
จดหมายฝากของออัครททูตเปาโล
ถถึง

ชาวฮฮีบรทู
โดย

โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน



คคานคา
อรรถาธลิบายเหลล่านบีนี้เกบีกี่ยวกกับจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู ซถึกี่งถรูกกลล่าวออกอากาศทางวลิทยยุเปป็นครกันี้งแรกผล่าน

ทางการถล่ายทอดประจจาวกันของเดอะกอสเปล อาวรร์ ถรูกนจาเสนอในทบีกี่นบีนี้ในรรูปแบบทบีกี่ถรูกตบีพลิมพร์ ผมขอขอบคยุณ
เหลล่าเพพกี่อนรล่วมงานของผมและมลิตรสหายหลายพกันคนของกอสเปล อาวรร์ ซถึกี่งหากปราศจากพวกเขาแลล้ว หนกัง
เลล่มนบีนี้คงไมล่มบีทางเกลิดขถึนี้นไดล้

ในคจาสอนทางวลิทยยุเหลล่านกันี้น ผมไดล้พรูดทยุกวกันเปป็นเวลาแปดเดพอน-คลิดเปป็นเวลาถล่ายทอดทกันี้งสลินี้นสองรล้อยสบีกี่
สลิบนาทบี เราไดล้รกับคจาพยานมากมายจากเหลล่าผรูล้ฟฟังทบีกี่ไดล้รกับความรอดผล่านทางการไดล้ยลินการถล่ายทอดเหลล่านบีนี้ และ
คจาพยานอพกี่น ๆ อบีกหลายพกันไดล้มาถถึงเราโดยบอกเลล่าเกบีกี่ยวกกับพระพรฝฝ่ายวลิญญาณทกันี้งหลายและคจาหนยุนใจทบีกี่เหลล่า
ผรูล้เชพกี่อไดล้รกับผล่านทางคจาเทศนาเหลล่านบีนี้ เราขอสรรเสรลิญพระเจล้าสจาหรกับคจาพยานเหลล่านบีนี้

เพพกี่อทบีกี่จะตบีพลิมพร์คจาเทศนาเหลล่านบีนี้ จจาเปป็นทบีกี่ผมตล้องใชล้เวลาหลายชกักี่วโมงในการใหล้เขบียนตามคจาบอก โดย
เลขานยุการทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อของผมใชล้เวลาหลายรล้อยชกักี่วโมงในการถอดเทป จากนกันี้นตล้นฉบกับทบีกี่เสรร็จสมบรูรณร์จถึงไปถถึง
ภรรยาของผมเพพกี่อใหล้ตรวจสอบอยล่างระมกัดระวกังวล่ามบีการตกหลล่นหรพอขล้อผลิดพลาดใด ๆ หรพอไมล่ คงจะเปป็นเรพกี่องทบีกี่
ประมาณการณร์ไดล้ยากจรลิง ๆ วล่าเธอใชล้เวลากบีกี่ชกักี่วโมงตลอดหลายเดพอนนกันี้น โดยตกันี้งใจตรวจสอบทยุกรายละเอบียด
ของการนจาเสนอขล้อพระคกัมภบีรร์และหลกักคจาสอน

ดกังนกันี้น คจาเทศนาเหลล่านบีนี้ทบีกี่มบีอยรูล่ในหนกังสพอเลล่มนบีนี้จถึงไมล่ใชล่ความคลิดเหร็นแบบผล่าน ๆ เรพกี่องทบีกี่ “อยรูล่ดบี ๆ กร็โผลล่
ขถึนี้นมา” เพพกี่อเตลิมพพนี้นทบีกี่วล่างใหล้เตร็ม พวกมกันเปป็นผลลกัพธร์ของการศถึกษาคล้นควล้าดล้วยใจอธลิษฐานนานหลายปปี พรล้อม
กกับการทจางานหนกักแบบตกันี้งใจตลอดหลายเดพอน หากไมล่มบีความชล่วยเหลพอของเลขานยุการของผมและการทจางาน
หนกักดล้วยความรกักของภรรยาของผมผรูล้ซถึกี่งมบีความเขล้าใจอกันถบีกี่ถล้วนเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งลนี้จาลถึกเหลล่านกันี้นของพระเจล้า มกันกร็คง
เปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่จะตบีพลิมพร์คจาเทศนาเหลล่านบีนี้ ผมจะไมล่มบีวกันหยยุดขอบคยุณพระเจล้าเลยสจาหรกับเหลล่าเพพกี่อนรล่วมงานทบีกี่
สกัตยร์ซพกี่อของผมและมลิตรสหายหลายพกันคนทบีกี่เปป็นผรูล้ฟฟังทางวลิทยยุผรูล้ซถึกี่งชล่วยเหลพอเพพกี่อทจาใหล้พกันธกลิจทบีกี่ถรูกตบีพลิมพร์นบีนี้เกลิด
ขถึนี้นจรลิงไดล้

คจาอธลิษฐานของผมกร็คพอ ขอใหล้ผล่านทางการอล่านคจาเทศนาเหลล่านบีนี้ ใจหลายดวงจะไดล้รกับพรและจลิต
วลิญญาณหลายดวงจะไดล้พบพระครลิสตร์ใหล้เปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด

ผรูล้ประกาศขล่าวประเสรลิฐของคยุณ
โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน



บทนคา
จดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูเปป็นหนถึกี่งในหนกังสพอทบีกี่สจาคกัญทบีกี่สยุดในภาคพกันธสกัญญาใหมล่และบรรจยุหลกักคจาสอน

บางเรพกี่องทบีกี่สจาคกัญทบีกี่สยุดแหล่งความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน มกันยกังเปป็นหนกังสพอแหล่งตรรกะอกันไมล่มบีทบีกี่สลินี้นสยุดดล้วย หนกังสพอ
เลล่มหนถึกี่งทบีกี่มบีความงดงามยลิกี่งนกักแบบทบีกี่จะมาไดล้จากปากกาทบีกี่ไดล้รกับการดลใจจากพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เทล่านกันี้น

ครลิสเตบียนทบีกี่อล่านและศถึกษาคล้นควล้าหนกังสพอฮบีบรรูกร็กจาลกังหายใจรกับบรรยากาศของพระเจล้าเขล้าไป อาบกาย
ในแสงแดดแหล่งสวรรคร์ คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ชอบศถึกษาคล้นควล้าจดหมายฝากฉบกับนบีนี้คพอ เหลล่าผรูล้เชพกี่อทบีกี่ไดล้เตลิบโตจนถถึงจยุด
นกันี้นในชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขาทบีกี่พวกเขาไมล่เพบียงพรล้อมแลล้วสจาหรกับอาหารแขร็งฝฝ่ายวลิญญาณ แตล่ชอบทบีกี่จะ
รกับประทานมกัน โดยไดล้ผล่านพล้นความตล้องการทบีกี่จะถรูกปป้อนนมแลล้ว ดรู 1 โครลินธร์ 3:2

ผรูล้เชพกี่อทบีกี่ศถึกษาคล้นควล้าจดหมายฝากฉบกับนบีนี้และเขล้าสนลิทอยรูล่ในคจาสอนตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกนจาเสนอในนกันี้น กร็ถรูกนจา-
กลล่าวในแงล่ฝฝ่ายวลิญญาณ-จากวกัยเดร็กไปสรูล่วกัยผรูล้ใหญล่ และความรรูล้ของเขาเกบีกี่ยวกกับความจรลิงแบบครลิสเตบียนและเกบีกี่ยว
กกับพระครลิสตร์เองกร็ถรูกขยายใหญล่อยล่างมหาศาล ผรูล้เชพกี่อทบีกี่เขล้าสนลิทอยรูล่ในหนกังสพอฮบีบรรูกร็กจาลกังกล้าวตล่อไปสรูล่ “ความครบ
บรลิบรูรณร์” แหล่งความเปป็นผรูล้ใหญล่ฝฝ่ายวลิญญาณ

ใจความหลกักของหนกังสพอฮบีบรรูคพอ ตจาแหนล่งมหาปยุโรหลิตและสงล่าราศบีขกันี้นสรูงสยุดของพระเยซรูครลิสตร์-พระ
บยุตรของพระเจล้าผรูล้ไดล้ทรงกลายเปป็นบยุตรมนยุษยร์เพพกี่อทบีกี่มนยุษยร์ทกันี้งหลายจะไดล้กลายเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า
ผล่านทางพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์ ในทบีกี่นบีนี้ “เราเหร็นพระเยซรู” ประทกับนกักี่งอยรูล่ในทบีกี่นกักี่งสรูงทบีกี่สยุดใน
สวรรคร์ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า โดยทจาการทรูลวลิงวอนเพพกี่อเราอยรูล่ “เราเหร็นพระเยซรู” ผรูล้ทรงถรูกยกชรูนกันี้น
ถรูกยกชรูขถึนี้นเหนพอสลิกี่งสารพกัดในสวรรคร์และในแผล่นดลินโลก แตล่กร็อยรูล่ใกลล้ลรูกแตล่ละคนของพระเจล้ามาก ๆ

จดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูไมล่ใชล่การอล่านแบบงล่าย ๆ สบาย ๆ ตรงกกันขล้าม มกันลถึกซถึนี้งสยุดขบีดในความจรลิง
ฝฝ่ายวลิญญาณ และผรูล้เชพกี่อทบีกี่อยากเขล้าใจจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ตล้องไมล่เพบียงอล่านมกัน แตล่ตล้องอล่านมกันซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีก โดย
ศถึกษาคล้นควล้าอยล่างแขร็งขกันและหมายพถึกี่งพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่จะเปปิดคลกังทรกัพยร์เหลล่านกันี้นและเปปิดเผยความจรลิง
อกันลนี้จาลถึกเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกบรรจยุอยรูล่ในถล้อยคจาของจดหมายฝากทบีกี่พลิเศษเหนพอธรรมดาฉบกับนบีนี้ ไมล่มบีหนกังสพอเลล่มใดทบีกี่
เหมพอนมกันแลล้วในพระวจนะของพระเจล้าทกันี้งเลล่ม

การออกแบบของหนกังสพอฮบีบรรูพลิสรูจนร์วล่าจดหมายฝากฉบกับนบีนี้เปป็นการเปปิดเผยจากพระเจล้าอยล่างแนล่นอน 
โดยใหล้เราเหร็นนนี้จาพระทกัยของพระเจล้าซถึกี่งถรูกกลล่าวแกล่ชาวฮบีบรรูอยล่างเฉพาะเจาะจง แตล่ในความหมายทบีกี่กวล้างกวล่า 
ขล่าวสารนบีนี้กร็มาถถึงครลิสตจกักรโดยรวม เพพกี่อทบีกี่ครลิสตจกักรจะถรูกกล่อขถึนี้นในความเชพกี่อทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้นและยพนหยกัดสกัตยร์
จรลิงตล่อความเชพกี่อนกันี้นทบีกี่ครกันี้งหนถึกี่งถรูกมอบไวล้แกล่พวกวลิสยุทธลิชนแลล้ว

ในจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ครลิสเตบียนถรูกเตพอนสตลิใหล้บากบกักี่นมยุล่งไปสรูล่ความครบบรลิบรูรณร์แหล่งการเตลิบโตเตร็มทบีกี่
ในสลิกี่งตล่าง ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณ โดยเฉพาะอยล่างยลิกี่งในความรรูล้และฤทธลิธิ์เดชของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าผรูล้ทรงชล่วยเราใหล้รอด 
ทรงนจาพาเรา และทรงทรูลวลิงวอนเผพกี่อเรา

ในวลิธบีหนถึกี่งทบีกี่มหกัศจรรยร์และพลิเศษเหนพอธรรมดามากทบีกี่สยุด หนกังสพอฮบีบรรูเตลิมเตร็มชล่องวล่างนกันี้นทบีกี่เชพกี่อมโยง
ระบบระเบบียบของภาคพกันธสกัญญาเดลิมและใหมล่เขล้าดล้วยกกัน และหากจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ถรูกเอาออกไปจากพระ
คกัมภบีรร์ การเอามกันออกไปกร็คงทลินี้งใหล้เกลิดชล่องวล่างอกันหนถึกี่งทบีกี่ไมล่มบีหนกังสพอเลล่มอพกี่นใดในพระคกัมภบีรร์จะเตลิมเตร็มไดล้



“พระคกัมภบีรร์ทยุกตอนถรูกประทานใหล้โดยการดลใจของพระเจล้า และเปป็นประโยชนร์สจาหรกับหลกักคจาสอน 
สจาหรกับการตกักเตพอน สจาหรกับการปรกับปรยุงแกล้ไขใหล้ดบี สจาหรกับการสอนในความชอบธรรม เพพกี่อคนของพระเจล้าจะดบี
พรล้อม ถรูกตระเตรบียมอยล่างครบถล้วนสจาหรกับการงานทบีกี่ดบีทยุกอยล่าง” (2 ทธ. 3:16,17)

“ดล้วยวล่าคจาพยากรณร์ในอดบีตนกันี้นไมล่ไดล้มาโดยความประสงคร์ของมนยุษยร์ แตล่พวกผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าไดล้
กลล่าวตามทบีกี่พวกเขาไดล้รกับการดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์” (2 เปโตร 1:21)

ไมล่ตล้องสงสกัยเลยเกบีกี่ยวกกับการไดล้รกับการดลใจของหนกังสพอฮบีบรรู และพระคกัมภบีรร์ของเราคงจะไมล่สมบรูรณร์
หากไมล่มบีหนกังสพอเลล่มนบีนี้

ขล่าวสารทบีกี่ถรูกบรรจยุอยรูล่ในหนกังสพอฮบีบรรูเกบีกี่ยวขล้องกกับคนกลยุล่มหนถึกี่งโดยเฉพาะ-พวกครลิสเตบียนยลิว (จดหมาย
ฝากของยากอบและจดหมายฝากสองฉบกับนกันี้นของเปโตรกร็ถรูกใหล้อยล่างเจาะจงเชล่นกกันเพพกี่อใหล้ความสวล่างแกล่คน
เหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ออกมาจากศาสนายลิวเพพกี่อเปปิดรกับความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ประกาศความเชพกี่อใน
พระเยซรูวล่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ พระบยุตรของพระเจล้า) แตล่มกันเปป็นคจาสอนผลิดทบีกี่แกล้ตกัวไมล่ไดล้เลยทบีกี่จะประกาศวล่า
จดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูนบีนี้ถรูกใหล้แกล่เหลล่าผรูล้เชพกี่อยลิวเทล่านกันี้น หนกังสพอทยุกเลล่มในพระคกัมภบีรร์ ตกันี้งแตล่ปฐมกาลจนถถึงวลิวรณร์
มบีขล่าวสารหนถึกี่งทบีกี่พลิเศษเฉพาะ ไมล่วล่าจะถถึงประชาชาตลิหนถึกี่งหรพอชนชาตลิหนถึกี่ง หรพอสจาหรกับบางระยะของความจรลิง
ตามยยุคสมกัย แตล่พระคกัมภบีรร์ทยุกตอนถรูกใหล้แกล่ผรูล้เชพกี่อทยุกคนตกันี้งแตล่ตล้นจนจบ และเปป็นประโยชนร์สจาหรกับเรา “สจาหรกับ
หลกักคจาสอน สจาหรกับการตกักเตพอน สจาหรกับการปรกับปรยุงแกล้ไขใหล้ดบี” และสจาหรกับสลิกี่งอพกี่น ๆ ทกันี้งสลินี้นทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับการ
ดจาเนลินชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณและกกับนนี้จาพระทกัยของพระเจล้าในสล่วนของผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลาย

หากเราจะกลล่าววล่าจดหมายฝากฉบกับนบีนี้มาถถึงเหลล่าผรูล้เชพกี่อยลิวเทล่านกันี้น เชล่นนกันี้นแลล้วในทจานองเดบียวกกันเรากร็
ตล้องกลล่าววล่าจดหมายฝากถถึงชาวโรมกร็มาถถึงเหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวโรมเทล่านกันี้น เพราะวล่ามกันถรูกเขบียนถถึง “บรรดาผรูล้ทบีกี่อยรูล่ใน
กรยุงโรม” แตล่เราทราบวล่าขล่าวสารในจดหมายฝากทยุกฉบกับ ถถึงแมล้วล่าถรูกสล่งถถึงบยุคคล กลยุล่ม หรพอครลิสตจกักรหนถึกี่งทบีกี่
เฉพาะเจาะจง เปป็นประโยชนร์แกล่สมาชลิกทยุกคนของครลิสตจกักรนกันี้นไปจนกวล่าจะสลินี้นสยุดการแจกจล่ายแหล่งพระคยุณนบีนี้-
ยยุคครลิสตจกักร

มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าหนกังสพอฮบีบรรูมบีขล่าวสารหนถึกี่งทบีกี่พลิเศษเฉพาะไปถถึงผรูล้เชพกี่อยลิวเหลล่านกันี้นทบีกี่เผชลิญกกับปฟัญหา
ตล่าง ๆ ทบีกี่เราไมล่เผชลิญวกันนบีนี้ พวกเขากจาลกังมบีชบีวลิตอยรูล่ในชล่วงเปลบีกี่ยนผล่านนกันี้นระหวล่างพระบกัญญกัตลิกกับพระคยุณ-การ
เปลบีกี่ยนผล่านจากพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสและพลิธบีการตล่าง ๆ ของมกัน ไปสรูล่เสรบีภาพแหล่งพระคยุณ การเปลบีกี่ยนผล่าน
จากการตกเปป็นทาสของการถพอบกัญญกัตลิไปสรูล่พระคยุณและความจรลิงทบีกี่ทจาใหล้เราเปป็นไท ดกังนกันี้นหนกังสพอฮบีบรรูจถึงถพอ
ขล่าวสารหนถึกี่งทบีกี่เฉพาะเจาะจงไปยกังคนกลยุล่มนกันี้นโดยเฉพาะ แตล่มกันไปไกลมากกวล่านกันี้นเยอะ มกันมบีขล่าวสารหนถึกี่งซถึกี่ง
เปป็นทบีกี่ตล้องการอยล่างมหาศาลสจาหรกับครลิสตจกักรในยยุคสมกัยนบีนี้ และคจาสอนของมกันกร็เปป็นทบีกี่ตล้องการอยล่างมากวกันนบีนี้พอ
ๆ กกับทบีกี่ความจรลิงของมกันเปป็นทบีกี่ตล้องการในสมกัยของอกัครทรูตเปาโล

ขณะทบีกี่เราศถึกษาคล้นควล้าหนกังสพอฮบีบรรูทบีละขล้อ เราควรหมายเหตยุความแตกตล่างทบีกี่เปาโลชบีนี้ใหล้เหร็นอยรูล่ตลอด
ระหวล่างพระราชบกัญญกัตลิกกับ “สลิกี่งทบีกี่ดบีกวล่า” เหลล่านกันี้นซถึกี่งถรูกพบในพระครลิสตร์- “ความหวกังนกันี้นทบีกี่ดบีกวล่า” (บททบีกี่ 7 ขล้อ 
19-22); “พกันธสกัญญานกันี้นทบีกี่ดบีกวล่า, คจาสกัญญาเหลล่านกันี้นทบีกี่ดบีกวล่า” (บททบีกี่ 8 ขล้อ 6); “เครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นทบีกี่ดบีกวล่า”
(บททบีกี่ 9 ขล้อ 23): “ทรกัพยร์สมบกัตลิทบีกี่ดบีกวล่า” (บททบีกี่ 10 ขล้อ 34)



ความจรลิงอกันยลิกี่งใหญล่เหลล่านบีนี้ไมล่ถรูกยอมรกับอยล่างเตร็มใจโดยเหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวยลิวเพราะวล่าพวกเขาไดล้รกับการ
ฝฝึกฝนอยล่างขกันแขร็งใหล้สกัตยร์ซพกี่อตล่อศาสนานกันี้นของบรรพบยุรยุษของพวกเขา แตล่ความจรลิงเดบียวกกันเหลล่านกันี้นกร็ถรูก
ยอมรกับอยล่างรวดเรร็วโดยครลิสตจกักรตล่างชาตลิเหลล่านกันี้น-คนทกันี้งหลายทบีกี่เคย “ปราศจากความหวกัง เปป็นคนตล่างดล้าว
จากประโยชนร์สยุขรล่วมกกันของชนชาตลิอลิสราเอล” จนกระทกักี่งพระเยซรูไดล้เสดร็จมาและโดยทางความมรณา การถรูก
ฝฟัง และการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ ไดล้ทรงนจาพระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้รอดจนถถึงทบีกี่สยุดมาใหล้ พระเยซรูไดล้ทรงพกัง
กจาแพงทบีกี่กกันี้นกลางนกันี้นทบีกี่เคยแบล่งแยกเผล่าพกันธยุร์ตล่าง ๆ และทรงใสล่ไวล้ในกายเดบียวยลิว ตล่างชาตลิ ทาส ไท ดล้วยวล่าใน
พระเยซรู “ไมล่มบีพวกกรบีกหรพอพวกยลิว ผรูล้ทบีกี่เขล้าสยุหนกัตหรพอผรูล้ทบีกี่ไมล่ไดล้เขล้าสยุหนกัต พวกคนเถพกี่อน ชาวสลิเธบีย ทาสหรพอไท 
แตล่พระครลิสตร์ทรงเปป็นสารพกัดและทรงดจารงอยรูล่ในสารพกัด” (คส. 3:11)

ผรูล้รรูล้สล่วนใหญล่เหร็นพล้องตรงกกันวล่าจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูถรูกเขบียนในระหวล่างปปี ค.ศ. 62 และ 65 เรา
ทราบวล่ามกันไมล่ไดล้ถรูกเขบียนขถึนี้นทกันทบีหลกังจากการตรถึงกางเขนและการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า ดล้วย
วล่าในฮบีบรรู 2:3,4 เราอล่านวล่า “พวกเราจะรอดพล้นไปอยล่างไรไดล้ ถล้าพวกเราละเลยความรอดอกันยลิกี่งใหญล่เหลพอเกลิน
นกันี้น ซถึกี่งในตอนแรกไดล้เรลิกี่มถรูกกลล่าวถถึงโดยองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า และไดล้ถรูกยพนยกันแกล่พวกเราโดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลิน
พระองคร์ พระเจล้าทรงเปป็นพยานแกล่คนเหลล่านกันี้นเชล่นกกัน ทกันี้งดล้วยบรรดาหมายสจาคกัญและการมหกัศจรรยร์ และดล้วย
การอกัศจรรยร์อกันหลากหลาย และบรรดาของประทานของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ตามพระประสงคร์ของพระองคร์
เอง”

แตล่มกันปรากฏชกัดเชล่นกกันวล่าจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ถรูกเขบียนขถึนี้นกล่อนการทจาลายกรยุงเยรรูซาเลร็มโดยทลิตกัสชาว
โรมนกันี้นในปปี ค.ศ. 70 เพราะวล่า ณ เวลาทบีกี่เขบียน พระวลิหารในกรยุงเยรรูซาเลร็มยกังคงตกันี้งอยรูล่ (บททบีกี่ 13 ขล้อ 11 และ 
12) ขล้อปฏลิบกัตลิตล่าง ๆ ทบีกี่โมเสสไดล้ตกันี้งไวล้ยกังถรูกถพอปฏลิบกัตลิอยรูล่ และพวกปยุโรหลิตยกังถวายของถวายตล่าง ๆ ตามพระราช
บกัญญกัตลิของโมเสสอยรูล่ (บททบีกี่ 8 ขล้อ 3 ถถึง 5)

ไมล่มบีขล้อสงสกัยในหกัวของผมเลยวล่าพระเจล้าทรงบอกอกัครทรูตเปาโลใหล้เขบียนจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูตามคจา
บอก ในบททบีกี่ 13 ขล้อ 23 และ 24 เราพบการอล้างอลิงถถึงถถึงทลิโมธบีผรูล้ซถึกี่งเปป็น “บยุตรชายแทล้ในความเชพกี่อนกันี้น” ของ
เปาโล เราทราบวล่าเปาโลรกักชายหนยุล่มผรูล้นบีนี้มากขนาดไหน และจากทกันี้งหนกังสพอฟปีลลิปปปีและหนกังสพอโคโลสบีเราทราบ
วล่าทลิโมธบีอยรูล่กกับเปาโลในกรยุงโรมในระหวล่างการตลิดคยุกของอกัครทรูตทล่านนบีนี้ทบีกี่นกักี่น ในฟปีลลิปปปี 2:19 เราอล่านวล่าเปาโลกจา
ลกังสล่งทลิโมธบีจากกรยุงโรมไปยกังเมพองฟปีลลิปปปีเพพกี่อไปเยบีกี่ยมครลิสตจกักรและหนยุนใจพวกครลิสเตบียนทบีกี่นกักี่น และในฮบีบรรู 
13:23 เราเรบียนรรูล้วล่าผรูล้แตล่งของจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูกจาลกังคาดหวกังการกลกับมาในไมล่ชล้าของทลิโมธบี

มกันเปป็นไปไดล้อยล่างยลิกี่งทบีกี่วล่าเปาโลตลิดคยุกอยรูล่ในกรยุงโรม ณ เวลานกันี้น โดยคาดหวกังวล่าทลิโมธบีจะมาเยบีกี่ยมเขา ถถึง
แมล้ผรูล้รรูล้บางทล่านเชพกี่อวล่าเปาโลเขบียนจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ไมล่นานหลกังจากทบีกี่เขาถรูกปลล่อยตกัวจากคยุก แนล่นอนวล่า “พวก
พบีกี่นล้องแหล่งประเทศอลิตาลบี” (บททบีกี่ 13 ขล้อ 24) กลล่าวถถึงกรยุงโรม แนล่นอนวล่าจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูถรูกเขบียนใน
ประเทศอลิตาลบี และมบีเหตยุผลอกันดบีทบีกี่จะเชพกี่อวล่ามกันถรูกเขบียนในกรยุงโรม

มกันเปป็นกงการของพระเจล้าเองวล่าทจาไมพระองคร์ถถึงไมล่ชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนวล่าเปาโลเปป็นผรูล้แตล่งหนกังสพอ
ฮบีบรรู พระองคร์ทรงทจาเชล่นนกันี้นในสตลิปฟัญญาของพระองคร์เองและเราไมล่มบีเหตยุผลทบีกี่จะตกันี้งคจาถามวล่าทจาไมพระองคร์ถถึง
ไมล่เอล่ยชพกี่อชายผรูล้นกันี้นอยล่างเจาะจงซถึกี่งพระองคร์ทรงบอกเขาใหล้เขบียนสล่วนทบีกี่ยลิกี่งใหญล่นบีนี้ของพระคกัมภบีรร์



สถานะฝฝ่ายวลิญญาณของบยุคคลเหลล่านกันี้นทบีกี่จดหมายฝากฉบกับนบีนี้ถรูกสล่งถถึงไมล่เปป็นทบีกี่นล่าพอใจมากนกัก พวก
เขาอยรูล่ภายใตล้พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น “พกันธสกัญญาทบีกี่ดบีกวล่า” นกันี้นซถึกี่งถรูกทจาใหล้เกลิดขถึนี้นโดยทางการถวายบรูชาของพระ
บยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า แตล่พวกเขาเชพกี่องชล้าทบีกี่จะวางพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสและเงพกี่อนไขเหลล่า
นกันี้นของพกันธสกัญญาเดลิมนกันี้นไวล้ตล่างหาก

อยล่างไรกร็ตาม คนเหลล่านกันี้นทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิงโดยความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของ
พระเยซรูครลิสตร์เจล้ากร็ไมล่อาจพบสกันตลิสยุขและความสยุขในรรูปแบบเดลิม ๆ เหลล่านกันี้นของการนมกัสการ พวกเขากจาลกังยถึด
มกักี่นตล่อคจาประกาศตกัวของพวกเขาในความเชพกี่อนกันี้นซถึกี่งครกันี้งหนถึกี่งถรูกมอบไวล้แกล่พวกวลิสยุทธลิชนแลล้ว แตล่พวกเขากจาลกัง
เรลิกี่มทล้อใจ พวกเขาถรูกวลิจารณร์อยรูล่ตลอดโดยพวกถพอศาสนายลิว พวกเขาถรูกหวาดระแวงอยรูล่เสมอ และบล่อยครกันี้งถรูก
ขล่มเหงกระทกักี่งโดยครอบครกัวของพวกเขาเอง การลองใจและความทยุกขร์ลจาบากตล่าง ๆ ของพวกเขานกันี้นใหญล่ยลิกี่ง 
และภายใตล้ภาระเชล่นนกันี้นพวกเขาบางคนกร็เรลิกี่มหดหรูล่และทล้อแทล้สยุดขบีดแลล้ว แตล่เปาโลเตพอนสตลิพวกเขาวล่า “ใหล้เรา
เดลินหนล้าตล่อไป!” และหนทางเดบียวทบีกี่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะรยุดหนล้าและเตลิบโตคพอ ใหล้สายตาของพวกเขาจกับจล้องอยรูล่ทบีกี่
พระเยซรูครลิสตร์เจล้า โดยรรูล้วล่าในพระองคร์เราครบบรลิบรูรณร์และในพระองคร์เราพบความเพบียงพอของเรา มกันเปป็นจยุด
ประสงคร์ของเปาโลในจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ทบีกี่จะนจาครลิสเตบียนทบีกี่ยกังไมล่โตทกันี้งหลายไปสรูล่ชบีวลิตครลิสเตบียนทบีกี่ลนี้จาลถึกมากขถึนี้น 
เตร็มเปปีปี่ยมมากขถึนี้น “เหตยุฉะนกันี้น โดยละบรรดาหลกักการแหล่งหลกักคจาสอนของพระครลิสตร์ ขอใหล้พวกเรากล้าวหนล้าไป
ถถึงความบรลิบรูรณร์…” (ฮบ. 6:1)

เปาโลเตพอนสตลิครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นใหล้สลกัดทลินี้ง “สลิกี่งดบี ๆ” เหลล่านกันี้นของศาสนายลิวเพพกี่อแลกกกับ 
“สลิกี่งทบีกี่ดบีกวล่า” เหลล่านกันี้นของความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน ใหล้สลกัดทลินี้งสถานบรลิสยุทธลิธิ์ฝฝ่ายโลกเพพกี่อแลกกกับสลิกี่งปลรูกสรล้าง
แหล่งสวรรคร์ซถึกี่งไมล่ไดล้ถรูกทจาขถึนี้นโดยมพอมนยุษยร์ สลิกี่งฝฝ่ายสวรรคร์ยล่อมดบีกวล่าสลิกี่งฝฝ่ายโลก และผรูล้เชพกี่อเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้มารรูล้แลล้ว
วล่าพวกเขาถรูกนกับวล่าชอบธรรมโดยความเชพกี่อกร็จะตล้องดจาเนลินชบีวลิตโดยความเชพกี่อเชล่นกกัน พวกเขาจะตล้องเรบียนรรูล้วล่า
พระเยซรูครลิสตร์เจล้าไมล่เพบียงเปป็นผรูล้รลิเรลิกี่มความเชพกี่อของเราเทล่านกันี้น แตล่ทรงเปป็นผรูล้ทจาใหล้ความเชพกี่อของเราสจาเรร็จเชล่นกกัน 
พระองคร์ทรงเปป็นการเรลิกี่มตล้นและการสลินี้นสยุดแหล่งความเชพกี่อของเรา แตล่พระองคร์ยกังทรงเปป็นสารพกัดทบีกี่เราตล้องการ
ดล้วยระหวล่างการเรลิกี่มตล้นและการสลินี้นสยุดนกันี้น

ผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้เรบียนรรูล้เรพกี่องนบีนี้มากล่อน และเปาโลกจาลกังพยายามทจาใหล้พวกเขาเขล้าใจความ
จรลิงขล้อนบีนี้ (ผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นไมล่ใชล่พวกสยุดทล้ายทบีกี่ตล้องการคจาเตพอนสตลิเชล่นนกันี้น มบีคนมากมายวกันนบีนี้ทบีกี่วางใจพระ
เยซรูใหล้ชล่วยพวกเขาใหล้รอด-แตล่พวกเขาไมล่เตร็มใจทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิตโดยความเชพกี่อ พวกเขาเชพกี่อวล่าคนบาปทกันี้งหลายรกับ
ความรอดโดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อ-แตล่พวกเขาไมล่เตร็มใจทบีกี่จะยอมรกับ “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดย
ความเชพกี่อ…ความเชพกี่อคพอชกัยชนะทบีกี่มบีชกัยตล่อโลก…และสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่ไมล่ไดล้มาจากความเชพกี่อกร็เปป็นบาป”

จดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูถรูกแบล่งออกเปป็นสองสล่วนหลกัก ๆ:
1. สล่วนทบีกี่เปป็นหลกักคจาสอน-บททบีกี่ 1 ขล้อ 1 ไปจนถถึงบททบีกี่ 10 ขล้อ 18
2. สล่วนทบีกี่เปป็นการปฏลิบกัตลิ ความจรลิงทบีกี่ตลิดดลินและคจาสอนทบีกี่ผรูล้เชพกี่อจจาเปป็นตล้องรรูล้-บททบีกี่ 10 ขล้อ 19 ไปจนถถึงบททบีกี่

13 ขล้อ 25
ขล่าวสารทบีกี่เปป็นหลกักคจาสอนซถึกี่งถรูกเกรลิกี่นนจาในพระคจาขล้อแรก ๆ ของบทแรกนจาเสนอความแตกตล่างชกัดเจน



ระหวล่างการเปปิดเผยเหลล่านกันี้นในอดบีตและในปฟัจจยุบกันของพระเจล้าแกล่มนยุษยร์:
“พระเจล้า ผรูล้ไดล้ตรกัสในวาระตล่าง ๆ และในวลิธบีอกันหลากหลาย ในสมกัยกล่อนแกล่บรรพบยุรยุษโดยพวกศาสดา

พยากรณร์ ในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้ไดล้ตรกัสแกล่เราทกันี้งหลายโดยพระบยุตรของพระองคร์ ผรูล้ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงตกันี้งใหล้เปป็น
ทายาทผรูล้รกับสรรพสลิกี่งทกันี้งปวงเปป็นมรดก ซถึกี่งโดยพระบยุตรนกันี้นพระองคร์ไดล้ทรงสรล้างกกัลปจกักรวาลดล้วย ผรูล้ทรงเปป็น
ความเจลิดจล้าแหล่งสงล่าราศบีของพระเจล้า และทรงเปป็นพระฉายทบีกี่ปรากฏชกัดแหล่งตกัวตนของพระองคร์ และทรงผดยุง
สรรพสลิกี่งไวล้โดยพระดจารกัสแหล่งฤทธลิธิ์อจานาจของพระองคร์ เมพกี่อพระบยุตรไดล้ทรงชจาระบาปทกันี้งหลายของพวกเราโดย
พระองคร์เองแลล้ว กร็ไดล้ประทกับนกักี่ง ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบน” (ฮบ. 1:1-3)

ในสมกัยโบราณพระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่มนยุษยร์ผล่านทางเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ แตล่ในสมกัยทบีกี่
มหกัศจรรยร์นบีนี้ พระองคร์ตรกัสแลล้วโดยพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์:

“ไมล่มบีมนยุษยร์ผรูล้ใดเคยเหร็นพระเจล้าในเวลาใดเลย พระบยุตรองคร์เดบียวทบีกี่บกังเกลิดมา ผรูล้ซถึกี่งทรงสถลิตในพระทรวง
ของพระบลิดา พระองคร์ไดล้ทรงสจาแดงพระเจล้าแลล้ว” (ยอหร์น 1:18)

ของใหมล่นบีนี้ยล่อมดบีกวล่า เปปีปี่ยมสงล่าราศบีมากยลิกี่งกวล่าและวลิเศษมากกวล่าของเกล่านกันี้นสกักเพบียงใด! ชล่างเปปีปี่ยมสงล่า
ราศบีทบีกี่ไดล้รรูล้วล่าพระเจล้าทรงรกักเรายลิกี่งนกักจนพระองคร์ไดล้สล่งพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์มาเปปิดเผยทาง
แหล่งความรอด และเตร็มพระทกัยสละวางชบีวลิตของพระองคร์เองเพพกี่อทบีกี่เราจะไดล้รกับความรอดโดยทางพระราชกลิจทบีกี่
เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์ ชล่างมหกัศจรรยร์ทบีกี่ไดล้รรูล้วล่าพระองคร์ไมล่เพบียงชล่วยใหล้รอด แตล่ทรงรกักษาเราไวล้ และรรูล้วล่าบกัดนบีนี้
พระองคร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดาเพพกี่อทจาการทรูลวลิงวอนเผพกี่อเรา

สล่วนทบีกี่สองของจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ขถึนี้นตล้นดล้วยคจาวล่า “เหตยุฉะนกันี้น…” (บททบีกี่ 10 ขล้อ 19) “เหตยุฉะนกันี้น” มบี
ความหมายวล่า “เพราะสลิกี่งทบีกี่มากล่อนหนล้า สลิกี่งทบีกี่ตามมาจถึงเปป็น-หรพอควรเปป็นความจรลิง” ในทบีกี่นบีนี้คจา ๆ นบีนี้บล่งบอกถถึง
ความรกับผลิดชอบของผรูล้เชพกี่อแตล่ละคนทบีกี่มบีตล่อพระเยซรูครลิสตร์เจล้าเพราะสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ทรงทจาเพพกี่อเราแลล้วในแบบทบีกี่
มหกัศจรรยร์เชล่นนกันี้น

อยล่างไรกร็ตาม คจาเตพอนสตลิสล่วนตกัวและเชลิงปฏลิบกัตลิจะถรูกพบเชล่นกกันในสล่วนแรกของจดหมายฝากถถึงชาว
ฮบีบรรู ตลอดทกักี่วจดหมายฝากฉบกับนบีนี้เราอล่านคจาเตพอนตล่าง ๆ เกบีกี่ยวกกับการละเลย คจาเตพอนตล่าง ๆ วล่าผรูล้เชพกี่อจะตล้องไมล่
เกบียจครล้านและเฉพกี่อยชล้า คจาเตพอนใหล้ระวกังการจงใจทจาบาป และคจาเตพอนสตลิใหล้บากบกักี่นไปสรูล่ความบรลิบรูรณร์

กฎขกันี้นพพนี้นฐานอยล่างหนถึกี่งของการสอนทบีกี่สกัมฤทธลิธิ์ผลคพอ การทวนซนี้จา และคจาสจาคกัญตล่าง ๆ ถรูกทวนซนี้จาบล่อย 
ๆ ในหนกังสพอฮบีบรรู นบีกี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันในขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น ทบีกี่คจาวล่า “เชพกี่อ” หรพอ “ความเชพกี่อ” ในรรูปแบบใด
รรูปแบบหนถึกี่งถรูกใชล้มากกวล่าหนถึกี่งรล้อยครกันี้ง ในหนกังสพอฮบีบรรู คจาสจาคกัญตล่าง ๆ ไดล้แกล่ “ผรูล้เขล้าสล่วน…ดบีกวล่า…ความ
บรลิบรูรณร์…ฟป้าสวรรคร์…สวรรคร์…นลิรกันดรร์”

ผมขอทวนซนี้จา-จดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูไมล่ไดล้ถรูกใหล้แกล่พวกครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูในสมกัยของเปาโลเทล่านกันี้น 
มกันมบีไวล้สจาหรกับผรูล้เชพกี่อวกันนบีนี้-สจาหรกับคยุณและผม และถล้าผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายในโมงนบีนี้จะยอมอล่านขล่าวสารของมกันดล้วยใจทบีกี่
เปปิดรกับ พวกเขากร็จะไดล้รกับความสดชพกี่นในวลิญญาณและจลิตใจ พวกเขาจะไดล้รกับการมองเหร็นแบบใหมล่และการเปปิด
เผยใหมล่เกบีกี่ยวกกับพระราชกลิจอกันสมบรูรณร์แบบและสงล่าราศบีขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าและพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเรา 
พระเยซรูครลิสตร์ ขณะทบีกี่เราศถึกษาคล้นควล้า เราจะเหร็นพระองคร์ในความสมบรูรณร์ทกันี้งสลินี้นของพระองคร์ ในสงล่าราศบีและ



ความงดงามทกันี้งสลินี้นของพระองคร์-และขณะทบีกี่เราเหร็นพระองคร์ เรากร็จะเหร็นตกัวเองวล่าสลินี้นหวกัง ไรล้คล่า ไรล้ทางสรูล้และมยุล่ง
สรูล่นรกหากไมล่มบีพระเยซรูครลิสตร์เจล้า!

เพราะรรูล้วล่าโดยพระคยุณของพระเจล้า เราจถึงไดล้รกับความรอดโดยทางความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้น
แลล้วของพระเยซรู เพราะรรูล้วล่าเราถรูกรกักษาไวล้โดยความรกักของพระองคร์ เพราะรรูล้วล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นกษกัตรลิยร์ผรูล้จะ
เสดร็จมาในไมล่ชล้าของเรา และวล่าแมล้กระทกักี่งตอนนบีนี้พระองคร์กร็ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตของเรา คนกลางของเรา ผรูล้ทรูล
วลิงวอนของเรา “เหตยุฉะนกันี้น โดยทางพระองคร์นกันี้น ใหล้พวกเราถวายเครพกี่องบรูชาแหล่งคจาสรรเสรลิญแดล่พระเจล้าอยล่าง
สมกี่จาเสมอ นกักี่นคพอ ผลแหล่งรลิมฝปีปากของพวกเราทบีกี่ถวายคจาขอบพระคยุณแดล่พระนามของพระองคร์” (ฮบ. 13:15)

ผรูล้คนเหลล่านกันี้นทบีกี่จดหมายฝากฉบกับนบีนี้ถรูกสล่งถถึงเปป็นหลกักไดล้ถรูกนจามาอยรูล่ภายใตล้ฤทธลิธิ์เดชของขล่าวประเสรลิฐ
แหล่งพระคยุณของพระเจล้าแลล้ว พวกเขาไดล้ยอมรกับขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณของพระเจล้าแลล้ว แตล่พวกเขายกังเปป็น
ทารกในพระครลิสตร์อยรูล่เหมพอนเดลิมและพวกเขาตล้องถรูกโหมกระพพอสรูล่ความรรูล้อกันเตร็มเปปีปี่ยมเกบีกี่ยวกกับความจรลิงตล่าง ๆ 
ของขล่าวประเสรลิฐ และเกบีกี่ยวกกับความเหนพอกวล่าของพระคยุณเมพกี่อเทบียบกกับพระบกัญญกัตลิ ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนซถึกี่ง
เหนพอกวล่าศาสนายลิว

ในตอนนกันี้นคนฮบีบรรูอพกี่น ๆ อบีกเปป็นจจานวนมากไดล้ถรูกดถึงดรูดแลล้วโดยขล่าวสารแหล่งพระคยุณเชล่นกกัน พวกเขา
พบวล่าความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนนล่าลลินี้มลอง แตล่พวกเขาไมล่เคยตล้อนรกับพระเยซรูครลิสตร์เปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดโดย
ความเชพกี่ออยล่างเตร็มทบีกี่ พวกเขาไดล้เจอกกับความสวล่างนกันี้นแลล้ว (พวกเขาถรูกสล่องสวล่างแลล้ว) แตล่พวกเขายกังไมล่ไดล้รกับเอา
พระครลิสตร์ใหล้เปป็นความสวล่างของพวกเขา พวกเขารรูล้เกบีกี่ยวกกับฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์-แตล่พวกเขายกังไมล่
ไดล้ถรูกสถลิตอยรูล่ภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ในฐานะผรูล้เชพกี่อ พวกเขาไดล้ชลิมแลล้ว แตล่พวกเขายกังไมล่ไดล้กลินขนมปฟัง
แหล่งชบีวลิตเขล้าไปจรลิง ๆ-และพระเยซรูตรกัสวล่า “ยกเวล้นทล่านทกันี้งหลายกลินเนพนี้อหนกังของบยุตรมนยุษยร์ และดพกี่มโลหลิตของ
ทล่าน ทล่านทกันี้งหลายกร็ไมล่มบีชบีวลิตในตกัวพวกทล่านเลย”

ครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเผชลิญหนล้ากกับภกัยอกันตรายสองเทล่า: พวกเขากจาลกังถรูกลล่อลวงโดยพวกถพอ
ศาสนายลิวใหล้กลกับไปหาศาสนายลิว และพวกเขากจาลกังพยายามทบีกี่จะหนบีการขล่มเหงโดยพวกพบีกี่นล้องของพวกเขาเอง 
บททบีกี่ 6 และ 10 ใหล้คจาเตพอนทบีกี่พลิเศษและจรลิงจกังเกบีกี่ยวกกับการทดลองสองเทล่าเหลล่านบีนี้ และขล่าวสารของจดหมาย
ฝากทกันี้งฉบกับนบีนี้ไดล้ถรูกเขบียนเพพกี่อใหล้ยาแกล้พลิษของพระเจล้า-สจาหรกับทกันี้งผรูล้เชพกี่อแทล้เหลล่านกันี้นและสจาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่
กจาลกังจะกลายเปป็นผรูล้ทบีกี่ออกไปจากความเชพกี่อนกันี้น มกันเปป็นคจาเตพอนหนถึกี่งเชล่นกกันในวกันนบีนี้และโมงนบีนี้แกล่ทยุกคนทบีกี่อาจมา
ไมล่ถถึงความเชพกี่อนกันี้นซถึกี่งครกันี้งหนถึกี่งถรูกมอบไวล้กกับพวกวลิสยุทธลิชนแลล้ว-การสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคพน
พระชนมร์ของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า “ตามทบีกี่เขบียนไวล้ในพระคกัมภบีรร์” (1 คร. 15:1-4)

ยาแกล้พลิษของพระเจล้าคพอ การทบีกี่พระวลิญญาณทรงนจาเสนอพระเยซรูครลิสตร์เจล้าวล่าเปป็นพระบยุตรของ
พระเจล้า-สงล่าราศบีแบบพระเจล้าของพระองคร์ การถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชาไถล่บาปทบีกี่เสรร็จสมบรูรณร์แลล้ว 
และตจาแหนล่งปฟัจจยุบกันของพระองคร์ทบีกี่นกักี่งอยรูล่ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบนในฐานะมหา
ปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา

ในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู พระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงถรูกนจาเสนอวล่าเปป็นการสจาเรร็จจรลิงของภาพเลร็งเหลล่า
นกันี้นทกันี้งหมด พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ปรนนลิบกัตลิแหล่งพกันธสกัญญานกันี้นทบีกี่ใหมล่และ “ดบีกวล่า” พระองคร์ทรงถรูกนจาเสนอวล่าเปป็น



ผรูล้ทบีกี่ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อกระทจา (และทจาแลล้ว) ตามนนี้จาพระทกัยของพระบลิดา และหลกังจากเสรร็จสลินี้นพระราชกลิจนกันี้นทบีกี่
ประทานใหล้พระองคร์กระทจาแลล้ว พระองคร์ไดล้สละวางชบีวลิตของพระองคร์-แตล่ความมรณาไมล่อาจรกันี้งพระองคร์ไวล้ไดล้! 
พระองคร์ไดล้ทรงเปป็นขถึนี้น พระองคร์ทรงถรูกพบเหร็นโดยผรูล้คน พระองคร์ไดล้เสดร็จขถึนี้นไปสรูล่สงล่าราศบีและบกัดนบีนี้พระองคร์
ประทกับอยรูล่ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า พระองคร์จะเสดร็จมาอบีกทบี ในสงล่าราศบีและฤทธลิธิ์เดชใหญล่ยลิกี่ง เพพกี่อจะ
นกักี่งบนพระทบีกี่นกักี่งของดาวลิดและครอบครองในฐานะจอมกษกัตรลิยร์และจอมเจล้านาย

“ดกังนกันี้นพระครลิสตร์จถึงไดล้ทรงถรูกถวายหนหนถึกี่ง เพพกี่อจะไดล้ทรงรกับเอาบาปทกันี้งหลายของคนเปป็นอกันมาก และ
แกล่บรรดาคนทบีกี่คอยทล่าพระองคร์นกันี้น พระองคร์จะทรงปรากฏครกันี้งทบีกี่สองโดยปราศจากบาปเพพกี่อนจาไปสรูล่การชล่วยใหล้
รอดฉกันนกันี้น” (ฮบ. 9:28)

คนเหลล่านกันี้นทบีกี่จดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูนบีนี้ถรูกเขบียนถถึงคยุล้นเคยกกับบกันทถึกและความจรลิงเหลล่านกันี้นของภาค
พกันธสกัญญาเดลิม พวกเขาคยุล้นเคยกกับพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสพรล้อมกกับเทศกาลเลบีนี้ยงและพลิธบีกรรมตล่าง ๆ ของ
มกัน พวกเขาไดล้คล้นดรูพระคกัมภบีรร์แลล้วแตล่กลกับมองไมล่เหร็นพระครลิสตร์ของพระเจล้าผรูล้ซถึกี่งจะกลายเปป็นพระเยซรูพระผรูล้ชล่วย
ใหล้รอดของคนบาปทกันี้งหลาย ผรูล้ซถึกี่ง หลกังจากเสรร็จสลินี้นภารกลิจของพระองคร์บนโลกในการประทานชบีวลิตของพระองคร์
เปป็นคล่าไถล่สจาหรกับคนเปป็นอกันมากแลล้ว ไดล้เสดร็จกลกับไปหาพระบลิดาในฐานะคนกลางของเรา เพพกี่อทจาการทรูลวลิงวอน
เผพกี่อเรา พวกเขาไดล้คล้นดรูพระคกัมภบีรร์แลล้ว-แตล่พวกเขากลกับไมล่ไดล้ซาบซถึนี้งพระเดชานยุภาพและสงล่าราศบีของพระเมสสลิ
ยาหร์ทบีกี่แทล้จรลิงนกันี้น

ในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู เปาโลชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนถถึงความเหนพอกวล่าสลิกี่งสารพกัดของพระครลิสตร์ 
พระองคร์ทรงเหนพอกวล่าพวกศาสดาพยากรณร์ พระองคร์ทรงเหนพอกวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์ พระองคร์ทรงเหนพอกวล่า
โมเสส ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าประทานพระราชบกัญญกัตลิใหล้ พระองคร์ทรงเหนพอกวล่าโยชรูวา ผรูล้นจาทบีกี่ยลิกี่งใหญล่แหล่งชนชาตลิของ
พระเจล้า พระองคร์ทรงเหนพอกวล่าพวกมหาปยุโรหลิต-ใชล่แลล้วครกับ พระองคร์ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตนกันี้นผรูล้ไดล้ถวายเครพกี่อง
บรูชาเดบียวนกันี้นเพพกี่อไถล่บาปทกันี้งหลายตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เครพกี่องบรูชาเดบียวนกันี้นทบีกี่ทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยอยล่างสมบรูรณร์ 

ในบททบีกี่ 8 ขล้อ 1 ถถึง 5 และบททบีกี่ 9 ขล้อ 1 ถถึง 11 เราพบความเหนพอกวล่าของพระครลิสตร์ในสถานบรลิสยุทธลิธิ์
ของพระองคร์ พระองคร์ทรงเหนพอกวล่าในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับพกันธสกัญญาของพระเจล้า เครพกี่องบรูชาทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรง
ถวายนกันี้นเหนพอกวล่าเครพกี่องสกัตวบรูชาอพกี่น ๆ ทกันี้งหมดตกันี้งแตล่เอเดนจนถถึงกลโกธา

ในบททบีกี่ 12 ขล้อ 1 และ 2 เราจะพบความเหนพอกวล่าของพระครลิสตร์ในสล่วนทบีกี่กลล่าวถถึงความเชพกี่อทบีกี่ชล่วยใหล้
รอด และในบททบีกี่ 13 ขล้อ 20 และ 21 เราจะเหร็นวล่าพระครลิสตร์ทรงเหนพอกวล่าในฐานะพระผรูล้เลบีนี้ยงใหญล่นกันี้นของฝรูง
แกะ

ผมขอทวนซนี้จา-พระคกัมภบีรร์ของเราคงไมล่สมบรูรณร์หากปราศจากจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู มกันใหล้การหนยุน
ใจ ความอดทน และความหวกังแกล่ผรูล้เชพกี่อ

มบีหลายสลิกี่งทบีกี่ผมไมล่รรูล้ หลายสลิกี่งทบีกี่ผมไมล่เขล้าใจ-แตล่ผมรรูล้วล่าผมบกังเกลิดใหมล่แลล้ว ผมกลล่าวไดล้กกับเปาโลวล่า 
“ขล้าพเจล้ารรูล้จกักพระองคร์ทบีกี่ขล้าพเจล้าเชพกี่อแลล้ว และขล้าพเจล้าเชพกี่อมกักี่นคงวล่าพระองคร์ทรงสามารถทบีกี่จะรกักษาสลิกี่งซถึกี่งขล้าพเจล้า
ไดล้มอบไวล้กกับพระองคร์จนถถึงวกันนกันี้น” (2 ทธ. 1:12) และถถึงกระนกันี้น-มบีหลายครกันี้งทบีกี่ผมขอสารภาพวล่าผมเรลิกี่มทล้อใจ
และผลิดหวกัง ในตกัวเอง ในการทจาหนล้าทบีกี่คนตล้นเรพอนของผม และในสลิกี่งทบีกี่ผมสามารถทจาไดล้เพพกี่อพระเยซรูผรูล้ไดล้ทรง



กระทจามากมายเหลพอเกลินเพพกี่อผม!
ในเวลาเชล่นนกันี้นผมหกันไปหาหนกังสพอฮบีบรรูและอล่านสล่วนหนถึกี่งของพระวจนะของพระเจล้าทบีกี่ใหล้ทกัศนะทบีกี่ถรูกยก

ชรูมากทบีกี่สยุดแกล่ผมและการนจาเสนอทบีกี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีมากทบีกี่สยุดเกบีกี่ยวกกับผรูล้ทรงรลิเรลิกี่มชบีวลิตนลิรกันดรร์ เมพกี่อผมแสวงหาทบีกี่จะ
วางเทล้าของผมบนพพนี้นดลินทบีกี่สรูงกวล่าเดลิม มองไปทบีกี่พระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์และเหร็นเครพกี่องบรูชานกันี้น
อยล่างชกัดเจนมากขถึนี้นทบีกี่พระเยซรูไดล้ทรงถวายเพพกี่อไถล่บาปและราคาทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงจล่ายเพพกี่อเปป็นคล่าไถล่ของผม เมพกี่อ
ผมมองหาขล้อพระคกัมภบีรร์ตล่าง ๆ ทบีกี่สกัมฤทธลิธิ์ผลมากทบีกี่สยุดในการเหนบีกี่ยวรกันี้งจลิตวลิญญาณของผมจากความผล่ายผอมและ
การออกไปจากความเชพกี่อนกันี้น และเมพกี่อผมคล้นหาความจรลิงทกันี้งหลายทบีกี่จะชล่วยใหล้ผมสามารถแบกรกับการลองใจ 
ความปวดรล้าวใจ และความผลิดหวกังตล่าง ๆ ทบีกี่มาสรูล่ผม (และแบกรกับพวกมกันอยล่างทบีกี่ครลิสเตบียนคนหนถึกี่งควรกระทจา 
ดล้วยความอดทนและดล้วยความหวกัง) ผมกร็หกันไปหาหนกังสพอฮบีบรรู

ผมเขล้าหาหนกังสพอเลล่มนบีนี้ดล้วยความเกรงกลกัวและความตกัวสกักี่นเสมอ หลกังจากศถึกษาคล้นควล้าพระวจนะของ
พระเจล้ามามากกวล่า 29 ปปี ผมกร็ยกังเขล้าหาความจรลิงทบีกี่ยลิกี่งใหญล่เหลล่านบีนี้ดล้วยความรรูล้สถึกแบบเดบียวกกับทบีกี่โมเสสคงมบีเวลา
ทบีกี่เขายพนอยรูล่ตล่อหนล้าพยุล่มไมล้ทบีกี่ลยุกเปป็นไฟนกันี้น ผมรรูล้สถึกวล่าผมควรถอดรองเทล้าออกจากเทล้าของผมขณะทบีกี่เราอล่าน
ถล้อยคจาของหนกังสพอฮบีบรรู เพราะแทล้จรลิงแลล้ว เรายพนอยรูล่บนพพนี้นดลินศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์!



ความรอดออันยยยิ่งใหญญ่นอันั้น
บททฮียิ่ 1

1:1 พระเจล้า ผรูล้ไดล้ตรกัสในวาระตล่าง ๆ และในวลิธบีอกันหลากหลาย ในสมกัยกล่อนแกล่บรรพบยุรยุษโดยพวกศาสดา
พยากรณร์
1:2 ในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้ไดล้ตรกัสแกล่เราทกันี้งหลายโดยพระบยุตรของพระองคร์ ผรูล้ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงตกันี้งใหล้เปป็นทายาท
ผรูล้รกับสรรพสลิกี่งทกันี้งปวงเปป็นมรดก ซถึกี่งโดยพระบยุตรนกันี้นพระองคร์ไดล้ทรงสรล้างกกัลปจกักรวาลดล้วย
1:3 ผรูล้ทรงเปป็นความเจลิดจล้าแหล่งสงล่าราศบีของพระเจล้า และทรงเปป็นพระฉายทบีกี่ปรากฏชกัดแหล่งตกัวตนของพระองคร์ 
และทรงผดยุงสรรพสลิกี่งไวล้โดยพระดจารกัสแหล่งฤทธลิธิ์อจานาจของพระองคร์ เมพกี่อพระบยุตรไดล้ทรงชจาระบาปทกันี้งหลายของ
พวกเราโดยพระองคร์เองแลล้ว กร็ไดล้ประทกับนกักี่ง ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบน
1:4 โดยทรงถรูกทจาใหล้ดบีกวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์มากนกัก ตามทบีกี่พระองคร์ทรงไดล้รกับพระนามทบีกี่ประเสรลิฐกวล่าเหลล่าทรูต
สวรรคร์นกันี้นเปป็นมรดก
1:5 เพราะวล่ามบีผรูล้ใดบล้างในบรรดาทรูตสวรรคร์ทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสในเวลาใดวล่า ‘ทล่านเปป็นบยุตรของเรา วกันนบีนี้เราไดล้ใหล้
กจาเนลิดทล่านแลล้ว’ และอบีกครกันี้งวล่า ‘เราจะเปป็นบลิดาของเขา และเขาจะเปป็นบยุตรของเรา’
1:6 และอบีกครกันี้ง เมพกี่อพระองคร์ทรงนจาพระบยุตรหกัวปปีทบีกี่ไดล้บกังเกลิดนกันี้นใหล้เสดร็จเขล้ามาในโลก พระองคร์กร็ตรกัสวล่า ‘และ
ใหล้บรรดาพวกทรูตสวรรคร์ทกันี้งสลินี้นของพระเจล้านมกัสการทล่าน’
1:7 และเกบีกี่ยวกกับพวกทรูตสวรรคร์นกันี้น พระองคร์ตรกัสวล่า ‘พระองคร์ผรูล้ทรงบกันดาลพวกทรูตสวรรคร์ของพระองคร์ใหล้เปป็น
เหลล่าวลิญญาณ และทรงบกันดาลบรรดาผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์ใหล้เปป็นเปลวเพลลิง’
1:8 แตล่แกล่พระบยุตรนกันี้น พระองคร์ตรกัสวล่า ‘พระทบีกี่นกักี่งของพระองคร์ โอ พระเจล้าขล้า ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ 
ธารพระกรแหล่งความชอบธรรมเปป็นธารพระกรแหล่งอาณาจกักรของพระองคร์
1:9 พระองคร์ไดล้ทรงรกักความชอบธรรม และไดล้ทรงเกลบียดชกังความชกักี่วชล้า เพราะฉะนกันี้นพระเจล้าคพอ พระเจล้าของ
พระองคร์ ไดล้ทรงเจลิมพระองคร์ไวล้ดล้วยนนี้จามกันแหล่งความยลินดบียลิกี่งกวล่าพระสหายทกันี้งปวงของพระองคร์’
1:10 และ ‘พระองคร์ องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเจล้าขล้า ในเรลิกี่มแรกนกันี้นไดล้ทรงวางรากฐานของแผล่นดลินโลก และฟป้าสวรรคร์
ทกันี้งหลายเปป็นบรรดาพระราชกลิจแหล่งพระหกัตถร์ของพระองคร์
1:11 สลิกี่งเหลล่านบีนี้จะพลินาศไป แตล่พระองคร์ทรงดจารงอยรูล่ และสลิกี่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้นจะเกล่าไปเหมพอนอยล่างเครพกี่องนยุล่งหล่ม
1:12 และเหมพอนอยล่างเสพนี้อคลยุมพระองคร์จะทรงพกับสลิกี่งเหลล่านบีนี้ไวล้ และสลิกี่งเหลล่านกันี้นกร็จะถรูกเปลบีกี่ยนแปลงไป แตล่
พระองคร์ยกังทรงเปป็นเหมพอนเดลิม และปปีเดพอนทกันี้งหลายของพระองคร์จะไมล่สลินี้นสยุด’
1:13 แตล่แกล่ทรูตสวรรคร์องคร์ใดเลล่าทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสในเวลาใดวล่า ‘จงนกักี่งทบีกี่ขวามพอของเรา จนกวล่าเราจะกระทจาใหล้
บรรดาศกัตรรูของทล่านเปป็นแทล่นรองเทล้าของทล่าน’
1:14 ทรูตสวรรคร์ทกันี้งสลินี้นนกันี้นเปป็นบรรดาวลิญญาณผรูล้ปรนนลิบกัตลิ ทบีกี่ถรูกสล่งไปใหล้ปรนนลิบกัตลิคนเหลล่านกันี้นทบีกี่จะเปป็นทายาททกันี้ง
หลายแหล่งความรอดมลิใชล่หรพอ

ในบทเปปิดนบีนี้ มบีการกลล่าวชกัดเจนวล่าเปป้าหมายหลกักของเปาโลในการเขบียนจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูคพอ 



เพพกี่อแสดงใหล้เหร็นความสจาคกัญของความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนนกันี้น วล่ามกันคพอความเชพกี่อนกันี้นทบีกี่ครกันี้งหนถึกี่งถรูกมอบไวล้แกล่พวก
วลิสยุทธลิชนแลล้ว และเพพกี่อปป้องกกันมลิใหล้ผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นหกันกลกับไปหาศาสนายลิวหรพอพยายามปนพระบกัญญกัตลิ
กกับพระคยุณเขล้าดล้วยกกัน

ในตอนตล้นของจดหมายฝากฉบกับนบีนี้เปาโลประกาศพระครลิสตร์พระบยุตรของพระเจล้าวล่าทรงเปป็นผรูล้เดบียวนกันี้น
ทบีกี่พระเจล้าไดล้ตรกัสผล่านในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้ โดยชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าคจาพยานของพระครลิสตร์นกันี้นดบีกวล่าคจาพยานผล่านทางพวก
ศาสดาพยากรณร์ในสมกัยกล่อน ๆ

นบีกี่ไมล่ไดล้หมายความวล่าภาคพกันธสกัญญาเดลิมเปป็นพระวจนะของพระเจล้านล้อยกวล่าภาคพกันธสกัญญาใหมล่ แตล่
แคล่วล่าขล่าวสารแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นของพระเจล้าไดล้มา-มลิใชล่ผล่านทางมนยุษยร์ แตล่โดยพระบยุตรนกันี้นผรูล้ทรงทจาใหล้
พระเจล้าพระบลิดาพอพระทกัยในทยุกรายละเอบียดปลบีกยล่อยและบกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า 
ทบีกี่นกักี่งสรูงทบีกี่สยุดทบีกี่สวรรคร์จะมบีใหล้

เปาโลแสดงใหล้เหร็นวล่ามบีคจาพยานของพระเจล้าทบีกี่ตล่อเนพกี่องซถึกี่งพระเจล้าประทานใหล้ผล่านทางภาคพกันธสกัญญา
เดลิม และไดล้ตล่อเนพกี่องในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ผล่านทางพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวนกันี้น-พระบยุตรนกันี้นทบีกี่ไดล้ทรง
กลายเปป็นการแสดงออกและการเปปิดเผยแบบสล่วนตกัวของพระองคร์เอง-ในยยุคแหล่งพระคยุณนบีนี้และไปตลอดหลาย
ยยุคทบีกี่จะมานกันี้น

ในตอนตล้นของจดหมายฝากฉบกับนบีนี้เปาโลกลล่าวชกัดเจนมาก ๆ วล่าเขากจาลกังเขบียนถถึงผรูล้คนทบีกี่คยุล้นเคยกกับการ
เปปิดเผยทบีกี่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกล่บรรพบยุรยุษผล่านทางพวกศาสดาพยากรณร์ เขาประกาศสงล่าราศบีทบีกี่ไมล่มบีตล้น
กจาเนลิดของพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวนกันี้นของพระบลิดา โดยชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าพระบยุตรทรงเทบียบเทล่ากกับพระบลิดาใน
อยุปนลิสกัยและในตกัวตน ตกันี้งแตล่เรลิกี่มแรกนกันี้นเลยดล้วยซนี้จา

ในพระคจาสามขล้อแรกของบททบีกี่ 1 เปาโลนจาเสนอรายละเอบียดทบีกี่เดล่นชกัดสลิบประการของสงล่าราศบีเหลล่านกันี้น
ของพระบยุตร และจถึงนจาผรูล้เชพกี่อขถึนี้นไปสรูล่คจาประกาศของพระบยุตรเกบีกี่ยวกกับความเหนพอกวล่าของพระองคร์เมพกี่อเทบียบกกับ
เหลล่าทรูตสวรรคร์และสลิกี่งทรงสรล้างอพกี่น ๆ ทกันี้งปวงของทยุกยยุคสมกัย:

1. พระบยุตรทรงอยรูล่ในเรลิกี่มแรกนกันี้นกกับพระบลิดา
2. พระเจล้าไดล้ตรกัสโดยพระบยุตรนกันี้น
3. พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้รกับสลิกี่งสารพกัดเปป็นมรดก
4. พระองคร์ทรงสรล้างโลกทกันี้งหลาย
5. พระองคร์ทรงเปป็นความสวล่างจล้าแหล่งสงล่าราศบีของพระบลิดา
6. พระองคร์ทรงเปป็นพระฉายแหล่งตกัวตนของพระเจล้า
7. สลิกี่งสารพกัดถรูกธจารงไวล้โดยพระวจนะแหล่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์
8. พระองคร์ทรงชจาระลล้างบาปทกันี้งหลายของเราแลล้ว
9. พระองคร์ไดล้ทรงนกักี่งลง-ซถึกี่งบล่งบอกถถึงพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นของพระองคร์แลล้ว
10. ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพ-ทบีกี่นกักี่งสรูงทบีกี่สยุดในสวรรคร์

พระองคร์ พระบยุตรนกันี้น ทรงเปป็นผรูล้เนรมลิตสรล้างสลิกี่งสารพกัดในสวรรคร์หรพอในแผล่นดลินโลก และดล้วยเหตยุนบีนี้จถึง



ทรงเหนพอกวล่าทรูตสวรรคร์เหลล่านกันี้น พวกเขานมกัสการพระองคร์ พวกเขาเปป็นเหลล่าวลิญญาณผรูล้ปรนนลิบกัตลิบรรดาผรูล้รกับ
ความรอดเปป็นมรดก

ตอัวกลางในการตยดตญ่อสสยิ่อสารของพระเจจ้า
ขล้อ 1-3: “พระเจล้า ผรูล้ไดล้ตรกัสในวาระตล่าง ๆ และในวลิธบีอกันหลากหลาย ในสมกัยกล่อนแกล่บรรพบยุรยุษโดย

พวกศาสดาพยากรณร์ ในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้ไดล้ตรกัสแกล่เราทกันี้งหลายโดยพระบยุตรของพระองคร์ ผรูล้ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรง
ตกันี้งใหล้เปป็นทายาทผรูล้รกับสรรพสลิกี่งทกันี้งปวงเปป็นมรดก ซถึกี่งโดยพระบยุตรนกันี้นพระองคร์ไดล้ทรงสรล้างกกัลปจกักรวาลดล้วย ผรูล้ทรง
เปป็นความเจลิดจล้าแหล่งสงล่าราศบีของพระเจล้า และทรงเปป็นพระฉายทบีกี่ปรากฏชกัดแหล่งตกัวตนของพระองคร์ และทรง
ผดยุงสรรพสลิกี่งไวล้โดยพระดจารกัสแหล่งฤทธลิธิ์อจานาจของพระองคร์ เมพกี่อพระบยุตรไดล้ทรงชจาระบาปทกันี้งหลายของพวกเรา
โดยพระองคร์เองแลล้ว กร็ไดล้ประทกับนกักี่ง ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบน”

ขล้อ 1 และ 2 ประกาศวลิธบีการตลิดตล่อสพกี่อสารของพระเจล้า ในอดบีตและปฟัจจยุบกัน เราประทกับใจกกับขล้อเทร็จ
จรลิงทบีกี่วล่าเปาโลคลิดวล่าตนไมล่จจาเปป็นตล้องพลิสรูจนร์เลยวล่ามบีพระเจล้าอยรูล่องคร์หนถึกี่งจรลิง ๆ หรพอวล่าพระเยโฮวาหร์พระเจล้าไดล้
ตรกัสแกล่มนยุษยร์แลล้ว หรพอวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่พระเจล้าตรกัสดล้วยนกันี้นตระหนกักถถึงขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระคกัมภบีรร์ทยุกตอนไดล้รกับ
การดลใจจากพระเจล้า ผรูล้เขบียนทล่านนบีนี้ไมล่สลินี้นเปลพองเวลาเลยในการพยายามพลิสรูจนร์วล่าพระเจล้าทรงมบีอยรูล่จรลิง วล่า
พระองคร์ตรกัสแลล้ว และวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสดล้วยลล้วนทราบวล่าตนกจาลกังไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้า

จดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูถรูกสล่งถถึงเหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเปป็นหลกัก และไมล่มบีความจจาเปป็นอยล่างแนล่นอนทบีกี่จะ
ตล้องพลิสรูจนร์ใหล้พวกเขาเหร็นการมบีอยรูล่จรลิงของพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พวกเขาทราบอยรูล่แลล้ววล่าพระเจล้าของ
บรรพบยุรยุษของพวกเขานกันี้นทรงมบีอยรูล่จรลิง ไมล่มบีชนชาตลิใดทบีกี่เคยมบีชบีวลิตอยรูล่ทบีกี่มบีขล้อพลิสรูจนร์มากกวล่าวล่าพระเจล้าของอกับรา
ฮกัม อลิสอกัค และยาโคบทรงพระชนมร์อยรูล่จรลิง และการกระทจากลิจของพระเจล้ากกับพวกบรรพบยุรยุษนกันี้นเปป็นขล้อพลิสรูจนร์ทบีกี่
แนล่ชกัดวล่าพระองคร์ไดล้ทรงเปป็นและยกังทรงเปป็นพระเจล้าเทบีกี่ยงแทล้องคร์เดบียวนกันี้น

พระวลิหารในกรยุงเยรรูซาเลร็มเปป็นคจาพยานถถึงความเชพกี่อของชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่าบรรพบยุรยุษของพวกเขา
เคยเกบีกี่ยวขล้องกกับพระเจล้าผรูล้ทรงเปป็นบยุคคล-พระเจล้าองคร์นกันี้นผรูล้ไดล้ทรงอวยพรเมพกี่อพวกเขาเชพกี่อฟฟัง และทรงพลิพากษา
เมพกี่อพวกเขาไมล่เชพกี่อฟฟัง

ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นทราบดบีวล่าพระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่โมเสสออกมาจากพยุล่มไมล้ทบีกี่ลยุกเปป็นไฟนกันี้น พวกเขาทราบวล่า
พระองคร์ไดล้ทรงนจาทางโยชรูวาในการพลิชลิตแผล่นดลินคานาอกันทบีกี่ยลิกี่งใหญล่นกันี้น พวกเขาทราบวล่าพระองคร์ไดล้ทรงปรากฏ
กกับชกัดรกัค เมชาค และอาเบดเนโกในเตาไฟทบีกี่ลยุกโพลงนกันี้น คนฮบีบรรูคนใดเลล่าจะอยากลพมเรพกี่องราวอกันยลิกี่งใหญล่นกันี้น
ของดานลิเอล ชายผรูล้ยลิกี่งใหญล่คนนกันี้นของพระเจล้าผรูล้ซถึกี่ง “ตกันี้งใจไวล้ในใจของตน”-และดจาเนลินชบีวลิตตามนกันี้น? แนล่นอนวล่า
พวกเขารรูล้วล่าพระเยโฮวาหร์ทรงพระชนมร์อยรูล่และวล่าคจาตรกัสของพระองคร์แกล่พวกศาสดาพยากรณร์ไดล้ถรูกบกันทถึกไวล้ใน
พระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมของพวกเขา

ไมล่เคยมบีชนชาตลิใดทบีกี่อยุทลิศตกัวตล่อพระเจล้าอยล่างยจาเกรงมากไปกวล่าชาวฮบีบรรู เมพกี่อพวกเขาอล่านมล้วนหนกังสพอ
ของอลิสยาหร์ เยเรมบียร์ และศาสดาพยากรณร์คนอพกี่น ๆ พวกเขากร็รรูล้วล่าพวกเขากจาลกังอล่าน “พระเยโฮวาหร์ตรกัสดกังนบีนี้” 
พวกเขารรูล้จกักนลิมลิตนกันี้นทบีกี่พระเจล้าไดล้ประทานแกล่อลิสยาหร์เมพกี่อศาสดาพยากรณร์ทล่านนบีนี้รล้องประกาศวล่า “จงฟฟังเถลิด โอ 
สวรรคร์ทกันี้งหลายเออ๋ย และจงเงบีกี่ยหรู โอ แผล่นดลินโลกเออ๋ย เพราะพระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัส…” (อสย. 1:2)



พวกเขาทราบวล่าอลิสยาหร์ไดล้กลล่าวภายใตล้การดลใจของพระเจล้าเมพกี่อเขาประกาศวล่า “เพราะวล่าฝนลงมา
และหลิมะลงมาจากฟป้าสวรรคร์ และไมล่กลกับไปทบีกี่นกักี่น แตล่รดนนี้จาแผล่นดลินโลก และทจาใหล้มกันบกังเกลิดผลและแตกหนล่อ 
เพพกี่อมกันจะอจานวยเมลร็ดแกล่ผรูล้หวล่านและอาหารแกล่ผรูล้กลินฉกันใด คจาของเราซถึกี่งออกไปจากปากของเรา คจานกันี้นจะไมล่
กลกับมาสรูล่เราอยล่างไรล้ประโยชนร์ แตล่คจานกันี้นจะทจาสลิกี่งซถึกี่งเรามยุล่งหมายไวล้ใหล้สจาเรร็จ และคจานกันี้นจะจจาเรลิญในสลิกี่งซถึกี่งเราไดล้
สล่งคจานกันี้นใหล้กระทจาฉกันนกันี้น” (อสย. 55:10,11)

ผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเชพกี่อมกักี่นวล่าพระคกัมภบีรร์ไมล่ไดล้แคล่ “บรรจยุ” พระวจนะของพระเจล้า: พวกเขารรูล้วล่าพระ
คกัมภบีรร์เปป็นพระวจนะของพระเจล้า-ทบีกี่ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจล้า ทบีกี่พระเจล้าตรกัสใหล้เขบียนตามคจาบอก พวก
เขารรูล้วล่าพระเจล้าของบรรพบยุรยุษของพวกเขาไดล้ตรกัสแลล้ว พวกเขารรูล้วล่าพระสยุรเสบียงของพระองคร์ถรูกไดล้ยลินแลล้วและ
ถรูกบกันทถึกไวล้ในพระคกัมภบีรร์บรลิสยุทธลิธิ์ ดกังนกันี้นมกันจถึงไมล่จจาเปป็นเลยทบีกี่เปาโลตล้องเตพอนความจจาพวกเขาวล่าพระเยโฮวาหร์
พระเจล้าทรงพระชนมร์อยรูล่และวล่าพระองคร์ไดล้ตรกัสแลล้ว

ไดล้รกับการดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ เปาโลเอล่ยถถึงความมกักี่นใจของตกัวเองกล่อนวล่าพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธ
สกัญญาเดลิมไดล้ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจล้า และดล้วยเหตยุนบีนี้พระคกัมภบีรร์นกันี้นจถึงจะไมล่ถรูกทจาลายหรพอถรูกทลินี้งขวล้าง
เลย แตล่ในวกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้พระเจล้าตรกัสแลล้ว มลิใชล่ผล่านทางพวกศาสดาพยากรณร์ แตล่ผล่านทางพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิด
มาองคร์เดบียวของพระองคร์-พระบยุตรนกันี้นทบีกี่ไดล้เสดร็จจากพระทรวงของพระบลิดามาสรูล่ครรภร์ของหญลิงพรหมจารบีนกันี้น
เพพกี่อทบีกี่จะบกังเกลิดในกายหนถึกี่งและประกาศพระเจล้าแกล่มนยุษยร์ (ยอหร์น 1:18; 5:24; 15:3; 1 ปต. 1:23)

อกัครทรูตทล่านนบีนี้อยากใหล้เปป็นทบีกี่เขล้าใจชกัดเจนวล่าเขาไมล่ไดล้หาเรพกี่องทะเลาะหรพอจล้องจกับผลิดการเปปิดเผยของ
ภาคพกันธสกัญญาเดลิม ตรงกกันขล้าม เขากจาลกังเนล้นยนี้จาขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระเจล้าองคร์เดลิมนกันี้นทบีกี่ไดล้ตรกัสในภาคพกันธสกัญญา
เดลิมบกัดนบีนี้ตรกัสในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ และวล่าพระเจล้าแหล่งพกันธสกัญญาเดลิมนกันี้นกร็ทรงเปป็นพระเจล้าแหล่งพกันธสกัญญา
ใหมล่ (หรพอทบีกี่ดบีกวล่า) นกันี้นเชล่นกกัน

พระเจล้าทรงฤทธลิธิ์สลิทธลิธิ์ขาด พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดสลิกี่งสารพกัด และไมล่เคยมบีคราใดเลยทบีกี่พระเจล้าไมล่ไดล้
ทรงเปป็นอยรูล่ พระองคร์ทรงเปป็นอยรูล่เสมอมา พระองคร์จะทรงเปป็นอยรูล่เสมอไป และในสตลิปฟัญญาของพระองคร์เอง 
พระองคร์ไดล้ทรงสงวนการเปปิดเผยพระองคร์เองแบบครบถล้วนและสมบรูรณร์ไวล้จนกวล่าจะถถึงการครบกจาหนดบรลิบรูรณร์
ของเวลานกันี้น เมพกี่อพระเยซรูครลิสตร์เจล้าไดล้เสดร็จมายกังแผล่นดลินโลกเพพกี่อเปปิดเผยพระเจล้าอยล่างเตร็มทบีกี่และอยล่างเปป็นสล่วน
ตกัว-ในกายหนถึกี่ง กายแหล่งความตกี่จาตล้อยทบีกี่ตายไดล้ พระเจล้าทรงตายไมล่ไดล้-ตกันี้งแตล่นลิรกันดรร์กาลจนถถึงนลิรกันดรร์กาล
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า (เพลงสดยุดบี 90:1,2) แตล่พระเยซรูไดล้ทรงนจาพระเจล้าลงมาสรูล่มนยุษยร์ในกายหนถึกี่งทบีกี่เปป็นเนพนี้อ
หนกัง-เนพนี้อหนกังทบีกี่มลิไดล้ทจาบาปเลย แมล้จะเปป็นบาปเลร็กนล้อยทบีกี่สยุดกร็ตาม

เปาโลกจาลกังนจาเสนออยล่างชกัดเจนถถึงขล้อเทร็จจรลิงจากพระเจล้าทบีกี่วล่าพระครลิสตร์องคร์นกันี้นแหล่งภาคพกันธสกัญญา
ใหมล่ทรงเปป็นตกัวตนทบีกี่แทล้จรลิงของการเปปิดเผยในภาคพกันธสกัญญาเดลิม พระครลิสตร์องคร์นกันี้นแหล่งภาคพกันธสกัญญาใหมล่
ทรงถรูกแสดงลล่วงหนล้าแลล้วในภาคพกันธสกัญญาเดลิมในภาพเลร็งและเงาตล่าง ๆ พระราชกลิจของพระครลิสตร์นกันี้นไดล้ถรูก
เผยใหล้ประจกักษร์ลล่วงหนล้าแลล้ว แตล่มนยุษยร์ไมล่ไดล้รรูล้จกักการสถลิตอยรูล่ดล้วยของพระองคร์จนกระทกักี่งความครบบรลิบรูรณร์ของ
เวลานกันี้นไดล้มาถถึงแลล้ว (กท. 4:4)

พระเจล้า “ผรูล้ไดล้ตรกัสในวาระตล่าง ๆ และในวลิธบีอกันหลากหลาย ในสมกัยกล่อนแกล่บรรพบยุรยุษโดยพวกศาสดา



พยากรณร์” มลิไดล้ประทานขล่าวสารอกันครบถล้วนแหล่งภาคพกันธสกัญญาเดลิมทกันี้งหมดในคราวเดบียว: พระองคร์ประทาน
มกันเปป็นสล่วน ๆ ตลอดระยะเวลาประมาณหนถึกี่งพกันหกรล้อยปปี

เนพกี่องจากพระเจล้าทรงฤทธลิธิ์สลิทธลิธิ์ขาด พระองคร์จถึงจะเปปิดเผยทยุกสลิกี่งเกบีกี่ยวกกับพระองคร์เอง พระบยุตรของ
พระองคร์ บาป วลิธบีแกล้บาป มนยุษยร์ และประวกัตลิศาสตรร์ของมนยุษยร์-ซถึกี่งรวมถถึงการลล้มลงของมนยุษยร์และแผนการแหล่ง
การไถล่กร็ทจาไดล้ พระองคร์จะประทานทกันี้งหมดนบีนี้แกล่อาดกัมและเอวาในสวนเอเดนนกันี้นกร็ทจาไดล้: แตล่ในพระปฟัญญาอกัน
สลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์ พระองคร์ทรงเหร็นสมควรทบีกี่จะประทานพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมตลอดระยะเวลา
หลายปปี

ถล้อยคจาในฮบีบรรู 1:1,2 บล่งบอกถถึงกระบวนการหนถึกี่งซถึกี่งมาถถึงจยุดสยุดยอด ยกตกัวอยล่างเชล่น ในปฐมกาล 3:15
พระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยแกล่อาดกัมถถึงลกักษณะของการเสดร็จมาของพระครลิสตร์เพพกี่อบดขยบีนี้หกัวของซาตานและชล่วยใหล้
รอดพล้นจากบาปคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์:

“และพระเยโฮวาหร์พระเจล้าตรกัสแกล่งรูนกันี้นวล่า…เราจะใหล้ความเปป็นศกัตรรูกกันอยรูล่ระหวล่างเจล้ากกับหญลิงนบีนี้ และ
ระหวล่างเชพนี้อสายของเจล้ากกับเชพนี้อสายของนาง เชพนี้อสายของนางจะทจาใหล้หกัวของเจล้าฟกชนี้จา และเจล้าจะทจาใหล้สล้นเทล้า
ของทล่านฟกชนี้จา” (ปฐก. 3:14,15 บางสล่วน)

ตล่อมา พระเจล้าทรงเปปิดเผยแกล่อกับราฮกัมขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระครลิสตร์จะเสดร็จมาโดยทางประชาชาตลินกันี้นซถึกี่ง
อกับราฮกัมจะเปป็นหกัวหนล้า:

“บกัดนบีนี้พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสแกล่อกับรามกล่อนหนล้านกันี้นแลล้ววล่า “เจล้าจงออกไปจากประเทศของเจล้า และจาก
ญาตลิพบีกี่นล้องของเจล้า และจากบล้านบลิดาของเจล้า ไปยกังแผล่นดลินหนถึกี่งทบีกี่เราจะชบีนี้ใหล้เจล้าเหร็น และเราจะทจาใหล้เจล้าเปป็น
ประชาชาตลิใหญล่ประชาชาตลิหนถึกี่ง และเราจะอวยพรเจล้า และทจาใหล้ชพกี่อเสบียงของเจล้าใหญล่โต และเจล้าจะเปป็นพระพร
หนถึกี่ง และเราจะอวยพรเขาทกันี้งหลายทบีกี่อวยพรเจล้า และสาปแชล่งผรูล้ทบีกี่สาปแชล่งเจล้า และในเจล้าบรรดาครอบครกัวแหล่ง
แผล่นดลินโลกจะไดล้รกับพระพร” (ปฐก. 12:1-3)

ตล่อมาอบีก พระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยแกล่ยาโคบวล่าพระครลิสตร์จะเสดร็จมาผล่านทางเผล่าของยรูดาหร์-บกังเกลิดมา
จากพวกยลิว: “ธารพระกรจะไมล่ขาดไปจากยรูดาหร์ และผรูล้ทรงตกันี้งพระราชบกัญญกัตลิจะไมล่ขาดไปจากระหวล่างเทล้าของ
เขา จนกวล่าชบีโลหร์จะมา และประชาชนทกันี้งหลายจะรวบรวมเขล้ากกับผรูล้นกันี้น” (ปฐก. 49:10)

เมพกี่อเวลาผล่านไป มบีการเปปิดเผยแกล่ดาวลิดวล่าพระครลิสตร์จะบกังเกลิดในวงศร์วานของเขา: “พระเยโฮวาหร์ทรง
ปฏลิญาณในความจรลิงตล่อดาวลิดแลล้ว พระองคร์จะไมล่ทรงหกันกลกับจากคจาปฏลิญาณนกันี้น “เราจะตกันี้งผลแหล่งกายของเจล้า
ไวล้บนบกัลลกังกร์ของเจล้า” (เพลงสดยุดบี 132:11)

มบีการเปปิดเผยแกล่มบีคาหร์วล่าพระครลิสตร์จะประสรูตลิในหมรูล่บล้านเบธเลเฮมทบีกี่เลร็กและไมล่มบีชพกี่อเสบียง: “แตล่เจล้า 
เบธเลเฮม เอฟราธาหร์เออ๋ย ถถึงแมล้วล่าเจล้าเลร็กนล้อยในทล่ามกลางหลายพกันนกันี้นแหล่งยรูดาหร์ แตล่ออกจากเจล้า ทล่านผรูล้นกันี้น
จะออกมาสรูล่เรา ผรูล้ทบีกี่จะเปป็นผรูล้ปกครองในอลิสราเอล ซถึกี่งการเสดร็จออกไปทกันี้งหลายของทล่านเปป็นมาจากสมกัยเกล่า จาก
นลิรกันดรร์กาล” (มบีคาหร์ 5:2) 

ตล่อมาพระเจล้าทรงเปปิดเผยแกล่มาลาคบีวล่าพระเยซรูครลิสตร์เจล้าจะมบีผรูล้เบลิกทางคนหนถึกี่งทบีกี่ควรประกาศการเสดร็จ
มาของกษกัตรลิยร์องคร์นกันี้น: “ดรูเถลิด เราจะสล่งทรูตของเราไป และผรูล้นกันี้นจะเตรบียมหนทางไวล้ขล้างหนล้าเรา และองคร์พระผรูล้



เปป็นเจล้า ผรูล้ซถึกี่งพวกเจล้าแสวงหานกันี้น จะเสดร็จมายกังพระวลิหารของพระองคร์อยล่างฉกับพลกัน คพอทรูตแหล่งพกันธสกัญญานกันี้น 
ผรูล้ซถึกี่งพวกเจล้าพอใจ ดรูเถลิด พระองคร์จะเสดร็จมา” พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรกัส” (มลค. 3:1)

พระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยแกล่ดานลิเอลถถึงเวลานกันี้นเมพกี่อพระครลิสตร์จะถรูก “ตกัดออก” ในความมรณา เมพกี่อสลินี้นสยุด
สกัปดาหร์ทบีกี่หกสลิบเกล้านกันี้นของเจร็ดสลิบสกัปดาหร์นกันี้นแหล่งปปีทกันี้งหลาย และเหลล่านกักเรบียนผรูล้ศถึกษาคล้นควล้าคจาพยากรณร์กร็
พลิสรูจนร์ใหล้เหร็นแลล้ววล่าพระเยซรูไดล้ถรูกตกัดออกจรลิง ๆ ในปปีนกันี้นทบีกี่ดานลิเอลไดล้พยากรณร์ไวล้:

“และหลกังจากหกสลิบสองสกัปดาหร์แลล้ว พระเมสสลิยาหร์กร็จะถรูกตกัดออก แตล่มลิใชล่เพพกี่อตกัวทล่านเอง และ
ประชากรของประมยุขทบีกี่จะมานกันี้นจะทจาลายกรยุงและสถานบรลิสยุทธลิธิ์เสบีย และทบีกี่สยุดปลายของมกันจะมาถถึงดล้วยนนี้จาทล่วม
และจนถถึงการสลินี้นสยุดของสงครามนกันี้น การรกรล้างทกันี้งหลายกร็ถรูกกจาหนดไวล้” (ดนล. 9:26)

ตล่อมาพระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยแกล่เศคารลิยาหร์วล่าพระครลิสตร์จะถรูกขายเปป็นเงลินสามสลิบเหรบียญ: “และพระเย
โฮวาหร์ตรกัสกกับขล้าพเจล้าวล่า “จงโยนมกันใหล้แกล่ชล่างปฟัฟื้นหมล้อ คพอราคากล้อนงามทบีกี่เราไดล้ถรูกตบีราคาโดยพวกเขา” และ
ขล้าพเจล้าจถึงเอาเงลินสามสลิบเหรบียญนกันี้น และโยนพวกมกันใหล้แกล่ชล่างปฟัฟื้นหมล้อในพระนลิเวศนร์ของพระเยโฮวาหร์” (ศคย.
11:13)

มบีการเปปิดเผยอยล่างชกัดเจนแกล่อลิสยาหร์วล่าพระครลิสตร์จะถรูกทจาใหล้บาดเจร็บเพราะการละเมลิดทกันี้งหลายของ
เรา ถรูกทจาใหล้ฟกชนี้จาเพราะความชกักี่วชล้าทกันี้งหลายของเรา และวล่าพระเยโฮวาหร์จะทรงวางบนพระองคร์ความชกักี่วชล้า
ของเราทยุกคน (อสย. 53)

มบีการเปปิดเผยแกล่ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีลกักษณะของความมรณาของพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดนกันี้น: “เพราะบรรดาสยุนกัข
ไดล้ลล้อมรอบขล้าพระองคร์ไวล้ กลยุล่มคนชกักี่วไดล้ลล้อมรอบขล้าพระองคร์ไวล้ เขาทกันี้งหลายแทงมพอและเทล้าของขล้าพระองคร์เสบีย
แลล้ว” (เพลงสดยุดบี 22:16)

มบีการเปปิดเผยแกล่ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีเชล่นกกันวล่าพระครลิสตร์จะตล้องเปป็นขถึนี้นมาอบีก: “เพราะพระองคร์จะไมล่ทรง
ละทลินี้งจลิตวลิญญาณของขล้าพระองคร์ไวล้ในนรก ทกันี้งพระองคร์จะไมล่ทรงยอมใหล้องคร์บรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์เหร็นความ
เปฟปี่อยเนล่า พระองคร์จะทรงสจาแดงหนทางแหล่งชบีวลิตแกล่ขล้าพระองคร์ ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์มบีความชพกี่นบานอยล่าง
เปปีปี่ยมลล้น ในพระหกัตถร์ขวาของพระองคร์มบีความเพลลิดเพลลินอยรูล่เปป็นนลิตยร์” (เพลงสดยุดบี 16:10,11)

ในขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้และอบีกหลายตอนของพระวจนะบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า พระองคร์ไดล้ทรงเปปิดเผยพระ
ประสงคร์ของพระองคร์เกบีกี่ยวกกับพระบยุตรของพระองคร์ และการเสดร็จมาของพระครลิสตร์ในกายหนถึกี่งทบีกี่เหมพอน
รล่างกายของมนยุษยร์ทบีกี่บาปหนา ยกเวล้นเรพกี่องไมล่มบีบาป คพอการสจาเรร็จจรลิงของการเปปิดเผยเหลล่านบีนี้

พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่บรรพบยุรยุษโดยพวกศาสดาพยากรณร์ พระองคร์ไดล้ตรกัสแกล่เราโดยพระบยุตรของพระองคร์
ดกังนกันี้นพระวจนะของพระเจล้าจถึงกลล่าวทยุกอยล่างทบีกี่พระเจล้าจะตล้องกลล่าวแลล้ว ทกันี้งหมดทบีกี่จะตล้องถรูกกลล่าวเกบีกี่ยวกกับ
ความรอด ชบีวลิตนลิรกันดรร์ ทางของพระเจล้า ความชอบธรรม ชกัยชนะเหนพอโลก เนพนี้อหนกัง และพญามาร ความตาย 
นรก และหลยุมศพ เนพกี่องจากพระวจนะของพระเจล้าเปปิดเผยทยุกสลิกี่งทบีกี่ตล้องถรูกกลล่าวเกบีกี่ยวกกับเรพกี่องนลิรกันดรร์เหลล่านบีนี้ 
พระเจล้าจถึงมลิไดล้ตรกัสเปป็นเสบียงทบีกี่ยลินไดล้ตกันี้งแตล่พระเยซรูไดล้ประทานขล้อปฏลิบกัตลิทกันี้งหลายแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์และ
ทรงถรูกรกับขถึนี้นไปในเมฆกล้อนหนถึกี่งพล้นสายตาของพวกเขา

ยลิกี่งกวล่านกันี้น หากเราปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อ “พระเยโฮวาหร์ตรกัสดกังนบีนี้” ในพระคกัมภบีรร์บรลิสยุทธลิธิ์ของหนกังสพอหกสลิบ



หกเลล่มนกันี้นของพระคกัมภบีรร์ของเรา เรากร็คงจะไมล่เชพกี่อหากพระเจล้าจะตรกัสในเสบียงทบีกี่ยลินไดล้และประทานการเปปิดเผย
อบีกประการแกล่เรา! พระเจล้าไดล้ตรกัสทยุกสลิกี่งทบีกี่จะตล้องตรกัสแลล้ว และพระองคร์จะไมล่ตรกัสอบีกตล่อไปจนกวล่าจะสลินี้นสยุดยยุค
สมกัยแหล่งพระคยุณนบีนี้ ซถึกี่งเมพกี่อถถึงเวลานกันี้นพระองคร์จะทรงกระทจากลิจในการพลิพากษาอกันทรงฤทธลิธิ์ตล่อสรูล้บาปและคน
บาปทกันี้งหลาย

พระเจล้าไมล่เพบียงตรกัสแลล้วในหลายวาระ แตล่พระองคร์ไดล้ตรกัส “ในวลิธบีอกันหลากหลาย” ยกตกัวอยล่างเชล่น ทบีกี่
ภรูเขาซบีนาย พระองคร์ไดล้ตรกัสแกล่โมเสสในฟป้ารล้องและฟป้าแลบ และในเสบียงแตรนกันี้น

ทบีกี่ภรูเขาโฮเรบ พระองคร์ไดล้ตรกัสแกล่เอลบียาหร์-มลิใชล่ในฟป้ารล้องและฟป้าแลบ แตล่ “ในเสบียงทบีกี่แผล่วเบา”
แกล่ศาสดาพยากรณร์เอเสเคบียล พระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยพระองคร์เองผล่านทางนลิมลิตตล่าง ๆ ทบีกี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบี

และทรงฤทธลิธิ์
แกล่ดานลิเอล พระองคร์ในตรกัสในความฝฟันตล่าง ๆ
พระเจล้าไดล้ทรงปรากฏแกล่อกับราฮกัมในรรูปกายมนยุษยร์ เหลล่าผรูล้นจาสารไดล้มาและสล่งมอบการเปปิดเผยนกันี้น

โดยตรงแกล่อกับราฮกัม เกบีกี่ยวกกับพระสกัญญาของพระเจล้าเรพกี่องอลิสอกัค (เชพนี้อสายทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้น) และขล้อเทร็จจรลิง
จากพระเจล้าทบีกี่วล่าพระเจล้าจะทรงรกักษาพระสกัญญานกันี้น

แกล่ยาโคบ พระเจล้าไดล้ตรกัสผล่านทางผรูล้มาเยพอนคนหนถึกี่งทบีกี่เปป็นทรูตสวรรคร์
พระเจล้าไมล่เพบียงตรกัสแกล่พวกบรรพบยุรยุษในภาษาทบีกี่เปป็นคจาพยากรณร์ พระองคร์ยกังทรงเปปิดเผยพระองคร์เอง

โดยการประทานพระราชบกัญญกัตลิ และผล่านทางคจาเตพอนอกันขถึงขกังเชล่นเดบียวกกับโดยคจาเตพอนสตลิของพระเจล้า 
พระองคร์ทรงเตพอนและเตพอนสตลิในภาพเลร็ง ในคจาอยุปมา และในเงาตล่าง ๆ แตล่ไมล่วล่าพระองคร์ไดล้ทรงปรากฏอยล่างไร
หรพอแกล่ผรูล้ใด มกันกร็เปป็นพระวจนะเดลิมเสมอ-พระวจนะของพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ถถึงแมล้วล่าพระวจนะนกันี้นไดล้มาถถึง
ผรูล้คนทบีกี่หลากหลายในวลิธบีการอกันหลากหลาย ไมล่วล่าในเสบียงแผล่วเบาหรพอในเสบียงฟป้ารล้องสนกักี่นแหล่งภรูเขาซบีนาย นกักี่นกร็
เปป็น “เราเปป็น” ทบีกี่ยลิกี่งใหญล่องคร์นกันี้นทบีกี่ไดล้ตรกัส

เมพกี่อเปาโลพรูดถถึงศาสดาพยากรณร์คนหนถึกี่ง เขากร็กจาลกังหมายถถึงคน ๆ หนถึกี่งทบีกี่ไดล้รกับมอบภารกลิจและไดล้รกับ
การแตล่งตกันี้งโดยตรงจากพระเจล้าใหล้เปป็นผรูล้รกับใชล้และผรูล้นจาสารคนหนถึกี่งของพระเจล้า-คนหนถึกี่งทบีกี่ถรูกปกครองโดยพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ในการกลล่าวแตล่ละถล้อยคจาของพระเจล้า ไมล่วล่าในการเขบียนหรพอโดยคจาพรูดจากปาก ไมล่วล่าจะกลล่าว
เปป็นคจาพรูดหรพอเขบียนโดยใชล้ปากกา พวกเขากร็กจาลกังประกาศถล้อยคจาของพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์:

“ดล้วยวล่าคจาพยากรณร์ในอดบีตนกันี้นไมล่ไดล้มาโดยความประสงคร์ของมนยุษยร์ แตล่พวกผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าไดล้
กลล่าวตามทบีกี่พวกเขาไดล้รกับการดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์” (2 เปโตร 1:21)

“และพระองคร์จะทรงสล่งพระเยซรูครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งเมพกี่อกล่อนนกันี้นไดล้ถรูกประกาศไวล้แกล่พวกทล่านแลล้ว ผรูล้ซถึกี่งสวรรคร์
จะตล้องรกับไวล้จนถถึงเวลาทกันี้งหลายแหล่งการตกันี้งขถึนี้นใหมล่ของสลิกี่งสารพกัด ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ตรกัสไวล้โดยปากของศาสดา
พยากรณร์ผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ทยุกคน ตกันี้งแตล่เรลิกี่มสรล้างโลก” (กลิจการ 3:20,21)

พระเจล้าตรกัสแกล่เยเรมบียร์วล่า “...ดรูเถลิด เราเอาบรรดาถล้อยคจาของเราใสล่ในปากของเจล้าแลล้ว ดรูซลิ ในวกันนบีนี้เรา
ไดล้ตกันี้งเจล้าไวล้เหนพอบรรดาประชาชาตลิและเหนพอราชอาณาจกักรทกันี้งหลาย เพพกี่อใหล้ถอนออก และเพพกี่อใหล้พกังลง และ
เพพกี่อใหล้ทจาลาย และเพพกี่อใหล้ควกี่จาเสบีย เพพกี่อใหล้สรล้างและเพพกี่อใหล้ปลรูก” (ยรม. 1:9,10)



ศาสดาพยากรณร์เหลล่านกันี้นไมล่ไดล้เขล้าใจอยล่างถล่องแทล้ขล้อความทบีกี่พวกเขากลล่าวหรพอถล้อยคจาทบีกี่พวกเขาบกันทถึก
ลงไป แตล่พวกเขารรูล้วล่าตนกจาลกังพรูดหรพอเขบียนถล้อยคจาของพระเจล้า หลายสลิกี่งถรูกปปิดซล่อนไวล้จากพวกเขา พวกเขาไดล้
พยากรณร์เกบีกี่ยวกกับความรอดทบีกี่จะมานกันี้น-แตล่พวกเขาไมล่ไดล้เขล้าใจอยล่างถล่องแทล้ขล่าวสารนกันี้นทบีกี่พระเจล้าไดล้ประทานแกล่
พวกเขาเพพกี่อใหล้แกล่มนยุษยร์ทกันี้งหลาย

ใน 1 เปโตร 1:10-12 เราอล่านวล่า “เกบีกี่ยวกกับความรอดนกันี้นพวกศาสดาพยากรณร์กร็ไดล้ไตล่ถามและสพบคล้น
อยล่างขยกันขกันแขร็ง ผรูล้ซถึกี่งไดล้พยากรณร์เกบีกี่ยวกกับพระคยุณซถึกี่งจะมายกังพวกทล่าน โดยสพบคล้นสลิกี่งทบีกี่หรพอลกักษณะแหล่งเวลาทบีกี่
พระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรูล้ทรงสถลิตอยรูล่ในพวกเขา ไดล้ทรงสจาแดงไวล้ เมพกี่อพระวลิญญาณนกันี้นไดล้ทรงเปป็นพยาน
ลล่วงหนล้าถถึงความทยุกขร์ทรมานตล่าง ๆ ของพระครลิสตร์ และถถึงสงล่าราศบีทบีกี่จะตามมา กร็โปรดเปปิดเผยแกล่คนเหลล่านกันี้น
วล่า ไมล่ใชล่สจาหรกับพวกเขาเอง แตล่สจาหรกับพวกเรา พวกเขาจถึงไดล้ปรนนลิบกัตลิในสลิกี่งเหลล่านกันี้น ซถึกี่งบกัดนบีนี้ถรูกรายงานแกล่พวก
ทล่านโดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกทล่านแลล้ว ดล้วยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่โปรดประทานจาก
สวรรคร์ ซถึกี่งสลิกี่งเหลล่านกันี้นพวกทรูตสวรรคร์ปรารถนาทบีกี่จะพลินลิจดรู”

ดานลิเอลกลล่าววล่า “และขล้าพเจล้าไดล้ยลิน แตล่ขล้าพเจล้าไมล่เขล้าใจ แลล้วขล้าพเจล้าจถึงพรูดวล่า “โอ นายของขล้าพเจล้า
เจล้าขล้า อะไรจะเปป็นอวสานของสลิกี่งเหลล่านบีนี้” และพระองคร์ตรกัสวล่า “จงไปตามทางของเจล้าเถลิด ดานลิเอลเออ๋ย เพราะ
วล่าถล้อยคจาเหลล่านกันี้นกร็ถรูกปปิดไวล้แลล้ว และถรูกประทกับตราไวล้จนถถึงวาระสยุดทล้ายนกันี้น” (ดนล. 12:8,9) ดานลิเอลไมล่ไดล้
เขล้าใจสลิกี่งทบีกี่ตนเขบียน แตล่เขาทราบวล่าเขากจาลกังเขบียนเพพกี่อผรูล้ใด และเขากร็เชพกี่อฟฟัง

พระเจล้าไดล้ตรกัสในกาลอดบีต “แกล่บรรพบยุรยุษ” นบีกี่หมายถถึงผรูล้ใด? ใครเปป็น “บรรพบยุรยุษ” ทบีกี่พระเจล้าตรกัสดล้วย
โดยพวกศาสดาพยากรณร์? แนล่นอนวล่าคจาตอบคพอ “อกับราฮกัม อลิสอกัค ยาโคบ”-และชาวฮบีบรรูรยุล่นแลล้วรยุล่นเลล่า

มบีอยรูล่หลายคราวทบีกี่พวกยลิวเหลล่านกันี้นแสดงออกถถึงความหยลิกี่งทะนงแบบทบีกี่ผลิด แตล่ในความหยลิกี่งทะนงชนลิดทบีกี่
ถรูกตล้องพวกเขาสามารถประกาศมรดกตกทอดทบีกี่พระเจล้าไดล้ประทานแกล่พวกเขา-นกักี่นคพอวล่าพระดจารกัสของพระเจล้า
ไดล้ถรูกมอบไวล้แกล่พวกเขา พระคกัมภบีรร์ซถึกี่งเราเรบียกวล่าภาคพกันธสกัญญาเดลิมเปป็นถล้อยคจาทบีกี่พระเยโฮวาหร์ไดล้ประทานแกล่
พวกเขา ในจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ถถึงชาวฮบีบรรู เปาโลวางตรงหนล้าชาวฮบีบรรูความตรงขล้ามกกันระหวล่างพกันธสกัญญา
ใหมล่นกันี้นกกับ “สลิกี่งเกล่า ๆ” เขาพรูดถถึง “พกันธสกัญญานกันี้นทบีกี่ดบีกวล่า” และพรูดถถึง “สลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่ดบีกวล่า” ซถึกี่งถรูกประกาศ
โดยพระเยซรูครลิสตร์เจล้า

มบีกลล่าวไวล้วล่าภาคพกันธสกัญญาเดลิมเปป็นภาคพกันธสกัญญาใหมล่ทบีกี่ถรูกพกับไวล้ ขณะทบีกี่ภาคพกันธสกัญญาใหมล่เปป็น
ภาคพกันธสกัญญาเดลิมทบีกี่ถรูกคลบีกี่ออก พระเจล้าองคร์เดบียวกกันตรกัสในทกันี้งสองภาคพกันธสกัญญานกันี้น หนกังสพอฮบีบรรูเปปิดเผยวล่า
วาระเดลิมเหลล่านกันี้นและขล่าวสารนกันี้นทบีกี่ประทานใหล้แกล่พวกบรรพบยุรยุษโดยพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นเพบียงการเตรบียม
การไปสรูล่สลิกี่งทบีกี่บกัดนบีนี้ถรูกเปปิดเผยแกล่เราแลล้วโดยพระบยุตรของพระเจล้า

พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่เรา “ในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้” โดยพระบยุตรของพระองคร์ เรามบีชบีวลิตอยรูล่ “ในวกันสยุดทล้าย
เหลล่านบีนี้” มาตกันี้งแตล่พระเยซรูไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลก ถรูกปฏลิเสธโดยมนยุษยร์ ถรูกตรถึงกางเขน ถรูกฝฟัง ทรงเปป็นขถึนี้น และ
เสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์แลล้ว เราเปป็นหมรูล่ชนเหลล่านกันี้นทบีกี่ “บรรดายยุคสยุดทล้ายของโลก” กจาลกังมาถถึง (1 คร. 10:11) 

ใน “วกันสยุดทล้าย” เหลล่านบีนี้พระเจล้าตรกัสแกล่เราแลล้ว “โดยพระบยุตรของพระองคร์” ผรูล้รรูล้บางทล่านบอกเราวล่าว
ลบีนบีนี้ควรอล่านวล่า “โดยผรูล้หนถึกี่งซถึกี่งเปป็นพระบยุตร” ทล่านอพกี่น ๆ กร็แปลมกันวล่า “ในพระบยุตร” ในภาษากรบีกไมล่มบีคจาชบีนี้



เฉพาะคจานามหรพอคจาสรรพนามทบีกี่ขยาย “พระบยุตร” ดกังนกันี้นพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์จถึงทรงเปปิดเผยวล่าในสมกัยกล่อน
พระเจล้าไดล้ตรกัสโดยเหลล่าผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์ แตล่ในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้พระองคร์ตรกัสแลล้ว “ในพระบยุตร”

มกันไมล่ใชล่เรพกี่องใหมล่เลยทบีกี่พระเจล้าจะตรกัส คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เปาโลกจาลกังเขบียนถถึงทราบวล่าพระเจล้าไดล้ตรกัสหลาย
ครกันี้งแลล้วและในหลายวลิธบี แตล่สงล่าราศบีในทบีกี่นบีนี้กร็คพอวล่า พระองคร์กจาลกังตรกัสตอนนกันี้นในวลิธบีใหมล่- “ในพระบยุตร” การเปปิด
เผยตล่าง ๆ ของพระเจล้าแกล่บรรพบยุรยุษชาวฮบีบรรูมบีลกักษณะเปป็นเงพกี่อนไขและอยรูล่ชกักี่วคราว ขณะทบีกี่การเปปิดเผยนกันี้นทบีกี่ถรูก
นจามา “ในพระบยุตร” มบีความครบสมบรูรณร์และคงอยรูล่เปป็นนลิตยร์

คจาพยากรณร์เหลล่านกันี้น คจาประกาศเหลล่านกันี้น ขล่าวสารเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกสล่งตรงถถึงบรรพบยุรยุษจากพระเจล้าผล่าน
ทางพวกศาสดาพยากรณร์ไดล้ถถึงความครบบรลิบรูรณร์ในพระครลิสตร์-พระวาทะผรูล้ทรงรกับสภาพเนพนี้อหนกัง (ยอหร์น 
1:1,14,18) โรม 10:4 ประกาศวล่า “...พระครลิสตร์ทรงเปป็นจยุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ เพพกี่อความชอบธรรมแกล่ทยุก
คนทบีกี่เชพกี่อ” พระครลิสตร์ทรงเปป็นการทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงของพระบกัญญกัตลิทยุกขล้อ เครพกี่องสกัตวบรูชาทยุกอยล่าง พลิธบีกรรมและ
ภาพเลร็งทกันี้งหมด เราครบบรลิบรูรณร์ในพระองคร์ (คส. 2:9,10)

ในรล่างกายแหล่งเนพนี้อหนกัง พระครลิสตร์ไดล้ทรงสจาแดงความสมบรูรณร์แบบทบีกี่ชนชาตลิอลิสราเอลโอล้อวด ถถึงแมล้
พระเจล้าไดล้ทรงกจาหนดและประทานใหล้ บยุคคลเหลล่านกันี้น เครพกี่องบรูชา ภาพเลร็ง สลิกี่งของ ตจาแหนล่งและการปฏลิบกัตลิ
เหลล่านกันี้นซถึกี่งชนชาตลิอลิสราเอลใหล้เกบียรตลิอยล่างสรูงกร็เปป็นเพบียงการจกัดเตรบียมไปสรูล่การเสดร็จมาของพระครลิสตร์ของ
พระเจล้า ทกันี้งหมดนกันี้นลล้วนกลล่าวถถึงพระองคร์และชบีนี้ไปยกังพระองคร์ พวกศาสดาพยากรณร์ประกาศวล่า “พระเยโฮวาหร์
ตรกัสดกังนบีนี้” แตล่พระครลิสตร์ตรกัสวล่า “แทล้จรลิงแลล้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ผรูล้ใดทบีกี่ฟฟังคจาของเรา…” (ยอหร์น 5:24)

ถล้อยคจาเปปิดของขล้อ 2 ประกาศวล่าความเปป็นเอกของการเปปิดเผยของพระเจล้า “ในพระบยุตร” ดบีกวล่าและ
เปปีปี่ยมสงล่าราศบีมากยลิกี่งกวล่าการเปปิดเผยแตล่กล่อนเหลล่านกันี้นเกบีกี่ยวกกับนนี้จาพระทกัยของพระเจล้าในความสกัมพกันธร์ตล่อมนยุษยร์

ในพระเยซรูครลิสตร์เจล้า พระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยพระองคร์เองโดยตรงแกล่มนยุษยร์ มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่า
พระองคร์ไดล้ทรงเปปิดเผยพระองคร์ผล่านทางถล้อยคจาเหลล่านกันี้นทบีกี่ตรกัสโดยพระเยซรู แตล่พระองคร์กร็ทรงทจามากกวล่านกันี้น 
พระเยซรูครลิสตร์ทรงเปป็นพระบยุตรทบีกี่ทรงพระชนมร์อยรูล่ของพระเจล้า-พระเจล้าแทล้จรลิง ใชล่แลล้วครกับ พระเจล้าในเนพนี้อหนกัง 
และมบีอยรูล่มากกวล่าหนถึกี่งหนทบีกี่พระองคร์ทรงประกาศวล่า “เรากกับพระบลิดาของเราเปป็นอกันหนถึกี่งอกันเดบียวกกัน!” พระเยซรู
ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อเปปิดเผยพระเจล้า เพพกี่อประกาศพระองคร์ เพพกี่อนจาพระองคร์ลงมาสรูล่มนยุษยร์-และพระองคร์ทรงทจาเชล่นนกันี้น
จรลิง ๆ ดกังนกันี้นพระเจล้าจถึงไมล่ทรงถรูกปปิดบกังอบีกตล่อไป พระองคร์ทรงถรูกเปปิดเผยแลล้วและถรูกแสดงออกในพระครลิสตร์

แนล่นอนวล่าการเปปิดเผยใหมล่นกันี้นมบีความเหนพอกวล่าการเปปิดเผยเกล่า ไมล่แปลกทบีกี่เปาโลพรูดในจดหมายฝาก
ฉบกับอพกี่น ๆ เกบีกี่ยวกกับความไพบรูลยร์อกันหาทบีกี่สยุดมลิไดล้แหล่งพระคยุณของพระเจล้าในพระครลิสตร์!

เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าผล่านทางเปาโลพระเจล้ากจาลกังตรกัสอยล่างเฉพาะเจาะจงแกล่เหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเปป็นหลกัก 
แตล่เราทบีกี่เชพกี่อวกันนบีนี้กร็ถรูกรวมเขล้าไวล้ในถล้อยคจาเหลล่านบีนี้จากขล้อ 2 พระเจล้าตรกัสแลล้ว “ในพระบยุตร” แกล่เราแตล่ละคน 
และเราควรตกันี้งใจฟฟังขล่าวสารทบีกี่ถรูกใหล้แกล่เราในหนกังสพอฮบีบรรู-ไมล่เพบียงเพพกี่อทบีกี่จะรกับความรอดพรล้อมกกับความรอดทบีกี่ยลิกี่ง
ใหญล่ของพระองคร์ แตล่เพพกี่อทบีกี่เราจะถรูกรกักษาไวล้ขณะทบีกี่เราเดลินทางแบบผรูล้สกัญจรบนโลกนบีนี้ ถรูกรกักษาไวล้ในฐานะ “พบีกี่
นล้องผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ บรรดาผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งการทรงเรบียกจากสวรรคร์นกันี้น” (ฮบ. 3:1)

ในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้พระเจล้าตรกัสแกล่เราแลล้วโดยพระบยุตรของพระองคร์ “ผรูล้ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงตกันี้งใหล้เปป็น



ทายาทผรูล้รกับสรรพสลิกี่งทกันี้งปวงเปป็นมรดก” ในทบีกี่นบีนี้เปาโลใหล้คจาบรรยายทบีกี่ทะลยุทะลวงเกบีกี่ยวกกับเกบียรตลิ ยศศกักดลิธิ์ ความ
ยลิกี่งใหญล่ และสงล่าราศบีแหล่งพระครลิสตร์ของพระเจล้า-พระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงกลายเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเรา พระบยุตร
ของพระเจล้าไดล้ทรงกลายเปป็นบยุตรมนยุษยร์เพพกี่อทบีกี่เราจะไดล้กลายเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้าผล่านทางพระราชกลิจทบีกี่
เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์ กระนกันี้นความยลิกี่งใหญล่ของพระบยุตรกร็เกลินจลินตนาการของเรา มกันคงเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่
ความคลิดอกันมบีขบีดจจากกัดของมนยุษยร์จะคลิดคล้นถล้อยคจาทบีกี่จะพรรณนาถถึงสงล่าราศบีแหล่งพระครลิสตร์ของพระเจล้าไดล้อยล่าง
เหมาะสม!

เมพกี่อเราคลิดถถึงทายาทคนหนถึกี่ง เรากร็คลิดถถึงผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ เมพกี่ออบีกคนหนถึกี่งเสบียชบีวลิต กลายเปป็นผรูล้รกับมรดกทรกัพยร์สลิน 
คจานบีนี้มบีความหมายดล้วยวล่า “ผรูล้หนถึกี่งทบีกี่มบีสลิทธลิธิ์สพบทอดตจาแหนล่ง” ความหมายทกักี่วไปนบีนี้พรรณนาถถึงผรูล้หนถึกี่งทบีกี่เปป็นผรูล้ถพอ
กรรมสลิทธลิธิ์ ผรูล้มบีอจานาจสรูงสยุด หรพอเจล้านาย เหลล่าผรูล้รรูล้เหร็นพล้องตรงกกันวล่านกักี่นคพอความหมายในทบีกี่นบีนี้ พระบยุตรของ
พระเจล้าทรงเปป็นทายาทนกันี้น แตล่นบีกี่ไมล่เกบีกี่ยวขล้องเลยกกับความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์หรพอตจาแหนล่งของพระองคร์ใน
ตรบีเอกานยุภาพนกันี้น มกันเกบีกี่ยวขล้องกกับความเปป็นมนยุษยร์ของพระองคร์ สภาวะนลิรกันดรร์ของพระองคร์ในความเกบีกี่ยวขล้อง
กกับความเปป็นมนยุษยร์

ในตจาแหนล่งอกันเปป็นนลิรกันดรร์ของพระองคร์ในตรบีเอกานยุภาพนกันี้น พระครลิสตร์ทรงเทล่าเทบียมในทยุกดล้านกกับพระ
บลิดาและพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ แตล่ตจาแหนล่งของพระองคร์ในฐานะทายาทกร็เกบีกี่ยวขล้องกกับพระบยุตรผรูล้ทรงรกับสภาพ
เนพนี้อหนกัง-พระเยซรู บยุตรมนยุษยร์ และในฐานะบยุตรมนยุษยร์พระองคร์ไดล้ทรงกลายเปป็นทายาท (ผรูล้ถพอกรรมสลิทธลิธิ์) “ผรูล้รกับ
สรรพสลิกี่งทกันี้งปวงเปป็นมรดก” ในฐานะอาดกัมคนหลกังพระองคร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นหกัวหนล้าของเผล่าพกันธยุร์ใหมล่ (หรพอหมรูล่
ชนใหมล่) เพราะวล่าทยุกคนทบีกี่เชพกี่อในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์กร็กลายเปป็นคนทบีกี่ถรูกสรล้างใหมล่ (2 คร. 5:17)

นบีกี่เปป็นความจรลิงเพราะสลิกี่งทบีกี่พระเยซรูครลิสตร์เจล้าไดล้ทรงกระทจา: พระองคร์ไดล้ทรงสละวางสงล่าราศบีทบีกี่พระองคร์
เคยมบีกกับพระบลิดาในเรลิกี่มแรกนกันี้น (ยอหร์น 17:5) และทรงรกับสภาพของผรูล้รกับใชล้บนตกัวพระองคร์เอง ในสภาพนกันี้น
พระองคร์ไดล้ทรงเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณา-กระทกักี่งความมรณาแหล่งกางเขนนกันี้น-เพพกี่อทบีกี่พระเจล้าจะทรงชอบธรรมไดล้
และยกังนกับวล่าคนบาปทบีกี่วางใจในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเยซรูเปป็นคนชอบธรรมดล้วย และเพราะพระเยซรูทรง
รกับสภาพของผรูล้รกับใชล้คนหนถึกี่งและทรงเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณา “พระเจล้าจถึงไดล้ทรงยกพระองคร์ขถึนี้นอยล่างสรูงดล้วย 
และไดล้ประทานพระนามหนถึกี่งแกล่พระองคร์ซถึกี่งอยรูล่เหนพอทยุกนาม เพพกี่อเมพกี่อออกพระนามของพระเยซรู ‘หกัวเขล่าทยุกหกัว
เขล่าจะตล้องคยุกกราบลง’ ของบรรดาสลิกี่งในสวรรคร์ และบรรดาสลิกี่งในแผล่นดลินโลก และบรรดาสลิกี่งใตล้พพนี้นแผล่นดลินโลก 
และเพพกี่อ ‘ลลินี้นทยุกลลินี้นจะกลล่าวยอมรกับ’ วล่าพระเยซรูครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า อกันเปป็นการถวายสงล่าราศบีแดล่
พระเจล้าพระบลิดา” (ฟป. 2:9-11)

พระเจล้าทรงใหล้รางวกัลตอบแทนความเชพกี่อฟฟังของพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์โดย
ประทานอจานาจสลิทธลิธิ์ขาดอกันสมบรูรณร์เหนพอสลิกี่งสารพกัดแกล่พระองคร์ มบีคนเหลล่านกันี้นทบีกี่จะไมล่ยอมโคล้งคจานกับใหล้พระองคร์
บนแผล่นดลินโลกเดร็ดขาด แตล่เวลานกันี้นจะมาเมพกี่อทยุกหกัวเขล่าจะคยุกกราบลงและทยุกลลินี้นจะกลล่าวยอมรกับตล่อพระเจล้า 
(รม. 14:11) 

ในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณอกันลถึกซถึนี้ง มรดกของพระครลิสตร์อยรูล่ในวลิสยุทธลิชนทกันี้งหลาย แตล่อจานาจครอบ
ครองของพระองคร์และอจานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์มบีอยรูล่เหนพอสลิกี่งมบีชบีวลิตทกันี้งปวงและสลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งปวง พระองคร์



ทรงอยรูล่กล่อนสลิกี่งสารพกัด-พระองคร์ไดล้ทรงเปป็นอยรูล่ในเรลิกี่มแรกนกันี้นกกับพระบลิดา พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่เปป็นเอกนกันี้น ผรูล้ถพอ
กรรมสลิทธลิธิ์แหล่งสลิกี่งสารพกัด ผรูล้ทรงอจานาจสลิทธลิธิ์ขาดแหล่งเอกภพ-และสมควรแลล้วทบีกี่จะเปป็นเชล่นนกันี้น เพราะวล่าสลิกี่งสารพกัด
ไดล้ถรูกเนรมลิตสรล้างโดยพระองคร์และเพพกี่อพระองคร์ ในฐานะผรูล้ทรงสรล้างแหล่งสลิกี่งสารพกัด สลิกี่งสารพกัดจถึงเปป็นของ
พระองคร์โดยสลิทธลิโดยชอบของพระเจล้า

พระองคร์ทรงเปป็นพระผรูล้ไถล่ของเราเชล่นกกัน พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อไถล่ (เพพกี่อซพนี้อกลกับไป) ทยุกสลิกี่งทบีกี่อาดกัมไดล้
สรูญเสบียในสวนเอเดนนกันี้น และในฐานะพระผรูล้ไถล่สลิกี่งสารพกัดจถึงถรูกทจาใหล้เปป็นของพระองคร์แลล้วโดยการแตล่งตกันี้งของ
พระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ นบีกี่เปป็นรางวกัลตอบแทนของพระเจล้าทบีกี่ประทานแกล่พระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์สจาหรกับความเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณาของพระองคร์ “กระทกักี่งความมรณาแหล่งกางเขนนกันี้น” พระเยซรูตรกัส
วล่า “เหตยุฉะนกันี้นพระบลิดาของเราจถึงทรงรกักเรา เพราะเราสละชบีวลิตของเรา เพพกี่อเราจะรกับชบีวลิตนกันี้นคพนมาอบีก”
(ยอหร์น 10:17) 

ในฐานะพระเมสสลิยาหร์ พระองคร์ทรงเปป็นทายาทผรูล้รกับบรรดาประชาชาตลิเปป็นมรดก (พระสกัญญานบีนี้ถรูกพบ
ในเพลงสดยุดบีบททบีกี่สอง จงตกันี้งใจศถึกษามกัน) นอกจากนบีนี้ในโรม 4:13 เราอล่านวล่า “เพราะพระสกัญญาทบีกี่วล่า ทล่านจะไดล้
เปป็นทายาทของทกันี้งพลิภพ มลิไดล้มบีแกล่อกับราฮกัม หรพอแกล่ผรูล้สพบเชพนี้อสายของทล่าน โดยทางพระราชบกัญญกัตลิ แตล่โดยทาง
ความชอบธรรมแหล่งความเชพกี่อ”

ผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นพบวล่ามกันเปป็นเรพกี่องทบีกี่ยากมากทบีกี่จะยอมรกับความจรลิงทบีกี่วล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็น
ทายาทผรูล้รกับ “สลิกี่งสารพกัด” เปป็นมรดก-เจล้าแหล่งวกันสะบาโต เจล้าแหล่งพลิธบีกรรมเหลล่านกันี้น เจล้าแหล่งเครพกี่องสกัตวบรูชา
เหลล่านกันี้น แตล่พระองคร์ทรงเปป็นจอมเจล้านายแหล่งสลิกี่งสารพกัด ในพระองคร์เราครบบรลิบรูรณร์ ในพระองคร์เปป็นความ
เพบียงพอของเรา

“...ซถึกี่งโดยพระบยุตรนกันี้นพระองคร์ไดล้ทรงสรล้างกกัลปจกักรวาลดล้วย” ยอหร์น 1:3 บอกเราวล่า “สลิกี่งสารพกัดไดล้
ถรูกสรล้างขถึนี้นมาโดยพระองคร์ และโดยปราศจากพระองคร์ไมล่มบีสลิกี่งใดเลยไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นมาในสลิกี่งทบีกี่ไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นมา
นกันี้น” โคโลสบี 1:16 บอกเราวล่า “...โดยพระองคร์สรรพสลิกี่งไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้น ทกันี้งทบีกี่อยรูล่ในทล้องฟป้าและทบีกี่อยรูล่ในแผล่นดลินโลก
สลิกี่งซถึกี่งประจกักษร์แกล่ตาและสลิกี่งซถึกี่งไมล่ประจกักษร์แกล่ตา ไมล่วล่าพวกเขาจะเปป็นผรูล้ครองบกัลลกังกร์ หรพอเปป็นผรูล้ครองอาณาจกักร 
หรพอเปป็นบรรดาเทพผรูล้ครอบครองอาณาจกักร หรพอเปป็นบรรดาเทพผรูล้มบีอจานาจ สรรพสลิกี่งทกันี้งสลินี้นไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นโดย
พระองคร์และเพพกี่อพระองคร์”

ใชล่แลล้วครกับ พระองคร์ทรงเปป็นพระผรูล้สรล้างองคร์นกันี้น โดยพระองคร์ยยุคสมกัยทกันี้งหลายไดล้ถรูกกล่อรรูปและถรูกนจามา
ตล่อเขล้าดล้วยกกันอยล่างเหมาะเจาะ พระครลิสตร์ พระวาทะนกันี้น ทรงเหนพอกวล่าและทรงสงล่าราศบีมากยลิกี่งกวล่าบรรดาพระ
ดจารกัสของพระเจล้าทบีกี่ประทานใหล้ในสมกัยกล่อน ๆ แกล่พวกศาสดาพยากรณร์! แทล้จรลิงแลล้วพระองคร์ทรงดบีกวล่าเหลล่าทรูต
สวรรคร์ ดบีกวล่าโมเสส ดบีกวล่าโยชรูวา ดบีกวล่าศาสดาพยากรณร์เหลล่านกันี้นทยุกคน-ใชล่แลล้วครกับ ดบีกวล่าสลิกี่งสารพกัดในสวรรคร์
และในแผล่นดลินโลก

“...ผรูล้ทรงเปป็นความเจลิดจล้าแหล่งสงล่าราศบีของพระเจล้า และทรงเปป็นพระฉายทบีกี่ปรากฏชกัดแหล่งตกัวตนของ
พระองคร์…” เปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่จะเนล้นยนี้จาเกลินพอดบีเกบีกี่ยวกกับความเปป็นเลลิศและความยลิกี่งใหญล่ของพระบยุตรนกันี้น พระ
เยซรูพระบยุตรทรงเปป็นความเจลิดจล้าแหล่งสงล่าราศบีของพระเจล้า



คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็นความเจลิดจล้ามบีความหมายวล่า “การสล่องแสงออกไป” ดกังนกันี้น พระเยซรูในฐานะ
พระเจล้าผรูล้ทรงปรากฏในเนพนี้อหนกังจถึงทรงเปป็น “การสล่องแสงออกไป” ของพระเจล้า ผรูล้ทรงเปป็นความสวล่างของโลก 
ทบีกี่ใดมบีพระเยซรู ทบีกี่นกักี่นกร็มบีความสวล่าง ทบีกี่ใดทบีกี่ปฏลิเสธพระเยซรู ทบีกี่นกักี่นกร็มบีความมพด ความมพดแหล่งการลงพระอาชญา 
หากไมล่มบีพระเยซรู กร็ไมล่มบีความสวล่างเลย มบีแตล่ความดจามพดแหล่งความมพดมลิดตลอดไปเปป็นนลิตยร์

ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม สงล่าราศบีของพระเยโฮวาหร์ไดล้พกักสงบอยรูล่ในหบีบแหล่งพกันธสกัญญานกันี้น และเมพกี่อ
หบีบนกันี้นถรูกขนยล้าย สงล่าราศบีของพระเยโฮวาหร์กร็จากไป: “...สงล่าราศบีพรากไปจากอลิสราเอลแลล้ว เพราะหบีบของ
พระเจล้าถรูกยถึดไป” (1 ซมอ. 4:22)

วกันนบีนี้พระเจล้าทรงสล่องแสงออกมาถถึงเราในทางหนถึกี่งทบีกี่ใหมล่และมบีชบีวลิต- “ในพระบยุตร” พระบยุตรนกันี้นทรง
เปป็นความเจลิดจล้าแหล่งสงล่าราศบีของพระเจล้า พระฉายทบีกี่ปรากฏชกัดแหล่งตกัวตนของพระเจล้า เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอก
เราวล่าคจากรบีกทบีกี่แปลเปป็นพระฉายตรงนบีนี้ แปลไดล้เชล่นกกันวล่า “การแกะสลกัก หรพอรรูปแบบ” ดกังนกันี้นพระเยซรูจถึงทรงอยรูล่
ในสภาพของพระเจล้า (ฟป. 2:6) พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในเนพนี้อหนกัง (2 คร. 5:19) พระบยุตรทรงเปป็นการ
แสดงออกอกันเดล่นชกัดและการประกาศถถึงอยุปนลิสกัยของพระเจล้าในความบรลิสยุทธลิธิ์ ความไรล้มลทลิน สตลิปฟัญญา ฤทธลิธิ์
เดช และความยลิกี่งใหญล่ทกันี้งสลินี้นของพระองคร์

พระเยซรูตรกัสแกล่ฟปีลลิปวล่า “ถล้าทล่านทกันี้งหลายไดล้รรูล้จกักเราแลล้ว ทล่านทกันี้งหลายกร็จะไดล้รรูล้จกักพระบลิดาของเรา
ดล้วย…ผรูล้ทบีกี่ไดล้เหร็นเรากร็ไดล้เหร็นพระบลิดาแลล้ว…” (ยอหร์น 14:7,9) ทล่านทบีกี่รกัก หากคยุณอยากรรูล้จกักพระเจล้า จงรรูล้จกักพระ
เยซรู หากคยุณอยากรรูล้วล่าพระเจล้าทรงเปป็นแบบไหน จงมองไปทบีกี่พระเยซรู อยุปนลิสกัยของพระเจล้าถรูกเปปิดเผยในพระองคร์

พระเยซรูทรงเปป็นงานแกะสลกักของพระเจล้าอยล่างแทล้จรลิง เมพกี่อพกันธสกัญญาเดลิมนกันี้นยกังมบีผลอยรูล่ ความบรลิสยุทธลิธิ์
ของพระเจล้าไดล้ถรูกแสดงออกโดยการแกะสลกักบนมาลาของมหาปยุโรหลิต บนแผล่นทองคจาบรลิสยุทธลิธิ์มบีสลกักคจาวล่า 
“บรลิสยุทธลิธิ์แดล่พระเยโฮวาหร์” แตล่บกัดนบีนี้ ในยยุคแหล่งพระคยุณอกันมหกัศจรรยร์นบีนี้ สมกัยนบีนี้แหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น พระฉาย
ของพระเจล้าในความเจลิดจล้าและความบรลิสยุทธลิธิ์ของมกันถรูกมองเหร็นในพระบยุตรของพระองคร์-พระองคร์ผรูล้ทรงบรลิสยุทธลิธิ์
อยล่างเดร็ดขาด ชอบธรรม ไรล้มลทลิน ปราศจากตจาหนลิหรพอดล่างพรล้อยใด ๆ

พระฉายอกันเดล่นชกัดของพระบยุตรทบีกี่แสดงถถึงพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์เปป็นขล้อเทร็จจรลิงนลิรกันดรร์ประการหนถึกี่ง
พระเยซรูมลิไดล้ทรงถรูกสรล้างขถึนี้นมา-พระองคร์ทรงถรูกใหล้บกังเกลิด และดล้วยเหตยุนบีนี้พระฉายของพระเจล้าจถึงมลิไดล้แคล่ถรูก
ประทกับลงบนพระองคร์ตอนทบีกี่พระองคร์ประสรูตลิ เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า พระบยุตรของพระบลิดาและ
พระฉายทบีกี่แสดงออกแหล่งตกัวตนของพระองคร์-งานแกะสลกักของพระเจล้า พระเจล้าจะทรงอยรูล่ใกลล้เรามากขถึนี้น เปป็น
ทบีกี่รกักมากขถึนี้น และมบีคล่าประเสรลิฐแกล่เรามากขถึนี้นสกักเพบียงใด เมพกี่อเราตระหนกักวล่าอยุปนลิสกัยของพระองคร์ ชบีวลิตของ
พระองคร์ ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ และพระฉายของพระองคร์ถรูกเปปิดเผยแกล่เราในพระเยซรู องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าและ
พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเรา!

“...และทรงผดยุงสรรพสลิกี่งไวล้โดยพระดจารกัสแหล่งฤทธลิธิ์อจานาจของพระองคร์…”-ตรงตกัวคพอ “ผดยุงสลิกี่งสารพกัด
ไวล้โดยพระวจนะอกันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์” ในโคโลสบี 1:17 เราอล่านวล่า “และพระองคร์ทรงเปป็นอยรูล่กล่อนสรรพสลิกี่ง
ทกันี้งปวง และสรรพสลิกี่งทกันี้งปวงกร็ดจารงอยรูล่โดยพระองคร์”

ชาวพลิภพตล้องตระหนกักวล่าจกักรวาลนบีนี้และทยุกสลิกี่งทบีกี่มบีอยรูล่ในนกันี้น-บรรดาดาวเคราะหร์ ดาวฤกษร์ หมรูล่ดาวตล่าง ๆ



ฤดรูกาล มหาสมยุทร ตล้นไมล้ใบหญล้า กฎทกันี้งหลายของธรรมชาตลิ แมล้กระทกักี่งมนยุษยร์-ไมล่อาจคงอยรูล่ตล่อไปไดล้หากไมล่ใชล่
เพราะพระบยุตร ผมขอยอมรกับวล่านบีกี่เปป็นขล้อลถึกลกับทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ ผลผลลิตของผรูล้ทรงไมล่มบีขบีดจจากกัด และความคลิดทบีกี่มบีขบีด
จจากกัดอยล่างเรา ๆ ไมล่สามารถเขล้าใจมกันไดล้อยล่างถล่องแทล้ แตล่ถถึงแมล้วล่าเราไมล่สามารถเขล้าใจมกันไดล้ มกันกร็ยกังเปป็นความ
จรลิงอยรูล่ดบี สล่วนหนถึกี่งของงานในการเปป็นคนกลางระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์กร็คพอ การปกครองและกจากกับ “สลิกี่ง
สารพกัด” พระองคร์ไดล้ทรงสรล้างพวกมกัน พระองคร์ทรงรกับผลิดชอบเรพกี่องพวกมกัน และพระองคร์ทรงมบีสลิทธอจานาจทบีกี่จะ
แทนทบีกี่เงาและภาพเลร็งเหลล่านกันี้นดล้วยตกัวตนทบีกี่แทล้จรลิงของพระองคร์เอง ความจรลิงทบีกี่มบีอจานาจครอบงจานบีนี้มบีอยรูล่ทกักี่ว
จดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู

“เมพกี่อพระบยุตรไดล้ทรงชจาระบาปทกันี้งหลายของพวกเราโดยพระองคร์เองแลล้ว กร็ไดล้ประทกับนกักี่ง ณ เบพนี้องขวา
พระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบน” ในทบีกี่นบีนี้เรามบีกยุญแจไขเปปิดจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู ในทบีกี่นบีนี้มบีการระบยุถถึง
จยุดประสงคร์ของการรกับสภาพเนพนี้อหนกังของพระบยุตร และในทบีกี่นบีนี้มบีการใหล้เหตยุผลสจาหรกับการยกชรูพระองคร์: 
พระองคร์ พระบยุตรนกันี้น โดยพระองคร์เองไดล้ทรงชจาระบาปทกันี้งหลายของเรา

มบีความจรลิงอกันยลิกี่งใหญล่ในทบีกี่นบีนี้ซถึกี่งครลิสเตบียนจจานวนมากไมล่ไดล้ตระหนกักถถึงและรกับเอาไวล้-นกักี่นคพอ ทบีกี่วล่าเหตยุผล
สรูงสยุดทบีกี่วล่าทจาไมพระบยุตรถถึงไดล้เสดร็จไปทบีกี่กางเขนนกันี้นกร็มบีตล่อพระเจล้า เพราะเหร็นแกล่พระบลิดา พระบยุตรโดยพระองคร์
เองไดล้ทรงชจาระ (ทจาการลบมลทลินเพพกี่อ) บาปทกันี้งหลายของเราแลล้ว การถวายบรูชาทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาบน
กางเขนนกันี้นเปป็นไปเพพกี่อการยกบาป (การขจกัดบาปหรพอการเอาบาปออกไป) บาปไมล่ถรูกนกับวล่าเปป็นของคนเหลล่านกันี้น
ทบีกี่วางใจในพระเยซรู แตล่มกันเปป็นเพราะการถวายบรูชาของพระเมษโปดกของพระเจล้าเทล่านกันี้น ผรูล้ทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียว
ของพระบลิดา ทบีกี่ความบรลิสยุทธลิธิ์และความยยุตลิธรรมของพระเจล้าจะถรูกสนองจนพอใจไดล้ หากไมล่มบีโลหลิตหลกักี่งรลิน กร็
ไมล่มบีการยกบาป และถล้าพระเยซรูไดล้ปฏลิเสธทบีกี่จะไปทบีกี่กางเขนนกันี้น เรากร็คงถรูกลลิขลิตไปสรูล่การลงพระอาชญาแลล้ว ไมล่มบี
ทางอพกี่นแลล้วในตอนนกันี้น

ความจรลิงอกันยลิกี่งใหญล่ซถึกี่งเราตล้องเขล้าใจตรงนบีนี้กร็คพอวล่าพระเยซรูไมล่ไดล้ถวายเครพกี่องบรูชาทบีกี่เปป็นสลิกี่งอพกี่น (หรพอคน
อพกี่น) พระองคร์มลิไดล้ถวายลรูกแกะ นกเขา เหมพอนอยล่างทบีกี่พวกมหาปยุโรหลิตภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิไดล้ถวายเครพกี่องสกัตว
บรูชาตล่าง ๆ พระเยซรูไดล้ถวายพระองคร์เอง ในเอเฟซกัส 4:32 เราอล่านวล่าพระเจล้าทรงชล่วยเราใหล้รอด “เพราะเหร็นแกล่
พระครลิสตร์” และในยยุคเหลล่านกันี้นทบีกี่จะมาพระองคร์จะทรงจกัดแสดงในสวรรคสถานความไพบรูลยร์ยลิกี่งนกักแหล่งพระคยุณ
และพระกรยุณาของพระองคร์ทบีกี่มบีตล่อเราโดยทางพระเยซรูครลิสตร์ (อฟ. 2:6,7) 

ใชล่แลล้วครกับ มกันตล้องเปป็นพระเยซรูเทล่านกันี้น ไมล่มบีทางอพกี่นแลล้วตอนนกันี้น ไมล่มบีคนอพกี่นแลล้ว เวล้นแตล่พระบยุตรของ
พระเจล้าและพระโลหลิตของพระองคร์ ทบีกี่สามารถทจาการลบมลทลินบาปทกันี้งหลายไดล้ เมพกี่ออาโรนและพวกปยุโรหลิตภาย
ใตล้พระราชบกัญญกัตลิของโมเสสไดล้ถวายเลพอดของพวกวกัวผรูล้ แพะ ลรูกแกะ และนกเขา เครพกี่องสกัตวบรูชาของพวกเขากร็
เปป็นเพบียงภาพเลร็ง ซถึกี่งชบีนี้ไปยกังการถวายบรูชาของพระเมษโปดกผรูล้ไรล้ตจาหนลิของพระเจล้า

เลพอดทบีกี่ถรูกถวายภายใตล้พกันธสกัญญาเดลิมนกันี้นเปป็นเพบียงตกัตั๋วสกัญญาใชล้เงลินซถึกี่งในตกัวมกันเองไมล่มบีมรูลคล่าอะไรเลย
เทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับการเอาบาปออกไปเสบีย “เพราะเปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่เลพอดของบรรดาวกัวตกัวผรูล้และของแพะจะเอา
บาปทกันี้งหลายไปเสบียไดล้” (ฮบ. 10:4) เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านบีนี้เปป็นเพบียงเงา ภาพเลร็ง จนกวล่าพระโลหลิตของพระเมษ
โปดกแทล้จรลิงนกันี้นจะถรูกทจาใหล้หลกักี่งรลิน หากพระเยซรูมลิไดล้สละวางชบีวลิตของพระองคร์ หากพระองคร์ไมล่ไดล้แบกรกับบาป



ของคนทกันี้ทั้้งโลกไปในพระกายของพระองคร์เองบนกางเขนนกันี้น โลหลิตทบีกี่ถรูกทจาใหล้หลกักี่งรลินตกันี้งแตล่สวนเอเดนไปจนถถึงกล
โกธากร็คงไมล่มบีคล่าอะไรเลย โลหลิตทบีกี่ถรูกทจาใหล้หลกักี่งรลินในเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นของภาคพกันธสกัญญาเดลิมเปป็นเพบียง
สลินเชพกี่อแบบหนถึกี่ง ซถึกี่งมบีคล่าเพราะความมกักี่งคกักี่งของพระเจล้าพระบลิดา ความมกักี่งคกักี่งซถึกี่งถรูกแสดงออกในพระโลหลิตของ
พระเยซรูครลิสตร์พระบยุตรนกันี้น

โดยพระองคร์เอง-พระองคร์เองทรงเปป็นปยุโรหลิต เครพกี่องสกัตวบรูชา แทล่นบรูชา ทยุกสลิกี่งทบีกี่ถรูกตล้องการสจาหรกับการ
ลบมลทลินนกันี้น ทยุกสลิกี่งทบีกี่ถรูกตล้องการเพพกี่อสนองความพถึงพอใจของความบรลิสยุทธลิธิ์ ความชอบธรรม ความไรล้มลทลิน 
และพระราชบกัญญกัตลิของพระเยโฮวาหร์พระเจล้า-พระองคร์ไดล้ทรงชจาระลล้างบาปทกันี้งหลายของเรา ในพระเยซรูบน
กางเขนนกันี้น ผรูล้ชอบธรรมไดล้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพพกี่อผรูล้ไมล่ชอบธรรม ผรูล้ทรงไมล่มบีบาปไดล้ตายแทนคนบาป เราเหร็นการ
ทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงของสลิกี่งทบีกี่เคยถรูกแสดงเปป็นภาพเปรบียบในวกันทจาการลบมลทลินในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม (ลนต. 
16:30)

“ผรูล้ทรง…ไดล้ประทกับนกักี่ง ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบน” พระเยซรูทรงเปป็นบยุคคลทบีกี่
วลิเศษทบีกี่สยุดทบีกี่เคยมบีชบีวลิตอยรูล่เลยอยล่างไมล่ตล้องสงสกัย พระองคร์ทรงวลิเศษในการประสรูตลิของพระองคร์ วลิเศษตอนเปป็นเดร็ก
อายยุสลิบสอง วลิเศษในการรกับบกัพตลิศมาของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้รกักษาโรคทบีกี่วลิเศษ อาจารยร์ทบีกี่วลิเศษ และผรูล้
กระทจาการอกัศจรรยร์ทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่สยุดเทล่าทบีกี่โลกนบีนี้เคยรรูล้จกัก พระองคร์ทรงรกักษาคนเจร็บปฝ่วยใหล้หาย ทรงเปปิดตาของคน
ตาบอด ทรงทจาใหล้แขนและขาทบีกี่ลบีบไปเหยบียดตรงไดล้ พระองคร์ทรงรกักษาคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เปป็นอกัมพาต พระองคร์ทรง
เลบีนี้ยงอาหารคนหล้าพกันคนดล้วยขนมปฟังแคล่หล้ากล้อนกกับปลาสองตกัวเลร็ก ๆ พระองคร์ทรงทจาใหล้ลาซารกัสเปป็นขถึนี้นจาก
ตายหลกังจากทบีกี่เขาถรูกฝฟังในอยุโมงคร์ไปสบีกี่วกันแลล้ว แตล่สลิกี่งเหลล่านบีนี้เปป็นเพบียงผลพลอยไดล้เทล่านกันี้น ยลิกี่งใหญล่หรพอ? ถรูกตล้อง
ครกับ เปปีปี่ยมสงล่าราศบีหรพอ? ใชล่แลล้วครกับ วลิเศษหรพอ? วลิเศษครกับ แตล่พระเยซรูทรงเปป็นมากกวล่าบยุคคลผรูล้หนถึกี่งทบีกี่วลิเศษ 
พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลกเพพกี่อจยุดประสงคร์หลกักในการชจาระหนบีนี้บาปของมนยุษยร์ทบีกี่ตลิดคล้างตล่อพระเจล้า-หนบีนี้สลินทบีกี่
มนยุษยร์จล่ายไมล่ไหว พระองคร์ไดล้เสดร็จมา-มลิใชล่เพพกี่อรกับการปรนนลิบกัตลิ แตล่เพพกี่อจะปรนนลิบกัตลิ และประทานชบีวลิตของ
พระองคร์เปป็นคล่าไถล่สจาหรกับคนเปป็นอกันมาก พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อซพนี้อการไถล่ดล้วยราคาอกันแสนแพงนกันี้นแหล่งพระ
โลหลิตของพระองคร์ และนรกทกันี้งสลินี้นกร็หยยุดพระองคร์ไมล่ไดล้จนกระทกักี่งพระองคร์ทรงไปถถึงจยุดทบีกี่พระองคร์ทรงรล้อง
ประกาศไดล้วล่า “สจาเรร็จแลล้ว!”

มกันคพอพระคยุณของพระเจล้าเทล่านกันี้นทบีกี่ยอมใหล้พระเยซรู ความรกักของพระเจล้าและพระเจล้าแทล้จรลิงองคร์นกันี้น 
รกับรล่างกายหนถึกี่ง และในกายนกันี้นทรงชลิมความตายเพพกี่อมนยุษยร์ทยุกคน (ฮบ. 2:9) พระเยซรูทรงเปป็นพระเจล้าในเนพนี้อ
หนกัง พระวาทะทบีกี่รกับสภาพเนพนี้อหนกัง “บรลิบรูรณร์ดล้วยพระคยุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:14) “...พระราชบกัญญกัตลิไดล้
ถรูกประทานใหล้โดยทางโมเสส แตล่พระคยุณและความจรลิงไดล้มาโดยทางพระเยซรูครลิสตร์” (ยอหร์น 1:17) พระองคร์
ทรงเปป็นจยุดจบของพระราชบกัญญกัตลิเพพกี่อความชอบธรรมแกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ

พระเยซรูไดล้เสดร็จมาเพพกี่อทจาตามนนี้จาพระทกัยของพระบลิดา พระองคร์ทรงทจางานทบีกี่พระบลิดาทรงใชล้พระองคร์
มากระทจาสจาเรร็จแลล้ว และหลกังจากเสรร็จสลินี้นพระราชกลิจนกันี้น พระองคร์กร็ทรงทจาใหล้ความบรลิสยุทธลิธิ์และความชอบ
ธรรมของพระเจล้าสจาเรร็จจรลิงอยล่างครบถล้วนยลิกี่งนกักจนพระองคร์ไดล้รกับทบีกี่นกักี่งสรูงทบีกี่สยุดในสวรรคร์ ทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์
ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบน 



มกันเปป็นมาจากนนี้จาพระทกัยของพระองคร์เองและเพราะความรกักของพระองคร์ทบีกี่พระเยซรูไดล้สละสงล่าราศบี
และเดชานยุภาพทบีกี่พระองคร์เคยมบีกกับพระบลิดากล่อนโลกนบีนี้ไดล้มบีขถึนี้น เพราะพระคยุณของพระเจล้า พระองคร์จถึงไดล้สละทยุก
สลิกี่งทบีกี่สวรรคร์มบีใหล้ไดล้และไดล้เสดร็จมายกังความทยุกขร์โศกและบาปของแผล่นดลินโลก

พระองคร์เคยมบีชบีวลิตอยรูล่บนโลกนบีนี้กวล่าสามสลิบสามปปี ทรงถรูกทดลองในทยุกดล้านเหมพอนอยล่างทบีกี่เราถรูกทดลอง
แตล่กร็ทรงไมล่มบีบาป ในกายหนถึกี่งทบีกี่เปป็นเหมพอนรล่างกายของเราพระองคร์ไดล้ทรงพลิชลิตโลก เนพนี้อหนกัง และพญามาร 
ความตาย นรก และหลยุมศพ ไมล่เพบียงเปป็นพระบยุตรของพระเจล้า แตล่บกัดนบีนี้ทรงเปป็นบยุตรมนยุษยร์เชล่นกกัน พระองคร์ทรง
ไดล้รกับการยกชรูแลล้ว-ไมล่เพบียงเพราะสลิทธลิแบบพระเจล้าทบีกี่จะกระทจาเชล่นนกันี้น แตล่เพราะพระองคร์ทรงชนะมกันแลล้วเชล่น
กกันโดยการมบีชกัยชนะเหนพอทยุกสลิกี่งทบีกี่นรกขวล้างปาใสล่พระองคร์!

สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้ารล้องขอหรพอเรบียกรล้องในการทนทยุกขร์ ความเจร็บปวด วลิบกัตลิ ความ
ปวดรล้าว ความทยุกขร์ระทม ความปวดรล้าวใจและนนี้จาตา พระเยซรูไดล้ทรงยอมจจานนตล่อการทนทยุกขร์นกันี้น พระองคร์ไดล้
ทรงชจาระหนบีนี้บาปเตร็มจจานวนแลล้ว และขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าตอนนบีนี้พระองคร์ประทกับอยรูล่ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของ
ผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบนกร็เปป็นพยานถถึงสลิทธลิอจานาจและฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ โดยเทล่าเทบียมรล่วมกกันกกับพระเจล้า
พระบลิดา

บกัดนบีนี้มบีมนยุษยร์ผรูล้หนถึกี่งอยรูล่ในสวรรคร์ ชายผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ไดล้ขถึนี้นไปยกังทบีกี่นกักี่น โดยมบีเนพนี้อหนกังและกระดรูก ในลรูกา 24:39
พระเยซรูทรงเชลิญชวนสาวกเหลล่านกันี้นวล่า “จงดรูมพอของเราและเทล้าของเราวล่า เปป็นเราเอง จงคลจาตกัวเราและดรูเถลิด 
เพราะวล่าผบีไมล่มบีเนพนี้อและกระดรูกทกันี้งหลาย เหมพอนพวกทล่านเหร็นเรามบีอยรูล่นกันี้น” พระองคร์ทรงขออาหาร พวกเขา
ถวายปลาและรวงผถึนี้งแดล่พระองคร์และพระองคร์ทรงรกับประทานตล่อหนล้าพวกเขา โดยเปป็นพยานวล่าพระองคร์ไมล่ใชล่
วลิญญาณตนหนถึกี่ง แตล่เปป็นกายหนถึกี่งซถึกี่งมบีเนพนี้อหนกังและกระดรูก ในกายเดบียวกกันนกันี้นเองทบีกี่พวกสาวกไดล้เหร็นการเสดร็จ
ขถึนี้นไปของพระองคร์ (กลิจการ 1:8,9) และในกายนกันี้นเองบกัดนบีนี้พระองคร์ประทกับอยรูล่ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของ
พระเจล้าเบพนี้องบน

ตอนเขบียนถถึงทลิโมธบีคนหนยุล่ม เปาโลกลล่าววล่า “...มบีพระเจล้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตล่ผรูล้เดบียวระหวล่าง
พระเจล้ากกับมนยุษยร์ คพอพระเยซรูครลิสตร์ผรูล้ทรงสภาพเปป็นมนยุษยร์” (1 ทธ. 2:5)

ผรูล้เชพกี่อกลยุล่มแรกทบีกี่ไดล้อล่านจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ (พวกครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูแหล่งสมกัยอกัครทรูต) ถรูกเตพอนสตลิใหล้ละ
ความจรลิงขกันี้นตล้นเหลล่านกันี้นแหล่งความรอดและไปตล่อสรูล่ความครบบรลิบรูรณร์ โดยบากบกักี่นมยุล่งหนล้าตล่อไปในฝฝ่ายวลิญญาณ 
โดยมบีประสบการณร์ในการรรูล้จกักพระเยซรูครลิสตร์ผรูล้เปป็นมนยุษยร์ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดา-ทบีกี่ไมล่ไดล้
ตายอยรูล่บนกางเขนอกันหนถึกี่ง แตล่ทรงอยรูล่ในตจาแหนล่งอกันเปปีปี่ยมเดชานยุภาพ ณ เวลานบีนี้ของพระองคร์ซถึกี่งมบีสลิทธลิอจานาจ
และฤทธลิธิ์เดชทบีกี่จะทจาการทรูลวลิงวอนเผพกี่อเรา ทบีกี่จะเปป็นคนกลางระหวล่างมนยุษยร์กกับพระเจล้า 

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายมบีผรูล้แทนอยรูล่ในสวรรคร์ คพอ พระองคร์ผรูล้ทรงทราบความตล้องการทยุกอยล่างของเรา พระองคร์
เคยอยรูล่บนโลกนบีนี้ทบีกี่เราอยรูล่-แตล่พระองคร์ไมล่เคยทจาบาปเลย พระองคร์ทรงประสบความสจาเรร็จในสล่วนทบีกี่เราลล้มเหลว 
และบกัดนบีนี้พระองคร์ทรงอยรูล่ในตจาแหนล่งทบีกี่ถรูกยกชรูเพพกี่อเสนอความแทนเราและทจาใหล้ความตล้องการตล่าง ๆ ของเรา
เปป็นทบีกี่ทราบตล่อพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์

ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมภายใตล้พกันธสกัญญาอกันเดลิมนกันี้น ไมล่เคยมบีมหาปยุโรหลิตคนใดทบีกี่ไดล้นกักี่งบนบกัลลกังกร์ 



แตล่บกัดนบีนี้ “พวกเรามบีมหาปยุโรหลิตอยล่างนบีนี้เอง ผรูล้ไดล้ประทกับเบพนี้องขวาพระทบีกี่นกักี่งแหล่งผรูล้ทรงเดชานยุภาพในฟป้าสวรรคร์ทกันี้ง
หลาย” (ฮบ. 8:1) พระองคร์ทรงอยรูล่ทบีกี่นกักี่น-ไมล่เพบียงเพพกี่อจะชล่วยใหล้รอด แตล่เพพกี่อรกักษาคนเหลล่านกันี้นไวล้ซถึกี่งรกับความรอด
แลล้ว เพพกี่อทบีกี่เราจะไมล่ถรูกเอาชนะโดยศกัตรรูนกันี้น และถรูกถาโถมโดยการทดลอง พระองคร์ทรงอยรูล่ทบีกี่นกักี่นเพพกี่อปป้องกกันเรา
ไมล่ใหล้เรลิกี่มละเหบีกี่ยใจและทล้อแทล้ พระองคร์ทรงอยรูล่ทบีกี่นกักี่นเพพกี่อเฝป้าดรูเรา ปกปป้องเรา และนจาเราไปจนกวล่าจะถถึงเวลานกันี้น
ทบีกี่เราจะไดล้ไปอยรูล่กกับพระองคร์ ณ ทบีกี่ ๆ พระองคร์ทรงอยรูล่ จนกวล่าจะถถึงวกันนกันี้น มหาปยุโรหลิตทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงนกักี่ง
อยรูล่ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าเพพกี่อกระทจากลิจกกับเราตามพระคยุณและสงล่าราศบีของพระเจล้า และเพพกี่อรกับ
ประกกันวล่าเราไปถถึงสวรรคร์อยล่างปลอดภกัย

พระครยสตต์ทรงดฮีกวญ่าเหลญ่าททูตสวรรคต์
ขล้อ 4: “โดยทรงถรูกทจาใหล้ดบีกวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์มากนกัก ตามทบีกี่พระองคร์ทรงไดล้รกับพระนามทบีกี่ประเสรลิฐ

กวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์นกันี้นเปป็นมรดก”
พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นตรงนบีนี้วล่าพระครลิสตร์มลิไดล้เสดร็จขถึนี้นไปสรูงกวล่าตจาแหนล่งทบีกี่พระองคร์เคย

ครอบครองกล่อนทบีกี่พระองคร์เสดร็จมาจากพระทรวงของพระบลิดาเลยแมล้แตล่นลิดเดบียว “และถล้าทล่านทกันี้งหลายจะเหร็น
บยุตรมนยุษยร์เสดร็จขถึนี้นไปยกังทบีกี่ซถึกี่งทล่านอยรูล่แตล่กล่อนนกันี้น จะเปป็นอยล่างไร” (ยอหร์น 6:62)

พระครลิสตร์ไมล่อาจทรูลขอสงล่าราศบีทบีกี่สรูงสล่งไปกวล่าทบีกี่พระองคร์ โดยการรกับเปป็นมรดก ทรงครอบครองอยรูล่ชกักี่วนลิ
รกันดรร์อยรูล่แลล้วกกับพระบลิดา: “และบกัดนบีนี้ โอ พระบลิดาเจล้าขล้า ขอพระองคร์โปรดใหล้ขล้าพระองคร์ไดล้รกับสงล่าราศบีกกับ
พระองคร์เอง ดล้วยสงล่าราศบีซถึกี่งขล้าพระองคร์ไดล้มบีกกับพระองคร์กล่อนทบีกี่โลกนบีนี้ไดล้บกังเกลิดขถึนี้นมา” (ยอหร์น 17:5)

แตล่ในอยุปนลิสกัยใหมล่ของพระองคร์ในฐานะบยุตรมนยุษยร์ ในฐานะผรูล้ทรงชจาระบาปออกไป และในฐานะ
พระองคร์ผรูล้ทรงทจาการลบมลทลินโดยพระองคร์เอง บกัดนบีนี้พระองคร์ทรงไดล้รกับแลล้ว-ไมล่ใชล่สงล่าราศบีทบีกี่สรูงสล่งกวล่าเดลิม แตล่
สงล่าราศบีแบบใหมล่ และพระเจล้าพระบลิดาไดล้ประทานตจาแหนล่งใหมล่แกล่พระองคร์-นกักี่นคพอ ตจาแหนล่งมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่ง
ใหญล่ของเรา ซถึกี่งเปป็นทบีกี่ ๆ พระองคร์จะทรงกระทจากลิจเพพกี่อเราไปจนกวล่าสลิกี่งสารพกัดถรูกนจาใหล้อยรูล่ภายใตล้พระองคร์แลล้ว
และเราถรูกสถาปนากกับพระองคร์ในนครขาวดยุจมยุกดานกันี้น ซถึกี่งเปป็นทบีกี่ ๆ เราจะจกัดแสดงความไพบรูลยร์ยลิกี่งนกักแหล่ง
พระคยุณของพระเจล้าในพระกรยุณาของพระองคร์ทบีกี่มบีตล่อเราโดยทางพระเยซรูครลิสตร์เจล้า

เปาโลชบีนี้ใหล้เหร็นไปแลล้วถถึงแงล่มยุมบางประการเกบีกี่ยวกกับอยุปนลิสกัยอกันทรงสงล่าราศบีของพระบยุตรของพระเจล้า 
ซถึกี่งโดยพระองคร์พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่เราในวกันปปิดทล้ายเหลล่านบีนี้ของกาลเวลา เขาไดล้หมายเหตยุขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระบยุตร
ไดล้ทรงเปป็นอยรูล่ในเรลิกี่มแรกนกันี้นกกับพระบลิดา วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระผรูล้สรล้างสลิกี่งสารพกัดและทายาทผรูล้รกับสลิกี่งสารพกัด
เปป็นมรดก พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ไดล้วางแผนและประกบยยุคทกันี้งหลายนกันี้นเขล้าดล้วยกกัน ในพระองคร์คพอ “การสล่อง
แสงออกมา” แหล่งสงล่าราศบีของพระเจล้าพระบลิดา พระองคร์ทรงเปป็นงานแกะสลกักแหล่งตกัวตนของพระเจล้า พระบยุตร
ทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ผดยุงสลิกี่งสารพกัดไวล้โดยพระดจารกัสแหล่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้เดบียวทบีกี่ไดล้ชจาระลล้างบาป
ทกันี้งหลายของเราแลล้ว และเพราะพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์ บกัดนบีนี้พระองคร์จถึงประทกับนกักี่งอยรูล่ ณ เบพนี้อง
ขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า

บกัดนบีนี้อกัครทรูตทล่านนบีนี้ชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าพระบยุตรทรงอยรูล่เหนพอกวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์ และบางคนอาจถามวล่า “ทจาไม
เปาโลถถึงยอมเสบียเวลาชบีนี้ใหล้เหร็นถถึงขล้อเทร็จจรลิงนบีนี้? ดรูเหมพอนถรูกตรรกะทบีกี่วล่าทยุกคนคงจะรรูล้อยรูล่แลล้ววล่าพระบยุตรนลิรกันดรร์



ของพระเจล้าทรงเหนพอกวล่าพวกทรูตสวรรคร์ในตอนนบีนี้และเสมอมา เนพกี่องจากพระองคร์ทรงเปป็นพระผรูล้สรล้างของสลิกี่ง
สารพกัด พระองคร์จถึงไดล้ทรงสรล้างพวกทรูตสวรรคร์ และเหตยุผลยล่อมมบีอยรูล่วล่าพระองคร์กร็ตล้องเปป็นใหญล่กวล่าสลิกี่งนกันี้นซถึกี่ง
พระองคร์ไดล้ทรงสรล้าง”

แตล่เมพกี่อระลถึกวล่าขล่าวสารในหนกังสพอฮบีบรรูถรูกสล่งตรงไปยกังเหลล่าผรูล้เชพกี่อยลิว เราจถึงถรูกเตพอนความจจาวล่าพวกเขา
มองไปยกังเหลล่าทรูตสวรรคร์ในแบบทบีกี่แตกตล่างจากทบีกี่เรามองเหลล่าทรูตสวรรคร์ ซถึกี่งเรามบีภาคพกันธสกัญญาใหมล่แลล้ว ใน
สายตาของพวกยลิว เหลล่าทรูตสวรรคร์มบีบทบาททบีกี่สจาคกัญยลิกี่งในการบรลิหารจกัดการของพระเจล้า เพราะกลิจกรรมของ
เหลล่าทรูตสวรรคร์ในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับเหลล่าบรรพบยุรยุษชาวฮบีบรรู พวกทรูตสวรรคร์จถึงไดล้รกับความนกับถพออยล่างสรูงจาก
ชนชาตลิยลิว จงศถึกษาคล้นควล้าอพยพ 3:2; กกันดารวลิถบี 22:22-35; 1 พงศาวดาร 21:16; กลิจการ 7:53 และกาลา
เทบีย 3:19

เหลล่าทรูตสวรรคร์มบีบทบาทอกันเดล่นชกัดในการประทานพระราชบกัญญกัตลิ หากเปาโลอยากไดล้รกับความไวล้
วางใจจากเหลล่าผรูล้อล่านของเขาและทจาใหล้ชาวยลิวทบีกี่กลกับใจเชพกี่อแลล้วเหลล่านกันี้นมกักี่นใจวล่าพระครลิสตร์ พระองคร์ผรูล้ซถึกี่ง
พระเจล้าไดล้ตรกัสผล่านแลล้วตอนนบีนี้ ทรงเหนพอกวล่าสลิกี่งสารพกัด หากเขาอยากทจาใหล้คนเหลล่านกันี้นเชพกี่อวล่าพระครลิสตร์ทรงถรูก
ยกชรูขถึนี้นเหนพอเหลล่าทรูตสวรรคร์มากยลิกี่งนกักตอนนบีนี้ เขากร็ตล้องนจาเสนอความจรลิงทบีกี่เฉพาะเจาะจงเพพกี่อพลิสรูจนร์ประเดร็น
ของเขาเปป็นอกันดกับแรก เขาใหล้ขล้อพลิสรูจนร์เชล่นนกันี้นในพระคจาขล้อทบีกี่เหลพอของบทนบีนี้

“โดยทรงถรูกทจาใหล้ดบีกวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์มากนกัก” ไมล่ไดล้ถรูกกลล่าวโดยเชพกี่อมโยงกกับความเปป็นพระเจล้าของ
พระครลิสตร์ ความยลิกี่งใหญล่สรูงสยุดทบีกี่ถรูกอล้างอลิงถถึงตรงนบีนี้ไมล่เกบีกี่ยวขล้องกกับความเปป็นพระบยุตรนลิรกันดรร์ของพระองคร์ แตล่
เกบีกี่ยวขล้องกกับพระราชกลิจบนแผล่นดลินโลกของพระองคร์และงานรกับใชล้นกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาในพระกายอกัน
ตกี่จาตล้อยของพระองคร์-ไมล่ใชล่ในฐานะพระครลิสตร์ของพระเจล้า แตล่ในฐานะพระเยซรู พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดและบยุตรมนยุษยร์
พระองคร์ทรงไดล้รกับพระนามหนถึกี่งทบีกี่เปป็นเลลิศกวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์ “โดยการรกับเปป็นมรดก”

บยุตรมนยุษยร์ไดล้ทรงเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณา กระทกักี่งความมรณาแหล่งกางเขนนกันี้น และโดยทางความมรณ
าของพระองคร์พระองคร์ไดล้ทรงชจาระบาปทกันี้งหลายของเราโดยพระองคร์เอง เพราะการทจาสจาเรร็จลยุลล่วงของพระองคร์
ในการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์จถึงถรูกยกชรูโดยพระบลิดาและไดล้รกับ
ทบีกี่นกักี่ง ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบนแลล้ว เนพกี่องจากพระองคร์ทรงถรูกยกชรูในฐานะบยุตรมนยุษยร์
และประทกับนกักี่งอยรูล่ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าในฐานะมนยุษยร์ผรูล้นกันี้นคพอ พระเยซรูครลิสตร์ พระองคร์จถึงทรงไดล้
รกับเปป็นมรดกนามหนถึกี่งซถึกี่งเปป็นเลลิศยลิกี่งกวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์เพราะวล่าไมล่มบีทรูตสวรรคร์องคร์ใดเคยครอบครองตจาแหนล่งทบีกี่
ทรงเดชานยุภาพเชล่นนกันี้นมากล่อนเลย

คจาพรูดอล้างอลิงถถึง “พระนามทบีกี่ประเสรลิฐกวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์นกันี้น” หมายความวล่าพระนาม “พระบยุตรของ
พระเจล้า” เปป็นเลลิศมากกวล่า “เหลล่าทรูตสวรรคร์” หรพอ “กาบรลิเอล” หรพอ “มบีคาเอล” อยล่างนกันี้นหรพอ? แนล่นอนวล่า
มกันหมายความเชล่นนบีนี้-แตล่มกันกร็หมายความมากกวล่านกันี้นเยอะ

เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคจาทบีกี่แปลเปป็น “นาม” มบีความหมายโดยสากลวล่าชพกี่อเฉพาะหรพอชพกี่อเรบียก 
มกันมบีความหมายครอบคลยุมกวล้างกวล่าเยอะในภาษาของพระคกัมภบีรร์ มกันบล่งบอกถถึงมากกวล่าชพกี่อนกันี้นทบีกี่คน ๆ หนถึกี่งถรูก
เรบียก มกันบล่งบอกถถึงทยุกสลิกี่งซถึกี่งชพกี่อนกันี้นเปปิดรกับ-บรรดาศกักดลิธิ์ สลิทธลิอจานาจ ชพกี่อเสบียง อยุปนลิสกัย ความเปป็นเลลิศ



พระเยซรูทรงสอนพวกสาวกใหล้อธลิษฐานวล่า “ขล้าแตล่พระบลิดาของขล้าพระองคร์ทกันี้งหลาย ผรูล้ซถึกี่งทรงสถลิตใน
สวรรคร์ ขอใหล้พระนามของพระองคร์เปป็นทบีกี่เคารพสกักการะ” แนล่นอนวล่าพระองคร์ไมล่ไดล้กจาลกังเตพอนสตลิพวกเขาใหล้
เคารพสกักการะพระนาม “พระบลิดา” แตล่ใหล้นมกัสการ เทลิดทรูน รกัก และเคารพสกักการะบยุคคลนกันี้น-พระเจล้าพระ
บลิดา

ดาวลิดกลล่าววล่า “ขล้าพเจล้าจะสรรเสรลิญพระเยโฮวาหร์ตามความชอบธรรมของพระองคร์ และจะรล้องเพลง
สรรเสรลิญแดล่พระนามของพระเยโฮวาหร์ผรูล้สรูงสยุด” (เพลงสดยุดบี 7:17)

ในอลิสยาหร์ 55:13 เราอล่านวล่า “แทนตล้นหนามใหญล่ ตล้นสนสามใบจะงอกขถึนี้น และแทนตล้นหนามยล่อย 
ตล้นนนี้จามกันเขบียวจะงอกขถึนี้น และสจาหรกับพระเยโฮวาหร์มกันจะเปป็นเพพกี่อชพกี่อ เพพกี่อเปป็นหมายสจาคกัญนลิรกันดรร์ทบีกี่จะไมล่ถรูกตกัด
ออกเลย” 

“พระนามทบีกี่ประเสรลิฐกวล่า” ทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในทบีกี่นบีนี้เกบีกี่ยวขล้องกกับเกบียรตลิยศและสงล่าราศบีทบีกี่พระครลิสตร์ทรงไดล้
รกับเปป็นมรดกแลล้วเพราะพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์ แนล่นอนวล่าตกัวพระครลิสตร์เอง- (อยุปนลิสกัยของ
พระองคร์ ฤทธลิธิ์อจานาจของพระองคร์ ชพกี่อเสบียงของพระองคร์)-ยล่อมอยรูล่เหนพอกวล่าของทรูตสวรรคร์องคร์ใด พระองคร์ทรง
อยรูล่เหนพอเหลล่าทรูตสวรรคร์ในทยุกดล้าน

เปาโลกลล่าวตล่อไปเพพกี่อพลิสรูจนร์คจาพรูดของขล้อ 4 และเขาใชล้พระวจนะของพระเจล้าเพพกี่อทจาเชล่นนกันี้น คยุณจะจจา
ไดล้วล่าเมพกี่อพระเยซรูทรงถรูกซาตานทดลอง (มธ. 4:1-11) พระองคร์ทรงตอบแตล่ละการทดลองดล้วยขล้อพระคจาจาก
ภาคพกันธสกัญญาเดลิม ถล้าพระเยซรูทรงใชล้พระวจนะของพระเจล้าเพพกี่อทจาใหล้พญามารพล่ายแพล้ มกันกร็ยลิกี่งสจาคกัญมากกวล่า
ทบีกี่เราควรใชล้พระวจนะในการสรูล้รบของเรากกับมกัน!

เปาโลใชล้ขล้อพระคกัมภบีรร์เพพกี่อพลิสรูจนร์วล่าพระนามของพระบยุตรของพระเจล้าเหนพอกวล่านามของเหลล่าทรูต
สวรรคร์ พระเจล้าทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ประกาศวล่ามกันเปป็นเชล่นนกันี้น พระเจล้าทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ไดล้ตรกัสแกล่พวกบรรพบยุรยุษโดยพวก
ศาสดาพยากรณร์ และเปาโลชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนวล่าพระเจล้าทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ตรกัสแกล่เราตอนนบีนี้ “ในพระบยุตร” 
เนพกี่องจากพระเจล้าพระบลิดาทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ประกาศแลล้ววล่าพระเยซรูครลิสตร์พระบยุตรของพระองคร์ทรงอยรูล่สรูงกวล่าทรูต
สวรรคร์เหลล่านกันี้น ขล่าวสารซถึกี่งพระเจล้าทรงมบี ในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้ ซถึกี่งพระองคร์ตรกัสแกล่เราโดยพระบยุตรของพระองคร์
จถึงเหนพอกวล่าและยลิกี่งใหญล่กวล่าขล่าวสารทบีกี่ถรูกประกาศในกาลกล่อน ขล่าวสารซถึกี่งเหลล่าทรูตสวรรคร์ไดล้มบีสล่วนอยล่างชกัดเจน

ในหนกังสพอขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีกี่เลล่มเราอล่านวล่าพระเยซรูเจล้าเองทรงใชล้วลบีอยล่าง “โมเสสไดล้กลล่าววล่า…ดาวลิดไดล้
กลล่าววล่า…อลิสยาหร์ไดล้พยากรณร์ไวล้ดบีจรลิงวล่า…สลิกี่งทบีกี่นล่าสะอลิดสะเอบียนแหล่งการรกรล้างวล่างเปลล่า ทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงโดยดานลิ
เอลศาสดาพยากรณร์นกันี้น” มกันกร็เปป็นเชล่นนบีนี้ในฮบีบรรู 1 พระเจล้าทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่กจาลกังเปป็นพยานแกล่เราในพระบยุตรนกันี้น

ขล้อ 5: “เพราะวล่ามบีผรูล้ใดบล้างในบรรดาทรูตสวรรคร์ทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสในเวลาใดวล่า ‘ทล่านเปป็นบยุตรของเรา 
วกันนบีนี้เราไดล้ใหล้กจาเนลิดทล่านแลล้ว’ และอบีกครกันี้งวล่า ‘เราจะเปป็นบลิดาของเขา และเขาจะเปป็นบยุตรของเรา’”

เปาโลยกขล้อความตรงนบีนี้มาจากเพลงสดยุดบี 2:7 เขาชบีนี้ใหล้เหร็นกล่อนอพกี่นเลยถถึงความเหนพอกวล่าของพระบยุตร
ในความสกัมพกันธร์ตล่อพระบลิดา: “เพราะวล่ามบีผรูล้ใดบล้างในบรรดาทรูตสวรรคร์ทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสในเวลาใดวล่า ‘ทล่านเปป็น
บยุตรของเรา วกันนบีนี้เราไดล้ใหล้กจาเนลิดทล่านแลล้ว’” นบีกี่เปป็นคจาพยานของพระเจล้าทบีกี่วล่าพระเยซรูทรงเปป็นพระบยุตรของ
พระองคร์ ถรูกใหล้บกังเกลิดโดยพระองคร์ อกันเปป็นการนจาเสนอความเปป็นพระเจล้าในการประสรูตลิของพระองคร์จากหญลิง



พรหมจารบี (พวกทรูตสวรรคร์ถรูกสรล้างขถึนี้น ไมล่ไดล้ถรูกใหล้กจาเนลิด)
“ผรูล้ตรกัสไวล้ดล้วยปากของดาวลิดผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์วล่า ‘เหตยุใดพวกคนตล่างชาตลิจถึงเดพอดดาล และ

ประชาชนคลิดอล่านในสลิกี่งทบีกี่ไรล้สาระ บรรดากษกัตรลิยร์แหล่งแผล่นดลินโลกไดล้ตกันี้งตนเองขถึนี้น และนกักปกครองทกันี้งหลายไดล้
รล่วมชยุมนยุมกกัน ตล่อสรูล้องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าและตล่อสรูล้พระครลิสตร์ของพระองคร์’ ดล้วยวล่าเปป็นความจรลิงทบีกี่ทกันี้งเฮโรด และปอ
นทลิอกัสปปีลาต กกับพวกตล่างประเทศ และคนอลิสราเอลไดล้ชยุมนยุมกกันตล่อสรูล้พระเยซรูพระบยุตรผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ ผรูล้
ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงเจลิมไวล้แลล้ว เพพกี่อทบีกี่จะกระทจาสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่พระหกัตถร์ของพระองคร์ และพระดจารลิของพระองคร์ไดล้
กจาหนดไวล้แตล่กล่อนแลล้ววล่าจะใหล้กระทจา” (กลิจการ 4:25-28)

ในโยบ 1:6 เหลล่าทรูตสวรรคร์ ถรูกกลล่าวแบบเหมารวมวล่าเปป็น “บยุตรชายทกันี้งหลายของพระเจล้า” ในยอหร์น 
1:12 เราอล่านวล่าผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า แตล่ไมล่มบีทบีกี่ใดเลยในทกันี้งภาคพกันธสกัญญาเดลิมและพกันธ
สกัญญาใหมล่ทบีกี่พระเจล้าตรกัสถถึงมนยุษยร์หรพอทรูตสวรรคร์ทกันี้งหลายในถล้อยคจาเหลล่านบีนี้: “ทล่านเปป็นบยุตรของเรา วกันนบีนี้เราไดล้
ใหล้กจาเนลิดทล่านแลล้ว” ถล้อยคจาเหลล่านกันี้นถรูกกลล่าวถถึงแตล่เฉพาะพระเยซรูครลิสตร์พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเราเทล่านกันี้น

ชพกี่อเรบียก “พระบยุตรของพระเจล้า” ถรูกใชล้เปป็นครกันี้งแรกตอนการประกาศขล่าวเรพกี่องการประสรูตลินกันี้นเมพกี่อกาบรลิ
เอลบอกมารบียร์วล่าเธอจะเปป็นมารดาของพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดนกันี้น: “...เหตยุฉะนกันี้นองคร์บรลิสยุทธลิธิ์ซถึกี่งจะบกังเกลิดมาจากเธอ
ดล้วยจะถรูกเรบียกวล่า พระบยุตรของพระเจล้า” (ลรูกา 1:35) ชพกี่อเรบียกนบีนี้ถรูกประกาศโดยพระเจล้าเมพกี่อพระครลิสตร์ทรงรกับ
บกัพตลิศมาในตอนตล้นของการรกับใชล้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ (มธ. 3:17) และอบีกครกันี้งบนภรูเขาแหล่งการจจาแลงพระ
กายนกันี้น (มธ. 17:5)

ยอหร์นผรูล้ใหล้รกับบกัพตลิศมาเปป็นพยานรกับรองเชล่นกกันวล่า “และขล้าพเจล้ากร็ไดล้เหร็นแลล้ว และไดล้เปป็นพยานวล่า 
พระองคร์นบีนี้แหละ เปป็นพระบยุตรของพระเจล้า” (ยอหร์น 1:34) พระครลิสตร์ทรงถรูกเรบียกวล่า “พระบยุตรของพระเจล้า” 
ซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีกในหนกังสพอขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีกี่เลล่มซถึกี่งบกันทถึกเหตยุการณร์ตล่าง ๆ เกบีกี่ยวกกับงานรกับใชล้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์

“...เราจะเปป็นบลิดาของเขา และเขาจะเปป็นบยุตรของเรา” เปป็นคจาพรูดทบีกี่ยกมาจาก 2 ซามรูเอล 7:14 และ 
1 พงศาวดาร 17:13

ใน 1 พงศาวดาร 17:11-14 พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่ดาวลิดผล่านทางผรูล้พยากรณร์นาธกัน เมพกี่อดาวลิดแสดงความ
ปรารถนาของตนทบีกี่จะสรล้างพระนลิเวศของพระเยโฮวาหร์ พระเยโฮวาหร์กร็ตรกัสแกล่นาธกันวล่า:

“จงไปและบอกดาวลิดผรูล้รกับใชล้ของเราวล่า ‘พระเยโฮวาหร์ตรกัสดกังนบีนี้วล่า เจล้าอยล่าสรล้างนลิเวศนร์ใหล้เราอาศกัยอยรูล่…
และตล่อมา เมพกี่อวกันทกันี้งหลายของเจล้าครบถล้วนแลล้ว เพพกี่อเจล้าจะตล้องไปอยรูล่กกับบรรพบยุรยุษของเจล้า เราจะยกชรูเชพนี้อสาย
ของเจล้าไวล้ตล่อจากเจล้า ผรูล้ซถึกี่งจะเปป็นบยุตรชายคนหนถึกี่งของตกัวเจล้า และเราจะสถาปนาอาณาจกักรของเขาไวล้ เขาจะ
สรล้างนลิเวศนร์หลกังหนถึกี่งใหล้เรา และเราจะสถาปนาพระทบีกี่นกักี่งของเขาใหล้อยรูล่เปป็นนลิตยร์ เราจะเปป็นบลิดาของเขา และเขา
จะเปป็นบยุตรชายของเรา และเราจะไมล่เอาความเมตตาของเราไปจากเขาเสบีย เหมพอนอยล่างทบีกี่เราไดล้เอาความ
เมตตานกันี้นไปจากคนทบีกี่อยรูล่กล่อนเจล้า แตล่เราจะใหล้เขาดจารงอยรูล่ในนลิเวศนร์ของเรา และในอาณาจกักรของเราเปป็นนลิตยร์ 
และพระทบีกี่นกักี่งของเขาจะไดล้รกับการสถาปนาไวล้เปป็นนลิตยร์’”

ถล้อยคจาทบีกี่ยลิกี่งใหญล่เหลล่านบีนี้ซถึกี่งเปป็นคจาพยากรณร์กลล่าวถถึงซาโลมอน บยุตรของดาวลิด ซาโลมอนไดล้สรล้างพระ
นลิเวศของพระเยโฮวาหร์ พระวลิหารทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ในนครบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น คพอกรยุงเยรรูซาเลร็ม และพระเจล้าทรงอวยพรเขา



อยล่างบรลิบรูรณร์ แตล่คจาพยากรณร์นบีนี้กร็ไปไกลเกลินกวล่าซาโลมอนไปถถึงพระเยซรูครลิสตร์เจล้า ผรูล้ซถึกี่งจากจยุดยพนแหล่งเนพนี้อหนกัง 
ทรงเปป็นบยุตรของดาวลิด และพระองคร์ผรูล้ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจล้า บกัดนบีนี้กร็กจาลกังสรล้างพระนลิเวศหลกังหนถึกี่งทบีกี่ยลิกี่ง
ใหญล่กวล่าทบีกี่ซาโลมอนเคยสรล้างตกันี้งเยอะ

พระนลิเวศทบีกี่พระครลิสตร์กจาลกังกล่อสรล้างอยรูล่นกันี้นยลิกี่งใหญล่กวล่า-ประการแรก เพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นศลิลา
มยุมเอกนกันี้น และประการทบีกี่สองเพราะวล่ามกันเปป็นพระนลิเวศทบีกี่ถรูกสรล้างขถึนี้นบนรากฐานของพวกศาสดาพยากรณร์และ
พวกอกัครทรูต นลิเวศหลกังหนถึกี่งซถึกี่งในนกันี้นผรูล้เชพกี่อแตล่ละคนเปป็นศลิลาทบีกี่มบีชบีวลิต!

“เหตยุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ พวกทล่านจถึงไมล่ใชล่บรรดาคนแปลกหนล้าและคนตล่างชาตลิอบีกตล่อไป แตล่เปป็นพลเมพองรล่วม
กกับพวกวลิสยุทธลิชน และเปป็นของครอบครกัวของพระเจล้า และไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นบนรากฐานของพวกอกัครทรูตและพวกผรูล้
พยากรณร์ พระเยซรูครลิสตร์เองทรงเปป็นศลิลามยุมเอก ในพระองคร์นกันี้น ทยุกสล่วนของโครงรล่างซถึกี่งถรูกตล่อกกันสนลิทจถึงเจรลิญ
ขถึนี้นเปป็นวลิหารอกันบรลิสยุทธลิธิ์ในองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า ในพระองคร์นกันี้น พวกทล่านกร็กจาลกังถรูกสรล้างขถึนี้นดล้วยกกันใหล้เปป็นทบีกี่สถลิต
ของพระเจล้าโดยทางพระวลิญญาณดล้วย” (อฟ. 2:19-22)

“ถล้าหากวล่าพวกทล่านไดล้ชลิมดรูแลล้วทราบวล่าองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงเปปีปี่ยมดล้วยพระกรยุณา โดยมาหาพระองคร์
เหมพอนมาถถึงศลิลาอกันมบีชบีวลิตอยรูล่ ซถึกี่งแทล้จรลิงแลล้วถรูกปฏลิเสธโดยมนยุษยร์ แตล่พระเจล้าทรงเลพอกสรรไวล้ และทรงลนี้จาคล่า 
พวกทล่านเชล่นกกัน ดยุจบรรดาศลิลาทบีกี่มบีชบีวลิตอยรูล่ กร็ถรูกกล่อขถึนี้นเปป็นพระนลิเวศนร์ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เปป็นพวกปยุโรหลิตอกัน
บรลิสยุทธลิธิ์ เพพกี่อถวายบรรดาเครพกี่องบรูชาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยตล่อพระเจล้าโดยพระเยซรูครลิสตร์ เพราะ
ฉะนกันี้นจถึงมบีอยรูล่ในพระคกัมภบีรร์ดล้วยวล่า ‘ดรูเถลิด เราวางศลิลามยุมเอกกล้อนหนถึกี่งลงในศลิโยน เปป็นทบีกี่ทรงเลพอกสรรไวล้ และ
ทรงลนี้จาคล่า และผรูล้ใดทบีกี่เชพกี่อในพระองคร์นกันี้นกร็จะไมล่ไดล้รกับความอกับอาย’” (1 ปต. 2:3-6)

เราไมล่อาจกลล่าวไดล้วล่าซาโลมอนไดล้ลงหลกักปฟักฐานในพระนลิเวศของพระเยโฮวาหร์ และอาณาจกักรของเขา
กร็ไมล่ไดล้ถรูกสถาปนาเปป็นนลิตยร์ดล้วย ถล้อยคจาของ 1 พงศาวดาร 17:14 ไปไกลเกลินกวล่าซาโลมอน ไปถถึงพระบยุตรของ
พระเจล้า คพอพระครลิสตร์นกันี้น เยเรมบียร์เหร็นพล้องตรงกกันในถล้อยคจาเหลล่านบีนี้:

“ในวกันเหลล่านกันี้นและเมพกี่อถถึงเวลานกันี้น เราจะทจาใหล้อกังกรูรชอบธรรมเตลิบโตขถึนี้นมาเพพกี่อดาวลิด และทล่านจะ
กระทจาความยยุตลิธรรมและความชอบธรรมในแผล่นดลินนกันี้น ในวกันเหลล่านกันี้น ยรูดาหร์จะไดล้รกับการชล่วยใหล้รอด และกรยุง
เยรรูซาเลร็มจะอาศกัยอยรูล่อยล่างปลอดภกัย และนบีกี่เปป็นชพกี่อซถึกี่งเธอจะถรูกเรบียกคพอ ‘พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นความชอบธรรม
ของพวกเรา’ เพราะพระเยโฮวาหร์ตรกัสดกังนบีนี้วล่า ดาวลิดจะไมล่ขกัดสนบยุรยุษทบีกี่จะประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งของวงศร์วานแหล่ง
อลิสราเอล” (ยรม. 33:15-17)

เหมพอนอยล่างทบีกี่เยเรมบียร์ยพนยกันขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าคจาพยากรณร์ของนาธกันไปไกลเกลินกวล่าซาโลมอนจนถถึงพระ
บยุตรของพระเจล้า พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กร็ทรงยพนยกันเรพกี่องนบีนี้ในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู

ขล้อ 6: “และอบีกครกันี้ง เมพกี่อพระองคร์ทรงนจาพระบยุตรหกัวปปีทบีกี่ไดล้บกังเกลิดนกันี้นใหล้เสดร็จเขล้ามาในโลก พระองคร์กร็
ตรกัสวล่า ‘และใหล้บรรดาพวกทรูตสวรรคร์ทกันี้งสลินี้นของพระเจล้านมกัสการทล่าน’”

“และอบีกครกันี้ง” บอกเปป็นนกัยถถึงครกันี้งทบีกี่สอง ดกังนกันี้นมกันกร็จะอล่านวล่า “และเมพกี่ออบีกครกันี้ง (พระเจล้า) ทรงนจาพระ
บยุตรหกัวปปีนกันี้นเขล้ามา…” เมพกี่อพระเยซรูเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองในฤทธานยุภาพและสงล่าราศบียลิกี่งใหญล่เพพกี่อประทกับบน
พระทบีกี่นกักี่งของดาวลิดเพพกี่อทบีกี่จะครอบครอง บรรดาชาวพลิภพและทรูตสวรรคร์ทกันี้งปวงของพระเจล้ากร็จะนมกัสการทบีกี่



พระบาททบีกี่ถรูกตะปรูแทงของพระองคร์! ในทบีกี่นบีนี้เราเหร็นอบีกครกันี้งวล่าพระบยุตรนกันี้นทรงเหนพอกวล่าและดบีกวล่าเหลล่าทรูต
สวรรคร์เยอะมาก-จนถถึงขนาดทบีกี่วล่าพระเจล้าพระบลิดาทรงบกัญชาเหลล่าทรูตสวรรคร์ใหล้เทลิดทรูนและนมกัสการพระองคร์

ในโคโลสบี 1:18 พระครลิสตร์ทรงถรูกกลล่าวถถึงวล่าเปป็น “บยุตรหกัวปปีทบีกี่ทรงเปป็นขถึนี้นมาจากความตาย” ในโคโลสบี 
1:15 พระองคร์ทรงถรูกเรบียกวล่า “บยุตรหกัวปปีเหนพอสลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งปวง” เหลล่านบีนี้เปป็นชพกี่อเรบียกทบีกี่แสดงถถึงตจาแหนล่ง
มากกวล่าทบีกี่จะเปป็นลจาดกับกล่อนหลกัง พระครลิสตร์ทรงเปป็นบยุตรหกัวปปีของสลิกี่งทรงสรล้างทยุกอยล่าง พระองคร์ทรงเปป็นผลแรก
ของคนทกันี้งหลายทบีกี่ลล่วงหลกับไปแลล้ว คนอพกี่น ๆ ไดล้ถรูกใหล้กจาเนลิดกล่อนพระองคร์ คนอพกี่น ๆ ไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นกล่อนหนล้า
พระองคร์ แตล่ตจาแหนล่งของพระองคร์นกันี้นอยรูล่สรูงทบีกี่สยุด เปป็นเลลิศทบีกี่สยุด พระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะนกันี้น ไมล่มบีผรูล้ใดจะสรูงกวล่าไดล้

เหลล่าทรูตสวรรคร์เปป็นผรูล้ถรูกสรล้างขถึนี้นมาของพระครลิสตร์ (คส. 1:16,17) เราไมล่ทราบวล่าพวกเขาถรูกสรล้างขถึนี้น
มาเมพกี่อไร แตล่เราทราบวล่าตลอดชกักี่วนลิรกันดรร์กาลตกันี้งแตล่พวกเขาไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นมา พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่พวกเขา
นมกัสการมาโดยตลอด สล่วนตกัวแลล้ว ผมเชพกี่อวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์ไดล้นมกัสการพระองคร์มาตกันี้งแตล่ทรูตสวรรคร์องคร์แรกไดล้
ถรูกสรล้างขถึนี้นมา

พวกเขาเคยนมกัสการพระองคร์ในสวรรคร์ และเมพกี่อพระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้ามาในเขตแดนของโลกนบีนี้และทรง
รกับรล่างกายหนถึกี่งทบีกี่ตายไดล้

พวกเขาเคยนมกัสการพระองคร์เมพกี่อการประสรูตลิของพระองคร์ถรูกประกาศแกล่พวกคนเลบีนี้ยงแกะในคพนนกันี้นทบีกี่
นานมาแลล้วในแควล้นยรูเดบีย

พวกเขาเคยนมกัสการพระองคร์ในถลิกี่นทยุรกกันดารแหล่งการทดลอง และปรนนลิบกัตลิพระองคร์ทกันทบีหลกังจากทบีกี่
พระองคร์ไดล้ทรงบกัญชาซาตานใหล้ถอยไปจากพระองคร์

พวกเขาเคยนมกัสการพระองคร์ในสวนเกทเสมนบี และชรูกจาลกังพระองคร์เมพกี่อพระองคร์ทรงซบพระพกักตรร์ลง
ในการอธลิษฐานอกันปวดรล้าว เหงพกี่อของพระองคร์แปดเปฟฟื้อนดล้วยพระโลหลิตของพระองคร์ซถึกี่งเปป็นโลหลิตของพระเจล้า

พวกเขาเคยนมกัสการพระองคร์ในหลายวาระ และไมล่มบีขล้อสงสกัยในหกัวของผมเลยวล่าพวกเขาไดล้นมกัสการ
พระองคร์ขณะทบีกี่พระองคร์เสดร็จกลกับขถึนี้นไปสรูล่สวรรคร์และเมฆกล้อนหนถึกี่งรกับพระองคร์ไป-พระเยซรูครลิสตร์มนยุษยร์ผรูล้นกันี้น ซถึกี่ง
ผล่านฟป้าสวรรคร์เหลล่านกันี้นขถึนี้นไปจนกระทกักี่งพระองคร์ทรงไปถถึงสถานทบีกี่นกันี้นแหล่งเดชานยุภาพทบีกี่ถรูกยกชรู อกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่ง
พระองคร์ประทกับอยรูล่ตอนนบีนี้ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดา ใชล่แลล้วครกับ พระบยุตรทรงเหนพอกวล่าเหลล่า
ทรูตสวรรคร์

ขล้อ 7-9: “และเกบีกี่ยวกกับพวกทรูตสวรรคร์นกันี้น พระองคร์ตรกัสวล่า ‘พระองคร์ผรูล้ทรงบกันดาลพวกทรูตสวรรคร์ของ
พระองคร์ใหล้เปป็นเหลล่าวลิญญาณ และทรงบกันดาลบรรดาผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์ใหล้เปป็นเปลวเพลลิง’ แตล่แกล่พระบยุตรนกันี้น
พระองคร์ตรกัสวล่า ‘พระทบีกี่นกักี่งของพระองคร์ โอ พระเจล้าขล้า ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ ธารพระกรแหล่งความ
ชอบธรรมเปป็นธารพระกรแหล่งอาณาจกักรของพระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงรกักความชอบธรรม และไดล้ทรงเกลบียดชกัง
ความชกักี่วชล้า เพราะฉะนกันี้นพระเจล้าคพอ พระเจล้าของพระองคร์ ไดล้ทรงเจลิมพระองคร์ไวล้ดล้วยนนี้จามกันแหล่งความยลินดบียลิกี่ง
กวล่าพระสหายทกันี้งปวงของพระองคร์’”

ขล้อ  7 เปป็นการยกคจาพรูดโดยตรงมาจากเพลงสดยุดบี 104:4 ในขล้อทบีกี่สลิบสบีกี่ของบทแรกนบีนี้ของหนกังสพอฮบีบรรู 
เหลล่าทรูตสวรรคร์ถรูกกลล่าววล่าเปป็นผรูล้รกับใชล้ “บรรดาวลิญญาณผรูล้ปรนนลิบกัตลิ” งานปรนนลิบกัตลิของพวกเขานกันี้นหลากหลาย 



พวกเขาเคยปรากฏแกล่มนยุษยร์ เพพกี่อนจาสล่งขล่าวสารจากพระเจล้าแกล่พวกมนยุษยร์ พวกเขาเคยกระทจากลิจในแบบเหนพอ
ธรรมชาตลิเพพกี่อชล่วยใหล้พล้นและปกปป้องประชากรของพระเจล้า เหลล่าทรูตสวรรคร์เปป็นผรูล้รกับใชล้ของพระเจล้า

“แตล่แกล่พระบยุตรนกันี้น พระองคร์ตรกัสวล่า…” พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระบยุตรเสมอ ในเรลิกี่มแรกนกันี้น ตรบีเอกานยุ
ภาพประกอบดล้วยพระบลิดา พระบยุตร และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นอยรูล่เสมอมา และจะทรงเปป็น
อยรูล่เสมอไป เหนพอกวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์ เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพระวจนะของพระเจล้าบอกเราวล่าพระองคร์ไดล้ทรงถรูก
ทจาใหล้ “ตกี่จากวล่าพวกทรูตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียว” และพระองคร์ไดล้ทรงรกับสภาพของผรูล้รกับใชล้ แตล่นบีกี่เปป็นการอาสารกับ
สภาพอกันตกี่จาตล้อย พระองคร์ไดล้ทรงอาสาทบีกี่จะรกับเอารล่างกายหนถึกี่งซถึกี่งในกายนกันี้นพระองคร์สามารถตายไดล้เพพกี่อรกับบาป
ของคนทกันี้งโลกไป และในกายนกันี้น โดยความเชพกี่อฟฟังของพระองคร์และพระราชกลิจทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ของพระองคร์ พระองคร์
ไดล้ทรงสจาเรร็จสลิกี่งนกันี้นซถึกี่งยกชรูพระองคร์ขถึนี้นสรูงกวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์ พระองคร์ทรงอยรูล่เหนพอเหลล่าทรูตสวรรคร์เสมอมา แตล่
ตกันี้งแตล่การสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์กร็ทรงไดล้รกับความสรูงสยุดทบีกี่ยลิกี่ง
ใหญล่กวล่าเดลิมเสบียอบีก

“พระทบีกี่นกักี่งของพระองคร์ โอ พระเจล้าขล้า ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์…” ในพระคจาขล้อนบีนี้ พระบลิดาทรง
ประกาศความเปป็นพระเจล้าของพระบยุตร เพราะทรงเปป็นพระเจล้า พระทบีกี่นกักี่งของพระองคร์จถึงมกักี่นคง ตกันี้งอยรูล่เปป็นนลิตยร์
และไมล่เปลบีกี่ยนผกัน “เรพกี่องการเพลิกี่มพรูนแหล่งการปกครองของทล่านและสกันตลิภาพจะไมล่มบีทบีกี่สลินี้นสยุด บนพระทบีกี่นกักี่งของดา
วลิด และบนราชอาณาจกักรของพระองคร์ เพพกี่อจะเชลิดชรูราชอาณาจกักรนกันี้นไวล้ และเพพกี่อจะสถาปนาราชอาณาจกักรนกันี้น
ไวล้ดล้วยความยยุตลิธรรมและดล้วยความเทบีกี่ยงธรรม ตกันี้งแตล่บกัดนบีนี้เปป็นตล้นไปจนนลิรกันดรร์กาล ความกระตพอรพอรล้นของพระ
เยโฮวาหร์จอมโยธาจะกระทจาสลิกี่งนบีนี้” (อลิสยาหร์ 9:7) 

พระทบีกี่นกักี่งของพระครลิสตร์จะยกักี่งยพนไปไกลกวล่ายยุคพกันปปีนกันี้น และเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า เพราะ
ลกักษณะเฉพาะตกัวและอยุปนลิสกัยของพระองคร์ หลกักการเหลล่านกันี้นแหล่งความชอบธรรมจถึงจะครอบครองไปตลอดทกันี้ง
อาณาจกักรของพระองคร์ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ ความยยุตลิธรรมจะมบีแกล่มนยุษยร์ทยุกคน และทยุกคนจะถรูกปฏลิบกัตลิดล้วยความ
ชอบธรรม จอมกษกัตรลิยร์จะทรงทจานล้อยกวล่านบีนี้ไมล่ไดล้ เพราะวล่าพระองคร์ทรงเทล่าเทบียมกกับพระเจล้าพระบลิดาใน
ลกักษณะเฉพาะตกัว ในอยุปนลิสกัย ในฤทธลิธิ์อจานาจ และในตรบีเอกานยุภาพนกันี้น

ขล้อ 9 เปป็นคจาพรูดทบีกี่ยกมาจากเพลงสดยุดบี 45 จะเปป็นการดบีหากจะศถึกษาเพลงสดยุดบีบททบีกี่สบีกี่สลิบหล้าทกันี้งบทใน
การเชพกี่อมโยงกกับเรพกี่องนบีนี้ พระคจาขล้อนบีนี้ระบยุถถึงอยุปนลิสกัยและลกักษณะเฉพาะตกัวของพระครลิสตร์ในสมกัยทบีกี่พระองคร์ทรง
รกับสภาพเนพนี้อหนกัง เมพกี่อพระองคร์ทรงเดลินอยรูล่กกับมนยุษยร์บนแผล่นดลินโลก เพราะพระองคร์ทรงเกลบียดชกังความชกักี่วชล้า
และทรงรกักความชอบธรรม พระองคร์จถึงทรงมบีคยุณสมบกัตลิเหลล่านกันี้นทบีกี่จะเปป็นกษกัตรลิยร์ผรูล้ชอบธรรมองคร์นกันี้น-และหลกัก
การเหลล่านบีนี้จะเปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวและบงการการปกครองของพระองคร์

บรรดากษกัตรลิยร์ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมถรูกเจลิมตกันี้งดล้วยนนี้จามกัน (1 ซมอ. 10:1; 16:13) เพราะพระบยุตร
ทรงรกักความชอบธรรมและทรงเกลบียดชกังความชกักี่วชล้า เพราะพระบลิดาทรงพอพระทกัยยลิกี่งนกักกกับพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จ
สลินี้นแลล้วของพระบยุตร พระองคร์จถึงไดล้ทรงเจลิมตกันี้งพระบยุตร “ดล้วยนนี้จามกันแหล่งความยลินดบี” ยลิกี่งกวล่าผรูล้อพกี่นทกันี้งปวง 

การเจลิมนบีนี้มบีนกัยสจาคกัญมากกวล่าการเจลิมตกันี้งบรรดากษกัตรลิยร์ในภาคพกันธสกัญญาเดลิม มกันไปไกลเกลินกวล่าการ
เจลิมตกันี้งใหล้รกับตจาแหนล่งกษกัตรลิยร์ “นนี้จามกันแหล่งความยลินดบี” คพอนนี้จามกันทบีกี่ใสล่นนี้จาหอม และการเจลิมตกันี้งพระครลิสตร์ของ



พระเจล้าใหล้เปป็นจอมกษกัตรลิยร์และจอมเจล้านายกร็เหนพอกวล่าการเจลิมตกันี้งคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกแตล่งตกันี้งใหล้ครองราชบกัลลกังกร์ใน
สมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม “พระสหาย” แนล่นอนวล่าหมายถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ครองบกัลลกังกร์ของดาวลิด

ในเพลงสดยุดบี 45:6-8 เราอล่านวล่า “โอ พระเจล้าขล้า พระทบีกี่นกักี่งของพระองคร์ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ 
ธารพระกรแหล่งอาณาจกักรของพระองคร์กร็เปป็นธารพระกรเทบีกี่ยงธรรม พระองคร์ทรงรกักความชอบธรรมและทรง
เกลบียดชกังความชกักี่ว ฉะนกันี้นพระเจล้าคพอพระเจล้าของพระองคร์ไดล้ทรงเจลิมพระองคร์ไวล้ ดล้วยนนี้จามกันแหล่งความยลินดบียลิกี่งกวล่า
พระสหายทกันี้งปวงของพระองคร์ บรรดาฉลองพระองคร์ทกันี้งสลินี้นของพระองคร์กร็หอมฟยุป้งไปดล้วยกลลิกี่นมดยอบ กฤษณา 
และการบรูรจากบรรดาพระราชวกังงาชล้าง โดยสลิกี่งเหลล่านบีนี้พวกมกันจถึงไดล้กระทจาใหล้พระองคร์ยลินดบี” ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีใน
ทบีกี่นบีนี้กลล่าวถถึงอาณาจกักรในฐานะคนกลางของพระครลิสตร์ เชล่นเดบียวกกับตจาแหนล่งของพระองคร์ในตรบีเอกานยุภาพนกันี้น

ขล้อ 10-12: “และ ‘พระองคร์ องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเจล้าขล้า ในเรลิกี่มแรกนกันี้นไดล้ทรงวางรากฐานของแผล่นดลิน
โลก และฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลายเปป็นบรรดาพระราชกลิจแหล่งพระหกัตถร์ของพระองคร์ สลิกี่งเหลล่านบีนี้จะพลินาศไป แตล่
พระองคร์ทรงดจารงอยรูล่ และสลิกี่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้นจะเกล่าไปเหมพอนอยล่างเครพกี่องนยุล่งหล่ม และเหมพอนอยล่างเสพนี้อคลยุมพระองคร์
จะทรงพกับสลิกี่งเหลล่านบีนี้ไวล้ และสลิกี่งเหลล่านกันี้นกร็จะถรูกเปลบีกี่ยนแปลงไป แตล่พระองคร์ยกังทรงเปป็นเหมพอนเดลิม และปปีเดพอน
ทกันี้งหลายของพระองคร์จะไมล่สลินี้นสยุด’”

ในทบีกี่นบีนี้เปาโลประกาศความเปป็นนลิรกันดรร์ของพระบยุตรของพระเจล้า พระองคร์ไดล้ทรงเปป็นอยรูล่ในเรลิกี่มแรกนกันี้น
กกับพระบลิดา พระองคร์มลิไดล้เรลิกี่มมบีตกัวตนหลกังพระบลิดา แตล่ไดล้ทรงเปป็นอยรูล่มาตกันี้งแตล่นลิรกันดรร์กาลจนถถึงนลิรกันดรร์กาลกกับ
พระบลิดา เปาโลกจาลกังยกคจาพรูดจากเพลงสดยุดบี 102:25-27:

“ตกันี้งแตล่โบราณกาลพระองคร์ไดล้ทรงวางรากฐานของแผล่นดลินโลก และฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลายเปป็นพระราชกลิจ
แหล่งพระหกัตถร์ของพระองคร์ สลิกี่งเหลล่านบีนี้จะพลินาศไป แตล่พระองคร์จะทรงดจารงอยรูล่ ใชล่แลล้ว สลิกี่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้นจะเกล่าไป
เหมพอนอยล่างเครพกี่องนยุล่งหล่ม พระองคร์จะทรงเปลบีกี่ยนพวกมกันเหมพอนอยล่างเสพนี้อคลยุม และพวกมกันจะถรูกเปลบีกี่ยนแปลง
ไป แตล่พระองคร์ยกังทรงเปป็นเหมพอนเดลิม และปปีทกันี้งหลายของพระองคร์จะไมล่มบีทบีกี่สลินี้นสยุด”

ในขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้ความเปป็นพระเจล้าของพระบยุตรถรูกนจาเสนออยล่างชกัดเจนและถรูกนจาเสนออยล่างเดล่น
ชกัด เพลงสดยุดบี 2:6 กลล่าวถถึงวกันนกันี้นเมพกี่อพระองคร์จะทรงปรากฏบนเนลินเขาศลิโยนอกันบรลิสยุทธลิธิ์เพพกี่อสถาปนาอาณาจกักร
ของพระองคร์ พระลกักษณะเหลล่านกันี้นของพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ถรูกยกใหล้เปป็นของพระบยุตร พระองคร์ทรงถรูก
ประกาศวล่าเปป็นพระผรูล้สรล้างทบีกี่ไมล่รรูล้แปรผกันและไมล่เปลบีกี่ยนแปลง

พระบยุตรทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่จะทจาใหล้เกลิดความเปลบีกี่ยนแปลงเหลล่านกันี้นในฟป้าสวรรคร์ทบีกี่อยรูล่เหนพอเรา และใน
จกักรวาล-กระนกันี้นพระองคร์เองกร็ทรงไมล่รรูล้เปลบีกี่ยนแปลงและดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์ มกันเปป็นพระประสงคร์ของพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่จะพลิสรูจนร์ ผล่านทางปากกาของเปาโล วล่าพระเยซรูทรงเปป็นผรูล้นกันี้นจรลิง ๆ ทบีกี่ผล่านทางพระองคร์และ
โดยพระองคร์ พระบลิดาไดล้ตรกัสแกล่เราใน “วกันสยุดทล้าย” เหลล่านบีนี้ ดกังนกันี้นเราจถึงตล้องใสล่ใจอยล่างจรลิงจกังมากขถึนี้นตล่อสลิกี่ง
เหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสแลล้ว เราตล้องฟฟังพระองคร์มากยลิกี่งกวล่าพวกศาสดาพยากรณร์และเหลล่าทรูตสวรรคร์เพราะวล่า
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าแทล้จรลิงนกันี้น พระองคร์ไดล้เนรมลิตสรล้างสลิกี่งสารพกัดในเรลิกี่มแรกนกันี้น และพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่
จะทจาการสรล้างใหมล่ (เปลบีกี่ยนรรูปใหมล่) ตล่อฟป้าสวรรคร์และแผล่นดลินโลก เพราะทรงไมล่รรูล้เปลบีกี่ยนแปลงและทรงสภาพ
อยรูล่เปป็นนลิตยร์ ทรงเหมพอนเดลิมวานนบีนี้ วกันนบีนี้ และสพบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ แนล่นอนวล่าพระองคร์ทรงเหนพอกวล่าเหลล่าทรูต



สวรรคร์ในฤทธลิธิ์เดช ในสงล่าราศบี ในอยุปนลิสกัย และในตกัวตนของพระองคร์
เมพกี่อองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าไดล้ทรงสรล้างฟป้าสวรรคร์และแผล่นดลินโลก พระองคร์กร็ไมล่ไดล้แคล่ “จกัดเรบียง” วกัตถยุทกันี้ง

หลายทบีกี่ถรูกสรล้างขถึนี้นมาแลล้ว พระองคร์เปป็นผรูล้ทบีกี่ทจาการเนรมลิตสรล้างในตอนแรกนกันี้น พระองคร์ไดล้ทรงทจาใหล้เกลิดสลิกี่ง
สารพกัดโดยพระดจารกัสแหล่งฤทธานยุภาพของพระองคร์ สลิกี่งทบีกี่ถรูกสรล้างขถึนี้นทกันี้งหมดนบีนี้จะพลินาศไป พวกมกันจะเกล่าไป
เหมพอนเสพนี้อผล้า และดยุจเสพนี้อผล้าพวกมกันจะถรูกมล้วนเกร็บและถรูกเปลบีกี่ยน นบีกี่ไมล่ไดล้หมายความวล่าพวกมกันจะถรูกขจกัดออก
ไปและถรูกทจาลายทกันี้งหมด แตล่พวกมกันจะถรูกเปลบีกี่ยนแปลงและเราจะมบีฟป้าใหมล่ แผล่นดลินโลกใหมล่ และนครขาวดยุจ
มยุกดานกันี้น แตล่พระบยุตรจะไมล่มบีวกันเปลบีกี่ยนแปลงและปปีทกันี้งหลายของพระองคร์จะไมล่สลินี้นสยุดเลย

ทยุกสลิกี่งอยรูล่ภายใตล้การควบคยุมของพระบยุตร และพถึกี่งพาพระองคร์ พระองคร์ผรูล้เดบียวทรงถพอครองชบีวลิตทบีกี่อยรูล่
ภายใน พระองคร์ทรงเปป็นหนถึกี่งเดบียวกกับพระบลิดาในตรบีเอกานยุภาพนกันี้น ทรงเปป็นอยรูล่ดล้วยพระองคร์เองในเรลิกี่มแรกนกันี้น 
ไมล่เคยเปลบีกี่ยนแปลง และพระองคร์ทรงตายไมล่ไดล้

พระบลิดาในทบีกี่นบีนี้ทรงเรบียกพระบยุตรวล่าเปป็นพระเจล้า และตรกัสถถึงพระทบีกี่นกักี่งของพระองคร์ ธารพระกรของ
พระองคร์ อาณาจกักรของพระองคร์ อยุปนลิสกัยของพระองคร์ การยกชรูของพระองคร์ ฤทธลิธิ์เดชในการเนรมลิตสรล้างของ
พระองคร์และความไมล่รรูล้เปลบีกี่ยนแปลงของพระองคร์ ในทบีกี่นบีนี้เราพบหนถึกี่งในคจาสอนทบีกี่ชกัดเจนทบีกี่สยุด สกันี้นกระชกับและ
เขล้าใจไดล้มากทบีกี่สยุดในพระวจนะของพระเจล้าทกันี้งเลล่มเกบีกี่ยวกกับความเปป็นพระเจล้าของพระครลิสตร์-และคจาพยานนบีนี้ถรูก
ใหล้โดยพระเยโฮวาหร์ พระเจล้าผรูล้ทรงฤทธลิธิ์สรูงสยุดนกันี้น!

ขล้อ 13: “แตล่แกล่ทรูตสวรรคร์องคร์ใดเลล่าทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสในเวลาใดวล่า ‘จงนกักี่งทบีกี่ขวามพอของเรา จนกวล่าเรา
จะกระทจาใหล้บรรดาศกัตรรูของทล่านเปป็นแทล่นรองเทล้าของทล่าน’”

เปาโลยกคจากลล่าวนบีนี้จากภาคพกันธสกัญญาเดลิมเพพกี่อแสดงถถึงความทรงฤทธลิธิ์สรูงสยุดของพระบยุตรของพระเจล้า 
มกันถรูกพบในเพลงสดยุดบี 110:1: “พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสกกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของขล้าพเจล้าวล่า “ทล่านจงนกักี่งทบีกี่ขวามพอ
ของเรา จนกวล่าเรากระทจาใหล้บรรดาศกัตรรูของทล่านเปป็นแทล่นรองเทล้าของทล่าน”

พระเยซรูทรงอล้างอลิงถถึงเพลงสดยุดบีบทนบีนี้ในการตรกัสแกล่พวกฟารลิสบีเมพกี่อพระองคร์ทรงถามพวกเขาวล่า “พวก
ทล่านคลิดอะไรเรพกี่องพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นบยุตรของผรูล้ใด” (มธ. 22:41-46)

เปโตรกร็ยกคจาพรูดจากพระคจาตอนนบีนี้เชล่นกกันในคจาเทศนาอกันยลิกี่งใหญล่ของเขาในวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้น โดย
ประกาศวล่าพระเยซรู เพราะการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ ทรงถรูกพลิสรูจนร์แลล้วจรลิง ๆ วล่าเปป็นทกันี้งองคร์พระผรูล้เปป็น
เจล้าและพระครลิสตร์ (กลิจการ 2:34,35)

ไมล่มบีบกันทถึกวล่าทรูตสวรรคร์องคร์ใดเคยถรูกเรบียกในถล้อยคจาเชล่นนกันี้น ไมล่มบีทรูตสวรรคร์องคร์ใดเคยถรูกยกชรูขถึนี้นสรูล่
ตจาแหนล่งทบีกี่พระเยซรูประทกับอยรูล่ตอนนบีนี้ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า และไมล่มบีบกันทถึกวล่าพระเจล้าเคยสกัญญาแกล่
เหลล่าทรูตสวรรคร์วล่าพวกเขาจะครอบครองไปจนกวล่าเหลล่าศกัตรรูของพวกเขาจะกลายเปป็นแทล่นรองเทล้าของพวกเขา

ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้พรรณนาถถึงตจาแหนล่งของพระบยุตรทบีกี่เปาโลเขบียนถถึงนกันี้น พระบยุตรนกันี้นซถึกี่งโดยพระองคร์
พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่เราแลล้วในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้ พระองคร์ไมล่เพบียงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจล้าและพระเยซรูของเรา-
พระองคร์ทรงเปป็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเชล่นกกัน และพระองคร์ทรงครอบครองทบีกี่นกักี่งแหล่งฤทธลิธิ์อจานาจทบีกี่วกันหนถึกี่งจะโคล่นลล้ม
ศกัตรรูทกันี้งปวงของพระองคร์ จากนกันี้นพระองคร์จะทรงครองราชยร์ในความชอบธรรมและสกันตลิสยุข และความรรูล้เกบีกี่ยวกกับ



องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าจะปกคลยุมแผล่นดลินโลกดยุจนนี้จาปกคลยุมทะเลตอนนบีนี้ มนยุษยร์จะตบีดาบของตนใหล้เปป็นผาลไถ หอก
ของตนใหล้เปป็นขอลลิด และจะไมล่มบีสงครามอบีกตล่อไป-แตล่นบีกี่จะไมล่มบีทางเกลิดขถึนี้นไดล้เลยจนกวล่าพระบยุตรของพระเจล้า
ประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งของดาวลิดจรลิง ๆ ตามทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้

ขล้อ 14: “ทรูตสวรรคร์ทกันี้งสลินี้นนกันี้นเปป็นบรรดาวลิญญาณผรูล้ปรนนลิบกัตลิ ทบีกี่ถรูกสล่งไปใหล้ปรนนลิบกัตลิคนเหลล่านกันี้นทบีกี่จะ
เปป็นทายาททกันี้งหลายแหล่งความรอดมลิใชล่หรพอ”

ตามทบีกี่ผมชบีนี้ใหล้เหร็นไปกล่อนหนล้านบีนี้แลล้ว เหลล่าทรูตสวรรคร์ไดล้รกับเกบียรตลิและความเคารพอยล่างสรูงจากชนชาตลิ
ฮบีบรรู-อยล่างทบีกี่พวกเขาควรไดล้รกับจากเราวกันนบีนี้ พวกเขาเปป็นสลิกี่งทรงสรล้างทบีกี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีของพระเจล้า เหลล่าวลิญญาณ
ทบีกี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีของพระองคร์แหล่งฟป้าสวรรคร์ สล่วนตกัวแลล้ว ผมเชพกี่อวล่าชกันี้นบรรยากาศคลาคลกี่จาไปดล้วยเหลล่าทรูตสวรรคร์
ผรูล้เชพกี่อทยุกคนมบีทรูตสวรรคร์อารกักขาประจจาตกัว (เพลงสดยุดบี 34:7) และตามคจาพยานของพระเยซรู ทรูตสวรรคร์เหลล่านกันี้น
ทบีกี่เฝป้าดรูอยรูล่เหนพอเดร็กเลร็ก ๆ กร็ปรากฏตกัวตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระบลิดาเพพกี่อพวกเขา (มธ. 18:10)

ในฐานะ “บรรดาวลิญญาณผรูล้ปรนนลิบกัตลิ” ทรูตสวรรคร์เหลล่านกันี้นเปป็นผรูล้รกับใชล้ขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า เราไมล่
ทราบวล่าพวกเขารกับใชล้พระองคร์ในดล้านใดบล้าง แตล่พวกเขาคอยรกับใชล้พระองคร์มาตลอดตกันี้งแตล่พวกเขาไดล้ถรูกสรล้าง
ขถึนี้น พวกเขาไดล้รกับใชล้ในการประทานพระราชบกัญญกัตลินกันี้น (กท. 3:19) แตล่บกัดนบีนี้พระเจล้าไดล้ตรกัสแลล้ว-มลิใชล่โดยศาสดา
พยากรณร์คนหนถึกี่งหรพอทรูตสวรรคร์องคร์หนถึกี่ง แตล่ “ในพระบยุตร”-คนกลางผรูล้นกันี้นระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ (1 ทธ. 
2:5) ผรูล้ทรงลบลล้างพระอาชญาของเรา (1 ยอหร์น 2:2)

พระเจล้าทรงสล่งเหลล่าทรูตสวรรคร์ออกไป “ใหล้ปรนนลิบกัตลิคนเหลล่านกันี้นทบีกี่จะเปป็นทายาททกันี้งหลายแหล่งความ
รอด” นบีกี่หมายถถึงผรูล้เชพกี่อแทล้ทยุกคน เหลล่าทรูตสวรรคร์ไมล่เคยถรูกกลล่าววล่าเปป็นทายาทของพระเจล้า แตล่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลาย
เปป็นทายาทของพระองคร์ ทายาทรล่วมกกับพระครลิสตร์ (รม. 8:17) พระเจล้าทรงสล่งเหลล่าทรูตสวรรคร์ของพระองคร์ออก
ไปในฐานะเหลล่าวลิญญาณผรูล้ปรนนลิบกัตลิเพพกี่อพวกวลิสยุทธลิชนของพระองคร์ ผรูล้ทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วของพระองคร์

เราควรหมายเหตยุไวล้วล่าพระนาม “เยซรู” ไมล่อยรูล่ในเนพนี้อหาของพระคจาสลิบสบีกี่ขล้อแรกของจดหมายฝากถถึงชาว
ฮบีบรรูเลย พระนามประเสรลิฐนบีนี้ไมล่ปรากฏจนกระทกักี่งบททบีกี่ 2 ขล้อ 9 ทบีกี่เราอล่านวล่า “แตล่พวกเรากร็เหร็นพระเยซรู…” ใชล่
แลล้วครกับ พระเยซรูทรงมบีนามทบีกี่เปป็นเลลิศยลิกี่งกวล่าโมเสส อาโรน โยชรูวา ดาวลิด ดานลิเอล หรพอเหลล่าทรูตสวรรคร์ 
พระองคร์ทรงมบีนามทบีกี่เปป็นเลลิศมากกวล่าสารพกัดในสวรรคร์หรพอในแผล่นดลินโลก

พระเจล้าทรงยกชรูพระองคร์ขถึนี้นอยล่างสรูงแลล้ว “และไดล้ประทานพระนามหนถึกี่งแกล่พระองคร์ซถึกี่งอยรูล่เหนพอทยุก
นาม เพพกี่อเมพกี่อออกพระนามของพระเยซรู ‘หกัวเขล่าทยุกหกัวเขล่าจะตล้องคยุกกราบลง’ ของบรรดาสลิกี่งในสวรรคร์ และ
บรรดาสลิกี่งในแผล่นดลินโลก และบรรดาสลิกี่งใตล้พพนี้นแผล่นดลินโลก และเพพกี่อ ‘ลลินี้นทยุกลลินี้นจะกลล่าวยอมรกับ’ วล่าพระเยซรู
ครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า อกันเปป็นการถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจล้าพระบลิดา” (ฟป. 2:9-11)

ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้กลล่าวไดล้ถถึงพระครลิสตร์ของพระเจล้าเพบียงผรูล้เดบียวเทล่านกันี้น พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดและองคร์พระผรูล้
เปป็นเจล้าของเรา ผรูล้ซถึกี่งบกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบนเพพกี่อทจาการวลิงวอนเผพกี่อ
เรา

ไมล่มบีนามอพกี่นใดภายใตล้ฟป้าทบีกี่ประทานใหล้ในทล่ามกลางมนยุษยร์ ทบีกี่เราตล้องรกับความรอดโดยนามนกันี้น พระเยซรู
โดยพระองคร์เองไดล้ทรงชจาระลล้างบาปทกันี้งหลายของเราแลล้ว โดยทรงแบกรกับพวกมกันในพระกายของพระองคร์เอง



บนกางเขนนกันี้น-และพระองคร์ทรงทจาเชล่นนกันี้นอยล่างเตร็มพระทกัย พระองคร์ผรูล้ซถึกี่งไมล่รรูล้จกักบาปเลยไดล้ทรงถรูกทจาใหล้เปป็น
บาปเพพกี่อเรา เพพกี่อทบีกี่เราจะไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นความชอบธรรมของพระเจล้าในพระองคร์

เรามบีพระสกัญญาทบีกี่ทรงสงล่าราศบีนบีนี้: “...พระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้แลล้ววล่า “เราจะไมล่ละทล่านหรพอทอดทลินี้งทล่านเลย”
เพพกี่อวล่าพวกเราจะกลล่าวอยล่างกลล้าหาญวล่า ‘องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงเปป็นพระผรูล้ชล่วยของขล้าพเจล้า และขล้าพเจล้าจะไมล่
กลกัววล่ามนยุษยร์จะทจาอะไรแกล่ขล้าพเจล้า’” (ฮบ. 13:5,6)

บทเพลงไพเราะทบีกี่สยุดทบีกี่ทรูตสวรรคร์จะขกับขาน
พระนามไพเราะทบีกี่สยุดทบีกี่มนยุษยร์จะเอพนี้อนเอล่ย

เพลงประสานเสบียงทบีกี่ไพเราะทบีกี่สยุดทบีกี่จะขกับรล้อง
คพอพระนามพระเยซรู!

คยุณรรูล้จกักพระเยซรูในฐานะพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดสล่วนตกัวของคยุณแลล้วหรพอยกัง? ถล้ายกัง จงตล้อนรกับพระองคร์เดบีตั๋ยวนบีนี้
พระองคร์จะทรงชล่วยคยุณใหล้รอดเดบีตั๋ยวนบีนี้! วกันนบีนี้เปป็นวกันแหล่งความรอด ตอนนบีนี้เปป็นเวลาอกันชอบ



ความเหนสอกวญ่าของพระครยสตต์ในขญ่าวสารขญ่าวประเสรยฐ
บททฮียิ่ 2

2:1 เหตยุฉะนกันี้นพวกเราควรจะเอาใจใสล่อยล่างเอาจรลิงเอาจกังตล่อสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งพวกเราไดล้ยลินแลล้ว เกรงวล่าในเวลา
หนถึกี่งเวลาใดพวกเราอาจจะปลล่อยสลิกี่งเหลล่านกันี้นใหล้หลยุดลอยไป
2:2 ดล้วยวล่าถล้าถล้อยคจาซถึกี่งถรูกกลล่าวไวล้โดยพวกทรูตสวรรคร์นกันี้นมกักี่นคง และการละเมลิดกกับการไมล่เชพกี่อฟฟังทยุกอยล่างไดล้รกับ
การตอบสนองอกันยยุตลิธรรมเปป็นรางวกัลแลล้ว
2:3 พวกเราจะรอดพล้นไปอยล่างไรไดล้ ถล้าพวกเราละเลยความรอดอกันยลิกี่งใหญล่เหลพอเกลินนกันี้น ซถึกี่งในตอนแรกไดล้เรลิกี่ม
ถรูกกลล่าวถถึงโดยองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า และไดล้ถรูกยพนยกันแกล่พวกเราโดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินพระองคร์
2:4 พระเจล้าทรงเปป็นพยานแกล่คนเหลล่านกันี้นเชล่นกกัน ทกันี้งดล้วยบรรดาหมายสจาคกัญและการมหกัศจรรยร์ และดล้วยการ
อกัศจรรยร์อกันหลากหลาย และบรรดาของประทานของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ตามพระประสงคร์ของพระองคร์เอง
2:5 เพราะวล่าพระองคร์ไมล่ไดล้ทรงมอบโลกทบีกี่จะมานกันี้น ซถึกี่งพวกเรากลล่าวถถึงนกันี้น ใหล้อยรูล่ใตล้อจานาจของเหลล่าทรูตสวรรคร์
2:6 แตล่ในทบีกี่แหล่งหนถึกี่งมบีคนหนถึกี่งเปป็นพยาน โดยกลล่าววล่า ‘มนยุษยร์เปป็นผรูล้ใดเลล่าซถึกี่งพระองคร์ทรงสนพระทกัยในเขา หรพอ
บยุตรมนยุษยร์เปป็นผรูล้ใดซถึกี่งพระองคร์ทรงเยบีกี่ยมเยบียนเขา
2:7 พระองคร์ไดล้ทรงทจาใหล้เขาตกี่จากวล่าพวกทรูตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียว พระองคร์ไดล้ประทานสงล่าราศบีกกับเกบียรตลิเปป็น
มงกยุฎใหล้แกล่เขา และไดล้ทรงตกันี้งเขาไวล้ใหล้อยรูล่เหนพอบรรดาผลงานแหล่งพระหกัตถร์ของพระองคร์
2:8 พระองคร์ทรงใหล้สลิกี่งทกันี้งปวงอยรูล่ใตล้ฝฝ่าเทล้าของเขาแลล้ว’ ดล้วยวล่าในการทบีกี่พระองคร์ทรงใหล้สลิกี่งทกันี้งปวงอยรูล่ใตล้อจานาจ
ของเขานกันี้น พระองคร์ไมล่เหลพออะไรเลยทบีกี่ไมล่อยรูล่ใตล้อจานาจของเขา แตล่ขณะนบีนี้ พวกเรายกังไมล่เหร็นวล่าทยุกสลิกี่งอยรูล่ใตล้
อจานาจของเขา
2:9 แตล่พวกเรากร็เหร็นพระเยซรู ผรูล้ซถึกี่งถรูกทจาใหล้ตกี่จากวล่าพวกทรูตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียว เนพกี่องดล้วยความทยุกขร์ทรมาน
แหล่งการสลินี้นพระชนมร์ ทรงไดล้รกับสงล่าราศบีและพระเกบียรตลิเปป็นมงกยุฎ เพพกี่อพระองคร์ โดยพระคยุณของพระเจล้า จะไดล้
ทรงชลิมความตายเพพกี่อมนยุษยร์ทยุกคน
2:10 ดล้วยวล่าการนกันี้นเหมาะสจาหรกับพระองคร์ เพราะสลิกี่งสารพกัดกร็สจาหรกับพระองคร์ และสลิกี่งสารพกัดเปป็นอยรูล่โดย
พระองคร์ ในการนจาบยุตรเปป็นอกันมากมาถถึงสงล่าราศบี เพพกี่อทจาใหล้ผรูล้ทบีกี่เปป็นนายแหล่งความรอดของพวกเขานกันี้นไดล้ถถึง
ความสจาเรร็จโดยทางการทนทยุกขร์ทกันี้งหลาย
2:11 เพพกี่อวล่าทกันี้งพระองคร์ผรูล้ทรงชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ และคนเหลล่านกันี้นผรูล้ไดล้รกับการชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น ทกันี้งสลินี้นเหลล่านบีนี้กร็มา
จากแหลล่งเดบียวกกัน เพราะเหตยุนกันี้นพระองคร์จถึงไมล่ทรงละอายทบีกี่จะทรงเรบียกเขาเหลล่านกันี้นวล่า เปป็นพบีกี่นล้องกกัน
2:12 โดยตรกัสวล่า ‘เราจะประกาศพระนามของพระองคร์แกล่พบีกี่นล้องของเรา ในทล่ามกลางครลิสตจกักรเราจะรล้องเพลง
สรรเสรลิญพระองคร์’
2:13 และอบีกครกันี้งวล่า ‘เราจะใหล้ความไวล้วางใจของเราอยรูล่ในพระองคร์’ และอบีกครกันี้งวล่า ‘ดรูเถลิด ตกัวเรากกับบยุตรทกันี้ง
หลายซถึกี่งพระเจล้าประทานแกล่เราแลล้ว’
2:14 เนพกี่องดล้วยวล่าบยุตรทกันี้งหลายเปป็นผรูล้มบีสล่วนในเนพนี้อหนกังและเลพอดอยรูล่แลล้ว พระองคร์เองกร็ไดล้ทรงมบีสล่วนในสลิกี่ง



เดบียวกกันนกันี้นเชล่นกกัน เพพกี่อโดยทางความตายพระองคร์จะไดล้ทรงทจาลายผรูล้นกันี้นทบีกี่เคยมบีอจานาจแหล่งความตาย นกักี่นคพอ
พญามาร
2:15 และทรงชล่วยคนเหลล่านกันี้นใหล้พล้น ผรูล้ซถึกี่งโดยความกลกัวแหล่งความตายจถึงเคยอยรูล่ใตล้อจานาจของการเปป็นทาส
ตลอดชกักี่วชบีวลิตของตน
2:16 ดล้วยวล่าแทล้จรลิงแลล้ว พระองคร์มลิไดล้ทรงรกับสภาพของพวกทรูตสวรรคร์ แตล่พระองคร์ไดล้ทรงรกับสภาพแหล่งเชพนี้อสาย
ของอกับราฮกัม
2:17 เหตยุฉะนกันี้นพระองคร์จถึงทรงตล้องเปป็นเหมพอนอยล่างพบีกี่นล้องของพระองคร์ในทยุกประการ เพพกี่อวล่าพระองคร์จะไดล้
ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตเปปีปี่ยมดล้วยพระเมตตาและความสกัตยร์ซพกี่อในสลิกี่งตล่าง ๆ ซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับพระเจล้า เพพกี่อกระทจาใหล้
เกลิดการคพนดบีกกันเพราะเหตยุบาปทกันี้งหลายของประชาชน
2:18 ดล้วยวล่าในการทบีกี่พระองคร์เองไดล้ทรงทนทยุกขร์ยากในการถรูกทดลองนกันี้น พระองคร์จถึงทรงสามารถทบีกี่จะชล่วย
เหลพอคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกทดลองไดล้

บททบีกี่สองมบีความเชพกี่อมโยงอยล่างใกลล้ชลิดกกับหกัวขล้อของบททบีกี่หนถึกี่ง หลกังจากแสดงใหล้เหร็นสงล่าราศบีเหลล่านกันี้น
ของพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวนกันี้นและความเหนพอกวล่าของพระบยุตรเมพกี่อเทบียบกกับเหลล่าทรูตสวรรคร์และสลิกี่งทรง
สรล้างทกันี้งปวงแลล้ว เปาโลประกาศคจาเตพอนอกันจรลิงจกังวล่าคนทบีกี่ละเลยความรอดนกันี้นทบีกี่ถรูกจกัดหาใหล้ผล่านทางพระบยุตร
จะเผชลิญหนล้ากกับผลทบีกี่ตามมาตล่าง ๆ ซถึกี่งรล้ายแรงหนกักยลิกี่งกวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ละเมลิดพระราชบกัญญกัตลินกันี้นทบีกี่ประทาน
ใหล้แกล่เหลล่าบรรพบยุรยุษโดยพวกศาสดาพยากรณร์และผล่านทางเหลล่าทรูตสวรรคร์ ความรอดนบีนี้สจาหรกับ “ผรูล้ใดทบีกี่มบีใจ
ปรารถนา” ไดล้ถรูกจกัดหาใหล้แลล้วโดยพระบยุตรนกันี้นและถรูกปฝ่าวประกาศโดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ตลิดตามพระองคร์ และ
โดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์

ขล้อ 1: “เหตยุฉะนกันี้นพวกเราควรจะเอาใจใสล่อยล่างเอาจรลิงเอาจกังตล่อสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งพวกเราไดล้ยลินแลล้ว เกรง
วล่าในเวลาหนถึกี่งเวลาใดพวกเราอาจจะปลล่อยสลิกี่งเหลล่านกันี้นใหล้หลยุดลอยไป”

จดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูไมล่ไดล้ถรูกเขบียนเพบียงเพพกี่อจะสอนผรูล้อล่านเหลล่านกันี้นเพพกี่อทบีกี่พวกเขาจะไดล้เขล้าใจหลกักคจา
สอนแบบครลิสเตบียน มกันมบีจยุดประสงคร์ทบีกี่ยลิกี่งใหญล่กวล่านกันี้นเยอะ จดหมายฝากฉบกับนบีนี้ไดล้ถรูกใหล้-ไมล่เพบียงเพพกี่อประกาศ
หลกักคจาสอนแบบครลิสเตบียน แตล่เพพกี่อทบีกี่ทยุกคนทบีกี่อล่านและศถึกษาคล้นควล้าขล่าวสารของมกันจะไดล้ถรูกเสรลิมกจาลกังในความ
เชพกี่อนกันี้น ถรูกกล่อขถึนี้นในมนยุษยร์ภายใน และถรูกทจาใหล้หนกักแนล่นมกักี่นคงในความมกักี่นใจทบีกี่วล่าความจรลิงนกันี้นทจาใหล้มนยุษยร์เปป็น
ไทจรลิง ๆ และแมล้กระทกักี่งในทล่ามกลางความไมล่แนล่นอนทกันี้งหลาย ความกลกัวตล่าง ๆ และการทดลองตล่าง ๆ ของ
ชบีวลิต มบีชกัยชนะอกันเดร็ดขาดในพระบยุตรนกันี้นผรูล้ไดล้ทรงพลิชลิตโลก เนพนี้อหนกัง พญามาร ความตาย นรก และหลยุมฝฟังศพ
แลล้ว-และไดล้ทรงทจาใหล้พระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ทรงพอพระทกัยอยล่างสมบรูรณร์แบบแลล้ว

คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้อล่านถล้อยคจาเหลล่านบีนี้เปป็นพวกแรกกร็ตกอยรูล่ในอกันตรายใหญล่หลวง-อกันตรายใหญล่หลวงจาก
จยุดยพนฝฝ่ายวลิญญาณมากกวล่าจากจยุดยพนฝฝ่ายรล่างกาย ถถึงแมล้วล่าพวกเขาไดล้ทนทยุกขร์การขล่มเหงมากมายจรลิง ๆ ใน
สมกัยนกันี้นกร็ตาม คนเหลล่านกันี้นทบีกี่อล่านถล้อยคจาของจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูเปป็นพวกแรกไดล้รรูล้จกักและเชพกี่อในศาสนายลิว
แลล้ว คพอศาสนาของบรรพบยุรยุษของพวกเขา จนกระทกักี่งพวกเขาไดล้ใชล้ความเชพกี่อในพระเยซรูครลิสตร์เจล้า แตล่บางคนใน



ทล่ามกลางคนเหลล่านบีนี้ทบีกี่ไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณของพระเจล้าแลล้วกลกับไมล่ยอมเชพกี่อ พวกเขาถรูกทรมานดล้วย
ความไมล่แนล่นอน พวกเขากจาลกังมองยล้อนกลกับไปแทนทบีกี่จะบากบกักี่นมยุล่งไปขล้างหนล้า พวกเขากจาลกังเอนเอบียงไปทาง
พลิธบีกรรมตล่าง ๆ ของโมเสส เทศกาลเลบีนี้ยง และเครพกี่องบรูชาทกันี้งหลาย และมบีอกันตรายใหญล่หลวงของการทบีกี่พวกเขา
กลกับไปหาสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่โมเสสไดล้สถาปนาไวล้และศาสนาของบรรพบยุรยุษชาวฮบีบรรู

เราทบีกี่มบีภาคพกันธสกัญญาใหมล่ (พระราชบกัญญกัตลิแหล่งเสรบีภาพอกันสมบรูรณร์แบบนกันี้น) ไมล่ควรประณามคน
เหลล่านบีนี้หนกักเกลินไปหรพอวลิพากษร์วลิจารณร์พวกเขาเรร็วเกลินไป เราตล้องจจาไวล้วล่าตกันี้งแตล่วกัยเดร็กพวกเขาไดล้ถรูกสอนใหล้คาด
หวกังเมพองบรมสยุขเกษมบนแผล่นดลินโลกเมพกี่อพระเมสสลิยาหร์จะเสดร็จมา พวกเขาไดล้ถรูกสอนใหล้ตกันี้งตาคอยบยุคคลผรูล้ทรง
ฤทธลิธิ์ ยลิกี่งใหญล่ และทรงสงล่าราศบีทบีกี่จะปกครองในความชอบธรรม โดยไมล่มบีความยากจนอบีกตล่อไป ไมล่มบีความปวด
รล้าวใจและนนี้จาตาอบีกตล่อไป ไมล่มบีการลองใจอบีกตล่อไป ไมล่มบีการทนทยุกขร์อบีกตล่อไป พวกเขาไมล่ไดล้เหร็นลล่วงหนล้าถถึงหนาม
เหลล่านกันี้นทบีกี่จะเปป็นมงกยุฎสวมพระเศบียรของพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดกล่อนมงกยุฎนกันี้นทบีกี่พระองคร์จะทรงสวมเมพกี่อพระองคร์ทรง
ครอบครองจากพระทบีกี่นกักี่งของดาวลิด

พวกเขานล่าจะทราบอยรูล่แลล้ว พวกเขานล่าจะจจาพระองคร์ไดล้ เพราะพระองคร์ทรงถรูกนจาเสนออยล่างชกัดเจน
แลล้วในขล้อพระคจาเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกเปปิดเผยแกล่พวกบรรพบยุรยุษ จากอลิสยาหร์บททบีกี่ 53 และจากเพลงสดยุดบีเหลล่านกันี้น พวก
เขานล่าจะทราบไดล้วล่าพระเมสสลิยาหร์จะเปป็นชายแหล่งความเศรล้าโศกและคยุล้นเคยกกับความระทมทยุกขร์ แตล่พวกเขาไดล้
ทนทยุกขร์มากมายเหลพอเกลิน พวกเขาถรูกขล่มเหงและถรูกทรมานโดยเหลล่าศกัตรรูของพระเจล้า พวกเขากจาลกังตกันี้งตาคอย
พระผรูล้ชล่วยใหล้พล้นผรูล้หนถึกี่ง พระเมสสลิยาหร์ทบีกี่ทรงสงล่าราศบีผรูล้หนถึกี่ง และดล้วยเหตยุนบีนี้กางเขนอกันนล่าละอายนกันี้นจถึงเปป็นหลิน
สะดยุดกล้อนใหญล่แกล่พวกเขา เปป็นศลิลาทบีกี่ทจาใหล้ขกัดเคพองใจ

มบีอยรูล่คราวหนถึกี่งพวกเขารล้องบอกวล่า “พวกเราไดล้ยลินจากพระราชบกัญญกัตลิวล่า พระครลิสตร์จะอยรูล่เปป็นนลิตยร์ 
และทล่านกลล่าวไดล้อยล่างไรวล่า ‘บยุตรมนยุษยร์จะตล้องถรูกยกขถึนี้น’ ผรูล้ใดเลล่าเปป็นบยุตรมนยุษยร์นบีนี้” (ยอหร์น 12:34) พระองคร์ผรูล้
นบีนี้ซถึกี่งไดล้พยากรณร์วล่าพระองคร์จะสลินี้นพระชนมร์ความมรณาทบีกี่นล่ากลกัวมากทบีกี่สยุด นล่าอกัปยศอดสรูมากทบีกี่สยุดเทล่าทบีกี่ผรูล้คนรรูล้จกัก
ในสมกัยของพระองคร์ ทรงไมล่ใชล่พระเมสสลิยาหร์ในสายตาของพวกเขาอยล่างแนล่นอน บยุคคลเชล่นนบีนี้ไมล่ใชล่พระองคร์ผรูล้นกันี้น
ทบีกี่พวกเขาไดล้เฝป้าคอยและถวลิลหามานาน นบีกี่ไมล่ใชล่พระองคร์ผรูล้นกันี้นทบีกี่พวกเขาไดล้คาดหวกังไวล้วล่าจะเสดร็จมาและชล่วยพวก
เขาใหล้พล้นจากอจานาจปกครองอกันกดขบีกี่ของพวกโรม

เปาโลเขล้าใจเรพกี่องนบีนี้ เพราะวล่าเขาเองกร็เปป็นชาวฮบีบรรู ตามคจาพยานของเขาตล่อหนล้าอากรลิปปา (กลิจการ 
26) เขาเคยเปป็นผรูล้ถพอศาสนายลิวทบีกี่ยจาเกรงพระเจล้า โดยดจาเนลินชบีวลิตตาม “นลิกายทบีกี่เครล่งครกัดทบีกี่สยุดของพวกฟารลิสบี” 
เขาทราบดบีถถึงความเคารพยจาเกรงและการใหล้เกบียรตลิอยล่างสยุดซถึนี้งทบีกี่พวกยลิวมบีตล่อบรรพบยุรยุษชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น นกักี่น
เปป็นเหตยุวล่าทจาไม ในตอนตล้นเลยของจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ เขาประกาศวล่าพระเยโฮวาหร์พระเจล้าผรูล้ไดล้ตรกัสในภาค
พกันธสกัญญาเดลิมผล่านทางพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ ทรงเปป็นพระเจล้าองคร์เดบียวกกับทบีกี่ตรกัสในภาคพกันธ
สกัญญาใหมล่ผล่านทางพระบยุตรของพระองคร์ เปาโลทราบวล่าหนทางเดบียวทบีกี่พวกยลิวเหลล่านกันี้นจะยอมเชพกี่อวล่าพระครลิสตร์
ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขากร็คพอ ทบีกี่พวกเขาจะเหร็นพระองคร์เหมพอนอยล่างทบีกี่อกัครทรูตทล่านนบีนี้ไดล้เหร็นพระองคร์-
พระบยุตรของพระเจล้า พระฉายแหล่งตกัวตนของพระเจล้า เหนพอกวล่าโมเสส เหนพอกวล่าเอลบียาหร์ เหนพอกวล่าดาวลิดหรพอ
เหลล่าทรูตสวรรคร์



เปาโลไดล้พบกกับพระเยซรูบนถนนไปเมพองดามกัสกกัส เขาไดล้ยลินและไดล้เชพกี่อฟฟังพระดจารกัสแสนวลิเศษนกันี้นแหล่ง
คจาตรกัสสกักี่งขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า-และเซาโลคนฟารลิสบีนกันี้นไดล้กลายเปป็นเปาโลครลิสเตบียนนกันี้น ผรูล้รกับใชล้ไปยกังพวกคน
ตล่างชาตลิ

บกัดนบีนี้เขากจาลกังเขบียนไปถถึงพวกพบีกี่นล้องชาวฮบีบรรูของเขา โดยพยายามแสดงใหล้พวกเขาเหร็นวล่าพระเมสสลิ
ยาหร์ของพวกเขา พระเยซรูครลิสตร์ ทรงยพนพรล้อม เตร็มพระทกัย และรล้อนพระทกัยทบีกี่จะชล่วยพวกเขาใหล้รอด รกักษาพวก
เขาไวล้ เสนอความตล่อพระเยโฮวาหร์เพพกี่อพวกเขา และนจาเสนอพวกเขาแบบไรล้ตจาหนลิตล่อหนล้าเดชานยุภาพของ
พระเจล้า

เปาโลใชล้พระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมเพพกี่อพลิสรูจนร์ใหล้เหร็นวล่าพระครลิสตร์ทรงเหนพอกวล่าในทยุกดล้าน-เหนพอ
กวล่าในอยุปนลิสกัย ในสงล่าราศบี ในบรรดาพระราชกลิจ ในฤทธานยุภาพ ในการถวายบรูชา ในความรกัก-และจากนกันี้นเขากร็
เสนอคจาขอรล้องสล่วนตกัว:

“เหตยุฉะนกันี้น”-นกักี่นคพอ เพราะวล่าในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่เราแลล้วโดยและผล่านทางพระบยุตร
ของพระองคร์ เราจถึงควรเอาใจใสล่อยล่างจรลิงจกังมากขถึนี้นอบีกตล่อสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ตรกัสแลล้ว “เกรงวล่าในเวลาหนถึกี่งเวลาใด
พวกเราอาจจะปลล่อยสลิกี่งเหลล่านกันี้นใหล้หลยุดลอยไป”

คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “เอาใจใสล่” มบีความหมายวล่าใชล้ความคลิด ดกังนกันี้นพระคจาขล้อนบีนี้จถึงอล่านไดล้วล่า “เหตยุฉะนกันี้น
เราทบีกี่ไดล้ยลินถล้อยคจาเหลล่านกันี้นทบีกี่ประทานใหล้แกล่เราแลล้วในพระบยุตรจถึงควรใชล้ความคลิดของเราอยล่างรล้อนรนมากขถึนี้นอบีก
ตล่อสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งเราไดล้ยลินแลล้ว เกรงวล่า ณ เวลาใดเราจะบลินหนบีไปจากพวกมกัน”

ผรูล้รรูล้อบีกทล่านหนถึกี่งกลล่าวมกันในถล้อยคจาเหลล่านบีนี้: “เกรงวล่า เหมพอนเรพอลจาหนถึกี่งทบีกี่แลล่นอยรูล่เมพกี่อบางสลิกี่งถรูกนจาเขล้ามา
ใกลล้มกัน เราอาจแลล่นเรพอผล่านไปหรพอหลยุดลอยไป โดยละเลยทบีกี่จะฉวยมกันไวล้” “บางสลิกี่ง” ทบีกี่วล่านกันี้นคพอ ความรอดอกัน
ยลิกี่งใหญล่ของพระเจล้า ซถึกี่งพระวจนะเกบีกี่ยวกกับมกันบกัดนบีนี้ถรูกนจาลงมาและถรูกประกาศแกล่เราแลล้วในพระบยุตร บกัดนบีนี้ในยยุค
สมกัยนบีนี้แหล่งพระคยุณมหกัศจรรยร์ของพระเจล้า ซถึกี่งพรล้อมกกับสายตาทบีกี่จดจล้องไปทบีกี่พระครลิสตร์ โดยอบีกเพบียงกล้าวเดบียว
เทล่านกันี้น ความรอดกร็เปป็นของเราแลล้ว แตล่การไมล่แยแสและละเลยพระวจนะนกันี้นซถึกี่งถรูกนจาลงมาสรูล่เราแลล้วในพระ
บยุตรของพระเจล้ากร็เทล่ากกับเปป็นการทจาใจใหล้แขร็งกระดล้าง และในไมล่ชล้าบาปกร็มาทวงเหยพกี่อของมกันไป “คล่าจล้างของ
บาปคพอความตาย” (รม. 6:23)

การประยยุกตร์ใชล้แรกของคจาเตพอนตรงนบีนี้และในขล้อ 3 (“พวกเราจะรอดพล้นไปอยล่างไรไดล้ ถล้าพวกเรา
ละเลย…”) ไมล่ใชล่ใชล้กกับคนทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วและถรูกไถล่แลล้ว ไมล่ใชล่ใชล้กกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกลล้างชจาระในพระ
โลหลิตประเสรลิฐของพระครลิสตร์แลล้ว คจาเตพอนสตลินบีนี้มบีมาถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐแตล่ไมล่ยอมเปป็นเจล้าของ
มกันหรพอรกับมกันไวล้

พระเยซรูทรงใหล้คจาเตพอนแบบเดบียวกกันในคจาเทศนาของพระองคร์บนภรูเขานกันี้น ในมกัทธลิว 7:24-27 พระองคร์
ตรกัสถถึงผรูล้กล่อสรล้างสองคน คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าและเชพกี่อฟฟังสลิกี่งทบีกี่ตนไดล้ยลินกร็ถรูกเปรบียบวล่าเปป็น
เหมพอนชายคนหนถึกี่งทบีกี่กล่อสรล้างบล้านของตนบนศลิลา และเมพกี่อฝนมาและนนี้จาทล่วมซกัดสาดใสล่มกัน มกันกร็ยพนหยกัดมกักี่นคง
เพราะวล่ามกันถรูกกล่อสรล้างบนศลิลา-ศลิลานกันี้น พระเยซรูครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นศลิลานกันี้นซถึกี่งครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่
ถรูกกล่อขถึนี้นบนนกันี้น พระองคร์ทรงเปป็นศลิลามยุมเอกนกันี้น หลินกล้อนนกันี้นทบีกี่ถรูกตกัดออกมาจากภรูเขามลิใชล่ดล้วยมพอ ตามทบีกี่ถรูก



พยากรณร์ลล่วงหนล้าโดยดานลิเอล
คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินพระวจนะแตล่ปฏลิเสธทบีกี่จะยอมรกับสลิกี่งทบีกี่ตนไดล้ยลินกร็ถรูกแสดงภาพโดยชายผรูล้นกันี้นทบีกี่สรล้าง

บล้านของตนบนทราย และเมพกี่อฝนตกลงมาและนนี้จาทล่วมมา บล้านนกันี้นกร็ถรูกทจาลาย- “และการพกังทลายลงของมกันกร็
ใหญล่โต!”

การไมล่เคยไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าเลยกร็ดบีกวล่าการไดล้ยลินมกันและปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อฟฟังมกัน: “ผรูล้ใดทบีกี่
ปฏลิเสธเราและไมล่รกับคจาทกันี้งหลายของเรา กร็มบีสลิกี่งหนถึกี่งทบีกี่พลิพากษาเขา คพอคจาทบีกี่เราไดล้กลล่าวไวล้แลล้ว คจานกันี้นเองจะ
พลิพากษาเขาในวกันสยุดทล้าย” (ยอหร์น 12:48)

ตอนทบีกี่เขบียนจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เคยปฏลิบกัตลิตามศาสนายลิวพบวล่ามกันเปป็นเรพกี่องยากสยุดขบีดทบีกี่
จะปลล่อยมพอจากความเชพกี่อนกันี้นและตล้อนรกับพระคยุณของพระเจล้าอยล่างเตร็มทบีกี่ บางคนเคยเปป็นเหมพอนคนเหลล่านกันี้นทบีกี่
ตลิดตามพระเยซรูเพพกี่อขนมปฟังและปลา ขล่าวสารแหล่งพระคยุณของพระเจล้าดรูเหมพอนจะดบีในสายตาของพวกเขา-จน
กระทกักี่งการขล่มเหงและอกันตรายตกมาสรูล่พวกเขา จากนกันี้นพวกเขากร็พรล้อมแลล้วทบีกี่จะหกันกลกับแทนทบีกี่จะบากบกักี่นมยุล่งไป

ในความคลิดของพวกเขา เหมพอนกกับบางคนสมกัยนบีนี้ ความรอดโดยพระคยุณลล้วน ๆ ผล่านทางความเชพกี่อ โดย
ไมล่พถึกี่งการประพฤตลิ เปป็นเรพกี่องงล่ายเกลินไป พวกเขาชอบขล้อเรบียกรล้องตล่าง ๆ ของพระราชบกัญญกัตลิมากกวล่า พวกเขา
ไมล่อาจทจาใจยอมรกับความเรบียบงล่ายแหล่งคจาเชลิญนกันี้นทบีกี่วล่า “จงมาหาเรา ทล่านทกันี้งหลายทยุกคนทบีกี่ทจางานเหนร็ดเหนพกี่อย
และแบกภาระหนกัก และเราจะใหล้การหยยุดพกักแกล่ทล่านทกันี้งหลาย จงเอาแอกของเราแบกไวล้บนทล่านทกันี้งหลาย และ
จงเรบียนจากเรา เพราะวล่าเรามบีใจอล่อนสยุภาพและถล่อมลง และทล่านทกันี้งหลายจะพบการหยยุดพกักสจาหรกับจลิต
วลิญญาณของพวกทล่าน ดล้วยวล่าแอกของเรากร็แบกงล่าย และภาระของเรากร็เบา” (มธ. 11:28-30)

วกันนบีนี้ คนมากมายไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าดล้วยหรูของตน แตล่ไมล่เคยยอมใหล้พระวจนะนกันี้นเกาะกยุม
หกัวใจของตน พวกเขาพรูดวล่าพวกเขาเชพกี่อวล่าพระเจล้าทรงเปปีปี่ยมพระคยุณและดบีงาม-พวกเขาประกาศตกัว แตล่พวกเขา
ไมล่ถพอครอง พวกเขาปฏลิเสธทบีกี่จะฟฟังถล้อยคจาของเปาโลและสลิลาส: “จงเชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์เจล้า และทล่านจะรอด
ไดล้ ทกันี้งครกัวเรพอนของทล่าน” (กลิจการ 16:31)

การประยยุกตร์ใชล้ทบีกี่สองของคจาเตพอนนบีนี้ ใชล้กกับครลิสเตบียน ชบีวลิตครลิสเตบียนถรูกเปรบียบวล่าเปป็นเหมพอนการวลิกี่งแขล่ง
ทบีกี่ถรูกตกันี้งไวล้ตรงหนล้าเรา (1 คร. 9:24; ฮบ. 12:1; 2 ทธ. 4:7) การวลิกี่งแขล่งเรบียกรล้องการมบีวลินกัยในตนเอง การ
ออกแรงดล้วยตกัวเอง และความพากเพบียร เรารกับความรอดโดยความเชพกี่อ โดยไมล่พถึกี่งการประพฤตลิ แตล่หลกังจากทบีกี่
เรารกับความรอดแลล้ว ความรอดยล่อมกล่อเกลิดการประพฤตลิ เมพกี่อเหร็นเชล่นนบีนี้แลล้ว “การละเลย” กร็คงบล่งบอกถถึงความ
ลล้มเหลวทบีกี่จะ “เอาใจใสล่”, ความลล้มเหลวทบีกี่จะบากบกักี่นมยุล่งไปขล้างหนล้า, และวลิกี่งในการแขล่งนกันี้น ถล้าจากนกันี้นเราละเลย
ความรอดทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ขนาดนกันี้น เราจะหนบีพล้นไปไดล้อยล่างไร?

หนบีพล้นจากอะไร? อกัครทรูตทล่านนบีนี้มลิไดล้บล่งบอกวล่า “อะไร” เพราะวล่ามกันขถึนี้นอยรูล่กกับคน ๆ นกันี้นเอง ถล้าเขาเปป็น
คนทบีกี่ยกังไมล่ไดล้ถรูกสรล้างใหมล่ “คนทบีกี่ประกาศตกัว” แตล่ไมล่ใชล่ “คนทบีกี่ถพอครอง” จากนกันี้นถล้าเขายกังละเลยขล่าวประเสรลิฐ
อยรูล่ตล่อไป นรกกร็จะเปป็นสล่วนแบล่งของเขา เขาไมล่อาจหนบีพล้นไดล้!

ในทางกลกับกกัน ถล้าเขาเปป็นคนทบีกี่รกับความรอดแลล้ว ถถึงแมล้จะเปป็นคนทบีกี่สะเพรล่าและรกักโลก เชล่นนกันี้นแลล้วการ
ขาดความมกักี่นใจ การขาดสกันตลิสยุขและความชพกี่นชมยลินดบี การขาดการเกลิดผลมากและบจาเหนร็จกร็จะเปป็นสล่วนแบล่ง



ของเขา-และเชล่นนกันี้นแลล้วเขาจะหนบีพล้นไมล้เรบียวทบีกี่ตบีสอนของพระเจล้าไปไดล้อยล่างไรเพราะชบีวลิตทบีกี่ไมล่คงเสล้นคงวาและ
เตร็มไปดล้วยการละเลยของเขา โดยละเลยความรอดทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ขนาดนกันี้น?

“ดล้วยวล่าผรูล้ทบีกี่องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงรกัก พระองคร์กร็ทรงตบีสอน และทรงเฆบีกี่ยนตบีบยุตรทยุกคนทบีกี่พระองคร์ทรง
รกับไวล้’ ถล้าพวกทล่านทนเอาการตบีสอน พระเจล้ากร็ทรงปฏลิบกัตลิกกับพวกทล่านเหมพอนอยล่างกกับบยุตรทกันี้งหลาย ดล้วยวล่ามบี
บยุตรคนใดเลล่าทบีกี่บลิดาไมล่ไดล้ตบีสอนเขาบล้าง แตล่ถล้าพวกทล่านอยรูล่โดยปราศจากการตบีสอน ซถึกี่งคนทกันี้งปวงเปป็นผรูล้เขล้าสล่วน 
พวกทล่านกร็เปป็นลรูกทบีกี่ไมล่มบีพล่อ และไมล่ใชล่บยุตรทกันี้งหลาย” (ฮบ. 12:6-8)

ขล้อ 2-4: “ดล้วยวล่าถล้าถล้อยคจาซถึกี่งถรูกกลล่าวไวล้โดยพวกทรูตสวรรคร์นกันี้นมกักี่นคง และการละเมลิดกกับการไมล่เชพกี่อฟฟัง
ทยุกอยล่างไดล้รกับการตอบสนองอกันยยุตลิธรรมเปป็นรางวกัลแลล้ว พวกเราจะรอดพล้นไปอยล่างไรไดล้ ถล้าพวกเราละเลย
ความรอดอกันยลิกี่งใหญล่เหลพอเกลินนกันี้น ซถึกี่งในตอนแรกไดล้เรลิกี่มถรูกกลล่าวถถึงโดยองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า และไดล้ถรูกยพนยกันแกล่
พวกเราโดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินพระองคร์ พระเจล้าทรงเปป็นพยานแกล่คนเหลล่านกันี้นเชล่นกกัน ทกันี้งดล้วยบรรดาหมาย
สจาคกัญและการมหกัศจรรยร์ และดล้วยการอกัศจรรยร์อกันหลากหลาย และบรรดาของประทานของพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธิ์ ตามพระประสงคร์ของพระองคร์เอง”

“ถล้อยคจาซถึกี่งถรูกกลล่าวไวล้โดยพวกทรูตสวรรคร์” ชบีนี้ไปยกังพระราชบกัญญกัตลินกันี้นเปป็นหลกัก: “ผรูล้ซถึกี่งไดล้รกับพระราช
บกัญญกัตลิโดยการจกัดการของเหลล่าทรูตสวรรคร์ และไมล่ไดล้รกักษาพระราชบกัญญกัตลินกันี้นไวล้” (กลิจการ 7:53) “ดกังนกันี้นพระ
ราชบกัญญกัตลิมบีจยุดประสงคร์อะไรเลล่า พระราชบกัญญกัตลิไดล้ถรูกเพลิกี่มเขล้ามากร็เพราะเหตยุบรรดาการละเมลิด จนกวล่าเชพนี้อ
สายทบีกี่ไดล้รกับพระสกัญญานกันี้นจะมาถถึง และพระราชบกัญญกัตลินกันี้นไดล้รกับการแตล่งตกันี้งโดยพวกทรูตสวรรคร์ในมพอของ
คนกลางคนหนถึกี่ง” (กท. 3:19) ทรูตสวรรคร์เหลล่านกันี้นถรูกใชล้การโดยพระเจล้าเพพกี่อนจาสล่งขล่าวสารอพกี่น ๆ เชล่นกกัน จง
ศถึกษาคล้นควล้าดานลิเอล 9:20 เปป็นตล้นไป

ความตรงขล้ามกกันนกันี้นไมล่ใชล่ระหวล่างพระราชบกัญญกัตลิกกับขล่าวประเสรลิฐ ความจรลิงทบีกี่เปป็นรากฐานของขล้อโตล้
แยล้งของอกัครทรูตทล่านนบีนี้กร็คพอวล่าพระเจล้าไดล้ตรกัสทกันี้งพระราชบกัญญกัตลิและขล่าวประเสรลิฐ ทกันี้งสองอยล่างมบีทบีกี่มาจาก
พระเจล้า มกันไมล่ใชล่เรพกี่องทบีกี่มานกันี้น แตล่เปป็นสพกี่อกลางนกันี้น ทบีกี่ถรูกเทบียบความตรงขล้ามกกันในทบีกี่นบีนี้ พระราชบกัญญกัตลิถรูก
ประทานใหล้ผล่านทางเหลล่าทรูตสวรรคร์และพวกศาสดาพยากรณร์ ขล่าวประเสรลิฐโดยพระบยุตรของพระเจล้า 

ถล้อยคจาทบีกี่ถรูกกลล่าวโดยเหลล่าทรูตสวรรคร์เปป็นพระวจนะของพระเจล้าและไมล่อาจถรูกทจาลายไดล้ แมล้กระทกักี่ง
ภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ ถล้อยคจาทบีกี่ถรูกกลล่าวโดยเหลล่าทรูตสวรรคร์กร็หนกักแนล่นมกักี่นคง บาปถรูกพลิพากษา และ “การ
ละเมลิดกกับการไมล่เชพกี่อฟฟัง” ทยุกอยล่างกร็ถรูกพลิพากษาในความชอบธรรม

ในเอเฟซกัส 2:1 เราอล่านวล่า “และพระองคร์ทรงกระทจาใหล้ทล่านทกันี้งหลายมบีชบีวลิตอยรูล่ ผรูล้ซถึกี่งเคยตายในบรรดา
การละเมลิดและบาป” การตายในบาปทกันี้งหลายบล่งบอกถถึงการขาดจากสงล่าราศบีของพระเจล้า-ซถึกี่งเปป็นเรพกี่องปกตลิ
ธรรมดาเพราะธรรมชาตลิทบีกี่ลล้มลงของเรา มกันเปป็นเรพกี่องธรรมดาทบีกี่คนทบีกี่ยกังไมล่ไดล้ถรูกสรล้างใหมล่จะละเมลิดและทจาบาป
ตล่อพระเจล้า โดยทางการอกัศจรรยร์แหล่งพระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้รอดของพระเจล้าเทล่านกันี้น มกันจถึงจะเปป็นเรพกี่องปกตลิธรรมดาทบีกี่
มนยุษยร์จะรกักความชอบธรรมและเกลบียดชกังความชกักี่วชล้า มนยุษยร์ธรรมดาถพอกจาเนลิดในบาป ถรูกกล่อรล่างในความชกักี่วชล้า 
และโดยสกันดานแลล้วกร็เปป็นลรูกแหล่งพระพลิโรธ เราเกลิดมาเปป็นคนบาป และในสภาพนกันี้นมกันกร็เปป็นเรพกี่องธรรมดาทบีกี่เรา
จะละเมลิดตล่อพระเจล้า



อยล่างไรกร็ตาม “การละเมลิด” เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงตรงนบีนี้กร็ชบีนี้ไปยกังบาปตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกกระทจาโดยเจตนา 
ทกันี้ง ๆ ทบีกี่รรูล้ และโดยความตกันี้งใจ (“ขอทรงยกับยกันี้งผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์ใหล้พล้นจากบาปทกันี้งหลายทบีกี่ทจาโดยความตกันี้งใจ
ดล้วยเถลิด…”- เพลงสดยุดบี 19:13)

พระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงตลิดปป้าย “หล้ามรยุกลนี้จา” อยรูล่ทยุกหนทยุกแหล่ง แตล่ทกันี้ง ๆ ทบีกี่พระองคร์ทรงเตพอนแลล้ว
มนยุษยร์กร็จงใจไปตามทางของตน-จนกวล่าพวกเขาไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้า ยอมจจานนตล่อการชกักนจาของพระ
วลิญญาณ และโดยทางการอกัศจรรยร์แหล่งพระคยุณของพระเจล้า พวกเขากร็ถรูกใหล้บกังเกลิดเขล้าในครอบครกัวของพระเจล้า
จากนกันี้นพวกเขาจถึงจะสามารถถรูกนจาโดยพระวลิญญาณเขล้าสรูล่วลิถบีทกันี้งหลายแหล่งความชอบธรรมไดล้

เปาโลกจาลกังพยายามทจาใหล้เหลล่าผรูล้อล่านของเขาเขล้าใจขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าการละเมลิดและความไมล่เชพกี่อฟฟังทยุก
อยล่างทบีกี่กระทจาตล่อนนี้จาพระทกัยทบีกี่ถรูกเปปิดเผยแลล้วของพระเจล้าไดล้รกับการพลิพากษาอกันชอบธรรมภายใตล้พระราช
บกัญญกัตลิในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม และเนพกี่องจากนบีกี่เปป็นความจรลิง เราจะหนบีพล้นไปไดล้อยล่างไรหากเราละเลย
ขล่าวสารนกันี้นทบีกี่ถรูกสล่งมอบแกล่เราแลล้วโดยพระบยุตรของพระเจล้าเอง?

ความยยยิ่งใหญญ่แหญ่งความรอดของเรา
“...ความรอดอกันยลิกี่งใหญล่เหลพอเกลินนกันี้น…” มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าเรารกับความรอดโดยพระคยุณผล่านทาง

ความเชพกี่อ ความรอดเปป็นของขวกัญของพระเจล้า และเราถรูกใหล้บกังเกลิดเขล้าในครอบครกัวของพระเจล้าโดยการทบีกี่เรารกับ
เอาพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระบยุตรของพระองคร์ ทกันี้งหมดทบีกี่คนบาปคนใดทบีกี่สมควรตกนรกและมยุล่งหนล้าสรูล่
นรกตล้องกระทจาเพพกี่อทบีกี่จะไดล้บกังเกลิดใหมล่กร็คพอ ฟฟังและรกับเอาพระวจนะนกันี้น:

“...แตล่ทยุกคนทบีกี่ไดล้ตล้อนรกับพระองคร์ พระองคร์ไดล้ประทานอจานาจแกล่พวกเขาใหล้กลายเปป็นบยุตรทกันี้งหลาย
ของพระเจล้า คพอแกล่คนทกันี้งหลายทบีกี่เชพกี่อบนพระนามของพระองคร์ ผรูล้ซถึกี่งไดล้บกังเกลิดมา ไมล่ใชล่จากเลพอด หรพอจากความ
ประสงคร์ของเนพนี้อหนกัง หรพอจากความประสงคร์ของมนยุษยร์ แตล่จากพระเจล้า” (ยอหร์น 1:12,13)

ความรอดกลายเปป็นของเราเมพกี่อเรารกับเอาพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูครลิสตร์ เปาโลกกับสลิลา
สกลล่าวแกล่นายคยุกผรูล้ไมล่มบีพระเจล้าในเมพองฟปีลลิปปปีวล่า “จงเชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์เจล้า และทล่านจะรอดไดล้” เรบียบงล่าย
ขนาดนกันี้นเลย-แตล่กระนกันี้น ทล่านทบีกี่รกัก ความรอดของเรากร็ยลิกี่งใหญล่เพราะวล่ามกันตล้องอาศกัยทยุกสลิกี่งทบีกี่พระเยซรูทรงทจา
สจาเรร็จแลล้ว ตกันี้งแตล่วลินาทบีนกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงลพมตาดรูโลกในรางหญล้านกันี้นแหล่งหมรูล่บล้านเบธเลเฮมจนกระทกักี่งพระองคร์
ทรงหลกับตาในความมรณาทบีกี่กลโกธาบนกางเขนนกันี้น เพพกี่อทจาใหล้ถล้อยคจาประเสรลิฐเหลล่านกันี้นเปป็นจรลิงไดล้!

ความรอดเปป็นของฟรบี-ของขวกัญของพระเจล้า แตล่มกันกร็มบีราคาแพงมากทบีกี่สยุดเชล่นกกันเทล่าทบีกี่พระเจล้าหรพอ
มนยุษยร์เคยรรูล้จกัก ในสวรรคร์หรพอในแผล่นดลินโลก มกันทจาใหล้พระองคร์ตล้องเสบียพระบยุตรองคร์เดบียวนกันี้นของพระองคร์ มกัน
ทจาใหล้สวรรคร์ตล้องเสบียเพชรพลอยทบีกี่มบีคล่าทบีกี่สยุดทบีกี่นกักี่น แนล่นอนวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์กล้มศบีรษะของพวกเขาในความโศก
เศรล้าเมพกี่อพระเยซรูเสดร็จจากพระทรวงของพระบลิดาและในยล่างกล้าวใหญล่ยกักษร์เดบียวนกันี้นทรงยล้ายจากสงล่าราศบีแหล่ง
สวรรคร์ลงมาสรูล่ความทยุกขร์โศกและความผลิดหวกังของแผล่นดลินโลก เพพกี่อรกับเอากายหนถึกี่งทบีกี่เปป็นเหมพอนรล่างกายของ
มนยุษยร์ทบีกี่บาปหนา ชจาระหนบีนี้บาปนกันี้นดล้วยชบีวลิตของพระองคร์ และซพนี้อการไถล่เพพกี่อคยุณและเพพกี่อผม

มกันทจาใหล้พระองคร์ตล้องเผชลิญกกับความปวดรล้าวพระทกัย ความเศรล้า ความเสบียใจ นนี้จาตา และการทนทยุกขร์
แบบทบีกี่มนยุษยร์ไมล่เคยรรูล้จกักเลย-ผรูล้ทรงเทบีกี่ยงธรรมทบีกี่ทนทยุกขร์เพพกี่อผรูล้ไมล่เทบีกี่ยงธรรม ผรูล้ทรงชอบธรรมซถึกี่งทนทยุกขร์เพพกี่อผรูล้ไมล่



ชอบธรรม ผรูล้ทรงไรล้มลทลินทบีกี่ทนทยุกขร์เพพกี่อผรูล้มบีมลทลิน เพพกี่อทบีกี่จะซพนี้อความรอดของเรา พระบยุตรผรูล้เปปีปี่ยมสยุขนกันี้นไดล้ทรงสรูล้
ทนคจาเยล้ยหยกัน คจาลล้อเลบียน คจาแชล่งดล่า นนี้จาลายทบีกี่ถรูกถล่มรดพระพกักตรร์ของพระองคร์ การถอนเคราของพระองคร์จาก
แกล้มของพระองคร์ หนามแหลมทบีกี่ทลิกี่มแทงคลินี้วของพระองคร์ รอยเฆบีกี่ยนทบีกี่แทล่นโบยตบีนกันี้น ความปวดรล้าวขณะทบีกี่
พระองคร์ทรงถรูกตรถึงอยรูล่บนกางเขนนกันี้น

มกันทจาใหล้พระองคร์ตล้องเสบียพระโลหลิตของพระองคร์ ความรอดของเราเปป็นการอกัศจรรยร์แหล่งพระคยุณของ
พระเจล้า ความรกักของพระเจล้า สตลิปฟัญญาและฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า-ยอดรวมทกันี้งหมดของความไพบรูลยร์ทกันี้งสลินี้นแหล่ง
สงล่าราศบี ไมล่มบีผรูล้ใดนอกจากพระเจล้าทบีกี่สามารถจกัดหาความรอดใหล้เราไดล้ ไมล่มบีผรูล้ใดนอกจากพระเยซรูทบีกี่สามารถจล่าย
ราคาของความรอดไดล้ พระองคร์ไดล้ทรงถวายเครพกี่องบรูชาเดบียว-ซถึกี่งมบีผลตลอดไปเปป็นนลิตยร์-และมกันตอบสนองขล้อ
เรบียกรล้องเหลล่านกันี้นของพระเจล้าในการชจาระคล่าบาปเตร็มจจานวนแลล้ว

ความรอดของเรานกันี้นยลิกี่งใหญล่เพราะยศศกักดลิธิ์ของพระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงปฝ่าวประกาศมกัน-พระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมา
องคร์เดบียวของพระเจล้า มกันยลิกี่งใหญล่เพราะขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระเจล้าพระบลิดา ในพระภาคของพระเจล้าพระบยุตร ไดล้
ทรงทนทยุกขร์เพราะบาปทกันี้งหลายของเรา พระเจล้าไดล้ทรงอยรูล่ในพระครลิสตร์ โดยทจาใหล้โลกคพนดบีกกันกกับพระองคร์เอง:

“...คพอพระเจล้าไดล้ทรงอยรูล่ในพระครลิสตร์ โดยทรงใหล้โลกนบีนี้คพนดบีกกันกกับพระองคร์เอง มลิไดล้ทรงถพอโทษบรรดา
การละเมลิดตล่อพวกเขา และไดล้ทรงมอบพระวจนะแหล่งการคพนดบีกกันนกันี้นไวล้กกับพวกเรา” (2 คร. 5:19)

พระเจล้าทรงซพนี้อครลิสตจกักรแลล้วดล้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง: “เพราะฉะนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจงระวกังตกัว
ใหล้ดบี และจงรกักษาฝรูงแกะทกันี้งหมดไวล้ ผรูล้ซถึกี่งพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ทรงตกันี้งพวกทล่านไวล้ใหล้เปป็นบรรดาผรูล้ดรูแล เพพกี่อทบีกี่จะ
บจารยุงเลบีนี้ยงครลิสตจกักรของพระเจล้า ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงไถล่ไวล้ดล้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง” (กลิจการ 20:28)

ไมล่มบีสลิกี่งใดในพกันธสกัญญาเดลิมนกันี้นจะแตะตล้องสลิกี่งนบีนี้ไดล้ ภายใตล้พกันธสกัญญาเดลิมนกันี้น บาปของมนยุษยร์ไดล้ถรูก
ปกปปิดผล่านทางเลพอดของพวกสกัตวร์ทบีกี่ถรูกฆล่าถวายบรูชา แตล่เครพกี่องสกัตวบรูชาทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกถวายโดยปยุโรหลิตทบีกี่ถรูกแตล่ง
ตกันี้งของพระเจล้าในพระวลิหารชบีนี้ไปยกังพระเมษโปดกทบีกี่ปราศจากตจาหนลิหรพอดล่างพรล้อย-พระองคร์ผรูล้เดบียวทบีกี่สามารถ
ชจาระโทษบาปไดล้

ตกันี้งแตล่เอเดนจนถถึงกลโกธา คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับความรอดกร็ไดล้รกับความรอดแบบสลินเชพกี่อ! หากพระเยซรู
มลิไดล้ชจาระหนบีนี้เตร็มจจานวนแลล้ว พวกเขากร็คงไมล่มบีโอกาสไดล้เขล้าในการหยยุดพกักของพระเจล้า เมพองบรมสยุขเกษมของ
พระเจล้า เลพอดทยุกหยดทบีกี่ถรูกถวายตกันี้งแตล่สวนเอเดนจนถถึงกลโกธาชบีนี้มายกังพระโลหลิตนกันี้นทบีกี่ถรูกทจาใหล้หลกักี่งรลินโดยพระ
เมษโปดกทบีกี่ไรล้ตจาหนลิ โดยทางพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ หนบีนี้บาปถรูกชจาระแลล้ว การลงโทษของบาปไดล้ถรูก
กระทจาแลล้ว และบกัดนบีนี้ “โดยถรูกนกับวล่าเปป็นผรูล้ชอบธรรมโดยไมล่คลิดคล่า โดยพระคยุณของพระองคร์ ผล่านทางการทรงไถล่
ทบีกี่มบีอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงตกันี้งไวล้ใหล้เปป็นทบีกี่ลบลล้างพระอาชญา โดยทางความเชพกี่อในพระโลหลิตของ
พระองคร์ เพพกี่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์สจาหรกับการทรงยกบาปทกันี้งหลายทบีกี่ผล่านพล้นไปแลล้ว โดยความ
อดกลกันี้นพระทกัยของพระเจล้า ขล้าพเจล้ากลล่าววล่า เพพกี่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์ ณ เวลานบีนี้ เพพกี่อพระองคร์
จะทรงชอบธรรม และเปป็นผรูล้ทรงกระทจาใหล้คนทบีกี่เชพกี่อในพระเยซรูเปป็นผรูล้ชอบธรรม” (รม. 3:24-26)

ความรอดของเราไมล่เพบียงยลิกี่งใหญล่ในราคาคล่างวดของมกันเทล่านกันี้น แตล่มกันยลิกี่งใหญล่ในขอบเขตของมกันเชล่นกกัน
มกันรวมทยุกคนเขล้าไวล้และไมล่ตกัดผรูล้ใดออกไปเลย เพราะพระเจล้าไดล้ทรงรกักโลกยลิกี่งนกัก-ไมล่ใชล่แคล่สล่วนหนถึกี่งของโลก แตล่



คนทกันี้งโลก ไมล่ใชล่เผล่าพกันธยุร์เดบียว แตล่ทยุกเผล่าพกันธยุร์ “ผรูล้ใดทบีกี่มบีใจปรารถนา” กร็ใหล้ผรูล้นกันี้นดพกี่มจากนนี้จาแหล่งชบีวลิตโดยไมล่ตล้อง
เสบียคล่า ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้ากร็จะไดล้รกับความรอด

พระเยซรูทรงสกัญญาไวล้วล่า “ผรูล้ทบีกี่มาหาเรา เราจะไมล่ขกับไลล่ออกไปเลย” ความรอดมบีไวล้สจาหรกับทยุกคน และ
ทล่านผรูล้อล่านทบีกี่รกัก ถล้าคยุณใชล้เวลาชกักี่วนลิรกันดรร์แบบไมล่รรูล้สลินี้นสยุดในนรก มกันกร็จะไมล่ใชล่นนี้จาพระทกัยของพระเจล้า มกันจะไมล่
เปป็นเพราะวล่าคยุณไมล่ไดล้ “ถรูกเลพอก” หรพอถรูกคกัดสรร มกันจะเปป็นเพราะวล่าคยุณไดล้ปฏลิเสธทบีกี่จะรกับเอาพระะเยซรูครลิสตร์
เจล้าใหล้เปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของคยุณ

พระเยซรูตรกัสแกล่ชนชาตลิของพระองคร์เองวล่า “จงคล้นดรูในพระคกัมภบีรร์ เพราะทล่านทกันี้งหลายคลิดวล่าในพระ
คกัมภบีรร์นกันี้นทล่านทกันี้งหลายมบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และพระคกัมภบีรร์นกันี้นเปป็นขล้อความซถึกี่งเปป็นพยานถถึงเรา และทล่านทกันี้งหลายไมล่
ยอมมาหาเรา เพพกี่อทล่านทกันี้งหลายจะไดล้ชบีวลิต” (ยอหร์น 5:39,40)

พระองคร์ทรงมองออกไปเหนพอนครบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นซถึกี่งพระองคร์ทรงรกักยลิกี่งนกัก และทรงรล้องไหล้ขณะทบีกี่พระองคร์
ตรกัสวล่า “โอ เยรรูซาเลร็ม ๆ ซถึกี่งฆล่าบรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวล้างคนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกสล่งมายกังเจล้า เราใครล่
จะรวบรวมลรูก ๆ ของเจล้าไวล้เนพอง ๆ เหมพอนแมล่ไกล่กกลรูก ๆ ของมกันใหล้อยรูล่ใตล้ปปีกของมกัน และพวกเจล้าไมล่ยอมเลย 
ดรูเถลิด ‘บล้านเรพอนของพวกเจล้ากร็ถรูกละทลินี้งใหล้รกรล้างแกล่พวกเจล้า’ และเรากลล่าวความจรลิงแกล่เจล้าทกันี้งหลายวล่า เจล้าทกันี้ง
หลายจะไมล่เหร็นเรา จนกวล่าเวลานกันี้นจะมาถถึงเมพกี่อพวกเจล้าจะกลล่าววล่า ‘ขอใหล้พระองคร์ผรูล้เสดร็จมาในพระนามของ
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงรกับพระพร’” (ลรูกา 13:34,35)

พวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกทรมานในนรกอยรูล่ตอนนบีนี้กร็อยรูล่ทบีกี่นกักี่นเพราะวล่าพวกเขาไดล้ปฏลิเสธทบีกี่จะมาหาพระเยซรู 
เหตยุผลเดบียวกกันนบีนี้กร็ใชล้ไดล้กกับวกันนบีนี้เชล่นกกัน คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ตกนรกเมพกี่อพวกเขาจากชบีวลิตนบีนี้ไปกร็จะทจาเชล่นนกันี้นเพราะวล่า
พวกเขาปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์และรกับพระองคร์เปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด:

“ผรูล้ทบีกี่เชพกี่อในพระบยุตรกร็ไมล่ตล้องถรูกปรกับโทษ แตล่ผรูล้ทบีกี่ไมล่เชพกี่อกร็ถรูกปรกับโทษอยรูล่แลล้ว เพราะเขามลิไดล้เชพกี่อใน
พระนามแหล่งพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า” (ยอหร์น 3:18)

ความรอดของเรายลิกี่งใหญล่ในความสยุดยอดของมกัน พระเยซรูครลิสตร์เจล้าไมล่เพบียงไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อชล่วยเรา
ใหล้รอดจากโทษของบาปเทล่านกันี้น แตล่พระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่ในเราในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์เพพกี่อชล่วย
เราใหล้พล้นจากอจานาจของบาปและทรงนจาทางเราทยุกวกันหลบหลยุมพรางตล่าง ๆ ของบาป เราเปป็นยลิกี่งกวล่าเหลล่าผรูล้
พลิชลิตโดยทางพระองคร์ (รม. 8:31-39)

เราเปป็นผรูล้มบีชกัยเพราะวล่าพระองคร์ผรูล้ทรงสถลิตอยรูล่ในเราทรงเปป็นใหญล่กวล่าผรูล้นกันี้นทบีกี่อยรูล่ในโลก (1 ยอหร์น 4:4) ผรูล้
ใดกร็ตามทบีกี่บกังเกลิดจากพระเจล้ากร็เอาชนะโลก “และนบีกี่แหละเปป็นชกัยชนะซถึกี่งไดล้มบีชกัยตล่อโลก คพอความเชพกี่อของพวกเรา
นกักี่นเอง” (1 ยอหร์น 5:4) ผมขอทวนซนี้จา: พระเยซรูไมล่เพบียงสลินี้นพระชนมร์เพพกี่อชล่วยเราใหล้รอดจากโทษของบาป แตล่
พระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่เพพกี่อรกักษาเราไวล้จากอจานาจของบาป และพระองคร์จะเสดร็จมาอบีกทบีเพพกี่อชล่วยเราใหล้
รอดพล้นจากการมบีอยรูล่ของบาป เพราะวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่ เราจถึงมบีชบีวลิตอยรูล่เชล่นกกัน และพระวลิญญาณผรูล้ไดล้
ทรงทจาใหล้พระครลิสตร์เปป็นขถึนี้นจากพวกคนตายกร็จะทจาใหล้รล่างกายทบีกี่ตายไดล้ของเรากลกับมบีชบีวลิตเชล่นกกัน แนล่ทบีเดบียว 
ความรอดของเรานกันี้นยลิกี่งใหญล่!

“...ความรอดอกันยลิกี่งใหญล่เหลพอเกลินนกันี้น ซถึกี่งในตอนแรกไดล้เรลิกี่มถรูกกลล่าวถถึงโดยองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า…” พระ



เยซรูทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ไดล้ตรกัสวล่า “เราไดล้มามลิใชล่เพพกี่อรกับการปรนนลิบกัตลิ แตล่เพพกี่อจะปรนนลิบกัตลิ และมอบชบีวลิตของเราเปป็นคล่า
ไถล่สจาหรกับคนเปป็นอกันมาก…ผรูล้ทบีกี่มาหาเราเราจะไมล่ขกับไลล่ออกไปเลย…จงมาหาเรา ทล่านทกันี้งหลายทยุกคนทบีกี่ทจางาน
เหนร็ดเหนพกี่อยและแบกภาระหนกัก และเราจะใหล้การหยยุดพกักแกล่ทล่านทกันี้งหลาย” แนล่ทบีเดบียว ความรอดไดล้ถรูกกลล่าว
ถถึงเปป็นครกันี้งแรกโดยพระเยซรูครลิสตร์เจล้า-และพระองคร์ไดล้ตรกัสในแบบทบีกี่ไมล่เหมพอนกกับมนยุษยร์คนอพกี่นใด มบีแตล่พระบยุตร
ของพระเจล้าเทล่านกันี้นทบีกี่กลล้ากลล่าวถล้อยคจาเชล่นนกันี้นหรพอใหล้คจาสกัญญาเชล่นนกันี้น

มบีอยรูล่คราวหนถึกี่งพวกฟารลิสบีคลิดวล่าถถึงเวลาแลล้วทบีกี่จะยกับยกันี้งคจาสอนเหลล่านกันี้นของพระเยซรูและพวกเขาสล่งพวก
เจล้าหนล้าทบีกี่ไปเพพกี่อจกับกยุมพระองคร์ เมพกี่อพวกเจล้าหนล้าทบีกี่กลกับมาโดยไมล่นจาตกัวพระองคร์มาดล้วย พวกฟารลิสบีและพวก
ปยุโรหลิตใหญล่เหลล่านกันี้นจถึงถามวล่า “ทจาไมพวกเจล้าไมล่ไดล้นจาเขามา” และเจล้าหนล้าทบีกี่เหลล่านกันี้นตอบวล่า “ไมล่เคยมบีผรูล้ใดพรูด
เหมพอนคนนบีนี้เลย!” (ยอหร์น 7:45,46)

พระเยซรูตรกัสวล่า “บรรดาถล้อยคจาทบีกี่เรากลล่าวกกับทล่านทกันี้งหลายนกันี้น ถล้อยคจาเหลล่านกันี้นเปป็นจลิตวลิญญาณและ
เปป็นชบีวลิต” และในฮบีบรรู 4:12 เปาโลใหล้คจาพยานวล่าทจาไมเจล้าหนล้าทบีกี่เหลล่านกันี้นจถึงกลล่าววล่า “ไมล่เคยมบีผรูล้ใดพรูดเหมพอน
คนนบีนี้เลย”:

“เพราะวล่าพระวจนะของพระเจล้านกันี้นมบีชบีวลิต และทรงฤทธานยุภาพ และคมยลิกี่งกวล่าดาบสองคมใด ๆ โดย
แทงทะลยุจนกระทกักี่งผล่าจลิตและวลิญญาณ ทกันี้งขล้อกระดรูกและไขในกระดรูก แยกออกจากกกัน และเปป็นผรูล้วลินลิจฉกัย
บรรดาความคลิดและความมยุล่งหมายแหล่งใจ”

พระเยซรูตรกัสในแบบทบีกี่ไมล่มบีมนยุษยร์คนใดเคยพรูดเลย-ในคจาพรูดหรพอในการกระทจา คจาประกาศทบีกี่ลถึกซถึนี้งทบีกี่สยุด 
สรูงสล่งทบีกี่สยุด ดบีงามทบีกี่สยุดของความรกักไดล้ถรูกกลล่าวโดยพระองคร์ในโมงยามทบีกี่มพดมลิดทบีกี่สยุดของพระองคร์ เมพกี่อในความ
ปวดรล้าวทบีกี่ทลิกี่มแทงพระองคร์ทรงรล้องออกมาจากกางเขนนกันี้นวล่า “พระเจล้าของขล้าพระองคร์! พระเจล้าของขล้าพระองคร์!
ทจาไมพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขล้าพระองคร์เสบียแลล้ว?” แตล่ตอนนกันี้นพระองคร์ทรงทราบวล่าทจาไม พระองคร์ทรงทราบวล่า 
ณ ชกักี่วขณะนกันี้นพระองคร์กจาลกังแบกรกับบาปทกันี้งหลายของคนทกันี้งโลก กจาลกังจล่ายหนบีนี้บาปทบีกี่ใหญล่โตจนไมล่มบีผรูล้อพกี่นใด
สามารถจล่ายมกันไดล้ แนล่ทบีเดบียว “การทบีกี่ชล่วยใหล้รอดนกันี้นเปป็นของพระเยโฮวาหร์” (โยนาหร์ 2:9)

“...ซถึกี่งในตอนแรกไดล้เรลิกี่มถรูกกลล่าวถถึงโดยองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า และไดล้ถรูกยพนยกันแกล่พวกเราโดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่
ไดล้ยลินพระองคร์” ความจรลิงทบีกี่ถรูกพบตรงนบีนี้กร็คพอวล่า คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ตลิดตามพระครลิสตร์-เหลล่าสาวกและพวกอกัครทรูต-
ยพนยกันถล้อยคจาเหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ตรกัสอยรูล่ตลอด มกันไมล่ไดล้หมายความวล่าพวกเขาเพลิกี่มเขล้ากกับสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัส
แลล้ว เพราะวล่าไมล่มบีสลิกี่งใดทบีกี่จะตล้องถรูกเพลิกี่มเขล้าไปแลล้ว ในพระครลิสตร์ “มกันสจาเรร็จแลล้ว!”

พระครลิสตร์ทรงเปป็นอกัครทรูตผรูล้แรกนกันี้น: “เหตยุฉะนกันี้น พบีกี่นล้องผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ บรรดาผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งการทรงเรบียก
จากสวรรคร์นกันี้น จงพลิจารณาอกัครทรูตและมหาปยุโรหลิตแหล่งการยอมรกับของพวกเรานกันี้นคพอ พระเยซรูครลิสตร์” (ฮบ. 
3:1)

พวกอกัครทรูตผรูล้ทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงเรบียกและทบีกี่ไดล้เดลินทางกกับพระองคร์เปป็นประจกักษร์พยานถถึงการทนทยุกขร์
ตล่าง ๆ ของพระองคร์ พวกเขาอยรูล่ดล้วยในการตรถึงกางเขนนกันี้นและพวกเขาไดล้เหร็นพระองคร์หลกังจากทบีกี่พระองคร์ทรง
เปป็นขถึนี้นจากพวกคนตายแลล้ว พระองคร์ไดล้ประทานคจาบกัญชาแกล่พวกเขาใหล้รอคอยอยรูล่ในกรยุงเยรรูซาเลร็มจนกวล่าจะ
ถถึงวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้น เมพกี่อพวกเขาจะไดล้รกับพระราชทานฤทธลิธิ์เดช-ฤทธลิธิ์เดชทบีกี่จะเปป็นพยานในกรยุงเยรรูซาเลร็ม ใน



แควล้นยรูเดบีย ในแควล้นสะมาเรบีย และจนถถึงทบีกี่สยุดปลายของแผล่นดลินโลก
พวกเขาไดล้รอคอยตามทบีกี่พระองคร์ทรงบกัญชา พวกเขาไดล้รกับพระราชทานฤทธลิธิ์เดชตามทบีกี่พระองคร์ทรง

สกัญญาไวล้ และพวกเขาไดล้เผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณมหกัศจรรยร์ของพระเจล้า:
“...และในเวลานกันี้นมบีการขล่มเหงครกันี้งใหญล่ตล่อครลิสตจกักรซถึกี่งอยรูล่ทบีกี่กรยุงเยรรูซาเลร็ม และเขาทกันี้งหลายถรูก

กระจกัดกระจายไปทกักี่วแวล่นแควล้นยรูเดบียกกับสะมาเรบีย ยกเวล้นพวกอกัครทรูต…เหตยุฉะนกันี้นพวกสาวกทกันี้งหลายทบีกี่ถรูก
กระจกัดกระจายไปนกันี้น กร็ไปทยุกแหล่งหนโดยประกาศพระวจนะนกันี้น” (กลิจการ 8:1,4 บางสล่วน)

และพระเจล้าทรงประทกับตรารกับรองของพระองคร์บนพวกเขา พระองคร์ทรงรกับรรูล้วล่าพวกเขากจาลกังกลล่าว
พระวจนะของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นพยานรกับรองพวกเขา “ทกันี้งดล้วยบรรดาหมายสจาคกัญและการ
มหกัศจรรยร์…” พระเจล้าไมล่ทรงใชล้ถล้อยคจาสลินี้นเปลพอง พระองคร์ไมล่ทรงใชล้ถล้อยคจาทบีกี่ไรล้สาระ และพระองคร์ไมล่ไดล้ใสล่
ถล้อยคจาในพระคกัมภบีรร์ของเราเพบียงเพพกี่อเตลิมทบีกี่วล่างใหล้เตร็ม เหตยุฉะนกันี้นเราจถึงทราบวล่าบรรดาหมายสจาคกัญและการ
มหกัศจรรยร์ไมล่ใชล่สลิกี่งเดบียวกกัน

เพร็นเทคอสตร์เปป็นวกันแหล่งหมายสจาคกัญทกันี้งหลาย มบีผรูล้คนอยรูล่ในกรยุงเยรรูซาเลร็มตอนนกันี้นจากทยุกสล่วนของโลกทบีกี่
มนยุษยร์รรูล้จกักในสมกัยนกันี้น: “และเมพกี่อวกันเทศกาลเพร็นเทคอสตร์มาถถึงแลล้ว พวกสาวกทยุกคนไดล้มบีนนี้จาหนถึกี่งใจเดบียวกกันอยรูล่
ในสถานทบีกี่แหล่งเดบียวกกัน และในทกันใดนกันี้น มบีเสบียงหนถึกี่งมาจากฟป้าสวรรคร์เหมพอนอยล่างเสบียงลมแรงกลล้า และเสบียงนกันี้น
กล้องสนกักี่นทกักี่วบล้านหลกังทบีกี่พวกเขากจาลกังนกักี่งอยรูล่นกันี้น และมบีบรรดาลลินี้นหลายแฉกเหมพอนอยล่างเปลวไฟปรากฏแกล่พวก
เขา และเปลวไฟนกันี้นมาอยรูล่บนพวกเขาแตล่ละคน และพวกเขาทยุกคนกร็เตร็มเปปีปี่ยมดล้วยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ และตกันี้ง
ตล้นพรูดดล้วยภาษาตล่าง ๆ ตามทบีกี่พระวลิญญาณโปรดใหล้พวกเขาพรูด” (กลิจการ 2:1-4)

ทยุกคนทบีกี่อยรูล่ทบีกี่นกักี่นวกันนกันี้นไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณของพระเจล้าในภาษาของตกัวเอง พวกเขาถรูกโหม
กระพพอ ถรูกฟป้องใจ ถรูกทจาใหล้เชพกี่อ และมบีการฟฟฟื้นฟรูครกันี้งใหญล่ พระเจล้าประทกับตรารกับรองของพระองคร์บนขล่าวสาร
นกันี้นวกันนกันี้นดล้วยหมายสจาคกัญอยล่างหนถึกี่ง: คนเหลล่านกันี้นพรูดในหลายภาษา และผรูล้คนจากทกักี่วโลกไดล้ยลินขล่าวสารนกันี้นใน
ภาษาของพวกเขาเอง-กระนกันี้นทยุกคนทบีกี่พรูดกร็เปป็นพวกยลิว!

การมหกัศจรรยร์ทกันี้งหลายในทบีกี่นบีนี้หมายถถึงผลลกัพธร์อกันนล่าทถึกี่งของหมายสจาคกัญเหลล่านกันี้น ยกตกัวอยล่างเชล่น แคล่
เพบียงชล่วงสกันี้น ๆ กล่อนเพร็นเทคอสตร์ ซบีโมนเปโตรเคยเปป็นคนทบีกี่ขลาดกลกัวขณะทบีกี่ยอหร์นผรูล้เปป็นทบีกี่รกักเขล้าไปในหล้องโถง
พลิพากษาและนกักี่งกกับพระเยซรู เปโตรกร็อยรูล่ขล้างนอกตล่อไปกกับพวกศกัตรรูขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าและใหล้คจาพยานอกัน
ลบหลรูล่วล่าเขาไมล่เคยรรูล้จกักพระองคร์เลย

แตล่ดรูเขาหลกังจากเพร็นเทคอสตร์สลิครกับ-ชายคนเดลิมเมพกี่อดรูจากภายนอก แตล่แตกตล่างเหลพอเกลินภายใน! ขณะ
ยพนอยรูล่ตล่อหนล้าฝรูงชนกลยุล่มเดลิมนกันี้นทบีกี่เขาเคยหวาดกลกัวยลิกี่งนกัก เขาประกาศพระวจนะของพระเจล้าดล้วยใจกลล้า พรล้อม
กกับความกลล้าหาญยลิกี่งใหญล่และในฤทธลิธิ์เดช โดยพรูดในพระวลิญญาณ จลิตวลิญญาณหลายพกันดวงไดล้รกับความรอดอกัน
เปป็นผลมาจากคจาเทศนาของเปโตรวกันนกันี้น-คจาเทศนาหนถึกี่งทบีกี่ใชล้เวลาอล่านแคล่หล้านาทบีกร็จบ และเขานล่าจะใชล้เวลาแคล่
ไมล่กบีกี่นาทบีในการเทศนา กระนกันี้นเขากร็มบีผลลกัพธร์ในไมล่กบีกี่นาทบีนกันี้นมากกวล่านกักเทศนร์สล่วนใหญล่วกันนบีนี้มบีในชกักี่วชบีวลิต:

“แลล้วคนทกันี้งหลายทบีกี่รกับคจาของเปโตรดล้วยความยลินดบีแลล้วกร็รกับบกัพตลิศมา และในวกันเดบียวกกันนกันี้นมบีคนเพลิกี่ม
เขล้ากกับพวกเขาประมาณสามพกันคน” (กลิจการ 2:41) ใชล่แลล้วครกับ เพร็นเทคอสตร์ไดล้กล่อใหล้เกลิดการมหกัศจรรยร์หลาย



ประการ! มกันกล่อใหล้เกลิดการมหกัศจรรยร์หลายอยล่างในชบีวลิตของเปโตร และในชบีวลิตของอกัครทรูตคนอพกี่น ๆ เหลล่านกันี้น
และผรูล้กลกับใจรกับเชพกี่อหลายคน

“พระเจล้าทรงเปป็นพยานแกล่คนเหลล่านกันี้นเชล่นกกัน…ดล้วยการอกัศจรรยร์อกันหลากหลาย…” หลกังจากการฟฟฟื้น
คพนพระชนมร์ของพระองคร์ พระเยซรูไดล้ “ทรงปรากฏแกล่สาวกสลิบเอร็ดคนขณะทบีกี่พวกเขาเอนกายลงรกับประทานอยรูล่ 
และทรงตลิเตบียนพวกเขาเพราะความไมล่เชพกี่อและความแขร็งกระดล้างแหล่งใจของพวกเขา เพราะพวกเขาไมล่ไดล้เชพกี่อคน
เหลล่านกันี้นซถึกี่งไดล้เหร็นพระองคร์หลกังจากพระองคร์ทรงเปป็นขถึนี้นมาแลล้ว” (มาระโก 16:14) นบีกี่คพอกล่อนเพร็นเทคอสตร์-แตล่
ลองฟฟังพระสกัญญาของพระองคร์สลิครกับวล่ามกันจะแตกตล่างไปจากเดลิมอยล่างไรหลกังเพร็นเทคอสตร์:

“และพระองคร์ตรกัสกกับพวกเขาวล่า “ทล่านทกันี้งหลายจงออกไปทกักี่วโลก และประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่มนยุษยร์
ทยุกคน ผรูล้ทบีกี่เชพกี่อและรกับบกัพตลิศมากร็จะรอด แตล่ผรูล้ทบีกี่ไมล่เชพกี่อจะถรูกลงพระอาชญา และบรรดาหมายสจาคกัญเหลล่านบีนี้จะ
ตลิดตามคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อ คพอในนามของเรา พวกเขาจะขกับผบีออกหลายตน พวกเขาจะพรูดดล้วยภาษาใหมล่หลาย
ภาษา พวกเขาจะจกับงรูหลายตกัวไดล้ และถล้าพวกเขาดพกี่มสลิกี่งใดทบีกี่มบีพลิษ สลิกี่งนกันี้นจะไมล่ทจาอกันตรายแกล่พวกเขา พวกเขา
จะวางมพอบนคนเจร็บปฝ่วย และคนเหลล่านกันี้นจะหายเปป็นปกตลิ”

“ดกังนกันี้นหลกังจากองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าไดล้ตรกัสกกับพวกเขาแลล้ว พระองคร์กร็ทรงถรูกรกับขถึนี้นไปในสวรรคร์ และ
ประทกับเบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า และพวกเขาไดล้ออกไป และประกาศทยุกแหล่งทยุกหน องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า
ทรงรล่วมงานกกับพวกเขา และทรงสนกับสนยุนพระคจานกันี้นดล้วยบรรดาหมายสจาคกัญทบีกี่ตามมา” (มาระโก 16:15-20)

เปาโลกลล่าวชกัดเจนแกล่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่าหมายสจาคกัญ การมหกัศจรรยร์ และการอกัศจรรยร์อกันหลากหลาย
เหลล่านบีนี้และ “บรรดาของประทานของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์” ถรูกประทานใหล้ตามพระประสงคร์ของพระองคร์เอง

เปาโลเปป็นผรูล้ทบีกี่กลล่าววล่า “...แตล่เมพกี่อสลิกี่งซถึกี่งสมบรูรณร์แบบมาแลล้ว เวลานกันี้นสลิกี่งซถึกี่งเปป็นเพบียงสล่วนหนถึกี่งกร็จะสรูญ
ไป” (1 คร. 13:10)

เปาโลเปป็นผรูล้ทบีกี่กลล่าววล่า “...ดล้วยวล่าขล้าพเจล้าไมล่มบีความละอายในเรพกี่องขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะ
วล่าขล่าวประเสรลิฐนกันี้นเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า อกันนจาไปสรูล่ความรอดแกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ แกล่พวกยลิวกล่อน และแกล่พวก
กรบีกดล้วย เพราะวล่าในขล่าวประเสรลิฐนกันี้นความชอบธรรมของพระเจล้ากร็ถรูกเปปิดเผยจากความเชพกี่อไปสรูล่ความเชพกี่อ ตาม
ทบีกี่มบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ’” (รม. 1:16,17)

เปาโลเปป็นผรูล้ทบีกี่กลล่าววล่า “ผรูล้ทบีกี่ยกังสงสกัยอยรูล่นกันี้น กร็ถรูกลงพระอาชญา… ดล้วยวล่าสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่ไมล่ไดล้เปป็นมาโดย
ความเชพกี่อกร็เปป็นบาป” (รม. 14:23) 

คนเหลล่านกันี้นทบีกี่อล่านจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูเปป็นพวกแรกกร็มบีชบีวลิตอยรูล่ในชล่วงเปลบีกี่ยนผล่านนกันี้น เมพกี่อพระเจล้า
ทรงเปป็นพยานรกับรองดล้วยบรรดาหมายสจาคกัญ การมหกัศจรรยร์ การอกัศจรรยร์ และของประทานของพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธิ์ “ตามพระประสงคร์ของพระองคร์เอง” โดยทรงยพนยกันสลิกี่งทบีกี่พวกอกัครทรูตกจาลกังเทศนา-ถล้อยคจาเหลล่านกันี้นทบีกี่
พวกเขาไดล้ยลินพระเยซรูตรกัสแลล้วและถล้อยคจาเหลล่านกันี้นทบีกี่ประทานใหล้แกล่พวกเขาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์และถรูก
บกันทถึกลงไวล้เพพกี่อเราในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ แตล่เมพกี่อภาคพกันธสกัญญาใหมล่ถรูกประทานใหล้อยล่างครบถล้วนแลล้วและ
พระคกัมภบีรร์ทยุกตอนซถึกี่งไดล้รกับการดลใจจากพระเจล้าถรูกเขบียนลงไปแลล้ว เมพกี่อนกันี้น “สลิกี่งซถึกี่งสมบรูรณร์แบบ” (พระราช
บกัญญกัตลิแหล่งเสรบีภาพอกันสมบรูรณร์แบบ, พระวจนะของพระเจล้า) กร็มาถถึงแลล้วและเราไมล่ตล้องการบรรดาหมายสจาคกัญ



และการมหกัศจรรยร์อบีกตล่อไป
เรารกับความรอดโดยความเชพกี่อ เรามบีชกัยโดยความเชพกี่อ เรามบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ-และสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่

ไมล่เปป็นโดยความเชพกี่อกร็เปป็นบาป! พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้รลิเรลิกี่มและผรูล้ทจาใหล้ความเชพกี่อของเราสจาเรร็จ เราครบบรลิบรูรณร์ใน
พระองคร์ และเราไมล่ตล้องการสล่วนผสมเพลิกี่มอยล่างหมายสจาคกัญและการมหกัศจรรยร์ทกันี้งหลาย แคล่ความเชพกี่อทบีกี่เรบียบงล่าย
เหมพอนเดร็กในพระเยซรูครลิสตร์เจล้าคพอทกันี้งหมดทบีกี่เราตล้องการ พระองคร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของเรา

ผมกจาลกังกลล่าววล่าวกันแหล่งบรรดาการอกัศจรรยร์สลินี้นสยุดลงแลล้วหรพอ? แนล่นอนวล่าผมไมล่ไดล้กจาลกังกลล่าวเชล่นนกันี้น!! 
การอกัศจรรยร์ทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่สยุดทบีกี่สวรรคร์และแผล่นดลินโลกเคยรรูล้จกักคพอ ความรอดของคนบาปคนหนถึกี่งโดยทางความเชพกี่อ
อกันเรบียบงล่ายในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า

มบีการอกัศจรรยร์อพกี่น ๆ อยรูล่ พระเจล้าทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะทจาอยล่างบรลิบรูรณร์ไดล้มากเกลินกวล่าสลิกี่งใดทบีกี่เราจะคลิด
หรพอทรูลขอไดล้ พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะรกักษาคนปฝ่วยใหล้หาย เปปิดตาของคนตาบอด และทจาใหล้คนตายเปป็น
ขถึนี้น-แตล่เราไมล่ควรบงการพระเจล้าเดร็ดขาด เราควรอธลิษฐานอยรูล่เสมอวล่า “ขอใหล้นนี้จาพระทกัยของพระองคร์สจาเรร็จ” 
เราจะตล้องดจาเนลินชบีวลิตโดยความเชพกี่อ เราจะตล้องอธลิษฐานในความเชพกี่อ และเราควรอธลิษฐานตามนนี้จาพระทกัยของ
พระเจล้าอยรูล่เสมอเพพกี่อทบีกี่จะถวายเกบียรตลิและสงล่าราศบีแดล่พระนามของพระองคร์ พระเจล้าสามารถ-และจะทรง-ตอบ
สนองความตล้องการตล่าง ๆ ของเรา เราควรไวล้วางใจพระองคร์สจาหรกับสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่เราตล้องการ แตล่เราควรระวกังใหล้
ดบีวล่าสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่เรากระทจาควรถรูกกระทจาเพพกี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์

1 โครลินธร์ 12 ใหล้โครงรล่างเกบีกี่ยวกกับของประทานเหลล่านกันี้นของพระวลิญญาณ- “ของประทานนกันี้นมบีอยรูล่
หลากหลาย แตล่มบีพระวลิญญาณองคร์เดบียวกกัน” แตล่คยุณจะสกังเกตเหร็นวล่าของประทานเหลล่านกันี้นถรูกกลล่าววล่าเปป็น
ตามพระประสงคร์ของพระเจล้า พระองคร์ทรงทราบของประทานเหลล่านกันี้นทบีกี่เราสามารถใชล้การไดล้ดบีทบีกี่สยุดและ
พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ตกัดสลินชบีนี้ขาดวล่าจะประทานของประทานใดบล้างใหล้แกล่ผรูล้เชพกี่อแตล่ละคน พระองคร์ทรงทราบวล่า
ของประทานเหลล่านบีนี้ควรถรูกใหล้เมพกี่อไรและทบีกี่ไหน และพวกมกันจะถรูกใชล้การทบีกี่ไหนตามพระประสงคร์ของพระองคร์
และเพพกี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระนามของพระองคร์

ตอนทบีกี่เปาโลเขบียนจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ถถึงชาวฮบีบรรู ของประทานทบีกี่เปป็นหมายสจาคกัญเหลล่านกันี้นกร็มบีอยรูล่แพรล่
หลาย ภาคพกันธสกัญญาใหมล่ยกังไมล่ไดล้เสรร็จสมบรูรณร์และพระเจล้าทรงยพนยกันคจาพยานของพวกอกัครทรูตดล้วยบรรดา
หมายสจาคกัญอกันโดดเดล่น เปาโลถรูกใชล้การโดยพระวลิญญาณเพพกี่อทจาใหล้คนตายเปป็นขถึนี้นและเพพกี่อรกักษาโรคภกัยไขล้เจร็บ
ทยุกอยล่างใหล้หาย ตกัวเขาเองกร็ไดล้รกับการชล่วยใหล้พล้นอยล่างอกัศจรรยร์จากความตายหลายครกันี้งในระหวล่างงานรกับใชล้ของ
เขา

เปาโลเปป็นอกัครทรูตคนสยุดทล้าย ชายเหลล่านบีนี้เปป็นผรูล้ปรนนลิบกัตลิและผรูล้รกับใชล้ทบีกี่พลิเศษเฉพาะของพระเจล้าผรูล้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระองคร์ประทานของประทานตล่าง ๆ ทบีกี่เฉพาะเจาะจงและพลิเศษเฉพาะแกล่พวกเขา และทรงใหล้
เกบียรตลิพวกเขาในของประทานเหลล่านกันี้นเพราะวล่าพวกเขาถวายเกบียรตลิพระองคร์ในสลิกี่งสารพกัด

กล่อนสลินี้นสยุดงานรกับใชล้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ไมล่นาน พระเยซรูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “เรายกังมบี
อบีกหลายสลิกี่งทบีกี่จะกลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลาย แตล่เดบีตั๋ยวนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายยกังไมล่สามารถรกับสลิกี่งเหลล่านกันี้นไดล้ แตล่เมพกี่อพระองคร์ 
พระวลิญญาณแหล่งความจรลิง เสดร็จมาแลล้ว พระองคร์จะทรงนจาทล่านทกันี้งหลายไปสรูล่ความจรลิงทกันี้งมวล เพราะพระองคร์



จะไมล่ตรกัสโดยพระองคร์เอง แตล่สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่พระองคร์จะทรงไดล้ยลิน พระองคร์จะตรกัสสลิกี่งนกันี้น และพระองคร์จะทรง
แสดงใหล้ทล่านทกันี้งหลายทราบถถึงสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่จะมา พระองคร์จะทรงใหล้เราไดล้รกับสงล่าราศบี เพราะวล่าพระองคร์จะทรง
รกับสลิกี่งทบีกี่เปป็นของเรา และจะแสดงสลิกี่งนกันี้นแกล่ทล่านทกันี้งหลาย สลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระบลิดาทรงมบีนกันี้นเปป็นของเรา เหตยุฉะนกันี้น
เราจถึงไดล้กลล่าววล่า พระวลิญญาณจะทรงเอาสลิกี่งทบีกี่เปป็นของเรานกันี้น และจะแสดงสลิกี่งนกันี้นแกล่ทล่านทกันี้งหลาย” (ยอหร์น 
16:12-15)

มกันไมล่ใชล่เรพกี่องยากเลยทบีกี่จะทราบวล่าเมพกี่อใดคน ๆ หนถึกี่งกจาลกังพรูดหรพอกระทจากลิจในพระวลิญญาณ ถล้าผรูล้รกับใชล้
คนใดหรพอบยุคคลอพกี่นใดดถึงความสนใจมาทบีกี่ตกัวเขาเอง โดยสจาแดงฤทธลิธิ์เดชของเขา ความบรลิสยุทธลิธิ์ของเขา 
ประสบการณร์ตล่าง ๆ ของเขา แทนทบีกี่จะถวายเกบียรตลิ คจาสรรเสรลิญ และการนมกัสการทกันี้งสลินี้นแดล่พระเยซรูครลิสตร์ คยุณ
กร็เชพกี่อใจไดล้เลยวล่าคน ๆ นกันี้นกจาลกังกระทจากลิจในเนพนี้อหนกัง ไมล่ใชล่ในพระวลิญญาณ ผรูล้ใดทบีกี่รกับใชล้ในพระวลิญญาณจะถวาย
เกบียรตลิทกันี้งสลินี้นแดล่พระเยซรูครลิสตร์เจล้าเสมอ ไมล่ใชล่แกล่ตกัวเองและความสจาเรร็จตล่าง ๆ ของเขาเอง

มบีไฟทบีกี่แทล้จรลิง (ทบีกี่จะถรูกพบในเขตแดนฝฝ่ายวลิญญาณ) แตล่มบีไฟปฝ่าเชล่นกกัน มบีเหลล่าผรูล้รกับใชล้ทบีกี่แทล้จรลิงของ
พระเจล้า และมบีเหลล่าผรูล้รกับใชล้ของซาตาน:

“เพราะคนเชล่นนกันี้นเปป็นพวกอกัครทรูตเทบียมเทร็จ เปป็นบรรดาคนงานทบีกี่หลอกลวง ทบีกี่แปลงรล่างเปป็นเหลล่าอกัคร
ทรูตของพระครลิสตร์ และไมล่มบีอะไรแปลกประหลาดเลย เพราะซาตานเองกร็ยกังแปลงรล่างเปป็นทรูตสวรรคร์แหล่งความ
สวล่าง เหตยุฉะนกันี้นจถึงไมล่เปป็นเรพกี่องใหญล่โตอะไรถล้าบรรดาผรูล้รกับใชล้ของซาตานจะแปลงรล่างเปป็นบรรดาผรูล้รกับใชล้แหล่งความ
ชอบธรรม ผรูล้ซถึกี่งปลายทางของพวกเขาจะเปป็นไปตามบรรดาการงานของพวกเขา” (2 คร. 11:13-15)

การอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกกระทจาโดยพวกอกัครทรูตเปป็นพยานรกับรองถถึงการทรงเรบียกและฤทธลิธิ์เดชของ
พวกเขา ซถึกี่งถรูกประทานใหล้แกล่พวกเขาโดยพระเจล้า ความรอดอกันยลิกี่งใหญล่นกันี้นซถึกี่งถรูกประกาศในพระครลิสตร์ไดล้ถรูก
กลล่าวและถรูกทจาใหล้สจาเรร็จโดยพระเจล้าพระบลิดาในพระเจล้าพระบยุตร ความรอดอกันยลิกี่งใหญล่นกันี้นไดล้ถรูกยพนยกันโดย
พระเจล้าพระบลิดาผล่านทางบรรดาหมายสจาคกัญ การมหกัศจรรยร์ และผล่านทางการอกัศจรรยร์อกันหลากหลายซถึกี่งถรูก
กระทจาโดยเหลล่าอกัครทรูตทบีกี่พระองคร์ทรงแตล่งตกันี้ง วกันนบีนี้ ความรอดอกันยลิกี่งใหญล่นบีนี้ถรูกรกับรองซนี้จาโดยพระเจล้าพระบลิดา
ผล่านทางพระเจล้าพระวลิญญาณ และโดยทางบรรดาของประทานของพระเจล้าซถึกี่งประทานใหล้แกล่มนยุษยร์ตามนนี้จา
พระทกัยอกันบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์

ไมล่มบีถล้อยคจาใดทบีกี่เชพนี้อเชลิญคจาสรรเสรลิญมาสรูล่ตกัวพวกเขาเองเคยถรูกกลล่าวโดยพวกอกัครทรูต พวกเขาไมล่เคยดถึง
ความสนใจมาทบีกี่ความสามารถ ฤทธลิธิ์เดช หรพอพรสวรรคร์ของพวกเขาเอง เมพกี่อชายงล่อยคนนกันี้นทบีกี่นกักี่งอยรูล่ทบีกี่ประตรูพระ
วลิหารขอทานจากเปโตรและยอหร์น เปโตรกร็กลล่าวแกล่เขาวล่า “เงลินและทองคจาขล้าพเจล้าไมล่มบี แตล่ทบีกี่ขล้าพเจล้ามบีอยรูล่
ขล้าพเจล้าจะใหล้ทล่าน ในพระนามของพระเยซรูครลิสตร์ชาวนาซาเรร็ธ จงลยุกขถึนี้นและเดลินไปเถลิด” จากนกันี้นเปโตรกร็จกับมพอ
ของเขาและพยยุงเขาขถึนี้นและในทกันใดนกันี้นเขากร็ไดล้รกับการรกักษาใหล้หาย

“และเขากระโดดขถึนี้นยพนและเดลิน และเขล้าไปในพระวลิหารพรล้อมกกับทล่านทกันี้งสอง โดยเดลิน และเตล้นโลด 
และสรรเสรลิญพระเจล้า…และขณะทบีกี่คนงล่อยซถึกี่งไดล้รกับการรกักษาใหล้หายนกันี้นยกังยถึดเปโตรและยอหร์นอยรูล่ ประชาชนทยุก
คนกร็วลิกี่งพรล้อมกกันมายกังพวกทล่านในเฉลบียงพระวลิหารทบีกี่เรบียกวล่า เฉลบียงของซาโลมอน ตล่างมบีความอกัศจรรยร์ใจยลิกี่ง
นกัก” (กลิจการ 3:1-11 บางสล่วน)



เปโตรและยอหร์นกลล่าวอะไรแกล่ผรูล้คนเหลล่านบีนี้? พวกเขากลล่าวหรพอไมล่วล่า “จงมองดรูพวกเราเถลิด! พวกเราไป
รล่วมเทศกาลเพร็นเทคอสตร์มา พวกเรามบีของประทานอยล่างหนถึกี่ง พวกเรามบีฤทธลิธิ์เดชหนถึกี่ง พวกทล่านตล้องการสลิกี่งทบีกี่
พวกเรามบี”? แนล่นอนวล่าพวกเขาไมล่ไดล้กลล่าวเชล่นนกันี้นเลย! เมพกี่อเปโตรเหร็นความอกัศจรรยร์ใจของฝรูงชนนกันี้น เขากร็กลล่าว
วล่า: 

“พวกทล่าน คนอลิสราเอลทกันี้งหลาย ไฉนพวกทล่านประหลาดใจในสลิกี่งนบีนี้ หรพอไฉนพวกทล่านจถึงมองพวกเรา
อยล่างจรลิงจกังเลล่า เหมพอนกกับวล่าโดยฤทธลิธิ์หรพอความบรลิสยุทธลิธิ์ของพวกเราเอง พวกเราไดล้ทจาใหล้คนนบีนี้เดลินไดล้ พระเจล้า
ของอกับราฮกัม และของอลิสอกัค และของยาโคบ พระเจล้าแหล่งบรรพบยุรยุษของพวกเรา ไดล้โปรดประทานสงล่าราศบีแดล่
พระเยซรูพระบยุตรของพระองคร์ ผรูล้ซถึกี่งพวกทล่านไดล้มอบไวล้แลล้ว และไดล้ปฏลิเสธพระองคร์ตล่อหนล้าปปีลาต เมพกี่อเขาตกันี้งใจ
จะปลล่อยพระองคร์ไป แตล่พวกทล่านไดล้ปฏลิเสธองคร์บรลิสยุทธลิธิ์และชอบธรรม และปรารถนาใหล้ฆาตกรคนหนถึกี่งถรูกมอบ
ไวล้แกล่พวกทล่าน และไดล้ฆล่าผรูล้ทรงเปป็นเจล้าแหล่งชบีวลิตเสบีย ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าไดล้โปรดใหล้เปป็นขถึนี้นมาจากตายแลล้ว พวกเราเปป็น
พยานในเรพกี่องนบีนี้ และพระนามของพระองคร์โดยทางความเชพกี่อในพระนามของพระองคร์นกันี้น ไดล้กระทจาใหล้ชายผรูล้นบีนี้มบี
กจาลกังขถึนี้น ผรูล้ซถึกี่งพวกทล่านเหร็นและรรูล้จกัก ใชล่แลล้ว ความเชพกี่อนกันี้นซถึกี่งเปป็นไปโดยพระองคร์ไดล้ประทานใหล้คนนบีนี้หายปกตลิ
อยล่างสมบรูรณร์แบบตล่อหนล้าพวกทล่านทยุกคน” (กลิจการ 3:12-16)

เปโตรจะกล้าวออกไปขล้างหนล้าและโอล้อวดฤทธลิธิ์เดชในการทจาการอกัศจรรยร์ของเขากร็ไดล้ แตล่เพราะเตร็มเปปีปี่ยม
ดล้วยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ เขาจถึงถวายเกบียรตลิแดล่ผรูล้ทบีกี่ทรงสมควรไดล้รกับเกบียรตลิ-แดล่พระเยซรูครลิสตร์เจล้า พระบยุตรของ
พระเจล้า คนทกันี้งหลายทบีกี่เตร็มเปปีปี่ยมดล้วยพระวลิญญาณและไดล้รกับฤทธลิธิ์เดชจากพระเจล้าจะถวายเกบียรตลิและสงล่าราศบีแดล่
พระองคร์ เปาโลกลล่าววล่า “ขล้าพเจล้าเปป็นอยล่างทบีกี่ขล้าพเจล้าเปป็นโดยพระคยุณของพระเจล้า” ไมล่มบีสลิกี่งดบีเลยเกบีกี่ยวกกับมนยุษยร์
เพบียงขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระเยซรูประทกับอยรูล่ในใจในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กร็ทจาใหล้เราเหมาะสมสจาหรกับ
อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ หรพอประทานพระคยุณและฤทธลิธิ์เดชแกล่เราเพพกี่อจะปฝ่าวประกาศความรอดอกันยลิกี่งใหญล่ของ
พระเจล้า และคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปฏลิเสธความรอดอกันยลิกี่งใหญล่ของพระองคร์กร็ไมล่อาจคาดหวกังสลิกี่งใดไดล้นอกจากการ
พลิพากษา 

ในความสวล่างของขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้ เราควรเอาใจใสล่อยล่างจรลิงจกังจรลิง ๆ ตล่อถล้อยคจาทบีกี่ถรูกกลล่าวโดยพระ
เยซรูและถรูกยพนยกันแกล่เราโดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินพระองคร์ เราควรระวกังจรลิง ๆ “เกรงวล่าในเวลาหนถึกี่งเวลาใดพวก
เราอาจจะปลล่อยสลิกี่งเหลล่านกันี้นใหล้หลยุดลอยไป” เราตล้องฟฟังพระวจนะ รกับเอาพระวจนะ ซล่อนพระวจนะไวล้ในใจของ
เราและรกับอาหารจากพระวจนะ

แผญ่นดยนโลกจะถทูกนคาใหจ้อยทูญ่ภายใตจ้การปกครอง
ของพระเยซทูครยสตต์มนนุษยต์ผทูจ้นอันั้น

ขล้อ 5-8: “เพราะวล่าพระองคร์ไมล่ไดล้ทรงมอบโลกทบีกี่จะมานกันี้น ซถึกี่งพวกเรากลล่าวถถึงนกันี้น ใหล้อยรูล่ใตล้อจานาจของ
เหลล่าทรูตสวรรคร์ แตล่ในทบีกี่แหล่งหนถึกี่งมบีคนหนถึกี่งเปป็นพยาน โดยกลล่าววล่า ‘มนยุษยร์เปป็นผรูล้ใดเลล่าซถึกี่งพระองคร์ทรงสนพระทกัย
ในเขา หรพอบยุตรมนยุษยร์เปป็นผรูล้ใดซถึกี่งพระองคร์ทรงเยบีกี่ยมเยบียนเขา พระองคร์ไดล้ทรงทจาใหล้เขาตกี่จากวล่าพวกทรูตสวรรคร์แตล่
หนล่อยเดบียว พระองคร์ไดล้ประทานสงล่าราศบีกกับเกบียรตลิเปป็นมงกยุฎใหล้แกล่เขา และไดล้ทรงตกันี้งเขาไวล้ใหล้อยรูล่เหนพอบรรดา



ผลงานแหล่งพระหกัตถร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงใหล้สลิกี่งทกันี้งปวงอยรูล่ใตล้ฝฝ่าเทล้าของเขาแลล้ว’ ดล้วยวล่าในการทบีกี่พระองคร์
ทรงใหล้สลิกี่งทกันี้งปวงอยรูล่ใตล้อจานาจของเขานกันี้น พระองคร์ไมล่เหลพออะไรเลยทบีกี่ไมล่อยรูล่ใตล้อจานาจของเขา แตล่ขณะนบีนี้ พวกเรา
ยกังไมล่เหร็นวล่าทยุกสลิกี่งอยรูล่ใตล้อจานาจของเขา”

ในพระคจาตอนนบีนี้เปาโลชบีนี้ใหล้เหร็นเพลิกี่มเตลิมถถึงการจกัดเตรบียมของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับพวกทรูตสวรรคร์ ผรูล้ซถึกี่ง ตามทบีกี่
ถรูกกลล่าวถถึงไปกล่อนหนล้านบีนี้แลล้ว มบีสล่วนสจาคกัญในการแจกจล่ายพระราชบกัญญกัตลิ แตล่ยยุคของโมเสสไดล้ถรูกแทนทบีกี่แลล้วโดย
การแจกจล่ายพระคยุณ ซถึกี่งในนกันี้นเหลล่าทรูตสวรรคร์ถรูกสล่งออกไปเพพกี่อทจางานรกับใชล้และเพพกี่อปรนนลิบกัตลิคนเหลล่านกันี้นทบีกี่จะ
ไดล้รกับความรอดเปป็นมรดก 

“โลกทบีกี่จะมานกันี้น” จะไมล่ถรูกทจาใหล้อยรูล่ใตล้อจานาจ (ถรูกมอบไวล้ในอจานาจ) ของเหลล่าทรูตสวรรคร์ แตล่ของพระ
บยุตรของพระเจล้า ในฐานะบยุตรมนยุษยร์ พระเยซรูทรงทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลิและคจาของพวกศาสดาพยากรณร์สจาเรร็จ
จรลิงแลล้วและทรงทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยอยล่างสมบรูรณร์แบบ และในฐานะบยุตรมนยุษยร์พระองคร์จะทรงมบีอจานาจ
ครอบครองเดร็ดขาดเหนพอพระราชกลิจทกันี้งปวงแหล่งพระหกัตถร์ของพระเจล้า ในทล้ายทบีกี่สยุด เมพกี่อสลิกี่งสารพกัดถรูกสรล้างใหมล่ 
พระองคร์จะทรงครอบครองตจาแหนล่งนกันี้นทบีกี่ถรูกเสบียไปโดยอาดกัมเพราะการละเมลิด

ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระครลิสตร์ไดล้เสดร็จมามลิใชล่ในฐานะทรูตสวรรคร์องคร์หนถึกี่ง แตล่ “จากเชพนี้อสายของอกับราฮกัม” 
กร็เปป็นหกัวใจ จลิตวลิญญาณ และแกล่นแทล้ของการไถล่-ไมล่เพบียงการไถล่จลิตวลิญญาณของมนยุษยร์เทล่านกันี้น แตล่เปป็นการไถล่สลิกี่ง
ทรงสรล้างทกันี้งหมด:

“ดล้วยวล่าพวกเราทราบอยรูล่วล่า สลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งหมดนกันี้น กจาลกังครกี่จาครวญและทนทยุกขร์ในความเจร็บปวด
จนถถึงเวลานบีนี้ และไมล่ใชล่สลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งหมดเทล่านกันี้น แตล่พวกเราเองดล้วย ซถึกี่งไดล้รกับบรรดาผลแรกของพระวลิญญาณ 
แมล้แตล่พวกเราเองกร็ยกังครกี่จาครวญภายในตกัวเราเอง โดยรอคอยการทรงรกับเปป็นบยุตร คพอการทรงไถล่รล่างกายของ
พวกเรา” (รม. 8:22,23)

ในบทนบีนี้ของเราเราเหร็นสงล่าราศบีแบบรวมกกันเหลล่านกันี้นของพระครลิสตร์-ความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์ใน
ฐานะพระครลิสตร์ของพระเจล้า และความเปป็นมนยุษยร์ของพระองคร์ในฐานะพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของมนยุษยร์ พระองคร์ผรูล้
ทบีกี่พระเจล้าตรกัสผล่านแกล่เราทรงเปป็นศาสดาพยากรณร์ผรูล้นกันี้นทบีกี่โมเสสเขบียนถถึงในพระราชบกัญญกัตลิ 18:15-18: 

“พระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทล่านจะทรงใหล้ผรูล้พยากรณร์ผรูล้หนถึกี่งเกลิดขถึนี้นในทล่ามกลางทล่าน จากพบีกี่นล้องของทล่าน
เหมพอนอยล่างขล้าพเจล้า พวกทล่านตล้องตกันี้งใจฟฟังทล่านผรูล้นกันี้น ตามทยุกสลิกี่งทบีกี่ทล่านไดล้ปรารถนาจากพระเยโฮวาหร์พระเจล้า
ของทล่านในโฮเรบในวกันแหล่งการประชยุมกกันนกันี้น โดยกลล่าววล่า ‘อยล่าใหล้ขล้าพเจล้าไดล้ยลินพระสยุรเสบียงของพระเยโฮวาหร์
พระเจล้าของขล้าพเจล้าอบีก และอยล่าใหล้ขล้าพเจล้าเหร็นเพลลิงมหถึมานบีนี้อบีกเลย เพพกี่อขล้าพเจล้าจะไมล่ตาย’ และพระเยโฮวาหร์
ไดล้ตรกัสแกล่ขล้าพเจล้าวล่า ‘พวกเขาพรูดดบีแลล้ว ซถึกี่งพวกเขาพรูดไวล้นกันี้น เราจะใหล้บกังเกลิดผรูล้พยากรณร์ผรูล้หนถึกี่งสจาหรกับพวกเขา
ในทล่ามกลางพบีกี่นล้องของพวกเขา เหมพอนอยล่างเจล้า และจะใสล่ถล้อยคจาของเราในปากของทล่าน และทล่านจะกลล่าวแกล่
พวกเขาบรรดาสลิกี่งทบีกี่เราจะบกัญชาทล่าน”

มกันไมล่เคยอยรูล่ในโปรแกรมและแผนงานของพระเจล้าเลยทบีกี่เหลล่าทรูตสวรรคร์ควรปกครองบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ 
ณ เวลาใด-ไมล่วล่าจะในนลิรกันดรร์กาลทบีกี่ผล่านพล้นเราไปแลล้ว หรพอในยยุคเหลล่านกันี้นทบีกี่จะมา

“...โลกทบีกี่จะมานกันี้น ซถึกี่งพวกเรากลล่าวถถึง” หมายถถึงแผล่นดลินโลกทบีกี่อาศกัยอยรูล่ไดล้ คจากรบีกเดบียวกกันนบีนี้ถรูกใชล้ใน



หนกังสพอมกัทธลิวทบีกี่พระเยซรูตรกัสถถึงอาณาจกักรนกันี้นทบีกี่กจาลกังถรูกประกาศในทกักี่วทกันี้งโลก (แผล่นดลินโลกทบีกี่อาศกัยอยรูล่ไดล้) คจา
เดบียวกกันนบีนี้ถรูกใชล้อบีกครกันี้งในโรม 10:18: “...เสบียงของพวกเขาออกไปทกักี่วแผล่นดลินโลก” นบีกี่ไมล่ไดล้หมายถถึงสวรรคร์ แตล่
หมายถถึงแผล่นดลินโลกนบีนี้ และชบีนี้ไปยกังเวลานกันี้นเมพกี่อพระเยซรู ซถึกี่งประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งของดาวลิดในกรยุงเยรรูซาเลร็ม จะ
ทรงครอบครองอยล่างสรูงทบีกี่สยุดเหนพอแผล่นดลินโลกและเราจะครอบครองกกับพระองคร์ นบีกี่เปป็นคจาพยากรณร์เรพกี่องการ
ประสรูตลิเมพกี่อกาบรลิเอลกลล่าวแกล่มารบียร์วล่า:

“...ดรูเถลิด เธอจะตกันี้งครรภร์ในครรภร์ของเธอ และคลอดบยุตรชายคนหนถึกี่ง และจะตกันี้งชพกี่อบยุตรนกันี้นวล่า เยซรู 
บยุตรนกันี้นจะเปป็นใหญล่ และจะทรงถรูกเรบียกวล่าเปป็นพระบยุตรขององคร์ผรูล้สรูงสยุด และองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าพระเจล้าจะ
ประทานพระทบีกี่นกักี่งของดาวลิดบรรพบยุรยุษของทล่านใหล้แกล่ทล่าน และทล่านจะครอบครองเหนพอวงศร์วานของยาโคบเปป็น
นลิตยร์ และอาณาจกักรของทล่านจะไมล่มบีการสลินี้นสยุดเลย” (ลรูกา 1:31-33)

นบีกี่ไมล่ไดล้หมายถถึงพระทบีกี่นกักี่งทบีกี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ แตล่หมายถถึงพระทบีกี่นกักี่งของดาวลิดจรลิง ๆ ซถึกี่งเปป็นขล้อเทร็จจรลิง
ตามประวกัตลิศาสตรร์ พระเยซรูจะประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งหนถึกี่งจรลิง ๆ และครอบครองเหนพอแผล่นดลินโลกทบีกี่อาศกัยอยรูล่ไดล้

ในขล้อ 6 และ 7 เปาโลยกคจาพรูดจากเพลงสดยุดบี 8 มนยุษยร์ถรูกสรล้างใหล้ตกี่จากวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์หนล่อยเดบียว 
เขามบีรล่างกายทบีกี่ตายไดล้ บล้านของเขาคพอแผล่นดลินโลก เหลล่าทรูตสวรรคร์เปป็นวลิญญาณผรูล้ปรนนลิบกัตลิและบล้านของพวกเขา
อยรูล่ในสวรรคสถาน พระเจล้าไดล้ประทานอจานาจครอบครองแกล่มนยุษยร์เหนพอบรรดาพระราชกลิจแหล่งการทรงสรล้าง
แหล่งพระหกัตถร์ของพระองคร์-เหลล่าสกัตวร์เดรกัจฉาน สกัตวร์เลพนี้อยคลานทยุกชนลิด หมรูล่นกแหล่งฟป้าอากาศและพวกปลาแหล่ง
ทะเล แตล่คจาพยากรณร์นกันี้นในเพลงสดยุดบี 8 ไปไกลเกลินกวล่าอาดกัมและมนยุษยร์ทบีกี่ลล้มในบาป

มนยุษยร์นกันี้นเสพกี่อมทรามอยล่างทบีกี่สยุด และในฐานะบยุตรทกันี้งหลายของอาดกัม เราไดล้สรูญเสบียสงล่าราศบีและเกบียรตลิ
ใดกร็ตามทบีกี่อาดกัมเคยมบีตอนทบีกี่เขาถรูกสรล้างขถึนี้นมาไปแลล้ว มกันไมล่เปป็นความจรลิงอยล่างแนล่นอนทบีกี่พระนามของพระเจล้า
เปป็นเลลิศเหนพอแผล่นดลินโลกทกันี้งปวงวกันนบีนี้

“บยุตรมนยุษยร์” ชบีนี้อยล่างเฉพาะเจาะจงตรงนบีนี้ไปยกังพระเยซรูครลิสตร์เจล้า ไมล่ใชล่มนยุษยร์โดยรวม มบีแตล่เอเสเคบียลทบีกี่
ใชล้ชพกี่อเรบียก “บยุตรมนยุษยร์” โดยไมล่ไดล้หมายถถึงพระเยซรูครลิสตร์เจล้า ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่เราพบชพกี่อเรบียกนบีนี้ถรูกใชล้เปป็น
ครกันี้งแรกโดยพระเยซรูเจล้าเอง: “บรรดาสยุนกัขจลินี้งจอกมบีโพรงทกันี้งหลาย และนกเหลล่านกันี้นแหล่งฟป้าอากาศมบีรกังทกันี้งหลาย 
แตล่บยุตรมนยุษยร์ไมล่มบีทบีกี่ทบีกี่จะวางศบีรษะของตน” (มธ. 8:20)

อบีกครกันี้งในมกัทธลิว 9:6 พระเยซรูตรกัสวล่า “...แตล่เพพกี่อทล่านทกันี้งหลายจะไดล้ทราบวล่า บยุตรมนยุษยร์มบีฤทธลิธิ์อจานาจ
บนแผล่นดลินโลกทบีกี่จะโปรดยกบาปทกันี้งหลายไดล้” (แลล้วพระองคร์ตรกัสกกับคนอกัมพาตวล่า) “จงลยุกขถึนี้น ยกทบีกี่นอนของเจล้า
และไปยกังบล้านของเจล้าเถลิด”

เพลงสดยุดบีบททบีกี่แปดกลล่าวถถึงพระเมสสลิยาหร์อยล่างเดล่นชกัด พระเยซรูทรงเปป็นผรูล้เดบียวทบีกี่จะถรูกสวมมงกยุฎดล้วย
สงล่าราศบีและเกบียรตลิยศ และพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้เดบียวทบีกี่จะถรูกตกันี้งใหล้อยรูล่เหนพอบรรดาพระราชกลิจแหล่งพระหกัตถร์ของ
พระเจล้า เพพกี่อครอบครองสรูงสยุดเหนพอสลิกี่งสารพกัด

พระครลิสตร์ของพระเจล้าไดล้ทรงกลายเปป็น “บยุตรมนยุษยร์” โดยการรกับสภาพเนพนี้อหนกังและปรากฏใน
รล่างกายแบบมนยุษยร์-รล่างกายแหล่งความตกี่จาตล้อย พระองคร์ทรงเปป็นหกัวหนล้าคนใหมล่ของมวลมนยุษยร์ ถล้ามนยุษยร์คนใด
อยรูล่ในพระครลิสตร์ เขากร็เปป็นผรูล้ถรูกสรล้างใหมล่ เมพกี่อเราเชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์เจล้าและไวล้วางใจพระองคร์ใหล้เปป็นพระผรูล้



ชล่วยใหล้รอดของเรา พระองคร์กร็ทรงใสล่ไวล้ภายในเราใจดวงใหมล่ วลิญญาณใหมล่ และสภาพของพระเจล้า (2 ปต. 1:4)
ทบีกี่วล่าพระครลิสตร์ไดล้ถรูกทจาใหล้ “ตกี่จากวล่าพวกทรูตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียว” กร็กลล่าวถถึงความเปป็นมนยุษยร์ของ

พระองคร์ บยุตรมนยุษยร์ไดล้ทรงเชพกี่อฟฟัง กระทกักี่งจนถถึงความมรณาแหล่งกางเขนนกันี้น-แตล่ความตายฉยุดรกันี้งพระองคร์ไวล้ไมล่ไดล้ 
พระองคร์ไดล้ทรงเปป็นขถึนี้นจากพวกคนตาย พระเจล้าไดล้ทรงยกชรูพระองคร์ สวมมงกยุฎพระองคร์ดล้วยสงล่าราศบีและ
เกบียรตลิยศ ประทานทบีกี่นกักี่งหนถึกี่งแกล่พระองคร์ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์เบพนี้องสรูง และตกันี้งพระองคร์ใหล้อยรูล่เหนพอ
พระราชกลิจแหล่งพระหกัตถร์ของพระเจล้าเอง โดยทบีกี่ทยุกสลิกี่งอยรูล่ใตล้อจานาจภายใตล้พระบาทของพระองคร์:

“และพระองคร์ทรงเปป็นอยรูล่กล่อนสรรพสลิกี่งทกันี้งปวง และสรรพสลิกี่งทกันี้งปวงกร็ดจารงอยรูล่โดยพระองคร์ และ
พระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะแหล่งกายคพอครลิสตจกักร พระองคร์ผรูล้ทรงเปป็นทบีกี่เรลิกี่มตล้น เปป็นบยุตรหกัวปปีทบีกี่ทรงเปป็นขถึนี้นมาจาก
ความตาย เพพกี่อในสรรพสลิกี่งทกันี้งปวงพระองคร์จะไดล้ทรงเปป็นเอก ดล้วยวล่าเปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยพระบลิดาทบีกี่ความบรลิบรูรณร์
ทกันี้งสลินี้นจะดจารงอยรูล่ในพระองคร์” (คส. 1:17-19)

ในเอเฟซกัส 1:10-23 เราอล่านวล่า:
“วล่าในเวลากจาหนดครบบรลิบรูรณร์แลล้ว พระองคร์จะไดล้ทรงรวบรวมทยุกสลิกี่งไวล้ดล้วยกกันเปป็นหนถึกี่งเดบียวในพระ

ครลิสตร์ ทกันี้งสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ในสวรรคร์และสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่บนแผล่นดลินโลก คพอในพระองคร์ ในพระองคร์นกันี้นพวกเรา
ไดล้รกับมรดกดล้วย ซถึกี่งถรูกกจาหนดไวล้ลล่วงหนล้าตามพระประสงคร์ของพระองคร์ ผรูล้ทรงกระทจาทยุกสลิกี่งตามการปรถึกษาแหล่ง
พระประสงคร์ของพระองคร์เอง เพพกี่อเราทกันี้งหลายจะไดล้รกับการแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นทบีกี่สรรเสรลิญแดล่สงล่าราศบีของพระองคร์ ผรูล้
ไดล้วางใจในพระครลิสตร์กล่อน ในพระองคร์นกันี้น ทล่านทกันี้งหลายกร็ไดล้วางใจเชล่นเดบียวกกัน หลกังจากทบีกี่พวกทล่านไดล้ฟฟังพระ
วจนะแหล่งความจรลิง คพอขล่าวประเสรลิฐแหล่งความรอดของพวกทล่าน ในพระองคร์นกันี้น หลกังจากทบีกี่พวกทล่านไดล้เชพกี่อแลล้ว
ดล้วย พวกทล่านกร็ไดล้รกับการประทกับตราไวล้ดล้วยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นแหล่งพระสกัญญา ผรูล้ทรงเปป็นคล่ามกัดจจาแหล่ง
มรดกของพวกเรา จนกวล่าการไถล่ถอนของกรรมสลิทธลิธิ์ทบีกี่ทรงซพนี้อไวล้แลล้วนกันี้นเพพกี่อเปป็นทบีกี่ถวายสรรเสรลิญแดล่สงล่าราศบีของ
พระองคร์

“เหตยุฉะนกันี้นขล้าพเจล้าเชล่นกกัน หลกังจากขล้าพเจล้าไดล้ยลินถถึงความเชพกี่อของพวกทล่านในพระเยซรูเจล้า และความ
รกักทบีกี่มบีตล่อบรรดาวลิสยุทธลิชนทกันี้งปวง จถึงไมล่หยยุดเลยทบีกี่จะขอบพระคยุณเพราะทล่านทกันี้งหลาย โดยกลล่าวถถึงพวกทล่านใน
คจาอธลิษฐานของขล้าพเจล้า เพพกี่อพระเจล้าของพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา คพอพระบลิดาแหล่งสงล่าราศบี 
จะโปรดประทานใหล้ทล่านทกันี้งหลายมบีจลิตใจแหล่งสตลิปฟัญญา และความประจกักษร์แจล้งในเรพกี่องความรรูล้ถถึงพระองคร์ ขอใหล้
ตาแหล่งความเขล้าใจของพวกทล่านสวล่างขถึนี้น เพพกี่อพวกทล่านจะไดล้ทราบวล่า อะไรคพอความหวกังแหล่งการทรงเรบียกของ
พระองคร์ และอะไรคพอความมกักี่งคกักี่งแหล่งสงล่าราศบีของมรดกของพระองคร์ในบรรดาวลิสยุทธลิชนนกันี้น และอะไรคพอความ
ยลิกี่งใหญล่อกันเหลพอลล้นแหล่งฤทธานยุภาพของพระองคร์ตล่อเราทกันี้งหลายทบีกี่เชพกี่อ ตามการกระทจาแหล่งฤทธานยุภาพอกันใหญล่
ยลิกี่งของพระองคร์ ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงกระทจาในพระครลิสตร์ เมพกี่อพระองคร์ทรงบกันดาลใหล้พระครลิสตร์เปป็นขถึนี้นมาจาก
ความตาย และทรงตกันี้งพระองคร์ใหล้สถลิตเบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์เองในสวรรคสถาน สรูงยลิกี่งเหนพอบรรดาเทพ
ผรูล้ครอบครอง และศกักดลิเทพ และอลิทธลิเทพ และเทพอาณาจกักร และทยุกนามทบีกี่ถรูกเอล่ยขถึนี้น มลิใชล่ในโลกนบีนี้เทล่านกันี้น แตล่
ในโลกทบีกี่จะมาถถึงดล้วย และไดล้ทรงปราบสลิกี่งสารพกัดลงไวล้ใตล้พระบาทของพระครลิสตร์ และไดล้ประทานพระองคร์ใหล้
เปป็นประมยุขเหนพอสลิกี่งสารพกัดตล่อครลิสตจกักร ซถึกี่งเปป็นพระกายของพระองคร์ คพอทรงเปป็นความบรลิบรูรณร์ของพระองคร์ 



ผรูล้ทรงอยรูล่เตร็มทยุกอยล่างทยุกแหล่งหน”
ฟปีลลิปปปี 2:9-11 บอกเราวล่า “เหตยุฉะนกันี้นพระเจล้าจถึงไดล้ทรงยกพระองคร์ขถึนี้นอยล่างสรูงดล้วย และไดล้ประทาน

พระนามหนถึกี่งแกล่พระองคร์ซถึกี่งอยรูล่เหนพอทยุกนาม เพพกี่อเมพกี่อออกพระนามของพระเยซรู ‘หกัวเขล่าทยุกหกัวเขล่าจะตล้องคยุก
กราบลง’ ของบรรดาสลิกี่งในสวรรคร์ และบรรดาสลิกี่งในแผล่นดลินโลก และบรรดาสลิกี่งใตล้พพนี้นแผล่นดลินโลก และเพพกี่อ ‘ลลินี้น
ทยุกลลินี้นจะกลล่าวยอมรกับ’ วล่าพระเยซรูครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า อกันเปป็นการถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจล้าพระ
บลิดา”

ชล่างแสนวลิเศษ! แสนวลิเศษเกลินถล้อยคจา! ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายไดล้รกับความไพบรูลยร์แหล่งพระคยุณของพระเจล้าแลล้ว 
เรารล่วมแบล่งปฟันในสงล่าราศบีของพระเจล้าและเกบียรตลิยศแหล่งผรูล้ทรงเปป็นทบีกี่รกักของพระเจล้า!

เรานกักี่งดล้วยกกันในสวรรคสถานในพระเยซรูครลิสตร์ (อฟ. 2:6,7)
เราถรูกซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า (คส. 3:3)
เราเปป็นเหลล่าทายาทของพระเจล้า ทายาทรล่วมกกับพระครลิสตร์ตอนนบีนี้ (รม. 8:17) และในเมพองสวรรคร์เราจะ

ไดล้รกับรล่างกายทบีกี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีของเราซถึกี่งเหมพอนกกับพระกายทบีกี่เปป็นขถึนี้นจากตายอกันทรงสงล่าราศบีของพระองคร์
“แตล่ขณะนบีนี้ พวกเรายกังไมล่เหร็นวล่าทยุกสลิกี่งอยรูล่ใตล้อจานาจของเขา” เราทราบวล่าพระวจนะบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า

ประกาศวล่าสลิกี่งสารพกัดไดล้ถรูกทจาใหล้อยรูล่ใตล้อจานาจของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าแลล้ว แตล่ครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้อล่าน
จดหมายฝากฉบกับนบีนี้เปป็นพวกแรกไมล่ไดล้เหร็นทยุกสลิกี่งถรูกวางอยรูล่ใตล้พระองคร์ พวกเขาไดล้เหร็นความเปป็นศกัตรรู ความ
เกลบียดชกัง และการกบฏตล่อพระเจล้า แมล้แตล่คยุณและผม หลายรล้อยปปีฟากนบีนี้ของครลิสเตบียนยยุคตล้นเหลล่านกันี้น กร็ยกังเหร็น
ความเปป็นศกัตรรู ความเกลบียดชกัง และการกบฏตล่อพระเจล้าอยรูล่เหมพอนเดลิม ถถึงแมล้วล่าทยุกสลิกี่งยกังไมล่ถรูกมองเหร็นวล่าอยรูล่ใตล้
พระองคร์-แตล่พวกมกันกร็อยรูล่ใตล้พระองคร์แลล้ว เพราะวล่าพระเจล้าตรกัสเชล่นนกันี้น! ถถึงแมล้เราไมล่อาจมองเหร็นมกันดล้วยดวงตา
ทบีกี่มบีขบีดจจากกัด มกันกร็เปป็นขล้อเทร็จจรลิงประการหนถึกี่งทบีกี่มกักี่นคงแนล่นอน

ทยุกสลิกี่งอยรูล่ภายใตล้พระองคร์แลล้ว และเมพกี่อถถึงเวลาครบกจาหนดบรลิบรูรณร์พระองคร์จะทรงครอบครองอยล่างสรูง
ทบีกี่สยุดเหนพอฟป้า แผล่นดลินโลก และสลิกี่งทกันี้งปวงทบีกี่มบีอยรูล่ในนกันี้น

ขล้อ 9: “แตล่พวกเรากร็เหร็นพระเยซรู ผรูล้ซถึกี่งถรูกทจาใหล้ตกี่จากวล่าพวกทรูตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียว เนพกี่องดล้วยความ
ทยุกขร์ทรมานแหล่งการสลินี้นพระชนมร์ ทรงไดล้รกับสงล่าราศบีและพระเกบียรตลิเปป็นมงกยุฎ เพพกี่อพระองคร์ โดยพระคยุณของ
พระเจล้า จะไดล้ทรงชลิมความตายเพพกี่อมนยุษยร์ทยุกคน”

เปาโลกจาลกังชบีนี้ใหล้ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเหร็นในทบีกี่นบีนี้วล่าพระบยุตรของพระเจล้าคพอ พระเยซรูผรูล้ทบีกี่พวกเขาไดล้ตรถึง
กางเขน พระเยซรูทรงถรูกทจาใหล้ตกี่จากวล่าพวกทรูตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียวเพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะทรงตายเพพกี่อมนยุษยร์ไดล้ เพพกี่อทบีกี่
มนยุษยร์จะถรูกยกชรูเหนพอเหลล่าทรูตสวรรคร์ไดล้

ในพระคจาขล้อนบีนี้คจาวล่า “พระเยซรู” ปรากฏเปป็นครกันี้งแรกในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู มกันเปป็นชพกี่อหนถึกี่งทบีกี่ถรูก
รกังเกบียจโดยพวกถพอศาสนายลิว เซาโลแหล่งทารร์ซกัส กล่อนทบีกี่เขาไดล้กลายมาเปป็นเปาโลอกัครทรูต เคยเปป็นผรูล้ถพอศาสนายลิว
ทบีกี่เครล่งครกัด ในกลิจการ 9:1,2 เราอล่านวล่า “และเซาโลซถึกี่งยกังกลล่าวการขล่มขรูล่และการสกังหารตล่อตล้านพวกสาวกของ
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าอยรูล่ ไดล้ไปหามหาปยุโรหลิต และขอจดหมายหลายฉบกับจากทล่านเพพกี่อไปยกังบรรดาธรรมศาลาใน
เมพองดามกัสกกัส เพพกี่อวล่าถล้าเขาพบผรูล้ใดแหล่งทางนบีนี้ ไมล่วล่าพวกเขาเปป็นชายหรพอหญลิง เขาจะไดล้มกัดพวกเขาไวล้พามายกัง



กรยุงเยรรูซาเลร็ม” เขาสรล้างความเดพอดรล้อนในครลิสตจกักรในกรยุงเยรรูซาเลร็ม-แตล่นล่าแปลกมากพอควร ณ เวลาทบีกี่เขา
กลกับใจรกับเชพกี่อ เมพกี่อเขาถามวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ใด พระองคร์เจล้าขล้า” เสบียงนกันี้นจากสวรรคร์กร็ตอบกลกับมาวล่า 
“เราคพอเยซรู ผรูล้ซถึกี่งเจล้าขล่มเหงนกันี้น!” (ไมล่ใชล่ “เราคพอพระครลิสตร์” หรพอ “เราคพอองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า”) และเปาโลทรูล
ถามในทกันทบีวล่า “พระองคร์เจล้าขล้า พระองคร์ประสงคร์จะใหล้ขล้าพระองคร์ทจาอะไร”

ถถึงแมล้วล่านามเยซรูนกันี้นถรูกรกังเกบียจโดยพวกฮบีบรรู เชล่นเซาโลแหล่งทารร์ซกัส แตล่เมพกี่อพวกเขาไดล้มารรูล้จกักพระองคร์
และเชพกี่อบนพระองคร์ใหล้เปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด พระนามนกันี้นกร็เรลิกี่มมบีคล่าประเสรลิฐแกล่พวกเขา-พระนามทบีกี่ไพเราะทบีกี่สยุด
เทล่าทบีกี่ลลินี้นมนยุษยร์เคยเอพนี้อนเอล่ย พระครลิสตร์ของพระเจล้าไดล้ทรงกลายเปป็นพระเยซรูของมนยุษยร์ ทรงถรูกทจาใหล้ตกี่จากวล่า
เหลล่าทรูตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียว “เนพกี่องดล้วยความทยุกขร์ทรมานแหล่งการสลินี้นพระชนมร์…”

ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีประกาศวล่า “ขล้าแตล่องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นทบีกี่อยรูล่อาศกัยของขล้าพระองคร์ทกันี้ง
หลายตลอดทยุกชกักี่วอายยุ กล่อนทบีกี่ภรูเขาทกันี้งหลายไดล้ถรูกนจาออกมา หรพอกล่อนทบีกี่พระองคร์ทรงสรล้างแผล่นดลินโลกและพลิภพ
ตกันี้งแตล่นลิรกันดรร์กาลถถึงนลิรกันดรร์กาล พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า” (เพลงสดยุดบี 90:1,2)

พระเจล้าทรงตายไมล่ไดล้! ดล้วยเหตยุนบีนี้ในพระบยุตรของพระองคร์ พระองคร์จถึงไดล้ทรงรกับสภาพมนยุษยร์เพพกี่อทบีกี่วล่า
ในรล่างกายหนถึกี่งทบีกี่ตายไดล้ พระองคร์จะไดล้ทรงทนทยุกขร์ พระโลหลิตออก และตาย นกักี่นแหละคพอจยุดประสงคร์ของการ
รกับสภาพเนพนี้อหนกังของพระองคร์

พระคนุณไดจ้นคาความรอักของพระเจจ้าลงมาสทูญ่มนนุษยต์
“...พวกเรากร็เหร็นพระเยซรู…เพพกี่อพระองคร์ โดยพระคยุณของพระเจล้า จะไดล้ทรงชลิมความตายเพพกี่อมนยุษยร์ทยุก

คน” พระเจล้าไดล้ทรงเยบีกี่ยมเยบียนมนยุษยชาตลิในพระภาคของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า ไดล้ทรงทนทยุกขร์โทษของบาป ทรง
เขล้าแทนทบีกี่มนยุษยร์ ทรงตายแทนทบีกี่มนยุษยร์-แตล่กร็โดยพระคยุณของพระองคร์เทล่านกันี้น พระเยซรูครลิสตร์เจล้าไดล้ทรงชลิมความ
ตายเพพกี่อมนยุษยร์ทยุกคน ไมล่มบีเลยสกักคนเดบียวทบีกี่พระครลิสตร์มลิไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อเขา-แตล่ของประทานแหล่งพระคยุณ
กลายเปป็นของเรากร็ตล่อเมพกี่อเราทจาใหล้มกันเปป็นของเราโดยความเชพกี่อ

เราตล้องจจาใหล้ขถึนี้นใจวล่าพระเยซรูไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลกเพพกี่อแทนทบีกี่คนบาป-ผรูล้ทรงธรรมทบีกี่ทรงชจาระโทษของ
คนอธรรม เพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะทรงนจาเรามาถถึงพระเจล้าไดล้ พระองคร์ไดล้ทรงชลิมความตายจนถถึงระดกับเตร็มเปปีปี่ยมทบีกี่สยุด
ของมกัน จนถถึงกล้นบถึนี้งแหล่งการเหยบียดหยามทบีกี่มบีรสขมทบีกี่สยุดของมกัน ความคลิดทบีกี่มบีขบีดจจากกัดจะไมล่มบีวกันเขล้าใจอยล่าง
ถล่องแทล้ถถึงความหมายของการทบีกี่พระบยุตรองคร์นลิรกันดรร์ทบีกี่ไรล้บาปของพระเจล้าไดล้ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นบาปเพพกี่อเรา เพพกี่อทบีกี่
เราในพระองคร์จะไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นความชอบธรรมของพระเจล้า (2 คร. 5:21)

แตล่มกันถรูกนจาเสนออยล่างชกัดเจนในพระคกัมภบีรร์วล่าการไถล่ของเราจจาเปป็นตล้องทจาใหล้เกลิดการแยกขาดของพระ
บลิดากกับพระบยุตร และการแยกขาดนกันี้นไดล้ขยายใหญล่ความมรณาของพระเยซรูไปสรูล่ระดกับทบีกี่ใหญล่โตทบีกี่สยุด ขล้อเทร็จจรลิง
ทบีกี่วล่าพระองคร์ไดล้ทรงถรูกพรากมาจากพระทรวงของพระบลิดาเพพกี่อทบีกี่หนบีนี้บาปจะไดล้ถรูกชจาระกร็ขยายใหญล่ความมรณา
ของพระองคร์จนเกลินขนาด ไมล่มบีถล้อยคจาทบีกี่เพบียงพอในทยุกภาษาของคนทกันี้งโลกทบีกี่จะพรรณนาถถึงสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรง
ทนทยุกขร์ การชลิมความตายนกันี้น สจาหรกับพระองคร์แลล้ว กร็มบีรสขมเกลินจลินตนาการของมนยุษยร์ พระองคร์ไดล้ทรงทนทยุกขร์
สลิกี่งทบีกี่คยุณและผมนล่าจะไดล้ทนทยุกขร์ เพราะวล่าพวกเราทจาบาปแลล้ว-แตล่ในพระบยุตรทบีกี่ไรล้ตจาหนลิของพระเจล้าไมล่มบีบาป
เลย



เพราะพระองคร์ไดล้ทรงทนทยุกขร์เหลร็กไนแหล่งความตาย เราทบีกี่วางใจในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของ
พระองคร์จถึงถรูกชล่วยใหล้พล้นจากเหลร็กไนนกันี้นแลล้ว พระเยซรูไดล้ทรงสละวางสงล่าราศบีทบีกี่พระองคร์เคยมบีกกับพระบลิดาในเรลิกี่ม
แรกนกันี้น และชกักี่วระยะเวลาหนถึกี่งไดล้ทรงถรูกทจาใหล้ตกี่จากวล่าพวกทรูตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียว เพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะไดล้ทรงชลิม
ความตายแทนพวกเรา เพพกี่อทบีกี่เราจะไดล้รล่วมแบล่งปฟันสงล่าราศบีและเกบียรตลิยศกกับพระองคร์ และถถึงแมล้วล่าตอนนบีนี้
พระองคร์ทรงสวมสงล่าราศบีและเกบียรตลิยศเปป็นมงกยุฎแลล้ว วกันสวมมงกยุฎทบีกี่ทรงเดชานยุภาพมากยลิกี่งกวล่ากร็รออยรูล่ขล้าง
หนล้า-วกันนกันี้นเมพกี่อพระองคร์จะประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งของดาวลิดและครอบครองเหนพอสลิกี่งสารพกัดและเราจะครอบครอง
กกับพระองคร์

1 ยอหร์น 3:2 บอกเราวล่า “พวกทล่านทบีกี่รกัก บกัดนบีนี้พวกเราเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า และยกังไมล่ปรากฏ
วล่าตล่อไปเบพนี้องหนล้าพวกเราจะเปป็นอยล่างไร แตล่พวกเราทราบวล่าเมพกี่อพระองคร์จะทรงปรากฏนกันี้น พวกเราจะเปป็น
เหมพอนพระองคร์ เพราะวล่าพวกเราจะเหร็นพระองคร์เหมพอนอยล่างทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็นอยรูล่นกันี้น”

เรายกังไมล่เหร็นทยุกสลิกี่ง “ถรูกทจาใหล้อยรูล่ใตล้พระองคร์” แตล่เราเหร็นพระองคร์ “ทรงไดล้รกับสงล่าราศบีและพระเกบียรตลิ
เปป็นมงกยุฎ” ครลิสเตบียนมองเหร็นพระองคร์เชล่นนกันี้นโดยความเชพกี่อ พระวจนะของพระเจล้าประกาศวล่ามกันเปป็นเชล่นนกันี้น 
และเราเชพกี่อพระวจนะของพระเจล้า ดล้วยดวงตาแบบมนยุษยร์เราไมล่สามารถมองดรูพระเยซรูประทกับ ณ เบพนี้องขวา
พระหกัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดาไดล้ แตล่เราทราบวล่าพระองคร์ทรงอยรูล่ทบีกี่นกักี่น เราทราบวล่าพระองคร์ทรงไดล้รกับเกบียรตลิและ
สงล่าราศบีพรล้อมกกับตจาแหนล่งทบีกี่สรูงทบีกี่สยุดแหล่งสวรรคร์ และเราไดล้ยลินคจาตรกัสของพระเยซรู: “คนทกันี้งหลายทบีกี่ไมล่ไดล้เหร็นเรา
และยกังเชพกี่อแลล้วกร็ไดล้รกับพร” (ยอหร์น 20:29)

เราจะตล้องเดลินโดยความเชพกี่อ ไมล่ใชล่โดยการมองเหร็น จากพระวจนะของพระเจล้าเราทราบวล่าพระเยซรูทรง
ถรูกยกชรูขถึนี้นสรูล่พระหกัตถร์เบพนี้องขวาของพระเจล้า เราทราบวล่าพระองคร์ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตของเรา ผรูล้อล้อนวอนเผพกี่อของ
เรา ผรูล้เสนอความแทนของเรา แมล้กระทกักี่งบกัดนบีนี้พระองคร์กร็ทรงเสนอความแทนเราตล่อพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์  
พระองคร์ไดล้ทรงรกักเราและไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อเรา เรารกักพระองคร์เพราะพระองคร์ไดล้ทรงรกักเรากล่อน และถถึงแมล้
ความเชพกี่อของเราอาจอล่อนแอ ความเชพกี่อในพระองคร์กร็ไมล่อาจลล้มเหลวไดล้:

“สาธยุการแดล่พระเจล้าและพระบลิดาของพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ผรูล้ซถึกี่งตามพระ
เมตตาอกันบรลิบรูรณร์ของพระองคร์ไดล้โปรดใหล้พวกเราบกังเกลิดใหมล่ เขล้าสรูล่ความหวกังอกันมบีชบีวลิตอยรูล่ โดยการเปป็นขถึนี้นมา
ของพระเยซรูครลิสตร์จากความตาย เพพกี่อใหล้ไดล้รกับมรดกซถึกี่งไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่า และปราศจากมลทลิน และทบีกี่ไมล่รล่วงโรย ซถึกี่ง
ไดล้ถรูกจองไวล้ในสวรรคร์เพพกี่อพวกทล่าน ผรูล้ถรูกพลิทกักษร์รกักษาโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าโดยทางความเชพกี่อไปสรูล่ความรอด 
ซถึกี่งพรล้อมทบีกี่จะถรูกเปปิดเผยในยยุคสยุดทล้าย

“ในความรอดนกันี้นพวกทล่านปปีตลิยลินดบีเปป็นอยล่างยลิกี่ง ถถึงแมล้วล่าบกัดนบีนี้ชกักี่วขณะหนถึกี่ง ถล้าจจาเปป็น พวกทล่านหนกักใจ
โดยทางการถรูกทดลองนานาประการ เพพกี่อการลองดรูความเชพกี่อของพวกทล่าน ซถึกี่งประเสรลิฐยลิกี่งกวล่าทองคจาทบีกี่พลินาศ
ไปไดล้ ถถึงแมล้วล่าความเชพกี่อนกันี้นถรูกทดลองดล้วยไฟ จะไดล้เปป็นเหตยุใหล้เกลิดการสรรเสรลิญ เกบียรตลิและสงล่าราศบี ในการ
ปรากฏของพระเยซรูครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งยกังไมล่ไดล้เหร็น พวกทล่านกร็รกักอยรูล่ ถถึงแมล้วล่าขณะนบีนี้พวกทล่านไมล่เหร็นพระองคร์ แตล่ยกังเชพกี่อ
อยรูล่ พวกทล่านปปีตลิยลินดบีดล้วยความชพกี่นบานเหลพอทบีกี่จะกลล่าวไดล้ และเตร็มเปปีปี่ยมดล้วยสงล่าราศบี โดยไดล้รกับผลสยุดทล้ายแหล่ง
ความเชพกี่อของพวกทล่าน คพอความรอดแหล่งจลิตวลิญญาณของพวกทล่าน” (1 ปต. 1:3-9)



การ “ชลิม” ถรูกใชล้ในเชลิงเปรบียบเปรยถถึงการชลิมความตายของพระครลิสตร์ โดยบล่งบอกถถึงประสบการณร์
สล่วนตกัวของพระองคร์ในการสมกัครใจเผชลิญความมรณา ทบีกี่วล่าพระบยุตรของพระเจล้าควรชลิมความตายเพพกี่อมนยุษยร์ทยุก
คนกร็บอกเปป็นนกัยวล่าความตายนกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงสลินี้นพระชนมร์มบีลกักษณะชล้าและมบีรสขม เมพกี่อเราคลิดถถึงการชลิม 
เรากร็คลิดถถึงการคล่อย ๆ ลลินี้มรสสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่เรากจาลกังชลิมอยรูล่ พระเยซรูไมล่ไดล้สลินี้นพระชนมร์อยล่างรวดเรร็ว พระองคร์ทรง
ทนทยุกขร์ความปวดรล้าวเหลพอจะกลล่าว ความทยุกขร์ระทมทบีกี่ไมล่อาจพรรณนาไดล้ อยล่างชล้า ๆ ทบีกี่ของคนบาปคพอ ในนรก
นลิรกันดรร์ และเนพกี่องจากพระเยซรูไดล้ทรงเขล้าแทนทบีกี่ของคนบาปแลล้ว การทนทยุกขร์ใดกร็ตามทบีกี่นรกนลิรกันดรร์มบีใหล้ นกักี่น
แหละเปป็นสลิกี่งทบีกี่พระเยซรูไดล้ทรงชลิมแลล้วในความมรณาทบีกี่พระองคร์สลินี้นพระชนมร์!

หากมลิใชล่เพราะพระคยุณของพระเจล้า เรากร็คงไมล่มบียอหร์น 3:16 แลล้ว พระคยุณของพระเจล้าไดล้นจาความรกัก
ของพระเจล้าลงมาสรูล่มนยุษยร์ พระคยุณของพระเจล้าไดล้เปป็นเหตยุใหล้พระเจล้าพระบลิดาหกันพระพกักตรร์ของพระองคร์ไปเสบีย 
และในภาพเปรบียบหนถึกี่ง ทรงหลกับตาเมพกี่อพระเยซรูทรงรล้องออกมาวล่า “พระเจล้าของขล้าพระองคร์! พระเจล้าของขล้า
พระองคร์! ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขล้าพระองคร์เสบีย?”

เปป้าหมายของกลโกธามลิใชล่เพพกี่อทจาใหล้พระทกัยของพระเจล้าอล่อนลงตล่อคนบาป ตรงกกันขล้าม พระทกัยอกันอล่อน
โยนและเปปีปี่ยมพระกรยุณาของพระเจล้าไดล้ทรงยอมใหล้กลโกธาเกลิดขถึนี้น กลโกธาไมล่ไดล้สรล้างความรกักขถึนี้นในพระทกัยของ
พระเจล้าสจาหรกับคนบาป พระทกัยของพระเจล้าซถึกี่งเปปีปี่ยมดล้วยความรกักในเรลิกี่มแรกนกันี้นไดล้ทจาใหล้เกลิดกลโกธา กลโกธาไดล้
ถรูกกจาหนดไวล้ลล่วงหนล้ากล่อนทบีกี่พระเจล้าทรงสรล้างแผล่นดลินโลกเสบียอบีก หรพอกล่อนทบีกี่จะมบีคนบาปคนหนถึกี่ง กลโกธาไมล่ไดล้
สรล้างพระคยุณขถึนี้นมา พระคยุณไดล้สรล้างกลโกธาขถึนี้นมา

พระคยุณของพระเจล้าไดล้นจาพระเยซรูลงมาสรูล่มนยุษยร์ พระเจล้าไดล้ทรงตกันี้งพระเยซรูใหล้เปป็นผรูล้ลบลล้างพระอาชญา
ผล่านทางความเชพกี่อในพระโลหลิตของพระองคร์ (รม. 3:24-28) โดยพระคยุณของพระเจล้า พระองคร์ไดล้ทรงยอมใหล้
พระเยซรูชลิมความตายเพพกี่อมนยุษยร์ทยุกคน:

“แตล่พวกเรากร็เหร็นพระเยซรู ผรูล้ซถึกี่งถรูกทจาใหล้ตกี่จากวล่าพวกทรูตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียว เนพกี่องดล้วยความทยุกขร์
ทรมานแหล่งการสลินี้นพระชนมร์ ทรงไดล้รกับสงล่าราศบีและพระเกบียรตลิเปป็นมงกยุฎ เพพกี่อพระองคร์ โดยพระคยุณของพระเจล้า
จะไดล้ทรงชลิมความตายเพพกี่อมนยุษยร์ทยุกคน” (ฮบ. 2:9)

กล่อนโลกไดล้มบีขถึนี้นมา กล่อนอาดกัมไดล้มบีขถึนี้น กล่อนบาปไดล้เขล้าสรูล่แผล่นดลินโลก พระเจล้าพระบลิดา พระเจล้าพระบยุตร
และพระเจล้าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ทรงเหร็นพล้องตรงกกันวล่าพระเมษโปดกทบีกี่ปราศจากตจาหนลิหรพอดล่างพรล้อยจะ
ตล้องถรูกทจาใหล้เปป็นบาปเพพกี่อเรา เพพกี่อทบีกี่เราโดยทางความมรณาของพระองคร์จะไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นคนชอบธรรม:

“เพราะวล่าพระเจล้าไดล้ทรงกระทจาพระองคร์ผรูล้มลิไดล้ทรงรรูล้จกักบาป ใหล้เปป็นบาปเพราะเหร็นแกล่พวกเรา เพพกี่อ
พวกเราจะไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นความชอบธรรมของพระเจล้าในพระองคร์” (2 คร. 5:21)

หากผมสามารถทจาใหล้คยุณเขล้าใจเรพกี่องนบีนี้ไดล้ตามทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเผามกันเขล้าสรูล่ใจของผม คยุณกร็จะ
ซาบซถึนี้งพระเยซรูมากกวล่าทบีกี่คยุณเคยไดล้ซาบซถึนี้ง กลโกธาพรล้อมกกับการทนทยุกขร์และความทยุกขร์ระทมและโลหลิตของมกัน
กร็นล่าเกลบียดในสายตาของมนยุษยร์ แตล่ความนล่าเกลบียด ความทยุกขร์ระทม และการทนทยุกขร์ของกลโกธาไมล่ไดล้ทจาใหล้
พระเจล้าเปลบีกี่ยนพระทกัยของพระองคร์เลยเกบีกี่ยวกกับบาปหรพอคนบาป พระทกัยของพระเจล้าหนกักแนล่นเกบีกี่ยวกกับบาป
และคนบาปกล่อนโลกนบีนี้ไดล้มบีขถึนี้นมา พระเจล้าไดล้ทรงวางแผนและเสรร็จสลินี้นการไถล่กล่อนทบีกี่จะมบีคนบาปสกักคนใหล้ไถล่! 



และความนล่าเกลบียดนกันี้น ความทยุกขร์ระทมนกันี้น ความปวดรล้าวนกันี้น เสบียงรล้องอกันขมขพกี่นนกันี้น “พระเจล้าของขล้าพระองคร์!
พระเจล้าของขล้าพระองคร์! ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขล้าพระองคร์เสบีย?” ลล้วนเปป็นผลลกัพธร์แหล่งพระคยุณของพระเจล้า 
ความโปรดปรานของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อคนบาปซถึกี่งเขาไมล่ไดล้ลงแรง ไมล่สมควรไดล้รกับ และไมล่ไดล้ทจาคยุณความดบีเพพกี่อจะ
รกับ

ไมล่มบีถล้อยคจาในภาษาทกันี้งหลายของมนยุษยร์ทบีกี่สามารถใหล้นลิยามความรกักเชล่นนกันี้นไดล้! ความรกักของพระเจล้าไมล่
สามารถถรูกกลล่าวเปป็นคจาพรูดไดล้ เราเหร็นความรกักของพระเจล้าเปป็นการกระทจาบนกลโกธา พระเยซรูบนกลโกธาทรง
เปป็นความรกักของพระเจล้าทบีกี่ถรูกแสดงออก สลิกี่งดบีทบีกี่สยุดของพระเจล้าทบีกี่ตอบแทนสลิกี่งเลวทบีกี่สยุดของมนยุษยร์

จนุดประสงคต์แหญ่งความมรณาของพระเยซทู
ขล้อ 10-18: “ดล้วยวล่าการนกันี้นเหมาะสจาหรกับพระองคร์ เพราะสลิกี่งสารพกัดกร็สจาหรกับพระองคร์ และสลิกี่งสารพกัด

เปป็นอยรูล่โดยพระองคร์ ในการนจาบยุตรเปป็นอกันมากมาถถึงสงล่าราศบี เพพกี่อทจาใหล้ผรูล้ทบีกี่เปป็นนายแหล่งความรอดของพวกเขา
นกันี้นไดล้ถถึงความสจาเรร็จโดยทางการทนทยุกขร์ทกันี้งหลาย เพพกี่อวล่าทกันี้งพระองคร์ผรูล้ทรงชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ และคนเหลล่านกันี้นผรูล้ไดล้
รกับการชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น ทกันี้งสลินี้นเหลล่านบีนี้กร็มาจากแหลล่งเดบียวกกัน เพราะเหตยุนกันี้นพระองคร์จถึงไมล่ทรงละอายทบีกี่จะทรง
เรบียกเขาเหลล่านกันี้นวล่า เปป็นพบีกี่นล้องกกัน โดยตรกัสวล่า ‘เราจะประกาศพระนามของพระองคร์แกล่พบีกี่นล้องของเรา ในทล่ามก
ลางครลิสตจกักรเราจะรล้องเพลงสรรเสรลิญพระองคร์’ และอบีกครกันี้งวล่า ‘เราจะใหล้ความไวล้วางใจของเราอยรูล่ในพระองคร์’
และอบีกครกันี้งวล่า ‘ดรูเถลิด ตกัวเรากกับบยุตรทกันี้งหลายซถึกี่งพระเจล้าประทานแกล่เราแลล้ว’

“เนพกี่องดล้วยวล่าบยุตรทกันี้งหลายเปป็นผรูล้มบีสล่วนในเนพนี้อหนกังและเลพอดอยรูล่แลล้ว พระองคร์เองกร็ไดล้ทรงมบีสล่วนในสลิกี่ง
เดบียวกกันนกันี้นเชล่นกกัน เพพกี่อโดยทางความตายพระองคร์จะไดล้ทรงทจาลายผรูล้นกันี้นทบีกี่เคยมบีอจานาจแหล่งความตาย นกักี่นคพอ
พญามาร และทรงชล่วยคนเหลล่านกันี้นใหล้พล้น ผรูล้ซถึกี่งโดยความกลกัวแหล่งความตายจถึงเคยอยรูล่ใตล้อจานาจของการเปป็นทาส
ตลอดชกักี่วชบีวลิตของตน

“ดล้วยวล่าแทล้จรลิงแลล้ว พระองคร์มลิไดล้ทรงรกับสภาพของพวกทรูตสวรรคร์ แตล่พระองคร์ไดล้ทรงรกับสภาพแหล่งเชพนี้อ
สายของอกับราฮกัม เหตยุฉะนกันี้นพระองคร์จถึงทรงตล้องเปป็นเหมพอนอยล่างพบีกี่นล้องของพระองคร์ในทยุกประการ เพพกี่อวล่า
พระองคร์จะไดล้ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตเปปีปี่ยมดล้วยพระเมตตาและความสกัตยร์ซพกี่อในสลิกี่งตล่าง ๆ ซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับพระเจล้า 
เพพกี่อกระทจาใหล้เกลิดการคพนดบีกกันเพราะเหตยุบาปทกันี้งหลายของประชาชน ดล้วยวล่าในการทบีกี่พระองคร์เองไดล้ทรงทนทยุกขร์
ยากในการถรูกทดลองนกันี้น พระองคร์จถึงทรงสามารถทบีกี่จะชล่วยเหลพอคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกทดลองไดล้”

“การนกันี้นเหมาะสจาหรกับพระองคร์…” ในทบีกี่นบีนี้ อยล่างฉกับพลกัน เราไดล้เกรลิกี่นนจาเขล้าสรูล่อบีกแงล่มยุมหนถึกี่งในการเผย
ใหล้ประจกักษร์ของพระบยุตร “พระองคร์” หมายถถึงใคร? มกันหมายถถึงพระเจล้าพระบลิดา หรพอหมายถถึงพระเยซรูพระ
บยุตร?

นบีกี่เปป็นการอล้างอลิงถถึงพระบลิดา พระคยุณของพระเจล้าไดล้ชกักนจาใหล้เกลิดการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นทบีกี่นจาไปสรูล่การ
ประทานสงล่าราศบีใหล้แกล่พระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงถรูกทจาใหล้ตกี่จากวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์หนล่อยเดบียวเพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะทรงชลิม
ความตายเพพกี่อมนยุษยร์ทยุกคนไดล้ และพระเจล้าทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ทจาใหล้พระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์กลาย
เปป็นนายแหล่งความรอดผล่านทางการทนทยุกขร์ ไมล่มบีผรูล้อพกี่นแลล้วในสวรรคร์หรพอในแผล่นดลินโลกทบีกี่สามารถกลายเปป็นนาย
แหล่งความรอดไดล้ และพระเจล้าไดล้ทรงตกันี้งพระบยุตรของพระองคร์เพพกี่อทบีกี่พระบยุตรนกันี้นจะไดล้กลายเปป็นผรูล้ลบลล้างพระ



อาชญาเพราะบาปทกันี้งหลาย
ถถึงแมล้วล่าวลบีนกันี้น “เพราะสลิกี่งสารพกัดกร็สจาหรกับพระองคร์ และสลิกี่งสารพกัดเปป็นอยรูล่โดยพระองคร์” สามารถใชล้ไดล้

กกับพระบยุตร (ฮบ. 1:1-3; คส. 1:16,17) เรากร็ตล้องยอมรกับวล่าคจากลล่าวนบีนี้สามารถหมายถถึงพระเจล้าพระบลิดาไดล้เชล่น
กกัน พระเจล้าพระบลิดาสามารถถรูกกลล่าวไดล้วล่าเปป็นตล้นเหตยุแรกและบกันี้นปลายสยุดทล้ายของจกักรวาลทบีกี่ถรูกเนรมลิตสรล้าง
ขถึนี้นมา ในเรลิกี่มแรกนกันี้น พระเจล้า ในเรลิกี่มแรกนกันี้น พระเจล้าไดล้เนรมลิตสรล้าง

“ดล้วยวล่าการนกันี้นเหมาะสจาหรกับพระองคร์ (พระเจล้าพระบลิดา)...เพพกี่อทจาใหล้ผรูล้ทบีกี่เปป็นนายแหล่งความรอดของ
พวกเขานกันี้นไดล้ถถึงความสจาเรร็จโดยทางการทนทยุกขร์ทกันี้งหลาย” “การนกันี้นเหมาะ” หมายความวล่ามกันสอดคลล้องและ
สอดประสานกกับอยุปนลิสกัยของพระเจล้าพระบลิดา (ตกัวตนและจยุดประสงคร์ของพระองคร์) ทบีกี่จะนจาบยุตรเปป็นอกันมากเขล้า
สรูล่สงล่าราศบีโดยการทจาใหล้นายแหล่งความรอดองคร์นกันี้นถถึงความสจาเรร็จโดยทางการทนทยุกขร์ พระเยซรูทรงสอนแลล้ววล่า
เมลร็ดขล้าวตล้องรล่วงลงไปในพพนี้นดลินและตาย มลิฉะนกันี้นมกันกร็จะอยรูล่เพบียงลจาพกัง แตล่เมพกี่อตายไป มกันกร็จะเกลิดผลมาก-และ
พระองคร์ทรงเปป็นเมลร็ดขล้าวนกันี้น

มกันเปป็นเหตยุจจาเปป็นของพระเจล้าทบีกี่ผรูล้หนถึกี่งตล้องตายเพพกี่อรกับบาปทกันี้งหลายของผรูล้คน โดยประกาศลิตของ
พระเจล้า คล่าจล้างของบาปคพอความตาย…จลิตวลิญญาณทบีกี่ทจาบาปจะตายอยล่างแนล่นอน-และพระเจล้าไมล่ทรง
เปลบีกี่ยนแปลง พระลกักษณะทกันี้งสลินี้นของพระเจล้าถรูกนจาใหล้สอดประสานกกันในแผนการแหล่งความรอด-พระคยุณของ
พระเจล้า ความรกักของพระองคร์ ความยยุตลิธรรมของพระองคร์ ความชอบธรรมของพระองคร์ ความบรลิสยุทธลิธิ์ของ
พระองคร์ ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ ความเมตตาของพระองคร์ และแผนการนลิรกันดรร์ของพระองคร์ ไมล่มบีทางอพกี่นแลล้ว
ตอนนกันี้น-และพระเจล้า ซถึกี่งทรงมบีฤทธลิธิ์สลิทธลิธิ์ขาด ทรงทราบอยรูล่แลล้ววล่าไมล่มบีทางอพกี่น ดล้วยวล่าความรอดไดล้ถรูกตกัดสลินใจ 
ถรูกวางแผน และถรูกทจาใหล้เสรร็จสลินี้นอยล่างชกัดเจนแลล้วกล่อนทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงวางรากฐานของจกักรวาลหรพอไดล้ทรง
ทจาใหล้เกลิดผงคลบีดลินเมร็ดหนถึกี่งซถึกี่งจากผงคลบีดลินนกันี้นพระองคร์ไดล้ทรงสรล้างมนยุษยร์ (1 ปต. 1:18-25)

เมพกี่อถถึงเวลาและสถานทบีกี่อกันเหมาะสม เปาโลจะทจาใหล้ทราบถถึงความหมายของการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของ
พระครลิสตร์ในความสกัมพกันธร์ตล่อเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นของพกันธสกัญญาเดลิมนกันี้น แตล่ในบทนบีนี้ของเราเขาแคล่กจาลกังชบีนี้
ใหล้เหร็นวล่ามกันสอดคลล้องกกับอยุปนลิสกัยของพระเจล้าพระบลิดาทบีกี่จะยอมใหล้พระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์
ทนทยุกขร์เพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะไดล้นจา “บยุตรเปป็นอกันมาก” (ภาษากรบีกเดลิมอล่านวล่า “มวลชนซล้อนมวลชน”) เขล้าสรูล่สงล่า
ราศบี

การทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระครลิสตร์เปป็นเรพกี่องทบีกี่แปลกประหลาดจรลิง ๆ ในความคลิดของชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น
ในการเชพกี่อมโยงกกับความหวกังของพวกเขาเรพกี่องการเสดร็จมาของพระเมสสลิยาหร์ การทนทยุกขร์เชล่นนกันี้นเปป็นเรพกี่องไมล่
ถรูกปากของพวกเขาเอาเสบียเลย และนล่าเหยบียดหยามตล่อความหยลิกี่งทะนงของพวกเขา พวกเขากจาลกังตกันี้งตาคอยผรูล้
ครอบครองทบีกี่ทรงเดชานยุภาพ ไมล่ใชล่พระเมษโปดกทบีกี่ตกี่จาตล้อยของพระเจล้า อลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาไดล้ชบีนี้
ใหล้เหร็นขล้อเทร็จจรลิงแหล่งความตกี่จาตล้อยของพระครลิสตร์-วล่าพระองคร์จะทรงเตลิบโตขถึนี้นมาดยุจหนล่ออล่อนทบีกี่ออกมาจากพพนี้น
ดลินแหล้ง-แตล่เชล่นเดบียวกกับคนมากมายวกันนบีนี้ พวกเขาไมล่ไดล้รกับเอาขล่าวสารนกันี้น

ภาคพกันธสกัญญาใหมล่ของเราบอกเราวล่าในชกักี่วโมงทบีกี่เราไมล่คาดคลิด พระเยซรูจะเสดร็จกลกับมาเหมพอนอยล่างทบีกี่
พระองคร์ไดล้เสดร็จจากไป มกันบอกเราวล่าเมพกี่อผรูล้คนพรูดวล่า “สงบสยุขและปลอดภกัย” ความพลินาศฉกับพลกันจะมาสรูล่พวก



เขา ผรูล้คนอล่านความจรลิงเหลล่านบีนี้วกันนบีนี้-แตล่พวกเขาไมล่เชพกี่อสลิกี่งทบีกี่พวกเขาอล่าน มกันกร็เปป็นเชล่นนกันี้นกกับชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น 
พวกเขากจาลกังตกันี้งตาคอยพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาทบีกี่จะเสดร็จมาในฤทธานยุภาพและสงล่าราศบียลิกี่งใหญล่เพพกี่อครอบ
ครองบนแผล่นดลินโลก-ไมล่ใชล่ตายอยล่างนล่าละอายบนกางเขนอกันหนถึกี่ง ถถึงแมล้วล่าจยุดประสงคร์แหล่งความมรณาและการ
เปป็นขถึนี้นจากตายของพระองคร์กร็คพอ เพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะนจาบยุตรเปป็นอกันมากเขล้าสรูล่สงล่าราศบีกร็ตาม

“...เพพกี่อทจาใหล้ผรูล้ทบีกี่เปป็นนายแหล่งความรอดของพวกเขานกันี้นไดล้ถถึงความสจาเรร็จโดยทางการทนทยุกขร์ทกันี้งหลาย”
คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “นาย” ถรูกแปลเปป็น “ผรูล้ใหล้กจาเนลิด” ในฮบีบรรู 12:2 มกันยกังหมายถถึง “หกัวหนล้า ผรูล้นจา หรพอ
เจล้านาย” เชล่นกกัน พระเยซรูทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดและผรูล้ทจาใหล้สจาเรร็จแหล่งความเชพกี่อของเรา และพระเจล้าไดล้ทรงมอบ
พระราชกลิจแหล่งความรอดและการนจาบยุตรเปป็นอกันมากเขล้าสรูล่สงล่าราศบีไวล้กกับพระองคร์

เราคลิดถถึงผรูล้นจาคนหนถึกี่งทบีกี่นจาหนล้าไปกล่อนคนเหลล่านกันี้นทบีกี่กจาลกังถรูกนจา เขาเปป็นผรูล้นจาทางของพวกเขา เขานจา
พวกเขาอล้อมหลบภกัยอกันตรายและหลยุมพรางตล่าง ๆ ของการเดลินทางนกันี้น เขากจาราบพวกศกัตรรู เขาทนทยุกขร์กกับคน
เหลล่านกันี้นทบีกี่เขานจา เขาปลอบประโลมใจพวกเขา-และเขาไมล่นจาพวกเขาไปเพบียงกลางทางและจากนกันี้นกร็ทลินี้งพวกเขา
ไป เขานจาพวกเขาไปจนสยุดทาง เขานจาพวกเขาไปตลอดทาง องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงเปป็นผรูล้เลบีนี้ยงดรูของผม … 
พระองคร์ทรงนจาผมไปในวลิถบีเหลล่านกันี้นแหล่งความชอบธรรม…ใชล่แลล้วครกับ ถถึงแมล้วล่าผมเดลินผล่านเขล้าหยุบเขาแหล่งเงา
มกัจจยุราช ผมกร็จะไมล่กลกัวความชกักี่วรล้ายใด ๆ เพราะพระองคร์ทรงอยรูล่ดล้วยกกับผม! ผรูล้นจาแหล่งความรอดของเราจะไมล่มบี
ทางทลินี้งเราใหล้อยรูล่ลจาพกังเลย 

ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระเยซรูทรงถรูกทจาใหล้ “ถถึงความสจาเรร็จโดยทางการทนทยุกขร์ทกันี้งหลาย” แลล้วไมล่ไดล้บอก
เปป็นนกัยวล่าพระองคร์เคยไมล่สมบรูรณร์แบบ หรพอวล่าพระองคร์เคยทจาบาป พระองคร์ทรงเปป็นพระบยุตรของพระเจล้าผรูล้ทรง
ฤทธลิธิ์สลิทธลิธิ์ขาด พระองคร์ทรงสมบรูรณร์แบบในทยุกประการ พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ไมล่มบีบาป ไรล้มลทลิน ปราศจากอยุบาย 
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าทบีกี่สมบรูรณร์แบบ-และพระองคร์ทรงเปป็นมนยุษยร์ทบีกี่สมบรูรณร์แบบ-แตล่อยล่าพลาดขล้อเทร็จจรลิงนบีนี้
ของพระคกัมภบีรร์: ความสมบรูรณร์แบบของพระเยซรูไมล่เพบียงพอทบีกี่จะชล่วยเราใหล้รอด! ความไรล้บาปของพระองคร์ไมล่
เพบียงพอทบีกี่จะนจาบยุตรเปป็นอกันมากเขล้าสรูล่สงล่าราศบีหรพอทจาใหล้มนยุษยร์เหมาะสจาหรกับอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์

เราไมล่ไดล้รกับความรอดโดยชบีวลิตทบีกี่ไรล้บาปและสมบรูรณร์แบบของพระครลิสตร์ แตล่โดยความมรณาของ
พระองคร์ ความไรล้บาปของพระเยซรูบนแผล่นดลินโลกนบีนี้แสดงใหล้เราเหร็นวล่าเราบาปหนาขนาดไหน ความสมบรูรณร์
แบบของพระองคร์แสดงใหล้เราเหร็นความไมล่สมบรูรณร์แบบของเราเอง แตล่ถล้าเราอยากไดล้รกับความรอด มกันกร็เปป็นเหตยุ
จจาเปป็นของพระเจล้าทบีกี่พระองคร์ตล้องถรูกยกขถึนี้นบนกางเขนนกันี้น ความมรณาของพระองคร์คพอสลิกี่งทบีกี่ตล้องเกลิดขถึนี้น

การทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า ความเชพกี่อฟฟังโดยสมบรูรณร์ของพระองคร์กระทกักี่งจนถถึงความ
มรณาแหล่งกางเขนนกันี้น เปป็นการตอบสนองอกันสมบรูรณร์แบบตล่อนนี้จาพระทกัยของพระเจล้าในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวกกับการชจาระ
หนบีนี้บาปและความจจาเปป็นฝฝ่ายศบีลธรรมทบีกี่จะตล้องพลิพากษาโทษบาป-ไมล่ใชล่บาปของพระเยซรู เพราะวล่าพระองคร์ทรง
ไมล่มบีบาป แตล่เปป็นบาปทกันี้งหลายของเรา ในความเชพกี่อฟฟังของพระครลิสตร์จนถถึงความมรณาพระองคร์ทรงมบีคยุณสมบกัตลิ
อยล่างสมบรูรณร์แบบทบีกี่จะแสวงหาและชล่วยผรูล้ทบีกี่หลงหายใหล้รอด (ลรูกา 19:10) โดยประกาศลิตของพระเจล้า ขล้อเรบียก
รล้องของบาปทบีกี่มบีตล่อคนบาปตล้องถรูกตอบสนองโดยความตายของตกัวแทนผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ไมล่มบีบาป และโดยความตายเพพกี่อ
รกับโทษบาปเทล่านกันี้น มนยุษยร์จถึงสามารถถรูกทจาใหล้กลกับคพนดบีกกับพระเจล้าไดล้



เมพกี่ออาดกัมไดล้ทจาบาปในสวนเอเดน การรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับพระเจล้าไดล้ถรูกทจาลายและสกันตลิสยุขกกับพระเจล้า
กร็จากไป ดกังนกันี้นเสล้นทางของคนบาปกลกับไปสรูล่พระเจล้าจถึงตล้องเปป็นเสล้นทางแหล่งการทนทยุกขร์ พระเยซรูไดล้เดลินไปบน
เสล้นทางนกันี้นแลล้วโดยไมล่หวกักี่นไหว ทยุกยล่างกล้าวของเสล้นทางนกันี้น และนรกไมล่อาจหยยุดยกันี้งพระองคร์ไดล้จนกระทกักี่ง
พระองคร์ไปถถึงปลายทางแหล่งภารกลิจของพระองคร์และตรกัสไดล้วล่า “สจาเรร็จแลล้ว!” (ยอหร์น 19:30)

ในและผล่านทางการทนทยุกขร์ทบีกี่ไมล่อาจพรรณนาไดล้ของพระเยซรู พระองคร์ทรงสจาเรร็จขล้อเรบียกรล้องของ
พระเจล้าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ในการชจาระหนบีนี้บาปและบรรลยุเปป้าหมายของการเสดร็จมารกับสภาพเนพนี้อหนกังของพระองคร์แลล้ว: 
และไดล้ทรงทนทยุกขร์ความปวดรล้าว ความชนี้จาใจ นนี้จาตา ความเศรล้าโศก ความผลิดหวกัง และการแยกขาดทกันี้งสลินี้นทบีกี่บาป
จะเรบียกรล้องไดล้แลล้ว พระองคร์ไดล้ทรงกลายเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดทบีกี่สมบรูรณร์แบบ ผรูล้นจาทบีกี่สมบรูรณร์แบบแหล่งความรอด
พระองคร์ไมล่เพบียงนจาเราเขล้าสรูล่ความรอดเทล่านกันี้น-พระองคร์ทรงนจาเราผล่านโลกนบีนี้ไปถถึงปลายทางแหล่งการเดลินทาง
แบบผรูล้สกัญจรของเรา-และจากนกันี้น โดยทางพระองคร์เอง (ประตรูนกันี้น) เขล้าในนครขาวดยุจมยุกดานกันี้น ทยุกคนทบีกี่เขล้าไปทบีกี่
นกักี่นตล้องเขล้าไปโดยพระองคร์ (ยอหร์น 10:1-6)

พระเยซทู-พระผทูจ้ชญ่วยใหจ้รอดและผทูจ้ทรงชคาระใหจ้บรยสนุทธยธ
ในขล้อ 11 เราเหร็นผลลกัพธร์มากขถึนี้นของการทนทยุกขร์ทกันี้งหลายของพระครลิสตร์ พระองคร์ไมล่เพบียงไดล้ทนทยุกขร์

เพพกี่อชล่วยเราใหล้รอด แตล่พระองคร์ทรงชจาระเราใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ ในทบีกี่นบีนี้เราเหร็นความสกัมพกันธร์ระหวล่างพระเยซรูกกับบยุตรทกันี้ง
หลายของพระเจล้า ทยุกคนทบีกี่ไวล้วางใจในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์และพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของ
พระองคร์กร็ถรูกชล่วยใหล้รอดและถรูกชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ และพระองคร์ไมล่ทรงละอายทบีกี่จะเรบียกเราวล่าพบีกี่นล้อง

“ทกันี้งพระองคร์ผรูล้ทรงชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ และคนเหลล่านกันี้นผรูล้ไดล้รกับการชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น ทกันี้งสลินี้นเหลล่านบีนี้กร็มา
จากแหลล่งเดบียวกกัน” พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเราทรงถพอครองความเปป็นมนยุษยร์เหมพอนอยล่างทบีกี่เราถพอครองมกัน-แตล่
ทรงปราศจากบาป พระองคร์ทรงเปป็นมนยุษยร์พอ ๆ กกับทบีกี่เราเปป็นมนยุษยร์-แตล่ทรงปราศจากบาป นบีกี่คพอหนถึกี่งใน
ประเดร็นหลกักเหลล่านกันี้นของบททบีกี่ 2 พระครลิสตร์ไดล้ทรงกลายเปป็นมนยุษยร์ โดยทรงรล่วมแบล่งปฟันในความเปป็นมนยุษยร์ของ
คนเหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อจะชล่วยใหล้รอด พระองคร์ไดล้ทรงรกับสล่วน (สล่วนทบีกี่เปป็นเนพนี้อหนกัง) ของมนยุษยร์ ใน
คจาอธลิษฐานอล้อนวอนเผพกี่อของพระองคร์ พระองคร์ทรงทรูลตล่อพระบลิดาวล่า “พระองคร์ทรงสล่งขล้าพระองคร์เขล้ามาในโลก
แลล้วฉกันใด ขล้าพระองคร์กร็สล่งพวกเขาเขล้าไปในโลกแลล้วฉกันนกันี้น และเพราะเหร็นแกล่พวกเขา ขล้าพระองคร์จถึงแยกตกัว
ของขล้าพระองคร์ไวล้ เพพกี่อพวกเขาจะรกับการทรงชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์โดยทางความจรลิงดล้วย” (ยอหร์น 17:18,19)

พระครลิสตร์ไดล้ทรงแยกตกันี้งพระองคร์เองไวล้แดล่พระเจล้าพระบลิดา: ดกังนกันี้นพระองคร์จถึงทรงเปป็น “ผรูล้ถรูกชจาระใหล้
บรลิสยุทธลิธิ์” และพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะชจาระแยกตกันี้งผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ ผรูล้ทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วทยุกคนถรูก
แยกตกันี้งไวล้ (ถรูกชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์) แดล่พระเจล้า ดกังนกันี้นพระองคร์จถึงไมล่ทรงละอายทบีกี่จะเรบียกเราวล่าพบีกี่นล้อง-เพราะวล่า
พระองคร์ทรงรล่วมแบล่งปฟันความเปป็นมนยุษยร์ของเรา

“พบีกี่นล้อง” บล่งบอกถถึงผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้ว หลกักคจาสอนเรพกี่อง “พระเจล้าเปป็นบลิดาของทยุกคน
และมนยุษยร์ทยุกคนเปป็นพบีกี่นล้องกกัน” ไมล่ถรูกพบในพระวจนะของพระเจล้าเลย มนยุษยร์ทยุกคนไมล่ใชล่ลรูกของพระเจล้า กลล่าว
ในฝฝ่ายวลิญญาณ แนล่นอนวล่าพระองคร์ไดล้ทรงสรล้างทยุกคน แตล่พระองคร์ไมล่ทรงเปป็นพระบลิดาของทยุกคนจากแงล่มยุมฝฝ่าย
วลิญญาณ พระองคร์ทรงเปป็นพระบลิดาของผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเทล่านกันี้น มนยุษยร์ทยุกคนเปป็นเพพกี่อนบล้านกกัน แตล่มนยุษยร์ทยุกคน



ไมล่ใชล่พบีกี่นล้องกกัน พระเยซรูทรงบอกชนรล่วมชาตลิของพระองคร์เองวล่า “ทล่านทกันี้งหลายมาจากพล่อของทล่านทกันี้งหลายคพอ
พญามาร” (ยอหร์น 8:44) เฉพาะคนเหลล่านกันี้นทบีกี่บกังเกลิดจากพระวลิญญาณและถรูกลล้างชจาระในพระโลหลิตโดยฤทธลิธิ์
เดชของพระองคร์ถรูกเรบียกวล่าพบีกี่นล้อง: “ผรูล้ถรูกเลพอกสรรไวล้แลล้วตามการทรงทราบลล่วงหนล้าของพระเจล้าพระบลิดา โดย
ทางการชจาระตกันี้งไวล้ใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ของพระวลิญญาณ มาสรูล่การเชพกี่อฟฟัง และการประพรมโดยพระโลหลิตของพระเยซรู
ครลิสตร์ ขอพระคยุณและสกันตลิสยุขจงเพลิกี่มพรูนแกล่พวกทล่านเถลิด” (1 ปต. 1:2) 

พระครลิสตร์ของพระเจล้าไดล้ทรงกลายเปป็นพระเยซรูของมนยุษยร์เพพกี่อแสวงหาและเพพกี่อชล่วยผรูล้ทบีกี่หลงหายไปใหล้
รอด และเมพกี่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่หลงหายตล้อนรกับพระเยซรูเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด พระองคร์กร็ทรงชจาระแยกตกันี้งพวกเขา 
จากนกันี้นพระองคร์ผรูล้ทรงเปป็นผรูล้ชจาระแยกตกันี้งและคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกชจาระแยกตกันี้งกร็ “มาจากแหลล่งเดบียวกกันทยุกคน”

พระเยซรูทรงเปป็นพระบยุตรนลิรกันดรร์ ทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า และประสรูตลิจากหญลิงพรหมจารบี 
และพระองคร์เพบียงผรูล้เดบียวทรงถพอครองความสกัมพกันธร์อกันมบีเอกลกักษณร์นกันี้นตล่อพระบลิดา แตล่เพราะพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จ
สลินี้นแลล้วของพระองคร์ โดยทางการทนทยุกขร์หลายประการและพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ ผรูล้เชพกี่อทยุกคนจถึง
เปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า เมพกี่อเราเชพกี่อบนพระบยุตรนกันี้น ความเชพกี่อของเราในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วและ
พระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์กร็ยกชรูเราขถึนี้นสรูล่ตจาแหนล่งบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า ผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงกลาย
เปป็นพระบลิดาของเราเมพกี่อเราใชล้ความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์:

“ดล้วยวล่าทยุกคนทบีกี่ถรูกนจาพาโดยพระวลิญญาณของพระเจล้า คนเหลล่านกันี้นกร็เปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า 
เพราะวล่าพวกทล่านไมล่ไดล้รกับวลิญญาณแหล่งการเปป็นทาสอบีกซถึกี่งนจาไปสรูล่ความกลกัว แตล่พวกทล่านไดล้รกับพระวลิญญาณแหล่ง
การทรงรกับเปป็นบยุตร ซถึกี่งโดยพระวลิญญาณนบีนี้พวกเรารล้องวล่า “อกับบา” คพอพระบลิดา พระวลิญญาณนกันี้นเองทรงเปป็น
พยานรล่วมกกับจลิตวลิญญาณของพวกเราวล่า พวกเราเปป็นลรูกทกันี้งหลายของพระเจล้า” (รม. 8:14-16)

เพราะการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระครลิสตร์และฤทธลิธิ์เดชทบีกี่ชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ เพราะกางเขน
แหล่งกลโกธาและอยุโมงคร์ฝฟังศพทบีกี่วล่างเปลล่านกันี้น ผรูล้เชพกี่อจถึงกลายเปป็นผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งสภาพของพระเจล้า: “โดยสลิกี่งเหลล่านบีนี้
ไดล้ประทานบรรดาพระสกัญญาอกันใหญล่ยลิกี่งและประเสรลิฐแกล่พวกเรา เพพกี่อวล่าดล้วยพระสกัญญาเหลล่านบีนี้ พวกทล่านจะไดล้
เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งสภาพของพระเจล้า โดยพล้นจากความเสพกี่อมโทรมทบีกี่มบีอยรูล่ในโลกนบีนี้โดยทางราคะตกัณหา” (2 ปต.
 1:4)

พระเยซรูไมล่เคยใชล้คจาวล่า “พบีกี่นล้อง” เมพกี่อตรกัสถถึงพวกคนไมล่เชพกี่อเลย แนล่นอนวล่าพระองคร์ทรงรกักคนบาป 
พระองคร์ไดล้ทรงรกักคนบาปทกันี้งหลายมากเสบียจนพระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อชล่วยพวกเขาใหล้รอด แตล่พวกเขาไมล่
อาจถรูกเรบียกวล่าเปป็นพบีกี่นล้องของพระองคร์ไดล้จนกวล่าพวกเขาเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์และพระ
โลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ เมพกี่อพวกเขากลายเปป็นผรูล้รกับพระคยุณของพระเจล้า ผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งสภาพของพระเจล้า
และผรูล้ถรูกสรล้างใหมล่ในพระเยซรูครลิสตร์ พวกเขาจถึงเปป็น “พบีกี่นล้อง” ของพระองคร์

พระเยซรู (ผรูล้ทรงชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์) และผรูล้เชพกี่อ (ผรูล้ถรูกชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์) “มาจากแหลล่งเดบียวกกัน เพราะเหตยุ
นกันี้นพระองคร์จถึงไมล่ทรงละอายทบีกี่จะทรงเรบียกเขาเหลล่านกันี้นวล่า เปป็นพบีกี่นล้องกกัน” ในมกัทธลิว 10:32,33 พระเยซรูตรกัสวล่
า “เหตยุฉะนกันี้นผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่จะยอมรกับเราตล่อหนล้ามนยุษยร์ เราจะยอมรกับผรูล้นกันี้นตล่อพระพกักตรร์พระบลิดาของเราผรูล้ซถึกี่งทรง



สถลิตในสวรรคร์ดล้วย แตล่ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่จะปฏลิเสธเราตล่อหนล้ามนยุษยร์ เราจะปฏลิเสธผรูล้นกันี้นตล่อพระพกักตรร์พระบลิดาของเรา
ผรูล้ซถึกี่งทรงสถลิตในสวรรคร์ดล้วย”

หนทางเดบียวทบีกี่เปป็นไปไดล้ทบีกี่มนยุษยร์ทบีกี่ตายไดล้จะทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยและเขล้านครขาวดยุจมยุกดานกันี้นไดล้คพอ
การวางใจในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรู พระองคร์ผรูล้เดบียวทบีกี่เคยทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัย “เหตยุฉะนกันี้น
บกัดนบีนี้ จถึงไมล่มบีการปรกับโทษแกล่คนทกันี้งหลายซถึกี่งอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์…” (รม. 8:1)

ไมล่มบีทบีกี่ใดในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ทบีกี่เราถรูกสกักี่งใหล้เรบียกพระเยซรูวล่า “พบีกี่ชาย” พระองคร์ไมล่ทรงละอายทบีกี่จะ
เรบียกเราวล่า “พบีกี่นล้อง” และในยอหร์น 15:15 พระองคร์ทรงเรบียกเราวล่า “มลิตรสหาย” แตล่สจาหรกับเรา พระองคร์ทรง
เปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า คนกลาง ผรูล้อล้อนวอนเผพกี่อ ผรูล้เสนอความแทน มหาปยุโรหลิต ในยอหร์น 
13:13 พระองคร์ตรกัสวล่า “ทล่านทกันี้งหลายเรบียกเราวล่า พระอาจารยร์และองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า และพวกทล่านเรบียกถรูก
ตล้องแลล้ว เพราะเราเปป็นเชล่นนกันี้น”

ขล้อ 12 และ 13 ของบทนบีนี้ของเรามบีคจากลล่าวทบีกี่ยกมาจากภาคพกันธสกัญญาเดลิม ซถึกี่งยพนยกันคจาประกาศนกันี้นใน
พระคจาขล้อทบีกี่แลล้ว ขล้อ 12 ยกคจาพรูดมาจากเพลงสดยุดบี 22:22 และขล้อ 13 ยกคจาพรูดมาจากอลิสยาหร์ 8:17,18 
นอกจากนบีนี้ ในยอหร์น 17:26 พระเยซรูกร็ตรกัสเชล่นกกันวล่า “และขล้าพระองคร์ประกาศพระนามของพระองคร์แกล่พวก
เขาแลล้ว และจะประกาศพระนามของพระองคร์นกันี้น เพพกี่อความรกักซถึกี่งพระองคร์ทรงรกักขล้าพระองคร์แลล้วนกันี้นจะอยรูล่ใน
พวกเขา และขล้าพระองคร์จะอยรูล่ในพวกเขา”

ขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้แสดงออกถถึงความมกักี่นใจของพระบยุตรในพระบลิดาและการทบีกี่พระองคร์พถึกี่งพาพระบลิดาใน
ชล่วงวกันเหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงอยรูล่บนแผล่นดลินโลกในกายเนพนี้อหนกัง ในทบีกี่นบีนี้เราเหร็นการเปป็นพวกเดบียวกกันกกับผรูล้เชพกี่อทกันี้ง
หลายของพระองคร์เชล่นกกัน-คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ในยยุคเปปีปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งพระคยุณนบีนี้จะถรูกนจาเขล้าสรูล่วลิถบีทางแหล่งความเชพกี่อ

ในเพลงสดยุดบี 18:2 เราอล่านวล่า “พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นศลิลาของขล้าพเจล้า และทรงเปป็นปป้อมปราการของ
ขล้าพเจล้า และทรงเปป็นผรูล้ชล่วยใหล้รอดพล้นของขล้าพเจล้า เปป็นพระเจล้าของขล้าพเจล้า เปป็นกจาลกังของขล้าพเจล้า ในพระองคร์
ขล้าพเจล้าจะวางใจ เปป็นดกันี้งของขล้าพเจล้า และทรงเปป็นเขาแหล่งความรอดของขล้าพเจล้า และทรงเปป็นทบีกี่กจาบกังเขล้มแขร็ง
ของขล้าพเจล้า” เราทราบวล่าเพลงสดยุดบีบทนบีนี้กลล่าวถถึงดาวลิดและการชล่วยเขาใหล้รอดพล้นแบบอกัศจรรยร์จากเหลล่าศกัตรรู
ของเขา แตล่เราทราบเชล่นกกันวล่าเนพกี่องจากดาวลิดเปป็นภาพเลร็งของพระครลิสตร์ จถึงมบีคจาประกาศถถึงพระเมสสลิยาหร์อยล่าง
แนล่นอนในสลิกี่งทบีกี่เขากลล่าว

ในขล้อพระคจาทบีกี่เปป็นคจาพยากรณร์เหลล่านบีนี้ซถึกี่งเปาโลยกมา เราพบขล้ออล้างอลิงทบีกี่ชกัดเจนถถึงขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระ
ครลิสตร์จะทรงรกับรล่างกายหนถึกี่งทบีกี่ตายไดล้ และในกายทบีกี่ตกี่จาตล้อยนกันี้นจะทรงเดลินในแผล่นดลินโลกนบีนี้ดล้วยการทบีกี่พระองคร์
พถึกี่งพาและไวล้วางใจในพระเจล้า พระองคร์ทรงทจาเชล่นนกันี้นจรลิง ๆ และเราถรูกเรบียกใหล้ทจาแบบเดบียวกกัน เพราะวล่า “คน
ชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ” ความเชพกี่อมบีคล่ากกับพระเจล้า

“ดรูเถลิด ตกัวเรากกับบยุตรทกันี้งหลายซถึกี่งพระเจล้าประทานแกล่เราแลล้ว” ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้เกพอบจะเหมพอนกกันกกับ
ถล้อยคจาเหลล่านกันี้นของอลิสยาหร์ 8:18 และโดยการยกคจาพรูดจากขล้อพระคจาตอนนบีนี้จากพระคกัมภบีรร์ของคนฮบีบรรู เปาโล
ยพนยกันสลิกี่งทบีกี่เขาไดล้ประกาศแลล้ว-นกักี่นคพอ วล่าพระเจล้าทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ไดล้ตรกัสแกล่บรรพบยุรยุษผล่านทางพวกศาสดาพยากรณร์ 
และวล่าพระเจล้าองคร์เดบียวกกันนบีนี้ตรกัสแกล่เราแลล้วในการแจกจล่ายนบีนี้ “ในพระบยุตร”



ขล้อเทร็จจรลิงของพระเจล้าทบีกี่เปาโลกจาลกังประกาศและพยายามทบีกี่จะทจาใหล้พบีกี่นล้องของเขาเหร็น กร็คพอวล่า 
พระเจล้าของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงเปป็นพระเจล้าของเรา เขาชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมสนกับสนยุน
สลิกี่งทบีกี่เขาไดล้ประกาศมาตลอด-วล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกแยกตกันี้งไวล้ในพระครลิสตร์เปป็นลรูกทกันี้งหลายของพระเจล้าผล่านทาง
พระคยุณของพระเจล้า โดยถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนของสภาพของพระเจล้าแลล้ว และดล้วยเหตยุนบีนี้พวกเขาจถึงมบีพระบลิดา
องคร์เดบียวกกันกกับทบีกี่พระบยุตรนกันี้นทรงมบี และพวกเขาจถึงเปป็นหนถึกี่งเดบียวกกันกกับพระองคร์

เหตนุจคาเปป็นของพระเจจ้าเรสยิ่องการทนทนุกขต์ตญ่าง ๆ ของพระครยสตต์
จนถถึงจยุดนบีนี้ เปาโลไดล้ประกาศขล้อเทร็จจรลิงเรพกี่องการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระครลิสตร์ เขาไดล้นจาเสนอผลลกัพธร์

บางอยล่างของการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้น และในขล้อ 14 และ 15 เขาเรลิกี่มชบีนี้ใหล้เหร็นความจจาเปป็นของการทนทยุกขร์เหลล่า
นกันี้นของพระครลิสตร์

ลรูกทกันี้งหลายของมนยุษยร์เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนในเนพนี้อหนกังและเลพอดซถึกี่งพวกเขาไดล้รกับจากพล่อแมล่ของตน พระเยซรู 
“เองกร็ไดล้ทรงมบีสล่วนในสลิกี่งเดบียวกกันนกันี้นเชล่นกกัน” คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “ไดล้ทรงมบีสล่วน” ไมล่ใชล่คจาเดบียวกกันกกับทบีกี่
แปลเปป็นผรูล้เขล้าสล่วน แตล่กลกับบล่งบอกถถึงการมบีสล่วนในบางสลิกี่งทบีกี่อยรูล่ภายนอกตกัวของเรา พระเยซรูทรงรกับเนพนี้อหนกังของ
พระองคร์จากมารบียร์หญลิงพรหมจารบีนกันี้น แตล่พระโลหลิตของพระองคร์มาจากพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

มบีขล้อพลิสรูจนร์ในพระคกัมภบีรร์สจาหรกับคจากลล่าวนบีนี้ไหม? ใชล่แลล้วครกับ มบีอยรูล่: เมพกี่อกาบรลิเอลไดล้นจาขล่าวสารของ
พระเจล้ามาบอกมารบียร์วล่าเธอจะคลอดบยุตรชายคนหนถึกี่งผรูล้ซถึกี่งนามของทล่านจะถรูกเรบียกวล่าเยซรู เธอกร็วยุล่นวายใจ เธอ
ถามวล่า “สลิกี่งนบีนี้จะเปป็นไปอยล่างไรไดล้ เพราะขล้าพเจล้ายกังไมล่ไดล้รล่วมกกับชายคนใด” มารบียร์แคล่หมกันี้นหมายกกับโยเซฟ เธอ
ยกังไมล่ไดล้แตล่งงานกกับเขา จากจยุดยพนแบบมนยุษยร์ คจาถามของเธอกร็ฟฟังดรูธรรมดา

กาบรลิเอลตอบเธอวล่า “พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์จะเสดร็จลงมาบนเธอ และฤทธลิธิ์เดชของผรูล้สรูงสยุด (พระเยโฮ
วาหร์พระเจล้า) จะปกคลยุมเธอ เหตยุฉะนกันี้นองคร์บรลิสยุทธลิธิ์ซถึกี่งจะบกังเกลิดมาจากเธอดล้วยจะถรูกเรบียกวล่า พระบยุตรของ
พระเจล้า”

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ทรงปกคลยุมมารบียร์ เธอไดล้ตกันี้งครรภร์และคลอดบยุตรชายคนหนถึกี่ง และเธอเรบียก
พระองคร์วล่าเยซรู ตล่อมาในขล้อปฏลิบกัตลิตล่าง ๆ ของเปาโลทบีกี่ใหล้แกล่ทบีกี่ประชยุมทล้องถลิกี่นทกันี้งหลาย เขากลล่าววล่า “...ขล้าพเจล้า
มลิไดล้หลบเลบีกี่ยงทบีกี่จะประกาศพระดจารลิทกันี้งสลินี้นของพระเจล้าแกล่ทล่านทกันี้งหลาย เพราะฉะนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจงระวกังตกัวใหล้
ดบี และจงรกักษาฝรูงแกะทกันี้งหมดไวล้ ผรูล้ซถึกี่งพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ทรงตกันี้งพวกทล่านไวล้ใหล้เปป็นบรรดาผรูล้ดรูแล เพพกี่อทบีกี่จะ
บจารยุงเลบีนี้ยงครลิสตจกักรของพระเจล้า ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงไถล่ไวล้ดล้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง” (กลิจการ 20:27,28)

ผรูล้ใดเลล่าจะกลล้าไมล่ยอมรกับวล่าพระโลหลิตของพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไหลเวบียนอยรูล่ในเสล้นโลหลิตของพระ
เยซรู? พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าแทล้จรลิง กระนกันี้นพระองคร์กร็ทรงเปป็นมนยุษยร์อยล่างแทล้จรลิง พระองคร์ไมล่ไดล้ทรงรกับเนพนี้อ
หนกังของพระองคร์และพระโลหลิตของพระองคร์จากมารบียร์ พระองคร์ทรงรกับแคล่เนพนี้อหนกังของพระองคร์จากเธอเทล่านกันี้น
พระโลหลิตของพระองคร์มาจากพระเจล้าพระบลิดา

พระเยซรูตล้องรกับสภาพเนพนี้อหนกังเพพกี่อทบีกี่จะสลินี้นพระชนมร์ ในเขตแดนเดลิมแหล่งการเปป็นอยรูล่ของพระองคร์ 
พระองคร์ไมล่สามารถตายไดล้ เพราะพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าและพระเจล้าทรงตายไมล่ไดล้ ในฮบีบรรู 10:5 เราอล่านวล่า
รล่างกายหนถึกี่งไดล้ถรูกประทานใหล้แกล่พระองคร์เพพกี่อทบีกี่วล่าในรล่างกายนกันี้นพระองคร์จะทรงถวายชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคล่า



ชจาระหนบีนี้บาปนกันี้น
“และเพราะเหตยุนบีนี้ พระองคร์จถึงทรงเปป็นคนกลางแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่ เพพกี่อโดยความตาย สจาหรกับการไถล่

การละเมลิดทกันี้งหลายทบีกี่อยรูล่ใตล้อจานาจของพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้น คนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกเรบียกแลล้วนกันี้นจะไดล้รกับพระสกัญญา
แหล่งมรดกอกันนลิรกันดรร์” (ฮบ. 9:15)

เปป้าหมายของการมบีสล่วนของพระครลิสตร์ในเนพนี้อหนกังและการถรูกสรล้างใหล้อยรูล่ในสภาพของมนยุษยร์ประการ
แรกคพอ เพพกี่อทจาลายซาตาน และประการทบีกี่สองคพอ เพพกี่อชล่วยคนทกันี้งหลายใหล้พล้น  “ผรูล้ซถึกี่งโดยความกลกัวแหล่งความ
ตายจถึงเคยอยรูล่ใตล้อจานาจของการเปป็นทาสตลอดชกักี่วชบีวลิตของตน”

ผมขอรกับสารภาพวล่าสล่วนทล้ายของขล้อ 14 เปป็นขล้อพระคจาทบีกี่เขล้าใจยาก และผมไมล่ประกาศตกัววล่าเขล้าใจมกัน
อยล่างถล่องแทล้ มกันถรูกกลล่าวอยล่างชกัดเจนวล่าผรูล้นกันี้นทบีกี่เคยมบีอจานาจแหล่งความตายคพอพญามาร แตล่ “อจานาจแหล่งความ
ตาย” ไมล่ใชล่อจานาจนกันี้นซถึกี่งเปป็นของความตาย และมกันไมล่ใชล่อจานาจนกันี้นซถึกี่งความตายเปป็น

ผรูล้เขบียนชาวกรบีกหลายคนพรูดถถึง “อจานาจของพวกโรม” วล่าเกบีกี่ยวขล้องกกับการปกครองของพวกโรมเหนพอ
พวกเขา การทบีกี่ซาตานมบี “อจานาจแหล่งความตาย” ยล่อมหมายถถึงการมบีอจานาจปกครอง (สลิทธลิอจานาจ) เหนพอความ
ตาย มกันไมล่มบีทางหมายความวล่าพญามารเคยมบี (หรพอมบีอยรูล่) อจานาจทบีกี่จะทจาใหล้เกลิดความตายฝฝ่ายรล่างกาย เพราะวล่า
เกบีกี่ยวกกับโยบ พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่ซาตานวล่า “ดรูเถลิด เขาอยรูล่ในมพอของเจล้า แตล่จงไวล้ชบีวลิตของเขาเทล่านกันี้น” (โยบ 2:6) 
พระเจล้าทรงอนยุญาตใหล้พญามารทจาหลายสลิกี่งแกล่โยบ แตล่พระองคร์ทรงหล้ามไมล่ใหล้เอาชบีวลิตของเขาไป

ในฮบีบรรู 9:27 เราอล่านวล่า “ตามทบีกี่กจาหนดไวล้สจาหรกับมนยุษยร์แลล้ววล่า จะตล้องตายหนหนถึกี่ง” ดกังนกันี้นความตาย
จถึงเปป็นสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงกจาหนดไวล้สจาหรกับมนยุษยร์ทยุกคน-การกจาหนดโดยพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ไมล่ใชล่โดยพญา
มาร

“อจานาจแหล่งความตาย” ซถึกี่งพญามารถพอครองไมล่ใชล่ความตายฝฝ่ายรล่างกาย ความตายทบีกี่วล่านบีนี้คพอ ชนลิดของ
ความตายทบีกี่พระเยซรูไดล้สลินี้นพระชนมร์-และนกักี่นเปป็นคจาตอบสจาหรกับ “คล่าจล้างของบาป” บทลงโทษของพระราช
บกัญญกัตลิ โดยทนทยุกขร์พระพลิโรธของพระเจล้าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์องคร์หนถึกี่ง

ซาตานไดล้กวกัดแกวล่งความตายนกันี้นดยุจดาบ มกันเคยยพนอยรูล่บนความยยุตลิธรรมของพระเจล้า บนความไมล่
ยพดหยยุล่นแหล่งพระราชบกัญญกัตลิของพระองคร์ บนธรรมชาตลิทบีกี่แทล้จรลิงแหล่งบาปทกันี้งหลายของเรา แตล่เมพกี่อพระครลิสตร์ไดล้
ทรงสลินี้นพระชนมร์แทนทบีกี่เราแลล้ว เมพกี่อพระองคร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นบาปและคจาสาปแชล่งเพพกี่อเรา เมพกี่อนกันี้นอจานาจ
ทกันี้งหมดของซาตานกร็หมดสลินี้นไป-และบกัดนบีนี้ซาตานจะกลล่าวอะไรไดล้? พระเยซรูไดล้ทรงสรูล้ทนโทษของพระราชบกัญญกัตลิ
ทบีกี่ถรูกละเมลิดนกันี้น และบกัดนบีนี้ เนพกี่องจากพระราชบกัญญกัตลิถรูกพลิสรูจนร์วล่าถรูกตล้อง บาปถรูกเอาออกไปเสบีย ความตายถรูก
กลพนลงไป พระเยซรูครลิสตร์ไดล้ทรงปลดเปลพนี้องอจานาจของพญามารไปจากมกันแลล้วและทรงยถึดอาวยุธทบีกี่นล่ากลกัวทบีกี่สยุด
ของมกันไปจากมพอของมกันแลล้ว

โดยทางความมรณา พระเยซรูไดล้ทรงทจาลายผรูล้นกันี้นทบีกี่เคยมบีอจานาจตามใจชอบในเขตแดนแหล่งความตาย 
พระองคร์ทรงทจาใหล้ซาตานสลินี้นฤทธลิธิ์แลล้วและทรงเอาอจานาจครอบครองของมกันไปจากมกันแลล้วในเขตแดนนกันี้น พระ
เยซรูตรกัสแกล่ยอหร์นผรูล้เปป็นทบีกี่รกักบนเกาะปฟัทมอสวล่า “เราเปป็นผรูล้ทบีกี่ดจารงชบีวลิตอยรูล่ และไดล้ตายแลล้ว และดรูเถลิด เรากร็ยกัง
ดจารงชบีวลิตอยรูล่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน และถพอลรูกกยุญแจเหลล่านกันี้นแหล่งนรกและแหล่งความตาย” (วว. 1:18)



ในรล่างกายทบีกี่เปป็นเนพนี้อหนกัง พระเยซรูไดล้ทรงโจมตบีซาตานดล้วยพระองคร์เอง คพอศกัตรรูตกัวฉกาจนกันี้นของมนยุษยร์ 
พระองคร์ทรงชนะศถึกนกันี้นแลล้ว และทรงเอากยุญแจเหลล่านกันี้นแหล่งความตายและกยุญแจเหลล่านกันี้นแหล่งนรกไปจากศกัตรรู
นกันี้นแลล้ว ดกังนกันี้นครลิสเตบียนทกันี้งหลายจถึงไมล่กลกัวความตายอบีกตล่อไป ความรกักทบีกี่สมบรูรณร์นกันี้นกร็ขจกัดความกลกัวออกไปเสบีย
(1 ยอหร์น 4:18) และคนเหลล่านกันี้นทบีกี่กจาลกังวางใจในพระเยซรูอยล่างสมบรูรณร์กร็ไมล่กลกัวทบีกี่จะมบีชบีวลิตอยรูล่ และพวกเขาไมล่
กลกัวตาย

โปรดหมายเหตยุวล่าขล้อ 14 ไมล่กลล่าววล่าพระครลิสตร์ทรงทจาลายความตายแลล้ว แตล่วล่าพระองคร์ไดล้ทรงทจาลาย 
“ผรูล้นกันี้นทบีกี่เคยมบีอจานาจแหล่งความตาย” ใน 1 โครลินธร์ 15:26 เราอล่านวล่า “ศกัตรรูตกัวสยุดทล้ายทบีกี่จะถรูกทจาลายนกันี้นกร็คพอ
ความตาย”  และเมพกี่อถถึงการสจาเรร็จครบถล้วนของสลิกี่งสารพกัดจะไมล่มบีความตายอบีกตล่อไป

เราควรชบีนี้ใหล้เหร็นอบีกครกันี้งวล่าถถึงแมล้พระเยซรูไดล้ทรงรกับเอารล่างกายหนถึกี่งทบีกี่เปป็นเนพนี้อหนกัง พระองคร์กร็ทรงไรล้บาป
อยล่างสลินี้นเชลิง และดล้วยเหตยุนบีนี้พระองคร์จถึงไมล่อยรูล่ใตล้อจานาจของความตาย ความตายไมล่เคยมบีอจานาจเหนพอพระองคร์
เลย พระองคร์ไดล้สละวางชบีวลิตของพระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณา พระองคร์ตรกัสวล่า “เหตยุฉะนกันี้น
พระบลิดาของเราจถึงทรงรกักเรา เพราะเราสละชบีวลิตของเรา เพพกี่อเราจะรกับชบีวลิตนกันี้นคพนมาอบีก ไมล่มบีผรูล้ใดเอาชบีวลิตนกันี้นไป
จากเรา แตล่เราสละชบีวลิตนกันี้นดล้วยใจสมกัครของเราเอง เรามบีอจานาจทบีกี่จะสละชบีวลิตนกันี้น และเรามบีอจานาจทบีกี่จะรกับชบีวลิต
นกันี้นคพนมาอบีก พระบกัญชานบีนี้เราไดล้รกับมาจากพระบลิดาของเรา” (ยอหร์น 10:17,18) 

พระองคร์ตรกัสซนี้จาเชล่นนบีนี้ ในถล้อยคจาทบีกี่แตกตล่าง เมพกี่อพระองคร์ตรกัสจากกางเขนนกันี้นวล่า “พระบลิดาเจล้าขล้า ขล้า
พระองคร์ขอมอบวลิญญาณของขล้าพระองคร์ไวล้ในพระหกัตถร์ของพระองคร์…” ในพระเยซรู ความเปป็นพระเจล้าไดล้รวม
เปป็นหนถึกี่งเดบียวกกับความเปป็นมนยุษยร์ ความเปป็นพระเจล้าไดล้อาศกัยอยรูล่ในเนพนี้อหนกัง เพพกี่อทบีกี่พระเจล้าจะตายไดล้เพพกี่อทบีกี่มนยุษยร์
จะมบีชบีวลิตอยรูล่ไดล้!

พระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าเรบียกรล้องความตายเพราะบาป ในเอเสเคบียล 18:4 พระเจล้าทรงประกาศ
กล้องวล่า “ดรูเถลิด ชบีวลิตทกันี้งสลินี้นเปป็นของเรา ชบีวลิตของบลิดาเปป็นของเราฉกันใด ชบีวลิตของบยุตรชายกร็เปป็นของเราฉกันนกันี้น 
ชบีวลิตใดทบีกี่ทจาบาป ชบีวลิตนกันี้นกร็จะตาย!” และพระองคร์ไมล่ไดล้ทรงเปลบีกี่ยนพระทกัยของพระองคร์เลยเกบีกี่ยวกกับคล่าจล้างของ
บาป เพราะภาคพกันธสกัญญาใหมล่ยกังประกาศเหมพอนเดลิมวล่า “คล่าจล้างของบาปคพอความตาย” (รม. 6:23)

บาปไดล้ถรูกใหล้กจาเนลิดในใจของซาตาน ในสภาพเดลิมของมกัน มกันเคย “เตร็มดล้วยสตลิปฟัญญา และมบีความงาม
อยล่างพรล้อมสรรพ” เอเสเคบียลกลล่าวถถึงมกันวล่า “เจล้าเคยอยรูล่ในเอเดน พระอยุทยานของพระเจล้า เพชรพลอยทยุก
อยล่างเปป็นสลิกี่งปกคลยุมของเจล้า…เจล้าเปป็นเครรูบผรูล้พลิทกักษร์ทบีกี่ไดล้รกับการเจลิมตกันี้งไวล้ และเราไดล้ตกันี้งเจล้าไวล้อยล่างนกันี้น เจล้าเคยอยรูล่
บนภรูเขาบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า เจล้าเคยเดลินขถึนี้นลงอยรูล่ในทล่ามกลางศลิลาเพลลิงทกันี้งหลาย เจล้าเคยสมบรูรณร์แบบในวลิธบีการ
ทกันี้งหลายของเจล้า ตกันี้งแตล่วกันทบีกี่เจล้าไดล้ถรูกเนรมลิตสรล้างขถึนี้นมา จนความชกักี่วชล้าไดล้ถรูกพบในตกัวเจล้า” (อสค. 28:11-15 
บางสล่วน)

แตล่ความเยล่อหยลิกี่งไดล้ทจาใหล้มกันพยายามทบีกี่จะโคล่นลล้มพระเจล้า-และพระเจล้าไดล้ทรงโคล่นลล้มมกันแลล้ว (อสย. 
14:12-15) ซาตานเปป็นผรูล้ทบีกี่ไดล้นจาบาปมาสรูล่โลกและเขล้ามาในสวนเอเดน มกันเปป็นผรูล้ทบีกี่ตกันี้งคจาถามพระวจนะของ
พระเจล้า และ (ผล่านทางการทดลองเอวา) ไดล้ทจาใหล้มนยุษยร์ลล้มลงในบาป (ปฐก. 3) 

พระเจล้าตรกัสวล่า “คล่าจล้างของบาปคพอความตาย” เมพกี่อทราบเชล่นนบีนี้ ซาตาน-ถถึงแมล้จะเปป็นผรูล้ทบีกี่ยกตกัวขถึนี้นเอง-



จถึงเคยมบีอจานาจ (และสมควรแลล้ว) ในการเรบียกรล้องใหล้คนบาปจล่ายหนบีนี้บาป บนมรูลเหตยุเหลล่านบีนี้มนยุษยร์ทยุกคนจถึง
หวาดกลกัวความตายและตกเปป็นทาส เพราะวล่าตกันี้งแตล่อาดกัมเปป็นตล้นมา มนยุษยร์ทยุกคนกร็เกลิดมาเปป็นคนบาป และรรูล้
แลล้ววล่าตนเปป็นคนบาป

พระเจล้าทรงใสล่ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบไวล้ภายในทรวงอกของมนยุษยร์ เสบียงแผล่วเบาทบีกี่จะไมล่ยอมใหล้เขา
ทจาบาปและไมล่ทราบเกบีกี่ยวกกับมกัน และเมพกี่อรรูล้วล่าคล่าจล้างของบาปคพอความตาย มนยุษยร์จถึงมบีชบีวลิตอยรูล่ในความหวาดกลกัว
อยรูล่ตลอด-โดยเฉพาะอยล่างยลิกี่งความกลกัวตาย-จนกระทกักี่งเขาตล้อนรกับพระเยซรูครลิสตร์เจล้าโดยความเชพกี่อ และจากนกันี้น
ความกลกัวตล้องจากไป

ซาตานออกกฎวล่าทยุกคนทบีกี่ใชล้ชบีวลิตในบาปตล้องรกับคล่าจล้างของบาป-นบีกี่เคยเปป็นอจานาจของมกัน แตล่ฮาเลลรูยา! 
พระคยุณ สตลิปฟัญญา ความรกัก และความเมตตาของพระเจล้าไดล้พบทางหนถึกี่งแลล้ว และไดล้จกัดเตรบียมทางนกันี้นไวล้-ทาง
นกันี้น-เพพกี่อหนบีพล้นคล่าจล้างของบาป พระองคร์ไดล้ทรงรกับรล่างกายทบีกี่เปป็นเนพนี้อหนกังไวล้บนพระองคร์เอง พระองคร์ไดล้ทรงตกันี้ง
พลกับพลาอยรูล่ในทล่ามกลางมนยุษยร์ (แตล่ปราศจากบาป) และดล้วยเหตยุนบีนี้จถึงทรงมบีคยุณสมบกัตลิทบีกี่จะชจาระหนบีนี้บาปและ
ยกเลลิกบทลงโทษของบาปใหล้แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อ สลิกี่งทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงเรบียกรล้อง พระเจล้าเพบียงผรูล้เดบียวทรงตอบ
สนองไดล้ ไมล่มบีผรูล้ใดอบีกทบีกี่สามารถจกัดหาเครพกี่องบรูชาทบีกี่สมบรูรณร์แบบ ไรล้บาป และชอบธรรมนกันี้นเพพกี่อทจาใหล้พระเจล้าผรูล้
บรลิสยุทธลิธิ์องคร์หนถึกี่งพอพระทกัยไดล้

มกันคงเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่พระเจล้าจะชล่วยคนบาปแมล้สกักคนเดบียวใหล้ไดล้รกับความรอดโดยไมล่พถึกี่งพระเยซรูครลิสตร์
เจล้า เพราะเชล่นนกันี้นแลล้วพญามารกร็อาจชบีนี้นลินี้วของมกันใสล่พระพกักตรร์ของพระเจล้าไดล้และประกาศวล่าพระองคร์ไมล่ชอบ
ธรรม ไมล่ยยุตลิธรรม ไมล่บรลิสยุทธลิธิ์ และเหร็นแกล่หนล้าคน พระเจล้าไมล่อาจมองดรูบาปไดล้ และตามทบีกี่นาฮรูม 1:3 กลล่าว 
พระองคร์ไมล่ทรงงดโทษคนชกักี่ว:

“พระเยโฮวาหร์ทรงกรลินี้วชล้า และทรงฤทธานยุภาพใหญล่ยลิกี่ง และจะไมล่ทรงงดโทษใหล้คนชกักี่วเลย พระเยโฮ
วาหร์ทรงมบีพระมรรคาของพระองคร์ในลมหมยุนและในพายยุ และเมฆทกันี้งหลายเปป็นผงคลบีแหล่งพระบาทของ
พระองคร์”

“แตล่บกัดนบีนี้ ความชอบธรรมของพระเจล้าโดยปราศจากพระราชบกัญญกัตลิไดล้ถรูกสจาแดงแลล้ว โดยพระราช
บกัญญกัตลิกกับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยรูล่ คพอความชอบธรรมนกันี้นของพระเจล้า ซถึกี่งเปป็นโดยความเชพกี่อแหล่งพระ
เยซรูครลิสตร์ ทบีกี่มายกังทยุกคนและมบีแกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ เพราะวล่าไมล่มบีความแตกตล่างกกัน เหตยุวล่าทยุกคนไดล้ทจาบาป และขาด
จากสงล่าราศบีของพระเจล้า โดยถรูกนกับวล่าเปป็นผรูล้ชอบธรรมโดยไมล่คลิดคล่า โดยพระคยุณของพระองคร์ ผล่านทางการทรง
ไถล่ทบีกี่มบีอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงตกันี้งไวล้ใหล้เปป็นทบีกี่ลบลล้างพระอาชญา โดยทางความเชพกี่อในพระโลหลิต
ของพระองคร์ เพพกี่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์สจาหรกับการทรงยกบาปทกันี้งหลายทบีกี่ผล่านพล้นไปแลล้ว โดย
ความอดกลกันี้นพระทกัยของพระเจล้า ขล้าพเจล้ากลล่าววล่า เพพกี่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์ ณ เวลานบีนี้ เพพกี่อ
พระองคร์จะทรงชอบธรรม และเปป็นผรูล้ทรงกระทจาใหล้คนทบีกี่เชพกี่อในพระเยซรูเปป็นผรูล้ชอบธรรม แลล้วการโอล้อวดอยรูล่ทบีกี่ไหน
เลล่า มกันถรูกตกัดออกไปเสบียแลล้ว โดยบกัญญกัตลิใดเลล่า แหล่งการกระทจาหรพอ ไมล่ใชล่ แตล่โดยบกัญญกัตลิแหล่งความเชพกี่อ เหตยุ
ฉะนกันี้น เราทกันี้งหลายจถึงสรยุปไดล้วล่า มนยุษยร์คนใดจะเปป็นผรูล้ชอบธรรมไดล้โดยความเชพกี่อ โดยปราศจากบรรดาการกระ
ทจาของพระราชบกัญญกัตลิ” (รม. 3:21-28)



บาปและความตายมบีความหมายเหมพอนกกัน พระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าประกาศวล่าคนบาปตล้องตาย-
และทยุกคนทจาบาปแลล้ว แตล่โดยพระคยุณของพระเจล้าและโดยทางการไถล่นกันี้นทบีกี่อยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์ พระเจล้า
สามารถประกาศความชอบธรรมของพระองคร์ไดล้ และเพราะคยุณความดบีแหล่งพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระ
เยซรู พระองคร์กร็สามารถประทานการยกโทษบาปทกันี้งหลายใหล้แกล่คน ๆ หนถึกี่งซถึกี่งโดยมาตรฐานทกันี้งปวงแลล้วสมควร
ตกนรกหมกไหมล้!

การถรูกนกับวล่าชอบธรรมคพอ การถรูกประกาศวล่าพล้นผลิด ถรูกปลดเปลพนี้องจากความผลิดอยล่างสมบรูรณร์ การนกับ
วล่าชอบธรรมไมล่เพบียงปกคลยุมความผลิดและบาปเทล่านกันี้น มกันเอาทกันี้งสองอยล่างออกไปเสบีย และเมพกี่อคนไมล่เชพกี่อคนใด
วางความเชพกี่อของตนในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรู พระเจล้ากร็ทรงเอาบาปและความผลิดไปเสบีย และ
ดกังนกันี้นผรูล้เชพกี่อคนนกันี้นจถึงถรูกนกับวล่าชอบธรรม เขาชอบธรรมพอ ๆ กกับทบีกี่พระเยซรูทรงชอบธรรมและจากจยุดยพนฝฝ่าย
วลิญญาณพระเจล้าพระบลิดาทรงมองมาทบีกี่คน ๆ นกันี้นทบีกี่ถรูกไถล่แลล้วเหมพอนกกับทบีกี่พระองคร์ทรงมองมาทบีกี่พระบยุตรทบีกี่บกังเกลิด
มาองคร์เดบียวของพระองคร์ เพราะพระเยซรูทรงอยรูล่ในเรา เราอยรูล่ในพระเยซรู และดล้วยกกันกกับพระองคร์เราอยรูล่ใน
พระเจล้า อล่านโรม 8:1, โคโลสบี 1:27 และ 3:3 และเอเฟซกัส 4:32

ความชอบธรรมนกันี้นทบีกี่ทจาใหล้เราเหมาะสจาหรกับอาณาจกักรของพระเจล้าไมล่อาจถรูกไดล้มาโดยความพยายาม 
คยุณความดบี หรพอการลงแรง มกันถรูกนกับวล่าเปป็น: “แตล่สจาหรกับคนทบีกี่ไมล่อาศกัยการกระทจา แตล่เชพกี่อในพระองคร์ ผรูล้โปรด
ใหล้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดล้ ความเชพกี่อของคนนกันี้นกร็ถรูกนกับวล่าเปป็นความชอบธรรม เหมพอนกกับทบีกี่ดาวลิดเชล่นกกัน
กร็พรรณนาถถึงความสยุขของคน ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าโปรดใหล้เปป็นคนชอบธรรม โดยมลิไดล้อาศกัยการกระทจา โดยกลล่าววล่า 
‘คนทกันี้งหลายซถึกี่งไดล้โปรดยกความชกักี่วชล้าของพวกเขาแลล้ว และไดล้ทรงปกปปิดบาปทกันี้งหลายของพวกเขาแลล้ว กร็ไดล้รกับ
พร” (รม. 4:5-7)

รล่างกายเหลล่านบีนี้แหล่งเนพนี้อหนกังและเลพอดยกังตายไดล้อยรูล่ และดล้วยเหตยุนบีนี้มกันจถึงเปฟปี่อยเนล่าไดล้และจะตายหาก
พระเยซรูยกังไมล่รบีบเสดร็จมา แตล่สจาหรกับผรูล้เชพกี่อ ไมล่มบีเหลร็กไนในความตาย ดล้วยวล่าเรามบีชบีวลิตนลิรกันดรร์เพราะความเชพกี่อ
ของเราในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระครลิสตร์ สจาหรกับผรูล้เชพกี่อแทล้ หลยุมศพเปป็นแคล่ทางออกจากชบีวลิตนบีนี้เขล้าสรูล่
ชบีวลิตกกับพระเยซรูในเมพองบรมสยุขเกษมของพระเจล้า เราไมล่โหยหาความตาย แตล่เราไมล่กลกัวทบีกี่จะตายเพราะวล่าพระ
ครลิสตร์ในใจของผรูล้เชพกี่อทรงเปป็นความรกักทบีกี่สมบรูรณร์ และ “ความรกักทบีกี่สมบรูรณร์นกันี้นกร็ขจกัดความกลกัวออกไปเสบีย”

ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม ความตายหมายถถึงการแยกขาดจากผรูล้ทบีกี่มบีชบีวลิตอยรูล่ทกันี้งปวง-กระทกักี่งจาก
พระเจล้า ตกันี้งแตล่เอเดนจนถถึงการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระเยซรู ผรูล้ชอบธรรมกร็ไปยกังเมพองบรมสยุขเกษมทบีกี่อยรูล่ใจกลาง
แผล่นดลินโลก ความกลกัวความตายวลิกี่งผล่านภาคพกันธสกัญญาเดลิมทกันี้งเลล่ม และถรูกแสดงออกแบบเหมารวมในการเชพกี่อม
โยงกกับความเจร็บปฝ่วยหรพอการแสดงออกอพกี่น ๆ ทบีกี่แสดงถถึงความไมล่พอพระทกัยของพระเจล้า ศถึกษาคล้นควล้าเพลง
สดยุดบี 6, เพลงสดยุดบี 30, และเพลงสดยุดบี 39 และอลิสยาหร์ 38:10

อจานาจของซาตานในเขตแดนทกันี้งหมดทบีกี่ความตายเอพนี้อมไปถถึง-ความยาว ความกวล้าง และความลถึกของ
มกัน-เปป็นมาจากการทบีกี่มกันแนะนจาบาปเขล้าสรูล่โลกและความตายโดยบาป

ในขล้อ 16 เปาโลไมล่สาละวนอยรูล่กกับขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่มกักี่นคงนกันี้นทบีกี่วล่าพระบยุตรของพระเจล้าไดล้ทรงรกับรล่างกายทบีกี่
เปป็นเนพนี้อหนกัง เขาประกาศเรพกี่องนบีนี้แลล้วในขล้อ 14 ประเดร็นตรงนบีนี้กร็คพอวล่าพระบยุตรของพระเจล้าไดล้ทรงรกับเรพกี่องของ



มนยุษยร์ ไมล่ใชล่เรพกี่องของพวกทรูตสวรรคร์ ไวล้ในพระหกัตถร์ของพระองคร์เอง
“เชพนี้อสายของอกับราฮกัม” จะตล้องถรูกตบีความตรงตกัว มกันหมายถถึงชนชาตลิอลิสราเอล ชนชาตลิทบีกี่ถรูกเลพอกสรร

ของพระเจล้า ความรอดไดล้ถรูกยพกี่นเสนอเปป็นอกันดกับแรกใหล้แกล่ยลิว (รม. 1:16) และจากนกันี้นกร็แกล่คนตล่างชาตลิ พระเยซรู
ไดล้เสดร็จมาจรลิง ๆ ผล่านทาง “เชพนี้อสายของอกับราฮกัม” ตามทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้ในปฐมกาล 12:1-3:

“บกัดนบีนี้พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสแกล่อกับรามกล่อนหนล้านกันี้นแลล้ววล่า “เจล้าจงออกไปจากประเทศของเจล้า และจาก
ญาตลิพบีกี่นล้องของเจล้า และจากบล้านบลิดาของเจล้า ไปยกังแผล่นดลินหนถึกี่งทบีกี่เราจะชบีนี้ใหล้เจล้าเหร็น และเราจะทจาใหล้เจล้าเปป็น
ประชาชาตลิใหญล่ประชาชาตลิหนถึกี่ง และเราจะอวยพรเจล้า และทจาใหล้ชพกี่อเสบียงของเจล้าใหญล่โต และเจล้าจะเปป็นพระพร
หนถึกี่ง และเราจะอวยพรเขาทกันี้งหลายทบีกี่อวยพรเจล้า และสาปแชล่งผรูล้ทบีกี่สาปแชล่งเจล้า และในเจล้าบรรดาครอบครกัวแหล่ง
แผล่นดลินโลกจะไดล้รกับพระพร” 

ในจดหมายของเปาโลถถึงครลิสเตบียนชาวแควล้นกาลาเทบีย เราอล่านวล่า “บกัดนบีนี้ บรรดาพระสกัญญาไดล้
ประทานไวล้แกล่อกับราฮกัมและเชพนี้อสายของทล่าน พระองคร์ไมล่ไดล้ตรกัสวล่า ‘และแกล่เชพนี้อสายทกันี้งหลาย’ เหมพอนอยล่างกกับ
วล่าแกล่คนมากคน แตล่เหมพอนกกับวล่าแกล่คนผรูล้เดบียว ‘และแกล่เชพนี้อสายของทล่าน’ ซถึกี่งเปป็นพระครลิสตร์ แตล่ขล้าพเจล้าวล่าอยล่าง
นบีนี้วล่า พกันธสกัญญาซถึกี่งไดล้รกับการรกับรองแตล่กล่อนโดยพระเจล้าในพระครลิสตร์ พระราชบกัญญกัตลิซถึกี่งมาภายหลกังเปป็นเวลาสบีกี่
รล้อยสามสลิบปปีนกันี้นไมล่สามารถทจาใหล้พกันธสกัญญานกันี้นยกเลลิก เพพกี่อทจาใหล้พระสกัญญานกันี้นไรล้ผลไดล้ เพราะวล่าถล้าการรกับ
มรดกอยรูล่ฝฝ่ายพระราชบกัญญกัตลิ การรกับมรดกนกันี้นกร็ไมล่ไดล้อยรูล่ฝฝ่ายพระสกัญญาอบีกตล่อไป แตล่พระเจล้าโปรดประทาน
มรดกนกันี้นใหล้แกล่อกับราฮกัมแลล้วโดยพระสกัญญา” (กท. 3:16-18)

พระครลิสตร์ไมล่ไดล้ทรงรกับเอาสภาพของพวกทรูตสวรรคร์ไวล้บนพระองคร์เอง-พวกทรูตสวรรคร์ไมล่ตาย ดกังนกันี้นการ
ไถล่จถึงไมล่อาจถรูกทจาสจาเรร็จไดล้ผล่านทางความเปป็นตกัวกลางของพวกทรูตสวรรคร์ และโลกทบีกี่จะมานกันี้นจะไมล่ถรูกทจาใหล้อยรูล่
ใตล้อจานาจของพวกเขาดล้วย พวกทรูตสวรรคร์ทบีกี่ไดล้ถรูกลล้างสมองโดยซาตานและถรูกนจาใหล้ทลินี้งสถานะดกันี้งเดลิมของตน “ 
พระองคร์ (พระเจล้า) กร็ไดล้ทรงสจารองไวล้ในบรรดาโซล่ตรวนอกันเปป็นนลิรกันดรร์ ภายใตล้ความมพดจนถถึงการพลิพากษาแหล่ง
วกันสจาคกัญยลิกี่งนกันี้น” (ยรูดาส 6) ทรูตสวรรคร์ทบีกี่กบฏอยรูล่ไกลเกลินพระคยุณของพระเจล้าดล้วยซนี้จา

ถถึงแมล้เหลล่าทรูตสวรรคร์อยรูล่สรูงกวล่ามนยุษยร์ในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับการทรงสรล้าง พระเยซรูครลิสตร์กร็ไมล่ไดล้รกับ
สภาพของพวกทรูตสวรรคร์ พระองคร์ไดล้ทรงรกับสภาพเชพนี้อสายของอกับราฮกัม เนพนี้อหนกังของเผล่าพกันธยุร์มนยุษยร์ทกันี้งหมด

คยุณจะหมายเหตยุเชล่นกกันวล่าพระครลิสตร์ไมล่ไดล้ทรงรกับเชพนี้อสายของอาดกัม เชพนี้อสายของโนอาหร์ หรพอแมล้แตล่เชพนี้อ
สายของโมเสส พระสกัญญาเหลล่านกันี้นไดล้ถรูกทจาไวล้กกับอกับราฮกัม เพราะวล่าอกับราฮกัมไดล้เชพกี่อพระเจล้าและมกันไดล้ถรูกนกับวล่า
เปป็นความชอบธรรมแกล่ทล่าน ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อกกับอกับราฮกัมผรูล้เปปีปี่ยมดล้วยความเชพกี่อ กร็ถพอวล่า (ในฝฝ่ายวลิญญาณ) เปป็นลรูกทกันี้ง
หลายของอกับราฮกัม

เปาโลไมล่ไดล้กลล่าวในทบีกี่นบีนี้วล่าพระเยซรูไดล้ประสรูตลิจากหญลิงคนหนถึกี่ง เขาไมล่ประกาศเรพกี่องการประสรูตลิจากหญลิง
พรหมจารบีในทบีกี่นบีนี้ เขาแคล่พรูดถถึงเชพนี้อสายของอกับราฮกัมซถึกี่งพระครลิสตร์ไดล้ทรงรกับไวล้บนพระองคร์เพพกี่อทบีกี่จะตาย และยลิกี่งไป
กวล่านกันี้น เพพกี่อทบีกี่เมพกี่อตายแลล้วพระองคร์จะทรงพลิสรูจนร์ไดล้วล่าความตายไมล่อาจรกันี้งพระองคร์ไวล้ไดล้ พระองคร์ไดล้ทรงรกับเอา
เชพนี้อสายของอกับราฮกัมไมล่เพบียงเพพกี่อทบีกี่จะตาย แตล่เพพกี่อทบีกี่จะเปป็นขถึนี้นอบีก เพพกี่อทบีกี่วล่าเพราะการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของ
พระองคร์ พระองคร์จะไดล้ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้เปปีปี่ยมพระเมตตาและสกัตยร์ซพกี่อของทยุกคนทบีกี่มบีความเชพกี่อเหมพอนอยล่าง



ทบีกี่อกับราฮกัมมบี
ผมชอบขล้อ 17 มาก พระเยซรูไดล้ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนอยล่างพวกพบีกี่นล้องของพระองคร์ในทยุกประการ 

เพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะไดล้ทรงรรูล้จกักชบีวลิตในทยุกรายละเอบียดเหมพอนอยล่างทบีกี่เรารรูล้จกักมกัน ยกเวล้นขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระองคร์
ทรงไมล่มบีบาป พระองคร์ไดล้ทรงมบีประสบการณร์เดบียวกกันเหลล่านกันี้นในชบีวลิต ความเจร็บชนี้จาใจและความผลิดหวกังเดบียวกกัน
เหลล่านกันี้น แบบทบีกี่เรามบี พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าทบีกี่แทล้จรลิง กระนกันี้นพระองคร์กร็ทรงเปป็นมนยุษยร์มากขนาดนกันี้น เหมพอน
กกับเรามากขนาดนกันี้นในการทบีกี่พระองคร์ทรงหลิว เหนร็ดเหนพกี่อย กระหายนนี้จา และเผชลิญกกับการทดลองเดบียวกกันเหลล่า
นกันี้นแบบทบีกี่เราเผชลิญ ผมดบีใจเหลพอเกลินทบีกี่พระองคร์เคยเดลินเสล้นทางนบีนี้กล่อนทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงขอใหล้เราเดลินเสล้นทางนบีนี้ 
เพราะทรงเชพกี่อฟฟังและสมบรูรณร์แบบ พระองคร์ไดล้ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนอยล่างเราเพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะสามารถ
เขล้าใจทยุกความตล้องการของเรา ทยุกภาระของเรา และตอบสนองความตล้องการเหลล่านกันี้นอยล่างยยุตลิธรรมและอยล่าง
สงล่างาม โดยไดล้ทรงดจาเนลินชบีวลิตอยล่างทบีกี่เราดจาเนลินชบีวลิตยกเวล้นเรพกี่องทบีกี่พระองคร์ไมล่ทรงมบีบาป

ในสล่วนทล้ายของขล้อ 17 เราพบจยุดประสงคร์ทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ประการทบีกี่สองของการรกับสภาพเนพนี้อหนกังของพระ
ครลิสตร์: เพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะไดล้เปป็นมหาปยุโรหลิตทบีกี่เปปีปี่ยมพระเมตตาองคร์นกันี้นและสกัตยร์ซพกี่อองคร์นกันี้นของพระเจล้าเพพกี่อผรูล้เชพกี่อ
ทยุกคน “เพพกี่อกระทจาใหล้เกลิดการคพนดบีกกันเพราะเหตยุบาปทกันี้งหลายของประชาชน”

ไมล่มบีทบีกี่ใดเลยในพระวจนะของพระเจล้าทบีกี่เราอล่านวล่าพระเจล้าทรงถรูกทจาใหล้กลกับคพนดบี มนยุษยร์คพอผรูล้ทบีกี่ตล้องถรูก
ทจาใหล้กลกับคพนดบีกกับพระเจล้า และโดยพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรู เครพกี่องกบีดกกันี้นนกันี้นซถึกี่งบาปไดล้ตกันี้งไวล้
ระหวล่างพระเจล้าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์องคร์หนถึกี่งกกับมนยุษยร์ผรูล้บาปหนาถรูกพกังลงและถรูกกจาจกัดออกไปแลล้ว

ในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู เปาโลระบยุวล่าการทบีกี่พระครลิสตร์ทรงกลายเปป็นปยุโรหลิตคนหนถึกี่งตรงกกันกกับเวลา
นกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงทจาหนล้าทบีกี่ตล่าง ๆ ของพระองคร์แบบปยุโรหลิตจรลิง ๆ อยล่างไรกร็ตาม พระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงเปป็นผรูล้
ทบีกี่ใหล้กจาเนลิดและผรูล้ทจาใหล้ความเชพกี่อของเราสจาเรร็จอยรูล่ทยุกเวลา ทรงเปป็นผรูล้นจาแหล่งความรอด ทยุกเวลาพระองคร์ทรงเปป็น
ทยุกสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงเปป็น-พระองคร์ไมล่ทรงเปลบีกี่ยนแปลงเลย กระนกันี้นพระองคร์ไดล้ทรงรกับรองความจรลิงแทล้ของ
ตกัวพระองคร์เองในฐานะมหาปยุโรหลิตของเราโดยการเขล้าสรูล่การทรงเรบียกและงานรกับใชล้ของพระองคร์บนโลกในกาย
หนถึกี่งทบีกี่ตกี่จาตล้อยซถึกี่งในกายนกันี้นพระองคร์สามารถตายไดล้ พลิชลิตความตายโดยการกลกับมาจากพวกคนตาย เสดร็จขถึนี้นสรูล่
สวรรคร์และประทกับอยรูล่ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบนในฐานะมหาปยุโรหลิตของเรา

ในพระคจาขล้อนบีนี้ของเรา การทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระเยซรูในชบีวลิตและในความตาย (ถถึงแมล้วล่าจากอบีกมยุม
มองหนถึกี่งพวกมกันอาจเปป็นการกระทจากลิจจรลิง ๆ เพพกี่อทจาใหล้เกลิดความรอดของมนยุษยร์) ถรูกมองวล่ามบีอลิทธลิพลเดล่นชกัด
ตล่อพระเยซรูครลิสตร์เอง โดยทจาใหล้พระองคร์เหมาะทบีกี่จะเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความรอด ในฮบีบรรู 5:7-9 เราอล่านวล่า:

“ผรูล้ซถึกี่งในวกันเวลาแหล่งเนพนี้อหนกังของพระองคร์นกันี้น เมพกี่อพระองคร์ไดล้ถวายบรรดาคจาอธลิษฐานและการวลิงวอน 
ดล้วยทรงกกันแสงอกันรยุนแรงและนนี้จาพระเนตรไหล ตล่อพระเจล้าผรูล้ทรงสามารถชล่วยพระองคร์ใหล้พล้นจากความตายไดล้ 
และไดล้ถรูกสดกับฟฟังเนพกี่องจากพระองคร์ไดล้ยจาเกรง ถถึงแมล้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบยุตร ถถึงกระนกันี้นพระองคร์กร็ทรงเรบียน
รรูล้ความเชพกี่อฟฟัง โดยสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงทนเอา และเมพกี่อทรงถรูกทจาใหล้เพบียบพรล้อมแลล้ว พระองคร์กร็ทรง
กลายเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความรอดนลิรกันดรร์สจาหรกับคนทกันี้งปวงทบีกี่เชพกี่อฟฟังพระองคร์”

ในภาษากรบีก “เปปีปี่ยมดล้วยพระเมตตา” หมายถถึง ทบีกี่มบีความกรยุณา (compassionate) ในคจาภาษา



อกังกฤษสมกัยใหมล่ของเราเราคลิดถถึงคจานบีนี้วล่าหมายถถึง “การงดโทษผรูล้มบีความผลิด” แตล่การใชล้แบบสมกัยใหมล่นบีนี้ไมล่ไดล้มบี
สล่วนในความหมายแบบเดลิมเลย

คจาวล่า “สกัตยร์ซพกี่อ” เกบีกี่ยวขล้องกกับความสกัมพกันธร์ของมหาปยุโรหลิตของเราตล่อพระเจล้า ไมล่ใชล่ตล่อมนยุษยร์ (ฮบ. 
3:2-6) การทบีกี่มหาปยุโรหลิตผรูล้นบีนี้จะทรงสกัตยร์ซพกี่อตล่อหนล้าทบีกี่เหลล่านกันี้นแหล่งตจาแหนล่งของพระองคร์ตล่อพระเจล้าจรลิง ๆ แลล้วกร็
เปป็นความกรยุณาหลกักทบีกี่มบีตล่อมนยุษยร์ ขล้อเทร็จจรลิงตามพระคกัมภบีรร์ทบีกี่วล่าพระครลิสตร์โดยทางการทนทยุกขร์ไดล้ทรงกลาย
เปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้หนถึกี่งทบีกี่เปปีปี่ยมเมตตาและสกัตยร์ซพกี่อไดล้ทจาใหล้พระองคร์สามารถทบีกี่จะถวายคจาอล้อนวอนพรล้อมกกับความ
เขล้าใจทบีกี่ถรูกตล้อง โดยทรงทราบชกัดเจนวล่าเราประสบกกับอะไร พระองคร์ทรงรรูล้จกักใจของเรา ความคลิดของเรา ตกัวตน
ทบีกี่แทล้จรลิงของเรา

“ดล้วยวล่ามหาปยุโรหลิตทยุกคนทบีกี่เอามาจากทล่ามกลางมนยุษยร์ไดล้รกับการแตล่งตกันี้งไวล้สจาหรกับมนยุษยร์ในสลิกี่งทกันี้งหลาย
ซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับพระเจล้า เพพกี่อทล่านจะไดล้ถวายทกันี้งบรรดาเครพกี่องบรรณาการและเครพกี่องบรูชาเพราะเหตยุบาปทกันี้งหลาย
ผรูล้สามารถมบีใจกรยุณาแกล่คนไรล้ความรรูล้และแกล่คนทกันี้งหลายทบีกี่หลงทางไป เพราะทล่านเองกร็มบีความอล่อนกจาลกังอยรูล่รอบ
ตกัวดล้วย” (ฮบ. 5:1,2)

พระเจล้าทบีกี่แทล้จรลิงไดล้ทรงรกับรล่างกายทบีกี่เปป็นเนพนี้อหนกัง ไดล้ทรงทนทยุกขร์ในเนพนี้อหนกังนกันี้น ทรงถรูกทดลองในเนพนี้อ
หนกังนกันี้น ดจาเนลินชบีวลิตในเนพนี้อหนกังนกันี้นอยล่างทบีกี่เราดจาเนลินชบีวลิต (แตล่ไมล่ทรงมบีบาป)-และพระองคร์ไดล้ทรงทจาทกันี้งหมดนบีนี้ 
“เพพกี่อกระทจาใหล้เกลิดการคพนดบีกกันเพราะเหตยุบาปทกันี้งหลายของประชาชน”

“เหตยุฉะนกันี้น” ในขล้อ 17 ชบีนี้กลกับไปยกังขล้อเทร็จจรลิงเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกกลล่าวแลล้วในขล้อ 14 ถถึง 16 พระครลิสตร์ไมล่
ไดล้ทรงรกับสภาพของพวกทรูตสวรรคร์เพพกี่อทบีกี่จะชล่วยพวกเขาใหล้พล้นจากความตาย เพราะวล่าพวกทรูตสวรรคร์ไมล่ตาย
เลย มกันไมล่ใชล่พวกทรูตสวรรคร์ทบีกี่พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อชล่วยใหล้รอด แตล่เปป็นเชพนี้อสายของอกับราฮกัม พระองคร์ไดล้ทรง
ทจาเชล่นนบีนี้เพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะไดล้เปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความรอด และขณะนบีนี้พระองคร์กจาลกังทจาหนล้าทบีกี่เปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่ง
ใหญล่ของเราผล่านทางการลบมลทลินและการเปป็นคนกลางของพระองคร์เพพกี่อพวกเรา พระองคร์ทรงทจาใหล้เรา
สามารถเขล้าสรูล่เมพองสวรรคร์ของพระเจล้าไดล้ และหากไมล่มบีการลบมลทลินและการเปป็นคนกลางของพระองคร์ เรากร็คง
ไมล่อาจหวกังวล่าจะเขล้าเมพองสวรรคร์ไดล้ การทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นและความมรณาของพระเยซรูเปป็นสลิกี่งจจาเปป็นหากเรา
อยากหนบีพล้นการลงพระอาชญาแหล่งนรก

ความจรลิงทบีกี่ถรูกประกาศในขล้อ 18 จรลิง ๆ แลล้วกร็คพอวล่าพระเยซรู หลกังจากทบีกี่พระองคร์เองไดล้ทรงทนทยุกขร์ 
หลกังจากทบีกี่พระองคร์เองไดล้ทรงถรูกทดลองในทยุกประการเหมพอนอยล่างเรา กระนกันี้นกร็ปราศจากบาป ความผลิด หรพอ
ความบกพรล่องใด ๆ ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะชล่วยเหลพอผรูล้เชพกี่อซถึกี่งถรูกทดลองโดยซาตานไดล้

ความกรยุณาของมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราเกบีกี่ยวขล้องกกับศบีลธรรมเชล่นเดบียวกกับการไถล่ มกันไมล่ใชล่แคล่ความ
สงสารทบีกี่มบีตล่อมนยุษยชาตลิทบีกี่นล่าสกังเวชซถึกี่งถรูกรบกวนโดยความเจร็บปวดฝฝ่ายรล่างกายและความทยุกขร์โศกหรพอสลิกี่งใด
กร็ตามทบีกี่อาจมาสรูล่เราอกันเปป็นผลมาจากการแชล่งสาปนกันี้น ความกรยุณาของมหาปยุโรหลิตของเรามบีใหล้สจาหรกับมนยุษยร์ทกันี้ง
หลายทบีกี่ถรูกทดลองโดยการทนทยุกขร์ตล่าง ๆ แบบมนยุษยร์อกันนจาไปสรูล่บาปและความไมล่เชพกี่อ! พระครลิสตร์ไมล่เพบียงทรง
ฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะชล่วยคนบาปใหล้รอด พระองคร์ไมล่เพบียงทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะเปป็นคนกลางเพพกี่อคนบาป แตล่
พระองคร์ยกังทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะชล่วยเหลพอคนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกทดลองดล้วย-และความหมายในพจนานยุกรมของคจา 



ๆ นกันี้นกร็คพอ “เจพอจยุน ชล่วย ความชล่วยเหลพอ ความบรรเทา; การไปชล่วยในยามทบีกี่ขกัดสนหรพอเดพอดรล้อน”
ในขล้อ 18 วลบี “ในการทบีกี่พระองคร์เองไดล้ทรงทนทยุกขร์ยากในการถรูกทดลองนกันี้น” ชบีนี้ใหล้เหร็นวงรอบทบีกี่ชกัดเจน

ของการทนทยุกขร์ทกันี้งหลายซถึกี่งพระครลิสตร์ไดล้ทรงสรูล้ทนในการถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนอยล่างพบีกี่นล้องของพระองคร์ทยุก
ประการ การทนทยุกขร์ทบีกี่ไมล่อาจพรรณนาไดล้เหลล่านกันี้นทบีกี่พระบยุตรของพระเจล้าไดล้ทรงสรูล้ทนไดล้ขบีดฆล่าสล่วนทบีกี่เปป็นมนยุษยร์
ไรล้เดบียงสาออกไปจากพระองคร์ และสกัญชาตญาณแบบมนยุษยร์ทบีกี่ไรล้เดบียงสานกันี้นกร็คพอ การหลบเลบีกี่ยงการทนทยุกขร์
เหลล่านกันี้น แตล่การทนทยุกขร์เหลล่านบีนี้ไดล้ถรูกวางบนพระองคร์โดยนนี้จาพระทกัยอกันบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า และเนพกี่องจาก
พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อทจาตามนนี้จาพระทกัยของพระบลิดา พระองคร์จถึงปฏลิบกัตลิตามการทรงเรบียกจากเบพนี้องบนนกันี้น
อยล่างหนกักแนล่นมกักี่นคง อกันเปป็นเหตยุทบีกี่พระองคร์ไดล้เสดร็จมายกังแผล่นดลินโลก การทนทยุกขร์เหลล่านบีนี้จถึงกลายเปป็นการ
ทดลองทกันี้งหลาย

ในฮบีบรรู 12:3,4 เราอล่านวล่า “ดล้วยวล่าพวกทล่านจงพลิจารณาถถึงพระองคร์ ผรูล้ไดล้ทรงทนเอาการโตล้แยล้งอยล่างนบีนี้
ของบรรดาคนบาปตล่อพระองคร์ เกรงวล่าพวกทล่านจะเหนพกี่อยลล้าและอล่อนกจาลกังในจลิตใจของพวกทล่าน พวกทล่านยกัง
ไมล่ไดล้ตล่อตล้านจนถถึงโลหลิตตก โดยตล่อสรูล้กกับบาป”

มกันเกพอบเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่จะเขล้าใจความลนี้จาลถึกของขล้อพระคจาตรงนบีนี้ในภาษาอกังกฤษ ภาษากรบีกกลล่าวมกัน
ในถล้อยคจาเหลล่านบีนี้:

“เพราะเหตยุทบีกี่พระบยุตรเองไดล้ทรงทนทยุกขร์จากการทดลองตล่าง ๆ โดยทรงทนทยุกขร์กระทกักี่งจนถถึงโลหลิต 
บกัดนบีนี้พระบยุตรจถึงทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะเหร็นอกเหร็นใจและมบีความกรยุณาตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกทดลองไดล้”

การทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระเยซรูไดล้มาจากการทดลองเหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงเผชลิญ สลิกี่งเหลล่านบีนี้กล่อใหล้
เกลิดความเจร็บปวดนกันี้น มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพระองคร์ไดล้ทรงทนทยุกขร์ความเจร็บปวดฝฝ่ายรล่างกายและความยาก
ลจาบากแบบมนยุษยร์ แตล่ความเจร็บปวดทบีกี่แสนทรมานมากทบีกี่สยุดของพระองคร์ไมล่ใชล่ความเจร็บปวดของความหลิว ความ
กระหาย ความเหนพกี่อยลล้า แทล่นโบยตบีนกันี้น หนามเหลล่านกันี้น ตะปรูเหลล่านกันี้น ความเจร็บปวดทบีกี่ใหญล่โตทบีกี่สยุดของพระองคร์
คพอ ตอนทบีกี่พญามารเขวบีนี้ยงใสล่พระองคร์ทยุกสลิกี่งทบีกี่นรกจะผลลิตไดล้!

การทบีกี่พระเยซรูจะเขล้าใจการทดลองทกันี้งหลายของเราอยล่างเตร็มทบีกี่ พระองคร์จจาเปป็นตล้องรกับรล่างกายหนถึกี่งและ
ถรูกทดลองในรล่างกายนกันี้นทบีกี่เหมพอนรล่างกายธรรมดาของเรา การทดลองคพอการลองใจ แตล่เนพกี่องจากพระองคร์ทรง
เปป็นพระเจล้าในเนพนี้อหนกัง บาปจถึงไมล่ไดล้ดถึงดรูดพระองคร์ แทนทบีกี่จะเปป็นเชล่นนกันี้น ธรรมชาตลิทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ ไรล้มลทลิน และ
ชอบธรรมของพระองคร์ไดล้สะอลิดสะเอบียนบาป และการตลิดตล่อสกัมพกันธร์กกับบาปจถึงเปป็นการลองใจอยล่างหนถึกี่งซถึกี่งกล่อใหล้
เกลิดการทนทยุกขร์ตล่อจลิตวลิญญาณทบีกี่ไรล้มลทลินและบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ เพราะผรูล้ทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็น ซถึกี่งไรล้บาปและ
ปราศจากมลทลิน การทดลองเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกเขวบีนี้ยงใสล่พระองคร์จถึงกล่อใหล้เกลิดการทนทยุกขร์เกลินจะเปรบียบ ในพระองคร์
ไมล่มบีบาป แตล่พระองคร์ไดล้ทรงทนทยุกขร์บนกางเขนนกันี้นเพพกี่อชจาระหนบีนี้บาปนกันี้น พระองคร์ไดล้ประทานชบีวลิตของพระองคร์
เพราะความไมล่บรลิสยุทธลิธิ์ พระองคร์ไดล้ทรงตายเพราะบาป

พระเยซรูไดล้ทรงเผชลิญการทดลองใดบล้างจรลิง ๆ? บกันทถึกเหตยุการณร์นกันี้นถรูกใหล้ไวล้ในมกัทธลิว 4:1-10 พญามาร
ไดล้ทดลองพระองคร์ใหล้ทจาตามใจชอบพระองคร์เอง ใหล้ใชล้ชบีวลิตแบบไมล่พถึกี่งพาพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ และใหล้
แสวงหามงกยุฎอกันหนถึกี่งโดยไมล่ตล้องมบีมงกยุฎทบีกี่เปฟฟื้อนพระโลหลิตอกันหนถึกี่ง



พระองคร์ทรงเปลบีกี่ยวเหงา ถรูกเขล้าใจผลิด ถรูกปฏลิเสธ และถรูกรกังเกบียจกระทกักี่งโดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้
เสดร็จมาเพพกี่อจะชล่วยใหล้รอด ชนชาตลิของพระองคร์เองปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อพระองคร์ อกันเปป็นการตราหนล้าพระองคร์วล่า
เปป็นคนมยุสา พวกเขากลล่าววล่าพระองคร์เปป็นลรูกของการลล่วงประเวณบี กลล่าวหาพระองคร์วล่าเปป็นลรูกนอกสมรส พวก
เขากลล่าววล่าพระองคร์ใหล้คจาพยานเทร็จเกบีกี่ยวกกับพระองคร์เองในการประกาศวล่าพระองคร์ทรงเทล่าเทบียมกกับพระบลิดา-
และพระองคร์จถึงถรูกกลล่าวหาวล่าพรูดหมลิกี่นประมาทแบบชกักี่วชล้าทบีกี่สยุดเทล่าทบีกี่จะมบีไดล้!

ซาตานไดล้ทดลองพระเยซรูใหล้ทจาอะไร? กล่อนอพกี่นเลย หลกังจากทบีกี่พระองคร์ทรงอดอาหารมาสบีกี่สลิบวกันสบีกี่สลิบคพน
แลล้ว พระองคร์กร็ทรงหลิว และซาตานทดลองพระองคร์ใหล้เปลบีกี่ยนกล้อนหลินเหลล่านกันี้นใหล้เปป็นขนมปฟัง จากจยุดยพนของเนพนี้อ
หนกังนกันี้นและความหลิวนกันี้นแหล่งพระกายของพระองคร์ การเปลบีกี่ยนกล้อนหลินเหลล่านกันี้นใหล้เปป็นขนมปฟังกร็ไมล่ไดล้ดรูเหมพอนไมล่
สมเหตยุสมผล พระองคร์จะทจาการอกัศจรรยร์เชล่นนกันี้นกร็ทจาไดล้-และเนพนี้อหนกังกร็เตร็มใจทบีกี่จะใหล้พระองคร์ทจาเชล่นนกันี้น แตล่
พระวลิญญาณไมล่ทรงเตร็มพระทกัย สล่วนทบีกี่เปป็นพระเจล้าของพระองคร์กลล่าววล่า “มบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘มนยุษยร์จะมบีชบีวลิตอยรูล่
โดยอาหารอยล่างเดบียวไมล่ไดล้ แตล่โดยพระวจนะทยุกคจาซถึกี่งออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจล้า’!”

จากนกันี้นพญามารกร็พาพระองคร์เขล้าไปในนครบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น วางพระองคร์บนยอดหลกังคาอกันหนถึกี่งของพระ
วลิหาร และกลล่าวแกล่พระองคร์วล่า “ถล้าทล่านเปป็นพระบยุตรของพระเจล้า จงทลินี้งตกัวลงไปเถลิด เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า 
‘พระองคร์จะทรงกจาชกับเหลล่าทรูตสวรรคร์ของพระองคร์ในเรพกี่องทล่าน และในมพอของพวกเขา เหลล่าทรูตสวรรคร์จะ
ประคองชรูทล่านไวล้ เกรงวล่าในเวลาหนถึกี่งเวลาใดทล่านจะกระแทกเทล้าของทล่านเขล้ากกับกล้อนหลิน’”

ในสายตาของมนยุษยร์ พระเยซรูอาจกลายเปป็นคนดกังไดล้วกันนกันี้น พระองคร์สามารถทลินี้งตกัวลงมาจากยอด
หลกังคานกันี้นของพระวลิหาร-พระองคร์อาจไมล่เจร็บตกัวเลยกร็ไดล้ แตล่พระองคร์คงจะไมล่ยอมจจานนตล่อการทดลองนกันี้นเพพกี่อทบีกี่
จะสรล้างความตพกี่นตาตพกี่นใจและดจาเนลินชบีวลิตของพระองคร์เองตามใจชอบโดยปราศจากนนี้จาพระทกัยของพระเจล้า 
พระองคร์ทรงตอบซาตานอบีกครกันี้งดล้วยพระวจนะของพระเจล้า: “มบีเขบียนไวล้อบีกวล่า ‘ทล่านอยล่าลองดบีองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า
พระเจล้าของทล่าน’!”

แตล่ซาตานมลิไดล้เลลิกลล้มความตกันี้งใจ จากนกันี้นมกันพาพระเยซรูขถึนี้นไปบนภรูเขาสรูงลรูกหนถึกี่งและจากมยุมนกันี้น
พระองคร์ทรงแสดงใหล้พระองคร์เหร็นอาณาจกักรทกันี้งปวงของโลก และสงล่าราศบีของพวกมกัน จากนกันี้นมกันกลล่าวแกล่พระ
บยุตรของพระเจล้าวล่า “สลิกี่งสารพกัดเหลล่านบีนี้เราจะใหล้แกล่ทล่าน ถล้าทล่านจะกราบลงและนมกัสการเรา!”

ลรูกาบอกเราวล่าอาณาจกักรเหลล่านบีนี้เปป็นของซาตานทบีกี่จะยกใหล้แกล่ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่มกันประสงคร์ แตล่พระเยซรูตรกัส
วล่า “เจล้าจงถอยไปขล้างหลกังเรา ซาตานเออ๋ย เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘ทล่านจงนมกัสการองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าพระเจล้า
ของทล่าน และทล่านจงปรนนลิบกัตลิพระองคร์แตล่ผรูล้เดบียว’” จากนกันี้นพญามารกร็ไปจากพระองคร์ และเหลล่าทรูตสวรรคร์ไดล้
มาและปรนนลิบกัตลิพระองคร์

พระเยซรูทรงเผชลิญการทดลองใหล้ทจาตามใจชอบพระองคร์เองและทจาสลิกี่งทบีกี่เนพนี้อหนกังสกักี่งใหล้ทจา แทนทบีกี่จะทจา
สลิกี่งทบีกี่พระบลิดาตรกัสใหล้ทจา พระองคร์ทรงเผชลิญการทดลองใหล้ใชล้ชบีวลิตโดยไมล่พถึกี่งพาพระเจล้าและสรล้างชพกี่อใหล้ตกัวเอง แตล่
พระองคร์มลิไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลกเพพกี่อสรล้างชพกี่อใหล้พระองคร์เอง พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อประกาศพระบลิดาและเปปิด
เผยความรกักของพระเจล้าและพระคยุณของพระเจล้า พระองคร์ทรงเผชลิญการทดลองใหล้กลายเปป็นกษกัตรลิยร์และครอบ
ครองบนแผล่นดลินโลกโดยใชล้ทางลกัด-แตล่สล่วนทบีกี่เปป็นพระเจล้าของพระองคร์รล้องประกาศมลิใหล้ทจาแบบนกันี้น



ภายใตล้การโจมตบีเหลล่านกันี้นของซาตาน พระเยซรูทรงทนทยุกขร์เหนพอจลินตนาการ และเมพกี่อซาตานจาก
พระองคร์ไป เหลล่าทรูตสวรรคร์กร็มาปรนนลิบกัตลิพระองคร์ทกันทบี ในสวนเกทเสมนบี พระองคร์ทรงปวดรล้าวในการอธลิษฐาน
จนกระทกักี่งพระองคร์ทรงซบพระพกักตรร์และเหงพกี่อของพระองคร์กลายเปป็นเหมพอนเลพอดหยดใหญล่ ๆ ในคราวนกันี้น งาน
รกับใชล้ของทรูตสวรรคร์กร็เสรลิมกจาลกังพระองคร์อบีกครกันี้ง พระองคร์ไดล้ทรงตล่อสรูล้ “จนถถึงโลหลิต” โดยตล่อสรูล้กกับบาป คพอกล่อนทบีกี่
พระองคร์ทรงถรูกตรถึงทบีกี่กางเขนนกันี้นเสบียอบีก

เพราะพระองคร์เองทรงถรูกทดลองแลล้ว พระองคร์จถึงทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะชล่วยเหลพอคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูก
ทดลองไดล้ และการชล่วยเหลพอนบีนี้กร็ถรูกรกับเอาทบีกี่พระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณ:

“ฉะนกันี้นขอใหล้พวกเรามบีใจกลล้าเขล้ามาถถึงพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณ เพพกี่อพวกเราจะไดล้รกับพระเมตตา และจะ
ไดล้พบพระคยุณทบีกี่จะชล่วยเหลพอในเวลาแหล่งความตล้องการ” (ฮบ. 4:16)

การชล่วยเหลพอนบีนี้มาจากพระเจล้าผรูล้ซถึกี่งในพระครลิสตร์ทรงเปปีปี่ยมพระคยุณ และเพราะเหร็นแกล่พระครลิสตร์ทรง
โปรดยกโทษ ลพม คนี้จาจยุน และยอมรกับเรา “ในผรูล้ทรงเปป็นทบีกี่รกักนกันี้น”

การชล่วยเหลพอนบีนี้ถรูกเปป็นคนกลางโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (ยอหร์น 16:12-15; อฟ. 1:6; 4:30; 1 ทธ. 
2:5) พระองคร์ทรงทจาใหล้เราระลถึกถถึงการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระครลิสตร์ ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระองคร์ไดล้ทรงทนทยุกขร์
สลิกี่งทบีกี่เรานล่าจะไดล้ทนทยุกขร์ โดยทรงเขล้าแทนทบีกี่เราเพราะความรกักอกันยลิกี่งใหญล่ของพระองคร์ทบีกี่มบีตล่อเรา เมพกี่อระลถึกถถึง
การทนทยุกขร์ทกันี้งหลายของพระองคร์ เราจถึงตระหนกักวล่าเรามบีการรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับพระองคร์

นบีกี่เปป็นภาพ ๆ หนถึกี่งทบีกี่งดงาม: พระเยซรูไดล้ทรงกลายเปป็นเหมพอนทบีกี่เราเปป้น จากจยุดยพนของเนพนี้อหนกังนกันี้น 
พระองคร์ไดล้ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนอยล่างเราและโดยทางการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นซถึกี่งเหลพอจะพรรณนาไดล้ของ
พระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงถรูกทจาใหล้สมบรูรณร์แลล้วในฐานะมหาปยุโรหลิตของเรา ไดล้ทรงมบีชบีวลิตเหมพอนกกับทบีกี่เรามบีชบีวลิต 
และไดล้ทรงทนทยุกขร์เหมพอนอยล่างทบีกี่เราทนทยุกขร์แลล้ว พระองคร์สามารถเหร็นอกเหร็นใจเราและมบีความกรยุณาตล่อเราไดล้
การทนทยุกขร์ตล่าง ๆ ของเราทจาใหล้พระองคร์สะเทพอนพระทกัย

จากนกันี้นเมพกี่อเราตล้อนรกับพระเยซรูและพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์เสดร็จเขล้ามาในใจของเรา พระองคร์กร็ทรงทจาใหล้
เราระลถึกถถึงการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระเยซรู และเมพกี่อเราระลถึกวล่าพระองคร์ไดล้ทรงทนทยุกขร์ขนาดไหนแทนทบีกี่เรา 
การระลถึกนบีนี้กร็กล่อใหล้เกลิดความกรยุณา ความเหร็นอกเหร็นใจ ความรกัก และการนมกัสการในใจของเราเพพกี่อพระบยุตรนกันี้น
และดกังนกันี้นเราจถึงเปป็นหนถึกี่งเดบียวกกับพระองคร์ในทยุกสลิกี่ง

ในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา งานรกับใชล้ของพระเยซรูครลิสตร์มนยุษยร์ผรูล้นกันี้นไมล่ใชล่แคล่การถวายเครพกี่อง
บรูชานกันี้นเพพกี่อประชาชนและชล่วยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่มาถถึงพระเจล้าโดยพระองคร์ใหล้ไดล้รกับความรอดจนถถึงทบีกี่สยุด พระองคร์
ทรงชจาระแยกตกันี้งพวกเขาไวล้เชล่นกกันโดยเครพกี่องบรูชาเดบียวของพระองคร์:

“ดกังนกันี้น พระองคร์จถึงทรงสามารถเชล่นกกันทบีกี่จะชล่วยคนทกันี้งปวงทบีกี่เขล้ามาถถึงพระเจล้าโดยทางพระองคร์นกันี้นใหล้ไดล้
รกับความรอดเปป็นนลิตยร์ โดยเหร็นวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่เปป็นนลิตยร์เพพกี่อวลิงวอนใหล้คนเหลล่านกันี้น” (ฮบ. 7:25)

เราครบบรลิบรูรณร์ในพระเยซรู พระองคร์ทรงเปป็นความพอเพบียงของเรา เราเปป็นมากกวล่าเหลล่าผรูล้พลิชลิตโดย
ทางพระองคร์ เนพกี่องจากเรากลล่าวยอมรกับพระองคร์ตล่อหนล้ามนยุษยร์แลล้ว พระองคร์จถึงจะกลล่าวยอมรกับเราตล่อหนล้าพระ
บลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์



ทฮียิ่สงบสนุขของพระเจจ้า
บททฮียิ่ 3

3:1 เหตยุฉะนกันี้น พบีกี่นล้องผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ บรรดาผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งการทรงเรบียกจากสวรรคร์นกันี้น จงพลิจารณาอกัครทรูตและมหา
ปยุโรหลิตแหล่งการยอมรกับของพวกเรานกันี้นคพอ พระเยซรูครลิสตร์
3:2 ผรูล้ทรงสกัตยร์ซพกี่อตล่อพระเจล้าผรูล้ไดล้ทรงแตล่งตกันี้งพระองคร์ไวล้ เหมพอนอยล่างโมเสสไดล้สกัตยร์ซพกี่อในพรรคพวกของพระองคร์
ทกันี้งสลินี้นดล้วย
3:3 เพราะวล่ามนยุษยร์องคร์นบีนี้ทรงนกับวล่าสมควรไดล้รกับพระเกบียรตลิมากกวล่าโมเสสมากนกัก เชล่นเดบียวกกับผรูล้สรล้างบล้านมบี
เกบียรตลิยศมากกวล่าบล้านนกันี้น
3:4 ดล้วยวล่าบล้านทยุกหลกังถรูกสรล้างขถึนี้นโดยคนหนถึกี่งคนใด แตล่ผรูล้ทรงสรล้างสรรพสลิกี่งทกันี้งปวงกร็คพอพระเจล้า
3:5 และแทล้จรลิงโมเสสนกันี้นสกัตยร์ซพกี่อในพรรคพวกของพระองคร์ทกันี้งสลินี้น เหมพอนอยล่างคนรกับใชล้ เพพกี่อจะไดล้เปป็นพยานถถึง
สลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งจะถรูกกลล่าวตล่อภายหลกัง
3:6 แตล่พระครลิสตร์นกันี้นในฐานะพระบยุตรทบีกี่ทรงอยรูล่เหนพอครอบครกัวของพระองคร์ ครอบครกัวของพระองคร์นกันี้นคพอพวก
เรา ถล้าพวกเรายถึดความไวล้เนพนี้อเชพกี่อใจและความปปีตลิยลินดบีแหล่งความหวกังนกันี้นไวล้ใหล้มกักี่นคงจนถถึงทบีกี่สยุด
3:7 เหตยุฉะนกันี้น (ตามทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ตรกัสวล่า ‘วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟังพระสยุรเสบียงของพระองคร์
3:8 อยล่าทจาใหล้ใจของพวกทล่านแขร็งกระดล้างไปเหมพอนอยล่างในครกันี้งกบฏนกันี้น ในวกันแหล่งการทดลองในถลิกี่นทยุรกกันดาร
3:9 เมพกี่อบรรพบยุรยุษของพวกทล่านทดลองเรา พลิสรูจนร์เรา และไดล้เหร็นบรรดากลิจการของเราเปป็นเวลาสบีกี่สลิบปปี
3:10 เพราะเหตยุนกันี้นเราจถึงเคพองดล้วยคนชกักี่วอายยุนกันี้น และไดล้กลล่าววล่า “พวกเขาหลงผลิดในใจของตนเสมอ และพวก
เขาไมล่รรูล้จกักทางทกันี้งหลายของเรา”
3:11 ดกังนกันี้นเราจถึงไดล้ปฏลิญาณในความพลิโรธของเราวล่า “เขาทกันี้งหลายจะไมล่เขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของเรา”’)
3:12 จงเอาใจใสล่ พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย เกรงวล่ามบีผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดในพวกทล่านทบีกี่มบีใจชกักี่วรล้ายแหล่งการไมล่เชพกี่อ ในการหลงไปจาก
พระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่
3:13 แตล่จงเตพอนสตลิกกันและกกันทยุกวกัน ขณะทบีกี่เรบียกกกันวล่า “วกันนบีนี้” เกรงวล่าจะมบีผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดในพวกทล่านมบีใจแขร็ง
กระดล้างไปโดยทางการหลอกลวงแหล่งบาป
3:14 เพราะวล่าพวกเราถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนกกับพระครลิสตร์ ถล้าพวกเรายถึดตอนตล้นแหล่งความไวล้เนพนี้อเชพกี่อใจของ
พวกเราใหล้มกักี่นคงจนถถึงทบีกี่สยุด
3:15 ขณะมบีการกลล่าวไวล้วล่า ‘วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟังพระสยุรเสบียงของพระองคร์ อยล่าทจาใหล้ใจของพวกทล่าน
แขร็งกระดล้างไปเหมพอนอยล่างในครกันี้งกบฏนกันี้น’
3:16 เพราะบางคน เมพกี่อพวกเขาไดล้ยลินแลล้ว กร็ไดล้ยกักี่วยยุ ถถึงกระนกันี้นไมล่ใชล่ทยุกคนทบีกี่ออกมาจากประเทศอบียลิปตร์โดย
โมเสส
3:17 และพระองคร์ไดล้ทรงเปป็นทยุกขร์พระทกัยกกับใครหนอเปป็นเวลาสบีกี่สลิบปปีนกันี้น กร็กกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้กระทจาบาป ซถึกี่ง
ซากศพของพวกเขาไดล้ลล้มลงในถลิกี่นทยุรกกันดารมลิใชล่หรพอ



3:18 และพระองคร์ไดล้ทรงปฏลิญาณไวล้แกล่ใครหนอวล่า เขาทกันี้งหลายจะไมล่เขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของพระองคร์ มลิใชล่แกล่คน
เหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่เชพกี่อหรอกหรพอ
3:19 ฉะนกันี้นพวกเราจถึงเหร็นวล่า พวกเขาไมล่สามารถเขล้าไปไดล้เพราะความไมล่เชพกี่อ

คจาพรูดเปปิดของบททบีกี่ 3 เขล้าอยรูล่ในความสกัมพกันธร์อกันงดงามกกับความจรลิงเหลล่านกันี้นกล่อนหนล้านบีนี้ของบททบีกี่ 1 
และ 2

บททบีกี่ 1 บอกเลล่าถถึงพระบยุตรของพระเจล้า พระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงถรูกสล่งจากพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์มาสรูล่
มนยุษยร์

บททบีกี่ 2 บอกเลล่าถถึงพระเยซรูในเนพนี้อหนกัง พระองคร์ผรูล้ไดล้เสดร็จมาประทกับอยรูล่ในทล่ามกลางมนยุษยร์ในรล่างกาย
หนถึกี่งทบีกี่ตกี่จาตล้อย พระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงชลิมความตายเพพกี่อมนยุษยร์ทยุกคนแตล่บกัดนบีนี้ทรงถรูกยกชรูและในฐานะบยุตรมนยุษยร์
ประทกับอยรูล่ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบน

ในบททบีกี่ 3 พระเยซรูทรงถรูกแนะนจาใหล้เรารรูล้จกักในฐานะผรูล้ทรงดจารงตจาแหนล่งอกัครทรูตและมหาปยุโรหลิต และ
ในบทนบีนี้เราจะอล่านเกบีกี่ยวกกับพระครลิสตร์เยซรู-พระองคร์ผรูล้ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจล้ากล่อนทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงกลาย
เปป็นพระเยซรู (พระผรูล้ชล่วยใหล้รอด) ของเรา

ในบททบีกี่ 2 เราถรูกเตพอนสตลิใหล้ตพกี่นตกัวเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งเราไดล้ยลินแลล้ว (ขล่าวสารนกันี้นแหล่งพระคยุณ
มหกัศจรรยร์ของพระเจล้า) เกรงวล่าสลิกี่งเหลล่านกันี้นจะหลยุดลอยไปจากเราและในบททบีกี่ 3 เราพบคจาวลิงวอนอบีกประการ
ของพระเจล้า: เราจะตล้องใสล่ใจตล่อบยุคคลผรูล้นกันี้น คพอพระครลิสตร์เยซรู ผรูล้ทรงเปป็นขล่าวประเสรลิฐนกันี้น

พระครลิสตร์เยซรูมลิไดล้เสดร็จมาเพพกี่อทบีกี่จะไดล้มบีขล่าวประเสรลิฐหนถึกี่ง ขล่าวสารหนถึกี่งแหล่งความรอด พระองคร์ทรง
เปป็นขล่าวประเสรลิฐนกันี้น พระองคร์ทรงเปป็นความรอด พระองคร์ทรงเปป็นพระวาทะนกันี้น และพระองคร์ไดล้ทรงนจาพระวา
ทะนกันี้นลงมาสรูล่มนยุษยร์ พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อจะประกาศพระบลิดา ในยอหร์น 1:18 เราอล่านวล่า “ไมล่มบีมนยุษยร์ผรูล้ใด
เคยเหร็นพระเจล้าในเวลาใดเลย พระบยุตรองคร์เดบียวทบีกี่บกังเกลิดมา ผรูล้ซถึกี่งทรงสถลิตในพระทรวงของพระบลิดา พระองคร์
ไดล้ทรงสจาแดงพระเจล้าแลล้ว” พระเยซรูตรกัสวล่า “บรรดาถล้อยคจาทบีกี่เรากลล่าวกกับทล่านทกันี้งหลายนกันี้น ถล้อยคจาเหลล่านกันี้นเปป็น
จลิตวลิญญาณและเปป็นชบีวลิต…ผรูล้ทบีกี่ฟฟังถล้อยคจาของเรากร็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์”

ในจดหมายฝากหลายฉบกับของเปาโล เรามกักพบถล้อยคจาทบีกี่วล่า “เหตยุฉะนกันี้น…ดล้วยเหตยุนบีนี้…แตล่” นบีกี่เปป็น
เหมพอนปป้ายบอกทางทบีกี่เราเหร็นขณะทบีกี่เราเขล้าใกลล้ทางรถไฟทบีกี่ทางขล้าม และคจาเตพอน “จงหยยุด, จงดรู, จงฟฟัง” กร็ฉาย
แวบตรงหนล้าเรา เมพกี่อใดกร็ตามทบีกี่เรามาถถึง “เหตยุฉะนกันี้น” หรพอ “ดล้วยเหตยุนบีนี้” ในงานเขบียนตล่างๆ ของเปาโล เรากร็
ควรใสล่ใจเปป็นพลิเศษและตกันี้งใจฟฟังสลิกี่งทบีกี่กจาลกังจะถรูกกลล่าวนกันี้น

ขล้อ 1 และ 2: “เหตยุฉะนกันี้น พบีกี่นล้องผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ บรรดาผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งการทรงเรบียกจากสวรรคร์นกันี้น จง
พลิจารณาอกัครทรูตและมหาปยุโรหลิตแหล่งการยอมรกับของพวกเรานกันี้นคพอ พระเยซรูครลิสตร์ ผรูล้ทรงสกัตยร์ซพกี่อตล่อพระเจล้าผรูล้ไดล้
ทรงแตล่งตกันี้งพระองคร์ไวล้ เหมพอนอยล่างโมเสสไดล้สกัตยร์ซพกี่อในพรรคพวกของพระองคร์ทกันี้งสลินี้นดล้วย” 

เราตล้องจจาใหล้ขถึนี้นใจวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อล่านจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูเปป็นพวกแรกคพอ เหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรู 
แตล่คจาเตพอนสตลินบีนี้กร็มาถถึงเราอยล่างแทล้จรลิงเชล่นเดบียวกกับทบีกี่มกันไดล้มาถถึงพวกเขา

ในตอนตล้นของบททบีกี่ 3 ผรูล้อล่านทกันี้งหลายถรูกเตพอนสตลิใหล้พลิจารณาพระเยซรูคนกลางผรูล้นกันี้นแหล่งพกันธสกัญญา



ใหมล่ เชล่นเดบียวกกับโมเสส พระเยซรูทรงสกัตยร์ซพกี่อในทยุกทาง-แตล่พระเยซรูทรงเปป็นใหญล่กวล่าโมเสสในดล้านความเปป็น
คนกลางของพระองคร์ เหมพอนกกับทบีกี่โมเสสไมล่เปป็นมากไปกวล่าคนรกับใชล้คนหนถึกี่งทบีกี่อยรูล่ภายในบล้าน ขณะทบีกี่พระเยซรูทรง
ครูล่ควรกกับสงล่าราศบีของการอยรูล่เหนพอบล้านของพระเจล้าในฐานะพระบยุตร นบีกี่ถรูกชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนในพระคจาหกขล้อ
แรกของบทนบีนี้

เปาโลอยากใหล้ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเขล้าใจวล่าโมเสสและพระเยซรูทรงสอดคลล้องกกันในความสกัตยร์ซพกี่อ แตล่ไมล่ใชล่
ในความเหนพอกวล่า พระเจล้าไดล้ทรงแตล่งตกันี้งทกันี้งสองคน และทรงกจาหนดงานใหล้ทกันี้งสองคนนกันี้นกระทจา เขาทกันี้งสองไดล้
กระทจางานนกันี้นอยล่างสกัตยร์ซพกี่อ กระนกันี้นโมเสสกร็เปป็นผรูล้รกับใชล้ของพระเจล้า ขณะทบีกี่พระเยซรู พระองคร์ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าตรกัส
ผล่านแลล้วในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้ ทรงถพอครองตจาแหนล่งพระบยุตรเหนพอบล้านของพระเจล้า

ในขล้อ 1 เปาโลเรบียกชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่า “พบีกี่นล้องผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์” และพรูดกกับพวกเขาในฐานะ “บรรดาผรูล้เขล้า
สล่วนแหล่งการทรงเรบียกจากสวรรคร์นกันี้น” พวกเขาไดล้รล่วมแบล่งปฟันในกรรมสลิทธลิธิ์เหลล่านกันี้นของโลกสวรรคร์ทบีกี่จะมานกันี้น
แลล้ว ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้รกับการทรงสกัญญาเรพกี่องพระพรตล่าง ๆ ฝฝ่ายโลก-พวกเขา
เปป็นหมรูล่ชนของแผล่นดลินโลกพรล้อมกกับพระสกัญญาตล่าง ๆ แบบแผล่นดลินโลก ครลิสตจกักรเปป็นชาวสวรรคร์พรล้อมกกับพระ
สกัญญาตล่าง ๆ ในสวรรคร์ มกันเปป็นเรพกี่องยากทบีกี่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นจะเขล้าใจความจรลิงขล้อนบีนี้ ทบีกี่จะเอาความคลิดของตน
ออกหล่างจากเรพกี่องฝฝ่ายโลกและจดจล่อความคลิดทบีกี่พระองคร์ผรูล้ซถึกี่งบกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าพระ
บลิดา

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเปป็นผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งการทรงเรบียกจากสวรรคร์นกันี้น แมล้กระทกักี่งในตอนนบีนี้ เราเปป็นผรูล้สกัญจรและ
คนตล่างถลิกี่นบนแผล่นดลินโลก ดล้วยวล่าความเปป็นพลเมพองของเราอยรูล่ในสวรรคร์แลล้ว

ใน “การทรงเรบียกจากสวรรคร์” นกันี้น เปาโลนจาเสนอความจรลิงทบีกี่ยลิกี่งใหญล่เปป็นครกันี้งแรกในจดหมายฝากฉบกับ
นบีนี้-ความจรลิงทบีกี่วล่าสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายโลก (ธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของโมเสส) และสวรรคร์เปป็นคนละเรพกี่องกกันเลย มกัน
เนล้นยนี้จาความเหนพอกวล่าของความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนเมพกี่อเทบียบกกับศาสนายลิวซถึกี่งรรูล้จกักแตล่การทรงเรบียกฝฝ่ายโลกและ
มรดกฝฝ่ายโลก

สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นวกัตถยุกร็เปป็นฝฝ่ายโลก ไมล่จบีรกัง และไมล่เปป็นของจรลิง สวรรคร์คพอโลกแหล่งความเปป็นจรลิงทกันี้ง
หลาย-สลิกี่งตล่าง ๆ อกันเปป็นนลิรกันดรร์ทบีกี่ไมล่สามารถจางหายไป เสพกี่อมโทรม หรพอถรูกทจาใหล้เปป็นมลทลินไดล้ “...และโลก
กจาลกังผล่านพล้นไป พรล้อมกกับราคะตกัณหาของโลกนกันี้น แตล่ผรูล้ทบีกี่กระทจาตามพระประสงคร์ของพระเจล้ากร็ดจารงอยรูล่เปป็น
นลิตยร์” (1 ยอหร์น 2:17)

ในฮบีบรรู 8:2 เปาโลพรูดถถึง “พลกับพลาอกันแทล้จรลิง” ในฮบีบรรู 11:10 เขาบอกเกบีกี่ยวกกับ “นครหนถึกี่งซถึกี่งมบี
รากฐานทกันี้งหลาย ซถึกี่งผรูล้ทรงสรล้างและนายชล่างของนครนกันี้นคพอพระเจล้า”

ในฮบีบรรู 12:22 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับ “กรยุงเยรรูซาเลร็มแหล่งสวรรคร์”
ในฮบีบรรู 12:27 และ 28 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับอาณาจกักรนกันี้นทบีกี่ “ไมล่สามารถถรูกทจาใหล้สกักี่นสะเทพอนไดล้”
ในฮบีบรรู 11:16 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับประเทศแหล่งสวรรคร์ซถึกี่งพวกอกัครปปิตาเสาะแสวงหา
สลิกี่งทบีกี่เปป็นนลิรกันดรร์เหลล่านบีนี้ สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นของจรลิงและยกักี่งยพน จะตล้องถรูกเสาะแสวงหาโดยครลิสเตบียน 

ระบบของคนเลวบีไมล่ไดล้เปป็นมากกวล่าเงา: “เพราะพระราชบกัญญกัตลินกันี้นซถึกี่งมบีเพบียงเงาของบรรดาสลิกี่งดบีทบีกี่จะมา และ



ไมล่ใชล่ภาพจรลิงของสลิกี่งเหลล่านกันี้น ซถึกี่งดล้วยบรรดาเครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นซถึกี่งพวกเขาไดล้ถวายทยุกปปี ๆ อยล่างตล่อเนพกี่อง ไมล่
สามารถกระทจาบรรดาผรูล้ทบีกี่มาถวายนกันี้นใหล้สจาเรร็จไดล้” (ฮบ. 10:1) 

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายไดล้รกับการทรงเรบียก-และมาแลล้ว-มาสรูล่สลิกี่งทบีกี่เปป็นฝฝ่ายสวรรคร์เหลล่านบีนี้ บกัดนบีนี้เรานกักี่งดล้วยกกันใน
สวรรคสถานในพระเยซรูครลิสตร์ (อฟ. 2:6,7) ความเปป็นพลเมพองของเราอยรูล่ในสวรรคร์ ซถึกี่งจากทบีกี่นกักี่นเราตกันี้งตาคอย
พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดองคร์นกันี้น (ฟป. 3:20) เราถรูกซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า (คส. 3:3) เราเปป็นผรูล้สกัญจรบนโลกนบีนี้
เดลินทางทบีละวกันไปสรูล่บล้านในสวรรคร์ของเรา (ฮบ. 11:13; 1 ปต. 2:11)

เมพกี่อความเปป็นจรลิงแหล่งความจรลิงจากพระเจล้านบีนี้ทะลยุผล่านเขล้าในความคลิดของผรูล้เชพกี่อ เมพกี่อมกันถรูกตระหนกัก
อยล่างเตร็มทบีกี่ เขากร็จะโหล่รล้องโดยอกัตโนมกัตลิวล่า “ขอบพระคยุณพระเจล้าสจาหรกับของประทานอกันเหลพอจะกลล่าวไดล้ของ
พระองคร์!”

โลกฝฝ่ายสวรรคร์ของความเปป็นจรลิงทกันี้งหลายทบีกี่แทล้จรลิงไดล้ถรูกเปปิดเผยแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์
เจล้าแลล้ว พระองคร์ทรงเปป็นของโลกนกันี้น พระองคร์ไดล้เสดร็จมาจากโลกนกันี้น และในการเสดร็จมา พระองคร์ไดล้ทรงเปปิด
ทางเขล้าสรูล่สลิกี่งทบีกี่เปป็นฝฝ่ายสวรรคร์แลล้วเพพกี่อเรา พระองคร์ไดล้เสดร็จไปทบีกี่นกักี่นแลล้วโดยทางความมรณาในฐานะผรูล้เบลิกทาง
ของเรา:

“ทบีกี่นกักี่นผรูล้เบลิกทางไดล้เสดร็จเขล้าไปเผพกี่อพวกเราแลล้ว คพอพระเยซรู ผรูล้ทรงไดล้รกับการแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิต
เปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค” (ฮบ. 6:20)

สถานทบีกี่ทบีกี่ผมพรูดถถึงคพอ พระนลิเวศของพระบลิดาอกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งพระบลิดาทรงสถลิตอยรูล่ “เหตยุฉะนกันี้นพบีกี่นล้องทกันี้ง
หลาย เพราะมบีใจกลล้าทบีกี่จะเขล้าไปในสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดโดยพระโลหลิตของพระเยซรู โดยทางใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิต ซถึกี่ง
พระองคร์ไดล้ทรงอยุทลิศไวล้สจาหรกับพวกเรา โดยผล่านทางมล่านนกันี้น คพอทบีกี่จะกลล่าววล่า เนพนี้อหนกังของพระองคร์” (ฮบ. 
10:19,20)

แผล่นดลินโลกนบีนี้จะเขล้าสรูล่การสกักี่นสะเทพอนครกันี้งใหญล่ ทล้องฟป้าอากาศจะลล่วงไปดล้วยเสบียงดกังสนกักี่น โลกธาตยุทกันี้ง
หลายจะละลายไปดล้วยความรล้อนอกันแรงกลล้า “แผล่นดลินโลกกกับการงานทกันี้งปวงทบีกี่มบีอยรูล่ในนกันี้นจะถรูกเผาเสบียสลินี้นดล้วย”
(2 ปต. 3:10) แตล่พระนลิเวศของพระบลิดาจะไมล่มบีทางถรูกถอนออกไปหรพอสกักี่นสะเทพอนเลย (ฮบ. 12:27) และหลกัง
จากการสกักี่นสะเทพอนครกันี้งใหญล่เหลล่านกันี้นซถึกี่งสลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งปวงจะตล้องเผชลิญ หลกังจากทบีกี่ทยุกสลิกี่งจบสลินี้นลง เมพกี่อนกันี้น
ทล้องฟป้าและแผล่นดลินโลกจะเปป็นหนถึกี่งเดบียว สลิกี่งสารพกัดจะถรูกสรล้างใหมล่ จะมบีทล้องฟป้าใหมล่ แผล่นดลินโลกใหมล่ และนคร
ขาวดยุจมยุกดานกันี้น

ในขล้อ 1 ของบทนบีนี้ของเรา เปาโลกลล่าววล่า “จงพลิจารณาอกัครทรูตและมหาปยุโรหลิตแหล่งการยอมรกับของ
พวกเรานกันี้นคพอ พระเยซรูครลิสตร์” การยอมรกับของเราในภาษากรบีกอล่านชกัดเจนวล่า “การสารภาพของเรา” พระ
ครลิสตร์ของพระเจล้าไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลกนบีนี้ในฐานะอกัครทรูต ปยุโรหลิต และพระองคร์จะเสดร็จมาในฐานะจอมกษกัตรลิยร์
และจอมเจล้านาย

ในฐานะอกัครทรูต พระเยซรูพระบยุตรของพระเจล้าทรงเสนอความของพระเจล้าพระบลิดาตล่อเราผรูล้เปป็นลรูก ๆ 
ของพระเจล้า พระครลิสตร์ในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงเสนอควมของเราตล่อพระเจล้าพระบลิดา แตล่เรา
ตล้องไมล่ลพมเดร็ดขาดวล่าพระเจล้าพระบลิดาทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ไดล้แตล่งตกันี้งและเจลิมตกันี้งพระครลิสตร์ใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของ



เรา (ขล้อ 2) ดกังนกันี้นพระองคร์จถึงทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่พระครลิสตร์ทรงสกัตยร์ซพกี่อตล่อ พระครลิสตร์ทรงสกัตยร์ซพกี่อตล่อพระเจล้าพระบลิดา 
ไมล่ใชล่ตล่อเรา (ฮบ. 2:17; 3:2) ความสกัตยร์ซพกี่อของพระครลิสตร์ตล่อพระบลิดากลายเปป็นความกรยุณาและความอล่อนโยน
ตล่อเราโดยอกัตโนมกัตลิ (ฮบ. 2:17)

“การสารภาพของเรา” ตามทบีกี่ถรูกพรูดถถึงในทบีกี่นบีนี้ไมล่ใชล่ภาพเลร็งหรพอเงา แตล่เปป็นตกัวจรลิง ยอดบนสยุดของคจา
สอนตรงนบีนี้กร็คพอวล่า พระครลิสตร์ทรงเปป็นตกัวจรลิงนกันี้นและเนพนี้อหานกันี้นแหล่งการสารภาพของเรา ไมล่ใชล่เลพอดของพวกสกัตวร์
พลกับพลาฝฝ่ายโลกหรพอสถานบรลิสยุทธลิธิ์ทกันี้งหลาย หรพอมหาปยุโรหลิตทบีกี่มบีความอล่อนแอตล่าง ๆ อบีกตล่อไปแลล้ว แตล่การ
สารภาพของเราคพอพระครลิสตร์ ตกัวจรลิงนกันี้นของทยุกสลิกี่งทบีกี่เคยมากล่อนพระองคร์ พระครลิสตร์ผรูล้ทรงดจารงตจาแหนล่งอกัครทรูต
และมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา คนกลางของเรา หรพอผรูล้ทรงอล้อนวอนเผพกี่อ หรพอผรูล้ทรงสารภาพในการสารภาพ
ของเรา

“ของพวกเรา” ซถึกี่งชบีนี้ไปยกังผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้ว กร็ตรงขล้ามกกับคจาสารภาพของชนชาตลิ
อลิสราเอลซถึกี่งในนกันี้นโมเสสดจารงตจาแหนล่งเดบียวกกันแตล่เปป็นเพบียงผรูล้เบลิกทางและภาพเลร็งของการสารภาพของเรา โดย
พระครลิสตร์ทรงเปป็นตกัวจรลิงนกันี้นและยอดรวมทกันี้งหมดของทยุกสลิกี่งทบีกี่เคยมากล่อนพระองคร์

ในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู พระครลิสตร์ไมล่ทรงถรูกมองแบบเดบียวกกับในจดหมายฝากฉบกับอพกี่น ๆ ของ
เปาโล นกักี่นคพอ พระครลิสตร์ไมล่ทรงถรูกนจาเสนอในฐานะเปป้าหมายโดยตรงของความเชพกี่อ พระองคร์ทรงถรูกนจาเสนอใน
ฐานะผรูล้ทรงถรูกสกัญญาไวล้นกันี้นในพระวจนะของพระเจล้า ผรูล้นกันี้นทบีกี่ทรงถรูกสกัญญาไวล้วล่าจะเสดร็จมา  ผรูล้นกันี้นทบีกี่เสดร็จมาแลล้ว
และกระทจาภารกลิจของพระองคร์สจาเรร็จแลล้ว ทรงถรูกยอมรกับแลล้วโดยพระเจล้าพระบลิดา และในความเปป็นจรลิงนกันี้น 
พระเยซรูครลิสตร์มนยุษยร์ผรูล้นกันี้นบกัดนบีนี้นกักี่งอยรูล่ในทบีกี่นกักี่งสรูงทบีกี่สยุดแหล่งสวรรคร์บนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์
ของพระเจล้าพระบลิดาแลล้ว

การสารภาพของผรูล้เชพกี่อแทล้กร็คพอวล่า เรามบี (ในพระองคร์) พระองคร์ผรูล้ทรงถรูกสล่งมาโดยพระเจล้าพระบลิดาเพพกี่อ
นจาขล่าวสารแหล่งความรอดมาสรูล่เราและเปปิดประตรูสรูล่สวรรคร์ผล่านทางพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ และใน
พระองคร์เรายกังมบีมหาปยุโรหลิตทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ซถึกี่งนกักี่งอยรูล่ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดาเชล่นกกัน-พระองคร์ผรูล้ทรง
พระชนมร์อยรูล่เสมอไปเพพกี่อทจาการอล้อนวอนเผพกี่อทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ พระเยซรูครลิสตร์มนยุษยร์ผรูล้นกันี้น มหาปยุโรหลิตของเรา ทรง
เปป็นสยุดยอดแหล่งสตลิปฟัญญาของพระเจล้า ฤทธานยุภาพของพระเจล้า พระคยุณของพระเจล้า และความรกักของพระเจล้า!

การสารภาพของเราคพอ ผรูล้ทรงดจารงตจาแหนล่งอกัครทรูตและมหาปยุโรหลิตในการสารภาพของเรา พระเยซรู
ทรงครองตจาแหนล่งนกันี้นในการสารภาพของเราทบีกี่โมเสสเคยครองในการสารภาพของชนชาตลิอลิสราเอล และสลิกี่งทบีกี่
เปาโลอยากใหล้ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเขล้าใจกร็คพอ ความจรลิงจากพระเจล้าทบีกี่วล่าพระเยซรูทรงเหนพอกวล่าโมเสสในความสกัตยร์
ซพกี่อ

พระเยซทูทรงเหนสอกวญ่าโมเสสในสงญ่าราศฮี
ขล้อ 3 และ 4: “เพราะวล่ามนยุษยร์องคร์นบีนี้ทรงนกับวล่าสมควรไดล้รกับพระเกบียรตลิมากกวล่าโมเสสมากนกัก เชล่น

เดบียวกกับผรูล้สรล้างบล้านมบีเกบียรตลิยศมากกวล่าบล้านนกันี้น ดล้วยวล่าบล้านทยุกหลกังถรูกสรล้างขถึนี้นโดยคนหนถึกี่งคนใด แตล่ผรูล้ทรงสรล้าง
สรรพสลิกี่งทกันี้งปวงกร็คพอพระเจล้า”

เปาโลไมล่ไดล้กจาลกังเสนอแนะวล่าโมเสสไมล่ควรไดล้รกับเกบียรตลิซถึกี่งเขาสมควรไดล้รกับ แตล่วล่าพระเยซรูทรงครูล่ควรกกับ



สงล่าราศบีมากกวล่า-ไมล่เพบียงเพราะสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ไดล้กระทจา แตล่เพราะผรูล้ทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็น ไมล่มบีกลล่าวในพระวจนะวล่า
โมเสสไดล้รกับ “สงล่าราศบีและเกบียรตลิเปป็นมงกยุฎ” แตล่ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ถรูกเขบียนไวล้เกบีกี่ยวกกับพระเยซรูครลิสตร์เจล้า (ฮบ. 2:7) 
พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้เดบียวเทล่านกันี้นทบีกี่ขล้อความเชล่นนบีนี้จะถรูกกลล่าวถถึงไดล้

แตล่พระเจล้าไดล้ทรงใหล้เกบียรตลิโมเสสอยล่างสรูงจรลิง ๆ และเทล่าทบีกี่พระวจนะของพระเจล้าเปปิดเผย โมเสสเปป็น
ชายผรูล้เดบียวทบีกี่งานศพของเขาพระเจล้าไดล้เสดร็จลงมาจากสวรรคร์เพพกี่อทจาการฝฟัง (พบญ. 34:5,6)

ผมขอบพระคยุณพระเจล้าจรลิง ๆ ทบีกี่พระวจนะของพระเจล้านกันี้นชกัดเจน ในหนกังสพอขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีกี่เลล่ม
พระเยซรูตรกัสในภาษาของผรูล้คน พระองคร์ทรงพรูดคยุยเกบีกี่ยวกกับพวกนกกระจอก ดอกลลิลลบีกี่แหล่งทยุล่งหญล้า เมลร็ดพพชและ
ผรูล้หวล่าน เมลร็ดขล้าวและเวลาเกร็บเกบีกี่ยว พระองคร์ตรกัสถถึงนนี้จา ขนมปฟัง ความสวล่าง พระองคร์ตรกัสถถึงพระองคร์เองวล่าทรง
เปป็นประตรูนกันี้น ทางนกันี้น ความจรลิงนกันี้น

ใครเลล่าจะไมล่เขล้าใจถล้อยคจาแบบนกันี้น คจาเรบียกทบีกี่เรบียบงล่ายขนาดนกันี้น? และตรงนบีนี้ในการศถึกษาคล้นควล้าตอนนบีนี้
ของเรา พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงใชล้ภาพประกอบทบีกี่ตลิดดลินเพพกี่อแสดงใหล้เหร็นวล่าพระเยซรูทรงไดล้รกับแลล้ว-และทรง
สมควรไดล้รกับ-เกบียรตลิมากกวล่าโมเสส เหลล่าทรูตสวรรคร์ หรพอผรูล้ใดอพกี่น ผรูล้สรล้างบล้านหลกังหนถึกี่งยล่อมมบีเกบียรตลิมากกวล่าบล้าน
หลกังนกันี้นทบีกี่เขาไดล้สรล้าง

โมเสสเปป็นเครพกี่องมพอชลินี้นหนถึกี่งของพระเจล้า ซถึกี่งถรูกใชล้ในการกล่อสรล้าง แตล่พระเยซรูทรงเปป็นพระผรูล้สรล้างแหล่งสลิกี่ง
สารพกัด “สลิกี่งสารพกัดไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นมาโดยพระองคร์ และโดยปราศจากพระองคร์ไมล่มบีสลิกี่งใดเลยไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นมาใน
สลิกี่งทบีกี่ไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นมานกันี้น” (ยอหร์น 1:3) ดกังนกันี้นพระเยซรูจถึงทรงถรูกนกับวล่าครูล่ควรกกับสงล่าราศบีและเกบียรตลิมากกวล่า
โมเสส-โดยคยุณความดบีแหล่งยศของพระองคร์กกับพระบลิดาในเรลิกี่มแรกนกันี้น โดยคยุณความดบีแหล่งความเทล่าเทบียมกกันของ
พระองคร์กกับพระบลิดาและความสกัตยร์ซพกี่อของพระองคร์ตล่อพระบลิดาในสลิกี่งสารพกัด พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาสลิกี่งซถึกี่งเปป็นทบีกี่
พอพระทกัยพระบลิดาอยรูล่ทยุกเวลา

พลกับพลานกันี้นในถลิกี่นทยุรกกันดารเปป็นสลิกี่งจจาเปป็นอยล่างหนถึกี่งสจาหรกับชนชาตลิอลิสราเอล ชนชาตลิทบีกี่ถรูกเลพอกสรร
ของพระเจล้า และหากไมล่มบีพลกับพลานกันี้น (“บล้าน” นกันี้นในถลิกี่นทยุรกกันดาร) พวกเขากร็คงไมล่สามารถนมกัสการพระเจล้า
และถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาตล่าง ๆ แดล่พระองคร์ไดล้ เมฆกล้อนนกันี้นพกักอยรูล่เหนพอบล้านนกันี้นตอนกลางวกัน และเสาไฟนกันี้น
ตอนกลางคพน โมเสส ซถึกี่งถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้า สกัตยร์ซพกี่อในการสรล้างพลกับพลานกันี้นและในการกล่อรล่างระเบบียบ
ปฏลิบกัตลิประจจาชาตลิของชนชาตลิอลิสราเอล เขาสกัตยร์ซพกี่อในการถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาและการนมกัสการ เขาเชพกี่อฟฟังตล่อ
พระเจล้า เขาทจางานปรนนลิบกัตลิของตนตล่อประชาชนนกันี้นสจาเรร็จแลล้ว-แตล่งานปรนนลิบกัตลินกันี้นไมล่ไดล้ถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิง
อยล่างสมบรูรณร์แบบ โมเสสทจาผลิดพลาดหลายอยล่าง

แตล่พระเยซรูไมล่ทรงทจาอะไรผลิดพลาดเลย พระองคร์ทรงสกัตยร์ซพกี่อตล่อพระเจล้าองคร์นกันี้นผรูล้ไดล้ทรงแยกตกันี้ง
พระองคร์ไวล้และไดล้ทรงแตล่งตกันี้งพระองคร์ พระองคร์ทรงเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณา-กระทกักี่งความมรณาแหล่งกางเขนนกันี้น
และในทยุกเวลา ภายใตล้ทยุกสภาพการณร์แวดลล้อม พระองคร์ทรงกระทจาแตล่สลิกี่งซถึกี่งพอพระทกัยพระบลิดาผรูล้สถลิตใน
สวรรคร์ ไมล่เหมพอนกกับโมเสสทบีกี่ลล้มเหลวมากกวล่าหนถึกี่งหน พระเยซรูทรงทจางานทบีกี่พระองคร์ทรงไดล้รกับมอบหมายสจาเรร็จ
อยล่างสมบรูรณร์แบบ โมเสสเปป็นมนยุษยร์ พระเยซรูทรงเปป็นพระเจล้า-พระเจล้าในเนพนี้อหนกัง พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า 
กระนกันี้นพระองคร์กร็ทรงเปป็นมนยุษยร์ อล่านกกันดารวลิถบี 20:7-13



“ดล้วยวล่าบล้านทยุกหลกังถรูกสรล้างขถึนี้นโดยคนหนถึกี่งคนใด” นบีกี่เปป็นตกัวเชพกี่อมซถึกี่งนจาความจรลิงของขล้อ 2 กลกับมา-
พระเยซรูทรงเปป็นผรูล้กล่อสรล้างบล้านนกันี้น และความสกัมพกันธร์ของพระองคร์ตล่อพระเจล้าผรูล้ไดล้ทรงแตล่งตกันี้งพระองคร์ มกันชบีนี้กลกับ
ไปยกังขล้อ 3 ดล้วย, “ผรูล้ทบีกี่ไดล้สรล้างบล้านนกันี้น” บล้านทยุกหลกังยล่อมถรูกสรล้างโดยใครสกักคน แตล่บล้านเดบียวนบีนี้ถรูกสรล้างโดยพระ
เยซรู

พระเยซรูไดล้ทรงสรล้างบล้านนบีนี้ แตล่มกันไดล้ถรูกสรล้างภายใตล้คจาสกักี่งและการมอบพกันธกลิจของพระเจล้า พระผรูล้สรล้าง
แหล่งสลิกี่งสารพกัด เหมพอนกกับทบีกี่พระเจล้าพระบลิดาโดยพระครลิสตร์พระบยุตรไดล้ทรงสรล้างโลก เชล่นเดบียวกกันพระเจล้าพระ
บลิดาโดยพระครลิสตร์พระบยุตรกร็ทรงสรล้างบล้านนกันี้นแลล้ว และในทจานองเดบียวกกันกกับทบีกี่พระบลิดาไดล้ทรงตกันี้งพระบยุตรใหล้
เปป็นทายาทผรูล้รกับโลกเปป็นมรดกแลล้ว พระองคร์กร็ทรงตกันี้งพระครลิสตร์พระบยุตรใหล้อยรูล่เหนพอบล้านนกันี้นซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรง
สรล้างขถึนี้นแลล้วโดยพระครลิสตร์

ครถึกี่งหลกังของพระคจาขล้อนบีนี้ชบีนี้เดลินหนล้าไปยกังขล้อ 5: 
ขล้อ 5 และ 6: “และแทล้จรลิงโมเสสนกันี้นสกัตยร์ซพกี่อในพรรคพวกของพระองคร์ทกันี้งสลินี้น เหมพอนอยล่างคนรกับใชล้ 

เพพกี่อจะไดล้เปป็นพยานถถึงสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งจะถรูกกลล่าวตล่อภายหลกัง แตล่พระครลิสตร์นกันี้นในฐานะพระบยุตรทบีกี่ทรงอยรูล่เหนพอ
ครอบครกัวของพระองคร์ ครอบครกัวของพระองคร์นกันี้นคพอพวกเรา ถล้าพวกเรายถึดความไวล้เนพนี้อเชพกี่อใจและความปปีตลิ
ยลินดบีแหล่งความหวกังนกันี้นไวล้ใหล้มกักี่นคงจนถถึงทบีกี่สยุด”

บกัดนบีนี้เราพรล้อมแลล้วสจาหรกับการเปรบียบเทบียบเพลิกี่มเตลิมระหวล่างโมเสสกกับพระเยซรูครลิสตร์เจล้า ความตรงขล้าม
กกันทบีกี่ถรูกใหล้ไวล้ตรงนบีนี้เหมพอนกกันทยุกประการกกับความตรงขล้ามกกันระหวล่างพระครลิสตร์กกับเหลล่าทรูตสวรรคร์ พระครลิสตร์
ทรงเปป็นพระบยุตรของพระเจล้า และในฐานะพระบยุตรพระองคร์ทรงเปป็นทายาทผรูล้รกับโลกทบีกี่จะมานกันี้นเปป็นมรดก 
ทายาทผรูล้รกับสลิกี่งสารพกัดเปป็นมรดก แตล่เหลล่าทรูตสวรรคร์เปป็นผรูล้ถรูกสรล้างขถึนี้น เหลล่าวลิญญาณผรูล้ปรนนลิบกัตลิคนเหลล่านกันี้นทบีกี่
เปป็นทายาทแหล่งความรอด

ในการเปรบียบเทบียบทบีกี่เหมพอนกกัน พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวเหนพอบล้านของ
พระเจล้า และเพราะผรูล้ทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็น พระองคร์จถึงทรงถรูกทจาใหล้เปป็นทายาทผรูล้รกับโลกเหลล่านกันี้นเปป็นมรดกแลล้ว 
แตล่โมเสส ถถึงแมล้จะสกัตยร์ซพกี่อ กร็เปป็นผรูล้รกับใชล้คนหนถึกี่งภายในบล้านนกันี้น

โมเสสและพระครลิสตร์สอดคลล้องกกันในความสกัตยร์ซพกี่อ ความตรงขล้ามกกันระหวล่างทกันี้งสองคนกร็คพอวล่าโมเสส
สกัตยร์ซพกี่อในฐานะผรูล้รกับใชล้คนหนถึกี่ง ขณะทบีกี่พระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงสกัตยร์ซพกี่อในฐานะพระบยุตรนกันี้นของพระเจล้าผรูล้ทรง
พระชนมร์อยรูล่

จงพลิจารณาเชล่นกกันวล่าโมเสสไมล่เพบียงเปป็นอกัครทรูตของพระเจล้าไปยกังชนชาตลิทบีกี่ถรูกเลพอกสรรนกันี้น แตล่ในตอน
แรกเขาเคยเปป็นมหาปยุโรหลิตของพระเจล้าเชล่นกกัน เขาไดล้รลิเรลิกี่มพกันธสกัญญานกันี้นโดยการถวายบรูชาและชจาระหนกังสพอ
นกันี้นและประชากรทกันี้งหมดนกันี้น:

“เพราะวล่าเมพกี่อโมเสสไดล้ประกาศขล้อบกังคกับทยุกขล้อแกล่บรรดาคนทกันี้งหลายตามพระราชบกัญญกัตลิแลล้ว ทล่านจถึง
ไดล้เอาเลพอดของบรรดาลรูกวกัวและของลรูกแพะ พรล้อมกกับนนี้จา และขนแกะสบีแดง และตล้นหยุสบ และไดล้ประพรมทกันี้ง
หนกังสพอนกันี้นกกับบรรดาคนทกันี้งปวง โดยกลล่าววล่า ‘นบีกี่เปป็นเลพอดแหล่งพกันธสกัญญา ซถึกี่งพระเจล้าทรงบกัญญกัตลิไวล้แกล่ทล่านทกันี้ง
หลาย’” (ฮบ. 9:19,20)



“และโมเสสเอาเลพอดนกันี้นมา และประพรมเลพอดนกันี้นบนประชากร และกลล่าววล่า “ดรูเถลิด นบีกี่เปป็นเลพอดแหล่ง
พกันธสกัญญา ซถึกี่งพระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงกระทจากกับพวกทล่านเกบีกี่ยวกกับพระวจนะเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมด”” (อพย. 24:8)

กระนกันี้นในสลิกี่งสารพกัดทบีกี่โมเสสไดล้กระทจา เขากร็เปป็นเพบียงผรูล้รกับใชล้ของพระเจล้า สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่เขากลล่าว สลิกี่งใด
กร็ตามทบีกี่เขาสกักี่งประชาชนใหล้กระทจา เขากร็กลล่าวชกัดเจนเสมอวล่ามกันเปป็น “ตามทบีกี่พระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงบกัญชา” ยก
ตกัวอยล่างเชล่น ดรู อพยพ 7:6; 16:16; 34:4 เขาเปป็นผรูล้รกับใชล้ของพระเจล้าและกระบอกเสบียงสจาหรกับคจาพยานเกบีกี่ยวกกับ
สลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งจะตล้องถรูกกลล่าวหรพอถรูกเปปิดเผยเปป็นครกันี้งคราวไป

โมเสสเปป็นหนถึกี่งในศาสดาพยากรณร์เหลล่านกันี้น (หรพอโฆษก) ทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในฮบีบรรู 1:1 เขาไดล้รกับพระดจารกัส
เหลล่านกันี้นมาจากพระเจล้า และเขาบอกกลล่าวสลิกี่งทบีกี่เขาไดล้รกับ เขาไมล่ไดล้เปป็นพยานรกับรองสลิกี่งใดดล้วยตกัวเองเลย และไมล่
ถพอสลิทธลิอจานาจใด ๆ เหนพอบล้านนกันี้น เขารกับใชล้อยล่างเตร็มทบีกี่ภายในบล้านนกันี้น เขาเชพกี่อฟฟังเหมพอนกกับทบีกี่สมาชลิกคนอพกี่น ๆ 
ทยุกคนของบล้านนกันี้นเชพกี่อฟฟัง แตล่พระครลิสตร์ทรงมบีตจาแหนล่งหนถึกี่งทบีกี่เหนพอกวล่ามากนกัก

มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพระเยซรูทรงยกคจาพรูดหลายครกันี้งจากภาคพกันธสกัญญาเดลิม- “มบีเขบียนไวล้วล่า…” แตล่เรา
กร็พบวล่าพระองคร์ตรกัสแกล่ประชาชนเชล่นกกันวล่า “มบีกลล่าวไวล้แลล้ววล่า-แตล่เรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า…” และสลิกี่งใดทบีกี่
พระองคร์ตรกัสกร็เปป็นพระวจนะของพระเจล้า

“...ครอบครกัวของพระองคร์นกันี้นคพอพวกเรา…” ผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วเปป็นสล่วนหนถึกี่งของบล้านนกันี้น 
หลินกล้อนหนถึกี่งในอาคารหลกังนกันี้น ผรูล้เชพกี่อทยุกคนอยรูล่ในพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรงอยรูล่ในผรูล้เชพกี่อทยุกคน หนกังสพอฮบีบรรู
ประกาศความจรลิงนลิรกันดรร์นกันี้นทบีกี่วล่าความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วและพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลิน
ของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าเปป็นพกันธสกัญญาทบีกี่แทล้จรลิงลจาดกับสยุดทล้ายนกันี้นระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ พกันธสกัญญานบีนี้เปป็น
ศาสนานกันี้นทบีกี่ไรล้มลทลิน เดร็ดขาด และสมบรูรณร์แบบ:

“เพราะวล่าพวกเราทบีกี่ไดล้เชพกี่อแลล้วกร็เขล้าในทบีกี่สงบสยุขนกันี้นจรลิง ๆ ตามทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้วล่า ‘ตามทบีกี่เราไดล้
ปฏลิญาณในความพลิโรธของเราวล่า “ถล้าเขาทกันี้งหลายจะเขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของเรา”’ ถถึงแมล้วล่าการงานเหลล่านกันี้นกร็
สจาเรร็จแลล้วตกันี้งแตล่ทรงวางรากฐานของโลก” (ฮบ. 4:3)

“ดล้วยวล่าถล้าพวกเราทจาบาปอยล่างจงใจหลกังจากทบีกี่พวกเราไดล้รกับความรรูล้แหล่งความจรลิงแลล้ว กร็ไมล่มบีเครพกี่อง
บรูชาสจาหรกับบาปทกันี้งหลายหลงเหลพออยรูล่อบีกตล่อไป” (ฮบ. 10:26)

ในฮบีบรรู 11:6 เราเรบียนรรูล้วล่าปราศจากความเชพกี่อ กร็เปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่จะทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัย เรารกับ
ความรอดโดยพระคยุณของพระองคร์-แตล่พระคยุณกลายเปป็นของเราโดยความเชพกี่อ คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่
โดยความเชพกี่อ และสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่ไมล่เปป็นมาจากความเชพกี่อกร็เปป็นบาป! ความเชพกี่อแทล้มองไปทบีกี่และพถึกี่งพาการถวาย
บรูชานกันี้นของพระบยุตรใหล้เปป็นเครพกี่องลบมลทลินหนถึกี่งเดบียวนกันี้น การยกบาปหนถึกี่งเดบียวนกันี้น

ความเชพกี่อแทล้เขล้ามาใกลล้พระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณ: “ฉะนกันี้นขอใหล้พวกเรามบีใจกลล้าเขล้ามาถถึงพระทบีกี่นกักี่งแหล่ง
พระคยุณ เพพกี่อพวกเราจะไดล้รกับพระเมตตา และจะไดล้พบพระคยุณทบีกี่จะชล่วยเหลพอในเวลาแหล่งความตล้องการ” (ฮบ. 
4:16)

ความเชพกี่อแทล้เขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้น-แตล่โดยพระโลหลิตนกันี้นเทล่านกันี้น: “เหตยุฉะนกันี้นพบีกี่นล้องทกันี้งหลาย 
เพราะมบีใจกลล้าทบีกี่จะเขล้าไปในสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดโดยพระโลหลิตของพระเยซรู โดยทางใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิต ซถึกี่ง



พระองคร์ไดล้ทรงอยุทลิศไวล้สจาหรกับพวกเรา โดยผล่านทางมล่านนกันี้น คพอทบีกี่จะกลล่าววล่า เนพนี้อหนกังของพระองคร์” (ฮบ. 
10:19,20)

เทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับอนาคต ความเชพกี่อแทล้มบีความมกักี่นใจอกันสมบรูรณร์ในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระ
เยซรูครลิสตร์เจล้า “โดยมบีความมกักี่นใจในสลิกี่งนบีนี้เองวล่า พระองคร์ผรูล้ทรงตกันี้งตล้นการดบีไวล้ในพวกทล่านแลล้ว จะทรงกระทจาการดบี
นกันี้นจนถถึงวกันของพระเยซรูครลิสตร์” (ฟป. 1:6)

“...จนถถึงทบีกี่สยุด” ในขล้อ 6 ไมล่เกบีกี่ยวขล้องอะไรเลยกกับการสลินี้นสยุดของชบีวลิต หรพอกกับการสจาเรร็จครบถล้วนของ
การสกัญจรของเราบนโลกนบีนี้ มกันชบีนี้ไปยกังวลินาทบีนกันี้นเมพกี่อความหวกังกลายเปป็นของจรลิง เมพกี่อเราจะเปป็นเหมพอนพระองคร์ 
เมพกี่อพระองคร์เสดร็จมาในการรกับขถึนี้นนกันี้นและการเปป็นขถึนี้นจากตายครกันี้งแรกนกันี้น ศถึกษาคล้นควล้า 1 เธสะโลนลิกา 
4:13-18; 1 ยอหร์น 3:1-3; 1 โครลินธร์ 15:51-57

มบีบล้านทบีกี่แทล้จรลิงของพระเจล้าหนถึกี่งเดบียวเทล่านกันี้น โมเสสเปป็นผรูล้รกับใชล้คนหนถึกี่งในบล้านนกันี้น และพระครลิสตร์พระ
บยุตรทรงอยรูล่เหนพอบล้านนกันี้น แตล่บล้านนกันี้นมบีสองรรูปแบบ: (1) รรูปแบบทบีกี่โมเสสไดล้รกับใชล้อยรูล่ภายในนกันี้น และ (2) รรูปแบบ
ทบีกี่สมบรูรณร์นกันี้นซถึกี่งบกัดนบีนี้พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะเหนพอมกันและซถึกี่งไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นโดยพระองคร์

เกบียรตลิของโมเสส ถถึงแมล้วล่าเขาเปป็นผรูล้รกับใชล้คนหนถึกี่ง กร็ใหญล่โตกวล่าเกบียรตลิยศใด ๆ ทบีกี่ทรงโปรดประทานใหล้
แกล่มนยุษยร์คนใดจนถถึงวกันของพระครลิสตร์:

“และไมล่มบีผรูล้พยากรณร์คนใดเกลิดขถึนี้นในอลิสราเอลตกันี้งแตล่วกันนกันี้นมาเหมพอนอยล่างโมเสส ผรูล้ซถึกี่งพระเยโฮวาหร์ทรง
รรูล้จกักหนล้าตล่อหนล้า ในบรรดาหมายสจาคกัญและการมหกัศจรรยร์ทกันี้งหลาย ซถึกี่งพระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงสล่งทล่านไปกระทจาใน
แผล่นดลินแหล่งอบียลิปตร์ ตล่อฟาโรหร์ และตล่อบรรดาขล้าราชการของเขา และตล่อแผล่นดลินทกันี้งสลินี้นของเขา และในพระหกัตถร์
อกันทรงฤทธลิธิ์ทกันี้งสลินี้น และในความนล่าสะพรถึงกลกัวอกันใหญล่โตทกันี้งหมดนกันี้น ซถึกี่งโมเสสไดล้สจาแดงในสายตาของคน
อลิสราเอลทกันี้งปวง” (พบญ. 34:10-12)

โมเสสไดล้สนทนากกับพระเจล้าหนล้าตล่อหนล้า: “เราจะพรูดกกับเขาปากตล่อปาก คพออยล่างชกัดเจน และไมล่ใชล่ใน
บรรดาถล้อยคจาทบีกี่มพดมน และเขาจะไดล้เหร็นสกัณฐานของพระเยโฮวาหร์ ดกังนกันี้นทจาไมพวกเจล้าไมล่เกรงกลกัวทบีกี่จะพรูดใสล่
รล้ายโมเสสผรูล้รกับใชล้ของเรา” (กดว. 12:8)

โมเสสไดล้เขล้าเฝป้าตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้าในเมฆนกันี้น และสงล่าราศบีเชคบีนาหร์ไดล้ถรูกสะทล้อนลงบน
ใบหนล้าของเขา ประชากรเหลล่านกันี้นทราบเรพกี่องนบีนี้และไดล้เหร็นมกัน “และเมพกี่ออาโรนและลรูกหลานของอลิสราเอลทกันี้งสลินี้น
เหร็นโมเสส ดรูเถลิด ผลิวหนล้าของทล่านทอแสง และพวกเขากร็กลกัวทบีกี่จะเขล้ามาใกลล้ทล่าน” (อพย. 34:30)

โมเสสไดล้ถรูกสจาแดงใหล้เหร็นสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นฝฝ่ายสวรรคร์ของแทล้: “และเจล้าจงระวกังทบีกี่จะสรล้างสลิกี่งเหลล่านบีนี้
ตามแบบอยล่างซถึกี่งไดล้ถรูกสจาแดงแกล่เจล้าในภรูเขานบีนี้” (อพย. 25:40)

“...โมเสสไดล้ถรูกพระเจล้าทรงเตพอนสตลิ ครกันี้นเมพกี่อทล่านพรล้อมทบีกี่จะสรล้างพลกับพลานกันี้น พระองคร์ตรกัสวล่า 
‘เพราะ ดรูเถลิด เจล้าจงทจาทยุกสลิกี่งตามแบบอยล่างทบีกี่ไดล้สจาแดงแกล่เจล้าบนภรูเขานกันี้น’” (ฮบ. 8:5)

โมเสสไดล้วาดโครงรล่างของสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระนลิเวศของพระเจล้าควรจะเปป็น: “และโมเสสขถึนี้นไปเฝป้าพระเจล้า 
และพระเยโฮวาหร์ทรงเรบียกทล่านออกจากภรูเขานกันี้น โดยตรกัสวล่า “เจล้าจงกลล่าวแกล่วงศร์วานของยาโคบและบอกลรูก
หลานของอลิสราเอล…พวกเจล้าจะเปป็นอาณาจกักรแหล่งปยุโรหลิตแกล่เรา และเปป็นชนชาตลิบรลิสยุทธลิธิ์’ เหลล่านบีกี่เปป็นบรรดา



ถล้อยคจาซถึกี่งเจล้าจงกลล่าวแกล่ลรูกหลานของอลิสราเอล” (อพย. 19:3-6 บางสล่วน)
“แทล้จรลิงพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นกร็มบีกฎตล่าง ๆ แหล่งการปรนนลิบกัตลิพระเจล้า และไดล้มบีสถานบรลิสยุทธลิธิ์สจาหรกับ

โลกนบีนี้” (ฮบ. 9:1) 
พระครลิสตร์ไดล้ทรงทนทยุกขร์อยล่างทบีกี่ไมล่มบีมนยุษยร์ธรรมดาคนใดเคยทนทยุกขร์ แตล่โมเสสไดล้รล่วมแบล่งปฟันในการ

ทนทยุกขร์: “โดยความเชพกี่อ โมเสส ครกันี้นทล่านโตขถึนี้นแลล้ว ปฏลิเสธทบีกี่จะถรูกเรบียกวล่าเปป็นบยุตรชายของธลิดากษกัตรลิยร์ฟาโรหร์ 
โดยเลพอกทบีกี่จะทนความทยุกขร์ลจาบากกกับประชากรของพระเจล้า แทนทบีกี่จะสยุขสจาราญกกับความเพลลิดเพลลินตล่าง ๆ 
แหล่งบาปเพบียงชกักี่วคราว โดยถพอวล่าความอกัปยศของพระครลิสตร์เปป็นความมกักี่งคกักี่งทบีกี่ยลิกี่งใหญล่กวล่าบรรดาคลกังทรกัพยร์ใน
ประเทศอบียลิปตร์ เพราะทล่านมยุล่งจดจล่ออยรูล่ทบีกี่การไดล้รกับบจาเหนร็จนกันี้นเปป็นคล่าตอบแทน” (ฮบ. 11:24-26)

และจากนกันี้นวกันหนถึกี่ง โมเสสไดล้ลงมายกังภรูเขาแหล่งการจจาแลงพระกายนกันี้นเพพกี่อปรากฏในสงล่าราศบีทบีกี่นกักี่นและ
สนทนากกับพระเยซรู โดยมอบถวายงานและการปรนนลิบกัตลิของเขาในฐานะผรูล้รกับใชล้ ไวล้ในพระหกัตถร์ของพระบยุตรทบีกี่
บกังเกลิดมาองคร์เดบียวนกันี้น:

“และหลกังจากหกวกันแลล้ว พระเยซรูทรงพาเปโตร ยากอบ และยอหร์นนล้องชายของยากอบ และพาพวก
เขาขถึนี้นไปบนภรูเขาสรูงแตล่ลจาพกัง และพระกายของพระองคร์กร็ถรูกเปลบีกี่ยนไปตล่อหนล้าพวกเขา และพระพกักตรร์พระองคร์
กร็ทอแสงเหมพอนดวงอาทลิตยร์ และฉลองพระองคร์ของพระองคร์กร็ขาวผล่องดยุจแสงสวล่าง และดรูเถลิด โมเสสและเอลบี
ยาหร์กร็มาปรากฏแกล่พวกเขา กจาลกังเฝป้าสนทนากกับพระองคร์” (มธ. 17:1-3)

การสกัมมนาพระคกัมภบีรร์ทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่สยุดเทล่าทบีกี่เคยจกัดไดล้เกลิดขถึนี้นวกันนกันี้นบนภรูเขาแหล่งการจจาแลงพระกาย-พระ
ครลิสตร์พระบยุตรนลิรกันดรร์องคร์นกันี้นของพระเจล้า โมเสสผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ประทานพระราชบกัญญกัตลิ และเอลบียาหร์ศาสดา
พยากรณร์คนสจาคกัญ! โมเสสยพนอยรูล่บนยอดเขานกันี้น ดล้อยกวล่าพระบยุตรแตล่รล่วมแบล่งปฟันสงล่าราศบีเชคบีนาหร์ทบีกี่ปกคลยุม
พวกเขาทกันี้งสามคน พระเยซรู โมเสส และเอลบียาหร์ถรูกสล่องแสงดล้วยสงล่าราศบีของพระเจล้า-แตล่เกบียรตลิและสงล่าราศบีทบีกี่
โมเสสรล่วมแบล่งปฟันนกันี้นเปป็นเพบียงภาพสะทล้อนทบีกี่ถรูกสล่งมายกังเขาจากสงล่าราศบีนกันี้นของพระองคร์ผรูล้ทรงสงล่าราศบีมาก
ทบีกี่สยุด-ผรูล้ทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระบลิดา ไขล่มยุกเลอคล่ายลิกี่งนกันี้น ทบีกี่สยุดแหล่งเพชรพลอย

การเขล้าเฝป้าพระเจล้าของโมเสสนกันี้นเปป็นเพบียงชกักี่วคราว เขาไดล้อยรูล่ใกลล้เพบียงชกักี่วขณะสกันี้น ๆ แตล่เขามองไมล่เหร็น
พระพกักตรร์ของพระเจล้า:

“และพระเยโฮวาหร์ตรกัสวล่า “ดรูเถลิด มบีสถานทบีกี่แหล่งหนถึกี่งอยรูล่ใกลล้เรา และเจล้าจงยพนอยรูล่บนศลิลากล้อนหนถึกี่ง 
และจะเปป็นไปอยล่างนบีนี้ ขณะเมพกี่อสงล่าราศบีของเรากจาลกังผล่านไป เราจะใหล้เจล้าอยรูล่ในชล่องศลิลา และจะบกังเจล้าไวล้ดล้วยมพอ
ของเราขณะทบีกี่เราผล่านไป และเราจะเอามพอของเราออกเสบีย และเจล้าจะเหร็นสล่วนหลกังทกันี้งหลายของเรา แตล่หนล้า
ของเราจะไมล่ถรูกมองเหร็น” (อพย. 33:21-23)

แตล่พระบยุตรนกันี้น พระเยซรูครลิสตร์เจล้า ไดล้เสดร็จเขล้าไปและยพนอยรูล่ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์
แลล้ว:

“เพราะวล่าพระครลิสตร์ไมล่ไดล้เสดร็จเขล้าไปในบรรดาสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สรล้างดล้วยมพอมนยุษยร์ ซถึกี่งเปป็นภาพจจาลอง
ของสลิกี่งของทบีกี่แทล้จรลิงนกันี้น แตล่ไดล้เสดร็จเขล้าไปในสวรรคร์นกันี้นเอง บกัดนบีนี้เพพกี่อจะทรงปรากฏตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าเพพกี่อ
พวกเรา…แตล่มนยุษยร์ผรูล้นบีนี้ (พระเยซรู) หลกังจากพระองคร์ไดล้ทรงถวายเครพกี่องบรูชาเพบียงหนเดบียวเพพกี่อบาปทกันี้งหลายซถึกี่ง



ใชล้ไดล้เปป็นนลิตยร์ กร็เสดร็จประทกับเบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า” (ฮบ. 9:24 และ 10:12)
สงล่าราศบีและความเจลิดจล้านกันี้นทบีกี่สล่องลงมาบนโมเสสคงอยรูล่เพบียงชกักี่วคราวและไดล้จางหายไปอยล่างรวดเรร็ว-

ทกันี้งจากใบหนล้าของเขาและจากการปรนนลิบกัตลิของภาคพกันธสกัญญาเดลิม:
“แตล่ถล้าการปรนนลิบกัตลิแหล่งความตาย ทบีกี่ไดล้เขบียนและจารถึกไวล้ทบีกี่แผล่นศลิลาทกันี้งหลายนกันี้น เปปีปี่ยมสงล่าราศบี จนลรูก

หลานของอลิสราเอลไมล่สามารถเพล่งมองใบหนล้าของโมเสสไดล้เพราะเหตยุสงล่าราศบีแหล่งสบีหนล้าของทล่าน ซถึกี่งสงล่าราศบีนกันี้น
จะถรูกลล้มเลลิกไป ดกังนกันี้นการปรนนลิบกัตลิแหล่งพระวลิญญาณจะไมล่เปปีปี่ยมสงล่าราศบียลิกี่งกวล่านกันี้นอบีกหรพอ” (2 คร. 3:7,8)

แตล่สงล่าราศบีขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าพระเจล้าเปป็นแสงสวล่างทบีกี่คงอยรูล่ชกักี่วนลิรกันดรร์ในพระพกักตรร์ของพระบยุตรทบีกี่
บกังเกลิดมาองคร์เดบียวนกันี้น:

“เพราะวล่าพระเจล้า ผรูล้ไดล้ตรกัสสกักี่งความสวล่างใหล้สล่องแสงออกมาจากความมพด ไดล้ทรงสล่องสวล่างเขล้ามาในใจ
ทกันี้งหลายของพวกเรา เพพกี่อประทานความสวล่างของความรรูล้แหล่งสงล่าราศบีของพระเจล้าในพระพกักตรร์ของพระเยซรู
ครลิสตร์” (2 คร. 4:6)

สถานทบีกี่ประทกับของพระเจล้าวกันนบีนี้ บล้านซถึกี่งพระบยุตรทรงปรนนลิบกัตลิอยล่างสกัตยร์ซพกี่ออยรูล่เหนพอนกันี้น คพอครลิสตจกักร
พกันธสกัญญาใหมล่อกันประกอบดล้วยลรูกทกันี้งหลายของพระเจล้า ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเปป็นวลิหารของพระเจล้า สถานทบีกี่ประทกับ
ของพระองคร์

“เหตยุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ พวกทล่านจถึงไมล่ใชล่บรรดาคนแปลกหนล้าและคนตล่างชาตลิอบีกตล่อไป แตล่เปป็นพลเมพองรล่วม
กกับพวกวลิสยุทธลิชน และเปป็นของครอบครกัวของพระเจล้า และไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นบนรากฐานของพวกอกัครทรูตและพวกผรูล้
พยากรณร์ พระเยซรูครลิสตร์เองทรงเปป็นศลิลามยุมเอก ในพระองคร์นกันี้น ทยุกสล่วนของโครงรล่างซถึกี่งถรูกตล่อกกันสนลิทจถึงเจรลิญ
ขถึนี้นเปป็นวลิหารอกันบรลิสยุทธลิธิ์ในองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า ในพระองคร์นกันี้น พวกทล่านกร็กจาลกังถรูกสรล้างขถึนี้นดล้วยกกันใหล้เปป็นทบีกี่สถลิต
ของพระเจล้าโดยทางพระวลิญญาณดล้วย” (อฟ. 2:19-22)

“พวกทล่านเชล่นกกัน ดยุจบรรดาศลิลาทบีกี่มบีชบีวลิตอยรูล่ กร็ถรูกกล่อขถึนี้นเปป็นพระนลิเวศนร์ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เปป็นพวก
ปยุโรหลิตอกันบรลิสยุทธลิธิ์ เพพกี่อถวายบรรดาเครพกี่องบรูชาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยตล่อพระเจล้าโดยพระเยซรู
ครลิสตร์” (1 ปต. 2:5)

“พวกทล่านไมล่ทราบหรพอวล่า พวกทล่านเปป็นวลิหารของพระเจล้า และวล่าพระวลิญญาณของพระเจล้าทรงสถลิต
อยรูล่ในพวกทล่าน” (1 คร. 3:16)

“อะไรกกัน พวกทล่านไมล่ทราบหรพอวล่า รล่างกายของพวกทล่านเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ซถึกี่งสถลิต
อยรูล่ในพวกทล่าน ซถึกี่งพวกทล่านไดล้รกับจากพระเจล้า และพวกทล่านไมล่ใชล่เจล้าของตกัวพวกทล่านเอง เพราะวล่าพวกทล่านถรูก
ซพนี้อไวล้แลล้วตามราคา เหตยุฉะนกันี้นจงถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจล้าในรล่างกายของพวกทล่าน และในจลิตวลิญญาณของพวก
ทล่าน ซถึกี่งเปป็นของพระเจล้า” (1 คร. 6:19,20)

“...พวกทล่านไมล่ไดล้อยรูล่ในเนพนี้อหนกัง แตล่ในพระวลิญญาณ ถล้าหากวล่าพระวลิญญาณของพระเจล้าทรงสถลิตอยรูล่ใน
พวกทล่าน บกัดนบีนี้ถล้าผรูล้ใดไมล่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรูล้นกันี้นกร็ไมล่เปป็นของพระองคร์” (รม. 8:9) 

“ถล้า” ในขล้อ 6 นกันี้นสรล้างความยยุล่งยากใจใหล้ผรูล้เชพกี่อบางคน- “ถล้าพวกเรายถึด…” บางคนตบีความนบีกี่วล่า
หมายความวล่ามกันเปป็นไปไดล้ทบีกี่ลรูกของพระเจล้าทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิงและถรูกลล้างชจาระดล้วยพระโลหลิตแลล้ว



จะสรูญเสบียความรอดของตนไดล้และถรูกลงพระอาชญานลิรกันดรร์ แตล่ทล่านทบีกี่รกัก การยพนของเราตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า
ไมล่ขถึนี้นอยรูล่กกับเรา ทกันี้งหมดนกันี้นขถึนี้นอยรูล่กกับพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระครลิสตร์ พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดและคนกลาง
ของเรา ชบีวลิตซถึกี่งเปป็นของเราโดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อถรูกกลล่าวชกัดเจนในพระคกัมภบีรร์วล่าเปป็น “ชบีวลิตนลิรกันดรร์”-
ชบีวลิตทบีกี่ไมล่มบีทบีกี่สลินี้นสยุด

ผมไมล่ใชล่ทกันี้งพวกยอมแพล้ตล่อโชคชะตาและพวกไฮเปอรร์คาลวลิน ไมล่ใชล่ทยุกคนทบีกี่เขล้ารล่วมกกับครลิสตจกักรทล้อง
ถลิกี่นและตลิดตามพระครลิสตร์ในการรกับบกัพตลิศมาดล้วยนนี้จาเปป็นผรูล้ทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วและรอดโดยพระคยุณ บางคนทบีกี่
ประกาศตกัววล่าเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้ากร็ไมล่ใชล่บยุตรของพระเจล้า เราตล้องระมกัดระวกังทบีกี่จะแยกแยะพระวจนะ
แหล่งความจรลิงอยล่างถรูกตล้อง

คจาเตพอนในตอนทล้ายของขล้อ 6 ถรูกกลล่าวแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่รล่วมสมาคมกกับ แตล่ไมล่เปป็นสมาชลิกของ 
ครอบครกัวของพระเจล้า พวกเขาไดล้ชลิม แตล่พระเยซรูตรกัสวล่า “นอกเสบียจากวล่าทล่านทกันี้งหลายกลินเนพนี้อของเราและดพกี่ม
โลหลิตของเรา พวกทล่านกร็ไมล่มบีชบีวลิตในพวกทล่าน”

เปาโลสกันนลิษฐานวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่จดหมายฝากของเขาถรูกสล่งไปถถึงนกันี้นเปป็นผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่
แลล้ว เขาเรบียกพวกเขาวล่า “บรรดาผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งการทรงเรบียกจากสวรรคร์นกันี้น” และ “พบีกี่นล้องผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์” แตล่เกรง
วล่าจะมบีบางคนทบีกี่ยกังไมล่ไดล้บกังเกลิดใหมล่อยล่างแทล้จรลิง เขาจถึงกลล่าวคจาเตพอนทบีกี่จรลิงจกังนบีนี้-และคจาเตพอนนกันี้นกร็ยกังมบีผลอยรูล่
เหมพอนเดลิมวกันนบีนี้ เหมพอนกกับทบีกี่มกันเคยมบีผลในสมกัยของอกัครทรูตเปาโล มบีหลายคนทบีกี่รรูล้สถึกถรูกแตะตล้องทางอารมณร์โดย
การเทศนาพระวจนะหรพอโดยการขกับรล้องเพลงนมกัสการ และบางคนกร็อาจกล้าวออกมาเพพกี่อ “ตกัดสลินใจ” รกับเชพกี่อ 
แตล่นกักี่นกร็ไมล่ไดล้หมายความเสมอไปวล่าพวกเขาบกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิงและไดล้กลายเปป็นผรูล้เขล้าสล่วนในสภาพของ
พระเจล้าแลล้ว

มกันเปป็นความจรลิงเสมอมา-และจะเปป็นความจรลิงเสมอไป-ทบีกี่วล่าบางคนทบีกี่เขล้ารล่วมกกับครลิสตจกักรทล้องถลิกี่นแหล่ง
หนถึกี่งหรพอเขล้านกับถพอ “ศาสนา” หนถึกี่ง ไมล่ใชล่ผรูล้ทบีกี่รกับพระคยุณของพระเจล้าอยล่างแทล้จรลิง พระเยซรูทรงยกภาพประกอบ
เรพกี่องนบีนี้ในคจาอยุปมาของพระองคร์เรพกี่องผรูล้หวล่าน (มธ. 13:1-23) มบีเหลล่าผรูล้ฟฟังทบีกี่เปป็น “ดลินทบีกี่มบีหลินเยอะ” และเหลล่าผรูล้ฟฟัง
ทบีกี่เปป็น “ดลินทบีกี่มบีหนามเยอะ” แตล่ขอบคยุณพระเจล้าทบีกี่มบีเหลล่าผรูล้ฟฟังทบีกี่เปป็น “ดลินดบี” ซถึกี่งทบีกี่นกักี่นพระวจนะหยกักี่งรากลงไป
และเกลิดผลงอกเงย! ดกังนกันี้น พวกเขาจถึงจจาเปป็นตล้องถรูกเตพอนความจจาวล่าขล้อพลิสรูจนร์วล่าพวกเขาเปป็นของบล้านของพระ
ครลิสตร์กร็คพอ การทบีกี่พวกเขายถึดมกักี่นอยรูล่กกับพระองคร์ตล่อไป

“ความหวกัง” นบีนี้คพออะไร ทบีกี่เปาโลบอกเราใหล้ยถึดไวล้ใหล้มกักี่นคงจนถถึงทบีกี่สยุด? ใน 1 โครลินธร์ 13:13 เราอล่าน
เกบีกี่ยวกกับ “ความเชพกี่อ ความหวกัง และความรกัก” ใน 1 เธสะโลนลิกา 1:3 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับ “ความอดทนแหล่งความ
หวกัง” แตล่ความหวกังทบีกี่ถรูกพรูดถถึงในขล้อพระคจานบีนี้ของเราเปป็นความหวกังเรพกี่องการเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองของพระเยซรูครลิสตร์
เจล้า-การเสดร็จมาของพระองคร์เพพกี่อมารกับครลิสตจกักรและวาระแหล่งการเปป็นขถึนี้นจากตายครกันี้งแรก เมพกี่อเหลล่าวลิสยุทธลิชน
ทบีกี่มบีชบีวลิตอยรูล่จะถรูกเปลบีกี่ยนแปลงและเหลล่าคนรกักและมลิตรสหายของเราทบีกี่จากโลกนบีนี้ไปแลล้วซถึกี่งตายในองคร์พระผรูล้เปป็น
เจล้าจะถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นแบบปราศจากเปฟปี่อยเนล่า และเราทกันี้งสองพวกจะถรูกรกับขถึนี้นไปพบกกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าใน
หมรูล่เมฆในฟป้าอากาศ

นบีกี่เปป็นความหวกังแหล่งการสจาเรร็จครบถล้วนของความรอด การสจาเรร็จครบถล้วนแหล่งแผนการของพระเจล้าใน



เรพกี่องการไถล่ โดยทบีกี่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายอดทนรอคอยดล้วยใจจดใจจล่อจนกวล่าจะถถึงวกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้น เรายกังไมล่เคยเหร็น
พระเยซรู เรามองไมล่เหร็นพระองคร์ตอนนบีนี้ แตล่เรารรูล้วล่าพระองคร์จะเสดร็จมาอบีกทบี เพราะพระองคร์ทรงสกัญญาไวล้แลล้ว
และพระองคร์ทรงผลิดคจาพรูดของพระองคร์ไมล่ไดล้

“เพราะวล่าพวกเราไดล้รกับความรอดโดยความหวกัง แตล่ความหวกังทบีกี่มองเหร็นนกันี้นไมล่ไดล้เปป็นความหวกังจรลิง 
ดล้วยวล่าสลิกี่งใดทบีกี่มนยุษยร์มองเหร็น ทจาไมเขายกังหวกังอยรูล่ในสลิกี่งนกันี้นเลล่า แตล่ถล้าพวกเราหวกังในสลิกี่งทบีกี่พวกเรามองไมล่เหร็น พวก
เรากร็รอคอยสลิกี่งนกันี้นดล้วยความอดทน” (รม. 8:24,25) เราดจาเนลินชบีวลิตพรล้อมกกับความคาดหวกังวล่าพระองคร์จะเสดร็จ
กลกับมาไดล้ทยุกเมพกี่อ ไมล่มบีมนยุษยร์คนใดทราบวกันนกันี้นหรพอโมงนกันี้นทบีกี่พระองคร์จะเสดร็จมา-มกันอาจเปป็นวกันนบีนี้ โมงนบีนี้กร็ไดล้ 
การเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองนกันี้นเปป็นความหวกังทบีกี่ครลิสเตบียนตล้องยถึดไวล้ใหล้แนล่นและไมล่ยอมปลล่อยใหล้หลยุดมพอหรพอสงสกัย
จนกวล่าวกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นจะมาถถึง

“เพราะวล่าพระคยุณของพระเจล้าทบีกี่นจาความรอดมาไดล้ปรากฏแกล่คนทกันี้งปวงแลล้ว โดยสอนพวกเราวล่า โดย
การละทลินี้งการอธรรมและตกัณหาตล่าง ๆ ฝฝ่ายโลกนบีนี้ พวกเราควรดจาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีสตลิสกัมปชกัญญะ อยล่างชอบ
ธรรม และตามทางของพระเจล้า ในโลกปฟัจจยุบกันนบีนี้ โดยมยุล่งรอคอยความหวกังอกันมบีสยุขนกันี้น และการปรากฏอกันทรง
สงล่าราศบีของพระเจล้าผรูล้ใหญล่ยลิกี่ง และพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของพวกเราคพอ พระเยซรูครลิสตร์” (ทต. 2:11-13)

“ดกังนกันี้นพระครลิสตร์จถึงไดล้ทรงถรูกถวายหนหนถึกี่ง เพพกี่อจะไดล้ทรงรกับเอาบาปทกันี้งหลายของคนเปป็นอกันมาก และ
แกล่บรรดาคนทบีกี่คอยทล่าพระองคร์นกันี้น พระองคร์จะทรงปรากฏครกันี้งทบีกี่สองโดยปราศจากบาปเพพกี่อนจาไปสรูล่การชล่วยใหล้
รอดฉกันนกันี้น” (ฮบ. 9:28)

คคาเตสอนสตยและคคาเตสอนถถึงชาวฮฮีบรทูเหลญ่านอันั้นซถึยิ่งมฮีพสนั้นฐานอยทูญ่บน
ตอัวอยญ่างของชนชาตยอยสราเอล

ขล้อ 7-9: “เหตยุฉะนกันี้น (ตามทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ตรกัสวล่า ‘วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟังพระสยุรเสบียงของ
พระองคร์ อยล่าทจาใหล้ใจของพวกทล่านแขร็งกระดล้างไปเหมพอนอยล่างในครกันี้งกบฏนกันี้น ในวกันแหล่งการทดลองในถลิกี่น
ทยุรกกันดาร เมพกี่อบรรพบยุรยุษของพวกทล่านทดลองเรา พลิสรูจนร์เรา และไดล้เหร็นบรรดากลิจการของเราเปป็นเวลาสบีกี่สลิบปปี 
เพราะเหตยุนกันี้นเราจถึงเคพองดล้วยคนชกักี่วอายยุนกันี้น และไดล้กลล่าววล่า “พวกเขาหลงผลิดในใจของตนเสมอ และพวกเขา
ไมล่รรูล้จกักทางทกันี้งหลายของเรา” ดกังนกันี้นเราจถึงไดล้ปฏลิญาณในความพลิโรธของเราวล่า “เขาทกันี้งหลายจะไมล่เขล้าไปในทบีกี่สงบ
สยุขของเรา”’)

คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ออกมาจากอบียลิปตร์ไมล่ไดล้เขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขนกันี้นของคานาอกันเพราะความไมล่เชพกี่อ นบีกี่เปป็นครกันี้ง
ทบีกี่สามแลล้วในหลายบทนบีนี้ ทบีกี่เปาโลอล้อนวอนผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายใหล้ถวายตกัวทกันี้งหมดแบบสลินี้นสยุดใจแดล่องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า 
และทจาใหล้การทรงเรบียกและการทรงเลพอกของพวกเขาแนล่นอน

คจาเตพอนสตลิแรกกร็คพอ “อยล่าทจาใหล้ใจของพวกทล่านแขร็งกระดล้างไป” และตกัวอยล่างทบีกี่ถรูกยกมากร็คพอ เรพกี่อง
บรรพบยุรยุษชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ออกมาจากอบียลิปตร์แตล่ไมล่ไดล้เขล้าในแผล่นดลินคานาอกัน ตกัวอยล่างนบีนี้เปป็นเรพกี่องทบีกี่
ครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นคยุล้นเคย เพราะเปาโลกจาลกังยกคจาพรูดมาจากเพลงสดยุดบี 95:7-11 คยุณจะสกังเกตเหร็นวล่า
เขาไมล่ไดล้กลล่าววล่า “ดาวลิดกลล่าวไวล้วล่า” หรพอ “ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีกลล่าวไวล้วล่า” แตล่ “ตามทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ตรกัส



วล่า”
นอกจากนบีนี้ จงสกังเกตรรูปกาลของคจากรลิยาทบีกี่ถรูกใชล้ตรงนบีนี้ มกันไมล่ใชล่ “พระวลิญญาณไดล้ตรกัสวล่า” แตล่ “พระ

วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ตรกัสวล่า” มกันเปป็นขล่าวสารทบีกี่มบีชบีวลิตและปฟัจจยุบกันเสมอทบีกี่มาถถึงผรูล้คนของพระเจล้าในคนแตล่ละรยุล่นสพบตล่อ
กกันมา

“วกันนบีนี้” ใชล้กกับชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นในถลิกี่นทยุรกกันดารในสมกัยของพวกเขา ตอนนกันี้นพวกเขามบีโอกาสไดล้ยลิน 
พวกเขานล่าจะฟฟังและเชพกี่อฟฟังเสบียงของพระเจล้า แตล่พวกเขากร็กบฏตล่อพระวจนะของพระองคร์ และสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่
เกลิดขถึนี้นกกับพวกเขากร็เปป็นตกัวอยล่างแกล่คนเหลล่านกันี้นในหมรูล่พวกเราทบีกี่อาจเปป็นผรูล้ฟฟังแตล่ไมล่ใชล่ผรูล้กระทจาตามพระวจนะ

การอล้างอลิงถถึง “วกันนบีนี้” กร็เกบีกี่ยวขล้องกกับผรูล้คนของพระเจล้าในชกักี่วชบีวลิตของดาวลิดเชล่นกกัน พระวลิญญาณไดล้ทรง
เสาะหาผรูล้คนและพระเจล้าไดล้ตรกัสในวกันเหลล่านกันี้น-แตล่พวกเขากร็ไมล่ยอมฟฟังเสบียงของพระองคร์และเชพกี่อฟฟังคจาบกัญชา
ตล่าง ๆ ของพระองคร์เหมพอนกกัน

ในสมกัยของอลิสยาหร์ พระเจล้าทรงประกาศกล้องวล่า “บกัดนบีนี้จงมาเถลิด และใหล้พวกเรายกเหตยุผลดล้วยกกัน…ถถึง
แมล้วล่าบาปทกันี้งหลายของพวกเจล้าเปป็นเหมพอนสบีแดงเขล้ม บาปเหลล่านกันี้นกร็จะขาวดยุจหลิมะ ถถึงแมล้วล่าพวกมกันจะแดง
เหมพอนอยล่างผล้าแดง พวกมกันกร็จะเปป็นเหมพอนอยล่างขนแกะ” (อสย. 1:18) แตล่พวกเขาไดล้กลล่าววล่า “พวกเราจะไมล่
ยอมมา!”

ในสมกัยของพวกอกัครทรูต พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่ผรูล้คนผล่านทางพระบยุตรของพระองคร์ แตล่พวกเขาไดล้กลล่าววล่า 
“พวกเราจะไมล่ยอมใหล้ชายผรูล้นบีนี้มาครอบครองเหนพอเรา! จงตรถึงเขาเสบียทบีกี่กางเขน และมอบบารกับบกัสใหล้แกล่พวกเรา
เถลิด!”

วกันนบีนี้ ตอนนบีนี้เลย พระเจล้ากจาลกังตรกัสแกล่คยุณและแกล่ผมผล่านทางพระวจนะอกันประเสรลิฐของพระองคร์ 
กระทกักี่งผล่านทางจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ถถึงชาวฮบีบรรู

ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้ประสบกกับพระเมตตาของพระเจล้าของพวกเขาทบีละวกัน ทบีละการอกัศจรรยร์ ทบีละ
หมายสจาคกัญ ตลอดระยะเวลาสบีกี่สลิบปปี นบีกี่ถรูกเรบียกวล่าเวลาแหล่ง “การยกักี่วยยุ” พระเจล้าทรงชล่วยชนชาตลิอลิสราเอลใหล้พล้น
จากการเปป็นเชลยและการตกเปป็นทาสในอบียลิปตร์และกจาลกังนจาพวกเขาไปสรูล่แผล่นดลินทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้น แตล่เพราะ
ความไมล่เชพกี่อ การกบฏ และบาปในสล่วนของประชากรเหลล่านกันี้น การเดลินทางทบีกี่นล่าจะเสรร็จสลินี้นไดล้ในไมล่กบีกี่สกัปดาหร์ 
กลกับกลินเวลาสบีกี่สลิบปปีของการพเนจรแบบไรล้จยุดหมายในทะเลทราย!

และกระนกันี้น ในระหวล่างชล่วงสบีกี่สลิบปปีนกันี้น ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าไดล้นจา ปกปป้อง และเลบีนี้ยงดรูมวลชนมหาศาล
เหลล่านบีนี้ ไมล่มบีผรูล้ใดนอกจากพระเจล้าทบีกี่สามารถทจาสลิกี่งทบีกี่ถรูกกระทจาเพพกี่อบรรพบยุรยุษชาวฮบีบรรูในถลิกี่นทยุรกกันดารนกันี้นไดล้ พวก
เขานล่าจะเหร็นพระหกัตถร์ของพระองคร์ในทยุกสลิกี่งไดล้อยล่างงล่ายดายแลล้วหากพวกเขาอยากทบีกี่จะมองเหร็น พวกเขานล่าจะ
ถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์ในเหตยุการณร์เหลล่านบีนี้ทกันี้งหมด

ยกตกัวอยล่างเชล่น ผรูล้ใดเลล่านอกจากพระเจล้าทบีกี่สามารถแยกทะเลทบีกี่ทรงพลกังและอนยุญาตใหล้คนอลิสราเอล
เหลล่านกันี้นเดลินขล้ามไปบนดลินแหล้งไดล้? ผรูล้ใดเลล่านอกจากพระเจล้าทบีกี่สามารถทจาใหล้เสพนี้อผล้าของพวกเขาสวมใสล่ไดล้
ยาวนานแบบไมล่มบีทบีกี่สลินี้นสยุด-เสพนี้อผล้าทบีกี่คงทนถาวร เราอาจกลล่าวเชล่นนกันี้นไดล้? ตอนนกันี้นไมล่มบีอาหารในถลิกี่นทยุรกกันดาร แตล่
พระเจล้าทรงสล่งมานาและนกคยุล่มมาใหล้พวกเขารกับประทาน ตอนนกันี้นไมล่มบีนนี้จา แตล่พระเจล้ากร็ทรงนจานนี้จาออกมาจาก



ศลิลานกันี้น พวกเขามบีอาหารทบีกี่มาจากสวรรคร์ พวกเขาไมล่ไดล้หลิวหรพอกระหาย รองเทล้าของพวกเขาไมล่สถึก เสพนี้อผล้าของ
พวกเขาไมล่ไดล้เปฟปี่อยยยุล่ยขาดวลิกี่น และกระนกันี้นพวกเขากร็ยกังพรกี่จาบล่น! พวกเขาทดลององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า โดยกลล่าววล่า
 “พระเยโฮวาหร์ทรงอยรูล่ทล่ามกลางพวกเราหรพอไมล่?” (อพย. 17:7)

พวกเขารล้องขอบกัญญกัตลิตล่าง ๆ และพระเจล้ากร็ประทานบกัญญกัตลิตล่าง ๆ แกล่พวกเขา พระองคร์ทรงอยรูล่ดล้วย
กกับพวกเขาเสมอ-ในเมฆนกันี้นตอนกลางวกัน ในเสาเพลลิงนกันี้นตอนกลางคพน เพพกี่อนจาทางพวกเขาในการเดลินทางของ
พวกเขา พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวล่าจะตล้องเดลินทางเมพกี่อไร และจะตล้องหยยุดพกักในเตร็นทร์ของพวกเขาเมพกี่อไร แตล่
ทกันี้ง ๆ ทบีกี่พระองคร์ทรงทจาทกันี้งหมดนบีนี้เพพกี่อพวกเขา พวกเขากร็ยกังกบฏตล่อพระองคร์ ตลอดเวลาสบีกี่สลิบปปีลรูกหลานของ
อลิสราเอลไดล้เหร็นพระราชกลิจอกันทรงฤทธลิธิ์ของพระเจล้า พวกเขาทดสอบความรกักของพระองคร์ซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีก พวก
เขาพลิสรูจนร์พระองคร์ พวกเขาไดล้เหร็นพระเมตตาของพระองคร์-และพวกเขาพบวล่าพระองคร์ทรงสกัตยร์ซพกี่อเสมอ (และ
พระองคร์ทรงเปป็นเชล่นนกันี้นในวกันนบีนี้เหมพอนเดลิม) แตล่ทกันี้ง ๆ ทบีกี่พระองคร์ทรงดบี ทรงเมตตา ทรงรกัก และทรงเฝป้าดรูแลพวก
เขาอยรูล่เสมอ พวกเขากร็ทจาใจของตนใหล้แขร็งกระดล้างและกบฏตล่อพระองคร์

ดล้วยเหตยุนบีนี้ ในจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ ผล่านทางปากกาของเปาโล พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์จถึงตรกัสแกล่ชาวฮบีบรรู
อบีกครกันี้งวล่า “พระเจล้าทรงแสดงใหล้พวกทล่านเหร็นความรกักและความเมตตาของพระองคร์แลล้ว พระองคร์ไดล้ตรกัสแกล่
พวกทล่านโดยตรงแลล้ว-ไมล่ใชล่ผล่านทางพวกศาสดาพยากรณร์หรพอเหลล่าทรูตสวรรคร์ แตล่ในพระบยุตรของพระองคร์
โดยตรง!” พระบยุตรนกันี้นไดล้ทรงสกัตยร์ซพกี่อในทยุกรายละเอบียดแหล่งการรกับใชล้ของพระองคร์เพพกี่อลรูกทกันี้งหลายของอกับราฮกัม
จากจยุดยพนฝฝ่ายเนพนี้อหนกัง พระองคร์ทรงเปป็นเลลิศเหนพอโมเสสในทยุกทาง โมเสสไดล้สกัตยร์ซพกี่อในฐานะผรูล้รกับใชล้ของพระเจล้า
ในบล้านของพระเจล้า แตล่พระครลิสตร์ทรงสกัตยร์ซพกี่อในฐานะพระบยุตรและทายาทนกันี้น

“เหตยุฉะนกันี้น (ตามทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ตรกัสวล่า ‘วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟังพระสยุรเสบียงของ
พระองคร์…” เปาโลวลิงวอนตามทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ตรกัส ทบีกี่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นจะไมล่เดลินตามรอยเทล้าบรรพบยุรยุษ
ของพวกเขา แตล่ทบีกี่พวกเขาจะฟฟังเสบียงของพระเจล้า เปปิดใจและความคลิดของตน รกับเอาพระวจนะของพระเจล้า
พรล้อมกกับความรกักและพระคยุณของพระองคร์ และตล้อนรกับพระองคร์ วกันนบีนี้เปป็นวกันแหล่งความรอด ตอนนบีนี้เปป็นเวลาอกัน
ชอบ จงฟฟังพระองคร์วกันนบีนี้ จงเชพกี่อพระองคร์วกันนบีนี้ จงตล้อนรกับพระองคร์วกันนบีนี้ 

“โอ ทยุกคนทบีกี่กระหาย พวกเจล้าจงมาถถึงนนี้จาเหลล่านบีนี้ และผรูล้ทบีกี่ไมล่มบีเงลิน พวกเจล้าจงมา ซพนี้อ และกลินเถลิด ใชล่
แลล้ว มาซพนี้อนนี้จาองยุล่นและนนี้จานมเถลิด โดยปราศจากเงลินและปราศจากราคา” (อสย. 55:1)

หลกังจากพลิธบีการ เทศกาลเลบีนี้ยง วกันสจาคกัญทางศาสนา พลิธบีกรรม และรรูปแบบทบีกี่เปป็นทางการดล้านศาสนา
เหลล่านกันี้น มกันควรทบีกี่จะนล่าชพกี่นใจทบีกี่ไดล้ยลินพระเมษโปดกของพระเจล้าตรกัสวล่า “จงมาหาเรา ทล่านทกันี้งหลายทยุกคนทบีกี่
ทจางานเหนร็ดเหนพกี่อยและแบกภาระหนกัก และเราจะใหล้การหยยุดพกักแกล่ทล่านทกันี้งหลาย จงเอาแอกของเราแบกไวล้
บนทล่านทกันี้งหลาย และจงเรบียนจากเรา เพราะวล่าเรามบีใจอล่อนสยุภาพและถล่อมลง และทล่านทกันี้งหลายจะพบการหยยุด
พกักสจาหรกับจลิตวลิญญาณของพวกทล่าน” (มธ. 11:28,29) บางคนไดล้ยลินถล้อยคจาวลิเศษเหลล่านบีนี้แหล่งชบีวลิตและตอบรกับคจา
เชลิญนกันี้นแลล้ว บางคนกร็ปฏลิเสธถล้อยคจาเหลล่านบีนี้-และไดล้เลพอกบารกับบกัสมากกวล่าทบีกี่จะเลพอกพระบยุตรของพระเจล้าผรูล้ทรง
ไมล่มบีบาป

“ดรูเถลิด เรายพนทบีกี่ประตรูและเคาะอยรูล่ ถล้าผรูล้ใดกร็ตามไดล้ยลินเสบียงของเรา และเปปิดประตรู เราจะเขล้าไปหาผรูล้นกันี้น



และจะรกับประทานอาหารรล่วมกกับเขา และเขากกับเรา” (วว. 3:20) ถล้อยคจาวลิเศษ แสนมหกัศจรรยร์ เปปีปี่ยมพระ
เมตตา-ถล้อยคจาแหล่งพระคยุณทบีกี่หาใดเทบียบ-และพระองคร์ทรงเปป็นเหมพอนเดลิมวกันนบีนี้! คยุณเคยไดล้ยลินพระองคร์แลล้วหรพอ
ยกัง? คยุณไดล้ตล้อนรกับพระองคร์ไวล้แลล้วหรพอยกัง? ถล้ายกัง จงตล้อนรกับพระองคร์เดบีตั๋ยวนบีนี้ ตอนนบีนี้เลย

วกันนบีนี้ พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดยกังทรงรล้องประกาศแกล่ทยุกคนอยรูล่เหมพอนเดลิม-ยลิวหรพอคนตล่างชาตลิ รวยหรพอจน 
ทาสหรพอไท- “บกัดนบีนี้จงมาเถลิด และใหล้พวกเรายกเหตยุผลดล้วยกกัน!” มกันนล่าจะทจาใหล้เราถล่อมใจลงจรลิง ๆ ทบีกี่ไดล้รรูล้วล่า
พระเจล้าผรูล้ทรงฤทธลิธิ์สลิทธลิธิ์ขาดทรงพรล้อม เตร็มพระทกัย และรล้อนพระทกัยทบีกี่จะยกเหตยุผลกกับเหลล่าคนบาปทบีกี่นล่าสกังเวช มบี
ขบีดจจากกัด และสมควรตกนรก! ถล้าคยุณไมล่รรูล้จกักพระองคร์ จงยอมใหล้พระองคร์ยกเหตยุผลกกับคยุณ จงฟฟังคจาตรกัสของ
พระองคร์ จงยอมใหล้พระเยซรูเสดร็จเขล้ามาในใจของคยุณวกันนบีนี้ “เจล้าอยล่าอวดถถึงวกันพรยุล่งนบีนี้ เพราะเจล้าไมล่ทราบวล่าวกัน
หนถึกี่ง ๆ จะนจาอะไรมาใหล้บล้าง” (สภษ. 27:1)

“พวกเจล้าจงแสวงหาพระเยโฮวาหร์ ขณะทบีกี่พระองคร์สามารถถรูกพบไดล้ พวกเจล้าจงรล้องทรูลตล่อพระองคร์ 
ขณะทบีกี่พระองคร์ทรงอยรูล่ใกลล้” (อสย. 55:6)

ภาษากรบีกในขล้อ 7 ไมล่ไดล้หมายความวล่า “ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะยอมฟฟัง” ราวกกับวล่าคน ๆ หนถึกี่งอาจยลินยอม
ทบีกี่จะฟฟัง แตล่ “ถล้าทล่านทกันี้งหลายฟฟัง” ประเดร็นในทบีกี่นบีนี้อยรูล่ตรงขล้อเทร็จจรลิงเรพกี่องการฟฟังและความรกับผลิดชอบในการฟฟัง 
เราทยุกคนจะตล้องใหล้การสจาหรกับสลิกี่งทบีกี่เราฟฟังซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับสลิกี่งตล่าง ๆ ของพระเจล้า คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินพระวจนะ
ของพระเจล้าและกบฏตล่อมกัน ตายไปในความไมล่เชพกี่อ กร็คงจะดบีกวล่าเปป็นลล้านเทล่าหากพวกเขาไมล่เคยไดล้ยลินพระวจนะ
นกันี้นเลย!

คนบาปทกันี้งหลายจะถรูกทรมานในนรกตามความรรูล้ทบีกี่พวกเขาเคยมบีเกบีกี่ยวกกับพระวจนะของพระเจล้า โอกาส
เหลล่านกันี้นทบีกี่พวกเขาเคยไดล้รกับ (และปฏลิเสธ) ทบีกี่จะรกับเอาพระวจนะและรกับความรอด

“อยล่าทจาใหล้ใจของพวกทล่านแขร็งกระดล้างไปเหมพอนอยล่างในครกันี้งกบฏนกันี้น ในวกันแหล่งการทดลอง…” “ครกันี้ง
กบฏ” และ “การทดลอง” เปป็นคจาแปลของคจาฮบีบรรูเมรบาหร์ (การวลิวาท) และมกัสสาหร์ (การทดลอง) นบีกี่เปป็นชพกี่อ
เฉพาะ และถล้าคยุณจะศถึกษาคล้นควล้าอพยพ 17:1-7 คยุณกร็จะพบเหตยุการณร์เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกบกันทถึกไวล้ทบีกี่ใหล้ชพกี่อแกล่สถาน
ทบีกี่สองแหล่งนบีนี้ นอกจากนบีนี้ จงศถึกษาคล้นควล้ากกันดารวลิถบี 20:1-3 และพระราชบกัญญกัตลิ 33:8-9

อกัครทรูตทล่านนบีนี้ใชล้ประโยชนร์จากเพลงสดยุดบี 95 โดยแสดงใหล้เหร็นวล่ามกันประยยุกตร์ใชล้กกับพระครลิสตร์และกลล่าว
ซนี้จาวล่าพระเจล้าจะทรงถรูกไดล้ยลินวล่าตรกัสวกันนบีนี้หากผรูล้ใดปรารถนาทบีกี่จะไดล้ยลินพระองคร์ตรกัส และเมพกี่อพระเจล้าตรกัส แทนทบีกี่
จะทจาใจของเราใหล้แขร็งกระดล้าง เราถรูกบกัญชาใหล้ฟฟังเสบียงของพระองคร์ ณ วลินาทบีนกันี้นเลย เราถรูกเตพอนใหล้ระวกังการ
ทจาเหมพอนอยล่างทบีกี่ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้กระทจา อกันจะทจาใหล้ตกัวเราเองไดล้รกับการพลิพากษานกันี้นทบีกี่ไดล้ตกแกล่พวกเขา
เพราะความไมล่เชพกี่อของพวกเขา

พระเยซรูตรกัสวล่า “แทล้จรลิงแลล้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ผรูล้ใดทบีกี่ฟฟังคจาของเรา และเชพกี่อบนพระองคร์ผรูล้ไดล้
ทรงสล่งเรามานกันี้น กร็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และจะไมล่เขล้าสรูล่การปรกับโทษ แตล่ไดล้ผล่านพล้นจากความตายไปสรูล่ชบีวลิตแลล้ว”
(ยอหร์น 5:24)

ในมาระโก 16:16 พระองคร์ตรกัสวล่า “ผรูล้ทบีกี่เชพกี่อและรกับบกัพตลิศมากร็จะรอด แตล่ผรูล้ทบีกี่ไมล่เชพกี่อจะถรูกลงพระ
อาชญา”



ในยอหร์น 3:18 พระองคร์ทรงบอกเราวล่า “ผรูล้ทบีกี่เชพกี่อบนพระบยุตรกร็ไมล่ตล้องถรูกปรกับโทษ แตล่ผรูล้ทบีกี่ไมล่เชพกี่อกร็ถรูก
ปรกับโทษอยรูล่แลล้ว เพราะเขามลิไดล้เชพกี่อในพระนามแหล่งพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า” 

เมพกี่อเราไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้า ถล้าเราเชพกี่อและรกับเอาพระวจนะนกันี้น พระเจล้ากร็ทรงชล่วยเราใหล้รอด 
แตล่ถล้าเราปฏลิเสธพระวจนะนกันี้น นกักี่นกร็เปป็นบาปทกันี้งหมดทบีกี่ผรูล้ใดตล้องกระทจาเพพกี่อทบีกี่จะถรูกลงพระอาชญา! ความไมล่เชพกี่อ
นจามาซถึกี่งการพลิพากษาและการลงพระอาชญา: “ดกังนกันี้นเราจถึงไดล้ปฏลิญาณในความพลิโรธของเราวล่า “เขาทกันี้งหลาย
จะไมล่เขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของเรา”” (ฮบ. 3:11)

คจาวล่า “วกันนบีนี้” ซถึกี่งถรูกใสล่ไวล้ใหล้ตรงขล้ามกกับ “วกันแหล่งการทดลองในถลิกี่นทยุรกกันดาร” บอกเปป็นนกัยถถึงการมบีอยรูล่
ของวกันใหมล่วกันหนถึกี่ง ยยุคสมกัยใหมล่ในประวกัตลิศาสตรร์ของการไถล่ “วกันนบีนี้” เปป็นชล่วงเวลาของพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นทบีกี่ถรูก
ตกันี้งไวล้ตรงหนล้าคนทกันี้งปวง ไมล่วล่ายลิวหรพอตล่างชาตลิ และเสบียงของพระเจล้าซถึกี่งเราไดล้ยลินกร็เปป็นการเปปิดเผยใหมล่นกันี้นทบีกี่
ประทานใหล้แกล่เรา-มลิใชล่ผล่านทางโมเสส เหลล่าทรูตสวรรคร์ หรพอพวกศาสดาพยากรณร์ แตล่ผล่านทางพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิด
มาองคร์เดบียวของพระเจล้า

ในยยุคสมกัยมหกัศจรรยร์นบีนี้แหล่งพระคยุณ เปาโลไมล่ไดล้กจาลกังชบีนี้ไปยกังคจาเตพอนสตลิทบีกี่ประทานใหล้แกล่ชนชาตลิ
อลิสราเอลในภาคพกันธสกัญญาเดลิมเทล่านกันี้น แตล่เปป็นคจาเตพอนสตลิทบีกี่สามารถใชล้กกับครลิสเตบียนทยุกคนไดล้ มกันเปป็นความจรลิง
ทบีกี่วล่าเปาโลกจาลกังกลล่าวแกล่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเปป็นหลกัก แตล่คจาเตพอนนบีนี้กร็มบีมายกังทยุกคนทบีกี่อยรูล่หนล้าตล่อหนล้ากกับพกันธสกัญญา
ใหมล่นกันี้น-พกันธสกัญญาหนถึกี่งทบีกี่ไมล่ตล้องมาถถึง ณ วกันหนถึกี่งในอนาคต แตล่มบีผลบกังคกับใชล้แลล้ว นบีกี่เปป็นยยุคใหมล่ใน
ประวกัตลิศาสตรร์ของการไถล่แสนมหกัศจรรยร์นกันี้นซถึกี่งถรูกซพนี้อโดยพระโลหลิตของพระเมษโปดกทบีกี่ไรล้ตจาหนลิของพระเจล้า

เพลงสดยุดบีทบีกี่เปาโลยกคจาพรูดมาถรูกรวมอยรูล่ในเพลงสดยุดบีกลยุล่มหนถึกี่ง (เพลงสดยุดบี 90 ถถึง 100) ทบีกี่เปป็นของชล่วง
เวลานกันี้นเมพกี่อชนชาตลิอลิสราเอลไดล้รกับความหวกังอบีกครกันี้ง หลกังจากเพลิกี่งมาถถึงตอนปลายของการตกเปป็นเชลยแลล้ว เรา
อล่านเกบีกี่ยวกกับชล่วงเวลาเดบียวกกันนบีนี้ในอลิสยาหร์บททบีกี่ 40 ถถึง 44 มกันเปป็นชล่วงเวลาแหล่งความหวกัง เพราะวล่าชนชาตลิ
อลิสราเอลกจาลกังตพกี่นขถึนี้นจากความงล่วงซถึมและความมบีใจแขร็งกระดล้างทบีกี่เคยแพรล่หลายมาเกพอบหนถึกี่งรล้อยปปี ความหวกัง 
ความอยาก และความกระตพอรพอรล้นเกพอบจะหมดสลินี้นลงแลล้ว แตล่บกัดนบีนี้ ความคลิดและความหวกังหลายประการเกบีกี่ยว
กกับการสจาเรร็จจรลิงของพระสกัญญาตล่าง ๆ ทบีกี่พระเจล้าทรงทจาไวล้กกับอกับราฮกัมเตลิมเตร็มความคลิดและใจของพวกเขาอบีก
ครกันี้ง เสบียงรล้องประกาศนกันี้นกร็คพอวล่า ชนชาตลิอลิสราเอลจะเปป็นความสวล่างหนถึกี่งแกล่พวกคนตล่างชาตลิ:

“เราเปป็นพระเยโฮวาหร์ ไดล้เรบียกเจล้าในความชอบธรรม และจะยถึดมพอของเจล้า และจะรกักษาเจล้าไวล้ และจะ
ใหล้เจล้าเปป็นพกันธสกัญญาหนถึกี่งของประชาชนนกันี้น เปป็นความสวล่างหนถึกี่งแกล่พวกคนตล่างชาตลิ เพพกี่อเปปิดตาทบีกี่บอด เพพกี่อนจา
พวกนกักโทษออกมาจากคยุก และนจาคนเหลล่านกันี้นทบีกี่นกักี่งในความมพดออกมาจากเรพอนจจา” (อสย. 42:6,7)

ความหวกังของชนชาตลิอลิสราเอล ณ เวลานกันี้นคล่อนขล้างเชพกี่อมโยงนล้อยลงกกับบยุคคลทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ผรูล้หนถึกี่ง กษกัตรลิยร์
ทบีกี่ยลิกี่งใหญล่องคร์หนถึกี่ง เมพกี่อเทบียบกกับกล่อนหนล้านกันี้น บกัดนบีนี้พวกเขาสนใจมากกวล่าเกบีกี่ยวกกับพระประสงคร์และแผนการของ
พระเจล้าในการนจาพระพรนกันี้นมาใหล้ผล่านทางเชพนี้อสายทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้น:

“แตล่ทบีกี่นกักี่นจะยกังมบีเหลพออยรูล่หนถึกี่งในสลิบ และมกันจะกลกับมา และจะถรูกกลพนกลิน เหมพอนอยล่างตล้นนนี้จามกันสน
หรพอเหมพอนอยล่างตล้นโออ๊ก ซถึกี่งตอของพวกมกันอยรูล่ในพวกมกัน เมพกี่อพวกมกันทลินี้งบรรดาใบไมล้ของพวกมกัน” ดกังนกันี้นเชพนี้อ
สายอกันบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นจะเปป็นตอของพวกมกัน” (อสย. 6:13)



ในอลิสยาหร์ 40:5 ศาสดาพยากรณร์ทล่านนกันี้นรล้องประกาศวล่า “และสงล่าราศบีของพระเยโฮวาหร์จะถรูกเปปิดเผย
และบรรดาเนพนี้อหนกังจะเหร็นสงล่าราศบีนกันี้นดล้วยกกัน เพราะพระโอษฐร์ของพระเยโฮวาหร์ไดล้กลล่าวมกันแลล้ว”

เพลงสดยุดบีเหลล่านกันี้น ซถึกี่งถรูกเขบียนโดยมบีเนพนี้อหาเกบีกี่ยวกกับวกันเหลล่านบีนี้โดยเฉพาะ มบีหมายเหตยุเกบีกี่ยวกกับชกัยชนะ
และความมบีชกัย พวกมกันพรูดถถึงเสบียงของแตร พวกเขารล้องประกาศวล่า “พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นพระมหากษกัตรลิยร์!” 
จงศถึกษาคล้นควล้าเพลงสดยุดบี 103, 107 และ 109

เยเรมบียร์ “ผรูล้พยากรณร์รล้องไหล้” ไดล้พยากรณร์เกบีกี่ยวกกับพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น: “แตล่นบีกี่จะเปป็นพกันธสกัญญาทบีกี่เรา
จะกระทจากกับวงศร์วานแหล่งอลิสราเอล ภายหลกังวกันเหลล่านกันี้น” พระเยโฮวาหร์ตรกัส “เราจะบรรจยุราชบกัญญกัตลิของเรา
ไวล้ในสล่วนภายในของพวกเขา และจะจารถึกราชบกัญญกัตลินกันี้นไวล้ในใจของพวกเขา และจะเปป็นพระเจล้าของพวกเขา 
และพวกเขาจะเปป็นประชากรของเรา” (ยรม. 31:33)

บกัดนบีนี้จงฟฟังถล้อยคจาของเปาโลทบีกี่กลล่าวแกล่ชาวฮบีบรรู: “เพราะวล่าถล้าพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นไมล่มบีขล้อผลิดพลาด
ใด ๆ กร็คงไมล่ตล้องเสาะหาทบีกี่สจาหรกับพกันธสกัญญาทบีกี่สองนกันี้น” (ฮบ. 8:7)

อลิสยาหร์ไดล้พยากรณร์เกบีกี่ยวกกับผรูล้รกับใชล้ของพระเยโฮวาหร์ทบีกี่ถรูกทจาใหล้เปป็นพกันธสกัญญาหนถึกี่งของประชาชน:
“พระเยโฮวาหร์ตรกัสดกังนบีนี้วล่า “ในเวลาอกันชอบ เราไดล้ฟฟังเจล้า และในวกันแหล่งความรอด เราไดล้ชล่วยเจล้า และ

เราจะรกักษาเจล้าไวล้ และมอบใหล้เจล้าเปป็นพกันธสกัญญาของประชาชน เพพกี่อสถาปนาแผล่นดลินโลก เพพกี่อเปป็นเหตยุใหล้ไดล้รกับ
มรดกทบีกี่รกรล้างวล่างเปลล่าเหลล่านกันี้น” (อสย. 49:8)

สลิกี่งทบีกี่เปาโลกจาลกังพยายามทจาใหล้ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเขล้าใจในถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ทบีกี่เรากจาลกังศถึกษาคล้นควล้าอยรูล่กร็คพอ
ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าคจาพยากรณร์เหลล่านบีนี้และความหวกังของผรูล้คนเหลล่านบีนี้ไดล้ถรูกเปปิดเผยแลล้ว ถรูกทจาใหล้เปป็นจรลิงแลล้ว และ
ถรูกประสบแลล้วในความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน การเปปิดเผยแหล่งสงล่าราศบีและฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าตามทบีกี่ถรูกพยากรณร์
ไวล้ในเพลงสดยุดบี 102:16 ไดล้ถรูกเผยใหล้ประจกักษร์และนจาลงมาสรูล่มนยุษยร์แลล้วในพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระเจล้า

ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบี อลิสยาหร์ เยเรมบียร์ และคนอพกี่น ๆ ผรูล้ไดล้กลล่าวแกล่พวกบรรพบยุรยุษไมล่ไดล้เขล้าใจอยล่างถล่องแทล้
ขล่าวสารมหกัศจรรยร์นกันี้นแหล่งพระคยุณทบีกี่จะถรูกนจาลงมาในสมกัยของพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น พวกเขาเชพกี่อวล่าตกัวพวกเขาเอง
เขล้าใกลล้มกันแลล้ว วล่าวกันแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นเขล้ามาใกลล้แลล้ว เหลล่าศาสดาพยากรณร์และพวกวลิสยุทธลิชนของ
พระเจล้าเชพกี่อมาตลอดวล่าพระสกัญญาเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกประทานใหล้มาถถึงไดล้ทยุกเมพกี่อและพรล้อมทบีกี่จะถรูกเปปิดเผยแลล้ว:

“สาธยุการแดล่พระเจล้าและพระบลิดาของพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ผรูล้ซถึกี่งตามพระ
เมตตาอกันบรลิบรูรณร์ของพระองคร์ไดล้โปรดใหล้พวกเราบกังเกลิดใหมล่ เขล้าสรูล่ความหวกังอกันมบีชบีวลิตอยรูล่ โดยการเปป็นขถึนี้นมา
ของพระเยซรูครลิสตร์จากความตาย เพพกี่อใหล้ไดล้รกับมรดกซถึกี่งไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่า และปราศจากมลทลิน และทบีกี่ไมล่รล่วงโรย ซถึกี่ง
ไดล้ถรูกจองไวล้ในสวรรคร์เพพกี่อพวกทล่าน ผรูล้ถรูกพลิทกักษร์รกักษาโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าโดยทางความเชพกี่อไปสรูล่ความรอด 
ซถึกี่งพรล้อมทบีกี่จะถรูกเปปิดเผยในยยุคสยุดทล้าย” (1 ปต. 1:3-5)

“พวกเจล้าจงเปฝ่าแตรในศลิโยน และจงเปลล่งเสบียงปลยุกในภรูเขาบรลิสยุทธลิธิ์ของเรา ใหล้ชาวแผล่นดลินทกันี้งสลินี้นตกัวสกักี่น 
เพราะวกันของพระเยโฮวาหร์กจาลกังมาแลล้ว เพราะวกันนกันี้นมาใกลล้แลล้ว” (โยเอล 2:1)

“เจล้าทกันี้งหลายจงพลิลาปรกี่จาไหล้ซลิ เพราะวกันของพระเยโฮวาหร์มาใกลล้แลล้ว วกันนกันี้นจะมาเหมพอนเปป็นการ



ทจาลายจากองคร์ผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์” (อสย. 13:6)
“เพราะวล่าอบีกไมล่นาน และพระองคร์ผรูล้ทบีกี่จะเสดร็จมากร็จะเสดร็จมา และจะไมล่ทรงชกักชล้า” (ฮบ. 10:37)
“แตล่พวกทบีกี่รกัก อยล่าขาดความรรูล้เกบีกี่ยวกกับสลิกี่งเดบียวนบีนี้ คพอวกันเดบียวกกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเปป็นเหมพอนหนถึกี่งพกันปปี

และหนถึกี่งพกันปปีกร็เปป็นเหมพอนวกันเดบียว” (2 ปต. 3:8) พระเจล้าทรงพระชนมร์อยรูล่และกระทจากลิจในปฟัจจยุบกันนลิรกันดรร์!
ขล้อ 10 และ 11: “เพราะเหตยุนกันี้นเราจถึงเคพองดล้วยคนชกักี่วอายยุนกันี้น และไดล้กลล่าววล่า “พวกเขาหลงผลิดในใจ

ของตนเสมอ และพวกเขาไมล่รรูล้จกักทางทกันี้งหลายของเรา” ดกังนกันี้นเราจถึงไดล้ปฏลิญาณในความพลิโรธของเราวล่า “เขาทกันี้ง
หลายจะไมล่เขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของเรา”’)

ในทบีกี่นบีนี้ เราเหร็นปฏลิกลิรลิยาของพระเจล้าเปป็นอกันดกับแรก เกบีกี่ยวกกับการกบฏของชนชาตลิอลิสราเอลตล่อพระองคร์ 
และจากนกันี้นเราเหร็นการกระทจาของพระองคร์:

“เพราะเหตยุนกันี้นเราจถึงเคพองดล้วยคนชกักี่วอายยุนกันี้น” คจาทบีกี่แปลตรงนบีนี้เปป็น “เคพอง” ไมล่แสดงออกอยล่างครบถล้วน
ความหมายของคจาฮบีบรรูนกันี้นซถึกี่งบล่งบอกถถึงทกัศนคตลิทบีกี่มบีพลกังมากกวล่าความโกรธเคพองในสล่วนของพระเจล้า มกันหมายถถึง
ความไมล่พอใจและความเดพอดดาล

สลิกี่งทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กจาลกังตรกัสในทบีกี่นบีนี้กร็คพอวล่า พระเจล้าทรงไมล่พอพระทกัยกกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้เหร็นการ
อกัศจรรยร์ตล่าง ๆ ของพระองคร์ และยกังทจาใจของตนใหล้แขร็งกระดล้างไปในการกบฏตล่อพระองคร์:

“เพราะวล่าบรรดาคนเหลล่านกันี้นซถึกี่งไดล้เหร็นสงล่าราศบีของเรา และการอกัศจรรยร์ตล่าง ๆ ของเรา ซถึกี่งเราไดล้
กระทจาในอบียลิปตร์ และในถลิกี่นทยุรกกันดารแลล้วนกันี้น และบกัดนบีนี้ไดล้ลองดบีเรามาถถึงสลิบครกันี้งนบีนี้ และไมล่ไดล้ตกันี้งใจฟฟังเสบียงของ
เรา แนล่นอนคนเหลล่านบีนี้จะไมล่เหร็นแผล่นดลินซถึกี่งเราไดล้ปฏลิญาณไวล้กกับบรรพบยุรยุษของพวกเขา และไมล่มบีคนใด ๆ ในพวก
เขาทบีกี่ไดล้ยกักี่วยยุเราจะเหร็นแผล่นดลินนกันี้นเลย” (กดว. 14:22,23)

ในทบีกี่นบีนี้มบีพรรณนาเกบีกี่ยวกกับความไมล่พอพระทกัยและความเคพองพระทกัยยลิกี่งนกักของพระเจล้าทบีกี่วล่า ทกันี้ง ๆ ทบีกี่
พระองคร์ไดล้แสดงการอกัศจรรยร์หลายประการ ความเมตตา กลิจการอกันทรงฤทธลิธิ์ และความรกักยลิกี่งใหญล่ของพระองคร์
แลล้ว ทกันี้ง ๆ ทบีกี่พระองคร์ทรงอดกลกันี้นพระทกัยตล่อบรรดาผรูล้ทบีกี่ถรูกเลพอกสรรของพระองคร์ พวกเขากร็ไมล่ไดล้เชพกี่อพระองคร์ 
พวกเขาปฏลิเสธทบีกี่จะตลิดตามและรกับใชล้พระองคร์

เหตยุใดพระเจล้าจถึงไดล้ทรงปฏลิญาณในความพลิโรธของพระองคร์วล่า “เขาทกันี้งหลายจะไมล่เขล้าไปในทบีกี่สงบสยุข
ของเรา”? นกักี่นเปป็นเพราะวล่าพวกเขาไดล้เอาเครพกี่องประดกับของตนมา ละลายมกันและสรล้างรรูปลรูกวกัวทองคจานกันี้นซถึกี่ง
พวกเขากล้มกราบลงนมกัสการหรพอ? นกักี่นเปป็นเพราะวล่าพวกเขาไดล้พรกี่จาบล่นเกบีกี่ยวกกับการไมล่มบีนนี้จาดพกี่มหรพอ? นกักี่นเปป็น
เพราะวล่าพวกเขาบางคนจกับนกคยุล่มไวล้มากเกลินไปซถึกี่งพระเจล้าทรงสล่งมาเมพกี่อพวกเขารล้องขอเนพนี้อหรพอ?

ไมล่ใชล่เลยครกับ มกันไมล่เปป็นเพราะบาปเหลล่านบีนี้เลย พระเจล้าทรงไมล่พอพระทกัยยลิกี่งนกักกกับพวกเขาเพราะความ
ไมล่เชพกี่อของพวกเขา พระองคร์ตรกัสวล่า “พวกเขาหลงผลิดในใจของตนเสมอ และพวกเขาไมล่รรูล้จกักทางทกันี้งหลายของ
เรา” ในทบีกี่นบีนี้เรามบีแกล่นแทล้ของความลล้มเหลวของชนชาตลิทบีกี่ถรูกเลพอกสรรของพระเจล้า-พวกเขาไมล่มบีความเชพกี่อ 

จงสกังเกตการใชล้คจาตรงนบีนี้: “พวกเขาหลงผลิดในใจของตนเสมอ…” ไมล่ใชล่เปป็นครกันี้งคราว แตล่เสมอ ชาวฮบีบรรู
เหลล่านบีนี้ทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ตรกัสถถึงในทบีกี่นบีนี้ไมล่ไดล้รรูล้จกักทางของพระเจล้าหรพออยากทบีกี่จะรรูล้จกักทางนกันี้น พวกเขาไดล้เหร็น
การอกัศจรรยร์ตล่าง ๆ ของพระองคร์ ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ พละกจาลกังของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์ และ



ทางของพระองคร์แลล้ว-แตล่พวกเขาปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อ โอ ใชล่แลล้วครกับ-พวกเขาบางคนเชพกี่อ และโมเสส ผรูล้นจาของพวก
เขา ไดล้รรูล้จกักและไวล้วางใจพระเจล้า แตล่ในฐานะประชาชาตลิหนถึกี่งพวกเขาไมล่ไดล้เชพกี่อ

ครลิสเตบียนทกันี้งหลายตล้องรล้องขอรล่วมกกับดาวลิดวล่า “ขอทรงสอนมรรคาของพระองคร์แกล่ขล้าพระองคร์ โอ ขล้า
แตล่พระเยโฮวาหร์ และทรงนจาขล้าพระองคร์ไปในวลิถบีราบ เพราะเหตยุบรรดาศกัตรรูของขล้าพระองคร์!” (เพลงสดยุดบี 
27:11) มกันเปป็นเรพกี่องงล่ายทบีกี่จะถรูกนจาโดยศกัตรรูนกันี้นใหล้หลงเจลิกี่นไปจากทางนกันี้นหากเราไมล่อธลิษฐานทยุกวกันและหมายพถึกี่ง
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าอยรูล่เสมอใหล้ทรงนจาเราในทางของพระองคร์ ถล้าเรายอมแสวงหาการทรงนจาของพระองคร์ 
พระองคร์กร็จะทรงนจาทางเราเขล้าสรูล่วลิถบีทกันี้งหลายแหล่งความชอบธรรมเพราะเหร็นแกล่พระนามของพระองคร์ (เพลงสดยุดบี
23:3)

พระเยซรูตรกัสวล่า “นายประตรูจถึงเปปิดประตรูใหล้ (ผรูล้เลบีนี้ยงแกะนกันี้น) และแกะเหลล่านกันี้นยล่อมฟฟังเสบียงของทล่าน 
และทล่านเรบียกแกะเหลล่านกันี้นของทล่านเองตามชพกี่อ และนจาพวกมกันออกไป และเมพกี่อทล่านตล้อนแกะทกันี้งหลายของทล่าน
เองออกไปแลล้ว ทล่านกร็เดลินนจาหนล้าพวกมกันไป และแกะเหลล่านกันี้นกร็ตามทล่านไป เพราะพวกมกันรรูล้จกักเสบียงของทล่าน 
และพวกมกันจะไมล่ตามคนแปลกหนล้าไปเลย แตล่จะหนบีไปจากเขา เพราะแกะเหลล่านกันี้นไมล่รรูล้จกักเสบียงของพวกคน
แปลกหนล้า…เราเปป็นผรูล้เลบีนี้ยงทบีกี่ดบีนกันี้น ผรูล้เลบีนี้ยงทบีกี่ดบีนกันี้นยล่อมสละชบีวลิตของตนเพพกี่อแกะเหลล่านกันี้น” (ยอหร์น 10:3-11 บาง
สล่วน)

ถล้าคยุณไมล่รรูล้จกักเสบียงของพระเจล้า ถล้าคยุณไมล่รรูล้จกักทางนกันี้นของพระเจล้า มกันกร็คงเปป็นการฉลาดทบีกี่คยุณจะตรวจ
สอบและดรูสลิวล่าคยุณไดล้บกังเกลิดใหมล่อยล่างแทล้จรลิงแลล้วหรพอยกัง

“ดกังนกันี้นเราจถึงไดล้ปฏลิญาณในความพลิโรธของเรา…” พระเจล้าไมล่จจาเปป็นตล้องตรกัสภายใตล้คจาสกัตยร์ปฏลิญาณ
เมพกี่อพระองคร์ตรกัสคจาประกาศหนถึกี่ง พระองคร์ทรงมยุสาไมล่เปป็น และเมพกี่อพระองคร์ใหล้คจาสกัญญาใด พระองคร์กร็ผลิดคจา
สกัญญานกันี้นไมล่ไดล้ พระวจนะทบีกี่เรบียบงล่ายและชกัดแจล้งของพระองคร์เพบียงพอแลล้วทบีกี่จะทจาใหล้คจาตรกัสตล่าง ๆ ของ
พระองคร์มบีผลผรูกพกัน แตล่เมพกี่อพระองคร์ตรกัสจรลิง ๆ ภายใตล้คจาสกัตยร์ปฏลิญาณ เรากร็ควรปฟักหมยุดและอยรูล่ตรงนกันี้นจนกวล่า
เราจะเขล้าใจสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ตรกัสแลล้วอยล่างถล่องแทล้!

พระเจล้าทรงชอบธรรม และเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ชอบธรรม พระองคร์จถึงไมล่เคยตรกัสอยล่างหยุนหกัน 
และพระองคร์ไมล่เคยกระทจาการใด ๆ ทบีกี่ไมล่บรลิสยุทธลิธิ์ตล่อคนทกันี้งหลายทบีกี่ไดล้ดจาเนลินชบีวลิตอกันไมล่บรลิสยุทธลิธิ์ พระองคร์ทรง
พลิพากษาในความชอบธรรม พระองคร์ตรกัสในความชอบธรรม พระองคร์ทจาผลิดไมล่ไดล้เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
พระเจล้า

และพระองคร์มลิไดล้เปลบีกี่ยนพระทกัยของพระองคร์เลยเกบีกี่ยวกกับบาป กลโกธา พรล้อมกกับโลหลิตทกันี้งหมดและการ
ทนทยุกขร์ของพระเยซรู มลิไดล้เปลบีกี่ยนพระทกัยของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับบาปหรพอเปลบีกี่ยนแปลงความเกลบียดชกังของพระองคร์
ทบีกี่มบีตล่อบาป เพราะพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรู กลโกธาจถึงทจาใหล้พระเจล้าสามารถเปป็นผรูล้ชอบธรรมไดล้
และยกังทรงนกับวล่าคนบาปเปป็นคนชอบธรรมและชล่วยเขาใหล้รอดจากบาป แตล่พระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงเกลบียด
ชกังบาปวกันนบีนี้มากพอ ๆ กกับทบีกี่พระองคร์เคยเกลบียดในเรลิกี่มแรกนกันี้น บาปเรบียกรล้องพระพลิโรธของพระเจล้า และเมพกี่อ
มนยุษยร์ทจาบาปตล่อพระองคร์และปฏลิเสธทบีกี่จะกลกับใจใหมล่ พระองคร์กร็ไมล่มบีทางเลพอกอพกี่นนอกจากทจาลายพวกเขาใน
การพลิพากษาอกันชอบธรรมและการลงพระอาชญานลิรกันดรร์!



เพาะบาปทบีกี่เปป็นความไมล่เชพกี่อของชนชาตลิอลิสราเอล การทบีกี่พวกเขาปฏลิเสธพระเมตตาและพระคยุณของ
พระองคร์ พระองคร์จถึงไดล้ปฏลิญาณในพระพลิโรธของพระองคร์วล่า “เขาทกันี้งหลายจะไมล่เขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของเรา!” 
และพวกเขาไมล่ไดล้เขล้าไปจรลิง ๆ พวกเขาลล้มตายในถลิกี่นทยุรกกันดารนกันี้น ลรูก ๆ ของพวกเขาเปป็นผรูล้ทบีกี่ไดล้เขล้าไปในแผล่น
ดลินทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้ของพระเจล้าและทบีกี่สงบสยุขของพระองคร์

คจาเตพอนทบีกี่เปาโลใหล้นบีนี้มบีพพนี้นฐานอยรูล่บนคจาตรกัสของพระเจล้า: “อยล่าทจาใจของทล่านใหล้แขร็งกระดล้างไป” 
เปาโลทจาใหล้ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเขล้าใจคจาเตพอนนบีนี้โดยยกตกัวอยล่างของบรรพบยุรยุษของพวกเขาและชบีนี้ใหล้เหร็นความจรลิง
อกันแจล่มชกัดทบีกี่ถรูกนจาเสนอในถล้อยคจาทบีกี่ถรูกยกมาจากเพลงสดยุดบี 95: “วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟังพระสยุรเสบียงของ
พระองคร์…”

พระเจล้าในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้ตรกัสแกล่เราแลล้วมลิใชล่โดยเหลล่าทรูตสวรรคร์หรพอโดยพวกศาสดาพยากรณร์ แตล่
โดยพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ ในการแจกจล่ายพระคยุณแสนมหกัศจรรยร์นบีนี้ พระเจล้าไดล้ตรกัสแลล้ว 
ไมล่มบีขล้อสงสกัยเกบีกี่ยวกกับมกันเลย ดกังนกันี้น วกันนบีนี้ถล้าคยุณไดล้ยลินเสบียงของพระองคร์ อยล่าทจาใจของคยุณใหล้แขร็งกระดล้าง จงเชพกี่อ
ฟฟังเสบียงของพระองคร์ จงเชพกี่อพระวจนะของพระองคร์-มลิฉะนกันี้นความไมล่เชพกี่อจะนจาการพลิพากษาและการลงพระ
อาชญามาสรูล่ตกัวคยุณ

คคาเตสอนทฮียิ่จรยงจอังของพระเจจ้าเกฮียิ่ยวกอับความไมญ่เชสยิ่อ
ขล้อ 12 และ 13: “จงเอาใจใสล่ พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย เกรงวล่ามบีผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดในพวกทล่านทบีกี่มบีใจชกักี่วรล้ายแหล่งการไมล่

เชพกี่อ ในการหลงไปจากพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ แตล่จงเตพอนสตลิกกันและกกันทยุกวกัน ขณะทบีกี่เรบียกกกันวล่า “วกันนบีนี้” 
เกรงวล่าจะมบีผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดในพวกทล่านมบีใจแขร็งกระดล้างไปโดยทางการหลอกลวงแหล่งบาป”

“จงเอาใจใสล่ พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย…” ถถึงแมล้เปาโลเรบียกพวกเขาวล่าเปป็น “พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย” และสกันนลิษฐานวล่า
พวกเขาเปป็นผรูล้เขล้าสล่วนอยล่างแทล้จรลิงแหล่งการทรงเรบียกจากสวรรคร์นกันี้น เขากร็ไมล่อาจนถึกเหมาเองไดล้ เขาไมล่อยากใหล้มบี
ความเปป็นไปไดล้แมล้เพบียงสกักนลิดเดบียวในเรพกี่องความผลิดพลาด เขาอยากใหล้พวกเขาทราบแนล่นอนวล่าพวกเขาไดล้มบี
ประสบการณร์ในการกลกับใจรกับเชพกี่อทบีกี่แทล้จรลิงซถึกี่งทจาใหล้เราเปป็นลรูกทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วของพระเจล้า

“...เกรงวล่ามบีผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดในพวกทล่านทบีกี่มบีใจชกักี่วรล้ายแหล่งการไมล่เชพกี่อ…” สลิกี่งทบีกี่เปาโลกจาลกังหนยุนใจครลิสเตบียน
ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นใหล้กระทจากร็คพอ ตรวจคล้นใจของพวกเขาเองในความสวล่างแหล่งพระคยุณของพระเจล้า และจากนกันี้น
กร็เปปิดโอกาสใหล้พระเจล้าตรวจคล้นใจของพวกเขา เพพกี่อดรูวล่าใจของพวกเขาบรลิสยุทธลิธิ์พรล้อมกกับความเชพกี่อในพระเจล้า
หรพอไมล่-หรพอวล่าพวกเขาเปป็นคนชกักี่วพรล้อมกกับความไมล่เชพกี่อ

เราตล้องจจาใหล้ขถึนี้นใจวล่าจดหมายฉบกับนบีนี้ถรูกใหล้แกล่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเปป็นพวกแรก ซถึกี่งหลายคนในพวกเขา
รรูล้จกักพระเจล้าแหล่งบรรพบยุรยุษของพวกเขาจากจยุดยพนทางประวกัตลิศาสตรร์ แตล่กร็ยกังมบีความผลิดในความไมล่เชพกี่อของพวก
เขาเองเหมพอนเดลิม เปาโลเตพอนพวกเขาในทบีกี่นบีนี้เกรงวล่า หลกังจากรรูล้จกักทางแหล่งพระคยุณและความรอดแลล้ว พวกเขา
อาจหกันหลกังใหล้แกล่พระเมตตาอเนกอนกันตร์ของพระเจล้าและเดลินตามรอยเทล้าบรรพบยุรยุษของพวกเขาทบีกี่เคยรล้องขอ
หอมและกระเทบียมของอบียลิปตร์ แทนทบีกี่จะรล้องขอมานาทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงจกัดหาใหล้พวกเขา นบีกี่คงจะเปป็นเรพกี่องนล่าเศรล้า
เกลินคจาพรูดใด ๆ

“แตล่จงเตพอนสตลิกกันและกกันทยุกวกัน…” ผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเคยสกัตยร์ซพกี่อตล่อศาสนายลิวและศาสนาของ



บรรพบยุรยุษของพวกเขามานานแสนนาน จนการทบีกี่พวกเขาจะเปปิดรกับความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนเปป็นการ
เปลบีกี่ยนแปลงครกันี้งมโหฬาร เปาโลบอกพวกเขาใหล้หนยุนใจและเตพอนสตลิซถึกี่งกกันและกกันในความรกักของพระครลิสตร์ 
เชพกี่อมใจของพวกเขาเปป็นหนถึกี่งเดบียวกกันในพระวลิญญาณและในการอธลิษฐาน กลินพระวจนะเปป็นอาหาร-และถล้าพวก
เขาเลร็งเหร็นความอล่อนแอฝฝ่ายวลิญญาณในพบีกี่นล้องคนใดเหลล่านกันี้น พวกเขากร็จะตล้องพยยุงเขาขถึนี้นมาและเสรลิมกจาลกังเขา
พวกเขาจะตล้องปลอมประโลมใจผรูล้ทบีกี่ทยุกขร์รล้อน และในความเปป็นหนถึกี่งเดบียวกกันแหล่งความเชพกี่อนกันี้นและความรรูล้เกบีกี่ยว
กกับพระเยซรูครลิสตร์เจล้า พวกเขาจะตล้องบากบกักี่นมยุล่งไปและเตลิบโตไปดล้วยกกันในพระคยุณ พวกเขาเปป็นเพบียงเหลล่าทารก
ในพระครลิสตร์และพวกเขาตล้องการกกันและกกันจากจยุดยพนของการรล่วมสามกัคคบีธรรม การเตพอนสตลิ และการรล่วมใจ
กกันอธลิษฐานในพระวลิญญาณ จงศถึกษาคล้นควล้าเอเฟซกัส 4:12,13 และ 1 เธสะโลนลิกา 5:11-14

“...เกรงวล่าจะมบีผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดในพวกทล่านมบีใจแขร็งกระดล้างไปโดยทางการหลอกลวงแหล่งบาป” บาปทจาใหล้
ใจแขร็งกระดล้าง บกังความคลิดใหล้มพดบอด และเปป็นเหตยุใหล้คนเราสรูญเสบียสกัมผกัสรกับรรูล้เกบีกี่ยวกกับคยุณคล่าตล่าง ๆ ของสลิกี่งอกัน
เปป็นนลิรกันดรร์ทกันี้งหลาย บาปจะเปป็นเหตยุใหล้คนเราเปรบียบเทบียบสลิกี่งทบีกี่ไมล่จบีรกังกกับสลิกี่งทบีกี่เปป็นนลิรกันดรร์ สลิกี่งตล่าง ๆ ฝฝ่ายโลกกกับ
สลิกี่งตล่าง ๆ ฝฝ่ายสวรรคร์ ทกันี้ง ๆ ทบีกี่ในความเปป็นจรลิงแลล้วไมล่มบีการเปรบียบเทบียบกกันเลย ถถึงอยล่างไรแลล้ว “เพราะผรูล้ใดจะ
ไดล้ประโยชนร์อะไร ถล้าผรูล้นกันี้นจะไดล้โลกทกันี้งสลินี้น และตล้องสรูญเสบียจลิตวลิญญาณของตนเอง หรพอผรูล้นกันี้นจะเอาอะไรมาแลก
กกับจลิตวลิญญาณของตน” (มธ. 16:26)

หลกังจากทบีกี่เราไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณของพระเจล้าแลล้ว ถล้าเราปฏลิเสธทบีกี่จะเดลินในความสวล่างนกันี้น
ทบีกี่ถรูกเปปิดเผยแลล้วในขล่าวประเสรลิฐนกันี้น ความสวล่างนกันี้นทบีกี่ถรูกปฏลิเสธกร็กลายเปป็นความมพดโดยอกัตโนมกัตลิ และแทนทบีกี่ใจ
เราจะอล่อนลง มกันกร็จะเรลิกี่มแขร็งกระดล้าง เหมพอนในคจาอยุปมาเรพกี่องผรูล้หวล่านนกันี้น เมพกี่อผรูล้ใดไดล้ยลินพระวจนะแตล่ปฏลิเสธทบีกี่
จะรกับมกันไวล้ เมลร็ดทบีกี่ถรูกหวล่านนกันี้นกร็ถรูกชลิงไปเสบียเหมพอน “โดยพวกนกแหล่งฟป้าอากาศ”

พญามารมบีเลล่หร์เหลบีกี่ยม เจล้าเลล่หร์ และมยุล่งมกักี่นทบีกี่จะทจาลายจลิตวลิญญาณหากเปป็นไปไดล้ แตล่ถล้าจลิตวลิญญาณนกันี้น
รกับความรอดโดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อ มกันกร็ไมล่เลลิกลล้มความตกันี้งใจหรพอหกันออกไปเสบีย จากนกันี้นมกันกร็มยุล่งมกักี่นทบีกี่
จะทจาลายคจาพยานของครลิสเตบียนคนนกันี้น อกันเปป็นการทจาลายความใชล้การไดล้ของเขาในฐานะพยานคนหนถึกี่งเพพกี่อ
พระครลิสตร์ เปาโลทราบเรพกี่องนบีนี้ และเขาหนยุนใจครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นอยล่างแขร็งขกันใหล้ระวกังตกัวใหล้ดบี เกรงวล่า
เมพกี่อไดล้ยลินพระวจนะแตล่ปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อฟฟัง ใจของพวกเขาอาจเรลิกี่มแขร็งกระดล้างและพวกเขาไมล่เกลิดผล เปป็นหมกัน 
แทนทบีกี่จะฉวยโอกาสและชนะจลิตวลิญญาณทกันี้งหลาย

ครลิสเตบียนทบีกี่ไรล้ผลกร็ยพนขวางทางคนบาปและฉยุดรกันี้งอยุดมการณร์ของพระครลิสตร์ เราจะตล้องเตพอนสตลิกกันและ
กกันทยุกวกันขณะยกังเรบียกกกันวล่า “วกันนบีนี้” เพราะเราอวดถถึงวกันพรยุล่งนบีนี้ไมล่ไดล้ เมพกี่อวานกร็ผล่านไปแลล้วและพรยุล่งนบีนี้ไมล่เปป็นของ
เรา ตอนนบีนี้เปป็นเวลาอกันชอบ วกันนบีนี้คพอวกันแหล่งความรอด-และวกันนบีนี้เปป็นเวลาทบีกี่จะตล้องตพกี่นตกัว เอาใจใสล่ วางใจองคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าทยุกวกันและเตลิบโตในพระคยุณ เกรงวล่าความไมล่เชพกี่อและบาปจะคพบคลานเขล้ามาและปลล้นสลิทธลิโดย
กจาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของเราไป

“การหลอกลวงแหล่งบาป” ในสล่วนทล้ายของขล้อ 13 อล้างอลิงถถึงบาปของการไมล่เชพกี่อ จงสกังเกตบททบีกี่ 10 ขล้อ 
26: “ดล้วยวล่าถล้าพวกเราทจาบาปอยล่างจงใจหลกังจากทบีกี่พวกเราไดล้รกับความรรูล้แหล่งความจรลิงแลล้ว กร็ไมล่มบีเครพกี่องบรูชา
สจาหรกับบาปทกันี้งหลายหลงเหลพออยรูล่อบีกตล่อไป” ในบททบีกี่ 12 ขล้อ 1 เราอล่านวล่า “เหตยุฉะนกันี้น โดยเหร็นวล่าพวกเราถรูก



ลล้อมรอบดล้วยพยานหมรูล่ใหญล่นกันี้น ใหล้พวกเราวางทยุกสลิกี่งทบีกี่เปป็นตกัวถล่วง และบาปซถึกี่งขกัดขวางพวกเราอยรูล่อยล่างงล่ายดาย 
และใหล้พวกเราวลิกี่งดล้วยความอดทนการแขล่งกกันทบีกี่ตกันี้งไวล้ตล่อหนล้าพวกเรานกันี้น”

ความไมล่เชพกี่อเตร็มไปดล้วยการหลอกลวง ในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น การขาดความเชพกี่ออาจ
เปป็นเหตยุใหล้พวกเขา (เหมพอนบรรพบยุรยุษของพวกเขา) ระลถึกถถึงหอมและกระเทบียมของอบียลิปตร์ แทนทบีกี่นนี้จานมและนนี้จา
ผถึนี้งของแผล่นดลินทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้น ถล้าเราไมล่ใชล้ความเชพกี่อ ความคลิดของเรากร็อาจหลงทางไปสรูล่สลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่เราเคย
คลิดวล่าเรามบีความสยุขกกับพวกมกันกล่อนทบีกี่เราตล้อนรกับความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน ความไมล่เชพกี่อจะกล่อใหล้เกลิดความ
เกบียจครล้านและความซถึมกระทพอฝฝ่ายวลิญญาณ ความไมล่เชพกี่อจะเปป็นเหตยุใหล้เราใชล้เวลาคลิดถถึงโลกนบีนี้มากกวล่าคลิดถถึง
โลกทบีกี่จะมานกันี้น เราจะตล้องไมล่รกักโลกนบีนี้ และไมล่ยถึดตลิดกกับมกัน เพราะวล่าเราเปป็นผรูล้สกัญจร ความเปป็นพลเมพองของเรา
อยรูล่ในสวรรคร์ซถึกี่งจากทบีกี่นกักี่นเราตกันี้งตาคอยพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดนกันี้น และเราควรมบีใจจดจล่อและอธลิษฐานขอการเสดร็จ
กลกับมาไดล้ทยุกเมพกี่อของพระองคร์

ขล้อ 14 และ 15: “เพราะวล่าพวกเราถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนกกับพระครลิสตร์ ถล้าพวกเรายถึดตอนตล้นแหล่ง
ความไวล้เนพนี้อเชพกี่อใจของพวกเราใหล้มกักี่นคงจนถถึงทบีกี่สยุด ขณะมบีการกลล่าวไวล้วล่า ‘วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟังพระ
สยุรเสบียงของพระองคร์ อยล่าทจาใหล้ใจของพวกทล่านแขร็งกระดล้างไปเหมพอนอยล่างในครกันี้งกบฏนกันี้น’”

นบีกี่เปป็นความจรลิงเดบียวกกันกกับทบีกี่ถรูกประกาศในขล้อ 6 โดย “ยถึดความไวล้เนพนี้อเชพกี่อใจและความปปีตลิยลินดบีแหล่ง
ความหวกังนกันี้นไวล้ใหล้มกักี่นคงจนถถึงทบีกี่สยุด” เรากร็พลิสรูจนร์แกล่ตกัวเราเองและแกล่ชาวโลกวล่าเราเปป็นอวกัยวะแหล่งพระกายของ
พระครลิสตร์ ความรอดของเราไมล่ขถึนี้นอยรูล่กกับการยถึดมกักี่นของเรา แตล่เราหนกักแนล่นมกักี่นคงเพราะเรารกับความรอดแลล้ว 
ความจรลิงเดบียวกกันนบีนี้ถรูกพบในโรม 8:1: “เหตยุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ จถึงไมล่มบีการปรกับโทษแกล่คนทกันี้งหลายซถึกี่งอยรูล่ในพระเยซรู
ครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งไมล่ดจาเนลินตามเนพนี้อหนกัง แตล่ตามพระวลิญญาณ” คยุณจะสกังเกตเหร็นวล่านบีกี่ไมล่ไดล้กลล่าววล่า “ถล้าพวกเขาไมล่
ดจาเนลิน” มกันเปป็นคจากลล่าวทบีกี่ชกัดเจน: “ผรูล้ซถึกี่งไมล่ดจาเนลิน” การดจาเนลินนกันี้นไมล่ใชล่เงพกี่อนไขหนถึกี่ง พวกเขาไมล่ดจาเนลินตามเนพนี้อ
หนกังเพราะวล่าพวกเขาไมล่ถรูกปรกับโทษแลล้ว

“พวกเราถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนกกับพระครลิสตร์”- เราไมล่ไดล้กจาลกังจะถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนในอนาคต เรา
ถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนแลล้วตอนนบีนี้ และเราพลิสรูจนร์วล่าเราเปป็นผรูล้เขล้าสล่วนกกับพระครลิสตร์ “ถล้าพวกเรายถึดตอนตล้นแหล่ง
ความไวล้เนพนี้อเชพกี่อใจของพวกเราใหล้มกักี่นคงจนถถึงทบีกี่สยุด”

พระคกัมภบีรร์สอนชกัดเจนวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์ “ไมล่ดจาเนลินตามเนพนี้อหนกัง แตล่ตามพระ
วลิญญาณ” (รม. 8:1) เราดจาเนลินตามพระวลิญญาณและไมล่ตามเนพนี้อหนกังเพราะวล่าเราอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์ เราไมล่
ดจาเนลินชบีวลิตในทางทบีกี่ถรูกตล้องเพพกี่อทบีกี่จะกลายเปป็นครลิสเตบียนและไดล้ไปสวรรคร์-เราดจาเนลินชบีวลิตในทางทบีกี่ถรูกตล้องเพราะ
วล่าเรารกับความรอดแลล้วและกจาลกังมยุล่งหนล้าไปสรูล่สวรรคร์ ความเปป็นพลเมพองของเราอยรูล่ในสวรรคร์และเรากจาลกังเดลิน
ทางมยุล่งหนล้าสรูล่บล้านของเรา เราเปป็นผรูล้สกัญจรและคนตล่างถลิกี่นบนแผล่นดลินโลก เราดจาเนลินชบีวลิตในทางทบีกี่ถรูกตล้องเพราะวล่า
เราถรูกทจาใหล้ถรูกตล้องแลล้วในใจของเรา

การอกัศจรรยร์ทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่สยุดทบีกี่เราเคยรรูล้จกักตกันี้งแตล่การประสรูตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระเยซรูกร็คพอ การ
บกังเกลิดใหมล่ของคน ๆ นกันี้นทบีกี่ใชล้ความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระบยุตรของพระเจล้า การบกังเกลิดใหมล่
เปป็นการอกัศจรรยร์ของพระเจล้า เราถรูกใหล้บกังเกลิดโดยพระเจล้า (ยอหร์น 1:13) มลิใชล่โดยการงานทกันี้งหลายแหล่งความ



ชอบธรรมซถึกี่งเรากระทจา มลิใชล่โดยทางการดจาเนลินชบีวลิตเปป็นคนดบีหรพอการงานทบีกี่ดบีทกันี้งหลาย มกันเปป็นมาโดยฤทธลิธิ์เดช
ของพระเจล้าทบีกี่เราถรูกใหล้บกังเกลิดเขล้าในครอบครกัวของพระองคร์

เมพกี่อเราไดล้รกับการบกังเกลิดใหมล่ เรากร็กลายเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้าในทกันทบี
“พวกทล่านทบีกี่รกัก บกัดนบีนี้พวกเราเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า” (1 ยอหร์น 3:2)
“เหตยุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ จถึงไมล่มบีการปรกับโทษแกล่คนทกันี้งหลายซถึกี่งอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์…” (รม. 8:1)
“เพราะวล่าพวกทล่านไดล้ตายแลล้ว และชบีวลิตของพวกทล่านถรูกซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า” (คส. 3:3)
บกัดนบีนี้พวกเรานกักี่งดล้วยกกันในสวรรคสถานในพระเยซรูครลิสตร์ (อฟ. 2:6,7)
เราเปป็นผรูล้ถพอครองพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ถรูกนจาโดยพระวลิญญาณ ถรูกรกับประกกันโดยพระวลิญญาณ (รม. 

8:9,14,16)
เราถรูกประทกับตราโดยพระวลิญญาณจนกวล่าจะถถึงวกันแหล่งการไถล่ถอนนกันี้น (อฟ. 4:30)
เราเปป็นผรูล้ถรูกสรล้างใหมล่แลล้วในพระเยซรูครลิสตร์ (2 คร. 5:17) 
บกัดนบีนี้เราเปป็นผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งสภาพของพระเจล้าแลล้ว (2 ปต. 1:4)
เรามบีมรดกทบีกี่ไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่า ไรล้มลทลิน และจางหายไปไมล่ไดล้ ถรูกจองไวล้เพพกี่อเราแลล้วในสวรรคร์ (1 ปต. 

1:3-5)
เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคจาทบีกี่แปลเปป็น “ผรูล้เขล้าสล่วน” ในขล้อ 14 ควรแปลเปป็นเหลล่าเพพกี่อนรล่วมทาง 

มกันมบีความหมายเหมพอนกกับความจรลิงนกันี้นใน 2 เปโตร 1:4 และมาจากคจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “พระสหาย” ในฮบีบรรู 
1:9 ความหมายของคจา ๆ นบีนี้กร็คพอ “เพพกี่อนรล่วมทาง, ผรูล้รล่วมแบล่งปฟัน, หยุล้นสล่วน” เราเรบียนรรูล้แลล้ววล่า “ทกันี้งพระองคร์
ผรูล้ทรงชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ และคนเหลล่านกันี้นผรูล้ไดล้รกับการชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น ทกันี้งสลินี้นเหลล่านบีนี้กร็มาจากแหลล่งเดบียวกกัน 
เพราะเหตยุนกันี้นพระองคร์จถึงไมล่ทรงละอายทบีกี่จะทรงเรบียกเขาเหลล่านกันี้นวล่า เปป็นพบีกี่นล้องกกัน” (ฮบ. 2:11)

ครลิสเตบียนทกันี้งหลายเปป็นเพพกี่อนรล่วมทางของพระครลิสตร์ เราเปป็นหยุล้นสล่วน เรารล่วมแบล่งปฟันในสภาพแบบ
พระเจล้าของพระองคร์กระทกักี่งวลินาทบีนบีนี้เลย คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ยถึดความไวล้วางใจของตนใหล้มกักี่นคงกร็เปป็นคนเหลล่านกันี้นทบีกี่รกับ
ความรอดอยล่างแทล้จรลิงแลล้วโดยพระคยุณ สมาชลิกครลิสตจกักรทกันี้งหลายทบีกี่ (จากมยุมมองฝฝ่ายวลิญญาณ) เดบีตั๋ยวขถึนี้นเดบีตั๋ยว
ลง เดบีตั๋ยวเปปิดเดบีตั๋ยวปปิด เดบีตั๋ยวเขล้าเดบีตั๋ยวออก กร็ไมล่เคยไดล้บกังเกลิดใหมล่อยล่างแทล้จรลิงเลย

ขล้อ 15 ยกคจาพรูดมาจากเพลงสดยุดบี 95 อบีกครกันี้ง ตามทบีกี่ถรูกอภลิปรายไปแลล้วในขล้อ 7 และ 8 ของบทนบีนี้ 
เนพกี่องจากพระเจล้าไมล่จจาเปป็นตล้องกลล่าวอะไรเกลินหนถึกี่งหนเพพกี่อจะทจาใหล้มกันเปป็นเชล่นนกันี้น ทจาไมพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ถถึง
ตรกัสซนี้จาถล้อยคจาเดลิมสองหนในขล้อพระคจาสกันี้น ๆ ไมล่กบีกี่ขล้อเหลล่านบีนี้? สล่วนตกัวแลล้ว ผมเชพกี่อวล่าการทวนซนี้จาตรงนบีนี้ เหมพอน
กกับทบีกี่อพกี่นในพระวจนะของพระเจล้า มบีไวล้เพพกี่อแสดงใหล้เราเหร็นถถึงความสจาคกัญสยุดขบีดของสลิกี่งทบีกี่ถรูกกลล่าวนกันี้น

เมพกี่อดาวลิดบกันทถึกถล้อยคจาเหลล่านกันี้นในเพลงสดยุดบี 95 เปป็นครกันี้งแรก เขากลล่าววล่า “วกันนบีนี้” -และสจาหรกับดาวลิด
มกันกร็เปป็นวกันนบีนี้ วกันนกันี้นเลย เมพกี่อเปาโลบกันทถึกถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ไปถถึงเหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรู เขากร็กลล่าววล่า “วกันนบีนี้”-และใน
สมกัยของเปาโล อยล่างแทล้จรลิงพอ ๆ กกับในสมกัยของดาวลิด มกันกร็เปป็นวกันนกันี้นเลย บกัดนบีนี้เราทบีกี่เปป็นผรูล้เชพกี่อกร็อล่านถล้อยคจา
เดบียวกกันเหลล่านกันี้น: “วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟังพระสยุรเสบียงของพระองคร์”-และมกันกร็จะเปป็นวกันนบีนี้ไปจนกวล่าจะถถึง
วลินาทบีเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นเมพกี่อพระเยซรูเสดร็จมาในหมรูล่เมฆในฟป้าอากาศเพพกี่อเรบียกครลิสตจกักรไปอยรูล่กกับพระองคร์



วกันนบีนี้ ในยยุคแหล่งพระคยุณมหกัศจรรยร์นบีนี้ เมพกี่อผรูล้ใดไดล้ยลินพระวจนะหรพออล่านพระวจนะ มกันกร็สจาคกัญสยุดขบีดทบีกี่จะ
ตล้องทจาสลิกี่งทบีกี่พระวจนะประกาศวล่าเราควรทจา-และทจามกันวกันนบีนี้ ถล้าคยุณไมล่ใชล่ผรูล้เชพกี่อ วกันนบีนี้กร็เปป็นวกันทบีกี่จะเชพกี่อ ถล้าคยุณเปป็น
ผรูล้เชพกี่อ วกันนบีนี้กร็เปป็นวกันทบีกี่จะรกับใชล้โดยการบอกผรูล้อพกี่น วกันนบีนี้เปป็นวกันทบีกี่จะนจาเสนอตกัวคยุณเองตล่อพระเจล้า เปป็นเครพกี่องบรูชาทบีกี่
มบีชบีวลิต วกันนบีนี้เปป็นวกันทบีกี่จะเปป็นคนตล้นเรพอนทบีกี่ดบี ทหารทบีกี่ดบี นกักวลิกี่งทบีกี่ดบีเพพกี่อพระครลิสตร์ วกันนบีนี้เปป็นวกันทบีกี่จะถวายสลิกี่งดบีทบีกี่สยุด
ของคยุณ-จลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกาย-ในหนล้าทบีกี่คนตล้นเรพอนทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อและการรกับใชล้ตล่อพระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงเรบียกเรา
ออกมาจากความมพดเขล้าสรูล่ความสวล่างมหกัศจรรยร์ของพระองคร์แลล้ว

เราไมล่ทราบวกันนกันี้นหรพอโมงนกันี้นทบีกี่พระเยซรูจะเสดร็จกลกับมา เราทราบวล่าการเสดร็จมาของพระองคร์เกลิดขถึนี้นไดล้
ทยุกเมพกี่อ และเราควรใชล้ทยุกโอกาสทบีกี่มบีเพพกี่อทบีกี่จะเปป็นพยานเพพกี่อพระองคร์ เราควรฉวยโอกาสไวล้ เราไมล่ควรอวดถถึงพรยุล่ง
นบีนี้เดร็ดขาด เพราะเราไมล่รรูล้วล่าพรยุล่งนบีนี้จะนจาอะไรมาบล้าง วกันนบีนี้คพอวกันทบีกี่วล่านกันี้น บกัดนบีนี้เปป็นเวลาอกันชอบนกันี้น

ความไมญ่เชสยิ่อของชนชาตยอยสราเอล - คคาเตสอนหนถึยิ่ง
ขล้อ 16-19: “เพราะบางคน เมพกี่อพวกเขาไดล้ยลินแลล้ว กร็ไดล้ยกักี่วยยุ ถถึงกระนกันี้นไมล่ใชล่ทยุกคนทบีกี่ออกมาจาก

ประเทศอบียลิปตร์โดยโมเสส และพระองคร์ไดล้ทรงเปป็นทยุกขร์พระทกัยกกับใครหนอเปป็นเวลาสบีกี่สลิบปปีนกันี้น กร็กกับคนเหลล่านกันี้น
ทบีกี่ไดล้กระทจาบาป ซถึกี่งซากศพของพวกเขาไดล้ลล้มลงในถลิกี่นทยุรกกันดารมลิใชล่หรพอ และพระองคร์ไดล้ทรงปฏลิญาณไวล้แกล่ใคร
หนอวล่า เขาทกันี้งหลายจะไมล่เขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของพระองคร์ มลิใชล่แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่เชพกี่อหรอกหรพอ ฉะนกันี้นพวกเรา
จถึงเหร็นวล่า พวกเขาไมล่สามารถเขล้าไปไดล้เพราะความไมล่เชพกี่อ”

(เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่าขล้อ 16 ควรอล่านวล่า “เพราะวล่าผรูล้ใดเลล่า เมพกี่อพวกเขาไดล้ยลินแลล้ว ไดล้ยกักี่วยยุ? 
มลิใชล่คนเหลล่านกันี้นทยุกคนทบีกี่ไดล้ออกมาจากอบียลิปตร์โดยโมเสสหรพอ?”)

ใน Amplified New Testament พระคจาขล้อนบีนี้ถรูกแปลดกังนบีนี้: “เพราะวล่าคนเหลล่านกันี้นเปป็นใครทบีกี่ไดล้ยลิน
และยกังกบฏและยกักี่วยยุพระองคร์? ไมล่ใชล่คนเหลล่านกันี้นทยุกคนทบีกี่ไดล้ออกมาจากอบียลิปตร์ซถึกี่งถรูกนจาโดยโมเสสหรพอ?”

ถล้าเราศถึกษาคล้นควล้าบกันทถึกเรพกี่องราวในภาคพกันธสกัญญาเดลิมเกบีกี่ยวกกับชนชาตลิอลิสราเอลในถลิกี่นทยุรกกันดาร
และทจาความคยุล้นเคยกกับประวกัตลิศาสตรร์พระคกัมภบีรร์ทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับการพเนจรและการอพยพนกันี้น เรากร็จะเรบียนรรูล้วล่า
คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ออกมาจากอบียลิปตร์พรล้อมกกับโมเสสไมล่ไดล้รกับอนยุญาตใหล้เขล้าในแผล่นดลินทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้น-ยกเวล้นคา
เลบ โยชรูวา และคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อายยุตกี่จากวล่ายบีกี่สลิบปปีตอนทบีกี่มบีการอพยพนกันี้น การกลล่าววล่า “บางคน” คงจะดรูเหมพอน
ไมล่สอดคลล้องกกับขล้อเทร็จจรลิงนกันี้น ดกังนกันี้น “พวกเขาทยุกคนทบีกี่ไดล้ออกมาจากอบียลิปตร์โดยโมเสส” คงจะดรูเหมพอนถรูกตล้อง
อยล่างแนล่นอนและนจาผมใหล้ยอมรกับคจาตกัดสลินของผรูล้แปลเหลล่านกันี้น เมพกี่อเราพลิจารณาฝรูงชนมหาศาลนกันี้นทบีกี่ไดล้ออกมา
จากอบียลิปตร์ และมบีแคล่สองคนทบีกี่อายยุเกลินยบีกี่สลิบปปีทบีกี่ไดล้รกับอนยุญาตใหล้เขล้าในแผล่นดลินคานาอกัน มกันกร็คงดรูแปลกทบีกี่จะกลล่าว
วล่า “บางคน” ในพวกเขาไดล้ลล้มตายในถลิกี่นทยุรกกันดาร

ในพระคจาสองขล้อสยุดทล้ายในบทนบีนี้ คจาถามสจาคกัญสามขล้อถรูกถามและถรูกตอบ พวกมกันวลิกี่งขนานกกันและกกัน:
1. ใครไดล้ยกักี่วยยุพระเจล้า? คจาตอบ: ทยุกคนไดล้ยกักี่วยยุพระองคร์
2. อะไรเปป็นเหตยุใหล้พระองคร์เดพอดดาล? คจาตอบ: พวกเขาไดล้ทจาบาป
3. พระองคร์ไดล้ปฏลิญาณแกล่ใคร และอะไรเปป็นผลลกัพธร์ของคจาประกาศของพระเจล้าภายใตล้คจาปฏลิญาณ? คจา

ตอบ: พระองคร์ไดล้ปฏลิญาณแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ออกมาจากอบียลิปตร์ และผลลกัพธร์กร็คพอวล่าพวกเขาไมล่ไดล้เขล้า



ในแผล่นดลินคานาอกัน พวกเขาไดล้ลล้มตายในทะเลทรายนกันี้นเหมพอนกกับทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงประกาศวล่าพวกเขา
จะลล้มตายเพราะความไมล่เชพกี่อของพวกเขา
ขอใหล้ผมยกขล้อความสล่วนทบีกี่เหลพอของบทนบีนี้มาจาก Amplified New Testament โดยเรลิกี่มตล้นทบีกี่ขล้อ 17:
“และพระองคร์ทรงขกัดเคพองพระทกัยและถรูกยกักี่วยยุและเปป็นทยุกขร์พระทกัยกกับใครเลล่าตลอดสบีกี่สลิบปปี? ไมล่ใชล่กกับ

คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ทจาบาป ซถึกี่งศพทบีกี่ถรูกแยกชลินี้นสล่วนของพวกเขาเกลพกี่อนกลาดและถรูกทลินี้งไวล้ในทะเลทรายนกันี้นหรอก
หรพอ? และพระองคร์ไดล้ปฏลิญาณแกล่ผรูล้ใดเลล่าวล่าพวกเขาจะไมล่ไดล้เขล้าทบีกี่หยยุดพกักของพระองคร์ คพอแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่มลิไดล้
เชพกี่อฟฟัง-ผรูล้ซถึกี่งไมล่ไดล้ฟฟังพระวจนะของพระองคร์ และทบีกี่ปฏลิเสธทบีกี่จะปฏลิบกัตลิตามหรพอยอมเชพกี่อ? ดกังนกันี้นเราจถึงเหร็นวล่าพวก
เขาไมล่สามารถทบีกี่จะเขล้า (ไปในทบีกี่หยยุดพกักของพระองคร์) ไดล้เพราะความไมล่เตร็มใจของพวกเขาทบีกี่จะยถึดมกักี่นและไวล้
วางใจและพถึกี่งพาพระเจล้า-ความไมล่เชพกี่อไดล้กบีดกกันพวกเขาออกไป”

ในการเชพกี่อมโยงกกับขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้ จงศถึกษาคล้นควล้ากกันดารวลิถบี 14:1-35
อกันเนพกี่องมาจากความไมล่เชพกี่อ ชนชาตลิอลิสราเอลจถึงไดล้กบฏตล่อพระเจล้า และการกบฏของพวกเขาเปป็นเหตยุ

ใหล้พระองคร์ไมล่พอพระทกัยกกับพวกเขา ถล้าพวกเขาเชพกี่อพระเจล้า พวกเขากร็คงไมล่กบฏตล่อพระองคร์ พวกเขาไดล้เหร็น
การอกัศจรรยร์ตล่าง ๆ ของพระองคร์ในอบียลิปตร์แลล้ว พวกเขาไดล้ขล้ามทะเลแดงบนดลินแหล้งแลล้ว พวกเขาไดล้รกับการเลบีนี้ยง
ดรูดล้วยมานาจากสวรรคร์ และดล้วยนกคยุล่ม พวกเขาไดล้เหร็นเมฆกล้อนนกันี้นตอนกลางวกันและเสาไฟนกันี้นตอนกลางคพน แตล่
ทกันี้ง ๆ ทบีกี่มบีสลิกี่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมด พวกเขากร็ยกังปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อพระเจล้าและนมกัสการพระองคร์ พวกเขาโหยหาทบีกี่จะกลกับ
ไปยกังอบียลิปตร์พรล้อมกกับหอมและกระเทบียมของมกัน

พวกเขารกักโลกมากกวล่าทบีกี่พวกเขารกักพระเจล้า แมล้กระทกักี่งทบีกี่คาเดชบารเนบีย พวกเขากร็ปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อพระ
วจนะของพระเยโฮวาหร์ และปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อคจารายงานเหลล่านกันี้นซถึกี่งถรูกนจากลกับมาโดยโยชรูวาและคาเลบ

เราปฏลิเสธไมล่ไดล้วล่าคนเหลล่านบีนี้มบีความมกักี่นใจอยรูล่บล้างตอนทบีกี่พวกเขาเรลิกี่มการเดลินทางของตนออกมาจาก
อบียลิปตร์ แตล่ระหวล่างทาง แทนทบีกี่จะเตลิบโตในความเชพกี่อ พวกเขากลกับสรูญเสบียความมกักี่นใจใดกร็ตามทบีกี่พวกเขาเคยมบี 
พวกเขาไมล่มบีความเชพกี่อทบีกี่จะเขล้าในทบีกี่หยยุดพกักแหล่งคานาอกันนกันี้น ถล้าพวกเขาเหร็นพระหกัตถร์ของพระเจล้าในตอนแรก 
ความปรารถนาฝฝ่ายเนพนี้อหนกังของพวกเขากร็ทจาใหล้พวกเขาละสายตาไปจากมกันแลล้ว และดล้วยเหตยุนบีนี้พวกเขาจถึงรล่อน
เรล่อยรูล่ในถลิกี่นทยุรกกันดารนกันี้นนานถถึงสบีกี่สลิบปปีอกันแสนเหนร็ดเหนพกี่อย-โดยนจาความเสพกี่อมเสบียมาสรูล่พระเจล้าและทจาใหล้
พระองคร์ไมล่พอพระทกัยอยรูล่ทยุกชกักี่วขณะ และพวกเขาทยุกคนตายในถลิกี่นทยุรกกันดารนกันี้น ความไมล่เชพกี่อประกาศโทษความ
ตายแกล่พวกเขา

จลิตวลิญญาณทยุกดวงทบีกี่ถรูกทรมานอยรูล่ในไฟนรกวกันนบีนี้กร็อยรูล่ทบีกี่นกักี่นเพราะความไมล่เชพกี่อ อาดกัมและเอวาไมล่ไดล้เชพกี่อ
พระเจล้า-พวกเขาไมล่ไดล้เชพกี่อวล่าพวกเขาจะตล้องตายหากพวกเขากลินผลไมล้ตล้องหล้ามนกันี้น ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงกลินและพวก
เขากร็ตาย กลล่าวในแงล่ฝฝ่ายวลิญญาณ

คาอลินไมล่เชพกี่อพระเจล้า แตล่เมพกี่อเขาปฏลิเสธโอกาสครกันี้งทบีกี่สองทบีกี่พระเจล้าทรงยพกี่นเสนอใหล้เขา พระเจล้ากร็แชล่ง
สาปเขา และคาอลินรล้องออกมาวล่า “โทษของขล้าพระองคร์หนกักเกลินกวล่าทบีกี่ขล้าพระองคร์จะแบกรกับไดล้!”

ตกันี้งแตล่สวนเอเดนจนถถึงอวสาน ความไมล่เชพกี่อจะเปป็นตล้นเหตยุของการลงพระอาชญาของจลิตวลิญญาณทยุก
ดวงทบีกี่เคราะหร์รล้ายเหลพอเกลินจนตล้องรกับโทษชกักี่วนลิรกันดรร์ในนรก: “ผรูล้ทบีกี่เชพกี่อบนพระบยุตรกร็ไมล่ตล้องถรูกปรกับโทษ แตล่ผรูล้ทบีกี่



ไมล่เชพกี่อกร็ถรูกปรกับโทษอยรูล่แลล้ว เพราะเขามลิไดล้เชพกี่อในพระนามแหล่งพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า”
(ยอหร์น 3:18) ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายกร็พล้นจากการปรกับโทษ เหลล่าคนไมล่เชพกี่อถรูกปรกับโทษตอนนบีนี้เพราะพวกเขาไมล่เชพกี่อ 

เหตยุการณร์เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในทบีกี่นบีนี้เกบีกี่ยวกกับชนชาตลิอลิสราเอลในถลิกี่นทยุรกกันดารนกันี้นถรูกพบในกกันดารวลิถบี 
14:23-30 และในพระราชบกัญญกัตลิ 1:34,35 ไมล่มบีการกลล่าวถถึงในคจาปฏลิญาณของพระเจล้าในภาคพกันธสกัญญาเดลิม
วล่าชนชาตลิอลิสราเอลจะไมล่ไดล้เขล้าในการหยยุดพกัก มกันกลล่าวถถึงแผล่นดลินคานาอกัน คจาปฏลิญาณนกันี้นกร็คพอวล่า พวกเขาไมล่
สามารถเขล้าในแผล่นดลินคานาอกันไดล้ ซถึกี่งถรูกกลล่าวถถึงวล่าเปป็น “การหยยุดพกัก” เพราะวล่าการเขล้าไปในทบีกี่นกักี่นกร็คงจะยยุตลิ
ความทยุกขร์ยากและการเดลินทางเหลล่านกันี้นในถลิกี่นทยุรกกันดารของพวกเขา แตล่คจาเตพอนตรงนบีนี้ทบีกี่มาถถึงชาวฮบีบรรูไมล่
เกบีกี่ยวขล้องเลยกกับแผล่นดลินคานาอกันฝฝ่ายโลก แตล่เกบีกี่ยวกกับการหยยุดพกักแหล่งสวรรคร์ มกันเกบีกี่ยวขล้องกกับการหยยุดพกักของ
พระเจล้าทบีกี่ทรงจกัดหาใหล้ในพระครลิสตร์ พระเยซรูตรกัสแลล้ววล่า “จงมาหาเรา ทล่านทกันี้งหลายทยุกคนทบีกี่ทจางาน
เหนร็ดเหนพกี่อยและแบกภาระหนกัก และเราจะใหล้การหยยุดพกักแกล่ทล่านทกันี้งหลาย” (มธ. 11:28)

ในพระราชบกัญญกัตลิ 1:2 เราเรบียนรรูล้วล่าพระเจล้าทรงพรล้อมทบีกี่จะนจาชนชาตลิอลิสราเอลเขล้าไปในแผล่นดลินคานา
อกัน-ระยะทางประมาณสองรล้อยไมลร์ซถึกี่งคงใชล้เวลาเดลินทางแคล่ราว ๆ สลิบเอร็ดวกันกร็ถถึง ในคานาอกันพวกเขาคงจะไดล้
ดพกี่มดกี่จากกับนนี้จานมและนนี้จาผถึนี้ง และแนล่นอนวล่าการหยยุดพกักของพระเจล้าคงจะเปป็นของพวกเขาไปแลล้วหากพวกเขาไดล้
เขล้าไป แตล่เพราะความไมล่เชพกี่อของพวกเขา พระเจล้าจถึงมลิไดล้อนยุญาตใหล้พวกเขาเขล้าไปในแผล่นดลินทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้น 
พระองคร์ทรงทจาลายพวกเขาในถลิกี่นทยุรกกันดาร-และความไมล่เชพกี่อของพวกเขากร็เปป็นคจาเตพอนทบีกี่เราควรฟฟังวกันนบีนี้:

“แตล่สจาหรกับหลายคนในพวกเขา พระเจล้าไมล่พอพระทกัย ดล้วยวล่าพวกเขาถรูกควกี่จาเสบียในถลิกี่นทยุรกกันดาร 
บกัดนบีนี้สลิกี่งเหลล่านบีนี้ไดล้เปป็นตกัวอยล่างตล่าง ๆ สจาหรกับพวกเรา เพพกี่อทบีกี่พวกเราจะไมล่โลภอยากไดล้สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ชกักี่วรล้าย เหมพอน
พวกเขาไดล้โลภดล้วย และพวกทล่านอยล่าเปป็นคนไหวล้รรูปเคารพ เหมพอนอยล่างบางคนในพวกเขาเปป็น ตามทบีกี่มบีเขบียนไวล้
แลล้ววล่า ‘ประชากรกร็นกักี่งลงกลินและดพกี่ม และลยุกขถึนี้นเลล่นสนยุกกกัน’ และอยล่าใหล้พวกเรากระทจาลล่วงประเวณบี เหมพอน
อยล่างบางคนในพวกเขาไดล้กระทจา และลล้มตายในวกันเดบียวเปป็นจจานวนสองหมพกี่นสามพกันคน

“และอยล่าใหล้พวกเราลองดบีพระครลิสตร์ เหมพอนอยล่างบางคนในพวกเขาไดล้ลองดบีเชล่นกกัน และถรูกทจาลาย
ดล้วยบรรดางรูรล้าย และอยล่าใหล้พวกทล่านบล่น เหมพอนอยล่างบางคนในพวกเขาไดล้บล่นดล้วย และถรูกทจาลายดล้วยองคร์
เพชฌฆาต บกัดนบีนี้สลิกี่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้นไดล้บกังเกลิดแกล่พวกเขาเพพกี่อเปป็นตกัวอยล่างตล่าง ๆ และสลิกี่งเหลล่านบีนี้ไดล้ถรูกบกันทถึกไวล้เพพกี่อ
เตพอนสตลิพวกเรา ผรูล้ซถึกี่งบรรดายยุคสยุดทล้ายของโลกกจาลกังมาถถึง” (1 คร. 10:5-11)



การหยนุดพอักทฮียิ่ดฮีกวญ่าสคาหรอับครยสเตฮียน -
การเนรมยตสรจ้างของพระเจจ้า - การหยนุดพอักเปป็นภาพเลล็งหนถึยิ่ง

บททฮียิ่ 4
4:1 เหตยุฉะนกันี้น ใหล้พวกเราเกรงกลกัวเถลิด เกรงวล่าพระสกัญญาทบีกี่ไดล้มอบไวล้แกล่พวกเราแลล้วเกบีกี่ยวกกับการเขล้าในทบีกี่สงบ
สยุขของพระองคร์ ผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดในพวกทล่านอาจดรูเหมพอนไปไมล่ถถึงทบีกี่สงบสยุขนกันี้น
4:2 เพราะวล่าขล่าวประเสรลิฐไดล้ถรูกประกาศแกล่พวกเราแลล้ว เชล่นเดบียวกกับแกล่พวกเขา แตล่ถล้อยคจาทบีกี่ถรูกประกาศนกันี้นไมล่
ไดล้เปป็นประโยชนร์แกล่พวกเขา เพราะวล่าไมล่ไดล้ถรูกรวมเขล้ากกับความเชพกี่อในคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินถล้อยคจานกันี้น
4:3 เพราะวล่าพวกเราทบีกี่ไดล้เชพกี่อแลล้วกร็เขล้าในทบีกี่สงบสยุขนกันี้นจรลิง ๆ ตามทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้วล่า ‘ตามทบีกี่เราไดล้ปฏลิญาณ
ในความพลิโรธของเราวล่า “ถล้าเขาทกันี้งหลายจะเขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของเรา”’ ถถึงแมล้วล่าการงานเหลล่านกันี้นกร็สจาเรร็จแลล้ว
ตกันี้งแตล่ทรงวางรากฐานของโลก
4:4 เพราะพระองคร์ไดล้ตรกัสในทบีกี่แหล่งหนถึกี่งถถึงวกันทบีกี่เจร็ดดกังนบีนี้วล่า ‘และพระเจล้าทรงพกักจากการงานทกันี้งสลินี้นของพระองคร์
ในวกันทบีกี่เจร็ด’
4:5 และในแหล่งเดบียวกกันนกันี้นตรกัสอบีกวล่า ‘ถล้าเขาทกันี้งหลายจะเขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของเรา’
4:6 เหตยุฉะนกันี้น โดยเหร็นแลล้ววล่ายกังมบีบางคนตล้องเขล้าไปในนกันี้น และคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ขล่าวประเสรลิฐไดล้ถรูกประกาศแกล่
พวกเขากล่อน กร็ไมล่ไดล้เขล้าเพราะความไมล่เชพกี่อ
4:7 พระองคร์ทรงกจาหนดวกันหนถึกี่งไวล้อบีก โดยกลล่าวในคกัมภบีรร์ของดาวลิดวล่า “วกันนบีนี้” หลกังจากผล่านไปชล้านานแลล้ว 
เหมพอนมบีกลล่าวไวล้วล่า ‘วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟังพระสยุรเสบียงของพระองคร์ อยล่าทจาใหล้ใจของพวกทล่านแขร็ง
กระดล้างไป’
4:8 เพราะวล่าถล้าเยซรูไดล้ใหล้พวกเขาเขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขนกันี้นแลล้ว พระองคร์กร็คงจะไมล่ตรกัสในภายหลกังถถึงอบีกวกันหนถึกี่ง
4:9 ฉะนกันี้นจถึงยกังมบีทบีกี่สงบสยุขสจาหรกับประชาชนของพระเจล้า
4:10 ดล้วยวล่าคนใดทบีกี่ไดล้เขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของตนแลล้ว เขากร็ไดล้หยยุดจากบรรดาการงานของตน เหมพอนพระเจล้าไดล้
ทรงหยยุดจากพระราชกลิจของพระองคร์
4:11 เหตยุฉะนกันี้นใหล้พวกเราเพบียรพยายามทบีกี่จะเขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขนกันี้น เกรงวล่าผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดจะลล้มลงไปตามตกัวอยล่าง
แบบเดบียวกกันแหล่งความไมล่เชพกี่อ
4:12 เพราะวล่าพระวจนะของพระเจล้านกันี้นมบีชบีวลิต และทรงฤทธานยุภาพ และคมยลิกี่งกวล่าดาบสองคมใด ๆ โดยแทง
ทะลยุจนกระทกักี่งผล่าจลิตและวลิญญาณ ทกันี้งขล้อกระดรูกและไขในกระดรูก แยกออกจากกกัน และเปป็นผรูล้วลินลิจฉกัยบรรดา
ความคลิดและความมยุล่งหมายแหล่งใจ
4:13 และไมล่มบีสลิกี่งเนรมลิตสรล้างใด ๆ ทบีกี่ไมล่ไดล้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองคร์ แตล่สลิกี่งสารพกัดกร็เปลพอยเปลล่าและ
ปรากฏแจล้งตล่อพระเนตรของพระองคร์ผรูล้ซถึกี่งพวกเราตล้องเกบีกี่ยวขล้อง
4:14 เมพกี่อเหร็นแลล้ววล่าพวกเรามบีมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่เสดร็จไปในฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลายแลล้ว พระเยซรูพระบยุตรของ
พระเจล้า ขอใหล้พวกเรายถึดมกักี่นในการยอมรกับของพวกเรา



4:15 เพราะวล่าพวกเราไมล่มบีมหาปยุโรหลิตซถึกี่งไมล่สามารถถรูกสกัมผกัสดล้วยความรรูล้สถึกแหล่งความเจร็บปฝ่วยทกันี้งหลายของ
พวกเรา แตล่ไดล้ทรงถรูกทดลองเหมพอนอยล่างพวกเราในทยุกประการ ถถึงกระนกันี้นกร็ยกังปราศจากบาป
4:16 ฉะนกันี้นขอใหล้พวกเรามบีใจกลล้าเขล้ามาถถึงพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณ เพพกี่อพวกเราจะไดล้รกับพระเมตตา และจะไดล้
พบพระคยุณทบีกี่จะชล่วยเหลพอในเวลาแหล่งความตล้องการ

ในบทนบีนี้เรามบีการเรลิกี่มตล้นของใจความหลกักของหนกังสพอฮบีบรรู ในทบีกี่นบีนี้เราเหร็นพระครลิสตร์-ไมล่เพบียงประทกับอยรูล่ 
ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพในฟป้าสวรรคร์ แตล่ประทกับนกักี่งอยรูล่ทบีกี่นกักี่นในฐานะมหาปยุโรหลิตทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ของ
เรา ทรงไดล้รกับการทรงเรบียกจากพระเจล้า ทรงมบีคยุณสมบกัตลิเพราะวล่าพระองคร์ทรงเสรร็จสลินี้นพระราชกลิจทบีกี่พระเจล้าทรง
สล่งพระองคร์มากระทจาแลล้ว ทรงถรูกทจาใหล้สมบรูรณร์แบบแลล้วเพราะวล่าพระองคร์ทรงกระทจาสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พอพระทกัย
พระบลิดาอยรูล่เสมอ

เราเหร็นพระเยซรู มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของพระเจล้าตามอยล่างของเมลคบีเซเดค วล่าทรงมบีคยุณสมบกัตลิทบีกี่จะ
เปปิดสถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์ใหล้แกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อและมบีความเชพกี่อในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินและพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้น
แลล้วของพระองคร์ ทกันี้งหมดนบีนี้เปป็นของเราเพราะพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นทบีกี่ดบีกวล่าเมพกี่อเทบียบกกับกฎตล่าง ๆ ของโมเสสภาย
ใตล้พกันธสกัญญาเดลิมนกันี้น

หลายครกันี้งเปาโลขอรล้องคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อล่านจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ใหล้ตรวจสอบตกัวเองในความสวล่างของการ
เปปิดเผยของพระเจล้าผล่านทางพระบยุตรของพระองคร์ บทนบีนี้ขถึนี้นตล้นดล้วยคจาขอรล้องแบบเดลิม เราจะตล้องตรวจสอบตกัว
เองเกบีกี่ยวกกับสถานะและสภาวะของเรา-ไมล่ใชล่ตล่อหนล้ามนยุษยร์ แตล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า

นบีกี่ไมล่ใชล่บททบีกี่เราจะเขล้าใจไดล้งล่าย เราตล้องพถึกี่งพาพระองคร์ผรูล้แตล่งของบทนบีนี้ คพอพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ เรามบี
พระสกัญญาทบีกี่วล่าพระองคร์จะสอนสลิกี่งสารพกัดแกล่เรา (1 ยอหร์น 2:27) ดกังนกันี้นใหล้เราเขล้ามาใกลล้บททบีกี่สบีกี่ดล้วยความเกรง
กลกัวตกัวสกักี่น และดล้วยการอธลิษฐานเยอะ ๆ โดยหมายพถึกี่งพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่จะใหล้ความกระจล่างแจล้งและนจาพา
เราขณะทบีกี่เราศถึกษาคล้นควล้า

คจาเตพอนสตลิทบีกี่ถรูกเรลิกี่มตล้นในฮบีบรรู 3:12 ไมล่ไดล้จบอยล่างสมบรูรณร์จนกระทกักี่งฮบีบรรู 4:12 บททบีกี่ 3 ขล้อ 19 เปป็น
ตกัวเชพกี่อมระหวล่างคจาเตพอนสตลินกันี้นทบีกี่เรลิกี่มตล้นในบททบีกี่ 3 ขล้อ 12 และไปจนจบสล่วนทบีกี่เหลพอของบทนบีนี้ และวางรากฐาน
สจาหรกับคจาหนยุนใจนกันี้นทบีกี่เราจะศถึกษาคล้นควล้าในพระคจาสลิบสองขล้อแรกของบททบีกี่ 4 

“ฉะนกันี้นพวกเราจถึงเหร็นวล่า พวกเขาไมล่สามารถเขล้าไปไดล้เพราะความไมล่เชพกี่อ” เปป็นการเชพกี่อมโยงระหวล่าง
คจาเตพอนสตลินกันี้นและคจาหนยุนใจนกันี้นทบีกี่ถรูกพบระหวล่างบททบีกี่ 3:12 และ 4:12

คจาถามนกันี้นอาจถรูกถามวล่า “เนพกี่องจากผรูล้ใหญล่เกพอบทยุกคนทบีกี่ไดล้ออกมาจากอบียลิปตร์ไดล้สลินี้นชบีวลิตในถลิกี่น
ทยุรกกันดาร นบีกี่หมายความวล่าพระสกัญญาของพระเจล้าทบีกี่วล่าจะนจาพวกเขาเขล้าไปในคานาอกันลล้มเหลวอยล่างนกันี้นหรพอ?” 
เราพบพระสกัญญาเชล่นนกันี้นในอพยพ 6:6-8:

“เหตยุฉะนบีนี้จงกลล่าวแกล่ลรูกหลานของอลิสราเอลวล่า ‘เราเปป็นพระเยโฮวาหร์ และเราจะนจาพวกเจล้าออกมา
จากการอยรูล่ใตล้ภาระงานเหลล่านกันี้นของคนอบียลิปตร์ และเราจะใหล้พวกเจล้าพล้นจากการเปป็นทาสของพวกเขา และเรา
จะไถล่พวกเจล้าไวล้ดล้วยพระกรทบีกี่เหยบียดออก และดล้วยการพลิพากษาอกันใหญล่โตทกันี้งหลาย และเราจะรกับพวกเจล้าใหล้
เปป็นประชากรของเรา และเราจะเปป็นพระเจล้าของพวกเจล้า และพวกเจล้าจะทราบวล่า เราเปป็นพระเยโฮวาหร์



พระเจล้าของพวกเจล้า ผรูล้ซถึกี่งนจาพวกเจล้าออกมาจากการอยรูล่ใตล้ภาระงานเหลล่านกันี้นของคนอบียลิปตร์ และเราจะนจาพวก
เจล้าเขล้าไปในแผล่นดลินนกันี้น เกบีกี่ยวกกับซถึกี่งเราไดล้ปฏลิญาณไวล้วล่าจะยกมกันใหล้แกล่อกับราฮกัม แกล่อลิสอกัค และแกล่ยาโคบ และ
เราจะใหล้แผล่นดลินนกันี้นแกล่พวกเจล้าเปป็นมรดก เราเปป็นพระเยโฮวาหร์!’” 

พระสกัญญาทบีกี่พระเจล้าทรงกระทจากกับชนชาตลิอลิสราเอลกลล่าวถถึงประชาชาตลินกันี้นในฐานะชนชาตลิหนถึกี่ง-ไมล่ใชล่
บยุคคลทกันี้งหลาย และไมล่จจาเปป็นตล้องหมายถถึงชนชาตลิอลิสราเอลทกันี้งหมด เมพกี่อชนชาตลิอลิสราเอลเหร็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า
ในการเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองของพระองคร์ พวกเขาจะซบหนล้าลงและนมกัสการพระองคร์ จะมบีการสจาเรร็จจรลิงทบีกี่ชกัดเจน
ของพระสกัญญาทกันี้งหลายทบีกี่พระเจล้าทรงทจาไวล้กกับอกับราฮกัม และประชาชาตลิหนถึกี่งจะถรูกใหล้กจาเนลิดในวกันเดบียว พระเจล้า
ยกังไมล่หมดธยุระกกับชนชาตลิอลิสราเอล พระสกัญญาทยุกประการทบีกี่พระองคร์ทรงทจาไวล้กกับอกับราฮกัม อลิสอกัค และยาโคบ 
จะถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงตามตกัวอกักษร

พระสกัญญานกันี้นเกบีกี่ยวกกับคานาอกันไมล่จจาเปป็นตล้องหมายถถึงผรูล้คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกนจาออกมาจากอบียลิปตร์โดย
โมเสส-หรพอหมายถถึงพวกเขาทยุกคนหรพอผรูล้ใดในคนชกักี่วอายยุนกันี้นโดยเฉพาะ ถล้าพระสกัญญาของพระเจล้าเปป็นพระ
สกัญญาหนถึกี่งทบีกี่เดร็ดขาด ไมล่มบีเงพกี่อนไขแกล่คนชกักี่วอายยุนกันี้นโดยเฉพาะ มกันกร็คงเปป็นเหตยุจจาเปป็นของพระเจล้าทบีกี่พระสกัญญา
นกันี้นตล้องสจาเรร็จจรลิง มลิฉะนกันี้น พระเจล้ากร็คงผลิดคจาสกัญญาไปแลล้ว-และนกักี่นเปป็นไปไมล่ไดล้เลย เพราะพระเจล้าทรงมยุสาไมล่
ไดล้

มกันถรูกนจาเสนออยล่างชกัดเจนในพระคกัมภบีรร์ขล้อนบีนี้วล่าพระสกัญญานกันี้นไมล่ไดล้ถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงแกล่คนรยุล่นนกันี้น
เพราะความไมล่เชพกี่อของพวกเขา มกันไมล่ใชล่ความผลิดของพระเจล้า มกันเปป็นความผลิดของพวกเขา หากพวกเขาเชพกี่อวล่า
พระเจล้าทรงฤทธลิธิ์สามารถและตกันี้งพระทกัยแนล่วแนล่ทบีกี่จะพาพวกเขาเขล้าไปในแผล่นดลินคานาอกัน ความเชพกี่อของพวกเขา
กร็คงนจาพวกเขาไปยถึดครองแผล่นดลินนกันี้นและพระสกัญญานกันี้นกร็คงจะถรูกประทานใหล้แกล่พวกเขาไปแลล้ว-แตล่มบีแคล่คา
เลบและโยชรูวาทบีกี่เชพกี่อวล่าพวกเขาสามารถยถึดครองแผล่นดลินนกันี้นไดล้

“เหตยุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ ถล้าพวกเจล้าจะเชพกี่อฟฟังเสบียงของเราอยล่างแทล้จรลิง และรกักษาพกันธสกัญญาของเราไวล้ แลล้ว
พวกเจล้าจะเปป็นทรกัพยร์สมบกัตลิทบีกี่พลิเศษแกล่เรา เหนพอกวล่าประชาชนทกันี้งปวง เพราะแผล่นดลินโลกทกันี้งสลินี้นเปป็นของเรา 
และพวกเจล้าจะเปป็นอาณาจกักรแหล่งปยุโรหลิตแกล่เรา และเปป็นชนชาตลิบรลิสยุทธลิธิ์’ เหลล่านบีกี่เปป็นบรรดาถล้อยคจาซถึกี่งเจล้าจง
กลล่าวแกล่ลรูกหลานของอลิสราเอล” (อพย. 19:5,6)

“ดรูเถลิด เราสล่งทรูตสวรรคร์องคร์หนถึกี่งนจาหนล้าเจล้าไป เพพกี่อคอยระวกังรกักษาเจล้าในทางนกันี้น และเพพกี่อนจาเจล้าเขล้าไป
สรูล่สถานทบีกี่ซถึกี่งเราไดล้เตรบียมไวล้แลล้ว จงเอาใจใสล่ทรูตนกันี้นและเชพกี่อฟฟังเสบียงของทล่าน อยล่ายกักี่วยยุทล่านเพราะทล่านจะไมล่ยก
โทษการละเมลิดทกันี้งหลายของพวกเจล้าเลย ดล้วยวล่านามของเราอยรูล่ในทล่าน แตล่ถล้าเจล้าจะเชพกี่อฟฟังเสบียงของทล่านอยล่าง
แทล้จรลิง และกระทจาตามทยุกสลิกี่งทบีกี่เรากลล่าว แลล้วเราจะเปป็นศกัตรรูตล่อบรรดาศกัตรรูของเจล้า และจะเปป็นปฏลิปฟักษร์ตล่อ
ปฏลิปฟักษร์ทกันี้งหลายของเจล้า” (อพย. 23:20-22)

พระเจล้าทรงสกัญญาแลล้ววล่าจะพาชนชาตลิอลิสราเอลเขล้าไปในแผล่นดลินหนถึกี่งทบีกี่มบีนนี้จานมและนนี้จาผถึนี้งไหลบรลิบรูรณร์ 
แตล่พระองคร์ไมล่ไดล้สกัญญาวล่าจะพาพวกเขาเขล้าไปโดยไมล่สนวล่าพวกเขาทจาอะไร โดยไมล่สนวล่าพวกเขาเชพกี่อและเชพกี่อฟฟัง
พระองคร์หรพอไมล่ พระสกัญญาของพระเจล้ามบีเงพกี่อนไขเสมอ-พระองคร์ทรงบกัญชา พระองคร์ไมล่เสนอแนะ พระองคร์ทรง
สกัญญา-และพระองคร์รกักษาคจาสกัญญาของพระองคร์ ความไมล่เชพกี่อของพวกผรูล้ใหญล่ทบีกี่ออกมาจากอบียลิปตร์กกับโมเสสไมล่ไดล้



ทจาใหล้พระสกัญญาของพระเจล้าลล้มเหลวไป มกันถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงแลล้วแกล่คนรยุล่นถกัดมา:
“และพระเยโฮวาหร์ไดล้ประทานแกล่คนอลิสราเอลแผล่นดลินทกันี้งสลินี้นซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงปฏลิญาณวล่าจะใหล้แกล่

บรรพบยุรยุษของพวกเขา และพวกเขาไดล้ยถึดครองแผล่นดลินนกันี้น และอาศกัยอยรูล่ทบีกี่นกักี่น” (ยชว. 21:43)
คนรยุล่นนกันี้นของชนชาตลิอลิสราเอลเชพกี่อพระสกัญญาทกันี้งหลายของพระเจล้า และเพราะความเชพกี่อของพวกเขา

ในพระสกัญญาของพระองคร์ พวกเขาจถึงเดลินหนล้าตล่อไปภายใตล้การนจาของโยชรูวาเพพกี่อไปถพอกรรมสลิทธลิธิ์นกันี้นทบีกี่ทรง
สกัญญาไวล้แกล่พวกเขา บรรพบยุรยุษของพวกเขาไดล้สรูญเสบียกรรมสลิทธลิธิ์นกันี้นเพราะความไมล่เชพกี่อ พวกเขาไดล้รกับมกันเพราะ
ความเชพกี่อของพวกเขาในพระวจนะของพระเจล้า

จงสกังเกตพระสกัญญานกันี้นทบีกี่พระเยโฮวาหร์ทรงทจาไวล้กกับอกับราฮกัม:
“และพระเยโฮวาหร์ตรกัสแกล่อกับราม หลกังจากโลทแยกจากทล่านไปแลล้ววล่า “บกัดนบีนี้จงแหงนตาของเจล้าขถึนี้น 

และมองดรูจากสถานทบีกี่ทบีกี่เจล้าอยรูล่นบีนี้ไปทางทลิศเหนพอ และไปทางทลิศใตล้ และไปทางทลิศตะวกันออก และไปทางทลิศ
ตะวกันตก เพราะวล่าแผล่นดลินทกันี้งหมดซถึกี่งเจล้าเหร็นนบีนี้ เราจะใหล้มกันแกล่เจล้า และแกล่เชพนี้อสายของเจล้าตลอดไปเปป็นนลิตยร์”
(ปฐก. 13:14,15)

พระสกัญญานบีนี้ถรูกทวนซนี้จาหลายหนในภาคพกันธสกัญญาเดลิม เราทราบวล่าชนชาตลิอลิสราเอลไมล่ไดล้ถพอครอง
แผล่นดลินนกันี้นมาตลอด พระสกัญญาทบีกี่พระเจล้าทรงทจาไวล้กกับอกับราฮกัมไมล่ไดล้ระบยุเจาะจงคนชกักี่วอายยุใด-มกันเปป็นพระ
สกัญญาแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลตลอดไป

“และทรูตสวรรคร์องคร์หนถึกี่งของพระเยโฮวาหร์ไดล้ขถึนี้นมาจากกลิลกาลถถึงโบคลิม และกลล่าววล่า “เราเปป็นผรูล้ทจาใหล้
พวกเจล้าขถึนี้นไปจากอบียลิปตร์ และไดล้นจาพวกเจล้าเขล้ามาในแผล่นดลินซถึกี่งเราไดล้ปฏลิญาณไวล้แกล่บรรพบยุรยุษของพวกเจล้า และ
เราไดล้กลล่าววล่า ‘เราจะไมล่หกักพกันธสกัญญาของเรากกับพวกเจล้าเลย และพวกเจล้าตล้องไมล่รล่วมเปป็นพกันธมลิตรกกับชาว
แผล่นดลินนบีนี้ พวกเจล้าตล้องพกังทจาลายบรรดาแทล่นบรูชาของพวกเขาลงเสบีย’ แตล่พวกเจล้าไมล่ไดล้เชพกี่อฟฟังเสบียงของเรา 
ทจาไมพวกเจล้าทจาเชล่นนบีนี้เลล่า เหตยุฉะนกันี้นเราจถึงไดล้กลล่าวดล้วยวล่า ‘เราจะไมล่ขกับไลล่พวกเขาออกไปจากตล่อหนล้าพวกเจล้า 
แตล่พวกเขาจะเปป็นเหมพอนเสบีนี้ยนหนามอยรูล่ในสบีขล้างของพวกเจล้า และพระตล่าง ๆ ของพวกเขาจะเปป็นบล่วงแรล้วแกล่
พวกเจล้า’” (ผวฉ. 2:1-3)

ในอนาคต ชนชาตลิอลิสราเอลจะถพอกรรมสลิทธลิธิ์แผล่นดลินนกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรงสกัญญาไวล้กกับอกับราฮกัม พวกเขาจะ
ยถึดครองมกัน และ “การเพลิกี่มพรูนแหล่งการปกครองของพระองคร์จะไมล่มบีทบีกี่สลินี้นสยุด” พระสกัญญาทยุกขล้อทบีกี่พระเจล้าทรง
ทจาไวล้กกับอกับราฮกัมจะถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงอยล่างครบถล้วน

ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณมหกัศจรรยร์ของพระเจล้าซถึกี่งไดล้เรลิกี่มถรูกกลล่าวโดยองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าและไดล้ถรูก
ยพนยกันแกล่เราโดยคนทกันี้งหลายทบีกี่ไดล้ยลินพระองคร์ สกัญญาชบีวลิตนลิรกันดรร์แกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ บกันทถึกขล่าวประเสรลิฐบอกเราวล่า
พระเยซรูไดล้ทรงเยบีกี่ยมเยบียนพวกคนตล่างชาตลิเพพกี่อเอาชนหมรูล่หนถึกี่งออกมาจากพวกเขา และเราทราบวล่านบีกี่เกลิดขถึนี้นมา
ตลอดตกันี้งแตล่เพร็นเทคอสตร์ แตล่วกันนบีนี้เมพกี่อเรามองไปรอบตกัวเราผล่านทางดวงตามนยุษยร์ ดรูเหมพอนวล่าขล่าวประเสรลิฐลล้ม
เหลวเสบียแลล้ว ความชกักี่วอาละวาดไปทกักี่วทยุกหนแหล่ง ความชกักี่วชล้ากจาลกังทล่วมแผล่นดลินโลกดยุจนนี้จาทล่วม แตล่พระสกัญญา
ของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับขล่าวประเสรลิฐและชนหมรูล่หนถึกี่งเพพกี่อพระนามของพระองคร์-ครลิสตจกักรหนถึกี่งซถึกี่งปราศจากตจาหนลิ
หรพอดล่างพรล้อย-จะถรูกรกักษาไวล้อยล่างเตร็มทบีกี่



ครลิสตจกักรซถึกี่งไดล้ถรูกเลพอกในพระครลิสตร์กล่อนการวางรากฐานของโลกจะถรูกถวายแดล่พระองคร์ดยุจหญลิง
พรหมจารบีบรลิสยุทธลิธิ์คนหนถึกี่งทบีกี่ไรล้มลทลิน (อฟ. 5:27)

ชบีวลิตนลิรกันดรร์จะเปป็นมรดกของทยุกคนทบีกี่เชพกี่อบนพระนามของพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า 
คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกไถล่แลล้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์และถรูกเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์มบีมรดกอกันหนถึกี่งทบีกี่
ไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่า ถรูกสะสมไวล้ในสวรรคร์อกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งมกันไมล่อาจจางหายไปไดล้ มกันรอคอยทยุกคน “ผรูล้ถรูกพลิทกักษร์รกักษาโดย
ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าโดยทางความเชพกี่อไปสรูล่ความรอด ซถึกี่งพรล้อมทบีกี่จะถรูกเปปิดเผยในยยุคสยุดทล้าย” วกันหนถึกี่งผรูล้เชพกี่อแทล้
ทยุกคนจะรกับอาณาจกักรนกันี้นเปป็นมรดกซถึกี่งถรูกจกัดเตรบียมไวล้สจาหรกับพวกเขาตกันี้งแตล่การวางรากฐานของโลก

พระสกัญญานกันี้นคพอ “ผรูล้ทบีกี่เชพกี่อและรกับบกัพตลิศมากร็จะรอด แตล่ผรูล้ทบีกี่ไมล่เชพกี่อจะถรูกลงพระอาชญา” (มาระโก 
16:16) “ผรูล้ทบีกี่เชพกี่อบนพระบยุตรกร็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และผรูล้ทบีกี่ไมล่เชพกี่อพระบยุตรกร็จะไมล่เหร็นชบีวลิต แตล่พระพลิโรธของพระเจล้า
ตกอยรูล่บนเขา” (ยอหร์น 3:36)

ขล้อ 1: “เหตยุฉะนกันี้น ใหล้พวกเราเกรงกลกัวเถลิด เกรงวล่าพระสกัญญาทบีกี่ไดล้มอบไวล้แกล่พวกเราแลล้วเกบีกี่ยวกกับการ
เขล้าในทบีกี่สงบสยุขของพระองคร์ ผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดในพวกทล่านอาจดรูเหมพอนไปไมล่ถถึงทบีกี่สงบสยุขนกันี้น”

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ผล่านทางปากกาของเปาโล เพลิกี่งชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าพวกบรรพบยุรยุษทบีกี่พระเจล้าทรงทจาพระ
สกัญญานบีนี้ดล้วย ไมล่ไดล้รกับตามพระสกัญญาและไมล่ไดล้ดพกี่มดกี่จากกับแผล่นดลินนกันี้นทบีกี่มบีนนี้จานมและนนี้จาผถึนี้งไหลบรลิบรูรณร์ เพราะวล่า
พวกเขาไมล่ไดล้ปฏลิบกัตลิตามเงพกี่อนไขของพระเจล้า ซถึกี่งกร็คพอความเชพกี่อ พระเจล้าไมล่อนยุญาตใหล้พวกเขาเขล้าแผล่นดลินคานา
อกันเพราะความไมล่เชพกี่อของพวกเขา และในพระคจาขล้อนบีนี้ เปาโลเตพอนเราเกรงวล่าเราจะตกเปป็นเหยพกี่อของเหตยุการณร์
นล่าเศรล้าแบบเดบียวกกัน

“ใหล้พวกเราเกรงกลกัวเถลิด…” ดรูเผลิน ๆ นบีกี่อาจดรูขกัดแยล้งกกับขล้อพระคจาอพกี่น ๆ ทบีกี่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายถรูกหนยุนใจวล่า 
“อยล่ากลกัวเลย”  ในอลิสยาหร์ 41:10 เราอล่านวล่า “เจล้าอยล่ากลกัวเลย เพราะเราอยรูล่กกับเจล้า อยล่าทล้อแทล้ใจเลย เพราะ
เราเปป็นพระเจล้าของเจล้า เราจะหนยุนกจาลกังเจล้า ใชล่แลล้ว เราจะชล่วยเจล้า ใชล่แลล้ว เราจะชรูเจล้าดล้วยมพอขวาแหล่งความ
ชอบธรรมของเรา”

อลิสยาหร์ 43:1 บอกเราวล่า “แตล่บกัดนบีนี้ พระเยโฮวาหร์ผรูล้ไดล้ทรงสรล้างทล่าน โอ ยาโคบ และผรูล้ไดล้ทรงปฟัฟื้นทล่าน 
โอ อลิสราเอล ตรกัสดกังนบีนี้วล่า “อยล่ากลกัวเลย เพราะเราไดล้ไถล่เจล้าแลล้ว เราไดล้เรบียกเจล้าตามชพกี่อของเจล้า เจล้าเปป็นของเรา”

ในยอหร์น 14:27 พระเยซรูทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “เรามอบสกันตลิสยุขไวล้ใหล้แกล่ทล่านทกันี้งหลาย
แลล้ว สกันตลิสยุขของเรา เราใหล้แกล่ทล่านทกันี้งหลาย เราใหล้แกล่ทล่านทกันี้งหลายไมล่เหมพอนทบีกี่โลกใหล้ อยล่าใหล้ใจของทล่านทกันี้ง
หลายวลิตกเลย และอยล่าใหล้ใจของทล่านทกันี้งหลายกลกัว”

เปาโลกลล่าวแกล่ทลิโมธบีวล่า “เพราะวล่าพระเจล้าไมล่ไดล้ประทานวลิญญาณแหล่งความกลกัวใหล้แกล่พวกเรา แตล่แหล่ง
ฤทธลิธิ์เดช และแหล่งความรกัก และแหล่งความคลิดทบีกี่ปกตลิดบี” (2 ทธ. 1:7)

1 เปโตร 2:17 บอกเราวล่า “จงยจาเกรงพระเจล้า” และในฟปีลลิปปปี 2:12 เราอล่านวล่า “...จงใหล้ความรอด
ของพวกทล่านเองกระทจากลิจออกมาดล้วยความกลกัวและตกัวสกักี่น”

หนทางเดบียวทบีกี่จะทจาใหล้ขล้อพระคจาทบีกี่ดรูเหมพอนขกัดแยล้งกกันเหลล่านบีนี้สอดประสานกกันไดล้กร็คพอ แยกแยะพระ
วจนะแหล่งความจรลิงอยล่างถรูกตล้อง ความกลกัวเปป็นสลิกี่งทบีกี่ดบี หรพอมกันกร็ไมล่ดบี-แลล้วแตล่วล่าเรามบีความกลกัวนกันี้นตล่อผรูล้ใดหรพอสลิกี่ง



ใด หากเราเกรงกลกัวพระเจล้าในลกักษณะทบีกี่ถรูกตล้อง ความกลกัวตามแบบพระเจล้ายล่อมกล่อใหล้เกลิดการกลกับใจใหมล่ แตล่
ถล้าเรากลกัวพระเจล้าเหมพอนอยล่างทบีกี่พวกผบีปปีศาจกลกัวพระองคร์ (ยากอบ 2:19) ความกลกัวกร็ไมล่ดบีและจะนจาเราใหล้รรูล้สถึก
วล่าพระเจล้าเปป็นผรูล้เผดร็จการ ความกลกัวเชล่นนกันี้นสยุดทล้ายแลล้วจะนจาเราไปสรูล่ความเกลบียดชกัง ความกลกัวตามแบบ
พระเจล้ากล่อใหล้เกลิดความรกัก แตล่ความกลกัวแบบทบีกี่พวกผบีปปีศาจมบีตล่อพระเจล้ากร็กล่อใหล้เกลิดทกัศนคตลิแหล่งความไมล่ไวล้วางใจ

“ความยจาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นการเรลิกี่มตล้นแหล่งความรรูล้…” (สภษ. 1:7) 
“ในความยจาเกรงพระเยโฮวาหร์มบีความไวล้เนพนี้อเชพกี่อใจทบีกี่เขล้มแขร็ง และลรูกหลานของเขาจะมบีทบีกี่ลบีนี้ภกัย ความยจา

เกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นนนี้จาพยุแหล่งชบีวลิต เพพกี่อหลบีกหนบีจากกกับดกักแหล่งความมรณา” (สภษ. 14:26,27)
“คนทบีกี่เกรงกลกัวอยรูล่เสมอกร็เปป็นสยุข…” (สภษ. 28:14)
พระเยซรูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “...จงกลกัวพระองคร์ผรูล้ซถึกี่งทรงสามารถทบีกี่จะทจาลายทกันี้งจลิต

วลิญญาณและรล่างกายในนรกไดล้” (มธ. 10:28)
เปาโลเตพอนสตลิเหลล่าวลิสยุทธลิชนในกรยุงโรมวล่า “...อยล่าหกัวสรูงไปเลย แตล่จงเกรงกลกัว” (รม. 11:20)
เปโตรประกาศวล่า “...จงใชล้เวลาแหล่งการอยรูล่อาศกัยชกักี่วคราวของพวกทล่านในโลกนบีนี้ดล้วยความยจาเกรง” (1 

ปต. 1:17)
วลิวรณร์ 19:5 กลล่าววล่า “...จงสรรเสรลิญพระเจล้าของพวกเรา ทล่านทกันี้งหลาย บรรดาผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์ 

และพวกทล่านทบีกี่ยจาเกรงพระองคร์ ทกันี้งผรูล้นล้อยและผรูล้ใหญล่”
เมพกี่อผรูล้ใดตล้อนรกับพระเยซรูครลิสตร์เจล้าใหล้เปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของตกัวเขา สกันตลิสยุขกร็มาสรูล่ใจนกันี้นและสกันตลิสยุข

ของพระเจล้ากร็ไหลทล่วมจลิตวลิญญาณนกันี้น แตล่ควรมบีความเกรงกลกัวตามแบบพระเจล้าเชล่นกกัน “...แตล่การอภกัยโทษมบีอยรูล่
กกับพระองคร์ เพพกี่อพระองคร์จะทรงเปป็นทบีกี่ยจาเกรง” (เพลงสดยุดบี 130:4)

“ใหล้เราทกันี้งหลายฟฟังตอนสรยุปของเรพกี่องทกันี้งหมดนบีนี้เถลิด จงยจาเกรงพระเจล้า และจงรกักษาพระบกัญญกัตลิทกันี้ง
หลายของพระองคร์ไวล้ เพราะวล่าสลิกี่งนบีนี้เปป็นหนล้าทบีกี่ทกันี้งสลินี้นของมนยุษยร์ ดล้วยวล่าพระเจล้าจะทรงเอาการงานทยุกอยล่างเขล้าสรูล่
การพลิพากษา พรล้อมดล้วยสลิกี่งเรล้นลกับทยุกอยล่าง ไมล่วล่าสลิกี่งนกันี้นดบี หรพอไมล่วล่าสลิกี่งนกันี้นชกักี่ว” (ปญจ. 12:13,14)

เราจะตล้องเดลินทางแบบผรูล้สกัญจรในแผล่นดลินแหล่งบาปและความทยุกขร์โศกนบีนี้ดล้วยความยจาเกรง เปป็นความ
จรลิงทบีกี่วล่าเรามบีความชพกี่นบานอกันเหลพอจะกลล่าวไดล้และเปปีปี่ยมสงล่าราศบี แตล่เราจะตล้องวางใจและเชพกี่อฟฟัง และเดลินใน
ความยจาเกรงพระเจล้า

“...เกรงวล่าพระสกัญญาทบีกี่ไดล้มอบไวล้แกล่พวกเราแลล้วเกบีกี่ยวกกับการเขล้าในทบีกี่สงบสยุขของพระองคร์ ผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใด
ในพวกทล่านอาจดรูเหมพอนมาไมล่ถถึงทบีกี่สงบสยุขนกันี้น” ความหมายตรงนบีนี้กร็คพอวล่าพระสกัญญานกันี้นเรพกี่องการหยยุดพกักของ
พระเจล้ายกังคงมบีอยรูล่ และคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อกร็จะเขล้าในการหยยุดพกักของพระองคร์ คจาประกาศทบีกี่ถรูกกลล่าวในทบีกี่นบีนี้ถรูก
บอกเปป็นนกัยในฮบีบรรู 3:19

การ “มาไมล่ถถึง” หมายถถึงลล้มเหลวทบีกี่จะไปใหล้ถถึง เหตยุผลเดบียวทบีกี่ผรูล้ใดในยยุคแหล่งพระคยุณนบีนี้จะมาไมล่ถถึงการ
หยยุดพกักนกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรงมบีเพพกี่อคนของพระองคร์เองกร็จะเปป็นเพราะวล่าคน ๆ นกันี้นปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์
เจล้าและวางใจพระองคร์ใหล้เปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด

เปาโลรกับประกกันครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่าพวกเขาไมล่สายเกลินไปสจาหรกับการหยยุดพกักของพระเจล้า 



และการหยยุดพกักนกันี้นทบีกี่ยกังคงมบีอยรูล่กร็ถรูกระบยุวล่าเปป็นเหมพอนความรอดโดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อ มกันเปป็นขล้อเทร็จ
จรลิงหนถึกี่งทบีกี่ชนชาตลิอลิสราเอลไมล่ไดล้เขล้าในการหยยุดพกักของพระเจล้า-พวกเขาไดล้ปฏลิเสธมกันเพราะความไมล่เชพกี่อ แตล่ทกันี้ง 
ๆ ทบีกี่พวกเขาไมล่เชพกี่อ การหยยุดพกักนกันี้นกร็ไมล่ไดล้ถรูกกจาจกัดไป มกันไมล่ไดล้ถรูกทจาลายหรพอถรูกทจาใหล้เปป็นโมฆะไป มกันยกังมบีอยรูล่
วกันนบีนี้สจาหรกับประชากรของพระเจล้า-คนเหลล่านกันี้นทยุกคนทบีกี่เชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์เจล้าและวางใจพระองคร์ใหล้เปป็นพระ
ผรูล้ชล่วยใหล้รอดสล่วนตกัวของพวกเขา

เปป้าหมายหลกักของขล้อ 1 ไมล่ใชล่เพพกี่อแสดงใหล้เหร็นวล่าชนชาตลิอลิสราเอลถรูกตกัดออกไปจากพระสกัญญานกันี้นแลล้ว
เพราะความไมล่เชพกี่อ เพราะเรพกี่องนบีนี้ถรูกแสดงใหล้เหร็นแลล้วในบททบีกี่แลล้ว เปป้าหมายตรงนบีนี้กร็คพอ เพพกี่อแสดงใหล้เหร็นวล่าทกันี้ง ๆ 
ทบีกี่ขล้อเทร็จจรลิงกร็คพอวล่าชนชาตลิอลิสราเอลไมล่ไดล้เขล้าในการหยยุดพกักเพราะความไมล่เชพกี่อ การหยยุดพกักของพระเจล้ากร็ยกังมบี
อยรูล่ (บททบีกี่ 4 ขล้อ 1 ถถึง 9) และเพพกี่อทบีกี่จะบอกวล่าการหยยุดพกักของพระเจล้าทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงตรงนบีนี้เปป็นอกันเดบียวกกันกกับ
การหยยุดพกักนกันี้นในเพลงสดยุดบี 95 และกกับความรอดนกันี้นทบีกี่เรามบีวกันนบีนี้โดยทางความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้ว
ของพระเยซรู เปาโลเตพอนสตลิครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นใหล้ระวกังการมาไมล่ถถึงการหยยุดพกักนกันี้นเหมพอนอยล่างทบีกี่
บรรพบยุรยุษของพวกเขาเคยมาไมล่ถถึงในสมกัยของพวกเขา

ขล้อ 5 พรูดถถึง “การหยยุดพกักของเรา” ซถึกี่งหมายถถึงการหยยุดพกักของพระเจล้า-การหยยุดพกักนกันี้นซถึกี่งพระเจล้าเอง
ไดล้เสดร็จเขล้าไปเมพกี่อเสรร็จสลินี้นการทรงสรล้างนกันี้น: “และในวกันทบีกี่เจร็ดพระเจล้าไดล้เสรร็จสลินี้นการงานของพระองคร์ซถึกี่ง
พระองคร์ไดล้ทรงทจาขถึนี้นนกันี้น และพระองคร์ทรงหยยุดพกักในวกันทบีกี่เจร็ดจากการงานทกันี้งสลินี้นของพระองคร์ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรง
ทจาขถึนี้นนกันี้น” (ปฐก. 2:2)

ภายใตล้คจาสกัตยร์ปฏลิญาณ พระเจล้าทรงประกาศแลล้ววล่าชนชาตลิอลิสราเอลจะไมล่ไดล้เขล้าไป แตล่โดยทางพระ
บยุตรนกันี้นพระองคร์ทรงรพนี้อฟฟฟื้นพระสกัญญานกันี้น วาระใหมล่แหล่งการเขล้าในการหยยุดพกักของพระเจล้าคพอ ยยุคแหล่งพระคยุณ
นบีนี้ และการหยยุดพกักนกันี้นเองคพอ ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน-ความรอดทบีกี่อยรูล่ในใจ แนล่นอนวล่าการหยยุดพกักลจาดกับ
สยุดทล้ายนกันี้นคพอ กกับพระเยซรูในนครขาวดยุจมยุกดานกันี้น

ฮบีบรรู 4:1 สอนเราหรพอไมล่วล่ามกันเปป็นไปไดล้ทบีกี่ลรูกของพระเจล้าคนใดทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิงและรกับ
การไถล่แลล้วจะมาไมล่ถถึงและไมล่ไดล้เขล้าในการหยยุดพกักนกันี้นทบีกี่ทรงจกัดเตรบียมไวล้สจาหรกับวลิสยุทธลิชนทกันี้งหลาย? คจาตอบนกันี้น
ถรูกพบในโรม 8:31-39:

“แลล้วพวกเราจะวล่าอยล่างไรเรพกี่องสลิกี่งเหลล่านบีนี้ ถล้าพระเจล้าทรงอยรูล่ฝฝ่ายพวกเรา ใครเลล่าจะตล่อตล้านพวกเราไดล้ 
พระองคร์ผรูล้มลิไดล้ทรงหวงพระบยุตรของพระองคร์เอง แตล่ไดล้โปรดประทานพระบยุตรนกันี้นไวล้เพพกี่อพวกเราทยุกคน พระองคร์
พรล้อมกกับพระบยุตรนกันี้น จะไมล่โปรดประทานสลิกี่งสารพกัดแกล่พวกเราโดยไมล่คลิดคล่าไดล้อยล่างไร ใครเลล่าจะฟป้องสลิกี่งใด ๆ 
ตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงเลพอกไวล้แลล้ว คพอพระเจล้าผรูล้ทรงนกับวล่าชอบธรรม ใครเลล่าจะเปป็นผรูล้ปรกับโทษอบีก คพอ
พระครลิสตร์ผรูล้ไดล้ทรงสลินี้นพระชนมร์แลล้ว ใชล่แลล้ว ผรูล้ไดล้ทรงคพนพระชนมร์แลล้วตล่างหาก ผรูล้ซถึกี่งทรงสถลิต ณ เบพนี้องขวา
พระหกัตถร์ของพระเจล้า ผรูล้ซถึกี่งทรงอธลิษฐานขอเพพกี่อพวกเราดล้วย

“ใครจะแยกพวกเราออกจากความรกักของพระครลิสตร์เลล่า จะเปป็นความยากลจาบาก หรพอความทยุกขร์ หรพอ
การขล่มเหง หรพอการกกันดารอาหาร หรพอการเปลพอยกาย หรพอการถรูกโพยภกัย หรพอการถรูกคมดาบหรพอ ตามทบีกี่มบี
เขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘เพราะเหร็นแกล่พระองคร์ ขล้าพระองคร์ทกันี้งหลายจถึงถรูกประหารวกันยกังคกี่จา ขล้าพระองคร์ทกันี้งหลายถรูกนกับ



วล่าเปป็นเหมพอนแกะสจาหรกับการเอาไปฆล่า’ ไมล่เลย ในสลิกี่งทกันี้งหลายเหลล่านบีนี้ พวกเราเปป็นยลิกี่งกวล่าเหลล่าผรูล้พลิชลิตโดยทาง
พระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงรกักพวกเรา เพราะขล้าพเจล้าเชพกี่อมกักี่นวล่า แมล้แตล่ความตาย หรพอชบีวลิต หรพอบรรดาทรูตสวรรคร์ หรพอ
บรรดาเทพผรูล้ครอบครองอาณาจกักร หรพอบรรดาเทพผรูล้มบีอจานาจ หรพอสลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งอยรูล่ในปฟัจจยุบกันนบีนี้ หรพอสลิกี่งทกันี้ง
หลายซถึกี่งจะมาในภายหนล้า หรพอซถึกี่งสรูง หรพอซถึกี่งลถึก หรพอสลิกี่งอพกี่นใดทบีกี่ไดล้ทรงสรล้างแลล้วนกันี้น จะไมล่สามารถแยกพวกเรา
ออกจากความรกักของพระเจล้า ซถึกี่งอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเราไดล้!”

คจาเตพอนถรูกใหล้ไวล้ตรงนบีนี้โดยหวกังวล่าทยุกคนทบีกี่ไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าจะฟฟังและเชพกี่อฟฟังในความเกรง
กลกัว โดยแนล่ใจวล่าตจาแหนล่งของตนตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าและการทบีกี่ตนรกับเอาพระเยซรูครลิสตร์เจล้าแลล้วโดยความเชพกี่อ
มบีพพนี้นฐานอยรูล่บนพระคกัมภบีรร์ ไมล่มบีหนทางอพกี่นแลล้วทบีกี่จะรกับความรอด

หนทางเดบียวทบีกี่เปป็นไปไดล้ทบีกี่จะเขล้าในการหยยุดพกักของพระเจล้ากร็คพอ ตล้อนรกับพระเยซรูครลิสตร์เจล้าโดยความ
เชพกี่อ เปาโลไมล่ไดล้บอกเปป็นนกัยวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เขาคลิดวล่ารกับความรอดแลล้วนกันี้นมาไมล่ถถึง-อกันทบีกี่จรลิง เขาเรบียกพวกเขา
วล่าพบีกี่นล้องผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ เหลล่าเพพกี่อนรล่วมทางในการทรงเรบียกจากสวรรคร์นกันี้น แตล่เกรงวล่าเขาจะตกัดสลินผลิดพลาด เกรงวล่า
จะมบีบางคนทบีกี่ไมล่ไดล้รกับขล่าวประเสรลิฐไวล้ในความเชพกี่อ เขาจถึงวอนขอใหล้มบีการตรวจสอบตกัวเองในความกลกัวและ
ความยจาเกรง เพพกี่อทบีกี่พวกเขาจะทจาใหล้การทรงเรบียกและการทรงเลพอกของตนแนล่นอน คจาเตพอนนบีนี้มบีมายกังชาวฮบีบรรู
เหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐแลล้วแตล่ยกังไมล่ไดล้กลายเปป็น “พบีกี่นล้อง” พวกเขายกังไมล่ไดล้กลายเปป็นผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งการ
ทรงเรบียกจากสวรรคร์นกันี้น ถถึงแมล้วล่าพวกเขาไดล้ยลินพระวจนะนกันี้นแลล้ว พวกเขากร็ยกังไมล่ไดล้รกับมกันไวล้

คจาเตพอนนบีนี้มาถถึงทยุกคนทบีกี่มาไมล่ถถึงการไวล้วางใจอยล่างเตร็มทบีกี่ในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูใหล้
เปป็นพพนี้นฐานเดบียวสจาหรกับความรอด แตล่พบีกี่นล้องและผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งการทรงเรบียกจากสวรรคร์นกันี้นไดล้บกังเกลิดใหมล่แลล้ว
อยล่างแทล้จรลิง และเปาโลไมล่ไดล้กจาลกังบอกเปป็นนกัยแกล่พวกเขาวล่าพวกเขาควรดจาเนลินชบีวลิตในความกลกัว เกรงวล่าพวก
เขาจะมาไมล่ถถึงการเขล้าในการหยยุดพกักของพระเจล้า

เราจะตล้องคล้นดรูพระคกัมภบีรร์และแนล่ใจวล่าเราบกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิง: “เพราะฉะนกันี้น ในทางกลกับกกัน 
พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย จงขยกันขกันแขร็งทบีกี่จะกระทจาการทรงเรบียกและการทรงเลพอกสรรของพวกทล่านใหล้มกักี่นคง เพราะวล่า
ถล้าพวกทล่านกระทจาสลิกี่งเหลล่านบีนี้แลล้ว พวกทล่านจะไมล่มบีวกันลล้มลงเลย” (2 ปต. 1:10)

ขล้อ 2: “เพราะวล่าขล่าวประเสรลิฐไดล้ถรูกประกาศแกล่พวกเราแลล้ว เชล่นเดบียวกกับแกล่พวกเขา แตล่ถล้อยคจาทบีกี่ถรูก
ประกาศนกันี้นไมล่ไดล้เปป็นประโยชนร์แกล่พวกเขา เพราะวล่าไมล่ไดล้ถรูกรวมเขล้ากกับความเชพกี่อในคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินถล้อยคจา
นกันี้น”

เราไมล่ใชล่พวกเดบียวเทล่านกันี้นทบีกี่ขล่าวดบีแหล่งพระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้รอดของพระเจล้าไดล้ถรูกประกาศแลล้ว มกันไดล้ถรูก
ประกาศ “แกล่พวกเขา”-แกล่เหลล่าบรรพบยุรยุษชนชาตลิอลิสราเอลทบีกี่เคยตกเปป็นทาสในอบียลิปตร์ และทบีกี่คงจะเขล้าในคานา
อกันไดล้แลล้วหากพวกเขาเชพกี่อและเชพกี่อฟฟังองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าพระเจล้า

พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่บรรพบยุรยุษเหลล่านกันี้นโดยพวกศาสดาพยากรณร์ แตล่ขล่าวดบีนกันี้นทบีกี่ถรูกไดล้ยลินโดยครลิสเตบียน
ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นไดล้มาโดยพระบยุตรของพระเจล้า ขล่าวประเสรลิฐทบีกี่พวกบรรพบยุรยุษไดล้ยลินประกาศถถึงพระคยุณของ
พระเจล้า แตล่พวกเขาถวายเลพอดของพวกลรูกวกัว แพะ ลรูกแกะ และนกเขาบนแทล่นบรูชาในถลิกี่นทยุรกกันดาร พระเจล้า
ทรงมองมายกังเลพอดนบีนี้ในฐานะเปป็นเครพกี่องปกปปิดหนถึกี่งสจาหรกับบาป แตล่ “เพราะเปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่เลพอดของบรรดาวกัว



ตกัวผรูล้และของแพะจะเอาบาปทกันี้งหลายไปเสบียไดล้” (ฮบ. 10:4) เลพอดทบีกี่ถรูกทจาใหล้หลกักี่งรลินในถลิกี่นทยุรกกันดารนกันี้นเปป็น
เพบียงสกัญลกักษณร์อยล่างหนถึกี่งของพระโลหลิตนกันี้นทบีกี่จะถรูกทจาใหล้หลกักี่งรลินโดยพระเมษโปดกของพระเจล้าผรูล้ไดล้แบกรกับบาป
ทกันี้งหลายของเราในพระกายของพระองคร์เองบนกลโกธา

ผรูล้คนมหาศาลไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าโดยพวกศาสดาพยากรณร์แลล้ว แตล่พวกเขาไมล่ไดล้เชพกี่อ รกับเอา 
และเชพกี่อฟฟังพระวจนะ การไดล้ยลินของพวกเขาไมล่ไดล้ปนเขล้ากกับความเชพกี่อ พวกเขาพรกี่จาบล่น พวกเขาโอดครวญ พวก
เขาหกันกลกับไปมองและโหยหาหมล้อตล้มเนพนี้อของอบียลิปตร์ หอม กระเทบียม และหอมใหญล่แหล่งการตกเปป็นเชลยของ
พวกเขา ถถึงแมล้วล่าพวกเขาไดล้รกับการปกปป้องและเลบีนี้ยงดรูจากองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์แลล้วกร็ตาม 
เพราะความไมล่เชพกี่อของพวกเขาและการทบีกี่พวกเขาปฏลิเสธพระวจนะของพระองคร์ พวกเขาจถึงไมล่ไดล้เขล้าแผล่นดลินทบีกี่
ทรงสกัญญาไวล้นกันี้นและการหยยุดพกักนกันี้นทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงจกัดเตรบียมไวล้สจาหรกับพวกเขา

ความรกับผลิดชอบของเรากร็ใหญล่โตยลิกี่งกวล่าของชนชาตลิอลิสราเอล-และดรูสลิวล่าเกลิดอะไรขถึนี้นกกับพวกเขา! ถล้า
พระเจล้ามลิไดล้ทรงงดโทษกลิกี่งธรรมชาตลิเหลล่านกันี้น วลิบกัตลิจงมบีแกล่เราทบีกี่เปป็นคนตล่างชาตลิ (กลิกี่งปฝ่าทกันี้งหลาย) ทบีกี่ถรูกนจามาตล่อกลิกี่ง
เขล้าแลล้ว! เราไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐนกันี้นแลล้ว-แตล่เราเชพกี่อฟฟังแลล้วหรพอยกัง? คจาเตพอนในทบีกี่นบีนี้กร็คพอ เราไมล่ควรทจาผลิดพลาด
เหมพอนอยล่างทบีกี่บรรพบยุรยุษชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นไดล้กระทจา เมพกี่อเราไดล้ยลินพระวจนะ เรากร็ควรรกับเอาพระวจนะ-และ
พระวจนะนจามาซถึกี่งความเชพกี่อ ความเชพกี่อมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินโดยพระวจนะของพระเจล้า เรารกับความ
รอดโดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อ และถล้าเราไดล้ยลินพระวจนะแตล่ไมล่รกับมกันไวล้ เมพกี่อนกันี้นสลิกี่งซถึกี่งควรจะเปป็นโคม
สจาหรกับสล่องเทล้าของเราและดวงสวล่างแกล่เสล้นทางของเรากร็จะกลายเปป็นความมพด ขล่าวประเสรลิฐไมล่ทจาประโยชนร์ใหล้
แกล่คน ๆ นกันี้นนอกเสบียจากวล่าเขาเชพกี่อ

พญามารกจาลกังโจมตบีการดลใจดล้านถล้อยคจาของพระคกัมภบีรร์วกันนบีนี้อยล่างทบีกี่ไมล่เคยทจามากล่อน ถล้ามกันสามารถ
บกักี่นทอนพระวจนะของพระเจล้าไดล้ มกันกร็สามารถทจาลายความเชพกี่อนกันี้นของครลิสเตบียนไดล้ เพราะวล่าความเชพกี่อแบบ
ครลิสเตบียนตกันี้งอยรูล่บนศลิลามกักี่นคงนกันี้น พระวจนะของพระเจล้า

“ในเรลิกี่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยรูล่แลล้ว และพระวาทะทรงอยรูล่กกับพระเจล้า และพระวาทะทรงเปป็น
พระเจล้า…และพระวาทะไดล้รกับสภาพเปป็นเนพนี้อหนกัง และทรงอาศกัยอยรูล่ทล่ามกลางพวกเรา (และพวกเราไดล้เหร็นสงล่า
ราศบีของพระองคร์ คพอสงล่าราศบีอกันสมกกับพระบยุตรองคร์เดบียวทบีกี่บกังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบรูรณร์ดล้วยพระคยุณและความ
จรลิง” (ยอหร์น 1:1,14)

“ไมล่มบีมนยุษยร์ผรูล้ใดเคยเหร็นพระเจล้าในเวลาใดเลย พระบยุตรองคร์เดบียวทบีกี่บกังเกลิดมา ผรูล้ซถึกี่งทรงสถลิตในพระทรวง
ของพระบลิดา พระองคร์ไดล้ทรงสจาแดงพระเจล้าแลล้ว” (ยอหร์น 1:18)

พระเยซรูตรกัสวล่า “...บรรดาถล้อยคจาทบีกี่เรากลล่าวกกับทล่านทกันี้งหลายนกันี้น ถล้อยคจาเหลล่านกันี้นเปป็นจลิตวลิญญาณและ
เปป็นชบีวลิต” (ยอหร์น 6:63)

พระองคร์ตรกัสแกล่นลิโคเดมกัสวล่า “แทล้จรลิงแลล้วเรากลล่าวแกล่ทล่านวล่า ยกเวล้นผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดไดล้บกังเกลิดจากนนี้จาและ
จากพระวลิญญาณ ผรูล้นกันี้นไมล่สามารถเขล้าในอาณาจกักรของพระเจล้าไดล้” (ยอหร์น 3:5)

ในยอหร์น 15:3 พระองคร์ตรกัสวล่า “บกัดนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายกร็สะอาดแลล้วโดยทางคจานกันี้นซถึกี่งเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้ง
หลายแลล้ว”



ในยอหร์น 5:24 พระองคร์ตรกัสวล่า “แทล้จรลิงแลล้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ผรูล้ใดทบีกี่ฟฟังคจาของเรา และเชพกี่อ
ในพระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงสล่งเรามานกันี้น กร็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และจะไมล่เขล้าสรูล่การปรกับโทษ แตล่ไดล้ผล่านพล้นจากความตายไปสรูล่
ชบีวลิตแลล้ว”

เรารกับความรอดโดยพระคยุณของพระเจล้า พระคยุณของพระเจล้ากลายเปป็นของเราโดยความเชพกี่อ และ
ความเชพกี่อนกันี้นซถึกี่งทจาใหล้เราไดล้รกับพระคยุณของพระเจล้ากร็มาโดยการไดล้ยลิน-และการไดล้ยลินโดยพระวจนะของพระเจล้า 
(รม. 10:17) เราบกังเกลิดใหมล่ “ไมล่ใชล่จากเมลร็ดทบีกี่จะเปฟปี่อยเนล่าเสบีย แตล่จากเมลร็ดอกันไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่า โดยพระวจนะของ
พระเจล้า ซถึกี่งมบีชบีวลิตและดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์” (1 ปต. 1:23)

ผมดบีใจเหลพอเกลินทบีกี่พระวจนะของพระเจล้าตกันี้งมกักี่นคงอยรูล่เปป็นนลิตยร์ในสวรรคร์และพญามารไมล่สามารถเหยบียด
มพอแตะตล้องมกันไดล้ ไมล่วล่าอยุบายตล่าง ๆ ของมกันจะชาญฉลาดและแยบยลขนาดไหน มกันกร็ไมล่สามารถทจาลายหรพอ
ทจาใหล้หมดความนล่าเชพกี่อถพอ “พระเยโฮวาหร์ตรกัสดกังนบีนี้!” ไดล้ เราสามารถกลล่าวรล่วมกกับเปาโลไดล้วล่า “ขอใหล้พระเจล้า
ทรงสกัตยร์จรลิง แตล่มนยุษยร์ทยุกคนเปป็นคนพรูดมยุสาเถลิด” (รม. 3:4)

ขล้อ 3: “เพราะวล่าพวกเราทบีกี่ไดล้เชพกี่อแลล้วกร็เขล้าในทบีกี่สงบสยุขนกันี้นจรลิง ๆ ตามทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้วล่า ‘ตามทบีกี่เรา
ไดล้ปฏลิญาณในความพลิโรธของเราวล่า “ถล้าเขาทกันี้งหลายจะเขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของเรา”’ ถถึงแมล้วล่าการงานเหลล่านกันี้นกร็
สจาเรร็จแลล้วตกันี้งแตล่ทรงวางรากฐานของโลก”

พระคจาขล้อนบีนี้สานตล่อหกัวขล้อของทกันี้งสองกลยุล่มทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในขล้อ 2 - เราทบีกี่เชพกี่อแลล้วและจถึงจะเขล้าในการ
หยยุดพกักของพระเจล้า และชนชาตลิอลิสราเอลทบีกี่นล่าจะเขล้าไปไดล้แลล้ว แตล่กร็ไมล่ไดล้เขล้าไปเพราะความไมล่เชพกี่อ นบีกี่ไมล่ใชล่คจา
กลล่าวหนถึกี่งทบีกี่แสดงหลกักการเทล่านกันี้น (ทบีกี่วล่าหนทางเดบียวทบีกี่จะเขล้าในการหยยุดพกักของพระเจล้าคพอโดยความเชพกี่อ ตามทบีกี่
ถรูกชบีนี้ใหล้เหร็นแลล้วในถล้อยคจาปปิดทล้ายของขล้อ 2) มกันยกังเปป็นคจากลล่าวทางประวกัตลิศาสตรร์ทบีกี่วล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อในพระ
ราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูกร็เขล้าในการหยยุดพกักของพระเจล้าจรลิง ๆ-พระสกัญญาหนถึกี่งซถึกี่งใชล้กกับทยุกคนทบีกี่เชพกี่อใน
ระหวล่างการแจกจล่ายพระคยุณนบีนี้

พระเจล้าไดล้จกัดเตรบียมการหยยุดพกักไวล้สจาหรกับทยุกคนทบีกี่ยอมเชพกี่อบนพระบยุตรของพระองคร์ และพระองคร์ทรง
อยากใหล้เรามบีความเชพกี่อและเขล้าไปในการหยยุดพกักนกันี้น พระองคร์ทรงอยากใหล้ชนชาตลิอลิสราเอลเขล้าไปในการหยยุดพกัก
ของพระองคร์-แตล่พวกเขากร็ไมล่ยอมเขล้าไป พระเยซรูทรงปรารถนาทบีกี่จะประทานการหยยุดพกักใหล้แกล่ผรูล้คนของ
พระองคร์ ขณะพระองคร์ประทกับบนภรูเขามะกอกเทศและมองไปเหนพอกรยุงเยรรูซาเลร็ม พระองคร์ตรกัสวล่า “โอ 
เยรรูซาเลร็ม ๆ เจล้าผรูล้ทบีกี่ฆล่าบรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวล้างคนทกันี้งหลายซถึกี่งถรูกสล่งมายกังพวกเจล้า เราใครล่จะ
รวบรวมลรูก ๆ ของเจล้าไวล้เนพอง ๆ เหมพอนแมล่ไกล่กกลรูก ๆ ของมกันใหล้อยรูล่ใตล้ปปีกของมกัน และพวกเจล้าไมล่ยอม
เลย!” (มธ. 23:37) ชนชาตลิอลิสราเอลไมล่ยอมเชพกี่อ และเพราะความไมล่เชพกี่อของพวกเขา พระเจล้าจถึงไดล้ปฏลิญาณใน
ความพลิโรธของพระองคร์วล่าพวกเขาจะไมล่ไดล้เขล้าไปในการหยยุดพกัก

ในขล้อ 6 ถถึง 9 ของบทนบีนี้ เราเหร็นชกัดเจนวล่ามกันเปป็นความปรารถนาอกันเปปีปี่ยมพระคยุณของพระเจล้าทบีกี่มนยุษยร์
ควรเขล้าไปในการหยยุดพกักของพระองคร์ และวล่าชนชาตลิอลิสราเอล (ผรูล้ซถึกี่งขล่าวดบีนบีนี้ไดล้ถรูกประกาศแกล่พวกเขาเปป็นพวก
แรก) ไมล่ไดล้เขล้าไป ในขล้อ 6 เราเหร็นวล่าการหยยุดพกักนกันี้นทบีกี่เหลพอไวล้โดยทบีกี่ยกังไมล่ไดล้ถรูกจกับจองเพราะความไมล่เชพกี่อของ
ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้ถรูกสกัญญาใหมล่แลล้ว และพระสกัญญาใหมล่นบีนี้อยรูล่ในการเปปิดเผยนกันี้นทบีกี่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกล่เรา



ในพระบยุตรของพระองคร์
“...ถถึงแมล้วล่าการงานเหลล่านกันี้นกร็สจาเรร็จแลล้วตกันี้งแตล่ทรงวางรากฐานของโลก” คจากลล่าวนบีนี้อธลิบาย “การหยยุด

พกัก” อกันกล่อนนกันี้น การหยยุดพกักทบีกี่แทล้จรลิงหนถึกี่งเดบียวนกันี้นคพอ การหยยุดพกักของพระเจล้า การหยยุดพกักนกันี้นซถึกี่งพระองคร์ไดล้
เสดร็จเขล้าไปเมพกี่อพระองคร์ทรงเสรร็จสลินี้นพระราชกลิจแหล่งการทรงสรล้าง การหยยุดพกักนกันี้นไดล้เปปิดตล้อนรกับมนยุษยร์มาตกันี้งแตล่
วกันนกันี้น

มกันไดล้เปปิดตล้อนรกับชนชาตลิอสลิราเอล แตล่เมพกี่อพวกเขาปฏลิเสธทบีกี่จะเขล้าประตรูทบีกี่เปปิดกวล้างนกันี้น บกัดนบีนี้พระเจล้ากร็
ทรงเปปิดเผยวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นประตรูนกันี้นทบีกี่นจาไปสรูล่การหยยุดพกักของพระองคร์สจาหรกับผรูล้เชพกี่อ พระเยซรูตรกัสวล่า 
“แทล้จรลิงแลล้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ผรูล้ทบีกี่ไมล่เขล้าไปในคอกแกะทางประตรู แตล่ปปีนเขล้าไปทางอพกี่นนกันี้น ผรูล้นกันี้นเอง
เปป็นขโมยและโจร…เราเปป็นประตรูนกันี้น ถล้าผรูล้ใดเขล้าไปโดยทางเรา ผรูล้นกันี้นจะรอด และจะเขล้าไปและออกมา และจะ
พบอาหารเลบีนี้ยง” (ยอหร์น 10:1,9)

พระเจล้าทรงพบการหยยุดพกักของพระองคร์แลล้วในการเสรร็จสลินี้นการทรงสรล้าง พระองคร์ทรงมองดรูทยุกสลิกี่งทบีกี่
พระหกัตถร์ของพระองคร์ไดล้สรล้างขถึนี้น และมกันกร็ลล้วนดบี พระองคร์ทรงพบการหยยุดพกักของพระองคร์ในความสมบรูรณร์
แบบแหล่งพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์แหล่งการทรงสรล้าง:

“และพระเจล้าทอดพระเนตรทยุกสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงสรล้าง และดรูเถลิด เปป็นสลิกี่งทบีกี่ดบียลิกี่งนกัก และมบีเวลาเยร็น
และเวลาเชล้าเปป็นวกันทบีกี่หก ฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลายและแผล่นดลินโลกไดล้ถรูกสรล้างเสรร็จสลินี้นตามนกันี้น พรล้อมกกับบรลิวารทกันี้งสลินี้น
ของพวกมกัน และในวกันทบีกี่เจร็ดพระเจล้าไดล้เสรร็จสลินี้นการงานของพระองคร์ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงทจาขถึนี้นนกันี้น และพระองคร์
ทรงหยยุดพกักในวกันทบีกี่เจร็ดจากการงานทกันี้งสลินี้นของพระองคร์ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงทจาขถึนี้นนกันี้น” (ปฐก. 1:31; 2:1,2)

“และพระเยโฮวาหร์ทรงกลล่าวแกล่โมเสส โดยตรกัสวล่า “เจล้าจงกลล่าวแกล่ลรูกหลานของอลิสราเอลดล้วย โดย
กลล่าววล่า แทล้จรลิง พวกเจล้าตล้องรกักษาวกันสะบาโตทกันี้งหลายของเราไวล้ เพราะนบีกี่เปป็นหมายสจาคกัญระหวล่างเรากกับพวก
เจล้าตลอดชกักี่วอายยุทกันี้งหลายของพวกเจล้า เพพกี่อพวกเจล้าจะไดล้ทราบวล่าเราเปป็นพระเยโฮวาหร์ ผรูล้ชจาระพวกเจล้าใหล้
บรลิสยุทธลิธิ์ ฉะนกันี้นพวกเจล้าตล้องถพอรกักษาวกันสะบาโตไวล้ เพราะเปป็นวกันบรลิสยุทธลิธิ์สจาหรกับพวกเจล้า ทยุกคนทบีกี่กระทจาใหล้วกัน
นกันี้นเปป็นมลทลิน ตล้องถรูกประหารชบีวลิตอยล่างแนล่นอน เพราะผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ทจาการงานใด ๆ ในวกันนกันี้น ผรูล้นกันี้นตล้องถรูก
ตกัดขาดจากทล่ามกลางชนชาตลิของเขา จงทจางานในกจาหนดหกวกัน แตล่ในวกันทบีกี่เจร็ดเปป็นวกันสะบาโตแหล่งการหยยุดพกัก 
บรลิสยุทธลิธิ์แดล่พระเยโฮวาหร์ ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ทจาการงานใด ๆ ในวกันสะบาโต ผรูล้นกันี้นตล้องถรูกประหารชบีวลิตอยล่างแนล่นอน 
ฉะนกันี้นลรูกหลานของอลิสราเอลจถึงตล้องถพอรกักษาวกันสะบาโตไวล้ เพพกี่อถพอวกันสะบาโตตลอดชกักี่วอายยุทกันี้งหลายของพวก
เขา เปป็นพกันธสกัญญาเนพองนลิตยร์ วกันสะบาโตนกันี้นเปป็นหมายสจาคกัญระหวล่างเรากกับลรูกหลานของอลิสราเอลเปป็นนลิตยร์ 
เพราะในหกวกันพระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงสรล้างฟป้าสวรรคร์และแผล่นดลินโลก และในวกันทบีกี่เจร็ดพระองคร์ไดล้ทรงหยยุดพกัก 
และไดล้ทรงชพกี่นพระทกัย’” (อพย. 31:12-17)

ในทบีกี่นบีนี้วกันทบีกี่เจร็ดถรูกประกาศวล่าเปป็นหมายสจาคกัญอยล่างหนถึกี่งระหวล่างพระเจล้ากกับชนชาตลิอลิสราเอล-ไมล่ใชล่
หมายสจาคกัญระหวล่างพระเจล้ากกับพวกคนตล่าชาตลิ ไมล่ใชล่หมายสจาคกัญระหวล่างพระเจล้ากกับครลิสตจกักร ไมล่มบีสลิกี่งทบีกี่เรบียก
กกันวล่า “วกันสะบาโต” ของครลิสเตบียน วกันสะบาโตมบีไวล้สจาหรกับยลิว ครลิสตจกักรถพอวกันขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า

พระเจล้าไดล้ทรงกจาหนดวกันแหล่งการหยยุดพกักไวล้สจาหรกับชนชาตลิอลิสราเอลและทรงเรบียกมกันวล่าวกันสะบาโต 



พระองคร์ทรงแจล้งอยล่างละเอบียดวล่าพวกเขาควรและไมล่ควรทจาอะไรในวกันนกันี้น และไดล้ประทานพระบกัญญกัตลิตล่าง ๆ 
เกบีกี่ยวกกับการพลิพากษาลงโทษทบีกี่จะตกแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ละเมลิดวกันสะบาโต แตล่นบีกี่เปป็นของชนชาตลิอลิสราเอล

ครลิสตจกักรไดล้ถรูกเลพอกไวล้กล่อนการวางรากฐานของโลก: “สาธยุการแดล่พระเจล้าและพระบลิดาของพระเยซรู
ครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ผรูล้โปรดประทานพระพรฝฝ่ายวลิญญาณแกล่พวกเราทยุก ๆ ประการในสวรรค
สถานในพระครลิสตร์ ตามทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงเลพอกสรรพวกเราไวล้ในพระเยซรูครลิสตร์นกันี้น กล่อนทบีกี่ทรงวางรากฐานของ
โลก เพพกี่อพวกเราจะบรลิสยุทธลิธิ์และปราศจากตจาหนลิตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ในความรกัก โดยไดล้ทรงกจาหนดพวกเราไวล้
ลล่วงหนล้าใหล้มาสรูล่การรกับเอามาเปป็นบยุตรทกันี้งหลายโดยพระเยซรูครลิสตร์สจาหรกับพระองคร์เอง ตามชอบพระทกัยอกันดบีแหล่ง
พระประสงคร์ของพระองคร์ เพพกี่อจะเปป็นทบีกี่สรรเสรลิญสงล่าราศบีแหล่งพระคยุณของพระองคร์ ซถึกี่งในพระคยุณนกันี้นพระองคร์
ทรงบกันดาลใหล้พวกเราเปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยในผรูล้ทรงเปป็นทบีกี่รกักนกันี้น ในพระองคร์นกันี้น พวกเราไดล้รกับการไถล่โดยทางพระ
โลหลิตของพระองคร์ การอภกัยโทษบาปของพวกเรา ตามความมกักี่งคกักี่งทกันี้งหลายแหล่งพระคยุณของพระองคร์” (อฟ. 
1:3-7)

ครลิสตจกักร-ไมล่ใชล่ตกัวบยุคคล-ไดล้ถรูกเลพอก ถรูกกจาหนดไวล้กล่อน และถรูกลลิขลิตไวล้ลล่วงหนล้าแลล้วกล่อนทบีกี่พระเจล้าไดล้
ทรงวางรากฐานของโลกนบีนี้ การไถล่ของเราไดล้ถรูกวางแผน ถรูกทจาใหล้สมบรูรณร์ และถรูกทจาใหล้เสรร็จสลินี้นแลล้วในพระทกัย
และพระดจารลิของพระเจล้ากล่อนรากฐานของแผล่นดลินโลกนบีนี้ไดล้ถรูกวาง

เปาโลบอกเราวล่า “เพราะพวกทล่านทราบวล่า พวกทล่านมลิไดล้ถรูกไถล่ไวล้ดล้วยสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่เสพกี่อมสลายไดล้ เชล่น
เงลินและทองคจา จากการประพฤตลิอกันหาสาระไมล่ไดล้ของพวกทล่าน ซถึกี่งไดล้รกับเปป็นประเพณบีจากบรรพบยุรยุษของพวก
ทล่าน แตล่ดล้วยพระโลหลิตอกันลนี้จาคล่าของพระครลิสตร์ ดยุจเลพอดของลรูกแกะทบีกี่ปราศจากตจาหนลิและปราศจากจยุดดล่าง
พรล้อย ผรูล้ซถึกี่งแทล้จรลิงแลล้วไดล้ทรงถรูกแตล่งตกันี้งไวล้ลล่วงหนล้ากล่อนการวางรากฐานของโลก แตล่ไดล้ทรงปรากฏพระองคร์ในยยุค
สยุดทล้ายเหลล่านบีนี้ เพพกี่อพวกทล่าน” (1 ปต. 1:18-20)

ครลิสตจกักร พระกายนกันี้นของพระครลิสตร์ ไดล้ถรูกเลพอกกล่อนการวางรากฐานของโลก แตล่คนทกันี้งหลายกลาย
เปป็นเหลล่าอวกัยวะของกายนกันี้นโดยการเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรู 1 โครลินธร์ 12:12-27 ชบีนี้ใหล้เหร็น
อยล่างชกัดเจนวล่าผรูล้เชพกี่อแตล่ละคนถรูกใหล้บกัพตลิศมาเขล้าในพระกายนกันี้นของพระครลิสตร์โดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ผรูล้เชพกี่อ
แตล่ละคนเปป็นอวกัยวะสล่วนหนถึกี่งของกายเดบียวกกัน คพอครลิสตจกักรนกันี้น ซถึกี่งพระเยซรูทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของมกัน 
(1 คร. 3:12; อฟ. 5:25-32)

การหยยุดพกักของพระเจล้าหมายถถึงอะไร? การหยยุดพกักนกันี้นของพระเจล้าในการทรงสรล้างไดล้ถรูกรบกวนและ
ถรูกทจาใหล้แปดเปฟฟื้อนโดยบาป และ “การหยยุดพกักของพระเจล้า” แนล่นอนวล่าไมล่ไดล้หมายความวล่าพระเจล้าทรงหยยุด
แลล้วจากการทจางานหนกักทบีกี่ชวนหมดแรง เพราะพระวจนะของพระองคร์บอกเราวล่า “พระองคร์ไมล่ทรงอล่อนเปลบีนี้ย 
และไมล่ทรงเหนพกี่อยลล้า” พระเจล้าไมล่ทรงอล่อนเปลบีนี้ย พระองคร์ไมล่ทรงเหนร็ดเหนพกี่อย พระองคร์ไมล่เรลิกี่มเหนพกี่อยลล้าเหมพอน
มนยุษยร์ทบีกี่ตายไดล้เหนพกี่อยลล้า ดกังนกันี้นการหยยุดพกักของพระองคร์จถึงไมล่ไดล้หมายความวล่าพระองคร์ทรงเลลิกทจางานจรลิง ๆ 
พระเยซรูตรกัสวล่า “พระบลิดาของเราทรงกระทจากลิจจนถถึงบกัดนบีนี้ และเรากร็กระทจากลิจเชล่นกกัน” การหยยุดพกักของ
พระเจล้าคพอ ความชพกี่นบานของพระองคร์ ความปปีตลิยลินดบีของพระองคร์ ความเพลลิดเพลลินอกันดบีของพระองคร์ ในพระ
ราชกลิจทบีกี่สมบรูรณร์แบบและดบีและเสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์!



ในวกันเหลล่านบีนี้การหยยุดพกักของพระเจล้าไมล่อยรูล่ในการทรงสรล้างทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วนกันี้นตามทบีกี่มบีพรรณนาใน
หนกังสพอปฐมกาลอบีกตล่อไป การหยยุดพกักของพระองคร์บกัดนบีนี้อยรูล่ในการทรงสรล้างใหมล่ของพระองคร์ พกันธสกัญญาใหมล่
นกันี้น ซถึกี่งอยรูล่ในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วนกันี้นของพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ พระเยซรูไดล้เสดร็จมายกัง
แผล่นดลินโลกในรล่างกายหนถึกี่ง ถรูกนจาเสนอโดยพระบลิดาใหล้เปป็นทบีกี่ลบลล้างพระอาชญาเพราะบาป และสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่
ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้ารล้องขอและเรบียกรล้อง พระเยซรูกร็ทรงจกัดหาใหล้และทจาเสรร็จสลินี้นแลล้ว พระองคร์ไดล้ทรง
กระทจาสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พอพระทกัยพระบลิดาเสมอ และดล้วยเหตยุนบีนี้การหยยุดพกักของพระเจล้าบกัดนบีนี้จถึงอยรูล่ในพระราชกลิจทบีกี่
เสรร็จสลินี้นแลล้วนกันี้นของพระเมษโปดกทบีกี่ปราศจากตจาหนลิหรพอรลินี้วรอย

ขล้อ 4: “เพราะพระองคร์ไดล้ตรกัสในทบีกี่แหล่งหนถึกี่งถถึงวกันทบีกี่เจร็ดดกังนบีนี้วล่า ‘และพระเจล้าทรงพกักจากการงานทกันี้งสลินี้น
ของพระองคร์ในวกันทบีกี่เจร็ด’” 

“ในทบีกี่แหล่งหนถึกี่ง” อล้างอลิงไปยกังปฐมกาล 2:2 ดกังนกันี้น การหยยุดพกักของพระเจล้าในพระราชกลิจแหล่งการทรง
สรล้างทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์ตามทบีกี่มบีบกันทถึกไวล้ในหนกังสพอปฐมกาลและการหยยุดพกักของชนชาตลิอลิสราเอลใน
แผล่นดลินนกันี้นทบีกี่มบีนนี้จานมและนนี้จาผถึนี้งไหลบรลิบรูรณร์ จถึงไมล่ใชล่การหยยุดพกักทบีกี่ถรูกพรูดถถึงโดยดาวลิดและโดยเปาโลในจดหมาย
ฝากฉบกับนบีนี้ของเรา การหยยุดพกักของพระเจล้าและการหยยุดพกักของคานาอกันไดล้สจาเรร็จไปแลล้วกล่อนทบีกี่ดาวลิดบกันทถึก
ถล้อยคจาในเพลงสดยุดบี 95:11 การหยยุดพกักของพระเจล้าทบีกี่ถรูกพยากรณร์โดยดาวลิดและถรูกพรูดถถึงในหนกังสพอฮบีบรรู
เปป็นการหยยุดพกักในอนาคตทบีกี่เหนพอกวล่า 

การหยยุดพกักในวกันสะบาโตเปป็นภาพเลร็งถถึงการหยยุดพกักแหล่งสวรรคร์-การหยยุดพกักของพระเจล้าสจาหรกับผรูล้เชพกี่อ
ทยุกคน และคานาอกันกร็เปป็นภาพเปรบียบของการหยยุดพกักแหล่งสวรรคร์เชล่นกกัน แตล่เปาโลอยากใหล้ครลิสเตบียนชาวฮบีบรรู
เหลล่านกันี้นหกันจากภาพเลร็งและเงาเหลล่านกันี้นของพกันธสกัญญาเดลิมและมองมาทบีกี่ตกัวจรลิงนกันี้น-นกักี่นคพอพระบยุตรของ
พระเจล้า ศบีรษะของพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น พระองคร์ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ตรกัสผล่านแกล่เราในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้

การหยยุดพกักของพระเจล้าในวกันทบีกี่เจร็ดนกันี้นมบีลกักษณะสบีกี่ประการ:
1. มกันแสดงใหล้เหร็นความพถึงพอพระทกัยแบบสมบรูรณร์ของพระองคร์ในสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงสรล้าง: “พระเจล้า

ทอดพระเนตรทยุกสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงสรล้าง และดรูเถลิด เปป็นสลิกี่งทบีกี่ดบียลิกี่งนกัก”
2. พระผรูล้สรล้างนกันี้น พระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ไดล้วางแบบอยล่างใหล้เหลล่าผรูล้ถรูกสรล้างของพระองคร์ปฏลิบกัตลิตาม 

พระองคร์ไดล้ทรงสรล้างสลิกี่งสารพกัดในหกวกัน และทรงหยยุดพกักในวกันทบีกี่เจร็ด แนล่นอนวล่าครลิสเตบียนทกันี้งหลายควร
มบีวกันหนถึกี่งสจาหรกับหยยุดพกักจากเจร็ดวกันนกันี้น พระเจล้าจะสรล้างทยุกสลิกี่งในวกันเดบียวเลยกร็ไดล้-หรพอในชกักี่วขณะเดบียว
เลยกร็ไดล้ โดยตรกัสแคล่คจาเดบียวเทล่านกันี้น ในแผนการของพระองคร์สจาหรกับมนยุษยร์ มบีกจาหนดไวล้แลล้ววล่าเราตล้อง
ทจางาน งานเปป็นสลิกี่งทบีกี่ดบีสจาหรกับรล่างกาย สจาหรกับจลิตใจ และสจาหรกับมนยุษยร์โดยธรรมชาตลิ แตล่มนยุษยร์กร็
ตล้องการชล่วงเวลาแหล่งการหยยุดพกักเชล่นกกัน อยล่างหนถึกี่งวกันหนถึกี่งในเจร็ดวกัน พระเยซรูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของ
พระองคร์วล่า “ทล่านทกันี้งหลายจงแยกตกัวออกมาและหยยุดพกักสกักหนล่อยเถลิด”

3. วกันสะบาโตแหล่งการหยยุดพกักของพระเจล้ามบีลกักษณะเปป็นคจาพยากรณร์ โดยชบีนี้ไปยกังการหยยุดพกักนลิรกันดรร์นกันี้น
สจาหรกับลรูกทยุกคนของพระองคร์เมพกี่อสลิกี่งสารพกัดสจาเรร็จครบถล้วน เมพกี่อพระเจล้าจะปราบบาปทกันี้งสลินี้นลงและศกัตรรู
ทยุกรายของกางเขนนกันี้น เมพกี่อพระเยซรูจอมราชกันยร์ประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งนกันี้น เมพกี่อการเพลิกี่มพรูนแหล่งการ



ปกครอง สกันตลิสยุข และการหยยุดพกักของพระองคร์จะไมล่รรูล้สลินี้นสยุดเลย!
4. การหยยุดพกักของพระเจล้าเปป็นภาพเลร็งลล่วงหนล้าไปยกังสะบาโตนลิรกันดรร์ของพระองคร์เมพกี่อพระเจล้าพระบลิดา

จะทรงหยยุดพกักเอง:
“พระเยโฮวาหร์พระเจล้าของเจล้าซถึกี่งอยรูล่ในทล่ามกลางเจล้าทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระองคร์จะทรงชล่วยใหล้รอด 
พระองคร์จะทรงเปรมปรบีดลิธิ์เพราะเจล้าดล้วยความยลินดบี พระองคร์จะทรงพจานกักในความรกักของพระองคร์ 
พระองคร์จะทรงเรลิงโลดเพราะเจล้าดล้วยการรล้องเพลง” (ศฟย. 3:17)
ขล้อ 5: “และในแหล่งเดบียวกกันนกันี้นตรกัสอบีกวล่า ‘ถล้าเขาทกันี้งหลายจะเขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของเรา’”
“และในแหล่งเดบียวกกันนกันี้น” คพอเพลงสดยุดบี 95:11 ทบีกี่ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีพยากรณร์วล่า “เขาทกันี้งหลายจะไมล่

เขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของเรา” พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กจาลกังชบีนี้ใหล้เหร็นตรงนบีนี้วล่ามบีการหยยุดพกักอบีกอกันหนถึกี่งตล่อจากการหยยุด
พกักของพระเจล้าเมพกี่อสลินี้นสยุดการทรงสรล้าง และการหยยุดพกักในคานาอกันของชนชาตลิอลิสราเอลทบีกี่เชพกี่อ-การหยยุดพกักของ
พระเจล้า ตามทบีกี่ถรูกทจานายไวล้โดยดาวลิดเปป็นการหยยุดพกักในอนาคตทบีกี่ดบีกวล่าทบีกี่ชนชาตลิอลิสราเอลในสมกัยกล่อนไดล้ตกันี้งตา
คอย การตบีความซถึกี่งเปาโลใชล้เกบีกี่ยวกกับคจาพยากรณร์เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกนจาเสนอในเพลงสดยุดบี 95 สนกับสนยุนขล้อเทร็จจรลิงนบีนี้ 
พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเตพอนเรา ในฐานะเปป็นผรูล้ศถึกษาคล้นควล้าพระวจนะ วล่าแตล่ละวลบีในพระวจนะของพระเจล้า
ตล้องถรูกตบีความใหล้สอดคลล้องกกับบรลิบทของมกัน-และหลายครกันี้งตล้องสอดคลล้องกกับความจรลิงเหลล่านกันี้นทบีกี่ตามมาและ
มากล่อนพระคจาขล้อนกันี้นหรพอความคลิดอกันนกันี้น

ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่มบีพระคจาหลายขล้อทบีกี่คจาวล่า “การหยยุดพกัก” ถรูกพบ แตล่มกันไมล่ไดล้หมายถถึงสลิกี่ง
เดบียวกกันเสมอไป และไมล่ไดล้หมายถถึงประสบการณร์เดบียวกกันดล้วย เราตล้องศถึกษาคล้นควล้าขล้อพระคจาอล้างอลิงแตล่ละขล้อ
โดยเชพกี่อมโยงกกับบรลิบทโดยตรงของมกันและดรูวล่ามกันถรูกพบในหนกังสพอเลล่มใดของพระคกัมภบีรร์ พระเยซรูตรกัสวล่า “จงมา
หาเรา ทล่านทกันี้งหลายทยุกคนทบีกี่ทจางานเหนร็ดเหนพกี่อยและแบกภาระหนกัก และเราจะใหล้การหยยุดพกักแกล่ทล่านทกันี้งหลาย
จงเอาแอกของเราแบกไวล้บนทล่านทกันี้งหลาย และจงเรบียนจากเรา เพราะวล่าเรามบีใจอล่อนสยุภาพและถล่อมลง และ
ทล่านทกันี้งหลายจะพบการหยยุดพกักสจาหรกับจลิตวลิญญาณของพวกทล่าน” (มธ. 11:28,29)

“การหยยุดพกัก” ถรูกใชล้สองครกันี้งในขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้และมกันชบีนี้ไปยกังการหยยุดพกักสองอยล่างทบีกี่แตกตล่างกกัน 
อกันแรกคพอการหยยุดพกักของจลิตสจานถึกผลิดชอบ (หรพอจลิต)-การหยยุดพกักหนถึกี่งซถึกี่งมาสรูล่คนบาปทบีกี่ถรูกฟป้องใจเมพกี่อเขาเชพกี่อ
บนพระเยซรูครลิสตร์เจล้าเพพกี่อรกับการยกโทษบาปและความรอดแหล่งจลิตวลิญญาณของเขา จากนกันี้นเมพกี่อจลิตวลิญญาณรกับ
ความรอดแลล้ว การหยยุดพกักกร็มาไมล่เพบียงสรูล่จลิตสจานถึกผลิดชอบเทล่านกันี้น แตล่สรูล่จลิตวลิญญาณเชล่นกกัน ยลิกี่งเรารกับแอกของ
พระเยซรู เรบียนรรูล้จากพระองคร์ ไวล้วางใจพระองคร์ และพถึกี่งพาพระองคร์อยล่างเตร็มทบีกี่มากเทล่าไร เรากร็ยลิกี่งดพกี่มดกี่จาการหยยุด
พกักของจลิตวลิญญาณอยล่างบรลิบรูรณร์มากขถึนี้นเทล่านกันี้น

เมพกี่อเราเตร็มใจทบีกี่จะฝากทยุกสลิกี่งไวล้กกับพระองคร์และวางใจและเชพกี่อฟฟังเทล่านกันี้น เรากร็จะพบการหยยุดพกักแบบทบีกี่
ผรูล้เชพกี่อนล้อยคนนกักดพกี่มดกี่จา มกันเปป็นสลิทธลิโดยกจาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของเราทบีกี่จะวางทยุกสลิกี่งไวล้ในพระหกัตถร์ของพระองคร์ 
มอบทยุกสลิกี่งไวล้กกับพระองคร์และยอมใหล้พระองคร์ตอบสนองความตล้องการของเรา เลพอการเปลบีกี่ยนแปลงตล่าง ๆ ของ
เรา และแบกรกับภาระตล่าง ๆ ของเรา เราครบบรลิบรูรณร์ในพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของเรา และ
ไมล่มบีสลิกี่งใดทบีกี่สามารถดถึงเราไปหรพอฉบีกเราใหล้หลยุดจากความรกักของพระเจล้าไดล้ (รม. 8:38,39) เมพกี่อเราเรบียนรรูล้เกบีกี่ยว



กกับพระเยซรูและการเลบีนี้ยงดรูทบีกี่พระองคร์ทรงจกัดเตรบียมไวล้เพพกี่อเราในพระคยุณของพระองคร์ เมพกี่อนกันี้นเรากร็มบีการหยยุดพกัก
ของจลิตวลิญญาณอยล่างแทล้จรลิง!

ขล้อ 6 และ 7: “เหตยุฉะนกันี้น โดยเหร็นแลล้ววล่ายกังมบีบางคนตล้องเขล้าไปในนกันี้น และคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ขล่าวประเสรลิฐ
ไดล้ถรูกประกาศแกล่พวกเขากล่อน กร็ไมล่ไดล้เขล้าเพราะความไมล่เชพกี่อ พระองคร์ทรงกจาหนดวกันหนถึกี่งไวล้อบีก โดยกลล่าวใน
คกัมภบีรร์ของดาวลิดวล่า “วกันนบีนี้” หลกังจากผล่านไปชล้านานแลล้ว เหมพอนมบีกลล่าวไวล้วล่า ‘วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟังพระ
สยุรเสบียงของพระองคร์ อยล่าทจาใหล้ใจของพวกทล่านแขร็งกระดล้างไป’”

ในทบีกี่นบีนี้เราเหร็นอยล่างชกัดเจนวล่าการหยยุดพกักทบีกี่ถรูกพรูดถถึงตอนนบีนี้ไมล่ใชล่การหยยุดพกักของคานาอกันทบีกี่ทรงสกัญญา
ไวล้แกล่บรรพบยุรยุษภายใตล้พกันธสกัญญาเดลิมนกันี้น พระวจนะของพระเจล้ากลล่าวชกัดเจนวล่า “ยกังมบีบางคนตล้องเขล้าไปใน
นกันี้น” ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ถรูกกลล่าวหลายรล้อยปปีหลกังจากทบีกี่การหยยุดพกักแหล่งคานาอกันถรูกปฏลิเสธแลล้วโดยลรูกหลานของ
อลิสราเอลและพระเจล้าทรงหล้ามพวกเขาไมล่ใหล้เขล้าไป

ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้กลล่าวถถึงการหยยุดพกักหนถึกี่งในอนาคต และกลล่าวถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ในอนาคคจะเขล้าไปในการ
หยยุดพกักนกันี้น ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าชนชาตลิอลิสราเอลไดล้ปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อขล่าวดบีนกันี้นแหล่งพระคยุณและพระพรของพระเจล้าไมล่
ไดล้ยกเลลิกพระคยุณนกันี้นหรพอเปป็นเหตยุใหล้มกันไมล่ถรูกหยลิบยพกี่นใหล้แกล่มนยุษยร์อบีกตล่อไป สจาหรกับคนหลายชกักี่วอายยุทบีกี่ตามมา:

“หลกังจากผล่านไปชล้านานแลล้ว…” ในสมกัยของโมเสส พวกบรรพบยุรยุษไดล้ปฏลิเสธการหยยุดพกักของพระเจล้า 
แตล่พระเจล้าไดล้ตรกัสผล่านดาวลิดและกลล่าววล่า “วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟัง… อยล่าทจาใหล้ใจของพวกทล่านแขร็งกระดล้าง
ไป” ถล้าการหยยุดพกักของคานาอกันเปป็นการหยยุดพกักสยุดทล้าย จยุดจบของพระคยุณ แลล้วทจาไมพระเจล้าถถึงตรกัสผล่านดา
วลิด โดยกลล่าวแกล่ผรูล้คนอบีกพวกหนถึกี่งวล่า “วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟังพระสยุรเสบียงของพระองคร์ อยล่าทจาใหล้ใจของ
พวกทล่านแขร็งกระดล้างไป”?

การหยยุดพกักของพระเจล้าไมล่ไดล้ถรูกจจากกัดอยรูล่ทบีกี่คนชกักี่วอายยุเดบียวเทล่านกันี้น หลายปปีกล่อนชนชาตลิอลิสราเอลไดล้
เขล้าไปเปป็นเชลยในอบียลิปตร์ อกับราฮกัมไดล้สกัญจรอยรูล่ในแผล่นดลินแหล่งพระสกัญญา แตล่เขารรูล้วล่ามบีการหยยุดพกักทบีกี่ดบีกวล่า
สจาหรกับเขา ในฮบีบรรู 11:8-10 เราอล่านวล่า “โดยความเชพกี่อ อกับราฮกัม เมพกี่อทล่านถรูกเรบียกใหล้ออกเดลินทางไปยกังสถานทบีกี่
ซถึกี่งภายหลกังทล่านจะรกับเปป็นมรดก ไดล้เชพกี่อฟฟัง และทล่านไดล้เดลินทางออกไป โดยไมล่ทราบวล่าทล่านจะไปยกังทบีกี่ไหน โดย
ความเชพกี่อ ทล่านไดล้พจานกักในแผล่นดลินแหล่งพระสกัญญานกันี้น เหมพอนอยรูล่ในดลินแดนแปลกถลิกี่น โดยอาศกัยอยรูล่ในเตร็นทร์ทกันี้ง
หลายกกับอลิสอกัคและยาโคบ ผรูล้เปป็นทายาทดล้วยกกันกกับทล่านแหล่งพระสกัญญาอกันเดบียวกกันนกันี้น เพราะวล่าทล่านไดล้คอยทล่า
นครหนถึกี่งซถึกี่งมบีรากฐานทกันี้งหลาย ซถึกี่งผรูล้ทรงสรล้างและนายชล่างของนครนกันี้นคพอพระเจล้า”

ถถึงแมล้วล่าโมเสสไมล่ไดล้มบีความชพกี่นบานในการเขล้าไปในแผล่นดลินทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้น คยุณกร็เชพกี่อใจไดล้เลยวล่าเขา
ไดล้เขล้าไปในการหยยุดพกักอบีกอกันแลล้ว-การหยยุดพกักทบีกี่ดบีกวล่า-และเขาไดล้เขล้าไปทบีกี่นกักี่นโดยความเชพกี่อ เราทราบไดล้อยล่างไร
วล่าเขาไดล้เขล้าในการหยยุดพกักทบีกี่ดบีกวล่านกันี้นแลล้ว? เขาไดล้ปรากฏในสงล่าราศบีกกับพระครลิสตร์บนภรูเขาแหล่งการจจาแลงพระ
กายนกันี้น! อล่านบกันทถึกเหตยุการณร์นกันี้นในมกัทธลิว 17:1-9

ความหมายของขล้อ 7 จรลิง ๆ แลล้วคพอนบีกี่: “พระองคร์ทรงกจาหนดวกันหนถึกี่งไวล้อบีก โดยตรกัสผล่านดาวลิด หลกัง
จากผล่านไปหลายปปีแลล้ว ใชล่แลล้ว หลกังจากเวลานานขนาดนกันี้น พระเจล้าไดล้ตรกัสอบีกครกันี้งเหมพอนทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้
กล่อนแลล้ววล่า ‘วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟังพระสยุรเสบียงของพระองคร์ อยล่าทจาใหล้ใจของพวกทล่านแขร็งกระดล้างไป’”



(“เวลานาน” ทบีกี่ถรูกพรูดถถึงตรงนบีนี้คพอ ชล่วงเวลาระหวล่างหนกังสพออพยพกกับเวลาทบีกี่ดาวลิดกลล่าวในเพลงสดยุดบี 95)
ขล้อ 8: “เพราะวล่าถล้าเยซรูไดล้ใหล้พวกเขาเขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขนกันี้นแลล้ว พระองคร์กร็คงจะไมล่ตรกัสในภายหลกังถถึง

อบีกวกันหนถึกี่ง”
ในพระคจาขล้อนบีนี้ “เยซรู” ควรถรูกแปลเปป็น “โยชรูวา” คจาฮบีบรรูทบีกี่แปลเปป็น “โยชรูวา” เปป็นคจาเดบียวกกันกกับทบีกี่คจา

กรบีกใชล้สจาหรกับ “เยซรู” เหร็นไดล้ชกัดวล่านบีกี่ไมล่ใชล่พระเยซรูทบีกี่ถรูกอล้างอลิงถถึงในทบีกี่นบีนี้ แตล่เปป็นโยชรูวาผรูล้นจาทบีกี่เปป็นมนยุษยร์ซถึกี่งภายใตล้
การนจาของเขาชนชาตลิอลิสราเอลไดล้เขล้าในแผล่นดลินคานาอกันหลกังจากทบีกี่พวกเขาไดล้รล่อนเรล่นานสบีกี่สลิบปปีในถลิกี่นทยุรกกันดาร
นกันี้น

ความจรลิงทบีกี่ถรูกนจาเสนอตรงนบีนี้กร็คพอนบีกี่: ถล้าการหยยุดพกักแหล่งคานาอกันทบีกี่คนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นไดล้รกับภายใตล้โย
ชรูวาเปป็นการหยยุดพกักของพระเจล้าสจาหรกับชนชาตลิของพระองคร์แลล้ว พระเจล้ากร็คงไมล่ตรกัสผล่านดาวลิดถถึงอบีกวกันหนถึกี่ง
เมพกี่อประชากรของพระองคร์จะเขล้าในการหยยุดพกัก

จงจจาใหล้ขถึนี้นใจถถึงขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูเปป็นหนกังสพอแหล่ง “สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ดบีกวล่า” ในสมกัย
เกล่ากล่อน พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่พวกบรรพบยุรยุษโดยพวกศาสดาพยากรณร์ พระองคร์ไดล้ทรงเสนอแกล่พวกบรรพบยุรยุษ
สถานทบีกี่แหล่งการหยยุดพกักบนแผล่นดลินโลกซถึกี่งเปป็นสกัญลกักษณร์อยล่างหนถึกี่งของการหยยุดพกักของพระเจล้าในสวรรคร์ มบีคน
อลิสราเอลจจานวนมหาศาลทบีกี่ไดล้ออกมาจากการตกเปป็นทาสคนอบียลิปตร์ แตล่ยกเวล้นคาเลบและโยชรูวา พวกเขาทจาใจ
ของตนใหล้แขร็งกระดล้างตล่อพระเจล้าในวกันแหล่งการยกักี่วยยุนกันี้น และเพราะความไมล่เชพกี่อ พวกเขาจถึงไมล่ไดล้เขล้าไปในการ
หยยุดพกักของคานาอกันซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงจกัดเตรบียมไวล้เพพกี่อพวกเขา

พวกเราเปป็น “กลิกี่งมะกอกปฝ่า” ทบีกี่ถรูกนจามาตล่อเขล้าไวล้แลล้ว ดกังนกันี้น ขอใหล้เรายจาเกรง เพราะวล่าถล้าพระเจล้าไมล่
ไดล้ทรงงดโทษกลิกี่งธรรมชาตลิเหลล่านกันี้น วลิบกัตลิจงมบีแกล่เราหากเราไมล่ยอมเชพกี่อเมพกี่อเราไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐ-ขล่าวดบีนกันี้นแหล่ง
พระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้รอดของพระเจล้า คนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นไดล้ยลินมกันแลล้ว แตล่พวกเขาไมล่ไดล้รกับประโยชนร์จากขล่าวสาร
นกันี้น-พวกเขาไมล่ไดล้เชพกี่อ

มบีการหยยุดพกักหนถึกี่งสจาหรกับทยุกคนทบีกี่ยอมเชพกี่อและวางใจในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูครลิสตร์
เจล้า แตล่การหยยุดพกักนกันี้นทบีกี่เหลพออยรูล่สจาหรกับผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายไมล่ใชล่การหยยุดพกักของพระเจล้าในวกันสะบาโต และไมล่ใชล่
การหยยุดพกักนกันี้นทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงจกัดเตรบียมไวล้สจาหรกับชนชาตลิอลิสราเอลในคานาอกัน การหยยุดพกักเหลล่านกันี้นจากไป
แลล้วตลอดกาล พระเจล้าไดล้ทรงหยยุดพกักเมพกี่อพระองคร์ทรงเสรร็จสลินี้นการทรงสรล้าง แตล่การหยยุดพกักทบีกี่โยชรูวาไดล้นจา
ประชากรเหลล่านกันี้นเขล้าไปผรูล้ซถึกี่งไดล้ขล้ามแมล่นนี้จาจอรร์แดนมากกับเขาไมล่ใชล่การหยยุดพกักของพระเจล้าทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้แกล่ผรูล้
เชพกี่อทกันี้งหลาย มกันเปป็นเพบียงสกัญลกักษณร์อยล่างหนถึกี่งของการหยยุดพกักนกันี้น มลิฉะนกันี้นพระเจล้าพระบลิดากร็คงไมล่สกัญญาผล่าน
ทางดาวลิดถถึงการหยยุดพกักอบีกอกันทบีกี่ดบีกวล่าซถึกี่งการหยยุดพกักกล่อนหนล้านกันี้นทกันี้งหมดเปป็นเพบียงสกัญลกักษณร์หรพอรรูปแบบของ
มกัน

ทล่านผรูล้อล่านทบีกี่รกัก อยล่าทจาใจของคยุณใหล้แขร็งกระดล้างไป จงฟฟังพระวจนะนกันี้น จงเชพกี่อพระวจนะนกันี้น จงรกับเอา
พระวจนะนกันี้น จงฟฟังเสบียงของพระเจล้าขณะทบีกี่พระองคร์ตรกัสผล่านพระวจนะของพระองคร์ จงรกับเอาพระราชกลิจทบีกี่
เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูและคยุณจะเขล้าในการหยยุดพกักนกันี้นทบีกี่ยกังเหลพออยรูล่สจาหรกับผรูล้คนของพระเจล้า หนทางเดบียวทบีกี่
จะเขล้าไปทบีกี่นกักี่นคพอโดยความเชพกี่อ และถล้าคยุณปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อ คยุณกร็เขล้าไปในการหยยุดพกักนกันี้นไมล่ไดล้ จงศถึกษาคล้นควล้า



เอเสเคบียล 48:9-35

การหยนุดพอักออันสมบทูรณต์แบบ
ขล้อ 9: “ฉะนกันี้นจถึงยกังมบีทบีกี่สงบสยุขสจาหรกับประชาชนของพระเจล้า”
การหยยุดพกักทบีกี่เหลพออยรูล่สจาหรกับผรูล้เชพกี่อเปป็นการหยยุดพกักทบีกี่สมบรูรณร์แบบ ซถึกี่งถรูกทจาใหล้เกลิดขถึนี้นไดล้โดยทางพระ

ราชกลิจแหล่งการไถล่อกันสมบรูรณร์แบบซถึกี่งถรูกซพนี้อโดยพระโลหลิตของพระเมษโปดก
การหยยุดพกักทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในพระคจาขล้อนบีนี้ไมล่ใชล่การหยยุดพกักตอนนบีนี้ซถึกี่งเรามบีอยรูล่ในใจและวลิญญาณ แตล่

เปป็นการหยยุดพกักในอนาคต เมพกี่อคนไมล่เชพกี่อคนใดบกังเกลิดใหมล่ เขากร็กลายเปป็นลรูกคนหนถึกี่งของพระเจล้าทกันทบีโดยการ
บกังเกลิด สกันตลิสยุขเขล้ามาในใจของเขา-สกันตลิสยุขกกับพระเจล้า-และเราอาจเรบียกวล่านบีกี่เปป็นการหยยุดพกัก กลล่าวในแงล่ฝฝ่าย
วลิญญาณ การบกังเกลิดใหมล่เปป็นการหยยุดพกักของวลิญญาณและจลิตใจ แตล่นบีกี่ไมล่ใชล่การหยยุดพกักทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงตรงนบีนี้ นบีกี่
เปป็นการหยยุดพกักแหล่งสวรรคร์ การหยยุดพกักชกักี่วนลิรกันดรร์-ไมล่ใชล่แคล่ชกักี่วคราว ไมล่ใชล่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ แตล่กกับพระเจล้าพระ
บลิดาและพระบยุตรและพลโยธาทกันี้งหมดแหล่งสวรรคร์ไปตลอดชกักี่วนลิรกันดรร์กาล

ผมไมล่ใชล่ผรูล้รรูล้ในดล้านภาษากรบีก แตล่ผมมบีผลงานตล่าง ๆ ของผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบางทล่านทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่สยุดเทล่าทบีกี่เคย
รรูล้จกัก และตามขล้อมรูลของพวกเขา คจากรบีกทบีกี่ถรูกใชล้สจาหรกับ “การหยยุดพกัก” ในขล้อ 9 ไมล่ใชล่คจาเดบียวกกับทบีกี่ถรูกใชล้สจาหรกับ
“การหยยุดพกัก” ในขล้อ 1,3,4,5 และ 8 คจาในขล้อ 9 คพอ สกับบาตลิสมอส ขณะทบีกี่คจาทบีกี่ถรูกใชล้ในขล้อพระคจากล่อนหนล้า
เหลล่านกันี้นคพอ คาทาเพาสลิส คจากรบีกทบีกี่ถรูกใชล้ในขล้อ 9 ไมล่ใชล่คจาปกตลิสจาหรกับ “สะบาโต” แตล่มาจากคจากรบีก สกับบาตอน
และหมายถถึง “การเฉลลิมฉลองวกันสะบาโต หรพอสะบาโตแหล่งการหยยุดพกักอกันชพกี่นบาน” คจานบีนี้ถรูกใชล้ในพระคจาขล้อนบีนี้
เพราะวล่ามกันถรูกพลิสรูจนร์แลล้ววล่ามบีการหยยุดพกักอบีกอกันหนถึกี่งทบีกี่อยรูล่เหนพอการหยยุดพกักหลกังจากการทรงสรล้างของพระเจล้า 
ทบีกี่อยรูล่เหนพอการหยยุดพกักแหล่งคานาอกัน และดกังนกันี้นจถึงมบีคจาประกาศวล่าการหยยุดพกักในอนาคตนบีนี้เปป็นการหยยุดพกักทบีกี่
แตกตล่าง ดบีกวล่า และเปป็นการหยยุดพกักแหล่งสวรรคร์

ขล้อ 10: “ดล้วยวล่าคนใดทบีกี่ไดล้เขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขของตนแลล้ว เขากร็ไดล้หยยุดจากบรรดาการงานของตน 
เหมพอนพระเจล้าไดล้ทรงหยยุดจากพระราชกลิจของพระองคร์”

คจากลล่าวนบีนี้แสดงออกถถึงความเหนพอกวล่าของการหยยุดพกักในอนาคตนกันี้นซถึกี่งผรูล้คนของพระเจล้าจะเขล้าไป ใน
แบบเดบียวกกับทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงหยยุดจากการงานหนกักของพระองคร์เมพกี่อเขล้าในการหยยุดพกักของพระองคร์เมพกี่อเสรร็จสลินี้น
การทรงสรล้าง ผรูล้เชพกี่อกร็หยยุดจากการงานหนกักของตนเมพกี่อเขล้าในการหยยุดพกักนกันี้นแหล่งการทรงจกัดเตรบียมอกันเปปีปี่ยม
พระคยุณของพระเจล้าผล่านทางพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูและพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินนกันี้นแหล่งกางเขนของ
พระองคร์

ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่ถรูกนจาเสนออยล่างชกัดเจนในพระวจนะไมล่ใชล่การเปรบียบเทบียบระหวล่างความสงล่างามแหล่งการ
หยยุดพกักของพระเจล้ากกับการหยยุดพกักของผรูล้เชพกี่อ แตล่เปป็นเพบียงการเปรบียบเทบียบตรงทบีกี่วล่าพระเจล้าไดล้ทรงหยยุดพกักจาก
การงานของพระองคร์ และผรูล้เชพกี่อกร็หยยุดพกักจากการงานของตนเชล่นกกันเมพกี่อเขาเขล้าในการหยยุดพกักนกันี้นทบีกี่พระเจล้าไดล้
ทรงจกัดเตรบียมไวล้สจาหรกับทยุกคนทบีกี่ยอมเชพกี่อ:

“และขล้าพเจล้าไดล้ยลินพระสยุรเสบียงจากสวรรคร์ ซถึกี่งกลล่าวแกล่ขล้าพเจล้าวล่า “จงเขบียนไวล้เถลิดวล่า ตกันี้งแตล่นบีนี้สพบไปคน
ทกันี้งหลายซถึกี่งตายในองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าจะไดล้รกับพร” “ใชล่แลล้ว” พระวลิญญาณตรกัสวล่า “เพพกี่อพวกเขาจะไดล้หยยุดพกัก



จากบรรดาการทจางานหนกักของพวกเขา และการงานทกันี้งหลายของพวกเขากร็ตลิดตามพวกเขาไปแนล่นอน” (วว.
 14:13)

การหยยุดพกักของพระเจล้าวกันนบีนี้อยรูล่ในการสรล้างใหมล่นกันี้นซถึกี่งถรูกกระทจาผล่านทางพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้ว
และพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระบยุตรของพระองคร์ และผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะไมล่มบีทางรรูล้จกักการหยยุดพกักอกันสมบรูรณร์
แบบจนกวล่าเราพบการหยยุดพกักอกันสมบรูรณร์แบบนกันี้นกกับพระเยซรูในทบีกี่ ๆ พระองคร์ทรงอยรูล่ ไมล่สามารถมบีการหยยุดพกัก
อกันสมบรูรณร์แบบไดล้บนแผล่นดลินโลกนบีนี้เพราะวล่าแผล่นดลินโลกถรูกแชล่งสาป-สถานทบีกี่แหล่งบาป ความเศรล้าโศก และ
ความเสบียใจ แตล่เราจะรรูล้จกักการหยยุดพกักอกันสมบรูรณร์แบบเมพกี่อเราหยยุดพกักกกับพระเยซรูในพระเจล้าในนลิรกันดรร์กาลนกันี้นทบีกี่
อยรูล่เบพนี้องหนล้า

ในยยุคแหล่งพระคยุณนบีนี้ครลิสเตบียนหยยุดพกักในความเชพกี่อ แตล่ในวกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นความเชพกี่อจะกลายเปป็นการ
มองเหร็น การงานหนกัก การลองใจ ความปวดใจ ความผลิดหวกัง และนนี้จาตาแหล่งการสกัญจรนบีนี้จะสลินี้นสยุดลงทกันี้งหมด
เมพกี่อพระเยซรูเสดร็จลงมาในฟป้าอากาศพรล้อมกกับเสบียงกรูล่กล้อง พรล้อมกกับเสบียงของเทพบดบีและเสบียงแตรของพระเจล้า 
และผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะถรูกรกับขถึนี้นทยุกคนไปพบกกับพระองคร์ในฟป้าอากาศ เพพกี่อจะอยรูล่กกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของเรา
ตลอดไป! เราจะรกับสงล่าราศบีกกับพระองคร์ และเราจะอยรูล่กกับพระองคร์ตลอดไปเปป็นนลิตยร์:

“และจะไมล่มบีการสาปแชล่งใด ๆ อบีกตล่อไป แตล่พระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้าและของพระเมษโปดกจะตกันี้งอยรูล่ใน
นครนกันี้น และบรรดาผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์จะรกับใชล้พระองคร์ และพวกเขาจะเหร็นพระพกักตรร์พระองคร์ และพระนาม
ของพระองคร์จะอยรูล่ในหนล้าผากของพวกเขา และจะไมล่มบีกลางคพนทบีกี่นกักี่น และเขาทกันี้งหลายไมล่ตล้องการเทบียนหรพอแสง
แหล่งดวงอาทลิตยร์ เพราะวล่าองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า พระเจล้าประทานแสงสวล่างแกล่เขาทกันี้งหลาย และเขาทกันี้งหลายจะ
ครอบครองตลอดไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์” (วว. 22:3-5)

ความจรลิงทบีกี่ถรูกประกาศในขล้อ 9 และ 10 ถรูกใหล้ไวล้โดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์เพพกี่อรกับประกกันผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรู
เหลล่านกันี้นวล่ามบีการหยยุดพกักหนถึกี่งแกล่ผรูล้คนของพระเจล้า และวล่าการทบีกี่พวกเขาหกันมาหาพระครลิสตร์จากศาสนายลิวไมล่ไดล้
ทจาใหล้การหยยุดพกักนกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรงสกัญญาไวล้กกับลรูก ๆ ของพระองคร์เปป็นโมฆะไป

ขล้อ 11: “เหตยุฉะนกันี้นใหล้พวกเราเพบียรพยายามทบีกี่จะเขล้าไปในทบีกี่สงบสยุขนกันี้น เกรงวล่าผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดจะลล้มลงไป
ตามตกัวอยล่างแบบเดบียวกกันแหล่งความไมล่เชพกี่อ”

เราจะตล้องไมล่แอบคลิดเปป็นอกันขาดวล่าความรอดสามารถไดล้มาโดยการประพฤตลิ แตล่ความเชพกี่อทบีกี่ปราศจาก
การประพฤตลิกร็ตายเสบียแลล้ว (ยากอบ 2:20) ปราศจากการประพฤตลิ เรากร็ยกังไมล่ไดล้ใชล้ความเชพกี่อทบีกี่แทล้จรลิง เรา
พลิสรูจนร์ความเชพกี่อของเราโดยการประพฤตลิของเรา

“เหตยุฉะนกันี้นใหล้พวกเราเพบียรพยายาม…” เราเปป็นฝปีพระหกัตถร์ของพระองคร์ “ทบีกี่ถรูกสรล้างขถึนี้นในพระเยซรู
ครลิสตร์ ใหล้เขล้าสรูล่บรรดาการงานทบีกี่ดบี ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงกจาหนดไวล้ลล่วงหนล้าเพพกี่อทบีกี่พวกเราจะดจาเนลินในการเหลล่านกันี้น”
(อฟ. 2:10) การงานทบีกี่ดบีของเราพลิสรูจนร์ใหล้คนอพกี่นเหร็นวล่าเราเปป็นลรูก ๆ ของพระเจล้า

เปาโลประกาศไปแลล้ววล่าในสมกัยกล่อนบรรพบยุรยุษชาวฮบีบรรูหลายคนไมล่ไดล้เขล้าในคานาอกันเพราะวล่า ถถึงแมล้
พวกเขาไดล้ยลินพระวจนะ พระวจนะนกันี้น “ซถึกี่งไมล่ไดล้ถรูกผสมกกับความเชพกี่อ” พวกเขาจถึงไมล่ไดล้รกับมกันและดกังนกันี้นจถึงไป
ไมล่ถถึงแผล่นดลินทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้น บกัดนบีนี้เปาโลกลล่าววล่า “เกรงวล่าผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดในพวกทล่านจะลล้มลงไปตามตกัวอยล่าง



แบบเดบียวกกัน…ขอใหล้เราเพบียรพยายามทบีกี่จะเขล้าไปในการหยยุดพกักนกันี้น” ถล้าเรากระตพอรพอรล้นในการงานหนกักของ
เราเพพกี่อพระเยซรูครลิสตร์เจล้า นบีกี่จะไมล่เพบียงพลิสรูจนร์ใหล้คนอพกี่นเหร็นวล่าเราเชพกี่อในพระครลิสตร์แลล้วและวางใจในพระราชกลิจทบีกี่
เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์สจาหรกับความรอด แตล่มกันจะทจาใหล้เรามกักี่นใจเองดล้วย เราไมล่ประพฤตลิเพพกี่อจะรกับความรอด
เราประพฤตลิเพราะเรารกับความรอดแลล้ว

การไถล่เปป็นของประทานของพระเจล้า-โดยพระคยุณ ผล่านทางความเชพกี่อ ไมล่เพลิกี่มสลิกี่งใดเขล้าไป แตล่ขนาดแหล่ง
บจาเหนร็จของเราจะถรูกตกัดสลินชบีนี้ขาดโดยความสกัตยร์ซพกี่อแหล่งการงานของเรา ความเปป็นคนตล้นเรพอนของเรา ถล้าเรากล่อ
ทองคจา เงลิน และเพชรพลอย เรากร็จะไดล้รกับบจาเหนร็จ แตล่ถล้าเรากล่อไมล้ หญล้าแหล้ง และฟาง การงานของเรากร็จะถรูก
เผาและเราจะทนทยุกขร์การสรูญเสบีย จงศถึกษาคล้นควล้า 1 โครลินธร์ 3:12-15

ชบีวลิตยล่อมผลลิต ทบีกี่ใดมบีชบีวลิต ทบีกี่นกักี่นกร็ยล่อมมบีหลกักฐานบางอยล่างทบีกี่แสดงถถึงชบีวลิต ทบีกี่ใดมบีชบีวลิต ทบีกี่นกักี่นกร็จะมบีผลบาง
อยล่าง-มกันอาจเลร็กนล้อย แตล่ชบีวลิตจะผลลิต ดกังนกันี้นความเชพกี่อทบีกี่ปราศจากการประพฤตลิกร็ตายเสบียแลล้ว

ทรกัพยร์สมบกัตลิแหล่งบล้านในสวรรคร์ของเราถรูกสล่งไปลล่วงหนล้าขณะทบีกี่เรามบีชบีวลิตอยรูล่บนโลกนบีนี้และทจางานหนกัก
เพพกี่อองคร์ผรูล้เปป็นนาย เราจะไมล่ไดล้รกับบจาเหนร็จตามปรลิมาณแหล่งการงานของเรา แตล่ตามชนลิดแหล่งการงาน-คยุณภาพ 
ไมล่ใชล่ปรลิมาณ พระเจล้าไมล่ไดล้กจาลกังมองหาความใหญล่โต พระองคร์ทรงอยากไดล้ความสกัตยร์ซพกี่อ และเราจะไดล้รกับ
บจาเหนร็จตามการปรนนลิบกัตลิตล่าง ๆ อกันสกัตยร์ซพกี่อของเราทบีกี่พระวลิญญาณไดล้ทรงโปรดประทานแกล่เรา เราอาจเปป็นคน
รกับใชล้ทบีกี่มบีตะลกันตร์เดบียว เราอาจเปป็นคนรกับใชล้ทบีกี่มบีหล้าตะลกันตร์ นล้อยคนอาจเปป็นคนรกับใชล้ทบีกี่มบีสลิบตะลกันตร์ แตล่สลิกี่งทบีกี่จะมบี
คล่ากกับพระเจล้ากร็คพอวล่าเราไดล้ทจางานหนกักอยล่างสกัตยร์ซพกี่อขนาดไหนเพพกี่อเพลิกี่มพรูนเงลินตะลกันตร์ของเรา (มธ. 25:14-30)

ผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วทยุกคนจะเหร็นพระพกักตรร์ของพระเยซรูและจะเขล้าในการหยยุดพกักของพระองคร์ แตล่ 
“คนซถึกี่งหวล่านอยล่างเสบียดาย กร็จะเกบีกี่ยวเกร็บอยล่างเสบียดายดล้วย และคนทบีกี่หวล่านอยล่างบรลิบรูรณร์ กร็จะเกบีกี่ยวเกร็บอยล่าง
บรลิบรูรณร์เชล่นกกัน” (2 คร. 9:6) การไถล่เปป็นของขวกัญอยล่างหนถึกี่ง แตล่บจาเหนร็จตล้องลงแรงเพพกี่อจะไดล้มา:

“เพราะวล่าพวกเราทยุกคนตล้องปรากฏตกัวทบีกี่หนล้าบกัลลกังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพพกี่อทยุกคนจะไดล้รกับตาม
สลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกกระทจาในรล่างกายของตน ตามทบีกี่เขาไดล้กระทจาแลล้ว ไมล่วล่าสลิกี่งนกันี้นจะดบีหรพอเลว” (2 คร. 5:10)

ขล้อ 11 ยกความจรลิงนกันี้นทบีกี่พระวลิญญาณไดล้ทรงเรลิกี่มชบีนี้ใหล้เหร็นในขล้อ 6 ไปสรูล่จยุดสรูงสยุด คนอลิสราเอลสล่วนใหญล่
ทบีกี่ขล่าวประเสรลิฐไดล้ถรูกเทศนาแกล่พวกเขาในตอนแรกนกันี้นไมล่ไดล้รกับพระวจนะของพระเจล้าโดยความเชพกี่อ และเพราะ
ความไมล่เชพกี่อของพวกเขา พวกเขาจถึงพลินาศในถลิกี่นทยุรกกันดาร และเนพกี่องจากมกันเปป็นขล้อเทร็จจรลิงประการหนถึกี่งของ
พระคกัมภบีรร์ทบีกี่วล่าเฉพาะผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิงเทล่านกันี้นจะเขล้าในการหยยุดพกักของพระเจล้า เปาโลจถึง
เตพอนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นใหล้พยายามจนสยุดกจาลกังในการทจาใหล้แนล่ใจวล่าพวกเขาไมล่ไดล้ประสบชะตากรรมเดบียวกกับ
บรรพบยุรยุษของพวกเขาในการเปป็นผรูล้ฟฟังพระวจนะ แตล่ไมล่ใชล่ผรูล้กระทจาตามพระวจนะ

หนถึกี่งในคจาเทศนาทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่สยุดทบีกี่พระเยซรูเคยเทศนาถรูกบกันทถึกไวล้ในลรูกา 13 ในตอนตล้น พระองคร์ทรง
เตพอนวล่าทยุกคนตล้องกลกับใจใหมล่ จากนกันี้นพระองคร์กร็ตรกัสคจาอยุปมาเรพกี่องตล้นมะเดพกี่อทบีกี่ไรล้ผล อกันเปป็นสกัญลกักษณร์ของ
ชนชาตลิอลิสราเอล ผรูล้ฟฟังคนหนถึกี่งทรูลถามพระองคร์วล่า “พระองคร์เจล้าขล้า คนทบีกี่รอดนกันี้นมบีนล้อยคนหรพอ?”

พระเยซรูจะทรงตอบกร็ไดล้วล่า “ใชล่ มบีนล้อยคน” หรพอพระองคร์จะตรกัสกร็ไดล้วล่า “ไมล่ใชล่ คนเปป็นอกันมากจะ
รอด” แตล่พระองคร์กร็ไมล่ไดล้ใหล้คจาตอบทกันี้งสองนบีนี้ พระองคร์ตรกัสวล่า “จงเพบียรเขล้าไปทางประตรูคกับนกันี้น เพราะเรากลล่าว



แกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า คนเปป็นอกันมากจะเสาะหาทบีกี่จะเขล้าไป และจะไมล่สามารถเขล้าไปไดล้” (ลรูกา 13:24)
การอล่านพระคจาขล้อนกันี้นเพบียงขล้อเดบียว โดยไมล่อล่านขล้อพระคจาเหลล่านกันี้นทบีกี่มากล่อนและทบีกี่ตามมา กร็จะทจาใหล้

เราคลิดวล่าเราเขล้าไปทางประตรูนกันี้นโดยการเพบียรพยายามหรพอการดลินี้นรน-แตล่นกักี่นไมล่ใชล่ความจรลิงนกันี้นทบีกี่องคร์พระผรูล้เปป็น
เจล้าทรงนจาเสนอเลย พระองคร์ตรกัสตล่อไปวล่า:

“เมพกี่อเจล้าของบล้านลยุกขถึนี้นและปปิดประตรูแลล้ว และทล่านทกันี้งหลายเรลิกี่มยพนอยรูล่ภายนอก และเคาะทบีกี่ประตรู โดย
กลล่าววล่า ‘นายเจล้าขล้า ๆ ขอเปปิดใหล้พวกขล้าพเจล้าเถลิด’ และเจล้าของบล้านนกันี้นจะตอบและกลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า 
‘เราไมล่รรูล้จกักพวกเจล้าวล่า พวกเจล้ามาจากไหน’ ขณะนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจะเรลิกี่มกลล่าววล่า ‘พวกขล้าพเจล้าไดล้กลินและไดล้ดพกี่ม
ตล่อหนล้าทล่าน และทล่านไดล้สกักี่งสอนตามถนนทกันี้งหลายของพวกขล้าพเจล้า’ แตล่เจล้าของบล้านนกันี้นจะกลล่าววล่า ‘เราบอก
เจล้าทกันี้งหลายวล่า เราไมล่รรูล้จกักพวกเจล้าวล่า พวกเจล้ามาจากไหน จงไปเสบียจากเรา พวกเจล้า บรรดาผรูล้กระทจาความชกักี่ว
ชล้า’ ทบีกี่นกักี่นจะมบีการรล้องไหล้และขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟฟัน เมพกี่อทล่านทกันี้งหลายจะเหร็นอกับราฮกัม และอลิสอกัค และยาโคบ และ
บรรดาศาสดาพยากรณร์ในอาณาจกักรของพระเจล้า และตกัวทล่านทกันี้งหลายเองถรูกผลกักออกไป และพวกเขาจะมา
จากทลิศตะวกันออก และจากทลิศตะวกันตก และจากทลิศเหนพอ และจากทลิศใตล้ และจะมาเอนกายลงในอาณาจกักร
ของพระเจล้า และดรูเถลิด มบีผรูล้ทบีกี่เปป็นคนสยุดทล้ายซถึกี่งจะกลกับเปป็นคนตล้น และมบีผรูล้ทบีกี่เปป็นคนตล้นซถึกี่งจะกลกับเปป็นคนสยุดทล้าย”
(ลรูกา 13:25-30)

เมพกี่อประตรูนกันี้นถรูกปปิด มกันกร็สายเกลินไปเสบียแลล้ว ไมล่วล่าผรูล้ใดจะเคาะดกังขนาดไหน ไมล่วล่าเขาจะวลิงวอนสยุด
หกัวใจสกักเพบียงใด เมพกี่อประตรูนกันี้นถรูกปปิด นายองคร์นกันี้นจะตรกัสตอบวล่า เราไมล่รรูล้จกักเจล้าเลย!

“จงเพบียรเขล้าไป” แคล่หมายความวล่าเราจะตล้องตพกี่นตกัว เราจะตล้องไมล่ผกัดวกันประกกันพรยุล่งในสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่
เกบีกี่ยวขล้องกกับความรอด เราจะตล้องไมล่ไดล้ยลินและปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อสลิกี่งทบีกี่เราไดล้ยลิน

ภาพทบีกี่พระเยซรูประทานใหล้ตรงนบีนี้ในลรูกา 12 เปป็นภาพของใครสกักคนทบีกี่เดลินทางไปทางประตรูเมพอง โดย
พยายามทบีกี่จะไปถถึงประตรูเมพองนกันี้นกล่อนดวงอาทลิตยร์ตกดลินเมพกี่อประตรูเลร็กและประตรูเมพองเหลล่านกันี้นถรูกปปิด ตามทบีกี่
ปฏลิบกัตลิเปป็นธรรมเนบียมตอนทบีกี่พระเยซรูทรงตกันี้งพลกับพลาอยรูล่ในทล่ามกลางมนยุษยร์ เมพกี่อประตรูเมพองถรูกปปิดเพราะคกี่จาแลล้ว 
ไมล่วล่าผรูล้ใดจะเคาะทบีกี่ประตรูนกันี้น เขากร็ไมล่ไดล้เขล้าไป ดกังนกันี้น คจาเตพอนกร็คพอ “จงมาวกันนบีนี้! จงเขล้าไปเดบีตั๋ยวนบีนี้! วกันนบีนี้เปป็นวกัน
แหล่งความรอด เมพกี่อประตรูนกันี้นถรูกปปิด คยุณกร็เขล้าไปไมล่ไดล้แลล้ว!” จงศถึกษาคล้นควล้ามกัทธลิว 25:1-13

คจากรลิยากรบีกทบีกี่ถรูกใชล้ใน “ใหล้พวกเราเพบียรพยายาม” มาจากคจากรลิยาอบีกคจาหนถึกี่งซถึกี่งหมายความวล่ารบีบเรล่ง 
วกันนบีนี้จงฟฟังเสบียงของพระองคร์ วกันนบีนี้จงรกับความรอด-อยล่าอวดถถึงวกันพรยุล่งนบีนี้ เพราะชบีวลิตเปป็นเหมพอนหมอก มกันเปป็น
เหมพอนตล้นหญล้าในทล้องทยุล่งซถึกี่งวกันนบีนี้เปป็นอยรูล่และพรยุล่งนบีนี้กร็จากไป วกันนบีนี้เปป็นวกันทบีกี่ตล้องแนล่ใจเรพกี่องความรอด จงแนล่ใจวล่า
คยุณเขล้าไปกล่อนประตรูนกันี้นถรูกปปิด

ผรูล้รรูล้ภาษากรบีกทบีกี่โดดเดล่นบางทล่านประกาศวล่าภาษากรบีกในขล้อ 11 แคล่หมายความวล่า จงตพกี่นตกัว จงรบีบเรล่ง 
“เกรงวล่าคยุณจะชล้าไปวกันหนถึกี่ง” นบีกี่ยล้อนไปยกังประสบการณร์ของคนอลิสราเอลทบีกี่คาเดชบารเนบีย ซถึกี่งเปป็นเหตยุผลของ
เปาโลในการเตพอนสตลิชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่า “เหตยุฉะนกันี้น ใหล้พวกเราเกรงกลกัวเถลิด เกรงวล่าพระสกัญญาทบีกี่ไดล้มอบไวล้
แกล่พวกเราแลล้วเกบีกี่ยวกกับการเขล้าในการหยยุดพกักของพระองคร์ ผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดในพวกทล่านอาจดรูเหมพอนไปไมล่ถถึงการหยยุด
พกักนกันี้น”



พระเจล้าทรงนจาชนชาตลิอลิสราเอลขล้ามถลิกี่นทยุรกกันดารแลล้ว และพวกเขาไดล้มาถถึงคาเดชบารเนบีย (กกันดารวลิถบี
13 และ 14) และจากทบีกี่นกักี่นเองโมเสสสล่งผรูล้สอดแนมสลิบสองคนนกันี้นเขล้าไปในคานาอกันเพพกี่อสอดแนมแผล่นดลินนกันี้น ผรูล้
สอดแนมเหลล่านกันี้นกลกับมา-แตล่พวกเขาไมล่เหร็นพล้องตรงกกันในรายงานขล่าวของตน สลิบคนในพวกเขาประกาศวล่า
พวกเขาไมล่สามารถยถึดครองแผล่นดลินนกันี้นไดล้เพราะวล่ามบีพวกมนยุษยร์ยกักษร์อยรูล่ทบีกี่นกักี่นซถึกี่งนอกจากเรพกี่องนบีนี้แลล้วคนอลิสราเอล
กร็เปป็นเพบียงตกัตั๊กแตน มบีแตล่คาเลบและโยชรูวาทบีกี่กระตพอรพอรล้นทบีกี่จะไปยถึดครองสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงสกัญญาพวกเขาไวล้แลล้ว

คาเลบกลล่าววล่า “ใหล้พวกเราขถึนี้นไปทกันทบีและยถึดแผล่นดลินนกันี้น เพราะพวกเราสามารถทบีกี่จะมบีชกัยชนะตล่อแผล่น
ดลินนกันี้นไดล้!” กลล่าวอบีกนกัยหนถึกี่ง “ใหล้พวกเราอยล่าผกัดไปอบีกแมล้แตล่วกันเดบียวเลย ใหล้พวกเรารบีบเรล่งเถลิด”

แตล่-เหมพอนทบีกี่เปป็นจรลิงในกรณบีสล่วนใหญล่-คนสล่วนใหญล่มบีอจานาจเหนพอกวล่าและพวกเขาฟฟังผรูล้สอดแนมทบีกี่
ทล้อใจสลิบคนนกันี้น แทนทบีกี่จะฟฟังผรูล้มบีชกัยชนะสองคนนกันี้นทบีกี่ปฝ่าวประกาศวล่าพวกเขาสามารถยถึดครองแผล่นดลินนกันี้นไดล้ ตาม
ทบีกี่พระเจล้าทรงสกัญญาไวล้ และคพนนกันี้น ลรูกหลานของอลิสราเอลรล้องไหล้และพรกี่จาบล่นตล่อโมเสสและอาโรน

“และบรรดาชยุมนยุมชนนกันี้นกร็เปลล่งเสบียงของพวกเขา และรล้องไหล้ และประชากรไดล้รล้องไหล้ในคพนนกันี้น และ
บรรดาลรูกหลานของอลิสราเอลไดล้บล่นตล่อวล่าโมเสสกกับตล่อวล่าอาโรน และชยุมนยุมชนทกันี้งหมดกลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งสองวล่า 
“พระเจล้านล่าจะใหล้พวกเราไดล้ตายเสบียในแผล่นดลินแหล่งอบียลิปตร์ หรพอพระเจล้านล่าจะใหล้พวกเราไดล้ตายเสบียในถลิกี่น
ทยุรกกันดารนบีนี้ และทจาไมพระเยโฮวาหร์ไดล้นจาพวกเราใหล้เขล้ามาในแผล่นดลินนบีนี้ เพพกี่อลล้มลงโดยดาบ เพพกี่อใหล้ภรรยาของ
พวกเรา และลรูก ๆ ของพวกเราตล้องตกเปป็นเหยพกี่อ ไมล่ดบีกวล่าหรพอทบีกี่พวกเราจะกลกับไปยกังอบียลิปตร์” และพวกเขาพรูด
กกันและกกันวล่า “ใหล้พวกเราตกันี้งคนหนถึกี่งขถึนี้นเปป็นหกัวหนล้า และใหล้พวกเรากลกับไปยกังอบียลิปตร์เถลิด” (กดว. 14:1-4)

แตล่พระพลิโรธของพระเจล้ากร็พลยุล่งขถึนี้นตล่อสรูล้พวกเขา-ชนชาตลิทบีกี่ถรูกเลพอกสรรของพระองคร์ ถถึงแมล้จะยกังเปป็น
ชนชาตลิทบีกี่ไมล่เชพกี่อ และพระองคร์ตรกัสวล่า “เราจะทนชยุมนยุมชนชกักี่วรล้ายนบีนี้นานสกักเทล่าใด ซถึกี่งบล่นตล่อวล่าเรา เราไดล้ยลินเสบียง
บล่นทกันี้งหลายของลรูกหลานของอลิสราเอล ซถึกี่งพวกเขาบล่นตล่อวล่าเรา จงกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า พระเยโฮวาหร์ตรกัสวล่า 
‘เรามบีชบีวลิตอยรูล่แนล่ฉกันใด ตามทบีกี่พวกเจล้าไดล้พรูดในหรูของเราแลล้ว เรากร็จะทจาแกล่พวกเจล้าตามนกันี้น บรรดาซากศพของ
พวกเจล้าจะรล่วงหลล่นอยรูล่ในถลิกี่นทยุรกกันดารนบีนี้ และคนทกันี้งหมดทบีกี่ไดล้ถรูกนกับไวล้ของพวกเจล้าตามจจานวนคนทกันี้งหมดของ
พวกเจล้า ตกันี้งแตล่อายยุยบีกี่สลิบปปีขถึนี้นไป ซถึกี่งไดล้บล่นตล่อวล่าเรา ไมล่ตล้องสงสกัยเลย พวกเจล้าจะไมล่เขล้าไปในแผล่นดลินนกันี้น ซถึกี่งเราไดล้
ปฏลิญาณเกบีกี่ยวกกับมกันวล่าจะทจาใหล้พวกเจล้าอาศกัยอยรูล่ในนกันี้น เวล้นแตล่คาเลบบยุตรชายของเยฟยุนเนหร์และโยชรูวาบยุตรชาย
ของนรูน” (กดว. 14:27-30)

คนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นไดล้ยลินคจาตกัดสลินอกันนล่ากลกัวของพระเยโฮวาหร์ทบีกี่มบีตล่อพวกเขาแลล้ว-แตล่พวกเขาทจา
อะไร? พวกเขากลกับใจใหมล่ไหม? พวกเขาซบหนล้าลงตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าและอธลิษฐานทรูลขอพระเมตตาและ
การยกโทษไหม? ไมล่เลย! พวกเขาทจาอะไรครกับ?

“และพวกเขาลยุกขถึนี้นแตล่เชล้า และพวกเขาขถึนี้นไปยกังยอดภรูเขา โดยกลล่าววล่า “ดรูเถลิด พวกเรามาอยรูล่ทบีกี่นบีกี่แลล้ว 
และจะขถึนี้นไปยกังสถานทบีกี่ซถึกี่งพระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงสกัญญาไวล้ เพราะพวกเราไดล้ทจาบาปแลล้ว” และโมเสสกลล่าววล่า 
“ทจาไมพวกทล่านละเมลิดตล่อพระบกัญชาของพระเยโฮวาหร์ แตล่การกระทจานบีนี้จะไมล่สจาเรร็จ อยล่าขถึนี้นไปเลย เพราะพระ
เยโฮวาหร์ไมล่ทรงอยรูล่ทล่ามกลางพวกทล่าน เพพกี่อวล่าพวกทล่านจะไมล่ลล้มตายอยรูล่ตล่อหนล้าบรรดาศกัตรรูของพวกทล่าน เพราะ
คนอามาเลขและคนคานาอกันอยรูล่ขล้างหนล้าพวกทล่านทบีกี่นกักี่น และพวกทล่านจะลล้มลงโดยดาบ เพราะพวกทล่านไดล้หกัน



ไปเสบียจากพระเยโฮวาหร์ ฉะนกันี้นพระเยโฮวาหร์จะไมล่อยรูล่กกับพวกทล่าน”
“แตล่พวกเขาบกังอาจขถึนี้นไปยกังยอดเขา แตล่อยล่างไรกร็ตามหบีบแหล่งพกันธสกัญญาของพระเยโฮวาหร์และโมเสส

ไมล่ไดล้ออกไปนอกคล่าย แลล้วคนอามาเลขลงมา และคนคานาอกันซถึกี่งอาศกัยอยรูล่ในเนลินเขานกันี้น และฟาดฟฟันพวกเขา 
และทจาใหล้พวกเขาแตกพล่าย จนถถึงโฮรร์มาหร์” (กดว. 14:40-45) 

พวกเขาชล้าไปแคล่วกันเดบียว พวกเขารอนานเกลินไปวกันเดบียว! พระเจล้าทรงรล้องประกาศผล่านทางศาสดา
พยากรณร์ของพระองคร์วล่า “วกันนบีนี้ ถล้าทล่านทกันี้งหลายจะฟฟังพระสยุรเสบียงของพระองคร์ อยล่าทจาใหล้ใจของพวกทล่านแขร็ง
กระดล้างไป”-แตล่พวกเขากร็ไมล่ไดล้ฟฟัง พวกเขาฟฟังสลิบคนนกันี้นแทนทบีกี่จะฟฟังสองคนนกันี้น คพอคาเลบและโยชรูวา แคล่วกัน
เดบียวกล่อนทบีกี่พวกเขาถรูกฟาดฟฟัน พวกเขาชล้าไปแคล่วกันเดบียว

ครลิสเตบียนทกันี้งหลายเปป็นคนแปลกหนล้าในดลินแดนตล่างถลิกี่น เราเปป็นผรูล้สกัญจรบนแผล่นดลินโลก เปป็นพลเมพอง
แหล่งสวรรคร์ เรานกักี่งดล้วยกกันในสวรรคสถานแลล้วในพระเยซรูครลิสตร์ และเราจะตล้องไมล่มองยล้อนกลกับไปยกังโลกธาตยุ
อนาถาเหลล่านกันี้นและหมล้อตล้มเนพนี้อของอบียลิปตร์ คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปรารถนาสลิกี่งตล่าง ๆ ของเนพนี้อหนกังและของโลกนบีนี้กร็
เทล่ากกับเปป็นพยานวล่าพวกเขาพบสลิกี่งทบีกี่ใชล้แทนการหยยุดพกักของพระเจล้าไดล้

เราตล้องฟฟังคจาเตพอนนกันี้นของมบีคาหร์ 2:10: “พวกเจล้าจงลยุกขถึนี้น และไปเสบียเถลิด เพราะทบีกี่นบีกี่ไมล่ใชล่ทบีกี่พกักของ
พวกเจล้า เพราะทบีกี่นบีกี่เปป็นมลทลิน ทบีกี่นบีกี่จะทจาลายพวกเจล้า แมล้แตล่ดล้วยการทจาลายอกันสาหกัส!”

1 ยอหร์น 2:17 บอกเราวล่า “...และโลกกจาลกังผล่านพล้นไป พรล้อมกกับราคะตกัณหาของโลกนกันี้น แตล่ผรูล้ทบีกี่กระทจา
ตามพระประสงคร์ของพระเจล้ากร็ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์!” เราจะไมล่มบีทางรรูล้จกักการหยยุดพกักอกันสมบรูรณร์แบบจนกวล่าเรา
เขล้าในการหยยุดพกักของพระองคร์ เราอยรูล่ในโลกแหล่งบาปและความทยุกขร์โศก โลกทบีกี่อยากปลล้นสลิทธลิโดยกจาเนลิดฝฝ่าย
วลิญญาณของเราไปจากเรา แตล่วกันหนถึกี่งเราจะเขล้าในการหยยุดพกักของพระองคร์ใน “ดลินแดนนกันี้นทบีกี่งดงามกวล่าแสง
ตะวกัน”

ในขล้อ 11 ความหมายจรลิง ๆ แลล้วกร็คพอ จงรบีบเรล่ง จงขมบีขมกัน จงแสวงหาอยล่างกระตพอรพอรล้นและอยล่าง
พากเพบียร ความจรลิงเดบียวกกันนบีนี้ถรูกประกาศใน 2 ทลิโมธบี 2:15 ทบีกี่เปาโลกลล่าววล่า “จงศถึกษาคล้นควล้าเพพกี่อสจาแดง
ตนเองใหล้เปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยพระเจล้า เปป็นคนงานทบีกี่ไมล่ตล้องละอาย แยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงนกันี้นไดล้อยล่าง
ถรูกตล้อง”

ครลิสเตบียนทกันี้งหลายตล้องตระหนกักวล่าพญามารยกังเปป็นศกัตรรูของเราอยรูล่ และถล้ามกันไมล่สามารถกกัดกลินและ
ทจาใหล้จลิตวลิญญาณของเราตกนรกไดล้ มกันกร็จะทจาเตร็มทบีกี่เพพกี่อทจาลายคจาพยานของเราและทจาใหล้เราใชล้การไมล่ไดล้ในการ
รกับใชล้องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า เราตล้องเดลินทยุกวกันโดยความเชพกี่อ โดยมอบถวายจลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกายซถึกี่งถรูกชจาระ
แยกตกันี้งทกันี้งหมดแดล่พระองคร์ จงสกังเกตฮบีบรรู 4:11, 1 โครลินธร์ 10:10-12 และ 2 เปโตร 1:5-10

ขล้อ 12: “เพราะวล่าพระวจนะของพระเจล้านกันี้นมบีชบีวลิต และทรงฤทธานยุภาพ และคมยลิกี่งกวล่าดาบสองคมใด 
ๆ โดยแทงทะลยุจนกระทกักี่งผล่าจลิตและวลิญญาณ ทกันี้งขล้อกระดรูกและไขในกระดรูก แยกออกจากกกัน และเปป็นผรูล้วลินลิจฉกัย
บรรดาความคลิดและความมยุล่งหมายแหล่งใจ”

ขล้อ 12 และ 13 ถรูกนจาเสนอตรงนบีนี้โดยมบีจยุดประสงคร์ทบีกี่ชกัดเจนในการทดสอบคจาประกาศตกัวของคน ๆ 
หนถึกี่งและทจาใหล้แตล่ละคนทราบอยล่างแนล่นอนไดล้วล่าตนบกังเกลิดใหมล่แลล้วหรพอยกัง



“เพราะวล่า” ในขล้อ 12 สพกี่อถถึงเหตยุผล และผรูกพระคจาขล้อนบีนี้เขล้ากกับวลบีแรกในขล้อ 11 นบีกี่จถึงจะอล่านวล่า “เหตยุ
ฉะนกันี้นใหล้พวกเราเพบียรพยายามทบีกี่จะเขล้าไปในการหยยุดพกักนกันี้น…เพราะวล่าพระวจนะของพระเจล้านกันี้นมบีชบีวลิต และ
ทรงฤทธานยุภาพ และคมยลิกี่งกวล่าดาบสองคมใด ๆ…”

แนล่นอนวล่ามกันปรากฏชกัดเจนวล่าผรูล้ใดทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วจะทราบวล่าตนรกับความรอดแลล้วอยล่างแทล้จรลิงเมพกี่อ
เขาขมบีขมกันในการคล้นดรูพระคกัมภบีรร์ ประสบการณร์แบบครลิสเตบียนของการบกังเกลิดใหมล่ไมล่ประกอบดล้วยเรพกี่อง
ภายนอกทกันี้งหลายมากเทล่ากกับพระวจนะของพระเจล้าทบีกี่อยรูล่ภายในเรา ซถึกี่งทลิกี่มแทงกระทกักี่งผล่าแยกจลิตใจและวลิญญาณ
ออกจากกกัน

พระเยซรูตรกัสวล่า “แทล้จรลิงแลล้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ผรูล้ใดทบีกี่ฟฟังคจาของเรา และเชพกี่อบนพระองคร์ผรูล้ไดล้
ทรงสล่งเรามานกันี้น กร็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และจะไมล่เขล้าสรูล่การปรกับโทษ แตล่ไดล้ผล่านพล้นจากความตายไปสรูล่ชบีวลิตแลล้ว”
(ยอหร์น 5:24)

การไดล้ยลินพระวจนะยล่อมสรล้างขถึนี้นใหมล่และไถล่ถอน มนยุษยร์ถรูกสรล้างตามแบบพระฉายของพระเจล้า: “และ
พระเจล้าตรกัสวล่า “จงใหล้พวกเราสรล้างมนยุษยร์ในแบบพระฉายของพวกเรา ตามลกักษณะของพวกเรา…” (ปฐก. 
1:26) พระเจล้าทรงเปป็นตรบีเอกานยุภาพ และดล้วยเหตยุนบีนี้มนยุษยร์จถึงเปป็นสามในหนถึกี่ง-จลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกาย

วลิญญาณคพอสล่วนทบีกี่สรูงทบีกี่สยุดของมนยุษยร์ วลิญญาณคพอสล่วนทบีกี่ทจาใหล้มนยุษยร์ตระหนกักรรูล้เกบีกี่ยวกกับพระเจล้า
จลิตใจ (จลิตวลิญญาณ) คพอ คน ๆ นกันี้นเอง-สล่วนนกันี้นของมนยุษยร์ทบีกี่รกักหรพอเกลบียด ทบีกี่ตกันี้งของอารมณร์ตล่าง ๆ ทบีกี่ตกันี้ง

ของการตระหนกักรรูล้เกบีกี่ยวกกับตกัวเอง
มนยุษยร์มบีวลิญญาณ แตล่มนยุษยร์เปป็นจลิตวลิญญาณทบีกี่มบีชบีวลิตอยรูล่ รล่างกายเปป็นบล้านทบีกี่จลิตใจและวลิญญาณอาศกัยอยรูล่

ขล้างใน
พระเจล้าทรงเตพอนอาดกัมวล่า “เจล้าอยล่ากลินจากตล้นนกันี้น เพราะวล่าในวกันทบีกี่เจล้ากลินจากตล้นนกันี้น เจล้าจะตายอยล่าง

แนล่นอน” และวกันนกันี้นทบีกี่อาดกัมไมล่เชพกี่อฟฟังพระเจล้า เขากร็ตายฝฝ่ายวลิญญาณ-แตล่เราตล้องจจาใหล้ขถึนี้นใจวล่าในพระวจนะของ
พระเจล้า ความตายไมล่ไดล้หมายถถึงการสรูญพกันธยุร์หรพอการหยยุดมบีตกัวตน มกันไมล่ไดล้หมายความวล่าคน ๆ นกันี้นไมล่เปป็นอยรูล่
อบีกตล่อไป ในโลกวลิญญาณ ความตายหมายถถึงการแยกขาด (ศถึกษา ลรูกา 15:24) ปราศจากพระเจล้า มนยุษยร์กร็ตาย
เสบียแลล้วในการละเมลิดและบาปตล่าง ๆ (อฟ. 2:1) “โดยถรูกทจาใหล้อยรูล่หล่างจากชบีวลิตของพระเจล้า” (อฟ. 4:18) อาดกัม
ไมล่เชพกี่อฟฟังพระเจล้า กลินผลไมล้ตล้องหล้ามนกันี้น และการรล่วมสามกัคคบีธรรมระหวล่างอาดกัมกกับพระเจล้ากร็ถรูกตกัดขาด เขาถรูก
แยกขาดจากพระเจล้าและไดล้กลายเปป็นผรูล้ถรูกสรล้างทบีกี่ลล้มลง ดกังนกันี้นในอาดกัมทยุกคนจถึงตาย

เมพกี่อพระเยซรูทรงรล้องไหล้ทบีกี่อยุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัส พระองคร์กร็ “ทรงครกี่จาครวญในจลิตวลิญญาณและทรง
เปป็นทยุกขร์” (ยอหร์น 11:33) แตล่ในสวนเกทเสมนบีเมพกี่อพระองคร์ทรงเทจลิตวลิญญาณของพระองคร์ออกมาจรลิง ๆ 
เพราะบาปเหลล่านกันี้นของโลก พระองคร์กร็ตรกัสวล่า “จลิตใจของเราโศกเศรล้ายลิกี่งนกัก แทบจะตายไดล้เลย” (มาระโก 
14:34) ทบีกี่อยุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัส พระองคร์กจาลกังคลิดถถึงเพพกี่อนคนหนถึกี่งทบีกี่ไดล้ตายไป ในความปวดรล้าวของพระองคร์
ในสวนนกันี้น พระองคร์กจาลกังเทจลิตวลิญญาณของพระองคร์ออกมาเพพกี่อโลกทบีกี่หลงหาย

“แตล่มนยุษยร์ธรรมดาไมล่รกับเอาสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจล้า เพราะสลิกี่งเหลล่านกันี้นเปป็น
ความโงล่เขลาสจาหรกับเขา และเขาไมล่สามารถทราบสลิกี่งเหลล่านกันี้นไดล้ เพราะวล่าสลิกี่งเหลล่านกันี้นตล้องสกังเกตโดยจลิต



วลิญญาณ” (1 คร. 2:14) คนทบีกี่ยกังไมล่ไดล้ถรูกสรล้างใหมล่กร็ถรูกบงการโดยจลิตวลิญญาณของเขา เขาเชพกี่อฟฟังอารมณร์ตล่าง ๆ
(ตกัณหา) แหล่งจลิตวลิญญาณของเขา ในความคลิดของเขา สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณกร็เปป็นเรพกี่องโงล่เขลา และเขา
ไมล่มบีทางทราบสลิกี่งตล่าง ๆ ของพระเจล้าไดล้จนกวล่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงกระทจาการอกัศจรรยร์หนถึกี่งในจลิตวลิญญาณ
ของเขาและเขามารรูล้จกัก “ฤทธานยุภาพอกันนลิรกันดรร์ของพระองคร์และความเปป็นพระเจล้า” นกันี้น

เราอล่านใน 1 โครลินธร์ 15:45 วล่า “และตามทบีกี่มบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘มนยุษยร์คนแรก คพออาดกัม ไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็น
จลิตวลิญญาณทบีกี่มบีชบีวลิตอยรูล่’ แตล่อาดกัมคนหลกังนกันี้นไดล้ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นวลิญญาณทบีกี่ทจาใหล้มบีชบีวลิต” สล่วนแรกของพระคจาขล้อ
นบีนี้เปป็นคจาพรูดทบีกี่ยกมาจากปฐมกาล 2:7

“มนยุษยร์คนแรกนกันี้นกจาเนลิดจากดลินและเปป็นมนยุษยร์ดลิน มนยุษยร์ทบีกี่สองนกันี้นเปป็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าจากสวรรคร์”
(1 คร. 15:47) คนทบีกี่ยกังไมล่ไดล้ถรูกสรล้างใหมล่ยล่อมไมล่พลิจารณาสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ สลิกี่งเหลล่านกันี้นเปป็นเรพกี่องโงล่
เขลาในความคลิดของเขาเพราะวล่าเขาออกหล่างอยล่างสลินี้นเชลิงจากชบีวลิตของพระเจล้า ตายในการละเมลิดและบาปตล่าง 
ๆ และหนทางเดบียวทบีกี่เขาจะถรูกเปลบีกี่ยนแปลงไดล้กร็คพอ โดยทาง “ฤทธานยุภาพอกันนลิรกันดรร์ของพระองคร์และความ
เปป็นพระเจล้า”

เรารกับการบกังเกลิดใหมล่โดยฤทธานยุภาพแหล่งพระวจนะของพระเจล้า (รม. 1:16,17; ยอหร์น 5:24; อฟ. 
2:8; รม. 10:17) เรารกับความรอดโดยการไดล้ยลินและรกับเอาพระวจนะของพระเจล้า และเมพกี่อเรารกับเอาพระวจนะ
นกันี้น มกันกร็ “ผล่าแยก” จลิตใจและวลิญญาณออกจากกกันจรลิง ๆ ดกังนกันี้นเราจถึงถรูกทจาใหล้คพนดบีกกันกกับพระเจล้า (2 คร. 
5:19) และวลิญญาณนกันี้นกร็ถรูกทจาใหล้กลกับคพนสรูล่การรล่วมสนลิทกกับพระเจล้าซถึกี่งอาดกัมเคยมบีกล่อนทบีกี่เขาไดล้ทจาบาป

เปาโลกลล่าวแกล่เหลล่าผรูล้เชพกี่อในกรยุงโรมวล่า “เพราะพระเจล้าทรงเปป็นพยานของขล้าพเจล้า ผรูล้ซถึกี่งขล้าพเจล้ารกับใชล้
ดล้วยจลิตวลิญญาณของขล้าพเจล้า…” (รม. 1:9) เขากลล่าวแกล่ชาวโครลินธร์วล่า “...จลิตวลิญญาณของขล้าพเจล้าอธลิษฐานกร็
จรลิง…” (1 คร. 14:14) มกันจะเปป็นวกันแสนสยุขในชบีวลิตของผรูล้เชพกี่อทบีกี่รกักบางคนเมพกี่อพวกเขาตระหนกักวล่า “สลิกี่งซถึกี่งบกังเกลิด
จากพระวลิญญาณกร็เปป็นจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 3:6)

ไมล่แปลกทบีกี่พญามารกจาลกังทจาทยุกอยล่างในอจานาจของมกันวกันนบีนี้เพพกี่อทจาลายความนล่าเชพกี่อถพอของพระวจนะ
ของพระเจล้าผล่านทางพวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยม ไมล่แปลกทบีกี่มกันกจาลกังพยายามทบีกี่จะปลล้นการดลใจดล้าน
ถล้อยคจาและฤทธลิธิ์เดชของพระวจนะไป พระวจนะถรูกประกาศวล่าไดล้รกับคยุณลกักษณะทยุกประการของพระเจล้าผรูล้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์เอง-และแทล้จรลิงแลล้ว “ในเรลิกี่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยรูล่แลล้ว และพระวาทะทรงอยรูล่กกับพระเจล้า 
และพระวาทะทรงเปป็นพระเจล้า…และพระวาทะไดล้รกับสภาพเปป็นเนพนี้อหนกัง…” (ยอหร์น 1:1,14)

พระวจนะถรูกประกาศวล่า “มบีชบีวลิต” พระเจล้าทรงมบีชบีวลิตอยล่างแทล้จรลิงฉกันใด พระวจนะกร็มบีชบีวลิตฉกันนกันี้น 
เหตยุผลเดบียวทบีกี่บางคนไมล่รกักพระคกัมภบีรร์และไมล่สามารถเขล้าใจถล้อยคจาแสนวลิเศษเหลล่านกันี้นในพระคกัมภบีรร์กร็คพอ เพราะ
วล่าพวกเขาเองเยร็นชาและตายฝฝ่ายวลิญญาณ พระวจนะของพระเจล้ามบีชบีวลิต อบอยุล่น สรล้างความสดชพกี่น มกันเปป็นนนี้จา
สจาหรกับจลิตวลิญญาณทบีกี่กระหายและขนมปฟังแกล่ใจทบีกี่หลิวโหย พระวจนะนกันี้นเปปีปี่ยมดล้วยฤทธลิธิ์และแขร็งขกัน มกันกระทจากลิจ
จงสกังเกตเอเฟซกัส 1:11, ฟปีลลิปปปี 2:13; อลิสยาหร์ 45:11

พระวจนะของพระเจล้านกันี้น “คมยลิกี่งกวล่าดาบสองคมใด ๆ” พระวจนะถรูกเปรบียบเทบียบวล่าเปป็นเหมพอนดาบ
เลล่มหนถึกี่งบล่อย ๆ จงสกังเกตเอเฟซกัส 6:17; วลิวรณร์ 1:16, 2:12, 19:15; อลิสยาหร์ 49:2 และโฮเชยา 6:5 ดาบสองคม



เปป็นดาบทบีกี่มบีคมดาบสองอกัน-ซถึกี่งบางกวล่าและคมกวล่าดาบปกตลิทกักี่วไป พระวจนะของพระเจล้านกันี้นคมกรลิบจนถถึงขนาด
ทบีกี่มกันผล่าแยกขล้อกระดรูกและไขในกระดรูก จลิตใจและวลิญญาณออกจากกกันไดล้

พระวจนะของพระเจล้าผล่าแยก-มกันเปปิดเผยและตบีแผล่ใหล้กระจล่าง โดยเปปิดโปงความลกับเหลล่านกันี้นของจลิต
วลิญญาณ พระวจนะเปป็น “ผรูล้วลินลิจฉกัย”-นกักี่นคพอ มกันวล่องไวในการตกัดสลินและวลินลิจฉกัยเจตนาตล่าง ๆ ของใจและการ
ทจางานทกันี้งหมดของจลิต

ครลิสเตบียนทกันี้งหลายหยยุดพกักโดยความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า เราทจางาน
หนกัก โดยบากบกักี่นมยุล่งไปสรูล่เสล้นชกัยเพพกี่อรกับรางวกัลแหล่งการทรงเรบียกจากเบพนี้องสรูงของพระเจล้าในพระเยซรูครลิสตร์ บาก
บกักี่นมยุล่งไปสรูล่มรดกทบีกี่ไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่านกันี้นซถึกี่งถรูกจองไวล้ในสวรรคร์แลล้วเพพกี่อเรา และขณะทบีกี่เดลินทางผล่านถลิกี่นทยุรกกันดารนบีนี้อยรูล่ 
เรากร็ถรูกนจาทางโดยพระวจนะของพระเจล้า เรามบีพระวจนะเพพกี่อใหล้กจาลกังใจเรา มกันเปป็นโคมสจาหรกับเทล้าของเราและ
เปป็นดวงสวล่างแกล่วลิถบีทางของเรา

พระวจนะของพระเจล้านกันี้นสมบรูรณร์แบบ มกันเปลบีกี่ยนแปลงจลิตวลิญญาณและใหล้ความสวล่าง มกันเขล้าไปสรูล่กล้น
บถึนี้งของใจ โดยตรวจคล้นทยุกความคลิดทบีกี่อยรูล่ลกับ ๆ และตกัดสลินบาปทบีกี่ซล่อนอยรูล่ทยุกอยล่าง ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายถพอครองพระวา
ทะในใจของตน และการถพอครองพระวาทะนกันี้น กร็เทล่ากกับถพอครองพระทกัยของพระครลิสตร์เพราะวล่าพระองคร์ทรง
เปป็นพระวาทะในเนพนี้อหนกัง

“... ‘บรรดาเนพนี้อหนกังกร็เปป็นเหมพอนตล้นหญล้า และบรรดาสงล่าราศบีของมนยุษยร์กร็เปป็นเหมพอนดอกไมล้แหล่งทยุล่ง
หญล้า ตล้นหญล้าเหบีกี่ยวแหล้งไป และดอกไมล้นกันี้นกร็รล่วงโรยไป แตล่พระวจนะขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าคงทนอยรูล่เปป็นนลิตยร์’ 
และนบีกี่คพอพระวจนะซถึกี่งโดยขล่าวประเสรลิฐไดล้ถรูกประกาศแกล่พวกทล่าน” (1 ปต. 1:24,25)

“เหตยุฉะนกันี้น จงวางการโสโครกทยุกอยล่าง และการชกักี่วรล้ายอกันดาษดพกี่นไวล้ตล่างหาก และจงรกับพระวจนะทบีกี่
ถรูกฝฟังลงไปอยล่างถาวรนกันี้นดล้วยความนอบนล้อม ซถึกี่งสามารถชล่วยจลิตวลิญญาณของพวกทล่านใหล้รอดไดล้” (ยากอบ
1:21)

พระวาทะนกันี้นทรงมบีชบีวลิต (วว. 1:18; ยอหร์น 5:26; 6:63, 68)
“เหตยุฉะนกันี้น โดยวางบรรดาการคลิดปองรล้าย และการอยุบายทกันี้งสลินี้น และการหนล้าซพกี่อใจคดทกันี้งหลาย และ

ความอลิจฉารลิษยาตล่าง ๆ และคจาพรูดชกักี่วรล้ายทกันี้งปวง ดยุจพวกเดร็กทารกแรกเกลิด จงปรารถนานนี้จานมอกันบรลิสยุทธลิธิ์แหล่ง
พระวจนะ เพพกี่อพวกทล่านจะเตลิบโตขถึนี้นโดยพระวจนะนกันี้น” (1 ปต. 2:1,2)

พระวจนะของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ พระวจนะทบีกี่ไดล้อยรูล่ในเรลิกี่มแรกนกันี้น พระวจนะทบีกี่ตกันี้งมกักี่นคงอยรูล่เปป็น
นลิตยร์ในสวรรคร์ ซถึกี่งโดยพระวจนะนกันี้นสรรพสลิกี่งทบีกี่ไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้น พระวจนะเดบียวกกันนกันี้นไดล้ผล่าแยกความมพดจากความ
สวล่าง นนี้จาทบีกี่อยรูล่เบพนี้องบนจากนนี้จาทบีกี่อยรูล่เบพนี้องลล่าง แผล่นดลินแหล้งจากทะล (ปฐก. 1)

พระเยซรูไดล้เสดร็จจากสวรคร์มาสรูล่แผล่นดลินโลกเพพกี่อประกาศพระบลิดา (ยอหร์น 1:18) พระองคร์ทรงมบีความ
เชพกี่อทบีกี่ไมล่รรูล้สกักี่นคลอนในพระเจล้า ความรกักของพระองคร์นกันี้นไมล่มบีวกันหมด ไมล่รรูล้เปลบีกี่ยนแปลง พระองคร์ไดล้ประทานสลิกี่ง
สารพกัด โดยไมล่คาดหวกังสลิกี่งใดตอบแทน พระองคร์ทรงชอบธรรม แตล่พระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อคนอธรรม 
พระองคร์ทรงไมล่มบีบาป แตล่พระองคร์ไดล้ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นบาปเพพกี่อเราเพพกี่อทบีกี่เราจะถรูกทจาใหล้เปป็นความชอบธรรมของ
พระเจล้าในพระองคร์ พระองคร์ทรงมบีชบีวลิต พระองคร์ทรงรกัก และพระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อเรา-และถล้าเราไดล้ยลิน



พระวจนะของพระองคร์และเชพกี่อพระวจนะของพระองคร์ มกันกร็นจาชบีวลิตนลิรกันดรร์มาสรูล่ดวงใจของเรา
เมพกี่อเราเหร็นตามพระวจนะของพระองคร์วล่าพระเยซรูไดล้ทรงทนทยุกขร์สลิกี่งใดเพพกี่อเรา เรากร็รล้องออกมาพรล้อม

กกับโยบวล่า “ขล้าพระองคร์เคยไดล้ยลินถถึงพระองคร์ดล้วยหรู แตล่บกัดนบีนี้ตาของขล้าพระองคร์เหร็นพระองคร์แลล้ว ฉะนกันี้นขล้า
พระองคร์จถึงเกลบียดชกังตกัวเอง และกลกับใจอยรูล่ในผงคลบีและขบีนี้เถล้า” (โยบ 42:5,6)

เรารล้องพรล้อมกกับอลิสยาหร์วล่า “วลิบกัตลิแกล่ขล้าพเจล้า เพราะขล้าพเจล้าถรูกตกัดออกแลล้ว เพราะขล้าพเจล้าเปป็นคนทบีกี่มบี
รลิมฝปีปากทบีกี่ไมล่สะอาด และขล้าพเจล้าอาศกัยอยรูล่ในทล่ามกลางประชากรทบีกี่มบีรลิมฝปีปากทบีกี่ไมล่สะอาด เพราะนกัยนร์ตาของ
ขล้าพเจล้าไดล้เหร็นกษกัตรลิยร์ คพอพระเยโฮวาหร์จอมโยธา” (อสย. 6:5)

พระวจนะของพระเจล้าเปป็นกระจกบานหนถึกี่งทบีกี่นจาเราเขล้าสรูล่เบพนี้องพระพกกัตรร์ของพระเจล้าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์องคร์นกันี้น
ผรูล้ทรงปรารถนาความจรลิงในมนยุษยร์ทบีกี่อยรูล่ภายใน ครลิสเตบียนทบีกี่เขล้าสนลิทอยรูล่ในพระวจนะกร็ถรูกตกัดสลิน ถรูกตบีสอน ถรูก
ปรกับปรยุงแกล้ไข ถรูกนจา และถรูกตจาหนลิ ผรูล้เชพกี่อคนใดทบีกี่เปป็นแบบนกันี้นกร็รล้องออกมารล่วมกกับดาวลิดวล่า “ขอทรงคล้นดรูขล้า
พระองคร์ โอ ขล้าแตล่พระเจล้า และทรงทราบใจของขล้าพระองคร์ ขอทรงลองดรูขล้าพระองคร์ และทรงทราบความคลิด
ทกันี้งหลายของขล้าพระองคร์ และทอดพระเนตรวล่ามบีทางชกักี่วใด ๆ ในขล้าพระองคร์หรพอไมล่ และขอทรงนจาขล้าพระองคร์
ไปในมรรคานลิรกันดรร์นกันี้น!” (เพลงสดยุดบี 139:23,24) ผรูล้เชพกี่อทบีกี่เปป็นแบบนกันี้นกร็พบสกันตลิสยุขทบีกี่เกลินความเขล้าใจทยุกอยล่าง 
และหากไมล่มบีการฟป้องใจ การตบีสอน และการปรกับปรยุงแกล้ไขทบีกี่มาโดยทางการศถึกษาคล้นควล้าพระวจนะอยล่างขยกัน
ขกันแขร็งและไมล่รรูล้จกักเหนร็ดเหนพกี่อย กร็ไมล่อาจมบีสกันตลิสยุขและการหยยุดพกักอกันสมบรูรณร์ในพระครลิสตร์ไดล้

ครลิสเตบียนนล้อยคนนกักดพกี่มดกี่จากกับสลิทธลิโดยกจาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของตนเพราะวล่าพวกเขาไมล่ศถึกษาคล้นควล้า
อยล่างขยกันขกันแขร็งเพพกี่อสจาแดงตกัวเองวล่าเปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยพระเจล้า โดยมองเขล้าไปในกระจกบานนกันี้นแหล่งพระราช
บกัญญกัตลิแหล่งเสรบีภาพอกันสมบรูรณร์แบบ-พระวจนะของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่

พระวจนะของพระเจล้าเตพอนวล่า “เหตยุฉะนกันี้นจงใหล้คนทบีกี่คลิดวล่าตกัวเองยพนมกักี่นคงแลล้วระวกังใหล้ดบี เกรงวล่าเขา
จะลล้มลง”-และจากนกันี้นกร็ใหล้ความมกักี่นใจอกันเปปีปี่ยมสยุขวล่าพระเจล้าทรงจกัดเตรบียมการชล่วยใหล้พล้นสจาหรกับการทดลองใด 
ๆ ทบีกี่อาจมาสรูล่เราไดล้ (1 คร. 10:12,13)

ผรูล้เชพกี่อทบีกี่ดจาเนลินชบีวลิตในพระวจนะกร็ไมล่ไวล้วางใจในเนพนี้อหนกัง เขาชพกี่นชมยลินดบี-ไมล่ใชล่ในเนพนี้อหนกัง แตล่ในพระเยซรู
ครลิสตร์ ถล้าเราตกัดสลินตกัวเอง เรากร็ไมล่ถรูกตกัดสลินโดยองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า ถล้าเราสารภาพบาปทกันี้งหลายของเรา พระองคร์
กร็ทรงสกัตยร์ซพกี่อและเทบีกี่ยงธรรมทบีกี่จะยกโทษบาปทกันี้งหลายของเรา เมพกี่อเราสารภาพวล่าเราไดล้ลล้มเหลวหรพอไมล่ยอมรกับ
พระองคร์ เรากร็ทรูลไดล้วล่า “พระองคร์เจล้าขล้า พระองคร์ทรงทราบวล่าขล้าพระองคร์รกักพระองคร์” และวางใจพกักสงบใน
ความรรูล้ทบีกี่วล่าพระองคร์ทรงทราบใจของเรา

ขล้อ 13: “และไมล่มบีสลิกี่งเนรมลิตสรล้างใด ๆ ทบีกี่ไมล่ไดล้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองคร์ แตล่สลิกี่งสารพกัดกร็
เปลพอยเปลล่าและปรากฏแจล้งตล่อพระเนตรของพระองคร์ผรูล้ซถึกี่งพวกเราตล้องเกบีกี่ยวขล้อง”

เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคจาทบีกี่แปลเปป็น “และไมล่” ควรอล่านวล่า “และไมล่มบีสลิกี่งทบีกี่ถรูกสรล้างใดทบีกี่ไมล่ถรูกเผย
ใหล้ประจกักษร์…” Amplified New Testament แปลขล้อนบีนี้วล่า “และไมล่มบีสลิกี่งทบีกี่ถรูกสรล้างใดทบีกี่มบีอยรูล่จรลิงทบีกี่ถรูกปปิดบกังจาก
สายพระเนตรของพระองคร์ แตล่สลิกี่งสารพกัดกร็เปปิดเผยและถรูกเปปิดโปง เปลพอยเปลล่าและลล่อนจล้อนตล่อพระเนตรของ
พระองคร์ผรูล้ซถึกี่งเราตล้องเกบีกี่ยวขล้องดล้วย”



ในพระคจาขล้อนบีนี้ เปาโลผล่านจากพระวจนะทบีกี่มบีชบีวลิตไปสรูล่พระเจล้าผรูล้ทรงมบีชบีวลิต พระเจล้าทรงเปป็นพระวาทะ 
และพระวาทะทรงเปป็นพระเจล้า (ยอหร์น 1:1,2)  คจาทบีกี่แปลเปป็น “สลิกี่งเนรมลิตสรล้าง” รวมถถึงบรรดากลิจการ อารมณร์ 
ความคลิด และรายละเอบียดปลบีกยล่อยทยุกอยล่างแหล่งการมบีชบีวลิตและการคลิดของเรา เชล่นเดบียวกกับวกัตถยุตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูก
สรล้างขถึนี้น สลิกี่งสารพกัดเปลพอยเปลล่าตล่อหนล้าพระเนตรของพระองคร์ ไมล่มบีสลิกี่งใดถรูกปกปปิด เพราะวล่าเครพกี่องปกปปิดทยุก
อยล่างกร็เปป็นเหมพอนใบมะเดพกี่อของอาดกัม

ปฐมกาล 6:5 บอกเราวล่าพระเจล้าทรงมองลงมาในสมกัยของโนอาหร์ และทรงเหร็นวล่าความชกักี่วของมนยุษยร์
ใหญล่โตในแผล่นดลินโลก “และเหร็นวล่าจลินตนาการทยุกอยล่างแหล่งความคลิดทกันี้งหลายแหล่งใจของเขาลล้วนแตล่ชกักี่วรล้าย
อยล่างเดบียวเสมอไป” และพระเจล้าทรงประกาศวล่าพระองคร์จะทรงทจาลายมนยุษยร์เสบียจากพพนี้นพลิภพ

พระเจล้ามลิไดล้เปลบีกี่ยนแปลง พระองคร์ทรงมองเขล้าไปในความคลิดและใจของมนยุษยร์วกันนบีนี้ พระเยซรูตรกัสวล่า 
“...จากภายใน คพอออกมาจากใจมนยุษยร์ มบีบรรดาความคลิดชกักี่วรล้าย การเลล่นชรูล้ การลล่วงประเวณบี การฆาตกรรม 
การลกักขโมย การโลภ ความชกักี่ว การลล่อลวง ราคะตกัณหา แววตาอกันชกักี่วรล้าย การหมลิกี่นประมาท ความเยล่อหยลิกี่ง 
ความโฉดเขลา สารพกัดสลิกี่งชกักี่วรล้ายเหลล่านบีนี้มาจากภายใน และทจาใหล้มนยุษยร์เปป็นมลทลิน” (มาระโก 7:21-23)

พระเจล้าไมล่มบีทางถรูกหลอกไดล้ พระองคร์ทรงทราบทยุกสลิกี่ง พระเนตรของพระองคร์มองเหร็นทยุกสลิกี่งและ
พระกรรณของพระองคร์ไดล้ยลินทยุกสลิกี่ง เราอาจสวมบทคนหนล้าซพกี่อใจคดและลอยนวลไปไดล้ตล่อหนล้ามนยุษยร์ แตล่ไมล่ใชล่
ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปฏลิเสธทบีกี่จะฟฟังพระวจนะกร็จะถรูกพลิพากษาโดยพระวจนะนกันี้นทบีกี่พวกเขา
ปฏลิเสธทบีกี่จะฟฟัง: พระเยซรูตรกัสวล่า “ผรูล้ใดทบีกี่ปฏลิเสธเราและไมล่รกับคจาทกันี้งหลายของเรา กร็มบีสลิกี่งหนถึกี่งทบีกี่พลิพากษาเขา คพอคจา
ทบีกี่เราไดล้กลล่าวไวล้แลล้ว คจานกันี้นเองจะพลิพากษาเขาในวกันสยุดทล้าย” (ยอหร์น 12:48)

พระเยซทู - มหาปนุโรหยตทฮียิ่แทจ้จรยง
ทรงพระกรนุณาและสอัตยต์ซสยิ่อ

ขล้อ 14: “เมพกี่อเหร็นแลล้ววล่าพวกเรามบีมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่เสดร็จไปในฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลายแลล้ว พระเยซรู
พระบยุตรของพระเจล้า ขอใหล้พวกเรายถึดมกักี่นในการยอมรกับของพวกเรา”

เปปีปี่ยมสยุข ใหล้กจาลกังใจ และใหล้ความมกักี่นใจมากทบีกี่สยุดคพอ ถล้อยคจาในขล้อพระคจาปปิดทล้ายเหลล่านบีนี้ของบทนบีนี้ โดย
รกับประกกันเราเรพกี่องการทรงจกัดเตรบียมอกันแสนมหกัศจรรยร์แหล่งพระคยุณของพระเจล้า-แมล้กระทกักี่งในขณะทบีกี่เรามบีชบีวลิต
อยรูล่ในโลกทบีกี่ไมล่เปป็นมลิตรนบีนี้อกันเตร็มไปดล้วยบททดสอบและการทดลองตล่าง ๆ ในพระคจาขล้อทล้าย ๆ ของบททบีกี่ 4 ผรูล้เชพกี่อ
พบการรกับประกกันทบีกี่ไมล่รรูล้สกักี่นคลอนทบีกี่วล่าทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิง สยุดทล้ายแลล้วจะไปถถึงการหยยุดพกักทบีกี่
สมบรูรณร์แบบและเปป็นนลิรกันดรร์นกันี้นทบีกี่ยกังเหลพออยรูล่สจาหรกับผรูล้คนของพระเจล้า

บางคนกลล่าววล่าถล้ามบีพระเจล้าองคร์หนถึกี่งแบบทบีกี่พระคกัมภบีรร์พรูดถถึง-ทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ขนาดนกันี้น ทบีกี่ทรงฤทธลิธิ์เชล่นนกันี้น-
พระองคร์กร็คงไมล่สนพระทกัยเกบีกี่ยวกกับมนยุษยร์ทบีกี่นล่าสกังเวช นล่าเขร็ญใจ และนล่าสมเพช แตล่ครลิสเตบียนทกันี้งหลายสามารถ
ตอบขล้อโตล้แยล้งนบีนี้ดล้วยขล่าวดบีทบีกี่วล่าพระเจล้าทรงรกักคนบาปทกันี้งหลายยลิกี่งนกักจนพระองคร์ไดล้ประทานพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมา
องคร์เดบียวของพระองคร์ใหล้มาตายแทนพวกเขา!

พระบยุตรนกันี้นไดล้มารกับสภาพมนยุษยร์ พระองคร์ทรงรกับรล่างกายหนถึกี่ง ในกายนกันี้นพระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์ และ



พระเจล้าทรงทจาใหล้พระองคร์เปป็นขถึนี้นมา ทรงยกชรูพระองคร์ และใหล้พระองคร์นกักี่งทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์ใน
ฐานะมหาปยุโรหลิตของเรา เมพกี่อมบีการรกับประกกันนบีนี้อยรูล่ในใจของเรา เราจถึงยถึดมกักี่นในการยอมรกับของเรา เราจถึงบาก
บกักี่นมยุล่งหนล้าตล่อไปโดยไมล่รรูล้จกักเหนร็ดเหนพกี่อย เพราะเรารรูล้วล่าพระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตของเราไดล้เสดร็จเขล้าในสวรรคร์แลล้ว 
และเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้กลล่าวยอมรกับ ผรูล้ทจาการวลิงวอนเผพกี่อ และคนกลางของเรา เราจถึงจะเขล้าไปทบีกี่นกักี่น
เชล่นกกัน

จงสกังเกตวล่าเรามบี “มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่” องคร์หนถึกี่ง ไมล่มบีปยุโรหลิตคนอพกี่นใด-ไมล่วล่าจะเปป็นอาโรนหรพอเมลคบี
เซเดค หรพอใครอพกี่น-เคยเปป็นเลลิศหรพอถพอครองความเพบียงพอแหล่งมหาปยุโรหลิตของเรา

“พระเยซรูพระบยุตรของพระเจล้า…” จงสกังเกตวล่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไมล่ไดล้ตรกัสวล่า “พระครลิสตร์พระบยุตร
ของพระเจล้า” เยซรูเปป็นพระนามฝฝ่ายโลกของพระองคร์ พระเยซรูทรงถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนพวกพบีกี่นล้องของพระองคร์
ในทยุกประการ การประสรูตลิของพระองคร์เปป็นเรพกี่องมหกัศจรรยร์ ทรงถพอกจาเนลิดจากหญลิงพรหมจารบีคนหนถึกี่ง พระองคร์
ทรงมบีรล่างกายหนถึกี่งทบีกี่เปป็นเหมพอนของเราแตล่ไมล่มบีบาป และในกายนกันี้นพระองคร์ทรงดจาเนลินชบีวลิตเหมพอนทบีกี่เราดจาเนลิน
ชบีวลิต พระองคร์ทรงเผชลิญการทดลองแบบเดบียวกกับทบีกี่เราเผชลิญ แตล่ไดล้ทรงเอาชนะในทยุกชล่วงของการทดลอง 
พระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์ ทรงถรูกฝฟัง ทรงเปป็นขถึนี้นมาอบีก เสดร็จขถึนี้นไปเหนพอฟป้าสวรรคร์ และบกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่ ณ เบพนี้อง
ขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า ไมล่มบีสลิกี่งใดทบีกี่สามารถขกัดขวางพระองคร์ไมล่ใหล้ครอบครองตจาแหนล่งนกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรง
กจาหนดไวล้ลล่วงหนล้าวล่าพระองคร์ควรครอบครอง พระองคร์ทรงเปป็นขถึนี้นจากพวกคนตายแลล้ว เพพกี่อปรากฏในฐานะ
มหาปยุโรหลิตของเราตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าพระบลิดา 

พระองคร์ทรงทรูลอล้อนวอนเผพกี่อเรา พระองคร์ทรงเขล้าอกเขล้าใจเรา พระองคร์ทรงทราบทยุกความตล้องการ
ของเรา พระองคร์ทรงอาศกัยอยรูล่ในทบีกี่ ๆ เราอาศกัยอยรูล่ แบบทบีกี่เราอาศกัยอยรูล่ และทรงพลิชลิตทยุกการทดลองทบีกี่พญามารเข
วบีนี้ยงใสล่พระองคร์ พระองคร์ทรงพลิชลิตโลก เนพนี้อหนกัง พญามาร ความตาย นรก และหลยุมศพแลล้ว และบกัดนบีนี้พระองคร์
ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตของเราในสวรรคร์ผรูล้ทรงยลิกี่งใหญล่ เปป็นนลิรกันดรร์ เพบียงพอสจาหรกับทยุกสลิกี่ง และไมล่มบีวกันตาย

มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงอยรูล่เหนพอกวล่าสลิกี่งอพกี่น ๆ ทกันี้งปวงเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นของจรลิง ซถึกี่งอา
โรนและเมลคบีเซเดคเคยเปป็นภาพเลร็ง พระองคร์ประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งเดชานยุภาพ-แตล่สจาหรกับเราทบีกี่เชพกี่อ 
พระทบีกี่นกักี่งของพระองคร์บกัดนบีนี้เปป็นพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณและความเมตตา พระบลิดา พระบยุตร และพระวลิญญาณทรง
เปป็นองคร์เดบียวกกัน พระบลิดา พระบยุตร และพระวลิญญาณ-พระเจล้าแหล่งความรอด

เนพกี่องจากผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายบกัดนบีนี้นกักี่งดล้วยกกันในสวรรคสถานแลล้วในพระเยซรูครลิสตร์ (อฟ. 2:6,7) เนพกี่องจาก
บกัดนบีนี้เราถรูกซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า (คส. 3:3) บกัดนบีนี้เราจถึงอยรูล่ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระบลิดา ชล่างเปป็น
เรพกี่องเปปีปี่ยมสยุขและสงล่าราศบีทบีกี่ไดล้รรูล้วล่าโดยทางพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ เราไดล้รกับการยกโทษ ถรูกยอมรกับ ถรูก
ไถล่ และในฐานะเปป็นความชอบธรรมของพระเจล้าในพระครลิสตร์บกัดนบีนี้เราจถึงอยรูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า

“เหตยุฉะนกันี้นพระองคร์จถึงทรงตล้องเปป็นเหมพอนอยล่างพบีกี่นล้องของพระองคร์ในทยุกประการ เพพกี่อวล่าพระองคร์จะ
ไดล้ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตเปปีปี่ยมดล้วยพระเมตตาและความสกัตยร์ซพกี่อในสลิกี่งตล่าง ๆ ซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับพระเจล้า เพพกี่อกระทจา
ใหล้เกลิดการคพนดบีกกันเพราะเหตยุบาปทกันี้งหลายของประชาชน” (ฮบ. 2:17)

ขอสงล่าราศบีจงมบีแดล่พระเจล้าในทบีกี่สรูงสยุด! เรามบีมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่ทรงระลถึกถถึงประสบการณร์ตล่าง ๆ บน



โลกนบีนี้ของพระองคร์ พระองคร์ทรงรรูล้จกักความอล่อนกจาลกังของเรา ความอล่อนแอตล่าง ๆ ของเรา ความเจร็บปวดของเรา
พระองคร์ทรงทราบการตล่อสรูล้ตล่าง ๆ ของเราและความอล่อนแอของเนพนี้อหนกัง และดล้วยเหตยุนบีนี้พระองคร์จถึงทรงฤทธลิธิ์
สามารถทบีกี่จะชล่วยเหลพอคนทกันี้งหลายทบีกี่วางใจในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์

ความรกักทบีกี่ไมล่มบีขบีดจจากกัดและไมล่มบีวกันหมดของพระเจล้าไดล้นจาพระเยซรูมาจากพระทรวงของพระบลิดาและ
พระทบีกี่นกักี่งแหล่งสงล่าราศบีของพระองคร์ เพพกี่อจะดจาเนลินชบีวลิตและสลินี้นพระชนมร์บนแผล่นดลินโลก ความรกักแบบเดบียวกกันนบีนี้
บกัดนบีนี้กร็เปป็นแหลล่งทบีกี่มาของความหล่วงใยและความสกัตยร์ซพกี่อทบีกี่มบีอยรูล่เสมอของมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราในการทรูล
วลิงวอนเผพกี่อแบบไมล่หยยุดหยล่อนของพระองคร์เพพกี่อเรา เหมพอนกกับทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพพกี่อเราและทรงเปป็น
ขถึนี้นมาอบีก บกัดนบีนี้พระองคร์กร็ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่เพพกี่อทรูลวลิงวอนอยล่างสกัตยร์ซพกี่อพอ ๆ กกับทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพพกี่อ
การไถล่ของเรา เราทบีกี่บกังเกลิดจากพระเจล้าแลล้วกร็ไดล้รกับการคนี้จาจยุน-ไมล่ใชล่ตามความชอบธรรมหรพอความบรลิสยุทธลิธิ์ของ
เรา-แตล่ตามความสกัตยร์ซพกี่อของพระองคร์ ความรกักมกักี่นคงของพระองคร์ และตามความมหาศาลแหล่งพระเมตตาอกัน
อล่อนโยนของพระองคร์ เราถรูกนกับวล่าชอบธรรมโดยพระโลหลิตของพระองคร์ และบกัดนบีนี้เรากร็ถรูกชล่วยใหล้รอดอยล่าง
บรลิบรูรณร์มากขถึนี้นไปอบีกโดยชบีวลิตของพระองคร์! จงศถึกษาคล้นควล้าโรม 5:1-11

เมพกี่อทราบแลล้ววล่าเรามบีมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่เชล่นนกันี้นในสวรรคร์ เราจะกลล้าถอยหลกังกลกับ กลายเปป็นคนขบีนี้
ขลาดฝฝ่ายวลิญญาณ กลายเปป็นคนไมล่อดทน หรพอถอดใจไหม? ไมล่อยล่างเดร็ดขาด! ขอใหล้เราเปป็นเหมพอนคาเลบและ
โยชรูวา ทบีกี่อล้างสลิทธลิธิ์สลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงสกัญญาไวล้ ขอใหล้เราฟฟังพระวจนะของพระองคร์ เชพกี่อพระวจนะของพระองคร์ 
ปฏลิบกัตลิตามคจาบกัญชาตล่าง ๆ ของพระองคร์และยถึดมกักี่นในคจากลล่าวยอมรกับของเราไวล้ มหาปยุโรหลิตของเราทรงมบีชบีวลิต
อยรูล่เสมอไป พระองคร์ทรงรกัก พระองคร์ทรงเฝป้าดรู พระองคร์ทรงอธลิษฐาน พระองคร์ทรงยถึดเราไวล้แนล่น-และเราจะ
ไมล่มบีทางพลินาศเดร็ดขาด!

เรารกับความรอดโดยพระคยุณของพระเจล้า พระเยซรูทรงเปป็นพระคยุณ (ยอหร์น 1:14) และดล้วยเหตยุนบีนี้
พระทบีกี่นกักี่งของพระองคร์จถึงเปป็นพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณ เราไมล่เพบียงรกับความรอดโดยพระคยุณเทล่านกันี้น แตล่พระคยุณฝฝึก
วลินกัยเราโดยพระวจนะทบีกี่คมกรลิบและทลิกี่มแทงนกันี้นดล้วย พระคยุณมองมาทบีกี่เราในยามทบีกี่เราไมล่ยอมรกับองคร์พระผรูล้เปป็น
เจล้าของเราเหมพอนอยล่างทบีกี่เปโตรไดล้กระทจา และทจาใหล้เรารล้องไหล้อยล่างขมขพกี่นในการกลกับใจใหมล่ พระทบีกี่นกักี่งแหล่ง
พระคยุณเปปิดรกับเสมอ พระเมษโปดกทรง “อยรูล่ทล่ามกลางพระทบีกี่นกักี่งนกันี้น” เสมอ และดล้วยเหตยุนบีนี้เราจถึงไดล้รกับเชลิญใหล้
เขล้ามาดล้วยใจกลล้า (อยล่างมกักี่นใจ) ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์เพพกี่อทบีกี่จะพบความชล่วยเหลพอในยามทบีกี่ตล้องการ

มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงพรล้อม เตร็มพระทกัย และทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะตล้อนรกับผรูล้เชพกี่อทบีกี่บาดเจร็บ
และนล่าสงสาร พระองคร์ทรงพรล้อมทบีกี่จะเชร็ดนนี้จาตาแหล่งการกลกับใจใหมล่ของเปโตรหลกังจากทบีกี่เขาไดล้ปฏลิเสธองคร์พระ
ผรูล้เปป็นเจล้าของตน พระองคร์ทรงพรล้อมทบีกี่จะตรกัสแกล่เปาโลวล่า “พระคยุณของเรากร็เพบียงพอสจาหรกับเจล้า” และพระองคร์
ทรงเปป็นเหมพอนเดลิมวกันนบีนี้!

“...พระราชบกัญญกัตลิไดล้ถรูกประทานใหล้โดยทางโมเสส แตล่พระคยุณและความจรลิงไดล้มาโดยทางพระเยซรู
ครลิสตร์” (ยอหร์น 1:17) พระราชบกัญญกัตลิไดล้ถรูกประทานใหล้เพพกี่อทบีกี่ทยุกปากจะถรูกหยุบและคนทกันี้งโลกจะมบีความผลิดตล่อ
พระพกักตรร์พระเจล้า พระคยุณและความจรลิงไดล้ถรูกประทานใหล้เพพกี่อทบีกี่ทยุกปากจะถรูกเปปิดเพพกี่อจะกลล่าวยอมรกับวล่าพระ
เยซรูทรงเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด และวล่าพระองคร์ทรงตล้อนรกับคนบาปทกันี้งหลาย และพวกเราทบีกี่ไดล้ยลินพระวจนะของ



พระองคร์และรกับเอาพระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้รอดของพระองคร์แลล้วกร็รล้องประกาศวล่า “พระเมษโปดกผรูล้ไดล้ทรงถรูกปลงพระ
ชนมร์ทรงคล่ทั้้ควร! พระองคร์ไดล้ทรงรกักเราและไดล้ทรงชจาระลล้างเราจากบาปทกันี้งหลายของเราในพระโลหลิตของ
พระองคร์!”

พระเจล้าทรงชล่วยเราใหล้รอดเพราะเหร็นแกล่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32) และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงนจาเรา
เขล้าในวลิถบีทกันี้งหลายแหล่งการดจาเนลินชบีวลิตอกันถรูกตล้องเพราะเหร็นแกล่พระนามของพระองคร์ (สดด. 23:3) และพระเยซรู
ทรงหล่วงใยเราอยล่างมากมายยลิกี่งกวล่าทบีกี่เราหล่วงใยเกบีกี่ยวกกับความสจาเรร็จของเราในฐานะครลิสเตบียน พระผรูล้ชล่วยใหล้รอด
ทบีกี่ไดล้รกับสงล่าราศบีแลล้วทรงสาละวนอยรูล่กกับเราตลอด เราเปป็นความคลิดของพระองคร์ ความดรูแลของพระองคร์ ความ
หล่วงใยของพระองคร์ พระราชกลิจของพระองคร์ ความชพกี่นบานของพะรองคร์ และรางวกัลของพระองคร์

ขล้อ 15 และ 16: “เพราะวล่าพวกเราไมล่มบีมหาปยุโรหลิตซถึกี่งไมล่สามารถถรูกสกัมผกัสดล้วยความรรูล้สถึกแหล่งความเจร็บ
ปฝ่วยทกันี้งหลายของพวกเรา แตล่ไดล้ทรงถรูกทดลองเหมพอนอยล่างพวกเราในทยุกประการ ถถึงกระนกันี้นกร็ยกังปราศจากบาป
ฉะนกันี้นขอใหล้พวกเรามบีใจกลล้าเขล้ามาถถึงพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณ เพพกี่อพวกเราจะไดล้รกับพระเมตตา และจะไดล้พบพระ
คยุณทบีกี่จะชล่วยเหลพอในเวลาแหล่งความตล้องการ”

เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคจาวล่า “ถถึงกระนกันี้น” ไมล่อยรูล่ในขล้อความเดลิม ดกังนกันี้นพระคจาขล้อนบีนี้จถึงอล่านวล่า 
“...แตล่ไดล้ทรงถรูกทดลองเหมพอนอยล่างพวกเราในทยุกประการ ปราศจากบาป” พระเยซรูไมล่เพบียงดจาเนลินชบีวลิตโดย
ปราศจากการทจาบาป แตล่พระองคร์ทรง “ปราศจากบาป” นกักี่นคพอ พระองคร์ทรงทจาบาปไมล่ไดล้ ในฐานะมนยุษยร์
พระองคร์ไมล่ไดล้รกับธรรมชาตลิแบบอาดกัม คพอสกันดานเดลิมนกันี้น เปป็นมรดก เหมพอนอยล่างมนยุษยร์คนอพกี่น ๆ พระครลิสตร์ไมล่
อาจถรูกทดลองไดล้จากภายในเหมพอนอยล่างทบีกี่เราพบวล่าตกัวเองถรูกทดลอง ดกังนกันี้นเราจถึงอล่านแบบตรงตกัววล่า “ผรูล้ไดล้ทรง
ถรูกทดลองในทยุกสลิกี่งตามแบบของเรา โดยไมล่มบีบาป”

เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพระองคร์ทรงถรูกทดลองเหมพอนอยล่างทบีกี่เราถรูกทดลอง และพระองคร์ไดล้ทรงเอาชนะทยุก
การทดลองโดยทบีกี่ไมล่ทจาบาปเลย แตล่พระองคร์ไมล่เพบียงดจาเนลินชบีวลิตโดยไมล่ทจาบาปเทล่านกันี้น พระองคร์ไดล้ประสรูตลิ ดจาเนลิน
ชบีวลิต และตาย “โดยปราศจากบาป” ดล้วย พระองคร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นบาป กระนกันี้นพระองคร์กร็ไมล่ไดล้รรูล้จกักบาปเลย 
(2 คร. 5:21) พระองคร์ “ไมล่ไดล้ทรงกระทจาบาปเลย และไมล่ไดล้พบอยุบายในพระโอษฐร์ของพระองคร์เลย” (1 ปต. 
2:22) ภายในพระองคร์กร็ไมล่ไดล้ถรูกทดลองโดยบาป (ธรรมชาตลิแหล่งความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์เปป็นเชล่นนกันี้น) และการ
ทดลองของพระองคร์กร็ไมล่ไดล้ผลลิตบาปทกันี้งหลาย พระองคร์มลิไดล้ทจาบาป และพระองคร์ทรง “ปราศจากบาป”

คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “ปราศจากบาป” ในภาษาเดลิมหมายความวล่า “บาปแยกตล่างหาก หรพอแยกจาก
บาป” มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงถรูกทดลองในทยุกประการเหมพอนอยล่างเรา บาปแยกตล่างหาก บาปไมล่ไดล้มบี
อจานาจเหนพอพระเยซรู บาปไมล่มบีสล่วนในพระองคร์เลย เหมพอนอยล่างทบีกี่พญามารไมล่มบีสลิกี่งใดในพระองคร์เลย พระเยซรู
ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ตล่อไปนบีนี้เราจะไมล่สนทนากกับทล่านทกันี้งหลายมากนกัก เพราะวล่าผรูล้ครองแหล่งโลกนบีนี้
จะมา และจะฉยุดรกันี้งเราไวล้ไมล่ไดล้ (ไมล่มบีสลิกี่งใดในเราเลย)” (ยอหร์น 14:30)

ในการประสรูตลิของพระองคร์ พระองคร์ทรงถรูกเรบียกวล่า “องคร์บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น” (ลรูกา 1:35) ในวกัยเดร็กของ
พระองคร์ พระองคร์ทรงพลิเศษเหนพอธรรมดาทบีกี่สยุดและทรงเหนพอกวล่า ในวกัยหนยุล่มของพระองคร์ พระองคร์ทรงถาม
เหลล่าศกัตรรูของพระองคร์วล่า “คนไหนในพวกทล่านกลล่าวหาเราไดล้เรพกี่องบาป?” การทดลองเหลล่านกันี้นของพระเยซรูเปป็น



มาจากภายนอก ไมล่ใชล่จากภายใน
พวกเราถรูกทดลองและถรูกชกักนจาไปโดยตกัณหาของเราเอง (ยากอบ 1:14) การทดลองตล่าง ๆ ของเรามา

จากภายในเชล่นเดบียวกกับจากภายนอก แตล่มกันไมล่เปป็นแบบนกันี้นกกับมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา พระองคร์ทรงถรูก
ทดลองในทยุกดล้านเหมพอนอยล่างเราตรงทบีกี่วล่าพระองคร์ทรงถรูกทดลองผล่านทางชล่องทางเดบียวกกันเหลล่านกันี้นของการ
ทดลอง-ตกัณหาของเนพนี้อหนกัง ตกัณหาของตา ความเยล่อหยลิกี่งแหล่งชบีวลิต อล่านมกัทธลิว 4:1-11, 1 ยอหร์น 2:16, มาระโก 
1:12,13

ในทยุกคราว พระเยซรูทรงตอบซาตานดล้วยพระวจนะของพระเจล้า: “มนยุษยร์จะมบีชบีวลิตอยรูล่โดยอาหารอยล่าง
เดบียวไมล่ไดล้…ทล่านอยล่าลองดบีองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าพระเจล้าของทล่าน…ทล่านจงนมกัสการองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าพระเจล้าของ
ทล่าน และทล่านจงปรนนลิบกัตลิพระองคร์แตล่ผรูล้เดบียว”

ความหมายของคจาวล่า ทดลอง กร็คพอ “เอาเขล้าสรูล่การทดสอบ เอาเขล้าสรูล่ความยากลจาบาก หรพอการลล่อลวง
ใหล้ทจาสลิกี่งชกักี่วรล้าย” พระเยซรูทรงถรูกทดสอบผล่านทางทยุกชล่องทางของการทดลอง-และพระองคร์ทรงเปปีปี่ยมชกัยชนะ! 
พระองคร์ทรงพลิสรูจนร์พระองคร์เองวล่าครูล่ควรทบีกี่จะเปป็นมหาปยุโรหลิตของเรา พระองคร์ทรงประกาศพระองคร์เองวล่า
บรลิสยุทธลิธิ์ในการทบีกี่พระองคร์ไมล่ถรูกแตะตล้องโดยบาป และชกัยชนะของพระองคร์พลิสรูจนร์ความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์ 
พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้เดบียวเทล่านกันี้นทบีกี่เคยเอาชนะการทดลองอยล่างถล้วนทกักี่วและอยล่างสมบรูรณร์

เพพกี่อนผรูล้เชพกี่อเออ๋ย คยุณกจาลกังทนทยุกขร์ความเจร็บปวดในรล่างกายของคยุณอยรูล่หรพอ? พระเยซรูไดล้ทรงทนทยุกขร์เชล่น
กกัน มบีหลายครกันี้งไหมทบีกี่คยุณหลิว? พระองคร์กร็ทรงหลิวเชล่นกกัน คยุณขาดทรกัพยร์สลิกี่งของของโลกนบีนี้หรพอ? พระองคร์กร็ยากจน
เหมพอนกกัน-พระองคร์ไมล่มบีทบีกี่ ๆ จะวางศบีรษะของพระองคร์ พระองคร์ทรงขอยพมเรพอลจาหนถึกี่งเพพกี่อใชล้เปป็นธรรมาสนร์ 
พระองคร์ทรงขอยพมมพนี้อเทบีกี่ยงของเดร็กชายคนหนถึกี่งเพพกี่อเลบีนี้ยงแขกหล้าพกันคน พระองคร์ทรงขอยพมอยุโมงคร์ฝฟังศพแหล่ง
หนถึกี่งเพพกี่อทบีกี่จะถรูกฝฟังพระศพดล้วยซนี้จา!

คยุณเหงาไหม? คยุณรรูล้สถึกไหมวล่าไมล่มบีใครเขล้าใจคยุณและวล่าทยุกคนทอดทลินี้งคยุณไปหมดแลล้ว? พระเยซรูทรง
เขล้าใจ เพราะวล่าพระองคร์เองกร็ทรงเหงา และถรูกเขล้าใจผลิดแมล้กระทกักี่งโดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อชล่วย
ใหล้รอด คยุณทนทยุกขร์การขล่มเหงในทบีกี่ทจางาน ในชยุมชน อาจกระทกักี่งในครอบครกัวของคยุณเองเพราะคจาพยานของคยุณ
เพพกี่อพระเจล้าไหม? พระเยซรูกร็ทรงทนทยุกขร์เชล่นนกันี้น พระองคร์ทรงถรูกปฏลิเสธ พระองคร์ทรงถรูกถล่มนนี้จาลายรด พระองคร์
ทรงถรูกเฆบีกี่ยนตบี ฝรูงชนทบีกี่โกรธแคล้นพยายามเอากล้อนหลินขวล้างใสล่พระองคร์ พวกเขาพยายามผลกักพระองคร์ใหล้ตก
หนล้าผา พวกเขาจกับกยุมพระองคร์โดยใชล้ขล้อหาเทร็จ พวกเขาตรถึงพระองคร์ทบีกี่กางเขนอกันหนถึกี่งและลล้อเลบียนพระองคร์
ขณะทบีกี่พระองคร์สลินี้นพระชนมร์!

มกันเปป็นเรพกี่องทบีกี่ชวนปลอบประโลมใจและเปปีปี่ยมสยุขจรลิง ๆ ทบีกี่ไดล้รรูล้วล่ามหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงสกัมผกัส
ไดล้ถถึงความเจร็บปฝ่วยและความอล่อนแอตล่าง ๆ ของเรา พระองคร์ทรงทราบ พระองคร์ทรงเขล้าใจ พระองคร์ทรงหล่วงใย
พระองคร์ทรงเหร็นและทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะตอบสนองทยุกความตล้องการของเรา ในฐานะพบีกี่ชายของเราในเนพนี้อ
หนกัง พระองคร์ทรงมบีประสบการณร์เกบีกี่ยวกกับความเจร็บปฝ่วยและการทดลองตล่าง ๆ ของเรา ในฐานะพระบยุตรทบีกี่
บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้าผรูล้ไดล้ทรงกลายเปป็นบยุตรมนยุษยร์ พระองคร์ทรงเปปีปี่ยมชกัยชนะ และในฐานะพระเจล้า
พระองคร์ทรงกระทจากลิจเพพกี่อเราอยรูล่ บกัดนบีนี้พระองคร์ประทกับนกักี่ง พระเยซรูครลิสตร์มนยุษยร์ผรูล้นกันี้น ในสงล่าราศบี-คนกลางของ



เรา ผรูล้ทรูลอล้อนวอนเผพกี่อของเรา ผรูล้เสนอความแทนของเรา
ขอใหล้ผมเนล้นยนี้จาอบีกทบีวล่าพระเยซรูไมล่ไดล้ประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งการพลิพากษา แตล่บนพระทบีกี่นกักี่งแหล่ง

พระคยุณ เราไดล้ทจาบาป และดล้วยเหตยุนบีนี้เราจถึงไมล่สมควรไดล้รกับพระเมตตา แตล่เพราะวล่าพระองคร์ไดล้ทรงแบกรกับบาป
ทกันี้งหลายของเราและทรงชจาระโทษของเราแลล้ว เมพกี่อเรามบีความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์ เรา
กร็รกับเอาพระเมตตาในยามทบีกี่ตล้องการ เมพกี่อความเชพกี่อของเราอยรูล่ในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ เรากร็ “ถรูก
ยอมรกับในผรูล้ทรงเปป็นทบีกี่รกักนกันี้น”

การมาดล้วยใจกลล้าหนล้าพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณไมล่ไดล้หมายความวล่าเราจะตล้องเขล้าหาพระเจล้าอยล่างไมล่
ระมกัดระวกัง อยล่างไมล่เคารพยจาเกรง อยล่างไมล่จรลิงจกัง หรพอพรล้อมกกับความบกังอาจ มกันหมายความวล่าเราสามารถมา
หาพระองคร์ดล้วยความมกักี่นใจและเสรบีภาพไดล้ ถถึงแมล้วล่าเราไดล้ทจาบาปและขาดจากสงล่าราศบีของพระเจล้า เรากร็ไมล่
จจาเปป็นตล้องเขล้าหาพระเยซรูครลิสตร์เจล้าในความหดหรูล่และความทล้อแทล้ เราไดล้รกับเชลิญใหล้มาหาพระองคร์โดยปราศจาก
ความกลกัว ในเสรบีภาพอกันสมบรูรณร์แบบ เพพกี่อทบีกี่จะทรูลเรพกี่องความตล้องการตล่าง ๆ ของเราและคจาขอตล่าง ๆ ของเรา

เพพกี่อนครลิสเตบียนทกันี้งหลายเออ๋ย ถถึงแมล้เราตระหนกักวล่าเราไดล้ทจาบาป-ทกันี้งโดยการไมล่กระทจาและการกระทจา-
เรากร็สามารถมายกังพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณและทรูลเรพกี่องภาระและความกระวนกระวายใจตล่าง ๆ ของเราไดล้แบบ
เดบียวกกับทบีกี่เราไดล้เขล้าหาคยุณพล่อฝฝ่ายโลกของเราในสมกัยทบีกี่เราเคยเปป็นเดร็ก ใหล้เราเขล้าหาพระองคร์ “เพพกี่อพวกเราจะไดล้
รกับพระเมตตา”-และเมพกี่อเรามาโดยปราศจากความกลกัว ในความถล่อมใจและความมกักี่นใจ เรากร็จะพบความชล่วย
เหลพอในยามทบีกี่ตล้องการ เราจะพบความชพกี่นบานอกันเปปีปี่ยมสยุขนกันี้นแหล่งการรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับพระองคร์



ความยอดเยฮียิ่ยมของมหาปนุโรหยตผทูจ้ยยยิ่งใหญญ่ของเรา
บททฮียิ่ 5

5:1 ดล้วยวล่ามหาปยุโรหลิตทยุกคนทบีกี่เอามาจากทล่ามกลางมนยุษยร์ไดล้รกับการแตล่งตกันี้งไวล้สจาหรกับมนยุษยร์ในสลิกี่งทกันี้งหลาย ซถึกี่ง
เกบีกี่ยวขล้องกกับพระเจล้า เพพกี่อทล่านจะไดล้ถวายทกันี้งบรรดาเครพกี่องบรรณาการและเครพกี่องบรูชาเพราะเหตยุบาปทกันี้งหลาย
5:2 ผรูล้สามารถมบีใจกรยุณาแกล่คนไรล้ความรรูล้และแกล่คนทกันี้งหลายทบีกี่หลงทางไป เพราะทล่านเองกร็มบีความอล่อนกจาลกังอยรูล่
รอบตกัวดล้วย
5:3 และเพราะเหตยุนกันี้นทล่านจถึงควรถวาย เพพกี่อคนทกันี้งปวงฉกันใด กร็เพพกี่อตกัวเองดล้วยฉกันนกันี้น คพอถวายเพพกี่อบาปทกันี้งหลาย
5:4 และไมล่มบีคนหนถึกี่งคนใดตกันี้งตนเองสจาหรกับเกบียรตลินบีนี้ไดล้ นอกจากผรูล้ทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียก เหมพอนอยล่างอาโรน
5:5 เชล่นกกัน พระครลิสตร์กร็ไมล่ไดล้ทรงยกยล่องพระองคร์เองขถึนี้นเพพกี่อรกับการแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิต แตล่พระเจล้าผรูล้ไดล้
ตรกัสกกับพระองคร์วล่า ‘ทล่านเปป็นบยุตรของเรา วกันนบีนี้เราไดล้ใหล้กจาเนลิดทล่านแลล้ว’
5:6 เหมพอนพระองคร์ตรกัสในอบีกแหล่งหนถึกี่งดล้วยวล่า ‘ทล่านเปป็นปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค’
5:7 ผรูล้ซถึกี่งในวกันเวลาแหล่งเนพนี้อหนกังของพระองคร์นกันี้น เมพกี่อพระองคร์ไดล้ถวายบรรดาคจาอธลิษฐานและการวลิงวอน ดล้วย
ทรงกกันแสงอกันรยุนแรงและนนี้จาพระเนตรไหล ตล่อพระเจล้าผรูล้ทรงสามารถชล่วยพระองคร์ใหล้พล้นจากความตายไดล้ และ
ไดล้ถรูกสดกับฟฟังเนพกี่องจากพระองคร์ไดล้ยจาเกรง
5:8 ถถึงแมล้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบยุตร ถถึงกระนกันี้นพระองคร์กร็ทรงเรบียนรรูล้ความเชพกี่อฟฟัง โดยสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งพระองคร์
ไดล้ทรงทนเอา
5:9 และเมพกี่อทรงถรูกทจาใหล้เพบียบพรล้อมแลล้ว พระองคร์กร็ทรงกลายเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความรอดนลิรกันดรร์สจาหรกับคนทกันี้ง
ปวงทบีกี่เชพกี่อฟฟังพระองคร์
5:10 โดยถรูกเรบียกจากพระเจล้าใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิตตามอยล่างของเมลคบีเซเดค
5:11 ซถึกี่งเกบีกี่ยวกกับพระองคร์นกันี้นพวกเรามบีหลายสลิกี่งทบีกี่จะกลล่าว และยากทบีกี่จะอธลิบาย โดยเหร็นวล่าพวกทล่านหรูตถึงเสบีย
แลล้ว
5:12 เพราะวล่าในเวลาทบีกี่พวกทล่านควรจะเปป็นครรูไดล้แลล้ว พวกทล่านกร็ยกังตล้องการใหล้คนหนถึกี่งสอนพวกทล่านอบีก คพอ
หลกักการเบพนี้องตล้นเหลล่านกันี้นแหล่งพระวจนะของพระเจล้า และไดล้กลายเปป็นคนทบีกี่ยกังตล้องการนนี้จานม และไมล่ใชล่อาหาร
แขร็ง
5:13 เพราะวล่าทยุกคนทบีกี่ยกังใชล้นนี้จานมนกันี้นกร็ยกังไมล่ชจานาญในพระวจนะแหล่งความชอบธรรม เพราะเขายกังเปป็นทารก
อยรูล่
5:14 แตล่อาหารแขร็งนกันี้นเปป็นของคนทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นผรูล้ใหญล่แลล้ว คพอคนเหลล่านกันี้น ผรูล้ซถึกี่งไดล้ฝฝึกหกัดความคลิดของพวกเขา
โดยการใชล้งานเพพกี่อทบีกี่จะสกังเกตทกันี้งความดบีและความชกักี่วรล้าย

ในบทแรกของหนกังสพอฮบีบรรูเราไดล้เรบียนรรูล้วล่าพระบยุตรของพระเจล้าทรงมบีพระทบีกี่นกักี่งหนถึกี่งและธารพระกรหนถึกี่ง 
ในบททบีกี่ 2 และ 3 เราเหร็นพระบยุตรนกันี้นในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้สกัตยร์ซพกี่อและเปปีปี่ยมพระเมตตา ในบททบีกี่ 4 พระทบีกี่นกักี่ง
นกันี้นปรากฏ ถรูกนจาเสนอในการเชพกี่อมโยงกกับความเปป็นปยุโรหลิตของพระครลิสตร์ในฐานะเปป็นสถานทบีกี่แหล่งหนถึกี่งซถึกี่งเราไดล้



รกับเชลิญใหล้มาและถรูกหนยุนใจใหล้เขล้ามาใกลล้พรล้อมกกับความเชพกี่อมกักี่นและความมกักี่นใจอกันเตร็มเปปีปี่ยม เพราะถถึงแมล้วล่า
อจานาจและสลิทธลิอจานจทกันี้งสลินี้นถรูกมอบไวล้ในพระหกัตถร์ของพระองคร์แลล้ว พระองคร์กร็ยกังทรงเปปีปี่ยมพระเมตตา และทรง
สกัตยร์ซพกี่อทบีกี่จะแสดงออกถถึงพระเมตตาแกล่เราเมพกี่อเราเขล้าหาพระองคร์โดยมบีความเชพกี่อ ในบทนบีนี้เราจะเปรบียบเทบียบ
ความเหมพอนและความตล่างของตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์กกับของอาโรน เราจะศถึกษาคล้นควล้าการแตล่งตกันี้ง 
เปป้าหมาย และลกักษณะเฉพาะตกัวของปยุโรหลิตและตจาแหนล่งปยุโรหลิต เราจะเหร็นทกัศนคตลิของปยุโรหลิตทบีกี่มบีตล่อ
ประชาชน การทบีกี่เขาถพอวล่าเปป็นพวกเดบียวกกับประชาชน และศกักดลิธิ์ศรบีแหล่งตจาแหนล่งปยุโรหลิตนกันี้น

ปยุโรหลิตไมล่แตล่งตกันี้งตกัวเอง เขาถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้า เราจะเรบียนรรูล้วล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์มบี
ลกักษณะคลล้ายคลถึงกกับตจาแหนล่งปยุโรหลิตของเมลคบีเซเดค ทกันี้งในการแตล่งตกันี้งและการเปป็นพวกเดบียวกกับประชาชน-ใน
การอธลิษฐาน ในนนี้จาตา ในการทนทยุกขร์ และในความเชพกี่อฟฟัง ศกักดลิธิ์ศรบีแหล่งตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระองคร์ถรูกประกาศ
โดยความครูล่ควรของพระองคร์ ฤทธลิธิ์อจานาจของพระองคร์ และการทบีกี่พระองคร์ทรงถรูกพระเจล้าแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นมหา
ปยุโรหลิตตามแบบของเมลคบีเซเดค

เมพกี่อเราศถึกษาคล้นควล้าภาพเลร็งตล่าง ๆ ในพระคกัมภบีรร์ เรากร็มกักคลิดถถึงความเหมพอนกกันและความตรงกกันทบีกี่มบี
อยรูล่ระหวล่างภาพเลร็งกกับของจรลิง แตล่เราควรจดจจาไวล้เสมอวล่าภาพเลร็งเปป็นเพบียงแคล่เงา ขณะทบีกี่ของจรลิงนกันี้นคพอ ตกัวจรลิง
และดล้วยเหตยุนบีนี้ความคลล้ายคลถึงกกันของทกันี้งสองจถึงไมล่มบีทางสมบรูรณร์แบบไดล้ ถล้าความคลล้ายคลถึงกกันระหวล่างภาพเลร็ง
กกับของจรลิงมบีลกักษณะสมบรูรณร์แบบ เชล่นนกันี้นแลล้วภาพเลร็งกร็ตล้องเปป็นตกัวจรลิงเชล่นกกันและไมล่ใชล่เงาของสลิกี่งซถึกี่งจะมานกันี้น

เราตล้องตระหนกักถถึงความตรงขล้ามกกันเชล่นเดบียวกกับความคลล้ายคลถึงกกันระหวล่างภาพเลร็งกกับของจรลิง ขล้อ
เทร็จจรลิงทบีกี่วล่ามบีความตรงขล้ามกกันหลายประการกร็ถรูกแสดงออกอยล่างชกัดเจนในขล้อพระคจาทบีกี่อยรูล่ตรงหนล้าเราขณะทบีกี่
เราเหร็นความเหนพอกวล่าของตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์เมพกี่อถรูกเปรบียบเทบียบกกับตจาแหนล่งปยุโรหลิตของอาโรน
และเมลคบีเซเดค เราจะเหร็นความตรงขล้ามกกันระหวล่างผรูล้ทบีกี่เปป็นมนยุษยร์ลล้วน ๆ กกับพระเจล้าผรูล้ทรงรกับสภาพมนยุษยร์-
มนยุษยร์โดยสมบรูรณร์ ซถึกี่งถรูกเปรบียบเทบียบความตรงขล้ามกกับมนยุษยร์พระเจล้าผรูล้นกันี้น

ขล้อ 1 และ 2: “ดล้วยวล่ามหาปยุโรหลิตทยุกคนทบีกี่เอามาจากทล่ามกลางมนยุษยร์ไดล้รกับการแตล่งตกันี้งไวล้สจาหรกับมนยุษยร์
ในสลิกี่งทกันี้งหลาย ซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับพระเจล้า เพพกี่อทล่านจะไดล้ถวายทกันี้งบรรดาเครพกี่องบรรณาการและเครพกี่องบรูชาเพราะ
เหตยุบาปทกันี้งหลาย ผรูล้สามารถมบีใจกรยุณาแกล่คนไรล้ความรรูล้และแกล่คนทกันี้งหลายทบีกี่หลงทางไป เพราะทล่านเองกร็มบีความ
อล่อนกจาลกังอยรูล่รอบตกัวดล้วย”

“...มหาปยุโรหลิตทยุกคนทบีกี่เอามาจากทล่ามกลางมนยุษยร์…” ในระหวล่างสมกัยของตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่ใชล้คนเลวบี 
พระเจล้าไดล้ทรงแตล่งตกันี้งพวกปยุโรหลิตจากทล่ามกลางมนยุษยร์ธรรมดา และเพราะวล่าพวกเขาเองกร็ประสบความอล่อนแอ
พวกเขาจถึงสามารถเปป็นตกัวแทนของมนยุษยร์ไดล้และสามารถ “มบีใจกรยุณาแกล่คนไรล้ความรรูล้” (“การไรล้ความรรูล้” ในทบีกี่นบีนี้
แนล่นอนวล่าหมายถถึงบาปซถึกี่งไมล่ไดล้ตกันี้งใจและไมล่ไดล้เจตนา แตล่เปป็นบาปซถึกี่งถรูกกระทจาอกันเปป็นผลมาจากสกันดานนกันี้นซถึกี่ง
อยรูล่ในมนยุษยร์)

มหาปยุโรหลิตสามารถแสดงออกถถึงความเขล้าอกเขล้าใจเชล่นกกันสจาหรกับ “คนทกันี้งหลายทบีกี่หลงทางไป” โดยทบีกี่
ตกัวเขาเองกร็ถรูกเอามาจากทล่ามกลางผรูล้คน เพราะวล่าเขากร็เคยกบฏตล่อพระเจล้าทกันี้ง ๆ ทบีกี่รรูล้และตกันี้งใจมาหลายครกันี้ง ใชล่
แลล้วครกับ มหาปยุโรหลิตเอง “กร็มบีความอล่อนกจาลกังอยรูล่รอบตกัวดล้วย”



“...เพพกี่อทล่านจะไดล้ถวายทกันี้งบรรดาเครพกี่องบรรณาการและเครพกี่องบรูชาเพราะเหตยุบาปทกันี้งหลาย…” มหา
ปยุโรหลิตนจาเครพกี่องบรรณาการตล่าง ๆ มาและถวายของเหลล่านกันี้นแดล่พระเจล้าเพพกี่อแสดงออกถถึงการนมกัสการของ
มนยุษยร์ เขานจาเลพอดของพวกสกัตวร์ทบีกี่ไรล้ความผลิดมาดล้วยเพพกี่อถวายเปป็นเครพกี่องบรูชาแดล่พระเจล้าเพราะบาปทกันี้งหลาย
ของมนยุษยร์ นกักี่นเปป็นเหตยุวล่าทจาไมเราถถึงถรูกบอกเกบีกี่ยวกกับมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราวล่า “เหตยุฉะนกันี้นพระองคร์จถึง
ทรงตล้องเปป็นเหมพอนอยล่างพบีกี่นล้องของพระองคร์ในทยุกประการ เพพกี่อวล่าพระองคร์จะไดล้ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตเปปีปี่ยมดล้วย
พระเมตตาและความสกัตยร์ซพกี่อในสลิกี่งตล่าง ๆ ซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับพระเจล้า เพพกี่อกระทจาใหล้เกลิดการคพนดบีกกันเพราะเหตยุบาป
ทกันี้งหลายของประชาชน” (ฮบ. 2:17)

พระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงเปป็นมนยุษยร์ แตล่พระองคร์กร็ทรงเปป็นพระเจล้าดล้วย ในฐานะมนยุษยร์ พระองคร์ทรงถรูก
แตะตล้องดล้วยความรรูล้สถึกเกบีกี่ยวกกับความอล่อนกจาลกังตล่าง ๆ ของเรา แตล่จงสกังเกตความตรงขล้ามกกันระหวล่างพวก
ปยุโรหลิตแหล่งตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีกกับมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา พระเยซรูทรงเปป็นมนยุษยร์ แตล่พระองคร์ทรง
เปป็นมนยุษยร์ในความสมบรูรณร์แบบ พระองคร์ทรงเปป็นมนยุษยร์อยล่างแทล้จรลิง แตล่ทรงแตกตล่างจากมนยุษยร์คนอพกี่นทยุกคน 
เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นมนยุษยร์พระเจล้าผรูล้นกันี้น เปป็นความจรลิงทบีกี่พระองคร์ทรงถพอกจาเนลิดจากผรูล้หญลิง แตล่พระองคร์ไมล่
ไดล้ถพอกจาเนลิดในบาป พระองคร์ทรงถรูกทดลองและถรูกทดสอบเหมพอนอยล่างทบีกี่เราถรูกทดลองและถรูกทดสอบ แตล่
พระองคร์มลิไดล้ลล้ม พระองคร์ทรงปราศจากบาป ถถึงกระนกันี้นพระองคร์กร็สามารถถรูกแตะตล้องดล้วยความรรูล้สถึกเกบีกี่ยวกกับ
ความอล่อนกจาลกังตล่าง ๆ ของเรา เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นมนยุษยร์

ไมล่มบีบาปในพระเยซรูเลย ไมล่มบีอยุบาย ไมล่มบีความอล่อนกจาลกังในพระองคร์เลย แตล่เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
มนยุษยร์ ไดล้สลินี้นพระชนมร์ในฐานะมนยุษยร์ ทรงเปป็นขถึนี้นอบีกในฐานะบยุตรมนยุษยร์ และเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นมนยุษยร์ 
พระองคร์จถึงสามารถเปป็นคนกลางหนถึกี่งเดบียวนกันี้นระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ไดล้ (1 ทธ. 2:5) มนยุษยร์ทบีกี่สมบรูรณร์แบบผรูล้
นกันี้นไมล่ทรงรรูล้จกักบาปเลย (กระนกันี้นกร็ทรงถรูกทดสอบในทยุกเรพกี่องทบีกี่พญามารและเหลล่าทรูตนรกเคยรรูล้จกัก) เพราะวล่า
พระองคร์ทรงเอาชนะแลล้ว พระองคร์จถึงทรงเปป็นตกัวแทนของมนยุษยร์อยล่างสมบรูรณร์แบบตล่อพระเจล้า-แตล่พระองคร์ทรง
ทจามากกวล่านกันี้นอบีก: พระองคร์ทรงเปป็นตกัวแทนของพระเจล้าอยล่างสมบรูรณร์แบบเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า! 
พระเยซรูครลิสตร์มนยุษยร์ผรูล้นกันี้นทรงเปป็นพระเจล้าทบีกี่ถรูกเผยใหล้ประจกักษร์ในเนพนี้อหนกัง (ยอหร์น 1:1,14,18; 2 คร. 5:19)

ทยุกอยล่างทบีกี่อาดกัมคนแรกนกันี้นไดล้ยอมจจานนเมพกี่อเขายอมแพล้การทดลองในสวนเอเดนนกันี้น อาดกัมคนหลกังไดล้
ทรงไถล่และซพนี้อคพนโดยการทบีกี่พระองคร์เสดร็จเขล้ามาในโลกและชจาระคล่าไถล่สจาหรกับบาป พระเยซรูครลิสตร์เจล้า (อาดกัมคน
หลกัง) ทรงเปป็นพระเจล้าในเนพนี้อหนกัง ดกังนกันี้นพระองคร์จถึงทรงเปป็น “มนยุษยร์” ทบีกี่ไดล้ลล่วงเกลินพระเจล้า แตล่พระองคร์กร็ทรง
เปป็นพระเจล้าผรูล้ซถึกี่งมนยุษยร์ไดล้ลล่วงเกลิน เนพกี่องจากพระเยซรูทรงเปป็นมนยุษยร์พระเจล้าผรูล้นกันี้น พระองคร์จถึงทรงเปป็นคนกลางทบีกี่
สมบรูรณร์แบบนกันี้น

มหาปยุโรหลิตภายใตล้ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีถรูกนจามาจากทล่ามกลางมนยุษยร์ และสามารถเหร็นอกเหร็นใจ
เพพกี่อนมนยุษยร์ของตนไดล้เพราะวล่าตกัวเขาเองกร็มบีความอล่อนแอและความอล่อนกจาลกัง แตล่เขารรูล้สถึกไดล้แคล่สล่วนทบีกี่เปป็น
มนยุษยร์ของตจาแหนล่งมหาปยุโรหลิต เขาไมล่สามารถรรูล้สถึกสล่วนทบีกี่เปป็นพระเจล้าไดล้เพราะวล่าเขาไมล่บรลิสยุทธลิธิ์เหมพอนอยล่างทบีกี่
พระเจล้าทรงบรลิสยุทธลิธิ์ เฉพาะตจาแหนล่งนกันี้นทบีกี่เขาถพอครองอยรูล่ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ ตกัวเขาเองเปป็นคนบาปเหมพอนคนเหลล่านกันี้นทบีกี่
เขาทรูลวลิงวอนตล่อพระเจล้าเผพกี่อพวกเขา



พระครลิสตร์ทรงเหนพอกวล่าอาโรนและปยุโรหลิตคนอพกี่น ๆ ทยุกคนภายใตล้ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี ถถึงแมล้อา
โรนสามารถรรูล้สถึกถถึงความอล่อนแอและความอล่อนกจาลกังของพบีกี่นล้องของเขา เขากร็อล่อนแอและมบีความอล่อนกจาลกัง
หลายอยล่างเชล่นกกัน เพราะวล่าเขาลล้มเหลว เขาจถึงสามารถเขล้าใจความไมล่สมบรูรณร์แบบเหลล่านกันี้นของผรูล้อพกี่นไดล้-แตล่ขล้อ
เทร็จจรลิงนบีนี้กร็ทจาใหล้เขาเปป็นมหาปยุโรหลิตทบีกี่มบีประสลิทธลิภาพนล้อยกวล่าพระเยซรูเจล้าเพราะวล่ามกันอาจนจาเขาใหล้ถรูกทดลอง
เพพกี่อทบีกี่จะเหร็นดบีเหร็นงามกกับความอล่อนแอเหลล่านกันี้นและความเกเรของเพพกี่อนมนยุษยร์ของเขา ความเมตตากรยุณา 
ความเหร็นอกเหร็นใจ และความเขล้าใจของเขาอาจบกพรล่องและถรูกบลิดเบพอนไดล้-แตล่หาเปป็นเชล่นนกันี้นไมล่กกับมหา
ปยุโรหลิตของเรา เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าเชล่นเดบียวกกับทบีกี่ทรงเปป็นมนยุษยร์ พระองคร์สามารถมองดรูเราผล่าน
ทางดวงตาของมนยุษยร์ และในขณะเดบียวกกันกร็ทรงมองเหร็นเราผล่านดวงตาแหล่งความบรลิสยุทธลิธิ์ พระเนตรของ
พระเจล้า

ถถึงแมล้พระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงสกัญญาพระคยุณสจาหรกับทยุกความตล้องการ ทางหนบีในยามเผชลิญหนล้าทยุกการ
ทดลอง ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์กร็ทจาใหล้พระองคร์มองดรูบาปดล้วยความเกลบียดชกังในแบบทบีกี่อาโรนและเมลคบีเซ
เดคไมล่มบีทางทราบไดล้ พระองคร์ทรงเหร็นชอบกกับบาปไมล่ไดล้ แตล่พระองคร์จะไมล่พลิพากษาเหลล่าคนบาปอยล่างไรล้เหตยุผล
หรพออยล่างรยุนแรงเชล่นกกัน พระองคร์ผรูล้ทรงยยุตลิธรรมจะปฏลิบกัตลิกกับมนยุษยร์ทยุกคนดล้วยความยยุตลิธรรม เจพอปนดล้วย
พระคยุณทบีกี่มบีความรกักและพระเมตตาอกันอล่อนโยน ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์จะเปป็นเหตยุใหล้พระองคร์พลิพากษาบาป
ในความเขล้มงวด แตล่ความสมบรูรณร์แบบของพระองคร์ในฐานะพระเจล้า ความไพบรูลยร์อกันหาทบีกี่สยุดมลิไดล้ในพระคยุณ
ของพระองคร์ จะเปป็นเหตยุใหล้พระองคร์เปปีปี่ยมพระเมตตา ทรงพระกรยุณา และอดกลกันี้นพระทกัยตล่อคนบาปนกันี้น และ
ตล่อผรูล้เชพกี่อนกันี้นทบีกี่อาจไมล่ไดล้ยอมจจานนอยล่างเตร็มทบีกี่อยล่างทบีกี่เขาควรกระทจา เราสามารถมองเหร็นภาพประกอบในเชลิง
ปฏลิบกัตลิของเรพกี่องนบีนี้ในชบีวลิตของเรา ยลิกี่งเรายอมจจานนตล่อพระเจล้าอยล่างเตร็มทบีกี่และอยล่างสมบรูรณร์มากเทล่าไร เรากร็จะยลิกี่ง
อล่อนไหวงล่ายเกบีกี่ยวกกับบาป เรากร็จะยลิกี่งเกลบียดชกังบาปและเรากร็จะยลิกี่งอยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณมากขถึนี้นเทล่านกันี้น และคนเหลล่า
นกันี้นทบีกี่อยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณกร็แสดงออกถถึงความเหร็นอกเหร็นใจตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณนล้อยกวล่าหรพอคนทบีกี่ไมล่ไดล้
รกับความรอดโดยพระคยุณของพระเจล้า

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่อยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณอยล่างแทล้จรลิงยล่อมมองเหร็นผรูล้อพกี่นผล่านดวงตาของพระเยซรู เมพกี่อพระองคร์
ทรงมองดรูมวลชนเหลล่านกันี้นเหมพอนฝรูงแกะทบีกี่ไมล่มบีผรูล้เลบีนี้ยง พระองคร์กร็ทรงถรูกนจาพาดล้วยความกรยุณา ความตล้องการทบีกี่
ใหญล่โตทบีกี่สยุดของครลิสตจกักรวกันนบีนี้กร็คพอ ทบีกี่จะมบีผรูล้เชพกี่อจจานวนมากขถึนี้นทบีกี่ยอมจจานนอยล่างเตร็มทบีกี่ตล่อพระครลิสตร์

ความหมายของ “ไดล้รกับการแตล่งตกันี้งไวล้สจาหรกับมนยุษยร์” คพออะไร? เหตยุผลและจยุดประสงคร์สจาหรกับมหา
ปยุโรหลิตกร็คพอ เพพกี่อทบีกี่เขาจะเปป็นคนกลางตล่อพระเจล้าเพพกี่อผรูล้อพกี่น สจาหรกับงานในการวลิงวอนเผพกี่อและการเปป็นคนกลาง 
มหาปยุโรหลิตไดล้ถรูกเจลิมตกันี้ง (หรพอถรูกแตล่งตกันี้ง) โดยพระเจล้า สจาหรกับมนยุษร์ทกันี้งหลาย

ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นทราบวล่ามนยุษยร์ทบีกี่ตายไดล้ไมล่สามารถเขล้าหาพระเจล้าและสนทนากกับพระองคร์ไดล้โดยตรง
และแบบเปป็นสล่วนตกัว เพราะวล่ามนยุษยร์เปป็นคนบาปโดยสกันดาน และพระเจล้าทรงบรลิสยุทธลิธิ์ มนยุษยร์ทบีกี่บาปหนาและ
พระเจล้าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ไมล่อาจรล่วมสามกัคคบีธรรมกกันไดล้ การรล่วมสามกัคคบีธรรมระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ไดล้ถรูกทจาลายใน
สวนเอเดนนกันี้นเมพกี่ออาดกัมกลินผลไมล้ตล้องหล้ามนกันี้น

ในสวนเอเดนนกันี้นพระเจล้าทรงปลรูกตล้นไมล้ทยุกตล้นทบีกี่เหมาะสจาหรกับเปป็นอาหาร ตล้นไมล้ทยุกตล้นทบีกี่งามนล่าดรู-และ



ตล้นไมล้แหล่งชบีวลิตเพพกี่อจะมอบความเปป็นอมตะเชล่นกกัน ตล้นไมล้แหล่งชบีวลิตนกันี้นเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งถถึงพระเจล้าเอง และเมพกี่อ
อาดกัมทจาบาป พระเจล้ากร็ไมล่ทรงมบีทางเลพอกอพกี่นนอกจากขกับเขาออกไปจากสวนนกันี้น ปฐมกาล 3:22-24 บอกเราวล่า
ทจาไม:

“และพระเยโฮวาหร์พระเจล้าตรกัสวล่า “ดรูเถลิด มนยุษยร์ไดล้กลายมาเปป็นเหมพอนผรูล้หนถึกี่งในพวกเราแลล้ว ทบีกี่รรูล้จกัก
ความดบีและความชกักี่วรล้าย และบกัดนบีนี้ เกรงวล่าเขาจะยพกี่นมพอของตน และหยลิบจากตล้นไมล้แหล่งชบีวลิตและกลิน และมบีชบีวลิต
อยรูล่ตลอดไป” เหตยุฉะนกันี้นพระเยโฮวาหร์พระเจล้าจถึงทรงสล่งเขาออกไปจากสวนเอเดน เพพกี่อทจาไรล่ไถนาในทบีกี่ดลินทบีกี่เขา
ไดล้ถรูกเอามาจากนกันี้น ดกังนกันี้นพระองคร์จถึงทรงไลล่มนยุษยร์ออกไป และพระองคร์ทรงตกันี้งพวกเครรูบไวล้ทางทลิศตะวกันออก
ของสวนเอเดน และตกันี้งดาบเพลลิงเลล่มหนถึกี่งซถึกี่งหมยุนไดล้รอบทลิศทาง เพพกี่อปป้องกกันทางเขล้าไปสรูล่ตล้นไมล้แหล่งชบีวลิต” 

พระเจล้าทรงขกับอาดกัมและเอวาออกไปจากสวนเอเดนนกันี้นเพพกี่อปป้องกกันทางเขล้าสรูล่ตล้นไมล้แหล่งชบีวลิต เกรงวล่า
อาดกัมจะกลินผลจากตล้นไมล้นกันี้นและมบีชบีวลิตตลอดไปในรล่างกายทบีกี่บาปหนา สงล่าราศบีเชคลินาหร์ไดล้จากไปเสบียแลล้ว ความ
ชอบธรรมอกันสมบรูรณร์แบบของมนยุษยร์ ความบรลิสยุทธลิธิ์ และความไรล้เดบียงสาจากไปหมดแลล้ว และการทบีกี่พระเจล้าทรง
ขกับเขาออกไปจากสวนเอเดนนกันี้นกร็ตอกยนี้จาขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่แสนเลวรล้ายนกันี้นและไมล่อาจปฏลิเสธไดล้วล่ามนยุษยร์ถรูกทจาใหล้อยรูล่
หล่างจากชบีวลิตของพระเจล้า (อฟ. 4:18)

ความจรลิงเดบียวกกันนบีนี้ถรูกประกาศอบีกครกันี้งในอพยพ 19:12,13 เมพกี่อพระเจล้าเสดร็จลงมายกังภรูเขาซบีนายเพพกี่อ
พบกกับโมเสสและประทานพระราชบกัญญกัตลิแกล่เขา:

“และเจล้าจงกจาหนดเขตตล่าง ๆ ใหล้ประชากรอยรูล่รอบ ๆ โดยกลล่าววล่า ‘พวกทล่านเองจงระวกังใหล้ดบี วล่าพวก
ทล่านไมล่ขถึนี้นไปบนภรูเขานกันี้น หรพอแตะตล้องเชลิงภรูเขานกันี้น ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ถรูกตล้องภรูเขานกันี้นจะถรูกประหารชบีวลิตอยล่างแนล่นอน
จงอยล่าใหล้มพอใด ๆ แตะตล้องภรูเขานกันี้นเลย แตล่ผรูล้นกันี้นจะถรูกหลินขวล้างใหล้ตายเปป็นแนล่ หรพอถรูกยลิงทะลยุ ไมล่วล่าจะเปป็นสกัตวร์
หรพอเปป็นมนยุษยร์กร็ดบี อยล่าไวล้ชบีวลิตเลย’ เมพกี่อแตรนกันี้นเปฝ่าเสบียงยาว พวกเขาจงขถึนี้นมายกังภรูเขานกันี้น”

พระเยโฮวาหร์พระเจล้าทรงอยรูล่บนภรูเขานกันี้น ประชากรอยรูล่ในหยุบเขานกันี้น โดยถรูกแยกขาดจากพระองคร์ และ
คจาบกัญชานกันี้นกร็ชกัดเจน: “อยล่าแตะตล้องเชลิงภรูเขานกันี้น ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ถรูกตล้องภรูเขานกันี้นจะถรูกประหารชบีวลิตอยล่างแนล่นอน”
ดกังนกันี้นพลกับพลาจถึงถรูกตกันี้งขถึนี้น-และประชาชนไมล่ไดล้รกับอนยุญาตใหล้ไปไกลเกลินกวล่าลานชกันี้นนอกของพลกับพลานกันี้น 
เฉพาะมหาปยุโรหลิตทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งเทล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับอนยุญาตใหล้เขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นทบีกี่สงล่าราศบีเชคลินาหร์สาด
สล่องอยรูล่บนพระทบีกี่นกักี่งกรยุณาในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้น อกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งพระเจล้าประทกับอยรูล่ระหวล่างเครรูบทกันี้งสองนกันี้น-และเขา
เขล้าไปทบีกี่นกักี่นเฉพาะในวกันทจาการลบมลทลินเทล่านกันี้น!

ในระหวล่างสมกัยของตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่ใชล้คนเลวบี ชนชาตลิอลิสราเอลจะเขล้าใกลล้ภายในพพนี้นทบีกี่ปปิดทบีกี่เปป็นสล่วน
ศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของพลกับพลาไดล้เฉพาะในตกัวของมหาปยุโรหลิตของพวกเขาทบีกี่เปป็นตกัวแทนของพวกเขาตล่อพระพกักตรร์
พระเจล้า นบีกี่ถรูกนจาเสนออยล่างชกัดเจนในอพยพ 28:9-29:

“และเจล้าจงเอาพลอยสบีนนี้จาขล้าวสองแผล่น และจารถึกชพกี่อบยุตรทกันี้งหลายของอลิสราเอลไวล้บนพลอยเหลล่านกันี้น 
ชพกี่อหกชพกี่อของพวกเขาไวล้บนพลอยแผล่นหนถึกี่ง และชพกี่ออบีกหกชพกี่อทบีกี่เหลพออยรูล่ไวล้บนพลอยอบีกแผล่นหนถึกี่ง ตามลจาดกับ
กจาเนลิดของพวกเขา ดล้วยงานของชล่างแกะสลกักในพลอย อยล่างเชล่นสลกักแหวนตรา เจล้าจงสลกักชพกี่อบยุตรทกันี้งหลายของ
อลิสราเอลไวล้ทบีกี่พลอยทกันี้งสองแผล่นนกันี้น เจล้าจงฝฟังพวกมกันไวล้ในกระเปาะหลายอกันทจาดล้วยทองคจา และเจล้าจงเอาพลอย



ทกันี้งสองแผล่นนกันี้นไวล้บนบล่าทกันี้งสองขล้างของเอโฟดนกันี้น เพพกี่อเปป็นพลอยทบีกี่ระลถึกถถึงบยุตรทกันี้งหลายของอลิสราเอล และอา
โรนจะแบกชพกี่อของพวกเขาไวล้ตล่อพระพกักตรร์พระเยโฮวาหร์บนบล่าทกันี้งสองของเขาเพพกี่อเปป็นทบีกี่ระลถึกถถึง

“และเจล้าจงทจากระเปาะหลายอกันดล้วยทองคจา และสรล้อยสองสายดล้วยทองคจาบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่ปลายทกันี้งสอง เจล้า
จงทจาสรล้อยเหลล่านกันี้นเปป็นสรล้อยถกักเกลบียว และจงตลิดสรล้อยถกักเกลบียวไวล้ทบีกี่กระเปาะเหลล่านกันี้น และเจล้าจงทจาทกับทรวง
แหล่งการพลิพากษาโดยฝปีมพอชล่างผรูล้ชจานาญ เจล้าจงทจาทกับทรวงนกันี้นตามลกักษณะงานของเอโฟด เจล้าจงทจาทกับทรวงนกันี้น
โดยใชล้ทองคจา ดล้ายสบีฟป้า และสบีมล่วง และสบีแดงเขล้ม และผล้าปฝ่านเนพนี้อละเอบียด จงทจาทกับทรวงเปป็นรรูปสบีกี่เหลบีกี่ยมจกัตยุรกัส 
พกับทบตรงกลาง คพบหนถึกี่งจะเปป็นความยาวของทกับทรวง และคพบหนถึกี่งจะเปป็นความกวล้างของทกับทรวง

“และเจล้าจงฝฟังพลอยเหลล่านกันี้นไวล้ในทกับทรวงนกันี้น คพอเปป็นพลอยสบีกี่แถว แถวทบีกี่หนถึกี่งจงฝฟังทกับทลิม บยุษราคกัม
และพลอยสบีแดง นบีกี่จะเปป็นแถวทบีกี่หนถึกี่ง และแถวทบีกี่สองจงฝฟังมรกต ไพฑรูรยร์ และเพชร และแถวทบีกี่สามฝฟังนลิล โมรา 
และพลอยสบีมล่วง และแถวทบีกี่สบีกี่ฝฟังพลอยเขบียว พลอยสบีนนี้จาขล้าวและหยก พลอยทกันี้งหมดนบีนี้จงฝฟังในลวดลายอกัน
ละเอบียดของพวกมกันทบีกี่ทจาดล้วยทองคจา

“และพลอยเหลล่านกันี้นตล้องมบีชพกี่อบยุตรทกันี้งหลายของอลิสราเอลสลิบสองชพกี่อ ตามแตล่ละชพกี่อของพวกเขา เหมพอน
การสลกักแหวนตรา จงใหล้พลอยทยุกแผล่นมบีชพกี่อของแตล่ละเผล่าตามลจาดกับสลิบสองเผล่านกันี้น และเจล้าจงทจาเหลล่าสรล้อยถกัก
เกลบียวดล้วยทองคจาบรลิสยุทธลิธิ์ไวล้บนทกับทรวง และเจล้าจงทจาหล่วงทองคจาสองหล่วงไวล้บนทกับทรวง และจงตลิดหล่วงทกันี้งสอง
ไวล้ทบีกี่ปลายทกันี้งสองขล้างของทกับทรวง และเจล้าจงสอดสรล้อยถกักเกลบียวทกันี้งสองทบีกี่ทจาดล้วยทองคจานกันี้น ใสล่เขล้าในหล่วงทกันี้ง
สองขล้างซถึกี่งอยรูล่ทบีกี่ปลายทกันี้งสองของทกับทรวง และปลายสรล้อยถกักเกลบียวอบีกสองขล้าง เจล้าจงใหล้ตลิดในกระเปาะทกันี้งสอง
นกันี้น และจงตลิดพวกมกันไวล้บนแถบบนบล่าทกันี้งสองขล้างของเอโฟดขล้างหนล้ามกัน และเจล้าจงทจาหล่วงทองคจาสองหล่วง 
และเจล้าจงตลิดหล่วงเหลล่านกันี้นไวล้บนปลายทกันี้งสองขล้างของทกับทรวง ซถึกี่งอยรูล่ดล้านในทบีกี่ตลิดกกับเอโฟดและเจล้าจงทจาหล่วง
ดล้วยทองคจาอบีกสองหล่วง และจงใสล่หล่วงเหลล่านกันี้นไวล้บนทกันี้งสองขล้างของเอโฟดขล้างใตล้ ใหล้อยรูล่ดล้านหนล้าตะเขร็บของ
เอโฟด ตรงขล้ามกกับตกัวเกบีกี่ยวอบีกอกันทบีกี่เหลพอของเอโฟด เหนพอผล้าคาดเอวแหล่งเอโฟด และพวกเขาตล้องผรูกทกับทรวง
นกันี้นโดยหล่วงทกันี้งหลายของทกับทรวง เขล้ากกับหล่วงทกันี้งหลายของเอโฟด ดล้วยดล้ายสบีฟป้า เพพกี่อทกับทรวงจะไดล้ทกับผล้าคาด
เอวแหล่งเอโฟด และเพพกี่อทกับทรวงจะไมล่หลยุดออกจากเอโฟด

“และอาโรนจะแบกชพกี่อบยุตรทกันี้งหลายของอลิสราเอลไวล้ในทกับทรวงแหล่งการพลิพากษาซถึกี่งอยรูล่บนหกัวใจของ
เขา เมพกี่อเขาเขล้าไปในสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น ใหล้เปป็นทบีกี่ระลถึกถถึงตล่อพระพกักตรร์พระเยโฮวาหร์เสมอ”

มหาปยุโรหลิตถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้า “ไดล้รกับการแตล่งตกันี้งไวล้สจาหรกับมนยุษยร์” และเกบีกี่ยวกกับขล้อเทร็จจรลิงนบีนี้เรา
อล่านในเลวบีนลิตลิ 16:21,22: “และอาโรนตล้องวางมพอทกันี้งสองของเขาบนหกัวแพะทบีกี่เปป็นอยรูล่นกันี้น และสารภาพบรรดา
ความชกักี่วชล้าของลรูกหลานของอลิสราเอลเหนพอแพะตกัวนกันี้น และการละเมลิดทกันี้งหมดในบาปทกันี้งสลินี้นของพวกเขา โดย
วางสลิกี่งเหลล่านกันี้นทกันี้งสลินี้นบนหกัวแพะนกันี้น และตล้องสล่งแพะนกันี้นไปเสบียโดยมพอของชายคนหนถึกี่งทบีกี่เหมาะสมใหล้เขล้าไปในถลิกี่น
ทยุรกกันดาร และแพะนกันี้นจะแบกความชกักี่วชล้าทกันี้งหมดของพวกเขาบนตกัวมกันไปยกังแผล่นดลินหนถึกี่งทบีกี่ไมล่มบีคนอาศกัยอยรูล่ 
และเขาตล้องปลล่อยใหล้แพะนกันี้นเขล้าไปในถลิกี่นทยุรกกันดาร”

“ไดล้รกับการแตล่งตกันี้งไวล้สจาหรกับมนยุษยร์” ใชล้กกับพระภาคและพระราชกลิจของพระครลิสตร์ มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่ง
ใหญล่ของเรา พระองคร์ไมล่เพบียงไดล้กลายเปป็นมนยุษยร์ แตล่ทรงรกับการแตล่งตกันี้งจากพระเจล้าใหล้กระทจากลิจเพพกี่อเราเชล่นกกัน 



พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลกเพพกี่อทบีกี่จะแสวงหาและชล่วยผรูล้ทบีกี่หลงหายไปนกันี้นใหล้รอด พระองคร์ไดล้เสดร็จมามลิใชล่เพพกี่อจะ
รกับการปรนนลิบกัตลิแตล่เพพกี่อจะปรนนลิบกัตลิ และประทานชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคล่าไถล่สจาหรกับคนเปป็นอกันมาก พระองคร์จถึง
ถรูกแตล่งตกันี้งไวล้สจาหรกับมนยุษยร์

พระองคร์ตรกัสวล่า “ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว เพพกี่อจะกระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (ฮบ. 10:9) 
ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ประกาศถถึงพกันธกลิจของพระองคร์ และความเตร็มใจของพระองคร์และการยอมจจานนอยล่างสลินี้นสยุดใจ
ตล่อพระบลิดาทบีกี่จะกระทจาพกันธกลิจนกันี้นทบีกี่พระเจล้าไดล้ประทานแกล่พระองคร์ใหล้สจาเรร็จลยุลล่วง: “โดยพระประสงคร์นกันี้นเอง 
พวกเราจถึงไดล้รกับการทรงชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ โดยทางการถวายพระกายของพระเยซรูครลิสตร์เพบียงครกันี้งเดบียวเทล่านกันี้น”
(ฮบ. 10:10)

พระเยซรูทรงรกับรล่างกายหนถึกี่งเพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะทรงทจาเพพกี่อมนยุษยร์สลิกี่งทบีกี่มนยุษยร์ทจาเพพกี่อตกัวเองไมล่ไดล้-นกักี่นคพอ 
ตอบสนองขล้อเรบียกรล้องแหล่งความยยุตลิธรรมของพระเจล้า ตอบสนองความชอบธรรมและความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า 
ซถึกี่งจะทจาใหล้พระเจล้าสจาแดงความโปรดปรานไดล้ตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่สมควรไดล้รกับสลิกี่งใดนอกจากการพลิพากษา

พระเยซรูไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อชล่วยคนบาปทกันี้งหลายใหล้รอด-คนบาปทยุกคน มกันไมล่ใชล่พระประสงคร์ของ
พระองคร์เลยทบีกี่ผรูล้ใดควรพลินาศ แแตล่พระองคร์ทรงถรูกแตล่งตกันี้งเพพกี่อคนทกันี้งหลาย-ไมล่ใชล่มนยุษยชาตลิโดยรวม แตล่ผรูล้เชพกี่อทกันี้ง
หลายเทล่านกันี้น อาโรนไมล่ไดล้สารภาพบาปของคนคานาอกัน คนฮลิตไทตร์ คนอามาเลข และ “คน” อพกี่น ๆ เขา
สารภาพบาปเหลล่านกันี้นของชนชาตลิอลิสราเอลเทล่านกันี้น พระเยซรูไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อชล่วยทยุกคนทบีกี่ยอมมาหาพระเจล้า
โดยพระองคร์ใหล้รอด-แตล่พระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่เพพกี่ออล้อนวอนเผพกี่อในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่เฉพาะเพพกี่อผรูล้เชพกี่อ
ทกันี้งหลายเทล่านกันี้น

“...ในสลิกี่งทกันี้งหลาย ซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับพระเจล้า”-นกักี่นคพอ กระทจาตามขล้อเรบียกรล้องเหลล่านกันี้นแหล่งความบรลิสยุทธลิธิ์
ของพระองคร์ ในระหวล่างสมกัยของตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี กลิจกรรมเหลล่านกันี้นของปยุโรหลิตกร็มบีพระเจล้าเปป็นเปป้า
หมาย เพราะวล่าปยุโรหลิตถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้าและการเจลิมตกันี้งของเขากร็มาในฐานะเปป็นขล้อกจาหนดและพระ
ประสงคร์ของพระเจล้าเพพกี่อทบีกี่ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าจะไดล้รกับการตอบสนอง ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ใชล้กกับพระครลิสตร์ มหา
ปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา ในการแบล่งแยกตจาแหนล่งของพระองคร์ในฐานะมหาปยุโรหลิตออกจากตจาแหนล่งของ
พระองคร์ในฐานะศาสดาพยากรณร์และกษกัตรลิยร์

ในฐานะศาสดาพยากรณร์ พระองคร์ทรงเปปิดเผยพระทกัยและพระประสงคร์ของพระเจล้าพระบลิดาแกล่เรา
ในฐานะกษกัตรลิยร์ของเรา พระองคร์ทรงใหล้เราอยรูล่ใตล้อจานาจและทรงทจาใหล้เราเปป็นขล้าราชบรลิพารของ

พระองคร์ และในขณะเดบียวกกันเรากร็เปป็นบยุตรของพระองคร์ พระองคร์ทรงปกครองเหนพอเรา แตล่พระองคร์ทรงเฝป้า
ดรูแลเรา ตอบสนองทยุกความตล้องการของเรา ปป้องกกันและปกปป้องเราเชล่นกกัน

ในฐานะปยุโรหลิต เปป้าหมายของตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระองคร์คพอ มบีตล่อพระเจล้า พระองคร์ทรงยพนอยรูล่
ระหวล่างเหลล่าคนบาปทบีกี่นล่าสงสารและสมควรตกนรกกกับพระเจล้า โดยเสนอความแทนเราเพราะวล่าพระองคร์ทรง
ครูล่ควร พระองคร์ทรงตอบสนองความบรลิสยุทธลิธิ์และความชอบธรรมของพระเจล้าแลล้ว

ในขล้อ 1 พระองคร์ทรงถวาย “ทกันี้งบรรดาเครพกี่องบรรณาการและเครพกี่องบรูชาเพราะเหตยุบาปทกันี้งหลาย” 
การสลินี้นพระชนมร์เปป็นเครพกี่องบรูชาของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าบนกางเขนนกันี้นเปป็นการกระทจาแบบปยุโรหลิตของพระเจล้า



อยล่างแนล่นอน พระองคร์ไมล่เพบียงทนทยุกขร์ดล้วยนนี้จามพอของมนยุษยร์-พระองคร์ทรงสรูล้ทนพระพลิโรธทบีกี่เปป็นการลงทกัณพร์ของ
พระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ดล้วย! และในการนบีนี้ทกันี้งหมด พระองคร์ทรงสจาเรร็จตามความประสงคร์ทบีกี่พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้า
มาในโลก:

“และดรูเถลิด มบีชายสองคนเฝป้าสนทนากกับพระองคร์ ซถึกี่งกร็คพอโมเสส และเอลบียาหร์ ผรูล้ซถึกี่งมาปรากฏในสงล่าราศบี
และกลล่าวถถึงการมรณาของพระองคร์ ซถึกี่งพระองคร์จะทจาใหล้สจาเรร็จทบีกี่กรยุงเยรรูซาเลร็ม” (ลรูกา 9:30,31)

ขล้อ 3 และ 4: “และเพราะเหตยุนกันี้นทล่านจถึงควรถวาย เพพกี่อคนทกันี้งปวงฉกันใด กร็เพพกี่อตกัวเองดล้วยฉกันนกันี้น คพอ
ถวายเพพกี่อบาปทกันี้งหลาย และไมล่มบีคนหนถึกี่งคนใดตกันี้งตนเองสจาหรกับเกบียรตลินบีนี้ไดล้ นอกจากผรูล้ทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียก 
เหมพอนอยล่างอาโรน”

ในพระคจาสบีกี่ขล้อแรกของบทนบีนี้ หล้าสลิกี่งถรูกชบีนี้ใหล้เหร็นเกบีกี่ยวกกับคจาบรรยายลกักษณะทกักี่วไปของมหาปยุโรหลิตทบีกี่เปป็น
คนเลวบี:

1. เขาตล้องถรูกเอามาจากทล่ามกลางมนยุษยร์ - (ขล้อ 1) 
2. เขาไมล่ไดล้กระทจากลิจในฐานะคน ๆ หนถึกี่งในเรพกี่องสล่วนตกัว แตล่ในฐานะตกัวแทนคนหนถึกี่งของ

ประชาชนนกันี้นตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า เขารกับใชล้ในฐานะเจล้าหนล้าทบีกี่คนหนถึกี่งของประชาชน เขาถรูก
แตล่งตกันี้งไวล้สจาหรกับมนยุษยร์ และดล้วยเหตยุนบีนี้เขาจถึงเปป็นผรูล้รกับใชล้คนหนถึกี่งของมนยุษยร์ - (ขล้อ 1)

3. มหาปยุโรหลิตมาอยรูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า พรล้อมกกับ “บรรดาเครพกี่องบรรณาการและเครพกี่องบรูชา
เพราะเหตยุบาปทกันี้งหลาย” - (ขล้อ 1,3)

4. เขาไมล่ไดล้รกับการยกเวล้นจากความอล่อนกจาลกัง - (ขล้อ 2)
5. มหาปยุโรหลิตภายใตล้ระบอบปยุโรหลิตของคนเลวบีไมล่ไดล้รกับตจาแหนล่งนบีนี้ผล่านทางการเมพองหรพอโดยการ

แตล่งตกันี้งดล้วยตกัวเอง เขาถรูกเลพอกและถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้า - (ขล้อ 4)
เพราะวล่าพวกปยุโรหลิตคนเลวบีถรูก “เอามาจากทล่ามกลางมนยุษยร์” พวกเขาจถึงมบีสล่วนในความอล่อนกจาลกังทยุก

อยล่างของมนยุษยร์ เพราะเหตยุนบีนี้พวกเขาจถึงตล้องถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาตล่าง ๆ เพพกี่อตกัวเองเชล่นเดบียวกกับเพพกี่อประชาชน 
ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพวกเขาไมล่ไดล้ทจาใหล้ความเปป็นมนยุษยร์ของพวกเขาหรพอสภาวะทบีกี่บาปหนาของพวกเขาเปป็น
โมฆะไป พวกเขาไมล่สามารถเขล้าเฝป้าพระเจล้าพรล้อมกกับเครพกี่องสกัตวบรูชาเพพกี่อประชาชนโดยปราศจากเครพกี่องปกปปิด
สจาหรกับบาปตล่าง ๆ ของพวกเขาเองเชล่นกกัน

แตล่องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าผรูล้เปปีปี่ยมสยุขของเราไมล่จจาเปป็นตล้องมบีเครพกี่องสกัตวบรูชาเพพกี่อพระองคร์เอง มหาปยุโรหลิตคน
เลวบีถวายสกัตวร์ตกัวหนถึกี่ง-ซถึกี่งสมบรูรณร์แบบและปราศจากตจาหนลิ แตล่กร็ยกังเปป็นสกัตวร์ตกัวหนถึกี่งอยรูล่ดบี แตล่พระเยซรูทรงถวาย
พระองคร์เอง-ลรูกแกะทบีกี่สมบรูรณร์แบบและไรล้ตจาหนลิของพระเจล้า “ผรูล้รกับบาปของโลกไปเสบีย”

บนกางเขนนกันี้นพระเยซรูทรงถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชาแดล่พระเจล้า-แตล่พระองคร์ทรงทจามากกวล่านกันี้น
อบีก พระองคร์ไมล่เพบียงเปป็นลรูกแกะทบีกี่ไรล้ตจาหนลิซถึกี่งถวายเลพอดเพพกี่อการยกบาปและแบกรกับการพลิพากษาเพราะบาป 
พระองคร์ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตของพระเจล้าทบีกี่ปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่ทบีกี่แทล่นบรูชานกันี้นดล้วย: “เพราะวล่ามหาปยุโรหลิตทยุกคนไดล้ถรูก
ตกันี้งขถึนี้นเพพกี่อใหล้ถวายบรรดาของกจานกัลและเครพกี่องบรูชา ดล้วยเหตยุนบีนี้จถึงจจาเปป็นทบีกี่มนยุษยร์ผรูล้นบีนี้ตล้องมบีสลิกี่งหนถึกี่งสลิกี่งใดถวาย
ดล้วย” (ฮบ. 8:3) 



บกัดนบีนี้จงฟฟังถล้อยคจาเหลล่านบีนี้: “มากยลิกี่งกวล่านกันี้นสกักเทล่าใด พระโลหลิตของพระครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งโดยทางพระ
วลิญญาณนลิรกันดรร์ไดล้ทรงถวายพระองคร์เองโดยปราศจากจยุดดล่างพรล้อยแดล่พระเจล้า จะทรงชจาระใจวลินลิจฉกัยผลิดและ
ชอบของพวกทล่านใหล้พล้นจากบรรดาการกระทจาทบีกี่ตายแลล้ว เพพกี่อจะไดล้รกับใชล้พระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่” (ฮบ. 
9:14)

พระเยซรูครลิสตร์เจล้าบนกางเขนแหล่งกลโกธาทรงเปป็นมากกวล่าเหยพกี่อนกันี้นทบีกี่เตร็มใจ เชพกี่อฟฟังและไรล้ความผลิด 
โดยสรูล้ทนกางเขนนกันี้นเพราะการพลิพากษาของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อบาป บนกางเขนนกันี้น พระเยซรูกจาลกังปฏลิบกัตลิพระราชกลิจ
หนถึกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงสล่งพระองคร์มาใหล้กระทจา และพระองคร์มลิไดล้หยยุดพกักจนกระทกักี่งพระองคร์ทรงประกาศไดล้วล่า
 “สจาเรร็จแลล้ว!” (ยอหร์น 19:30) นรกทกันี้งสลินี้นกร็หยยุดยกันี้งพระองคร์ไมล่ไดล้จนกระทกักี่งพระองคร์สจาเรร็จพระราชกลิจนกันี้นทบีกี่
พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อกระทจา

พระองคร์ทรงเทจลิตวลิญญาณของพระองคร์ออกมาจนถถึงความมรณาจรลิง ๆ และเมพกี่อพระองคร์เสรร็จสลินี้นพระ
ราชกลิจทบีกี่พระบลิดาไดล้ประทานใหล้พระองคร์กระทจาแลล้ว เมพกี่อพระองคร์สามารถประกาศไดล้วล่า “สจาเรร็จแลล้ว” พระองคร์
กร็ตรกัสวล่า “พระบลิดาเจล้าขล้า ขล้าพระองคร์ฝากจลิตวลิญญาณของขล้าพระองคร์ไวล้ในพระหกัตถร์ของพระองคร์” (ลรูกา
23:46)

ไมล่มบีขล้อสงสกัยในหกัวของผมเลยวล่าขณะทบีกี่พระเยซรูทรงอธลิษฐานอยรูล่ในสวนเกทเสมนบี พระองคร์ทรงเหร็น
กองทกัพทกันี้งสลินี้นแหล่งนรกดาหนล้าเขล้ามาตล่อสรูล้พระองคร์โดยมบีซาตานเปป็นหกัวหอก หนกังสพอขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีกี่เลล่มบอก
เราวล่าพระองคร์ทรงอกัศจรรยร์ใจ พระองคร์หมอบราบลง และเหงพกี่อของพระองคร์กลายเปป็นเหมพอนเลพอดหยดใหญล่ ๆ 
เมพกี่อพระเยซรูทรงเขล้าไปในสวนนกันี้นเพพกี่อจะอธลิษฐาน พญามารกร็รรูล้วล่ามกันมบีเวลาเหลพออยรูล่ไมล่มากแลล้วหากมกันอยาก
ยกับยกันี้งเชพนี้อสายของหญลิงนกันี้นทบีกี่จะทจาใหล้หกัวของมกันฟกชนี้จา ดกังนกันี้นกองทกัพทกันี้งสลินี้นแหล่งนรกและความเดพอดดาลทกันี้งหมด
ของนรกจถึงถรูกถาโถมเขล้าใสล่พระองคร์ (จงศถึกษาคล้นควล้าทยุกคจาในเพลงสดยุดบี 22)

กองทกัพทกันี้งสลินี้นแหล่งนรกไมล่เพบียงดาหนล้าเขล้าตล่อสรูล้พระองคร์ในโทสะทกันี้งหมดของซาตาน แตล่ (ผมยพนอยรูล่บน
ผพนดลินศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เมพกี่อผมกลล่าวเชล่นนบีนี้) ดาบของสวรรคร์ถรูกหยล่อนลงมาตล่อสรูล้พระองคร์ดล้วย: พระองคร์ทรงถรูกตบีโดย
พระเจล้า (อสย. 53:4) ใชล่แลล้วครกับ พระองคร์ทรงถรูกตบีโดยพระเจล้า และพระองคร์ทรงถรูกทอดทลินี้งโดยพระเจล้า! 
พระองคร์รล้องออกมาวล่า “พระเจล้าของขล้าพระองคร์ พระเจล้าของขล้าพระองคร์ ทจาไมพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขล้าพระองคร์
เสบียแลล้ว” นรก แผล่นดลินโลก และพระเจล้าแหล่งสวรรคร์กระทจาการตล่อสรูล้พระองคร์เพพกี่อทบีกี่หนบีนี้บาปนกันี้นจะถรูกชจาระเตร็ม
จจานวน! ความยยุตลิธรรมแหล่งสวรรคร์ถรูกตอบสนองแลล้วโดยองคร์ผรูล้ชอบธรรมนกันี้น-ผรูล้เดบียวเทล่านกันี้นทบีกี่สามารถตอบสนอง
ความยยุตลิธรรมแหล่งสวรรคร์ไดล้-เพพกี่อทบีกี่คจาแชล่งสาปของแผล่นดลินโลกจะถรูกถอนออกไปวกันหนถึกี่งจากสลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งปวง
ของพระเจล้าและทจาใหล้ความชอบธรรมสามารถครอบครองอยล่างสรูงทบีกี่สยุดไดล้จนกวล่าศกัตรรูทยุกรายจะกลายเปป็นแทล่น
รองพระบาทของพระครลิสตร์นกันี้น

พระเยซรูองคร์เดบียวกกันนบีนี้ทบีกี่ไดล้เอาชบีวลิตของพระองคร์ใสล่ไวล้ในพระหกัตถร์ของพระองคร์เองและสล่งตล่อชบีวลิตนกันี้นใหล้
แกล่พระเจล้าบกัดนบีนี้นกักี่งทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าแลล้วเพพกี่อทจาการทรูลอล้อนวอนเผพกี่อทยุกคนทบีกี่ไดล้ตล้อนรกับพระองคร์
โดยความเชพกี่อใหล้เปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดสล่วนตกัว

“ไมล่มบีคนหนถึกี่งคนใดตกันี้งตนเองสจาหรกับเกบียรตลินบีนี้ไดล้ นอกจากผรูล้ทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียก…” การเจลิมตกันี้งปยุโรหลิตคน



เลวบีไมล่ไดล้มาจากมนยุษยร์ แตล่มาจากพระเจล้า ไมล่มบีมนยุษยร์คนใดสามารถเอาเกบียรตลิเชล่นนกันี้นเขล้าตกัวเองไดล้ เขาถรูกเลพอก
โดยพระเจล้า เหมพอนอยล่างอาโรน ผรูล้รกับใชล้ทบีกี่แทล้จรลิงทยุกคนถรูกเรบียกและถรูกเจลิมตกันี้งโดยพระเจล้า งานรกับใชล้ทกันี้งปวงอยรูล่
ในพระหกัตถร์ของพระครลิสตร์:

“จงเขบียนถถึงทรูตสวรรคร์แหล่งครลิสตจกักรของเมพองเอเฟซกัสวล่า ‘พระองคร์ผรูล้ทรงถพอดวงดาวทกันี้งเจร็ดไวล้ใน
พระหกัตถร์ขวาของพระองคร์ และผรูล้ดจาเนลินอยรูล่ทล่ามกลางคกันประทบีปทองคจาทกันี้งเจร็ดนกันี้นตรกัสสลิกี่งเหลล่านบีนี้วล่า” (วว. 2:1)

พระครลิสตร์ทรงอธลิษฐานทกันี้งคพน จากนกันี้นกร็ทรงแตล่งตกันี้งอกัครทรูตสลิบสองคนนกันี้น ตล่อมาพระองคร์ทรงแตล่งตกันี้งเจร็ด
สลิบคนนกันี้น ประทานขล้อปฏลิบกัตลิทบีกี่เฉพาะเจาะจงแกล่พวกเขา และสล่งพวกเขาออกไปเปป็นครูล่ ๆ พระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรง
บกัญชาวล่า “เหตยุฉะนกันี้น พวกทล่านจงอล้อนวอนพระองคร์ผรูล้ทรงเปป็นเจล้าของงานเกร็บเกบีกี่ยวนกันี้น เพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะทรงสล่ง
บรรดาคนงานเขล้าไปในงานเกร็บเกบีกี่ยวของพระองคร์” (มธ. 9:38)

สลิกี่งทบีกี่นล่าเศรล้าทบีกี่สยุดอยล่างหนถึกี่งในครลิสตจกักรวกันนบีนี้กร็คพอขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพวกนกักเทศนร์ พวกผรูล้ประกาศขล่าว
ประเสรลิฐ และพวกอาจารยร์กจาลกังถรูกผลลิตในโรงเรบียนสอนศาสนา และจากขล่าวสารทบีกี่พวกเขากลล่าวและงานรกับใชล้
ทบีกี่พวกเขาปฏลิบกัตลิ (ซถึกี่งไมล่ยอมรกับการประสรูตลิจากหญลิงพรหมจารบี การลบมลทลินดล้วยพระโลหลิต การดลใจดล้าน
ถล้อยคจาของพระคกัมภบีรร์ และขล้อพพนี้นฐานทกันี้งหลายแหล่งความเชพกี่อนกันี้น) เราจถึงทราบวล่าพวกเขาไมล่ไดล้ถรูกแตล่งตกันี้งโดย
พระเจล้าและไมล่ไดล้ถรูกสล่งไปโดยพระครลิสตร์ ดกังนกันี้น “ผรูล้คนจถึงพลินาศ” 

นกักเทศนร์ทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งกร็เทศนาพระดจารลิทกันี้งสลินี้นของพระเจล้า เขาเทศนาวล่า “องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า
ตรกัสดกังนบีนี้…ขอใหล้พระเจล้าสกัตยร์จรลิงและมนยุษยร์ทยุกคนเปป็นผรูล้มยุสาเถลิด!”

นกักเทศนร์ ผรูล้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ ศลิษยาภลิบาล หรพอมลิชชกันนารบีผรูล้ซถึกี่งถรูกสล่งไปโดยพระครลิสตร์จะถวาย
เกบียรตลิและยกชรูพระครลิสตร์ในงานรกับใชล้ของเขา ขอพระเจล้าทรงโปรดชล่วยเหลพอเราทบีกี่จะแนล่ใจวล่าเราสนกับสนยุนผรูล้รกับ
ใชล้คนหนถึกี่งของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า ไมล่ใชล่ผรูล้รกับใชล้คนหนถึกี่งทบีกี่ถรูกแตล่งตกันี้งและถรูกสล่งมาโดยซาตาน ตามทบีกี่เปาโลเตพอนใน
2 โครลินธร์ 11:13-15:

“เพราะคนเชล่นนกันี้นเปป็นพวกอกัครทรูตเทบียมเทร็จ เปป็นบรรดาคนงานทบีกี่หลอกลวง ทบีกี่แปลงรล่างเปป็นเหลล่าอกัคร
ทรูตของพระครลิสตร์ และไมล่มบีอะไรแปลกประหลาดเลย เพราะซาตานเองกร็ยกังแปลงรล่างเปป็นทรูตสวรรคร์แหล่งความ
สวล่าง เหตยุฉะนกันี้นจถึงไมล่เปป็นเรพกี่องใหญล่โตอะไรถล้าบรรดาผรูล้รกับใชล้ของซาตานจะแปลงรล่างเปป็นบรรดาผรูล้รกับใชล้แหล่งความ
ชอบธรรม ผรูล้ซถึกี่งปลายทางของพวกเขาจะเปป็นไปตามบรรดาการงานของพวกเขา!”

ตคาแหนญ่งปนุโรหยตของพระครยสตต์เปป็นตามอยญ่างของเมลคฮีเซเดค
ขล้อ 5, 6: “เชล่นกกัน พระครลิสตร์กร็ไมล่ไดล้ทรงยกยล่องพระองคร์เองขถึนี้นเพพกี่อรกับการแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิต 

แตล่พระเจล้าผรูล้ไดล้ตรกัสกกับพระองคร์วล่า ‘ทล่านเปป็นบยุตรของเรา วกันนบีนี้เราไดล้ใหล้กจาเนลิดทล่านแลล้ว’ เหมพอนพระองคร์ตรกัสใน
อบีกแหล่งหนถึกี่งดล้วยวล่า ‘ทล่านเปป็นปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค’”

ใจความหลกักในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูกร็คพอ การแสดงใหล้เหร็นและพลิสรูจนร์ความเหนพอกวล่าของพระ
ครลิสตร์เมพกี่อเทบียบกกับสลิกี่งอพกี่น ๆ ทกันี้งปวงในสวรรคร์และในแผล่นดลินโลก ซถึกี่งรวมถถึงเหลล่าทรูตสวรรคร์ดล้วย เหตยุฉะนกันี้นความ
เชพกี่อแบบครลิสเตบียนจถึงเหนพอกวล่าศาสนายลิว

ตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งเปป็นสงล่าราศบีของศาสนายลิว และคนฮบีบรรูเหลล่านกันี้นกร็ถามวล่า “ความ



เชพกี่อแบบครลิสเตบียนมบีอะไรมาเสนอจากจยุดยพนของตจาแหนล่งปยุโรหลิต? บาปของพวกทล่านถรูกยกโทษดล้วยวลิธบีใด? ใคร
เปป็นผรูล้สารภาพบาปของทล่าน ใครเปป็นผรูล้ทรูลอล้อนวอนเผพกี่อของทล่าน? ความตล้องการตล่าง ๆ ในฝฝ่ายวลิญญาณของทล่าน
ถรูกเตลิมเตร็มโดยวลิธบีใด? ทล่านมบีใครสกักคนทบีกี่จะถวายเครพกี่องบรูชาตล่าง ๆ และทจาการทรูลอล้อนวอนตล่อพระเจล้าเพพกี่อทล่าน
ไหม?”

คจาตอบถรูกพบในฮบีบรรู 4:14: “เมพกี่อเหร็นแลล้ววล่าพวกเรามบีมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่เสดร็จไปในฟป้าสวรรคร์ทกันี้ง
หลายแลล้ว พระเยซรูพระบยุตรของพระเจล้า ขอใหล้พวกเรายถึดมกักี่นในการยอมรกับของพวกเรา”

เมพกี่อตจาแหนล่งปยุโรหลิตลล้มเหลวในสมกัยของเอลบีและบยุตรชายทกันี้งสองของเขา (1 ซมอ. บททบีกี่ 1 และ 2) 
พระเจล้ากร็ทรงสกัญญาวล่า “...เราจะยกปยุโรหลิตผรูล้สกัตยร์ซพกี่อคนหนถึกี่งขถึนี้นมาเพพกี่อเรา ทบีกี่จะกระทจาตามสลิกี่งซถึกี่งอยรูล่ในใจของ
เราและในความคลิดของเรา และเราจะสถาปนาวงศร์วานทบีกี่มกักี่นคงใหล้แกล่เขา…” (1 ซมอ. 2:35) กล่อนทบีกี่พระเยซรู
เสดร็จไปทบีกี่กางเขนนกันี้น พระองคร์ตรกัสวล่า “...พระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงสล่งเรามากร็ทรงสถลิตอยรูล่กกับเรา พระบลิดาไมล่ไดล้ทรงทลินี้ง
เราไวล้ตามลจาพกัง เพราะวล่าเราทจาสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งเปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยพระองคร์เสมอ” (ยอหร์น 8:29)

พระเจล้าทรงรกักษาพระสกัญญาของพระองคร์แลล้ว พระองคร์ทรงนจาเสนอพระเยซรู พระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์
เดบียวของพระองคร์ และพระองคร์ทรงเปป็น “ปยุโรหลิตทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อ” องคร์นกันี้น พระองคร์ไดล้กระทจาสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระบลิดา
ทรงเรบียกรล้องพระองคร์ใหล้กระทจา พระองคร์ทรงทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยแลล้วในทยุกรายละเอบียดปลบีกยล่อย

ในพระคจาสบีกี่ขล้อแรกของบททบีกี่ 5 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นคจาบรรยายลกักษณะของมหาปยุโรหลิต
คนเลวบีทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้ง-โดยกลล่าวถถึงลกักษณะเฉพาะของเขา การวล่าจล้างของเขาใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิต 
คยุณสมบกัตลิตล่าง ๆ ของเขา หนล้าทบีกี่ของเขา และการทรงเรบียกของเขา จยุดประสงคร์ของพระเจล้าในตจาแหนล่งปยุโรหลิต
คนเลวบีกร็คพอ เพพกี่อเปป็นภาพเลร็งถถึงพระภาคและพระราชกลิจทบีกี่พระเจล้าทรงกจาหนดไวล้ของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า พวก
มหาปยุโรหลิตคนเลวบีเหลล่านกันี้นเปป็นภาพเลร็ง พระเยซรูเปป็นของจรลิง-มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่และสกัตยร์ซพกี่อองคร์นกันี้นทบีกี่พระเจล้า
ทรงสกัญญาไวล้ใน 1 ซามรูเอล บททบีกี่ 1 และ 2 

เปาโลอยากใหล้ครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเขล้าใจวล่าเนพกี่องจากมหาปยุโรหลิตทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อองคร์นกันี้นไดล้เสดร็จมา
แลล้วและประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณแลล้ว งานปรนนลิบกัตลิและงานรกับใชล้ของตจาแหนล่งปยุโรหลิตคนเลวบีจถึงไมล่เปป็น
ทบีกี่ตล้องการอบีกตล่อไป จยุดประสงคร์ของพวกเขาถรูกทจาใหล้สจาเรร็จแลล้ว บกัดนบีนี้ตกัวจรลิงนกันี้นไดล้มาแลล้ว เงาเหลล่านกันี้นจถึงจาง
หายไปแลล้ว

มบีการเชพกี่อมโยงทบีกี่ใกลล้ชลิดมาก ๆ ระหวล่างตจาแหนล่งปยุโรหลิตของอาโรนกกับตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์-
ขล้อ 4 ของบทนบีนี้ระบยุวล่า “ไมล่มบีคนหนถึกี่งคนใดตกันี้งตนเองสจาหรกับเกบียรตลินบีนี้ไดล้ นอกจากผรูล้ทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียก เหมพอน
อยล่างอาโรน” และในขล้อ 5 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ตรกัสตล่อไปวล่า “เชล่นกกัน พระครลิสตร์กร็ไมล่ไดล้ทรงยกยล่องพระองคร์
เองขถึนี้นเพพกี่อรกับการแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิต…” พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งอาโรน และในทจานองเดบียวกกันพระองคร์กร็ทรง
แตล่งตกันี้งพระครลิสตร์เชล่นกกัน

ในขล้อ 5 ถถึง 10 หล้าสลิกี่งถรูกประกาศเกบีกี่ยวกกับอาโรนและตจาแหนล่งปยุโรหลิตคนเลวบี และหล้าสลิกี่งเดบียวกกันนบีนี้ 
(ยกเวล้นบาป) กร็เปป็นจรลิงเชล่นกกันเกบีกี่ยวกกับพระครลิสตร์ มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา เทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับคยุณสมบกัตลิตล่าง
ๆ ของพวกเขา อาโรนและเหลล่าผรูล้สพบทอดของเขามบีคยุณสมบกัตลิทยุกขล้อทบีกี่พระเยซรูทรงมบี ยกเวล้นเรพกี่องความอล่อนกจาลกัง



ของพวกเขา ถล้าพระเยซรูทรงมบีความอล่อนกจาลกังทกันี้งหลาย พระองคร์กร็คงเปป็น “มหาปยุโรหลิตทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อ” ทบีกี่พระเจล้า
ทรงสกัญญาไวล้ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมไมล่ไดล้

เมพกี่อพลิจารณาพระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าและขล้อกจาหนดเหลล่านกันี้นในการทบีกี่ผรูล้หนถึกี่งจะเขล้าสรูล่ตจาแหนล่ง
ปยุโรหลิต และเมพกี่อทราวล่าพระเยซรูไมล่ไดล้มาทางเผล่าของเลวบี ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นจถึงถามวล่า มกันถรูกประกาศไดล้อยล่างไรวล่า
พระเยซรูทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตทบีกี่ยลิกี่งใหญล่? เปาโลตอบคจาถามนบีนี้โดยเนล้นยนี้จาขล้อกจาหนดทบีกี่สจาคกัญทบีกี่สยุดและคยุณสมบกัตลิ
ของพระเจล้าในการทบีกี่ผรูล้หนถึกี่งจะเปป็นปยุโรหลิตของพระเจล้าไดล้-คยุณสมบกัตลิเรพกี่องการทรงเรบียกของพระเจล้า: “ไมล่มบีคนหนถึกี่ง
คนใดตกันี้งตนเองสจาหรกับเกบียรตลินบีนี้ไดล้…เชล่นกกัน พระครลิสตร์กร็ไมล่ไดล้ทรงยกยล่องพระองคร์เองขถึนี้นเพพกี่อรกับการแตล่งตกันี้งใหล้
เปป็นมหาปยุโรหลิต…” คจาประกาศนบีนี้โดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ผล่านทางปากกาทบีกี่ไดล้รกับการดลใจของอกัครทรูตเปาโล
พลิสรูจนร์วล่าพระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงมบีสลิทธลิธิ์และสมควรรกับตจาแหนล่งมหาปยุโรหลิตของพระเจล้า

พระครลิสตร์ไมล่ไดล้รกับเกบียรตลิของมหาปยุโรหลิตไวล้บนพระองคร์เอง “แตล่พระเจล้า (พระเยโฮวาหร์) ผรูล้ไดล้ตรกัสกกับ
พระองคร์วล่า ‘ทล่านเปป็นบยุตรของเรา วกันนบีนี้เราไดล้ใหล้กจาเนลิดทล่านแลล้ว’” เปาโล ซถึกี่งในทบีกี่นบีนี้ยกคจาพรูดมาจากภาคพกันธ
สกัญญาเดลิม (เพลงสดยุดบี 2:7) กจาลกังทจาใหล้ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเขล้าใจจรลิง ๆ วล่าพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา ความหวกัง
เดบียวของพวกบรรพบยุรยุษ คพอ มหาปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์เหนพอวงศร์วานของพระเจล้า โดยถรูกเจลิมและถรูกแตล่งตกันี้งโดย
พระเจล้า

พระเยซรูตรกัสวล่า “ถล้าเราใหล้เกบียรตลิแกล่ตกัวเราเอง เกบียรตลิของเรากร็ไมล่มบีความหมาย พระบลิดาของเราเปป็น
ผรูล้ทรงใหล้เกบียรตลิแกล่เรานกันี้น ผรูล้ซถึกี่งทล่านทกันี้งหลายกลล่าววล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าของทล่านทกันี้งหลาย” (ยอหร์น 8:54)

ในฟปีลลิปปปี 2:5-8 เปาโลกลล่าววล่า “จงใหล้ความคลิดนบีนี้มบีอยรูล่ในพวกทล่าน เหมพอนอยล่างทบีกี่ไดล้มบีอยรูล่ในพระเยซรู
ครลิสตร์เชล่นกกัน พระองคร์ผรูล้ทรงอยรูล่ในสภาพของพระเจล้า มลิไดล้ทรงคลิดวล่าการเทล่าเทบียมกกับพระเจล้านกันี้นเปป็นการแยล่งชลิง
เอาไปเสบีย แตล่ไดล้ทรงกระทจาพระองคร์เองใหล้ไมล่มบีชพกี่อเสบียงใด ๆ และไดล้ทรงรกับสภาพของผรูล้รกับใชล้คนหนถึกี่ง และไดล้ทรง
ถพอกจาเนลิดในลกักษณะของมนยุษยร์ และเมพกี่อทรงปรากฏในสภาพของมนยุษยร์คนหนถึกี่งแลล้ว พระองคร์ไดล้ทรงถล่อม
พระองคร์ลง และยอมเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณา กระทกักี่งความมรณาแหล่งกางเขนนกันี้น”

พระเจล้า ผรูล้ซถึกี่งสลิทธลิอจานาจทกันี้งหมดเปป็นของพระองคร์ ไดล้ทรงแตล่งตกันี้งพระครลิสตร์ใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิตของเรา
ในแบบเดบียวกกับทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงแตล่งตกันี้งอาโรน และทรงโปรดประทานเกบียรตลิเหลล่านกันี้นแหล่งตจาแหนล่งปยุโรหลิตใหล้แกล่
พระองคร์ พระเยซรูทรงรกับสงล่าราศบีและเกบียรตลิแลล้วในแบบทบีกี่ไมล่มบีมนยุษยร์คนใดเคยไดล้รกับเกบียรตลิเชล่นนกันี้น เพราะวล่า
พระองคร์ทรงเปป็นความเปป็นมนยุษยร์ทบีกี่ถรูกรวมเปป็นหนถึกี่งกกับความเปป็นพระเจล้า

“พระเยซรูตรกัสคจาเหลล่านบีนี้ และทรงแหงนพระเนตรของพระองคร์ขถึนี้นดรูฟป้าสวรรคร์ และตรกัสวล่า “พระบลิดา
เจล้าขล้า เวลานกันี้นมาถถึงแลล้ว ขอโปรดใหล้พระบยุตรของพระองคร์ไดล้รกับสงล่าราศบี เพพกี่อพระบยุตรของพระองคร์จะไดล้ถวาย
สงล่าราศบีแดล่พระองคร์ดล้วย พระองคร์ไดล้โปรดใหล้พระบยุตรมบีอจานาจเหนพอเนพนี้อหนกังทกันี้งสลินี้นฉกันใด เพพกี่อพระบยุตรจะ
ประทานชบีวลิตนลิรกันดรร์แกล่ทยุกคนทบีกี่พระองคร์ทรงมอบแกล่พระบยุตรแลล้วฉกันนกันี้น และนบีกี่แหละคพอชบีวลิตนลิรกันดรร์ ทบีกี่พวกเขา
จะรรูล้จกักพระองคร์ ผรูล้ทรงเปป็นพระเจล้าเทบีกี่ยงแทล้องคร์เดบียว และพระเยซรูครลิสตร์ ผรูล้ทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงสล่งมา ขล้าพระองคร์
ถวายสงล่าราศบีแดล่พระองคร์แลล้วบนแผล่นดลินโลก ขล้าพระองคร์กระทจาพระราชกลิจซถึกี่งพระองคร์ไดล้ประทานใหล้ขล้า
พระองคร์กระทจานกันี้นสจาเรร็จแลล้ว และบกัดนบีนี้ โอ พระบลิดาเจล้าขล้า ขอพระองคร์โปรดใหล้ขล้าพระองคร์ไดล้รกับสงล่าราศบีกกับ



พระองคร์เอง ดล้วยสงล่าราศบีซถึกี่งขล้าพระองคร์ไดล้มบีกกับพระองคร์กล่อนทบีกี่โลกนบีนี้ไดล้บกังเกลิดขถึนี้นมา” (ยอหร์น 17:1-5)
พระเยซรูไดล้เสดร็จมา-มลิใชล่เพพกี่อทจาลายพระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าหรพอขล่าวสารของพวกศาสดาพยากรณร์ 

แตล่เพพกี่อทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลิสจาเรร็จ ในมกัทธลิว 5:17,18 พระองคร์ตรกัสวล่า “อยล่าคลิดวล่าเรามาเพพกี่อจะทจาลายพระราช
บกัญญกัตลิหรพอพวกศาสดาพยากรณร์เสบีย เรามลิไดล้มาเพพกี่อจะทจาลาย แตล่เพพกี่อจะทจาใหล้สจาเรร็จจรลิง เพราะเรากลล่าวความ
จรลิงแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า จนกวล่าฟป้าสวรรคร์และแผล่นดลินโลกจะลล่วงไป แมล้แตล่อกักษรหนถึกี่งหรพอจยุด ๆ หนถึกี่งกร็จะไมล่สรูญ
ไปจากพระราชบกัญญกัตลิ จนกวล่าสลิกี่งสารพกัดจะถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิง”

ในโรม 10:4 เปาโลบอกเราอยล่างชกัดแจล้งวล่า “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจยุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ เพพกี่อความ
ชอบธรรมแกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ”

ผมอยากชบีนี้ใหล้เหร็นสามสลิกี่งเกบีกี่ยวกกับพระเยซรู มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่องคร์นกันี้น:
1. ไมล่มบีทบีกี่ใดเลยทบีกี่เราอล่านเกบีกี่ยวกกับพระองคร์วล่าเปป็น “ศาสดาพยากรณร์ผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา” ถถึงแมล้
พระองคร์ทรงเปป็นศาสดาพยากรณร์จรลิง ๆ และเราไมล่อล่านเกบีกี่ยวกกับพระองคร์วล่าเปป็น “กษกัตรลิยร์ผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของ
เรา” ดล้วย ถถึงแมล้พระองคร์จะทรงเปป็นกษกัตรลิยร์จรลิง ๆ พระองคร์ไดล้ทรงถพอกจาเนลิดเปป็นกษกัตรลิยร์ของพวกยลิว 
และพระองคร์จะทรงครอบครองเหนพอแผล่นดลินโลกและสลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งปวง พระองคร์ไดล้เสดร็จมา-ศาสดา
พยากรณร์ ปยุโรหลิต และกษกัตรลิยร์ แตล่ตจาแหนล่งของพระองคร์ในฐานะมหาปยุโรหลิตของพระเจล้านกันี้นยลิกี่งใหญล่
ทบีกี่สยุด และสรูงสล่งทบีกี่สยุด ดกังนกันี้นเราจถึงอล่านวล่า “มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา” (ฮบ. 4:14)
2. เราไมล่อล่านวล่าตจาแหนล่งของพระครลิสตร์ในฐานะศาสดาพยากรณร์หรพอกษกัตรลิยร์ “ไดล้ยกยล่อง” 
พระองคร์ แตล่เราอล่านจรลิง ๆ เกบีกี่ยวกกับตจาแหนล่งของพระองคร์ในฐานะปยุโรหลิตวล่า “เชล่นกกัน พระครลิสตร์กร็ไมล่
ไดล้ทรงยกยล่องพระองคร์เองขถึนี้นเพพกี่อรกับการแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิต” พระเจล้าทรงยกยล่องพระองคร์เหนพอ
ผรูล้อพกี่นทกันี้งปวงเมพกี่อพระองคร์ตรกัสวล่า “ทล่านเปป็นบยุตรของเรา วกันนบีนี้เราไดล้ใหล้กจาเนลิดทล่านแลล้ว!”
3. เราไมล่อล่านวล่าพระเยซรูทรงไดล้รกับตจาแหนล่งศาสดาพยากรณร์และกษกัตรลิยร์จากพระเจล้าโดยคจา
ปฏลิญาณของพระเจล้า แตล่พรล้อมกกับการแตล่งตกันี้งพระองคร์ใหล้รกับตจาแหนล่งมหาปยุโรหลิตเราอล่านวล่า “พระเยโฮ
วาหร์ทรงปฏลิญาณแลล้วและจะไมล่กลกับพระทกัย “ทล่านเปป็นปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค””
(เพลงสดยุดบี 110:4) ดกังนกันี้นเราจถึงทราบวล่าตจาแหนล่งของพระครลิสตร์ในฐานะมหาปยุโรหลิตของพระเจล้ามบีความ
สจาคกัญสรูงทบีกี่สยุด
ขล้อ 5 และ 6 ถรูกใหล้ไวล้แกล่เราโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์เพพกี่อเปป็นขล้อพลิสรูจนร์วล่าพระเจล้าพระบลิดาทรงเรบียก

พระเยซรูใหล้รกับตจาแหนล่งมหาปยุโรหลิต และเพพกี่อรกับประกกันชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่ามกันเปป็นมาจากพระเจล้าทบีกี่พระครลิสตร์
ทรงมบีสลิทธลิอจานาจของพระองคร์ในฐานะคนกลางระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ คจาพรูดทบีกี่ยกมาจากเพลงสดยุดบี 2:7 
ประกาศวล่าพระเจล้าไดล้ทรงประกาศวล่าพระครลิสตร์ทบีกี่รกับสภาพมนยุษยร์ทรงเปป็นพระบยุตรของพระองคร์ และรกับประกกัน
วล่าพระเจล้าทรงยอมรกับพระเยซรูใหล้ปฏลิบกัตลิพระราชกลิจนกันี้นทบีกี่พระองคร์ประทานใหล้พระเยซรูกระทจา มกันรกับประกกันเรา
ดล้วยวล่าพระผรูล้ไถล่นกันี้นมลิไดล้กระทจาพระราชกลิจนกันี้นดล้วยพระองคร์เอง พระองคร์ไมล่ทจาสลิกี่งใดเลยโดยแยกขาดจากพระเจล้า
พระบลิดา และพระองคร์ไมล่กระทจาสลิกี่งใดเลยทบีกี่พระเจล้าไมล่ไดล้แตล่งตกันี้งพระองคร์ใหล้กระทจา

จงสกังเกตถล้อยคจาเปปิดของเพลงสดยุดบี 2:7: “ขล้าพเจล้าจะประกาศพระดจารกัสสกักี่งนกันี้น…” นบีกี่เปป็นคจาประกาศ



ของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับพระดจารกัสสกักี่งของพระองคร์ซถึกี่งไดล้ถรูกลลิขลิตไวล้ลล่วงหนล้าชกักี่วนลิรกันดรร์แลล้วและถรูกแตล่งตกันี้งในพกันธ
สกัญญาเปป็นนลิตยร์ของพระเจล้าทบีกี่กระทจากกับประชากรของพระองคร์ พระเจล้าทรงประกาศใหล้ทยุกคนทราบถถึงคนกลาง
ผรูล้นกันี้น พระองคร์ทรงถรูกยอมรกับโดยพระเจล้า ทรงรกับพกันธกลิจจากพระเจล้า และดล้วยเหตยุนบีนี้จถึงทรงมบี-และจะทรงใชล้-
สลิทธลิอจานาจทกันี้งสลินี้นแหล่งตจาแหนล่งมหาปยุโรหลิตของพระเจล้า

คจาประกาศของพระเจล้าทบีกี่วล่า “เจล้าเปป็นบยุตรของเรา” รกับประกกันเราวล่าพระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงมบีคยุณสมบกัตลิ
ครบถล้วนทบีกี่จะปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราเพราะสภาพแบบพระเจล้าของพระองคร์-พระเจล้าแทล้จรลิงใน
เนพนี้อหนกัง ศกักดลิธิ์ศรบีแหล่งพระภาคของพระครลิสตร์ใหล้คยุณคล่าแกล่สลิกี่งทบีกี่พระองคร์กระทจา พระเจล้าไมล่สามารถและจะไมล่มบี
ทางมอบสงล่าราศบีเชล่นนกันี้นใหล้แกล่ผรูล้อพกี่น เพราะวล่าพระเยซรูทรงเปป็นพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวนกันี้น พระเจล้าจถึงทรง
ตกันี้งพระองคร์เปป็น “ทายาทผรูล้รกับสรรพสลิกี่งทกันี้งปวงเปป็นมรดก” (ฮบ. 1:2)

ในบททบีกี่แปดของหนกังสพอเลวบีนลิตลิ สามสลิกี่งถรูกใหล้ไวล้เกบีกี่ยวกกับการแตล่งตกันี้งใหล้เขล้ารกับตจาแหนล่งปยุโรหลิต สามสลิกี่ง
เกบีกี่ยวกกับอาโรนผรูล้ซถึกี่งเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา ขล้อ 1 และ 2 บกันทถึกเรพกี่องการทรงเรบียก
ของเขา ขล้อ 12 บกันทถึกเรพกี่องการเจลิมตกันี้งของเขา และขล้อ 22 บกันทถึกเรพกี่องการถวายตกัวของเขา

การประยยุกตร์ใชล้วลบี “ทล่านเปป็นบยุตรของเรา” คพอ ใชล้กกับการทรงเรบียกทบีกี่พระครลิสตร์ทรงไดล้รกับในมกัทธลิว 
3:13-17: 

“แลล้วพระเยซรูเสดร็จจากแควล้นกาลลิลบีมาหายอหร์นทบีกี่แมล่นนี้จาจอรร์แดน เพพกี่อจะรกับบกัพตลิศมาจากทล่าน แตล่ยอหร์
นทรูลหล้ามพระองคร์ โดยกลล่าววล่า “ขล้าพระองคร์ตล้องการจะรกับบกัพตลิศมาจากพระองคร์ และพระองคร์เสดร็จมาหาขล้า
พระองคร์หรพอ” และพระเยซรูตรกัสตอบทล่านวล่า “บกัดนบีนี้จงยอมใหล้เปป็นอยล่างนกันี้นเถลิด เพราะเหตยุนบีนี้สมควรทบีกี่เราทกันี้งสอง
จะทจาใหล้ความชอบธรรมทกันี้งสลินี้นสจาเรร็จ” แลล้วทล่านกร็ยอมทจาตามพระองคร์ และพระเยซรู เมพกี่อพระองคร์ทรงรกับบกัพตลิศ
มาแลล้ว ในทกันใดนกันี้นกร็เสดร็จขถึนี้นมาจากนนี้จา และดรูเถลิด ฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลายกร็แหวกออกใหล้แกล่พระองคร์ และพระองคร์
ไดล้ทอดพระเนตรเหร็นพระวลิญญาณของพระเจล้าเสดร็จลงมาดยุจนกเขา และสถลิตอยรูล่บนพระองคร์ และดรูเถลิด มบีเสบียง
หนถึกี่งจากสวรรคร์ ซถึกี่งตรกัสวล่า “ผรูล้นบีนี้เปป็นบยุตรทบีกี่รกักของเรา ผรูล้ซถึกี่งเราโปรดปรานมาก”

ในทบีกี่นบีนี้เราพบตกัวจรลิงของสลิกี่งทบีกี่เกลิดขถึนี้นในตอนทบีกี่อาโรนถรูกแตล่งตกันี้งใหล้รกับตจาแหนล่งปยุโรหลิต สามสลิกี่งเดบียวกกันนบีนี้ 
ในลจาดกับแบบยล้อนกลกับ ถรูกพบในตอนทบีกี่พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเรารกับบกัพตลิศมา เพราะมบีเขบียนไวล้เกบีกี่ยวกกับพระ
ครลิสตร์มหาปยุโรหลิตของเราวล่าในสลิกี่งสารพกัดพระองคร์ตล้องมบีความเปป็นเอก

ดกังนกันี้นเราจถึงพบวล่าพระเยซรูทรงเขล้าสรูล่งานรกับใชล้ปวงชนของพระองคร์พรล้อมกกับการรกับบกัพตลิศมาของ
พระองคร์ ตอนอายยุสลิบสองพระองคร์ทรงปรากฏในพระวลิหาร และหลกังจากนกันี้น วกันเหลล่านกันี้นแหล่งชบีวลิตของพระองคร์
ตกันี้งแตล่อายยุสลิบสองปปีไปจนถถึงประมาณสามสลิบปปีกร็คลยุมเครพอ เราไมล่ทราบเกบีกี่ยวกกับวกันเหลล่านกันี้นเลย พระองคร์ทรง
ดจาเนลินชบีวลิตในความคลยุมเครพอเทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับบกันทถึกประวกัตลิ-และจากนกันี้นวกันหนถึกี่งพระองคร์กร็เสดร็จมาทบีกี่แมล่นนี้จา
จอรร์แดนเพพกี่อจะรกับบกัพตลิศมาจากยอหร์น และสามสลิกี่งไดล้เกลิดขถึนี้น:

1. การถวายตกัวของพระองคร์:
พระเยซรูตรกัสแกล่ยอหร์นวล่า “บกัดนบีนี้จงยอมใหล้เปป็นอยล่างนกันี้นเถลิด เพราะเหตยุนบีนี้สมควรทบีกี่เราทกันี้งสองจะทจาใหล้
ความชอบธรรมทกันี้งสลินี้นสจาเรร็จ” วกันนกันี้น พระเยซรูทรงถวายพระองคร์เองแดล่พระเจล้าใหล้เปป็นผรูล้รกับใชล้ของ



พระเจล้า พระองคร์ทรงนจาเสนอตกัวเองเพพกี่อจะถรูกฝฟังในการรกับบกัพตลิศมาโดยมพอของผรูล้รกับใชล้ของพระเจล้า
ยอหร์นผรูล้ใหล้รกับบกัพตลิศมานกันี้น

2. การเจลิมตกันี้งของพระองคร์:
เมพกี่อพระองคร์ทรงขถึนี้นมาจากการรกับบกัพตลิศมาของพระองคร์ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กร็เสดร็จลงมาและสถลิตอยรูล่
บนพระองคร์ เราอล่านในกลิจการ 10:38 วล่า “พระเจล้าไดล้ทรงเจลิมพระเยซรูแหล่งนาซาเรร็ธดล้วยพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธิ์”

3. การทรงเรบียกของพระองคร์:
สลิกี่งทบีกี่สามทบีกี่ไดล้เกลิดขถึนี้นกกับพระเยซรูในวกันนล่าจดจจานกันี้นกร็คพอวล่าพระเจล้าทรงแสดงความเปป็นเจล้าของพระองคร์
อยล่างเปปิดเผย และทรงเรบียกพระองคร์: “ผรูล้นบีนี้เปป็นบยุตรทบีกี่รกักของเรา ผรูล้ซถึกี่งเราโปรดปรานมาก”
ในเศคารลิยาหร์ 6:13 มบีพยากรณร์ไวล้แลล้ววล่า “คพอทล่านผรูล้นบีนี้แหละจะสรล้างพระวลิหารของพระเยโฮวาหร์ และ

ทล่านจะแบกรกับสงล่าราศบีนกันี้น และจะประทกับและปกครองอยรูล่บนราชบกัลลกังกร์ของทล่าน และทล่านจะเปป็นปยุโรหลิตอยรูล่
บนราชบกัลลกังกร์ของทล่าน และคจาปรถึกษาแหล่งสกันตลิจะอยรูล่ระหวล่างทล่านทกันี้งสอง’” 

ในฐานะเปป็นพระเมษโปดก (ลรูกแกะ) นกันี้นทบีกี่ปราศจากตจาหนลิหรพอดล่างพรล้อย พระครลิสตร์ทรงมบีสลิทธลิธิ์รกับ
พระทบีกี่นกักี่งนกันี้น: “และทล่านไดล้แสดงใหล้ขล้าพเจล้าเหร็นแมล่นนี้จาบรลิสยุทธลิธิ์ของนนี้จาแหล่งชบีวลิต สยุกใสเหมพอนแกล้วผลถึก ซถึกี่งไหลออก
มาจากพระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้า และของพระเมษโปดก” (วว. 22:1) 

เพราะวล่าพระเยซรูไดล้ทรงเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณา กระทกักี่งความมรณาแหล่งกางเขนนกันี้น เราจถึงอล่านวล่า 
“เหตยุฉะนกันี้นพระเจล้าจถึงไดล้ทรงยกพระองคร์ขถึนี้นอยล่างสรูงดล้วย และไดล้ประทานพระนามหนถึกี่งแกล่พระองคร์ซถึกี่งอยรูล่เหนพอ
ทยุกนาม เพพกี่อเมพกี่อออกพระนามของพระเยซรู ‘หกัวเขล่าทยุกหกัวเขล่าจะตล้องคยุกกราบลง’ ของบรรดาสลิกี่งในสวรรคร์ และ
บรรดาสลิกี่งในแผล่นดลินโลก และบรรดาสลิกี่งใตล้พพนี้นแผล่นดลินโลก และเพพกี่อ ‘ลลินี้นทยุกลลินี้นจะกลล่าวยอมรกับ’ วล่าพระเยซรู
ครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า อกันเปป็นการถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจล้าพระบลิดา” (ฟป. 2:9-11)

พระเยซรูครลิสตร์เจล้าของเราทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่องคร์นกันี้นทบีกี่มบีสลิทธลิอจานาจของกษกัตรลิยร์ พระองคร์ทรง
เปป็นกษกัตรลิยร์ แตล่เปป็นกษกัตรลิยร์ทบีกี่มบีความอล่อนโยนแบบปยุโรหลิต-ความอล่อนโยนแบบทบีกี่พระเยซรูครลิสตร์เจล้าผรูล้เดบียวเทล่านกันี้น
จะรรูล้จกักไดล้

ขล้อ 6 ยกคจาพรูดมาจากเพลงสดยุดบี 110 ซถึกี่งพวกยลิวเหลล่านกันี้นเชพกี่อวล่ากลล่าวถถึงพระเมสสลิยาหร์ เราขอยกเพลง
สดยุดบีบทนบีนี้มาทกันี้งบท:

“พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสกกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของขล้าพเจล้าวล่า “ทล่านจงนกักี่งทบีกี่ขวามพอของเรา จนกวล่าเรา
กระทจาใหล้บรรดาศกัตรรูของทล่านเปป็นแทล่นรองเทล้าของทล่าน” พระเยโฮวาหร์จะทรงใชล้คทาทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์ออก
มาจากศลิโยน ขอพระองคร์ทรงครอบครองทล่ามกลางบรรดาศกัตรรูของพระองคร์เถลิด ชนชาตลิของพระองคร์จะเตร็มใจ
ในวกันแหล่งฤทธลิธิ์อจานาจของพระองคร์ ดล้วยความงามแหล่งความบรลิสยุทธลิธิ์จากครรภร์ของอรยุโณทกัย พระองคร์ทรงมบี
นนี้จาคล้างแหล่งวกัยหนยุล่มของพระองคร์ พระเยโฮวาหร์ทรงปฏลิญาณแลล้วและจะไมล่กลกับพระทกัย “ทล่านเปป็นปยุโรหลิตเปป็น
นลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค” องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าผรูล้ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์จะทรงฟาดฟฟัน
บรรดากษกัตรลิยร์ในวกันแหล่งพระพลิโรธของพระองคร์ พระองคร์จะทรงพลิพากษาทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิ พระองคร์จะ



ทรงกระทจาใหล้สถานทบีกี่ตล่าง ๆ เตร็มไปดล้วยซากศพทกันี้งหลาย พระองคร์จะทรงกระทจาเหลล่าประมยุขทบีกี่อยรูล่เหนพอหลาย
ประเทศใหล้บาดเจร็บ พระองคร์จะทรงดพกี่มจากลจาธารขล้างทาง ฉะนกันี้นพระองคร์จะทรงยกพระเศบียรขถึนี้น”

คจากลล่าวในขล้อ 6 ใหล้คจาพยานสองเทล่าเกบีกี่ยวกกับขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระครลิสตร์ทรงถรูกเรบียก ถรูกเจลิมตกันี้ง และถรูก
แตล่งตกันี้งโดยพระเจล้าพระบลิดาใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ และพระราชบกัญญกัตลิเกบีกี่ยวกกับคนเลวบีกร็ประกาศวล่าในปาก
ของพยานสองคน ความจรลิงหนถึกี่งกร็เชพกี่อถพอไดล้ (พบญ. 17:6 ซถึกี่งถรูกทวนซนี้จาในมธ. 18:16)

ดล้วยเหตยุนบีนี้ ผล่านทางปากกาของอกัครทรูตเปาโล พระเจล้าจถึงประทานขล้อพลิสรูจนร์อกันแลล้วอกันเลล่าใหล้แกล่ชาว
ฮบีบรรูเหลล่านกันี้น โดยยพนยกันซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีกวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นศาสดาพยากรณร์ ปยุโรหลิต กษกัตรลิยร์ พระผรูล้ชล่วยใหล้รอด 
คนกลาง ผรูล้ชล่วยใหล้พล้น ความหวกังของชนชาตลิอลิสราเอลและของทยุกคนทบีกี่ยอมมาหาพระเจล้าโดยพระองคร์ พระเจล้า
ทรงเปปีปี่ยมพระคยุณและอดกลกันี้นพระทกัย-และพระองคร์ทรงปฏลิบกัตลิกกับความดล้านชาของเราอยล่างอดทนจรลิง ๆ!

จงสกังเกตคจาวล่า “สองครกันี้ง” ในเพลงสดยุดบี 62:11: “พระเจล้าตรกัสครกันี้งหนถึกี่ง ขล้าพเจล้าไดล้ยลินอยล่างนบีนี้สองครกันี้ง
แลล้ว วล่าฤทธานยุภาพเปป็นของพระเจล้า”

จงสกังเกตคจาวล่า “อบีกครกันี้งหนถึกี่ง” ในยอหร์น 8:12: “แลล้วพระเยซรูตรกัสกกับเขาทกันี้งหลายอบีกครกันี้งหนถึกี่ง โดยตรกัส
วล่า “เราเปป็นความสวล่างของโลก ผรูล้ทบีกี่ตามเรามาจะไมล่เดลินในความมพด แตล่จะมบีความสวล่างแหล่งชบีวลิต” พระองคร์ตรกัส
เชล่นนกันี้นไปแลล้ว แตล่พระองคร์กร็ตรกัสมกันอบีกครกันี้ง

ในยอหร์น 8:21 เราอล่านวล่า “แลล้วพระเยซรูจถึงตรกัสกกับพวกเขาอบีกวล่า “เราจะไปตามทางของเรา และทล่าน
ทกันี้งหลายจะแสวงหาเรา และจะตายในบาปทกันี้งหลายของพวกทล่าน ทบีกี่ซถึกี่งเราจะไปนกันี้น ทล่านทกันี้งหลายจะมาไมล่ไดล้”

ในกลิจการ 1:3 เราพบคจาวล่า “หลายอยล่าง”: “ผรูล้ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงแสดงพระองคร์เองวล่าทรงพระชนมร์อยรูล่ 
หลกังจากการทรงทนทยุกขร์ของพระองคร์แลล้ว ดล้วยการพลิสรูจนร์อยล่างแนล่นอนหลายอยล่าง และทรงถรูกพบเหร็นโดยพวก
เขาเปป็นเวลาสบีกี่สลิบวกัน และตรกัสถถึงสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับอาณาจกักรของพระเจล้า”

ในขล้อ 6 ของบทนบีนี้ของเรา “เหมพอนพระองคร์ตรกัส” เปป็นอบีกหลกักฐานและขล้อพลิสรูจนร์ทบีกี่แสดงใหล้เหร็นวล่า
พระเจล้าทรงเปป็นผรูล้แตล่งของภาคพกันธสกัญญาเดลิมเชล่นเดบียวกกับภาคพกันธสกัญญาใหมล่ ในคจาพรูดอล้างอลิงนบีนี้ (“ในอบีกแหล่ง
หนถึกี่ง”) พระเจล้าไดล้ตรกัสผล่านดาวลิด ในเพลงสดยุดบี 22:1 พระองคร์ไดล้ตรกัสผล่านทางพระบยุตร ในฮบีบรรู 3:7 พระองคร์
ตรกัสผล่านทางพระวลิญญาณ

คจากลล่าวทบีกี่วล่า “เหมพอนพระองคร์ตรกัส” คพอพระเจล้าตรกัสแกล่พระบยุตร โดยหยลิบยพกี่นการทรงเรบียกของ
พระองคร์ใหล้แกล่พระองคร์ เหมพอนอยล่างในฮบีบรรู 7:21 พระเจล้าตรกัสในคจาปฏลิญาณของพระองคร์วล่า “ทล่านเปป็นปยุโรหลิต
เปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค”

ในทบีกี่นบีนี้พระเจล้าตรกัสคจาประกาศเกบีกี่ยวกกับพระดจารกัสสกักี่งนลิรกันดรร์ของพระองคร์ซถึกี่งจรลิง ๆ แลล้วถรูกกจาหนดไวล้ลล่วง
หนล้าในเรลิกี่มแรกนกันี้น เพราะวล่าการไถล่ของเราไดล้ถรูกคลิด ถรูกทจาใหล้เกลิดขถึนี้น ถรูกจกัดเตรบียม และถรูกทจาใหล้เสรร็จสลินี้นกล่อนทบีกี่
พระเจล้าไดล้ทรงสรล้างแผล่นดลินโลกนบีนี้หรพอสลิกี่งใดทบีกี่มบีอยรูล่ในนกันี้น (1 ปต. 1:18 เปป็นตล้นไป) นบีกี่เปป็นคจาประกาศของพระเจล้า
เกบีกี่ยวกกับการทรงแตล่งตกันี้งพระครลิสตร์ใหล้รกับตจาแหนล่งมหาปยุโรหลิตซถึกี่งสอดคลล้องกกับพกันธสกัญญานลิรกันดรร์ของพระองคร์
ระหวล่างพระบลิดากกับพระบยุตร โดยพระบยุตรทรงรกับการแตล่งตกันี้งและถรูกมอบหมายใหล้รกับตจาแหนล่งมหาปยุโรหลิต “ใน
เรลิกี่มแรกนกันี้น” พระวจนะของพระเจล้ารกับประกกันเราอยล่างชกัดเจนวล่าพระครลิสตร์ทรงถรูกเรบียกโดยพระเจล้าในลกักษณะ



เดบียวกกันกกับทบีกี่อาโรนถรูกเรบียกใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิตของพระเจล้า
ผมอยากชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์ ซถึกี่งตจาแหนล่งปยุโรหลิตของอาโรนเปป็นแมล่แบบนกันี้น ไมล่ไดล้

ถรูกกลล่าววล่าเปป็นตามอยล่างของอาโรน แตล่ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค
เมลคบีเซเดคเปป็นปยุโรหลิตแบบกษกัตรลิยร์ของพระเจล้า โดยถรูกเรบียกและถรูกยอมรกับโดยพระเจล้าหลายรล้อยปปี

กล่อนหนล้าอาโรน และเขาเปป็นภาพเลร็งทบีกี่เฉพาะเจาะจงของปยุโรหลิตกษกัตรลิยร์ของเรา พระเยซรูครลิสตร์เจล้า พระบยุตรนลิ
รกันดรร์ทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า อยล่างไรกร็ตาม ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์กร็ดบีกวล่าของเมลคบีเซเดค อา
โรน และคนอพกี่น ๆ ทยุกคน เพราะวล่าพวกเขามบีขบีดจจากกัดขณะทบีกี่พระครลิสตร์ทรงไรล้ขบีดจจากกัด ทบีกี่ไรล้ขบีดจจากกัดกร็ยล่อมเหนพอ
กวล่าทบีกี่มบีขบีดจจากกัด ปยุโรหลิตทยุกคนกล่อนหนล้าพระครลิสตร์เปป็นเพบียงภาพเลร็งและเงา ซถึกี่งพระองคร์ทรงเปป็นของจรลิงและตกัว
จรลิงนกันี้น ดกังนกันี้นผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจถึงมบีปยุโรหลิตทบีกี่ดบีกวล่า

ขล้อ 7-8: “ผรูล้ซถึกี่งในวกันเวลาแหล่งเนพนี้อหนกังของพระองคร์นกันี้น เมพกี่อพระองคร์ไดล้ถวายบรรดาคจาอธลิษฐานและ
การวลิงวอน ดล้วยทรงกกันแสงอกันรยุนแรงและนนี้จาพระเนตรไหล ตล่อพระเจล้าผรูล้ทรงสามารถชล่วยพระองคร์ใหล้พล้นจาก
ความตายไดล้ และไดล้ถรูกสดกับฟฟังเนพกี่องจากพระองคร์ไดล้ยจาเกรง ถถึงแมล้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบยุตร ถถึงกระนกันี้น
พระองคร์กร็ทรงเรบียนรรูล้ความเชพกี่อฟฟัง โดยสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงทนเอา”

ผมตล้องใชล้ความระมกัดระวกังสยุดขบีดเมพกี่อผมเรลิกี่มทบีกี่จะอธลิบายขล้อพระคจาทบีกี่ยลิกี่งใหญล่เหลล่านบีนี้ นบีกี่เปป็นพพนี้นดลิน
ศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์อยล่างแทล้จรลิง มากยลิกี่งกวล่าขล้อพระคจาตอนอพกี่นใดทบีกี่ผมรรูล้เกบีกี่ยวกกับในพระคกัมภบีรร์ ขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้นจาเสนอ
ความบรลิบรูรณร์แหล่งการทนทยุกขร์ของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า ความคลิดทบีกี่มบีขบีดจจากกัดของเราไมล่สามารถหยกักี่งถถึงลถึกไปกวล่า
พพนี้นผลิวของความจรลิงทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกใหล้ไวล้ในทบีกี่นบีนี้ เราคงไมล่สามารถเรลิกี่มทบีกี่จะเขล้าใจการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระ
ครลิสตร์ไดล้อยล่างถล่องแทล้

จงอล่านขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้อยล่างชล้า ๆ จงชกักี่งนนี้จาหนกักทยุกคจา ผมขอรกับสารภาพวล่าผมเขล้าหาขล้อพระคจาเหลล่า
นบีนี้ดล้วยความเกรงกลกัวตกัวสกักี่น เพราะวล่าขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้กลล่าวถถึงสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้ทรงทนทยุกขร์ “ในวกัน
เวลาแหล่งเนพนี้อหนกังของพระองคร์”-วกันเหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงใชล้บนแผล่นดลินโลก

พระคกัมภบีรร์บกันทถึกแคล่สามหนทบีกี่พระเยซรูทรงรล้องไหล้ขณะอยรูล่บนโลก พระองคร์ทรงรล้องไหล้ทบีกี่อยุโมงคร์ฝฟังศพ
ของลาซารกัส พระองคร์ทรงรล้องไหล้เพราะกรยุงเยรรูซาเลร็ม พระองคร์ทรงรล้องไหล้ขณะทบีกี่พระองคร์ทรงอธลิษฐานอยรูล่ใน
สวนเกทเสมนบี สล่วนตกัวแลล้วผมเชพกี่อมกักี่นวล่าคจาอธลิษฐาน คจาวลิงวอน การรล้องไหล้อยล่างหนกัก และนนี้จาตาเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกพรูด
ถถึงตรงนบีนี้ไดล้เกลิดขถึนี้นในประสบการณร์ในสวนเกทเสมนบีขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของเรา เมพกี่อพระองคร์ทรงอกัศจรรยร์
พระทกัยยลิกี่งนกัก ทยุกขร์โศกยลิกี่งนกัก กระทกักี่งจะถถึงความมรณา เมพกี่อพระองคร์ทรงปวดรล้าวในการอธลิษฐานจนกระทกักี่งเหงพกี่อ
ของพระองคร์เปป็นเหมพอนโลหลิตหยดใหญล่ ๆ

มกันเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่มนยุษยร์ทบีกี่ตายไดล้จะทราบวล่าพระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงทนทยุกขร์สลิกี่งใดคพนนกันี้น เราจะไมล่มบีวกัน
ทราบเลยในโลกนบีนี้ เราอาจทราบเมพกี่อเราเปป็นเหมพอนพระองคร์ อาจเปป็นไปไดล้วล่าพระเจล้าในนลิรกันดรร์กาลจะทรงเปปิด
เผยแกล่เราถถึงการทนทยุกขร์เตร็มขนาดของพระองคร์ในสวนเกทเสมนบี สล่วนตกัวแลล้วผมเชพกี่อวล่าสวนนกันี้นเปป็นสถานทบีกี่ ๆ 
พระองคร์ทรงตล่อสรูล้หนกักทบีกี่สยุด โชกเลพอดมากทบีกี่สยุด ชนะศถึกแหล่งชบีวลิตบนโลกนบีนี้ของพระองคร์อยล่างฉลิวเฉบียดทบีกี่สยุด “ใน
วกันเวลาแหล่งเนพนี้อหนกังของพระองคร์”



พระครลิสตร์พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเราทรงกลกัวความมรณานกันี้นเองจรลิง ๆ หรพอ? ไมล่ใชล่เลยครกับ พระองคร์ไมล่
ไดล้กลกัวความตาย “พระองคร์ทรงตกันี้งพระพกักตรร์ของพระองคร์อยล่างแนล่วแนล่ทบีกี่จะไปยกังกรยุงเยรรูซาเลร็ม” (ลรูกา 9:51) 
โดยทราบดบีวล่าพระองคร์จะทรงถรูกจกับกยุม ถรูกไตล่สวน ถรูกปรกับโทษ และถรูกตรถึงกางเขน! เมพกี่อพระองคร์ทรงบอกเหลล่า
สาวกของพระองคร์เกบีกี่ยวกกับเหตยุการณร์ทบีกี่จะเกลิดขถึนี้นเหลล่านบีนี้ เปโตรกร็ทรูลวล่า “ใหล้สลิกี่งนบีนี้อยรูล่หล่างไกลจากพระองคร์เถลิด 
พระองคร์เจล้าขล้า สลิกี่งนบีนี้จะไมล่เกลิดขถึนี้นแกล่พระองคร์เลย” พระเยซรูตรกัสตอบไปวล่า “เจล้าจงถอยไปขล้างหลกังเรา ซาตาน
เออ๋ย เจล้าเปป็นเครพกี่องกบีดขวางแกล่เรา เพราะเจล้าไมล่มบีความคลิดอยรูล่ทบีกี่สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นของพระเจล้า แตล่สลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่เปป็น
ของมนยุษยร์” (มธ. 16:21-23) แนล่นอนวล่าพระองคร์ทรงหมายความวล่าเปโตรกจาลกังเปปิดโอกาสใหล้ซาตานพรูดผล่าน
ทางเขา เพราะซาตานรรูล้วล่ากลโกธาหมายถถึงความพล่ายแพล้ในทล้ายทบีกี่สยุดสจาหรกับมกัน

พระเยซรูทรงทราบวล่าชกัยชนะสจาหรกับพระองคร์เปป็นเรพกี่องแนล่นอน-แตล่เราตล้องจจาไวล้วล่าถถึงแมล้วล่าพระองคร์ทรง
เปป็นพระเจล้า พระองคร์กร็ทรงเปป็นมนยุษยร์เชล่นกกัน พระองคร์ทรงถรูกลลิขลิตและถรูกกจาหนดลล่วงหนล้าใหล้สลินี้นพระชนมร์ความ
ตายแบบของมนยุษยร์ แตล่พระองคร์จะทรงสลินี้นพระชนมร์ความตายนกันี้นภายใตล้การทนทยุกขร์ของพระเจล้าเพราะ
พระพลิโรธของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อบาป พระเยซรูครลิสตร์เจล้าไดล้ทรงทนทยุกขร์พระพลิโรธทกันี้งหมดของพระเจล้าจรลิง ๆ ทบีกี่
พระเจล้าสามารถ (และอยาก) เทออกลงบนมนยุษยชาตลิ หากพระเยซรูไมล่ไดล้ทรงเขล้าแทนทบีกี่คนบาป!

ในทบีกี่นบีนี้บางทบีเราอาจมองเหร็น มากเทล่าทบีกี่ใจทบีกี่มบีขบีดจจากกัดใด ๆ จะสามารถมองเหร็นไดล้ ความเตร็มเปปีปี่ยมแหล่ง
การทนทยุกขร์ของพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่ของมหาปยุโรหลิตไดล้อยล่างประสบความสจาเรร็จ พระองคร์ “ไดล้
ถวาย” อกันเปป็นการเชพกี่อมโยงสล่วนนบีนี้ของบทนบีนี้กกับขล้อ 2 ทบีกี่เราถรูกบอกวล่ามหาปยุโรหลิตเปป็นผรูล้ทบีกี่สามารถมบีใจกรยุณาตล่อ
คนทบีกี่ไมล่รรูล้และตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ “ออกนอกเสล้นทางไป” เพราะตกัวเขาเองกร็ “มบีความอล่อนกจาลกังอยรูล่รอบตกัว” 

พระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตของเราทรงมบีใจกรยุณาไดล้อยล่างไร? เพราะวล่าพระองคร์ไดล้ทรงทนทยุกขร์ เพราะวล่า
พระองคร์ไดล้ประสบกกับความทรมานสยุดขบีดของความอล่อนกจาลกังแบบมนยุษยร์ พระองคร์ทรงทจาเชล่นนบีนี้เมพกี่อพระองคร์
ทรงถวายพระองคร์เองแดล่พระเจล้า การสลินี้นพระชนมร์เพพกี่อเปป็นเครพกี่องบรูชาของพระครลิสตร์บนกางเขนนกันี้นเปป็นการ
กระทจาแบบปยุโรหลิต เพราะวล่าพระองคร์-มหาปยุโรหลิตองคร์นกันี้น-ไดล้ทรงถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชาหนถึกี่งแดล่
พระเจล้า

ใชล่แลล้วครกับ พระครลิสตร์ (ตกัวจรลิงนกันี้น) ทรงถรูกหล้อมลล้อมดล้วย “การรล้องไหล้อยล่างหนกักและนนี้จาตา” ซถึกี่งพลิสรูจนร์
วล่าพระองคร์ทรงเปป็นมนยุษยร์ และเชล่นเดบียวกกับอาโรน (ภาพเลร็งนกันี้น) พระองคร์ทรงสามารถทบีกี่จะเหร็นอกเหร็นใจมนยุษยร์
และมบีใจกรยุณาตล่อพวกเขาไดล้

ในระหวล่างวกันเหลล่านกันี้นแหล่งเนพนี้อหนกังของพระองคร์ พระเยซรูครลิสตร์ทรงหลิว กระหาย เหนพกี่อยลล้า เปป็นทยุกขร์
พระทกัย พระองคร์ทรงมบีความโศกเศรล้า พระองคร์ทรงทจางานหนกัก พระองคร์ทรงรรูล้จกักความผลิดหวกัง พระองคร์ทรง
รรูล้จกักการมบีใจเจร็บชนี้จา พระองคร์ทรง “ถรูกหล้อมลล้อมดล้วยความอล่อนกจาลกัง” อยล่างแทล้จรลิง-แตล่มกันเปป็นความอล่อนกจาลกังทบีกี่
ไรล้บาป ในระหวล่างเวลาแหล่งความตกี่จาตล้อยของพระองคร์ พระเยซรูครลิสตร์-แมล้ทรงไมล่มบีบาป-กร็เจอกกับความชนี้จาใจและ
การทนทยุกขร์หลายอยล่าง-ความปวดรล้าวของรล่างกายเชล่นเดบียวกกับของจลิตใจและวลิญญาณ การอธลิษฐานและการ
วลิงวอนเปป็นการแสดงออกถถึงความอล่อนกจาลกังตล่าง ๆ ของธรรมชาตลิมนยุษยร์ เราไมล่เคยอล่านเกบีกี่ยวกกับพวกทรูตสวรรคร์
ทบีกี่รล้องไหล้ แตล่พระเยซรูทรงรล้องไหล้ ผมขอบพระคยุณจรลิง ๆ ทบีกี่พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของผมทรงรล้องไหล้เปป็น และทบีกี่



พระองคร์ทรงทราบวล่าการทนทยุกขร์และการมบีใจทบีกี่เจร็บชนี้จานกันี้นหมายถถึงอะไร
เมพกี่อพระคกัมภบีรร์พรูดถถึงเนพนี้อหนกังของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า มกันกร็กจาลกังพรูดถถึงความเปป็นมนยุษยร์ของพระองคร์ “วกัน

เวลาแหล่งเนพนี้อหนกังของพระองคร์” ครอบคลยุมทยุกวกันทบีกี่พระองคร์ทรงอยรูล่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ ตกันี้งแตล่เกลิดจนตาย: “เหตยุ
ฉะนกันี้นพวกเราจถึงไมล่รรูล้จกักผรูล้ใดตามเนพนี้อหนกังอบีกตล่อไป ใชล่แลล้ว ถถึงแมล้วล่าพวกเราไดล้รรูล้จกักพระครลิสตร์ตามเนพนี้อหนกัง แตล่
บกัดนบีนี้พวกเรากร็ไมล่รรูล้จกักพระองคร์เชล่นนกันี้นอบีกตล่อไป” (2 คร. 5:16)

พระเยซรูทรงมบีความเปป็นมนยุษยร์ทบีกี่ไรล้บาป-แตล่กร็เปป็นความเปป็นมนยุษยร์ทบีกี่แบกรกับบาปไป: “เพราะวล่าพระเจล้า
ไดล้ทรงกระทจาพระองคร์ผรูล้มลิไดล้ทรงรรูล้จกักบาป ใหล้เปป็นบาปเพราะเหร็นแกล่พวกเรา เพพกี่อพวกเราจะไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็น
ความชอบธรรมของพระเจล้าในพระองคร์” (2 คร. 5:21)

ใชล่แลล้วครกับ พระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงรรูล้สถึกถถึงความอล่อนแอของเนพนี้อหนกังในพระราชกลิจแบบตกัวแทนทกันี้งหมด
ของพระองคร์ และในความมรณาของพระองคร์ อยล่างไรกร็ตาม เราไมล่พบในพระองคร์ผลลกัพธร์สล่วนบยุคคลเหลล่านกันี้น
ของบาป เชล่น ความเจร็บปฝ่วยและโรคภกัย แตล่พระองคร์ทรงเปป็นเนพนี้อหนกังอยล่างแทล้จรลิงในการทบีกี่พระองคร์ทรงมบีความ
กระหาย ความเหนพกี่อยลล้า ความเศรล้าโศก ความเสบียใจ ความเจร็บปวด และความตาย

“ในวกันเวลาแหล่งเนพนี้อหนกังของพระองคร์นกันี้น เมพกี่อพระองคร์ไดล้ถวายบรรดาคจาอธลิษฐานและการวลิงวอน ดล้วย
ทรงกกันแสงอกันรยุนแรงและนนี้จาพระเนตรไหล…” การวลิงวอน การอธลิษฐาน และนนี้จาตาแสดงออกถถึงความอล่อนแอ
และความอล่อนกจาลกังแหล่งธรรมชาตลิมนยุษยร์ เหมพอนกกับทบีกี่เราไมล่มบีบกันทถึกเกบีกี่ยวกกับพวกทรูตสวรรคร์ทบีกี่รล้องไหล้ เรากร็ไมล่มบี
บกันทถึกเกบีกี่ยวกกับพวกทรูตสวรรคร์ทบีกี่อธลิษฐานเชล่นกกัน ไมล่วล่าจะในการทรูลขอหรพอในการขอบพระคยุณ

ความจรลิงทบีกี่ถรูกนจาเสนอตรงนบีนี้กร็คพอขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระครลิสตร์กจาลกังถวายพระองคร์เองแดล่พระเจล้าในขณะ
นกันี้น: “ทกันี้งมลิใชล่โดยเลพอดของแพะและลรูกวกัวทกันี้งหลาย แตล่โดยพระโลหลิตของพระองคร์เอง พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้าไปใน
ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์เพบียงครกันี้งเดบียว โดยทรงไดล้รกับการไถล่ชกักี่วนลิรกันดรร์สจาหรกับพวกเราแลล้ว เพราะถล้าเลพอดของวกัวตกัวผรูล้และของ
แพะทกันี้งหลาย และบรรดาเถล้าของวกัวสาว โดยถรูกประพรมลงบนคนทบีกี่เปป็นมลทลิน สามารถชจาระเนพนี้อหนกังใหล้
บรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ มากยลิกี่งกวล่านกันี้นสกักเทล่าใด พระโลหลิตของพระครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งโดยทางพระวลิญญาณนลิรกันดรร์ไดล้ทรงถวาย
พระองคร์เองโดยปราศจากจยุดดล่างพรล้อยแดล่พระเจล้า จะทรงชจาระใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของพวกทล่านใหล้พล้นจาก
บรรดาการกระทจาทบีกี่ตายแลล้ว เพพกี่อจะไดล้รกับใชล้พระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่” (ฮบ. 9:12-14)

ในการถวายพระองคร์เองแดล่พระเจล้าขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระองคร์ทรงอธลิษฐานดล้วยการรล้องไหล้อยล่างหนกักและ
นนี้จาตากร็ชบีนี้ไปยกังความอล่อนกจาลกังของพระองคร์-ไมล่ใชล่บาปนะครกับ เพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงมบีความอล่อนกจาลกังทบีกี่ไรล้บาป
แตล่เพพกี่อทบีกี่จะรรูล้สถึกเหมพอนอยล่างทบีกี่เรารรูล้สถึก เพพกี่อทบีกี่จะทราบความอล่อนแอตล่าง ๆ ของเรา มกันจถึงจจาเปป็นทบีกี่พระองคร์ มหา
ปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา ตล้อง “ถรูกหล้อมลล้อมดล้วยความอล่อนกจาลกัง”

พระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงเปป็นชายคนหนถึกี่งทบีกี่เตร็มไปดล้วยความทยุกขร์โศก แตล่พระองคร์กร็เปป็นชายคนหนถึกี่งทบีกี่ชอบ
อธลิษฐานเชล่นกกัน พระองคร์ทรงใชล้เวลาเยอะในการอธลิษฐาน โดยบล่อยครกันี้งอธลิษฐานตลอดทกันี้งคพน ในวาระนบีนี้ 
พระองคร์ทรงอธลิษฐานอยล่างทบีกี่พระองคร์ไมล่เคยอธลิษฐานมากล่อนเลย- “ดล้วยทรงกกันแสงอกันรยุนแรงและนนี้จาพระเนตร
ไหล” ตราบเทล่าทบีกี่ความคลิดทบีกี่มบีขบีดจจากกัดจะเขล้าใจไดล้ คจากลล่าวนบีนี้ใหล้เราเหร็นความรยุนแรงแหล่งการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้น
ของพระเยซรูครลิสตร์ การรล้องไหล้อยล่างหนกักและนนี้จาตาบล่งบอกถถึงความลถึกลนี้จาแหล่งความเจร็บปวดและการทนทยุกขร์ทบีกี่



พระองคร์ไดล้สรูล้ทนเพพกี่อชจาระหนบีนี้บาปนกันี้น พระองคร์ทรงทนทยุกขร์ในรล่างกาย ในวลิญญาณ และในจลิตใจของพระองคร์:
“เพราะวล่าสลิกี่งซถึกี่งพระราชบกัญญกัตลิทจาไมล่ไดล้ ในการทบีกี่พระราชบกัญญกัตลิอล่อนกจาลกังโดยทางเนพนี้อหนกังนกันี้น การทบีกี่

พระเจล้าทรงสล่งพระบยุตรของพระองคร์มาในสภาพเหมพอนเนพนี้อหนกังทบีกี่บาปและเพพกี่อไถล่บาป ไดล้ทรงปรกับโทษบาปทบีกี่
อยรูล่ในเนพนี้อหนกัง เพพกี่อความชอบธรรมแหล่งพระราชบกัญญกัตลิจะไดล้สจาเรร็จในพวกเรา ผรูล้ซถึกี่งไมล่ดจาเนลินตามเนพนี้อหนกัง แตล่
ตามพระวลิญญาณ” (รม. 8:3,4) พระเยซรูไดล้ทรงกระทจาสลิกี่งทบีกี่พระราชบกัญญกัตลิไมล่มบีทางทจาไดล้เลย-ไมล่ใชล่เพราะวล่าพระ
ราชบกัญญกัตลินกันี้นอล่อนแอ แตล่เพราะวล่าเนพนี้อหนกังอล่อนแอ พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อไถล่จลิตวลิญญาณ แตล่พระองคร์จะทรง
ไถล่รล่างกายเชล่นกกัน เราไดล้ทจาบาปในรล่างกายและจลิตวลิญญาณ และพระเยซรูไดล้เสดร็จมาเพพกี่อไถล่อยล่างครบถล้วน

การทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระเยซรูไมล่ใชล่แคล่การทนทยุกขร์ทบีกี่พระองคร์ทรงไดล้รกับโดยนนี้จามพอของพวกคนบาป-
การเฆบีกี่ยนตบี มงกยุฎหนาม ตะปรูในพระหกัตถร์และพระบาทของพระองคร์ พระองคร์ทรงทนทยุกขร์ความผลิดทบีกี่ถรูกยกใหล้ซถึกี่ง
ถรูกนจาลงมาบนพระองคร์จากพระหกัตถร์อกันทรงฤทธลิธิ์ของพระเจล้า! อยล่าอล่านถล้อยคจาของอลิสยาหร์ 53:4 แบบเลล่น ๆ 
หรพอชล่ทั้้ย ๆ เดร็ดขาด: “แนล่ทบีเดบียวทล่านไดล้แบกความระทมทยุกขร์ของพวกเรา และหอบความเศรล้าโศกทกันี้งหลายของ
พวกเราไป ถถึงกระนกันี้นพวกเรากร็ยกังถพอวล่าทล่านถรูกตบี ทรงถรูกโบยตบีจากพระเจล้า และถรูกขล่มใจ”

เราไมล่มบีขบีดความสามารถทบีกี่จะเขล้าใจความสยดสยอง ความเกลบียดชกัง และความโกรธของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อ
บาป พระเจล้าทรงเกลบียดชกังบาป-และพระครลิสตร์ทรงแบกรกับโทษนกันี้นอยล่างเตร็มทบีกี่ พระองคร์ทรงแบกนนี้จาหนกักนกันี้นเตร็ม
ๆ พระองคร์ทรงถรูกถาโถมโดยแรงกดดกันมหาศาลนกันี้น ความสยดสยองทบีกี่ไมล่อาจทราบไดล้ และความปวดรล้าวทบีกี่ไมล่
อาจวกัดขนาดไดล้ซถึกี่งมาจากความกรลินี้วของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อบาป พระเยซรูไดล้เสดร็จมาเพพกี่อแทนทบีกี่คนบาป-และพระองคร์
ทรงทจาเชล่นนกันี้นจรลิง ๆ! พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อชจาระหนบีนี้บาปนกันี้น-และพระองคร์ทรงชจาระมกันเตร็มจจานวนแลล้ว!

“ทรงกกันแสงอกันรยุนแรงและนนี้จาพระเนตรไหล” ทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงตรงนบีนี้เปป็นการสจาเรร็จจรลิงสล่วนหนถึกี่งของ
ถล้อยคจาในเพลงสดยุดบี 22:1: “พระเจล้าของขล้าพระองคร์ พระเจล้าของขล้าพระองคร์ ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขล้า
พระองคร์เสบียแลล้ว เหตยุใดพระองคร์ทรงหล่างไกลเหลพอเกลินจากการชล่วยขล้าพระองคร์ และจากบรรดาถล้อยคจาแหล่งการ
ครกี่จาครวญของขล้าพระองคร์”

ทล่านทบีกี่รกัก พระเยซรูไดล้เสดร็จมาเพพกี่อสละวางชบีวลิตของพระองคร์ พระองคร์ทรงไดล้รกับรล่างกายหนถึกี่งเพพกี่อทบีกี่
พระองคร์จะไดล้ชลิมความตายเพพกี่อมนยุษยร์ทยุกคน (ฮบ. 2:9)-แตล่จลิตวลิญญาณของพระองคร์จะตล้องไมล่ตาย กระนกันี้นใน
สวนเกทเสมนบี เมพกี่อถรูกโถมทกับโดยความสยดสยองและความปวดรล้าวแหล่งความกรลินี้วของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อบาป 
พระองคร์ทรงรล้องออกมาวล่า “จลิตใจของเราโศกเศรล้ายลิกี่งนกัก แทบจะตายไดล้เลย!” (มธ. 26:38)

นายแพทยร์ลรูกาเปป็นผรูล้ทบีกี่บอกเราวล่าพระเยซรูทรงอธลิษฐานวล่า “พระบลิดาเจล้าขล้า ถล้าพระองคร์พอพระทกัย ขอ
ใหล้ถล้วยนบีนี้เลพกี่อนพล้นไปจากขล้าพระองคร์เถลิด แตล่อยล่างไรกร็ดบีอยล่าใหล้เปป็นไปตามความประสงคร์ของขล้าพระองคร์ แตล่ใหล้
นนี้จาพระทกัยของพระองคร์สจาเรร็จเถลิด” และทรูตสวรรคร์องคร์หนถึกี่งมาปรากฏแกล่พระองคร์จากสวรรคร์ โดยชล่วยชรูกจาลกัง
พระองคร์ และเมพกี่อพระองคร์ทรงเปป็นทยุกขร์มากนกัก พระองคร์ยลิกี่งปลงพระทกัยอธลิษฐาน และพระเสโทของพระองคร์
เหมพอนเปป็นโลหลิตเมร็ดใหญล่หลายหยดหลล่นลงถถึงพพนี้นดลิน!” (ลรูกา 22:42-44)

ใครเลล่าจะสกังเกตการทนทยุกขร์ฝฝ่ายรล่ากายไดล้เหมพอนอยล่างคยุณหมอทล่านหนถึกี่ง? ลรูกากลล่าวชกัดเจนในทบีกี่นบีนี้วล่านบีกี่
ไมล่ใชล่แคล่ความเจร็บปวดและการทนทยุกขร์ทบีกี่พระเยซรูทรงสรูล้ทน แตล่เปป็นความปวดรล้าวทบีกี่เฉพาะเจาะจงและพลิเศษ



เฉพาะ มกันเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่ความคลิดแบบมนยุษยร์จะแตะตล้องชายเสพนี้อในการทราบถถึงการตล่อสรูล้ทบีกี่รยุนแรง นล่ากลกัว
นกันี้นทบีกี่พระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงเผชลิญคพนนกันี้นในสวนเกทเสมนบีพรล้อมกกับนรกทกันี้งสลินี้นทบีกี่รล่วมเปป็นพกันธมลิตรตล่อสรูล้พระองคร์
เพพกี่อทบีกี่จะทจาลายพระองคร์กล่อนพระองคร์เสดร็จไปถถึงกางเขนนกันี้น

แตล่พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลกเพพกี่อจะสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนอกันหนถึกี่ง พระองคร์ตรกัสแกล่นลิโคเดมกัสวล่า 
“โมเสสไดล้ยกรรูปงรูขถึนี้นในถลิกี่นทยุรกกันดารฉกันใด บยุตรมนยุษยร์จะตล้องถรูกยกขถึนี้นฉกันนกันี้น” และสลิกี่งทบีกี่ตล้องเกลิดกกับพระเจล้ากร็
ตล้องเกลิดขถึนี้น! ในชล่วงทล้าย ๆ ของการรกับใชล้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ พระองคร์ตรกัสวล่า “และเรา ถล้าเราถรูกยกขถึนี้นจาก
แผล่นดลินโลกแลล้ว กร็จะชกักชวนทยุกคนใหล้มาหาเรา” (ยอหร์น 12:32)

เราอล่านเกบีกี่ยวกกับการรล้องไหล้หนกักของพระเยซรูขณะทบีกี่พระองคร์ทรงถรูกตรถึงอยรูล่บนกางเขนนกันี้น พระองคร์ทรง
รล้องเสบียงดกังวล่า “พระเจล้าของขล้าพระองคร์ พระเจล้าของขล้าพระองคร์ ทจาไมพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขล้าพระองคร์เสบีย
แลล้ว” (มธ. 27:46) พระเจล้าทรงทอดทลินี้งพระองคร์จรลิง ๆ หรพอ? พระเจล้าทรงหกันพระพกักตรร์ของพระองคร์ไปเสบียจรลิง
ๆ หรพอขณะทบีกี่พระเยซรูทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น? ใชล่แลล้วครกับ! พระเจล้าในความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ไมล่
อาจมองดรูบาปไดล้ แมล้แตล่บาปทบีกี่ถรูกแบกรกับในพระกายของพระเมษโปดกทบีกี่ไรล้ตจาหนลิบนกางเขนอกันทารยุณนกันี้น

เนพกี่องจากพระเยซรูทรงซพนี้อการไถล่ของคยุณและของผมแลล้ว มกันจถึงเปป็นเหตยุจจาเปป็นของพระเจล้าทบีกี่พระเจล้า
ตล้องทอดทลินี้งพระเยซรูเพราะวล่าพระเยซรูทรงเปป็นผรูล้แบกรกับบาป พระองคร์ทรงเปป็นลรูกแกะทบีกี่เปป็นเครพกี่องบรูชานกันี้น โดย
ทจาการลบมลทลินเพพกี่อบาปของคนทกันี้งโลก พระเจล้าทรงกจาหนดไวล้แลล้ววล่าพระเยซรูตล้องตาย แตล่ความตายไมล่อาจรกันี้ง
พระองคร์ไวล้ไดล้: “ผรูล้ทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงบกันดาลใหล้คพนพระชนมร์ โดยทรงกจาจกัดบรรดาความเจร็บปวดแหล่งความตายเสบีย
เพราะวล่าเปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่พระองคร์จะถรูกครอบงจาดล้วยความตายนกันี้น” (กลิจการ 2:24)

พระเยซรูทรงอธลิษฐาน “ตล่อพระเจล้าผรูล้ทรงสามารถชล่วยพระองคร์ใหล้พล้นจากความตายไดล้” เราไดล้เปปิดเผย
ตรงนบีนี้สาเหตยุของการรล้องไหล้หนกักและนนี้จาตาของพระครลิสตร์: ภาพแหล่งความตาย-แตล่ความตายใดเลล่า? แนล่นอนวล่า
ไมล่ใชล่ความตายบนกางเขนนกันี้น-เพราะพระองคร์ไดเทั้้สดร็จเขล้ามาในโลกเพพกี่อทบีกี่จะถรูกยกขถึนี้นบนกางเขนนกันี้น

ในยอหร์น 12:27,28 พระเยซรูตรกัสวล่า “บกัดนบีนี้จลิตใจของเราเปป็นทยุกขร์ และเราจะกลล่าววล่าอะไรดบี ‘ขล้าแตล่
พระบลิดา ขอโปรดชล่วยขล้าพระองคร์ใหล้พล้นจากเวลานบีนี้’ อยล่างนกันี้นหรพอ แตล่เพราะความประสงคร์นบีนี้เองเราจถึงไดล้มาถถึง
เวลานบีนี้ ขล้าแตล่พระบลิดา ขอใหล้พระนามของพระองคร์ไดล้รกับสงล่าราศบี” แลล้วมบีพระสยุรเสบียงมาจากฟป้าสวรรคร์ โดยตรกัส
วล่า “เราไดล้ใหล้นามนกันี้นรกับสงล่าราศบีแลล้ว และจะใหล้นามนกันี้นรกับสงล่าราศบีอบีก”

เราอล่านในเพลงสดยุดบี 88:14-18 วล่า “ขล้าแตล่พระเยโฮวาหร์ เหตยุไฉนพระองคร์ทรงเหวบีกี่ยงจลิตวลิญญาณของ
ขล้าพระองคร์ออกไปเสบีย เหตยุไฉนพระองคร์ทรงซล่อนพระพกักตรร์พระองคร์เสบียจากขล้าพระองคร์ ขล้าพระองคร์ทยุกขร์ยาก
และพรล้อมทบีกี่จะตายตกันี้งแตล่วกัยหนยุล่มของขล้าพระองคร์มา ขณะขล้าพระองคร์สรูล้ทนความสยดสยองของพระองคร์ ขล้า
พระองคร์กร็ไขวล้เขวไป ความพลิโรธอกันแรงกลล้าของพระองคร์ผล่านไปเหนพอขล้าพระองคร์ ความนล่าหวาดเสบียวของ
พระองคร์ตกัดขล้าพระองคร์ออกเสบีย สลิกี่งเหลล่านบีนี้มาอยรูล่รอบตกัวขล้าพระองคร์วกันยกังคกี่จาเหมพอนอยล่างนนี้จา พวกมกันลล้อมขล้า
พระองคร์อยรูล่รอบดล้าน พระองคร์ทรงใหล้คนรกักและสหายหล่างเหลินจากขล้าพระองคร์ และผรูล้ทบีกี่คยุล้นเคยกกับขล้าพระองคร์ใหล้
ไปอยรูล่ในความมพด”

อบีกครกันี้ง “ความเศรล้าโศกแหล่งความตายไดล้ลล้อมขล้าพเจล้าอยรูล่ และความเจร็บปวดแหล่งนรกจกับขล้าพเจล้าไวล้ 



ขล้าพเจล้าไดล้พบความทยุกขร์ใจและความระทม แลล้วขล้าพเจล้าไดล้รล้องทรูลออกพระนามของพระเยโฮวาหร์ “โอ ขล้าแตล่
พระเยโฮวาหร์ ขล้าพเจล้าขอรล้องพระองคร์ ขอทรงชล่วยชบีวลิตของขล้าพระองคร์ใหล้พล้น” (เพลงสดยุดบี 116:3,4)

พระเยซรูครลิสตร์เจล้ากจาลกังอธลิษฐานขอใหล้พระเจล้าชล่วยพระองคร์ใหล้พล้นจากความตายจรลิง ๆ หรพอ? ไมล่ใชล่ครกับ
พระองคร์ตรกัสวล่า “เหตยุฉะนกันี้นพระบลิดาของเราจถึงทรงรกักเรา เพราะเราสละชบีวลิตของเรา เพพกี่อเราจะรกับชบีวลิตนกันี้นคพน
มาอบีก ไมล่มบีผรูล้ใดเอาชบีวลิตนกันี้นไปจากเรา แตล่เราสละชบีวลิตนกันี้นดล้วยใจสมกัครของเราเอง เรามบีอจานาจทบีกี่จะสละชบีวลิตนกันี้น 
และเรามบีอจานาจทบีกี่จะรกับชบีวลิตนกันี้นคพนมาอบีก พระบกัญชานบีนี้เราไดล้รกับมาจากพระบลิดาของเรา” (ยอหร์น 10:17,18)

นอกจากนบีนี้ ในฟปีลลิปปปี 2:8,9 เราอล่านวล่า “และเมพกี่อทรงปรากฏในสภาพของมนยุษยร์คนหนถึกี่งแลล้ว พระองคร์
ไดล้ทรงถล่อมพระองคร์ลง และยอมเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณา กระทกักี่งความมรณาแหล่งกางเขนนกันี้น เหตยุฉะนกันี้นพระเจล้า
จถึงไดล้ทรงยกพระองคร์ขถึนี้นอยล่างสรูงดล้วย และไดล้ประทานพระนามหนถึกี่งแกล่พระองคร์ซถึกี่งอยรูล่เหนพอทยุกนาม”

พระเยซรูไมล่ไดล้กจาลกังอธลิษฐานขอใหล้พระเจล้าชล่วยพระองคร์ใหล้พล้นจากการตาย กล่อนทบีกี่โลกนบีนี้ไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นมา
มบีกจาหนดไวล้ลล่วงหนล้าแลล้ววล่าพระเยซรูจะตล้องตายเพพกี่อรกับโทษบาปและเพพกี่อคนบาปทกันี้งหลาย มกันไมล่ใชล่การตาย แตล่
เปป็นความตาย-ความตายในสวนนกันี้น-ซถึกี่งพระองคร์ทรงอธลิษฐานขอการถรูกชล่วยใหล้พล้นจากมกัน พระองคร์ทรงมบีความ
เชพกี่อทบีกี่สมบรูรณร์แบบและไมล่สกักี่นคลอนใน “พระเจล้าผรูล้ทรงสามารถชล่วยพระองคร์ใหล้พล้นจากความตายไดล้”

“...และไดล้ถรูกสดกับฟฟังเนพกี่องจากพระองคร์ไดล้ยจาเกรง” เราตล้องพลิจารณาวล่าพระเยซรูทรงเปป็นมนยุษยร์ โดย
บาปแยกตล่างหาก เหมพอนกกับทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าอยล่างแทล้จรลิง และเมพกี่อมองผล่านสายตาของมนยุษยร์ 
พระองคร์ทรงเหร็นถล้วยรสขมนกันี้นในสวนเกทเสมนบี พระองคร์กร็รล้องออกมาวล่า “ถล้าเปป็นไดล้ขอใหล้ถล้วยนบีนี้เลพกี่อนพล้นไปจาก
ขล้าพระองคร์เถลิด แตล่อยล่างไรกร็ตาม อยล่าใหล้เปป็นตามทบีกี่ขล้าพระองคร์ปรารถนา แตล่ใหล้เปป็นไปตามทบีกี่พระองคร์ทรง
ปรารถนาเถลิด” (มธ. 26:39) ในสวนเกทเสมนบี พระเยซรูทรงเหร็นความหมายทกันี้งหมดของกลโกธา-ทกันี้งหมดทบีกี่
พระองคร์ตล้องฝฝ่าฟฟันในฐานะมนยุษยร์

แตล่ในความมพดนกันี้น ความขมขพกี่น และความปวดรล้าวของมกันทกันี้งหมด พระองคร์ทรงมองไปทบีกี่พระบลิดา 
พระองคร์ทรงลพมตกัวเอง และแสวงหานนี้จาพระทกัยของพระบลิดา พระเจล้าคงดบีพระทกัยยลิกี่งนกักจรลิง ๆ เมพกี่อพระบยุตรทบีกี่
บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ไมล่ไดล้ถอยหนบีจากกางเขนนกันี้นและจากถล้วยรสขมนกันี้น พระองคร์ไมล่ไดล้ตรกัสวล่า “ขล้า
พระองคร์ขอปฏลิเสธทบีกี่จะดพกี่มถล้วยนบีนี้” ตรงกกันขล้ามพระองคร์ทรงอธลิษฐานวล่า “ถล้าเปป็นไดล้… แตล่ใหล้เปป็นไปตามทบีกี่
พระองคร์ทรงปรารถนาเถลิด!” จากนกันี้นพระเจล้าทรงสล่งพวกทรูตสวรรคร์ใหล้มาปรนนลิบกัตลิพระเยซรู และพระองคร์เดลิน
หนล้าตล่อไปยกังกางเขนนกันี้น โดยเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณา

แตล่พระองคร์ทรงหกักเครพกี่องพกันธนาการแหล่งความตายนกันี้น และเมพกี่อพระองคร์ทรงเปป็นขถึนี้นเชล้าตรรูล่วกันทบีกี่สาม
นกันี้น การฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์กร็เปป็นการสจาเรร็จจรลิงของถล้อยคจาทบีกี่เปป็นคจาพยากรณร์ของเพลงสดยุดบี 22:24: 
“...พระองคร์มลิไดล้ทรงดรูถรูกหรพอสะอลิดสะเอบียนความทยุกขร์ยากของผรูล้ทบีกี่ทยุกขร์ใจ ทกันี้งพระองคร์ไมล่ไดล้ทรงซล่อนพระพกักตรร์
พระองคร์จากเขา แตล่เมพกี่อเขาไดล้รล้องทรูลตล่อพระองคร์ พระองคร์ทรงสดกับฟฟังแลล้ว”

ในสวนเกทเสมนบี เงาของกางเขนโบราณทบีกี่หยาบกระดล้างนกันี้นทาบทกับลงบนพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด และ
พระองคร์ทรงเหร็นกลโกธาผล่านทางดวงตาของมนยุษยร์ ไมล่มบีเลยสกักชกักี่วขณะเดบียวทบีกี่พระองคร์แอบคลิดทบีกี่จะปฏลิเสธความ
เชพกี่อฟฟังตล่อนนี้จาพระทกัยของพระบลิดา แตล่ในเงาของกางเขนนกันี้นพระองคร์ทรงรรูล้สถึกถถึงความสยดสยองอกันนล่ากลกัวของ



ความดจามพดนกันี้นและความมบีรสขมของบาปแบบทบีกี่พระองคร์ไมล่เคยตระหนกักถถึงมกันมากล่อนเลย และมกันตล้องทจาใหล้
พระองคร์แยกขาดจากพระบลิดาตลอดชล่วงระยะเวลานกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงแบกรกับบาปของคนทกันี้งโลกในพระกายของ
พระองคร์เองบนกางเขนนกันี้น! แตล่แมล้กระทกักี่งในทล่ามกลางความนล่าสะพรถึงกลกัว ความปวดรล้าว ความทยุกขร์และความ
มพด แมล้ขณะทบีกี่พระองคร์ทรงรล้องไหล้ดล้วยการรล้องไหล้อยล่างหนกักและนนี้จาตา พระทกัยของพระองคร์ ความคลิดของ
พระองคร์ จลิตวลิญญาณของพระองคร์ ความประสงคร์ของพระองคร์ กร็ยอมแพล้ใหล้แกล่นนี้จาพระทกัยของพระบลิดา และ
พระองคร์สามารถตรกัสไดล้วล่า “ไมล่ใชล่ตามความปรารถนาของขล้าพระองคร์ แตล่ขอใหล้สจาเรร็จตามนนี้จาพระทกัยของ
พระองคร์!”

พระเยซรูครลิสตร์เจล้า พระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า ทรงเรบียนรรูล้ความเชพกี่อฟฟังโดยสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่
พระองคร์ทรงทนทยุกขร์ และเพราะความเชพกี่อฟฟังของพระองคร์ “พระเจล้าไดล้ทรงยกพระองคร์ขถึนี้นอยล่างสรูงแลล้วเชล่นกกัน”

จากกล้นบถึนี้งแหล่งความปวดรล้าวของพระองคร์ พระองคร์ทรงรล้องออกมาวล่า “ขล้าพระองคร์ถรูกเทออกเหมพอน
อยล่างนนี้จา และกระดรูกทกันี้งสลินี้นของขล้าพระองคร์หลยุดออกจากขล้อตล่อ ใจของขล้าพระองคร์กร็เหมพอนขบีนี้ผถึนี้ง มกันละลายอยรูล่
ทล่ามกลางเครพกี่องในของขล้าพระองคร์ กจาลกังของขล้าพระองคร์เหพอดแหล้งไปเหมพอนอยล่างเศษหมล้อแตก และลลินี้นของขล้า
พระองคร์กร็เกาะตลิดทบีกี่ขากรรไกรของขล้าพระองคร์ และพระองคร์ไดล้ทรงนจาขล้าพระองคร์เขล้าไปในผงคลบีดลินแหล่งความ
ตาย” (เพลงสดยุดบี 22:14,15)

อบีกครกันี้งในโมงทบีกี่มพดมลิดแหล่งความทยุกขร์ระทมและความหวาดกลกัวของพระองคร์ พระองคร์ทรงรล้องวล่า “ขอ
ทรงชล่วยขล้าพระองคร์ใหล้รอด โอ ขล้าแตล่พระเจล้า เพราะนนี้จาทกันี้งหลายเขล้ามาถถึงจลิตวลิญญาณของขล้าพระองคร์แลล้ว ขล้า
พระองคร์จมอยรูล่ในเลนลถึก ซถึกี่งทบีกี่นกักี่นไมล่มบีทบีกี่ยพน ขล้าพระองคร์มาอยรูล่ในบรรดานนี้จาลถึก ซถึกี่งทบีกี่นกักี่นนนี้จาทกันี้งหลายทล่วมทล้นขล้า
พระองคร์…ขออยล่าใหล้นนี้จามากมายทล่วมทล้นขล้าพระองคร์ และขออยล่าใหล้นนี้จาทบีกี่ลถึกกลพนขล้าพระองคร์เสบีย และขออยล่าใหล้
ปากแดนคนตายงกับปากของมกันไวล้บนขล้าพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 69:1,2,15)

บกัดนบีนี้จงฟฟังคจาพรูดนบีนี้: พระเยซรูครลิสตร์เจล้าไดล้ทรงทนทยุกขร์ความเจร็บปวด การทรมาน ความกลกัว และความ
หวาดกลกัวแบบสลินี้นหวกังทบีกี่จะเปป็นสล่วนของคนไมล่เชพกี่อในบถึงไฟนกันี้น อกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งจะมบีการรล้องไหล้และการโหยหวนและ
การขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟฟันเมพกี่อเสบียงรล้องของผรูล้ทบีกี่ถรูกลงพระอาชญาเหลล่านกันี้นรล้องขอความเมตตา!

ทล่านทบีกี่รกัก มกันเปป็นขล้อเทร็จจรลิงประการหนถึกี่งของพระคกัมภบีรร์ทบีกี่วล่าพระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงถรูกทอดทลินี้งโดย
พระเจล้าเมพกี่อพระองคร์ทรงเขล้าแทนทบีกี่คนบาป เพราะวล่าพระเจล้าทรงงดโทษคนชกักี่วไมล่ไดล้ (นาฮรูม 1:3) พระเจล้าจะไมล่
ทรงละเวล้นการลงโทษคนทบีกี่มบีความผลิดเลย (อพย. 34:7) เนพกี่องจากพระเยซรูทรงเขล้าแทนทบีกี่คนบาปแลล้วและทรง
แบกรกับบาปของคนทกันี้งโลก พระองคร์จถึงจจาเปป็นตล้องถรูกทอดทลินี้งโดยพระเจล้า

ไมล่แปลกทบีกี่ความเศรล้าโศกและความหนกักอถึนี้งเปป็นเหตยุใหล้พระองคร์รล้องออกมา “ดล้วยทรงกกันแสงอกันรยุนแรง
และนนี้จาพระเนตรไหล” พระเจล้าพระบลิดาทรงสดกับฟฟังคจาอธลิษฐานของพระเยซรูพระบยุตร และทรงตอบพระองคร์ 
ผมเชพกี่อในใจของผมวล่าพระเยซรูทรงทราบวล่าซาตานกจาลกังพยายามทบีกี่จะเอาชบีวลิตพระองคร์ในสวนเกทเสมนบี ตามทบีกี่ชบีนี้
ใหล้เหร็นกล่อนหนล้านบีนี้แลล้ว ตกันี้งแตล่ปฐมกาล 3:15 เมพกี่อพระเจล้าทรงสกัญญาเรพกี่องเชพนี้อสายของหญลิงนกันี้น จนกระทกักี่งพระ
เยซรูตรกัสวล่า “สจาเรร็จแลล้ว” ซาตานไดล้ทจาสยุดกจาลกังของมกันเพพกี่อทบีกี่จะทจาลายเชพนี้อสายนกันี้นทบีกี่จะทจาใหล้หกัวของมกันฟกชนี้จา 
พระเยซรูทรงเปป็นเชพนี้อสายนกันี้น-และซาตานกร็ทราบเรพกี่องนกันี้นดบี!



พระเยซรูไมล่กลกัวทบีกี่จะตาย พระองคร์ทรงทราบมาตกันี้งแตล่แรกเรลิกี่มวล่าทจาไมพระองคร์ถถึงไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลก 
พระองคร์ทรงทราบวล่าพระองคร์จะตล้องตาย พระองคร์ทรงทราบวล่าพระองคร์จะตล้องตายแบบไหน (ยอหร์น 3:14;
 12:32) เราจถึงยกเหตยุผลไดล้วล่าพระเยซรูไมล่ไดล้กลกัวความตาย แตล่ในสวนเกทเสมนบีนกันี้นพระองคร์ทรงปวดรล้าวและทน
ทยุกขร์ในจลิตวลิญญาณยลิกี่งนกักจนจลิตวลิญญาณของพระองคร์ถรูกเทออกมา พระทกัยของพระองคร์ละลายในพระทรวงใน
ความปวดรล้าว และพระองคร์ตรกัสวล่า “จลิตใจของเราโศกเศรล้ายลิกี่งนกัก แทบจะตายไดล้เลย”

กลล่าวอบีกนกัยหนถึกี่ง พระองคร์ตรกัสแกล่พระเจล้าพระบลิดาวล่า “ขล้าพระองคร์จวนจะตายแลล้ว”-และพระองคร์จวน
จะตายจรลิง ๆ เพราะเหงพกี่อของพระองคร์เปรอะเปฟฟื้อนไปดล้วยเลพอด! พระเยซรูทรงทราบวล่าพระองคร์ไมล่ไดล้มาเพพกี่อจะ
ตายในสวนเกทเสมนบี พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อจะถรูกยกขถึนี้นบนกางเขนอกันหนถึกี่ง และดล้วยเหตยุนบีนี้พระองคร์จถึงรล้องทรูล
ตล่อพระเจล้าใหล้ชล่วยพระองคร์ใหล้รอดจากความตาย พระเจล้าทรงสดกับฟฟังและตอบคจาอธลิษฐานของพระองคร์ และ
พระองคร์ทรงเดลินหนล้าตล่อไปยกังกลโกธาเพพกี่อจะสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพราะบาปของคนทกันี้งโลก

ใชล่ครกับ ผมเชพกี่อสลิกี่งทบีกี่ภาษากรบีกบอกเรา-วล่าพระเจล้าทรงสามารถทบีกี่จะชล่วยพระองคร์ใหล้รอดจากความตายไดล้
แตล่พระเยซรูทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์มากกวล่าหนถึกี่งหนวล่าพระองคร์ทรงถรูกลลิขลิตใหล้เสดร็จไปยกังกรยุงเยรรูซาเลร็ม
เพพกี่อจะถรูกตรถึงกางเขน วล่าพระองคร์จะทรงถรูกฝฟัง และวล่าพระองคร์จะทรงเปป็นขถึนี้นมาอบีกวกันทบีกี่สาม พระองคร์ทรง
ทราบวล่าความตายไมล่อาจฉยุดรกันี้งพระองคร์ไวล้ไดล้ มกันไมล่ใชล่ความมรณาแหล่งกางเขนนกันี้นทบีกี่ทจาใหล้พระองคร์กลกัว แตล่เปป็น
ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าชกักี่วขณะหนถึกี่งในประสบการณร์ทบีกี่มพดมนทบีกี่สยุด นล่าสะพรถึงกลกัวมากทบีกี่สยุดแหล่งชบีวลิตฝฝ่ายโลกของพระองคร์
ดรูเหมพอนวล่าซาตานจะเอาชบีวลิตของพระองคร์ในสวนนกันี้น และพระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อทบีกี่จะสละวางชบีวลิตของพระองคร์
บนกางเขนนกันี้น!

มกันไมล่จจาเปป็นทบีกี่คยุณตล้องเหร็นพล้องกกับสลิกี่งทบีกี่ผมเชพกี่อ มกันไมล่เกบีกี่ยวขล้องเลยกกับการไถล่ของคยุณ ความรอดของคยุณ
ขถึนี้นอยรูล่กกับพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินและพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรู แตล่ผมเชพกี่อจรลิง ๆ วล่าซาตานไดล้พยายาม
ครกันี้งสยุดทล้ายของมกันเพพกี่อทบีกี่จะฆล่าพระบยุตรของพระเจล้าในสวนเกทเสมนบีและจะไดล้ขกัดขวางการทบีกี่พระองคร์จะถรูกยก
ขถึนี้นเหมพอนกกับทบีกี่โมเสสไดล้ยกรรูปงรูนกันี้นในถลิกี่นทยุรกกันดารเพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะทรงชกักชวนคนทกันี้งปวงใหล้มาหาพระองคร์เอง 
แตล่พระเจล้าพระบลิดาทรงชล่วยพระองคร์ใหล้รอดจากความตายจนกวล่าจะถถึงวลินาทบีนกันี้นเมพกี่อพระองคร์จะตรกัสไดล้วล่า 
“สจาเรร็จแลล้ว…ขล้าพระองคร์ขอมอบจลิตวลิญญาณของขล้าพระองคร์ไวล้ในพระหกัตถร์ของพระองคร์!”

พระเยซรูทรงรกับใชล้พระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ดล้วยความเคารพยจาเกรงตามแบบพระเจล้า และพระองคร์ทรง
ถรูกทจาใหล้สมบรูรณร์แบบผล่านทางสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงทนทยุกขร์ เราจะตล้องเดลินตามรอยพระบาทของ
พระองคร์ และในฮบีบรรู 12:28,29 เราอล่านวล่า:

“เหตยุฉะนกันี้น ครกันี้นพวกเราไดล้รกับอาณาจกักรซถึกี่งไมล่สามารถหวกักี่นไหวไดล้แลล้ว กร็ใหล้พวกเรารกับพระคยุณ เพพกี่อ
โดยพระคยุณนกันี้นพวกเราจะไดล้รกับใชล้พระเจล้าตามชอบพระทกัย ดล้วยความเคารพยจาเกรงและความเกรงกลกัวในทาง
ของพระเจล้า เพราะวล่าพระเจล้าของพวกเรานกันี้นทรงเปป็นเพลลิงทบีกี่เผาผลาญ!”

พระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงมบีความมกักี่นใจเรพกี่องชกัยชนะเมพกี่อการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระองคร์เสรร็จสมบรูรณร์แลล้ว
หลกังจากทจาใหล้สลิกี่งสารพกัดสจาเรร็จจรลิงแลล้ว ความสมบรูรณร์แบบสล่วนบยุคคลของพระองคร์ไดล้ทจาใหล้คจาทรูลขอของ
พระองคร์ตล่อพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์เปป็นทบีกี่ยอมรกับไดล้ และพระองคร์ทรงถรูกสดกับฟฟังเพราะความเคารพยจาเกรง



ของพระองคร์ ความไรล้บาปของพระองคร์ การนบนอบแบบสลินี้นสยุดใจของพระองคร์ตล่อนนี้จาพระทกัยของพระเจล้า
พระเจล้าทรงชล่วยพระเยซรูใหล้รอดจากความตายมาหลายตล่อหลายครกันี้ง พระองคร์ทรงชล่วยพระกยุมารเยซรู

จากความตายโดยสล่งทรูตสวรรคร์องคร์หนถึกี่งมาบอกโยเซฟใหล้พาพระกยุมารและมารบียร์หนบีเขล้าไปในอบียลิปตร์ และ
พระองคร์ทรงเกร็บซล่อนตกัวตนของพระบยุตรไวล้จนกระทกักี่งพระองคร์มบีอายยุสลิบสองปปี เมพกี่อพระองคร์ทรงถรูกพบในพระ
วลิหารขณะอภลิปรายกกับชายเหลล่านกันี้นทบีกี่สยุดทล้ายแลล้วเรบียกรล้องใหล้ประหารชบีวลิตพระองคร์ หากพวกเขาทราบวล่า
พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ใด พวกเขากร็คงฆล่าพระองคร์วกันนกันี้นเลย

พระองคร์ทรงชล่วยพระเยซรูใหล้พล้นจากความตายเมพกี่อผรูล้คนอยากเอาหลินขวล้างใสล่พระองคร์ และเมพกี่อพวกเขา
อยากผลกักพระองคร์ใหล้ตกหนล้าผา มบีนกักโทษไมล่กบีกี่คนเอาชบีวลิตรอดจากประสบการณร์ทบีกี่แทล่นโบยตบีนกันี้นไดล้-แตล่พระเยซรู
ทรงรอดมาไดล้! จากนกันี้นซาตานยกทกัพจากนรกทกันี้งหมดเขล้าใสล่พระองคร์ในสวนนกันี้นและสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่พระเยซรูทรง
เหร็น สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่พระองคร์ทรงประสบคพนนกันี้น กร็ทจาใหล้พระองคร์หวาดกลกัว ลองคลิดดรูดบี ๆ ครกับทล่านทบีกี่รกัก จง
วลิเคราะหร์มกันในสมองของคยุณเอง สลิกี่งใดเลล่าจะทจาใหล้พระเมษโปดกของพระเจล้าหวาดกลกัวไดล้นอกจากสลิกี่งทบีกี่บอก
เปป็นนกัยวล่าพระองคร์อาจทจาภารกลิจบนโลกนบีนี้ของพระองคร์ไมล่สจาเรร็จในการถรูกยกขถึนี้นบนกางเขนนกันี้น เพพกี่อทบีกี่พระองคร์
จะไดล้ชกักชวนคนทกันี้งปวงโดยฤทธลิธิ์เดชแหล่งพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์?

มกันทจาใหล้ผมรกักและชพกี่นชมพระองคร์มากขถึนี้นไปอบีก มกันทจาใหล้ผมนมกัสการพระองคร์จากกล้นบถึนี้งแหล่งหกัวใจของ
ผม ทบีกี่ไดล้รรูล้วล่าพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดทรงมยุล่งมกักี่นขนาดนกันี้นทบีกี่จะชจาระหนบีนี้บาปของผมจนมกันทจาใหล้พระองคร์หวาดกลกัวทบีกี่จะ
คลิดวล่าซาตานอาจทจาลายความตกันี้งใจแนล่วแนล่ของพระองคร์และเอาชบีวลิตของพระองคร์กล่อนพระองคร์เสดร็จไปถถึงกล
โกธา! ในสวนเกทเสมนบี พระองคร์กจาลกังอธลิษฐานในฐานะมนยุษยร์จรลิง ๆ พระองคร์ทรงเผชลิญหนล้ากางเขนนกันี้นใน
ฐานะมนยุษยร์-มนยุษยร์ทบีกี่ไมล่มบีใครกลล้าครหาไดล้เลย แตล่กร็เปป็นมนยุษยร์อยรูล่ดบี

“บกัดนบีนี้ขอพระเจล้าแหล่งสกันตลิสยุข ผรูล้ทรงบกันดาลใหล้พระเยซรูเจล้าของพวกเราเปป็นขถึนี้นมาจากความตายอบีก 
ผรูล้ทรงเปป็นผรูล้เลบีนี้ยงแกะทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ โดยพระโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญานลิรกันดรร์นกันี้น ทรงกระทจาใหล้พวกทล่านสมบรูรณร์ในการ
ดบีทยุกอยล่าง เพพกี่อจะไดล้กระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โดยทรงทจางานภายในพวกทล่านใหล้เปป็นทบีกี่ชอบในสาย
พระเนตรของพระองคร์โดยทางพระเยซรูครลิสตร์ ขอสงล่าราศบีจงมบีแดล่พระองคร์สพบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ เอ
เมน” (ฮบ. 13:20,21)

ในขล้อ 7 ความจรลิงทบีกี่ยลิกี่งใหญล่หล้าประการถรูกนจาเสนอเกบีกี่ยวกกับมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา:
1. องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าและพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดผรูล้เปปีปี่ยมสยุขของเรา พระเยซรูครลิสตร์ทรงเผชลิญหนล้ากกับ

พระพลิโรธอกันนล่ากลกัวทกันี้งหมดของพระเจล้าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์-พระพลิโรธซถึกี่งเปป็นคล่าจล้างของบาป-และ “คล่า
จล้างของบาปคพอความตาย” พระครลิสตร์ทรงตายเพราะบาปทกันี้งหลายของเรา

2. พระองคร์ทรงรกับรล่างกายหนถึกี่ง และดล้วยเหตยุนบีนี้พระองคร์จถึงทรงคยุล้นเคยกกับความอล่อนกจาลกังของ
ความเปป็นมนยุษยร์ ในวกันเหลล่านกันี้นแหล่งเนพนี้อหนกังของพระองคร์ พระองคร์ทรง “ถรูกหล้อมลล้อมดล้วย
ความอล่อนกจาลกัง” พระองคร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนอยล่างพบีกี่นล้อง เพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะทรงชล่วย
เหลพอคนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกทดลองไดล้

3. พระองคร์ทรงประสบและรรูล้สถึกถถึงการพลิพากษาของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อบาป และเมพกี่อพระองคร์ทรง



รรูล้สถึกถถึงนนี้จาหนกักของบาปของคนทกันี้งโลก พระองคร์กร็ทรงอธลิษฐาน “ดล้วยทรงกกันแสงอกันรยุนแรง
และนนี้จาพระเนตรไหล”

4. พระองคร์ทรงอธลิษฐานวล่า “ถล้าเปป็นไดล้ขอใหล้ถล้วยนบีนี้เลพกี่อนพล้นไปจากขล้าพระองคร์เถลิด แตล่อยล่างไร
กร็ตาม อยล่าใหล้เปป็นตามทบีกี่ขล้าพระองคร์ปรารถนา แตล่ใหล้เปป็นไปตามทบีกี่พระองคร์ทรงปรารถนาเถลิด”-
และพระองคร์ทรงถรูกสดกับฟฟัง “เนพกี่องจากพระองคร์ไดล้ยจาเกรง” สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่พระเยซรูทรงทรูลขอ
ในคจาอธลิษฐานนกันี้น พระเจล้ากร็ทรงตอบ

5. พระเจล้าทรงยกพระองคร์ออกจากความมรณา และพระองคร์ทรงปรากฏแกล่ผรูล้คนนานสบีกี่สลิบวกัน 
จากนกันี้นพระองคร์เสดร็จขถึนี้นไปและบกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพบน
พระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา

บาปชล่างเปป็นสลิกี่งทบีกี่นล่าเกลบียด นล่ากลกัว และนล่าสยดสยองเหนพอคจาบรรยายจรลิง ๆ จนตล้องรล้องขอเครพกี่องบรูชา
เชล่นนกันี้นเพพกี่อการลบมลทลินของมกัน! และในพระเยซรูเรามบีการลบมลทลินนกันี้น “ปราศจากการมบีโลหลิตไหลออก กร็จะ
ไมล่มบีการทรงยกบาปเลย” แตล่ “พระโลหลิตของพระเยซรูครลิสตร์ พระบยุตรของพระเจล้า ชจาระพวกเราใหล้สะอาดจาก
บาปทกันี้งสลินี้น”

พระครยสตต์ผทูจ้ทรงใหจ้กคาเนยดความรอดนยรอันดรต์
ขล้อ 9: “และเมพกี่อทรงถรูกทจาใหล้เพบียบพรล้อมแลล้ว พระองคร์กร็ทรงกลายเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความรอดนลิรกันดรร์

สจาหรกับคนทกันี้งปวงทบีกี่เชพกี่อฟฟังพระองคร์”
ในฮบีบรรู 12:1,2 เราอล่านวล่า “เหตยุฉะนกันี้น โดยเหร็นวล่าพวกเราถรูกลล้อมรอบดล้วยพยานหมรูล่ใหญล่นกันี้น ใหล้พวก

เราวางทยุกสลิกี่งทบีกี่เปป็นตกัวถล่วง และบาปซถึกี่งขกัดขวางพวกเราอยรูล่อยล่างงล่ายดาย และใหล้พวกเราวลิกี่งดล้วยความอดทนการ
แขล่งกกันทบีกี่ตกันี้งไวล้ตล่อหนล้าพวกเรานกันี้น โดยจกับจล้องทบีกี่พระเยซรู ผรูล้ใหล้กจาเนลิดความเชพกี่อของพวกเราและผรูล้ทรงทจาใหล้ความ
เชพกี่อของพวกเราสจาเรร็จ ผรูล้ซถึกี่งเพราะเหร็นแกล่ความปปีตลิยลินดบีทบีกี่ทรงตกันี้งไวล้ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์นกันี้น ไดล้ทรงทนเอา
กางเขน โดยทรงเหยบียดหยามความละอายนกันี้น และประทกับเบพนี้องขวาพระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้าแลล้ว”

ในกลิจการ 4:12 เราอล่านวล่า “และไมล่มบีความรอดในผรูล้อพกี่นเลย ดล้วยวล่าไมล่มบีนามอพกี่นใดใตล้ฟป้าสวรรคร์ทบีกี่
ประทานใหล้ในทล่ามกลางผรูล้คน ซถึกี่งโดยนามนกันี้นพวกเราตล้องรกับความรอด”

และในยอหร์น 14:6 “พระเยซรูตรกัสกกับเขาวล่า “เราเปป็นทางนกันี้น ความจรลิงนกันี้น และชบีวลิตนกันี้น ไมล่มบีผรูล้ใดมาถถึง
พระบลิดาไดล้ยกเวล้นมาทางเรา!”

บางคนถามวล่า “ทจาไมถถึงจจาเปป็นทบีกี่พระเยซรูตล้องเสดร็จเขล้ามาในโลกในรล่างกายทบีกี่เปป็นเนพนี้อหนกัง ทนทยุกขร์
อยล่างทบีกี่พระองคร์ไดล้ทนทยุกขร์ สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น จากนกันี้นกร็เสดร็จกลกับมาจากพวกคนตาย ทราปรากฏแกล่
ผรูล้คน เสดร็จขถึนี้นไปผล่านฟป้าสวรรคร์และประทกับทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดาบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่ง
พระคยุณ?”

คจาตอบถรูกพบในเอเสเคบียล 18:4 เมพกี่อพระเจล้าตรกัสวล่า “ชบีวลิตใดทบีกี่ทจาบาป ชบีวลิตนกันี้นกร็จะตาย!” นอกจากนบีนี้ 
นาฮรูม 1:2,3 บอกเราวล่า “พระเจล้าทรงหวงแหน และพระเยโฮวาหร์ทรงทจาการแกล้แคล้น พระเยโฮวาหร์ทรงทจาการ
แกล้แคล้น และทรงเกรบีนี้ยวกราด พระเยโฮวาหร์จะทรงทจาการแกล้แคล้นตล่อบรรดาปฏลิปฟักษร์ของพระองคร์ และพระองคร์



ทรงเกร็บพระพลิโรธไวล้ใหล้พวกศกัตรรูของพระองคร์ พระเยโฮวาหร์ทรงกรลินี้วชล้า และทรงฤทธานยุภาพใหญล่ยลิกี่ง และจะไมล่
ทรงงดโทษใหล้คนชกักี่วเลย พระเยโฮวาหร์ทรงมบีพระมรรคาของพระองคร์ในลมหมยุนและในพายยุ และเมฆทกันี้งหลาย
เปป็นผงคลบีแหล่งพระบาทของพระองคร์” 

ในอพยพ 34:6,7 โมเสสเขบียนไวล้วล่า “...พระเยโฮวาหร์ พระเยโฮวาหร์พระเจล้า ทรงเมตตา และทรงกรยุณา 
ทรงอดกลกันี้นไวล้นาน และบรลิบรูรณร์ในความดบีงามและความจรลิง โดยทรงรกักษาความเมตตาสจาหรกับคนนกับเปป็นพกัน ๆ
โดยโปรดยกโทษความชกักี่วชล้า และการละเมลิด และบาปเสบีย และทบีกี่จะไมล่ละเวล้นการลงโทษแกล่คนทบีกี่กระทจาความ
ผลิด โดยเยบีกี่ยมเยบียนความชกักี่วชล้าของบลิดาทกันี้งหลายบนลรูก ๆ และบนลรูกหลาน จนถถึงสามสบีกี่ชกักี่วอายยุคน”

เปาโลกลล่าวชกัดแจล้งยลิกี่งกวล่านบีนี้อบีก: “และพระองคร์ทรงกระทจาใหล้ทล่านทกันี้งหลายมบีชบีวลิตอยรูล่ ผรูล้ซถึกี่งเคยตายใน
บรรดาการละเมลิดและบาป” (อฟ. 2:1)

คนบาปทยุกคนเหลินหล่างจากชบีวลิตของพระเจล้า (อฟ. 4:18) มนยุษยร์-ซถึกี่งเกลิดมาในบาปและถรูกกล่อรล่างใน
ความชกักี่วชล้า-ไรล้เรบีกี่ยวแรงและหมดหวกังสลินี้นเชลิงเมพกี่อพรูดถถึงการชล่วยตกัวเองใหล้รอด มนยุษยร์ซถึกี่งไมล่มบีพระเจล้ากร็ตายฝฝ่าย
วลิญญาณ และชบีวลิตจากแงล่มยุมฝฝ่ายวลิญญาณกร็ถรูกยกใหล้โดยพระเจล้าผล่านทางการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดจากพระ
วลิญญาณ

เนพกี่องจากพระเจล้า ซถึกี่งเปป็นผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ ไมล่สามารถและจะไมล่ยอมมองดรูบาป ตกัวแทนทบีกี่สมบรูรณร์แบบเพพกี่อรกับ
โทษบาปจถึงเปป็นความจจาเปป็นของพระเจล้าหากไมล่อยากใหล้ทยุกคนถรูกลงพระอาชญา เพราะวล่าทยุกคนทจาบาปแลล้ว 
(อสย. 53:6; รม. 3:23)

พระเจล้าตล้องกระทจากลิจใหล้สอดคลล้องกกับความชอบธรรม ความไรล้บาป และความสมบรูรณร์แบบของ
พระองคร์เอง พระองคร์ไมล่สามารถเปป็นพระเจล้าตล่อไปและเหร็นดบีเหร็นงามหรพอเพลิกเฉยบาปไดล้ พระเจล้าทรงยยุตลิธรรม 
และดล้วยเหตยุนบีนี้เมพกี่อผรูล้ถรูกสรล้างของพระองคร์เองจงใจละเมลิดพระราชบกัญญกัตลิของพระองคร์ ความยยุตลิธรรมจถึงเปป็น
ความจจาเปป็นของพระเจล้า-และความยยุตลิธรรมเรบียกรล้องการลงทกัณฑร์ พระเจล้าไมล่อาจเปป็นพระเจล้าและยอมใหล้
พระคยุณถรูกแสดงตล่อมนยุษยร์โดยตล้องเสบียความยยุตลิธรรม พระคยุณตล้องครอบครองโดยทางความชอบธรรม:

“เพพกี่อวล่าบาปไดล้ครอบครองไปสรูล่ความตายฉกันใด พระคยุณกร็จะไดล้ครอบครองโดยทางความชอบธรรมไปสรูล่
ชบีวลิตนลิรกันดรร์ โดยพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเราฉกันนกันี้น” (รม. 5:21) หนทางเดบียวทบีกี่พระคยุณ
สามารถครอบครองโดยทางความชอบธรรมไดล้กร็คพอ ตกัวแทนทบีกี่ชอบธรรมผรูล้หนถึกี่งตล้องปรากฏตกัว ตกัวแทนผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ไดล้
ตามความชอบธรรมของพระเจล้าในทยุกแงล่มยุมของชบีวลิตและความตาย พระคยุณสามารถปฏลิบกัตลิกลิจไดล้กร็ตล่อเมพกี่อการไถล่
ถรูกทจาใหล้สกัมฤทธลิธิ์แลล้วผล่านทางตกัวแทนชอบธรรมผรูล้หนถึกี่ง:

“โดยถรูกนกับวล่าเปป็นผรูล้ชอบธรรมโดยไมล่คลิดคล่า โดยพระคยุณของพระองคร์ ผล่านทางการทรงไถล่ทบีกี่มบีอยรูล่ในพระ
เยซรูครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงตกันี้งไวล้ใหล้เปป็นทบีกี่ลบลล้างพระอาชญา โดยทางความเชพกี่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพพกี่อ
ประกาศความชอบธรรมของพระองคร์สจาหรกับการทรงยกบาปทกันี้งหลายทบีกี่ผล่านพล้นไปแลล้ว โดยความอดกลกันี้น
พระทกัยของพระเจล้า ขล้าพเจล้ากลล่าววล่า เพพกี่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์ ณ เวลานบีนี้ เพพกี่อพระองคร์จะทรง
ชอบธรรม และเปป็นผรูล้ทรงกระทจาใหล้คนทบีกี่เชพกี่อในพระเยซรูเปป็นผรูล้ชอบธรรม” (รม. 3:24-26)

ผมอยากเนล้นอบีกครกันี้งโดยการทวนซนี้จาวล่าสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียกรล้อง พระเจล้าเทล่านกันี้นทรงจกัดหาใหล้ไดล้ ผรูล้ใด



เลล่าในสวรรคร์หรพอในแผล่นดลินโลกทบีกี่มบีคยุณสมบกัตลิทจาไดล้ตามขล้อเรบียกรล้องอกันบรลิสยุทธลิธิ์และชอบธรรมของพระเจล้าหาก
อยากใหล้คนบาปไดล้รกับการไถล่และพระเจล้ายกังทรงเปป็นผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์และชอบธรรมตล่อไป? ผรูล้ใดเลล่ามบีคยุณสมบกัตลิทบีกี่จะ
แทนทบีกี่คนบาปและทจาใหล้พระเจล้าองคร์สรูงสยุดทรงพอพระทกัยอยล่างเตร็มทบีกี่ในทยุกดล้านและแงล่มยุมของชบีวลิต? ผรูล้ใดเลล่าใน
สวรรคร์หรพอในแผล่นดลินโลกสามารถทบีกี่จะเหร็นอกเหร็นใจความเปป็นมนยุษยร์อกันนล่าสกังเวชและขกัดสนในความอล่อนแอ
และความอล่อนกจาลกังของมกัน และในขณะเดบียวกกันกร็ทรงแบกรกับสภาพของพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และใหล้เกบียรตลิ
สลิทธลิธิ์ตล่าง ๆ ของพระองคร์?

มบีผรูล้เดบียวเทล่านกันี้น-พระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระบลิดา ซถึกี่งเคยอยรูล่ในพระทรวงของพระบลิดาในเรลิกี่ม
แรกนกันี้น พระเจล้าทรงสล่งพระบยุตรของพระองคร์ออกมา โดยถรูกทจาใหล้มบีลกักษณะของเนพนี้อหนกังทบีกี่บาปหนา และใน
รล่างกายเชล่นนกันี้นมนยุษยร์พระเจล้าองคร์นกันี้นจะไดล้เปป็น “มหาปยุโรหลิตทบีกี่เปปีปี่ยมพระเมตาและสกัตยร์ซพกี่อ” พระบยุตรทรงเปป็นผรูล้
เดบียวเทล่านกันี้นในสวรรคร์หรพอในแผล่นดลินโลกทบีกี่สามารถกลายเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดและคนกลางของมนยุษยร์ไดล้

พระครลิสตร์ทรงเปป็นตกัวเชพกี่อมหนถึกี่งเดบียวเทล่านกันี้นระหวล่างสวรรคร์กกับแผล่นดลินโลก พระองคร์ทรงเปป็นพระผรูล้ชล่วย
ใหล้รอดองคร์นกันี้น (ไมล่ใชล่ พระผรูล้ชล่วยใหล้รอด “องคร์หนถึกี่ง”) พระองคร์ทรงเปป็นประตรูนกันี้น (ไมล่ใชล่แคล่ประตรู “หนถึกี่ง”) 
ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพ พระองคร์ทรงเปป็นคนกลางผรูล้เดบียวระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ 
(1 ทธ. 2:5)

บนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณนกันี้น พระเยซรูทรงปฏลิบกัตลิกลิจจากพระเจล้าเบพนี้องบนลงมาสรูล่มนยุษยร์บนแผล่นดลินโลก 
หนทางเดบียวทบีกี่คนไมล่เชพกี่อจะทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยไดล้กร็คพอ ในพระเยซรูครลิสตร์ โดยวางใจพระองคร์ใหล้เปป็นพระผรูล้
ชล่วยใหล้รอดและเปป็นมหาปยุโรหลิต คนกลางของเรา “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ” (รม. 1:17)

เพพกี่อทบีกี่จะตอบสนองความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า จจาเปป็นทบีกี่ผรูล้หนถึกี่งตล้องกลายเปป็นมนยุษยร์ ทราบความตล้องการ
ของความเปป็นมนยุษยร์ แตล่ยกังเปป็นพระเจล้าตล่อไปเพพกี่อทบีกี่จะไมล่มบีบาป และพระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้นกันี้น-พระบยุตรของ
พระเจล้าในรรูปกายมนยุษยร์ “ถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนพบีกี่นล้องของพระองคร์ในทยุกประการ” เมพกี่อเปป็นเชล่นนกันี้น พระองคร์จถึง
ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้หนถึกี่งทบีกี่เปปีปี่ยมเมตตาและสกัตยร์ซพกี่อ

บาปคพอการละเมลิดพระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้า เพพกี่อทบีกี่จะสนองความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า จะตล้องมบีผรูล้
หนถึกี่งทบีกี่จะทจาการลบลล้างพระอาชญาเพราะบาปของประชาชนเพพกี่อทจาใหล้พระเจล้าทรงพอพระทกัยในสล่วนของพระ
ราชบกัญญกัตลิของพระองคร์: “พระเยโฮวาหร์ทรงพอพระทกัยเพราะเหร็นแกล่ความชอบธรรมของพระองคร์ พระองคร์จะ
ทรงเชลิดชรูพระราชบกัญญกัตลิ และกระทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลินกันี้นมบีเกบียรตลิ” (อสย. 42:21)

มกันเปป็นเหตยุจจาเปป็นของพระเจล้าทบีกี่พระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าตล้องถรูกถพอรกักษาอยล่างสมบรูรณร์แบบ ถรูกเชพกี่อ
ฟฟังอยล่างสมบรูรณร์แบบ ทยุกตกัวอกักษรและทยุกจยุด ในคจาพรูดและในการกระทจา ดกังนกันี้นพระเยซรูจถึงไดล้ถพอกจาเนลิดใตล้พระ
ราชบกัญญกัตลิ (กท. 4:4,5) และเมพกี่อทรงถพอกจาเนลิดใตล้พระราชบกัญญกัตลิแลล้ว โดยประสรูตลิจากหญลิงคนหนถึกี่ง พระองคร์ไดล้
ทรงทจาใหล้ทยุกตกัวอกักษรและทยุกจยุดของพระราชบกัญญกัตลิสจาเรร็จแลล้ว (มธ. 5:17)

เมพกี่อคนไมล่เชพกี่อไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐและใหล้ความเชพกี่อและความไวล้วางใจของตนอยรูล่ในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้น
แลล้วของพระเยซรู ความเชพกี่อฟฟังอกันสมบรูรณร์แบบของพระครลิสตร์กร็ถรูกนกับใหล้เปป็นของผรูล้เชพกี่อคนนกันี้น: “เพราะวล่าโดย
การไมล่เชพกี่อฟฟังของคน ๆ เดบียว คนเปป็นอกันมากไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นคนบาปฉกันใด โดยการเชพกี่อฟฟังของพระองคร์ผรูล้เดบียว 



คนเปป็นอกันมากกร็จะถรูกทจาใหล้เปป็นคนชอบธรรมฉกันนกันี้น” (รม. 5:19)
เรารกับความรอดโดยพระคยุณของพระเจล้าผล่านทางความเชพกี่อ หนล้าทบีกี่ของคนบาปคพอเชพกี่อ และดล้วยเหตยุนบีนี้

ความรอดของเราจถึงขถึนี้นอยรูล่กกับความเชพกี่อฟฟังของพระองคร์ผรูล้เดบียวนกันี้น ความชอบธรรมไมล่ถรูกไดล้มาโดยความพยายาม
หรพอการลงแรง-มกันถรูกยกใหล้

อยล่างไรกร็ตาม การขยายใหญล่โตของพระราชบกัญญกัตลิยกังเกบีกี่ยวขล้องมากกวล่าการถพอรกักษาทยุกตกัวอกักษรและ
ทยุกจยุด บทลงโทษในสล่วนของคนบาปทกันี้งหลายตล้องถรูกบกังคกับใชล้ และพระเยซรูไดล้ทรงชจาระโทษนกันี้นแลล้ว: “พระ
ครลิสตร์ทรงไถล่พวกเราใหล้พล้นจากการสาปแชล่งแหล่งพระราชบกัญญกัตลิแลล้ว โดยทรงยอมถรูกสาปแชล่งเพพกี่อพวกเรา 
เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘ทยุกคนทบีกี่ถรูกแขวนไวล้บนตล้นไมล้กร็ถรูกสาปแชล่ง’” (กท. 3:13)

“...ถถึงกระนกันี้นพระองคร์กร็ทรงเรบียนรรูล้ความเชพกี่อฟฟัง โดยสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงทนเอา” มบีคนเหลล่า
นกันี้นทบีกี่ตล่อตล้านคจาสอนทบีกี่วล่าพระเยซรูไดล้ทรงเรบียนรรูล้ความเชพกี่อฟฟังผล่านทางการทนทยุกขร์ แตล่กระนกันี้นคนกลยุล่มเดบียวกกันนกันี้นกร็
เตร็มใจยอมรกับคจากลล่าวในลรูกา 2:52 ทบีกี่วล่า “และพระเยซรูทรงจจาเรลิญขถึนี้นในดล้านสตลิปฟัญญา และในดล้านความสรูง 
และเปป็นทบีกี่โปรดปรานกกับพระเจล้าและมนยุษยร์”

ความเชพกี่อฟฟังทบีกี่เปป็นการเรบียนรรูล้ของพระองคร์ไมล่ไดล้เสนอแนะวล่าพระองคร์เคยขกัดขพนพระราชบกัญญกัตลิของ
พระเจล้าหรพอนนี้จาพระทกัยของพระเจล้า ในเพลงสดยุดบี 40:8 พระองคร์ตรกัสวล่า “ขล้าพระองคร์ชพกี่นชมยลินดบีทบีกี่กระทจาตามพ
ระประสงคร์ของพระองคร์ โอ ขล้าแตล่พระเจล้าของขล้าพระองคร์ ใชล่แลล้ว พระราชบกัญญกัตลิของพระองคร์อยรูล่ภายในใจ
ของขล้าพระองคร์” ในยอหร์น 4:34 พระองคร์ตรกัสวล่า “อาหารของเราคพอการกระทจาตามนนี้จาพระทกัยของพระองคร์ผรูล้
ไดล้ทรงสล่งเรามา และเพพกี่อทจาใหล้งานของพระองคร์สจาเรร็จ”

เชล่นนกันี้นแลล้วพระเยซรูไดล้ทรงเรบียนรรูล้ “ความเชพกี่อฟฟัง” ใดเลล่า? ความเชพกี่อฟฟังทบีกี่วล่านบีนี้หมายถถึงอะไร? มกันคพอ
การเรบียนรรูล้ทบีกี่จะนบนอบเชพกี่อฟฟังตล่อเจตจจานงของอบีกฝฝ่าย ทบีกี่จะยอมรกับสลิทธลิอจานาจของอบีกฝฝ่าย การเชพกี่อฟฟังคพอการ
ปฏลิบกัตลิสลิกี่งซถึกี่งนจาความพอใจมาสรูล่อบีกฝฝ่าย ถถึงแมล้วล่ามกันอาจไมล่ใชล่ความพอใจสจาหรกับผรูล้นกันี้นทบีกี่กจาลกังปฏลิบกัตลิมกันกร็ตาม พระ
เยซรูทรงมบีประสบการณร์กกับเรพกี่องทกันี้งหมดนบีนี้ และทรงเชพกี่อฟฟังตล่อสลิทธลิอจานาจขององคร์ผรูล้สรูงสยุด

พระเยซรูเคยมบีความสยุขกกับตจาแหนล่งทบีกี่มบีสลิทธลิอจานาจแบบพระเจล้ารล่วมกกับพระบลิดาในเรลิกี่มแรกนกันี้น: แตล่ใน
พระกายอกันตกี่จาตล้อยของพระองคร์ พระองคร์ทรงรกับหนล้าทบีกี่ของคนรกับใชล้และสภาพของมนยุษยร์ และบกัดนบีนี้ในสถานทบีกี่
แหล่งใหมล่นบีนี้พระองคร์ไดล้ทรงนบนอบตล่ออบีกผรูล้หนถึกี่ง-พระเจล้าพระบลิดา พระองคร์ไดล้ทรงถพอกจาเนลิดภายใตล้พระราช
บกัญญกัตลิ พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อแทนทบีกี่คนบาปและทจาใหล้ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าสจาเรร็จ เพพกี่อทบีกี่พวกเราจะถรูก
นกับวล่าเปป็นคนชอบธรรม และเพพกี่อทบีกี่พระเจล้าจะทรงเปป็นองคร์ชอบธรรมตล่อไปไดล้ 

สกัตวร์เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกถวายบนแทล่นบรูชาในเครพกี่องสกัตวบรูชาสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมเปป็นสกัตวร์ทบีกี่พลิเศษ 
“ปราศจากตจาหนลิและปราศจากรลินี้วรอย” พวกมกันเปป็นสกัตวร์ชกันี้นดบี-แตล่ “ปราศจากตจาหนลิหรพอรลินี้วรอย” เปป็นคจาสกักี่งแงล่
ลบ และพระครลิสตร์ (ตกัวจรลิงนกันี้น) ทรงเปป็นมากกวล่าแคล่คจาสกักี่งแงล่ลบ มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพระองคร์ทรงไมล่มบีบาปและ
ไมล่มบีอยุบายในพระองคร์เลย แตล่ชบีวลิตของพระองคร์เปป็นชบีวลิตแหล่งความเชพกี่อฟฟังแงล่บวกตล่อองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าพระเจล้า
ผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และพระองคร์ “ไดล้ทรงถวายพระองคร์เองโดยปราศจากจยุดดล่างพรล้อยแดล่พระเจล้า” (ฮบ. 9:14)

พระครลิสตร์ไมล่ไดล้ถวายเครพกี่องบรูชาทบีกี่เปป็นสกัตวร์-แมล้แตล่สกัตวร์สกักตกัวทบีกี่ปราศจากรลินี้วรอยกร็ไมล่เคยถวาย พระองคร์



ทรงถวายพระองคร์เอง และในการถวายพระองคร์เองพระองคร์ทรงนจาเสนอตล่อพระเจล้าเครพกี่องบรูชาหนถึกี่งซถึกี่งไดล้ตาม
ขล้อเรบียกรล้องทยุกประการของพระราชบกัญญกัตลิ ขล้อเรบียกรล้องทยุกประการแหล่งความบรลิสยุทธลิธิ์และความยยุตลิธรรมของ
พระเจล้า-และพระองคร์ทรงถวายเครพกี่องบรูชานบีนี้แดล่พระเจล้าในฐานะปยุโรหลิต

ในสลิกี่งสารพกัดพระครลิสตร์ทรงมบีความเปป็นเอกเพราะวล่าเครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่พระองคร์ทรงถวายทบีกี่กางเขนนกันี้น
เปป็นทกันี้งผรูล้ถวายและเครพกี่องบรูชา พระองคร์ทรงเปป็นมนยุษยร์ ในรล่างกายหนถึกี่งซถึกี่งเหมพอนกกับรล่างกายทบีกี่ไดล้ลล่วงเกลินพระเจล้า
ในสวนเอเดนนกันี้น แตล่พระองคร์ทรงเปป็นมากกวล่ามนยุษยร์: พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในรล่างกายนกันี้น พระเยซรูครลิสตร์เจล้า
ทรงอยรูล่ในรรูปกายของมนยุษยร์ทบีกี่ไดล้ลล่วงเกลินพระเจล้า แตล่พระองคร์ยกังทรงเปป็นพระเจล้าองคร์นกันี้นทบีกี่ถรูกลล่วงเกลินดล้วย และ
ขล้อเรบียกรล้องเหลล่านกันี้นแหล่งพระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้า ความชอบธรรมของพระเจล้า และความบรลิสยุทธลิธิ์ของ
พระเจล้ากร็ถรูกตอบสนองในพระองคร์แลล้ว

“และเมพกี่อทรงถรูกทจาใหล้เพบียบพรล้อมแลล้ว” ไมล่เกบีกี่ยวขล้องเลยกกับความสมบรูรณร์แบบดล้านศบีลธรรม เพราะวล่า
พระเยซรูทรงถพอครองความสมบรูรณร์แบบดล้านศบีลธรรมอยรูล่แลล้ว มกันเกบีกี่ยวขล้องกกับความสมบรูรณร์แบบในดล้านหนล้าทบีกี่ซถึกี่ง
โดยมกันพระครลิสตร์ในฤทธลิธิ์เดชและสงล่าราศบีแบบมหาปยุโรหลิตของพระองคร์ ทรงสจาเรร็จครบทยุกสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียก
รล้องเพพกี่อเราทกันี้งหลายทบีกี่กลายเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้าแลล้วโดยการวางใจในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินนกันี้น และเมพกี่อ
ถรูกทจาใหล้สมบรูรณร์ครบถล้วนแลล้ว “พระองคร์กร็ทรงกลายเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความรอดนลิรกันดรร์”

ผรูล้ใหล้กจาเนลิดคพอ ผรูล้ทบีกี่จกัดหาโอกาสแรกสจาหรกับสลิกี่งใดกร็ตาม คพอผรูล้ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายนจา ในพระคจาขล้อนบีนี้ คจากรบีกรวมทกันี้ง
สองความหมายเขล้าไวล้ พระเยซรูทรงจกัดหาความรอดนลิรกันดรร์เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นความรอด และพระองคร์
ทรงเปป็นผรูล้นจาในความรอด มกันถรูกกจาหนดไวล้ลล่วงหนล้าแลล้วกล่อนการวางรากฐานของโลก (คพอในเรลิกี่มแรกนกันี้นเลย) วล่า
พระเยซรูจะตล้องแทนทบีกี่ของคนบาป (1 ปต. 1:18 เปป็นตล้นไป)

เพบียงเพราะวล่าพระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้า มกันจถึงเขล้ากกันกกับพระลกักษณะเหลล่านกันี้นแหล่งพระคยุณมหกัศจรรยร์
ของพระเจล้าทบีกี่พระเยซรูเจล้าควรถรูกทจาใหล้เพบียบพรล้อมผล่านทางการทนทยุกขร์หลายประการ โดยการรกับเอารล่างกาย
หนถึกี่งพระองคร์ทรงทจาใหล้ตกัวพระองคร์เองเปป็นเหมพอนเราในฐานะบยุตรมนยุษยร์ และโดยสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้สรูล้ทน 
พระองคร์จถึงกลายเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความรอดนลิรกันดรร์ “สจาหรกับคนทกันี้งปวงทบีกี่เชพกี่อฟฟังพระองคร์”

ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนสามารถถรูกสรยุปยล่อไดล้ในคจาเดบียว: ความเชพกี่อฟฟัง เมพกี่อเราฟฟังพระวจนะของ
พระเจล้า การฟฟังพระวจนะกร็นจามาซถึกี่งความเชพกี่อ และความเชพกี่อทบีกี่ถรูกใชล้ในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูกร็
นจามาซถึกี่งความรอด พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความรอดนลิรกันดรร์ ผรูล้ทรงรลิเรลิกี่มและผรูล้ทรงทจาใหล้ความเชพกี่อของเรา
สจาเรร็จ และหากไมล่มบีพระองคร์ กร็ไมล่มบีความรอด ไมล่มบีความหวกังเลย

คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “เชพกี่อฟฟัง” มบีความหมายวล่า “ฟฟัง, ยอมรกับ, และเชพกี่อฟฟัง” พระเยซรูตรกัสวล่า 
“แทล้จรลิงแลล้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ผรูล้ใดทบีกี่ฟฟังคจาของเรา และเชพกี่อบนพระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงสล่งเรามานกันี้น กร็มบีชบีวลิต
นลิรกันดรร์ และจะไมล่เขล้าสรูล่การปรกับโทษ แตล่ไดล้ผล่านพล้นจากความตายไปสรูล่ชบีวลิตแลล้ว” (ยอหร์น 5:24)

พระเยซรูตรกัสวล่า “สจาเรร็จแลล้ว”-และนกักี่นกร็หมายความวล่าพระองคร์ไดล้ทรงกระทจาทยุกสลิกี่งทบีกี่จจาเปป็นแลล้วเพพกี่อ
ทจาใหล้ความรอดเปป็นไปไดล้สจาหรกับมนยุษยชาตลิ ทยุกคนทจาบาปแลล้ว ดกังนกันี้นทยุกคนจถึงควรตกนรกเปป็นนลิตยร์ แตล่บกัดนบีนี้ทยุก
คนทบีกี่ยอมเชพกี่อในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินและพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูกร็รกับความรอดไดล้ พระองคร์ทรง



กระทจาทยุกสลิกี่งทบีกี่จจาเปป็นแลล้วเพพกี่อทจาใหล้ความรอดสอดคลล้องกกับความสมบรูรณร์แบบเหลล่านกันี้นของอยุปนลิสกัยของพระเจล้า
และหลกักการเหลล่านกันี้นแหล่งการปกครองของพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

เนพกี่องจากพระเยซรูตรกัสไดล้วล่า “สจาเรร็จแลล้ว” โดยทรงถรูกทจาใหล้เพบียบพรล้อมแลล้วผล่านทางสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่ง
พระองคร์ไดล้ทนทยุกขร์ พระองคร์จถึงทรงชล่วยผรูล้คนของพระองคร์ใหล้รอดจากบาป ความระทมทยุกขร์ ความเสพกี่อมทราม
อยล่างทบีกี่สยุด-และโดยทางการอกัศจรรยร์แหล่งพระคยุณของพระองคร์ พระองคร์ทรงทจาใหล้เราเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของ
พระเจล้าจรลิง ๆ ตอนนบีนี้ (1 ยอหร์น 3:1-3)

ขล้อ 10: “โดยถรูกเรบียกจากพระเจล้าใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิตตามอยล่างของเมลคบีเซเดค”
คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “ถรูกเรบียก” เปป็นคจาทบีกี่แตกตล่างอยล่างสลินี้นเชลิงจากคจาทบีกี่ใชล้ในขล้อ 4 “ทบีกี่พระเจล้าทรง

เรบียก” ในขล้อ 4 คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “เรบียก” มบีความหมายวล่าเจลิมตกันี้งหรพอแตล่งตกันี้ง และตรงนบีนี้ในขล้อ 10 มกัน
หมายความวล่า “คจานกับหรพอทกักทาย” พระเจล้าทรงทกักทาย (หรพอคจานกับ) พระเยซรู มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา 
ผรูล้ทรงถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้าตามอยล่างของเมลคบีเซเดค-แตล่ไมล่ใชล่จนกระทกักี่งพระองคร์ไดล้ทรงถวายคจาอธลิษฐานและ
คจาวลิงวอนดล้วยการรล้องไหล้หนกักและนนี้จาตาแลล้ว พระองคร์ไดล้ทรงเรบียนรรูล้ความเชพกี่อฟฟังผล่านทางสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์
ไดล้ทนทยุกขร์ พระองคร์ทรงถรูกทจาใหล้เพบียบพรล้อมแลล้ว และดล้วยเหตยุนบีนี้พระองคร์จถึงทรงมบีคยุณสมบกัตลิทบีกี่จะเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิด
ความรอดนลิรกันดรร์

การกระทจาเชล่นนกันี้นจรลิง ๆ ของพระเจล้าทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงตรงนบีนี้-ทบีกี่พระเจล้าทรงทกักทายหรพอคจานกับพระครลิสตร์ใน
ฐานะมหาปยุโรหลิต-เกลิดขถึนี้นหลกังการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์  พระเจล้าทรงทกักทายพระเยซรูหลกังจากทบีกี่พระองคร์ทรงพลิชลิตโลก
เนพนี้อหนกัง พญามาร บาป ความตาย นรก และหลยุมศพแลล้ว และหลกังจากไดล้พลิชลิตสลิกี่งสารพกัดแลล้ว พระองคร์ไดล้เสดร็จ
ขถึนี้นไปหาพระบลิดาและทรงถรูกทกักทายเมพกี่อพระองคร์เสดร็จไปถถึง หลกังจากชกัยชนะอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีและสมบรูรณร์ของ
พระองคร์เหนพอกองทกัพทกันี้งหมดของซาตานและเหลล่าศกัตรรูของพระเจล้าและความชอบธรรม

ในปฐมกาล 14 เราเรบียนรรูล้วล่าเมลคบีเซเดคปรากฏตกัวเพพกี่อพบปะและทกักทายอกับราฮกัมหลกังจากการพลิชลิต
และชกัยชนะอกันรยุล่งโรจนร์ของอกับราฮกัมเหนพอเคโดรร์ลาโอเมอรร์และเหลล่าพกันธมลิตรของเขา โปรดสกังเกต: เมลคบีเซเดค
ทกักทายอกับราฮกัมหลกังจาก “การกลกับมาของทล่านจากการเขล่นฆล่ากษกัตรลิยร์” เขาทกักทายทล่าน อวยพรทล่าน และ
ยอมรกับชกัยชนะอกันรยุล่งโรจนร์นกันี้นทบีกี่ทล่านไดล้ชนะมา

ในทจานองเดบียวกกัน พระเจล้าพระบลิดากร็ทรงทกักทายและคจานกับพระบยุตร ผรูล้พลิชลิตทบีกี่ทรงเกรบียงไกรนกันี้น หลกัง
จากทบีกี่ในพระกายทบีกี่เปป็นเนพนี้อหนกังพระองคร์ไดล้ทรงพลิชลิตพญามารและกองทกัพทกันี้งสลินี้นแหล่งนรก หลกังจากการ
สลินี้นพระชนมร์และการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์ไดล้เสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์และนจาเสนอพระองคร์เองตล่อ
พระเจล้าพระบลิดาในฐานะพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ และกษกัตรลิยร์ผรูล้จะเสดร็จมา
ของเรา และพระเจล้าทรงยอมรกับพระองคร์และใหล้พระองคร์ประทกับเบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพ

ไมญ่ใชญ่แหญ่ง - แตญ่ตาม
พระครลิสตร์ทรงเปป็นปยุโรหลิต “ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค” ไมล่ใชล่แหล่งระเบบียบนกันี้น มบีความแตกตล่างระหวล่าง

ทกันี้งสองวลบีนบีนี้-ความแตกตล่างของจรลิง หากมบีกลล่าวไวล้ในพระคกัมภบีรร์วล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้หนถึกี่งแหล่ง
ระเบบียบของเมลคบีเซเดค เชล่นนกันี้นแลล้วในตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระองคร์ พระองคร์กร็คงถรูกจจากกัดใหล้อยรูล่แตล่ระเบบียบ



บางอยล่าง พระองคร์ไมล่ทรงเปป็นแหล่ง แตล่ตาม
บยุตรชายชกักี่วทกันี้งสองคนนกันี้นของเอลบีเปป็นมหาปยุโรหลิตแหล่งระเบบียบของอาโรน โดยมบีตจาแหนล่งปยุโรหลิตแบบ

เดบียวกกับทบีกี่อาโรนมบี แตล่ถถึงแมล้วล่าอาโรนดจาเนลินตามทางของพระเจล้า สองคนนบีนี้กร็เปป็นคนชกักี่ว นบีกี่ไมล่เปป็นความจรลิงกกับ
พระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตของเรา ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระองคร์ไมล่ถรูกจจากกัดอยรูล่ทบีกี่ระเบบียบของมนยุษยร์ใด ๆ ไมล่มบีมนยุษยร์
คนใดเคยหรพอจะไดล้ปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่นกันี้นซถึกี่งอยรูล่ในตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์

ไมล่มบีความยยุล่งยากในขล้อพระคกัมภบีรร์ตรงนบีนี้เลย ทกันี้งอาโรนและเมลคบีเซเดคเปป็นภาพเลร็งของหนล้าทบีกี่ของพระ
เยซรูในฐานะปยุโรหลิตของพระเจล้า งานแบบปยุโรหลิตของพระครลิสตร์ไดล้ถรูกปฏลิบกัตลิ (และกจาลกังถรูกปฏลิบกัตลิ) ในสองระยะ
ทบีกี่แตกตล่างและชกัดเจน ในสมกัยทบีกี่พระองคร์เปป็นมนยุษยร์ทบีกี่ตกี่จาตล้อยพระองคร์ทรงเปป็นปยุโรหลิตของพระเจล้า และบกัดนบีนี้ใน
การถรูกยกชรูขถึนี้นอยล่างสรูงของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราในสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับ
พระเจล้า อาโรนเปป็นภาพเลร็งของอกันแรกนกันี้น-สมกัยทบีกี่พระองคร์เปป็นมนยุษยร์ทบีกี่ตกี่จาตล้อย; เมลคบีเซเดคเปป็นภาพเลร็งของอกัน
หลกังนกันี้น

พระครลิสตร์ไมล่ไดล้ถรูกกลล่าววล่าเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้หนถึกี่งตามระเบบียบของเมลคบีเซเดคในฮบีบรรู 2:17, 3:1 หรพอ 
4:15 เมลคบีเซเดคไมล่ไดล้ถรูกกลล่าวถถึงในขล้อพระคจาเหลล่านกันี้นเลย แตล่หลกังจากทบีกี่เปาโลชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนวล่าพระ
ครลิสตร์ทรงทจาใหล้ทยุกตกัวอกักษรและทยุกขบีดสจาเรร็จแลล้วของสลิกี่งนกันี้นซถึกี่งอาโรนเปป็นภาพเลร็ง (ฮบ. 5:1-4) เมพกี่อนกันี้นพระองคร์
กร็ทรงถรูกประกาศวล่าเปป็นมหาปยุโรหลิต “ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค”

ในความมรณาของพระองคร์ พระเยซรูทรงทจาใหล้ภาพเลร็งของอาโรนสจาเรร็จจรลิงแลล้ว ในความมรณาของ
พระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงทจาการลบมลทลินบาปอยล่างสมบรูรณร์และครบถล้วน จากนกันี้นในการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์อกันทรง
สงล่าราศบีของพระองคร์ พระองคร์ทรงรกับตจาแหนล่งทบีกี่เมลคบีเซเดคเคยเปป็นเงาเลร็งถถึงพระองคร์-ปยุโรหลิตผรูล้เปป็นกษกัตรลิยร์-
และจากนกันี้นทรงถรูกประกาศวล่าเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความรอดนลิรกันดรร์แกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อฟฟังพระองคร์

หลกังจากการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ พระเยซรูตรกัสวล่า “ฤทธานยุภาพทกันี้งสลินี้นทรงมอบไวล้แกล่เราแลล้ว 
ทกันี้งในสวรรคร์และในแผล่นดลินโลก” (มธ. 28:18) พระองคร์ทรงทนทยุกขร์กางเขนนกันี้น-โดยไมล่สนใจความอกับอายนกันี้นแตล่
ทรงมองพล้นกางเขนนกันี้นไปยกังสงล่าราศบีทบีกี่อยรูล่อบีกฟาก กางเขนมากล่อน จากนกันี้นจถึงเปป็นมงกยุฎ พระองคร์ทรงถวาย
พระองคร์เองกล่อน (ฮบ. 2:27) และจากนกันี้นพระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้าไป “ในสวรรคร์นกันี้นเอง บกัดนบีนี้เพพกี่อจะทรงปรากฏตล่อ
พระพกักตรร์พระเจล้าเพพกี่อพวกเรา” (ฮบ. 9:24) และทบีกี่นกักี่นพระองคร์ประทกับนกักี่งอยรูล่ตอนนบีนี้- “ปยุโรหลิตอยรูล่บนราชบกัลลกังกร์
ของทล่าน” (ศคย. 6:13)

ขล้อ 11: “ซถึกี่งเกบีกี่ยวกกับพระองคร์นกันี้นพวกเรามบีหลายสลิกี่งทบีกี่จะกลล่าว และยากทบีกี่จะอธลิบาย โดยเหร็นวล่าพวก
ทล่านหรูตถึงเสบียแลล้ว”

“ซถึกี่งเกบีกี่ยวกกับพระองคร์นกันี้น” ชบีนี้ไปยกังพระครลิสตร์-ผรูล้ทรงเปป็นใหญล่กวล่าอาโรน เปป็นใหญล่กวล่าเมลคบีเซเดค เปป็น
ใหญล่กวล่าทยุกคน เปาโลมบีหลายเรพกี่องทบีกี่เขาปรารถนาทบีกี่จะแจล้งใหล้ครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นทราบ-สลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่ง
เกบีกี่ยวขล้องกกับระเบบียบแหล่งตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่พระเยซรูทรงไดล้รกับมอบหมายเพราะพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของ
พระองคร์ มบีหลายสลิกี่งทบีกี่มบีความสจาคกัญอยล่างลถึกซถึนี้ง ทบีกี่มบีคยุณคล่ามหาศาล หลายสลิกี่งทบีกี่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจจาเปป็นตล้องรรูล้หาก
พวกเขาอยากดพกี่มดกี่จากกับสลิทธลิโดยกจาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของตนและมาสรูล่ความเปป็นผรูล้ใหญล่ฝฝ่ายวลิญญาณ แตล่สลิกี่งเหลล่านบีนี้ 



“ยากทบีกี่จะอธลิบาย” เพราะวล่าชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นหรูตถึงเสบียแลล้ว (จรลิง ๆ แลล้วนบีกี่ควรอล่านวล่า “พวกทล่านกลายเปป็นคน
หรูตถึงเสบียแลล้ว”)

เมพกี่อผรูล้เชพกี่อไมล่ดจาเนลินในความสวล่างทบีกี่พระเจล้าประทานใหล้ เมพกี่อนกันี้นสลิกี่งซถึกี่งควรเปป็นความสวล่างกร็กลายเปป็น
ความมพด หากเราปฏลิเสธทบีกี่จะเรบียนรรูล้ หากเราปฏลิเสธทบีกี่จะฟฟังและเชพกี่อฟฟัง เมพกี่อนกันี้นเรากร็กลายเปป็นคนหรูตถึง เชพกี่องชล้า 
และเกบียจครล้าน เมพกี่อขล่าวประเสรลิฐถรูกประกาศเปป็นครกันี้งแรกแกล่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น พวกเขากร็สนใจและถรูกปลยุกเรล้า
อยล่างมาก แตล่บกัดนบีนี้พวกเขาหลายคนไดล้กลายเปป็นคนเกบียจครล้านและเชพกี่องชล้าฝฝ่ายวลิญญาณเสบียแลล้ว พวกเขาอยุดหรู
ไมล่ยอมฟฟังความจรลิงเหลล่านกันี้นแหล่งความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน บางคนถถึงกกับแอบคลิดทบีกี่จะกลกับไปนกับถพอศาสนายลิวดล้วย
ซนี้จา-และบางคนทบีกี่ไมล่ไดล้รกับความรอดอยล่างแทล้จรลิงไดล้กลกับไปสรูล่ทางเกล่าแหล่งชบีวลิตของตนแลล้ว

คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “หรูตถึง” (dull) ในภาษาอกังกฤษของเราอาจแปลไดล้วล่า “เชพกี่องชล้า” ชาวฮบีบรรู
เหลล่านกันี้นไดล้กลายเปป็น “คนขบีนี้เกบียจ” ในฝฝ่ายจลิตใจและฝฝ่ายวลิญญาณไปแลล้วเหมพอนคนขบีนี้เกบียจฝฝ่ายธรรมชาตลิ จง
ศถึกษาคล้นควล้าสยุภาษลิต 12:27; 19:24; 21:25; 24:30-34; 26:13-16 ผรูล้เชพกี่อถรูกเตพอนสตลิใหล้ “ขยกันขกันแขร็ง” (2 ปต.
1:10) เราถรูกบกัญชาดล้วยใหล้ศถึกษาคล้นควล้าและแยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างถรูกตล้อง (2 ทธ. 2:15)

เปาโลกลล่าวแกล่ชาวกาลาเทบียวล่า “พวกทล่านไดล้วลิกี่งแขล่งดบีอยรูล่แลล้ว ใครเลล่าไดล้ขกัดขวางพวกทล่านทบีกี่พวกทล่านไมล่
ควรเชพกี่อฟฟังความจรลิง” (กท. 5:7) เขาเตพอนชาวโครลินธร์วล่า “อยล่าถรูกหลอกลวงเลย การคบกกันแบบชกักี่วรล้ายยล่อม
ทจาใหล้นลิสกัยทบีกี่ดบีเสพกี่อมทรามไป” (1 คร. 15:33) เขากลล่าวตอนเขบียนถถึงเหลล่าผรูล้เชพกี่อในเมพองฟปีลลิปปปีวล่า “...ขล้าพเจล้า
กระทจาสลิกี่งนบีนี้สลิกี่งเดบียว คพอลพมสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ผล่านพล้นมาแลล้วเสบีย และเอพนี้อมออกไปยกังสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ขล้างหนล้า 
ขล้าพเจล้ากจาลกังบากบกักี่นมยุล่งไปสรูล่หลกักชกัย เพพกี่อจะไดล้รกับรางวกัลแหล่งการทรงเรบียกจากเบพนี้องบนของพระเจล้าในพระเยซรู
ครลิสตร์” (ฟป. 3:13,14)

พระเยซรูไดล้เสดร็จมาเพพกี่อทบีกี่เราจะมบีชบีวลิตอยล่างบรลิบรูรณร์ (ยอหร์น 10:10) แตล่มบีครลิสเตบียนนล้อยคนจรลิง ๆ ทบีกี่
ดพกี่มดกี่จากกับสลิทธลิโดยกจาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของตน ความรอดเปป็นของขวกัญของพระเจล้า ไมล่มบีสกักสลิกี่งเดบียวเลยทบีกี่คนไมล่
เชพกี่อสามารถทจาไดล้เพพกี่อทบีกี่จะไดล้รกับความรอด นอกจากตล้อนรกับพระเยซรูเจล้า (ยอหร์น 1:12,13; อฟ. 2:8,9; ทต. 3:5)
อยล่างไรกร็ตาม ความจรลิงทบีกี่เปป็นเหตยุใหล้เราเตลิบโตในพระคยุณและดพกี่มดกี่จาเตร็มทบีกี่กกับเสรบีภาพซถึกี่งเปป็นของเราในพระคยุณ 
กร็กลายเปป็นของเราดล้วยราคาทบีกี่แสนแพง: “จงซพนี้อความจรลิงและอยล่าขายความจรลิงนกันี้นไปเสบีย เชล่นเดบียวกกันจงซพนี้อ
สตลิปฟัญญา คจาสกักี่งสอน และความเขล้าใจ” (สภษ. 23:23)

ราคาทบีกี่ผรูล้เชพกี่อตล้องจล่ายเพพกี่อจะเตลิบโตในพระคยุณ ความจรลิง และความรรูล้คพอ การทจาใหล้สลิกี่งไมล่จบีรกังทกันี้งหลาย
เปป็นรองสลิกี่งทบีกี่อยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณ เราตล้องใหล้พระครลิสตร์มาเปป็นอกันดกับหนถึกี่ง โดยแสวงหาความชอบธรรมของพระองคร์ 
(มธ. 6:33) เราตล้อง “ดจาเนลินอยล่างสมควรตล่อองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า ตามบรรดาความชอบ โดยใหล้เกลิดผลในการดบีทยุก
อยล่าง และจจาเรลิญขถึนี้นในความรรูล้ของพระเจล้า” (คส. 1:10) เราตล้องถวายตกัวเราเองอยล่างสลินี้นสยุดใจแกล่สลิกี่งเหลล่านกันี้น
ของพระเจล้า พระเยซรูตรกัสวล่า “ไมล่มบีผรูล้ใดสามารถปรนนลิบกัตลินายสองนายไดล้ เพราะเขาจะเกลบียดชกังนายคนหนถึกี่ง
และจะรกักนายอบีกคนหนถึกี่ง หรพอมลิฉะนกันี้นเขาจะยถึดมกักี่นกกับนายคนหนถึกี่ง และจะเหยบียดหยามนายอบีกคนหนถึกี่ง ทล่านทกันี้ง
หลายไมล่สามารถปรนนลิบกัตลิพระเจล้าและความมกักี่งคกักี่งพรล้อมกกันไดล้” (มธ. 6:24)

ถล้าใจของคนทบีกี่ประกาศตกัววล่าเปป็นครลิสเตบียนจดจล่ออยรูล่กกับสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นฝฝ่ายโลก-ความมกักี่งคล่งทบีกี่ไมล่จบีรกัง 



ความเจรลิญในสลิกี่งตล่าง ๆ ของชบีวลิตนบีนี้-เมพกี่อนกันี้นความมกักี่งคกักี่งทบีกี่แทล้จรลิงแหล่งพระคยุณของพระเจล้าและของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็น
นลิรกันดรร์กร็จะถรูกพลาดไป และราคาขายสจาหรกับความมกักี่งคกักี่งทบีกี่แทล้จรลิงและผลกจาไรชกักี่วนลิรกันดรร์กร็เปป็นเพบียง “อาหารคจา
เดบียว” เทล่านกันี้น (ฮบ. 12:16)

ถล้าเราอยากดพกี่มดกี่จากกับสลิทธลิโดยกจาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของเรา เรากร็ตล้อง “เตรบียมจลิตเตรบียมใจของพวกเราไวล้
ใหล้ดบี” (1 ปต. 1:13) และเราตล้องศถึกษาคล้นควล้าพระวจนะอยล่างขยกันขกันแขร็ง (2 ทธ. 2:15) เราตล้องเอาตกัวเองเขล้า
อยรูล่ในพระคยุณอยล่างขยกันขกันแขร็ง (2 ปต. 1:5) สยุภาษลิต 13:4 บอกเราวล่า “จลิตใจของคนขยกันจะอล้วนพบี”

มบีผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วจจานวนมากทบีกี่กจาลกังเอาสลิกี่งดบีทบีกี่สยุดอกันดกับสอง อกันดกับสาม และแมล้แตล่อกันดกับสบีกี่ใน
เมพกี่อพวกเขาสามารถดพกี่มดกี่จากกับสลิกี่งดบีทบีกี่สยุดของพระเจล้าไดล้-ชบีวลิตทบีกี่บรลิบรูรณร์ มบีคนจจานวนมากทบีกี่ประกาศตกัววล่าเปป็น
ครลิสเตบียนทบีกี่อล่านพระคกัมภบีรร์ แตล่นล้อยคนศถึกษาคล้นควล้ามกันอยล่างแทล้จรลิง คนจจานวนมากเปป็นเหมพอนชาวฮบีบรรูเหลล่า
นกันี้นทบีกี่ “หรูตถึงเสบียแลล้ว” พวกเขาอล่านพระคกัมภบีรร์เพบียงเพพกี่อจะเอาใจผรูล้นจาทางศาสนาหรพอผรูล้แนะแนวในโรงเรบียนรวบี
หรพอครลิสตจกักร พวกเขาไมล่รอคอยองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า พวกเขาไมล่คล้นดรูพระคกัมภบีรร์อยล่างสลินี้นสยุดใจ เพพกี่อทบีกี่จะรกับเอา
อาหารจากพระวจนะและเตลิบโตในพระคยุณและความรรูล้ขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าและพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเราพระ
เยซรูครลิสตร์ เราตล้อง “วางการโสโครกทยุกอยล่าง และการชกักี่วรล้ายอกันดาษดพกี่นไวล้ตล่างหาก และจงรกับพระวจนะทบีกี่ถรูกฝฟัง
ลงไปอยล่างถาวรนกันี้นดล้วยความนอบนล้อม ซถึกี่งสามารถชล่วยจลิตวลิญญาณของพวก(เรา)ใหล้รอดไดล้” (ยากอบ 1:21) 
เมพกี่อนกันี้นเรากร็จะเปป็นผรูล้ประพฤตลิตามพระวจนะ และไมล่ใชล่ผรูล้ฟฟังเพบียงเทล่านกันี้น

1 เปโตร 2:1,2 บอกเราวล่า “เหตยุฉะนกันี้น โดยวางบรรดาการคลิดปองรล้าย และการอยุบายทกันี้งสลินี้น และการ
หนล้าซพกี่อใจคดทกันี้งหลาย และความอลิจฉารลิษยาตล่าง ๆ และคจาพรูดชกักี่วรล้ายทกันี้งปวง ดยุจพวกเดร็กทารกแรกเกลิด จง
ปรารถนานนี้จานมอกันบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะ เพพกี่อพวกทล่านจะเตลิบโตขถึนี้นโดยพระวจนะนกันี้น” แตล่เราจะตล้องไมล่เอาแตล่
กลินนมฝฝ่ายวลิญญาณตลอดไป เราจะตล้องไมล่เปป็นทารกฝฝ่ายวลิญญาณตล่อไปเรพกี่อย ๆ เราจะตล้องปรารถนานนี้จานมอกัน
บรลิสยุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะเพพกี่อเราจะเตลิบโต ถล้าเราหรูตถึงเสบียแลล้ว พระวจนะกร็ไมล่ทจาประโยชนร์แกล่จลิตวลิญญาณและเรากร็
ไมล่เตลิบโต

“บยุคคลผรูล้ไมล่ดจาเนลินตามคจาแนะนจาของคนอธรรม หรพอยพนอยรูล่ในทางของพวกคนบาป หรพอนกักี่งอยรูล่ในทบีกี่นกักี่ง
ของคนทบีกี่ชอบเยาะเยล้ย ผรูล้นกันี้นจะไดล้รกับพร แตล่ความชพกี่นชมยลินดบีของผรูล้นกันี้นอยรูล่ในพระราชบกัญญกัตลิของพระเยโฮวาหร์ 
และเขาตรถึกตรองในพระราชบกัญญกัตลิ (พระวจนะ) ของพระองคร์ทกันี้งกลางวกันและกลางคพน” (เพลงสดยุดบี 1:1,2) 

ขล้อ 12: “เพราะวล่าในเวลาทบีกี่พวกทล่านควรจะเปป็นครรูไดล้แลล้ว พวกทล่านกร็ยกังตล้องการใหล้คนหนถึกี่งสอนพวก
ทล่านอบีก คพอหลกักการเบพนี้องตล้นเหลล่านกันี้นแหล่งพระวจนะของพระเจล้า และไดล้กลายเปป็นคนทบีกี่ยกังตล้องการนนี้จานม และ
ไมล่ใชล่อาหารแขร็ง”

“เพราะวล่า” รกับประกกันเราวล่าเปาโลกจาลกังอล้างอลิงไปยกังคจากจาชกับนกันี้นทบีกี่ถรูกใหล้ไวล้ในขล้อ 11 สภาพของชาว
ฮบีบรรูเหลล่านกันี้นทบีกี่เขากจาลกังเขบียนไปถถึงกร็นล่าเศรล้าใจจากแงล่มยุมฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขาเปป็นผรูล้เชพกี่อมานานพอทบีกี่จะเลลิก 
“กลินนมจากขวด” ไดล้แลล้ว พวกเขาควรจะใหล้ความชล่วยเหลพอผรูล้อพกี่นแลล้ว แตล่แทนทบีกี่จะเปป็นประโยชนร์และชล่วยเหลพอ
ผรูล้อพกี่น พวกเขาเองกลกับตล้องการความชล่วยเหลพอ พวกเขาลพม “กขค ฝฝ่ายวลิญญาณ” ของตนเสบียแลล้ว พวกเขาตล้อง
เรบียนรรูล้ขล้อพพนี้นฐานตล่าง ๆ แหล่งความเชพกี่อนกันี้นอบีกรอบ



“พวกทล่านควรจะเปป็นครรูไดล้แลล้ว” นบีกี่เปป็นวลิธบีของเปาโลในการเตพอนความจจาชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่าพวกเขา
ไดล้กลกับใจรกับเชพกี่อมานานพอทบีกี่จะตกันี้งมกักี่นคงในความจรลิงนกันี้นและสอนผรูล้อพกี่นไดล้แลล้ว แตล่พวกเขากลกับไมล่ศถึกษาคล้นควล้า
เลยและไมล่ฉวยโอกาสไวล้ การเสบียเวลาไปเปลล่า ๆ นกันี้นเปป็นบาปอยล่างหนถึกี่ง เราตล้องใหล้อาหารตกัวเองโดยรกับประทาน
ขนมปฟังและเนพนี้อแหล่งพระวจนะหากเราหวกังทบีกี่จะเลบีนี้ยงดรูและหนยุนใจผรูล้อพกี่นและเปป็นเหตยุใหล้พวกเขาเตลิบโต เราไดล้
เรบียนรรูล้ในฮบีบรรู 2:1-3 วล่าขล่าวประเสรลิฐไดล้ถรูกประกาศแกล่คนเหลล่านบีนี้แลล้ว และดล้วยเหตยุนบีนี้พวกเขาจถึงไมล่มบีขล้ออล้าง
สจาหรกับพฤตลิกรรมทบีกี่ไมล่เอาใจใสล่ของตน

การเปป็นครลิสเตบียนนกันี้นเปป็นสลิทธลิพลิเศษอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบี แตล่มกันกร็เปป็นหนล้าทบีกี่รกับผลิดชอบทบีกี่หนกักหนาสาหกัส
เชล่นกกัน เมพกี่อเรารกับความรอดและมารรูล้จกักพระครลิสตร์ในฐานะพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเรา เมพกี่อนกันี้นคจาบกัญชาทบีกี่มาถถึงเรา
ในฐานะปฟัจเจกชนกร็คพอ เราควรเปป็นครรู โดยบอกผรูล้อพกี่นเกบีกี่ยวกกับพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดแสนวลิเศษของเรา เมพกี่อเรารกับขล่าว
ประเสรลิฐ มกันกร็นจาความรอดและความชพกี่นบานมาสรูล่เราแตล่ละคน แตล่ความรรูล้เกบีกี่ยวกกับพระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้รอดของ
พระเจล้ากร็เปป็น “เงลินมลินา” ทบีกี่จะตล้องถรูกใชล้เพพกี่อใหล้ไดล้เงลินมลินาเพลิกี่มเพพกี่อถวายเกบียรตลิแดล่องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าและพระผรูล้
ชล่วยใหล้รอดของเราพระเยซรูครลิสตร์:

“และทล่านจถึงเรบียกพวกผรูล้รกับใชล้ของทล่านสลิบคนมา และมอบเงลินสลิบมลินาไวล้แกล่พวกเขา และกลล่าวแกล่พวก
เขาวล่า ‘จงเอาไปคล้าขายจนกวล่าเราจะมา’” (ลรูกา 19:13)

ขล่าวประเสรลิฐทบีกี่เรารกับไวล้ควรเปป็นดวงสวล่างทบีกี่ฉายออกไปสรูล่ผรูล้อพกี่น พระเยซรูตรกัสวล่า “ทล่านทกันี้งหลายเปป็นความ
สวล่างของโลก นครซถึกี่งอยรูล่บนเนลินเขาจะถรูกปปิดบกังไวล้ไมล่ไดล้ และมนยุษยร์กร็ไมล่จยุดเทบียน และวางเทบียนนกันี้นไวล้ใตล้ถกัง แตล่ตกันี้ง
ไวล้บนเชลิงเทบียน และเทบียนนกันี้นกร็ใหล้ความสวล่างแกล่ทยุกคนทบีกี่อยรูล่ในบล้านนกันี้น จงใหล้ความสวล่างของพวกทล่านสล่องไปตล่อ
หนล้าคนทกันี้งปวงอยล่างนกันี้น เพพกี่อวล่าพวกเขาจะไดล้เหร็นบรรดาการงานทบีกี่ดบีของพวกทล่าน และจะไดล้สรรเสรลิญพระบลิดา
ของพวกทล่านผรูล้ซถึกี่งทรงสถลิตในสวรรคร์” (มธ. 5:14-16)

การรรูล้จกักพระเยซรูครลิสตร์เจล้าใหล้เปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของตน การรรูล้จกักฤทธลิธิ์เดชมหกันตร์ของขล่าวประเสรลิฐ
และไมล่บอกเลล่าแกล่ผรูล้อพกี่น กร็เทล่ากกับเปป็นความประมาททางอาญาในฝฝ่ายวลิญญาณ เมพกี่อเราพบปะผรูล้คนทยุกวกัน โดยรรูล้วล่า
เขาเปป็นผรูล้หลงหายและปราศจากพระเจล้า มกันกร็เปป็นความรกับผลิดชอบของเราทบีกี่จะใหล้ขล่าวประเสรลิฐแกล่เขา การไมล่
ยอมทจาเชล่นนกันี้นกร็เทล่ากกับเหร็นพบีกี่นล้องของเราในเนพนี้อหนกังไปสรูล่หลยุมศพทบีกี่ไรล้พระครลิสตร์และนลิรกันดรร์กาลในนรก-แตล่โลหลิต
ของเขาจะถรูกเรบียกจากมพอของเรา:

“เมพกี่อเรากลล่าวแกล่คนชกักี่ววล่า ‘เจล้าจะตล้องตายแนล่ ๆ’ และเจล้าไมล่ใหล้คจาตกักเตพอนแกล่เขา และไมล่กลล่าวเพพกี่อตกัก
เตพอนคนชกักี่วใหล้ละทลินี้งทางชกักี่วของตนเสบีย เพพกี่อจะชล่วยชบีวลิตเขาใหล้รอด คนชกักี่วนกันี้นเองจะตายในความชกักี่วชล้าของเขา 
แตล่โลหลิตของเขาเราจะเรบียกรล้องจากมพอของเจล้า แตล่ถล้าเจล้าตกักเตพอนคนชกักี่ว และเขามลิไดล้หกันกลกับจากความชกักี่วของ
เขา หรพอจากทางชกักี่วของเขา เขาจะตายในความชกักี่วชล้าของเขา แตล่เจล้าไดล้ชล่วยชบีวลิตของเจล้าใหล้รอดพล้นมาไดล้” (อสค.
3:18,19)

ผมไมล่ทราบวล่ามกันจะเปป็นยกังไงกกับการยพนอยรูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าพรล้อมกกับมพอทบีกี่เปฟฟื้อนเลพอด แตล่ผมทราบ
วล่าเราทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นครลิสเตบียนไมล่สามารถตลิดตล่อสกัมพกันธร์กกับชายหญลิงทกันี้งหลายทบีกี่หลงหายและละเลยทบีกี่จะบอก
พวกเขาเกบีกี่ยวกกับความรอดทบีกี่ยลิกี่งใหญล่นบีนี้ เราไมล่สามารถปลล่อยใหล้พวกเขาอยรูล่ในบาปตล่อไป ตายไปและถรูกลงพระ



อาชญา-และเราลอยนวลไปไดล้!
ภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ พระเจล้าทรงบกัญชาชาวอลิสราเอลเหลล่านกันี้นเกบีกี่ยวกกับพระวจนะของพระองคร์: 

“และทล่านตล้องสอนถล้อยคจาเหลล่านบีนี้อยล่างขยกันขกันแขร็งแกล่ลรูก ๆ ของทล่าน และตล้องกลล่าวถถึงถล้อยคจาเหลล่านบีนี้เมพกี่อทล่าน
นกักี่งอยรูล่ในบล้านของทล่าน และเมพกี่อทล่านกจาลกังเดลินอยรูล่ตามทาง และเมพกี่อทล่านนอนลง และเมพกี่อทล่านลยุกขถึนี้น” (พบญ. 
6:7)

เรากลล้าไหมทบีกี่จะเสนอแนะวล่าพระเจล้าทรงเรบียกเอาในยยุคแหล่งพระคยุณนบีนี้นล้อยกวล่าทบีกี่พระองคร์ทรงเรบียกเอา
ภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ? ยลิกี่งไปกวล่านกันี้น ในทลิตกัส 2:3,4 เปาโลกร็บกัญชาพวกหญลิงสรูงอายยุใหล้สอนพวกหญลิงสาว  และ
ใน 2 ทลิโมธบี 2:2 เขากร็บกัญชาพบีกี่นล้องเหลล่านกันี้นใหล้ “สอนคนอพกี่นไดล้ดล้วย”

เปโตรเตพอนสตลิวล่า “และนอกจากสลิกี่งนบีนี้ โดยใชล้ความขยกันขกันแขร็งทกันี้งสลินี้น จงเพลิกี่มคยุณธรรมเขล้ากกับความเชพกี่อ
ของพวกทล่าน และจงเพลิกี่มความรรูล้เขล้ากกับคยุณธรรม และจงเพลิกี่มการรรูล้จกักบกังคกับตนเขล้ากกับความรรูล้ และจงเพลิกี่มความ
อดทนเขล้ากกับการรรูล้จกักบกังคกับตน และจงเพลิกี่มการทบีกี่เปป็นอยล่างพระเจล้าเขล้ากกับความอดทน และจงเพลิกี่มความรกักฉกันพบีกี่
นล้องเขล้ากกับการทบีกี่เปป็นอยล่างพระเจล้า และจงเพลิกี่มความรกักเขล้ากกับความรกักฉกันพบีกี่นล้อง เพราะวล่าถล้าสลิกี่งเหลล่านบีนี้มบีอยรูล่ใน
พวกทล่าน และเพลิกี่มพรูนขถึนี้นแลล้ว สลิกี่งเหลล่านบีนี้กร็กระทจาใหล้พวกทล่านไมล่เปป็นหมกันหรพอไรล้ผลในความรรูล้ของพระเยซรูครลิสตร์
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา แตล่ผรูล้ใดทบีกี่ขาดสลิกี่งเหลล่านบีนี้กร็เปป็นคนตาบอด และมองไกลออกไปไมล่ไดล้ และไดล้ลพมไป
วล่าเขาไดล้รกับการชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์จากบรรดาบาปเดลิมของตนเสบียแลล้ว เพราะฉะนกันี้น ในทางกลกับกกัน พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย
จงขยกันขกันแขร็งทบีกี่จะกระทจาการทรงเรบียกและการทรงเลพอกสรรของพวกทล่านใหล้มกักี่นคง เพราะวล่าถล้าพวกทล่าน
กระทจาสลิกี่งเหลล่านบีนี้แลล้ว พวกทล่านจะไมล่มบีวกันลล้มลงเลย” (2 ปต. 1:5-10)

กระนกันี้นเปาโลกร็กลล่าวแกล่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่า “พวกทล่านกร็ยกังตล้องการใหล้คนหนถึกี่งสอนพวกทล่านอบีก คพอ
หลกักการเบพนี้องตล้นเหลล่านกันี้นแหล่งพระวจนะของพระเจล้า” “หลกักการเบพนี้องตล้นเหลล่านกันี้น” คพอคจาสอนตล่าง ๆ แหล่งสมกัย
ภาคพกันธสกัญญาเดลิม-นกักี่นคพอ คจาสอนเกบีกี่ยวกกับภาพเลร็ง กฎระเบบียบ พลิธบีการ สลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่เปป็นเงาเลร็งถถึงการเสดร็จ
มาของพระบยุตรของพระเจล้า บกัดนบีนี้ภาพเลร็งทกันี้งหลายไดล้เปปิดทางใหล้แกล่ของจรลิงผรูล้ยลิกี่งใหญล่องคร์นกันี้นแลล้ว เงาทกันี้งหลายไดล้
ถรูกแทนทบีกี่โดยตกัวจรลิงแลล้ว มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพระเมษโปดกไดล้ทรงถรูกตรถึงกางเขนและถรูกฝฟัง แตล่พระองคร์ไดล้
ทรงเปป็นขถึนี้นจากพวกคนตายและไดล้เสดร็จเขล้าในฟป้าสวรรคร์เหลล่านกันี้นแลล้ว

เปาโลพรูดถถึงภาพเลร็งและพลิธบีการตล่าง ๆ วล่าเปป็น “ธาตยุทกันี้งหลายทบีกี่อล่อนแอและอนาถา” (กท. 4:9) แทนทบีกี่
จะดจาเนลินโดยความเชพกี่อ ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นกลกับรกับอลิทธลิพลจากสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่พวกเขามองเหร็นไดล้ เครพกี่องสกัตวบรูชา
เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกถวายโดยพวกบรรพบยุรยุษ พวกเขาไมล่ไดล้ยอมรกับความจรลิงอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีทบีกี่วล่า “เมพกี่อสลิกี่งซถึกี่งสมบรูรณร์
แบบมาแลล้ว เวลานกันี้นสลิกี่งซถึกี่งเปป็นเพบียงสล่วนหนถึกี่งกร็จะสรูญไป” (1 คร. 13:10)

“พระวจนะ (พระดจารกัส) ของพระเจล้า” เปป็นชพกี่อเรบียกอยล่างหนถึกี่งทบีกี่ถรูกตกันี้งใหล้แกล่พระคกัมภบีรร์บรลิสยุทธลิธิ์ สเทเฟน
เรบียกพวกมกันวล่า “พระดจารกัสอกันทรงชบีวลิต” (กลิจการ 7:38) นอกจากนบีนี้จงสกังเกตพระราชบกัญญกัตลิ 32:46,47

“...และไดล้กลายเปป็นคนทบีกี่ยกังตล้องการนนี้จานม และไมล่ใชล่อาหารแขร็ง” เปาโลตจาหนลิชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นตล่อไป
เพราะความหยล่อนยานของพวกเขา ความหรูตถึงของพวกเขา และเพราะวล่าพวกเขาไมล่ไดล้กจาลกังไปตล่อและเตลิบโตใน
ชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขาไมล่สามารถรกับ “อาหารแขร็ง” ไดล้-ซถึกี่งในทบีกี่นบีนี้หมายถถึงหนล้าทบีกี่ของพระครลิสตร์ในฐานะมหา



ปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา ผรูล้ทรงถรูกเจลิมตกันี้งและถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้า
ใน 1 โครลินธร์ 14:20 เราถรูกบอกวล่า “พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย อยล่าเปป็นเดร็กในความเขล้าใจ แตล่ในเรพกี่องการคลิดปอง

รล้าย พวกทล่านจงเปป็นเดร็ก แตล่ในความเขล้าใจจงเปป็นผรูล้ใหญล่” และใน 1 โครลินธร์ 16:13 เปาโลกร็กลล่าววล่า “พวกทล่าน
จงเฝป้าระวกัง จงยพนมกักี่นคงในความเชพกี่อนกันี้น พวกทล่านจงเปป็นลรูกผรูล้ชาย จงเขล้มแขร็ง!”

ขล้อ 13: “เพราะวล่าทยุกคนทบีกี่ยกังใชล้นนี้จานมนกันี้นกร็ยกังไมล่ชจานาญในพระวจนะแหล่งความชอบธรรม เพราะเขายกัง
เปป็นทารกอยรูล่”

โปรดสกังเกต-ในทบีกี่นบีนี้เปาโลพรูดถถึงพระวจนะของพระเจล้าวล่าเปป็น “พระวจนะแหล่งความชอบธรรม”
(แนล่นอนวล่าเขากจาลกังพรูดถถึงขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณของพระเจล้า) ใน 1 โครลินธร์ 1:18 เขาพรูดถถึงพระวจนะแหล่ง
กางเขนนกันี้น และในโรม 10:8 เขาเรบียกมกันวล่าพระวจนะแหล่งความเชพกี่อ ในทบีกี่นบีนี้ในหนกังสพอฮบีบรรูเขาพรูดถถึงพระวจนะ
แหล่งความชอบธรรมเพราะธรรมชาตลิของมกัน การใชล้งานของมกัน และการสจาเรร็จลยุลล่วงของมกันในบกันี้นปลาย ในขล่าว
ประเสรลิฐนกันี้นความชอบธรรมของพระเจล้ากร็ถรูกเปปิดเผย “จากความเชพกี่อไปสรูล่ความเชพกี่อ ตามทบีกี่มบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘คน
ชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ’” (รม. 1:17)

เราตล้องจดจจาไวล้วล่าขล่าวสารนบีนี้ถรูกอล่านเปป็นครกันี้งแรกโดยเหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูและเปาโลอยากใหล้พวกเขา
ทราบจนหมดขล้อสงสกัยวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจยุดจบของพระราชบกัญญกัตลิเพพกี่อความชอบธรรมแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อ

คยุณจะสกังเกตเหร็นวล่าเปาโลไมล่ไดล้กลล่าววล่าคนเหลล่านบีนี้ไมล่ทราบอะไรเลยเกบีกี่ยวกกับพระวจนะแหล่งความชอบ
ธรรม แตล่วล่าพวกเขากจาลกังใชล้มกันอยล่างไมล่ชจานาญ พวกเขาไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณของพระเจล้าแลล้วซถึกี่ง
ทจาใหล้ทราบความชอบธรรมของพระเจล้าซถึกี่งอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์ แตล่พวกเขาไมล่ไดล้ศถึกษาคล้นควล้า รกับเปป็นอาหาร 
เตลิบโต และกล้าวตล่อไปสรูล่ความเปป็นผรูล้ใหญล่ พวกเขาเปป็นเหมพอนเดร็กทารก-อล่อนแอและไมล่ไดล้เรบียนรรูล้

ถล้าคยุณจะศถึกษาคล้นควล้ากาลาเทบีย 4:1-6 คยุณกร็จะเหร็นวล่าเรามบีลกักษณะเฉพาะตกัวของสภาวะของผรูล้คนของ
พระเจล้าทบีกี่อยรูล่ภายใตล้ศาสนายลิว แตล่บกัดนบีนี้พระบยุตรของพระเจล้าไดล้เสดร็จมาเพพกี่อไถล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ภายใตล้พระราช
บกัญญกัตลิแลล้ว และเรารล้องวล่า “อกับบา พระบลิดา!”

ขล้อ 14: “แตล่อาหารแขร็งนกันี้นเปป็นของคนทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นผรูล้ใหญล่แลล้ว คพอคนเหลล่านกันี้น ผรูล้ซถึกี่งไดล้ฝฝึกหกัดความคลิด
ของพวกเขาโดยการใชล้งานเพพกี่อทบีกี่จะสกังเกตทกันี้งความดบีและความชกักี่วรล้าย”

“อาหารแขร็ง” สจาหรกับผรูล้เชพกี่อคพอ พระวจนะแหล่งความชอบธรรมนกันี้น หนทางทบีกี่จะเตลิบโตและถรูกเสรลิม
กจาลกังในความเชพกี่อคพอ ศถึกษาคล้นควล้าพระวจนะ-รกับมกันเปป็นอาหาร ซล่อนมกันไวล้ในใจของเรา “ความเชพกี่อจถึงมาโดย
การไดล้ยลิน และการไดล้ยลินกร็มาโดยพระวจนะของพระเจล้า” (รม. 10:17) คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปฏลิบกัตลิตามประเพณบีและ
หลกักคจาสอนตล่าง ๆ ทบีกี่มนยุษยร์สรล้างขถึนี้นกร็เชพกี่อใจไดล้เลยวล่าพวกเขาจะเปป็นคนแคระฝฝ่ายวลิญญาณ โดยไมล่รรูล้วล่าพวกเขา
เคยบกังเกลิดใหมล่หรพอยกังดล้วยซนี้จา!

“...คนทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นผรูล้ใหญล่แลล้ว…” นบีกี่คพอคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปรารถนา “นนี้จานมอกันบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะ” 
และเมพกี่อกลินนนี้จานมแหล่งพระวจนะนกันี้น พวกเขากร็เตลิบโตสรูล่ความเปป็นผรูล้ใหญล่แลล้ว พวกเขาไดล้ดรูดซถึมนนี้จานมแหล่งพระ
วจนะและกล้าวตล่อไปเพพกี่อรกับเนพนี้อ-และเมพกี่อผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายศถึกษาคล้นควล้าและกลินเนพนี้อแหล่งพระวจนะ พวกเขากร็มบี
กจาลกังมากขถึนี้นในมนยุษยร์ทบีกี่อยรูล่ภายใน พวกเขาสามารถทบีกี่จะ “สกังเกตทกันี้งความดบีและความชกักี่วรล้าย”-ทกันี้งในเขตแดน



ฝฝ่ายวลิญญาณและเรพกี่องฝฝ่ายโลก พวกเขาสามารถวลินลิจฉกัยระหวล่างสลิกี่งทบีกี่เปป็นภาพเลร็งกกับของจรลิง ระหวล่างเงากกับตกัว
จรลิง

นบีกี่เปป็นบาปทบีกี่คอยเลล่นงานครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูหลายคนตอนนกันี้น พวกเขากจาลกังตกอยรูล่ในอกันตรายของการ
ปนภาพเลร็งกกับของจรลิง เงากกับตกัวจรลิง พระราชบกัญญกัตลิกกับพระคยุณ-และพวกเขาทจาอยล่างนกันี้นไมล่ไดล้เดร็ดขาด! ตล้อง
เปป็นพระคยุณลล้วน ๆ หรพอไมล่กร็ไมล่มบีพระคยุณเลย มกันไมล่ใชล่โดยการงานตล่าง ๆ แหล่งความชอบธรรมซถึกี่งเราไดล้กระทจา 
และไมล่ใชล่โดยพลิธบีการและเครพกี่องบรูชาตล่าง ๆ ทบีกี่เราอาจถวายไดล้ มกันเปป็นมาโดยและผล่านทางพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้น
แลล้วของพระเมษโปดกของพระเจล้าทบีกี่เราไดล้รกับความรอด ถรูกเกร็บรกักษา และถรูกนจาเสนอตล่อพระบลิดาโดยไรล้ความ
ผลิดและปราศจากตจาหนลิ

คนเหลล่านกันี้นทบีกี่กลินอาหารแขร็งฝฝ่ายวลิญญาณ “ไดล้ฝฝึกหกัดความคลิดของพวกเขาโดยการใชล้งาน” นกักี่นคพอ พวก
เขาสามารถทบีกี่จะลงลถึกในสลิกี่งตล่าง ๆ ของพระเจล้าไดล้มากกวล่าเดลิม ขณะทบีกี่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่กลินนนี้จานมแทนทบีกี่จะกลินเนพนี้อกร็
ถรูกจกัดประเภทวล่าเปป็นพวกเดร็กทารก ทารกฝฝ่ายวลิญญาณมบีความรรูล้ทบีกี่ไมล่มากพอเกบีกี่ยวกกับพระครลิสตร์ ทารกอล่อนแอ
และไมล่รรูล้เรพกี่องรรูล้ราว และไมล่สามารถเสมอไปทบีกี่จะแยกแยะระหวล่างความจรลิงกกับความเทร็จ ระหวล่างการทรงนจาของ
พระวลิญญาณของพระเจล้ากกับการชกักชวนแบบจอมปลอมของซาตานและเหลล่าผรูล้รกับใชล้ของมกัน พวกเขาไมล่สามารถ
เสมอไปทบีกี่จะแยกแยะระหวล่างสภาพของพระเจล้าทบีกี่ถรูกปลรูกไวล้ในใจของผรูล้เชพกี่อทยุกคนแลล้ว กกับสกันดานเกล่าทบีกี่อยากนจา
ไปสรูล่ความไมล่เกลิดผล พวกเขาพบวล่าเปป็นการยากทบีกี่จะแยกแยะระหวล่างสลิกี่งซถึกี่งจะถวายเกบียรตลิแดล่พระเจล้ากกับสลิกี่งซถึกี่งจะ
นจาความเสพกี่อมเสบียมาสรูล่พระนามของพระองคร์บล่อย ๆ

ซาตานเปป็นผรูล้หลอกลวงทบีกี่หลกักแหลม-มกันถถึงขนาดใชล้พระคกัมภบีรร์แบบผลิด ๆ ในการพรูดคยุยกกับพระครลิสตร์ใน
มกัทธลิว 4:6 และถล้าเราไมล่เตร็มลล้นดล้วยพระวลิญญาณและถรูกนจาพาโดยพระองคร์ พญามารกร็จะนจาเราเขล้าสรูล่ชบีวลิตทบีกี่ไรล้
ผลอยล่างแนล่นอน เราถวายเกบียรตลิพระเจล้าเมพกี่อเราเกลิดผลมาก และพระสกัญญานกันี้นกร็คพอ “ถล้าทล่านทกันี้งหลายเขล้าสนลิท
อยรูล่ในเรา และบรรดาคจาของเราฝฟังอยรูล่ในทล่านทกันี้งหลายแลล้ว ทล่านทกันี้งหลายจะขอสลิกี่งใดซถึกี่งทล่านทกันี้งหลายปรารถนา 
และสลิกี่งนกันี้นจะถรูกกระทจาแกล่ทล่านทกันี้งหลาย ในสลิกี่งนบีนี้พระบลิดาของเราทรงไดล้รกับสงล่าราศบี คพอทบีกี่ทล่านทกันี้งหลายเกลิดผล
มาก ดกังนกันี้นทล่านทกันี้งหลายกร็จะเปป็นพวกสาวกของเรา” (ยอหร์น 15:7,8)

เมพกี่อครลิสเตบียนใชล้ความสวล่างทบีกี่ประทานใหล้แลล้ว พระเจล้ากร็ประทานความสวล่างเพลิกี่มอบีก เมพกี่อความจรลิงทบีกี่ถรูก
เปปิดเผยแลล้วถรูกนจาไปปฏลิบกัตลิ พระเจล้ากร็จะเปปิดเผยความจรลิงทบีกี่ลถึกซถึนี้งมากขถึนี้น มบีคล่ามากขถึนี้น แตล่ถล้าเราไมล่ใชล้สลิกี่งซถึกี่ง
พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกล่เราแลล้ว พระองคร์กร็จะระงกับความสวล่างเพลิกี่มเตลิมและความจรลิงเพลิกี่มเตลิม เหมพอนกกับมานา
ทบีกี่ไมล่ไดล้ถรูกใชล้งานบรูดเสบียและเรลิกี่มมบีหนอนขถึนี้น (อพย. 16:20) นนี้จานมทบีกี่ไมล่ไดล้ถรูกยล่อยกร็ทจาใหล้ทล้องไสล้ปฟัปี่นปฝ่วน แตล่นนี้จานม
ทบีกี่ถรูกยล่อยอยล่างเหมาะสมกร็ทจาใหล้ทารกนกันี้นเตลิบโต จนกระทกักี่งทารกนกันี้นจะพรล้อมในไมล่ชล้าทบีกี่จะรกับเนพนี้อและอาหารแขร็ง

เคลร็ดลกับของวลิธบีทบีกี่สกัมผกัสรกับรรูล้ตล่าง ๆ ของผรูล้เชพกี่อจะถรูกฝฝึกฝนเพพกี่อทบีกี่จะแยกแยะความดบีและความชกักี่วไดล้นกันี้น
ถรูกใหล้ไวล้ในโฮเชยา 6:3: “แลล้วพวกเราจะรรูล้จกัก ถล้าพวกเราตลิดตามตล่อไปเพพกี่อจะรรูล้จกักพระเยโฮวาหร์ การเสดร็จออก
ไปของพระองคร์กร็ถรูกเตรบียมไวล้อยล่างยามเชล้า และพระองคร์จะเสดร็จมาหาพวกเราอยล่างหล่าฝน เหมพอนฝนชยุกปลาย
ฤดรูกกับตล้นฤดรูทบีกี่รดพพนี้นแผล่นดลินโลก”

ขอพระเจล้าทรงโปรดชล่วยเหลพอเราทบีกี่ประกาศตกัววล่าเปป็นผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วทบีกี่จะศถึกษาคล้นควล้าพระ



วจนะและคล้นดรูพระคกัมภบีรร์ดล้วยความขยกันขกันแขร็งทกันี้งสลินี้น และจากนกันี้นกร็นจาสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงเปปิดเผยแกล่เราไปปฏลิบกัตลิ!
ครลิสเตบียนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วทยุกคนมบีพระผรูล้สอนพระวจนะอยรูล่ภายในใจของตนเอง:

“แตล่พวกทล่านไดล้รกับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์แลล้ว และพวกทล่านกร็ทราบทยุกสลิกี่ง” (1 ยอหร์น 
2:20)

“แตล่การเจลิมซถึกี่งพวกทล่านไดล้รกับจากพระองคร์นกันี้นดจารงอยรูล่ในพวกทล่าน และพวกทล่านไมล่จจาเปป็นตล้องใหล้
มนยุษยร์คนใดมาสอนพวกทล่าน แตล่เพราะวล่าการเจลิมนกันี้นเองสอนพวกทล่านใหล้ทราบทยุกสลิกี่ง และเปป็นความจรลิง และ
ไมล่ไดล้เปป็นความเทร็จ และตามทบีกี่การเจลิมนกันี้นไดล้สอนพวกทล่านมาแลล้วอยล่างไร พวกทล่านกร็จะดจารงอยรูล่ในพระองคร์
อยล่างนกันี้น” (1 ยอหร์น 2:27)

เศคารลิยาหร์ 4:6 บอกเราวล่า “มลิใชล่ดล้วยกจาลกัง และมลิใชล่ดล้วยฤทธานยุภาพ แตล่ดล้วยวลิญญาณของเรา พระเย
โฮวาหร์จอมโยธาตรกัส!”



ความเชสยิ่อแบบครยสเตฮียนเหนสอกวญ่าศาสนายยว
บททฮียิ่ 6

6:1 เหตยุฉะนกันี้น โดยละบรรดาหลกักการแหล่งหลกักคจาสอนของพระครลิสตร์ ขอใหล้พวกเรากล้าวหนล้าไปถถึงความบรลิบรูรณร์
โดยไมล่วางรากฐานแหล่งการกลกับใจเสบียใหมล่จากการงานตล่าง ๆ ทบีกี่ตายแลล้วอบีก และเรพกี่องความเชพกี่อทบีกี่มบีตล่อพระเจล้า
6:2 เรพกี่องหลกักคจาสอนเกบีกี่ยวกกับพลิธบีบกัพตลิศมาตล่าง ๆ และเรพกี่องการวางมพอ และเรพกี่องการเปป็นขถึนี้นมาจากความตาย 
และเรพกี่องการพลิพากษาเปป็นนลิตยร์
6:3 และพวกเรากร็จะกระทจาสลิกี่งนบีนี้ไดล้ ถล้าพระเจล้าโปรดอนยุญาต
6:4 เพราะวล่าสจาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับความสวล่างมาครกันี้งหนถึกี่งแลล้ว และไดล้รรูล้รสแหล่งของประทานจากสวรรคร์ 
และไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้มบีสล่วนของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์
6:5 และไดล้ชลิมพระวจนะอกันดบีงามของพระเจล้า และฤทธลิธิ์เดชทกันี้งหลายแหล่งโลกทบีกี่จะมานกันี้น
6:6 ถล้าเขาเหลล่านกันี้นจะหลงไป กร็เปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่จะพาพวกเขากลกับมาอบีกสรูล่การกลกับใจใหมล่ โดยเหร็นวล่าพวกเขาตรถึง
พระบยุตรของพระเจล้าเสบียอบีกสจาหรกับตนแลล้ว และทจาใหล้พระองคร์ขายหนล้าอยล่างเปปิดเผย
6:7 ดล้วยวล่าพพนี้นแผล่นดลินทบีกี่ไดล้ดรูดดพกี่มนนี้จาฝนทบีกี่ตกลงมาบนพพนี้นแผล่นดลินนกันี้นเนพอง ๆ และงอกขถึนี้นมาเปป็นตล้นผกักทกันี้งหลาย
ซถึกี่งเหมาะสจาหรกับคนทกันี้งหลายทบีกี่ไดล้พรวนดลินนกันี้น กร็ไดล้รกับพระพรจากพระเจล้า
6:8 แตล่พพนี้นแผล่นดลินทบีกี่งอกบรรดาหนามใหญล่และหนามยล่อยกร็ถรูกปฏลิเสธเสบีย และเกพอบจะถถึงทบีกี่สาปแชล่งแลล้ว ซถึกี่ง
ปลายทางของมกันคพอการถรูกเผาไฟเสบีย
6:9 แตล่พวกทบีกี่รกัก พวกเราเชพกี่อมกักี่นคงวล่าพวกทล่านจะไดล้สลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ดบีกวล่านกันี้น และสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่มาพรล้อมกกับความ
รอด แมล้พวกเรากลล่าวอยล่างนกันี้น
6:10 เพราะวล่าพระเจล้าไมล่ทรงอธรรมทบีกี่จะทรงลพมการงานและการทจางานหนกักแหล่งความรกักของพวกทล่าน ซถึกี่งพวก
ทล่านไดล้แสดงตล่อพระนามของพระองคร์ ในการทบีกี่พวกทล่านไดล้รกับใชล้พวกวลิสยุทธลิชนนกันี้นและยกังรกับใชล้อยรูล่
6:11 และพวกเราปรารถนาทบีกี่จะใหล้พวกทล่านทยุกคนแสดงความขยกันขกันแขร็งแบบเดบียวกกันใหล้ถถึงความเชพกี่อมกักี่นอยล่าง
เตร็มทบีกี่แหล่งความหวกังนกันี้นจนถถึงทบีกี่สยุดปลาย
6:12 เพพกี่อพวกทล่านจะไมล่เกบียจครล้าน แตล่เปป็นผรูล้ดจาเนลินตามแบบอยล่างของคนเหลล่านกันี้น ผรูล้ซถึกี่งโดยทางความเชพกี่อและ
ความอดทน ไดล้รกับพระสกัญญาเหลล่านกันี้นเปป็นมรดก
6:13 เพราะวล่าเมพกี่อพระเจล้าไดล้ทรงทจาพระสกัญญาไวล้กกับอกับราฮกัมนกันี้น เพราะเหตยุวล่าพระองคร์ไมล่อาจใหล้คจาปฏลิญาณ
โดยผรูล้ทบีกี่ใหญล่กวล่าพระองคร์ไดล้ พระองคร์จถึงไดล้ทรงใหล้คจาปฏลิญาณไวล้โดยพระองคร์เอง
6:14 โดยตรกัสวล่า ‘แนล่นอน ในการอวยพรนกันี้น เราจะอวยพรเจล้า และในการทวบีมากขถึนี้น เราจะทวบีเจล้าใหล้มากขถึนี้น’
6:15 และเชล่นนกันี้นแหละ หลกังจากอกับราฮกัมไดล้ทนคอยดล้วยความเพบียรแลล้ว ทล่านกร็ไดล้รกับตามพระสกัญญานกันี้น
6:16 ดล้วยวล่ามนยุษยร์ใหล้คจาสาบานโดยผรูล้ทบีกี่ใหญล่กวล่าตนเปป็นแนล่ และคจาปฏลิญาณเพพกี่อเปป็นการยพนยกันกร็เปป็นการสลินี้นสยุด
แหล่งการทยุล่มเถบียงกกันทยุกอยล่างแกล่พวกเขา
6:17 ดกังนกันี้นพระเจล้า ซถึกี่งทรงมบีความตกันี้งใจเปป็นอยล่างยลิกี่งทบีกี่จะสจาแดงใหล้บรรดาคนทบีกี่เปป็นทายาทแหล่งพระสกัญญานกันี้น 



ทราบถถึงความไมล่แปรปรวนแหล่งพระดจารลิของพระองคร์ จถึงไดล้ทรงยพนยกันสลิกี่งนกันี้นโดยใหล้คจาปฏลิญาณไวล้
6:18 เพพกี่อโดยสองสลิกี่งทบีกี่เปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้ ในทบีกี่ซถึกี่งเปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่พระเจล้าจะตรกัสมยุสา พวกเราจะไดล้มบีการ
ปลอบโยนอยล่างจรลิงจกัง ผรูล้ซถึกี่งไดล้หนบีมาถถึงทบีกี่ลบีนี้ภกัยนกันี้น เพพกี่อจะยถึดมกักี่นในความหวกังทบีกี่ตกันี้งไวล้ตรงหนล้าพวกเรา
6:19 ซถึกี่งความหวกังนกันี้น พวกเรายถึดไวล้เหมพอนอยล่างสมอของจลิตวลิญญาณ ทกันี้งแนล่นอนและมกักี่นคง และซถึกี่งเขล้าไปถถึงสลิกี่ง
นกันี้นทบีกี่อยรูล่ภายในมล่าน
6:20 ทบีกี่นกักี่นผรูล้เบลิกทางไดล้เสดร็จเขล้าไปเผพกี่อพวกเราแลล้ว คพอพระเยซรู ผรูล้ทรงไดล้รกับการแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิตเปป็น
นลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค

เพพกี่อเปป็นการเนล้นยนี้จา ผมขอทวนซนี้จาคจาพรูดทบีกี่ถรูกกลล่าวไปกล่อนหนล้านบีนี้แลล้ว ทบีกี่วล่าใจความหลกักของหนกังสพอฮบีบรรู
คพอ ความเหนพอกวล่าของความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนเมพกี่อเทบียบกกับศาสนายลิว ถล้าเราไมล่จดจจาความจรลิงนบีนี้ใหล้ขถึนี้นใจในทยุก
บท เรากร็จะประสบกกับความยยุล่งยากในการทจาความเขล้าใจขล้อพระคจาหลายขล้อในจดหมายฝากฉบกับนบีนี้แนล่นอน

ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนซถึกี่งเหนพอกวล่าศาสนายลิวคพอ กยุญแจทบีกี่ไขเปปิดเนพนี้อหาสล่วนนบีนี้ ในทบีกี่นบีนี้เปาโลไมล่ไดล้กจาลกัง
เปรบียบเทบียบความแตกตล่างของสองระยะทบีกี่แตกตล่างของผรูล้เชพกี่อ-นกักี่นคพอ ทารกกกับคนทบีกี่โตเตร็มวกัยแลล้ว เขากจาลกังชบีนี้ใหล้
ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเหร็นวล่าของจรลิงนกันี้นคพอตกัวจรลิงของภาพเลร็งนกันี้น: และเนพกี่องจากตกัวจรลิงยล่อมเปป็นใหญล่กวล่าเงา เปาโล
จถึงเนล้นยนี้จาความจจาเปป็นของการละทลินี้งสลิกี่งซถึกี่งปรากฏแกล่ตาและมองไปยกังสลิกี่งทบีกี่ไมล่ปรากฏแกล่ตา ความจจาเปป็นทบีกี่ตล้อง
ละทลินี้งภาพเลร็งและยอมรกับของจรลิงนกันี้น

บททบีกี่ 6 ขถึนี้นตล้นดล้วย “เหตยุฉะนกันี้น” ซถึกี่งพาเรายล้อนกลกับไปยกังสลิกี่งทบีกี่ถรูกบกันทถึกไวล้ในบททบีกี่ 5 ขล้อ 11 ถถึง 14 ทบีกี่
เปาโลตจาหนลิชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเพราะความเกบียจครล้านฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขาและเปรบียบพวกเขาวล่าเปป็น
เหมพอนเดร็ก ๆ ทบีกี่กลินนมในเมพกี่อพวกเขาควรจะกลินเนพนี้อไดล้แลล้ว พวกเขายกังตล้องการใครสกักคนมาสอนพวกเขาในเมพกี่อ
พวกเขาควรจะกจาลกังสอนผรูล้อพกี่นแลล้ว พวกเขาตล้องถรูกเตพอนความจจาอบีกครกันี้งเกบีกี่ยวกกับหลกักการเบพนี้องตล้นเหลล่านกันี้นแหล่ง
พระดจารกัสของพระเจล้า

ถล้อยคจาเหลล่านกันี้นทบีกี่เปป็นคจาตจาหนลิแสดงออกชกัดเจนวล่าชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้เขล้าใจอยล่างถล่องแทล้วล่าพระ
ครลิสตร์ทรงเปป็นจยุดจบของพระราชบกัญญกัตลิเพพกี่อความชอบธรรมสจาหรกับทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ พวกเขาไมล่ไดล้เขล้าใจอยล่าง
ถล่องแทล้วล่าความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนยล่อมเหนพอกวล่าศาสนายลิว หรพอวล่าศาสนายลิวเปป็นเพบียงระบบชกักี่วคราวซถึกี่งมบีกฎ
ระเบบียบตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นเพบียงภาพเลร็งและเงาของพระเมษโปดกนกันี้นทบีกี่ไรล้ตจาหนลิหรพอรลินี้วรอยผรูล้จะเสดร็จมาเมพกี่อครบ
กจาหนดเวลาเพพกี่อทบีกี่จะไถล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ

พวกเขายกังไมล่ไดล้เขล้าใจถล่องแทล้วล่าเนพกี่องจากพระเมษโปดกนกันี้นไดล้เสดร็จมาแลล้ว และทรงเสรร็จสลินี้นพระราช
กลิจทบีกี่พระบลิดาทรงสล่งพระองคร์มากระทจาแลล้ว พระองคร์จถึงทรงเปป็นการสจาเรร็จจรลิงของภาพเลร็ง พลิธบีการ เทศกาล
เลบีนี้ยง และขล้อเรบียกรล้องทกันี้งหมดของพระราชบกัญญกัตลิ พวกเขายกังไมล่ไดล้ตระหนกักอยล่างเตร็มทบีกี่วล่าเงาเหลล่านกันี้นไดล้ถรูก
แทนทบีกี่แลล้วโดยตกัวจรลิงนกันี้น ภาพเลร็งทกันี้งหลายถรูกแทนทบีกี่แลล้วโดยของจรลิงนกันี้น นกักี่นคพอพระเยซรูครลิสตร์เจล้า

ในฮบีบรรู 10:32 เราอล่านวล่า “แตล่จงระลถึกถถึงสมกัยกล่อนนกันี้น ซถึกี่งในวกันเหลล่านกันี้นหลกังจากทบีกี่พวกทล่านไดล้รกับ
ความสวล่างแลล้ว พวกทล่านไดล้อดทนตล่อการสรูล้รบอยล่างใหญล่หลวงแหล่งความยากลจาบากทกันี้งหลาย” ในขล้อ 34 ของ
บททบีกี่ 10 เราเรบียนรรูล้วล่าครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านบีนี้ไดล้สรูล้ทนความทยุกขร์ยากตล่าง ๆ ของตนดล้วยใจยลินดบี “โดยทราบ



ภายในตกัวพวกทล่านเองแลล้ววล่า พวกทล่านมบีทรกัพยร์สมบกัตลิทบีกี่ประเสรลิฐกวล่าและคงทนกวล่านกันี้นอบีกในสวรรคร์”
แตล่สภาวะฝฝ่ายวลิญญาณทบีกี่เปปีปี่ยมสยุขและชพกี่นบานนบีนี้ซถึกี่งเคยเปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวของผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น

ในชล่วงแรก ๆ ของการไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐของพวกเขาไมล่ไดล้เปป็นประสบการณร์ทบีกี่ตล่อเนพกี่อง พวกเขาไดล้รรูล้จกักในใจ
ของตนแลล้วถถึงความเรพองรองแหล่งพระคยุณของพระเจล้าทบีกี่รกักแรกของผรูล้เชพกี่อเทล่านกันี้นจะสามารถประสบไดล้ พวกเขา
ไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐอกันทรงสงล่าราศบีแหล่งพระคยุณของพระเจล้าแลล้ว พวกเขาไดล้มบีใจรกักพระองคร์ผรูล้ประทกับอยรูล่เบพนี้อง
ขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งสงล่าราศบีแลล้ว พวกเขาไดล้ใชล้ความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้น
แลล้วของพระองคร์ และพวกเขาตระหนกักแลล้ววล่าพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดและผรูล้ทรงรกักษาไวล้ของพวกเขาทรงอยรูล่เบพนี้องสรูง 
แตล่ความเชพกี่อแทล้ตล้องถรูกทดสอบ ความอดทนแทล้ตล้องถรูกทดลอง และถล้าความเชพกี่อไมล่ถรูกรกักษาใหล้คงอยรูล่ “ความหวกัง
ทบีกี่ถรูกยพดเวลาไวล้ทจาใหล้ใจเจร็บชนี้จา” (สภษ. 13:12)

ครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านบีนี้เรลิกี่มรรูล้สถึกทล้อใจแลล้ว และบางคนเรลิกี่มไมล่พอใจเพราะวล่าพวกเขาไมล่มบีสลิกี่งใดทบีกี่พวก
เขาจะสามารถมองเหร็น จกับ หรพอแตะตล้องไดล้ในแบบทบีกี่ศาสนายลิวเคยใหล้พลิธบีการ เทศกาลเลบีนี้ยง เครพกี่องสกัตวบรูชา วกัน
สจาคกัญทางศาสนา และพลิธบีกรรมตล่าง ๆ แกล่พวกเขา นกักี่นเปป็นเหตยุวล่าทจาไมเปาโลถถึงกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “เหตยุฉะนกันี้น
ขออยล่าละทลินี้งความไวล้เนพนี้อเชพกี่อใจของพวกทล่าน ซถึกี่งมบีคล่าตอบแทนยลิกี่งใหญล่เปป็นบจาเหนร็จ ดล้วยวล่าพวกทล่านตล้องการ
ความอดทน เพพกี่อวล่าหลกังจากพวกทล่านไดล้กระทจาตามพระประสงคร์ของพระเจล้าแลล้ว พวกทล่านกร็จะไดล้รกับตามพระ
สกัญญานกันี้น” (ฮบ. 10:35,36)

ขล้อ 1 และ 2: “เหตยุฉะนกันี้น โดยละบรรดาหลกักการแหล่งหลกักคจาสอนของพระครลิสตร์ ขอใหล้พวกเรา
กล้าวหนล้าไปถถึงความบรลิบรูรณร์ โดยไมล่วางรากฐานแหล่งการกลกับใจเสบียใหมล่จากการงานตล่าง ๆ ทบีกี่ตายแลล้วอบีก และ
เรพกี่องความเชพกี่อทบีกี่มบีตล่อพระเจล้า เรพกี่องหลกักคจาสอนเกบีกี่ยวกกับพลิธบีบกัพตลิศมาตล่าง ๆ และเรพกี่องการวางมพอ และเรพกี่องการ
เปป็นขถึนี้นมาจากความตาย และเรพกี่องการพลิพากษาเปป็นนลิตยร์” 

บททบีกี่ 6 ไมล่ไดล้เรลิกี่มตล้นเนพนี้อหาสล่วนใหมล่ของจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ มกันเปป็นการสานตล่อสลิกี่งซถึกี่งเปาโลไดล้เรลิกี่มไวล้ใน
บททบีกี่ 5 ขล้อ 11 คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “บรรดาหลกักการ” เปป็นคจาเดบียวกกับทบีกี่แปลเปป็น “หลกักการเบพนี้องตล้นเหลล่า
นกันี้น” ในบททบีกี่ 5 ขล้อ 12 คจาวล่า “หลกักคจาสอน” อยรูล่ในรรูปพหรูพจนร์ของมกันและถรูกแปลเปป็น “พระวจนะ (พระ
ดจารกัส)” ในบททบีกี่ 5 ขล้อ 12 และ “ความบรลิบรูรณร์” ถรูกแปลเปป็น “ทบีกี่เปป็นผรูล้ใหญล่แลล้ว” ในบททบีกี่ 5 ขล้อ 14 หรพอหาก
แปลใหล้ถรูกตล้องยลิกี่งขถึนี้น มกันกร็จะอล่านวล่า “พระวจนะแหล่งการเรลิกี่มตล้นของพระครลิสตร์” ดกังนกันี้นเราจถึงเขล้าใจอยล่างชกัดเจน
วล่าในทบีกี่นบีนี้เปาโลกจาลกังสานตล่อหกัวขล้อทบีกี่เขาไดล้เรลิกี่มไวล้ในบทกล่อนหนล้า ขล้อ 11

เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่าพระคจาขล้อนบีนี้ควรขถึนี้นตล้นวล่า “เหตยุฉะนกันี้นหลกังจากไดล้ละ…” คจาพรูดเปปิดเหลล่านบีนี้
ระบยุขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่แนล่ชกัดประการหนถึกี่ง ไมล่ใชล่ความเปป็นไปไดล้ในการขอรล้อง เปาโลไมล่ไดล้กจาลกังรล้องขอชาวฮบีบรรูเหลล่า
นกันี้นใหล้ทจาบางสลิกี่ง เขากจาลกังเตพอนความจจาพวกเขาถถึงสลิกี่งทบีกี่พวกเขาไดล้ทจาไปแลล้ว พวกเขาไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐแลล้ว 
พวกเขาไดล้ละ “หลกักการเหลล่านกันี้นแหล่งหลกักคจาสอนของพระครลิสตร์” แลล้ว และบกัดนบีนี้เขาเตพอนสตลิพวกเขาไมล่ใหล้กลกับ
ไปหาสลิกี่งซถึกี่งพวกเขาไดล้เดลินจากมาแลล้ว คจากลล่าวนบีนี้ขนานกกันกกับ “หลกักการเบพนี้องตล้นเหลล่านกันี้นแหล่งพระดจารกัสของ
พระเจล้า” (5:12) โดยหมายถถึงสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงทจาใหล้ทราบแลล้วผล่านทางพวกศาสดาพยากรณร์เกบีกี่ยวกกับพระ
บยุตรของพระองคร์



พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่บรรพบยุรยุษชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นโดยพวกศาสดาพยากรณร์ โดยทจาใหล้ทราบถถึงคจาพยากรณร์
บางเรพกี่องเกบีกี่ยวกกับการเสดร็จมาของพระบยุตรของพระองคร์ (ฮบ. 1:1) คจาพยากรณร์เหลล่านกันี้นในภาคพกันธสกัญญาเดลิม
ชบีนี้ไปยกังการเสดร็จมาของพระบยุตรเขล้ามาในโลก และมบีภาพเลร็ง ภาพเปรบียบ และเงาหลายอยล่างของพระราชกลิจนกันี้น
ทบีกี่พระองคร์จะทรงปฏลิบกัตลิ บกัดนบีนี้ คจาพยากรณร์เหลล่านกันี้นไดล้ถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงแลล้วในการรกับสภาพมนยุษยร์ ชบีวลิตทบีกี่ไรล้
ตจาหนลิ การสลินี้นพระชนมร์ในฐานะตกัวแทน การฟฟฟื้นคพนพระชนมร์อกันทรงสงล่าราศบีและการเสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์พรล้อม
รล่างกายของพระบยุตรของพระเจล้า และภาพเลร็งและเงาทกันี้งหลายไดล้เปปิดทางใหล้ตกัวจรลิงแลล้ว

จากบททบีกี่ 3 ขล้อ 1 เราทราบวล่า “พบีกี่นล้องผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์” เหลล่านกันี้นไดล้รกับรรูล้แลล้วเรพกี่องการเสดร็จมาของพระเมษ
โปดกและไดล้ละสลิกี่งเบพนี้องตล้นเหลล่านกันี้นแหล่งความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนแลล้ว เปาโลหนยุนใจพวกเขาไมล่ใหล้กลกับไปหาสลิกี่ง
เหลล่านบีนี้ซถึกี่งพวกเขาไดล้ยอมรกับและมบีประสบการณร์แลล้ว แตล่ใหล้ไปตล่อสรูล่สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ยลิกี่งใหญล่กวล่าเดลิม

“...ขอใหล้พวกเรากล้าวหนล้าไปถถึงความบรลิบรูรณร์…” ในภาษาเดลิม นบีกี่กร็จะอล่านวล่า “ขอใหล้พวกเรากล้าวหนล้า
ไปถถึงความบรลิบรูรณร์นกันี้น” นบีกี่ถรูกวางใหล้ตรงขล้ามกกับ “พระวจนะแหล่งการเรลิกี่มตล้นของพระครลิสตร์” ซถึกี่งดรูเหมพอนวล่า
เกบีกี่ยวขล้องกกับการเปปิดเผยของพระเจล้ากล่อนกางเขนนกันี้น มกันรวมศาสนายลิวและการศถึกษาเรพกี่องภาพเลร็งของมกันเขล้าไวล้
ดล้วย

“ความบรลิบรูรณร์นกันี้น” ชบีนี้ไปยกังการเปปิดเผยแบบครบถล้วนซถึกี่งพระเจล้าพระบลิดาไดล้ทรงกระทจาเกบีกี่ยวกกับ
พระองคร์เองในพระภาคของพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ พระเยซรูครลิสตร์เจล้า (2 คร. 4:6, 5:19) 
พระบยุตร-ผรูล้ทรงถรูกตรถึงกางเขน ถรูกฝฟัง ทรงเปป็นขถึนี้น เสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์และรกับสงล่าราศบีแลล้ว-บกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่เบพนี้อง
ขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณและสงล่าราศบี และผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะตล้องตกันี้งความคลิด
ตล่าง ๆ ของตนไวล้บนพระองคร์:

“แลล้วถล้าพวกทล่านไดล้เปป็นขถึนี้นมาดล้วยกกันกกับพระครลิสตร์แลล้ว จงแสวงหาสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งอยรูล่เบพนี้องบน ในทบีกี่ซถึกี่ง
พระครลิสตร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า จงตกันี้งความคลิดของพวกทล่านไวล้กกับสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่อยรูล่เบพนี้องบน 
ไมล่ใชล่กกับสลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งอยรูล่บนแผล่นดลินโลก เพราะวล่าพวกทล่านไดล้ตายแลล้ว และชบีวลิตของพวกทล่านถรูกซล่อนไวล้กกับ
พระครลิสตร์ในพระเจล้า” (คส. 3:1-3) เราไมล่มองไปยกัง (หรพอวางใจใน) ภาพเลร็ง เงา และพลิธบีการตล่าง ๆ อบีกตล่อไป 
เรามองไปยกังพระเยซรูครลิสตร์มนยุษยร์ผรูล้นกันี้น มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่และคนกลางของเราทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของ
พระเจล้า

เราจะตล้องกล้าวตล่อไปสรูล่ความบรลิบรูรณร์แหล่งความรรูล้ กลล่าวในแงล่ฝายวลิญญาณ-ความรรูล้ทบีกี่ถรูกถล่ายทอดโดยพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ เราจะตล้องกล้าวตล่อไปสรูล่ความบรลิบรูรณร์ในความรรูล้เกบีกี่ยวกกับขล้อลถึกลกับเหลล่านกันี้นและหลกักคจาสอนของ
ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณมหกัศจรรยร์ของพระเจล้า นบีกี่ไมล่ไดล้หมายความวล่าเราสามารถมบีความรรูล้ทบีกี่สมบรูรณร์แบบจนถถึง
ขกันี้นทรงสกัพพกัญญรู โดยรรูล้เหมพอนอยล่างทบีกี่พระเจล้าทรงรรูล้ เพราะวล่าตราบใดทบีกี่เราอยรูล่ในรล่างกายแหล่งเนพนี้อหนกังนบีนี้ เรากร็จะ 
“รรูล้แคล่บางสล่วน” (1 คร. 13:9,10)

เราจะตล้องตระหนกักในทบีกี่นบีนี้วล่าอกัครทรูตทล่านนบีนี้ไมล่ไดล้กจาลกังขอรล้องผรูล้อล่านชาวฮบีบรรูใหล้ละความจรลิงแบบ
ครลิสเตบียนเบพนี้องตล้นเพพกี่อแลกกกับชบีวลิตทบีกี่ลถึกซถึนี้งยลิกี่งขถึนี้น เหมพอนกกับทบีกี่ละศาสนายลิวมาเพพกี่อแลกกกับพระครลิสตร์ การทบีกี่ชาว
ฮบีบรรูเหลล่านกันี้นจะกล้าวตล่อไปสรูล่ความบรลิบรูรณร์กร็หมายถถึง การละทลินี้งระบบฝฝ่ายโลกของศาสนายลิวอยล่างสลินี้นเชลิง พวกเขา



จะตล้องไมล่มองไปทบีกี่ภาพเลร็งและเงาตล่าง ๆ อบีกตล่อไป แตล่มองไปทบีกี่ตกัวจรลิงนกันี้น-พระครลิสตร์ผรูล้ประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งนกันี้น 
การทบีกี่เราจะกล้าวตล่อไปสรูล่ความบรลิบรูรณร์ กร็หมายถถึงการหกันเสบียจากสลิกี่งใด ๆ และสลิกี่งสารพกัดทบีกี่อาจดถึงความสนใจของ
เราไปจากพระครลิสตร์และสลิกี่งตล่าง ๆ อกันเปป็นนลิรกันดรร์และเปป็นเหตยุใหล้เราหกันกลกับไปมองโลกธาตยุอนาถาเหลล่านกันี้น

พระเยซรูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “อยล่าใหล้ใจของทล่านทกันี้งหลายวลิตกเลย ทล่านทกันี้งหลายเชพกี่อใน
พระเจล้า จงเชพกี่อในเราดล้วย ในพระนลิเวศนร์ของพระบลิดาเรามบีคฤหาสนร์หลายแหล่ง ถล้าไมล่เปป็นอยล่างนกันี้น เราคงไดล้บอก
ทล่านทกันี้งหลายแลล้ว เราไปเพพกี่อจกัดเตรบียมสถานทบีกี่ไวล้สจาหรกับทล่านทกันี้งหลาย และถล้าเราไปและจกัดเตรบียมสถานทบีกี่ไวล้
สจาหรกับทล่านทกันี้งหลายแลล้ว เราจะกลกับมาอบีก และรกับทล่านทกันี้งหลายมายกังตกัวเราเอง เพพกี่อวล่าเราอยรูล่ทบีกี่ไหน ทล่านทกันี้ง
หลายกร็จะอยรูล่ทบีกี่นกักี่นดล้วย” (ยอหร์น 14:1-3)

กลล่าวอบีกนกัยหนถึกี่งคพอ พระองคร์ตรกัสวล่า “ทล่านทกันี้งหลายเชพกี่อในพระเจล้า-และพระองคร์ทรงไมล่ปรากฏแกล่ตา 
บกัดนบีนี้จงเชพกี่อในเราเถลิด เราจะจากไปเพพกี่อจกัดเตรบียมทบีกี่สจาหรกับพวกทล่าน และตกันี้งแตล่วกันนบีนี้เปป็นตล้นไปพวกทล่านจะตล้อง
ตกันี้งความคลิดตล่าง ๆ ของพวกทล่านไวล้บนสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่อยรูล่เบพนี้องบน ไมล่ใชล่บนสลิกี่งตล่าง ๆ ของแผล่นดลินโลก” ผรูล้เชพกี่อทกันี้ง
หลายเปป็นพลเมพองของอบีกโลกหนถึกี่ง เรานกักี่งอยรูล่ในสวรรคสถานกกับพระครลิสตร์ และเราตกันี้งตาคอยการเสดร็จกลกับมา
ของพระองคร์จากสวรรคร์

“...โดยไมล่วางรากฐานแหล่งการกลกับใจเสบียใหมล่จากการงานตล่าง ๆ ทบีกี่ตายแลล้วอบีก และเรพกี่องความเชพกี่อทบีกี่มบี
ตล่อพระเจล้า” ความจรลิงทบีกี่เปป็นรากฐานหกประการนกันี้นซถึกี่งถรูกชบีนี้ใหล้เหร็นในขล้อ 1 และ 2 ไมล่เกบีกี่ยวขล้องเลยกกับรากฐาน
ของความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน มองแวบแรกพวกมกันดรูเหมพอนจะหมายถถึงหลกักคจาสอนของความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน
แตล่เมพกี่อสจารวจอยล่างใกลล้ชลิดมากขถึนี้น เราจะเหร็นวล่าไมล่ใชล่ เราตล้องเหร็นวล่าหกสลิกี่งนบีนี้ทบีกี่ถรูกใหล้เปป็นรายการในครถึกี่งหลกังของ
ขล้อ 1 และขล้อ 2 ทกันี้งขล้อเปป็นเนพนี้อหาแทรกเขล้ามา พวกมกันถพอวล่าเปป็นคจาอธลิบายเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งทบีกี่อกัครทรูตทล่านนบีนี้หมายถถึง
เกบีกี่ยวกกับ “หลกังจากไดล้ละการเรลิกี่มตล้นแหล่งพระวจนะของพระครลิสตร์แลล้ว”

มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าการกลกับใจใหมล่ ความเชพกี่อ การเปป็นขถึนี้นจากตาย และการพลิพากษาใชล้กกับความเชพกี่อ
แบบครลิสเตบียน แตล่คจาบรรยายลกักษณะของหลกักคจาสอนเหลล่านบีนี้ทบีกี่ถรูกใหล้เปป็นรายการตรงนบีนี้กร็มาไมล่ถถึงสลิกี่งทบีกี่ภาคพกันธ
สกัญญาใหมล่เปปิดเผย เราสามารถเหร็นการเปรบียบเทบียบความตรงขล้ามโดยสลิกี่งตล่อไปนบีนี้:

1. การกลกับใจใหมล่จากการงานตล่าง ๆ ทบีกี่ตายแลล้ว (รากฐานของความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนคพอ “การกลกับใจ
ใหมล่มาหาพระเจล้า”-กลิจการ 20:21)

2. ความเชพกี่อทบีกี่มบีตล่อพระเจล้า (ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนคพอ ความเชพกี่อทบีกี่มบีตล่อพระเจล้าในพระเยซรูครลิสตร์เจล้า-อฟ.
1:15; คส. 1:4)

3. พลิธบีบกัพตลิศมาตล่าง ๆ (การชจาระลล้างตล่าง ๆ) (ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนคพอ การลล้างชจาระแหล่งการบกังเกลิด
ใหมล่ และการทรงสรล้างขถึนี้นมาใหมล่ของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์-ทต. 3:5)

4. การวางมพอ (ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนคพอ การระบยุตกัวกกับพระครลิสตร์-รม. 6:3,4 การวางมพอเปป็นสล่วนหนถึกี่ง
ของศาสนายลิวอยล่างแนล่นอน ชนชาตลิอลิสราเอลวางมพอของตนบนเครพกี่องเผาบรูชา-ลนต. 1:4 และอาโรนวา
งมพอของตนบนเครพกี่องบรูชาไถล่บาป-ลนต. 8:14 อกันเปป็นสกัญลกักษณร์ทบีกี่แสดงถถึงการระบยุตกัวระหวล่างเครพกี่อง
สกัตวบรูชานกันี้นกกับผรูล้ถวายนกันี้น)



5. การเปป็นขถึนี้นของพวกคนตาย (หลกักคจาสอนของครลิสเตบียนกลล่าวถถึง การเปป็นขถึนี้นของพวกคนทบีกี่ตายในพระ
ครลิสตร์ เพพกี่อจะถรูกรกับขถึนี้นไปกกับพระองคร์ในหมรูล่เมฆเพพกี่อพบกกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าในฟป้าอากาศ- 1 ธส. 
4:16,17; และเรพกี่องการเปป็นขถึนี้นจากตายของเหลล่าคนชกักี่วทบีกี่ตายไปแลล้วในอบีกหนถึกี่งพกันปปีตล่อมา-วว. 20:5,6 
ภายใตล้ระบอบเกล่านกันี้น ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเคยรอคอยการเปป็นขถึนี้นจากตายแบบเหมารวม)

6. การพลิพากษาเปป็นนลิตยร์ (หลกักคจาสอนของครลิสเตบียนสอนเรพกี่องการพลิพากษาเปป็นนลิตยร์สจาหรกับคนชกักี่ว แตล่
ไมล่มบีการพลิพากษาแกล่คนทกันี้งหลายทบีกี่อยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์-ยอหร์น 5:24; รม. 8:1)
เปาโลเตพอนสตลิชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นใหล้วางองคร์ประกอบตล่าง ๆ ทบีกี่รวมกกันเปป็นรากฐานของศาสนายลิวไวล้ตล่าง

หากและกล้าวตล่อไปสรูล่สลิกี่งทบีกี่ดบีกวล่าเหลล่านกันี้นในพระครลิสตร์ ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่บรรดาหมายสจาคกัญ หรพอ
สกัญลกักษณร์ หรพอพลิธบีกรรม-ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนคพอพระครลิสตร์ในตกัวคยุณ โดยการยถึดตลิดอยรูล่กกับประสบการณร์ตล่าง
ๆ ในอดบีตและแสวงหาประสบการณร์ใหมล่ ๆ คนจจานวนมากไดล้สรูญเสบียการรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับพระครลิสตร์ไปเสบีย
แลล้ว ดกังนกันี้น ใหล้เรากล้าวตล่อไป โดยมองไปทบีกี่พระเยซรู อล้างสลิทธลิธิ์ในพระสกัญญาของพระองคร์ ถพอครองกรรมสลิทธลิธิ์เหลล่า
นกันี้นของเรา โดยละ “พระวจนะแหล่งการเรลิกี่มตล้นของพระครลิสตร์” และบากบกักี่นมยุล่งไปสรูล่ความเปป็นผรูล้ใหญล่เตร็มทบีกี่ในชบีวลิต
ฝฝ่ายวลิญญาณ

เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่าภาษาเดลิมในสล่วนนบีนี้ของพระคจาขล้อนบีนี้ของเราอล่านวล่า “โดยไมล่วางรากฐาน
หนถึกี่งอบีก” มบีรากฐานเดบียวเทล่านกันี้น (1 คร. 3:11) และการ “วางรากฐานหนถึกี่งอบีกครกันี้ง” กร็เทล่ากกับเปป็นการทลินี้งตกัวจรลิง
นกันี้นเพพกี่อแลกกกับเงาทกันี้งหลาย สจาหรกับชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น มกันกร็คงเทล่ากกับเปป็นการหกันจากพระครลิสตร์และกลกับไปหา
ศาสนายลิว

ในกาลาเทบีย 3:24,25 เปาโลกลล่าววล่า “เพราะฉะนกันี้น พระราชบกัญญกัตลิจถึงเคยเปป็นครรูของพวกเราเพพกี่อนจา
พวกเรามาถถึงพระครลิสตร์ เพพกี่อพวกเราจะไดล้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชพกี่อ แตล่หลกังจากความเชพกี่อนกันี้นไดล้มาแลล้ว 
พวกเรากร็ไมล่ไดล้อยรูล่ใตล้อจานาจของครรูคนหนถึกี่งอบีกตล่อไปแลล้ว” เขากจาลกังประกาศความจรลิงเดบียวกกันภายใตล้ภาพ
เปรบียบอกันหนถึกี่งทบีกี่แตกตล่างตรงนบีนี้ในฮบีบรรู 6:1 เมพกี่อเขากลล่าววล่า “ใหล้พวกเรากล้าวตล่อไปสรูล่ความเปป็นผรูล้ใหญล่ และไมล่กลกับ
ไปหาวกัยเดร็กของเราอบีกเลย”

“...การกลกับใจเสบียใหมล่จากการงานตล่าง ๆ ทบีกี่ตายแลล้ว…” โปรดสกังเกตวล่าเปาโลไมล่ไดล้กลล่าววล่า “การกลกับ
ใจเสบียใหมล่จากบาป” สจานวนการงานตล่าง ๆ ทบีกี่ตายแลล้วไมล่ถรูกพบทบีกี่อพกี่นอบีกในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ยกเวล้นตรงนบีนี้และ
ในฮบีบรรู 9:14 มกันหมายถถึงการงานเหลล่านกันี้นของพระราชบกัญญกัตลิทบีกี่เปป็นพลิธบีการภายใตล้ระบบคนเลวบี การงานเหลล่า
นกันี้นถรูกปฏลิบกัตลิโดยมนยุษยร์ในเนพนี้อหนกังและดกังนกันี้นจถึงไมล่สามารถตอบสนองความบรลิสยุทธลิธิ์และความชอบธรรมของ
พระเจล้าไดล้ พวกมกันเปป็นเพบียงเงาอกันหนถึกี่ง จนกระทกักี่งสลิกี่งซถึกี่งสมบรูรณร์นกันี้น (พระเยซรูเจล้า) ไดล้เสดร็จมา

“...และเรพกี่องความเชพกี่อทบีกี่มบีตล่อพระเจล้า” ถล้าเราเขล้าใจวล่านบีกี่เปป็นความจรลิงขกันี้นพพนี้นฐานประการหนถึกี่งของ
ระบบเดลิม เรากร็ตล้องจจาใหล้ขถึนี้นใจวล่าอกัครทรูตทล่านนบีนี้กจาลกังเขบียนถถึงชนชาตลิใด ยลิวเปป็นชนชาตลิทบีกี่ถรูกเลพอก ซถึกี่งแตกตล่าง
อยล่างมหาศาลจากคนตล่างชาตลิ พระเยโฮวาหร์ทรงเปปิดเผยพระองคร์เองแกล่บรรพบยุรยุษเหลล่านกันี้นผล่านทางพวกศาสดา
พยากรณร์แลล้ว ยลิวเหลล่านกันี้นเชพกี่อในพระเจล้าแทล้องคร์เดบียว ขณะทบีกี่พวกตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นมบีพระหลายองคร์-แมล้แตล่พระทบีกี่
พวกเขาเรบียกวล่า “พระเจล้าทบีกี่ไมล่รรูล้จกักองคร์นกันี้น” (กลิจการ 17:23) “ความเชพกี่อทบีกี่มบีตล่อพระเจล้า” ของชนชาตลิอลิสราเอล



เปป็นเรพกี่องหนถึกี่งของประชาชาตลินกันี้น ความเชพกี่อของพวกเขาเปป็นมากกวล่าความเปป็นจรลิง มกันคพอประเพณบีอยล่างหนถึกี่ง 
ชายหนยุล่มชาวฮบีบรรูสามคนนกันี้นแหล่งดานลิเอล 3:19-28 รรูล้จกักพระเจล้าในดล้านประวกัตลิศาสตรร์จนกระทกักี่งพวกเขาไดล้พบ
กกับพระองคร์ในเตาไฟอกันรล้อนแรงนกันี้น และจากนกันี้นพวกเขากร็ไดล้มารรูล้จกักพระองคร์เปป็นการสล่วนตกัว

พระเยซรูตรกัสแกล่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีวล่า “ชนชาตลินบีนี้เขล้ามาใกลล้เราดล้วยปากของพวกเขา และ
ใหล้เกบียรตลิเราดล้วยรลิมฝปีปากของพวกเขา แตล่ใจของพวกเขาอยรูล่หล่างไกลจากเรา แตล่พวกเขานมกัสการเราโดยไรล้
ประโยชนร์ โดยสอนบรรดาบทบกัญญกัตลิของมนยุษยร์เปป็นหลกักคจาสอนทกันี้งหลาย” (มธ. 15:8,9)

ภายใตล้การเปปิดเผยแบบครลิสเตบียน ความเชพกี่อประจจาชาตลิของชนชาตลิอลิสราเอลทบีกี่มบีตล่อพระเยโฮวาหร์ไดล้
เปปิดทางใหล้แกล่ความเชพกี่อในพระเยซรูครลิสตร์เจล้าแลล้ว ในกาลาเทบีย 2:16 และ 20 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับ “ความเชพกี่อแหล่ง
พระครลิสตร์…ความเชพกี่อแหล่งพระบยุตรของพระเจล้า” ในเอเฟซกัส 1:15 “ความเชพกี่อของพวกทล่านในพระเยซรูเจล้า” ใน
ฟปีลลิปปปี 3:9 “โดยความเชพกี่อนกันี้นแหล่งพระครลิสตร์” ในโคโลสบี 2:5 “ความเชพกี่อของพวกทล่านในพระครลิสตร์” ใน 1 ทลิ
โมธบี 3:13 “ความเชพกี่อซถึกี่งมบีอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์”

ความเชพกี่อเปป็นดยุมลล้อของวงลล้อแหล่งพระพรทกันี้งหลายในความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน-แตล่มกันตล้องเปป็นความเชพกี่อ
ในพระครลิสตร์ พระเจล้าไมล่ทรงใหล้เกบียรตลิความเชพกี่ออพกี่นในบยุคคลอพกี่นใด ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนตล้อนรกับพระเยซรูเปป็น
พระผรูล้ชล่วยใหล้รอด มองไปทบีกี่พระองคร์ในฐานะคนกลางระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ พถึกี่งพาพระองคร์ในฐานะ “มหา
ปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่เปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค” และวางใจในพระองคร์ในสลิกี่งสารพกัด ความเชพกี่อแบบ
ครลิสเตบียนไมล่ใชล่แคล่ความเชพกี่อทบีกี่มบีตล่อพระเจล้า แตล่เปป็นความเชพกี่อซถึกี่งมาถถึงพระเจล้าโดยทางพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้ว
ของพระบยุตรของพระองคร์พระเยซรูครลิสตร์

“เรพกี่องหลกักคจาสอนเกบีกี่ยวกกับพลิธบีบกัพตลิศมาตล่าง ๆ…” โปรดสกังเกตวล่าคจา ๆ นบีนี้คพอ บกัพตลิศมาตล่าง ๆ-พหรูพจนร์ 
ถล้าเราเปรบียบเทบียบขล้อพระคกัมภบีรร์กกับขล้อพระคกัมภบีรร์และสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณกกับฝฝ่ายวลิญญาณ เรากร็จะเหร็น
ชกัดเจนวล่านบีกี่ไมล่เกบีกี่ยวขล้องเลยกกับบกัพตลิศมาของผรูล้เชพกี่อทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในมกัทธลิว 28:19 และไมล่เกบีกี่ยวขล้องกกับบกัพตลิศมา
ของพระวลิญญาณในกลิจการ 1:5 พจนานยุกรมของคจาตล่าง ๆ ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่กลล่ววล่าคจาปกตลิทบีกี่ใชล้เรบียกบกัพ
ตลิศมาไมล่ถรูกใชล้ตรงนบีนี้ แตล่อบีกรรูปแบบหนถึกี่งของคจานบีนี้ถรูกใชล้ ซถึกี่งในทบีกี่อพกี่นถรูกแปลเปป็น “การลล้างชจาระตล่าง ๆ”

ดกังนกันี้น ในทบีกี่นบีนี้คจาวล่า “บกัพตลิศมาตล่าง ๆ” จถึงเกบีกี่ยวขล้องกกับการลล้างชจาระตล่าง ๆ ภายใตล้พกันธสกัญญาของ
โมเสส หลกักคจาสอนหนถึกี่งซถึกี่งมบีทบีกี่ชกัดเจนในศาสนายลิว การลล้างชจาระเหลล่านบีนี้ถรูกออกแบบมาเพพกี่อทจาใหล้คนอลิสราเอล
เหลล่านกันี้นเขล้าใจขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์และไมล่มบีผรูล้ใดเลยทบีกี่มบีมลทลินจะสามารถเขล้าเฝป้าตล่อ
เบพนี้องพระพกักตรร์พระองคร์ไดล้ ขล้ออล้างอลิงตรงนบีนี้ (และในฮบีบรรู 9:10) ชบีนี้ยล้อนไปยกังขล้อพระคจาเหลล่านกันี้น เชล่น อพยพ 
30:18,19, เลวบีนลิตลิ 16:4 และกกันดารวลิถบี 19:19 “การลล้างชจาระ” เหลล่านบีนี้ภายใตล้ศาสนายลิวเปป็นสกัญลกักษณร์ทบีกี่แสดง
ถถึงการชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์เพพกี่อทบีกี่ผรูล้นมกัสการนกันี้นจะเขล้าใกลล้พระเยโฮวาหร์ไดล้ พวกมกันเปป็นเงาตล่าง ๆ ของสลิกี่งทบีกี่สมบรูรณร์
นกันี้น-พระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระครลิสตร์ซถึกี่งชจาระใหล้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้น

แตล่การลล้างชจาระตล่าง ๆ ภายใตล้ระบบของโมเสสไมล่ไดล้ชจาระลล้างบาปออกไป: พวกมกันสล่งผลแตล่เฉพาะสลิกี่ง
ทบีกี่อยรูล่ภายนอกเทล่านกันี้น พวกมกันเปป็น “ภาพจจาลองสจาหรกับเวลานกันี้น ในเวลานกันี้นไดล้มบีการถวายทกันี้งบรรดาของกจานกัล
และเครพกี่องบรูชา ทบีกี่ไมล่สามารถกระทจาผรูล้ปรนนลิบกัตลินกันี้นใหล้ถถึงความสจาเรร็จไดล้ ในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับใจวลินลิจฉกัยผลิดและ



ชอบ” (ฮบ. 9:9)
“...และเรพกี่องการวางมพอ…” กยุญแจทบีกี่ไขเปปิดความหมายของคจาพรูดนบีนี้ถรูกพบในเลวบีนลิตลิ 16:21: “และอา

โรนตล้องวางมพอทกันี้งสองของเขาบนหกัวแพะทบีกี่เปป็นอยรูล่นกันี้น และสารภาพบรรดาความชกักี่วชล้าของลรูกหลานของ
อลิสราเอลเหนพอแพะตกัวนกันี้น และการละเมลิดทกันี้งหมดในบาปทกันี้งสลินี้นของพวกเขา โดยวางสลิกี่งเหลล่านกันี้นทกันี้งสลินี้นบนหกัว
แพะนกันี้น และตล้องสล่งแพะนกันี้นไปเสบียโดยมพอของชายคนหนถึกี่งทบีกี่เหมาะสมใหล้เขล้าไปในถลิกี่นทยุรกกันดาร”

นบีกี่เปป็นสล่วนทบีกี่สจาคกัญยลิกี่งของพลิธบีกรรมนกันี้นในวกันแหล่งการลบมลทลิน แตล่บกัดนบีนี้พระเยซรูเจล้า พระเมษโปดกของ
พระเจล้า ไดล้ถวายเครพกี่องบรูชาเดบียวซถึกี่งมบีผลตลอดไป ไมล่ตล้องถรูกถวายซนี้จาอบีกเลย พระองคร์ไดล้แบกรกับบาปทกันี้งหลาย
ของเราไปทบีกี่กางเขนนกันี้นและตรถึงพวกมกันไวล้ทบีกี่นกักี่นแลล้ว พระองคร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นบาปเพพกี่อเรา เพพกี่อทบีกี่เราจะถรูกทจาใหล้
เปป็นความชอบธรรมของพระเจล้าในพระองคร์ ดกังนกันี้นเราจถึงไมล่ตล้องการหลกักคจาสอนเรพกี่องการลล้างชจาระตล่าง ๆ อบีกตล่อ
ไป และไมล่ตล้องการพลิธบีการวางมพอแบบทบีกี่ถรูกปฏลิบกัตลิภายใตล้ระเบบียบของคนเลวบีดล้วย

“...และเรพกี่องการเปป็นขถึนี้นมาจากความตาย…” หลกักคจาสอนเรพกี่องการเปป็นขถึนี้นของพวกคนตายไดล้ถรูกเปปิด
เผยแกล่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายในระบบเกล่านกันี้น (โยบ 19:25-27) แตล่พวกเขาเคยรอคอยการเปป็นขถึนี้นจากตายแบบเหมารวม
นบีกี่ถรูกยพนยกันโดยคจาตอบของมารธาทบีกี่ทรูลตล่อพระเยซรูเจล้าเมพกี่อพระองคร์ทรงรกับประกกันนางวล่านล้องชายของนางจะถรูก
ทจาใหล้เปป็นขถึนี้น นางทรูลวล่า “ขล้าพระองคร์ทราบแลล้ววล่า เขาจะเปป็นขถึนี้นมาอบีกในการเปป็นขถึนี้นมาในวกันสยุดทล้ายนกันี้น”
(ยอหร์น 11:24) การเปป็นขถึนี้นจากตายเปป็นหลกักคจาสอนหนถึกี่งภายใตล้ศาสนายลิวอยล่างแนล่นอน แตล่ความเชพกี่อแบบ
ครลิสเตบียนใหล้หลกักคจาสอนทบีกี่ดบีกวล่าและชกัดเจนกวล่าเยอะเกบีกี่ยวกกับเรพกี่องนบีนี้

ถล้าเราคลิดเองวล่าการเปป็นขถึนี้นของพวกคนตายแบบทบีกี่ถรูกสอนโดยพวกฟารลิสบีและทบีกี่พวกยลิวในสมกัยของพระ
เยซรูเชพกี่อ เปป็นความเชพกี่อแบบเดบียวกกันกกับทบีกี่เหลล่าสาวกยถึดถพอและพวกอกัครทรูตเทศนา เรากร็คลิดผลิดมหกันตร์ ในคจาแกล้
ตล่างของเปาโลตล่อหนล้าเฟลลิกสร์ เราอล่านวล่า: 

“แตล่สลิกี่งนบีนี้ขล้าพเจล้าขอรกับตล่อหนล้าทล่าน คพอตามทางนกันี้นซถึกี่งพวกเขาเรบียกวล่าเปป็นลกัทธลินอกรบีต ดกังนกันี้นแหละ 
ขล้าพเจล้าจถึงนมกัสการพระเจล้าแหล่งบรรพบยุรยุษทกันี้งหลายของขล้าพเจล้า โดยเชพกี่อทยุกสลิกี่งซถึกี่งมบีเขบียนไวล้ในพระราชบกัญญกัตลิ
และในพวกศาสดาพยากรณร์นกันี้น และมบีความหวกังตล่อพระเจล้า ซถึกี่งพวกเขาเองกร็ยอมรกับดล้วยวล่า จะมบีการเปป็นขถึนี้นมา
จากความตาย ทกันี้งของคนชอบธรรมและคนไมล่ชอบธรรม” (กลิจการ 24:14,15)

ในมาระโก 9:9,10 พระเยซรูทรงกจาชกับเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “พวกเขาไมล่ควรบอกสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่
พวกเขาไดล้เหร็นแกล่ผรูล้ใดเลย จนกวล่าบยุตรมนยุษยร์จะเปป็นขถึนี้นมาจากความตาย และพวกเขาเกร็บถล้อยคจานกันี้นไวล้กกับพวก
เขาเอง โดยซกักถามกกันและกกันวล่า การเปป็นขถึนี้นมาจากความตายนกันี้น มบีความหมายอะไร”

นบีกี่เปป็นแงล่มยุมของการเปป็นขถึนี้นจากตายซถึกี่งความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนสอนและเนล้นหนกัก-ไมล่ใชล่การเปป็นขถึนี้น
แบบเหมารวมของพวกคนตาย แตล่เปป็นการเปป็นขถึนี้นจากตายแบบคกัดเลพอก การเปป็นขถึนี้นจากตายครกันี้งแรกจะเปป็น
พวกวลิสยุทธลิชนเทล่านกันี้น การเปป็นขถึนี้นของพวกคนชกักี่วจะมาภายหลกัง: “ดล้วยวล่าองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเองจะเสดร็จลงมาจาก
สวรรคร์ ดล้วยเสบียงกรูล่กล้อง ดล้วยสจาเนบียงของเทพบดบี และดล้วยแตรของพระเจล้า และคนทกันี้งปวงทบีกี่ตายแลล้วในพระ
ครลิสตร์จะเปป็นขถึนี้นมากล่อน” (1 ธส. 4:16)

“เพราะวล่าในอาดกัม คนทกันี้งสลินี้นตล้องตายฉกันใด ในพระครลิสตร์ คนทกันี้งสลินี้นกร็จะถรูกทจาใหล้มบีชบีวลิตฉกันนกันี้น แตล่ทยุก



คนตามลจาดกับของตนเอง คพอพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก แลล้วภายหลกังคนทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นของพระครลิสตร์ในการ
เสดร็จมาของพระองคร์” (1 คร. 15:22,23)

“แตล่พวกคนตายทบีกี่เหลพอนกันี้นไมล่ไดล้กลกับมบีชบีวลิตอบีกจนกวล่าเวลาหนถึกี่งพกันปปีนกันี้นสจาเรร็จ นบีกี่แหละเปป็นการฟฟฟื้นจาก
ความตายครกันี้งแรก ผรูล้ใดทบีกี่ไดล้มบีสล่วนในการฟฟฟื้นจากความตายครกันี้งแรกจะไดล้รกับพรและจะบรลิสยุทธลิธิ์ ความตายครกันี้งทบีกี่
สองจะไมล่มบีอจานาจเหนพอคนเชล่นนบีนี้ แตล่เขาทกันี้งหลายจะเปป็นปยุโรหลิตของพระเจล้าและของพระครลิสตร์ และจะครอบ
ครองรล่วมกกับพระองคร์เปป็นเวลาหนถึกี่งพกันปปี” (วว. 20:5,6)

“...และเรพกี่องการพลิพากษาเปป็นนลิตยร์” ภายใตล้ระบบเกล่านกันี้นพวกยลิวตกันี้งตาคอยสลิกี่งทบีกี่เรบียกกกันวล่าการเปป็นขถึนี้น
จากตาย “แบบเหมารวม” และการพลิพากษา “แบบเหมารวม” ตอนนบีนี้เราทราบแบบแตกตล่างไปจากเดลิมแลล้ว 
เนพกี่องจากสลิกี่งซถึกี่งสมบรูรณร์นกันี้นไดล้มาถถึงแลล้ว ภาคพกันธสกัญญาใหมล่สอนวล่าจะไมล่มบีการพลิพากษาแบบเหมารวม และวล่า
คนชอบธรรมจะถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นจากตายอยล่างนล้อยหนถึกี่งพกันปปีกล่อนทบีกี่คนชกักี่วถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นจากตาย

การเปป็นขถึนี้นจากตายของผรูล้ชอบธรรมจะเกลิดขถึนี้นในการรกับขถึนี้นนกันี้นเมพกี่อพระเยซรูเสดร็จมาในฟป้าอากาศเพพกี่อมา
รกับคนของพระองคร์ เหลล่าวลิสยุทธลิชนทบีกี่มบีชบีวลิตอยรูล่จะถรูกเปลบีกี่ยนแปลงในชกักี่วขณะเดบียว รล่างกายของวลิสยุทธลิชนทบีกี่ตายไป
แลล้วจะถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นแบบไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่า และเราทกันี้งสองพวกจะถรูกรกับขถึนี้นไปดล้วยกกันในหมรูล่เมฆเพพกี่อพบกกับองคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าในฟป้าอากาศ (1 ธส. 4:13-18) ในวลิวรณร์ 20:11-15 เรามบีคจาบรรยายเกบีกี่ยวกกับการพลิพากษาทบีกี่
พระทบีกี่นกักี่งใหญล่สบีขาว-เวลานกันี้นเมพกี่อคนชกักี่วทยุกคนจะถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นจากตาย ถรูกพลิพากษา และถรูกโยนเขล้าไปในบถึง
ไฟ

ในปฟัญญาจารยร์ 12:14 เราอล่านวล่า “ดล้วยวล่าพระเจล้าจะทรงเอาการงานทยุกอยล่างเขล้าสรูล่การพลิพากษา 
พรล้อมดล้วยสลิกี่งเรล้นลกับทยุกอยล่าง ไมล่วล่าสลิกี่งนกันี้นดบี หรพอไมล่วล่าสลิกี่งนกันี้นชกักี่ว”

ครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นทราบเรพกี่องนบีนี้แลล้ว พวกเขาไดล้กลล่าวรกับสารภาพความเชพกี่อในพระเยซรูครลิสตร์
แลล้ว โดยความเชพกี่อพวกเขาไดล้ละทลินี้งเงาเหลล่านกันี้นและยอมรกับตกัวจรลิงนกันี้นแลล้ว พวกเขาไดล้หกันจากภาพเลร็งมาสรูล่ของ
จรลิงแลล้ว แตล่ภายใตล้การขล่มเหงทบีกี่รยุนแรงความเชพกี่อของพวกเขาไดล้เยร็นลงและจางลงและพวกเขากจาลกังถรูกทดลอง
อยล่างหนกักใหล้กลกับไปสรูล่ศาสนายลิว ดกังนกันี้นเปาโลจถึงเตพอนพวกเขาวล่า โดยการทจาเชล่นนกันี้นพวกเขากร็จะวาง “รากฐาน
หนถึกี่ง” ลงอบีกครกันี้ง ซถึกี่งเปป็นสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่พวกเขาไดล้หกันหลกังใหล้แลล้วเมพกี่อพวกเขาใชล้ความเชพกี่อในพระครลิสตร์ เขาหนยุนใจ
พวกเขาใหล้กล้าวตล่อไปสรูล่ความบรลิบรูรณร์ (ความเปป็นผรูล้ใหญล่) - ซถึกี่งจะหมายถถึงการเอา “การกลกับใจใหมล่มาสรูล่ชบีวลิต”
(กลิจการ 11:18) แทนทบีกี่ “การกลกับใจเสบียใหมล่จากการงานตล่าง ๆ ทบีกี่ตายแลล้ว” พวกเขาตล้องวางใจในพระผรูล้ชล่วยใหล้
รอดทบีกี่รกับสงล่าราศบีแลล้ว พวกเขาตล้องมองไปทบีกี่พระองคร์แทนทบีกี่จะกลกับไปหา “ความเชพกี่อทบีกี่มบีตล่อพระเจล้า” ซถึกี่งเปป็น
ความเชพกี่อประจจาชาตลิของพวกเขา พวกเขาตล้องมองไปทบีกี่พระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเมษโปดกนกันี้น แทนทบีกี่จะกลกับ
ไปหาพลิธบีลล้างชจาระตล่าง ๆ ตามทบีกี่ถรูกสอนโดยพระราชบกัญญกัตลิ

เนพกี่องจากพระเจล้าพระบลิดาทรงวางความชกักี่วชล้าของเราทยุกคนลงบนพระครลิสตร์แลล้ว มกันจถึงไมล่จจาเปป็นอบีกตล่อ
ไปทบีกี่มหาปยุโรหลิตทบีกี่เปป็นยลิวจะตล้อง “วางมพอ” พวกเขาตล้องมองไปทบีกี่พระองคร์ผรูล้ทรงเปป็นการเปป็นขถึนี้นนกันี้นและชบีวลิตนกันี้น 
แทนทบีกี่จะเชพกี่อในหลกักคจาสอนเรพกี่องการเปป็นขถึนี้นจากตายตามทบีกี่ถรูกสอนโดยศาสนายลิว บกัดนบีนี้พวกเขาตล้องมองไปทบีกี่
บกัลลกังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ ไมล่ใชล่ทบีกี่การพลิพากษาทบีกี่พระทบีกี่นกักี่งใหญล่สบีขาวนกันี้น อกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งเหลล่าคนชกักี่วจะถรูก



พลิพากษาและถรูกโยนลงไปในบถึงไฟนกันี้น
ขล้อ 3: “และพวกเรากร็จะกระทจาสลิกี่งนบีนี้ไดล้ ถล้าพระเจล้าโปรดอนยุญาต”
“พวกเรากร็จะกระทจาสลิกี่งนบีนี้ไดล้” อล้างอลิงยล้อนไปยกัง “ขอใหล้พวกเรากล้าวหนล้าไปถถึงความบรลิบรูรณร์” ถถึงแมล้วล่า

เปาโลเปป็นยกักษร์ใหญล่ฝฝ่ายวลิญญาณคนหนถึกี่ง เจล้าแหล่งพวกอกัครทรูตซถึกี่งถรูกเจลิมตกันี้งโดยพระเจล้า เขากร็เปรบียบเทบียบตกัวเอง
กกับเหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูซถึกี่งเปป็นพวกพล้องของเขา เขาไมล่เคยไปถถึงจยุดทบีกี่เขามกักี่นใจในตกัวเองหรพอเยล่อหยลิกี่งเลย เขาไมล่
เคยจลินตนาการเลยวล่าตกัวเขา “บรรลยุ” แลล้ว (ฟป. 3:12) เขาบากบกักี่นมยุล่งไปสรูล่รางวกัลนกันี้นอยล่างตล่อเนพกี่อง

มกันสจาคกัญตรงทบีกี่วล่าถถึงแมล้เปาโลกจาลกังพรูดภายใตล้การดลใจเขากร็กลล่าววล่า “...ถล้าพระเจล้าโปรดอนยุญาต”-อบีก
วลิธบีหนถึกี่งของการพรูดวล่า “ขอใหล้นนี้จาพระทกัยของพระเจล้าสจาเรร็จเถลิด” เกบีกี่ยวเนพกี่องกกับเรพกี่องเดบียวกกันนบีนี้ ยากอบเตพอนวล่า 
“มบีผรูล้ทรงตกันี้งพระราชบกัญญกัตลิแตล่เพบียงองคร์เดบียว ผรูล้ทรงสามารถชล่วยใหล้รอดไดล้ และทรงสามารถทจาลายเสบียไดล้ ทล่าน
เปป็นผรูล้ใดเลล่าทบีกี่ตกัดสลินผรูล้อพกี่น บกัดนบีนี้ พวกทล่านทบีกี่กลล่าววล่า “วกันนบีนี้หรพอพรยุล่งนบีนี้พวกเราจะเขล้าไปในเมพองดกังกลล่าว และจะ
อาศกัยอยรูล่ทบีกี่นกักี่นปปีหนถึกี่ง และซพนี้อขายและไดล้กจาไร” ขณะทบีกี่พวกทล่านไมล่ทราบวล่าจะมบีเหตยุอะไรเกลิดขถึนี้นในวกันพรยุล่งนบีนี้ 
เพราะชบีวลิตของพวกทล่านคพออะไรเลล่า มกันกร็เปป็นแตล่หมอกทบีกี่ปรากฏอยรูล่แตล่ประเดบีตั๋ยวหนถึกี่ง และจากนกันี้นหายวกับไป 
ดล้วยวล่าพวกทล่านควรจะกลล่าววล่า “ถล้าองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าโปรด เราจะมบีชบีวลิตอยรูล่ และจะกระทจาสลิกี่งนบีนี้หรพอสลิกี่งนกันี้น”
(ยก. 4:12-15)

เนพกี่องจากผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นหรูตถึงเสบียแลล้วและเกบียจครล้าน อาจเปป็นไดล้วล่าเปาโลกจาลกังสงสกัยวล่าพวกเขา
อาจยกักี่วยยุพระเจล้าจนถถึงจยุดทบีกี่พระองคร์จะไมล่ประทานความสวล่างเพลิกี่มเตลิมใหล้แกล่พวกเขาแลล้วหรพอไมล่: “เหตยุฉะนกันี้น จง
ระวกังใหล้ดบีวล่าทล่านทกันี้งหลายฟฟังอยล่างไร เพราะวล่าผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่มบีอยรูล่แลล้ว จะทรงเพลิกี่มเตลิมใหล้แกล่คนนกันี้นอบีก และผรูล้ใด
กร็ตามทบีกี่ไมล่มบี แมล้วล่าซถึกี่งเขาดรูเหมพอนวล่ามบีอยรูล่นกันี้นกร็จะทรงเอาไปเสบียจากเขา” (ลรูกา 8:18)

หากผรูล้เชพกี่ออยากไดล้รกับการอวยพรจากองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า หากเขาอยากเตลิบโตในพระคยุณและในความรรูล้
เกบีกี่ยวกกับสลิกี่งลนี้จาลถึกเหลล่านกันี้นของพระวลิญญาณ เขากร็ตล้องแสวงหานนี้จาพระทกัยของพระเจล้าและเกบียรตลิของพระเจล้าใน
ทยุกสลิกี่ง ทยุกเวลา ภายใตล้ทยุกสถานการณร์ หากเราอยากกล้าวไปขล้างหนล้าในความจรลิงนกันี้น เรากร็ตล้องนบนอบตล่อการ
ทรงนจาของพระวลิญญาณของพระองคร์ เพราะความเขล้าใจฝฝ่ายวลิญญาณของเราตล้องมาจากพระองคร์ ความเจรลิญ
กล้าวหนล้าในความจรลิงเปป็นของประทานอยล่างหนถึกี่งทบีกี่พลิเศษและเดล่นชกัดจากพระวลิญญาณและ “มนยุษยร์จะรกับสลิกี่งใดไมล่
ไดล้ นอกจากสลิกี่งนกันี้นถรูกประทานแกล่เขาจากสวรรคร์” (ยอหร์น 3:27)

ภทูมยหลอังดจ้านศาสนศาสตรต์
ขล้อ 4-6: “เพราะวล่าสจาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับความสวล่างมาครกันี้งหนถึกี่งแลล้ว และไดล้รรูล้รสแหล่งของประทาน

จากสวรรคร์ และไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้มบีสล่วนของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ และไดล้ชลิมพระวจนะอกันดบีงามของพระเจล้า 
และฤทธลิธิ์เดชทกันี้งหลายแหล่งโลกทบีกี่จะมานกันี้น ถล้าเขาเหลล่านกันี้นจะหลงไป กร็เปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่จะพาพวกเขากลกับมาอบีกสรูล่
การกลกับใจใหมล่ โดยเหร็นวล่าพวกเขาตรถึงพระบยุตรของพระเจล้าเสบียอบีกสจาหรกับตนแลล้ว และทจาใหล้พระองคร์ขายหนล้า
อยล่างเปปิดเผย”

ขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้จกัดอยรูล่ในขล้อทบีกี่ขลกังทบีกี่สยุดในพระวจนะของพระเจล้าทกันี้งเลล่ม พวกมกันใหล้สมรภรูมลิอกันดยุเดพอด
ในทล่ามกลางเหลล่านกักศถึกษาดล้านศาสนศาสตรร์ การตล่อสรูล้ทบีกี่รล้อนระอยุทบีกี่สยุดระหวล่างกลยุล่มศาสนาตล่าง ๆ เกลิดขถึนี้นรอบขล้อ



พระคจาเหลล่านบีนี้ มกันเปป็นขล้อเทร็จจรลิงหนถึกี่งทบีกี่ทราบกกันดบีวล่าผรูล้คนทบีกี่เครล่งศาสนาหมรูล่ใหญล่เชพกี่อวล่ามกันเปป็นไปไดล้สจาหรกับผรูล้เชพกี่อ
ทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิงและถรูกลล้างชจาระในพระโลหลิตแลล้วจะทจาบาปและมบีใจหกันกลกับจนถถึงขนาดทบีกี่หลง
หาย เกลินการใหล้อภกัย และถรูกลงพระอาชญาเปป็นนลิตยร์ คนเหลล่านบีนี้ปฟักใจเชพกี่อแลล้ว มกันเปลล่าประโยชนร์ทบีกี่จะโตล้เถบียง
กกับพวกเขา และพวกเขาใชล้ขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้เปป็นเครพกี่องพลิสรูจนร์หลกักคจาสอนของตน

ผมปฏลิเสธทบีกี่จะโตล้แยล้งเรพกี่องขล้อพระคกัมภบีรร์ ผมแคล่เทศนาพระวจนะ ผมใชล้คจาเรบียกตล่าง ๆ ตามพระคกัมภบีรร์-
ไมล่ใชล่ภาษาของนลิกายตล่าง ๆ เราถรูกบกัญชาใหล้พลิสรูจนร์สลิกี่งสารพกัด (1 ธส. 5:21) เราถรูกสอนอยล่างชกัดเจนใหล้ศถึกษา
คล้นควล้า แยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างถรูกตล้อง (2 ทธ. 2:15) และใน 1 โครลินธร์ 2:11-14 เราอล่านวล่า:

“ดล้วยวล่าผรูล้ใดเลล่าหยกักี่งรรูล้สลิกี่งตล่าง ๆ ของมนยุษยร์นกันี้นไดล้ เวล้นแตล่จลิตวลิญญาณของมนยุษยร์ซถึกี่งอยรูล่ในผรูล้นกันี้นเองฉกันใด 
สลิกี่งทกันี้งหลายของพระเจล้ากร็ไมล่มบีผรูล้ใดหยกักี่งรรูล้ไดล้ เวล้นแตล่พระวลิญญาณของพระเจล้าฉกันนกันี้น บกัดนบีนี้ พวกเราไดล้รกับแลล้ว ไมล่ใชล่
วลิญญาณของโลก แตล่เปป็นพระวลิญญาณซถึกี่งมาจากพระเจล้า เพพกี่อพวกเราจะไดล้ทราบสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่พระเจล้าไดล้โปรด
ประทานโดยไมล่คลิดคล่าแกล่พวกเรา ซถึกี่งสลิกี่งเหลล่านกันี้นพวกเรากร็กลล่าวเชล่นกกัน ไมล่ใชล่ดล้วยบรรดาถล้อยคจาซถึกี่งปฟัญญาของ
มนยุษยร์สกักี่งสอน แตล่ซถึกี่งพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงสกักี่งสอน โดยเปรบียบเทบียบสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่อยรูล่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณกกับเรพกี่อง
ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ แตล่มนยุษยร์ธรรมดาไมล่รกับเอาสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจล้า เพราะสลิกี่งเหลล่านกันี้น
เปป็นความโงล่เขลาสจาหรกับเขา และเขาไมล่สามารถทราบสลิกี่งเหลล่านกันี้นไดล้ เพราะวล่าสลิกี่งเหลล่านกันี้นตล้องสกังเกตโดยจลิต
วลิญญาณ”

ดกังนกันี้น ขณะทบีกี่เราศถึกษาคล้นควล้าขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้ เรากร็จะแยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างถรูกตล้อง
เราจะพลิสรูจนร์ทยุกสลิกี่ง และเราจะพถึกี่งพาพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ใหล้ทรงนจาทางเรา เราจะลพมสลิกี่งทบีกี่นลิกายตล่าง ๆ สอน และ
เราจะฟฟัง “องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าตรกัสดกังนบีนี้” เหมพอนในโรม 3:4 เราจะใหล้พระเจล้าทรงสกัตยร์จรลิง แตล่มนยุษยร์ทยุกคนเปป็น
คนมยุสา

ผมเตร็มใจรกับสารภาพวล่ามกันไมล่งล่ายเสมอไปทบีกี่จะคล้นพบความสอดคลล้องแบบสมบรูรณร์ครบถล้วนของขล้อพระ
คจาหนถึกี่งกกับอบีกขล้อพระคจาหนถึกี่ง กระนกันี้นเราทบีกี่เชพกี่อพระวจนะของพระเจล้ากร็ตล้องยถึดมกักี่นในความสอดประสานทบีกี่ไมล่ผลิด
พลาดและความสยุจรลิตแหล่งความจรลิงทบีกี่ไมล่มบีวกันลล้มเหลว ไมล่มบีทางถรูกทจาลายไดล้ และตกันี้งอยรูล่เปป็นนลิตยร์ของพระองคร์ 
เราตล้องจจาใหล้ขถึนี้นใจวล่าเรามบีขบีดจจากกัดและจะไมล่มบีทางเขล้าใจพระวจนะทกันี้งหมดของพระเจล้าไดล้อยล่างถล่องแทล้จนกวล่า
เรานกักี่งแทบพระบาทของพระเยซรูเพพกี่อใหล้พระองคร์ทรงสอนในชกันี้นเรบียนพระคกัมภบีรร์แหล่งสวรรคร์นกันี้นซถึกี่งใหญล่โตและ
เปปีปี่ยมสงล่าราศบี

เราตล้องแนล่ใจวล่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กจาลกังตรกัสเกบีกี่ยวกกับผรูล้ใดตรงนบีนี้ พระองคร์กจาลกังตรกัสเกบีกี่ยวกกับจลิต
วลิญญาณทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วหรพอ? หรพอจลิตวลิญญาณทกันี้งหลายทบีกี่ยกังไมล่ไดล้ถรูกสรล้างใหมล่? คจากลล่าวทบีกี่วล่า “ถล้าเขา
เหลล่านกันี้นจะหลงไป” หมายถถึงอะไร? คจายพนยกันทบีกี่วล่า “กร็เปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่จะพาพวกเขากลกับมาอบีกสรูล่การกลกับใจใหมล่” 
หมายความวล่าอะไร?

ไมล่มบีสกักวลบีในทกันี้งหล้าวลบีนกันี้นทบีกี่ถรูกใชล้ในฮบีบรรู 6:4-6 ทบีกี่เทล่าเทบียมกกับการรกับสล่วนในชบีวลิตของพระเจล้า และทกันี้ง
หล้าวลบีนกันี้นรวมกกันกร็ไมล่ไดล้เทล่าเทบียมกกับการรกับสล่วนใน “สภาพของพระเจล้า” เหมพอนอยล่างทบีกี่เปโตรกลล่าว คนบาปคน
หนถึกี่งอาจถรูกนจาพาไปในทางใดทางหนถึกี่งหรพอในทกันี้งหล้าทางทบีกี่ถรูกชบีนี้ใหล้เหร็นตรงนบีนี้ และยกังเปป็นคนไมล่เชพกี่อเหมพอนเดลิม ใน



โลกทางกายภาพ ทบีกี่ใดมบีชบีวลิตทบีกี่นกักี่นยล่อมมบีการเตลิบโต การเตลิบโตอาจชล้า แตล่ชบีวลิตยล่อมผลลิต และเมพกี่อมกันหยยุดผลลิต มกัน
กร็กจาลกังเสพกี่อมลง-และนกักี่นคพอความตาย ถล้าไมล่มบีการเตลิบโต กร็ไมล่มบีชบีวลิต นบีกี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันในโลกฝฝ่ายวลิญญาณ พระ
เยซรูตรกัสวล่าบางคนเกลิดผลสามสลิบเทล่า บล้างกร็หกสลิบเทล่า บล้างกร็รล้อยเทล่า-แตล่พระองคร์ไมล่ไดล้ตรกัสวล่า “บางคนไมล่เกลิดผล
เลยแมล้แตล่นลิดเดบียว!”

เราตล้องเอาใจใสล่อยล่างใกลล้ชลิดตล่อคจากลล่าวในขล้อ 6: “กร็เปป็นไปไมล่ไดล้…” ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้พาเรายล้อนกลกับไป
ยกังสลิกี่งทบีกี่ถรูกอภลิปรายในขล้อกล่อน ๆ ทบีกี่เราไดล้เรบียนรรูล้วล่ามบีบางคนทบีกี่ประกาศตกัววล่าเปป็นครลิสเตบียนถถึงแมล้วล่าพวกเขายกังยถึด
ตลิดกกับระบบของคนเลวบีทบีกี่เปป็นกฎขล้อบกังคกับและภาพเลร็งตล่าง ๆ คนเหลล่านบีนี้เปป็นผรูล้เชพกี่อแตล่ปากทบีกี่ยกังยถึดตลิดกกับระบบ
เกล่านกันี้นของพระราชบกัญญกัตลิ ยกังวางใจในเครพกี่องสกัตวบรูชาตล่าง ๆ สมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมและสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่โมเสส
ไดล้สถาปนาซถึกี่งเปป็นเพบียงเงาและภาพเลร็งเทล่านกันี้น พวกเขาเหร็นพระเยซรูวล่าเปป็นอาจารยร์ทบีกี่เกล่งกาจและนกักรกักษาโรคทบีกี่
ยลิกี่งใหญล่-แตล่พวกเขาไมล่ยอมรกับการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ “ตามทบีกี่เขบียนไวล้
ในพระคกัมภบีรร์”

เหร็นไดล้ชกัดวล่ามนยุษยร์สามารถ “หลงไป” และมกันชกัดเจนพอ ๆ กกันทบีกี่วล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่หลงไปจรลิง ๆ กร็ไมล่
สามารถกลกับมาไดล้อบีก พระคจาขล้อนบีนี้กลล่าวชกัดแจล้งวล่า “กร็ไปไมล่ไดล้ทบีกี่จะพาพวกเขากลกับมาอบีกสรูล่การกลกับใจใหมล่” มบี
หลายคนทบีกี่สอนวล่าคน ๆ หนถึกี่งสามารถบกังเกลิดใหมล่อยล่างแทล้จรลิง ถรูกลล้างชจาระในพระโลหลิตและรกับความรอดโดย
พระคยุณซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีก-รอดวกันนบีนี้ หลงหายพรยุล่งนบีนี้ รอดอบีกวกันถกัดไปหรพอวกันอพกี่น หลกักคจาสอนเชล่นนกันี้นไมล่ถรูกพบเลยใน
พระวจนะของพระเจล้า พระคกัมภบีรร์สอนชกัดเจนวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกบรรยายในขล้อพระคจาตอนนบีนี้ของเรา หากพวก
เขาจะหลงไป กร็ไมล่มบีทางถรูกพากลกับมาไดล้อบีก เพราะมกันเปป็นไปไมล่ไดล้!

เปาโลกจาลกังพรูดถถึงคนทกันี้งหลายทบีกี่เขาไดล้เตพอนในขล้อ 1 และ 2 -คนทกันี้งหลายทบีกี่กลายเปป็นผรูล้เรบียนรรูล้ แตล่กร็กลกับ
ไปหาพลิธบีกรรมเหลล่านกันี้นแหล่งศาสนายลิว พวกเขาอาจเคยประกาศตกัววล่าเปป็นครลิสเตบียนแลล้วดล้วยซนี้จา แตล่พวกเขากร็ยกัง
เปป็นพวกถพอศาสนายลิวเหมพอนเดลิม โดยกลกับไปหาพลิธบีลล้างชจาระตล่าง ๆ การวางมพอ การวางรากฐานแหล่ง  “การก
ลกับใจเสบียใหมล่จากการงานตล่าง ๆ ทบีกี่ตายแลล้ว” อบีกครกันี้ง เราอล่านคจาประกาศแงล่บวกในโรม 10:4 วล่าพระครลิสตร์ทรง
เปป็นจยุดจบของพระราชบกัญญกัตลิเพพกี่อความชอบธรรมแกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ ผรูล้คนเหลล่านบีนี้ไมล่เคยเอาความเชพกี่อของตนวางไวล้
ในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าในฐานะพระบยุตรของพระเจล้าและพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเหลล่า
คนบาปอยล่างแทล้จรลิงเลย พวกเขาไมล่เคยตระหนกักและยอมรกับความจรลิงนกันี้นของโคโลสบี 2:10 อยล่างเตร็มทบีกี่ - “เรา
ครบบรลิบรูรณร์ในพระองคร์”

“...คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับความสวล่างมาครกันี้งหนถึกี่งแลล้ว…” นบีกี่พรรณนาถถึงผลกระทบโดยรวมของขล่าว
ประเสรลิฐทบีกี่มบีตล่อความคลิดของผรูล้ไดล้ยลิน: “แตล่จงระลถึกถถึงสมกัยกล่อนนกันี้น ซถึกี่งในวกันเหลล่านกันี้นหลกังจากทบีกี่พวกทล่านไดล้รกับ
ความสวล่างแลล้ว พวกทล่านไดล้อดทนตล่อการสรูล้รบอยล่างใหญล่หลวงแหล่งความยากลจาบากทกันี้งหลาย” (ฮบ. 10:32) 
การอล้างอลิงถถึงคนเหลล่านบีนี้ทบีกี่ไดล้รกับความสวล่างมาครกันี้งหนถึกี่งแลล้วกร็หมายถถึงการสล่องสวล่างทบีกี่ประทานใหล้เมพกี่อขล่าว
ประเสรลิฐถรูกไดล้ยลินเปป็นครกันี้งแรกดล้วยหรูและรกับเอาดล้วยความคลิด-เราอาจเรบียกมกันวล่า “เชพกี่อทบีกี่หกัวสมอง”

“ดล้วยวล่าถล้าพวกเราทจาบาปอยล่างจงใจหลกังจากทบีกี่พวกเราไดล้รกับความรรูล้แหล่งความจรลิงแลล้ว กร็ไมล่มบีเครพกี่อง
บรูชาสจาหรกับบาปทกันี้งหลายหลงเหลพออยรูล่อบีกตล่อไป” (ฮบ. 10:26) ทยุกคนทบีกี่เคยประกาศตกัววล่าเชพกี่อแลล้ว ไมล่วล่าจะเชพกี่อ



แทล้หรพอเชพกี่อปลอม กร็เคยไดล้รกับความสวล่างแลล้วครกันี้งหนถึกี่ง-มลิฉะนกันี้นพวกเขากร็คงไมล่มบีทางไดล้เขล้ารล่วมกกับครลิสตจกักรทล้อง
ถลิกี่นและประกาศตกัววล่าตล้อนรกับพระเยซรูเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดแลล้ว มบีสมาชลิกจจานวนมากของครลิสตจกักรโดยเฉลบีกี่ยทบีกี่ 
“ไดล้รกับความสวล่างแลล้ว” พวกเขาเขล้ารล่วมกกับครลิสตจกักรแลล้ว พวกเขาไดล้ตลิดตามพระครลิสตร์ในการรกับบกัพตลิศมาและ
พวกเขาหลายคนถวายทรกัพยร์ของตนดล้วยใจกวล้าง-กระนกันี้นภายในพวกเขากร็ไมล่มบีชบีวลิตทบีกี่เกลิดผลทบีกี่สมกกับการกลกับใจ
ใหมล่-ผลทบีกี่ถรูกผลลิตโดยอกัตโนมกัตลิโดยผรูล้หนถึกี่งทบีกี่กลกับใจจากบาปและบกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิง บยุคคลใดทบีกี่ไดล้ยลินขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคยุณของพระเจล้ากร็ “ไดล้รกับความสวล่าง” แลล้วเพราะวล่าพระวจนะของพระเจล้าเปป็นโคม ดวงสวล่าง
“ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า อกันนจาไปสรูล่ความรอดแกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ” (รม. 1:16)

คนมากมายไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐ พวกเขาไดล้รกับความสวล่างนกันี้นแลล้วแตล่พวกเขาปฏลิเสธทบีกี่จะเดลินในความ
สวล่างนกันี้น (1 ยอหร์น 1:7) พวกเขารกักความมพดแทนทบีกี่จะรกักความสวล่างและพวกเขาหนบีไปจากความสวล่างนกันี้น 
(ยอหร์น 3:19,20) คนอพกี่น ๆ ไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐ พวกเขาเชพกี่อและรกับความรอด แตล่ระหวล่างคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับ
ความสวล่างแลล้วและปฏลิเสธมกัน กกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับความสวล่างแลล้วและรกับมกันไวล้ กร็คพอ คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินขล่าว
ประเสรลิฐ ตระหนกักและถรูกโหมกระพพอโดยความจรลิงนกันี้น-บางทบีพวกเขากร็ถรูกฟป้องใจจนถถึงกกับตกัวสกักี่นเหมพอนอยล่าง
เฟลลิกสร์ดล้วยซนี้จา แตล่พวกเขากร็ปฏลิเสธทบีกี่จะตล้อนรกับพระเยซรูเจล้าโดยความเชพกี่อและเปปิดรกับความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน
จากหกัวใจ พวกเขาเปป็นเหมพอนผรูล้คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกพรรณนาในมกัทธลิว 15:8,9 เมพกี่อพระเยซรูตรกัสวล่า “ชนชาตลินบีนี้เขล้า
มาใกลล้เราดล้วยปากของพวกเขา และใหล้เกบียรตลิเราดล้วยรลิมฝปีปากของพวกเขา แตล่ใจของพวกเขาอยรูล่หล่างไกลจาก
เรา แตล่พวกเขานมกัสการเราโดยไรล้ประโยชนร์ โดยสอนบรรดาบทบกัญญกัตลิของมนยุษยร์เปป็นหลกักคจาสอนทกันี้งหลาย”

คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เปาโลกลล่าวคจาเตพอนทบีกี่จรลิงจกังตามทบีกี่ถรูกบกันทถึกไวล้ในทบีกี่นบีนี้ถรูกกลล่าววล่าไดล้รรูล้รสของประทานจาก
สวรรคร์นกันี้นแลล้ว-และ “ของประทานจากสวรรคร์นกันี้น” คพออะไร? ใน 2 โครลินธร์ 9:15 เปาโลพรูดถถึง “ของประทานทบีกี่
เหลพอจะพรรณนาไดล้” ของพระเจล้า ในยอหร์น 3:16 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับของประทานของพระเจล้าทบีกี่ใหล้แกล่โลกทบีกี่หลง
หาย และในเอเฟซกัส 2:8 เราอล่านวล่าเรารกับความรอดโดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อ, “ของประทานของ
พระเจล้า” “ของประทานจากสวรรคร์” นกันี้นจถึงหมายถถึงความรอดในพระครลิสตร์อยล่างไมล่ตล้องสงสกัย นบีกี่หมายความวล่า
คนเหลล่านบีนี้ไดล้บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิงไหม? ครลิสเตบียนไดล้ “รรูล้รส” แลล้วอยล่างแนล่นอน-แตล่เขากร็ทจามากกวล่ารรูล้รส 
การรรูล้รสกร็คพอการมบีประสบการณร์สล่วนตกัวเกบีกี่ยวกกับ ซถึกี่งตรงขล้ามกกับแคล่การไดล้ยลินมา การรรูล้รสไมล่รวมถถึงการกลิน และ
ยลิกี่งไมล่ไดล้หมายถถึงการยล่อยและการเปลบีกี่ยนเปป็นสารอาหารทบีกี่บจารยุงจากสลิกี่งทบีกี่ถรูกรรูล้รสนกันี้น

ชบีวลิตนลิรกันดรร์กลายเปป็นของเรา-ไมล่ใชล่โดย “การรรูล้รส”  แตล่โดยการกลิน โดยการดรูดซถึมเขล้าไป คน ๆ หนถึกี่ง
อาจชลิม-แตล่ไมล่กลิน คน ๆ หนถึกี่งอาจชลิม-และไมล่ดรูดซถึมสลิกี่งทบีกี่เขาชลิมเขล้าไป แตล่เมพกี่อเราคลิดถถึงการกลิน เรากร็คลิดถถึงการรรูล้รส
การเคบีนี้ยว และการกลพนสลิกี่งนกันี้นทบีกี่ถรูกรรูล้รส ดกังนกันี้นเมพกี่อเรารกับพระวจนะทบีกี่ถรูกปลรูกฝฟังไวล้นกันี้น (ยากอบ 1:21) เรากร็ดรูดซถึม
พระวจนะทบีกี่เปป็นวลิญญาณและชบีวลิตเขล้าไปจรลิง ๆ (ยอหร์น 6:63) “การรรูล้รส” นกันี้นไมล่พอ เราตล้องกลิน และคนเหลล่านบีนี้ทบีกี่
เปาโลเขบียนถถึงกร็ถรูกกลล่าววล่า พวกเขา “ไดล้รรูล้รส”

ในวลิวรณร์ 10:9,10 ยอหร์นผรูล้เปป็นทบีกี่รกักกลล่าววล่า “าพเจล้าไดล้ไปหาทรูตสวรรคร์องคร์นกันี้นและกลล่าวแกล่ทล่านวล่า 
“ขอใหล้หนกังสพอมล้วนเลร็กนกันี้นแกล่ขล้าพเจล้าเถลิด” และทล่านไดล้กลล่าวแกล่ขล้าพเจล้าวล่า “จงเอามกันไปเถลิด และกลินมกันเสบีย 
และมกันจะทจาใหล้ทล้องของเจล้าขม แตล่ในปากของเจล้า มกันจะหวานเหมพอนนนี้จาผถึนี้ง” และขล้าพเจล้ารกับหนกังสพอมล้วนเลร็ก



นกันี้นจากมพอของทรูตสวรรคร์ และกลินมกันเขล้าไป และในปากของขล้าพเจล้า มกันกร็หวานเหมพอนนนี้จาผถึนี้ง และทกันทบีทบีกี่
ขล้าพเจล้าไดล้กลินมกันเขล้าไปแลล้ว ทล้องของขล้าพเจล้ากร็ขม”

ชาวฮบีบรรูเหลล่านบีนี้ไดล้รรูล้รส “หลกักการเหลล่านกันี้นแหล่งหลกักคจาสอนของพระครลิสตร์” แลล้ว-นกักี่นคพอ “พระวจนะ
แหล่งการเรลิกี่มตล้นนกันี้นของพระครลิสตร์” แตล่พวกเขายกังคงปฏลิบกัตลิขล้อบกังคกับตล่าง ๆ ของศาสนายลิว โดยถพอรกักษาภาพเลร็ง
ตล่าง ๆ ของระบบภาคพกันธสกัญญาเดลิมอยรูล่ พวกเขาไมล่ไดล้รกับเอาของประทานนกันี้นของพระเจล้า-ความรอดโดย
พระคยุณผล่านทางความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วนกันี้นของพระเยซรู พวกเขาไดล้รรูล้รสแลล้วแตล่พวกเขาไมล่ไดล้กลิน
เขล้าไป พวกเขาไดล้ยลินเกบีกี่ยวกกับพระเยซรูแลล้ว พวกเขากจาลกังปะปนและคลยุกคลบีอยรูล่กกับพวกอกัครทรูตและชาวฮบีบรรูคน
อพกี่น ๆ ทบีกี่ไดล้บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิง และในการทจาเชล่นนกันี้นพวกเขากร็ไดล้รรูล้รสของพระครลิสตร์และฤทธลิธิ์เดชทบีกี่ชล่วย
ใหล้รอดและพระคยุณของพระองคร์แลล้ว

“...และไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้มบีสล่วนของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์” คจาพรูดนบีนี้แนล่นอนวล่าฟฟังดรูเหมพอนกลล่าวถถึง
ครลิสเตบียนคนหนถึกี่งทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้ว แตล่เชล่นเคย คจากรลิยากรบีก เมะเทคอโอ ซถึกี่งคจานาม เมะทอคอส มาจากมกัน 
หมายถถึง “ไปดล้วยกกัน” คนเหลล่านบีนี้ทบีกี่ไดล้เปป็น “ผรูล้มบีสล่วน” ของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้รล่วมแบล่งปฟันผลประโยชนร์แหล่ง
การกระทจากลิจและการสจาแดงใหล้ประจกักษร์อกันเหนพอธรรมชาตลิของพระองคร์แลล้ว พวกเขาไมล่เพบียงไดล้เหร็นผลกระทบ
ตล่าง ๆ ของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ในตกัวผรูล้อพกี่น แตล่โดยการคบหาสมาคมกกับผรูล้เชพกี่อเหลล่านบีนี้ทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้ว พวกเขา
กร็ไดล้รกับประโยชนร์และมบีความสยุขกกับพระพรเหลล่านกันี้น

เราทราบวล่าไมล่มบีการฟป้องใจเลยหากปราศจากพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ และไมล่มบีมนยุษยร์คนใดสามารถกลาย
เปป็นครลิสเตบียนไดล้นอกเสบียจากวล่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชกักนจาเขามา (ยอหร์น 6:44; 16:7-9) ดกังนกันี้น เมพกี่อผรูล้ใด
ไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐ ตระหนกักวล่าตนตล้องการพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด-อาจถถึงขกันี้นเขล้ารล่วมกกับครลิสตจกักรทล้องถลิกี่นบางแหล่ง
และยอมเขล้าพลิธบีบกัพตลิศมา เรากร็กลล่าวไดล้อยล่างแนล่นอนวล่าเขา “ไปดล้วยกกัน” กกับพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ แตล่อาจเปป็น
ไปไดล้เชล่นกกันวล่าเขาทจาสลิกี่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมดโดยไมล่ไดล้กลายเปป็นผรูล้มบีสล่วนในสภาพของพระเจล้า

คนเหลล่านบีนี้ทบีกี่เปาโลกจาลกังเขบียนถถึงไปดล้วยกกับความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนจนถถึงจยุดหนถึกี่ง-และจากนกันี้นกร็กลกับไป
หาศาสนายลิว พวกเขากจาลกังพยายามปนพระราชบกัญญกัตลิกกับพระคยุณเขล้าดล้วยกกัน ซถึกี่งเปป็นไปไมล่ไดล้เลย ความรอด
ตล้องเปป็นพระคยุณลล้วน ๆ หรพอไมล่กร็ไมล่เอาพระคยุณเลย ตามคจาสอนของเปาโลทบีกี่กลล่าวแกล่ครลิสตจกักรในแควล้นกาลา
เทบีย มกันคพอโดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อและไมล่เพลิกี่มสลิกี่งใดเขล้าไปทบีกี่เรากลายเปป็นลรูกทกันี้งหลายของพระเจล้า

“และไดล้ชลิมพระวจนะอกันดบีงามของพระเจล้า…” การชลิมพระวจนะอกันดบีงามของพระเจล้าตามทบีกี่ถรูกใชล้กกับ
ชาวฮบีบรรูเหลล่านบีนี้ดรูเหมพอนจะหมายความวล่า พวกเขาแคล่มบีความสยุขกกับขล้อดบีเหลล่านกันี้นของการแบล่งยยุคใหมล่นบีนี้ ผมขอ
เนล้นอบีกครกันี้งวล่าการชลิมไมล่ใชล่การดรูดซถึมเขล้าไป และขล้อลถึกลกับทบีกี่ถรูกเปปิดเผยแกล่อกัครทรูตเปาโล ซถึกี่งถรูกปปิดซล่อนไวล้มา
ตลอดหลายยยุคสมกัยแหล่งนลิรกันดรร์กาล กร็คพอ “พระครลิสตร์ในตกัวทล่าน อกันเปป็นทบีกี่หวกังแหล่งสงล่าราศบี” (คส. 1:26,27) มกัน
เปป็นไปไดล้ทบีกี่จะ “ชลิมและเหร็นวล่าองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงดบี” โดยไมล่ดรูดซถึมเขล้าไป ไมล่กลิน หรพอไมล่รกับพระครลิสตร์โดย
ความเชพกี่อ โดยไมล่ยอมใหล้พระองคร์เสดร็จเขล้ามาในใจ คนใดทบีกี่ถรูกฟป้องใจแลล้วจนถถึงจยุดทบีกี่เขล้ารล่วมกกับครลิสตจกักรสกักแหล่ง
หรพอเปปิดรกับบางชล่วงของศาสนากร็ทจาเชล่นนกันี้นเพราะวล่าเขาไดล้ยลิน (ไดล้ชลิม ไดล้รกับความสวล่างแหล่ง) ความดบีงามแหล่ง
พระวจนะของพระเจล้าแลล้ว



คนไมล่เชพกี่อจจานวนมากไดล้ชลิมพระวจนะอกันดบีงามของพระเจล้าแลล้วจนถถึงจยุดทบีกี่พวกเขาขอบคยุณพระเจล้าทบีกี่
โตอ๊ะอาหาร พวกเขากลล่าว (หรพออล่าน) คจาอธลิษฐานตล่าง ๆ กล่อนเขล้านอน-และ “พระวจนะอกันดบีงามของพระเจล้า” 
ในทบีกี่นบีนี้นล่าจะหมายถถึงบรรดาพระสกัญญาของพระเจล้าซถึกี่งเปป็นทบีกี่ปลอบโยนจลิตใจและทจาใหล้เกลิดความมกักี่นใจเสมอ (ฮบ.
10:35; ศคย. 1:13)

เมพกี่อคนทบีกี่เรารกักจากโลกนบีนี้ไป เรากร็พบการปลอบประโลมใจและความมกักี่นใจในยอหร์น 14 และเพลงสดยุดบี 
23 แตล่คน ๆ หนถึกี่งอาจอล่านพระสกัญญาเหลล่านบีนี้และถถึงกกับไดล้รกับประโยชนร์จากพวกมกันดล้วยซนี้จาในการไดล้พบการ
ปลอบประโลมใจและการปลอบโยน และยกังไมล่บกังเกลิดใหมล่เหมพอนเดลิม

ประสบการณร์ทกันี้งหล้าอยล่างนกันี้นทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในขล้อ 4 และ 5 เปป็นสลิกี่งทบีกี่ครลิสเตบียนทกันี้งหลายประสบจรลิง ๆ แตล่
พวกมกันกร็ถรูกประสบโดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่แคล่ประกาศตกัววล่ารกับความรอดแลล้วเชล่นกกัน แตล่จงสกังเกตวล่ากลิจกรรมเหลล่านบีนี้
มาไมล่ถถึงประสบการณร์ตล่าง ๆ แบบครลิสเตบียนทบีกี่แทล้จรลิง ยกตกัวอยล่างเชล่น ไมล่มบีการกลล่าวเลยวล่าพวกเขาถรูก “ทจาใหล้มบี
ชบีวลิตกกับพระครลิสตร์” มาสรูล่ชบีวลิตใหมล่ในพระองคร์แลล้ว หรพอวล่าพวกเขาถรูกสถลิตภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ หรพอ
ถรูกประทกับตราโดยพระองคร์จนถถึงวกันแหล่งการไถล่ถอนนกันี้น ไมล่มบีกลล่าวเลยวล่าพวกเขาเชพกี่อในพระเยซรูครลิสตร์เจล้าแลล้ว 
ผรูล้ทรงเปป็นพระวาทะนลิรกันดรร์ของพระเจล้า และพวกเขาไมล่ไดล้ถรูกใหล้ลกักษณะเฉพาะตกัวเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในพระ
คกัมภบีรร์วล่าเปป็นของผรูล้ทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิง ตรงกกันขล้าม ทยุกสลิกี่งทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงวล่าเปป็นของพวกเขากร็อาจใชล้ไดล้
กกับใครกร็ตามทบีกี่ไดล้หกันเสบียจากความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนไปสรูล่การถพอบกัญญกัตลิแบบเกล่าแหล่งศาสนายลิวแลล้ว

เปาโลกลล่าวเพลิกี่มเตลิมอบีกวล่าคนเหลล่านบีนี้ไดล้ “ชลิม…ฤทธลิธิ์เดชทกันี้งหลายแหล่งโลกทบีกี่จะมานกันี้น” พวกเขาไดล้ชลิม-แตล่
พวกเขาไมล่ไดล้รกับไวล้อยล่างเตร็มทบีกี่ พวกเขาไมล่ไดล้เปปิดรกับอยล่างเตร็มทบีกี่ ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้เหร็นงานรกับใชล้ของเปาโล
และอกัครทรูตคนอพกี่น ๆ กร็ไดล้เหร็นการอกัศจรรยร์ตล่าง ๆ ทยุกวกัน-โรคภกัยไขล้เจร็บทยุกอยล่างถรูกรกักษาใหล้หาย คนตาบอดกลกับ
มองเหร็น คนงล่อยกลกับเดลินไดล้-เปาโลทจาใหล้คนตายฟฟฟื้นดล้วยซนี้จา แนล่นอนวล่ามบีฤทธลิธิ์เดชทกันี้งหลายแหล่งยยุคทบีกี่จะมานกันี้น 
ฤทธลิธิ์เดชทกันี้งหลายทบีกี่มาจากพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดล้เทล่านกันี้น ฤทธลิธิ์เดชทกันี้งหลายทบีกี่จะมาพรล้อมกกับการครอบครอง
ของพระเยซรูเจล้าในฐานะกษกัตรลิยร์บนแผล่นดลินโลก หมายเหตยุอลิสยาหร์ 35:4-6

สลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่ผมเพลิกี่งชบีนี้ใหล้เหร็นถรูกประกาศในขล้อพระคจาตอนนบีนี้ของเราวล่าเปป็นประสบการณร์ตล่าง ๆ ของ
บางคนทบีกี่อาจหลงไป และถล้าพวกเขาหลงไปจรลิง ๆ  มกันกร็คงเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่พวกเขาจะถรูกพากลกับมาสรูล่การกลกับ
ใจใหมล่

จากกกันดารวลิถบี 23:11,12 เราทราบวล่าบาลาอกัมไดล้รกับความสวล่างแลล้ว เขาไดล้รกับความสวล่างนกันี้นแลล้วอยล่าง
แนล่นอนแตล่เขากร็จงใจหกันหลกังใหล้มกันและปฏลิเสธมกันเสบีย ในมกัทธลิว 12:20,21 พระเยซรูทรงเตพอนเกบีกี่ยวกกับ “พวกคน
ฟฟังทบีกี่เปป็นดลินหลินเยอะ”-คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินพระวจนะและรกับมกันไวล้ดล้วยความยลินดบี แตล่ไมล่มบีรากในตกัวพวกเขา

เอเฟซกัส 1:13 บรรยายถถึงความสกัมพกันธร์ของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่มบีตล่อผรูล้เชพกี่อ: “ในพระองคร์นกันี้น (พระ
ครลิสตร์) ทล่านทกันี้งหลายกร็ไดล้วางใจเชล่นเดบียวกกัน หลกังจากทบีกี่พวกทล่านไดล้ฟฟังพระวจนะแหล่งความจรลิง คพอขล่าวประเสรลิฐ
แหล่งความรอดของพวกทล่าน ในพระองคร์นกันี้น หลกังจากทบีกี่พวกทล่านไดล้เชพกี่อแลล้วดล้วย พวกทล่านกร็ไดล้รกับการประทกับ
ตราไวล้ดล้วยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นแหล่งพระสกัญญา”

ในกลิจการ 4:31 พวกอกัครทรูตไดล้อธลิษฐาน และบล้านหลกังนกันี้นทบีกี่พวกเขาประชยุมอยรูล่กร็ “สกักี่นสะเทพอน” บล้าน



หลกังนกันี้นยกังเหมพอนเดลิมไมล่ถรูกเปลบีกี่ยนแปลง แตล่ถล้ามบีพวกคนไมล่เชพกี่ออยรูล่ในหรพอรอบบล้านหลกังนกันี้น แนล่นอนวล่าพวกเขากร็
คงหวกักี่นไหวและไดล้รกับผลกระทบจากประสบการณร์นกันี้น ในกลิจการ 9 เซาโลแหล่งทารร์ซกัสมบีคณะทบีกี่รล่วมเดลินทางไปกกับ
เขา แตล่เทล่าทบีกี่เราทราบ มบีแคล่เซาโลทบีกี่บกังเกลิดใหมล่ผล่านทางประสบการณร์บนถนนไปเมพองดามกัสกกัส

เทล่าทบีกี่พระคกัมภบีรร์บกันทถึกไวล้ ชายทบีกี่เปป็นอกัมพาตคนนกันี้นเปป็นผรูล้เดบียวทบีกี่ไดล้รกับความรอดวกันนกันี้นทบีกี่เขาถรูกหยล่อนลง
มาทางหลกังคา กระนกันี้นหลายคนกร็ไดล้เหร็นฤทธลิธิ์เดชของพระวจนะ ฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ และฤทธลิธิ์เดช
ของยยุคทบีกี่จะมานกันี้นแลล้ว

ในฮบีบรรู 2:3 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับความรอดอกันยลิกี่งใหญล่นกันี้นซถึกี่งถรูกยพนยกันกล่อนโดยองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าและจาก
นกันี้นจถึงแกล่เราโดยคนทกันี้งหลายทบีกี่ไดล้ยลินพระองคร์ ผล่านทางบรรดาหมายสจาคกัญและการมหกัศจรรยร์และการอกัศจรรยร์
อกันหลากหลายของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ซบีโมนคนทจาเวทมนตรร์อกัศจรรยร์ใจกกับฤทธลิธิ์เดชเหลล่านกันี้นและการอกัศจรรยร์
เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกกระทจา แตล่เปโตรกร็ตจาหนลิเขาวล่า “อยรูล่ในนนี้จาดบีแหล่งความขมขพกี่น และในเครพกี่องจจาจองแหล่งความชกักี่วชล้า”
(กลิจการ 8:13-23)

ในขล้อพระคจาตอนนบีนี้ของเราไมล่มบีเลยสกักคจาทบีกี่กลล่าวถถึงการบกังเกลิดใหมล่ คยุณเชพกี่อจรลิง ๆ หรพอวล่าพระเจล้าใน
ความรกักของพระองคร์ พระเยซรูในพระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้รอดของพระองคร์ จะทรงใสล่ขล้อความตอนหนถึกี่งในภาคพกันธ
สกัญญาใหมล่เพพกี่อทจาใหล้ผรูล้คนสกับสนและทจาใหล้คนเหลล่านกันี้นทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิงตกใจกลกัว? แนล่ทบีเดบียววล่า
พระองคร์คงไมล่ทจาเชล่นนกันี้น! ถล้าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกพรรณนาในขล้อ 4,5, และ 6 เปป็นผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่าง
แทล้จรลิง พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กร็นล่าจะกลล่าวแบบงล่าย ๆ วล่า “เพราะมกันเปป็นไปไมล่ไดล้เลยสจาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้
บกังเกลิดใหมล่แลล้วครกันี้งหนถึกี่ง หากพวกเขาจะหลงไป จะนจาพวกเขากลกับมาสรูล่การกลกับใจใหมล่อบีกครกันี้ง”

แตล่พระวจนะไมล่ไดล้ประกาศเชล่นนกันี้นเลย คนเหลล่านบีนี้ไมล่ใชล่ผรูล้เชพกี่อแทล้ พวกเขาไมล่เคยไดล้บกังเกลิดใหมล่ นบีกี่เปป็นการ
พรรณนาถถึงคนกลยุล่มหนถึกี่งทบีกี่ประกาศตกัวเยอะแตล่ไมล่มบีความรอดจรลิง ๆ เลย พวกเขาไปถถึงประตรูแหล่งความรอดแลล้ว 
แตล่ปฏลิเสธทบีกี่จะเขล้าไป ดกังนกันี้น “พวกเขาจถึงหลงไป”

เพราะการไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐ พวกเขาจถึงเชพกี่อเรพกี่องบาปของตนและวล่าตนตล้องการพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดองคร์
หนถึกี่ง พวกเขามบีโอกาสทบีกี่จะกลายเปป็นผรูล้รกับพระคยุณของพระเจล้าซถึกี่งถรูกจกัดหาใหล้ในพระเยซรูครลิสตร์เจล้าแลล้ว พวกเขา
ไปไกลจนถถึงขนาดออกปากยอมรกับวล่าขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณของพระเจล้าเปป็นความจรลิง จากนกันี้นพวกเขากร็
จงใจและเตร็มใจกลกับไปหาระบบของคนเลวบี พวกเขาหกันไปจากองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าแหล่งสงล่าราศบีและ เหมพอน
บรรพบยุรยุษของพวกเขา โดยการทจาเชล่นนกันี้นพวกเขาจถึงไดล้ตรถึงพระบยุตรของพระเจล้าอบีกรอบ โดยตอกตะปรูตรถึง
พระองคร์ทบีกี่กางเขนนกันี้นโดยการปฏลิเสธพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์ ทจาใหล้พระองคร์ตล้องอกับอายอยล่าง
เปปิดเผย เมพกี่อพวกเขาปฏลิเสธพระครลิสตร์แลล้วอยล่างสลินี้นสยุดใจ กร็ไมล่มบีความหวกังเลยสจาหรกับพวกเขา พวกเขามบีโอกาส
เยอะแลล้วทบีกี่จะกลายเปป็นผรูล้เชพกี่อแทล้ ซถึกี่งบกังเกลิดจากพระเจล้าผล่านทางความเชพกี่อในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินและพระราชกลิจ
ทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วนกันี้นของพระเยซรู แตล่พวกเขากร็หกันเสบียจากความจรลิงนกันี้นและโดยการทจาเชล่นนบีนี้พวกเขาจถึงหกันเสบียจาก
ชบีวลิตไปสรูล่การปรกับโทษและความตายทบีกี่แนล่นอน:

“ผรูล้ทบีกี่เชพกี่อในพระบยุตรกร็ไมล่ตล้องถรูกปรกับโทษ แตล่ผรูล้ทบีกี่ไมล่เชพกี่อกร็ถรูกปรกับโทษอยรูล่แลล้ว เพราะเขามลิไดล้เชพกี่อใน
พระนามแหล่งพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า” (ยอหร์น 3:18)



เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคจาเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกใชล้ในขล้อ 6 เมพกี่อแปลตรงตกัวจะอล่านวล่า “ยกขถึนี้นไปไวล้บนเสา
หรพอไมล้กางเขน” คนเหลล่านบีนี้ทบีกี่เปาโลเขบียนถถึง “ทจาการตรถึงกางเขนพระเยซรูพระบยุตรของพระเจล้าซนี้จาอบีก” เราทราบ
วล่าการตรถึงพระครลิสตร์ทบีกี่กางเขนซนี้จาอบีกในความหมายจรลิง ๆ ของการตรถึงกางเขนไมล่มบีทางทจาไดล้เลย เพราะวล่าบกัดนบีนี้
พระองคร์ทรงไดล้รกับสงล่าราศบีแลล้วและประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า แตล่ผรูล้คนเหลล่านบีนี้ทบีกี่ไดล้รกับความสวล่าง
มาครกันี้งหนถึกี่งแลล้วและไดล้ชลิมพระวจนะและฤทธลิธิ์เดชเหลล่านกันี้นของโลกทบีกี่จะมา พวกเขากร็ตรถึงพระเยซรูครลิสตร์ทบีกี่กางเขน
ซนี้จาอบีกเพพกี่อตกัวเอง พวกเขาทจาเชล่นนกันี้นในตกัวพวกเขาเอง ในใจของพวกเขาเอง พวกเขาทจาใหล้พระองคร์เปป็นเหมพอน
คน ๆ หนถึกี่งทบีกี่ตายสจาหรกับตกัวพวกเขาเอง-แตล่พวกเขากร็ไปไกลกวล่านกันี้น: พวกเขาประจานพระองคร์ใหล้พวกคนไมล่เชพกี่อ
ดล่าวล่าและลล้อเลบียน จงศถึกษาคล้นควล้ากกันดารวลิถบี 25 คนเหลล่านกันี้นไมล่มบีทางยถึดเอาพระคยุณของพระเจล้าและรกับความ
รอดผล่านทางพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระครลิสตร์ไดล้ ถถึงแมล้วล่าพวกเขาจะอยากรกับความรอดกร็ตาม

สลิกี่งทบีกี่ไดล้เกลิดขถึนี้นกกับชาวแควล้นยรูดาหร์ในคพนแหล่งความสลินี้นหวกังซถึกี่งถรูกพรรณนาในอลิสยาหร์ 8:21,22 จะเปป็น
สล่วนแบล่งของคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกพรรณนาในทบีกี่นบีนี้:

“และเขาทกันี้งหลายจะผล่านแผล่นดลินไป โดยตกอยรูล่ในสภาวะยากลจาบากและหลิวโหย และตล่อมาเมพกี่อพวก
เขาจะหลิว พวกเขาเองจะเกรบีนี้ยวกราด และแชล่งดล่ากษกัตรลิยร์ของพวกเขาและพระเจล้าของพวกเขา และจะแหงน
หนล้าขถึนี้นมองขล้างบน และเขาทกันี้งหลายจะมองดรูทบีกี่แผล่นดลินโลก และจะมองเหร็นความทยุกขร์ใจและความมพดมน 
ความขมยุกขมกัวแหล่งความแสนระทม และพวกเขาจะถรูกผลกักไสเขล้าไปในความมพดทถึบ”

ในชล่วงเปลบีกี่ยนผล่านนกันี้น พระเจล้าไดล้ทรงโปรดประทานฤทธลิธิ์เดชทบีกี่ไมล่ธรรมดาแกล่ผรูล้คนเพพกี่อกระทจาการ
อกัศจรรยร์ตล่าง ๆ และของประทานทบีกี่อกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นและการกระทจากลิจของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ถรูก
แสดงออกในหลายวลิธบีโดยผรูล้คนจจานวนมาก ดรูเหมพอนวล่ามบีคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ ถถึงแมล้มบีฤทธลิธิ์เดชทบีกี่จะกระทจาการอกัศจรรยร์
ตล่าง ๆ ยกังไมล่ไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นลรูกทบีกี่บกังเกลิดจากพระเจล้าเลย “ถรูกเปลบีกี่ยนแปลงโดยการฟฟฟื้นฟรูใหมล่แหล่งจลิตใจของพวก
เขา” มกัทธลิว 21:23 และ 1 โครลินธร์ 13:1,2 สนกับสนยุนคจากลล่าวนบีนี้

พระเยซรูทรงชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนวล่าบางคนจะกลล่าววล่า “พระองคร์เจล้าขล้า พระองคร์เจล้าขล้า ขล้าพระองคร์ทกันี้ง
หลายไดล้พยากรณร์ในพระนามของพระองคร์มลิใชล่หรพอ และในพระนามของพระองคร์ไดล้ขกับผบีออกหลายตนมลิใชล่หรพอ 
และในพระนามของพระองคร์ไดล้กระทจาการงานมหกัศจรรยร์เปป็นอกันมากมลิใชล่หรพอ” และพระองคร์จะทรงตอบกลกับ
วล่า “เราไมล่เคยรรูล้จกักพวกเจล้าเลย! จงไปเสบียใหล้พล้นจากเรา พวกเจล้าทบีกี่กระทจาความชกักี่วชล้า!” (มธ. 7:22,23) มกันเปป็น
ไปไดล้ทบีกี่จะกระทจาการอกัศจรรยร์ตล่าง ๆ ดล้วยซนี้จา-และยกังไมล่เคยบกังเกลิดใหมล่อยล่างแทล้จรลิงเลย นกักี่นเปป็นขล้อยกเวล้น
มากกวล่าทบีกี่จะเปป็นกฎ แตล่มกันกร็ไมล่ไดล้ขกัดแยล้งกกับคจาสอนของพระเยซรูและเปาโลอยล่างแนล่นอน

ในคจากลล่าวทบีกี่วล่า “ถล้าเขาเหลล่านกันี้นจะหลงไป” ภาษากรบีกมบีพลกังมากกวล่าเยอะในมกัทธลิว 7:27 ทบีกี่พระเยซรู
ตรกัสถถึงบล้านทบีกี่ถรูกสรล้างบนทรายวล่า “การพกังทลายลง (the fall) ของมกันกร็ใหญล่โต” โดยการ “หลงไป” (falling 
away) เราจะตล้องเขล้าใจอยล่างชกัดแจล้งวล่านบีกี่ไมล่ไดล้กลล่าวถถึงการลล้มในบาปเปป็นครกันี้งคราว และไมล่ใชล่การปฏลิเสธหลกัก
การแบบครลิสเตบียนบางประการ แตล่มกันเปป็นการหลงไปอยล่างสลินี้นเชลิงและสมบรูรณร์ การละทลินี้งความเชพกี่อนกันี้นไปเลย 
มกันคพอการจงใจหกันไปจากพระเจล้า การหกันหลกังของตนใหล้แกล่ความจรลิงทบีกี่ถรูกเปปิดเผยแลล้วของพระเจล้า ความจรลิงซถึกี่ง
ถรูกทจาใหล้ทราบผล่านทางความสวล่างของพระวจนะ มกันเกบีกี่ยวขล้องกกับการปฟัดทลินี้งความจรลิงอยล่างสลินี้นเชลิง ซถึกี่งถรูกกลล่าว



ถถึงใน 1 ทลิโมธบี 1:19 วล่าเปป็น “การอกัปปางลง” ในเรพกี่องความเชพกี่อนกันี้น 
คนเหลล่านบีนี้ หลกังจากไดล้รกับความสวล่างนกันี้น ความจรลิงนกันี้น และฤทธลิธิ์เดชนกันี้นของขล่าวประเสรลิฐแลล้ว กร็

ประกาศอยล่างโจล่งแจล้งวล่าตนปฏลิเสธความจรลิงนกันี้นและหลกักการเหลล่านกันี้นของความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน มกันเปป็นไปไมล่
ไดล้แลล้วทบีกี่จะนจาคนแบบนกันี้นกลกับมาสรูล่การกลกับใจใหมล่

คนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วไมล่เพบียงกลกับใจจากบาป แตล่ “ถรูกสรล้างในพระเยซรูครลิสตร์” (อฟ. 2:10) โดยกลาย
เปป็น “ผรูล้ถรูกสรล้างใหมล่” (2 คร. 5:17) การกลกับใจใหมล่บล่งบอกถถึงการเปลบีกี่ยนแปลงความคลิด (มธ. 21:29; รม.
 11:29) ยรูดาสกลกับใจ-แตล่การกลกับใจของเขาไมล่ไดล้กล่อเกลิดสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งมาพรล้อมกกับความรอด (มธ. 27:3-5) 
ของเขาคพอ “ความเสบียใจแบบของโลก” และ “ความเสบียใจแบบของโลกกร็กระทจาใหล้เกลิดความตาย” (2 คร.
 7:10) คนเหลล่านบีนี้ยกังไมล่ไดล้ถรูกสรล้างใหมล่ในพระเยซรูครลิสตร์ผล่านทางการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่และฤทธลิธิ์เดช
ของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ พวกเขาไมล่ไดล้เชพกี่อ “ความจรลิงนกันี้นตามทบีกี่มกันมบีอยรูล่ในพระเยซรู”

มกันชกัดเจนมาก ๆ วล่า “เปป็นไปไมล่ไดล้” คพอความหมายทบีกี่แทล้จรลิงตรงนบีนี้ บางสลิกี่งกร็เปป็นไปไมล่ไดล้อยล่างแนล่นอน
กกับพระเจล้าเพราะลกักษณะเฉพาะของพระองคร์ มบีบางสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงทจาไมล่ไดล้-นกักี่นคพอ พระเจล้าทรงโกหกไมล่ไดล้
(ฮบ. 6:18; ทต. 1:2) พระองคร์ไมล่สามารถใหล้อภกัยบาปโดยปราศจากตกัวแทนผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ไมล่มบีความผลิดซถึกี่งนจาความ
พอใจมาสรูล่ความบรลิสยุทธลิธิ์และความยยุตลิธรรมของพระองคร์ (นาฮรูม 1:3) นอกจากนบีนี้ จงศถึกษาคล้นควล้า 1 ซามรูเอล 
15:28,29

ความเชพกี่อเปป็นสลิกี่งทบีกี่เปป็นไปไมล่ไดล้เลยหากปราศจากการไดล้ยลินพระวจนะ จงศถึกษาคล้นควล้า โรม 10:13-17 
ทบีกี่มกันถรูกชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนวล่าคน ๆ หนถึกี่งตล้องไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐกล่อนทบีกี่เขาจะสามารถเชพกี่อขล่าวประเสรลิฐและใชล้
ความเชพกี่อทบีกี่ชล่วยใหล้รอด มกันเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่พระเจล้าจะประทานความรอดใหล้แกล่บยุคคลใดกล่อนทบีกี่คน ๆ นกันี้นไดล้ยลิน 
เชพกี่อ และรกับเอาพระวจนะ

เชล่นเดบียวกกัน ความรอดทบีกี่ปราศจากการกลกับใจใหมล่กร็เปป็นสลิกี่งทบีกี่เปป็นไปไมล่ไดล้สจาหรกับพระเจล้า (ลรูกา 13:3,5)
จจาเปป็นทบีกี่จะตล้องกลกับใจใหมล่-หรพอไมล่กร็พลินาศ พระเจล้าไมล่สามารถยอมรกับคน ๆ หนถึกี่งเขล้าสรูล่ครอบครกัวของพระองคร์
ไดล้โดยปราศจากการกลกับใจใหมล่ นกักี่นคพอ “ความเปป็นไปไมล่ไดล้” ทบีกี่ถรูกสพกี่อในทบีกี่นบีนี้เปป็นหลกัก

มกันเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่จะ “นจากลกับมาสรูล่การกลกับใจใหมล่” ผรูล้ใดทบีกี่ไดล้ยลินและปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐแหล่ง
พระคยุณของพระเจล้า เพราะไมล่มบีขล่าวประเสรลิฐอพกี่นแลล้ว ไมล่มบีขล่าวสารเพลิกี่มเตลิมเกบีกี่ยวกกับการกลกับใจใหมล่แลล้ว พระ
ครลิสตร์ทรงเปป็นจยุดจบของพระราชบกัญญกัตลิเพพกี่อความชอบธรรมแกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ สจาหรกับเราพระองคร์ทรงถรูกทจาใหล้
เปป็นสตลิปฟัญญา ความชอบธรรม การชจาระแยกตกันี้ง และการไถล่แลล้ว ในพระองคร์คพอความเพบียงพอของเรา ใน
พระองคร์เรากร็ครบบรลิบรูรณร์ พระครลิสตร์-ผรูล้ทรงถรูกตรถึงกางเขน ถรูกฝฟัง ทรงเปป็นขถึนี้นอบีก-ไดล้ถรูกประกาศแกล่ชาวฮบีบรรู
เหลล่านบีนี้แลล้ว แตล่พวกเขากร็ตราหนล้าพระองคร์วล่าเปป็นคนลวงโลก และไมล่มบีนามอพกี่นแลล้วซถึกี่งโดยและผล่านทางนามนกันี้น
พวกเขาจะสามารถรกับความรอดไดล้ พวกเขาปฏลิเสธพระครลิสตร์แหล่งกลโกธานกันี้นอยล่างเปปิดเผย ซถึกี่งทจาใหล้ตกัวพวกเขา
เองหมดหวกัง และสลิกี่งเดบียวทบีกี่จะกลล่าวไดล้เกบีกี่ยวกกับคนแบบนบีนี้กร็คพอ “เอฟราอลิมกร็ผรูกพกันอยรูล่กกับบรรดารรูปเคารพแลล้ว 
จงปลล่อยเขาแตล่ลจาพกัง” (ฮชย. 4:17)

พระเยซรูตรกัสถถึงคนแบบนบีนี้ในมกัทธลิว 15:14 เมพกี่อพระองคร์ตรกัสวล่า “จงปลล่อยพวกเขาไปเถลิด พวกเขาเปป็น



พวกผรูล้นจาตาบอดของคนตาบอด และถล้าคนตาบอดนจาทางคนตาบอด ทกันี้งครูล่จะตกลงไปในครูนนี้จา”
พวกเขาตรถึงกางเขนพระบยุตรของพระเจล้าใหมล่แกล่ตกัวพวกเขาเองและทจาใหล้พระองคร์อกับอายอยล่างเปปิดเผย

เพราะวล่าพวกเขาไดล้รกับและปฏลิเสธความรรูล้เกบีกี่ยวกกับความจรลิงนกันี้น พวกเขาไดล้ยลินความจรลิงนกันี้นแลล้ว แตล่พวกเขาจงใจ
หกันไปเสบียจากมกัน และเมพกี่อพวกเขาจงใจหกันไปจากพระครลิสตร์ กร็ไมล่มบีเครพกี่องบรูชาอพกี่นแลล้ว เลพอดของวกัวผรูล้ นกเขา ลรูก
แกะไมล่สามารถขจกัดบาปของพวกเขาออกไปไดล้ พระโลหลิตของพระเมษโปดกนกันี้นไดล้ถรูกหลกักี่งรลินแลล้ว แตล่พวกเขา
นกับวล่าพระโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญานกันี้นเปป็นสลิกี่งมลทลินและกลกับไปหาเลพอดแหล่งระบบของคนเลวบี สจาหรกับคนเหลล่านกันี้น
 “ไมล่มบีเครพกี่องบรูชาลบบาปเหลพออยรูล่อบีกตล่อไปแลล้ว” และเทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับการชล่วยพวกเขาใหล้รอด พระเจล้ากร็ทรง
ชล่วยไมล่ไดล้เพราะวล่าพวกเขาไดล้หกันหลกังของตนใหล้แกล่เครพกี่องบรูชาหนถึกี่งเดบียวนกันี้นทบีกี่ทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยอยล่าง
สมบรูรณร์

คนแบบนกันี้นเปป็นพวกเดบียวกกับทบีกี่ไดล้ตรถึงองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทบีกี่กางเขน กระนกันี้นพวกเขากร็ทจามากกวล่าเพพกี่อหลรูล่
เกบียรตลิพระเยซรูครลิสตร์ เมพกี่อเทบียบกกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้เรบียกรล้องใหล้ประหารชบีวลิตพระองคร์และตรถึงพระองคร์ทบีกี่กางเขน
นกันี้น! 

คจาเตพอนอกันนล่าหวาดหวกักี่นนบีนี้ถรูกกลล่าวแกล่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเปป็นหลกัก เพพกี่อกระตยุล้นคนเหลล่านกันี้นทบีกี่กลายเปป็น
คนเกบียจครล้านไปเสบียแลล้ว ศาสนาของบรรพบยุรยุษของพวกเขาเปป็นศาสนาแหล่งบรรดาคจาพยากรณร์ ภาพเลร็งและ
เงา พวกเขามบีความรรูล้อยรูล่บล้าง พวกเขาไดล้รกับแสงเรพองรองแหล่งความจรลิงนกันี้นแลล้ว “พระวจนะแหล่งการเรลิกี่มตล้นของ
พระครลิสตร์”-แตล่พวกเขาไมล่ไดล้เขล้าใจอยล่างถล่องแทล้ พวกเขาไมล่ไดล้ทราบความหมายทบีกี่ครบถล้วนของเครพกี่องบรูชาและ
ภาพเลร็งเหลล่านกันี้น

แตล่บกัดนบีนี้-สลิกี่งซถึกี่งครบบรลิบรูรณร์นกันี้นไดล้มาแลล้วและพวกเขามบีความสวล่างอกันเตร็มเปปีปี่ยมของขล่าวประเสรลิฐแลล้ว 
ไมล่มบีขล้ออล้างใหล้พวกเขากลกับไปหาภาพเลร็งตล่าง ๆ แลล้ว บกัดนบีนี้ตกัวจรลิงนกันี้นไดล้มาแลล้ว และการทบีกี่พวกเขากลกับไปหา
ศาสนายลิวกร็เทล่ากกับเปป็นการเขล้าไปในบล้านหลกังนกันี้นทบีกี่พวกเขาไดล้ปลล่อยทลินี้งรล้าง และบกันี้นปลายของพวกเขากร็แยล่ยลิกี่งกวล่า
ในตอนแรก

“เมพกี่อผบีโสโครกออกมาจากผรูล้ใดแลล้ว มกันกร็เดลินทล่องไปในสถานทบีกี่แหล้งแลล้งทกันี้งหลาย โดยแสวงหาการหยยุด
พกัก แตล่ไมล่พบเลย แลล้วมกันกร็กลล่าววล่า ‘ขล้าจะกลกับไปยกังเรพอนของขล้าทบีกี่ขล้าไดล้ออกมานกันี้น’ และเมพกี่อมกันมาถถึงแลล้ว มกันกร็
พบวล่าเรพอนนกันี้นวล่างเปลล่า ถรูกปฟัดกวาดและตกแตล่งไวล้แลล้ว แลล้วมกันจถึงไปและพาผบีอพกี่นอบีกเจร็ดผบีทบีกี่ชกักี่วกวล่ามกันเองมาดล้วย
กกันกกับมกัน และพวกมกันกร็เขล้าไปและอาศกัยอยรูล่ทบีกี่นกักี่น และสภาพในตอนทล้ายของคนนกันี้นกร็เลวรล้ายกวล่าตอนแรก จะ
เปป็นอยล่างนกันี้นแหละกกับคนชกักี่วอายยุอกันชกักี่วนบีนี้” (มธ. 12:43-45)

“โอ เยรรูซาเลร็ม ๆ เจล้าผรูล้ทบีกี่ฆล่าบรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวล้างคนทกันี้งหลายซถึกี่งถรูกสล่งมายกังพวก
เจล้า เราใครล่จะรวบรวมลรูก ๆ ของเจล้าไวล้เนพอง ๆ เหมพอนแมล่ไกล่กกลรูก ๆ ของมกันใหล้อยรูล่ใตล้ปปีกของมกัน และพวกเจล้า
ไมล่ยอมเลย ดรูเถลิด ‘บล้านเรพอนของพวกเจล้ากร็ถรูกละทลินี้งใหล้รกรล้างแกล่พวกเจล้า’” (มธ. 23:37,38)

เราตล้องจจาไวล้วล่าไมล่ใชล่ทยุกคนทบีกี่ประกาศตกัววล่ารกับความรอดแลล้วไดล้รกับความรอดอยล่างแทล้จรลิง ไมล่ใชล่ทยุกคนทบีกี่
ประกาศวล่าตนไดล้ยอมรกับขล่าวประเสรลิฐแลล้วไดล้บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิง พวกเขารกับเอาขล่าวสารนกันี้นดล้วยหกัว
สมองแตล่ไมล่ใชล่ดล้วยหกัวใจ เชาวนร์ปฟัญญาของพวกเขาไดล้รกับขล้อมรูลและความสวล่าง และพวกเขาตระหนกักวล่าตน



ตล้องการพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดคนหนถึกี่ง ขล่าวประเสรลิฐตรวจคล้นใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบ ความรรูล้สถึกตามธรรมชาตลิอาจถรูก
กระตยุล้นแตล่พระวจนะยกังไมล่หยกักี่งรากในใจนกันี้น วกันนบีนี้เรายกังมบี “ฝรูงชนทบีกี่ปะปนกกัน” อยรูล่เหมพอนเดลิม (อพย. 12:38)

ใจทบีกี่ไมล่ไดล้ถรูกสรล้างใหมล่กร็ “เตร็มไปดล้วยการหลอกลวงเหนพอกวล่าสลิกี่งสารพกัด และชกักี่วอยล่างรล้ายกาจ” (ยรม. 
17:9) เราตล้องตระหนกักอยรูล่เสมอและเอาใจใสล่คจาเตพอนทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อนกันี้นของพระเจล้า จงศถึกษาคล้นควล้าปฐมกาล 2:17; 
เลวบีนลิตลิ 26:15,16; มกัทธลิว 3:8; โรม 11:21; 1 โครลินธร์ 10:12

แตล่เรามบีพระสกัญญาทบีกี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้ซถึกี่งถรูกบกันทถึกไวล้ใน 1 โครลินธร์ 10:13: “ไมล่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขถึนี้น
กกับพวกทล่าน นอกเหนพอจากการทดลองซถึกี่งเคยเกลิดกกับมนยุษยร์ทกันี้งหลาย แตล่พระเจล้าทรงสกัตยร์ซพกี่อ ผรูล้จะไมล่ทรง
อนยุญาตใหล้พวกทล่านถรูกทดลองเกลินกวล่าทบีกี่พวกทล่านจะสามารถทนไดล้ แตล่พรล้อมกกับการทดลองนกันี้น จะโปรดใหล้มบี
ทางทบีกี่จะหลบหนบีไดล้ดล้วย เพพกี่อพวกทล่านจะสามารถทนไดล้”

และฟปีลลิปปปี 1:6: “โดยมบีความมกักี่นใจในสลิกี่งนบีนี้เองวล่า พระองคร์ผรูล้ทรงตกันี้งตล้นการดบีไวล้ในพวกทล่านแลล้ว จะทรง
กระทจาการดบีนกันี้นจนถถึงวกันของพระเยซรูครลิสตร์!”

ทล่านผรูล้อล่านทบีกี่รกัก หากความหวกังของคยุณอยรูล่ในสลิกี่งใดหรพอผรูล้ใดนอกจากพระเยซรูครลิสตร์เจล้า บล้านของคยุณกร็ถรูก
กล่อขถึนี้นบนทราย หนทางเดบียวทบีกี่จะรกับความรอดคพอ โดยการยอมรกับพระครลิสตร์ พวกสาวกทรูลถามพระเยซรูวล่า “ถล้า
อยล่างนกันี้นใครจะรอดไดล้?” พระองคร์ตรกัสตอบวล่า “สจาหรกับมนยุษยร์สลิกี่งนบีนี้เปป็นไปไมล่ไดล้ แตล่สจาหรกับพระเจล้าสลิกี่งสารพกัดกร็
เปป็นไปไดล้” (มธ. 19:26) เราทราบวล่าความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า (โยนาหร์ 2:9) ไมล่ใชล่มาจากมนยุษยร์ผรูล้
ถรูกสรล้าง: “ดกังนกันี้นจถึงไมล่ไดล้เปป็นของผรูล้ทบีกี่มบีความประสงคร์ หรพอของผรูล้ทบีกี่วลิกี่งแขล่ง แตล่เปป็นของพระเจล้าผรูล้ทรงสจาแดงพระ
เมตตา” (รม. 9:16)

พระเยซรูตรกัสแกล่นลิโคเดมกัส-และแกล่พวกเรา: “...ยกเวล้นผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดไดล้บกังเกลิดใหมล่ ผรูล้นกันี้นไมล่สามารถเหร็น
อาณาจกักรของพระเจล้าไดล้..ยกเวล้นผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดไดล้บกังเกลิดจากนนี้จาและจากพระวลิญญาณ ผรูล้นกันี้นไมล่สามารถเขล้าใน
อาณาจกักรของพระเจล้าไดล้…อยล่าประหลาดใจทบีกี่เรากลล่าวแกล่ทล่านวล่า ทล่านทกันี้งหลายตล้องบกังเกลิดใหมล่” (ยอหร์น 
3:3,5,7)

ยอหร์น 3:16 ถรูกเรบียกบล่อย ๆ วล่าเปป็น “ขล่าวประเสรลิฐแบบสรยุปยล่อ” มกันบอกเราวล่าพระเจล้าทรงรกักโลกยลิกี่ง
นกักจนพระองคร์ไดล้ประทานพระเยซรู “เพพกี่อผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่เชพกี่อในพระบยุตรนกันี้นจะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์” เราไดล้
ขล้อยยุตลิแลล้ว! ชบีวลิตนลิรกันดรร์คพอชบีวลิตทบีกี่ไมล่สลินี้นสยุด-และมกันกลายเปป็นของเราโดยการเชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์เจล้า

อบีกครกันี้งพระเยซรูตรกัสวล่า “และเมพกี่อทล่าน (ผรูล้เลบีนี้ยงแกะนกันี้น) ตล้อนแกะทกันี้งหลายของทล่านเองออกไปแลล้ว ทล่าน
กร็เดลินนจาหนล้าพวกมกันไป และแกะเหลล่านกันี้นกร็ตามทล่านไป เพราะพวกมกันรรูล้จกักเสบียงของทล่าน และพวกมกันจะไมล่ตาม
คนแปลกหนล้าไปเลย แตล่จะหนบีไปจากเขา เพราะแกะเหลล่านกันี้นไมล่รรูล้จกักเสบียงของพวกคนแปลกหนล้า…แกะทกันี้งหลาย
ของเรายล่อมฟฟังเสบียงของเรา และเรารรูล้จกักแกะเหลล่านกันี้น และแกะเหลล่านกันี้นตามเรา และเราใหล้ชบีวลิตนลิรกันดรร์แกล่แกะ
เหลล่านกันี้น และแกะเหลล่านกันี้นจะไมล่พลินาศเลย และจะไมล่มบีผรูล้ใดถอนแกะเหลล่านกันี้นไปจากมพอของเราไดล้ พระบลิดาของ
เรา ผรูล้ซถึกี่งไดล้ประทานแกะเหลล่านกันี้นใหล้แกล่เรา ทรงเปป็นใหญล่กวล่าสลิกี่งสารพกัด และไมล่มบีผรูล้ใดสามารถถอนแกะเหลล่านกันี้น
ไปจากพระหกัตถร์ของพระบลิดาของเราไดล้” (ยอหร์น 10:4,5,27-29) ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ไมล่ตล้องการคจาอธลิบายขยาย
ความของผรูล้รกับใชล้คนใด พวกมกันอธลิบายตกัวเองอยรูล่แลล้ว



เปาโลกลล่าวภายใตล้การดลใจวล่า “เหตยุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ จถึงไมล่มบีการปรกับโทษแกล่คนทกันี้งหลายซถึกี่งอยรูล่ในพระเยซรู
ครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งไมล่ดจาเนลินตามเนพนี้อหนกัง แตล่ตามพระวลิญญาณ” (รม. 8:1) ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์และดล้วย
เหตยุนบีนี้การปรกับโทษทกันี้งปวงจถึงถรูกถอนออกไปเสบีย พระคจาขล้อนบีนี้ไมล่ไดล้กลล่าววล่า “ถล้าพวกเขาไมล่ดจาเนลินตามเนพนี้อหนกัง” 
มกันกลล่าววล่า “ผรูล้ซถึกี่งไมล่ดจาเนลิน…” ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายไมล่ดจาเนลินตามเนพนี้อหนกังเพราะวล่าพวกเขาถรูกนจาโดยพระวลิญญาณ 
และ “ถล้าผรูล้ใดไมล่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรูล้นกันี้นกร็ไมล่เปป็นของพระองคร์” (รม. 8:9) 

“และพวกเราทราบวล่า ทยุกสลิกี่งทจางานดล้วยกกันเพพกี่อใหล้เกลิดผลดบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีกี่รกักพระเจล้า คพอแกล่คนทกันี้ง
หลายทบีกี่เปป็นผรูล้รกับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์ เพราะวล่าผรูล้ทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงทราบลล่วงหนล้าอยรูล่แลล้ว 
พระองคร์ไดล้ทรงตกันี้งไวล้ลล่วงหนล้าใหล้เปป็นตามลกักษณะพระฉายของพระบยุตรของพระองคร์ดล้วย เพพกี่อพระบยุตรนกันี้นจะไดล้
เปป็นบยุตรหกัวปปีทล่ามกลางพวกพบีกี่นล้องเปป็นอกันมาก ยลิกี่งกวล่านกันี้น ผรูล้ทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงตกันี้งไวล้ลล่วงหนล้านกันี้น พระองคร์ไดล้ทรง
เรบียกคนเหลล่านกันี้นดล้วย และผรูล้ทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงเรบียกนกันี้น พระองคร์ไดล้ทรงนกับวล่าคนเหลล่านกันี้นชอบธรรมดล้วย และผรูล้ทบีกี่
พระองคร์ทรงนกับวล่าชอบธรรมแลล้วนกันี้น พระองคร์กร็โปรดใหล้คนเหลล่านกันี้นมบีสงล่าราศบีแลล้วดล้วย แลล้วพวกเราจะวล่า
อยล่างไรเรพกี่องสลิกี่งเหลล่านบีนี้ ถล้าพระเจล้าทรงอยรูล่ฝฝ่ายพวกเรา ใครเลล่าจะตล่อตล้านพวกเราไดล้ พระองคร์ผรูล้มลิไดล้ทรงหวงพระ
บยุตรของพระองคร์เอง แตล่ไดล้โปรดประทานพระบยุตรนกันี้นไวล้เพพกี่อพวกเราทยุกคน พระองคร์พรล้อมกกับพระบยุตรนกันี้น จะ
ไมล่โปรดประทานสลิกี่งสารพกัดแกล่พวกเราโดยไมล่คลิดคล่าไดล้อยล่างไร ใครเลล่าจะฟป้องสลิกี่งใด ๆ ตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่พระเจล้า
ไดล้ทรงเลพอกไวล้แลล้ว คพอพระเจล้าผรูล้ทรงนกับวล่าชอบธรรม ใครเลล่าจะเปป็นผรูล้ปรกับโทษอบีก คพอพระครลิสตร์ผรูล้ไดล้ทรง
สลินี้นพระชนมร์แลล้ว ใชล่แลล้ว ผรูล้ไดล้ทรงคพนพระชนมร์แลล้วตล่างหาก ผรูล้ซถึกี่งทรงสถลิต ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า ผรูล้
ซถึกี่งทรงอธลิษฐานขอเพพกี่อพวกเราดล้วย

“ใครจะแยกพวกเราออกจากความรกักของพระครลิสตร์เลล่า จะเปป็นความยากลจาบาก หรพอความทยุกขร์ หรพอ
การขล่มเหง หรพอการกกันดารอาหาร หรพอการเปลพอยกาย หรพอการถรูกโพยภกัย หรพอการถรูกคมดาบหรพอ ตามทบีกี่มบี
เขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘เพราะเหร็นแกล่พระองคร์ ขล้าพระองคร์ทกันี้งหลายจถึงถรูกประหารวกันยกังคกี่จา ขล้าพระองคร์ทกันี้งหลายถรูกนกับ
วล่าเปป็นเหมพอนแกะสจาหรกับการเอาไปฆล่า’ ไมล่เลย ในสลิกี่งทกันี้งหลายเหลล่านบีนี้ พวกเราเปป็นยลิกี่งกวล่าเหลล่าผรูล้พลิชลิตโดยทาง
พระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงรกักพวกเรา

“เพราะขล้าพเจล้าเชพกี่อมกักี่นวล่า แมล้แตล่ความตาย หรพอชบีวลิต หรพอบรรดาทรูตสวรรคร์ หรพอบรรดาเทพผรูล้ครอบ
ครองอาณาจกักร หรพอบรรดาเทพผรูล้มบีอจานาจ หรพอสลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งอยรูล่ในปฟัจจยุบกันนบีนี้ หรพอสลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งจะมาในภาย
หนล้า หรพอซถึกี่งสรูง หรพอซถึกี่งลถึก หรพอสลิกี่งอพกี่นใดทบีกี่ไดล้ทรงสรล้างแลล้วนกันี้น จะไมล่สามารถแยกพวกเราออกจากความรกักของ
พระเจล้า ซถึกี่งอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเราไดล้” (รม. 8:28-39)

ผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วและถรูกลล้างชจาระในพระโลหลิตนกันี้นถรูกลลิขลิตลล่วงหนล้าใหล้เปป็นตามแบบพระฉาย
ของพระบยุตรทบีกี่รกักของพระเจล้า เรามบีการรกับประกกันวล่าทยุกสลิกี่ง-ไมล่ใชล่สลิกี่งเดบียว และไมล่ใชล่หลายสลิกี่งทบีกี่แตกตล่าง ณ วาระ
ทบีกี่แตกตล่าง-แตล่ทยุกสลิกี่งทบีกี่เกลิดขถึนี้นกกับผรูล้เชพกี่อคนหนถึกี่งบวกรวมกกันเพพกี่อใหล้เกลิดผลดบีแกล่เขาและถวายเกบียรตลิแดล่พระเจล้าเมพกี่อ
สลินี้นสยุดการสกัญจรนบีนี้ ทยุกสลิกี่งสจาหรกับครลิสเตบียน บวกรวมกกันเพพกี่อทจาใหล้เกลิดการสรล้าง การกล่อรล่าง และการกล่อรรูปของผรูล้
เชพกี่อใหล้เปป็นตามแบบพระฉายของพระบยุตรทบีกี่รกักของพระเจล้า

ไมล่มบีสกักสลิกี่งเดบียวทบีกี่สามารถถรูกเพลิกี่มเขล้ากกับขล้อพระคจาตอนทบีกี่ยลิกี่งใหญล่นบีนี้จากพระวจนะบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าทบีกี่



เพลิกี่งถรูกยกมานบีนี้ ลรูกทกันี้งหลายของพระเจล้าไมล่ใชล่แคล่เหลล่าผรูล้พลิชลิต-เราเปป็นมากกวล่าเหลล่าผรูล้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผรูล้ไดล้
ทรงรกักเรา!

เปาโลรกับประกกันเราอยล่างชกัดเจนวล่าเคลร็ดลกับแหล่งชกัยชนะเหนพอโลก เนพนี้อหนกัง และพญามารคพอ การรรูล้จกัก
ผรูล้นกันี้น ไมล่ใชล่สลิกี่งนกันี้นทบีกี่เราเชพกี่อ: “...เพราะวล่าขล้าพเจล้ารรูล้จกักพระองคร์ทบีกี่ขล้าพเจล้าเชพกี่อแลล้ว และขล้าพเจล้าเชพกี่อมกักี่นคงวล่า
พระองคร์ทรงสามารถทบีกี่จะรกักษาสลิกี่งซถึกี่งขล้าพเจล้าไดล้มอบไวล้กกับพระองคร์จนถถึงวกันนกันี้น” (2 ทธ. 1:12) มบีคนไปโบสถร์
จจานวนมากทบีกี่รรูล้วาตนเชพกี่ออะไร แตล่มบีความแตกตล่างมหาศาลในการรรูล้วล่าคยุณเชพกี่ออะไรกกับคยุณเชพกี่อใคร ความเชพกี่อแบบ
ครลิสเตบียนไมล่ใชล่ระบบ ๆ หนถึกี่ง แตล่เปป็นบยุคคลผรูล้หนถึกี่ง “พระครลิสตร์ในตกัวคยุณ” คพอชกัยชนะเหนพอโลก เนพนี้อหนกัง และ
พญามาร:

“พวกทล่านเปป็นของพระเจล้า ลรูกเลร็ก ๆ ทกันี้งหลายเออ๋ย และไดล้ชนะเขาเหลล่านกันี้น เพราะวล่าผรูล้ทบีกี่สถลิตอยรูล่ใน
พวกทล่านกร็เปป็นใหญล่กวล่าผรูล้ทบีกี่อยรูล่ในโลก” (1 ยอหร์น 4:4) นบีกี่เปป็นอบีกคจาพรูดหนถึกี่งทบีกี่ถรูกกลล่าวไวล้อยล่างชกัดเจน มกันไมล่ไดล้
กลล่าววล่าเราจะเอาชนะ ณ เวลาหนถึกี่งในอนาคต และไมล่ไดล้กลล่าววล่าบางทบีเราอาจเอาชนะไดล้ มกันกลล่าวอยล่างชกัดเจน
วล่าเราเอาชนะแลล้ว เพราะวล่าพระองคร์ (พระครลิสตร์) ผรูล้ทรงอยรูล่ในเราทรงเปป็นใหญล่กวล่าผรูล้นกันี้น (ซาตาน) ทบีกี่อยรูล่ในโลก

1 ยอหร์น 5:4 กร็เปป็นคจากลล่าวหนถึกี่งทบีกี่ชกัดเจนเชล่นกกัน: “ดล้วยวล่าผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่บกังเกลิดจากพระเจล้า กร็มบีชกัยชนะ
ตล่อโลก และนบีกี่แหละเปป็นชกัยชนะซถึกี่งไดล้มบีชกัยตล่อโลก คพอความเชพกี่อของพวกเรานกักี่นเอง” ทยุกคนทบีกี่รกับความรอดแลล้ว ทบีกี่
บกังเกลิดจากพระเจล้าและรกับความรอดโดยพระคยุณ เอาชนะโลก-โดยทางความเชพกี่อ

มกันเปป็นเรพกี่องแสนวลิเศษทบีกี่ไดล้รรูล้วล่าความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิด
ความรอดนลิรกันดรร์ เราถรูกรกักษาไวล้โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า เราเปป็นมากกวล่าเหลล่าผรูล้พลิชลิตโดยทางพระครลิสตร์ และ
เนพกี่องจากเราไดล้กลล่าวยอมรกับพระองคร์ตล่อหนล้ามนยุษยร์แลล้ว เราจถึงทราบวล่าพระองคร์จะทรงรกักษาพระสกัญญาของ
พระองคร์ทบีกี่จะกลล่าวยอมรกับเราตล่อพระพกักตรร์พระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ (มธ. 10:32,33)

เราควรใสล่ใจอยล่างขมบีขมกันทบีกี่จะทจาใหล้การทรงเรบียกและการทรงเลพอกของเราแนล่นอน เราควรทราบจน
หมดขล้อสงสกัยใด ๆ วล่าเรารกับความรอดแลล้ว บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิง จจาไวล้วล่า “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารง
อยรูล่โดยความเชพกี่อ” (รม. 1:17) และความเชพกี่อเปป็นชกัยชนะทบีกี่เอาชนะโลก!

เราไดล้รกับความเชพกี่อโดยการไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้า (รม. 10:17) ยลิกี่งเราอล่านพระวจนะมากเทล่าไร 
โดยดรูดซถึมหรพอกลินพระวจนะเขล้าไปจรลิง ๆ ความเชพกี่อของเรากร็จะเขล้มแขร็งมากขถึนี้นเทล่านกันี้น และโดยมบีพระเยซรูเปป็น
คนกลางของเราเพพกี่อวลิงวอนเผพกี่อเราตล่อพระพกักตรร์พระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ เรากร็พกักสงบในความไวล้วางใจไดล้วล่า
ไมล่มบีผรูล้เชพกี่อคนใดทบีกี่ถรูกลล้างชจาระในพระโลหลิตแลล้วจะถรูกเผาในบถึงไฟ!

ขล้อ 7 และ 8: “ดล้วยวล่าพพนี้นแผล่นดลินทบีกี่ไดล้ดรูดดพกี่มนนี้จาฝนทบีกี่ตกลงมาบนพพนี้นแผล่นดลินนกันี้นเนพอง ๆ และงอกขถึนี้นมา
เปป็นตล้นผกักทกันี้งหลายซถึกี่งเหมาะสจาหรกับคนทกันี้งหลายทบีกี่ไดล้พรวนดลินนกันี้น กร็ไดล้รกับพระพรจากพระเจล้า แตล่พพนี้นแผล่นดลินทบีกี่
งอกบรรดาหนามใหญล่และหนามยล่อยกร็ถรูกปฏลิเสธเสบีย และเกพอบจะถถึงทบีกี่สาปแชล่งแลล้ว ซถึกี่งปลายทางของมกันคพอ
การถรูกเผาไฟเสบีย”

ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีบอกเราวล่า “พระเยโฮวาหร์ทรงดบีตล่อทยุกคน และบรรดาพระเมตตาอกันอล่อนโยนของ
พระองคร์อยรูล่เหนพอพระราชกลิจทกันี้งสลินี้นของพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 145:9) พระเจล้าทรงเปปีปี่ยมพระเมตตา อดกลกันี้น



พระทกัย และอล่อนโยน-แตล่เราเรบียนรรูล้ในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูวล่าพระองคร์ทรงเปป็น “เพลลิงทบีกี่เผาผลาญ” เชล่นกกัน
เกบีกี่ยวกกับชนชาตลิอลิสราเอล เราอล่านวล่า “ดล้วยพระหกัตถร์อกันทรงฤทธลิธิ์พระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงนจาทล่านออกมา

จากอบียลิปตร์” (อพย. 13:9) 
เกบีกี่ยวกกับการอกัศจรรยร์นกันี้นทบีกี่เปป็นการรกับสภาพมนยุษยร์ของพระเจล้า มารบียร์กลล่าววล่า “พระองคร์ไดล้ทรงสจาแดง

พระกจาลกังดล้วยพระกรของพระองคร์…” (ลรูกา 1:51)
ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าไดล้ถรูกประกาศและถรูกแสดงใหล้เหร็นแลล้วในสลิกี่งทรงสรล้าง (รม. 1:20) อจานาจทรง

มหลิทธลิฤทธลิธิ์ของพระเจล้าจะถรูกสจาแดงในนรกแกล่ภาชนะทกันี้งหลายแหล่งพระพลิโรธ ซถึกี่งพระเจล้าทรงสรล้างไวล้เพพกี่อความ
พลินาศ (รม. 9:22) เปาโลอธลิษฐานขอเพพกี่อทบีกี่เราจะทราบ “ความยลิกี่งใหญล่อกันเหลพอลล้นแหล่งฤทธานยุภาพของพระองคร์
ตล่อเราทกันี้งหลายทบีกี่เชพกี่อ ตามการกระทจาแหล่งฤทธานยุภาพอกันใหญล่ยลิกี่งของพระองคร์” (อฟ. 1:19) 

“ดล้วยวล่า” ซถึกี่งเปป็นคจาพรูดเปปิดของขล้อ 7 เชพกี่อมโยงมกันกกับพระคจาหกขล้อทบีกี่มากล่อนหนล้า และขล้อ 7 และ 8 ใหล้
ภาพประกอบและยพนยกันคจาเตพอนสตลิทบีกี่นล่ายจาเกรงซถึกี่งถรูกใหล้ไวล้ในพระคจาหกขล้อแรกของบทนบีนี้

ในพระคจาหกขล้อแรกเปาโลพรูดถถึงคนสองกลยุล่ม: ในขล้อ 1 และ 3 เขาระบยุตกัววล่าเปป็นพวกเดบียวกกับกลยุล่มหนถึกี่ง
โดยกลล่าววล่า “ขอใหล้พวกเรากล้าวหนล้าไปถถึงความบรลิบรูรณร์…และพวกเรากร็จะกระทจาสลิกี่งนบีนี้ไดล้” แตล่จงสกังเกตวล่าในขล้อ
4 และ 6 เขาพรูดถถึง “คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับความสวล่างมาครกันี้งหนถึกี่งแลล้ว…ถล้าเขาเหลล่านกันี้นจะหลงไป” ทบีกี่วล่ามบีคนสอง
กลยุล่ม คพอกลยุล่มหนถึกี่งหลงหายและกลล่ทั้้มหนถึกี่งรอด ซถึกี่งทกันี้งสองกลยุล่มไดล้รกับความสวล่างแลล้วเหมพอน ๆ กกันโดยพระวจนะ กร็
ถรูกยพนยกันในคจาอยุปมาทบีกี่ใหล้ไวล้ในขล้อ 7 และ 8

ในพระคจาสองขล้อนบีนี้เราเหร็นพพนี้นดลินสองผพน: ผพนแรก คพอ พพนี้นดลินทบีกี่เกลิดผลมากซถึกี่งกลล่าวถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่
บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิง รกับเอาพระวจนะของพระเจล้าเขล้าไวล้ในใจของตนแลล้ว พวกเขาไมล่เพบียงแคล่ “ชลิม” 
พวกเขาไดล้ดรูดซถึมเขล้าไป พวกเขาไดล้กลินพระวจนะซถึกี่งเปป็นวลิญญาณและชบีวลิตเขล้าไปจรลิง ๆ

ผพนดลินทบีกี่สองนกันี้นไมล่เกลิดผลเลย โดยมบีแตล่หนามใหญล่และหนามยล่อย ซถึกี่งเปป็นตกัวแทนของคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้
รกับความสวล่างและฤทธลิธิ์เดชของขล่าวประเสรลิฐแลล้ว เคยมบีโอกาสทบีกี่จะรกับความรอดแลล้ว แตล่กร็ปฏลิเสธพระราชกลิจทบีกี่
เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระครลิสตร์และมาไมล่ถถึงการบกังเกลิดใหมล่

“นนี้จาฝน” ในขล้อพระคจาตอนนบีนี้ของเราบล่งบอกถถึงพระวจนะของพระเจล้า: “หลกักคจาสอนของขล้าพเจล้าจะ
หยดลงอยล่างเมร็ดฝน คจาปราศรกัยของขล้าพเจล้าจะกลกักี่นตกัวลงอยล่างนนี้จาคล้าง อยล่างสายฝนโปรยปรายลงมาบนหญล้า
อล่อน และอยล่างหล่าฝนเทลงบนพพนี้นหญล้า” (พบญ. 32:2) “เพราะวล่าฝนลงมาและหลิมะลงมาจากฟป้าสวรรคร์ และไมล่
กลกับไปทบีกี่นกักี่น แตล่รดนนี้จาแผล่นดลินโลก และทจาใหล้มกันบกังเกลิดผลและแตกหนล่อ เพพกี่อมกันจะอจานวยเมลร็ดแกล่ผรูล้หวล่านและ
อาหารแกล่ผรูล้กลินฉกันใด คจาของเราซถึกี่งออกไปจากปากของเรา คจานกันี้นจะไมล่กลกับมาสรูล่เราอยล่างไรล้ประโยชนร์ แตล่คจานกันี้น
จะทจาสลิกี่งซถึกี่งเรามยุล่งหมายไวล้ใหล้สจาเรร็จ และคจานกันี้นจะจจาเรลิญในสลิกี่งซถึกี่งเราไดล้สล่งคจานกันี้นใหล้กระทจาฉกันนกันี้น” (อสย. 
55:10,11)

นนี้จาฝนไมล่สามารถถรูกผลลิตหรพอถรูกทจาขถึนี้นโดยมนยุษยร์ไดล้ ในทจานองเดบียวกกัน พระวจนะของพระเจล้ากร็ไมล่ไดล้มบี
แหลล่งกจาเนลิดจากมนยุษยร์ มกันออกมาจากลมหายใจของพระเจล้า นนี้จาฝนลงมาจากฟป้า ขล่าวประเสรลิฐกร็มาจากพระ
ทรวงของพระบลิดา-พระเยซรูทรงเปป็นพระวาทะทบีกี่รกับสภาพมนยุษยร์



นนี้จาฝนใหล้ความชยุล่มฉกี่จาแกล่แผล่นดลินโลกและเปป็นเหตยุใหล้เมลร็ดพพชงอกเงยและเตลิบโต นนี้จาฝนเปป็นเหตยุใหล้เถา
องยุล่นเกลิดผลดกและทจาใหล้เกร็บเกบีกี่ยวไดล้มากมาย หากปราศจากนนี้จาฝนเมลร็ดพพชกร็คงไมล่มบีทางมาสรูล่ชบีวลิตและคงจะไมล่มบี
การเกร็บเกบีกี่ยวพพชผล เชล่นเดบียวกกันหากไมล่มบีพระวจนะของพระเจล้า กร็ไมล่มบีความรอด พระวจนะเปป็นเครพกี่องมพอของ
พระวลิญญาณ-มบีชบีวลิต คมกรลิบ และเปปีปี่ยมดล้วยฤทธลิธิ์ พระวจนะเปป็นเมลร็ดทบีกี่ไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่าทบีกี่นจาชบีวลิตมาสรูล่ผรูล้เชพกี่อ

การกลล่าวถถึงฝนเปป็นครกันี้งแรกในพระคกัมภบีรร์อยรูล่ในปฐมกาล 2:5: “ดล้วยวล่าพระเยโฮวาหร์พระเจล้ายกังไมล่ไดล้
ทจาใหล้ฝนตกบนแผล่นดลินโลก…” ในการอล้างอลิงถถึงฝนเปป็นครกันี้งแรกนบีนี้ เปป็นทบีกี่ชกัดแจล้งวล่าพระเยโฮวาหร์พระเจล้า (ไมล่ใชล่
พวกพระของคนตล่างชาตลิ) ทรงทจาใหล้ฝนตก ในการสล่งฝนมาบนแผล่นดลินทบีกี่กระหาย พระเจล้าทรงรกับประกกันเรา
เรพกี่องพระสกัญญาตล่าง ๆ และความดบีงามของพระองคร์: “แตล่อยล่างไรกร็ตาม พระองคร์มลิไดล้ทรงใหล้ขาดพยานฝฝ่าย
พระองคร์เอง ในการทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาดบี และประทานฝนจากฟป้าสวรรคร์แกล่พวกเรา และใหล้มบีฤดรูกาลตล่าง ๆ
ทบีกี่เกลิดผล โดยทจาใหล้ใจทกันี้งหลายของพวกเราเตร็มอลิกี่มดล้วยอาหารและความยลินดบี” (กลิจการ 14:17)

พระเจล้าทรงสล่งฝนมาบน “คนชอบธรรมและแกล่คนอธรรม” (มธ. 5:45) และเรากร็ไมล่เหร็นคล่าพระพรตล่าง 
ๆ ของมกัน เราเดลินในฝน เรารรูล้สถึกถถึงความเยร็นสดชพกี่นของฝน เราพถึกี่งพาฝนเพพกี่อสยุขภาพและความสบาย-และเราไมล่
คล่อยหยยุดเพพกี่อจะตระหนกักวล่าพระเจล้าของเราทรงแยกพระองคร์เองออกจากพระอพกี่น ๆ ทกันี้งปวงตามทบีกี่คนเขาเรบียก
กกัน พระองคร์ทรงแยกพระองคร์ออกมาในฐานะพระเจล้าแทล้องคร์เดบียวนกันี้นแหล่งจกักรวาลเพราะวล่าพระองคร์ประทาน
ฝนแกล่เรา-บางสลิกี่งทบีกี่พระองคร์เพบียงผรูล้เดบียวสามารถทจาไดล้!

ผพนดลินซถึกี่ง “ดรูดดพกี่มนนี้จาฝนทบีกี่ตกลงมาบนพพนี้นแผล่นดลินนกันี้นเนพอง ๆ” เปป็นคจาบรรยายถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่มบีความ
สยุขกกับคจาสกักี่งสอนและทบีกี่มบีประสบการณร์กกับอลิทธลิพลรล่วมกกันของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์

เยเรมบียร์รล้องออกมาดล้วยนนี้จาตาวล่า “โอ แผล่นดลินโลก แผล่นดลินโลก แผล่นดลินโลกเออ๋ย จงฟฟังพระวจนะของ
พระเยโฮวาหร์” (ยรม. 22:29) พระเยซรูทรงมองไปเหนพอนครอกันเปป็นทบีกี่รกักของพระองคร์และทรงรกี่จาไหล้วล่า “โอ 
เยรรูซาเลร็ม ๆ … เราใครล่จะรวบรวมลรูก ๆ ของเจล้าไวล้เนพอง ๆ … และพวกเจล้าไมล่ยอมเลย” (มธ. 23:37)

ตรงกกันขล้าม เราหมายเหตยุวล่าผพนดลินทบีกี่เกลิดหนามใหญล่และหนามยล่อยกร็ถรูกปฏลิเสธ ถรูกสาปแชล่ง และ
สยุดทล้ายแลล้วถรูกทจาลาย

พพนี้นแผล่นดลินคพอหกัวขล้อรล่วมกกันในพระคจาขล้อนบีนี้ของเรา และดลินทบีกี่งอกพพชผกักและดลินทบีกี่งอกหนามใหญล่และ
หนามยล่อยกร็เปป็นสล่วนหนถึกี่งของพพนี้นแผล่นดลินอยล่างเทล่าเทบียมกกัน โดยธรรมชาตลิและเดลิมทบีพวกมกันเปป็นเหมพอนกกัน นนี้จา
ฝนตกลงบนดลินดบีและบนดลินเลว ทกันี้งดลินดบีและดลินเลวถรูกไถพรวน ความแตกตล่างอยรูล่ตรงทบีกี่วล่าสล่วนหนถึกี่งเกลิดผลดบี-ตล้น
ผกักทกันี้งหลาย; ขณะทบีกี่อบีกสล่วนทบีกี่เหลพอเกลิดหนามใหญล่และหนามยล่อย สล่วนหนถึกี่งตอบสนองตล่อการเพาะปลรูก แตล่ถถึง
แมล้วล่านนี้จาฝนตกลงบนดลินอบีกสล่วนทบีกี่เหลพอ มกันกร็ไมล่ตอบสนองในการออกผลซถึกี่งดบีสจาหรกับเปป็นอาหารหรพอใหล้
ประโยชนร์

จงสกังเกตวล่ามบีกลล่าวไวล้วล่าดลินดบีนกันี้น “งอกขถึนี้นมาเปป็นตล้นผกักทกันี้งหลายซถึกี่งเหมาะสจาหรกับคนทกันี้งหลายทบีกี่ไดล้
พรวนดลินนกันี้น” แตล่ดลินอบีกแบบนกันี้น “งอกบรรดาหนามใหญล่และหนามยล่อย” เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคจากรบีก
ทบีกี่แปลเปป็น “งอก” บล่งบอกถถึงการผลลิตแบบผลิดธรรมชาตลิ-นกักี่นคพอ ดลินนกันี้นงอกสลิกี่งซถึกี่งตรงขล้ามกกับการใชล้งานตาม
ธรรมชาตลิของมกัน มกันงอกสลิกี่งซถึกี่งไมล่เหมาะสจาหรกับเปป็นอาหารแกล่เจล้าของของมกันและสลิกี่งซถึกี่งไมล่ถวายเกบียรตลิแดล่



พระเจล้าแหล่งจกักรวาล
หนามใหญล่และหนามยล่อยไมล่เพบียงไมล่มบีประโยชนร์จากจยุดยพนดล้านอาหาร แตล่พวกมกันยกังชอบทจารล้ายและ

ชอบทจาลายดล้วย:
“และจะไมล่มบีหนามยล่อยทบีกี่ทลิกี่มแทงแกล่วงศร์วานแหล่งอลิสราเอลอบีกตล่อไป หรพอหนามทบีกี่ทจาใหล้ทยุกขร์ใจใด ๆ 

แหล่งบรรดาคนทบีกี่อยรูล่รอบพวกเขา ทบีกี่ไดล้เหยบียดหยามพวกเขา และพวกเขาจะทราบวล่าเราคพอองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า
พระเจล้า” (อสค. 28:24)

ดลินดบีนกันี้น “ไดล้รกับพระพรจากพระเจล้า” แตล่ดลินชกักี่วนกันี้น “เกพอบจะถถึงทบีกี่สาปแชล่งแลล้ว ซถึกี่งปลายทางของมกันคพอ
การถรูกเผาไฟเสบีย” ผมจจาไดล้ดบีตอนทบีกี่ผมยกังเปป็นเดร็กในไรล่นา เมพกี่อในฤดรูใบไมล้ผลลิพวกเราเผาหนามใหญล่และหนาม
ยล่อย! พวกเราเกร็บรวบรวมขล้าวสาลบีและขล้าวบารร์เลยร์ไวล้ในโรงนา แตล่หนามใหญล่และหนามยล่อยถรูกเผาไฟ มบีคน
จจานวนมากทบีกี่ไดล้รกับความสวล่างแลล้ว บางคนรกับเอาของประทานของพระเจล้าจนเกลิดผลมากและรกับพระพรทกันี้ง
หลาย คนอพกี่น ๆ กร็ไมล่เกลิดผลอะไรเลย-มบีแตล่หนามใหญล่และหนามยล่อย

จะมบีคนเหลล่านกันี้นเสมอในอาณาจกักรชาวครลิสตร์ทบีกี่จะออกพระนามของพระครลิสตร์โดยทบีกี่ไมล่ไดล้เปป็นคนของ
พระองคร์อยล่างแทล้จรลิง การพลิพากษายกังไมล่สจาเรร็จจรลิงแตล่มกันจะมาแนล่ และคนเหลล่านกันี้นทยุกคนทบีกี่ปฏลิเสธพระครลิสตร์ใน
ฐานะพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดกร็จะถรูกโยนทลินี้งในไฟนรก

เราถรูกเตพอนสตลิใหล้เปป็นผรูล้ประพฤตลิตามพระวจนะและไมล่ใชล่ผรูล้ฟฟังเพบียงเทล่านกันี้น เมพกี่อเราไดล้ยลินพระวจนะ เรา
รกับประโยชนร์โดยการไดล้ยลินไหม? เรารกับเอาพระวจนะและทจาใหล้มกันเกลิดประโยชนร์ไหม? เราเปป็นผรูล้ฟฟังทบีกี่เปป็น “ดลิน
ดบี” ไหม? คนเหลล่านกันี้นทบีกี่รกับเอาขล่าวประเสรลิฐดล้วย “ใจซพกี่อสกัตยร์และใจทบีกี่ดบี” (ลรูกา 8:15) คพอคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ยอมรกับ
มกันวล่าเปป็นพระวจนะทบีกี่ไมล่มบีทางผลิดพลาดไดล้ของพระเจล้าและยอมจจานนตล่อสลิทธลิอจานาจของมกัน เหลล่าผรูล้ฟฟังทบีกี่ดบีกร็
ตกัดสลินตกัวพวกเขาเอง

“ผรูล้ใดทบีกี่ปฏลิเสธเราและไมล่รกับคจาทกันี้งหลายของเรา กร็มบีสลิกี่งหนถึกี่งทบีกี่พลิพากษาเขา คพอคจาทบีกี่เราไดล้กลล่าวไวล้แลล้ว คจา
นกันี้นเองจะพลิพากษาเขาในวกันสยุดทล้าย” (ยอหร์น 12:48) เหลล่าผรูล้ฟฟังทบีกี่ดบียล่อมไมล่ลจาเอบียงในการปรกับใชล้พระวจนะกกับ
ตกัวเอง พวกเขายอมรกับพระวจนะดล้วยตกัวเอง พวกเขารกับมกันเปป็นของตกัวเอง รกับมกันเขล้าไวล้ในใจของตน และ
ประยยุกตร์ใชล้มกันกกับความตล้องการตล่าง ๆ ของตนเอง

“...แตล่ผรูล้ทบีกี่ไดล้รกับเมลร็ดพพชซถึกี่งตกเขล้าไปในดลินดบีนกันี้น คพอผรูล้ทบีกี่ไดล้ยลินพระวจนะ และเขล้าใจพระวจนะนกันี้น ผรูล้ซถึกี่ง
เกลิดผลดล้วย และออกผลหนถึกี่งรล้อยเทล่าบล้าง หกสลิบเทล่าบล้าง สามสลิบเทล่าบล้าง” (มธ. 13:23) 

ถล้าเราเปป็นผรูล้ฟฟังทบีกี่ดบี พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กร็ทรงสอนเรา: “แตล่การเจลิมซถึกี่งพวกทล่านไดล้รกับจากพระองคร์นกันี้น
ดจารงอยรูล่ในพวกทล่าน และพวกทล่านไมล่จจาเปป็นตล้องใหล้มนยุษยร์คนใดมาสอนพวกทล่าน แตล่เพราะวล่าการเจลิมนกันี้นเอง
สอนพวกทล่านใหล้ทราบทยุกสลิกี่ง และเปป็นความจรลิง และไมล่ไดล้เปป็นความเทร็จ และตามทบีกี่การเจลิมนกันี้นไดล้สอนพวกทล่าน
มาแลล้วอยล่างไร พวกทล่านกร็จะดจารงอยรูล่ในพระองคร์อยล่างนกันี้น” (1 ยอหร์น 2:27) เหลล่าผรูล้ฟฟังทบีกี่ดบียล่อมปฏลิบกัตลิตามพระ
วจนะและจากนกันี้นพวกเขากร็เกลิดผลโดยอกัตโนมกัตลิ

พวกยลิวเหลล่านกันี้นอวดตล่อพระเยซรูวล่าตนเปป็นเชพนี้อสายของอกับราฮกัม วล่าตนไมล่เคยตกเปป็นทาสเลย และดล้วย
เหตยุนบีนี้พวกเขาจถึงไมล่ตล้องถรูกทจาใหล้เปป็นไท (ยอหร์น 8:32,33) พวกเขาอวดวล่าตนเปป็นชนชาตลิทบีกี่ถรูกเลพอกของพระเจล้า 



ซถึกี่งพระเจล้าทรงโปรดปรานมากกวล่าชนชาตลิทกันี้งปวงแหล่งแผล่นดลินโลก แตล่แมล้ในขณะนกันี้นพระพลิโรธของพระเจล้ากร็จวน
จะตกเหนพอศบีรษะของพวกเขาอยรูล่แลล้ว พระองคร์ทรงปฏลิเสธพวกเขาแลล้ว และพวกเขาแคล่กจาลกังมบีความสยุขกกับพระ
เมตตาทบีกี่เหลพออยรูล่ไมล่กบีกี่วกันเทล่านกันี้น!

และพวกเขาไมล่ใชล่คนพวกสยุดทล้ายทบีกี่จะถรูกหลอกเชล่นนกันี้น ครลิสตจกักรทกันี้งหลายทกักี่วอเมรลิกามบีหลายพกันคนทบีกี่
เขล้าชพกี่อเปป็นสมาชลิกซถึกี่งพวกเขา “เครล่งศาสนา” มาก ๆ ในเชล้าวกันอาทลิตยร์ พวกเขาดรูเหมพอนพวกครลิสเตบียน พวกเขา
รล้องเพลงเหมพอนพวกครลิสเตบียน พวกเขาอาจถพอพระคกัมภบีรร์ไปครลิสตจกักรในวกันอาทลิตยร์ดล้วยซนี้จา แตล่ใจของพวกเขา
อยรูล่หล่างไกลจากพระเจล้า พวกเขาเปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรทล้องถลิกี่นสกักแหล่ง พวกเขาประกาศตกัววล่าเปป็นผรูล้ตลิดตาม
ของพระครลิสตร์ แตล่ในใจของพวกเขาพวกเขากร็ไมล่ยอมรกับพระองคร์

เปโตรรล้องออกมาวล่า “...จงขยกันขกันแขร็งทบีกี่จะกระทจาการทรงเรบียกและการทรงเลพอกสรรของพวกทล่านใหล้
มกักี่นคง…” (2 ปต. 1:10) ทล่านผรูล้อล่านทบีกี่รกัก เมพกี่อคยุณยพนอยรูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า คยุณจะไดล้ยลินพระองคร์ตรกัสไหมวล่า 
“ทจาดบีแลล้ว เจล้าผรูล้รกับใชล้ทบีกี่ดบีและสกัตยร์ซพกี่อ”? หรพอคยุณจะไดล้ยลินพระองคร์ตรกัสวล่า “เจล้าทกันี้งหลายจงถอยไปจากเรา พวก
เจล้าทบีกี่ถรูกสาปแชล่ง จงเขล้าไปอยรูล่ในไฟซถึกี่งไหมล้อยรูล่เปป็นนลิตยร์ ซถึกี่งเตรบียมไวล้สจาหรกับพญามารและเหลล่าทรูตของมกันนกันี้น”
(มกัทธลิว 25:41)

คจาพรูดทบีกี่คยุณไดล้ยลินจากพระโอษฐร์ของพระเจล้าจะถรูกตกัดสลินชบีนี้ขาดโดยการทบีกี่คยุณบกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่าง
แทล้จรลิงหรพอไมล่ มบีทางเดบียวเทล่านกันี้นทบีกี่จะบกังเกลิดใหมล่อยล่างแทล้จรลิง: “จงเชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์เจล้าและทล่านจะรอด” 
จงฟฟังและเชพกี่อพระวจนะของพระองคร์ จงวางใจในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินและพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์
และคยุณจะไดล้รกับความรอด จากนกันี้นเมพกี่อสลินี้นสยุดการเดลินทางของชบีวลิต คยุณจะไดล้ยลินพระองคร์ตรกัสวล่า “เจล้าจงเขล้าไป
ในความปปีตลิยลินดบีของนายของเจล้าเถลิด!”

เหลญ่าผทูจ้เชสยิ่อแทจ้
ขล้อ 9-12: “แตล่พวกทบีกี่รกัก พวกเราเชพกี่อมกักี่นคงวล่าพวกทล่านจะไดล้สลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ดบีกวล่านกันี้น และสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่มา

พรล้อมกกับความรอด แมล้พวกเรากลล่าวอยล่างนกันี้น เพราะวล่าพระเจล้าไมล่ทรงอธรรมทบีกี่จะทรงลพมการงานและการ
ทจางานหนกักแหล่งความรกักของพวกทล่าน ซถึกี่งพวกทล่านไดล้แสดงตล่อพระนามของพระองคร์ ในการทบีกี่พวกทล่านไดล้รกับใชล้
พวกวลิสยุทธลิชนนกันี้นและยกังรกับใชล้อยรูล่ และพวกเราปรารถนาทบีกี่จะใหล้พวกทล่านทยุกคนแสดงความขยกันขกันแขร็งแบบ
เดบียวกกันใหล้ถถึงความเชพกี่อมกักี่นอยล่างเตร็มทบีกี่แหล่งความหวกังนกันี้นจนถถึงทบีกี่สยุดปลาย เพพกี่อพวกทล่านจะไมล่เกบียจครล้าน แตล่เปป็น
ผรูล้ดจาเนลินตามแบบอยล่างของคนเหลล่านกันี้น ผรูล้ซถึกี่งโดยทางความเชพกี่อและความอดทน ไดล้รกับพระสกัญญาเหลล่านกันี้นเปป็น
มรดก”

ขล้อ 9 ใหล้ขล้อพลิสรูจนร์ทบีกี่แนล่ชกัดและเปป็นทบีกี่สยุดวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกอล้างอลิงวล่าหลงไปไมล่ไดล้บกังเกลิดใหมล่อยล่าง
แทล้จรลิง คนเหลล่านกันี้นทบีกี่งอกหนามใหญล่และหนามยล่อยกร็ถรูกปฏลิเสธเสบีย- “แตล่พวกทบีกี่รกัก พวกเราเชพกี่อมกักี่นคงวล่าพวก
ทล่านจะไดล้สลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ดบีกวล่านกันี้น และสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่มาพรล้อมกกับความรอด” กลล่าวอบีกนกัยหนถึกี่ง เปาโลกลล่าววล่า “สลิกี่ง
ทบีกี่ขล้าพเจล้าเพลิกี่งเขบียนไปนกันี้นไมล่ไดล้หมายถถึงพวกทล่าน ซถึกี่งขล้าพเจล้าเชพกี่อมกักี่นเรพกี่องสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ดบีกวล่า-สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่มาพรล้อม
กกับความรอดโดยอกัตโนมกัตลิ-ไมล่ใชล่สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เราทจาเพพกี่อจะรกับความรอด แตล่เปป็นสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เราทจาเพราะวล่าเรารกับ
ความรอดแลล้ว”



ผรูล้เชพกี่อแทล้เหลล่านกันี้นไดล้พลิสรูจนร์ความเชพกี่อของตนแลล้วผล่านทางการทจางานหนกักดล้วยความรกักของพวกเขาซถึกี่ง
ถรูกพรูดถถึงในขล้อ 10 พวกเขาไมล่เปป็นเหมพอนคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ชลิมแลล้วและหกันไปเสบีย คนทกันี้งหลายทบีกี่ปฏลิเสธพระครลิสตร์กร็
ตล้องถรูกพระองคร์ปฏลิเสธโดยอกัตโนมกัตลิ พระองคร์ไมล่ทรงมบีทางเลพอกอพกี่น ถล้าเรากลล่าวยอมรกับพระองคร์ พระองคร์กร็จะ
กลล่าวยอมรกับเรา ถล้าเราไมล่ยอมรกับพระองคร์ พระองคร์กร็จะไมล่ยอมรกับเรา

ความเชพกี่อแทล้ “ความเชพกี่ออกันแทล้นกันี้น” (2 ทธ. 1:5) ทบีกี่เปปิดรกับความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนคพอ ความเชพกี่อซถึกี่ง
ยอมจจานนโดยไมล่สงวนไวล้แดล่องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า รกับแอกของพระองคร์ไปแบกดล้วยความเตร็มใจ ดล้วยใจยลินดบี 
นบนอบตล่อสลิทธลิอจานาจของพระองคร์ในทยุกสลิกี่ง ไมล่มบีสอนในพระคกัมภบีรร์เลยเกบีกี่ยวกกับการวางใจพระเยซรูใหล้เปป็นพระผรูล้
ชล่วยใหล้รอดและไมล่รกับพระองคร์เปป็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าแหล่งชบีวลิตของเรา: “เหตยุฉะนกันี้นตามทบีกี่พวกทล่านไดล้ตล้อนรกับเอา
พระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้ามาแลล้วอยล่างไร กร็ใหล้พวกทล่านดจาเนลินในพระองคร์อยล่างนกันี้น” (คส. 2:6) 

ความเชพกี่อทบีกี่แทล้จรลิงและซพกี่อตรงในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูไมล่อาจถรูกแยกขาดไดล้จากความ
เชพกี่อฟฟังและความปรารถนาทบีกี่จะทจาใหล้พระองคร์พอพระทกัย โดยปฏลิเสธตกัวเองและรกับกางเขนนกันี้นเพพกี่อเดลินตามรอย
พระบาทของพระองคร์ (2 คร. 5:15) 

มกันเปป็นขล้อเทร็จจรลิงประการหนถึกี่งของพระเจล้าทบีกี่มบี “สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่มาพรล้อมกกับความรอด”  ดวงอาทลิตยร์กกับ
แสงสวล่างถรูกแยกออกจากกกันไดล้หรพอ? ความรล้อนถรูกแยกออกจากไฟไดล้หรพอ? ในทจานองเดบียวกกัน ความเชพกี่อแทล้
และการประพฤตลิกร็แยกจากกกันไมล่ไดล้ ความเชพกี่อทบีกี่ปราศจากการประพฤตลิกร็ตายเสบียแลล้ว

“เพราะวล่าพระเจล้าไมล่ทรงอธรรมทบีกี่จะทรงลพมการงานและการทจางานหนกักแหล่งความรกักของพวกทล่าน” 
เอเฟซกัส 2:10 บอกเราวล่า “พวกเราเปป็นฝปีพระหกัตถร์ของพระองคร์ ทบีกี่ถรูกสรล้างขถึนี้นในพระเยซรูครลิสตร์ ใหล้เขล้าสรูล่บรรดา
การงานทบีกี่ดบี ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงกจาหนดไวล้ลล่วงหนล้าเพพกี่อทบีกี่พวกเราจะดจาเนลินในการเหลล่านกันี้น” พระคยุณของพระเจล้า
สอนเราใหล้กระตพอรพอรล้นในการงานทบีกี่ดบีทกันี้งหลาย (ทต. 2:11-15)

“พระเจล้าไมล่ทรงอธรรม” พระองคร์ไมล่สามารถทจาการงานใดทบีกี่ไมล่ชอบธรรมไดล้ ถถึงแมล้เราเปป็นผรูล้ถรูกสรล้างทบีกี่
อล่อนแอและไมล่ครูล่ควร ถล้าเราสารภาพบาปทกันี้งหลายของเรา พระองคร์กร็ทรงสกัตยร์ซพกี่อและเทบีกี่ยงธรรมทบีกี่จะยกโทษบาป
ทกันี้งหลายของเราใหล้แกล่เรา (1 ยอหร์น 1:9) เราซถึกี่งเปป็นผรูล้เชพกี่อแทล้จะไมล่รบีบเขล้าเฝป้าพระเจล้าและเรบียกรล้องความ
ยยุตลิธรรม! “เพราะเหตยุบรรดาพระเมตตาของพระเยโฮวาหร์พวกเราจถึงไมล่ถรูกเผาผลาญไป เพราะพระกรยุณาทกันี้ง
หลายของพระองคร์ไมล่ลล้มเหลว” (พคค. 3:22) 

พระเจล้าทรงสกัตยร์ซพกี่อและเทบีกี่ยงธรรม และความยยุตลิธรรมของพระองคร์เปป็นหนถึกี่งในพระลกักษณะเหลล่านกันี้นทบีกี่
เรบียกรล้องพระเยซรูพระเมษโปดกทบีกี่ไรล้ตจาหนลิใหล้แทนทบีกี่ของคนบาปเพพกี่อทบีกี่พระเจล้าจะทรงชอบธรรม และทรงนกับวล่า
คนอธรรมเปป็นผรูล้ชอบธรรมไดล้ (รม. 4:5)

“ของประทานอกันดบีทยุกอยล่าง และของประทานอกันสมบรูรณร์ทยุกอยล่าง มาจากเบพนี้องบน และลงมาจากพระ
บลิดาแหล่งบรรดาความสวล่าง ซถึกี่งในพระองคร์นกันี้นไมล่มบีการแปรปรวน หรพอเงาแหล่งการหกันเห” (ยากอบ 1:17)

เพราะวล่าพระเจล้าทรงเปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้ ปราศจากการแปรปรวนไดล้ และไมล่มบีเงาแหล่งการหกันเหกกับ
พระองคร์ พระองคร์จถึงกลกับคจาตรกัสของพระองคร์ไมล่ไดล้ “เพราะวล่า เราเปป็นพระเยโฮวาหร์ เราไมล่ผกันแปร เพราะ
ฉะนกันี้นพวกเจล้า บยุตรชายทกันี้งหลายของยาโคบเออ๋ย จถึงไมล่ถรูกเผาผลาญ” (มลค. 3:6)



สองสลิกี่งถรูกสอนอยล่างชกัดเจนและอยล่างสมกี่จาเสมอตลอดทกักี่วพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาใหมล่:
1. เราถรูกนกับวล่าชอบธรรมโดยความเชพกี่อไมล่ใชล่โดยการประพฤตลิ (รม. 4:5 และ 5:1; ทต. 3:5; อฟ. 
2:8,9) การนกับวล่าชอบธรรมไมล่ขถึนี้นกกับการประพฤตลิเลย
2. ความเชพกี่อทบีกี่นกับวล่าชอบธรรมเปป็นความเชพกี่อทบีกี่มบีชบีวลิต ความเชพกี่อทบีกี่มบีการประพฤตลิ ความเชพกี่อทบีกี่เกลิด
ผลเพราะวล่ามกันเปป็นความเชพกี่อทบีกี่มบีชบีวลิต พระครลิสตร์ “ไดล้โปรดประทานพระองคร์เองเพพกี่อพวกเรา เพพกี่อ
พระองคร์จะทรงไถล่พวกเราใหล้พล้นจากความชกักี่วชล้าทยุกอยล่าง และทรงชจาระหมรูล่ชนพลิเศษใหล้บรลิสยุทธลิธิ์
สจาหรกับพระองคร์เอง ซถึกี่งมบีความกระตพอรพอรล้นในการงานทบีกี่ดบีทกันี้งหลาย” (ทต. 2:14) 

ความเชพกี่อทบีกี่ชล่วยใหล้รอดทบีกี่แทล้จรลิงและการทจางานหนกักแหล่งความรกักคพอแฝดสยาม: “โดยสลิกี่งนบีนี้พวกเราจถึง
รกับรรูล้ความรกักของพระเจล้า เพราะวล่าพระองคร์ไดล้ทรงยอมวางชบีวลิตของพระองคร์เพพกี่อพวกเรา และพวกเรากร็ควรจะ
วางชบีวลิตของพวกเราเพพกี่อพบีกี่นล้อง แตล่ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่มบีทรกัพยร์สมบกัตลิของโลกนบีนี้ และเหร็นพบีกี่นล้องของตนมบีความตล้องการ 
และปปิดใจไมล่กรยุณาเขา ความรกักของพระเจล้าจะดจารงอยรูล่ในผรูล้นกันี้นอยล่างไรไดล้ ลรูกเลร็ก ๆ ทกันี้งหลายของขล้าพเจล้าเออ๋ย 
อยล่าใหล้เรารกักในคจาพรูดและในลลินี้น แตล่ใหล้เรารกักในการกระทจาและในความจรลิง และโดยสลิกี่งนบีนี้พวกเราจถึงทราบวล่า
พวกเราอยรูล่ฝฝ่ายความจรลิง และจะมบีความมกักี่นใจตล่อพระพกักตรร์พระองคร์” (1 ยอหร์น 3:16-19) และดรู 1 ยอหร์น 
4:7-12

จากขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้เราทราบวล่าความรกักทบีกี่มบีตล่อกกันในทล่ามกลางเหลล่าผรูล้เชพกี่อเปป็นผลอยล่างหนถึกี่งของพระ
วลิญญาณอยล่างไมล่ตล้องสงสกัย และความรกักทบีกี่มบีตล่อกกันในทล่ามกลางเหลล่าผรูล้เชพกี่อกร็มบีอยรูล่เพราะความเชพกี่อทบีกี่มบีชบีวลิต!

จงสกังเกตคจากลล่าวทบีกี่วล่า “การทจางานหนกักแหล่งความรกัก”  ยากอบ 2:15-17 บรรยายเชล่นนบีนี้: “ถล้าพบีกี่นล้อง
ชายหรพอหญลิงคนใดเปลพอยเปลล่า และขาดแคลนอาหารประจจาวกัน และคนหนถึกี่งคนใดในพวกทล่านกลล่าวแกล่เขา
เหลล่านกันี้นวล่า “จงออกเดลินทางไปโดยสกันตลิสยุขเถลิด พวกทล่านจงอบอยุล่นและอลิกี่มเถลิด” อยล่างไรกร็ตามพวกทล่านไมล่ไดล้ใหล้
สลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งจจาเปป็นตล่อรล่างกายแกล่พวกเขา สลิกี่งนกันี้นจะเปป็นประโยชนร์อะไรเลล่า เชล่นนกันี้นแหละ ถล้าความเชพกี่อไมล่มบี
การกระทจา มกันกร็ตายเสบียแลล้ว โดยอยรูล่เพบียงลจาพกัง”

ความเชพกี่อแทล้ยล่อมกล่อใหล้เกลิดความรกักทบีกี่แทล้จรลิง และความรกักทบีกี่แทล้จรลิงมบีการกระทจาและขยกันขกันแขร็ง โดย
เตร็มใจและกระตพอรพอรล้นทบีกี่จะทจางานหนกัก ผรูล้คนของพระเจล้าจจานวนมากมบีความตล้องการและความทยุกขร์ใจหลาก
หลายชนลิด และมบีหลายวลิธบีทบีกี่เราสามารถชล่วยเหลพอเพพกี่อนผรูล้เชพกี่อของเราไดล้ จงศถึกษาคล้นควล้าโรม 15:25-28; 1 โครลิน
ธร์ 8:21; 9:11-15 

อยล่างไรกร็ตาม เราตล้องไมล่ชล่วยเหลพอผรูล้ขกัดสนและปรนนลิบกัตลิคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ทยุกขร์ยากเพบียงเพพกี่อทบีกี่จะทจาใหล้ใจ
วลินลิจฉกัยผลิดและชอบของเราสงบและไมล่ใชล่เพพกี่อคจาสรรเสรลิญของมนยุษยร์หรพอเหตยุผลซถึนี้ง ๆ “การทจางานหนกักแหล่ง
ความรกัก” ของเราตล้องไมล่ใชล่เพพกี่อเกบียรตลิยศจอมปลอม มกันตล้องถรูก “แสดงตล่อพระนามของพระองคร์” ใน 1 โครลินธร์
10:31 เปาโลกลล่าวมกันไวล้ในถล้อยคจาเหลล่านบีนี้: “เหตยุฉะนกันี้นไมล่วล่าพวกทล่านจะรกับประทาน หรพอจะดพกี่ม หรพอพวกทล่าน
จะทจาอะไรกร็ตาม จงกระทจาสลิกี่งสารพกัดเพพกี่อเปป็นการถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจล้า” ครลิสเตบียนตล้องไมล่ปฏลิบกัตลิการงานใด
เพพกี่อนจาเกบียรตลิยศและสงล่าราศบีมาสรูล่ตกัวเอง แตล่เพพกี่อถวายเกบียรตลิและสงล่าราศบีแดล่พระนามประเสรลิฐของพระองคร์ผรูล้ไดล้
ทรงชล่วยเราใหล้รอดและทรงเรบียกเราออกมาจากความมพดเขล้าสรูล่ความสวล่างมหกัศจรรยร์ของพระองคร์แลล้ว



ในขล้อ 11 “พวกเรา” แนล่นอนวล่าหมายถถึงเปาโลและเหลล่าผรูล้ชล่วยของเขา-ทลิตกัส ทลิโมธบี หรพอคนอพกี่น ๆ คจา
กรบีกทบีกี่แปลเปป็น “ปรารถนา” บล่งบอกถถึงการโหยหาแบบรยุนแรง-และเปาโลมบีความปรารถนาเชล่นนกันี้น สลิกี่งทบีกี่เขา
กจาลกังกลล่าวในขล้อ 11 จรลิง ๆ แลล้วกร็คพอนบีกี่: “ขล้าพเจล้าหวกังใจวล่าพวกทล่านแตล่ละคนไดล้ใชล้ความเชพกี่ออกันแทล้จรลิง วล่าพวก
ทล่านไมล่ไดล้แคล่ชลิมหลกังจากทบีกี่พวกทล่านไดล้รกับความสวล่างแลล้ว แตล่วล่าพวกทล่านไดล้กล้าวตล่อไปจนใชล้ความเชพกี่อทบีกี่ชล่วยใหล้
รอดไปสรูล่ความรอดแลล้ว ขล้าพเจล้าหวกังใจอบีกวล่าพวกทล่านจะพลิสรูจนร์การนบีนี้โดยการทบีกี่พวกทล่านทจางานหนกักดล้วยความ
รกักตล่อไป”

1 ยอหร์น 3:14 บอกเราวล่า “พวกเราทราบวล่า พวกเราไดล้ผล่านพล้นจากความตายไปสรูล่ชบีวลิตแลล้ว เพราะวล่า
พวกเรารกักพบีกี่นล้อง ผรูล้ใดทบีกี่ไมล่รกักพบีกี่นล้องของตน กร็ยกังดจารงอยรูล่ในความตาย” เราตล้องฟฟังถล้อยคจาทบีกี่เปาโลเขบียนถถึงทลิโมธบี: 
“จงตรถึกตรองในสลิกี่งเหลล่านบีนี้ จงมอบตกัวทล่านไวล้แกล่สลิกี่งเหลล่านบีนี้อยล่างเตร็มขนาด เพพกี่อความจจาเรลิญของทล่านจะไดล้ปรากฏ
แจล้งแกล่คนทกันี้งปวง จงระวกังตกัวทล่านและหลกักคจาสอนนกันี้น จงดจาเนลินตล่อไปในสลิกี่งเหลล่านบีนี้ เพราะเมพกี่อกระทจาดกังนกันี้น 
ทล่านจะชล่วยทกันี้งตกัวทล่านเองและคนทกันี้งปวงทบีกี่ฟฟังทล่านใหล้รอดไดล้” (1 ทธ. 4:15,16)

มบีคนมากมายในครลิสตจกักรทกันี้งหลายวกันนบีนี้ทบีกี่ขกัดสนสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่ง “มาพรล้อมกกับความรอด” พวกเขาถรูกนจา
ใหล้หลงเจลิกี่นไปแลล้วโดยซาตาน ในใจของครลิสเตบียนทยุกคนควรมบีความปรารถนาทบีกี่จะเชพกี่อฟฟังพระเจล้าและถพอรกักษา
บกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระองคร์:

“เพราะนบีกี่แหละเปป็นความรกักของพระเจล้า ทบีกี่พวกเรารกักษาบรรดาพระบกัญญกัตลิของพระองคร์ และพระ
บกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระองคร์นกันี้นไมล่เปป็นทบีกี่หนกักใจ” (1 ยอหร์น 5:3) นบีกี่ไมล่ไดล้หมายถถึงพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส มบี
พระบกัญญกัตลิหลายขล้อในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ซถึกี่งผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะเชพกี่อฟฟังหากพวกเขาใชล้ความเชพกี่อทบีกี่มบีชบีวลิตแลล้ว ถล้า
คยุณไมล่มบีความปรารถนาอกันลถึกซถึนี้งทบีกี่จะทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยในสลิกี่งสารพกัดทบีกี่คยุณทจา ถล้าคยุณไมล่แสวงหาอยล่าง
จรลิงจกังทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิตทบีกี่จะเปป็น “การทจางานหนกักแหล่งความรกัก” แกล่พวกวลิสยุทธลิชน คยุณกร็ไมล่เคยมบีประสบการณร์
ทบีกี่แทล้จรลิงแหล่งพระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้รอดผล่านทางความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเมษโปดกของพระเจล้า
เลย พญามารแอบเอาของปลอมมาใหล้คยุณแลล้ว!

“...แสดงความขยกันขกันแขร็งแบบเดบียวกกันใหล้ถถึงความเชพกี่อมกักี่นอยล่างเตร็มทบีกี่แหล่งความหวกังนกันี้นจนถถึงทบีกี่สยุด
ปลาย” ความเชพกี่อแทล้ ความเชพกี่อทบีกี่มบีชบีวลิต ยล่อมมองไปทบีกี่พระเยซรูผรูล้ทรงสกัญญาแลล้ววล่าจะชล่วยเราใหล้รอดหากเรามา
หาพระองคร์ ความเชพกี่อทบีกี่มบีชบีวลิตยล่อมใหล้กจาเนลิดความหวกังทบีกี่มบีชบีวลิต และความหวกังยล่อมมองไปทบีกี่สลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งพระ
เยซรูทรงสกัญญาไวล้ พระเจล้าผรูล้ทรงโกหกไมล่ไดล้ทรงสกัญญาแลล้ววล่าจะชล่วยใหล้รอดจนถถึงทบีกี่สยุดทยุกคนทบีกี่มาหาพระองคร์โดย
พระเยซรู พระองคร์ทรงสกัญญาแลล้ววล่าจะไมล่มบีทางจากเราไปหรพอทอดทลินี้งเราเลย พระองคร์ทรงสกัญญาแลล้ววล่าผรูล้เชพกี่อทบีกี่
บกังเกลิดใหมล่แลล้วทยุกคนถรูกลลิขลิตลล่วงหนล้าใหล้เปป็นตามแบบพระฉายของพระบยุตรของพระองคร์ พระองคร์ทรงสกัญญา
แลล้ววล่าจะชล่วยเราใหล้พล้นจากบาป (1 คร. 10:13) พระองคร์ทรงสกัญญาแลล้ววล่าวกันหนถึกี่งพระองคร์จะทรงเรบียกเราไป
ถถึงพระองคร์เอง เพพกี่อทบีกี่วล่าพระองคร์ทรงอยรูล่ทบีกี่ไหน เรากร็จะอยรูล่ทบีกี่นกักี่นดล้วย พระองคร์ทรงสกัญญาแลล้ววล่าในยยุคเหลล่านกันี้นทบีกี่
จะมาพระองคร์จะทรงแสดงออกถถึงความไพบรูลยร์ยลิกี่งนกักแหล่งพระคยุณของพระองคร์ในพระกรยุณาของพระองคร์ทบีกี่มบีตล่อ
เราโดยทางพระเยซรูครลิสตร์พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเรา (อฟ. 2:6,7) ความเชพกี่อทบีกี่มบีชบีวลิตพกักสงบอยรูล่บนพระสกัญญา
เหลล่านกันี้นของพระเจล้า โดยรรูล้จกักฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าและความจรลิงแทล้แหล่งพระสกัญญาของพระองคร์



เหลล่าผรูล้เชพกี่อแทล้เปป็นทหารแหล่งกางเขนนกันี้น และในกองทกัพขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าไมล่มบีการลาหยยุดพกัก มกัน
คพอ “จนถถึงทบีกี่สยุดปลาย” เราจะตล้อง “สรูล้รบในการตล่อสรูล้อกันดบีแหล่งความเชพกี่อ” (1 ทธ. 6:12) ไมล่มบีการปลดประจจา
การจากกองทกัพของพระเจล้าเลย เมพกี่อเราเขล้ารล่วมในกองทกัพขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าโดยการเปปิดรกับพระราชกลิจทบีกี่
เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระครลิสตร์โดยความเชพกี่อ มกันกร็เปป็นการถวายตกัวแบบชกักี่วชบีวลิต และถล้าเราสรูล้รบในการตล่อสรูล้อกันดบี เรา
กร็กลล่าวรล่วมกกับอกัครทรูตเปาโลไดล้วล่า “ขล้าพเจล้าพรล้อมทบีกี่จะถรูกถวายเปป็นเครพกี่องบรูชาแลล้ว…ขล้าพเจล้าไดล้สรูล้รบในการตล่อสรูล้
อกันดบีแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้กระทจาการวลิกี่งแขล่งของขล้าพเจล้าใหล้สจาเรร็จแลล้ว ขล้าพเจล้าไดล้รกักษาความเชพกี่อนกันี้นไวล้แลล้ว ตล่อจากนบีนี้ 
มบีมงกยุฎแหล่งความชอบธรรมเกร็บไวล้สจาหรกับขล้าพเจล้าแลล้ว ซถึกี่งองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า ผรูล้พลิพากษาอกันชอบธรรม จะ
ประทานแกล่ขล้าพเจล้าในวกันนกันี้น และมลิใชล่แกล่ขล้าพเจล้าผรูล้เดบียวเทล่านกันี้น แตล่แกล่คนทกันี้งปวงเชล่นกกันทบีกี่รกักการปรากฏของ
พระองคร์” (2 ทธ. 4:6-8)

ผรูล้เชพกี่อแทล้กร็ “เอพนี้อมออกไปยกังสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ขล้างหนล้า” อยรูล่เสมอ (ฟป. 3:13) โดยบากบกักี่นมยุล่งหนล้าไป
อยล่างตล่อเนพกี่อง โดยจกับจล้องทบีกี่พระเยซรูผรูล้ทรงใหล้กจาเนลิดและทจาใหล้ความเชพกี่อของเราสจาเรร็จ โดยรรูล้วล่าพระเจล้าไมล่ทรง
อธรรมทบีกี่จะทรงลพมการงานและการทจางานหนกักแหล่งความรกักของเรา

“เพพกี่อพวกทล่านจะไมล่เกบียจครล้าน…” หลกังจากรกับรรูล้การงานของพวกเขาดล้วยใจขอบคยุณแลล้ว บกัดนบีนี้อกัครทรูต
เปาโลขอรล้องใหล้พวกเขาเสมอตล้นเสมอปลายและมบีความเชพกี่อและความหวกัง ความเชพกี่อทบีกี่มบีชบีวลิตนจาเราใหล้ซบลงแทบ
พระบาทของพระเยซรู โดยรล้องขอความเมตตาจากพระองคร์ ความรกักทบีกี่เขล้ามาในใจของเราเมพกี่อเราเชพกี่ออยล่าง
แทล้จรลิงกร็เปป็นเหตยุใหล้เราเกาะตลิดพระเยซรู โดยวางมพอของเราในพระหกัตถร์ทบีกี่มบีรอยตะปรูของพระองคร์และรกับแอกของ
พระองคร์มาแบกเพบียงเพราะความยลินดบีและความชพกี่นบานในการทจาใหล้พระองคร์พอพระทกัยในสลิกี่งสารพกัดทบีกี่เรา
กระทจา

ความหวกังซถึกี่งเปป็นพระคยุณฝฝ่ายวลิญญาณประการหนถึกี่งอยล่างแนล่นอนทจาใหล้เรามบีความกลล้าหาญและคนี้จาจยุน
เราในโมงยามแหล่งความยากลจาบากและความทล้อใจ ความหวกังคนี้จาจยุนจลิตวลิญญาณซถึกี่งรกับความรอดแลล้วโดย
พระคยุณผล่านทางความเชพกี่อทบีกี่มบีชบีวลิต เมพกี่อเราถรูกลองใจใหล้เลลิกตล่อสรูล้และพรูดวล่า “จะมบีประโยชนร์อะไร?” ความหวกังกร็
ใหล้การคนี้จาจยุนและการหนยุนใจแกล่เราซถึกี่งเราตล้องการ

“เพราะวล่าพวกเราไดล้รกับความรอดโดยความหวกัง แตล่ความหวกังทบีกี่มองเหร็นนกันี้นไมล่ไดล้เปป็นความหวกังจรลิง 
ดล้วยวล่าสลิกี่งใดทบีกี่มนยุษยร์มองเหร็น ทจาไมเขายกังหวกังอยรูล่ในสลิกี่งนกันี้นเลล่า แตล่ถล้าพวกเราหวกังในสลิกี่งทบีกี่พวกเรามองไมล่เหร็น พวก
เรากร็รอคอยสลิกี่งนกันี้นดล้วยความอดทน” (รม. 8:24,25)

ดล้วยดวงตาแหล่งความเชพกี่อ ความหวกังกร็มองเหร็นคยุณคล่าทบีกี่แทล้จรลิงเหลล่านกันี้นของสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่พระเจล้าทรง
สกัญญาไวล้ และตกันี้งตาคอยใหล้ถถึงวกันนกันี้นเมพกี่อเราจะรกับจากพระองคร์ทยุกสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ทรงสกัญญาไวล้ แมล้จะมบีพวกศกัตรรู
อยรูล่ระหวล่างเรากกับชายแดนของแผล่นดลินทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้น ความหวกังกร็มองเลยพล้นเขล้าไปในแผล่นดลินนกันี้นและใหล้
ความมกักี่นใจเรพกี่องการตล้อนรกับอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีทบีกี่รอคอยเราในวกันนกันี้นเมพกี่อพระเยซรูทรงเรบียกเราใหล้ไปพบกกับพระองคร์
ในหมรูล่เมฆแหล่งฟป้าอากาศ ความหวกังปลรูกฝฟังความกลล้าหาญใหล้สรูล้ตล่อไปถถึงแมล้วล่าโอกาสชนะดรูรลิบหรบีกี่ ลมและคลพกี่น
อาจพกัดและซกัดตล้านแตล่ความหวกังยล่อมบากบกักี่นตล่อไป

ในสยุภาษลิต 30:12 เราอล่านวล่า “มบีคนชกักี่วอายยุหนถึกี่งทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ในสายตาของตนเอง แตล่ยกังมลิไดล้รกับการชจาระ



ลล้างจากความโสโครกของตน” ในมกัทธลิว 1:21 ทรูตสวรรคร์องคร์นกันี้นบอกโยเซฟวล่า “...ทล่านจงเรบียกนามของ
พระองคร์วล่า เยซรู เพราะวล่าพระองคร์จะโปรดชล่วยชนชาตลิของพระองคร์ใหล้รอดจากบาปทกันี้งหลายของพวกเขา” ดกัง
นกันี้นจถึงมบีคจาเตพอนสตลิในขล้อ 12 “เพพกี่อพวกทล่านจะไมล่เกบียจครล้าน”

มกันเปป็นสกันดานของเนพนี้อหนกังทบีกี่ชอบเกบียจครล้าน ความปรารถนาเหลล่านกันี้นของมนยุษยร์เกล่าไมล่ไดล้มบีตล่อพระเจล้า
แตล่ตรงกกันขล้ามเลย เปาโลกลล่าววล่า “...ดล้วยจลิตใจขล้าพเจล้าเองรกับใชล้พระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้า แตล่ดล้วยเนพนี้อหนกังกร็
รกับใชล้บกัญญกัตลิแหล่งบาป” (รม. 7:25) เราถรูกเตพอนวล่า “ทล่านทกันี้งหลายจงสวมตกัวดล้วยพระเยซรูครลิสตร์เจล้า และอยล่าจกัด
เตรบียมอะไรไวล้สจาหรกับเนพนี้อหนกัง…” (รม. 13:14)

ผรูล้เชพกี่อแทล้ทบีกี่ใชล้ความเชพกี่อทบีกี่มบีชบีวลิตแลล้วกร็รล้องออกมาวล่า “ขอพาดลิฉกันไป พวกเราจะวลิกี่งตามเธอไป…” (เพลง
ซาโลมอน 1:4) “ขอทรงกระทจาใหล้ขล้าพระองคร์ไปในมรรคาแหล่งพระบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระองคร์ เพราะขล้า
พระองคร์ชพกี่นชมยลินดบีในมรรคานกันี้น…ขอทรงนจายล่างเทล้าของขล้าพระองคร์ในพระดจารกัสของพระองคร์ และขออยล่าทรง
ใหล้ความชกักี่วชล้าใด ๆ มบีอจานาจเหนพอขล้าพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 119:35,133) “...ขอพระองคร์ทรงชจาระขล้าพระองคร์
ใหล้พล้นจากบรรดาความผลิดทบีกี่ซล่อนเรล้นอยรูล่…เนพกี่องดล้วยการละเมลิดทบีกี่ใหญล่โตนกันี้น ขอใหล้บรรดาถล้อยคจาจากปากของขล้า
พระองคร์ และการตรถึกตรองแหล่งใจของขล้าพระองคร์ เปป็นทบีกี่พอพระทกัยในสายพระเนตรของพระองคร์เถลิด โอ ขล้าแตล่
พระเยโฮวาหร์ กจาลกังของขล้าพระองคร์และพระผรูล้ไถล่ของขล้าพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 19:12,14)

ผมอยากชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าเรา “รกับมรดก” พระสกัญญาเหลล่านกันี้น-เราไมล่ “ทจาดบี” เพพกี่อจะไดล้พระสกัญญาเหลล่านกันี้น 
และทจาไมเราถถึงไดล้รกับมรดก? เพราะวล่าเราเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้าโดยการบกังเกลิดเชล่นเดบียวกกับโดยการรกับ
เปป็นบยุตร: “เพราะวล่าพวกทล่านไมล่ไดล้รกับวลิญญาณแหล่งการเปป็นทาสอบีกซถึกี่งนจาไปสรูล่ความกลกัว แตล่พวกทล่านไดล้รกับพระ
วลิญญาณแหล่งการทรงรกับเปป็นบยุตร ซถึกี่งโดยพระวลิญญาณนบีนี้พวกเรารล้องวล่า “อกับบา” คพอพระบลิดา พระวลิญญาณนกันี้น
เองทรงเปป็นพยานรล่วมกกับจลิตวลิญญาณของพวกเราวล่า พวกเราเปป็นลรูกทกันี้งหลายของพระเจล้า และถล้าเปป็นลรูกทกันี้ง
หลายแลล้ว จถึงเปป็นทายาท คพอเปป็นทายาทของพระเจล้า และเปป็นทายาทรล่วมกกับพระครลิสตร์ ถล้าหากวล่าพวกเราทน
ทยุกขร์ดล้วยกกันกกับพระองคร์ พวกเรากร็จะไดล้สงล่าราศบีดล้วยกกันกกับพระองคร์ดล้วย” (รม. 8:15-17) นอกจากนบีนี้จงสกังเกต
เอเฟซกัส 1:3-6

มหาปนุโรหยตผทูจ้ยยยิ่งใหญญ่ของเราภายในมญ่านนอันั้น
ทรงรอับประกอันวญ่าเราจะมาทฮียิ่นอัยิ่นเชญ่นกอัน

ขล้อ 13: “เพราะวล่าเมพกี่อพระเจล้าไดล้ทรงทจาพระสกัญญาไวล้กกับอกับราฮกัมนกันี้น เพราะเหตยุวล่าพระองคร์ไมล่อาจใหล้
คจาปฏลิญาณโดยผรูล้ทบีกี่ใหญล่กวล่าพระองคร์ไดล้ พระองคร์จถึงไดล้ทรงใหล้คจาปฏลิญาณไวล้โดยพระองคร์เอง”

ชาวฮบีบรรูทยุกคนทราบวล่าพระเจล้าไดล้ทรงใหล้พระสกัญญาแกล่อกับราฮกัมจรลิง ๆ แตล่อกับราฮกัมผล่านทางความเชพกี่อ
และความอดทนไดล้รกับพระสกัญญาเหลล่านกันี้นแลล้ว เขาไมล่ไดล้รกับการสจาเรร็จจรลิงของพวกมกันจนกระทกักี่งเขาไดล้ “ทนคอย
ดล้วยความเพบียร” แลล้ว (ฮบ. 6:15) 

เดลิมทบีอกับราฮกัมมบีชพกี่อวล่า “อกับราม”-ซถึกี่งหมายถถึง “บลิดาผรูล้ถรูกยกชรูคนหนถึกี่ง” เมพกี่อพกันธสกัญญานกันี้นกกับอกับราม
ถรูกฟฟฟื้นฟรู พระเจล้ากร็ทรงเปลบีกี่ยนชพกี่อของเขาเปป็นอกับราฮกัม ซถึกี่งหมายความวล่า “เพราะเราทจาใหล้เจล้าเปป็นบลิดาของ



ประชาชาตลิมากมายแลล้ว” (ปฐก. 17:5) อกับราฮกัมเปป็นบลิดาของทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ “ผรูล้เปป็นบลิดาของพวกเราทยุกคน” (รม.
4:16) อกับราฮกัมเชพกี่อพระเจล้าและนกักี่นถรูกนกับวล่าเปป็นความชอบธรรมแกล่เขา เขาไดล้กลายเปป็น “บลิดาของผรูล้ทบีกี่มบีความ
เชพกี่อ” และเราทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นผรูล้เชพกี่อแทล้กร็เปป็นลรูก ๆ ของอกับราฮกัมในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ

“...เพราะเหตยุวล่า(พระเจล้า)ไมล่อาจใหล้คจาปฏลิญาณโดยผรูล้ทบีกี่ใหญล่กวล่าพระองคร์ไดล้ พระองคร์จถึงไดล้ทรงใหล้คจา
ปฏลิญาณไวล้โดยพระองคร์เอง” สวรรคร์ไมล่สามารถใหล้การรกับประกกันทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ไปกวล่านบีนี้ไดล้ พระเจล้าทรงปฏลิญาณโดย
พระองคร์เอง-ไมล่มบีผรูล้ใดทบีกี่สรูงกวล่านบีนี้ทบีกี่พระองคร์จะสามารถปฏลิญาณโดยผรูล้นกันี้นไดล้ ในขล้อ 16 ของบทนบีนี้เปาโลชบีนี้ใหล้เหร็นวล่า
ในทล่ามกลางมนยุษยร์คจาปฏลิญาณกร็ถพอวล่าเปป็นการสลินี้นสยุดของการทยุล่มเถบียง จะยลิกี่งมากมายกวล่านกันี้นและยลิกี่งใหญล่กวล่านกันี้น
มากสกักเทล่าใดเมพกี่อพระเจล้าผรูล้ทรงพลานยุภาพทกันี้งสลินี้น ทรงทราบทยุกสลิกี่ง และทรงอยรูล่ทยุกแหล่งหนทรงใหล้คจาปฏลิญาณ! 
พระเจล้าทรงเดลิมพกันพระสกัญญานกันี้นดล้วยตกัวพระองคร์เอง ในสาระสจาคกัญ พระองคร์ตรกัสวล่า “เราจะไมล่เปป็นพระเจล้าอบีก
ตล่อไปหากเราไมล่กระทจาตามทบีกี่เราสกัญญาไวล้นกันี้น” กลล่าวอบีกนกัยหนถึกี่ง พระเจล้าทรงเดลิมพกันความสกัตยร์จรลิงของพระองคร์
ดล้วยการทรงเปป็นอยรูล่ของพระองคร์เอง-และพระเจล้ากร็ทรงเปป็นอยรูล่ตกันี้งแตล่นลิรกันดรร์กาลไปจนถถึงนลิรกันดรร์กาล ดกังนกันี้นพระ
สกัญญาทยุกขล้อทบีกี่พระองคร์ทรงทจาไวล้กกับอกับราฮกัมกร็แนล่นอนพอ ๆ กกับการทรงเปป็นอยรูล่ของพระเจล้า

“เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘“เรามบีชบีวลิตอยรูล่ฉกันใด” องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าตรกัสวล่า “หกัวเขล่าทยุกหกัวเขล่าจะคยุก
กราบลงตล่อเรา และลลินี้นทยุกลลินี้นจะสารภาพตล่อพระเจล้า”’ (รม. 14:11) แนล่นอนพอ ๆ กกับทบีกี่พระเจล้าทรงเปป็น
พระเจล้า แนล่นอนพอ ๆ กกับทบีกี่พระเจล้าทรงมยุสาไมล่ไดล้ แนล่นอนพอ ๆ กกับทบีกี่พระเจล้าทรงตายไมล่ไดล้ พระองคร์กร็จะรกักษา
พระสกัญญาของพระองคร์ พระองคร์จะทรงพลิพากษาในความชอบธรรม-วลิสยุทธลิชนและคนบาป และทล่านทบีกี่รกัก คยุณ
เชพกี่อใจไดล้เลยวล่าพระเจล้าจะประทานบจาเหนร็จทบีกี่ยยุตลิธรรมและชอบธรรมของคยุณใหล้แกล่คยุณแบบพอดบี

เปาโลชบีนี้ใหล้ชาวกาลาเทบียเหลล่านกันี้นเหร็นอยล่างชกัดเจนวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจยุดจบของพระราชบกัญญกัตลิเพพกี่อ
ความชอบธรรมเพราะวล่าพระองคร์ทรงแบกรกับคจาสาปแชล่งโดยพระราชบกัญญกัตลิของเราไปแลล้ว เพพกี่อทบีกี่เราทบีกี่เชพกี่อจะ
ไดล้รกับพระพรทบีกี่มาโดยความเชพกี่อ:

“พระครลิสตร์ทรงไถล่พวกเราใหล้พล้นจากการสาปแชล่งแหล่งพระราชบกัญญกัตลิแลล้ว โดยทรงยอมถรูกสาปแชล่ง
เพพกี่อพวกเรา เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘ทยุกคนทบีกี่ถรูกแขวนไวล้บนตล้นไมล้กร็ถรูกสาปแชล่ง’ เพพกี่อพระพรของอกับราฮกัมจะไดล้
มาถถึงคนตล่างชาตลิทกันี้งหลายโดยทางพระเยซรูครลิสตร์ เพพกี่อพวกเราจะไดล้รกับพระสกัญญาของพระวลิญญาณโดยความเชพกี่อ
พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย ขล้าพเจล้าขอพรูดตามอยล่างมนยุษยร์ ถถึงแมล้วล่าเปป็นเพบียงแตล่คจาสกัญญาของมนยุษยร์ แตล่ถล้าคจาสกัญญานกันี้นไดล้
รกับการรกับรองแลล้ว ไมล่มบีมนยุษยร์คนใดจะลล้มเลลิกหรพอเพลิกี่มเตลิมเขล้ากกับคจาสกัญญานกันี้นอบีกไดล้ บกัดนบีนี้ บรรดาพระสกัญญาไดล้
ประทานไวล้แกล่อกับราฮกัมและเชพนี้อสายของทล่าน พระองคร์ไมล่ไดล้ตรกัสวล่า ‘และแกล่เชพนี้อสายทกันี้งหลาย’ เหมพอนอยล่างกกับ
วล่าแกล่คนมากคน แตล่เหมพอนกกับวล่าแกล่คนผรูล้เดบียว ‘และแกล่เชพนี้อสายของทล่าน’ ซถึกี่งเปป็นพระครลิสตร์” (กท. 3:13-16)

ขล้อ 14: “โดยตรกัสวล่า ‘แนล่นอน ในการอวยพรนกันี้น เราจะอวยพรเจล้า และในการทวบีมากขถึนี้น เราจะทวบีเจล้า
ใหล้มากขถึนี้น’”

ครรูสอนพระคกัมภบีรร์ทบีกี่โดดเดล่นหลายทล่านประกาศวล่าพระคจาขล้อนบีนี้ชบีนี้ยล้อนไปยกังพระสกัญญาแรกนกันี้นของ
พระเจล้าทบีกี่ใหล้แกล่อกับราฮกัม ซถึกี่งถรูกบกันทถึกไวล้ในปฐมกาล 12:1-3 พระสกัญญาเดบียวกกันซถึกี่งถรูกรพนี้อฟฟฟื้นในปฐมกาล 15:5 
บางคนกลล่าววล่านบีกี่เปป็นพระสกัญญาทบีกี่ถรูกบกันทถึกไวล้ในปฐมกาล 17:2-6 กระนกันี้นคนอพกี่น ๆ กร็ชบีนี้ไปยกังปฐมกาล



17:15,16 พวกเขายพนกรานวล่าอกับราฮกัม “ไดล้เพบียรรอคอย” จนกระทกักี่งเขาไดล้รกับพระสกัญญานกันี้น-พระสกัญญาเรพกี่อง
กจาเนลิดของอลิสอกัค

แตล่คจาพรูดทบีกี่ยกมานบีนี้ในขล้อ 14 ถรูกเอามาจากปฐมกาล 22:17 และพระเจล้าตรกัสถล้อยคจาเหลล่านบีนี้แกล่อกับราฮกัม
หลกังจากกจาเนลิดของอลิสอกัค:

“และทรูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์เรบียกมายกังอกับราฮกัมออกมาจากฟป้าสวรรคร์เปป็นครกันี้งทบีกี่สอง และตรกัสวล่า 
“เราไดล้ปฏลิญาณโดยตกัวเราเอง พระเยโฮวาหร์ตรกัส วล่าเพราะเจล้าไดล้กระทจาสลิกี่งนบีนี้ และไมล่ไดล้หวงบยุตรชายของเจล้า 
บยุตรชายคนเดบียวของเจล้า ในการอวยพร เราจะอวยพรเจล้า และในการทวบีมากขถึนี้น เราจะทวบีเชพนี้อสายของเจล้าใหล้
มากขถึนี้น ดยุจดวงดาวทกันี้งหลายแหล่งฟป้าสวรรคร์ และดยุจเมร็ดทรายซถึกี่งอยรูล่บนฝฟัปี่งทะเล และเชพนี้อสายของเจล้าจะไดล้ประตรู
เมพองของเหลล่าศกัตรรูของเขาเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ และในเชพนี้อสายของเจล้า บรรดาประชาชาตลิแหล่งแผล่นดลินโลกจะไดล้รกับ
พระพร เพราะเจล้าไดล้เชพกี่อฟฟังเสบียงของเรา”” (ปฐก. 22:15-18)

พระสกัญญาของพระเจล้าภายใตล้คจาปฏลิญาณวล่าจะอวยพรอกับราฮกัมดล้วยพระพรทกันี้งสลินี้นนกันี้นไมล่ไดล้หยยุดอยรูล่ทบีกี่อลิส
อกัค แตล่มบีตล่อไปจนถถึงอวสาน

“...แนล่นอน ในการอวยพรนกันี้น เราจะอวยพรเจล้า…” นบีกี่ใหล้ความกระจล่างแกล่กาลาเทบีย 3:14: “เพพกี่อ
พระพรของอกับราฮกัมจะไดล้มาถถึงคนตล่างชาตลิทกันี้งหลายโดยทางพระเยซรูครลิสตร์ เพพกี่อพวกเราจะไดล้รกับพระสกัญญาของ
พระวลิญญาณโดยความเชพกี่อ” ในการอวยพรอกับราฮกัม พระเยโฮวาหร์พระเจล้าทรงอวยพรเหลล่าทายาทแหล่งพระ
สกัญญานกันี้น-และพระองคร์ทรงใหล้คจามกักี่นวล่าจะรกักษาพระสกัญญาทยุกขล้อและประทานใหล้แกล่ผรูล้เชพกี่อทยุกคนสลิกี่งทบีกี่พระองคร์
ทรงปฏลิญาณไวล้วล่าจะประทานใหล้แกล่อกับราฮกัม ผรูล้เปป็นบลิดาของเราทยุกคน:

“และถล้าทล่านทกันี้งหลายเปป็นของพระครลิสตร์แลล้ว ทล่านทกันี้งหลายกร็เปป็นเชพนี้อสายของอกับราฮกัม และเปป็น
ทายาทตามพระสกัญญานกันี้น” (กท. 3:29)

อกับราฮกัมมบีชบีวลิตอยรูล่บนโลกนบีนี้หลายปปีหลกังจากทบีกี่พระเจล้าทรงปรากฏแกล่เขาและทรงใหล้พระสกัญญานกันี้นภาย
ใตล้คจาปฏลิญาณในปฐมกาล 22 เขาประสบกกับความยากลจาบากและความทล้อใจหลายอยล่าง-แตล่พระเจล้าทรงคนี้จาจยุน
และชล่วยเขาใหล้พล้น

ขล้อ 15: “และเชล่นนกันี้นแหละ หลกังจากอกับราฮกัมไดล้ทนคอยดล้วยความเพบียรแลล้ว ทล่านกร็ไดล้รกับตามพระ
สกัญญานกันี้น”

ทกันี้ง ๆ ทบีกี่อกับราฮกัมเผชลิญกกับการลองใจ การทดลอง ความเจร็บชนี้จาใจและความผลิดหวกังหลายอยล่าง เขากร็
เชพกี่อพระเจล้า เขารรูล้วล่าพระเจล้าจะทรงรกักษาพระสกัญญาของพระองคร์และทจาตามพระวจนะของพระองคร์

ถล้อยคจาทบีกี่มบีนนี้จาหนกักมากในพระคจาขล้อนบีนี้คพอ “และเชล่นนกันี้นแหละ…” ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้เชพกี่อมความจรลิงนกันี้นทบีกี่ถรูก
นจาเสนอในขล้อ 13 และ 14 เขล้าดล้วยกกัน โดยเชพกี่อมพวกมกันเขล้ากกับขล้อ 15 อกับราฮกัม “ไดล้ทนคอยดล้วยความเพบียร” 
ตกันี้งแตล่เวลานกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรงปรากฏแกล่เขาในปฐมกาล 22 จนถถึงวกันนกันี้นทบีกี่เขาสลินี้นชบีวลิตดล้วยวกัย “หนถึกี่งรล้อยเจร็ดสลิบหล้า
ปปี” (ปฐก. 25:7) อกับราฮกัมมบีสมอตกัวหนถึกี่งทบีกี่แนล่นอนและมกักี่นคง เขามบีความหวกังหนถึกี่ง และความมกักี่นใจทบีกี่ไมล่รรูล้สกักี่น
คลอนวล่าพระเจล้าจะทรงรกักษาพระสกัญญาของพระองคร์

“...ทล่านกร็ไดล้รกับตามพระสกัญญานกันี้น” พระเจล้าทรงอวยพรอกับราฮกัมจรลิง ๆ พระองคร์ทรงเลบีนี้ยงดรูเขา ดรูแล



เขา ประทาน “สกันตลิสยุขทบีกี่เกลินความเขล้าใจทยุกอยล่าง” ใหล้แกล่เขา ความชพกี่นบานอกันเหลพอจะกลล่าวไดล้ และพละกจาลกัง
ทบีกี่นรกทกันี้งสลินี้นกร็หยยุดยกันี้งไมล่ไดล้! โดยความเชพกี่อในพระสกัญญานกันี้นอกับราฮกัมไดล้เหร็นวกันของพระครลิสตร์แลล้ว และชพกี่นชม
ยลินดบี (ยอหร์น 8:56)

เมพกี่ออกับราฮกัมจากโลกนบีนี้ไป เขากร็ไปอยรูล่กกับพระเจล้าแลล้ว และในนลิรกันดรร์กาลทบีกี่อยรูล่เบพนี้องหนล้าเรา เขาจะเหร็น
และชพกี่นชมยลินดบีในการสจาเรร็จจรลิงของรายละเอบียดปลบีกยล่อยทยุกอยล่างของพกันธสกัญญานกันี้น ทยุกตารางนลินี้วของแผล่นดลิน
ทบีกี่พระเยโฮวาหร์พระเจล้าทรงสกัญญาไวล้กกับอกับราฮกัม จะถรูกยกใหล้แกล่เขาและแกล่ชนชาตลิของเขาในชล่วงยยุคพกันปปี อกับรา
ฮกัมมบีวกันยลิกี่งใหญล่รออยรูล่เบพนี้องหนล้าและเขาจะชพกี่นชมยลินดบีในวกันนกันี้น เขาเชพกี่อพระเจล้า-และความเชพกี่อของเขานจามาซถึกี่ง
พระพรตล่าง ๆ ฝฝ่ายโลก สกันตลิสยุขแหล่งเมพองบรมสยุขเกษม และสงล่าราศบีในอนาคตกกับชนชาตลิอลิสราเอลในอาณาจกักร
นกันี้นบนแผล่นดลินโลก

เราควรตรวจสอบบกันทถึกในพระคกัมภบีรร์เกบีกี่ยวกกับลกักษณะเฉพาะของความเชพกี่อของอกับราฮกัม มกันเปป็นความ
เชพกี่อทบีกี่กระทจากลิจและมกันนจาเขาใหล้แยกตกัวออกจากโลก (ฮบ. 11:8,9) มกันนจาเขาใหล้เขล้าอยรูล่ในทบีกี่ของผรูล้เชพกี่อแทล้-คน
แปลกหนล้าและผรูล้สกัญจรในดลินแดนตล่างถลิกี่น (ฮบ. 11:13) มกันชล่วยใหล้เขาสามารถสรูล้ทนการลองใจและการทดสอบทบีกี่
หนกักหนาสาหกัสไดล้

อกับราฮกัมไดล้เพบียรสรูล้ทนคจาเสนอแนะของซาตานทบีกี่วล่าพระเจล้าทรงลพมเขาแลล้ว วล่าพระเจล้าจะไมล่รกักษาพระ
สกัญญาของพระองคร์ และดกังนกันี้นบยุตรชายทบีกี่พระองคร์สกัญญาไวล้และทบีกี่เขารอคอยมานานจะไมล่เกลิดมา ไมล่ตล้องสงสกัย
เลยวล่าซาตานเสนอแนะแกล่อกับราฮกัมวล่าพระเจล้าทรงเลลิกรกักเขาและเลลิกมบีพระกรยุณาตล่อเขาแลล้ว โดยชบีนี้ใหล้เหร็นวล่า
กษกัตรลิยร์ของเมพองโสโดมนกันี้นรกี่จารวยขณะทบีกี่อกับราฮกัมอาศกัยอยรูล่บนเนลินเขารอบเมพองโสโดม (ปฐก. 14:21-24)

อกับราฮกัมไดล้เพบียรสรูล้ทนการขล่มเหงทบีกี่มาสรูล่เขาจากเหลล่าเพพกี่อนมนยุษยร์ของเขาทบีกี่เกลบียดชกังเขาเพราะความเชพกี่อ
มกักี่นตามทางพระเจล้าของเขาและเพราะวล่าเขาไมล่ยอมกลายเปป็นคนหนถึกี่งในพวกเขา เชล่นเดบียวกกัน พระเยซรูไดล้ทรง 
“สรูล้ทนการพรูดตล่อตล้านของพวกคนบาปทบีกี่ตล่อสรูล้พระองคร์เอง”

อกับราฮกัมถรูกแสดงใหล้เราเหร็นวล่าเปป็นแบบอยล่างของผรูล้เชพกี่อแทล้ (ขล้อ 12) พระเจล้าทรงใหล้พระสกัญญาแกล่อกับรา
ฮกัม ผรูล้เปป็นบลิดาของผรูล้เชพกี่อ (ขล้อ 13) พระสกัญญานกันี้นกลล่าวถถึงพระครลิสตร์ผรูล้เปป็นเชพนี้อสายนกันี้น (กท. 3:16 เปป็นตล้นไป) 
พระเจล้าทรงใหล้พระสกัญญาแกล่อกับราฮกัมพรล้อมกกับคจาปฏลิญาณ-บางสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ไมล่เคยทจามากล่อน บางสลิกี่งทบีกี่
พระองคร์ไมล่ทรงทจาอบีกเลยนกับแตล่นกันี้นเปป็นตล้นมา (ขล้อ 13) พระเจล้าทรงสาบานโดยพระองคร์เอง-ไมล่มบีผรูล้ใดทบีกี่สรูงกวล่านบีนี้
แลล้ว (ขล้อ 13) ความเชพกี่อของอกับราฮกัมซถึกี่งมบีพพนี้นฐานอยรูล่บนพระสกัญญาของพระเจล้าไดล้เปป็นเหตยุใหล้เขาเพบียรสรูล้ทนและ
ไดล้รกับพระสกัญญานกันี้นแลล้ว (ขล้อ 15)

“และเชล่นนกันี้นแหละ” (ซถึกี่งมบีความหมายวล่า “เหตยุฉะนกันี้น”) คจาปฏลิญาณของพระเจล้าทบีกี่ใหล้ไวล้แกล่อกับราฮกัมจถึง
เปป็นการรกับประกกันของพระเจล้าวล่าพระองคร์จะทรงกระทจากลิจในอกับราฮกัมและพลิทกักษร์รกักษาเขาจนถถึงทบีกี่สยุดปลาย
แหล่งการสกัญจรของเขาบนโลกนบีนี้และจากนกันี้นกร็พาเขาเขล้าสรูล่การหยยุดพกักแหล่งคานาอกันอยล่างปลอดภกัย

ขล้อ 16-18: “ดล้วยวล่ามนยุษยร์ใหล้คจาสาบานโดยผรูล้ทบีกี่ใหญล่กวล่าตนเปป็นแนล่ และคจาปฏลิญาณเพพกี่อเปป็นการยพนยกัน
กร็เปป็นการสลินี้นสยุดแหล่งการทยุล่มเถบียงกกันทยุกอยล่างแกล่พวกเขา ดกังนกันี้นพระเจล้า ซถึกี่งทรงมบีความตกันี้งใจเปป็นอยล่างยลิกี่งทบีกี่จะ
สจาแดงใหล้บรรดาคนทบีกี่เปป็นทายาทแหล่งพระสกัญญานกันี้น ทราบถถึงความไมล่แปรปรวนแหล่งพระดจารลิของพระองคร์ จถึง



ไดล้ทรงยพนยกันสลิกี่งนกันี้นโดยใหล้คจาปฏลิญาณไวล้ เพพกี่อโดยสองสลิกี่งทบีกี่เปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้ ในทบีกี่ซถึกี่งเปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่พระเจล้าจะ
ตรกัสมยุสา พวกเราจะไดล้มบีการปลอบโยนอยล่างจรลิงจกัง ผรูล้ซถึกี่งไดล้หนบีมาถถึงทบีกี่ลบีนี้ภกัยนกันี้น เพพกี่อจะยถึดมกักี่นในความหวกังทบีกี่ตกันี้งไวล้
ตรงหนล้าพวกเรา”

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นในทบีกี่นบีนี้วล่าทจาไมพระเจล้าถถึงทรงใหล้คจาปฏลิญาณ มนยุษยร์ใหล้คจาปฏลิญาณใน
นามของผรูล้หนถึกี่งทบีกี่สรูงกวล่าหรพอเปป็นใหญล่กวล่าตกัวพวกเขาเอง เพพกี่อยยุตลิขล้อพลิพาทและการทยุล่มเถบียงและการวลิวาทในเรพกี่อง
ใดกร็ตามระหวล่างมนยุษยร์ พวกเขาจถึงสาบานตล่อกกันและกกันในนามของใครสกักคนทบีกี่เปป็นใหญล่กวล่าพวกเขาเอง-บาง
ครกันี้งพวกเขากร็เรบียกคนนอกมาคนหนถึกี่งซถึกี่งทจาหนล้าทบีกี่เปป็นผรูล้รกับประกกันหรพอผรูล้คนี้จาประกกันสจาหรกับคจาสกัญญานกันี้น ๆ แตล่
ปกตลิแลล้วคจาปฏลิญาณกร็ถรูกกลล่าวในพระนามของพระเจล้า สวรรคร์ หรพอ “ผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์”

แตล่คจาปฏลิญาณของพระเจล้ามบีลกักษณะทบีกี่ผรูกมกัดมากกวล่านกันี้นเยอะ เพราะวล่าพระองคร์ทรงสาบานโดย
พระองคร์เอง-และไมล่มบีผรูล้ทบีกี่เปป็นใหญล่กวล่านบีนี้แลล้ว แนล่นอนพอ ๆ กกับทบีกี่พระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้า พระองคร์กร็ไมล่สามารถ
ผลิดคจาสกัญญาของพระองคร์ทบีกี่ใหล้ไวล้แกล่อกับราฮกัมหรพอแกล่ลรูกทกันี้งหลายของอกับราฮกัมในความเชพกี่อนกันี้น

คจาปฏลิญาณเชล่นนกันี้นเปป็นเรพกี่องปกตลิธรรมดาในสมกัยนกันี้น ในปฐมกาล 24:3 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับคจาปฏลิญาณ
ระหวล่างอกับราฮกัมกกับคนรกับใชล้ชราของเขา ในโยชรูวา 9:19 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับคจาปฏลิญาณระหวล่างโยชรูวากกับชาวกลิเบ
โอน ในสมกัยของอกับราฮกัม มกันเปป็นเรพกี่องจรลิงจกังทบีกี่ผรูล้ใดจะกลล่าวคจาปฏลิญาณ แตล่วกันนบีนี้มกันกลายเปป็นเรพกี่องธรรมดาไป
แลล้วทบีกี่มนยุษยร์โกหกภายใตล้คจาปฏลิญาณและไมล่คลิดอะไรเลยเกบีกี่ยวกกับมกัน!

พระเยซรูตรกัสวล่า “แตล่เรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า อยล่าสาบานเลย ทกันี้งโดยอล้างถถึงสวรรคร์ เพราะสวรรคร์
เปป็นบกัลลกังกร์ของพระเจล้า หรพอโดยอล้างถถึงแผล่นดลินโลก เพราะแผล่นดลินโลกเปป็นทบีกี่รองพระบาทของพระองคร์ หรพอ
โดยอล้างถถึงกรยุงเยรรูซาเลร็ม เพราะกรยุงเยรรูซาเลร็มเปป็นราชธานบีของพระมหากษกัตรลิยร์ และทล่านอยล่าสาบานโดยอล้างถถึง
ศบีรษะของตน เพราะวล่าทล่านจะกระทจาใหล้ผมสกักเสล้นหนถึกี่งขาวหรพอดจาไปกร็ไมล่ไดล้ แตล่จงใหล้คจากลล่าวของทล่านทกันี้งหลาย
เปป็น จรลิงกร็จงวล่าจรลิง ไมล่กร็วล่าไมล่ เพราะสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่เกลินกวล่าสลิกี่งเหลล่านบีนี้กร็มาจากความชกักี่วรล้าย” (มธ. 5:34-37)

“...คจาปฏลิญาณเพพกี่อเปป็นการยพนยกันกร็เปป็นการสลินี้นสยุดแหล่งการทยุล่มเถบียงกกันทยุกอยล่างแกล่พวกเขา” มนยุษยร์จะ
ยอมเชพกี่อกกันและกกันหากคนหนถึกี่งสาบานโดยผรูล้หนถึกี่งทบีกี่เปป็นใหญล่กวล่าตกัวเขาเอง พระเจล้าไมล่จจาเปป็นตล้องสาบานโดยใหล้
คจาปฏลิญาณ แตล่พระองคร์ทรงทราบวล่ามนยุษยร์ในความอล่อนแอของพวกเขาและในความมบีขล้อบกพรล่องแหล่งการใชล้
เหตยุผลของพวกเขายอมรกับคจาของอบีกฝฝ่ายภายใตล้คจาปฏลิญาณ และทรงเตร็มพระทกัยทบีกี่จะทจาทยุกสลิกี่งในอจานาจของ
พระองคร์เพพกี่อทจาใหล้มนยุษยร์เชพกี่อมกักี่นวล่าพระเจล้าไมล่ทรงเปลบีกี่ยนแปลง วล่าพระดจารลิอกันชอบธรรมและพระประสงคร์ของ
พระองคร์มบีมาตกันี้งแตล่นลิรกันดรร์กาลไปจนถถึงนลิรกันดรร์กาลและวล่าพระวจนะของพระองคร์ตกันี้งมกักี่นคงอยรูล่เปป็นนลิตยร์ในสวรรคร์
พระองคร์จถึงไดล้กระทจาบางสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ไมล่จจาเปป็นตล้องกระทจาเลย และพระองคร์ทรงทจาเชล่นนกันี้นเพพกี่อทบีกี่จะรกับประกกัน
มนยุษยร์ผรูล้มบีขบีดจจากกัดวล่าพระเจล้าผรูล้ทรงไรล้ขบีดจจากกัดทรงรกักจรลิง ๆ และทรงชล่วยใหล้รอดจนถถึงทบีกี่สยุดจรลิง ๆ ทยุกคนทบีกี่ยอม
มาหาพระองคร์โดยพระเยซรูครลิสตร์

“เพพกี่อโดยสองสลิกี่งทบีกี่เปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้…” นบีกี่หมายความวล่าพระเจล้าทรงใหล้คจาปฏลิญาณสองครกันี้งหรพอ? ไมล่ใชล่
ครกับ พระสกัญญาของพระเจล้าทบีกี่ใหล้แกล่อกับราฮกัมเปป็นสลิกี่งแรกทบีกี่เปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้ และทบีกี่พระองคร์ทรงสาบานโดย
พระองคร์เองกร็เปป็นสลิกี่งทบีกี่สองทบีกี่เปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้



ในปฐมกาล 15:4,5 พระเจล้าทรงสกัญญาวล่าเชพนี้อสายของอกับราฮกัมจะเปป็นเหมพอนจจานวนของดวงดาวใน
ทล้องฟป้า-และพระสกัญญานกันี้นเปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้ แตล่นบีกี่เปป็นกล่อนบกันทถึกเรพกี่องคจาปฏลิญาณนกันี้นทบีกี่ประทานใหล้พรล้อมกกับ
พระสกัญญานกันี้นซถึกี่งถรูกบกันทถึกไวล้ในปฐมกาล 22:15-18 พระสกัญญาของพระเจล้าไมล่มบีทางลล้มเหลว พระวจนะของ
พระเจล้าลล้มเหลวไมล่ไดล้เหมพอนกกับทบีกี่พระเจล้าเองทรงลล้มเหลวไมล่ไดล้ พระวจนะของพระเจล้านกันี้นแขร็งแกรล่งกวล่าภรูเขา 
คงทนถาวรอยล่างแนล่นอนมากกวล่าฟป้าสวรรคร์ พระเยซรูตรกัสวล่า “ฟป้าสวรรคร์และแผล่นดลินโลกจะลล่วงไป แตล่บรรดาคจา
ของเราจะไมล่สรูญหายไปเลย” (มธ. 24:35)

เปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่ความจรลิงจะกลายเปป็นความไมล่จรลิง เปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่พระเจล้าจะทรงมยุสา พระสกัญญา
ของพระองคร์และคจาปฏลิญาณของพระองคร์ไมล่รรูล้เปลบีกี่ยนแปลง

พระเจล้าไดล้ประทานสองสลิกี่งทบีกี่เปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้นบีนี้เพพกี่อทบีกี่ “พวกเราจะไดล้มบีการปลอบโยนอยล่างจรลิงจกัง ผรูล้ซถึกี่ง
ไดล้หนบีมาถถึงทบีกี่ลบีนี้ภกัยนกันี้น เพพกี่อจะยถึดมกักี่นในความหวกังทบีกี่ตกันี้งไวล้ตรงหนล้าพวกเรา” พระเจล้าของอกับราฮกัมทรงเปป็นพระเจล้า
ของเรา และเรากลล่าวอล้างสองสลิกี่งนบีนี้ทบีกี่เปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้เชล่นกกัน อกับราฮกัมไมล่มบีพระสกัญญานลิรกันดรร์ใดทบีกี่พวกเราไมล่มบี 
เราเปป็นเชพนี้อสายของเขาโดยทางความเชพกี่อ เราเชพกี่อเหมพอนอยล่างทบีกี่อกับราฮกัมไดล้เชพกี่อ

การอล้างอลิงถถึงการ “หนบีมาถถึงทบีกี่ลบีนี้ภกัยนกันี้น” ชบีนี้ไปยกังเมพองลบีนี้ภกัยเหลล่านกันี้นในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม จงศถึกษา
คล้นควล้ากกันดารวลิถบีบททบีกี่ 35 พระครลิสตร์ทรงเปป็นทบีกี่ลบีนี้ภกัยของคนบาป: “ขล้าพระองคร์ไดล้รล้องทรูลตล่อพระองคร์ โอ ขล้าแตล่
พระเยโฮวาหร์ ขล้าพระองคร์ทรูลแลล้ววล่า “พระองคร์ทรงเปป็นทบีกี่ลบีนี้ภกัยของขล้าพระองคร์ และเปป็นสล่วนของขล้าพระองคร์ใน
แผล่นดลินของคนเปป็น” (เพลงสดยุดบี 142:5)

พวกเราทบีกี่เชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์เจล้าไปสรูล่ความรอดแลล้วกร็หนบีมายกังทบีกี่ลบีนี้ภกัยอยล่างแทล้จรลิงแลล้ว และความหวกัง
ของเรามบีอยรูล่ในพระองคร์ เราถรูก “ซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า” (คส. 3:3)

เราไมล่เพบียงมบีพระสกัญญาของอกับราฮกัม เรามบีการเปปิดเผยทบีกี่ยลิกี่งใหญล่กวล่าเยอะ ไพบรูลยร์มากยลิกี่งกวล่าทบีกี่อกับรา
ฮกัมมบี เพราะวล่าเราอยรูล่ฟากนบีนี้ของกลโกธา เขาอยรูล่บนอบีกฟากนกันี้น โดยความเชพกี่อเขาไดล้เหร็นวกันของพระครลิสตร์แลล้ว แตล่
เรามบีพระราชบกัญญกัตลิแหล่งเสรบีภาพอกันสมบรูรณร์แบบ-สลิกี่งซถึกี่งสมบรูรณร์แบบนกันี้นไดล้มาถถึงแลล้ว พวกเรามบีสองสลิกี่งทบีกี่
เปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้ซถึกี่งใหล้สมอตกัวหนถึกี่งทบีกี่แนล่นอนและมกักี่นคง สจาหรกับจลิตวลิญญาณของเรา สลิกี่งแรกคพอ “พระครลิสตร์ไดล้
ทรงวายพระชนมร์เพพกี่อบาปของเราทกันี้งหลาย ตามทบีกี่เขบียนไวล้ในพระคกัมภบีรร์” และสลิกี่งทบีกี่สองคพอ “พระองคร์ไดล้ทรงเปป็น
ขถึนี้นมาใหมล่…ตามทบีกี่เขบียนไวล้ในพระคกัมภบีรร์” (1 คร. 15:3,4)

พระครลิสตร์ของพระเจล้าไดล้กลายเปป็นพระเยซรูของเราแลล้ว และในฐานะพระเยซรูครลิสตร์มนยุษยร์ผรูล้นกันี้น
พระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้นเพราะบาปทกันี้งหลายของเรา พระองคร์ทรงถรูกฝฟัง พระองคร์ทรงเปป็นขถึนี้นมา
อบีก พระองคร์ไดล้เสดร็จขถึนี้นสรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบน อกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งพระองคร์ประทกับอยรูล่วกันนบีนี้
เพพกี่อฟฟังเสบียงรล้องทรูลของทยุกคนทบีกี่ไดล้หนบีมาพถึกี่งพระองคร์เพพกี่อลบีนี้ภกัย พระองคร์ทรงเปป็นความหวกังของเรา

พระสกัญญาของพระเจล้าทบีกี่ใหล้แกล่อกับราฮกัม ซถึกี่งถรูกยพนยกันดล้วยคจาปฏลิญาณหนถึกี่ง ไมล่เพบียงเพพกี่อประโยชนร์ของ
อกับราฮกัมเทล่านกันี้น แตล่เพพกี่อ “เหลล่าทายาทแหล่งพระสกัญญา” เชล่นกกัน: “บกัดนบีนี้ มลิไดล้เขบียนไวล้สจาหรกับทล่านแตล่ผรูล้เดบียววล่า 
‘ทรงถพอวล่าเปป็นความชอบธรรมแกล่ทล่าน’ แตล่สจาหรกับพวกเราดล้วย ผรูล้ซถึกี่งจะทรงถพอวล่าเปป็นความชอบธรรมแกล่พวก
เรา ถล้าพวกเราเชพกี่อบนพระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงใหล้พระเยซรูองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเราเปป็นขถึนี้นมาจากความตาย” (รม.



4:23,24)
“และถล้าทล่านทกันี้งหลายเปป็นของพระครลิสตร์แลล้ว ทล่านทกันี้งหลายกร็เปป็นเชพนี้อสายของอกับราฮกัม และเปป็น

ทายาทตามพระสกัญญานกันี้น” (กท. 3:29)
“พระดจารลิ” ของพระเจล้าทบีกี่ถรูกพรูดถถึงในฮบีบรรู 6:17 เกบีกี่ยวขล้องกกับพระประสงคร์ของพระเจล้าตกันี้งแตล่นลิรกันดรร์

กาล (กระทกักี่งกล่อนโลกไดล้มบีขถึนี้น) ทบีกี่จะประทานพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์คพอพระเยซรูครลิสตร์ ใหล้เปป็น
เชพนี้อสายนกันี้นของอกับราฮกัมเพพกี่อความรอดของคนบาป และพระเจล้าจะไมล่เพบียงประทานพระบยุตรของพระองคร์ใหล้
เปป็นผรูล้ลบลล้างพระอาชญาเพราะบาปของเราเทล่านกันี้น แตล่พระองคร์จะยกชรูพระเยซรูขถึนี้นสรูล่ตจาแหนล่งมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่ง
ใหญล่ของเราเพพกี่อทบีกี่เราจะมบีสมอสจาหรกับจลิตวลิญญาณทบีกี่แนล่นอนและมกักี่นคง

พระเจล้าพระบลิดา พระเจล้าพระบยุตร และพระเจล้าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้มบีการประชยุมกกันกล่อนโลกนบีนี้ไดล้มบี
ขถึนี้น (1 ปต. 1:18 เปป็นตล้นไป) และเหลล่าสมาชลิกของตรบีเอกานยุภาพนกันี้นไดล้ตกลงกกันแลล้ววล่าพระครลิสตร์จะทรงรกับ
รล่างกายหนถึกี่งและในรล่างกายนกันี้นพระองคร์จะทรงชจาระหนบีนี้บาปนกันี้น พระเจล้าไดล้ทรงทจาพกันธสกัญญานลิรกันดรร์นกันี้นกกับ
พระเยซรู และเมพกี่อครบกจาหนดเวลาพระเยซรูไดล้เสดร็จมาประสรูตลิจากหญลิงคนหนถึกี่ง ถพอกจาเนลิดภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ
เพพกี่อทบีกี่จะไถล่คนทกันี้งหลายทบีกี่อยรูล่ใตล้พระราชบกัญญกัตลิ (กท. 4:4)

ในฮบีบรรู 5:11 เปาโลใหล้คจาเตพอนทบีกี่นล่าเกรงขาม ในฮบีบรรู 6:11-15 เขาใหล้คจาเตพอนสตลิทบีกี่ถรูกตล้องการอยล่าง
มาก ในฮบีบรรู 6:16-19 เขาใหล้การรกับประกกันทบีกี่ไมล่รรูล้สกักี่นคลอน และบกัดนบีนี้เขาวกกลกับมายกังจยุดทบีกี่เขาคล้างไวล้ในฮบีบรรู
5:10

ขล้อ 19, 20: “ซถึกี่งความหวกังนกันี้น พวกเรายถึดไวล้เหมพอนอยล่างสมอของจลิตวลิญญาณ ทกันี้งแนล่นอนและมกักี่นคง 
และซถึกี่งเขล้าไปถถึงสลิกี่งนกันี้นทบีกี่อยรูล่ภายในมล่าน ทบีกี่นกักี่นผรูล้เบลิกทางไดล้เสดร็จเขล้าไปเผพกี่อพวกเราแลล้ว คพอพระเยซรู ผรูล้ทรงไดล้รกับ
การแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค”

ความหวกังทบีกี่ตกันี้งไวล้ตรงหนล้าเรานกันี้นคพออะไร และความหวกังนกันี้นอยรูล่ทบีกี่ไหน? แนล่นอนวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็น
ความหวกังของเรา และบกัดนบีนี้พระองคร์กร็ทรงนกักี่งอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพแลล้ว พระครลิสตร์ทรงถรูก
ตกันี้งไวล้ตรงหนล้ามนยุษยร์ทยุกคนแลล้วในขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณมหกัศจรรยร์ของพระเจล้า และในขล่าวประเสรลิฐนกันี้นเรา
พบความหวกังเดบียวนกันี้นสจาหรกับเหลล่าคนบาป (รม. 1:16) ในโรม 3:24,25 เราอล่านวล่า “โดยถรูกนกับวล่าเปป็นผรูล้ชอบ
ธรรมโดยไมล่คลิดคล่า โดยพระคยุณของพระองคร์ ผล่านทางการทรงไถล่ทบีกี่มบีอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงตกันี้งไวล้
ใหล้เปป็นทบีกี่ลบลล้างพระอาชญา โดยทางความเชพกี่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพพกี่อประกาศความชอบธรรมของ
พระองคร์สจาหรกับการทรงยกบาปทกันี้งหลายทบีกี่ผล่านพล้นไปแลล้ว โดยความอดกลกันี้นพระทกัยของพระเจล้า”

ในกาลาเทบีย 3:1 เปาโลกลล่าววล่า “โอ ชาวกาลาเทบียคนโงล่เขลา ใครไดล้สะกดดวงจลิตของพวกทล่านเพพกี่อ
พวกทล่านจะไมล่เชพกี่อฟฟังความจรลิง ซถึกี่งตล่อหนล้าตล่อตาของพวกทล่านพระเยซรูครลิสตร์ปรากฏอยรูล่อยล่างชกัดเจนแลล้ว โดย
ทรงถรูกตรถึงไวล้ทล่ามกลางพวกทล่าน” ในขล่าวประเสรลิฐ พระครลิสตร์ทรงถรูกนจาเสนอแกล่มนยุษยชาตลิในฐานะพระผรูล้ชล่วย
ใหล้รอด-เปป้าหมายเดบียวของความเชพกี่อทบีกี่ชล่วยใหล้รอด เปป้าหมายเดบียวของความหวกังทบีกี่มบีชบีวลิต

เราสกังเกตไปแลล้ววล่าสมอนกันี้นของผรูล้เชพกี่อทกันี้งแนล่นอนและมกักี่นคง-ดกังนกันี้น เราจถึงถรูกเตพอนความจจาอบีกครกันี้งเรพกี่อง
ความเปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้สองชกันี้นแหล่งพระสกัญญาของพระเจล้า เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคจาทบีกี่แปลเปป็น 



“แนล่นอน” บอกเปป็นนกัยวล่าสมอนกันี้นไมล่มบีทางลล้มเหลวเลย-นกักี่นคพอ สมอนกันี้นถรูกออกแบบมาเชล่นนกันี้น-มบีขนาดใหญล่พอ 
มบีนนี้จาหนกักมากพอ-ทบีกี่จะยถึดไวล้โดยไมล่ลล้มเหลว เครพกี่องรกับประกกันทบีกี่แนล่นอนวล่ามกันจะไมล่หลยุดลอยหรพอปลล่อยไปเดร็ด
ขาด! คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “มกักี่นคง” กร็บล่งบอกวล่ามกันเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่สมอนกันี้นจะหกักภายใตล้แมล้แตล่ลมพายยุและความ
ตถึงเครบียดทบีกี่รยุนแรงทบีกี่สยุด

โปรดหมายเหตยุ: สมอทบีกี่แนล่นอนและมกักี่นคงนกันี้นแหล่งจลิตวลิญญาณถรูกผรูกไวล้แลล้ว-ไมล่ใชล่กกับสลิกี่งตล่าง ๆ ของแผล่น
ดลินโลก แตล่กกับพระองคร์ผรูล้เสดร็จเขล้าไปถถึงสลิกี่งนกันี้นทบีกี่อยรูล่ภายในมล่านแลล้ว สมอทบีกี่ถรูกทอดจากเรพอลจาหนถึกี่งยล่อมทะลยุผล่าน
ผลิวนนี้จาและยถึดตกัวมกันเองเขล้ากกับพพนี้นดลิน เขล้ากกับกล้นบถึนี้งของทะเล แตล่มกันเปป็นไปไดล้ทบีกี่สมอตกัวนกันี้นจะหลยุดหรพอลอยไป 
แตล่รากฐานนกันี้นซถึกี่งสมอของจลิตวลิญญาณถรูกยถึดไวล้กร็อยรูล่ในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้น “ภายในมล่าน” เราถรูกทอดสมอยถึดตลิด
กกับรากฐานเดบียวนกันี้น ศลิลามกักี่นคงนกันี้น นกักี่นคพอพระเยซรูครลิสตร์เจล้า: “เพราะวล่าผรูล้ใดจะวางรากฐานอพกี่นนอกจากรากฐาน
ทบีกี่วางไวล้แลล้วไมล่ไดล้ ซถึกี่งคพอพระเยซรูครลิสตร์” (1 คร. 3:11)

เมพกี่อพระเยซรูปลล่อยพระวลิญญาณจลิตขถึนี้นไปบนกางเขนนกันี้น มล่านนกันี้นกร็ขาดกลางจากบนลงลล่าง (มธ. 27:51)
และดกังนกันี้นทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้นจถึงถรูกเปปิดใหล้แกล่ทยุกคนแลล้ว กล่อนการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซรู มกันถรูกเปปิดใหล้แกล่มหา
ปยุโรหลิตเทล่านกันี้น-และในตอนนกันี้นเขากร็เขล้าไปปปีละครกันี้งพรล้อมกกับเลพอดเพพกี่อไถล่โทษบาปของประชาชน (ลนต.
 16:2-30) แตล่บกัดนบีนี้ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดกร็เปปิดรกับผรูล้เชพกี่อทยุกคน

“สลิกี่งนกันี้นทบีกี่อยรูล่ภายในมล่าน” แนล่นอนวล่าหมายถถึงพระเจล้าพระบลิดาพรล้อมกกับพระเจล้าพระบยุตรทบีกี่อยรูล่เคบียงขล้าง
พระองคร์ พระเจล้าพระบลิดาทรงอยรูล่ทบีกี่นกักี่น พระเจล้าพระบยุตรทรงอยรูล่ทบีกี่นกักี่น และพระโลหลิตแหล่งการลบมลทลินของ
พระองคร์กร็อยรูล่ทบีกี่นกักี่น ดกังนกันี้นเราจถึงมบีการรกับประกกันวล่าสมอของเรายถึดไวล้แนล่น แนล่นอนและมกักี่นคง

พระคจาขล้อปปิดทล้ายของบททบีกี่ยลิกี่งใหญล่นบีนี้ชบีนี้ใหล้เราเหร็นพระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้าในสวรรคสถาน “ภายในมล่าน” 
เปาโลกลล่าวชกัดเจนวล่า “ทบีกี่นกักี่นผรูล้เบลิกทางไดล้เสดร็จเขล้าไปเผพกี่อพวกเราแลล้ว” เขาไมล่จจาเปป็นตล้องแจกแจงเกบีกี่ยวกกับขล้อ
เทร็จจรลิงนบีนี้ เขาประกาศไปแลล้ววล่า “พวกเรามบีมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่เสดร็จไปในฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลายแลล้ว พระเยซรู
พระบยุตรของพระเจล้า” (ฮบ. 4:14) แตล่เกรงวล่าจะมบีใครสงสกัยวล่าเปาโลพรูดถถึงใครวล่าเปป็นความหวกังของเรา พระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์จถึงทรงบอกพระนามของพระองคร์ใหล้ชกัด ๆ อบีกครกันี้ง- “คพอพระเยซรู” ผล่านทางพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธิ์เปาโลนจาเสนอตรงหนล้าเราอยล่างชกัดเจนอบีกครกันี้งวล่ามบีมนยุษยร์ผรูล้หนถึกี่งในสวรรคร์-มนยุษยร์พระเจล้าผรูล้นกันี้น เทล่าเทบียม
รล่วมกกันกกับพระเจล้าพระบลิดา พระเยซรูครลิสตร์มนยุษยร์ผรูล้นกันี้น คนกลางของเรา (1 ทธ. 2:5)

คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “ผรูล้เบลิกทาง” หมายถถึง “ผรูล้บยุกเบลิกหรพอผรูล้สจารวจ คนหนถึกี่งทบีกี่ลล่วงหนล้าไปกล่อนเพพกี่อทจาการ
สจารวจ เพพกี่อเตรบียมทาง และเพพกี่อทจาใหล้ทางนกันี้นปลอดภกัยสจาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ตามมา” ดกังนกันี้น ขอบพระคยุณ
พระเจล้า ทบีกี่ผรูล้เบลิกทางของเราไดล้เสดร็จผล่านฟป้าสวรรคร์ไปแลล้ว พระองคร์ไดล้เสดร็จขถึนี้นไปสรูล่สวรรคร์ชกันี้นสรูงสยุดแลล้ว พระองคร์
ทรงอยรูล่ขล้างในมล่านนกันี้นแลล้ว โดยทางพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์บนกางเขนนกันี้นพระเยซรูไดล้จกัดเตรบียมสถานทบีกี่
แหล่งหนถึกี่งซถึกี่งเปป็นการหยยุดพกักชกักี่วนลิรกันดรร์ไวล้แลล้วสจาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อและวางใจในพระองคร์-และพระองคร์ทรง
เตรบียมเราใหล้พรล้อมแลล้วสจาหรกับสถานทบีกี่แหล่งนกันี้น (ยอหร์น 14:1-3)

คจากลล่าวสยุดทล้ายในขล้อ 20 ทจาการเชพกี่อมตล่ออยล่างสมบรูรณร์แบบระหวล่างการออกนอกเรพกี่องของเปาโลตรง
ฮบีบรรู 5:11 และเรพกี่อยมา และในคจาบรรยายเกบีกี่ยวกกับมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา, พระครลิสตร์, ซถึกี่งตามมาในบททบีกี่ 



7 เขาประกาศชกัดเจนวล่าผรูล้เบลิกทางของเราทรงเปป็นผรูล้ใด และพระองคร์ทรงอยรูล่ทบีกี่ไหน พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้เบลิกทาง
ของเรา และพระองคร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบน “ภายในมล่านนกันี้น”

ดกังนกันี้นเปาโลจถึงนจาเราจากหลกักการเบพนี้องตล้นเหลล่านกันี้นของพระครลิสตร์ ตล่อไปสรูล่ความบรลิบรูรณร์ (ฮบ. 6:1-3) 
พระครลิสตร์ภายในมล่านนกันี้นทรงเปป็นความเพบียงพอของเรา เราครบบรลิบรูรณร์ในพระองคร์ และดล้วยเหตยุนบีนี้พระองคร์จถึง
ทรงเปป็นคจาตอบสจาหรกับทยุกความตล้องการของเรา



ตคาแหนญ่งปนุโรหยตของพระครยสตต์
ถทูกใหจ้ภาพประกอบโดยเมลคฮีเซเดค

บททฮียิ่ 7
7:1 เพราะเมลคบีเซเดคผรูล้นบีนี้ เปป็นกษกัตรลิยร์แหล่งเมพองซาเลร็ม เปป็นปยุโรหลิตของพระเจล้าผรูล้สรูงสยุด ผรูล้ไดล้พบอกับราฮกัมขณะทบีกี่
กจาลกังกลกับมาจากการฆล่าฟฟันกษกัตรลิยร์ทกันี้งหลาย และไดล้อวยพรอกับราฮกัม
7:2 อกับราฮกัมกร็ไดล้ถวายของหนถึกี่งในสลิบจากสลิกี่งของทกันี้งปวงแกล่ทล่านผรูล้นบีนี้ ตอนแรกทล่านผรูล้นบีนี้แปลวล่ากษกัตรลิยร์แหล่งความ
ชอบธรรม แลล้วหลกังจากนกันี้นกษกัตรลิยร์แหล่งเมพองซาเลร็มดล้วย ซถึกี่งกร็คพอ กษกัตรลิยร์แหล่งสกันตลิสยุข
7:3 โดยปราศจากบลิดา โดยปราศจากมารดา โดยปราศจากเชพนี้อสาย โดยไมล่มบีการเรลิกี่มตล้นแหล่งวกันทกันี้งหลาย หรพอ
การสลินี้นสยุดของชบีวลิต แตล่ถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนพระบยุตรของพระเจล้า ทล่านดจารงตจาแหนล่งปยุโรหลิตคนหนถึกี่งอยล่างตล่อ
เนพกี่อง
7:4 บกัดนบีนี้ จงพลิจารณาวล่า ทล่านผรูล้นบีนี้ยลิกี่งใหญล่เพบียงไร ซถึกี่งแมล้แตล่อกับราฮกัมผรูล้เปป็นตล้นตระกรูลนกันี้นยกังไดล้ชกักหนถึกี่งในสลิบจาก
ของรลิบทกันี้งหลายนกันี้นมาถวายแกล่ทล่าน
7:5 และแทล้จรลิง คนทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นบรรดาบยุตรชายของเลวบี ผรูล้ซถึกี่งไดล้รกับตจาแหนล่งปยุโรหลิตนกันี้น กร็ยกังมบีพระบกัญชาใหล้รกับ
บรรดาสลิบชกักหนถึกี่งจากประชากรตามพระราชบกัญญกัตลิ นกักี่นคพอ จากพวกพบีกี่นล้องของตน ถถึงแมล้วล่าทล่านเหลล่านกันี้นไดล้
บกังเกลิดจากบกันี้นเอวของอกับราฮกัม
7:6 แตล่ทล่านผรูล้นบีนี้ ผรูล้ซถึกี่งเชพนี้อสายของทล่านมลิไดล้ถรูกนกับจากคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับบรรดาสลิบชกักหนถึกี่งจากอกับราฮกัม และไดล้
อวยพรอกับราฮกัมผรูล้ทบีกี่ไดล้รกับพระสกัญญาเหลล่านกันี้น
7:7 และโดยปราศจากความขกัดแยล้งทกันี้งสลินี้น ผรูล้นล้อยตล้องรกับพรจากผรูล้ใหญล่
7:8 และทบีกี่นบีกี่มนยุษยร์ทบีกี่ตล้องตายยกังไดล้รกับบรรดาสลิบชกักหนถึกี่ง แตล่ทบีกี่โนล้นทล่านผรูล้เดบียวไดล้รกับบรรดาสลิบชกักหนถึกี่งนกันี้น ซถึกี่งมบี
พยานกลล่าวถถึงทล่านวล่าทล่านมบีชบีวลิตอยรูล่
7:9 และตามทบีกี่ขล้าพเจล้าขอกลล่าววล่า เลวบีกร็เชล่นกกัน ผรูล้ทบีกี่รกับบรรดาสลิบชกักหนถึกี่งกร็ยกังไดล้ถวายบรรดาสลิบชกักหนถึกี่งในอกับรา
ฮกัม
7:10 เพราะวล่าอกับราฮกัมยกังอยรูล่ในบกันี้นเอวของบรรพบยุรยุษของทล่าน ขณะทบีกี่เมลคบีเซเดคไดล้พบกกับอกับราฮกัม
7:11 เหตยุฉะนกันี้นถล้าความบรลิบรูรณร์มาโดยทางตจาแหนล่งปยุโรหลิตตามอยล่างเผล่าเลวบี (ดล้วยวล่าโดยทางตจาแหนล่งนบีนี้ 
ประชากรไดล้รกับพระราชบกัญญกัตลิ) มบีความจจาเปป็นอกันใดอบีกทบีกี่ปยุโรหลิตอบีกคนหนถึกี่งจะขถึนี้นมาตามอยล่างเมลคบีเซเดคเลล่า 
และมลิไดล้เรบียกตามอยล่างอาโรน
7:12 เพราะเหตยุตจาแหนล่งปยุโรหลิตไดล้ถรูกเปลบีกี่ยนแปลงไปแลล้ว กร็จจาเปป็นจะตล้องมบีการเปลบีกี่ยนแปลงพระราชบกัญญกัตลิไป
ดล้วย
7:13 เพราะวล่าทล่านทบีกี่สลิกี่งเหลล่านบีนี้ถรูกกลล่าวถถึงนกันี้นกร็เกบีกี่ยวขล้องกกับเผล่าอพกี่น ซถึกี่งเปป็นเผล่าทบีกี่ยกังไมล่มบีผรูล้ใดเคยทจาหนล้าทบีกี่
ปรนนลิบกัตลิทบีกี่แทล่นบรูชาเลย
7:14 เพราะเปป็นทบีกี่ชกัดเจนวล่า องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรานกันี้นไดล้ทรงเปป็นขถึนี้นมาจากเผล่ายรูดาหร์ ซถึกี่งเผล่านกันี้นโมเสส



ไมล่ไดล้กลล่าวอะไรเลยเรพกี่องตจาแหนล่งปยุโรหลิต
7:15 และสลิกี่งนบีนี้กร็ยกังชกัดเจนยลิกี่งขถึนี้นอบีก ดล้วยวล่าตามอยล่างของเมลคบีเซเดคจะมบีปยุโรหลิตอบีกผรูล้หนถึกี่งเกลิดขถึนี้น
7:16 ผรูล้ซถึกี่งถรูกตกันี้งขถึนี้น มลิใชล่ตามพระราชบกัญญกัตลิแหล่งบทบกัญญกัตลิสจาหรกับเนพนี้อหนกัง แตล่ตามฤทธลิธิ์เดชแหล่งชบีวลิตอกันไมล่รรูล้สลินี้น
สยุดเลย
7:17 เพราะพระองคร์ทรงเปป็นพยานรกับรองวล่า ‘ทล่านเปป็นปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค’
7:18 ดล้วยวล่าแทล้จรลิงแลล้ว พระบกัญญกัตลิทบีกี่มบีอยรูล่เดลิมนกันี้น กร็ไดล้ยกเลลิกไป เพราะพระบกัญญกัตลินกันี้นขาดฤทธลิธิ์และไรล้
ประโยชนร์
7:19 เพราะวล่าพระราชบกัญญกัตลินกันี้นไมล่ไดล้ทจาอะไรใหล้ถถึงความสจาเรร็จ แตล่การนจาความหวกังอกันดบีกวล่าเขล้ามาไดล้ทจาใหล้ถถึง
ความสจาเรร็จ โดยความหวกังนกันี้นพวกเราจถึงเขล้ามาใกลล้พระเจล้า
7:20 และโดยคจาปฏลิญาณ พระองคร์จถึงไดล้รกับการแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นปยุโรหลิต
7:21 (ดล้วยวล่าบรรดาปยุโรหลิตเหลล่านกันี้นไดล้รกับการแตล่งตกันี้งโดยปราศจากคจาปฏลิญาณ แตล่พระองคร์ผรูล้นบีนี้ไดล้รกับการแตล่งตกันี้ง
ดล้วยคจาปฏลิญาณโดยทางพระเจล้าทบีกี่ไดล้ตรกัสแกล่พระองคร์วล่า ‘องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงปฏลิญาณแลล้ว และจะไมล่เปลบีกี่ยน
พระทกัยวล่า “ทล่านเปป็นปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค”’)
7:22 พระเยซรูกร็ไดล้ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้รกับประกกันแหล่งพกันธสกัญญาอกันดบีกวล่าสกักเพบียงใด
7:23 และแทล้จรลิงคนเหลล่านกันี้นไดล้รกับการแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นปยุโรหลิตหลายคน เพราะวล่าพวกเขาไมล่สามารถดจารงอยรูล่ใน
ตจาแหนล่งนกันี้นเรพกี่อยไปเพราะเหตยุความตาย
7:24 แตล่มนยุษยร์ผรูล้นบีนี้ เพราะเหตยุทบีกี่พระองคร์ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์ จถึงมบีตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่ไมล่อาจเปลบีกี่ยนแปลงไดล้
7:25 ดกังนกันี้น พระองคร์จถึงทรงสามารถเชล่นกกันทบีกี่จะชล่วยคนทกันี้งปวงทบีกี่เขล้ามาถถึงพระเจล้าโดยทางพระองคร์นกันี้นใหล้ไดล้รกับ
ความรอดเปป็นนลิตยร์ โดยเหร็นวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่เปป็นนลิตยร์เพพกี่อวลิงวอนใหล้คนเหลล่านกันี้น
7:26 ดล้วยวล่ามหาปยุโรหลิตเชล่นนบีนี้แหละทบีกี่เหมาะสจาหรกับพวกเรา ผรูล้ทรงบรลิสยุทธลิธิ์ ปราศจากอยุบาย ไรล้มลทลิน แยกจาก
คนบาปทกันี้งปวง และประทกับอยรูล่สรูงกวล่าฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลาย
7:27 พระองคร์ผรูล้ไมล่ตล้องทรงถวายเครพกี่องบรูชาทยุกวกัน ๆ เหมพอนอยล่างมหาปยุโรหลิตเหลล่านกันี้น ผรูล้ซถึกี่งถวายสจาหรกับบรรดา
บาปของตกัวเองกล่อน และจากนกันี้นกร็ถวายสจาหรกับประชากร เพราะพระองคร์ไดล้ทรงถวายเครพกี่องบรูชาเพบียงครกันี้งเดบียว 
เมพกี่อพระองคร์ไดล้ทรงถวายพระองคร์เอง
7:28 ดล้วยวล่าพระราชบกัญญกัตลินกันี้นแตล่งตกันี้งมนยุษยร์ทบีกี่มบีความอล่อนกจาลกังขถึนี้นเปป็นมหาปยุโรหลิตหลายคน แตล่คจาทรง
ปฏลิญาณนกันี้นซถึกี่งมาภายหลกังพระราชบกัญญกัตลิ แตล่งตกันี้งพระบยุตรขถึนี้น ผรูล้ถถึงความสจาเรร็จเปป็นนลิตยร์

บกันทถึกเรพกี่องราวเกบีกี่ยวกกับเมลคบีเซเดคในหนกังสพอปฐมกาลมบีความนล่าสนใจและมบีเอกลกักษณร์มากทบีกี่สยุด 
ประวกัตลิความเปป็นมาของชายผรูล้นบีนี้ไมล่พรูดถถึงขล้อเทร็จจรลิงสล่วนใหญล่เกบีกี่ยวกกับตกัวเขาและนจาเสนอแตล่เฉพาะสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่ง
แสดงตกัวเขาวล่าเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งทบีกี่สมบรูรณร์แบบของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าในตจาแหนล่งมหาปยุโรหลิตของพระองคร์

บกันทถึกเกบีกี่ยวกกับเมลคบีเซเดคมบีเอกลกักษณร์มากเสบียจนผรูล้รรูล้พระคกัมภบีรร์บางทล่านไปไกลจนถถึงขนาดเสนอแนะ
วล่าชายผรูล้นบีนี้เปป็นพระบยุตรของพระเจล้า-แตล่นบีกี่ไมล่มบีทางเปป็นไปไดล้เลย เปาโลกลล่าววล่าเมลคบีเซเดคถรูกทจาใหล้ “เปป็น
เหมพอน” พระบยุตรของพระเจล้า-ซถึกี่งหมายความวล่าประวกัตลิความเปป็นมาของเมลคบีเซเดคมบีรายละเอบียดทบีกี่ตรงกกัน 



(หรพอขนานกกัน) แบบลล่วงหนล้ากกับขล้อเทร็จจรลิงเหลล่านกันี้นแหล่งความเปป็นปยุโรหลิตของพระครลิสตร์ของพระเจล้า ไมล่ตล้อง
สงสกัยเลยวล่าจะเขบียนเกบีกี่ยวกกับชายผรูล้นบีนี้เยอะมากกวล่านบีนี้กร็ทจาไดล้ แตล่หนกังสพอเหลล่านกันี้นของโมเสสไดล้รกับการดลใจ และ
ดล้วยเหตยุนบีนี้ทกันี้งหมดทบีกี่เราจจาเปป็นตล้องทราบเกบีกี่ยวกกับเขาจถึงถรูกบกันทถึกไวล้

ในฮบีบรรู 2:17 เปาโลประกาศวล่าพระเยซรูเจล้าทรงเปป็น “มหาปยุโรหลิตเปปีปี่ยมดล้วยพระเมตตาและความสกัตยร์
ซพกี่อในสลิกี่งตล่าง ๆ ซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับพระเจล้า” และในฮบีบรรู 3:1 เขาขอรล้องเราใหล้ “พลิจารณาอกัครทรูตและมหาปยุโรหลิต
แหล่งการยอมรกับของพวกเรา” ในบททบีกี่ 4 ขล้อ 14 เขาประกาศวล่ามหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราไดล้ “เสดร็จไปในฟป้า
สวรรคร์ทกันี้งหลายแลล้ว พระเยซรูพระบยุตรของพระเจล้า” และในขล้อ 15 เขารกับประกกันเราวล่ามหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่
ของเราทรงสามารถถรูกสกัมผกัส “ดล้วยความรรูล้สถึกแหล่งความเจร็บปฝ่วยทกันี้งหลายของพวกเรา” โดยทรงถรูกทดลองใน
ทยุกดล้านเหมพอนอยล่างเรา ถถึงกระนกันี้นกร็ทรงปราศจากบาป จากนกันี้นเขากร็เชลิญชวนเราใหล้ “มบีใจกลล้าเขล้ามาถถึง
พระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณ เพพกี่อพวกเราจะไดล้รกับพระเมตตา และจะไดล้พบพระคยุณทบีกี่จะชล่วยเหลพอในเวลาแหล่งความ
ตล้องการ”

ในระบบของภาคพกันธสกัญญาเดลิม งานรกับใชล้เกบีกี่ยวกกับการลบมลทลินของมหาปยุโรหลิตของพระเจล้าไดล้ถรูก
ปฏลิบกัตลิ “ภายในมล่าน” (ลนต. 16:12-14) เปาโลนจาเสนอความจรลิงทบีกี่วล่าพระเยซรูมหาปยุโรหลิตของเราโดยพระโลหลิต
ของพระองคร์เองไดล้เสดร็จเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น “โดยทรงไดล้รกับการไถล่ชกักี่วนลิรกันดรร์สจาหรกับพวกเราแลล้ว” (ฮบ. 9:12)

ในบทนบีนี้ของเรา เปาโลยพนยกันขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าไมล่มบีความขกัดแยล้งกกันระหวล่างพระราชกลิจนกันี้นซถึกี่งถรูกปฏลิบกัตลิ
โดยมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรากกับสลิกี่งซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงสถาปนาผล่านทางโมเสสภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ ตรงกกัน
ขล้าม พระราชกลิจของพระเยซรูในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราเปป็นการสจาเรร็จจรลิงโดยตรงแหล่งพระดจารลิของ
พระเจล้าเองซถึกี่งถรูกเปปิดเผยแกล่พวกบรรพบยุรยุษโดยพวกศาสดาพยากรณร์ เปาโลใหล้ขล้อพลิสรูจนร์เชล่นกกันวล่าตจาแหนล่ง
ปยุโรหลิตของพระครลิสตร์ยล่อมดบีกวล่าและทรงสงล่าราศบีมากยลิกี่งกวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของอาโรน

ขล้อ 1: “เพราะเมลคบีเซเดคผรูล้นบีนี้ เปป็นกษกัตรลิยร์แหล่งเมพองซาเลร็ม เปป็นปยุโรหลิตของพระเจล้าผรูล้สรูงสยุด ผรูล้ไดล้พบอกับ
ราฮกัมขณะทบีกี่กจาลกังกลกับมาจากการฆล่าฟฟันกษกัตรลิยร์ทกันี้งหลาย และไดล้อวยพรอกับราฮกัม”

“เมลคบีเซเดคผรูล้นบีนี้” มบีลกักษณะเนล้นยนี้จา โดยดถึงความสนใจของเรามายกังสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งโดดเดล่นเปป็นพลิเศษใน
ตกัวชายผรูล้นบีนี้-สลิกี่งตล่าง ๆ ซถึกี่งพระเจล้าทรงวางแผนไวล้เพพกี่อเปป็นภาพเลร็งมายกังพระภาคของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า พระผรูล้ชล่วย
ใหล้รอดและมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา

เมพกี่อเราจบบททบีกี่ 6 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กร็ทรงหกันสายตาของเราจากแผล่นดลินโลกไปยกังสวรรคร์-ใชล่แลล้ว
ครกับ ไปยกังทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดซถึกี่งผรูล้เบลิกทางของเราไดล้เสดร็จเขล้าไปแลล้ว หลกังจากไดล้พลิชลิตโลก เนพนี้อหนกัง พญามาร ความ
ตาย นรก และหลยุมศพ และไดล้เสดร็จขถึนี้นผล่านฟป้าสวรรคร์ไปแลล้ว ผรูล้เบลิกทางของเราบกัดนบีนี้ประทกับนกักี่งอยรูล่ภายในมล่าน
นกันี้นแลล้ว

ในตอนตล้นของบทนบีนี้เปาโลเนล้นยนี้จาศกักดลิธิ์ศรบีแบบพระเจล้าของตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์: มกันตกันี้งอยรูล่เปป็น
นลิตยร์ มกันจะไมล่มบีวกันถรูกโอนตล่อใหล้ผรูล้อพกี่นเลย ดล้วยเหตยุนบีนี้ ความมกักี่นใจของผรูล้เชพกี่อในพระองคร์จถึงไมล่สกักี่นคลอน ครบ
บรลิบรูรณร์ และไมล่มบีวกันสลินี้นสยุด เปาโลกจาลกังกลล่าวตล่อสลิกี่งทบีกี่เขาไดล้เกรลิกี่นคล้างไวล้ในบททบีกี่ 5 ขล้อ 11

สองสลิกี่งถรูกชบีนี้ใหล้เหร็นชกัดเจนในขล้อ 1:



1. เมลคบีเซเดคเปป็นกษกัตรลิยร์องคร์หนถึกี่ง- “กษกัตรลิยร์แหล่งเมพองซาเลร็ม”
2. เขาเปป็น “ปยุโรหลิตของพระเจล้าผรูล้สรูงสยุด”

อาจารยร์และผรูล้รรูล้พระคกัมภบีรร์หลายทล่านไดล้ใชล้เวลาเยอะแยะในการพยายามทบีกี่จะคล้นพบลจาดกับพงศร์พกันธยุร์ของ
เมลคบีเซเดค และการคาดเดาหลายประการไดล้ถรูกเสนอ แตล่สจาหรกับตกัวผม ผมยอมรกับพระราชบกัญญกัตลิ 29:29: 
“สลิกี่งเรล้นลกับเหลล่านกันี้นเปป็นของพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของพวกเรา แตล่สลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งทรงสจาแดงนกันี้นเปป็นของพวกเรา 
และของลรูกหลานของพวกเราเปป็นนลิตยร์ เพพกี่อพวกเราจะกระทจาถล้อยคจาทกันี้งสลินี้นของพระราชบกัญญกัตลินบีนี้”

เมลคบีเซเดคถรูกกลล่าวถถึงครกันี้งแรกในปฐมกาล 14:18 เมพกี่อเขาไดล้พบกกับอกับราฮกัมในแผล่นดลินคานาอกัน ณ 
ชล่วงเวลาแหล่งการพบกกันนบีนี้โลกไดล้ถลจาเขล้าสรูล่การนกับถพอรรูปเคารพและการผลิดศบีลธรรมอกันตกี่จาทรามแลล้ว ชาวเมพองโส
โดมและชาวอาโมไรตร์เปป็นผรูล้อาศกัยอยรูล่ในแผล่นดลินคานาอกันสล่วนใหญล่ (ปฐก. 13:12; 15:16) กระนกันี้นในทล่ามกลาง
คนอธรรมเหลล่านบีนี้ พระเจล้าทรงพอพระทกัยทบีกี่จะยกชรูชายผรูล้หนถึกี่งผรูล้เปป็นภาพเลร็งของพระครลิสตร์! แมล้กระทกักี่งในชกักี่วโมง
อกันมพดมลิดเหลล่านกันี้นแหล่งประวกัตลิศาสตรร์ของอารยธรรม พระเจล้าไดล้ทรงยกชรูดวงสวล่างหนถึกี่งเพพกี่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อยาก
มองเหร็นและเดลินตามดวงสวล่างนกันี้น:

“ประชาชนซถึกี่งนกักี่งอยรูล่ในความมพดไดล้เหร็นความสวล่างยลิกี่งใหญล่แลล้ว และสจาหรกับคนเหลล่านกันี้นซถึกี่งนกักี่งอยรูล่ในแดน
และเงาแหล่งความตาย ความสวล่างไดล้ผยุดขถึนี้นมาแลล้ว” (มธ. 4:16)

จากเพลงสดยุดบี 76:2 เราเรบียนรรูล้วล่าเมพองซาเลร็มนบีนี้คพอ กรยุงเยรรูซาเลร็ม แนล่นอน เมลคบีเซเดคเปป็นกษกัตรลิยร์แหล่ง
กรยุงเยรรูซาเลร็มและเปป็นปยุโรหลิตทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้ง ในกาลาเทบีย 4:26 เราพบถล้อยคจาเหลล่านบีนี้: “กรยุงเยรรูซาเลร็มซถึกี่ง
อยรูล่เบพนี้องบนนกันี้นเปป็นไท ซถึกี่งเปป็นมารดาของพวกเราทยุกคน” คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “เบพนี้องบน” ไมล่ไดล้ชบีนี้ไปยกังทจาเลทบีกี่ตกันี้ง 
แตล่ชบีนี้ไปยกังเวลา

กรยุงเยรรูซาเลร็มฝฝ่ายวลิญญาณเปป็นทบีกี่ตกันี้งแหล่งความบรลิสยุทธลิธิ์และการนมกัสการ พระวลิหารอยรูล่ทบีกี่นกักี่น กรยุง
เยรรูซาเลร็มแหล่งพระสกัญญาอยรูล่มากล่อนพระราชบกัญญกัตลิ และบกัดนบีนี้กร็อยรูล่หลกังพระราชบกัญญกัตลิ เปาโลเปรบียบเทบียบ
ความแตกตล่างของพกันธสกัญญาอกันเกล่านกันี้นกกับพกันธสกัญญาอกันใหมล่นกันี้นในกาลาเทบีย 4 และชบีนี้ใหล้เหร็นขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่า
พระสกัญญาตล่าง ๆ ทบีกี่พระเจล้าทรงทจาไวล้กกับอกับราฮกัม พระสกัญญาทกันี้งหลายทบีกี่พระองคร์ทรงยพนยกันแลล้วดล้วยคจา
ปฏลิญาณ ไดล้ถรูกทจาไวล้กล่อนพระราชบกัญญกัตลิและยกักี่งยพนมากกวล่าพระราชบกัญญกัตลิ

เมลคบีเซเดคเปป็นกษกัตรลิยร์แหล่งกรยุงเยรรูซาเลร็มกล่อนพระราชบกัญญกัตลิถรูกประทานใหล้ กรยุงเยรรูซาเลร็มเปป็นภาพ
เลร็งหนถึกี่งของสวรรคร์ (ฮบ. 11:10) พระครลิสตร์ทรงเปป็นตกัวจรลิงของสลิกี่งทบีกี่เมลคบีเซเดคเปป็นภาพเลร็ง พระครลิสตร์ไดล้ทรง
ถพอกจาเนลิดภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ และพระองคร์จะทรงเปป็นกษกัตรลิยร์ในกรยุงเยรรูซาเลร็ม ลรูกา 21:24 บอกเราวล่ากรยุง
เยรรูซาเลร็ม “จะถรูกพวกคนตล่างชาตลิเหยบียบยกี่จา” แตล่ในอนาคต (และเราเชพกี่อวล่าเวลานกันี้นอยรูล่ใกลล้มากแลล้ว) กรยุง
เยรรูซาเลร็มจะเปป็นศรูนยร์กลางแหล่งกลิจกรรมของพระเจล้าอบีก พระวลิหารจะถรูกสรล้างขถึนี้นใหมล่และความรรูล้เกบีกี่ยวกกับองคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าจะอยรูล่ทบีกี่นกักี่น ดกังนกันี้นกรยุงเยรรูซาเลร็มจถึงอยรูล่มากล่อนพระราชบกัญญกัตลิ และมกันจะอยรูล่ตล่อไปหลกังพระราช
บกัญญกัตลิ

เมลคบีเซเดคไดล้พบกกับอกับราฮกัมซถึกี่งเดลินทางกลกับมาจากการเขล่นฆล่ากษกัตรลิยร์เหลล่านกันี้น และอวยพรเขา (ปฐก.
14:17-19) บกันทถึกนบีนี้ไมล่กลล่าววล่าชายสองคนนบีนี้เคยพบกกันมากล่อนหนล้านบีนี้หรพอไมล่ มบีชายทบีกี่ยจาเกรงพระเจล้าไมล่เยอะใน



สมกัยนกันี้น และเหตยุผลบล่งชบีนี้วล่าพวกเขาเคยพบกกันมากล่อน พวกเขาอาจเปป็นเพพกี่อนรกักเลยกร็ไดล้ แตล่นกักี่นกร็อยรูล่นอก
ประเดร็น สลิกี่งสจาคกัญกร็คพอวล่าเขาทกันี้งสองพบกกันจรลิง ๆ อกับราฮกัมไดล้รกับชกัยชนะอกันยลิกี่งใหญล่ในการสรูล้รบและเมลคบีเซเดคกร็
อวยพรเขา-ซถึกี่งเปป็นสล่วนหนถึกี่งของหนล้าทบีกี่ปยุโรหลิตของพระเจล้า เราเรบียนรรูล้จากพระราชบกัญญกัตลิ 21:5 วล่า “และพวก
ปยุโรหลิต ลรูกหลานของเลวบีตล้องเขล้ามาใกลล้ ดล้วยวล่าพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทล่านไดล้ทรงเลพอกพวกเขาไวล้ใหล้
ปรนนลิบกัตลิพระองคร์ และใหล้อวยพรในพระนามของพระเยโฮวาหร์ และโดยถล้อยคจาของพวกเขา บรรดาการโตล้แยล้ง
กกันและการทจารล้ายทยุกเรพกี่องตล้องถรูกพลิพากษา”

ในนกัยสจาคกัญทบีกี่แทล้จรลิงของคจา ๆ นบีนี้ พระเจล้าทรงเปป็นผรูล้เดบียวทบีกี่สามารถอวยพรมนยุษยร์ไดล้ และกระนกันี้นใน
ความรกักและพระคยุณของพระเจล้า ในระหวล่างการแบล่งยยุคบางยยุคพระองคร์ไดล้ทรงโปรดประทานใหล้มนยุษยร์บางคนมบี
สลิทธลิพลิเศษในการใหล้พรแกล่ประชากรของพระองคร์ จงศถึกษาคล้นควล้าปฐมกาล 9:26, 27:27, 48:15 และกกันดารวลิถบี
6:24,26

พรทบีกี่อกับราฮกัมไดล้รกับจากเมลคบีเซเดคเปป็นพระพรของผรูล้เชพกี่อทยุกคน-ผรูล้ไดล้รกับการอวยพรจากพระเยซรูครลิสตร์ 
ผรูล้ทรงเปป็นตกัวจรลิงของสลิกี่งซถึกี่งเมลคบีเซเดคเปป็นภาพเลร็ง นล่าสนใจมากทบีกี่สยุดทบีกี่กล่อนพระเยซรูเสดร็จกลกับไปหาพระบลิดาผรูล้
สถลิตในสวรรคร์ พระองคร์ทรงนจาเหลล่าสาวกของพระองคร์ออกไปไกลถถึงหมรูล่บล้านเบธานบี “และพระองคร์ทรงยก
พระหกัตถร์ของพระองคร์ขถึนี้น และทรงอวยพรพวกเขา” (ลรูกา 24:50)

เมลคบีเซเดคมาหาอกับราฮกัม เขาไมล่ไดล้รอใหล้อกับราฮกัมมาหาเขา กลิจการแบบปยุโรหลิตซถึกี่งถรูกปฏลิบกัตลิโดยเมลคบี
เซเดคไดล้รกับการแตล่งตกันี้งจากพระเจล้าและมบีลกักษณะเตรบียมใหล้พรล้อม เพราะวล่ากษกัตรลิยร์แหล่งเมพองโสโดมกร็กจาลกังมาพบ
กกับอกับราฮกัมเชล่นกกันพรล้อมกกับขล้อเสนอแบบซาตาน (ปฐก. 14:17-24) แตล่กล่อนการมาถถึงของกษกัตรลิยร์แหล่งเมพองโส
โดม พระเจล้าไดล้ทรงจกัดเตรบียมใหล้เมลคบีเซเดคพบกกับอกับราฮกัมเพพกี่ออวยพรและเสรลิมกจาลกังเขา เตรบียมเขาใหล้พรล้อมทบีกี่
จะขกัดขพนและปฏลิเสธขล้อเสนอของกษกัตรลิยร์แหล่งเมพองโสโดม ถถึงอยล่างไรแลล้ว กษกัตรลิยร์ผรูล้ชกักี่วรล้ายองคร์นบีนี้กร็มบีแตล่สลิกี่งของ
ฝฝ่ายเนพนี้อหนกังมายพกี่นเสนอ-ความเจรลิญรยุล่งเรพอง ความหรรูหรา พรตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นวกัตถยุ แตล่เมลคบีเซเดคมาพบกกับอกับรา
ฮกัมกล่อนและอวยพรเขา ซถึกี่งพรเหลล่านกันี้นใหล้ฤทธลิธิ์เดช ความกลล้าหาญ และชกัยชนะแกล่อกับราฮกัม

จงสกังเกตสองสลิกี่งนกันี้นทบีกี่ถรูกปฏลิบกัตลิโดยเมลคบีเซเดคซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับอกับราฮกัม: อยล่างแรกคพอ เขามาพบกกับอกับ
ราฮกัม อยล่างทบีกี่สอง เขาอวยพรอกับราฮกัม มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราไดล้เสดร็จจากสงล่าราศบีแหล่งสวรรคร์มายกังความ
ทยุกขร์โศกของแผล่นดลินโลก-พระองคร์ทรงมาพบกกับเราบนทบีกี่ ๆ เราอยรูล่ พระองคร์ทรงรกับรล่างกายหนถึกี่งซถึกี่งเหมพอนกกับ
รล่างกายของเราและในกายนกันี้นพระองคร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนเราในทยุกประการยกเวล้นบาป และพระองคร์ไดล้
พลิชลิตสลิกี่งสารพกัดทบีกี่เราถรูกขอใหล้พลิชลิต ดล้วยเหตยุนบีนี้พระองคร์จถึงอยรูล่ในตจาแหนล่งหนถึกี่งทบีกี่จะอวยพรและเสรลิมกจาลกังเราไดล้ 
และเรากลายเปป็นมากกวล่าเหลล่าผรูล้พลิชลิตโดยทางพระองคร์

การคาดเดาเกบีกี่ยวกกับบรรพบยุรยุษของเมลคบีเซเดคหรพอเกบีกี่ยวกกับจยุดจบของเขา กร็เทล่ากกับหลงประเดร็น
ทกันี้งหมดเกบีกี่ยวกกับความเปป็นภาพเลร็งของเขาไป เราทราบวล่าเขาไมล่มบีบกันทถึกลจาดกับพงศร์พกันธยุร์-ไมล่มบีการเรลิกี่มตล้นหรพอการ
สลินี้นสยุดแหล่งวกันของเขา เขาไดล้ปรากฏตกัว ทจางานรกับใชล้ของเขาจนสจาเรร็จ และจากไป นกักี่นคพอทกันี้งหมดทบีกี่พระเจล้าทรง
ประสงคร์ใหล้เราทราบเกบีกี่ยวกกับตกัวเขา ดกังนกันี้นทจาไมเราถถึงควรเสาะแสวงหาทบีกี่จะรรูล้มากกวล่านบีนี้เลล่า?

เมลคบีเซเดคแปลวล่า “กษกัตรลิยร์แหล่งความชอบธรรม” และเราทราบวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นความชอบธรรม



ของเรา สกันตลิสยุขของเรา และหากปราศจากพระองคร์เรากร็ไมล่มบีทกันี้งความชอบธรรมและสกันตลิสยุข (1 คร. 1:30; 2 
คร. 5:21)

ขล้อ 2: “อกับราฮกัมกร็ไดล้ถวายของหนถึกี่งในสลิบจากสลิกี่งของทกันี้งปวงแกล่ทล่านผรูล้นบีนี้ ตอนแรกทล่านผรูล้นบีนี้แปลวล่ากษกัตรลิยร์
แหล่งความชอบธรรม แลล้วหลกังจากนกันี้นกษกัตรลิยร์แหล่งเมพองซาเลร็มดล้วย ซถึกี่งกร็คพอ กษกัตรลิยร์แหล่งสกันตลิสยุข”

เมลคบีเซเดคไดล้อวยพรอกับราฮกัม บนแผล่นดลินโลก ผรูล้สรูงวกัยกวล่ายล่อมอวยพรผรูล้อล่อนอาวยุโสกวล่า ผรูล้เปป็นใหญล่กวล่า
ยล่อมอวยพรผรูล้นล้อยกวล่า: “และโดยปราศจากความขกัดแยล้งทกันี้งสลินี้น ผรูล้นล้อยตล้องรกับพรจากผรูล้ใหญล่” (ฮบ. 7:7)

พระเยซรูตรกัสแกล่พวกฟารลิสบีวล่า “กล่อนอกับราฮกัมไดล้บกังเกลิดมานกันี้น เรากร็เปป็นอยรูล่แลล้ว” (ยอหร์น 8:58)- และ
พวกเขาหาชล่องทบีกี่จะทจาลายพระองคร์ทบีกี่กลล่าวคจาพรูดเชล่นนกันี้น พวกเขาหรูตถึงเสบียแลล้ว พวกเขาไมล่อาจเขล้าใจไดล้

อกับราฮกัมยอมรกับเมลคบีเซเดคในฐานะปยุโรหลิตกษกัตรลิยร์ของพระเจล้าและถวาย “หนถึกี่งในสลิบจากขล้าวของ
ทกันี้งหมด” ใหล้แกล่เขา เราไมล่ควรพลาดขล้อเทร็จจรลิงของพระเจล้าทบีกี่วล่าสลิบชกักหนถึกี่งมากล่อนการประทานพระราชบกัญญกัตลิ
ทบีกี่ภรูเขาซบีนาย และเราควรมองเหร็นเชล่นกกันวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตมบีการปฏลิบกัตลิอยรูล่แลล้วกล่อนสถาปนาระบบของคนเลวบี 
มกันดรูเหมพอนชกัดเจนอยล่างแนล่นอนวล่าสลิบชกักหนถึกี่งเปป็นขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้ามาตกันี้งแตล่ตล้น และพระองคร์ทรงถรูก
ยอมรกับวล่าเปป็นเจล้าของสลิบชกักหนถึกี่งโดยคนทกันี้งปวงทบีกี่เชพกี่อในพระองคร์และนมกัสการพระองคร์ในฐานะพระเจล้าผรูล้สรูงสยุด:

“และหลินกล้อนนบีนี้ ซถึกี่งขล้าพระองคร์ไดล้ตกันี้งไวล้เปป็นเสาสจาคกัญ จะเปป็นพระนลิเวศนร์ของพระเจล้า และจากทยุกสลิกี่งทบีกี่
พระองคร์ประทานใหล้แกล่ขล้าพระองคร์ ขล้าพระองคร์จะถวายหนถึกี่งในสลิบแดล่พระองคร์อยล่างแนล่นอน” (ปฐก. 28:22)

อกับราฮกัมรรูล้วล่าเมลคบีเซเดคเปป็นผรูล้ทบีกี่ “ไมล่มบีการเรลิกี่มตล้นแหล่งวกันทกันี้งหลาย” วล่าเขาอยรูล่มากล่อนตน และวล่าเขา
เปป็นผรูล้ทบีกี่เหนพอกวล่าตน ดกังนกันี้นอกับราฮกัมจถึงยกสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่เมลคบีเซเดคและรกับพรตล่าง ๆ จากเขา ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่า
อกับราฮกัมยกสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่เมลคบีเซเดคกร็เปป็นพยานรกับรองวล่าเขารรูล้วล่าพระเจล้าทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ประทานชกัยชนะใหล้แกล่
เขาในการเขล่นฆล่ากษกัตรลิยร์เหลล่านกันี้น เขายอมรกับเมลคบีเซเดควล่าเปป็นผรูล้รกับใชล้ของพระเจล้าและดล้วยเหตยุนบีนี้เขาจถึงยกสลิบ
ชกักหนถึกี่งใหล้แกล่เมลคบีเซเดค

“...ตอนแรกทล่านผรูล้นบีนี้แปลวล่ากษกัตรลิยร์แหล่งความชอบธรรม…กษกัตรลิยร์แหล่งสกันตลิสยุข” เมลคบีเซเดคเปป็นชายทบีกี่
ชอบธรรมและกษกัตรลิยร์ทบีกี่รกักสกันตลิสยุข ตามทบีกี่กลล่าวไวล้กล่อนหนล้านบีนี้แลล้ว เขาเปป็นภาพเลร็งทบีกี่สมบรูรณร์แบบทบีกี่สยุดของเราทบีกี่
เลร็งถถึงพระครลิสตร์ เขาเปป็นภาพเลร็งของ “พระเยโฮวาหร์เปป็นความชอบธรรมของพวกเรา” (ยรม. 23:6) ความชอบ
ธรรมตล้องเปป็นของเรากล่อนทบีกี่เราจะสามารถมบีสกันตลิสยุขไดล้ และจนกวล่าเรารรูล้จกักพระเยซรูผรูล้ทรงเปป็นความชอบธรรม
ของเรา เรากร็ไมล่อาจมบีสกันตลิสยุขกกับพระเจล้าไดล้ เราถรูกนกับวล่าชอบธรรมและมบีสกันตลิสยุขกกับพระเจล้าโดยทางพระโลหลิต
ของพระองคร์ (รม. 5:1) จงสกังเกตขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้ทบีกี่กลล่าวถถึงความชอบธรรมและสกันตลิสยุข:

“แนล่นอน ความรอดของพระองคร์อยรูล่ใกลล้คนทกันี้งหลายทบีกี่เกรงกลกัวพระองคร์ เพพกี่อสงล่าราศบีจะอาศกัยอยรูล่ใน
แผล่นดลินของเราทกันี้งหลาย ความเมตตาและความจรลิงไดล้พบกกัน ความชอบธรรมและสกันตลิภาพไดล้จยุบกกันและกกัน”
(เพลงสดยุดบี 85:9,10)

“และกลิจการแหล่งความชอบธรรมจะเปป็นสกันตลิภาพ และผลแหล่งความชอบธรรมจะเปป็นความสงบและ
ความเชพกี่อมกักี่นเปป็นนลิตยร์” (อสย. 32:17)

“ในสมกัยของทล่านคนชอบธรรมจะเจรลิญขถึนี้น และจะมบีสกันตลิภาพอกันอยุดมสมบรูรณร์ตราบใดทบีกี่ดวงจกันทรร์คง



อยรูล่” (เพลงสดยุดบี 72:7)
“ลรูกเลร็ก ๆ ทกันี้งหลายของขล้าพเจล้าเออ๋ย สลิกี่งเหลล่านบีนี้ขล้าพเจล้าเขบียนถถึงพวกทล่าน เพพกี่อพวกทล่านจะไมล่ทจาบาป 

และถล้าผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดทจาบาป พวกเรากร็มบีผรูล้ทบีกี่เสนอความแทนสถลิตอยรูล่กกับพระบลิดา คพอพระเยซรูครลิสตร์ผรูล้ทรงชอบธรรม
นกันี้น” (1 ยอหร์น 2:1)

“และดรูเถลิด มบีเสบียงหนถึกี่งจากสวรรคร์ ซถึกี่งตรกัสวล่า “ผรูล้นบีนี้เปป็นบยุตรทบีกี่รกักของเรา ผรูล้ซถึกี่งเราโปรดปรานมาก””
(มธ. 3:17)

“พระเยโฮวาหร์ทรงพอพระทกัยเพราะเหร็นแกล่ความชอบธรรมของพระองคร์ พระองคร์จะทรงเชลิดชรูพระ
ราชบกัญญกัตลิ และกระทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลินกันี้นมบีเกบียรตลิ” (อสย. 42:21)

“อยล่าคลิดวล่าเรามาเพพกี่อจะทจาลายพระราชบกัญญกัตลิหรพอพวกศาสดาพยากรณร์เสบีย เรามลิไดล้มาเพพกี่อจะทจาลาย
แตล่เพพกี่อจะทจาใหล้สจาเรร็จจรลิง” (มธ. 5:17)

“เพราะวล่าพระเจล้าไดล้ทรงกระทจาพระองคร์ผรูล้มลิไดล้ทรงรรูล้จกักบาป ใหล้เปป็นบาปเพราะเหร็นแกล่พวกเรา เพพกี่อ
พวกเราจะไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นความชอบธรรมของพระเจล้าในพระองคร์” (2 คร. 5:21)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นความชอบธรรมของเรา พระองคร์ทรงเปป็นสกันตลิสยุขของเรา พระองคร์ตรกัสวล่า “ฤทธานยุ
ภาพทกันี้งสลินี้นทรงมอบไวล้แกล่เราแลล้ว ทกันี้งในสวรรคร์และในแผล่นดลินโลก” (มธ. 28:18)

ขล้อ 3: “โดยปราศจากบลิดา โดยปราศจากมารดา โดยปราศจากเชพนี้อสาย โดยไมล่มบีการเรลิกี่มตล้นแหล่งวกันทกันี้ง
หลาย หรพอการสลินี้นสยุดของชบีวลิต แตล่ถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนพระบยุตรของพระเจล้า ทล่านดจารงตจาแหนล่งปยุโรหลิตคนหนถึกี่ง
อยล่างตล่อเนพกี่อง”

“...โดยปราศจากบลิดา โดยปราศจากมารดา โดยปราศจากเชพนี้อสาย…” คจากลล่าวนบีนี้มบีความหมายวล่า
อะไร? เราถรูกสอนอยล่างชกัดเจนวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตแบบอาโรนตล้องมบีลจาดกับพงศร์พกันธยุร์ของแตล่ละคนซถึกี่งทจาใหล้คน ๆ 
นกันี้นมบีคยุณสมบกัตลิทบีกี่จะกลายเปป็นปยุโรหลิต:

“และจากลรูกหลานของพวกปยุโรหลิตคพอ ลรูกหลานของฮาบายาหร์ ลรูกหลานของโคส และลรูกหลานขอ
งบารซลิลลกัย ผรูล้ซถึกี่งไดล้ภรรยาจากพวกบยุตรสาวของบารซลิลลกัยคนกลิเลอาด และไดล้ถรูกเรบียกตามชพกี่อของพวกนาง คน
เหลล่านบีนี้หาการลงทะเบบียนของตนในทล่ามกลางคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกนกับตามลจาดกับวงศร์ตระกรูล แตล่หาไมล่พบ ฉะนกันี้นพวก
เขาซถึกี่งถพอวล่าเปป็นมลทลินจถึงถรูกตกัดออกจากตจาแหนล่งปยุโรหลิต” (อสร. 2:61,62)

แตล่ถถึงแมล้วล่าเมลคบีเซเดคเปป็นปยุโรหลิตคนหนถึกี่ง เขากร็ไมล่มบีลจาดกับพงศร์พกันธยุร์ทบีกี่ถรูกบกันทถึกไวล้ และดล้วยเหตยุนบีนี้เขาจถึง
ไมล่ไดล้ตามขล้อกจาหนดเหลล่านกันี้นของคนเลวบี (กดว. 3:10) พระครลิสตร์กร็ไมล่ไดล้มาจากเผล่าเลวบีเหมพอนกกัน พระองคร์ทรง
ถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้าใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา เมลคบีเซเดคเปป็นภาพเลร็งทบีกี่ถรูกตล้องภาพหนถึกี่งของพระ
ครลิสตร์ในทยุกรายละเอบียดปลบีกยล่อย

“...โดยไมล่มบีการเรลิกี่มตล้นแหล่งวกันทกันี้งหลาย หรพอการสลินี้นสยุดของชบีวลิต…” พวกปยุโรหลิตทบีกี่เปป็นคนเลวบีมบีการเรลิกี่ม
ตล้นของวกันทกันี้งหลายแนล่นอน และพวกเขากร็มบีการสลินี้นสยุดของวกันทกันี้งหลาย พวกเขาเคยมบีชบีวลิตอยรูล่ พวกเขาปฏลิบกัตลิ
หนล้าทบีกี่เปป็นปยุโรหลิตของพระเจล้า พวกเขาตายไป และคนใหมล่กร็ถรูกแตล่งตกันี้งแทนทบีกี่พวกเขา แตล่เมลคบีเซเดคไมล่มบีการ
เรลิกี่มตล้นของวกันทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกบกันทถึกไวล้ และไมล่มบีการสลินี้นสยุดของชบีวลิตทบีกี่ถรูกบกันทถึกไวล้เชล่นกกัน



“...ถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนพระบยุตรของพระเจล้า” เมลคบีเซเดคไมล่ไดล้เปป็นพระบยุตรของพระเจล้า อยล่างทบีกี่บาง
คนเสนอแนะ แตล่ไดล้ถรูกทจาใหล้ “เปป็นเหมพอน” พระบยุตรของพระเจล้า เขาเปป็นภาพเลร็งทบีกี่ถรูกตล้องภาพหนถึกี่งของพระ
ครลิสตร์ และเขา “ดจารงตจาแหนล่งปยุโรหลิตคนหนถึกี่งอยล่างตล่อเนพกี่อง” นบีกี่ไมล่ไดล้หมายความวล่าเมลคบีเซเดคไมล่เคยเสบียชบีวลิต

เราอล่านในกกันดารวลิถบี 8:24 และ 1 พงศาวดาร 23:27,28 วล่าเมพกี่อถถึงอายยุยบีกี่สลิบหล้าปปี พวกปยุโรหลิตกร็ไดล้รกับ
อนยุญาตใหล้คอยปรนนลิบกัตลิพบีกี่นล้องของตน พออายยุไดล้สามสลิบปปีพวกเขากร็เรลิกี่มปฏลิบกัตลิกลิจกรรมตล่าง ๆ แบบปยุโรหลิตของ
ตนตามปกตลิ (กดว. 4:3) และพออายยุไดล้หล้าสลิบปปีชบีวลิตแบบปยุโรหลิตของพวกเขากร็สลินี้นสยุดลง: “และเมพกี่อถถึงอายยุหล้าสลิบ
ปปีแลล้ว พวกเขาตล้องหยยุดปฏลิบกัตลิงานในพลกับพลา และไมล่ตล้องปฏลิบกัตลิงานอบีกตล่อไป” (กดว. 8:25)

แตล่ชบีวลิตแบบปยุโรหลิตของเมลคบีเซเดคไมล่ไดล้สลินี้นสยุดลงทบีกี่อายยุหล้าสลิบปปี เขาเปป็นปยุโรหลิตตล่อไปจนถถึงการสลินี้นสยุด
แหล่งการเปป็นอยรูล่บนโลกนบีนี้ของเขา-และเขาไมล่มบีผรูล้สพบทอดตจาแหนล่ง ไมล่มบีตจาแหนล่งปยุโรหลิตเรพกี่อยไปเหมพอนทบีกี่อาโรนมบี 
อบีกครกันี้งทบีกี่เราเหร็นเขาวล่าเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งอกันมบีเอกลกักษณร์ของพระครลิสตร์ บกันทถึกเรพกี่องราวเกบีกี่ยวกกับเมลคบีเซเดค
พลิสรูจนร์จนหมดขล้อสงสกัยเรพกี่องการดลใจดล้านถล้อยคจาของพระคกัมภบีรร์

เมลคฮีเซเดคเหนสอกวญ่าอาโรน
ขล้อ 4: “บกัดนบีนี้ จงพลิจารณาวล่า ทล่านผรูล้นบีนี้ยลิกี่งใหญล่เพบียงไร ซถึกี่งแมล้แตล่อกับราฮกัมผรูล้เปป็นตล้นตระกรูลนกันี้นยกังไดล้ชกักหนถึกี่ง

ในสลิบจากของรลิบทกันี้งหลายนกันี้นมาถวายแกล่ทล่าน”
จยุดประสงคร์หลกักของเปาโลในบทนบีนี้กร็คพอ เพพกี่อประกาศ-ไมล่ใชล่ลกักษณะเฉพาะตกัวหรพอการปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่ของ

ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของเมลคบีเซเดค แตล่ความเปป็นเลลิศของตจาแหนล่งปยุโรหลิตของเขา และเพราะเหตยุทบีกี่เขาเปป็นเพบียง
ภาพเลร็งนกันี้น พระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราจถึงทรงเปป็นเลลิศมากยลิกี่งกวล่า-ใชล่แลล้วครกับ เกลินความเปป็นเลลิศทบีกี่
ถล้อยคจาจะพรรณนาไดล้

พระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมประกาศวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีเปป็นเพบียงเงาของตจาแหนล่งปยุโรหลิต
อกันหนถึกี่งทบีกี่ทรงสงล่าราศบีมากกวล่า อยล่างไรกร็ตาม ความจรลิงทบีกี่ยลิกี่งใหญล่นบีนี้กร็มกักถรูกซล่อนไวล้จากคนมบีปฟัญญาและคน
รอบคอบ เพพกี่อทบีกี่จะถรูกเปปิดเผยเมพกี่อถถึงเวลาทบีกี่พระเจล้าทรงกจาหนดไวล้ เนพกี่องจากพระเจล้าทรงเปป็นพระผรูล้สรล้างทบีกี่มบี
อจานาจสลิทธลิธิ์ขาดเหนพอสลิกี่งสารพกัด “สงล่าราศบีของพระเจล้าคพอการปกปปิดสลิกี่งหนถึกี่งสลิกี่งใดไวล้” (สภษ. 25:2) จนกวล่าการ
ครบกจาหนดของเวลานกันี้นมาถถึง และจากนกันี้นพระองคร์กร็ทรงเปปิดเผยนนี้จาพระทกัยของพระองคร์ ตลอดทกักี่วพระวจนะ
ของพระเจล้า พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงสอนวล่ามนยุษยร์ตล้องพถึกี่งพาพระเจล้าในทยุกสลิกี่ง ในพระองคร์เรามบีชบีวลิตและ
เคลพกี่อนไหวและมบีการเปป็นอยรูล่ของเรา สลิกี่งตล่าง ๆ ของพระเจล้าไมล่ถรูกคล้นพบโดยการสพบคล้น พวกมกันถรูกเรบียนรรูล้ผล่าน
ทางการเปปิดเผยเทล่านกันี้น พระเจล้าไดล้ทรงเลพอกทบีกี่จะเปปิดเผยพระดจารลิของพระองคร์ พระสกัญญาของพระองคร์ และนนี้จา
พระทกัยของพระองคร์ เพพกี่อทบีกี่วล่า “วลิถบีของคนชอบธรรมเหมพอนอยล่างแสงอรยุณ ซถึกี่งฉายสยุกใสยลิกี่งขถึนี้น ๆ จนเตร็มวกัน”
(สภษ. 4:18)

“...ไมล่ใชล่ตามบรรดาการกระทจาของพวกเรา แตล่ตามพระประสงคร์และพระคยุณของพระองคร์เอง ซถึกี่งไดล้ถรูก
ประทานใหล้แกล่พวกเราในพระเยซรูครลิสตร์ตกันี้งแตล่กล่อนสรล้างโลก แตล่บกัดนบีนี้ไดล้ทรงสจาแดงใหล้ประจกักษร์โดยการปรากฏ
ของพระเยซรูครลิสตร์พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของพวกเรา ผรูล้ไดล้ทรงกจาจกัดความตายใหล้สรูญสลินี้น และไดล้ทรงนจาชบีวลิตและความ
เปป็นอมตะใหล้กระจล่างแจล้งโดยทางขล่าวประเสรลิฐ” (2 ทธ. 1:9,10)



ความจรลิงหลายอยล่างของพระเจล้าไดล้ถรูกพกับเกร็บไวล้ในบรรดาคจาพยากรณร์และภาพเลร็งตล่าง ๆ และไมล่อาจ
ถรูกเขล้าใจไดล้จนกวล่าพระองคร์ทรงพอพระทกัยทบีกี่จะคลบีกี่คลายความจรลิงเหลล่านกันี้น (1 ปต. 1:10-12) ดานลิเอลถรูกสกักี่งใหล้
ประทกับตราถล้อยคจาเหลล่านกันี้นและปปิดหนกังสพอมล้วนนกันี้นไวล้จนกวล่าจะถถึงเวลาทบีกี่กจาหนด-วาระสยุดทล้ายนกันี้น ความลกับอกัน
ยลิกี่งใหญล่ของพระเจล้าซถึกี่งแสดงถถึงพระปฟัญญาอเนกอนกันตร์แหล่งพระเจล้าของเราไดล้ถรูกซล่อนไวล้ในพระองคร์เองตกันี้งแตล่การ
เรลิกี่มตล้นของโลก (อฟ. 3:9,10) แตล่บกัดนบีนี้ “ความมพดนกันี้นลล่วงไปแลล้ว และบกัดนบีนี้ความสวล่างแทล้กร็สล่องแสงอยรูล่” (1 
ยอหร์น 2:8)

มนยุษยร์ไมล่มบีขล้อแกล้ตกัวเลยสจาหรกับการไมล่รรูล้เกบีกี่ยวกกับทางแหล่งชบีวลิตนลิรกันดรร์นกันี้น พระเจล้าทรงเทพระวลิญญาณ
ของพระองคร์ออกมาแลล้วและทรงเปปิดเผยถล้อยคจาของพระองคร์แลล้ว ทยุกคนทบีกี่เตร็มใจกร็สามารถเดลินในความสวล่าง
นกันี้นและรกับการชจาระใหล้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้น (1 ยอหร์น 1:7) ในลรูกา 24:27 เราอล่านวล่าพระครลิสตร์ทรงเรลิกี่มตล้นทบีกี่
โมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์และทรงอธลิบายแกล่สาวกสองคนนกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงรล่วมเดลินทางไปยกังหมรูล่บล้านเอม
มาอรูส “สลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่เกบีกี่ยวกกับพระองคร์เอง”

ในลรูกา 24:45 พระองคร์ “ทรงบกันดาลใหล้ความเขล้าใจของพวกเขาถรูกเปปิดออก เพพกี่อพวกเขาจะไดล้เขล้าใจ
พระคกัมภบีรร์” พระองคร์จะทรงทจาแบบเดบียวกกันเพพกี่อคยุณและเพพกี่อผมหากเราจะเพบียงยอมใหล้พระองคร์ทจาเชล่นนกันี้น

ในจดหมายฝากทบีกี่ทรงสงล่าราศบีนบีนี้ถถึงชาวฮบีบรรู พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ผล่านทางปากกาของเปาโลทรงนจาผรูล้
เชพกี่อจาก “หลกักการเบพนี้องตล้นเหลล่านกันี้นของพระครลิสตร์” เขล้าสรูล่สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ลนี้จาลถึกมากกวล่า เราหมายเหตยุวล่าพระองคร์
ทรงถรูกกลล่าวถถึงในตอนแรกในฐานะ “พระเยซรู” (ฮบ. 2:9) นบีกี่เปป็นพระนามบนโลกนบีนี้ของพระองคร์ ซถึกี่งมบีความ
หมายวล่า “พระผรูล้ชล่วยใหล้รอด” ในพระเยซรูเราใชล้ความเชพกี่อทบีกี่นจามาซถึกี่งความรอด-พระเยซรูผรูล้ทรงถรูกเหยบียดหยาม 
พระเยซรูผรูล้ทบีกี่สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น พระเยซรูผรูล้ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นคจาสาปแชล่งเพพกี่อเรา พระเยซรูผรูล้ซถึกี่งบกัดนบีนี้ทรงไดล้
รกับสงล่าราศบีและนกักี่งอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพแลล้ว

ในฮบีบรรู 3:6 เปาโลพรูดถถึง “พระครลิสตร์”-ผรูล้ทรงถรูกเจลิมตกันี้ง พระบยุตรเหนพอบล้านของพระเจล้า ในบททบีกี่ 7 เขา
ไปไกลกวล่าเดลิมอบีกกล้าวและบอกชาวฮบีบรรูเกบีกี่ยวกกับพระบยุตรของพระเจล้า มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่นกันี้น ตกัวจรลิงทบีกี่เมลคบีเซ
เดคเปป็นภาพเลร็ง (ผรูล้ซถึกี่งถรูกทจาใหล้ “เปป็นเหมพอนพระบยุตรของพระเจล้า”)

ขล้อ 4: “บกัดนบีนี้ จงพลิจารณาวล่า ทล่านผรูล้นบีนี้ยลิกี่งใหญล่เพบียงไร ซถึกี่งแมล้แตล่อกับราฮกัมผรูล้เปป็นตล้นตระกรูลนกันี้นยกังไดล้ชกักหนถึกี่ง
ในสลิบจากของรลิบทกันี้งหลายนกันี้นมาถวายแกล่ทล่าน”

กลล่าวอบีกนกัยหนถึกี่งเปาโลกลล่าวแกล่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่า “ยศศกักดลิธิ์ทบีกี่สรูงสล่งของชายทบีกี่ชพกี่อเมลคบีเซเดคผรูล้นบีนี้เปป็น
ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่ถรูกประกาศแลล้วเพราะวล่าอกับราฮกัม-บลิดาของเราทยุกคนและประมยุขของชนชาตลิอลิสราเอล-ไดล้ยกสลิบชกัก
หนถึกี่งใหล้แกล่เขา” และจากนกันี้นเปาโลกร็รกับประกกันพวกเขาวล่าพระครลิสตร์ทรงเปปีปี่ยมสงล่าราศบีมากยลิกี่งกวล่า ถรูกยกชรูอยล่าง
สรูงยลิกี่งกวล่าเมลคบีเซเดคเสบียอบีก

พวกยลิวนกับถพออกับราฮกัมรองจากพระเจล้าเอง เขาเปป็นบลิดาแหล่งประชาชาตลิของพวกเขา เขาเปป็นอกัครปปิตาทบีกี่
พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้ง และพระเจล้าไดล้ประทานพระสกัญญาแหล่งพกันธสกัญญานกันี้นใหล้แกล่เขา พวกยลิวใหล้เกบียรตลิเขาอยล่าง
สรูงจนในยอหร์น 8:32-53 พวกเขากลล่าวแกล่พระเยซรูวล่า “เราเปป็นเชพนี้อสายของอกับราฮกัม และไมล่เคยเปป็นทาสของผรูล้
ใดเลย ทล่านกลล่าวไดล้อยล่างไรวล่า ‘ทล่านทกันี้งหลายจะถรูกทจาใหล้เปป็นไท’”



ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของชนชาตลิอลิสราเอลถรูกจจากกัดอยรูล่ทบีกี่เผล่าเลวบี เลวบีและพบีกี่นล้องของเขาทยุกคนเปป็นบยุตรชาย
ของยาโคบ-เหลล่าบยุตรชายของอลิสราเอล เพราะวล่าคนเลวบีเปป็นปยุโรหลิตทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้ง พวกเขาจถึงไมล่ถรูกนกับใน
ทล่ามกลางเผล่าเหลล่านกันี้นเพพกี่อทบีกี่จะรกับมรดก (กดว. 1:47) พระเจล้าทรงสกักี่งอาโรนวล่าสลิบชกักหนถึกี่งทกันี้งหมดในอลิสราเอลมบี
ไวล้เพพกี่อเปป็นมรดกของพวกปยุโรหลิต (กดว. 18:1-26)

คคาหนถึยิ่งเกฮียิ่ยวกอับสยบชอักหนถึยิ่ง
ในตอนแรก ๆ เลยองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าพระเจล้าตรกัสชกัดเจนวล่าพวกวลิสยุทธลิชนควรถวายสล่วนหนถึกี่งของรายรกับ

ของตนแดล่พระองคร์ สองพกันหล้ารล้อยปปีไดล้ผล่านไประหวล่างการทรงสรล้างอาดกัมกกับเวลานกันี้นเมพกี่อพระเจล้าประทานพระ
ราชบกัญญกัตลิใหล้แกล่ชนชาตลิอลิสราเอลทบีกี่ภรูเขาซบีนาย แตล่มกันเปป็นความผลิดพลาดทบีกี่จะคลิดวล่าประชากรของพระองคร์ไมล่ไดล้
ถวายจากทรกัพยร์สลิกี่งของของตนแดล่พระองคร์เลยในชล่วงสองพกันหล้ารล้อยปปีนกันี้น หรพอวล่าพระองคร์ไมล่ไดล้สพกี่อสารกกับ
ประชากรของพระอคร์ในแบบของพระองคร์เลยในชล่วงเวลานกันี้น

โนอาหร์ไดล้ถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาแดล่พระเยโฮวาหร์ เหร็นไดล้ชกัดวล่าอกับราฮกัมยกสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่เมลคบีเซเดค 
และถล้อยคจาของยาโคบในปฐมกาล 28:22 กร็เสนอแนะการถวายทรกัพยร์เชล่นกกัน เมพกี่อผรูล้คนของพระเจล้าถวายแดล่
พระองคร์ พวกเขากร็ยอมรกับความเปป็นเจล้าของของพระองคร์และเปป็นพยานรกับรองความดบีงามของพระองคร์ สลิบชกัก
หนถึกี่งถรูกรวมเขล้าในพระราชบกัญญกัตลิในเวลาตล่อมา (ลนต. 27:30)

อกับราฮกัมผรูล้เปป็นอกัครปปิตาไดล้ยกสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่เมลคบีเซเดค และเนพกี่องจากมกันเปป็นขล้อเทร็จจรลิงหนถึกี่งตามพ
ระคกัมภบีรร์ทบีกี่วล่าอกับราฮกัมเปป็นบลิดาของทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ เนพกี่องจากเขาเปป็นแบบอยล่างสจาหรกับผรูล้เชพกี่อ ดกังนกันี้นจถึงเปป็นทบีกี่แนล่นอน
วล่าผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายคงจะถรูกคาดหวกังใหล้ถวายสลิบชกักหนถึกี่งแดล่มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา นกักี่นคพอพระเยซรูครลิสตร์เจล้า  

ขล้อ 5 และ 6: “และแทล้จรลิง คนทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นบรรดาบยุตรชายของเลวบี ผรูล้ซถึกี่งไดล้รกับตจาแหนล่งปยุโรหลิตนกันี้น กร็
ยกังมบีพระบกัญชาใหล้รกับบรรดาสลิบชกักหนถึกี่งจากประชากรตามพระราชบกัญญกัตลิ นกักี่นคพอ จากพวกพบีกี่นล้องของตน ถถึง
แมล้วล่าทล่านเหลล่านกันี้นไดล้บกังเกลิดจากบกันี้นเอวของอกับราฮกัม แตล่ทล่านผรูล้นบีนี้ ผรูล้ซถึกี่งเชพนี้อสายของทล่านมลิไดล้ถรูกนกับจากคนเหลล่า
นกันี้นทบีกี่ไดล้รกับบรรดาสลิบชกักหนถึกี่งจากอกับราฮกัม และไดล้อวยพรอกับราฮกัมผรูล้ทบีกี่ไดล้รกับพระสกัญญาเหลล่านกันี้น”

เปาโลยกขล้อสนกับสนยุนสจาหรกับการถวายสลิบชกักหนถึกี่ง ขล้อสนกับสนยุนของเขากร็คพอวล่า อกับราฮกัมไดล้ยกสลิบชกัก
หนถึกี่งใหล้แกล่เมลคบีเซเดค และเมลคบีเซเดคไดล้อวยพรอกับราฮกัม แตล่พวกยลิวอาจกลล่าวแกล่เปาโลวล่าแคล่เรพกี่องนบีนี้ยกังไมล่พอทบีกี่
จะแสดงวล่าเขาเหนพอกวล่าอาโรน เพราะวล่าสายของอาโรนกร็รกับสลิบชกักหนถึกี่งเชล่นกกัน เพพกี่อตอบเรพกี่องนบีนี้ เปาโลชบีนี้ใหล้เหร็น
วล่าบยุตรชายทกันี้งหลายของอาโรนลล้วนเปป็นลรูกหลานของอกับราฮกัมทยุกคน และวล่าในอกับราฮกัมพวกเขาไดล้ถวายสลิบชกัก
หนถึกี่งใหล้แกล่ปยุโรหลิตกษกัตรลิยร์องคร์นกันี้นแหล่งกรยุงเยรรูซาเลร็มเพราะวล่าพวกเขาอยรูล่ในบกันี้นเอวของอกับราฮกัมจรลิง ๆ ตอนทบีกี่เขา
ยกสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่เมลคบีเซเดค เหลล่าปยุโรหลิตของอาโรนกร็ยอมรกับความเปป็นใหญล่กวล่าของชายผรูล้นบีนี้เชล่นกกัน

เปาโลรกับรรูล้วล่าพระเจล้าทรงโปรดใหล้พวกปยุโรหลิตคนเลวบีมบีสลิทธลิธิ์รกับสลิบชกักหนถึกี่งจากประชากรของพระเจล้า 
(กดว. 18:21-24) ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงถรูกตกันี้งใหล้อยรูล่เหนพอคนอลิสราเอลอพกี่น ๆ ถถึงแมล้วล่าพวกเขาเองกร็ออกมา “จาก
บกันี้นเอวของอกับราฮกัม” เหมพอนกกัน และเนพกี่องจากอกับราฮกัมไดล้ยกหนถึกี่งในสลิบใหล้แกล่ปยุโรหลิตคนหนถึกี่งของอบีกระเบบียบ 
(เมลคบีเซเดค) ลรูกหลานของเขาจถึงไดล้พลิสรูจนร์โดยการนบีนี้แลล้ววล่าดล้อยกวล่าปยุโรหลิตคนนกันี้นทบีกี่อกับราฮกัมไดล้ถวายสลิบชกักหนถึกี่ง

พวกเลวบีไดล้รกับตจาแหนล่งปยุโรหลิตและพรล้อมกกับตจาแหนล่งนกันี้น พวกเขารกับสลิบชกักหนถึกี่งจากคนอลิสราเอลอพกี่น ๆ 



โดยคจาบกัญชา-นกักี่นคพอ ตามพระราชบกัญญกัตลินกันี้น แตล่หาเปป็นเชล่นนกันี้นไมล่กกับชายผรูล้นบีนี้เมลคบีเซเดค เขาไมล่อยรูล่ภายใตล้พระ
ราชบกัญญกัตลิ เขาเปป็นกษกัตรลิยร์องคร์หนถึกี่ง เชล่นเดบียวกกับเปป็นปยุโรหลิตของพระเจล้า เขาเปป็นของระเบบียบหนถึกี่งทบีกี่เหนพอกวล่า 
เขาอยรูล่เหนพอและสรูงกวล่าอาโรนและบยุตรชายทกันี้งหลายของอาโรน เขาเปป็นภาพเลร็งของพระครลิสตร์ผรูล้ซถึกี่งโดยคยุณ
ความดบีแหล่งสภาพพระเจล้าของพระองคร์ ทรงมบีสลิทธลิอจานาจในพระองคร์เองทบีกี่จะรกับจากผรูล้อพกี่นและอวยพรผรูล้อพกี่น 
พระองคร์ไมล่ทรงอยรูล่ภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของอาโรนไดล้รกับการเลบีนี้ยงดรูโดยสลิบชกักหนถึกี่งขององคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าซถึกี่งถรูกถวายโดยประชากรขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า ไมล่ใชล่ผล่านทางภาษบีทบีกี่เรบียกเกร็บจากชาวคานาอกันทบีกี่
ชกักี่วรล้าย

ไมล่ใชล่ลรูกหลานทยุกคนของอกับราฮกัมถรูกประกาศวล่ามบีคยุณสมบกัตลิทบีกี่จะรกับสลิบชกักหนถึกี่ง ไมล่ใชล่พวกเขาทยุกคนทบีกี่
อยรูล่ในเผล่าของเลวบี เฉพาะครอบครกัวของอาโรนเทล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับการทรงเรบียกและแตล่งตกันี้งใหล้รกับตจาแหนล่งปยุโรหลิต (จง
ศถึกษาคล้นควล้ากกันดารวลิถบี 16 โดยเฉพาะอยล่างยลิกี่งขล้อ 9 และ 10) ในกกันดารวลิถบี 16:1-3 เราอล่านวล่าเมพกี่อพวกปยุโรหลิต
ทบีกี่ถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้าถรูกเลพอกมาจากเผล่าของเลวบี และถรูกยกชรูเหนพอกวล่าพวกทบีกี่เหลพอ ประชาชนบางคนกร็กบฏ

ในยยุคแหล่งพระคยุณนบีนี้ ผรูล้เชพกี่อทยุกคนเปป็นของกายเดบียวกกัน เราเปป็นอวกัยวะของกายนกันี้นซถึกี่งมบีพระเยซรูเปป็น
ศบีรษะ เราทยุกคนมบี “ตจาแหนล่งปยุโรหลิตอกันบรลิสยุทธลิธิ์” และผรูล้เชพกี่อทยุกคนจะตล้อง “ถวายบรรดาเครพกี่องบรูชาฝฝ่ายจลิต
วลิญญาณ เปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยตล่อพระเจล้าโดยพระเยซรูครลิสตร์” (1 ปต. 2:5)

อยล่างไรกร็ตาม ผรูล้เชพกี่อทยุกคนกร็ไมล่ถรูกเรบียกหรพอถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้าใหล้ครองตจาแหนล่งเดบียวกกันในครลิสต
จกักร ไมล่ใชล่ทยุกคนมบีของประทานอยล่างเดบียวกกัน (1 คร. 12:4) พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้ง เจลิมตกันี้ง และจกัดเตรบียมผรูล้คนใหล้
พรล้อมเพพกี่อทจางานรกับใชล้ตล่าง ๆ ทบีกี่เหมาะสมกกับพวกเขา และพระวจนะของพระเจล้ากร็สกักี่งผรูล้คนใหล้ “เชพกี่อฟฟังคนเหลล่า
นกันี้นทบีกี่ปกครองเหนพอพวกทล่าน และพวกทล่านจงยอมอยรูล่ใตล้บกังคกับ ดล้วยวล่าคนเหลล่านกันี้นคอยระวกังดรูจลิตวลิญญาณของ
พวกทล่าน เหมพอนกกับวล่าพวกเขาจะตล้องรายงาน เพพกี่อพวกเขาจะใหล้รายงานนกันี้นดล้วยความปปีตลิยลินดบี และไมล่ใชล่ดล้วย
ความเศรล้าใจ เพราะสลิกี่งนกันี้นไมล่เปป็นประโยชนร์อะไรแกล่พวกทล่าน” (ฮบ. 13:17)

วกันนบีนี้ในบางศาสนามบีคนเหลล่านกันี้นทบีกี่มบีความผลิดเรพกี่องบาปของโคราหร์ พวกเขาเปป็นเหมพอนคนเหลล่านกันี้นทบีกี่
เปาโลกลล่าววล่า “...คนทกันี้งหลายจะไมล่ทนตล่อหลกักคจาสอนอกันถรูกตล้อง แตล่ตามตกัณหาตล่าง ๆ ของพวกเขาเอง พวก
เขาจะรวบรวมบรรดาครรูไวล้สจาหรกับตนเอง โดยมบีหรูทบีกี่คกัน และพวกเขาจะบล่ายหรูของตนไปเสบียจากความจรลิง และ
จะหกันไปยกังนลิทานตล่าง ๆ” (2 ทธ. 4:3,4)

หลกังจากกวล่าสามสลิบปปีของการศถึกษาคล้นควล้าพระวจนะของพระเจล้า และการเทศนาขล่าวประเสรลิฐแหล่ง
พระคยุณของพระองคร์ ผมเชพกี่อมกักี่นวล่าผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายไมล่ควรถวายนล้อยกวล่าสลิบชกักหนถึกี่ง และในหลายกรณบีพวกเขา
ควรถวายมากกวล่าสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่งานขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า ในยยุคสมกัยนบีนี้แหล่งพระคยุณอกันทรงสงล่าราศบีของ
พระเจล้าและพระพรอกันบรลิบรูรณร์ กฎสจาหรกับการถวายของครลิสเตบียนถรูกพบใน 1 โครลินธร์ 16:2: “ทยุกวกันตล้นสกัปดาหร์
จงใหล้ทยุกคนในพวกทล่านเกร็บรวบรวมไวล้ตล่างหาก ตามทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงใหล้ผรูล้นกันี้นจจาเรลิญ…”

มบีคนเหลล่านกันี้นทบีกี่สามารถถวายรล้อยละหล้าสลิบของรายรกับของตนและมบีเหลพอไวล้เพพกี่อดจารงชบีพมากมายยลิกี่ง
กวล่าคนอพกี่น ๆ ทบีกี่อาจถวายแคล่รล้อยละสลิบ ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะตล้องถรูกนจาโดยพระวลิญญาณ-และผมกร็นถึกไมล่ออกเลยวล่า
พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์จะทรงนจาครลิสเตบียนคนใดใหล้ถวายนล้อยกวล่าสลิบชกักหนถึกี่ง พระวจนะบอกเราวล่าถล้าเราหวล่าน



อยล่างเสบียดาย เรากร็จะเกร็บเกบีกี่ยวอยล่างเสบียดาย-และนกักี่นเปป็นเหตยุผลทบีกี่เราเหร็นครลิสเตบียนทบีกี่ผล่ายผอมมากมายเหลพอ
เกลิน ถล้าเราแสวงหาอาณาจกักรของพระเจล้ากล่อนและถวายผลแรกแหล่งการเพลิกี่มพรูนของเราแดล่พระองคร์ พระองคร์กร็
จะทรงอวยพรเราอยล่างบรลิบรูรณร์

ในยยุคแหล่งพระคยุณนบีนี้เราไมล่อยรูล่ภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ และถล้าเราถวายสลิบชกักหนถึกี่งอยล่างจจาใจเหมพอนอยล่าง
เราจล่ายคล่านนี้จาคล่าไฟของเรา เรากร็จะไมล่ไดล้รกับพระพรหรพอบจาเหนร็จเลยสจาหรกับการถวายสลิบชกักหนถึกี่งนกันี้น เราควร
ถวายสลิบชกักหนถึกี่งดล้วยใจยลินดบี-และจากนกันี้นเราควรถวายมากยลิกี่งกวล่าสลิบชกักหนถึกี่งเมพกี่อเราทจาไดล้ เพพกี่อทจาใหล้ขล่าวสารอกัน
เปปีปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งพระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้รอดของพระเจล้ารยุดหนล้าไป

ลองคลิดใหล้ดบี เพพกี่อนผรูล้เชพกี่อเออ๋ย การถวายของคยุณเปป็นอยล่างไรบล้าง? คยุณถวายแบบเปป็นระบบเพพกี่องานของ
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าไหม? หรพอคยุณถวายเมพกี่อใจสกักี่งมา? ถล้าพระเจล้าประทานสลิกี่งดบี ๆ ใหล้แกล่คยุณในลกักษณะเดบียวกกันกกับ
ทบีกี่คยุณถวายจากทรกัพยร์สลิกี่งของของคยุณแดล่พระองคร์ คยุณจะไดล้รกับอะไรเลล่า? พระเจล้าอยากใหล้ลรูก ๆ ของพระองคร์
มอบถวายจลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกายโดยไมล่สงวนไวล้แดล่พระองคร์ และพระองคร์ทรงอยากใหล้เราถวายเกบียรตลิ
พระองคร์ดล้วยผลแรกแหล่งการเพลิกี่มพรูนของเรา เราไมล่ควรถวายเหมพอนอยรูล่ภายใตล้คจาสกักี่ง แตล่เหมพอนเปป็นสลิทธลิพลิเศษ
อกันยลิกี่งใหญล่และเปปีปี่ยมสงล่าราศบีทบีกี่จะถวายคพนแดล่พระเจล้าสล่วนหนถึกี่งของสลิกี่งซถึกี่งพระองคร์ประทานใหล้แกล่เราอยล่างเปปีปี่ยม
กรยุณาเหลพอเกลิน

“ของประทานอกันดบีทยุกอยล่าง และของประทานอกันสมบรูรณร์ทยุกอยล่าง มาจากเบพนี้องบน และลงมาจากพระ
บลิดาแหล่งบรรดาความสวล่าง ซถึกี่งในพระองคร์นกันี้นไมล่มบีการแปรปรวน หรพอเงาแหล่งการหกันเห” (ยากอบ 1:17)

ในระหวล่างยยุคแหล่งพระราชบกัญญกัตลิ พบีกี่นล้องไดล้ถวายสลิบชกักหนถึกี่งแกล่พบีกี่นล้อง (ขล้อ 5) เผล่าหนถึกี่งไดล้ถวายสลิบชกัก
หนถึกี่งใหล้แกล่อบีกเผล่าหนถึกี่ง โดยทยุกคนในพวกเขาเปป็นลรูกหลานของยาโคบ (ผล่านทางอลิสอกัค ผล่านทางอกับราฮกัม) พวก
เลวบีไดล้รกับสลิบชกักหนถึกี่งจากพบีกี่นล้องของตน แตล่พวกเขาไมล่ไดล้รกับสลิบชกักหนถึกี่งจากอกับราฮกัมผรูล้ซถึกี่งมากล่อนพวกเขา จงศถึกษา
คล้นควล้ากกันดารวลิถบี 18:21-24

“แตล่ทล่านผรูล้นบีนี้ ผรูล้ซถึกี่งเชพนี้อสายของทล่านมลิไดล้ถรูกนกับจากคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับบรรดาสลิบชกักหนถึกี่งจากอกับราฮกัม…”
นบีกี่หมายถถึงเมลคบีเซเดคผรูล้ซถึกี่งไมล่ไดล้สพบเชพนี้อสายมาจากอกับราฮกัม อกันทบีกี่จรลิงแลล้ว เขาถรูกนกับวล่าเปป็นอยรูล่กล่อนอกับราฮกัม- 
“โดยปราศจากบลิดา โดยปราศจากมารดา โดยปราศจากเชพนี้อสาย โดยไมล่มบีการเรลิกี่มตล้นแหล่งวกันทกันี้งหลาย หรพอการ
สลินี้นสยุดของชบีวลิต” พระเยซรูตรกัสแกล่พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นวล่า “กล่อนอกับราฮกัมเกลิดมานกันี้น เราเปป็นอยรูล่”

พระเจล้าทรงโปรดประทานยศศกักดลิธิ์และเกบียรตลิยศใหล้แกล่อกับราฮกัมในแบบทบีกี่พระองคร์ไมล่เคยประทานใหล้แกล่
มนยุษยร์คนใด ในการประทานพระสกัญญาแกล่เขาพรล้อมกกับคจาปฏลิญาณหนถึกี่ง แตล่เปาโลกจาลกังประกาศแกล่ชาวฮบีบรรู
เหลล่านกันี้นวล่าอกับราฮกัมดล้อยกวล่าเมลคบีเซเดค นบีกี่เปป็นเรพกี่องทบีกี่สจาคกัญสยุดขบีด เพราะวล่าในสายตาของชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น 
การจะเปป็นปยุโรหลิตไดล้ขถึนี้นอยรูล่กกับการเปป็นคนเผล่าเลวบี ตามพระราชบกัญญกัตลิ ไมล่มบีบยุคคลอพกี่นใดสามารถเปป็นปยุโรหลิตไดล้ 
ในสมกัยของเอสราและเนหะมบียร์มบีบางคนทบีกี่อล้างตกัววล่าเปป็นปยุโรหลิต แตล่ลจาดกับพงศร์พกันธยุร์ของพวกเขาไมล่สามารถสพบ
ยล้อนไปถถึงเลวบีไดล้และพวกเขาจถึงถรูกขกับออกจากตจาแหนล่งปยุโรหลิต (เอสรา 2:61,62)

โดยอจานาจสลิทธลิธิ์ขาดและพระคยุณของพระเจล้า พระองคร์ทรงแยกเผล่าหนถึกี่งออกมาเพพกี่อรกับตจาแหนล่งปยุโรหลิต 
ดกังนกันี้นเมพกี่อเปาโลประกาศวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของเมลคบีเซเดคไมล่มบีลจาดกับพงศร์พกันธยุร์ทบีกี่เชพกี่อมโยงกกับอกับราฮกัมและดล้วย



เหตยุนบีนี้จถึงแยกขาดจากพวกเลวบี เขาจถึงทจาใหล้ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเขล้าใจความมบีเอกลกักษณร์แบบพระเจล้าและตจาแหนล่ง
หนถึกี่งเดบียวนกันี้นของเมลคบีเซเดค ชายผรูล้นบีนี้เปป็นใหญล่กวล่าเลวบี เปป็นใหญล่กวล่าอกับราฮกัม เขาเปป็นปยุโรหลิตกษกัตรลิยร์ 

อกับราฮกัม ผรูล้ไดล้รกับพระสกัญญาของพระเจล้าภายใตล้คจาปฏลิญาณ บกัดนบีนี้ไดล้รกับพรจากอบีกผรูล้หนถึกี่ง-เมลคบีเซเดค 
พระพรของพระครลิสตร์ (ซถึกี่งชายผรูล้นบีนี้เปป็ฯภาพเลร็ง) ทจาใหล้พระสกัญญาของพระเจล้าแนล่นอนและสกัมฤทธลิธิ์ผล พระครลิสตร์
ทรงเปป็นผรูล้นกันี้นทบีกี่พระสกัญญาทยุกประการถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงแลล้วในพระองคร์ (2 คร. 1:20) พระพรเหลล่านกันี้นซถึกี่งทรง
โปรดประทานใหล้แกล่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายผล่านทางพระสกัญญาเหลล่านกันี้นของพระบลิดาลล้วนออกมาจากพระครลิสตร์ (อฟ. 
1:3) ทกันี้งหมดทบีกี่เราเปป็น ทกันี้งหมดทบีกี่เรามบีและเปรมปรบีดลิธิ์ ลล้วนเปป็นมาโดยพระองคร์ หากไมล่มบีพระครลิสตร์เรากร็อยรูล่ภายใตล้
คจาสาปแชล่งนกันี้น พระครลิสตร์ทรงเปป็นจยุดศรูนยร์กลาง จลิตวลิญญาณ กระแสเลพอด และชบีพจรของความดบีงามและ
พระคยุณของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อมนยุษยร์

อกับราฮกัมเปป็นสหายของพระเจล้า ผรูล้ทบีกี่พระเจล้าทรงใหล้พระสกัญญาเหลล่านกันี้น เปป็นใหญล่กวล่าพบีกี่นล้องหรพอลรูก
หลานของเขาทยุกคน ถถึงกระนกันี้นอกับราฮกัมกร็ตล้องถวายของเหลล่านกันี้นแกล่ปยุโรหลิตกษกัตรลิยร์แหล่งกรยุงเยรรูซาเลร็ม นกักี่นคพอ
เมลคบีเซเดค

ขล้อ 7: “และโดยปราศจากความขกัดแยล้งทกันี้งสลินี้น ผรูล้นล้อยตล้องรกับพรจากผรูล้ใหญล่”
“ผรูล้นล้อย” ในทบีกี่นบีนี้ไมล่ไดล้หมายถถึงอยุปนลิสกัยดล้านศาสนาหรพอศบีลธรรม มกันชบีนี้ไปยกังยศศกักดลิธิ์หรพอตจาแหนล่ง ในปฐม

กาล 20:7 อกับราฮกัมถรูกเรบียกวล่าเปป็นผรูล้พยากรณร์ แตล่ไมล่มบีทบีกี่ใดเลยทบีกี่มบีกลล่าววล่าเขาเปป็นกษกัตรลิยร์หรพอปยุโรหลิต เหลล่าผรูล้รรูล้
ภาษากรบีกบอกเราวล่าคจาแปลแบบตรงตกัวในขล้อ 7 จะอล่านวล่า “ความดล้อยกวล่ายล่อมถรูกใหล้พรโดยความเหนพอกวล่า”

การใหล้พรในทบีกี่นบีนี้เปป็นสกัญลกักษณร์ทบีกี่แสดงถถึงสลิทธลิอจานาจทบีกี่เหนพอกวล่า ในปฐมกาล 27:27 อลิสอกัคใหล้พรยา
โคบบยุตรชายของตน และตล่อมายาโคบกร็ใหล้พรหลานชายทกันี้งสองของตน (ปฐก. 48:15) แตล่บยุตรไมล่อาจใหล้พรบลิดา
ไดล้ คนทบีกี่อยรูล่ในตจาแหนล่งทบีกี่มบีสลิทธลิอจานาจสรูงกวล่ายล่อมใหล้พรคนทบีกี่มบีระดกับสลิทธลิอจานาจทบีกี่นล้อยกวล่า

ขล้อ 8: “และทบีกี่นบีกี่มนยุษยร์ทบีกี่ตล้องตายยกังไดล้รกับบรรดาสลิบชกักหนถึกี่ง แตล่ทบีกี่โนล้นทล่านผรูล้เดบียวไดล้รกับบรรดาสลิบชกัก
หนถึกี่งนกันี้น ซถึกี่งมบีพยานกลล่าวถถึงทล่านวล่าทล่านมบีชบีวลิตอยรูล่”

เปาโลแสดงใหล้เหร็นอบีกครกันี้งถถึงขล้อเทร็จจรลิงเรพกี่องความเหนพอกวล่าของเมลคบีเซเดค และความเหนพอกวล่าของ
ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์ “ทบีกี่นบีกี่” หมายถถึงพวกเลวบีและขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าสลิบชกักหนถึกี่งถรูกมอบใหล้แกล่คนทกันี้งหลาย
ทบีกี่ตายและตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพวกเขาสานตล่อโดยอาศกัยการสพบทอด

“ทบีกี่โนล้น” หมายถถึงขล้อพระคจาทบีกี่บกันทถึกเกบีกี่ยวกกับเมลคบีเซเดค ประเดร็นหลกักทบีกี่ตล้องสกังเกตในพระคจาขล้อนบีนี้กร็คพอ
วล่าระเบบียบของตจาแหนล่งปยุโรหลิตแบบคนเลวบีคงอยรูล่ชกักี่วคราว ขณะทบีกี่ปยุโรหลิตผรูล้นกันี้นทบีกี่ใหล้พรอกับราฮกัมไมล่ไดล้มาจาก
ระเบบียบชกักี่วคราว-เขาเปป็นภาพเลร็งทบีกี่ถรูกพรรณนาวล่าไมล่มบีการสลินี้นสยุด นกักี่นคพอ ระเบบียบของพวกปยุโรหลิตทบีกี่คงอยรูล่เปป็น
นลิตยร์ พระวจนะของพระเจล้าไมล่ใหล้บกันทถึกเกบีกี่ยวกกับการสลินี้นชบีพของเมลคบีเซเดค ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของเขาไมล่ถรูกจจากกัด
ดล้วยเวลาเทล่าทบีกี่บกันทถึกนกันี้นวล่าไวล้

“...ซถึกี่งมบีพยานกลล่าวถถึงทล่านวล่าทล่านมบีชบีวลิตอยรูล่” ไมล่ไดล้หมายความวล่า ในฐานะมนยุษยร์คนหนถึกี่ง เมลคบีเซเดค
ไมล่เคยเสบียชบีวลิตเลย มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าไมล่มบีบกันทถึกเกบีกี่ยวกกับการเสบียชบีวลิตของเขา และพระเจล้าทรงกจาหนดไวล้แลล้ว
ใหล้เปป็นแบบนกันี้น แตล่คจากลล่าวในทบีกี่นบีนี้กร็เกบีกี่ยวขล้องกกับการทบีกี่เขาเปป็นตกัวแทนของพระครลิสตร์ในภาพเลร็ง



มบีอบีกหลายเหตยุการณร์ในพระวจนะของพระเจล้าทบีกี่พระคกัมภบีรร์ยกสลิกี่งทบีกี่ถรูกพบในของจรลิงเทล่านกันี้น ใหล้เปป็นของ
ภาพเลร็ง พระเมษโปดกทรงถรูกเรบียกวล่า “ปฟัสกาของพระเจล้า” (อพย. 12:11) เมพกี่อในความเปป็นจรลิงแลล้วลรูกแกะทบีกี่
ถรูกฆล่าคพนนกันี้นเปป็นเพบียงมกัดจจาและสกัญลกักษณร์แหล่งปฟัสกาของพระเจล้า พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเมษโปดกนกันี้นทบีกี่ทจาใหล้
ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า ความชอบธรรมของพระเจล้า และพระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าสจาเรร็จครบถล้วน

ผลของเถาองยุล่นและขนมปฟังไรล้เชพนี้อเปป็นตกัวแทนของพระกายและพระโลหลิตของพระครลิสตร์ แตล่ตกัวแทน
เหลล่านบีนี้ไมล่อาจขจกัดบาปของเราออกไปไดล้ พระโลหลิตของพระเมษโปดกชจาระใหล้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้น และ
ปราศจากการหลกักี่งรลินของโลหลิต กร็ไมล่มบีการชจาระใหล้สะอาดเลย (ฮบ. 9:22; 1 ยอหร์น 1:7)

“...ซถึกี่งมบีพยานกลล่าวถถึงทล่านวล่าทล่านมบีชบีวลิตอยรูล่” นบีกี่ชบีนี้ไปยกังขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าเมลคบีเซเดคผรูล้เปป็นภาพเลร็งนกันี้นมบี
ชบีวลิตอยรูล่วกันบีนี้ในพระครลิสตร์ผรูล้ทรงเปป็นของจรลิงนกันี้น พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่ตลอดไปเพพกี่อจะไมล่ตายอบีกเลย

ขล้อ 9 และ 10: “และตามทบีกี่ขล้าพเจล้าขอกลล่าววล่า เลวบีกร็เชล่นกกัน ผรูล้ทบีกี่รกับบรรดาสลิบชกักหนถึกี่งกร็ยกังไดล้ถวาย
บรรดาสลิบชกักหนถึกี่งในอกับราฮกัม เพราะวล่าอกับราฮกัมยกังอยรูล่ในบกันี้นเอวของบรรพบยุรยุษของทล่าน ขณะทบีกี่เมลคบีเซเดคไดล้
พบกกับอกับราฮกัม”

ในพระคจาสองขล้อนบีนี้เปาโลเผชลิญหนล้าและตอบขล้อโตล้แยล้งสยุดทล้ายทบีกี่อาจถรูกยกขถึนี้นมาโดยพวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีกี่
ลกังเลทบีกี่จะยอมรกับความจรลิงทกันี้งหลายเกบีกี่ยวกกับเมลคบีเซเดค เปาโลแสดงใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนแลล้ววล่าอกับราฮกัมผรูล้เปป็น
อกัครปปิตา ซถึกี่งตกัวเขาเองไดล้รกับพรในแบบทบีกี่ไมล่มบีมนยุษยร์คนอพกี่นเคยไดล้รกับในการทบีกี่พระเจล้าไดล้ประทานพระสกัญญานกันี้น
แกล่เขาพรล้อมกกับคจาปฏลิญาณหนถึกี่ง ไดล้ยกสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่เมลคบีเซเดค เปาโลประกาศแลล้วเชล่นกกันวล่าทยุกเผล่าทบีกี่เหลพอ
ของชนชาตลิอลิสราเอลไดล้ชจาระสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่เผล่าหนถึกี่งในพวกพบีกี่นล้องของตน นกักี่นคพอ พวกเลวบี

เมลคบีเซเดคไดล้รกับสลิบชกักหนถึกี่ง และเลวบีกร็ไดล้รกับเชล่นกกัน ดกังนกันี้นคนไหนเปป็นใหญล่กวล่ากกัน-เมลคบีเซเดคหรพอ
เลวบี?  เมลคบีเซเดคเปป็นใหญล่กวล่าอกับราฮกัม และเขากร็เปป็นใหญล่กวล่าพวกเลวบีเชล่นกกัน พวกเลวบีเปป็นใหญล่กวล่าพวกพบีกี่นล้อง
ของตนเพราะวล่าพระเจล้าไดล้ทรงแตล่งตกันี้งพวกเขาใหล้มบีตจาแหนล่งทบีกี่ใหญล่กวล่า จากนกันี้นจถึงเกลิดคจาถามทบีกี่วล่า “เมลคบีเซเดค
และเลวบีเทบียบเทล่ากกันไหม?” คจาตอบกร็คพอ ไมล่-เพราะวล่าเลวบีเอง ซถึกี่งรกับสลิบชกักหนถึกี่ง ไดล้ชจาระสลิบชกักหนถึกี่งในอกับราฮกัม
แลล้ว “เพราะวล่าเลวบียกังอยรูล่ในบกันี้นเอวของบรรพบยุรยุษของทล่าน ขณะทบีกี่เมลคบีเซเดคไดล้พบกกับอกับราฮกัม” ดกังนกันี้นเมพกี่ออกับ
ราฮกัมไดล้ชจาระสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่เมลคบีเซเดค เลวบีกร็ไดล้ชจาระสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่เมลคบีเซเดคดล้วย

อาดกัมเปป็นตกัวแทนของมนยุษยร์ทยุกคน ในอาดกัมทยุกคนตาย อกับราฮกัมเปป็นชาวฮบีบรรูคนแรกและดล้วยเหตยุนบีนี้
เขาจถึงเปป็นตกัวแทนของชาวฮบีบรรูทยุกคน สลิบชกักหนถึกี่งของอกับราฮกัมทบีกี่ยกใหล้แกล่เมลคบีเซเดคเปป็นการชจาระเงลินในสล่วน
ของเลวบีเชล่นเดบียวกกับในสล่วนของอกับราฮกัม ถถึงแมล้วล่าตอนนกันี้นเลวบียกังไมล่เกลิดกร็ตาม ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของเมลคบีเซเดค
เปป็นมากยลิกี่งกวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีในเรพกี่องเกบียรตลิยศและศกักดลิธิ์ศรบี การชจาระสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่อบีกฝฝ่าย
เปป็นการยอมรกับเกบียรตลิและศกักดลิธิ์ศรบีของอบีกฝฝ่ายนกันี้นทบีกี่ไดล้รกับสลิบชกักหนถึกี่ง และปราศจากการโตล้แยล้งใด ๆ ทกันี้งสลินี้น ผรูล้
นล้อยยล่อมชจาระสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่ผรูล้ใหญล่ ดกังนกันี้นตจาแหนล่งปยุโรหลิตแบบกษกัตรลิยร์ของเมลคบีเซเดคจถึงเหนพอกวล่าตจาแหนล่ง
ปยุโรหลิตของอาโรน

อกับราฮกัม สหายของพระเจล้า เปป็นหกัวหนล้าดล้านพกันธสกัญญาแหล่งผรูล้คนของเขาในเชพนี้อสายของอลิสอกัคและยา
โคบ ซถึกี่งในเชพนี้อสายของพวกเขาพระสกัญญาของพระเจล้าทบีกี่ทจาไวล้กกับอกับราฮกัมถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงแลล้ว มกันเปป็นเพราะ



พกันธสกัญญานกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรงทจาไวล้กกับอกับราฮกัม พวกยลิวจถึงไดล้รกับเกบียรตลิยศและอภลิสลิทธลิธิ์เหลล่านกันี้นเปป็นมรดกซถึกี่งพวก
เขาเพลลิดเพลลินในฐานะประชาชาตลิหนถึกี่ง ผล่านทางอกับราฮกัมพวกเขาไดล้กลายเปป็นชนชาตลิพลิเศษและถรูกเลพอกสรร
ของพระเจล้า เปป็นแกล้วตาดวงใจของพระองคร์ อกับราฮกัมเปป็นประมยุขของประชาชาตลิอลิสราเอลเทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับ
บรรดาพระสกัญญาและอภลิสลิทธลิธิ์ตล่าง ๆ ของพระเจล้า เขาเปป็นประมยุขโดยธรรมชาตลิของพวกเขา และเขาเปป็น
ประมยุขดล้านพกันธสกัญญาของพวกเขาโดยการแตล่งตกันี้งของพระเจล้า

ดกังนกันี้นเมพกี่ออกับราฮกัมไดล้ชจาระสลิบชกักหนถึกี่งแกล่เมลคบีเซเดค เขาจถึงชจาระสลิบชกักหนถึกี่งแกล่ปยุโรหลิตของพระเจล้าผรูล้
สรูงสยุด และไดล้รกับการอวยพรจากเมลคบีเซเดคเปป็นการตอบแทน ขล้อเทร็จจรลิงทางประวกัตลิศาสตรร์นบีนี้ถรูกกจาหนดลล่วง
หนล้าแลล้วโดยพระเจล้าเพพกี่อจะนจาเสนอภาพเลร็งนกันี้น (เมลคบีเซเดค) ซถึกี่งชบีนี้ไปยกังของจรลิงนกันี้น (พระครลิสตร์)

เปาโลกลล่าวชกัดเจนแกล่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่า ในความเสมพอนจรลิงและเปป็นตกัวแทน-ถถึงแมล้ไมล่ใชล่ดล้วยตกัวเอง
หรพอทจาจรลิง ๆ กร็ตาม- เลวบีไดล้ชจาระสลิบชกักหนถึกี่งแกล่เมลคบีเซเดคแลล้วเพราะวล่าเมพกี่ออกับราฮกัมชจาระสลิบชกักหนถึกี่งแกล่เมลคบี
เซเดค เขากร็ไมล่เพบียงชจาระสลิบชกักหนถึกี่งในนามของตกัวเอง แตล่ในนามของลรูกหลานของเขาดล้วย อกับราฮกัมไดล้รกับการ
ทรงเรบียกจากพระเจล้า ถรูกแยกตกันี้งไวล้โดยพระเจล้า เพพกี่อทจางานรกับใชล้สจาหรกับพระเจล้าในฐานะประมยุขแหล่งชนชาตลิทบีกี่
ถรูกเลพอกสรรของพระเจล้า นกักี่นคพอ ชนชาตลิอลิสราเอล ดกังนกันี้นมบีมากกวล่าความสกัมพกันธร์ตามธรรมชาตลิระหวล่างอกับราฮกัม
กกับลรูกหลานของเขา พระเจล้าทรงสกัญญาอกับราฮกัมไมล่เพบียงพระพรสล่วนบยุคคล แตล่วล่าพระองคร์จะอวยพรเชพนี้อสาย
ของเขาทบีกี่มาภายหลกังเขาเชล่นกกัน

อกับราฮกัมจถึงเปป็นผรูล้รกับพกันธสกัญญาหนถึกี่งกกับพระเจล้า-ไมล่เพบียงในนามของเขาเอง แตล่ในฐานะเปป็นตกัวแทนของ
ลรูกหลานของเขาซถึกี่งโดยทางพวกเขาเชพนี้อสายทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้นจะมาประสรูตลิเมพกี่อครบกจาหนดเวลา สลิกี่งทบีกี่พระเจล้า
ทรงสกัญญาอกับราฮกัมไวล้แบบแยกเดบีกี่ยว พระองคร์กร็ทรงสกัญญาลรูกหลานของอกับราฮกัมไวล้แบบเหมารวม สลิกี่งทบีกี่พระองคร์
ประทานใหล้แกล่อกับราฮกัม พระองคร์กร็ประทานแกล่ลรูกหลานของอกับราฮกัมเชล่นกกัน และพรนกันี้นทบีกี่เมลคบีเซเดคใหล้แกล่อกับ
ราฮกัมกร็เปป็นภาพเลร็งถถึงพระพรนกันี้นทบีกี่เราเพลลิดเพลลินในพระครลิสตร์ ผรูล้ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา

ความจรลิงของพระเจล้าทบีกี่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายตล้องยถึดไวล้ใหล้มกักี่นในขล้อ 9 และ 10 กร็คพอ ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าเหมพอนกกับ
ทบีกี่เลวบี นานมากกล่อนเขาเกลิด เคยอยรูล่ในอกับราฮกัม ลรูกของพระเจล้าทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วกร็อยรูล่ในพระครลิสตร์เมพกี่อ
พระครลิสตร์เสดร็จไปทบีกี่กางเขนนกันี้น เมพกี่อพระเยซรูทรงถรูกทยุบตบีภายใตล้โทษประหารชบีวลิตของพระราชบกัญญกัตลิ โทษ
ประหารชบีวลิตนกันี้นกร็ตกมาบนผรูล้เชพกี่อเชล่นกกัน ดกังนกันี้นครลิสเตบียนทยุกคนจถึงกลล่าวอยล่างมกักี่นใจไดล้วล่า “ขล้าพเจล้าถรูกตรถึงไวล้กกับ
พระครลิสตร์แลล้ว แตล่อยล่างไรกร็ตามขล้าพเจล้ากร็ยกังมบีชบีวลิตอยรูล่ แตล่ไมล่ใชล่ขล้าพเจล้าเอง แตล่พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่ใน
ขล้าพเจล้า และชบีวลิตซถึกี่งขล้าพเจล้าดจารงอยรูล่ในเนพนี้อหนกังขณะนบีนี้ ขล้าพเจล้ากร็ดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อแหล่งพระบยุตรของ
พระเจล้า ผรูล้ไดล้ทรงรกักขล้าพเจล้า และไดล้ทรงสละพระองคร์เองเพพกี่อขล้าพเจล้า” (กท. 2:20)

เชล่นเดบียวกกัน เมพกี่อพระครลิสตร์ทรงเปป็นขถึนี้นจากพวกคนตายและเดลินออกมาจากอยุโมงคร์ฝฟังศพนกันี้น ผรูล้เชพกี่อแทล้
ทยุกคนกร็เดลินออกมากกับพระองคร์: “คพอเมพกี่อพวกเราเคยตายไปแลล้วในบรรดาบาป กร็ทรงกระทจาใหล้พวกเรามบีชบีวลิต
อยรูล่ดล้วยกกันกกับพระครลิสตร์แลล้ว (ทล่านทกันี้งหลายไดล้รกับความรอดโดยพระคยุณ) และทรงใหล้พวกเราเปป็นขถึนี้นมาดล้วยกกัน 
และโปรดใหล้พวกเรานกักี่งดล้วยกกันในสวรรคสถานในพระเยซรูครลิสตร์” (อฟ. 2:5,6)

เมพกี่อพระเยซรูเสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์ ผรูล้เชพกี่อแทล้ทยุกคนกร็ขถึนี้นไปบนนกันี้นเชล่นกกัน ขอพระเจล้าทรงโปรดชล่วยเราทบีกี่เชพกี่อ



ในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระครลิสตร์-การสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง การฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ การเสดร็จขถึนี้นสรูล่
สวรรคร์ และตจาแหนล่งปฟัจจยุบกันของพระองคร์ตามทบีกี่เขบียนไวล้ในพระคกัมภบีรร์-ทบีกี่จะเขล้าใจความหมายของถล้อยคจาทบีกี่วล่า 
“ในพระครลิสตร์…ถรูกซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า…นกักี่งอยรูล่กกับพระองคร์ในสวรรคสถาน!”

ความเหนสอกวญ่าของตคาแหนญ่งปนุโรหยตของพระครยสตต์
ในสล่วนทบีกี่เหลพอของบทนบีนี้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นความเหนพอกวล่าของตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระ

ครลิสตร์-ประการแรก ในความสมบรูรณร์แบบของมกัน (ขล้อ 11-14); ประการทบีกี่สอง ในความเปป็นนลิรกันดรร์ของมกัน (ขล้อ 
15-19); ประการทบีกี่สาม ในความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของมกัน (ขล้อ 20-24); และสยุดทล้ายในตกัวบยุคคลของมกัน (ขล้อ 25-28)

ขล้อ 11: “เหตยุฉะนกันี้นถล้าความบรลิบรูรณร์มาโดยทางตจาแหนล่งปยุโรหลิตตามอยล่างเผล่าเลวบี (ดล้วยวล่าโดยทาง
ตจาแหนล่งนบีนี้ ประชากรไดล้รกับพระราชบกัญญกัตลิ) มบีความจจาเปป็นอกันใดอบีกทบีกี่ปยุโรหลิตอบีกคนหนถึกี่งจะขถึนี้นมาตามอยล่างเมลคบี
เซเดคเลล่า และมลิไดล้เรบียกตามอยล่างอาโรน”

พระเจล้าไมล่เคยตกันี้งพระทกัยทบีกี่จะใหล้ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีคงอยรูล่ตลอดไป หลายครกันี้งในภาคพกันธ
สกัญญาเดลิมพระเจล้าทรงบอกเปป็นนกัยเกบีกี่ยวกกับปยุโรหลิตอบีกคน ระเบบียบอบีกอกัน พกันธสกัญญาอบีกอกัน เพพกี่อทบีกี่จะมบีอจานาจ
มากกวล่าและไปไกลกวล่าอกันกล่อนหนล้า เราพบการบอกเปป็นนกัยเชล่นนกันี้นครกันี้งแรกในปฐมกาล 14 ทบีกี่อกับราฮกัมไดล้ชจาระ
สลิบชกักหนถึกี่งแกล่เมลคบีเซเดคอกันเปป็นการยอมรกับความเหนพอกวล่าของเขา จากนกันี้น ในคจาพยากรณร์หนถึกี่งทบีกี่ชกัดแจล้งยลิกี่ง
กวล่า พระเจล้าตรกัสแกล่ดาวลิดในเพลงสดยุดบี 110:4:

“พระเยโฮวาหร์ทรงปฏลิญาณแลล้วและจะไมล่กลกับพระทกัย “ทล่านเปป็นปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบี
เซเดค” 

พระครลิสตร์ทรงเปป็นปยุโรหลิตตามอยล่างของเมลคบีเซเดค และทกันี้ง ๆ ทบีกี่ขล้อเทร็จจรลิงมบีอยรูล่วล่าแทบจะเปป็นไปไมล่ไดล้
เลยทบีกี่ชาวฮบีบรรูคนใดจะเชพกี่อวล่าระบบของโมเสสคงอยรูล่ชกักี่วคราว ไมล่ดบีพอ และไมล่สกัมฤทธลิธิ์ผล มกันกร็เปป็นขล้อเทร็จจรลิงหนถึกี่ง
อยรูล่ดบี และพระเจล้าไดล้ทรงนจาเสนอพระบยุตรของพระองคร์เองผรูล้ทรงเปป็นจยุดจบของพระราชบกัญญกัตลิเพพกี่อความชอบ
ธรรมแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อ

พระคกัมภบีรร์ชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีและพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสถรูกเชพกี่อม
ตลิดกกันอยล่างแยกไมล่ออก และเปาโลกจาลกังจะประกาศวล่าการเปลบีกี่ยนแปลงใด ๆ ของสลิกี่งหนถึกี่งตล้องทจาใหล้เกลิดการ
เปลบีกี่ยนแปลงในอบีกสลิกี่ง

“ความบรลิบรูรณร์” เปป็นหนถึกี่งในคจาสจาคกัญของจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู และหมายถถึง “การนจาสลิกี่งหนถึกี่งไปสรูล่
ความครบบรลิบรูรณร์ในเรพกี่องของสภาพทบีกี่ถรูกออกแบบมาสจาหรกับสลิกี่งนกันี้นโดยเฉพาะ” ในแงล่หลกักคจาสอน ความ
บรลิบรูรณร์หมายถถึงการกล่อใหล้เกลิดและการสจาเรร็จครบถล้วนของความสกัมพกันธร์ทบีกี่นล่าพถึงพอใจและทบีกี่ยอมรกับไดล้ระหวล่าง
พระเจล้ากกับมนยุษยร์-ความสกัมพกันธร์ทบีกี่นล่าพถึงพอใจตรงทบีกี่วล่าพระเจล้าทรงสามารถเปป็นผรูล้ชอบธรรมและทรงนกับวล่าคน
อธรรมเปป็นผรูล้ชอบธรรมไดล้ ซถึกี่งเปป็นไปไดล้ผล่านทางพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าเทล่านกันี้นในฐานะ
พระผรูล้ชล่วยใหล้รอด องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า คนกลาง และมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่

ในขล้อพระคจาตอนนบีนี้ของเรา ความบรลิบรูรณร์กลล่วถถึงสถานะทบีกี่เปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้ บรลิสยุทธลิธิ์ ชอบธรรม และ
สมบรูรณร์แบบซถึกี่งผรูล้เชพกี่อเพลลิดเพลลินในพระพรนบีนี้ของพระเจล้า ซถึกี่งถรูกซพนี้อแลล้วโดยพระเยซรูผล่านทางพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลิน



ของพระองคร์
ในฮบีบรรู 12:22 และ 23 เราอล่านวล่า “แตล่พวกทล่านไดล้มาถถึงภรูเขาศลิโยน และมาถถึงนครของพระเจล้าผรูล้ทรง

พระชนมร์อยรูล่ คพอกรยุงเยรรูซาเลร็มแหล่งสวรรคร์ และมาถถึงทบีกี่ชยุมนยุมของทรูตสวรรคร์มากมายเหลพอทบีกี่จะนกับไดล้ และมา
ถถึงทบีกี่ชยุมนยุมอกันใหญล่และครลิสตจกักรของบยุตรหกัวปปี ผรูล้ซถึกี่งมบีชพกี่อจารถึกไวล้ในสวรรคร์แลล้ว และมาถถึงพระเจล้าผรูล้ทรงพลิพากษา
คนทกันี้งปวง และมาถถึงเหลล่าจลิตวลิญญาณของบรรดาคนชอบธรรมซถึกี่งถถึงความสมบรูรณร์แลล้ว”

“เพราะวล่าโดยการทรงถวายเครพกี่องบรูชาหนเดบียว พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาใหล้คนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกชจาระใหล้
บรลิสยุทธลิธิ์แลล้วถถึงทบีกี่สจาเรร็จเปป็นนลิตยร์” (ฮบ. 10:14)

เปาโลกจาลกังถามชนชาตลิของเขาเองวล่าพกันธสกัญญาเกล่านกันี้น (ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี) ไดล้รกับพระพร
เหลล่านบีนี้แลล้วหรพอยกัง อาโรนและเหลล่าผรูล้สพบทอดของเขา (ผล่านทางงานปรนนลิบกัตลิของพวกเขาในฐานะมหาปยุโรหลิต) 
ไดล้รกับการยกโทษของพระเจล้าจากผลทบีกี่ตามมาทกันี้งหมดของบาปแลล้วหรพอยกัง? งานรกับใชล้ของพวกเขาไดล้นจาการไถล่ทบีกี่
ครบบรลิบรูรณร์และเปป็นนลิตยร์เขล้ามาแลล้วหรพอ? คจาตอบสจาหรกับคจาถามเหลล่านบีนี้ถรูกใหล้ไวล้ในฮบีบรรู 10:4: “เพราะเปป็นไป
ไมล่ไดล้ทบีกี่เลพอดของบรรดาวกัวตกัวผรูล้และของแพะจะเอาบาปทกันี้งหลายไปเสบียไดล้”

คยุณอาจถามวล่า “แลล้วทจาไมพระเจล้าถถึงแตล่งตกันี้งพวกปยุโรหลิตและเรบียกรล้องเครพกี่องบรูชาตล่าง ๆ เลล่า?” คจาตอบ
กร็คพอ พระเจล้าไมล่ทรงพอพระทกัยในเครพกี่องบรูชาเหลล่านบีนี้-พวกมกันเปป็นเพบียงเงาเทล่านกันี้น แตล่พวกมกันแสดงใหล้มนยุษยร์เหร็น
คจากลล่าวอล้างทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์องคร์หนถึกี่ง และขล้อเรบียกรล้องเหลล่านกันี้นแหล่งความยยุตลิธรรมของพระเจล้า 
พวกมกันเปป็นภาพเลร็งลล่วงหนล้าของเครพกี่องบรูชาทบีกี่ยลิกี่งใหญล่นกันี้นของพระเมษโปดกของพระเจล้า พระเยซรูครลิสตร์เจล้า-
ผรูล้ทรงเปป็นการสจาเรร็จจรลิงของภาพเลร็ง เงา เครพกี่องบรูชา พลิธบีกรรม วกันสจาคกัญทกันี้งหมดนกันี้น หรพอสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่ถรูกปฏลิบกัตลิ
ภายใตล้พกันธสกัญญาเกล่านกันี้น

“ความบรลิบรูรณร์” หมายถถึงการนจาสลิกี่งหนถึกี่งไปสรูล่ความครบบรลิบรูรณร์นกันี้นของสภาพทบีกี่ถรูกออกแบบมาสจาหรกับ
มกัน ในแงล่หลกักคจาสอนมกันหมายถถึงการกล่อใหล้เกลิดความสกัมพกันธร์ทบีกี่นล่าพอใจในทบีกี่สยุดระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ จยุด
ประสงคร์ทกันี้งหมดของตจาแหนล่งปยุโรหลิตกร็คพอ เพพกี่อถวายเครพกี่องบรูชาทบีกี่ลบมลทลินบาป ซถึกี่งการลบมลทลินนกันี้นจะสล่งผล
เปป็นการทบีกี่มนยุษยร์มบีความสกัมพกันธร์ทบีกี่ถรูกตล้องกกับพระเจล้า ในบทนบีนี้ของเราอกัครทรูตทล่านนบีนี้ยพนกรานวล่า “ความบรลิบรูรณร์” 
ไมล่อาจถรูกผลลิตโดยพวกเลวบีไดล้ และวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตซถึกี่งนจาความบรลิบรูรณร์มาแลล้วตล้องเหนพอกวล่า

“ความบรลิบรูรณร์” นกันี้นซถึกี่งพระครลิสตร์ทรงทจาสจาเรร็จแลล้วคพออะไร? บาป ซถึกี่งเขล้ามาในแผล่นดลินโลกเมพกี่อซาตาน
ลล่อลวงอาดกัมและเอวาในสวนเอเดน ไดล้นจาความไมล่บรลิบรูรณร์ ความอล่อนแอ และความกลกัวเขล้ามา และไดล้ทจาลาย
สามกัคคบีธรรมระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ พระราชบกัญญกัตลิถรูกทจาใหล้อล่อนแอแลล้วโดยเนพนี้อหนกัง (รม. 8:3) คนบาป
ยล่อมไรล้เรบีกี่ยวแรง (รม. 5:7) ดกังนกันี้นพระเจล้าจถึงทรงทจาใหล้พระครลิสตร์เปป็นบาปเพพกี่อเรา เพพกี่อทบีกี่เราจะถรูกทจาใหล้เปป็นความ
ชอบธรรมของพระเจล้าในพระองคร์ (2 คร. 5:21) ความชอบธรรมทกันี้งหมดของเราเปป็นเหมพอนผล้าขบีนี้รลินี้วสกปรก 
(อสย. 64:6) แตล่พระครลิสตร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นความชอบธรรมสจาหรกับเรา (1 คร. 1:30)

หากไมล่มบีพระครลิสตร์และความชอบธรรมในพระครลิสตร์ กร็ไมล่มบีสกันตลิสยุข ตอนทบีกี่เราเคยเปป็นศกัตรรูกกับพระเจล้า 
เราไดล้ถรูกทจาใหล้คพนดบีกกับพระองคร์แลล้วโดยความมรณาของพระบยุตรของพระองคร์ (รม. 5:10)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์สกันตลิราช (อสย. 9:6)



พระครลิสตร์ทรงทจาใหล้เกลิดสกันตลิสยุขแลล้วโดยทางพระโลหลิตแหล่งกางเขนของพระองคร์ (คส. 1:20)
“เหตยุฉะนกันี้น เมพกี่อถรูกนกับวล่าชอบธรรมโดยความเชพกี่อแลล้ว พวกเราจถึงมบีสกันตลิสยุขกกับพระเจล้าโดยทางพระเยซรู

ครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา” (รม. 5:1)
ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณของพระเจล้าเปป็น “ขล่าวประเสรลิฐแหล่งสกันตลิสยุข” (อฟ. 6:15)
พระเยซรูประทานสกันตลิสยุขใหล้แกล่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายแลล้ว พระองคร์ตรกัสวล่า “เรามอบสกันตลิสยุขไวล้ใหล้แกล่ทล่านทกันี้ง

หลายแลล้ว สกันตลิสยุขของเรา เราใหล้แกล่ทล่านทกันี้งหลาย…” (ยอหร์น 14:27)
หลายรล้อยปปีกล่อนการประสรูตลิของพระเยซรู อลิสยาหร์ไดล้กลล่าววล่า “พระองคร์ทรงรกักษาเขาไวล้ในสกันตลิภาพอกัน

สมบรูรณร์ ผรูล้ซถึกี่งจลิตใจของเขาแนล่วแนล่ใน(พระเยซรู)...” (อสย. 26:3)
พระครลิสตร์ทรงนจาความชอบธรรมอกันบรลิบรูรณร์มาใหล้ซถึกี่งนจาสกันตลิสยุขอกันสมบรูรณร์เขล้ามา-แตล่พระองคร์ทรงนจา

มามากกวล่านกันี้น:
ภายใตล้ระบบของคนเลวบี เคยมบีเงาตล่าง ๆ ของสลิกี่งดบี ๆ ทบีกี่จะมา (ฮบ. 10:1) ขล้อลถึกลกับแหล่งเงาเหลล่านบีนี้ยกังถรูก

ซล่อนไวล้ในพระเจล้าขณะนกันี้น (อฟ. 3:9) พวกศาสดาพยากรณร์ทบีกี่กลล่าวแกล่พวกบรรพบยุรยุษไมล่ไดล้เขล้าใจคจาพยากรณร์ตล่าง
ๆ ของตกัวเอง (1 ปต. 1:11,12) ดกังนกันี้น พระครลิสตร์จถึงไดล้นจาความสวล่างเขล้ามา แสงอรยุณไดล้มาถถึงแลล้ว และเงาเหลล่า
นกันี้นกร็จางหายไปหมดแลล้ว “...ความมพดนกันี้นลล่วงไปแลล้ว และบกัดนบีนี้ความสวล่างแทล้กร็สล่องแสงอยรูล่” (1 ยอหร์น 2:8)

พระครลิสตร์ทรงเปปิดทางนกันี้นแลล้วซถึกี่งวลิสยุทธลิชนทบีกี่อล่อนแอทบีกี่สยุดกร็เขล้าถถึงพระเจล้าไดล้ พระเยโฮวาหร์ไดล้ทรง
ปรากฏแกล่โมเสสบนยอดภรูเขาซบีนาย แตล่ประชาชนอยรูล่ทบีกี่ตบีนเขานกันี้น ในพลกับพลา เฉพาะปยุโรหลิตไดล้รกับอนยุญาตใหล้ไป
ไกลกวล่าลานชกันี้นนอกไดล้ แตล่บกัดนบีนี้ “โดยทางพระองคร์นกันี้น เราทกันี้งสองพวกมบีทางเขล้าเฝป้าพระบลิดา โดยพระวลิญญาณ
องคร์เดบียว” (อฟ. 2:18)

“เหตยุฉะนกันี้นพบีกี่นล้องทกันี้งหลาย เพราะมบีใจกลล้าทบีกี่จะเขล้าไปในสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดโดยพระโลหลิตของพระเยซรู
โดยทางใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิต ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงอยุทลิศไวล้สจาหรกับพวกเรา โดยผล่านทางมล่านนกันี้น คพอทบีกี่จะกลล่าววล่า เนพนี้อ
หนกังของพระองคร์ และเพราะมบีมหาปยุโรหลิตเหนพอครอบครกัวของพระเจล้าแลล้ว ขอใหล้พวกเราเขล้ามาใกลล้ดล้วยใจจรลิง 
ในความเชพกี่ออกันมกักี่นคงเตร็มเปปีปี่ยม โดยใหล้ใจของพวกเราถรูกประพรมชจาระใหล้พล้นจากใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันชกักี่ว
รล้าย และกายของพวกเราถรูกลล้างชจาระดล้วยนนี้จาอกันใสบรลิสยุทธลิธิ์” (ฮบ. 10:19-22)

พระครลิสตร์ทรงนจาการรกับประกกันมาใหล้เกบีกี่ยวกกับสภาวะในอนาคตของเรา ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม
ภายใตล้ระบบของโมเสส พวกเขา “โดยความกลกัวแหล่งความตายจถึงเคยอยรูล่ใตล้อจานาจของการเปป็นทาสตลอดชกักี่ว
ชบีวลิตของตน” (ฮบ. 2:15) บกัดนบีนี้พระครลิสตร์ “ไดล้ทรงนจาชบีวลิตและความเปป็นอมตะใหล้กระจล่างแจล้งโดยทางขล่าว
ประเสรลิฐ” (2 ทธ. 1:10) พระเยซรูตรกัสวล่า “พระบลิดาเจล้าขล้า ขล้าพระองคร์ปรารถนาใหล้คนเหลล่านกันี้น ผรูล้ซถึกี่งพระองคร์
ประทานใหล้แกล่ขล้าพระองคร์แลล้ว อยรูล่กกับขล้าพระองคร์ในทบีกี่ซถึกี่งขล้าพระองคร์อยรูล่นกันี้นดล้วย เพพกี่อพวกเขาจะไดล้เหร็นสงล่าราศบี
ของขล้าพระองคร์ ซถึกี่งพระองคร์ประทานแกล่ขล้าพระองคร์แลล้ว เพราะพระองคร์ไดล้ทรงรกักขล้าพระองคร์กล่อนทบีกี่ทรงวาง
รากฐานของโลก” (ยอหร์น 17:24)

เปาโลกลล่าววล่า “เพราะวล่าสจาหรกับขล้าพเจล้านกันี้น การมบีชบีวลิตอยรูล่กร็คพอพระครลิสตร์ และการตายกร็คพอกจาไร…
เพราะขล้าพเจล้าลกังเลใจอยรูล่ในระหวล่างสองฝฝ่ายนบีนี้ โดยมบีความปรารถนาทบีกี่จะจากไป และอยรูล่กกับพระครลิสตร์ ซถึกี่ง



ประเสรลิฐกวล่ามากนกัก” (ฟป. 1:21,23) เขากลล่าวเชล่นกกันวล่า “เหตยุฉะนกันี้นพวกเราจถึงมบีความมกักี่นใจอยรูล่เสมอ โดย
ทราบอยรูล่แลล้ววล่า ขณะทบีกี่พวกเราอาศกัยอยรูล่ในรล่างกายนบีนี้ พวกเรากร็ไมล่อยรูล่กกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า” (2 คร. 5:6)

1 เปโตร 1:8 บอกเราวล่าเรายกังไมล่เคยเหร็นพระองคร์ เรามองไมล่เหร็นพระองคร์ตอนนบีนี้ แตล่กร็เชพกี่อ เราชพกี่นชม
ยลินดบี “ดล้วยความชพกี่นบานเหลพอทบีกี่จะกลล่าวไดล้ และเตร็มเปปีปี่ยมดล้วยสงล่าราศบี”

ในโรม 14:17 เปาโลบอกเราวล่า “...อาณาจกักรของพระเจล้านกันี้นไมล่ไดล้เปป็นอาหารและเครพกี่องดพกี่ม แตล่เปป็น
ความชอบธรรม และสกันตลิสยุข และความปปีตลิยลินดบีในพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์”

ไมล่แปลกทบีกี่เปาโลอยุทานวล่า “แตล่ขอพระเจล้าอยล่ายอมใหล้ขล้าพเจล้าอวดเลย นอกจากในกางเขนของพระเยซรู
ครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ซถึกี่งโดยพระองคร์นกันี้นโลกถรูกตรถึงไวล้แลล้วแกล่ขล้าพเจล้า และขล้าพเจล้ากร็ถรูกตรถึงไวล้
แลล้วแกล่โลก” (กท. 6:14)

ขล่าวประเสรลิฐเตพอนสตลิผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายอยล่างชกัดเจนใหล้ตกัดการโอล้อวดออกไปจากใจของพวกเขา ความรอด
“ไมล่ใชล่โดยการกระทจาใด ๆ เกรงวล่าคนหนถึกี่งคนใดจะอวดไดล้” (อฟ. 2:9)

เราจะตล้องอวดในองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า: “...สลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ตกี่จาตล้อยของโลก และสลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งถรูกเหยบียด
หยาม พระเจล้าทรงเลพอกไวล้ ใชล่แลล้ว และสลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งมลิไดล้เปป็น เพพกี่อกระทจาสลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งเปป็นอยรูล่แลล้วใหล้ลล้มเหลว
ไป เพพกี่อไมล่ใหล้เนพนี้อหนกังใด ๆ อวดตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ไดล้ แตล่โดยพระองคร์พวกทล่านจถึงอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่ง
โดยพระเจล้าทรงถรูกตกันี้งไวล้ใหล้เปป็นสตลิปฟัญญา และความชอบธรรม และการแยกตกันี้งไวล้ และการไถล่ถอน สจาหรกับเรา
ทกันี้งหลาย เพพกี่อทบีกี่วล่า ตามทบีกี่มบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘ผรูล้ทบีกี่โอล้อวด จงใหล้ผรูล้นกันี้นอวดในองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเถลิด” (1 คร.
 1:28-31)

ภายใตล้ระบบคนเลวบี พระเจล้าทรงเรบียกรล้องความชอบธรรมทบีกี่สมบรูรณร์แบบ แตล่เพราะความอล่อนแอของ
เนพนี้อหนกังและความเปป็นมนยุษยร์ทบีกี่ลล้มในบาป มนยุษยร์จถึงไมล่สามารถผลลิตความชอบธรรมทบีกี่สมบรูรณร์แบบไดล้ (รม. 
3:19,20; 8:3)

เนพกี่องจากตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีไมล่สามารถผลลิตความชอบธรรมอกันสมบรูรณร์แบบไดล้ ความหวกังเดบียว
สจาหรกับมนยุษยชาตลิจถึงอยรูล่ภายนอกและเลยพล้นตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี ดกังนกันี้นพระครลิสตร์จถึงทรงเปป็นจยุดจบของ
พระราชบกัญญกัตลิเพพกี่อความชอบธรรมสจาหรกับทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ (รม. 10:4)

ขล้อ 12: “เพราะเหตยุตจาแหนล่งปยุโรหลิตไดล้ถรูกเปลบีกี่ยนแปลงไปแลล้ว กร็จจาเปป็นจะตล้องมบีการเปลบีกี่ยนแปลงพระ
ราชบกัญญกัตลิไปดล้วย”

ในทบีกี่นบีนี้เปาโลชบีนี้ใหล้เหร็นผลทบีกี่ตามมาอกันดกับสองซถึกี่งตล้องเกลิดขถึนี้น จากขล้อเทร็จจรลิงทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกระบยุในขล้อ 1 ถถึง
10  ประการแรก ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีนกันี้นไมล่ดบีพอ มกันไมล่สามารถจกัดหาหรพอผลลิตความบรลิบรูรณร์ไดล้เพราะวล่า
ปยุโรหลิตเหลล่านกันี้นเปป็นมนยุษยร์ทบีกี่มบีความอล่อนแอ ประการทบีกี่สอง ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีเปป็นเพบียงสถาบกัน
ชกักี่วคราว-มกันไมล่คงอยรูล่เปป็นนลิตยร์ ดกังนกันี้นระบบทกันี้งหมดของโมเสสและคนเลวบีจถึงตล้องถรูกเอาออกไป มบีการ
เปลบีกี่ยนแปลงเกลิดขถึนี้นแลล้วในการแบล่งยยุค มบีการเปลบีกี่ยนแปลงในการบรลิหารจกัดการของพระเจล้าแลล้ว: ยยุคแหล่ง
พระคยุณไดล้มาถถึงแลล้ว!

คจากลล่าวในขล้อ 11 “ดล้วยวล่าโดยทางตจาแหนล่งนบีนี้ ประชากรไดล้รกับพระราชบกัญญกัตลิ” ไมล่ไดล้หมายถถึงบกัญญกัตลิ



สลิบประการนกันี้นแตล่หมายถถึงระบบของโมเสสทกันี้งหมด พระราชบกัญญกัตลิถรูกประทานใหล้ในการเชพกี่อมโยงกกับตจาแหนล่ง
ปยุโรหลิต และขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่สจาคกัญกร็คพอวล่าพระราชบกัญญกัตลิไมล่สามารถอยรูล่รอดไดล้โดยปราศจากตจาแหนล่งปยุโรหลิต ถล้า
ตจาแหนล่งปยุโรหลิตถรูกเปลบีกี่ยนแปลงแลล้ว พระราชบกัญญกัตลิทกันี้งหมดกร็ถรูกยกเลลิกแลล้ว “การเปลบีกี่ยนแปลงพระราชบกัญญกัตลิ
ดล้วย” (การเอาระบบของโมเสสออกไปเสบีย) เปป็นสลิกี่งทบีกี่พวกยลิวเหลล่านกันี้นคกัดคล้านอยล่างแขร็งขกันขนาดนกันี้น พวกเขาไมล่
เพบียงคกัดคล้านการเปลบีกี่ยนแปลงพระราชบกัญญกัตลิ พวกเขาพรล้อมทบีกี่จะปกปป้องมกันดล้วยจนถถึงขนาดทจาลายพวกผรูล้รกับใชล้
ทบีกี่เทศนาพระคยุณ พวกเขาเอาหลินขวล้างสเทเฟน (กลิจการ 7:54-60) พวกเขาอยากทจาลายเปาโล-พวกเขาเกลบียด
ชกังเขาจนถถึงขนาดทบีกี่จะทจาลายเขา (กลิจการ 21:27-32) และชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นหลายคนทบีกี่ประกาศตกัววล่ายอมรกับ
ขล่าวประเสรลิฐแลล้วกร็ยกังโตล้แยล้งวล่าพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสยกังมบีผลบกังคกับใชล้อยรูล่เหมพอนเดลิม (กลิจการ 21:20)

พวกฮบีบรรูทบีกี่กลกับใจรกับเชพกี่อแลล้วไดล้รกังควานพวกคนตล่างชาตลิทบีกี่กลกับใจเชพกี่อแลล้ว โดยยพนกรานใหล้ฝฝ่ายหลกังเขล้า
สยุหนกัตและยอมอยรูล่ใตล้บกังคกับของพระราชบกัญญกัตลิดล้านพลิธบีการของยลิว พวกยลิวเหลล่านกันี้นไมล่อาจทจาใจยอมรกับขล้อเทร็จ
จรลิงทบีกี่วล่าพระเจล้าทรงเอาทกันี้งระบบทบีกี่ตายและไรล้ประโยชนร์นกันี้นออกไปแลล้วซถึกี่งพระองคร์เคยแตล่งตกันี้งไวล้อยล่างเปปีปี่ยมสงล่า
ราศบีขนาดนกันี้นและซถึกี่งมบีผลบกังคกับใชล้มาหลายรล้อยปปีเชล่นนกันี้น ถถึงกระนกันี้นมบีขล้อพลิสรูจนร์ทบีกี่ชกัดเจนวล่าพระเจล้าทรงทจาเชล่นนกันี้น
แลล้วจรลิง ๆ เพราะวล่าพระราชบกัญญกัตลิกกับพระคยุณปนกกันไมล่ไดล้ การประพฤตลิและพระคยุณไปดล้วยกกันไมล่ไดล้ ความ
รอดเปป็นมาโดยพระคยุณลล้วน ๆ ไมล่รวมการประพฤตลิเลย เราพลิสรูจนร์ความเชพกี่อของเราโดยการประพฤตลิของเรา แตล่
ความรอดเปป็นมาโดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อโดยไมล่พถึกี่งการประพฤตลิ

โมเสสตล้องหายตกัวไป พระครลิสตร์ตล้องมบีความเปป็นเอกเปป็นใหญล่ บนภรูเขาแหล่งการจจาแลงพระกายนกันี้น เมพกี่อ
เปโตรเสนอทบีกี่จะสรล้างพลกับพลาสามหลกัง-หลกังหนถึกี่งสจาหรกับพระเยซรู หลกังหนถึกี่งสจาหรกับโมเสส และหลกังหนถึกี่งสจาหรกับ
เอลบียาหร์-พระเจล้ากร็ทรงใหล้เมฆปกคลยุมภรูเขานกันี้นและเสบียงของพระเจล้าตรกัสวล่า “ทล่านผรูล้นบีนี้เปป็นบยุตรทบีกี่รกักของเรา ผรูล้ซถึกี่ง
เราโปรดปรานมาก เจล้าทกันี้งหลายจงฟฟังทล่านเถลิด” และเมพกี่อพวกสาวกไดล้ยลินพระสยุรเสบียงนกันี้นแลล้ว พวกเขากร็ซบหนล้า
ของตนกราบลง และกลกัวยลิกี่งนกัก…และเมพกี่อพวกเขาแหงนตาของตนขถึนี้นดรู พวกเขากร็ไมล่เหร็นผรูล้ใด ยกเวล้นพระเยซรู
องคร์เดบียว” (มธ. 17:1-8)

ประชากรของพระเจล้าไมล่ไดล้สรูญเสบียสลิกี่งใดเลยเพราะ “การเปลบีกี่ยนแปลงของพระราชบกัญญกัตลิเชล่นกกัน” แตล่
ตรงกกันขล้าม พวกเขากลกับไดล้กจาไรเพราะ “ความหวกังอกันดบีกวล่า” นกันี้น (ฮบ. 7:19)

พวกปยุโรหลิตในระบบคนเลวบีถรูกตกันี้งขถึนี้นเชล่นนกันี้นภายใตล้อจานาจของพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส พระครลิสตร์ไดล้
ถพอกจาเนลิดภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ แตล่พระองคร์ไมล่ไดล้ถรูกตกันี้งใหล้เปป็นปยุโรหลิตภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ ถล้าพระราช
บกัญญกัตลิทจาใหล้มนยุษยร์เปป็นพวกปยุโรหลิตซถึกี่งระเบบียบของพวกเขาตล้องถรูกเปลบีกี่ยนแปลงแลล้วเพราะวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิต
ของพระครลิสตร์เปป็นระเบบียบทบีกี่สรูงสล่งกวล่าและสรูงศกักดลิธิ์กวล่า กร็จจาเปป็นตล้องมบีการเปลบีกี่ยนแปลงพระราชบกัญญกัตลิทบีกี่ไดล้
ทจาใหล้พวกเขาเปป็นพวกปยุโรหลิต จงสกังเกตขล้อ 18 และ 19 ในบทนบีนี้ของเรา

จรลิง ๆ แลล้วชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นกจาลกังพยายามเอาผล้าใหมล่มาปะเขล้ากกับเสพนี้อเกล่า เอานนี้จาองยุล่นใหมล่มาใสล่ในถยุง
หนกังเกล่า (มธ. 9:16,17) ทกันี้งพระราชบกัญญกัตลิและประชาชาตลินกันี้นตกันี้งอยรูล่หรพอลล่มสลายพรล้อมกกับตจาแหนล่งปยุโรหลิต ถล้า
ตจาแหนล่งปยุโรหลิตตล้องถรูกเปลบีกี่ยนแปลง พระราชบกัญญกัตลิกร็ตล้องถรูกเปลบีกี่ยนแปลงเชล่นกกัน และการเปลบีกี่ยนแปลงเหลล่านบีนี้
ถรูกใหล้นลิยามและถรูกประกาศอยล่างชกัดเจนแลล้วแกล่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น



ขล้อ 13: “เพราะวล่าทล่านทบีกี่สลิกี่งเหลล่านบีนี้ถรูกกลล่าวถถึงนกันี้นกร็เกบีกี่ยวขล้องกกับเผล่าอพกี่น ซถึกี่งเปป็นเผล่าทบีกี่ยกังไมล่มบีผรูล้ใดเคยทจา
หนล้าทบีกี่ปรนนลิบกัตลิทบีกี่แทล่นบรูชาเลย”

การทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งพระครลิสตร์ใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิตไดล้เปลบีกี่ยนแปลงตจาแหนล่งปยุโรหลิตนกันี้นแลล้ว พระ
ครลิสตร์ไดล้เสดร็จมาทางเผล่าของยรูดาหร์ และดล้วยเหตยุนบีนี้พระราชบกัญญกัตลิทบีกี่ไดล้ทจาใหล้มนยุษยร์เปป็นพวกปยุโรหลิตจถึงถรูกเอาออก
ไปแลล้ว ในทบีกี่นบีนี้เปาโลใหล้ขล้อพลิสรูจนร์เพลิกี่มเตลิมวล่าระบบของโมเสสและตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี (พรล้อมกกับพระราช
บกัญญกัตลิดล้านพลิธบีการทกันี้งหมด) ไดล้ถรูกพระเจล้าเอาออกไปแลล้ว เขาชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าพระเยซรูครลิสตร์เจล้าตามฝฝ่ายเนพนี้อหนกังไมล่
ไดล้เปป็นคนของเผล่าเลวบี และดล้วยเหตยุนบีนี้ตจาแหนล่งของพระองคร์ในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่จถึงไมล่ไดล้เปป็นของระเบบียบ
ของอาโรน

“...สลิกี่งเหลล่านบีนี้” ชบีนี้ยล้อนไปยกังคจาพรูดปปิดทล้ายในขล้อ 11 ทบีกี่คจาปฏลิญาณขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าถรูกประกาศ: 
“ทล่านเปป็นปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค” เปป้าหมายของอกัครทรูตทล่านนบีนี้กร็คพอ เพพกี่อใหล้ขล้อพลิสรูจนร์เพลิกี่ม
เตลิมวล่าพระราชบกัญญกัตลิดล้านพลิธบีการทกันี้งหมดไดล้ถรูกเอาออกไปแลล้วโดยพระเจล้า เขาอยากใหล้สนใจขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่า
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของเรา ตามฝฝ่ายเนพนี้อหนกัง ไมล่ไดล้เปป็นคนของเผล่าเลวบี และดล้วยเหตยุนบีนี้ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของ
พระองคร์จถึงไมล่ไดล้เปป็นตามระเบบียบของอาโรน อาโรนไดล้กลายเปป็นมหาปยุโรหลิตโดยระเบบียบและการแตล่งตกันี้งของ
พระเจล้า และระเบบียบนกันี้นไดล้คงอยรูล่ภายในเผล่าของคนเลวบี (อพย. 20:12-16) เมพกี่อกล่อนไมล่มบีปยุโรหลิตจากเผล่าอพกี่นใดใน
ชนชาตลิอลิสราเอลเลย

“...ทจาหนล้าทบีกี่ปรนนลิบกัตลิทบีกี่แทล่นบรูชา” หมายถถึงการปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่ตล่าง ๆ ของปยุโรหลิต ตจาแหนล่งปยุโรหลิตไดล้รกับ
การปกปป้องอยล่างเขล้มงวดเพพกี่อไมล่ใหล้ผรูล้ทบีกี่ไมล่ไดล้รกับการแตล่งตกันี้งเปป็นปยุโรหลิตเขล้ามาปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่ 2 พงศาวดาร
26:16-21 บกันทถึกภกัยพลิบกัตลิทบีกี่ตกแกล่กษกัตรลิยร์อยุสซบียาหร์เมพกี่อเขาฝฝ่าฝฟนตจาแหนล่งปยุโรหลิตและการพลิพากษาของพระเจล้า
ตกมาบนเขา:

“...พระองคร์ไดล้ละเมลิดตล่อพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของพระองคร์ และเขล้าไปในพระวลิหารของพระเยโฮวาหร์
เพพกี่อเผาเครพกี่องหอมบนแทล่นบรูชาแหล่งเครพกี่องหอม และอาซารลิยาหร์ผรูล้เปป็นปยุโรหลิตตามพระองคร์เขล้าไป และพรล้อมกกับ
ตกัวทล่านมบีปยุโรหลิตของพระเยโฮวาหร์แปดสลิบคนผรูล้เปป็นชายกลล้าหาญ และพวกเขาไดล้ขกัดขวางกษกัตรลิยร์อยุสซบียาหร์ และ
ทรูลพระองคร์วล่า “มลิใชล่หนล้าทบีกี่ของพระองคร์ ขล้าแตล่อยุสซบียาหร์ ทบีกี่จะเผาเครพกี่องหอมถวายแดล่พระเยโฮวาหร์ แตล่เปป็น
หนล้าทบีกี่ของพวกปยุโรหลิตลรูกหลานของอาโรน ผรูล้ทบีกี่ไดล้รกับการถวายตกัวไวล้เพพกี่อเผาเครพกี่องหอม ขอเชลิญเสดร็จออกไปจาก
สถานบรลิสยุทธลิธิ์ เพราะพระองคร์ไดล้ทรงละเมลิดแลล้ว และสลิกี่งนบีนี้จะไมล่เปป็นเพพกี่อเกบียรตลิยศของพระองคร์ จากพระเยโฮ
วาหร์พระเจล้าเลย”

“แลล้วอยุสซบียาหร์ทรงกรลินี้ว และมบีกระถางไฟอยรูล่ในพระหกัตถร์ของพระองคร์เพพกี่อจะทรงเผาเครพกี่องหอม และ
ขณะทบีกี่พระองคร์ทรงกรลินี้วตล่อพวกปยุโรหลิต โรคเรพนี้อนกร็เกลิดขถึนี้นมาทบีกี่หนล้าผากของพระองคร์ตล่อหนล้าพวกปยุโรหลิตในพระ
นลิเวศนร์ของพระเยโฮวาหร์ จากขล้างแทล่นเผาเครพกี่องหอม และอาซารลิยาหร์ผรูล้เปป็นปยุโรหลิตใหญล่ และพวกปยุโรหลิตทกันี้งสลินี้น
มองดรูพระองคร์ และดรูเถลิด พระองคร์ทรงเปป็นโรคเรพนี้อนในหนล้าผากของพระองคร์ และพวกเขาไดล้ผลกักพระองคร์ออก
ไปจากทบีกี่นกักี่น ใชล่แลล้ว พระองคร์เองไดล้ทรงรบีบเสดร็จออกไปดล้วย เพราะวล่าพระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงลงทกัณฑร์พระองคร์แลล้ว 
และกษกัตรลิยร์อยุสซบียาหร์กร็ทรงเปป็นคนโรคเรพนี้อนจนถถึงวกันแหล่งการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ และประทกับในวกังตล่าง



หากเพราะเปป็นคนโรคเรพนี้อน เพราะพระองคร์ทรงถรูกตกัดขาดจากพระนลิเวศนร์ของพระเยโฮวาหร์ และโยธามโอรส
ของพระองคร์ทรงอยรูล่เหนพอพระราชวกังของกษกัตรลิยร์ ทรงวลินลิจฉกัยประชากรแหล่งแผล่นดลินนกันี้น” 

ในการทจาใหล้อยุสซบียาหร์เปป็นโรคเรพนี้อน พระเจล้าทรงธจารงไวล้ซถึกี่งความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์แหล่งพระราชบกัญญกัตลิของ
พระองคร์และทรงเตพอนไมล่ใหล้ผรูล้ใดฝฝ่าฝฟนคจาบกัญชาของพระองคร์เกบีกี่ยวกกับตจาแหนล่งบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นของเหลล่าปยุโรหลิตทบีกี่
พระองคร์ทรงแตล่งตกันี้ง เมพกี่อทราบนนี้จาพระทกัยของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับตจาแหนล่งของมหาปยุโรหลิต ดรูเหมพอนวล่าชนชาตลิ
อลิสราเอลนล่าจะทราบแลล้ววล่าพระเจล้าเพบียงผรูล้เดบียวทรงสามารถแนะนจาปยุโรหลิตผรูล้หนถึกี่งจากอบีกเผล่าหนถึกี่งและอบีก
ระเบบียบหนถึกี่ง และเนพกี่องจากพระเจล้าไดล้แตล่งตกันี้งพระครลิสตร์ใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิตแลล้ว พระเจล้ากร็ตล้องเปป็นผรูล้ทบีกี่เอาระบบ
ของโมเสสและเลวบีออกไป แตล่เหมพอนทบีกี่เปาโลไดล้กลล่าวไวล้ พวกเขา “หรูตถึงเสบียแลล้ว”

ขล้อ 14: “เพราะเปป็นทบีกี่ชกัดเจนวล่า องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรานกันี้นไดล้ทรงเปป็นขถึนี้นมาจากเผล่ายรูดาหร์ ซถึกี่ง
เผล่านกันี้นโมเสสไมล่ไดล้กลล่าวอะไรเลยเรพกี่องตจาแหนล่งปยุโรหลิต”

“เพราะเปป็นทบีกี่ชกัดเจน…” ความหมายแบบเตร็ม ๆ ของภาษาเดลิมตรงนบีนี้กร็คพอ “เหร็นไดล้ชกัดลล่วงหนล้า เปป็น
หลกักฐานทบีกี่ชกัดเจนแลล้ว” หลกักฐานแหล่งการสพบเชพนี้อสายแบบมนยุษยร์ของพระครลิสตร์ผล่านทางเผล่าของยรูดาหร์สามารถ
ถรูกรกับรองไดล้อยล่างงล่ายดายผล่านทางบกันทถึกเหลล่านกันี้น “เพราะ” บล่งบอกวล่าอกัครทรูตทล่านนบีนี้กจาลกังกลล่าวขล้อสนกับสนยุน
ของตนตล่อไปวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีไดล้ถรูกแทนทบีกี่แลล้ว

โมเสส ซถึกี่งถรูกนจาพาโดยพระเจล้า ไดล้ใหล้ตจาแหนล่งของปยุโรหลิตแกล่พวกบยุตรชายของเลวบี (กดว. 18:6) และ
เขาไมล่ไดล้กลล่าวอะไรเลยเกบีกี่ยวกกับตจาแหนล่งปยุโรหลิต (นบีนี้) ทบีกี่ออกมาจากเผล่าของยรูดาหร์ แตล่ดาวลิดกลล่าวไวล้ในเพลงสดยุดบี 
110

“...องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรานกันี้นไดล้ทรงเปป็นขถึนี้นมาจากเผล่ายรูดาหร์…” คจากรลิยาตรงนบีนี้มบีความหมายวล่า 
ผยุดขถึนี้นมา มกันถรูกใชล้ในมกัทธลิว 4:16 เพพกี่อกลล่าวถถึงความสวล่าง และใน 2 เปโตร 1:19 คจานบีนี้ถรูกใชล้ในการพรูดถถึงดาว
ประจจารยุล่ง ตรงนบีนี้ในพระคจาขล้อนบีนี้ของเรามกันกลล่าวถถึงการรกับสภาพเนพนี้อหนกังของพระครลิสตร์ ภาษากรบีกอล่านวล่า “องคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าของเราไดล้ทรงผยุดขถึนี้นออกมาจากยรูดาหร์” คจากลล่าวนบีนี้ไมล่ไดล้เนล้นยนี้จาขล้อเทร็จจรลิงทางประวกัตลิศาสตรร์ แตล่
เนล้นลกักษณะเฉพาะตกัวทบีกี่คงทนของขล้อเทร็จจรลิงนบีนี้

เปป็นทบีกี่ประจกักษร์ชกัดวล่าพระเยซรูเจล้าไดล้ทรงผยุดขถึนี้นมาดยุจหนล่อทบีกี่ออกมาจากตอของเจสซบี จากยรูดาหร์ ผรูล้เชพกี่อ
ชาวฮบีบรรูทยุกคนทบีกี่ไดล้ยอมรกับพระเยซรูเปป็นพระเมสสลิยาหร์กร็เชพกี่อวล่าพระองคร์จะตล้องมาจากเผล่าทบีกี่เปป็นกษกัตรลิยร์ นบีกี่ถรูกนจา
เสนออยล่างชกัดเจนและแนล่นอนในคจาพยากรณร์ในปฐมกาล 49:8-10; 2 ซามรูเอล 7:12,13; อลิสยาหร์ 11:1-5; และ
มบีคาหร์ 5:2 ลจาดกับพงศร์พกันธยุร์ของพระเยซรูในมกัทธลิว บททบีกี่ 1 กร็สนกับสนยุนขล้อเทร็จจรลิงนบีนี้เชล่นกกัน และชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น
ทบีกี่จดหมายฝากฉบกับนบีนี้ถรูกเขบียนถถึงกร็เชพกี่อวล่าพระเยซรูเจล้าทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา แตล่พวกเขาสล่วนใหญล่ยกัง
ยถึดตลิดอยรูล่กกับพระราชบกัญญกัตลิดล้านพลิธบีการ

ขล้อ 15: “และสลิกี่งนบีนี้กร็ยกังชกัดเจนยลิกี่งขถึนี้นอบีก ดล้วยวล่าตามอยล่างของเมลคบีเซเดคจะมบีปยุโรหลิตอบีกผรูล้หนถึกี่งเกลิดขถึนี้น”
พระคจาขล้อนบีนี้เสรลิมความแขร็งแกรล่งเขล้ากกับคจาประกาศของขล้อ 14 “ตามอยล่าง (ลกักษณะ)” บล่งบอกถถึง 

ความคลล้ายคลถึงกกับเมลคบีเซเดค แตล่แสดงใหล้เหร็นวล่าเมลคบีเซเดคไมล่ใชล่พระครลิสตร์ ตามทบีกี่บางคนไดล้เสนอแนะ
“...ชกัดเจนยลิกี่งขถึนี้นอบีก” คพอขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตตล้องถรูกเปลบีกี่ยนแปลง ถรูกเปลบีกี่ยนแปลงแลล้ว และ



ไมล่อยรูล่กกับเชพนี้อสายของอาโรนอบีกตล่อไป แตล่อยรูล่ในพระครลิสตร์ของพระเจล้า
“...มบีปยุโรหลิตอบีกผรูล้หนถึกี่งเกลิดขถึนี้น…” คจาวล่า “เกลิดขถึนี้น” มบีลกักษณะเนล้นหนกักมาก ๆ มกันหมายถถึง การถรูกนจา

ออกมาตามลกักษณะทบีกี่พลิเศษเหนพอธรรมดา “การปรากฏขถึนี้นของผรูล้หนถึกี่งในทล่ามกลางประชาชาตลินกันี้น” และพระเยซรู
ทรงเปป็นผรูล้นกันี้น-ผรูล้เดบียวทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงยกชรู ผรูล้ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ประทานพระนามหนถึกี่งซถึกี่งเหนพอทยุกนาม ผรูล้เดบียวทบีกี่บกัดนบีนี้
ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณนกันี้น

ดกังนกันี้น มกันจถึง “ชกัดเจนยลิกี่งขถึนี้นอบีก” ทบีกี่วล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีและระบบของโมเสสนกันี้นลล้าสมกัยและ
ถรูกเอาออกไปแลล้ว ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์ไมล่ไดล้คงอยรูล่ชกักี่วคราว มกันคงอยรูล่ชกักี่วนลิรกันดรร์ ตจาแหนล่งหนล้าทบีกี่ของ
พระองคร์คงทน ถาวร และไมล่ตล้องถรูกสล่งตล่อใหล้ผรูล้อพกี่นเลย

“ตามอยล่าง” (ลกักษณะ) ทบีกี่วล่านกันี้นเกบีกี่ยวขล้องกกับเมลคบีเซเดค ไมล่ใชล่อาโรน จงศถึกษาคล้นควล้าอพยพ 29:33, 
เลวบีนลิตลิ 22:10, กกันดารวลิถบี 16:40 และคยุณจะเหร็นวล่ามกันเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่คนหนถึกี่งทบีกี่เปป็นของเผล่ายรูดาหร์จะรกับหนล้าทบีกี่
ในระบบของคนเลวบีและกลายเปป็นปยุโรหลิต การปรากฏตกัวของพระครลิสตร์ของพระเจล้าไดล้ยยุตลิระเบบียบของอาโรนภา
ยใตล้ระบบของคนเลวบีแลล้วอยล่างแนล่นอน ในทจานองเดบียวกกัน เมพกี่อพระครลิสตร์เสดร็จเขล้ามาในใจของผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลาย 
พระองคร์กร็ทรงยยุตลิการหมายพถึกี่งสลิกี่งใดหรพอผรูล้ใดอพกี่นเพพกี่อทบีกี่จะรกับความรอด (1 ปต. 1:18-20)

ขล้อ 16: “ผรูล้ซถึกี่งถรูกตกันี้งขถึนี้น มลิใชล่ตามพระราชบกัญญกัตลิแหล่งบทบกัญญกัตลิสจาหรกับเนพนี้อหนกัง แตล่ตามฤทธลิธิ์เดชแหล่ง
ชบีวลิตอกันไมล่รรูล้สลินี้นสยุดเลย”

พระคจาขล้อนบีนี้ทจาใหล้ประโยคทบีกี่ขถึนี้นตล้นในขล้อ 15 เสรร็จสมบรูรณร์ เปาโลยกังแสดงใหล้เหร็นตล่อไปวล่าตจาแหนล่ง
ปยุโรหลิตของคนเลวบีถรูกเอาออกไปแลล้วเพพกี่อทบีกี่ผรูล้นกันี้นซถึกี่งเหนพอกวล่าเยอะจะทรงรกับหนล้าทบีกี่ปรนนลิบกัตลิแหล่งมหาปยุโรหลิตของ
พระเจล้า ตรงนบีนี้มบีการเปรบียบเทบียบความตรงขล้ามกกันระหวล่างตจาแหนล่งปยุโรหลิตของอาโรนกกับตจาแหนล่งของมหา
ปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของอาโรนเปป็น “ตามพระราชบกัญญกัตลิแหล่งบทบกัญญกัตลิ”-แบบเนพนี้อหนกัง 
ในเอเฟซกัส 2:15 เปาโลใชล้สจานวนเดบียวกกัน (“กฎแหล่งพระบกัญญกัตลิทกันี้งหลาย”) โดยอล้างอลิงถถึงระบบของคนเลวบี ซถึกี่ง
เกบีกี่ยวขล้องกกับการนมกัสการภายใตล้ศาสนายลิว

ในการพรรณนาถถึงพระราชบกัญญกัตลิวล่า “อยรูล่ฝฝ่ายเนพนี้อหนกัง” ผรูล้เขบียนทล่านนบีนี้คงทจาใหล้ชาวยลิวเหลล่านกันี้นอถึนี้งไป
เลย เพราะพวกเขาถพอวล่าพระราชบกัญญกัตลินกันี้นบรลิสยุทธลิธิ์ ยยุตลิธรรม และดบีงาม แลล้วเปาโลกลล่าวไดล้อยล่างไรวล่าพระราช
บกัญญกัตลิเปป็นตาม “บทบกัญญกัตลิสจาหรกับเนพนี้อหนกัง”? ประการแรก การอยรูล่ฝฝ่ายเนพนี้อหนกังของมกันปรากฏชกัดเจนในการ
ทบีกี่เครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่ถรูกถวายเหลล่านกันี้นเปป็นรล่างกายของพวกสกัตวร์ กฎตล่าง ๆ ของมกันเปป็นเงาและภาพเลร็ง ประการทบีกี่
สอง ตจาแหนล่งปยุโรหลิตนกันี้นคงอยรูล่ชกักี่วคราวเทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับปยุโรหลิตแตล่ละคน ตจาแหนล่งปยุโรหลิตถรูกสล่งตล่อมาจากบลิดาสรูล่
บยุตร และเครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นกร็มบีประโยชนร์เพบียง “ชจาระเนพนี้อหนกังใหล้บรลิสยุทธลิธิ์” (ฮบ. 9:13) ตรงขล้ามกกับอาโรน 
พระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราไมล่ไดล้ถวายตกัวเขล้ารกับตจาแหนล่งของพระองคร์โดยเครพกี่องสกัตวบรูชาทกันี้งหลาย 
และพระองคร์ไมล่ไดล้อล้างสลิทธลิธิ์ในตจาแหนล่งปยุโรหลิตผล่านทางการสพบเชพนี้อสายตามธรรมชาตลิดล้วย

มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพระครลิสตร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์-แตล่ตกัวตนของพระองคร์ยกังมบีชบีวลิตอยรูล่ตล่อไป พระองคร์ไดล้
ทรงตายจรลิง ๆ ในธรรมชาตลิแบบมนยุษยร์ของพระองคร์ แตล่ชบีวลิตทบีกี่ไมล่รรูล้สลินี้นสยุดของพระองคร์ไมล่เคยหยยุดทบีกี่จะเปป็นอยรูล่
เลย มกันไมล่เคยถรูกขกัดจกังหวะเลย ดกังนกันี้นความตรงขล้ามกกันตรงนบีนี้ระหวล่างอาโรนกกับพระครลิสตร์จถึงเปป็นวล่า อาโรนตาย



ไดล้ พระครลิสตร์ทรงเปป็นอมตะ-กษกัตรลิยร์องคร์นลิรกันดรร์:
“บกัดนบีนี้ พระเกบียรตลิและสงล่าราศบีจงมบีแดล่พระมหากษกัตรลิยร์ ผรูล้ทรงพระเจรลิญอยรูล่นลิรกันดรร์ ผรูล้ทรงเปป็นองคร์อมตะ

ผรูล้ทรงไมล่ไดล้ปรากฏแกล่ตา พระเจล้าผรูล้ทรงพระปฟัญญาแตล่พระองคร์เดบียว สพบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ เอเมน” (1 
ทธ. 1:17)

ในความเปป็นมนยุษยร์ของพระองคร์ พระเยซรูไดล้ทรงทนทยุกขร์ พระองคร์ทรงรรูล้จกักความปวดรล้าวของรล่างกาย 
จลิตใจ และวลิญญาณ แตล่ตกัวตนทบีกี่เปป็นมนยุษยร์พระเจล้าของพระองคร์ ตกัวตนทบีกี่ถพอครองชบีวลิตทบีกี่ไมล่รรูล้สลินี้นสยุด ไดล้ชยุบชบีวลิต
ความเปป็นมนยุษยร์นกันี้นและความตายไมล่อาจรกันี้งพระองคร์ไวล้ไดล้ พระองคร์ทรงมบีฤทธลิธิ์อจานาจทบีกี่จะสละวางชบีวลิตของ
พระองคร์ พระองคร์ทรงมบีฤทธลิธิ์อจานาจทบีกี่จะรกับชบีวลิตนกันี้นกลกับคพนมา-และพระองคร์ทรงทจาเชล่นนกันี้นจรลิง ๆ (ยอหร์น 2:19; 
10:18) มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงเปป็นอยรูล่ “ในเรลิกี่มแรกนกันี้น” กกับพระบลิดา และชบีวลิตทบีกี่พระองคร์เคยมบีกกับพระ
บลิดาในเรลิกี่มแรกนกันี้นไมล่อาจถรูกทจาลายไดล้ ไมล่รรูล้สลินี้นสยุด แทล้จรลิงแลล้ว พระองคร์ไดล้เสดร็จมายกังแผล่นดลินโลกเพพกี่อทบีกี่จะ
ประกาศพระบลิดา พระองคร์ทรงประกาศความรกักของพระบลิดาและไดล้สละวางชบีวลิตของพระองคร์-ไมล่ใชล่เพพกี่อมลิตร
สหายของพระองคร์ แตล่เพพกี่อพวกศกัตรรูของพระองคร์ แตล่เพราะชบีวลิตทบีกี่ไมล่รรูล้สลินี้นสยุดของพระองคร์ พระองคร์จถึงทรงเปป็น
มหาปยุโรหลิตของเราเปป็นนลิตยร์ “พระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่เปป็นนลิตยร์เพพกี่อทรูลวลิงวอนเผพกี่อพวกเรา”

ศาสนายทูดายถทูกเอาออกไป
พอันธสอัญญาทฮียิ่ดฮีกวญ่า

ขล้อ 17: “เพราะพระองคร์ทรงเปป็นพยานรกับรองวล่า ‘ทล่านเปป็นปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค’
พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ซถึกี่งตรกัสผล่านเปาโล กจาลกังแสดงใหล้ผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเหร็นทบีละขกันี้นวล่า พระคยุณ

เหนพอกวล่าพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสมากยลิกี่งกวล่า และพระครลิสตร์ผรูล้ทรงเปป็นตกัวจรลิงนกันี้นทรงดบียลิกี่งกวล่าภาพเลร็งและเงา
เหลล่านกันี้นของภาคพกันธสกัญญาเดลิม เปาโลประกาศไปแลล้ววล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์เหนพอกวล่าโลหลิตของ
พวกสกัตวร์อยล่างไรล้ขบีดจจากกัด ในบททบีกี่ 7,8 และ 9 ครลิสเตบียนถรูกหนยุนใจใหล้ละทลินี้งเงาเหลล่านกันี้นและตลิดตามพระครลิสตร์ผรูล้
เปป็นตกัวจรลิงนกันี้นไปจนถถึงทบีกี่สยุดปลาย

บางคนอาจสงสกัยวล่าทจาไมเปาโลถถึงยกขล้อสนกับสนยุนอยล่างระมกัดระวกังขนาดนกันี้น แตล่มกันกร็จจาเปป็นมากทบีกี่สยุด 
เพราะวล่าเขาตล้องทจาใหล้พวกยลิวทบีกี่เชพกี่อแลล้วพอใจวล่าพระเจล้าทรงเอาระบบทกันี้งหมดนกันี้นซถึกี่งพระองคร์เองไดล้ทรงสถาปนา
ในสมกัยของโมเสสออกไปแลล้ว

คจาเตพอนสตลิและคจาเตพอนสยุดทล้ายของพระเจล้าทบีกี่มาถถึงชนชาตลิอลิสราเอลผล่านทางเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของ
พระองคร์กร็คพอ “พวกเจล้าจงจดจจาราชบกัญญกัตลิของโมเสสผรูล้รกับใชล้ของเรา ซถึกี่งเราไดล้บกัญชาเขาไวล้ในภรูเขาโฮเรบ
สจาหรกับอลิสราเอลทกันี้งสลินี้น พรล้อมกกับบรรดากฎเกณฑร์และคจาตกัดสลินทกันี้งหลาย ดรูเถลิด เราจะสล่งเอลบียาหร์ผรูล้พยากรณร์
มายกังพวกเจล้ากล่อนการมาของวกันยลิกี่งใหญล่และนล่าสะพรถึงกลกัวนกันี้น คพอวกันของพระเยโฮวาหร์ และทล่านผรูล้นกันี้นจะทจาใหล้
ใจของพวกพล่อหกันไปหาลรูก ๆ และใจของลรูก ๆ หกันไปหาพวกพล่อของพวกเขา เกรงวล่าเราจะมาและโจมตบีแผล่นดลิน
โลกดล้วยคจาสาปแชล่ง” (มาลาคบี 4:4-6) 

ในทบีกี่นบีนี้เรามบีถล้อยคจาปปิดทล้ายของภาคพกันธสกัญญาเดลิม พวกยลิวเทลิดทรูนอภลิสลิทธลิธิ์เหลล่านกันี้นของตนทบีกี่พระเจล้า



ประทานใหล้เหนพอประชาชาตลิอพกี่น ๆ จนถถึงขนาดทบีกี่วล่าพวกเขายอมตายดบีกวล่ายอมจจานนอภลิสลิทธลิธิ์เหลล่านกันี้น ตอนเอา
หลินขวล้างสเทเฟน พวกเขารล้องตล่อสรูล้เขาวล่า “พวกเราไดล้ยลินคนนบีนี้พรูดถล้อยคจาหมลิกี่นประมาทตล่าง ๆ ตล่อโมเสสและตล่อ
พระเจล้า…คนนบีนี้ไมล่หยยุดพรูดถล้อยคจาหมลิกี่นประมาทตล่าง ๆ ตล่อสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์นบีนี้และพระราชบกัญญกัตลิเลย” (กลิจการ 
6:11,13) ความรรูล้สถึกตล่าง ๆ ของพวกเขาพยุล่งขถึนี้นสรูงจนพวกเขา “ขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟฟันของพวกเขาเขล้าใสล่สเทเฟน” 
และเอาหลินขวล้างเขาจนตาย (กลิจการ 7:54-60)

เปาโลแสดงใหล้เหร็นแลล้ววล่าการเอาระเบบียบของคนเลวบีออกไปนกันี้นเปป็นเรพกี่องทบีกี่หลบีกเลบีกี่ยงไมล่ไดล้ เขาชบีนี้ใหล้เหร็น
วล่ากล่อนทบีกี่อาโรนถรูกแตล่งตกันี้งและถรูกเจลิมตกันี้งใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิต พระเจล้าทรงเปป็นเจล้าของตจาแหนล่งปยุโรหลิตอบีกอกันหนถึกี่ง
ซถึกี่งเหนพอกวล่าและยอดเยบีกี่ยมกวล่าอกันทบีกี่เปป็นของอาโรน-ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของเมลคบีเซเดค เขาชบีนี้ใหล้เหร็นดล้วยวล่า
ตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่ยอดเยบีกี่ยมกวล่านบีนี้ไดล้ถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้าและถรูกออกแบบมาเพพกี่อเปป็นภาพเลร็งถถึงมหาปยุโรหลิตผรูล้
ยลิกี่งใหญล่ของเราผรูล้จะเสดร็จมานกันี้น-พระเยซรูครลิสตร์เจล้า

เขาชบีนี้ใหล้เหร็นเชล่นกกันวล่าระบบใหมล่ตามระเบบียบของเมลคบีเซเดคนกันี้นไมล่สามารถและไมล่ยอมอยรูล่รล่วมกกันแบบ
เคบียงบล่าเคบียงไหลล่กกับตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี ตจาแหนล่งปยุโรหลิตอกันใหมล่นบีนี้จะผยุดขถึนี้นมาจากอบีกเผล่าหนถึกี่งและเครพกี่อง
บรูชาของพระองคร์จะเปป็นอบีกชนลิดหนถึกี่ง-ไมล่ใชล่เลพอดของพวกสกัตวร์ แตล่เปป็นพระโลหลิตของพระองคร์เอง เนพกี่องจากมกัน
เปป็นขล้อเทร็จจรลิงประการหนถึกี่งซถึกี่งถรูกพลิสรูจนร์แลล้ววล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของอาโรนไมล่สามารถขจกัดบาปทกันี้งหลายออกไป
ไดล้และไมล่ทจาใหล้ผรูล้นมกัสการถถึงความบรลิบรูรณร์ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ พระเจล้าจถึงจจาเปป็นตล้องใหล้ผรูล้หนถึกี่งมาซถึกี่ง
สามารถทจาเชล่นนบีนี้ไดล้ สลิกี่งทบีกี่มากล่อนจถึงตล้องถรูกเอาออกไปเพพกี่อสลิกี่งทบีกี่มาทบีหลกัง-และมกันกร็เปป็นแบบนกันี้นจรลิง ๆ “พระ
ครลิสตร์ทรงเปป็นจยุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ เพพกี่อความชอบธรรมแกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ” (รม. 10:4) พระครลิสตร์มลิไดล้ทรง
ยกเลลิกหรพอทจาลายพระราชบกัญญกัตลิ: พระองคร์ทรงทจาใหล้มกันสจาเรร็จจรลิงอยล่างครบบรลิบรูรณร์ (มธ. 5:17,18)

ถถึงแมล้จะมบีคจาพยากรณร์ทบีกี่บกันทถึกไวล้ในเพลงสดยุดบี 110 เมพกี่อพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดไดล้เสดร็จมา (การสจาเรร็จจรลิง
ของทกันี้งภาพเลร็งและคจาพยากรณร์) พวกยลิวเหลล่านกันี้นกร็สรูญเสบียความรรูล้และความเขล้าใจทกันี้งหมดเกบีกี่ยวกกับขล้อลถึกลกับทบีกี่ถรูก
นจาเสนอในปฐมกาล 14 ไปแลล้ว รวมถถึงพระสกัญญาเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกรพนี้อฟฟฟื้นผล่านทางดาวลิด พวกเขาอกัศจรรยร์ใจทบีกี่ตล้อง
มบีปยุโรหลิตคนหนถึกี่งทบีกี่ไมล่มบีลจาดกับพงศร์พกันธยุร์ เพราะวล่าพวกเขาภาคภรูมลิใจยลิกี่งนกักในลจาดกับพงศร์พกันธยุร์ทกันี้งหลาย พวกเขาคลิด
ไมล่ถถึงจรลิง ๆ วล่าปยุโรหลิตคนหนถึกี่งทบีกี่ไมล่มบีลจาดกับพงศร์พกันธยุร์และทบีกี่ไมล่ไดล้ถรูกถวายตกัวโดยการวางมพอของมนยุษยร์จะเปป็น
ตกัวแทนของประชากรตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าไดล้ เปาโลทราบและเขล้าใจเรพกี่องนบีนี้ และผล่านทางพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์
เขาเปปิดเผยขล้อลถึกลกับอกันยลิกี่งใหญล่นบีนี้แกล่พวกเขา

ความรอดหรพอความพลินาศของประชาชาตลิอลิสราเอลขถึนี้นอยรูล่กกับการหกันจากศาสนายลิวมาสรูล่ความเชพกี่อแบบ
ครลิสเตบียน หากพวกเขาไมล่เตร็มใจทบีกี่จะหกันมาหาพระครลิสตร์จากระบบเกล่าของคนเลวบี หากพวกเขาไมล่เตร็มใจทบีกี่จะหกัน
มาหาพระโลหลิตของพระองคร์และหกันเสบียจากการถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาทกันี้งหลาย กร็ไมล่มบีความรอดสจาหรกับพวกเขา
เลยและความพลินาศของพวกเขากร็เปป็นสลิกี่งทบีกี่หลบีกเลบีกี่ยงไมล่ไดล้ พระเจล้าไมล่ทรงมบีทางเลพอกอพกี่น

พระองคร์ตรกัสแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลวล่า “บกัดนบีนี้จงมาเถลิด และใหล้พวกเรายกเหตยุผลดล้วยกกัน…ถถึงแมล้วล่าบาป
ทกันี้งหลายของพวกเจล้าเปป็นเหมพอนสบีแดงเขล้ม บาปเหลล่านกันี้นกร็จะขาวดยุจหลิมะ ถถึงแมล้วล่าพวกมกันจะแดงเหมพอนอยล่าง
ผล้าแดง พวกมกันกร็จะเปป็นเหมพอนอยล่างขนแกะ ถล้าพวกเจล้าเตร็มใจและเชพกี่อฟฟัง พวกเจล้าจะกลินของดบี ๆ แหล่งแผล่นดลิน 



แตล่ถล้าพวกเจล้าปฏลิเสธและกบฏ พวกเจล้าจะถรูกเผาผลาญเสบียดล้วยดาบ เพราะวล่าพระโอษฐร์ของพระเยโฮวาหร์ไดล้
ตรกัสไวล้แลล้ว” (อสย. 1:18-20)

ดกังนกันี้นคจากลล่าวทบีกี่วล่า “ถล้าเขาเหลล่านกันี้นจะหลงไป กร็เปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่จะพาพวกเขากลกับมาอบีกสรูล่การกลกับใจ
ใหมล่ โดยเหร็นวล่าพวกเขาตรถึงพระบยุตรของพระเจล้าเสบียอบีกสจาหรกับตนแลล้ว และทจาใหล้พระองคร์ขายหนล้าอยล่างเปปิด
เผย…ดล้วยวล่าถล้าพวกเราทจาบาปอยล่างจงใจหลกังจากทบีกี่พวกเราไดล้รกับความรรูล้แหล่งความจรลิงแลล้ว กร็ไมล่มบีเครพกี่องบรูชา
สจาหรกับบาปทกันี้งหลายหลงเหลพออยรูล่อบีกตล่อไป” (ฮบ. 6:6; 10:26)

ไมล่อาจมบีการออมชอมไดล้เลย: ชนชาตลิอลิสราเอลตล้องหกันมาหาพระครลิสตร์และระเบบียบใหมล่นกันี้นหรพอไมล่กร็
เผชลิญหนล้ากกับความพลินาศสลินี้นเชลิง! นกักี่นเปป็นเหตยุวล่าทจาไมเปาโลถถึงรล้องประกาศในโรม 9:1-3 “ขล้าพเจล้ากลล่าวความ
จรลิงในพระครลิสตร์ ขล้าพเจล้าไมล่ไดล้มยุสา ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของขล้าพเจล้าเปป็นพยานฝฝ่ายขล้าพเจล้าในพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธิ์ดล้วย วล่า ขล้าพเจล้ามบีความทยุกขร์หนกักและความโศกเศรล้าในใจของขล้าพเจล้าเสมอ เพราะขล้าพเจล้าอยากขอใหล้
ขล้าพเจล้าเองถรูกสาปแชล่งใหล้ตกัดขาดจากพระครลิสตร์ เพราะเหร็นแกล่พบีกี่นล้องของขล้าพเจล้า คพอญาตลิพบีกี่นล้องของขล้าพเจล้า
ตามเนพนี้อหนกัง!”

ในโรม 10:1-4 เขาเปป็นพยานรกับรองวล่า “พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย ความปรารถนาแหล่งใจของขล้าพเจล้าและคจา
อธลิษฐานตล่อพระเจล้าเพพกี่อคนอลิสราเอลนกันี้น คพอขอใหล้เขาทกันี้งหลายรอด ดล้วยวล่าขล้าพเจล้าเปป็นพยานใหล้พวกเขาวล่า พวก
เขามบีความกระตพอรพอรล้นในเรพกี่องพระเจล้า แตล่ไมล่ไดล้เปป็นตามความรรูล้ เพราะวล่าพวกเขาขาดความรรูล้เกบีกี่ยวกกับความ
ชอบธรรมของพระเจล้า และโดยทบีกี่พยายามจะตกันี้งความชอบธรรมของตนเอง จถึงไมล่ยอมใหล้พวกเขาเองอยรูล่ใตล้
อจานาจของความชอบธรรมของพระเจล้า เพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจยุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ เพพกี่อความชอบ
ธรรมแกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ”

ขล้อ 18: “ดล้วยวล่าแทล้จรลิงแลล้ว พระบกัญญกัตลิทบีกี่มบีอยรูล่เดลิมนกันี้น กร็ไดล้ยกเลลิกไป เพราะพระบกัญญกัตลินกันี้นขาดฤทธลิธิ์
และไรล้ประโยชนร์”

ภาษากรบีกอล่านวล่า “พระบกัญญกัตลิทบีกี่มากล่อน” ซถึกี่งหมายถถึงพระราชบกัญญกัตลิทบีกี่แตล่งตกันี้งตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคน
เลวบี มกันถรูกเรบียกวล่าเปป็นพระบกัญญกัตลิทบีกี่มากล่อนเพราะวล่ามกันมากล่อนการผยุดขถึนี้นของ “ความหวกังอกันดบีกวล่า” ซถึกี่งกร็คพอ
พระครลิสตร์

คจากรบีกทบีกี่ถรูกใชล้ตรงนบีนี้สจาหรกับ “การยกเลลิก” บล่งบอกถถึงการกจาจกัดทลินี้ง การเอาออกไป คจาเดบียวกกันนบีนี้ถรูกใชล้
ในฮบีบรรู 9:26 ทบีกี่พรูดถถึงการเอาบาปออกไปเสบีย บกัดนบีนี้อกัครทรูตทล่านนบีนี้กลล่าวยพนยกันชกัดเจนวล่าพระราชบกัญญกัตลิของ
โมเสสไดล้ถรูกยกเลลิกแลล้ว

“...เพราะพระบกัญญกัตลินกันี้นขาดฤทธลิธิ์และไรล้ประโยชนร์” เปาโลกลล่าวชกัดเจนวล่าพระบกัญญกัตลิ (พระราช
บกัญญกัตลินกันี้น) อล่อนแอเพราะเหตยุเนพนี้อหนกัง (รม. 8:3) พระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าบรลิสยุทธลิธิ์และเปปีปี่ยมดล้วยฤทธลิธิ์ แตล่
เนพนี้อหนกังในความอล่อนแอของมกันไดล้เปป็นเหตยุใหล้พระราชบกัญญกัตลิขาดฤทธลิธิ์เดชทบีกี่จะทจาใหล้สจาเรร็จตามเปป้าหมายทบีกี่
ตล้องการ-การถถึงความบรลิบรูรณร์ของผรูล้นมกัสการนกันี้น ดกังนกันี้นพระราชบกัญญกัตลิจถึง “ไรล้ประโยชนร์” (รกับใชล้ไมล่ไดล้) เพราะวล่า
มกันไมล่สามารถกล่อใหล้เกลิดการชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ของคนบาปและใหล้คนบาปนกันี้นมบีสกันตลิสยุขและความมกักี่นใจอกันสมบรูรณร์
ไดล้



พวกปยุโรหลิตภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิตล้องกลกับมาซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีก-บล่อยครกันี้งพรล้อมกกับเครพกี่องบรูชาเดลิม ๆ แตล่
พระเยซรูไดล้ถวายเครพกี่องบรูชาเดบียว-ครกันี้งเดบียวเปป็นพอ มบีผลเปป็นนลิตยร์ ไมล่ตล้องถวายซนี้จาอบีกเลย พระองคร์ทรงเปป็นองคร์
สกันตลิราช และทยุกคนทบีกี่มบีใจจดจล่ออยรูล่ทบีกี่พระองคร์กร็เพลลิดเพลลินกกับ “สกันตลิสยุขอกันสมบรูรณร์”

พระบกัญญกัตลิทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับระบบของคนเลวบีไดล้ถรูกยกเลลิกไปหรพอถรูกเอาออกไปเมพกี่อไร? มกันถรูกเอาออกไป
แลล้วโดยพระครลิสตร์เอง พระองคร์ทรงทจาใหล้ทยุกตกัวอกักษรและทยุกจยุดของพระราชบกัญญกัตลิสจาเรร็จจรลิงแลล้วและทรง
ทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยอยล่างสมบรูรณร์!

พระเยซรูทรงสถาปนาพลิธบีใหมล่ ๆ -พลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า อกันประกอบดล้วยผลของเถาองยุล่นและ
ขนมปฟังไรล้เชพนี้อ (มธ. 26:26-29) และพลิธบีบกัพตลิศมาของผรูล้เชพกี่อ (มธ. 28:19) ทกันี้งสองพลิธบีนบีนี้ของครลิสตจกักรไมล่เขล้ากกันกกับ
พลิธบีเหลล่านกันี้นของพระราชบกัญญกัตลิ-ขล้อพลิสรูจนร์เพลิกี่มเตลิมวล่าพระเยซรูทรงเอาพลิธบีเหลล่านกันี้นออกไปแลล้ว (ยกเลลิกแลล้ว)

ในกลิจการ 15 พวกอกัครทรูตภายใตล้การดลใจประกาศวล่าพวกคนตล่างชาตลิทบีกี่กลกับใจรกับเชพกี่อไมล่อยรูล่ภายใตล้
พกันธะใด ๆ ทบีกี่จะตล้องใสล่ใจระบบของโมเสสและไมล่ตล้องเขล้าสยุหนกัตตามธรรมเนบียมของพวกยลิว จงศถึกษาคล้นควล้าบท
ทบีกี่สลิบหล้าทกันี้งหมดของหนกังสพอกลิจการ โดยสกังเกตขล้อ 24 และ 28 มากเปป็นพลิเศษ

ขล้อ 19: “เพราะวล่าพระราชบกัญญกัตลินกันี้นไมล่ไดล้ทจาอะไรใหล้ถถึงความสจาเรร็จ แตล่การนจาความหวกังอกันดบีกวล่าเขล้า
มาไดล้ทจาใหล้ถถึงความสจาเรร็จ โดยความหวกังนกันี้นพวกเราจถึงเขล้ามาใกลล้พระเจล้า”

“ไมล่มบีสลิกี่งใด” อล้างอลิงถถึงขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระราชบกัญญกัตลิไมล่สามารถชจาระใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของคน
บาปไดล้-มกันไมล่ไดล้เอาความกลกัวออกไป มกันไมล่ไดล้ใหล้สกันตลิสยุขอกันบรลิบรูรณร์ และมกันไมล่สามารถใหล้ชบีวลิตแกล่คนบาปไดล้ 
พระราชบกัญญกัตลิไมล่สามารถทจาใหล้เกลิดความสกัมพกันธร์อกันสมบรูรณร์ระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ไดล้-และมกันไมล่ใชล่สถาบกัน
หนถึกี่งทบีกี่ยกักี่งยพน

“เพราะฉะนกันี้น โดยการกระทจาเหลล่านกันี้นแหล่งพระราชบกัญญกัตลิ จะไมล่มบีเนพนี้อหนกังใด ๆ ถรูกนกับวล่าชอบธรรม
ในสายพระเนตรของพระองคร์ เพราะวล่าโดยพระราชบกัญญกัตลินกันี้นคพอความรรูล้เกบีกี่ยวกกับบาป”

พระราชบกัญญกัตลิไมล่สามารถชล่วยใหล้รอดไดล้ พระราชบกัญญกัตลิไมล่ไดล้ทจาใหล้สลิกี่งใดถถึงความสจาเรร็จ “แตล่การนจา
ความหวกังอกันดบีกวล่าเขล้ามาไดล้ทจาใหล้ถถึงความสจาเรร็จ” นบีกี่หมายถถึงการเสดร็จมาของพระเยซรูเจล้าในรล่างกายทบีกี่เปป็นเนพนี้อ
หนกัง เพพกี่อทจาสลิกี่งทบีกี่พระราชบกัญญกัตลิทจาไมล่ไดล้เพราะเหตยุความอล่อนแอของเนพนี้อหนกัง (รม. 8:1-4) พระครลิสตร์ทรงเปป็น
จยุดศรูนยร์กลางและชบีวลิตของพระดจารลิทกันี้งสลินี้นของพระเจล้า พระสกัญญาทยุกขล้อของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่ออกับราฮกัม (และผรูล้เชพกี่อ
ทกันี้งหลาย) ถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงแลล้วในพระองคร์ ในเรลิกี่มแรกนกันี้นพระเจล้าไดล้ทรงวางแผนทยุกสลิกี่งทบีกี่จะถวายเกบียรตลิ สงล่า
ราศบี และคจาสรรเสรลิญแดล่พระนามของพระเยซรู พระเจล้าทรงชล่วยเราใหล้รอดเพราะเหร็นแกล่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32) 
“และทรงใหล้พวกเราเปป็นขถึนี้นมาดล้วยกกัน และโปรดใหล้พวกเรานกักี่งดล้วยกกันในสวรรคสถานในพระเยซรูครลิสตร์ เพพกี่อวล่า
ในยยุคเหลล่านกันี้นทบีกี่จะมาถถึง พระองคร์จะไดล้ทรงสจาแดงบรรดาความมกักี่งคกักี่งอกันเหลพอลล้นแหล่งพระคยุณของพระองคร์ ใน
ความเมตตาของพระองคร์ทบีกี่มบีตล่อพวกเราโดยทางพระเยซรูครลิสตร์” (อฟ. 2:6,7)

พระเจล้าไดล้ทรงสกัญญาเรพกี่องพระครลิสตร์ ผรูล้ทรงเปป็น “ความหวกังของเรา” ในปฐมกาล 3:15 พระองคร์ทรง
รพนี้อฟฟฟื้นพระสกัญญานกันี้นแกล่อกับราฮกัมในปฐมกาล 12:3 และอบีกครกันี้งในปฐมกาล 17:8 ศาสดาพยากรณร์ทยุกคนไดล้คล้นดรู
อยล่างขมบีขมกันเกบีกี่ยวกกับการเสดร็จมาของพระเมสสลิยาหร์-พระผรูล้ชล่วยใหล้รอด องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า กษกัตรลิยร์ (1 ปต. 



1:11,12) อกับราฮกัมชพกี่นชมยลินดบีทบีกี่ไดล้เหร็นวกันของพระครลิสตร์แลล้ว (ยอหร์น 8:56) สลิเมโอน “คอยทล่าการบรรเทาทยุกขร์
ของพวกอลิสราเอล” (ลรูกา 2:25) นางอกันนาเปป็นพยานรกับรองเกบีกี่ยวกกับพระเยซรูพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดทบีกี่เพลิกี่งประสรูตลิ 
“แกล่พวกเขาทยุกคนทบีกี่คอยทล่าการทรงไถล่ในกรยุงเยรรูซาเลร็ม” (ลรูกา 2:38)

และในยยุคแหล่งพระคยุณอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้ ผรูล้เชพกี่อทยุกคนกจาลกัง “มยุล่งรอคอยความหวกังอกันมบีสยุขนกันี้น และการ
ปรากฏอกันทรงสงล่าราศบีของพระเจล้าผรูล้ใหญล่ยลิกี่ง และพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของพวกเราคพอ พระเยซรูครลิสตร์” (ทต. 2:13) 

“ดกังนกันี้นพระครลิสตร์จถึงไดล้ทรงถรูกถวายหนหนถึกี่ง เพพกี่อจะไดล้ทรงรกับเอาบาปทกันี้งหลายของคนเปป็นอกันมาก และ
แกล่บรรดาคนทบีกี่คอยทล่าพระองคร์นกันี้น พระองคร์จะทรงปรากฏครกันี้งทบีกี่สองโดยปราศจากบาปเพพกี่อนจาไปสรูล่การชล่วยใหล้
รอดฉกันนกันี้น” (ฮบ. 9:28)

“ความหวกังอกันดบีกวล่า” นกันี้นคพอพระครลิสตร์ เพราะการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง การฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ การ
เสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์ และตจาแหนล่งปฟัจจยุบกันของพระองคร์ทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่ง
พระคยุณ บกัดนบีนี้ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจถึง “เขล้ามาใกลล้พระเจล้า”

คนไมล่เชพกี่อโดยสกันดานแลล้วเปป็นลรูกแหล่งพระพลิโรธ (อฟ. 2:3) เหลินหล่างจากชบีวลิตของพระเจล้า (อฟ. 4:18) 
แตล่พวกเราทบีกี่เคยปราศจากความหวกังและเคยอยรูล่หล่างไกล “ไดล้ถรูกนจาเขล้ามาใกลล้แลล้วโดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์”
(อฟ. 2:13) 

ในยยุคแหล่งพระคยุณอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้-ยยุคแหล่ง “ความหวกังอกันดบีกวล่านกันี้น”-ยลิว ตล่างชาตลิ ผรูล้ใดทบีกี่มบีใจ
ปรารถนา กร็มบี “ทางเขล้าเฝป้าพระบลิดา โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียว” (อฟ. 2:18) ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเปป็น “พวกปยุโรหลิต
อกันบรลิสยุทธลิธิ์ เพพกี่อถวายบรรดาเครพกี่องบรูชาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยตล่อพระเจล้าโดยพระเยซรูครลิสตร์” (1 
ปต. 2:5)

ผรูล้เชพกี่อแทล้ทยุกคนมบีความหวกังอกันดบีกวล่านกันี้นในใจของตน “โดยความหวกังนกันี้นพวกเราจถึงเขล้ามาใกลล้พระเจล้า” 
ภายใตล้ระบบของคนเลวบีประชาชนเหลล่านกันี้นไมล่สามารถเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดไดล้ซถึกี่งเปป็นทบีกี่ ๆ มหาปยุโรหลิตเขล้าไป
พรล้อมกกับโลหลิต ใครเขล้าไปตล้องตายทกันทบี-และปยุโรหลิตเองกร็เขล้าไปพรล้อมกกับโลหลิตเทล่านกันี้น ประชาชนไมล่อาจเขล้าไป
ใกลล้พระเจล้าไดล้ แตล่ความหวกังทบีกี่ดบีกวล่านกันี้นในพระครลิสตร์ไดล้เปปิดทางเขล้าสรูล่ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดแลล้วเพพกี่อผรูล้เชพกี่อทยุกคน แมล้แตล่วลิ
สยุทธลิชนทบีกี่อล่อนแอทบีกี่สยุด

“เหตยุฉะนกันี้น เมพกี่อถรูกนกับวล่าชอบธรรมโดยความเชพกี่อแลล้ว พวกเราจถึงมบีสกันตลิสยุขกกับพระเจล้าโดยทางพระเยซรู
ครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ซถึกี่งโดยพระองคร์ พวกเราไดล้มบีทางเขล้าโดยความเชพกี่อเขล้าในพระคยุณนบีนี้ทบีกี่พวก
เรายพนอยรูล่ขล้างในนบีนี้ดล้วย และปปีตลิยลินดบีในความหวกังแหล่งสงล่าราศบีของพระเจล้า” (รม. 5:1,2)

คจาเชลิญชวนทบีกี่มายกังผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วคพอ “ฉะนกันี้นขอใหล้พวกเรามบีใจกลล้าเขล้ามาถถึงพระทบีกี่นกักี่งแหล่ง
พระคยุณ เพพกี่อพวกเราจะไดล้รกับพระเมตตา และจะไดล้พบพระคยุณทบีกี่จะชล่วยเหลพอในเวลาแหล่งความตล้องการ” (ฮบ. 
4:16)

ขล้อ 20-22: “และโดยคจาปฏลิญาณ พระองคร์จถึงไดล้รกับการแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นปยุโรหลิต (ดล้วยวล่าบรรดาปยุโรหลิต
เหลล่านกันี้นไดล้รกับการแตล่งตกันี้งโดยปราศจากคจาปฏลิญาณ แตล่พระองคร์ผรูล้นบีนี้ไดล้รกับการแตล่งตกันี้งดล้วยคจาปฏลิญาณโดยทาง
พระเจล้าทบีกี่ไดล้ตรกัสแกล่พระองคร์วล่า ‘องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงปฏลิญาณแลล้ว และจะไมล่เปลบีกี่ยนพระทกัยวล่า “ทล่านเปป็น



ปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค”’) พระเยซรูกร็ไดล้ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้รกับประกกันแหล่งพกันธสกัญญาอกันดบี
กวล่าสกักเพบียงใด”

ในทบีกี่นบีนี้เปาโลกลล่าวถถึงปฟัจจกัยทบีกี่สามในการเปลบีกี่ยนแปลงตจาแหนล่งปยุโรหลิตโดยพระเจล้า ประการแรก เขาชบีนี้ใหล้
เหร็นการเปลบีกี่ยนแปลงของพระราชบกัญญกัตลิ-ระบบของโมเสส; และเพราะตจาแหนล่งปยุโรหลิตเปลบีกี่ยนแปลงไปแลล้ว 
พระครลิสตร์ผรูล้ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงครองตจาแหนล่งนกันี้น-ไมล่ใชล่เพราะการเปป็นตกัวแทนของพระองคร์
ในดล้านบกัญญกัตลิและตจาแหนล่ง แตล่เพราะคยุณความดบีแหล่งผรูล้ทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็น-พระเจล้าและมนยุษยร์ พระเจล้าผรูล้ทรง
ไมล่มบีใครครหาไดล้และมนยุษยร์ทบีกี่ไมล่มบีใครครหาไดล้ ขล้อเทร็จจรลิงสองประการนบีนี้ถรูกกลล่าวไวล้อยล่างชกัดเจนในสองบทแรก
ของจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู

ประการทบีกี่สอง พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ผล่านทางปากกาของเปาโล ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนแลล้วถถึงการ
เปลบีกี่ยนแปลงในทกันี้งพระราชบกัญญกัตลิและตจาแหนล่งปยุโรหลิตของระบบแบบโมเสส-การเปลบีกี่ยนแปลงทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับ
การกล่อตกันี้งนกันี้น แตล่กร็เกบีกี่ยวขล้องกกับการบกังคกับใชล้พระราชบกัญญกัตลิและตจาแหนล่งปยุโรหลิตเชล่นกกัน นกักี่นคพอ ไมล่ใชล่แคล่การ
เปลบีกี่ยนแปลงของลกักษณะเฉพาะตกัว แตล่ผลกระทบเหลล่านกันี้นของการเปลบีกี่ยนแปลงนกันี้นดล้วย

งานรกับใชล้ของตจาแหนล่งปยุโรหลิตในระหวล่างสมกัยของโมเสสคพอ บกังคกับใชล้พระราชบกัญญกัตลิ แตล่โดยพระราช
บกัญญกัตลิมนยุษยร์ไมล่มบีทางถรูกนจาเขล้ามา “ใกลล้พระเจล้า” ไดล้ โดยพระราชบกัญญกัตลิมนยุษยร์ไมล่มบีทางถรูกทจาใหล้ถถึงความ
สจาเรร็จไดล้ แตล่พระครลิสตร์ผรูล้ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราไดล้ทรงนจา “ความหวกังอกันดบีกวล่า” เขล้ามาแลล้ว และ
โดยทางพระองคร์เราจถึงเขล้ามาใกลล้พระเจล้า

ประการทบีกี่สาม มบีการเปลบีกี่ยนแปลงทบีกี่ชกัดเจนซถึกี่งพระเจล้าทรงทจาใหล้เกลิดขถึนี้นในวลิธบีของการกล่อตกันี้งนกันี้น การ
เปลบีกี่ยนแปลงหนถึกี่งซถึกี่งถรูกนจาเสนออยล่างชกัดเจนในขล้อ 21 และ 22

“และโดยคจาปฏลิญาณ” (ขล้อ 20) เกบีกี่ยวขล้องกกับสงล่าราศบีแหล่งพระภาคของพระครลิสตร์ ไมล่มบีการใหล้คจา
ปฏลิญาณเลยในการแตล่งตกันี้งพวกปยุโรหลิตตามระเบบียบของอาโรน พวกเขาถรูกแตล่งตกันี้งจากจยุดยพนของเชพนี้อสาย-บยุตร
สพบทอดตจาแหนล่งตล่อจากบลิดา ในกรณบีเชล่นนกันี้น คจาปฏลิญาณกร็ไมล่เหมาะสมเพราะวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีนกันี้น
คงอยรูล่ชกักี่วคราว แตล่พระครลิสตร์ทรงเปป็นใหญล่กวล่า ทรงเหนพอกวล่ามากนกัก และตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระองคร์กร็คงอยรูล่
เปป็นนลิตยร์ พระเจล้าทรงประกาศดล้วยคจาปฏลิญาณวล่าพระครลิสตร์จะทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ และในการทจาเชล่น
นกันี้นพระเจล้าพระบลิดาทรงประกาศถถึงความหวงแหนของพระองคร์ทบีกี่ทรงมบีตล่อพระบยุตรทบีกี่รกักของพระองคร์ ในพระทกัย
พระดจารลิ และพระประสงคร์ของพระเจล้า พระบยุตรของพระองคร์ตล้องมบีความเปป็นเอกเปป็นใหญล่ พระองคร์ทรงเปป็นทบีกี่
ชอบพระทกัยตล่อพระบลิดาเหนพอผรูล้อพกี่นทกันี้งปวง พระเจล้าไดล้ประทานพระนามหนถึกี่งแกล่พระองคร์ซถึกี่งเหนพอทยุกนาม และ
ภายใตล้คจาปฏลิญาณทรงทจาใหล้พระองคร์เปป็นมหาปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์แลล้ว

ในการบรลิหารจกัดการของพระเจล้า สลิกี่งซถึกี่งพระเจล้าทรงประกาศ (และโดยเฉพาะอยล่างยลิกี่งพรล้อมกกับคจา
ปฏลิญาณหนถึกี่ง) ไมล่สามารถถรูกเปลบีกี่ยนแปลงไดล้ พระวจนะของพระองคร์เปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้ พระองคร์ทรงมยุสาไมล่ไดล้ 
พวกปยุโรหลิตทบีกี่เปป็นคนเลวบีไดล้รกับการแตล่งตกันี้งจากพระเจล้าและดล้วยเหตยุนบีนี้ประชากรของพระองคร์จถึงตล้องเชพกี่อฟฟังพวก
เขา แตล่คนเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้เขล้ารกับตจาแหนล่งปยุโรหลิตโดยคจาปฏลิญาณของพระเจล้า เนพกี่องจากพระเจล้าไมล่ไดล้แตล่งตกันี้งพวก
เขาภายใตล้คจาปฏลิญาณ พระองคร์จถึงทรงมบีเสรบีภาพทบีกี่จะทจาการเปลบีกี่ยนแปลงไดล้เมพกี่อพระองคร์เหร็นวล่าสมควร แตล่มลิไดล้



เปป็นเชล่นนกันี้นกกับพระครลิสตร์ “ผรูล้นบีนี้ไดล้รกับการแตล่งตกันี้งดล้วยคจาปฏลิญาณ… ทล่านเปป็นปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบี
เซเดค”

เนพกี่องจากนบีกี่เปป็นการอล้างอลิงครกันี้งสยุดทล้ายถถึงเมลคบีเซเดค ขอใหล้เราสรยุปยล่อสลิกี่งทบีกี่เราไดล้เรบียนรรูล้แลล้วเกบีกี่ยวกกับ
ชายผรูล้นบีนี้:

เขาเปป็นปยุโรหลิตผรูล้เดบียวแหล่งระเบบียบของเขา-ขล้อเทร็จจรลิงหนถึกี่งซถึกี่งชบีนี้ไปยกังความเปป็นหนถึกี่งเดบียวของตจาแหนล่ง
ปยุโรหลิตของพระครลิสตร์ เมลคบีเซเดคไมล่มบีคนทบีกี่มากล่อนเขาและดล้วยเหตยุนบีนี้ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของเขาจถึงไมล่ไดล้กลายเปป็น
ของเขาเพราะความเปป็นเชพนี้อสาย นบีกี่ชบีนี้ไปยกังขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์มบีหนถึกี่งเดบียวเทล่านกันี้นซถึกี่ง
แตกตล่างจากตจาแหนล่งของอาโรน เมลคบีเซเดคไมล่มบีผรูล้สพบทอด-ซถึกี่งชบีนี้ไปยกังขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระ
ครลิสตร์ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์ ไมล่สลินี้นสยุดเลย พระครลิสตร์ไมล่ไดล้ถรูกกลล่าววล่าเปป็นปยุโรหลิตคนหนถึกี่ง “ของระเบบียบ” แตล่ “ตาม
ระเบบียบ” ของเมลคบีเซเดค พระองคร์ไมล่ไดล้สพบทอดตจาแหนล่งของเมลคบีเซเดค แตล่ทรงเปป็นของจรลิงทบีกี่เขาเปป็นภาพ
เลร็ง ฮาเลลรูยา! สจาหรกับมหาปยุโรหลิตเชล่นนกันี้น- “ผรูล้ทรงบรลิสยุทธลิธิ์ ปราศจากอยุบาย ไรล้มลทลิน แยกจากคนบาปทกันี้งปวง 
และประทกับอยรูล่สรูงกวล่าฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลาย!”

พระเยซรูทรงถรูกทจาใหล้เปป็น “ผรูล้รกับประกกันแหล่งพกันธสกัญญาอกันดบีกวล่า” คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น ผรูล้รกับประกกัน 
หมายถถึง “คนทบีกี่นจาของมาคนี้จาประกกันหรพอใชล้ชพกี่อตกัวเองคนี้จาประกกันใหล้อบีกคน” มบีภาพอกันงดงามของการทจาเชล่นนบีนี้ใน
ปฐมกาล 43:8,9 ทบีกี่ยรูดาหร์กลายเปป็นผรูล้รกับประกกันแกล่บลิดาของตนเพพกี่อเบนยามลินนล้องชายของตน

“และยรูดาหร์กลล่าวกกับอลิสราเอลบลิดาของเขาวล่า “ขอสล่งเดร็กหนยุล่มนกันี้นไปกกับลรูก และพวกลรูกจะลยุกขถึนี้นและ
ไป เพพกี่อพวกเราจะไดล้มบีชบีวลิตและไมล่ตาย ทกันี้งพวกลรูก และพล่อ และลรูกอล่อนทกันี้งหลายของพวกเราดล้วย ลรูกจะเปป็น
ผรูล้รกับประกกันนล้องชายคนนบีนี้ พล่อจะเรบียกรล้องนล้องชายจากมพอของลรูก ถล้าลรูกไมล่นจาเขากลกับมาหาพล่อ และตกันี้งเขาไวล้ตล่อ
หนล้าพล่อ กร็ขอใหล้ลรูกรกับผลิดตลอดไปเปป็นนลิตยร์”

ยรูดาหร์สกัตยร์ซพกี่อในขล้อตกลงของตน และเมพกี่อพวกเขากลกับไปยกังอบียลิปตร์และปรากฏตกัวตล่อหนล้าโยเซฟ เขากร็
กลล่าววล่า “เพราะผรูล้รกับใชล้ของทล่านไดล้รกับประกกันเดร็กหนยุล่มนกันี้นไวล้ตล่อบลิดาของขล้าพเจล้า โดยกลล่าววล่า ‘ถล้าลรูกไมล่พานล้อง
กลกับมาหาพล่อ แลล้วขล้าพเจล้าจะแบกรกับความผลิดนกันี้นตล่อบลิดาของขล้าพเจล้าตลอดไปเปป็นนลิตยร์’ เพราะฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ 
ขล้าพเจล้าขอรล้องทล่าน ขอโปรดใหล้ผรูล้รกับใชล้ของทล่านอยรูล่แทนเดร็กหนยุล่มนกันี้นโดยเปป็นทาสของเจล้านายของขล้าพเจล้า และ
ขอใหล้เดร็กหนยุล่มนกันี้นขถึนี้นไปกกับพวกพบีกี่ชายของตนเถลิด” (ปฐก. 44:32,33) ยรูดาหร์เปป็นภาพเลร็งของพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด
ของเรา พระเยซรูครลิสตร์เจล้า

เรามบีภาพอกันงดงามของผรูล้รกับประกกันในภาคพกันธสกัญญาใหมล่เชล่นกกัน เปาโลอาสาทบีกี่จะเปป็นผรูล้รกับประกกันใหล้
โอเนสลิมกัส:

“ถล้าเขาไดล้กระทจาผลิดตล่อทล่านประการใด หรพอเปป็นหนบีนี้อะไรทล่าน จงคลิดเอาจากบกัญชบีของขล้าพเจล้าเถลิด 
ขล้าพเจล้า เปาโล ไดล้เขบียนไวล้ดล้วยมพอของขล้าพเจล้าเองวล่า ขล้าพเจล้าจะใชล้คพนใหล้ แมล้วล่า ขล้าพเจล้าจะไมล่อล้างถถึงเรพกี่องทบีกี่ทล่าน
เปป็นหนบีนี้ขล้าพเจล้า แมล้แตล่ตกัวของทล่านเอง” (ฟปีเลโมน ขล้อ 18 และ 19)

กล่อนมบีโลกนบีนี้ พระเยซรูไดล้ตรกัสแกล่พระบลิดาวล่า “จงคลิดเอากกับบกัญชบีของขล้าพระองคร์เถลิด” พระองคร์กจาลกัง
ตรกัสถถึงบาปของคยุณและของผม มกันถรูกกจาหนดไวล้ลล่วงหนล้าแลล้ววล่าพระเมษโปดกของพระเจล้า ซถึกี่งปราศจากตจาหนลิ



หรพอรลินี้วรอย จะทรงชจาระหนบีนี้บาปนกันี้น และเมพกี่อครบกจาหนดเวลาพระองคร์ไดล้ทรงชจาระมกันแลล้ว พระองคร์ทรงตรถึง
บาปทกันี้งหลายของเราเขล้ากกับกางเขนของพระองคร์แลล้ว และพระองคร์ทรงทจาเชล่นนกันี้นดล้วยความเตร็มใจ (1 ปต. 
1:18-23; กท. 4:3,4; ยอหร์น 10:17,18)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้รกับประกกันแหล่งพกันธสกัญญาทบีกี่ดบีกวล่าเพราะคจาปฏลิญาณของพระเจล้า หากแมล้เพบียง
วลินาทบีเดบียวพระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงปฏลิเสธทบีกี่จะทจาการทรูลวลิงวอนเพพกี่อผรูล้เชพกี่อแมล้เพบียงสกักคนเดบียว
พระเจล้ากร็คงมบีความผลิดในการผลิดคจาสกัญญาของพระองคร์และคจาปฏลิญาณของพระองคร์-และสลิกี่งนบีนี้ไมล่อาจเกลิดขถึนี้นไดล้ 
พระเยโฮวาหร์ทรงสาบานแลล้วและจะไมล่กลกับพระทกัย พระเจล้าทรงโกหกไมล่ไดล้ สวรรคร์และแผล่นดลินโลกจะผล่านพล้น
ไป แตล่พระวจนะของพระเจล้าจะไมล่ลล้มเหลวจนกวล่าทยุกตกัวอกักษรและทยุกจยุดจะสจาเรร็จจรลิง

พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้รกับประกกันวล่าจะทจาใหล้พระสกัญญาทยุกขล้อสจาเรร็จจรลิงและกระทจากลิจในฐานะมหา
ปยุโรหลิตของเราจนกวล่าสลิกี่งสารพกัดจะสจาเรร็จครบถล้วน

พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้รกับประกกันตล่อพระเจล้าพระบลิดาเพราะวล่าพระองคร์ทรงชจาระโทษของบาป ทรง
แทนทบีกี่ของมนยุษยร์ และทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยแลล้ว

พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้รกับประกกันตล่อมนยุษยร์ พระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์-แตล่พระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่เพพกี่อจะ
ไมล่ตายอบีกเลย พระองคร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระบลิดาบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณและฤทธลิธิ์เดช

ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์ไมล่เพบียงดบีกวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี แตล่พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นกร็ดบีกวล่า
พกันธสกัญญาเกล่านกันี้น:

พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นวางภาระหนกักบนมนยุษยร์ พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นนจาเสรบีภาพมาใหล้และทจาใหล้มนยุษยร์เปป็นไท
ภายใตล้พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นไมล่มบีการหยยุดพกักหรพอสกันตลิสยุขอกันสมบรูรณร์ ภายใตล้พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นเรา

เพลลิดเพลลินกกับทกันี้งการหยยุดพกักและสกันตลิสยุขอกันสมบรูรณร์
พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นใหล้คจาบกัญชาและบกัญญกัตลิตล่าง ๆ พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นใหล้คจาสกัญญาตล่าง ๆ
พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นคงอยรูล่ชกักี่วคราว พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นคงอยรูล่เปป็นนลิตยร์
พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นอล่อนแอเพราะเนพนี้อหนกัง พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นทรงฤทธลิธิ์โดยทางพระวลิญญาณ
ภายใตล้พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นประชากรของพระเจล้ากลกับไปซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีกเพพกี่อถวายเครพกี่องสกัตวบรูชา ภายใตล้

พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นเครพกี่องบรูชาเดบียว (ซถึกี่งถรูกถวายครกันี้งเดบียว ไมล่ตล้องถวายซนี้จาอบีกเลย) ไดล้นจามาซถึกี่งพระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้
รอดโดยไมล่พถึกี่งการประพฤตลิ

พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นเนล้นพระบกัญญกัตลิ พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นเนล้นพระคยุณ
พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นเปป็นฝฝ่ายโลก พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นเปป็นฝฝ่ายสวรรคร์
พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นทจาไวล้กกับอลิสราเอล ชนชาตลิทบีกี่ถรูกเลพอกของพระเจล้า พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นทจาไวล้กกับ “ผรูล้ใด

ทบีกี่มบีใจปรารถนา”-ทยุกคนทบีกี่ยอมเชพกี่อ
พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นปรกับโทษบาป (พระราชบกัญญกัตลินจามาซถึกี่งความรรูล้เกบีกี่ยวกกับบาป) พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น

ถล่ายทอดชบีวลิตผล่านทางการบกังเกลิดใหมล่-บกังเกลิดจากพระเจล้าโดยการอกัศจรรยร์ของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ เรามบีชบีวลิตนลิ
รกันดรร์แลล้วตอนนบีนี้ จงสรรเสรลิญพระนามบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์!



ในจดหมายฉบกับนบีนี้ทบีกี่กลล่าวถถึงสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่ดบีกวล่าของพกันธสกัญญาใหมล่ เปาโลแสดงใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนวล่า
ความหวกังแหล่งพระสกัญญาเหลล่านกันี้นซถึกี่งถรูกใหล้ไวล้ในพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นถรูกทจาใหล้มกักี่นคงโดยการเสดร็จเขล้าไป “ภายใน
มล่าน” ของพระครลิสตร์

ในบททบีกี่ 7 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นความจรลิงอกันยลิกี่งใหญล่สบีกี่ประการ:
1. ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของเมลคบีเซเดคมบีลกักษณะตล่อเนพกี่องและไมล่ถรูกสล่งตล่อจากคนหนถึกี่งไปยกังอบีกคน 

(ขล้อ 1-3)
2. ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของเมลคบีเซเดคเปป็นใหญล่กวล่าตจาแหนล่งของอาโรน เพราะวล่าปยุโรหลิตทบีกี่เปป็นคน

เลวบีไดล้ชจาระสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่เมลคบีเซเดคเพราะพวกเขายกังอยรูล่ในบกันี้นเอวของอกับราฮกัมตอนทบีกี่เขา
ยกสลิบชกักหนถึกี่งแหล่งของทบีกี่รลิบมาไดล้ อกับราฮกัมยกสลิบชกักหนถึกี่งใหล้แกล่เมลคบีเซเดค และเมลคบีเซเดคไดล้
ใหล้พรอกับราฮกัม-ตรงนบีนี้ชบีนี้ใหล้เหร็นวล่า “ผรูล้นล้อยรกับพรจากผรูล้ใหญล่”-เมลคบีเซเดคเปป็นใหญล่กวล่าอกับราฮกัม
(ขล้อ 4-10)

3. จจาเปป็นทบีกี่ตจาแหนล่งปยุโรหลิตอบีกอกันหนถึกี่งตล้องแทนทบีกี่ระเบบียบของคนเลวบี เพราะวล่าพระราชบกัญญกัตลิ 
(เพราะความอล่อนแอของเนพนี้อหนกัง) ไมล่ไดล้ทจาใหล้สลิกี่งใดถถึงความสจาเรร็จเลย ดกังนกันี้นจถึงมบี “การนจา
ความหวกังอกันดบีกวล่าเขล้ามา” (ขล้อ 11-19)

4. พระครลิสตร์ไมล่ไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นมหาปยุโรหลิตผล่านทางการสพบเชพนี้อสายตามปกตลิ แตล่โดยคจาปฏลิญาณ
ของพระเจล้า ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่ามกันไมล่เปป็นเชล่นนบีนี้กกับปยุโรหลิตคนใดเลยภายใตล้ระบบของคนเลวบีกร็
พลิสรูจนร์ใหล้เหร็นวล่าพระครลิสตร์ไดล้ทรง “ถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้รกับประกกันแหล่งพกันธสกัญญาอกันดบีกวล่า” (ขล้อ 
21,22)

ขล้อ 23,24: “และแทล้จรลิงคนเหลล่านกันี้นไดล้รกับการแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นปยุโรหลิตหลายคน เพราะวล่าพวกเขาไมล่
สามารถดจารงอยรูล่ในตจาแหนล่งนกันี้นเรพกี่อยไปเพราะเหตยุความตาย แตล่มนยุษยร์ผรูล้นบีนี้ เพราะเหตยุทบีกี่พระองคร์ดจารงอยรูล่เปป็น
นลิตยร์ จถึงมบีตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่ไมล่อาจเปลบีกี่ยนแปลงไดล้”

ขล้อพระคจาทบีกี่เหลพอของบทนบีนี้กลล่าวชกัดเจนวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่คงอยรูล่เปป็นนลิตยร์และดบีกวล่าของพระครลิสตร์นกันี้น
กระทจากลิจอยล่างไร-ไมล่เหมพอนกกับระบบของคนเลวบี แตล่ในวลิธบีทบีกี่เหนพอกวล่าและสมบรูรณร์แบบ ในขล้อ 3 และ 8 ความ
แตกตล่างระหวล่างตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่ถาวรและทบีกี่ตายไดล้นกันี้นถรูกกลล่าวถถึงไปแลล้ว แตล่ยกังไมล่มบีการแยกแยะวล่าพระบยุตรนลิ
รกันดรร์ ปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดคและผรูล้รกับประกกันแหล่งพกันธสกัญญาทบีกี่ดบีกวล่านกันี้น ทรงปฏลิบกัตลิงานรกับ
ใชล้ทบีกี่เหนพอกวล่าอยล่างไร เราจะเหร็นเรพกี่องนบีนี้ถรูกชบีนี้ใหล้เหร็นในขล้อพระคจาตล่อไปนบีนี้

พวกปยุโรหลิตในระเบบียบของคนเลวบีตาย รล่างกายของพวกเขาถรูกฝฟัง ผรูล้สพบทอดตล่อจากพวกเขาถรูกเอล่ยชพกี่อ 
เคยมบีพวกปยุโรหลิตทบีกี่สกัตยร์ซพกี่ออยล่างอาโรนและเอเลอาซารร์ คนอพกี่น ๆ กร็ไมล่สกัตยร์ซพกี่ออยล่างชกัดเจนในตจาแหนล่งมหา
ปยุโรหลิต การออกไปจากความเชพกี่อนกันี้น (เพราะความอล่อนแอแบบมนยุษยร์) ไดล้เขล้ามา และในระหวล่างการรกับใชล้บน
โลกนบีนี้ขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของเรา เคยมบีพวกปยุโรหลิตทบีกี่ดรูเหมพอนจะไมล่เชพกี่อคจาพยากรณร์ตล่าง ๆ ในภาคพกันธสกัญญา
เดลิมดล้วยซนี้จาเกบีกี่ยวกกับการเสดร็จมาของมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา

ในระเบบียบของคนเลวบี พวกปยุโรหลิตมบีชบีวลิต รกับใชล้ และตายไปทบีละคน แตล่ตรงกกันขล้าม ชายผรูล้นบีนี้ (พระเยซรู) 



ทรงมบีชบีวลิต สลินี้นพระชนมร์ และทรงมบีชบีวลิตอบีก! ชายผรูล้นบีนี้ไดล้รกับชกัยชนะเหนพอความตายและหลยุมศพ พระองคร์ทรงเปป็น
ขถึนี้นจากพวกคนตายแลล้วและพระองคร์ทรงตายไมล่ไดล้อบีกเลย

พระองคร์ทรงปรากฏแกล่พวกสาวกและวลิสยุทธลิชนคนอพกี่น ๆ นานสบีกี่สลิบวกัน (ไมล่มบีบกันทถึกเลยวล่าคนไมล่เชพกี่อคน
ใดไดล้เหร็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าหลกังจากการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ แตล่พระองคร์ทรงถรูกเหร็นโดยผรูล้เชพกี่อจจานวน
มาก) พวกเขาไดล้เหร็นพระองคร์เสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์ (กลิจการ 1:10,11) โดยผล่านชกันี้นฟป้าเหลล่านกันี้นขถึนี้นไป (ซถึกี่งเปป็นทบีกี่มกักี่น
เขล้มแขร็งของซาตาน เจล้าแหล่งอจานาจในยล่านฟป้าอากาศ) และพระองคร์ไดล้เสดร็เขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดแลล้ว “ภายใน
มล่าน” นกันี้น บกัดนบีนี้พระองคร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระบลิดาและพระองคร์จะไมล่มบีวกันตาย พระองคร์จะไมล่มบี
ผรูล้สพบทอดตจาแหนล่งเลย

“พระองคร์ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์!” พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่ตลอดไป ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระองคร์จะไมล่
เปลบีกี่ยนแปลงหรพอสล่งตล่อใหล้ผรูล้อพกี่นเดร็ดขาด พระองคร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระบลิดาในรล่างกายแหล่งการ
ฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ทบีกี่เปป็นอมตะและไมล่ตาย-รล่างกายทบีกี่เปป็นเนพนี้อหนกังและกระดรูกอยล่างแทล้จรลิง (ลรูกา
24:39) และในรล่างกายนกันี้น “พระเยซรูครลิสตร์มนยุษยร์ผรูล้นกันี้น” ทรงกระทจากลิจเพพกี่อผรูล้เชพกี่อทยุกคน พระองคร์ทรงกระทจากลิจ
ในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา-ทรงสกัตยร์ซพกี่อ ทรงพระกรยุณา หนกักแนล่น ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์

ดกังนกันี้นเราจถึงมบีความหวกังทบีกี่มกักี่นคงและแนล่นอน เรามบีความมกักี่นใจทบีกี่ไมล่สกักี่นคลอน เรามองไปทบีกี่พระเยซรู มหา
ปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา- “ทรงเหมพอนเดลิมวานนบีนี้ และวกันนบีนี้ และสพบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์” (ฮบ. 13:8)

เหตนุใดพระครยสตต์จถึงสามารถทฮียิ่จะชญ่วยใหจ้รอดจนถถึงทฮียิ่สนุด
ขล้อ 25-28: “ดกังนกันี้น พระองคร์จถึงทรงสามารถเชล่นกกันทบีกี่จะชล่วยคนทกันี้งปวงทบีกี่เขล้ามาถถึงพระเจล้าโดยทาง

พระองคร์นกันี้นใหล้ไดล้รกับความรอดเปป็นนลิตยร์ โดยเหร็นวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่เปป็นนลิตยร์เพพกี่อวลิงวอนใหล้คนเหลล่านกันี้น 
ดล้วยวล่ามหาปยุโรหลิตเชล่นนบีนี้แหละทบีกี่เหมาะสจาหรกับพวกเรา ผรูล้ทรงบรลิสยุทธลิธิ์ ปราศจากอยุบาย ไรล้มลทลิน แยกจากคน
บาปทกันี้งปวง และประทกับอยรูล่สรูงกวล่าฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลาย พระองคร์ผรูล้ไมล่ตล้องทรงถวายเครพกี่องบรูชาทยุกวกัน ๆ เหมพอน
อยล่างมหาปยุโรหลิตเหลล่านกันี้น ผรูล้ซถึกี่งถวายสจาหรกับบรรดาบาปของตกัวเองกล่อน และจากนกันี้นกร็ถวายสจาหรกับประชากร 
เพราะพระองคร์ไดล้ทรงถวายเครพกี่องบรูชาเพบียงครกันี้งเดบียว เมพกี่อพระองคร์ไดล้ทรงถวายพระองคร์เอง ดล้วยวล่าพระราช
บกัญญกัตลินกันี้นแตล่งตกันี้งมนยุษยร์ทบีกี่มบีความอล่อนกจาลกังขถึนี้นเปป็นมหาปยุโรหลิตหลายคน แตล่คจาทรงปฏลิญาณนกันี้นซถึกี่งมาภายหลกัง
พระราชบกัญญกัตลิ แตล่งตกันี้งพระบยุตรขถึนี้น ผรูล้ถถึงความสจาเรร็จเปป็นนลิตยร์”

ภาษากรบีกอล่านวล่า “ดล้วยเหตยุนบีนี้พระองคร์จถึงทรงมบีฤทธลิธิ์เดชทบีกี่จะชล่วยใหล้รอด” ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระ
ครลิสตร์รวมการทรูลวลิงวอนเขล้ากกับฤทธลิธิ์เดชทบีกี่ชล่วยใหล้รอด-ซถึกี่งไมล่มบีทางเปป็นจรลิงไดล้เลยกกับตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี 
คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “เปป็นนลิตยร์” ถรูกแปลใหล้ดบีกวล่าเดลิมไดล้วล่า “อยล่างสมบรูรณร์”-พระครลิสตร์ทรงมบีฤทธลิธิ์เดชทบีกี่จะชล่วยใหล้
รอดอยล่างสมบรูรณร์ ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ทบีกี่จะชล่วยใหล้รอดและนจาเสนอเราแบบไรล้ความผลิดตล่อพระบลิดาเปป็นเนพกี่อง
มาจาก (และเพราะ) ตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่เปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้ของพระองคร์ เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าฤทธลิธิ์อจานาจทกันี้งปวงถรูก
มอบไวล้แกล่พระองคร์แลล้วในสวรรคร์และบนแผล่นดลินโลก ถถึงกระนกันี้นในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา พระองคร์กร็
ทรงวลิงวอนตล่อพระบลิดา และทยุกความปรารถนาทบีกี่พระองคร์ทรงทรูลขอกร็ถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงโดยพระบลิดาผล่านทาง
พระบยุตรเพราะพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์ ไมล่วล่าความตล้องการของผรูล้เชพกี่อจะเปป็นสลิกี่งใดกร็ตาม พระ



ครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรากร็ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะตอบสนองความตล้องการนกันี้นไดล้-ไมล่ใชล่เพบียงเพราะวล่า
พระองคร์ทรงทรูลวลิงวอน แตล่เพราะวล่าพระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่ตลอดไปเพพกี่อทบีกี่จะทรูลวลิงวอน

“ดกังนกันี้น”- (เพราะขล้อความทบีกี่มากล่อนหนล้า ขล้อความทบีกี่ตามมาจถึงเปป็นความจรลิง) เพราะคจาปฏลิญาณแหล่ง
การถวายตกัวของพระองคร์และเพราะพระประสงคร์ของพระบลิดา (ขล้อ 21) เพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงจกัดหาพกันธ
สกัญญาทบีกี่ดบีกวล่านกันี้นซถึกี่งพระองคร์เองทรงเปป็นผรูล้รกับประกกัน (ขล้อ 22) เพราะวล่าพระครลิสตร์ “ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์” ใน
ตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่ไมล่เปลบีกี่ยนแปลงและไมล่สลินี้นสยุด (ขล้อ 24) “พระองคร์จถึงทรงสามารถเชล่นกกันทบีกี่จะชล่วยใหล้รอดจนถถึง
ทบีกี่สยุด”-อยล่างสมบรูรณร์ การชล่วยใหล้รอดทบีกี่ถรูกทจาใหล้เปป็นไปไดล้ผล่านทางพระครลิสตร์ไมล่คงอยรูล่ชกักี่วคราวหรพอไมล่จบีรกัง เชล่น
เดบียวกกับตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระองคร์ การชล่วยใหล้รอดนบีนี้ไมล่รรูล้เปลบีกี่ยนแปลง มกันเปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ เหนพอธรรมชาตลิ 
และคงอยรูล่เปป็นนลิตยร์

การชล่วยใหล้รอดบล่งบอกถถึงภกัยอกันตราย และพระครลิสตร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะชล่วยใหล้รอดพล้นจากอกันตราย
นกันี้น พระองคร์ทรงชล่วยเราใหล้รอดจากบาป-จากโทษของบาป การทจาใหล้เปป็นมลทลินของบาป ความผลิดของบาป 
และคจาสาปแชล่งของบาป-และไมล่มบีความรอดในผรูล้อพกี่นเลย:

“และไมล่มบีความรอดในผรูล้อพกี่นเลย ดล้วยวล่าไมล่มบีนามอพกี่นใดใตล้ฟป้าสวรรคร์ทบีกี่ประทานใหล้ในทล่ามกลางผรูล้คน ซถึกี่ง
โดยนามนกันี้นพวกเราตล้องรกับความรอด” (กลิจการ 4:12) พระเยซรูตรกัสวล่า “แทล้จรลิงแลล้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า
ผรูล้ทบีกี่ไมล่เขล้าไปในคอกแกะทางประตรู แตล่ปปีนเขล้าไปทางอพกี่นนกันี้น ผรูล้นกันี้นเองเปป็นขโมยและโจร” (ยอหร์น 10:1)

ในยอหร์น 10:9 พระองคร์ตรกัสวล่า “เราเปป็นประตรูนกันี้น ถล้าผรูล้ใดเขล้าไปโดยทางเรา ผรูล้นกันี้นจะรอด และจะ
เขล้าไปและออกมา และจะพบอาหารเลบีนี้ยง”

พระองคร์ตรกัสแกล่โธมกัสวล่า “เราเปป็นทางนกันี้น ความจรลิงนกันี้น และชบีวลิตนกันี้น ไมล่มบีผรูล้ใดมาถถึงพระบลิดาไดล้ยกเวล้น
มาทางเรา” (ยอหร์น 14:6)

ชาวฮบีบรรูในสมกัยของเปาโลไมล่ใชล่คนพวกแรกหรพอพวกสยุดทล้ายทบีกี่ปฏลิเสธทบีกี่จะใชล้ความเชพกี่อในการทรงจกัด
เตรบียมของพระเจล้าเพพกี่อมนยุษยร์ มบีคนมากมายวกันนบีนี้ทบีกี่เปป็นเหมพอนบยุตรทกันี้งหลายของเบลบีอกัล เมพกี่อพระเจล้าทรงเจลิมตกันี้ง
ซาอรูลเปป็นกษกัตรลิยร์ พวกเขากร็กลล่าววล่า “ชายคนนบีนี้จะชล่วยพวกเราใหล้พล้นไดล้อยล่างไร” และพวกเขากร็ดรูหมลิกี่นทล่าน…”
(1 ซมอ. 10:27) พวกยลิวเหลล่านกันี้นรล้องตล่อสรูล้พระเยซรูวล่า “เราไมล่ยอมใหล้ชายคนนบีนี้มาครอบครองเหนพอเรา!” และ
ขณะพระองคร์ถรูกตรถึงอยรูล่บนกางเขนนกันี้น พวกเขากร็รล้องตะโกนวล่า “เขาชล่วยคนอพกี่นใหล้รอดไดล้-เขาชล่วยตกัวเองใหล้รอด
ไมล่ไดล้!”

วกันนบีนี้มบีคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถามวล่า “เลพอดของชายคนหนถึกี่งทบีกี่ตายไปเมพกี่อสองพกันปปีกล่อนจะทจาอะไรเพพกี่อฉกันไดล้ยกัง
ไง?” เราตล้องไมล่ถามวล่า “ยกังไง?” เราแคล่จะตล้องเชพกี่อ-และรกับของประทานนกันี้นของพระเจล้า ปราศจากความเชพกี่อกร็
เปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่จะทจาใหล้พระเจล้าทรงพอพระทกัย (ฮบ. 11:6)

พระเยซรูทรงชล่วยใหล้รอด “คนทกันี้งปวงทบีกี่เขล้ามาถถึงพระเจล้าโดยทางพระองคร์” พระองคร์ตรกัสแกล่พวกยลิว
ชนชาตลิของพระองคร์เองวล่า “จงคล้นดรูในพระคกัมภบีรร์ เพราะทล่านทกันี้งหลายคลิดวล่าในพระคกัมภบีรร์นกันี้นทล่านทกันี้งหลายมบี
ชบีวลิตนลิรกันดรร์ และพระคกัมภบีรร์นกันี้นเปป็นขล้อความซถึกี่งเปป็นพยานถถึงเรา และทล่านทกันี้งหลายไมล่ยอมมาหาเรา เพพกี่อทล่านทกันี้ง
หลายจะไดล้ชบีวลิต” (ยอหร์น 5:39,40) ในยอหร์น 6:37 พระองคร์ตรกัสวล่า “สารพกัดทบีกี่พระบลิดาประทานแกล่เราจะมาสรูล่



เรา และผรูล้ทบีกี่มาหาเรา เรากร็จะไมล่ขกับไลล่ออกไปเลย” ในมกัทธลิว 11:28-30 พระองคร์ทรงเชลิญชวนวล่า “จงมาหาเรา 
ทล่านทกันี้งหลายทยุกคนทบีกี่ทจางานเหนร็ดเหนพกี่อยและแบกภาระหนกัก และเราจะใหล้การหยยุดพกักแกล่ทล่านทกันี้งหลาย จงเอา
แอกของเราแบกไวล้บนทล่านทกันี้งหลาย และจงเรบียนจากเรา เพราะวล่าเรามบีใจอล่อนสยุภาพและถล่อมลง และทล่านทกันี้ง
หลายจะพบการหยยุดพกักสจาหรกับจลิตวลิญญาณของพวกทล่าน ดล้วยวล่าแอกของเรากร็แบกงล่าย และภาระของเรากร็
เบา”

การมาหาพระเจล้าโดยพระครลิสตร์หมายความวล่าอะไร? ฮบีบรรู 11:6 ใหล้คจาตอบ: “...ปราศจากความเชพกี่อ 
เปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่จะเปป็นทบีกี่พอพระทกัยพระองคร์ เพราะวล่าผรูล้ทบีกี่มาหาพระเจล้านกันี้นตล้องเชพกี่อวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่ 
และเชพกี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ประทานบจาเหนร็จใหล้แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่แสวงหาพระองคร์”

กล่อนทบีกี่เราจะมาหาพระเจล้าโดยพระเยซรูครลิสตร์ไดล้ เราตล้องไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐ เพราะวล่าความเชพกี่อมาโดย
การไดล้ยลิน (รม. 10:17) เมพกี่อเราไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐ-ขล่าวสารทบีกี่วล่าพระครลิสตร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์เพราะบาปของเราตาม
ทบีกี่เขบียนไวล้ในพระคกัมภบีรร์ ทรงถรูกฝฟังและทรงเปป็นขถึนี้นมาอบีกวกันทบีกี่สามตามทบีกี่เขบียนไวล้ในพระคกัมภบีรร์ เรากร็ยอมรกับวล่าเรา
ตล้องการพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดผรูล้หนถึกี่ง และเมพกี่อเชพกี่อขล่าวสารขล่าวประเสรลิฐ เรามาหาพระเจล้าในพระนามของพระเยซรู 
ทรูลขอความเมตตาและการยกโทษ พระเจล้ากร็ทรงชล่วยเราใหล้รอดเพราะเหร็นแกล่พระเยซรู

ในโรม 10:13 เราอล่านวล่า “ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้ากร็จะรอด”-แตล่เรา
ตล้องอล่านตล่อไปอบีก: “แลล้วเขาทกันี้งหลายจะรล้องทรูลตล่อพระองคร์ในผรูล้ซถึกี่งพวกเขายกังไมล่เชพกี่ออยล่างไรไดล้ และเขาทกันี้งหลาย
จะเชพกี่อในพระองคร์ผรูล้ซถึกี่งพวกเขายกังไมล่เคยไดล้ยลินอยล่างไรไดล้ และเขาทกันี้งหลายจะไดล้ยลินโดยปราศจากผรูล้ประกาศ
อยล่างไรไดล้ และเขาทกันี้งหลายจะประกาศอยล่างไรไดล้นอกจากวล่าพวกเขาถรูกสล่งออกไป ตามทบีกี่มบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘เทล้า
ของคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งสกันตลิสยุข และนจาขล่าวประเสรลิฐแหล่งสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ดบีมา กร็งามสกัก
เทล่าใด’!”

พระเจล้าทรงพอพระทกัยวกันนบีนี้ทบีกี่จะชล่วยมนยุษยร์ใหล้รอดผล่านทางความโงล่เขลาของการประกาศขล่าวประเสรลิฐ 
(1 คร. 1:21) เมพกี่อผรูล้คนไดล้ยลินและเชพกี่อขล่าวประเสรลิฐ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กร็ทรงชกักนจาพวกเขามาถถึงพระครลิสตร์-
และไมล่มบีผรูล้ใดสามารถมาถถึงพระครลิสตร์ไดล้นอกจากวล่าเขาถรูกชกักนจามา (ยอหร์น 6:44) เพพกี่อนคนบาปเออ๋ย อยล่าพรูดเปป็น
อกันขาดวล่าคยุณจะรกับความรอดเมพกี่อคยุณพรล้อมทบีกี่จะรกับความรอด คยุณจะรกับความรอดเมพกี่อพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรง
ฟป้องใจ ชกักจรูง และชกักนจาคยุณมาถถึงพระครลิสตร์ และไมล่ใชล่เมพกี่อคยุณตกัดสลินใจวล่าคยุณพรล้อมแลล้วทบีกี่จะรกับความรอด 
(ยอหร์น 5:24; 16:7-9; 6:63; 12:46-48)

ไมล่แปลกทบีกี่ซาตาน ผล่านทางพวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยม กจาลกังทจาทยุกอยล่างในอจานาจชกักี่วรล้ายของ
มกันเพพกี่อทจาใหล้พระวจนะของพระเจล้าหมดความนล่าเชพกี่อถพอ

“...โดยเหร็นวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่เปป็นนลิตยร์เพพกี่อวลิงวอนใหล้คนเหลล่านกันี้น” ผรูล้เชพกี่อแทล้กร็มกักี่นคงปลอดภกัย
เพราะชบีวลิตทบีกี่คงอยรูล่เรพกี่อยไปของพระครลิสตร์- (“พระองคร์ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์”) และเพราะพระราชกลิจทบีกี่คงอยรูล่เรพกี่อยไป
ของพระองคร์- (“เพพกี่อวลิงวอนใหล้คนเหลล่านกันี้น”) พระครลิสตร์ไมล่เพบียงสลินี้นพระชนมร์เพพกี่อเรา พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่เพพกี่อ
เราเชล่นกกัน และพระสกัญญาของพระองคร์คพอ “เพราะวล่าเรามบีชบีวลิต ทล่านทกันี้งหลายกร็จะมบีชบีวลิตดล้วย” (ยอหร์น 14:19) 
เปาโลกลล่าววล่า “ถล้าพระครลิสตร์ไมล่ไดล้ทรงถรูกบกันดาลใหล้เปป็นขถึนี้นมา ความเชพกี่อของพวกทล่านกร็ไรล้ประโยชนร์ พวกทล่าน



กร็ยกังอยรูล่ในบาปทกันี้งหลายของตน” (1 คร. 15:17) แตล่เราทราบวล่าพระองคร์ทรงเปป็นขถึนี้นแลล้ว เราทราบวล่าพระองคร์
ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ และพระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่ภายในใจของผรูล้เชพกี่อแทล้ทยุกคน!

ผรูล้เชพกี่อจจานวนมากตรถึกตรองอยรูล่กกับการตรถึงกางเขนแบบดล้านเดบียว เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าปราศจากการหลกักี่ง
รลินของโลหลิต กร็ไมล่มบีการยกบาป เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพระโลหลิตชจาระใหล้สะอาดจากบาป แตล่ถล้าการตรถึงกางเขนนกันี้น
ไมล่มบีการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ตามมา ความเชพกี่อของเรากร็คงสรูญเปลล่า พระเยซรูทรงขจกัดสลิกี่งกบีดขวางนกันี้น (บาป) ออกไป
แลล้วเมพกี่อพระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น แตล่เปป้าหมายสรูงสยุดทบีกี่พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลกนบีนี้กร็ไมล่ใชล่แคล่
การสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ แตล่เปป็นการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์และการเสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์ของพระองคร์ ขอบพระคยุณ
พระเจล้าสจาหรกับถล้อยคจาทบีกี่ยลิกี่งใหญล่เหลล่านบีนี้: “เพราะวล่าถล้าขณะทบีกี่พวกเรายกังเปป็นศกัตรรูกกัน พวกเราไดล้ถรูกทจาใหล้กลกับ
คพนดบีกกันกกับพระเจล้าโดยการสลินี้นพระชนมร์ของพระบยุตรของพระองคร์ ยลิกี่งกวล่านกันี้นอบีกเมพกี่อไดล้ถรูกทจาใหล้กลกับคพนดบีแลล้ว 
พวกเรากร็จะรอดโดยพระชนมร์ชบีพของพระองคร์” (รม. 5:10)

“...โดยพระโลหลิตของพระองคร์เอง พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์เพบียงครกันี้งเดบียว โดยทรงไดล้รกับการ
ไถล่ชกักี่วนลิรกันดรร์สจาหรกับพวกเราแลล้ว” (ฮบ. 9:12)

มบีบางคนทบีกี่สอนผลิด ๆ วล่าถถึงแมล้พระโลหลิตของพระเยซรูไถล่และทจาการลบมลทลินแบบครบถล้วนสจาหรกับบาป
ของเรา เรากร็ตล้องประพฤตลิเพพกี่อรกักษาความรอดของเราไวล้และอดทนอยล่างสกัตยร์ซพกี่อจนถถึงทบีกี่สยุด ทล่านทบีกี่รกัก ถล้าพระ
เยซรูทรงชล่วยเราใหล้รอดแลล้ว และจากนกันี้นกร็ทลินี้งใหล้เราตล้องพถึกี่งตกัวเองเพพกี่อจะไปถถึงสวรรคร์อยล่างปลอดภกัย คงไมล่มบีพวก
เราสกักคนทบีกี่จะไปถถึงประตรูไขล่มยุกนกันี้น! เราชล่วยตกัวเราเองใหล้รอดไมล่ไดล้ และเรารกักษาตกัวเราเองใหล้รอดตล่อไปไมล่ไดล้เชล่น
กกัน

ลรูก ๆ ของพระเจล้าไมล่ดจาเนลินตามเนพนี้อหนกัง แตล่ตามพระวลิญญาณ (รม. 8:1) ครลิสเตบียนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้ว
ทยุกคนมบีพระวลิญญาณ เราถรูกนจาโดยพระวลิญญาณ เราถรูกรกับประกกันโดยพระวลิญญาณ เราถรูกประทกับตราโดยพระ
วลิญญาณจนกวล่าจะถถึงวกันแหล่งการไถล่ถอนนกันี้น (รม. 8:9,14,16; อฟ. 4:30)

เมพกี่อพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงวางรากฐานของแผล่นดลินโลก  บรรดาดาวรยุล่งกร็รล้องเพลงสรรเสรลิญพรล้อม
กกัน และบยุตรชายทกันี้งปวงของพระเจล้าโหล่รล้องดล้วยความชพกี่นบาน (โยบ 38:4-7) แตล่เพราะการพลิพากษาทบีกี่นล่ากลกัว
บางอยล่าง “แผล่นดลินโลกนกันี้นกร็ปราศจากรรูปรล่างและวล่างเปลล่าอยรูล่ และความมพดอยรูล่เหนพอผลิวนนี้จา” (ปฐก. 1:2) -และ
มกันอยรูล่ในสภาพนกันี้นตล่อไปจนกระทกักี่งพระวลิญญาณของพระเจล้าทรงเคลพกี่อนไหวอยรูล่เหนพอผลิวนนี้จานกันี้น ดกังนกันี้นเราจถึงเหร็น
วล่าฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าไดล้คงอยรูล่ตล่อไป ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ตล้องกระทจากลิจตล่อไปจนถถึงความสจาเรร็จของแผล่นดลิน
โลกนบีนี้ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงสรล้างเพพกี่อเหลล่าผรูล้ถรูกสรล้างของพระองคร์

“แผล่นดลินโลกเปป็นของพระเยโฮวาหร์ และบรรดาสรรพสลิกี่งในนกันี้น พลิภพกกับบรรดาผรูล้ทบีกี่อาศกัยอยรูล่ในนกันี้น”
(เพลงสดยุดบี 24:1) พระเจล้าไมล่ไดล้สรล้างแผล่นดลินโลกนบีนี้เพพกี่อใหล้ซาตานควบคยุม แนล่นอนวล่าตอนนบีนี้ซาตานเปป็น “เจล้าแหล่ง
อจานาจในยล่านอากาศ” มกันเปป็น “พระของยยุคนบีนี้” แตล่วกันหนถึกี่งมกันจะถรูกโยนทลินี้งในบถึงไฟนกันี้นตลอดไปเปป็นนลิตยร์ 
จจาเปป็นทบีกี่พระเจล้าตล้องวางรากฐานของสลิกี่งทรงสรล้างใหมล่ แผล่นดลินโลกใหมล่ และรากฐานนกันี้นขถึนี้นอยรูล่กกับการ
สลินี้นพระชนมร์และการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า

“และโดยทรงปลดบรรดาเทพผรูล้ครอบครองอาณาจกักรและบรรดาเทพผรูล้มบีอจานาจเสบีย พระองคร์ไดล้ทรง



ประจานพวกเขาอยล่างเปปิดเผย โดยทรงมบีชกัยเหนพอพวกเขาในกางเขนนกันี้น” (คส. 2:15)
“และโดยปราศจากการโตล้เถบียง ขล้อลถึกลกับแหล่งทางของพระเจล้ากร็ยลิกี่งใหญล่ พระเจล้าไดล้ทรงปรากฏในเนพนี้อ

หนกัง ไดล้ถรูกพลิสรูจนร์ในพระวลิญญาณ หมรูล่ทรูตสวรรคร์ไดล้เหร็น ถรูกประกาศแกล่คนตล่างชาตลิ มบีชาวโลกเชพกี่อพระองคร์ ทรง
ถรูกรกับขถึนี้นไปในสงล่าราศบี” (1 ทธ. 3:16)

“เพราะวล่าสลิกี่งทรงสรล้างนกันี้นเองจะไดล้รกับการชล่วยใหล้รอดพล้นจากการเปป็นทาสแหล่งความเปฟปี่อยเนล่า เขล้าสรูล่
เสรบีภาพอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งลรูกทกันี้งหลายของพระเจล้าดล้วย ดล้วยวล่าพวกเราทราบอยรูล่วล่า สลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งหมดนกันี้น 
กจาลกังครกี่จาครวญและทนทยุกขร์ในความเจร็บปวดจนถถึงเวลานบีนี้ และไมล่ใชล่สลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งหมดเทล่านกันี้น แตล่พวกเราเอง
ดล้วย ซถึกี่งไดล้รกับบรรดาผลแรกของพระวลิญญาณ แมล้แตล่พวกเราเองกร็ยกังครกี่จาครวญภายในตกัวเราเอง โดยรอคอยการ
ทรงรกับเปป็นบยุตร คพอการทรงไถล่รล่างกายของพวกเรา” (รม. 8:21-23)

จะมบีฟป้าใหมล่ แผล่นดลินโลกใหมล่ และนครขาวดยุจมยุกดานกันี้น เรามบีการรกับประกกันของพระเจล้าวล่าวกันหนถึกี่งเรา
จะเขล้าอยรูล่ในนครขาวดยุจมยุกดานกันี้นและจะจกัดแสดงความไพบรูลยร์ยลิกี่งนกักแหล่งพระคยุณของพระเจล้าในพระกรยุณาของ
พระองคร์ทบีกี่มบีตล่อเราผล่านทางพระเยซรูครลิสตร์ (อฟ. 2:6,7) เรามบีการรกับประกกันนบีนี้ของพระเจล้าเพราะฤทธลิธิ์มหกันตร์ของ
พระครลิสตร์ ความรกักทบีกี่ไมล่เปลบีกี่ยนแปลงของพระองคร์ และความหล่วงใยทบีกี่ไมล่สลินี้นสยุดของพระองคร์ พระองคร์ทรง
พระชนมร์อยรูล่เปป็นนลิตยร์ และวกันหนถึกี่งทบีกี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีพระครลิสตร์เองจะนจาเสนอผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่ถรูกลล้างชจาระในพระ
โลหลิตแลล้วแบบไรล้ความผลิดตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์แหล่งสงล่าราศบีของพระองคร์ (ยรูดาส 24)

เรารรูล้วล่าพระครลิสตร์ทรงอยรูล่ในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดแลล้วตอนนบีนี้ภายในมล่านนกันี้น-ยอหร์นผรูล้เปป็นทบีกี่รกัก ซถึกี่งถรูกเนรเทศไป
ยกังเกาะปฟัทมอส ไดล้เหร็นพระองคร์:

“และขล้าพเจล้าเหลบียวมาเพพกี่อเหร็นพระสยุรเสบียงทบีกี่ตรกัสแกล่ขล้าพเจล้านกันี้น และเมพกี่อเหลบียวมาแลล้ว ขล้าพเจล้ากร็เหร็น
คกันประทบีปทองคจาเจร็ดคกัน และในทล่ามกลางคกันประทบีปทกันี้งเจร็ดคกันนกันี้น มบีผรูล้หนถึกี่งเหมพอนกกับบยุตรมนยุษยร์ ทรงฉลอง
พระองคร์กรอมพระบาท และทรงคาดผล้ารกัดประคดทองคจาทบีกี่พระอยุระ พระเศบียรของพระองคร์และพระเกศาของ
พระองคร์ขาวเหมพอนขนแกะ ขาวเหมพอนหลิมะ และพระเนตรของพระองคร์เหมพอนเปลวเพลลิง และพระบาทของ
พระองคร์เหมพอนทองเหลพองเงางาม ราวกกับวล่าพระบาทนกันี้นไดล้ถรูกหลอมในเตาไฟ และพระสยุรเสบียงของพระองคร์
เหมพอนเสบียงของนนี้จามากหลาย และพระองคร์ทรงถพอดวงดาวเจร็ดดวงไวล้ในพระหกัตถร์ขวาของพระองคร์ และมบี
พระแสงสองคมทบีกี่คมกรลิบออกมาจากพระโอษฐร์ของพระองคร์ และสบีพระพกักตรร์พระองคร์เหมพอนดวงอาทลิตยร์ทบีกี่ฉาย
แสงดล้วยกจาลกังของดวงอาทลิตยร์นกันี้น และเมพกี่อขล้าพเจล้าไดล้เหร็นพระองคร์ ขล้าพเจล้ากร็ลล้มลงแทบพระบาทของพระองคร์
เหมพอนกกับคนทบีกี่ตายแลล้ว และพระองคร์ทรงวางพระหกัตถร์ขวาของพระองคร์บนตกัวขล้าพเจล้า โดยตรกัสแกล่ขล้าพเจล้าวล่า 
“อยล่ากลกัวเลย เราเปป็นเบพนี้องตล้นและเปป็นเบพนี้องปลาย เราเปป็นผรูล้ทบีกี่ดจารงชบีวลิตอยรูล่ และไดล้ตายแลล้ว และดรูเถลิด เรากร็ยกัง
ดจารงชบีวลิตอยรูล่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน และถพอลรูกกยุญแจเหลล่านกันี้นแหล่งนรกและแหล่งความตาย” (วว. 1:12-18)

ในขล้อ 26 ของบทนบีนี้ของเรา เราพบสรยุปยล่อของความครบบรลิบรูรณร์เหลล่านกันี้นของมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของ
เรา-ความครบบรลิบรูรณร์เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกนจาเสนอแลล้วในบทกล่อน ๆ ของหนกังสพอฮบีบรรู- เชล่น บททบีกี่ 2 ขล้อ 10

ผมอยากใหล้เราสกังเกตสบีกี่สลิกี่งตรงนบีนี้เกบีกี่ยวกกับมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา:
1. อยุปนลิสกัยของพระองคร์ - ขล้อ 26 วรรคแรก



2. สงล่าราศบีของพระองคร์ - ขล้อ 26 วรรคสอง
3. เครพกี่องบรูชาของพระองคร์ - ขล้อ 27
4. ความสกัมพกันธร์ของพระองคร์ - ขล้อ 28

ในเรพกี่องอยุปนลิสกัย พระองคร์ทรงบรลิสยุทธลิธิ์ ปราศจากอยุบาย และไรล้มลทลิน พระครลิสตร์ทรงบรลิสยุทธลิธิ์ในความ
สกัมพกันธร์ของพระองคร์ตล่อพระเจล้าพระบลิดา พระองคร์ทรงไรล้อยุบายในความสกัมพกันธร์ของพระองคร์ตล่อมนยุษยร์ พระองคร์
ทรงไรล้มลทลินในธรรมชาตลิของพระองคร์เอง-ไมล่ถรูกสกัมผกัสและไมล่ถรูกทจาใหล้แปดเปฟฟื้อนโดยบาป

มบีคจากรบีกสองคจาทบีกี่ถรูกแปลเปป็น “บรลิสยุทธลิธิ์”:  ฮกักอบีออส และ ฮอสอบีออส เราพบคจาแรกถรูกใชล้สล่วนใหญล่ใน
ภาคพกันธสกัญญาใหมล่ และมกันบล่งบอกถถึงสลิกี่งซถึกี่งถรูกแยกตกันี้งไวล้ตล่างหากแดล่พระเจล้า-ศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ มกันเกบีกี่ยวขล้องกกับสลิกี่งซถึกี่ง
ปลอดสลิกี่งสารพกัดทบีกี่ไมล่เขล้ากกันกกับอยุปนลิสกัยอกันบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า แตล่ ฮอสอบีออส เปป็นคจาทบีกี่ถรูกใชล้ตรงนบีนี้ โดยบล่งบอก
ถถึงผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ในอยุปนลิสกัยของพระองคร์ การกระทจาตล่าง ๆ ของพระองคร์ และพระราชกลิจของพระองคร์ ทจาใหล้สจาเรร็จ
ตามขล้อเรบียกรล้องทยุกประการของพระเจล้า

คจาวล่า “ปราศจากอยุบาย” ในภาษากรบีกคพอ อกัคอาคอส ซถึกี่งหมายถถึง “ไมล่ชกักี่วรล้าย” และเปป็นคจาบรรยายถถึง
อยุปนลิสกัยของผรูล้หนถึกี่งทบีกี่แรงจรูงใจ การกระทจา และทางตล่าง ๆ ของเขาปลอดความไมล่กรยุณา มกันหมายถถึงความสกัตยร์
ซพกี่อกอปรดล้วยความเอาใจใสล่

ดาวลิด ชายผรูล้ตามพระทกัยของพระเจล้า รล้องออกมาวล่า “ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์ไดล้ถพอกจาเนลิดมาในความชกักี่วชล้า 
และมารดาของขล้าพระองคร์ไดล้ตกันี้งครรภร์ขล้าพระองคร์ในบาป” (เพลงสดยุดบี 51:5) มนยุษยร์ทยุกคนถรูกปฏลิสนธลิในบาป
และถรูกกล่อรล่างในความชกักี่วชล้า-แตล่หาเปป็นเชล่นนกันี้นไมล่กกับพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงถรูกกลล่าวถถึงวล่าเปป็น “องคร์บรลิสยุทธลิธิ์
นกันี้น…พระบยุตรของพระเจล้า” (ลรูกา 1:35)

การปฏลิสนธลิของพระเยซรูเปป็นการอกัศจรรยร์ พระองคร์ทรงถรูกปฏลิสนธลิโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์และดกังนกันี้น
จถึงทรงไดล้รกับการยกเวล้นอยล่างสลินี้นเชลิงจากมลทลินของบาปทบีกี่ทจาใหล้ลรูกหลานของอาดกัมแปดเปฟฟื้อน ในยอหร์น 14:30 
พระองคร์ตรกัสวล่า “...ผรูล้ครองแหล่งโลกนบีนี้จะมา และจะฉยุดรกันี้งเราไวล้ไมล่ไดล้ (นกักี่นคพอ “และไมล่มบีสลิกี่งใดในเราเลย”) 
พระองคร์ทรงบรลิสยุทธลิธิ์ ปราศจากตจาหนลิ ปราศจากรลินี้วรอย ไรล้อยุบาย ไรล้พลิษภกัย

หากธรรมชาตลิของพระครลิสตร์ถรูกทจาใหล้มบีมลทลิน พระองคร์กร็คงไมล่มบีคยุณสมบกัตลิทบีกี่จะเปป็นทกันี้งพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด
และปยุโรหลิตของเรา ความบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งธรรมชาตลิของพระองคร์เปป็นสลิกี่งทบีกี่จจาเปป็นตล้องมบีเพพกี่อทบีกี่เราจะถรูกทจาใหล้ครบ
บรลิบรูรณร์ บรลิสยุทธลิธิ์ และเหมาะสมสจาหรกับอาณาจกักรของพระเจล้า

“ปราศจากอยุบาย” (ไรล้อยุบาย) พรรณนาถถึงความสกัมพกันธร์ของพระครลิสตร์ทบีกี่มบีตล่อมนยุษยร์ ในระหวล่างชบีวลิต
ของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก พระองคร์ไมล่เคยทจารล้าย ทดลอง หรพอสรล้างความแปดเปฟฟื้อนใหล้แกล่บยุคคลใดเลยทบีกี่
พระองคร์ทรงตลิดตล่อสกัมพกันธร์ดล้วย พระองคร์ทรงรกักพระเจล้าพระบลิดาดล้วยสลินี้นสยุดพระทกัยของพระองคร์และพระองคร์
ทรงรกักเพพกี่อนบล้านของพระองคร์เหมพอนตกัวพระองคร์เอง พระองคร์ไมล่เคยทจาการอกัศจรรยร์ใดทบีกี่เหร็นแกล่ตกัวและไมล่ไดล้
เดลินทางไปไหนเพพกี่อผลประโยชนร์ของตกัวเองเลย ทกันี้งหมดทบีกี่พระองคร์ทรงกระทจา ทกันี้งหมดทบีกี่พระองคร์ตรกัส ทยุกชกักี่ว
ขณะทบีกี่พระองคร์ทรงมบีชบีวลิต ลล้วนเพพกี่อผรูล้อพกี่น เมพกี่อพระองคร์ทรงถรูกดล่าวล่า พระองคร์กร็ไมล่ไดล้ดล่าวล่ากลกับ เมพกี่อมนยุษยร์ปฏลิบกัตลิ
หยาบชล้าตล่อพระองคร์ พระองคร์กร็ไมล่ไดล้ตอบโตล้ พระองคร์ทรงเปป็นพระเมษโปดกของพระเจล้าในทล่ามกลางพวกสยุนกัข



ปฝ่า
คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “ไรล้มลทลิน” คพอ อกัมอบีตั๊อกันทอส ซถึกี่งหมายถถึง “ปลอดการแปดเปฟฟื้อนอยล่างสลินี้นเชลิง” มกัน

เปป็นเหตยุจจาเปป็นของพระเจล้าทบีกี่พระเยซรูตล้องปลอดการแปดเปฟฟื้อนใด ๆ ของบาปเพพกี่อทบีกี่จะเหมาะสม (ในฐานะมหา
ปยุโรหลิต) ทบีกี่จะเขล้าเฝป้าตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์พระบลิดาในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ภายในมล่านนกันี้นในพลกับพลา จจาเปป็นทบีกี่พระองคร์ตล้อง
ไรล้ตจาหนลิ บรลิสยุทธลิธิ์ ไมล่ถรูกแตะตล้องโดยบาปในแงล่ใดเลย

กล่อนทบีกี่มหาปยุโรหลิตเขล้าไปภายในมล่านในพลกับพลาในตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี เขาตล้องอาบนนี้จา (ลนต. 
16:4) มหาปยุโรหลิตของเราไมล่ตล้องชจาระตกัวใหล้สะอาด พระองคร์ทรงสะอาดหมดจด บรลิสยุทธลิธิ์ ไรล้มลทลิน ไรล้รลินี้วรอย 
ความไรล้มลทลินเปป็นสภาวะเนพองนลิตยร์ของพระองคร์ เปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่พระองคร์จะถรูกทจาใหล้เปป็นมลทลินเพราะวล่าพระองคร์
ทรงเปป็นพระเจล้าในเนพนี้อหนกัง-ทรงถรูกทดลองเหมพอนอยล่างเรา ใชล่แลล้วครกับ-แตล่กร็ปราศจากบาป พวกปยุโรหลิตภายใตล้
ระบบของคนเลวบีสวมเสพนี้อผล้าทบีกี่ทจาดล้วยผล้าปฝ่านสบีขาว ซถึกี่งเปป็นภาพเลร็งถถึงความไรล้มลทลินดล้านศบีลธรรมสล่วนบยุคคลของ
พระครลิสตร์

มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรง “แยกจากคนบาปทกันี้งปวง” นบีกี่ไมล่ไดล้หมายความวล่าพระองคร์ไมล่ไดล้ทรง
ปะปนและคลยุกคลบีกกับพวกคนบาป-พวกฟารลิสบีถถึงกกับกลล่าวหาพระองคร์วล่าเปป็น “มลิตรสหายของพวกคนเกร็บภาษบี
และคนบาป” แตล่พระองคร์ทรงแยกออกและแตกตล่างจากพวกเขาเพราะพระองคร์ไมล่ไดล้เขล้าสล่วนในบาปและนลิสกัยทบีกี่
บาปหนาตล่าง ๆ ของพวกเขา

อยล่างไรกร็ตาม ความคลิดหลกักตรงนบีนี้กร็เกบีกี่ยวขล้องกกับการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงถรูก
ทจาใหล้เปป็นขถึนี้นแลล้วและทรงแยกออกชกักี่วนลิรกันดรร์จากเหลล่ามนยุษยร์ทบีกี่บาปหนา พวกเขาจะไมล่มบีวกันไดล้ดล่าวล่าพระองคร์อบีก 
พระองคร์จะไมล่ถรูกยกี่จายบี ถรูกทยุบตบี หรพอถรูกตรถึงกางเขนอบีกเลย ในการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์อกันทรงสงล่าราศบีของพระองคร์ 
พระองคร์ทรงแยกออกจากทยุกรรูปแบบทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับเนพนี้อหนกังในประสบการณร์นกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้ทนทยุกขร์ดล้วยนนี้จามพอ
ของพวกคนบาปบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระองคร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นจากพวกคนตาย เสดร็จขถึนี้นไปหา
พระบลิดา ถรูกยอมรกับแลล้วโดยพระบลิดาและประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์ กร็เปป็นเครพกี่องพลิสรูจนร์ของ
พระเจล้าถถึงความไรล้บาปของพระบยุตรของพระองคร์

พระองคร์ทรง “ประทกับอยรูล่สรูงกวล่าฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลาย” ตรงนบีนี้เราเหร็นระดกับของการถรูกยกชรูของพระองคร์ 
(ซถึกี่งถรูกกลล่าวไปแลล้วในบททบีกี่ 4 ขล้อ 14) พระองคร์ทรงครูล่ควรกกับตจาแหนล่งของการยกชรูเชล่นนกันี้น พระองคร์ ทรงมบีสลิทธลิธิ์
ในสงล่าราศบีขณะนบีนี้ของพระองคร์ พระองคร์ทรงทจาใหล้พระเจล้าพระบลิดาพอพระทกัยแลล้วในทยุกรายละเอบียดปลบีกยล่อย
และดล้วยเหตยุนบีนี้จถึงทรงครอบครองทบีกี่นกักี่งเบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบน สลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งปวงบกัดนบีนี้
อยรูล่ภายใตล้พระบาททบีกี่มบีรอยตะปรูของพระองคร์แลล้ว!

ในขล้อ 27 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าในทยุกรายละเอบียดแหล่งชบีวลิตของพระองคร์ การรกับใชล้ของ
พระองคร์ ความมรณาของพระองคร์และการฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นทบีกี่พอพระทกัยตล่อ
พระเจล้าพระบลิดาอยล่างไรล้ขบีดจจากกัด และเนพกี่องจากพระครลิสตร์ผรูล้ทรงไรล้บาป ไมล่จจาเปป็นตล้องถวายเครพกี่องบรูชาเพพกี่อ
พระองคร์เอง เครพกี่องบรูชานกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงถวายเพพกี่อผรูล้คนของพระองคร์จถึงมบีผลชกักี่วนลิรกันดรร์ มกันไมล่ตล้องถรูกถวายซนี้จา
อบีก



“...พระองคร์ไดล้ทรงถวายเครพกี่องบรูชาเพบียงครกันี้งเดบียว เมพกี่อพระองคร์ไดล้ทรงถวายพระองคร์เอง” ในทบีกี่นบีนี้มบีการ
ประกาศถถึงการไมล่จจาเปป็นตล้องถวายเครพกี่องบรูชาใด ๆ เพลิกี่มอบีก ความครบบรลิบรูรณร์เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกพรรณนาในขล้อ 26 
ประกาศวล่าพระครลิสตร์ทรงปลอดความอล่อนกจาลกังทกันี้งปวง พวกมหาปยุโรหลิตทบีกี่เปป็นคนเลวบีไมล่สามารถสนองตอบ
ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า ความชอบธรรมของพระเจล้าไดล้เพราะวล่าพวกเขามบีความอล่อนกจาลกัง พวกเขาไมล่มบี
คยุณสมบกัตลิทบีกี่จะทจาการลบมลทลินดล้วยตกัวเองไดล้ พวกเขาถรูกบกังคกับใหล้ตล้องถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาทกันี้งหลายเพราะบาป
ของตกัวเองทยุกวกัน เปป็นครกันี้งคราว ซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีก ในฮบีบรรู 10:1 เครพกี่องบรูชาถรูกถวายซนี้จา “ทยุกปปี ๆ” ในอพยพ 13:10 
คจาแปลแบบตรงตกัวของคจาฮบีบรรูนกันี้นคพอ “วกันทกันี้งหลายสรูล่วกันทกันี้งหลาย”

ภายใตล้ระบบของคนเลวบี มหาปยุโรหลิตทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งจจาเปป็นตล้องถวายโลหลิตเพพกี่อบาปของตกัวเอง
กล่อนทบีกี่จะถวายเครพกี่องบรูชาเพพกี่อบาปของประชาชน-และเขาตล้องทจาเชล่นนบีนี้ซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีก ปปีแลล้วปปีเลล่า แตล่พระครลิสตร์-
ผรูล้ทรงสมบรูรณร์แบบ ไรล้บาป ไรล้อยุบาย-ไมล่จจาเปป็นตล้องถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาหรพอเครพกี่องบรูชาใด ๆ เพพกี่อพระองคร์เอง 
และดล้วยเหตยุนบีนี้เพราะวล่าเครพกี่องบรูชาของพระองคร์สมบรูรณร์แบบ จถึงไมล่จจาเปป็นตล้องมบีเครพกี่องบรูชาใด ๆ เพลิกี่มอบีก การ
ถวายบรูชาของพระครลิสตร์โดยพระโลหลิตของพระองคร์เองดจารงอยรูล่ภายในมล่านนกันี้น “ทางใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิต” (ฮบ. 
10:20)

ในขล้อ 28 เปาโลสรยุปยล่อเรพกี่องราวทกันี้งหมดของสลิกี่งทบีกี่เขาไดล้กลล่าวมาจนถถึงจยุดนบีนี้ ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นยกังยถึดมกักี่น
อยรูล่กกับสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่โมเสสไดล้สถาปนา พวกเขากจาลกังพยายามยถึดพระครลิสตร์ดล้วยมพอขล้างหนถึกี่งและยถึดระบบของคน
เลวบีดล้วยมพออบีกขล้าง ดรูเหมพอนวล่าพวกเขาไมล่อาจยอมรกับขล้อเทร็จจรลิงของพระเจล้าทบีกี่วล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจยุดจบของ
พระราชบกัญญกัตลิเพพกี่อความชอบธรรมสจาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อ

ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นอยากยอมรกับพระเยซรู แตล่พวกเขากร็อยากใหล้ระเบบียบของคนเลวบีอยรูล่ในครลิสตจกักรตล่อไป
ทกันี้ง ๆ ทบีกี่ขล้อเทร็จจรลิงมบีอยรูล่วล่า พระเจล้าไดล้ทรงออกแบบทางใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิตผล่านทางปยุโรหลิตผรูล้หนถึกี่งของอบีกระเบบียบ
แลล้ว-ไมล่ใชล่ระเบบียบของอาโรน แตล่ตามระเบบียบของเมลคบีเซเดค

ครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นพบวล่ามกันยากทบีกี่จะยอมรกับขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระเจล้ากจาลกังอวยพรพวกเขา ไมล่ใชล่
ปลล้นบางสลิกี่งไปจากพวกเขา พวกปยุโรหลิตทบีกี่เปป็นคนเลวบีถรูกแตล่งตกันี้งภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ-มนยุษยร์ทบีกี่มบีความอล่อนกจาลกัง
แตล่ในพระครลิสตร์ ปยุโรหลิตผรูล้สมบรูรณร์แบบนกันี้น พระราชบกัญญกัตลิไดล้ถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงแลล้ว พวกปยุโรหลิตทบีกี่เปป็นคนเลวบี
เปป็นมนยุษยร์ทบีกี่ตายไดล้ พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระบยุตรของพระเจล้า คนเหลล่านกันี้นถรูกแตล่งตกันี้งเขล้าสรูล่ตจาแหนล่งโดยพระราช
บกัญญกัตลิ พระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงถรูกแตล่งตกันี้งเขล้าสรูล่ตจาแหนล่งโดยพระเจล้าพระบลิดา และดล้วยคจา
ปฏลิญาณ พวกปยุโรหลิตทบีกี่เปป็นคนเลวบีปรนนลิบกัตลิเพบียงชกักี่วเวลาสกันี้น ๆ และจากนกันี้นพวกเขากร็ตายหรพอถรูกถอดจาก
ตจาแหนล่งเพราะอายยุทบีกี่มากขถึนี้น แตล่พระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงอยรูล่ตลอดไป ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของ
พระองคร์จะไมล่มบีวกันสลินี้นสยุดเลย! ดกังนกันี้นสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงจกัดหาใหล้แกล่ครลิสตจกักรจถึงเหนพอกวล่าการจกัดหาทกันี้งหลายภาย
ใตล้ระบบของโมเสสและคนเลวบี

คจาทบีกี่แปลเปป็น “ถถึงความสจาเรร็จ” ในภาษากรบีกอล่านวล่า แตล่งตกันี้ง พระครลิสตร์ผรูล้ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่
ของเราทรงเหมาะสมอยล่างสมบรูรณร์แบบกกับผรูล้เชพกี่อเพราะการรกับสภาพเนพนี้อหนกังของพระองคร์ การสลินี้นพระชนมร์ของ
พระองคร์ การฟฟฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ และการถรูกยกชรูของพระองคร์ซถึกี่งบล่งบอกวล่าพระองคร์ทรงทจาใหล้พระเจล้า



พระบลิดาพอพระทกัยอยล่างสมบรูรณร์แบบแลล้ว

ขจ้อเทล็จจรยงตญ่าง ๆ จนถถึงบอัดนฮีนั้เกฮียิ่ยวกอับพระเยซทู
ประการแรก ในบททบีกี่ 1 ขล้อ 1 และ 2 พระครลิสตร์ทรงถรูกแนะนจาใหล้เรารรูล้จกักในฐานะพระบยุตรของ

พระเจล้า ซถึกี่งโดยทางพระองคร์พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่เราแลล้วในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้ และทรงถรูกเปรบียบเทบียบวล่าตรงขล้าม
กกับพวกศาสดาพยากรณร์แหล่งสมกัยกล่อน พระองคร์ทรงเหนพอกวล่าพวกศาสดาพยากรณร์ยลิกี่งนกัก

ประการทบีกี่สอง พระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงถรูกเปรบียบวล่าตรงขล้ามกกับเหลล่าทรูตสวรรคร์ ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าไมล่เคยตรกัส
ดล้วย ณ เวลาใดเลยวล่า “ทล่านเปป็นบยุตรของเรา วกันนบีนี้เราไดล้ใหล้กจาเนลิดทล่านแลล้ว” เหลล่าทรูตสวรรคร์เปป็นผรูล้ถรูกสรล้าง เปป็น
เหลล่าวลิญญาณผรูล้ปรนนลิบกัตลิ พระบยุตรทรงถรูกใหล้บกังเกลิดโดยพระเจล้า พระเจล้าไมล่เคยตรกัสถถึงทรูตสวรรคร์องคร์ใดเลยวล่า 
“เราจะเปป็นบลิดาของเขา และเขาจะเปป็นบยุตรของเรา” พระครลิสตร์พระบยุตรของพระเจล้าทรงมบีพระทบีกี่นกักี่งหนถึกี่ง 
พระองคร์ทรงมบีธารพระกรหนถึกี่ง และเหลล่าทรูตสวรรคร์กร็นมกัสการพระองคร์ (ฮบ. 1:5-8,13)

ประการทบีกี่สาม เราไดล้เหร็นพระครลิสตร์ในแบบทบีกี่ตรงขล้ามกกับโมเสส ซถึกี่งเปป็นผรูล้รกับใชล้ของพระเจล้า และใน
ฐานะผรูล้รกับใชล้เขากร็สกัตยร์ซพกี่อในบล้านของพระเจล้า แตล่พระครลิสตร์ทรงเปป็นบยุตรคนหนถึกี่ง-ใชล่แลล้วครกับ พระบยุตรนกันี้น ผรูล้อยรูล่
เหนพอบล้านของพระเจล้า (ฮบ. 3:5,6)

ประการทบีกี่สบีกี่ เนพกี่องจากพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระบยุตรของพระเจล้าซถึกี่งพระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่เราผล่านทาง
พระองคร์ เนพกี่องจากพระองคร์ทรงเปป็นใหญล่กวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์และทรงเปป็นใหญล่กวล่าโมเสส พระองคร์จถึงทรงมบีสลิทธลิธิ์
และคยุณสมบกัตลิทบีกี่จะกลายเปป็นมหาปยุโรหลิตทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ของเรา ดกังนกันี้นพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์จถึงทรงเตพอนสตลิวล่า “เมพกี่อ
เหร็นแลล้ววล่าพวกเรามบีมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่เสดร็จไปในฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลายแลล้ว พระเยซรูพระบยุตรของพระเจล้า ขอ
ใหล้พวกเรายถึดมกักี่นในการยอมรกับของพวกเรา” (ฮบ. 4:14)

ประการทบีกี่หล้า พระเยซรูครลิสตร์พระบยุตรของพระเจล้าทรงถรูกนจาเสนอในอยุปนลิสกัยแบบเมลคบีเซเดคของ
พระองคร์-เมลคบีเซเดคเปป็นภาพเลร็ง พระครลิสตร์ทรงเปป็นของจรลิง เราไดล้เหร็นตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์ทบีกี่ถรูก
เปรบียบวล่าตรงขล้ามกกับตจาแหนล่งปยุโรหลิตของอาโรนและลรูกหลานของเขา พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่าง
ชกัดเจนแลล้ววล่าพระเยซรูครลิสตร์ทรงถรูกทจาใหล้ถถึงความสจาเรร็จแลล้วผล่านทางการทนทยุกขร์ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าแทล้
ในเนพนี้อหนกัง แตล่ถถึงแมล้พระองคร์มบีศกักดลิธิ์ศรบีแหล่งความเปป็นพระบยุตรของพระเจล้า พระองคร์กร็ทรงเรบียนรรูล้ความเชพกี่อฟฟัง
และทรงถรูกทจาใหล้ถถึงความสจาเรร็จแลล้วผล่านทางการทนทยุกขร์ (ฮบ. 5:8-10)

ประการทบีกี่หก เราไดล้ยลินคจาเตพอนอกันนล่าเกรงขามทบีกี่วล่าเนพกี่องจากพระบยุตรของพระเจล้าไดล้สลินี้นพระชนมร์ความ
มรณาอกันนล่าอกับอายแหล่งกางเขนนกันี้น ทรงเตร็มพระทกัยสละชบีวลิตของพระองคร์ในความปวดรล้าวและความอกับอาย
เพพกี่อทบีกี่เราจะไดล้มบีชบีวลิต คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินขล่าวสารนบีนี้และจากนกันี้นกร็กลกับไปหาศาสนายลิวกร็ตรถึงพระบยุตรของพระเจล้า
เขล้ากกับตกัวพวกเขาเองอบีกรอบและทจาใหล้พระองคร์อกับอายอยล่างเปปิดเผย-และเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่พวกเขาจะกลกับใจ
ใหมล่

ความรอดไมล่ใชล่พระครลิสตร์บวกศาสนายลิว และไมล่ใชล่ศาสนายลิวบวกพระครลิสตร์ แตล่เปป็น “พระครลิสตร์ใน
ทล่านทกันี้งหลาย อกันเปป็นทบีกี่หวกังแหล่งสงล่าราศบี” เราครบบรลิบรูรณร์ในพระองคร์-ไมล่ตล้องเพลิกี่มอะไรเขล้าไป ไมล่ตล้องหกักอะไร
ออก-พระครลิสตร์แตล่เพบียงผรูล้เดบียว



และสยุดทล้ายแลล้ว เราไดล้เรบียนรรูล้วล่ามหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงบรลิสยุทธลิธิ์ ไรล้อยุบาย ไรล้มลทลิน แยกออก
จากพวกคนบาป ประทกับอยรูล่สรูงกวล่าฟป้าสวรรคร์ ปยุโรหลิตผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ไมล่จจาเปป็นตล้องถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาประจจาวกัน 
พระองคร์ไดล้ทรงถวายเครพกี่องบรูชาทบีกี่เปป็นตกัวพระองคร์เองครกันี้งเดบียว และผล่านทางเครพกี่องบรูชาเดบียวนกันี้นพระองคร์ทรง
ทจาใหล้ “คนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกแยกตกันี้งไวล้” ถถึงทบีกี่สจาเรร็จเปป็นนลิตยร์แลล้ว พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะชล่วยใหล้รอดจนถถึง
ทบีกี่สยุดเพราะวล่าพระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่เสมอไปเพพกี่อทจาการทรูลวลิงวอนเผพกี่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่มาหาพระเจล้าโดยพระองคร์

ไมล่เคยมบีศาสดาพยากรณร์ ปยุโรหลิต หรพอกษกัตรลิยร์ใดทบีกี่เปป็นเหมพอนพระครลิสตร์ของเรา! พระองคร์ทรงมบีชบีวลิต 
พระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์ พระองคร์ทรงเปป็นขถึนี้นอบีก พระองคร์เสดร็จผล่านฟป้าสวรรคร์ขถึนี้นไปแลล้ว พระเจล้าพระบลิดาทรง
รกับพระองคร์และประทานทบีกี่นกักี่งหนถึกี่งบนพระทบีกี่นกักี่งนกันี้นทบีกี่อยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์ และหลกังจากเสรร็จสลินี้น
พระราชกลิจแหล่งการไถล่แลล้ว พระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตของเรากร็ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่เสมอไปเพพกี่อทจาการทรูลวลิงวอนเผพกี่อผรูล้เชพกี่อ
ทกันี้งหลาย



พระครยสตต์ปนุโรหยตผทูจ้สมบทูรณต์แบบ
บททฮียิ่ 8

8:1 บกัดนบีนี้ เรพกี่องสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่พวกเรากลล่าวถถึงแลล้วนกันี้น ขล้อสรยุปกร็คพอวล่า พวกเรามบีมหาปยุโรหลิตอยล่างนบีนี้เอง ผรูล้ไดล้
ประทกับเบพนี้องขวาพระทบีกี่นกักี่งแหล่งผรูล้ทรงเดชานยุภาพในฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลาย
8:2 เปป็นผรูล้ปรนนลิบกัตลิแหล่งสถานบรลิสยุทธลิธิ์ และแหล่งพลกับพลาอกันแทล้จรลิง ซถึกี่งองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าไดล้ทรงตกันี้งไวล้ และไมล่ใชล่
มนยุษยร์
8:3 เพราะวล่ามหาปยุโรหลิตทยุกคนไดล้ถรูกตกันี้งขถึนี้นเพพกี่อใหล้ถวายบรรดาของกจานกัลและเครพกี่องบรูชา ดล้วยเหตยุนบีนี้จถึงจจาเปป็นทบีกี่
มนยุษยร์ผรูล้นบีนี้ตล้องมบีสลิกี่งหนถึกี่งสลิกี่งใดถวายดล้วย
8:4 เพราะถล้าพระองคร์ทรงอยรูล่บนแผล่นดลินโลก พระองคร์กร็จะไมล่ไดล้ทรงเปป็นปยุโรหลิต โดยเหร็นวล่ามบีปยุโรหลิตหลายคนทบีกี่
ถวายบรรดาของกจานกัลตามพระราชบกัญญกัตลิอยรูล่แลล้ว
8:5 ซถึกี่งเปป็นผรูล้ทบีกี่ปรนนลิบกัตลิตามแบบและเงาแหล่งสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ในสวรรคร์ เหมพอนโมเสสไดล้ถรูกพระเจล้าทรงเตพอนสตลิ
ครกันี้นเมพกี่อทล่านพรล้อมทบีกี่จะสรล้างพลกับพลานกันี้น พระองคร์ตรกัสวล่า ‘เพราะ ดรูเถลิด เจล้าจงทจาทยุกสลิกี่งตามแบบอยล่างทบีกี่ไดล้
สจาแดงแกล่เจล้าบนภรูเขานกันี้น’
8:6 แตล่บกัดนบีนี้ พระองคร์ไดล้ทรงรกับการปรนนลิบกัตลิอกันยอดเยบีกี่ยมกวล่า โดยทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็นคนกลางแหล่งพกันธสกัญญา
อกันดบีกวล่าสกักเพบียงใดดล้วย ซถึกี่งไดล้ทรงตกันี้งไวล้บนบรรดาพระสกัญญาอกันดบีกวล่า
8:7 เพราะวล่าถล้าพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นไมล่มบีขล้อผลิดพลาดใด ๆ กร็คงไมล่ตล้องเสาะหาทบีกี่สจาหรกับพกันธสกัญญาทบีกี่สองนกันี้น
8:8 ดล้วยวล่าโดยทรงพบขล้อผลิดพลาดกกับพวกเขา พระเจล้าจถึงตรกัสวล่า ‘“ดรูเถลิด วกันเวลาจะมาถถึง” องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า
ตรกัสวล่า “เมพกี่อเราจะทจาพกันธสกัญญาใหมล่กกับวงศร์วานแหล่งอลิสราเอล และกกับวงศร์วานของยรูดาหร์
8:9 ไมล่ใชล่ตามพกันธสกัญญาซถึกี่งเราไดล้กระทจากกับบรรพบยุรยุษของพวกเขา ในวกันทบีกี่เราจรูงมพอของพวกเขาเพพกี่อนจาพวก
เขาออกมาจากแผล่นดลินแหล่งอบียลิปตร์ เพราะวล่าเขาเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้ดจาเนลินตล่อไปในพกันธสกัญญาของเรา และเราไมล่ใสล่ใจ
พวกเขาแลล้ว” องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าตรกัสดกังนบีนี้แหละ
8:10 “ดล้วยวล่านบีกี่เปป็นพกันธสกัญญาซถึกี่งเราจะกระทจากกับวงศร์วานแหล่งอลิสราเอล ภายหลกังวกันเหลล่านกันี้น” องคร์พระผรูล้เปป็น
เจล้าตรกัสดกังนบีนี้แหละ “เราจะบรรจยุบรรดาราชบกัญญกัตลิของเราไวล้ในจลิตใจของพวกเขา และจะจารถึกราชบกัญญกัตลิเหลล่า
นกันี้นไวล้ในใจของพวกเขา และเราจะเปป็นพระเจล้าองคร์หนถึกี่งแกล่พวกเขา และพวกเขาจะเปป็นประชากรหมรูล่หนถึกี่งแกล่เรา
8:11 และพวกเขาจะไมล่สอนเพพกี่อนบล้านของแตล่ละคน และพบีกี่นล้องของแตล่ละคน โดยกลล่าววล่า ‘จงรรูล้จกักองคร์พระผรูล้
เปป็นเจล้า’ เพราะทยุกคนจะรรูล้จกักเรา ตกันี้งแตล่คนตกี่จาตล้อยทบีกี่สยุดจนถถึงคนใหญล่คนโตทบีกี่สยุด
8:12 เพราะเราจะเมตตาตล่อบรรดาการอธรรมของพวกเขา และบรรดาบาปและความชกักี่วชล้าของพวกเขา เราจะ
ไมล่จดจจาอบีกตล่อไป”’
8:13 ในทบีกี่พระองคร์ตรกัสวล่า “พกันธสกัญญาใหมล่” พระองคร์กร็ทรงทจาใหล้พกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นเกล่าไป บกัดนบีนี้สลิกี่งซถึกี่งเสพกี่อม
ลงและกจาลกังเกล่าแกล่ไปนกันี้น กร็พรล้อมแลล้วทบีกี่จะหายลกับไป

ขล้อ 1 และ 2: “บกัดนบีนี้ เรพกี่องสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่พวกเรากลล่าวถถึงแลล้วนกันี้น ขล้อสรยุปกร็คพอวล่า พวกเรามบีมหาปยุโรหลิต



อยล่างนบีนี้เอง ผรูล้ไดล้ประทกับเบพนี้องขวาพระทบีกี่นกักี่งแหล่งผรูล้ทรงเดชานยุภาพในฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลาย เปป็นผรูล้ปรนนลิบกัตลิแหล่งสถาน
บรลิสยุทธลิธิ์ และแหล่งพลกับพลาอกันแทล้จรลิง ซถึกี่งองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าไดล้ทรงตกันี้งไวล้ และไมล่ใชล่มนยุษยร์”

“บกัดนบีนี้ เรพกี่องสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่พวกเรากลล่าวถถึงแลล้วนกันี้น ขล้อสรยุปกร็คพอวล่า” เราควรเขล้าใจวล่าทกันี้งหมดทบีกี่ถรูกสอน
แลล้วในบทกล่อน ๆ ถรูกสรยุปยล่อในพระคจาขล้อนบีนี้หรพอ? ไมล่ใชล่ครกับ เพราะทกันี้งหมดทบีกี่ถรูกสอนในเจร็ดบทแรกนกันี้นไมล่ถรูก
พรรณนาตรงนบีนี้ แตล่ในพระคจาขล้อนบีนี้เรามบีการสจาเรร็จครบถล้วนของทกันี้งหมดทบีกี่ไดล้ไปกล่อนแลล้ว คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “ขล้อ
สรยุป” จะแปลใหล้ดบีขถึนี้นไดล้วล่า “ประเดร็นใหญล่ จยุดเดล่นทบีกี่เปป็นมงกยุฎ” ดกังนกันี้นเรากร็จะอล่านไดล้วล่า “จากสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งเรา
ไดล้กลล่าวไปแลล้ว นบีกี่เปป็นประเดร็นใหญล่ จยุดเดล่นทบีกี่เปป็นมงกยุฎ” เปาโลไมล่เพบียงกจาลกังสรยุปยล่อสลิกี่งทบีกี่เขาประกาศไปแลล้ว 
เขากจาลกังนจาเสนอประเดร็นใหญล่ของสลิกี่งทบีกี่เขาจวนจะกลล่าวเชล่นกกัน ประเดร็นใหญล่นกันี้นกร็คพอวล่า พระครลิสตร์ ซถึกี่งอยรูล่
ภายในมล่านนกันี้นและประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าแลล้ว ทรงเปป็น “ผรูล้ปรนนลิบกัตลิแหล่งสถานบรลิสยุทธลิธิ์ และ
แหล่งพลกับพลาอกันแทล้จรลิง”

“พวกเรามบีมหาปยุโรหลิตอยล่างนบีนี้เอง…”-นกักี่นคพอ มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงเหนพอกวล่าพวกปยุโรหลิตทบีกี่
เปป็นคนเลวบี พระครลิสตร์ทรงเปป็นสรยุปรวมทกันี้งหมดของสงล่าราศบีทกันี้งสลินี้นของความเปป็นพระเจล้าและสรยุปรวมทกันี้งหมด
ของความสมบรูรณร์แบบทกันี้งสลินี้นของความเปป็นมนยุษยร์-พระเจล้าผรูล้ไรล้ขล้อครหาและมนยุษยร์ผรูล้ไรล้ขล้อครหา พระองคร์ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์ในอจานาจ แตล่พระองคร์กร็ทรงอล่อนโยนอยล่างไมล่อาจบรรยายไดล้และไรล้ขบีดจจากกัดในความเวทนาและความ
เมตตากรยุณา พระองคร์ไมล่เพบียงทราบทยุกความตล้องการของเรา แตล่พระองคร์ทรงรรูล้สถึกความตล้องการของเราและ
ทรงรล่วมแบล่งปฟันความทยุกขร์ของเราอยล่างแทล้จรลิงดล้วย พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะชล่วยเหลพอ คนี้จาจยุน รกักษาไวล้ 
และปลอบประโลมใจ ไมล่วล่าความตล้องการของเราหรพอความทยุกขร์ของเราจะเปป็นอะไรกร็ตาม

ในฐานะเปป็นของจรลิงของอาโรน พระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงถรูกทจาใหล้ถถึงทบีกี่สจาเรร็จแลล้ว
ผล่านทางการทนทยุกขร์ ขณะอยรูล่ในเนพนี้อหนกัง พระองคร์ทรงรรูล้สถึกทยุกความเจร็บปวด ทรงสรูล้ทนทยุกความปวดรล้าวของ
จลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกาย ทบีกี่มนยุษยร์ทบีกี่ตายไดล้คนใดจะสรูล้ทนหรพอรรูล้จกักไดล้

ในฐานะเปป็นของจรลิงของเมคลบีเซเดค บกัดนบีนี้พระครลิสตร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า ทรง
เปป็นปยุโรหลิตกษกัตรลิยร์ ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระองคร์ไมล่เพบียงสมบรูรณร์แบบ มกันไมล่สลินี้นสยุดและไมล่เปลบีกี่ยนแปลงเชล่นกกัน

“...ผรูล้ไดล้ประทกับเบพนี้องขวาพระทบีกี่นกักี่งแหล่งผรูล้ทรงเดชานยุภาพในฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลาย” ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระ
ครลิสตร์ไดล้เสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์และบกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่บน
พระทบีกี่นกักี่งของพระองคร์แลล้ว กร็เปป็นขล้อพลิสรูจนร์วล่าพระองคร์ไมล่ใชล่ผรูล้ปรนนลิบกัตลิแหล่งสถานบรลิสยุทธลิธิ์ของพวกยลิวบนแผล่นดลิน
โลก พระองคร์ไมล่ใชล่แคล่อบีกคนหนถึกี่งในสายของพวกปยุโรหลิตทบีกี่เปป็นคนเลวบี พระองคร์ทรงเปป็นปยุโรหลิตและผรูล้ปรนนลิบกัตลิ
แหล่งของจรลิงนกันี้น-สถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์นกันี้น-และในทบีกี่นบีนี้เราถรูกแนะนจาใหล้รรูล้จกักกกับคจาบรรยายเกบีกี่ยวกกับสถาน
บรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์นกันี้นซถึกี่งตรงขล้ามกกับสถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งแผล่นดลินโลก

พลกับพลาแหล่งระบบของคนเลวบีเปป็นภาพเลร็ง แตล่บกัดนบีนี้พระเยซรูทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตในของจรลิงนกันี้น-ใน
สวรรคร์ ภายในมล่านนกันี้น เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า

ในบททบีกี่ 1 เราอล่านวล่าพระครลิสตร์ “ไดล้ประทกับนกักี่ง ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพเบพนี้องบน” 
ซถึกี่งคจากลล่าวนบีนี้นจาเสนอความสรูงสล่งแหล่งตกัวตนของพระองคร์และตจาแหนล่งของพระองคร์ ขล้อพระคจาตอนนบีนี้ของเราชบีนี้ใหล้



เราเหร็นความสรูงสล่งของพระองคร์และสลิทธลิอจานาจแบบพระเจล้าของพระองคร์ บกัดนบีนี้พระครลิสตร์ทรงครอบครองสถาน
ทบีกี่แหล่งอจานาจในฐานะผรูล้ทรงเทล่าเทบียมรล่วมกกับพระบลิดา-พระเจล้าพระบลิดาและพระเจล้าพระบยุตรประทกับเคบียงขล้าง
กกันบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณนกันี้น

การนกักี่งอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระบลิดาไมล่เพบียงบล่งบอกถถึงเกบียรตลิยศและเดชานยุภาพ แตล่บล่งบอกถถึง
ความรกักอกันลนี้จาลถึกเชล่นกกัน อล่านเพลงสดยุดบีบททบีกี่ 45 ทกันี้งบทและสกังเกตขล้อ 9 เปป็นพลิเศษ: “พระราชลินบีผรูล้ประดกับดล้วย
ทองคจาแหล่งเมพองโอฟปีรร์ไดล้ประทกับยพนอยรูล่ ณ เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์” จงสกังเกต 1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 2:19 และ
เนหะมบียร์ 2:6 เชล่นกกัน

ภาพทบีกี่ถรูกนจาเสนอในขล้อพระคจาจากภาคพกันธสกัญญาเดลิมเหลล่านบีนี้กร็คพอวล่า กษกัตรลิยร์ฝฝ่ายโลกปปีตลิยลินดบีทบีกี่จะใหล้ผรูล้
ทบีกี่เขารกักอยรูล่ขวามพอของเขา ซถึกี่งบล่งบอกถถึงความรกักและความชพกี่นชมยลิกี่งนกัก ในระหวล่างการรกับใชล้บนโลกนบีนี้ของพระ
ครลิสตร์ พระเจล้าพระบลิดาทรงประกาศมากกวล่าหนถึกี่งหนวล่าพระองคร์ทรงพอพระทกัยพระบยุตรยลิกี่งนกัก ในยอหร์น 10:17
พระเยซรูตรกัสวล่า “เหตยุฉะนกันี้นพระบลิดาของเราจถึงทรงรกักเรา เพราะเราสละชบีวลิตของเรา…” ในยอหร์น 8:29 
พระองคร์ตรกัสวล่า “เราทจาสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งเปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยพระองคร์เสมอ” พระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ทรงยอมรกับ
พระบยุตรเขล้าในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดและทรงปปีตลิยลินดบีทบีกี่ใหล้พระบยุตรประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์

จงเชพกี่อสลิกี่งนบีนี้เถลิด ทล่านผรูล้อล่านทบีกี่รกัก: พระทบีกี่นกักี่งแหล่งเดชานยุภาพของพระเจล้าคงจะเปป็นสถานทบีกี่แหล่งความ
หวาดหวกักี่นและความสยดสยองสจาหรกับคนทบีกี่ยกังไมล่ไดล้บกังเกลิดใหมล่ การไดล้เหร็นพระเจล้าบนพระทบีกี่นกักี่งนกันี้นคงจะทจาใหล้
บยุคคลเชล่นนกันี้นหวาดกลกัวยลิกี่งนกัก แตล่พระครลิสตร์ประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งนกันี้นเพพกี่อกลล่าวยอมรกับทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ และเพพกี่อนจา
เสนอพวกเขาแบบไรล้ความผลิดตล่อพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ ขอบคยุณพระเจล้าทบีกี่พระเยซรูไมล่ทรงละอายทบีกี่จะเรบียกเรา
วล่าพบีกี่นล้อง!

สจาหรกับผม นบีกี่เปป็นหลินกล้อนบนสยุดของพบีระมลิดแหล่งความจรลิงของครลิสเตบียน-จยุดเดล่นทบีกี่เปป็นมงกยุฎของ
พบีระมลิดแหล่งความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน: มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา ผรูล้ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระทบีกี่นกักี่ง
ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพในฟป้าสวรรคร์

“ผรูล้ปรนนลิบกัตลิแหล่งสถานบรลิสยุทธลิธิ์…” พวกปยุโรหลิตแหล่งระบบของเลวบีไมล่เคยถรูกกลล่าววล่านกักี่งลงเลย-ไมล่มบีเกล้าอบีนี้
ในสถานบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น งานของพวกเขาไมล่เคยเสรร็จสลินี้น: “และปยุโรหลิตทยุกคนกร็ยพนปรนนลิบกัตลิอยรูล่ทยุกวกัน ๆ และถวาย
บรรดาเครพกี่องบรูชาอยล่างเดบียวกกันบล่อย ๆ…แตล่มนยุษยร์ผรูล้นบีนี้…ประทกับเบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า” (ฮบ. 
10:11,12)

ภายใตล้ระบบของเลวบี ในวกันทจาการลบมลทลินนกันี้น เครพกี่องสกัตวบรูชากร็ถรูกฆล่าขล้างนอก ทบีกี่ประตรูของพลกับพลา 
จากนกันี้นโลหลิตจถึงถรูกนจาเขล้าไปภายในมล่านและถรูกประพรมบนพระทบีกี่นกักี่งกรยุณาในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด (อล่านเลวบีนลิตลิ 16- 
ทกันี้งบท)

พระครลิสตร์ผรูล้ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตของเราไดล้หลกักี่งรลินพระโลหลิตของพระองคร์บนกางเขนนกันี้นและสละวาง
ชบีวลิตของพระองคร์ แตล่ความมรณาไมล่อาจรกันี้งพระองคร์ไวล้ไดล้ พระองคร์ทรงเปป็นขถึนี้น พระองคร์เสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์และนจา
เสนอพระองคร์เองตล่อพระบลิดาภายในมล่านในสถานบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้น แตล่พระองคร์ไมล่ทรงยพนอยรูล่ทบีกี่นกักี่นทยุกวกัน 
พระองคร์ไดล้ถวายเครพกี่องบรูชาเดบียว (ตกัวพระองคร์เอง) และจากนกันี้นกร็ตรกัสวล่า “สจาเรร็จแลล้ว!” ดกังนกันี้นพระองคร์จถึงทรงนกักี่ง



ลงแลล้วตอนนบีนี้
มบีกลล่าวในฮบีบรรู 8:2 วล่าพระเยซรูทรงเปป็น “ผรูล้ปรนนลิบกัตลิ” อาจมบีคนถามวล่า “คจากลล่าวนบีนี้ไมล่ขกัดแยล้งกกับคจา

ประกาศของพระองคร์ทบีกี่วล่า ‘สจาเรร็จแลล้ว’ หรพอ? ผรูล้ปรนนลิบกัตลิกร็เปป็นผรูล้รกับใชล้คนหนถึกี่ง และถล้าพระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้
ปรนนลิบกัตลิ พระองคร์จะไมล่ใชล่ผรูล้รกับใชล้หรพอ?”

เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าราคาแหล่งการไถล่นกันี้นถรูกจล่ายแลล้วและงานรกับใชล้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ในเรพกี่องการไถล่ไดล้
สจาเรร็จแลล้ว พระองคร์ทรงทจางานนกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อจะกระทจาสจาเรร็จครบถล้วนแลล้ว แตล่งานปรนนลิบกัตลิของ
พระองคร์ดจาเนลินตล่อไปในสถานบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น ในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้น-ไมล่ใชล่บนแผล่นดลินโลกในพระวลิหารโบราณนกันี้น แตล่
ใน “พลกับพลาอกันแทล้จรลิง ซถึกี่งองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าไดล้ทรงตกันี้งไวล้ และไมล่ใชล่มนยุษยร์”

สวรรคร์คพอสถานบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นซถึกี่งพระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงปรนนลิบกัตลิอยรูล่ขล้างในตอนนบีนี้ จง
สกังเกตฮบีบรรู 9:24 และ 10:19

“เพราะพระองคร์ทอดพระเนตรลงมาจากทบีกี่สรูงแหล่งสถานบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ จากสวรรคร์พระเยโฮวาหร์
ไดล้ทอดพระเนตรแผล่นดลินโลก” (สดด. 102:19)

“พลกับพลาอกันแทล้จรลิง” ไมล่ไดล้ตรงขล้ามกกับวลิหารเหลล่านกันี้นของพวกตล่างชาตลิ แตล่ตรงขล้ามกกับพลกับพลาของ
ชนชาตลิอลิสราเอลซถึกี่งคงอยรูล่ชกักี่วคราว-ภาพเลร็งของของจรลิงนกันี้น “พลกับพลาอกันแทล้จรลิง” เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพลกับพลา
ของคนเลวบีถรูกกจาหนดและถรูกบกัญชาโดยพระเจล้า พระเจล้าไดล้ประทานแบบอยล่างนกันี้นแกล่โมเสสและโมเสสปฏลิบกัตลิ
ตามแบบแปลนเหลล่านกันี้นในการกล่อสรล้างพลกับพลา ตามทบีกี่พระเจล้าทรงบกัญชา แตล่ถถึงแมล้วล่าพระเจล้าประทานแบบ
อยล่างนกันี้น โมเสสกร็เปป็นผรูล้กล่อสรล้าง-และพลกับพลาทบีกี่แทล้จรลิงซถึกี่งถรูกกลล่าวถถึงในทบีกี่นบีนี้คพออะไร? มกันคพอความเปป็นมนยุษยร์
ของพระครลิสตร์ “พลกับพลา” ถรูกใชล้หลายหนในพระคกัมภบีรร์เพพกี่อกลล่าวถถึงรล่างกายของมนยุษยร์ จงหมายเหตยุ 2 โครลินธร์
5:1, 2 เปโตร 1:13 และขล้ออพกี่น ๆ

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ซถึกี่งตรกัสผล่านปากกาทบีกี่ไดล้รกับการดลใจของยอหร์นผรูล้เปป็นทบีกี่รกัก ตรกัสวล่า “พระวาทะไดล้
รกับสภาพเปป็นเนพนี้อหนกัง และทรงอาศกัยอยรูล่ (ตกันี้งพลกับพลา) ทล่ามกลางพวกเรา” (ยอหร์น 1:14) ฮบีบรรู 9:11 กลล่าววล่า 
“แตล่โดยทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้เสดร็จมาเปป็นมหาปยุโรหลิตแหล่งสลิกี่งดบีตล่าง ๆ ทบีกี่จะมาถถึง โดยทางพลกับพลาอกันยลิกี่งใหญล่กวล่าและ
สมบรูรณร์ยลิกี่งกวล่า ทบีกี่ไมล่ไดล้สรล้างดล้วยมพอมนยุษยร์ คพอทบีกี่จะกลล่าววล่า มลิใชล่ของโลกนบีนี้”

“พลกับพลาอกันแทล้จรลิง” กลล่าวถถึงความเปป็นมนยุษยร์ของพระครลิสตร์อยล่างชกัดเจน พลกับพลาของชนชาตลิ
อลิสราเอลเปป็นภาพเลร็งอยล่างหนถึกี่งของพระครลิสตร์ผรูล้ทรงรกับสภาพเนพนี้อหนกัง

“...ซถึกี่งองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าไดล้ทรงตกันี้งไวล้ และไมล่ใชล่มนยุษยร์” นบีกี่หมายถถึงการประสรูตลิจากหญลิงพรหมจารบี ซถึกี่งชบีนี้
ไปยกังลกักษณะเฉพาะตกัวทบีกี่เหนพอธรรมชาตลิและแหลล่งกจาเนลิดจากพระเจล้าของความเปป็นมนยุษยร์ของพระครลิสตร์ “ดกัง
นกันี้นเมพกี่อพระองคร์เสดร็จเขล้ามาในโลกแลล้ว พระองคร์จถึงตรกัสวล่า ‘เครพกี่องสกัตวบรูชาและเครพกี่องบรูชาพระองคร์ไมล่ไดล้ทรง
ประสงคร์ แตล่พระองคร์ไดล้ทรงจกัดเตรบียมรล่างกายหนถึกี่งไวล้สจาหรกับขล้าพระองคร์” (ฮบ. 10:5) “แตล่ขณะทบีกี่โยเซฟยกังคลิดใน
สลิกี่งเหลล่านบีนี้อยรูล่ ดรูเถลิด ทรูตสวรรคร์องคร์หนถึกี่งขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า มาปรากฏแกล่โยเซฟในความฝฟัน โดยกลล่าววล่า “โย
เซฟ ทล่านผรูล้เปป็นบยุตรชายของดาวลิดเออ๋ย อยล่ากลกัวทบีกี่จะรกับมารบียร์มายกังทล่านเพพกี่อเปป็นภรรยาของทล่านเลย เพราะวล่าผรูล้
ซถึกี่งถรูกปฏลิสนธลิในเธอเปป็นโดยเดชพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์” (มธ. 1:20)



วลบีสยุดทล้ายนบีนี้ในขล้อ 2 กลล่าวชกัดเจนเชล่นกกันวล่าพระครลิสตร์ไมล่ไดล้มบีบลิดาทบีกี่เปป็นมนยุษยร์ เหมพอนอยล่างทบีกี่ถรูกนจา
เสนอในลรูกา 1:34,35: “แลล้วมารบียร์กลล่าวแกล่ทรูตสวรรคร์นกันี้นวล่า “สลิกี่งนบีนี้จะเปป็นไปอยล่างไรไดล้ เพราะขล้าพเจล้ายกังไมล่ไดล้
รล่วมกกับชายคนใด” และทรูตสวรรคร์องคร์นกันี้นตอบและกลล่าวแกล่เธอวล่า “พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์จะเสดร็จลงมาบนเธอ 
และฤทธลิธิ์เดชของผรูล้สรูงสยุดจะปกคลยุมเธอ เหตยุฉะนกันี้นองคร์บรลิสยุทธลิธิ์ซถึกี่งจะบกังเกลิดมาจากเธอดล้วยจะถรูกเรบียกวล่า พระ
บยุตรของพระเจล้า!”

ขล้อ 3: “เพราะวล่ามหาปยุโรหลิตทยุกคนไดล้ถรูกตกันี้งขถึนี้นเพพกี่อใหล้ถวายบรรดาของกจานกัลและเครพกี่องบรูชา ดล้วยเหตยุนบีนี้
จถึงจจาเปป็นทบีกี่มนยุษยร์ผรูล้นบีนี้ตล้องมบีสลิกี่งหนถึกี่งสลิกี่งใดถวายดล้วย”

งานรกับใชล้หลกักทบีกี่เฉพาะเจาะจงของมหาปยุโรหลิตของพระเจล้าคพอ “ถวายเครพกี่องบรูชา” ดกังนกันี้นพระครลิสตร์ 
มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่นกันี้น จถึงตล้องถรูกกจาหนดใหล้ถวายเครพกี่องบรูชาเชล่นกกัน พระองคร์ไดล้ถวายแลล้ว และยกังทรงกระทจา
กลิจในฐานะผรูล้ทรูลวลิงวอนและคนกลางของเราอยรูล่เหมพอนเดลิม โดยกระทจาสลิกี่งซถึกี่งเปป็นของสถานบรลิสยุทธลิธิ์ของจรลิงนกันี้น

บททบีกี่ 3 ขล้อ 1 นจาเสนอพระครลิสตร์ในสถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์ ผรูล้ทรงปรนนลิบกัตลิตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าเพพกี่อ
ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลาย มหาปยุโรหลิตภายใตล้ระบบคนเลวบีไมล่สามารถเขล้าไปในสถานบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้จนกวล่าเขาไดล้ถวายเครพกี่อง
บรูชาดล้วยโลหลิต นกักี่นคพอเครพกี่องสกัตวบรูชาแลล้ว ดล้วยเหตยุนบีนี้ เนพกี่องจากพระเยซรูทรงเปป็นของจรลิงของภาพเลร็งนกันี้น 
พระองคร์จถึงตล้อง “มบีสลิกี่งหนถึกี่งสลิกี่งใดถวายดล้วย” และเนพกี่องจากพระองคร์ทรงถรูกเหร็นในสถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์นกันี้น 
นกักี่นจถึงเปป็นขล้อพลิสรูจนร์วล่าพระองคร์ไดล้ถวายเครพกี่องบรูชาหนถึกี่งซถึกี่งถรูกยอมรกับโดยพระเจล้าพระบลิดาแลล้ว

พระองคร์ไดล้ถวายอะไร? พระองคร์ไดล้ถวายพระองคร์เอง- “ผรูล้ทรงบรลิสยุทธลิธิ์ ปราศจากอยุบาย ไรล้มลทลิน แยก
จากคนบาปทกันี้งปวง”

พระเยซรูทรงเปป็นพยานแกล่พวกศกัตรรูของพระองคร์วล่าพระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลกเพพกี่อกระทจาตามนนี้จา
พระทกัยของพระบลิดา พระองคร์ทรงเปป็นพยานเพลิกี่มเตลิมอบีกวล่าพระองคร์ไดล้กระทจาสลิกี่งสารพกัดทบีกี่ชอบพระทกัยพระบลิดา
เสมอ และจากนกันี้น กล่อนทบีกี่พระองคร์เสดร็จไปยกังกลโกธา พระองคร์ตรกัสวล่า “ขล้าพระองคร์ถวายสงล่าราศบีแดล่พระองคร์
แลล้วบนแผล่นดลินโลก ขล้าพระองคร์กระทจาพระราชกลิจซถึกี่งพระองคร์ไดล้ประทานใหล้ขล้าพระองคร์กระทจานกันี้นสจาเรร็จแลล้ว”
(ยอหร์น 17:4)

พระโลหลิตของพระองคร์ ซถึกี่งหลกักี่งรลินบนกางเขนนกันี้น ไดล้ทจาใหล้ทยุกรายละเอบียดปลบีกยล่อยแหล่งแผนการของ
พระเจล้าสจาเรร็จครบถล้วนแลล้ว ซถึกี่งทจาใหล้พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ชอบธรรมและทรงนกับวล่าคนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดล้
ดล้วย พระเยซรูทรงทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าสจาเรร็จจรลิงแลล้ว พระองคร์ทรงดจาเนลินชบีวลิตทบีกี่ไรล้บาป พระองคร์ไดล้
สลินี้นพระชนมร์ความมรณาเพพกี่อเปป็นเครพกี่องบรูชา และพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์กร็เปปิดสถานบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด
นกันี้นใหล้พระองคร์แลล้ว บกัดนบีนี้พระองคร์ทรงอยรูล่ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้าภายในมล่านนกันี้น โดยปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่เปป็น
มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา

พระเยซรูคงไมล่มบีทางถวายเครพกี่องบรูชาทบีกี่พระราชบกัญญกัตลิเรบียกรล้องไดล้ เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นจยุดจบของ
พระราชบกัญญกัตลิเพพกี่อความชอบธรรม แตล่พระองคร์ไดล้ถวายเครพกี่องบรูชาทบีกี่ดบีกวล่า (ฮบ. 10:5-13) พระครลิสตร์ทรงทจาใหล้
พระราชบกัญญกัตลิสจาเรร็จแลล้ว และในการทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลิสจาเรร็จ พระองคร์ไดล้ทจาใหล้ระบบของคนเลวบีสจาเรร็จจรลิง
แลล้ว พกันธสกัญญาอกันเกล่านกันี้นจถึงตล้องหลบีกทางใหล้แกล่พกันธสกัญญาอกันใหมล่นกันี้น เพราะวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี



และตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์ไมล่อาจอยรูล่รล่วมกกันไดล้ ปราศจากเครพกี่องสกัตวบรูชา ตจาแหนล่งปยุโรหลิตกร็คงเปป็นการ
ตล้มตยุอ๋นและการลล้อเลบียน แตล่พระครลิสตร์ มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา ไดล้เสดร็จเขล้าไปอยรูล่ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์พระเจล้า
แลล้วพรล้อมกกับพระโลหลิตของพระองคร์เองซถึกี่งไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่า มบีคล่าประเสรลิฐและประทานชบีวลิต

พระองคร์ไดล้ถวายพระองคร์เองบนกางเขนนกันี้น แตล่พระองคร์กร็กจาลกังถวายอยรูล่ทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของ
พระเจล้า ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์พระเจล้าพระองคร์กจาลกังถวายการนมกัสการ คจาอธลิษฐานตล่าง ๆ และคจาสรรเสรลิญของ
คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เปป็นของพระองคร์เอง ตราบใดทบีกี่เราอยรูล่ในพลกับพลาแหล่งเนพนี้อหนกังนบีนี้ การนมกัสการของเรา คจาอธลิษฐาน
ตล่าง ๆ ของเรา การกระทจาทบีกี่ดบีทบีกี่สยุดของเราและความคลิดทบีกี่สรูงสล่งทบีกี่สยุดของเรากร็ยกังไมล่สมบรูรณร์แบบ และไมล่มบีสลิกี่งใดทบีกี่
ไมล่สมบรูรณร์แบบจะสามารถเขล้าไปอยรูล่ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ ดล้วยเหตยุนบีนี้ มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่
ของเราจถึงทรงทจาการทรูลวลิงวอนเพพกี่อเรา พระองคร์ทรงรกับของถวายตล่าง ๆ ทบีกี่ไมล่สมบรูรณร์แบบของเราไปและทรง
ชจาระพวกมกันใหล้สะอาด และพระองคร์เองทรงถวายสลิกี่งเหลล่านกันี้นแดล่พระบลิดาอยล่างสมบรูรณร์แบบและครบบรลิบรูรณร์

ขล้อ 4: “เพราะถล้าพระองคร์ทรงอยรูล่บนแผล่นดลินโลก พระองคร์กร็จะไมล่ไดล้ทรงเปป็นปยุโรหลิต โดยเหร็นวล่ามบี
ปยุโรหลิตหลายคนทบีกี่ถวายบรรดาของกจานกัลตามพระราชบกัญญกัตลิอยรูล่แลล้ว”

พระคจาขล้อนบีนี้ รวมถถึงขล้อ 3 ดล้วย มองยล้อนกลกับไปยกังคจาประกาศของขล้อ 1 และ 2 ตรงนบีนี้เรามบีขล้อพลิสรูจนร์
เพลิกี่มเตลิมวล่าตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่ไมล่รรูล้สลินี้นสยุดของพระครลิสตร์ตล้องอยรูล่ในสถานบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่แทล้จรลิงนกันี้นในสวรรคร์ ศาสนายลิว
พรล้อมกกับระบบแบบคนเลวบีของมกันไดล้ถวายของกจานกัล “ตามพระราชบกัญญกัตลิ” แตล่พระครลิสตร์ไดล้แทนทบีกี่ตจาแหนล่ง
ปยุโรหลิตทบีกี่เปป็นภาพเลร็งนกันี้นแลล้ว-พระองคร์ทรงเปป็นตกัวจรลิงนกันี้น, ของจรลิงนกันี้น พระองคร์ไดล้เสดร็จมาจากเผล่ายรูดาหร์และไมล่
อาจเปป็นปยุโรหลิตแบบคนเลวบีไดล้ ดกังนกันี้นพระองคร์จถึงตล้องปรนนลิบกัตลิในพลกับพลาทบีกี่แตกตล่างไปจากเดลิม

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไมล่ไดล้กลล่าววล่าพระครลิสตร์ไมล่ไดล้เปป็นปยุโรหลิตคนหนถึกี่งตอนทบีกี่พระองคร์เคยอยรูล่บนโลกนบีนี้ 
เราอล่านในฮบีบรรู 2:17, 5:7-9, และ 7:26,27 วล่าพระองคร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนพวกพบีกี่นล้องของพระองคร์ในทยุก
ประการเพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะไดล้เปป็นมหาปยุโรหลิตคนหนถึกี่งทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อและเปปีปี่ยมความกรยุณา มกันเปป็นหนล้าทบีกี่แบบปยุโรหลิตทบีกี่
พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเราทรงปฏลิบกัตลิบนกางเขนนกันี้นตอนทบีกี่พระองคร์ไดล้ถวายพระโลหลิตและพระกายของพระองคร์
เองเปป็นเครพกี่องบรูชา แตล่เราตล้องจจาไวล้วล่าภายใตล้ระบบคนเลวบี การแคล่ฆล่าเครพกี่องสกัตวบรูชาไมล่ไดล้ถพอวล่าเปป็นเครพกี่องบรูชาทบีกี่
ถวายแดล่พระเจล้า ตล้องมบีการฆล่าสกัตวร์ตกัวนกันี้นบนแทล่นบรูชากล่อน จากนกันี้นโลหลิตจถึงตล้องถรูกนจาเขล้าไปภายในมล่านและนจา
เสนอบนพระทบีกี่นกักี่งกรยุณาตล่อพระเจล้า ดกังนกันี้นพระครลิสตร์จถึงไดล้กลายเปป็นมหาปยุโรหลิตของเราตอนทบีกี่พระองคร์ทรงฟฟฟื้น
คพนพระชนมร์ บนกางเขนนกันี้นพระองคร์ทรงถวายเครพกี่องบรูชานกันี้นในตจาแหนล่งของมหาปยุโรหลิตของพระเจล้า และใน
ฐานะมหาปยุโรหลิตพระองคร์ไดล้ถวายเครพกี่องบรูชาของพระองคร์ (พระโลหลิตของพระองคร์) ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์พระเจล้า
แลล้ว คจากลล่าวของเปาโลคพอ “ถล้าพระองคร์ทรงอยรูล่บนแผล่นดลินโลก พระองคร์กร็จะไมล่ไดล้ทรงเปป็นปยุโรหลิต” เพราะ
อะไร? เพราะวล่ามบีคนปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่นกันี้นอยรูล่แลล้ว

พวกปยุโรหลิตฝฝ่ายโลกตล้องปฏลิบกัตลิตามระเบบียบของเลวบีและเปป็นคนของเผล่าเลวบี ในครอบครกัวของอาโรน 
พระครลิสตร์ผรูล้นบีนี้ไมล่ทรงเปป็นแบบนกันี้น นอกจากนบีนี้ องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของเราคงไมล่สามารถกระทจากลิจในฐานะมหา
ปยุโรหลิตในพลกับพลาบนโลกนบีนี้ตามพระราชบกัญญกัตลิไดล้ เพราะวล่าไมล่มบีสถานบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่เหมาะสมกกับตกัวตนทบีกี่หาใด
เทบียบของพระองคร์ ในสวรรคร์เพบียงเทล่านกันี้น ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้าเอง ตล้องเปป็นสถานบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นซถึกี่งเปป็นทบีกี่



ๆ พระครลิสตร์จะทรงนจาเครพกี่องบรูชาของพระองคร์เขล้าไปไดล้ เนพกี่องจากพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า
ในทบีกี่นบีนี้เปาโลไมล่เพบียงยพนยกันคจากลล่าวเหลล่านกันี้นของขล้อพระคจาหลายขล้อกล่อนหนล้า แตล่ประกาศดล้วยวล่าไมล่มบี

มหาปยุโรหลิตบนแผล่นดลินโลกวกันนบีนี้แลล้ว-และศาสนาทบีกี่ปราศจากมหาปยุโรหลิตเพพกี่อทจาการทรูลวลิงวอนตล่อพระเจล้าเพพกี่อ
ประชาชนกร็ไรล้สาระ วล่างเปลล่า ไรล้หกัวใจ และไมล่มบีชบีวลิต ไมล่มบีมหาปยุโรหลิตบนแผล่นดลินโลกวกันนบีนี้เพพกี่อเปป็นคนกลาง
ระหวล่างผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายกกับพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ มหาปยุโรหลิตของผรูล้เชพกี่อบกัดนบีนี้ประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณ
แลล้ว

ขล้อ 5: “ซถึกี่งเปป็นผรูล้ทบีกี่ปรนนลิบกัตลิตามแบบและเงาแหล่งสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ในสวรรคร์ เหมพอนโมเสสไดล้ถรูกพระเจล้า
ทรงเตพอนสตลิ ครกันี้นเมพกี่อทล่านพรล้อมทบีกี่จะสรล้างพลกับพลานกันี้น พระองคร์ตรกัสวล่า ‘เพราะ ดรูเถลิด เจล้าจงทจาทยุกสลิกี่งตามแบบ
อยล่างทบีกี่ไดล้สจาแดงแกล่เจล้าบนภรูเขานกันี้น’”  

ในทบีกี่นบีนี้เปาโลพลิสรูจนร์สลิกี่งทบีกี่เขากลล่าวในตอนตล้นของขล้อ 4 การมบีอยรูล่ของของจรลิงนกันี้นซถึกี่งนกักี่งอยรูล่เบพนี้องขวา
พระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพแลล้วเรบียกรล้องใหล้ภาพเลร็งนกันี้นจากไปเสบีย-นกักี่นคพอ ภาพเลร็งนกันี้นถรูกเอาออกไปแลล้ว
เนพกี่องจากตกัวจรลิงนกันี้นไดล้ปรากฏตกัวแลล้ว (ศถึกษา ฮบีบรรู 9:8-10)

งานรกับใชล้ทกันี้งหมดภายใตล้ระบบคนเลวบีเปป็นเพบียงภาพเลร็งหนถึกี่ง ซถึกี่งถรูกออกแบบมาเพพกี่อเลร็งลล่วงหนล้าถถึงตกัว
ตนและพระราชกลิจของพระครลิสตร์ และเมพกี่อครบกจาหนดเวลา ของจรลิงนกันี้นไดล้มาแลล้วในตกัวจรลิง-พระครลิสตร์ ผรูล้ทรง
ถพอกจาเนลิดจากผรูล้หญลิงคนหนถึกี่ง เพพกี่อทบีกี่จะไถล่คนทกันี้งหลายทบีกี่อยรูล่ภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ (กท. 4:4,5)

เมพกี่อพระเยซรูทรงสล่งคพนวลิญญาณของพระองคร์ใหล้แกล่พระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ ศาสนายลิวกร็ถรูกเอาออกไป
แลล้วอยล่างชกัดเจน มล่านในพระวลิหารนกันี้นถรูกฉบีกจากบนลงลล่าง (มธ. 27:51) แนล่นอนวล่าพวกปยุโรหลิตยกังปรนนลิบกัตลิตล่อ
ไปในพระวลิหารนกันี้นจนกระทกักี่งมกันถรูกทจาลายโดยทลิตกัสในปปี ค.ศ. 70 แตล่เครพกี่องสกัตวบรูชาและของถวายของพวกเขา
ไมล่มบีประโยชนร์อกันใดเลยเพราะวล่าพระเมษโปดกผรูล้ทรงไรล้ตจาหนลิหรพอรลินี้วรอยไดล้ถรูกปลงพระชนมร์แลล้วและไมล่มบีเครพกี่อง
บรูชาอพกี่นทบีกี่พระเจล้าจะทรงยอมรกับ

ขล้อ 5 สอนวล่ามบีบางสลิกี่งทบีกี่เหนพอกวล่าพลกับพลาทบีกี่จกับตล้องไดล้ซถึกี่งพระเจล้าทรงสจาแดงแกล่โมเสส พลกับพลาทบีกี่
โมเสสสรล้างนกันี้นจาเสนอภาพของความเปป็นจรลิงตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณและฝฝ่ายสวรรคร์ เปป็นภาพเลร็งลล่วงหนล้าถถึง
พลกับพลาหรพอสถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์นกันี้น งานปรนนลิบกัตลิทกันี้งหมดของพวกปยุโรหลิตทบีกี่เปป็นคนเลวบีเกบีกี่ยวขล้องกกับสลิกี่ง
ตล่าง ๆ ฝฝ่ายโลกและเปป็นเพบียงเงาของสถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์และพระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา

“...ดรูเถลิด เจล้าจงทจาทยุกสลิกี่งตามแบบอยล่างทบีกี่ไดล้สจาแดงแกล่เจล้าบนภรูเขานกันี้น” นบีกี่เปป็นคจาพรูดทบีกี่ยกมาจากอพยพ 
25:40 และถรูกใสล่ไวล้ตรงนบีนี้อยล่างจงใจโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์เพพกี่อทบีกี่จะแสดงใหล้เหร็นวล่างานปรนนลิบกัตลิและงานรกับใชล้
ของพวกปยุโรหลิตคนเลวบีตามพระราชบกัญญกัตลินกันี้นเปป็นเพบียงภาพ ๆ หนถึกี่งทบีกี่ถรูกออกแบบโดยพระเจล้าเพพกี่อทบีกี่จะนจาเสนอ
การมาของตกัวจรลิงนกันี้นซถึกี่งถรูกพบฝฝ่ายวลิญญาณในพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของเรา

เราควรหมายเหตยุไวล้วล่าถถึงแมล้โมเสสเปป็นผรูล้มบีการศถึกษาดบีทบีกี่สยุดคนหนถึกี่งในสมกัยของเขา ไดล้เลล่าเรบียนในสตลิ
ปฟัญญาทยุกแขนงของอบียลิปตร์ การศถึกษาของเขากร็ไมล่มบีคยุณคล่าฝฝ่ายวลิญญาณเลย (หรพอไมล่มบีประโยชนร์อกันใดเลยเมพกี่อพรูด
ถถึงการกระทจาตล่าง ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณ) โมเสสถรูกสกักี่งใหล้กระทจาทยุกสลิกี่งตามทบีกี่พระเจล้าทรงรล่างพลิมพร์เขบียวพวกมกันไวล้

มบีบทเรบียนฝฝ่ายวลิญญาณทบีกี่โดดเดล่นประการหนถึกี่งตรงนบีนี้สจาหรกับผรูล้เชพกี่อทยุกคน เราควรเชพกี่อฟฟัง “องคร์พระผรูล้เปป็น



เจล้าตรกัสดกังนบีนี้” แทนทบีกี่จะทจาตามประเพณบีตล่าง ๆ ของมนยุษยร์และโปรแกรมขององคร์กรศาสนาตล่าง ๆ ในการ
ดจาเนลินชบีวลิตประจจาวกันของเรา ในการนมกัสการของเรา ในแผนการตล่าง ๆ ของเรา ในสลิกี่งสารพกัดทบีกี่เรากระทจา เรา
ควรแนล่ใจวล่าเราอยรูล่ในนนี้จาพระทกัยของพระเจล้าและวล่าเรากระทจาตามสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงสจาแดงแกล่เราและ
บกัญชาเราในพระวจนะของพระองคร์

พอันธสอัญญาทอันั้งสองนอันั้น:
พระครยสตต์ทรงเปป็นคนกลางของพอันธสอัญญาทฮียิ่ดฮีกวญ่า

ขล้อ 6: “แตล่บกัดนบีนี้ พระองคร์ไดล้ทรงรกับการปรนนลิบกัตลิอกันยอดเยบีกี่ยมกวล่า โดยทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็นคนกลาง
แหล่งพกันธสกัญญาอกันดบีกวล่าสกักเพบียงใดดล้วย ซถึกี่งไดล้ทรงตกันี้งไวล้บนบรรดาพระสกัญญาอกันดบีกวล่า”

บทนบีนี้ของหนกังสพอฮบีบรรูกลล่าวถถึงสองสลิกี่งเปป็นหลกัก: สลิกี่งแรก คพอขอบเขตแหล่งงานปรนนลิบกัตลิของมหาปยุโรหลิตผรูล้
ยลิกี่งใหญล่ของเรา สลิกี่งทบีกี่สอง คพอพกันธสกัญญานกันี้นทบีกี่ดบีกวล่า

เปาโลกจาลกังพยายามทบีกี่จะนจาชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเขล้าสรูล่ความรรูล้ทบีกี่วล่าพระเจล้าไมล่ไดล้ทรงพรากไปจากพวกเขา 
แตล่ไดล้ทรงเพลิกี่มเขล้ากกับความหวกังของพวกเขา ระบบคนเลวบีไมล่มบีสลิกี่งใดทบีกี่สมบรูรณร์แบบหรพอถาวรมายพกี่นเสนอเลย แตล่
พระครลิสตร์ “ไดล้ทรงรกับการปรนนลิบกัตลิอกันยอดเยบีกี่ยมกวล่า” พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าแทล้จรลิงในเนพนี้อหนกัง พระองคร์
ทรงเปป็นคนกลางทบีกี่ยอดเยบีกี่ยมกวล่าเพราะวล่าพระองคร์ทรงถรูกแตล่งตกันี้งเปป็นมหาปยุโรหลิตพรล้อมกกับคจาปฏลิญาณหนถึกี่งและ
ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระองคร์ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์ พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดพกันธสกัญญาหนถึกี่งทบีกี่ดบีกวล่าซถึกี่งตกันี้งอยรูล่บน
บรรดาพระสกัญญาทบีกี่ดบีกวล่าเยอะ

ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นดรูเหมพอนจะไมล่สามารถตกัดใจจากตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีและระบอบของโมเสสไดล้ 
พระวลิหารนกันี้นยกังอยรูล่ในกรยุงเยรรูซาเลร็มและระเบบียบพลิธบีเหลล่านกันี้นทบีกี่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกล่โมเสสกร็ยกังถรูกถพอปฏลิบกัตลิ
กกันอยรูล่ มกันเปป็นเรพกี่องยากสจาหรกับพวกเขาทบีกี่จะเขล้าใจวล่าพระเจล้าจะทรงเอาตจาแหนล่งปยุโรหลิต พลกับพลา ระเบบียบพลิธบี
ตล่าง ๆ ออกไปไดล้อยล่างไร และทรงตกันี้งทางใหมล่ขถึนี้นมา พวกเขาไมล่อาจเขล้าใจไดล้วล่าพระเจล้าทรงเอาความหวกังของ
พวกเขา ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพวกเขา บรรดาพระสกัญญาของพวกเขา พกันธสกัญญาของพวกเขาไปเสบียแลล้ว แตล่วล่า
พระองคร์ไดล้ประทานพกันธสกัญญาใหมล่อกันหนถึกี่งแกล่พวกเขาและระบอบหนถึกี่งทบีกี่ดบีกวล่าโดยมบีพระครลิสตร์เปป็นประมยุขของ
มกัน-และในพระครลิสตร์ความเปป็นพระเจล้ากร็ดจารงอยรูล่อยล่างเตร็มเปปีปี่ยมในฝฝ่ายรล่างกาย

สจาหรกับการศถึกษาคล้นควล้าเพลิกี่มเตลิมของคยุณ ขล้อพระคจาตอนหลกัก ๆ ทบีกี่ทกันี้งสองพกันธสกัญญานกันี้นถรูกกลล่าวถถึง 
ถรูกพรรณนา และถรูกเปรบียบเทบียบความตรงขล้ามกกัน คพอ 2 โครลินธร์บททบีกี่ 3; กาลาเทบีย บททบีกี่ 3 และ 4; และฮบีบรรู 
บททบีกี่ 8,9 และ 12

ในขล้อ 6 ของบทนบีนี้ของเราเรามบีการเปลบีกี่ยนผล่าน เปาโลผล่านจากหกัวขล้อเรพกี่องตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระ
ครลิสตร์ซถึกี่งเหนพอกวล่าพระราชบกัญญกัตลิ ไปสรูล่ความยอดเยบีกี่ยมของพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นซถึกี่งเหนพอกวล่าพกันธสกัญญาเกล่านกันี้น 
กล่อนโลกนบีนี้ไดล้มบีขถึนี้นมา พระเจล้าพระบลิดาไดล้ทรงกจาหนดวล่าพระครลิสตร์ตล้องมบีความเปป็นเอกในสลิกี่งสารพกัด พระนาม
ของพระองคร์อยรูล่เหนพอทยุกนาม-ในสวรรคร์ ในแผล่นดลินโลก และใตล้แผล่นดลินโลก

“แตล่บกัดนบีนี้…” นบีกี่บล่งบอกถถึงเวลาหนถึกี่งทบีกี่เฉพาะเจาะจงและเปรบียบเทบียบความตรงขล้ามกกันระหวล่างยยุคแหล่ง



พระคยุณกกับยยุคแหล่งบกัญญกัตลิของโมเสส-เวลานกันี้นเมพกี่อพวกปยุโรหลิตคนเลวบีคอยปรนนลิบกัตลิ “ตามแบบและเงาแหล่งสลิกี่ง
เหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ในสวรรคร์” แตล่บกัดนบีนี้พระครลิสตร์ปยุโรหลิตแหล่งสวรรคร์ทรงปรนนลิบกัตลิในพลกับพลาแหล่งสวรรคร์นกันี้นซถึกี่งอยรูล่
ภายในมล่าน โดยประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า

ในโรม 3:21 เปาโลกลล่าววล่า “แตล่บกัดนบีนี้ ความชอบธรรมของพระเจล้าโดยปราศจากพระราชบกัญญกัตลิไดล้ถรูก
สจาแดงแลล้ว…” พระเจล้าไดล้ทรงสจาแดงความชอบธรรมของพระองคร์ในพระครลิสตร์แลล้ว “เพพกี่อประกาศความชอบ
ธรรมของพระองคร์ ณ เวลานบีนี้ เพพกี่อพระองคร์จะทรงชอบธรรม และเปป็นผรูล้ทรงกระทจาใหล้คนทบีกี่เชพกี่อในพระเยซรูเปป็นผรูล้
ชอบธรรม” (รม. 3:26)

“แตล่บกัดนบีนี้” ในพระคจาขล้อนบีนี้ของเราและ “ณ เวลานบีนี้” ในโรม 3:26 ชบีนี้ไปยกังเวลาเดบียวกกัน-การเสดร็จมา
ของพระครลิสตร์ พระผรูล้ชล่วยใหล้รอด คนกลาง มหาปยุโรหลิต องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า และกษกัตรลิยร์ผรูล้จะเสดร็จมานกันี้น ระบบ
คนเลวบีถรูกเอาออกไปแลล้วอยล่างชกัดเจน พระครลิสตร์ทรงเปป็น “การปรนนลิบกัตลิอกันยอดเยบีกี่ยมกวล่า” เพราะวล่าพระองคร์
ทรงเปป็น “ผรูล้ปรนนลิบกัตลิแหล่งสถานบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น” ซถึกี่งเปป็นของจรลิงและทบีกี่คงอยรูล่ถาวร ขณะทบีกี่พวกปยุโรหลิตคนเลวบี
ปรนนลิบกัตลิในพลกับพลานกันี้นซถึกี่งคงอยรูล่ชกักี่วคราวเทล่านกันี้น-เงาของสถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์นกันี้นอกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งพระเยซรูทรง
อยรูล่ตอนนบีนี้

“แตล่บกัดนบีนี้ พระองคร์ไดล้ทรงรกับการปรนนลิบกัตลิอกันยอดเยบีกี่ยมกวล่า…” พระครลิสตร์ทรงไดล้รกับการปรนนลิบกัตลิอกัน
ยอดเยบีกี่ยมกวล่านบีนี้มาไดล้อยล่างไร? คจาตอบถรูกพบในฮบีบรรู 1:4: “โดยทรงถรูกทจาใหล้ดบีกวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์มากนกัก ตามทบีกี่
พระองคร์ทรงไดล้รกับพระนามทบีกี่ประเสรลิฐกวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์นกันี้นเปป็นมรดก”

พระครลิสตร์ไดล้เสดร็จเขล้าสรูล่มรดกนบีนี้กล่อนอพกี่นและสจาคกัญทบีกี่สยุดเพราะพระประสงคร์และพระดจารลินลิรกันดรร์ของ
พระเจล้าพระบลิดา มกันถรูกตกลงไวล้หมดแลล้วกล่อนโลกนบีนี้ไดล้มบีขถึนี้นมา (1 ปต. 1:18-23; วว. 13:8) และเมพกี่อถถึงเวลาทบีกี่
กจาหนดไวล้พระเจล้าไดล้ทรงเรบียกพระเยซรูมาสรูล่งานรกับใชล้นบีนี้ (ฮบ. 5:4,5)

“โอ พระเจล้าขล้า พระทบีกี่นกักี่งของพระองคร์ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ ธารพระกรแหล่งอาณาจกักรของ
พระองคร์กร็เปป็นธารพระกรเทบีกี่ยงธรรม พระองคร์ทรงรกักความชอบธรรมและทรงเกลบียดชกังความชกักี่ว ฉะนกันี้นพระเจล้า
คพอพระเจล้าของพระองคร์ไดล้ทรงเจลิมพระองคร์ไวล้ ดล้วยนนี้จามกันแหล่งความยลินดบียลิกี่งกวล่าพระสหายทกันี้งปวงของพระองคร์”
(เพลงสดยุดบี 45:6,7)

พระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงไดล้รกับ “งานปรนนลิบกัตลิทบีกี่ดบีกวล่า” นบีนี้-ไมล่ใชล่ผล่านทางเนพนี้อหนกัง ไมล่ใชล่โดยกระบวนการ
ตามกฎหมาย ไมล่ใชล่ผล่านทางการเจลิมตกันี้งหรพอการแตล่งตกันี้งโดยมนยุษยร์ พระองคร์ทรงถรูกยกชรูขถึนี้นสรูล่ตจาแหนล่งสรูงทบีกี่สยุดใน
สวรรคร์เพราะวล่าธรรมชาตลิมนยุษยร์ของพระเยซรู ในความเปป็นหนถึกี่งเดบียวกกับความเปป็นพระเจล้า ไดล้ทจาใหล้ความเปป็น
พระเจล้าพอพระทกัยแลล้ว พระเยซรูครลิสตร์ทรงเปป็นมนยุษยร์-และพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นมนยุษยร์ทบีกี่
ไดล้ลล่วงเกลินพระเจล้า แตล่พระองคร์กร็ทรงเปป็นพระเจล้าในมนยุษยร์ทบีกี่ไดล้ลล่วงเกลินนกันี้น ความเปป็นหนถึกี่งเดบียวกกันของธรรมชาตลิ
มนยุษยร์ของพระองคร์ (ไมล่รวมบาป) กกับความเปป็นพระเจล้าทบีกี่ไมล่มบีผรูล้ใดครหาไดล้ไดล้ทจาใหล้ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าอลิกี่ม
เอมแลล้วและพระองคร์นกักี่งอยรูล่วกันนบีนี้-มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา-โดยทจางานรกับใชล้นบีนี้ทบีกี่ดบีกวล่าใหล้สจาเรร็จครบถล้วนเพราะ
ความรกักของพระเจล้า พระคยุณของพระเจล้า และสตลิปฟัญญาของพระเจล้า

“เพราะวล่ามบีพระเจล้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตล่ผรูล้เดบียวระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ คพอพระเยซรูครลิสตร์



ผรูล้ทรงสภาพเปป็นมนยุษยร์ ผรูล้ไดล้ประทานพระองคร์เองเปป็นคล่าไถล่สจาหรกับคนทกันี้งปวง เพพกี่อทบีกี่จะถรูกเปป็นพยานรกับรองใน
เวลาอกันเหมาะ” (1 ทธ. 2:5,6)

ในภาษาทบีกี่เรบียบงล่าย นบีกี่เปป็นความจรลิงทบีกี่ถรูกนจาเสนอในขล้อ 6: “แตล่บกัดนบีนี้ (ในยยุคแหล่งพระคยุณอกันเปปีปี่ยมสงล่า
ราศบีนบีนี้ ยยุคแหล่งพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์นบีนี้) พระองคร์ (พระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา) ทรงไดล้รกับ (โดยมรดก
จากพระเจล้าเพราะพระองคร์ทรงทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยแลล้ว) การปรนนลิบกัตลิอกันยอดเยบีกี่ยมกวล่า (ยอดเยบีกี่ยมกวล่าอา
โรนหรพอพวกปยุโรหลิตเลวบีคนใด) โดยทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็นคนกลาง (แตล่ผรูล้เดบียว) แหล่งพกันธสกัญญาอกันดบีกวล่าสกักเพบียงใด
ดล้วย (ดบีกวล่าเพราะวล่าไมล่มบีเงาหรพอภาพเลร็งตล่าง ๆ แลล้ว-มบีแตล่ตกัวจรลิง-ในพกันธสกัญญาอกันใหมล่นกันี้น)”

คนกลางคพอ ผรูล้ทบีกี่เจรจาตล่อรองระหวล่างสองฝฝ่ายทบีกี่เขล้าสรูล่พกันธสกัญญาหนถึกี่งหรพอขล้อตกลงหนถึกี่ง ดกังนกันี้นพระ
ครลิสตร์จถึงทรงเจรจาตล่อรองระหวล่างผรูล้เชพกี่อกกับพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ พระสกัญญาเหลล่านกันี้นภายใตล้พกันธสกัญญาใหมล่
นบีนี้กร็ดบีกวล่าตรงทบีกี่วล่าหลกัก ๆ แลล้วพวกมกันเกบีกี่ยวขล้องกกับบรรดาพระพรฝฝ่ายวลิญญาณอกันเปป็นนลิรกันดรร์ แทนทบีกี่จะ
เกบีกี่ยวขล้องกกับบรรดาพระพรฝฝ่ายโลกทบีกี่คงอยรูล่ชกักี่วคราว มบีพระสกัญญาตล่าง ๆ เกบีกี่ยวกกับความตล้องการประจจาวกันของ
เราแนล่นอน แตล่วล่าพระสกัญญาทบีกี่ดบีกวล่าเหลล่านกันี้นเกบีกี่ยวขล้องกกับชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณของเรา พระเจล้าตรกัสกกับเราแลล้วโดย
พระบยุตรของพระองคร์ (“บกัดนบีนี้ความสวล่างแทล้นกันี้นกร็สล่องแสงอยรูล่”) และพระสกัญญาเหลล่านกันี้นทบีกี่ทรงทจาไวล้กกับผรูล้เชพกี่อใน
คจาตรกัสของพระเยซรูกร็ดบีกวล่าคจาสกัญญาเหลล่านกันี้นแหล่งพกันธสกัญญาอกันเกล่านกันี้น

เราตล้องพลิจารณาดล้วยวล่าบรรดาพระสกัญญาของพกันธสกัญญาอกันเกล่านกันี้นมบีใหล้แกล่พวกยลิวเปป็นหลกัก ขณะทบีกี่
พกันธสกัญญาอกันใหมล่นบีนี้ใหล้พระสกัญญาตล่าง ๆ แกล่ “ผรูล้ใดกร็ตาม”-ยลิว ตล่างชาตลิ รวย จน ทาส หรพอไท “ผรูล้ใดทบีกี่มบีใจ
ปรารถนา” กร็ใหล้ผรูล้นกันี้นมาเถลิด!

ขล้อ 7: “เพราะวล่าถล้าพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นไมล่มบีขล้อผลิดพลาดใด ๆ กร็คงไมล่ตล้องเสาะหาทบีกี่สจาหรกับพกันธ
สกัญญาทบีกี่สองนกันี้น”

“ไมล่มบีขล้อผลิดพลาด” บล่งบอกถถึง “ปลอดขล้อบกพรล่อง” ไมล่มบีความผลิดหรพอขล้อผลิดพลาดในพกันธสกัญญาของ
โมเสส-พระเจล้าผรูล้ทรงสมบรูรณร์แบบไมล่มบีทางประทานพกันธสกัญญาทบีกี่ไมล่สมบรูรณร์แบบ ความผลิดไมล่ไดล้อยรูล่ทบีกี่พระเจล้า แตล่
อยรูล่ทบีกี่มนยุษยร์ พระราชบกัญญกัตลินกันี้นบรลิสยุทธลิธิ์ (รม. 7:12) แตล่พกันธสกัญญาอกันเกล่านกันี้นไมล่ไดล้บรรจยุเงพกี่อนไขทกันี้งหมดทบีกี่จจาเปป็น
ในตกัวมกันเองเพพกี่อสนองความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับบาป (ฮบ. 7:19) พระราชบกัญญกัตลิไมล่ไดล้ถรูกประทานใหล้
เพพกี่อทบีกี่จะชล่วยใหล้รอด: “เพราะฉะนกันี้น โดยการกระทจาเหลล่านกันี้นแหล่งพระราชบกัญญกัตลิ จะไมล่มบีเนพนี้อหนกังใด ๆ ถรูกนกับวล่า
ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองคร์ เพราะวล่าโดยพระราชบกัญญกัตลินกันี้นคพอความรรูล้เกบีกี่ยวกกับบาป” (รม. 3:20) 
พระราชบกัญญกัตลิเปป็นครรูเพพกี่อนจาเรามาถถึงพระครลิสตร์ (กท. 3:24,25) มกันถรูกออกแบบมาเพพกี่อทบีกี่จะเปป็นการเตรบียม
พรล้อมไปสรูล่ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณมหกัศจรรยร์ของพระเจล้า

“พกันธสกัญญาอกันแรก” นกันี้นทบีกี่ถรูกพรูดถถึงตรงนบีนี้คพอ พกันธสกัญญาของพระเจล้ากกับชนชาตลิอลิสราเอลบนภรูเขาซบี
นาย ศถึกษา อพยพ 19:5; 34:27,28; พระราชบกัญญกัตลิ 4:13 พกันธสกัญญานกันี้นระหวล่างพระเจล้ากกับชนชาตลิอลิสราเอล
ถรูกใหล้สกัตยาบกันโดยโลหลิต (อพย. 24:4-8)

พกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นมบีลกักษณะภายนอก มกันตกันี้งมาตรฐานทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียกรล้องไวล้ตรงหนล้าชนชาตลิ
อลิสราเอล แตล่มกันไมล่ไดล้ใหล้พลกังทบีกี่จะชล่วยใหล้พวกเขาสามารถดจาเนลินชบีวลิตไดล้ถถึงมาตรฐานนกันี้น



พกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นเกบีกี่ยวขล้องกกับมนยุษยร์ในเนพนี้อหนกัง และดล้วยเหตยุนบีนี้เพราะความอล่อนแอของเนพนี้อหนกัง 
พระราชบกัญญกัตลิจถึงไมล่สามารถทจาสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียกรล้องใหล้สจาเรร็จไดล้ (รม. 8:3)

พกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นใหล้เครพกี่องสกัตวบรูชาเพพกี่อไถล่บาป นกักี่นคพอ เครพกี่องบรูชาทบีกี่มบีโลหลิต แตล่มกันเปป็นโลหลิตของ
พวกสกัตวร์และคยุณคล่าของมกันกร็เปป็นพลิธบีการ ไมล่จบีรกัง ภาพเลร็งหรพอเงา มกันไมล่สามารถขจกัดบาปของมนยุษยร์ออกไปไดล้
จรลิง ๆ ดล้วยเหตยุนบีนี้เครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นภายใตล้ระบบของโมเสสและพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นจถึงไมล่สามารถใหล้การไถล่
ไดล้ และดกังนกันี้นพระเจล้าจถึงตล้องจกัดหาพกันธสกัญญาอกันหนถึกี่งทบีกี่ดบีกวล่า มกันถรูกจกัดหาใหล้แลล้วในพระเมษโปดกของพระเจล้า 
พระองคร์ผรูล้ไดล้ประทานพระองคร์เอง-เครพกี่องบรูชาเดบียว ซถึกี่งถรูกถวายครกันี้งเดบียว ไมล่ตล้องถวายซนี้จาอบีกเลย และเครพกี่องบรูชา
เดบียวนกันี้นกร็ทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยแลล้ว ดกังนกันี้นวกันนบีนี้เราจถึงเพลลิดเพลลินกกับระบอบใหมล่ภายใตล้พกันธสกัญญาอกันใหมล่
นกันี้น

ขล้อ 8: “ดล้วยวล่าโดยทรงพบขล้อผลิดพลาดกกับพวกเขา พระเจล้าจถึงตรกัสวล่า ‘“ดรูเถลิด วกันเวลาจะมาถถึง” องคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าตรกัสวล่า “เมพกี่อเราจะทจาพกันธสกัญญาใหมล่กกับวงศร์วานแหล่งอลิสราเอล และกกับวงศร์วานของยรูดาหร์”

“ดล้วยวล่า” บล่งบอกวล่าในทบีกี่นบีนี้เปาโลยพนยกันสลิกี่งทบีกี่เขาไดล้รกับรองไปแลล้วในสองขล้อพระคจากล่อนหนล้า ขล้อพลิสรูจนร์
ถรูกเหร็นในคจาพรูดทบีกี่ตามมา

นกักอรรถาธลิบายบางทล่านกลล่าววล่า “โดยทรงพบขล้อผลิดพลาด” อาจหมายถถึงพกันธสกัญญาอกันเกล่านกันี้น หรพอ
มกันอาจหมายถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ภายใตล้พกันธสกัญญาอกันเกล่านกันี้น หรพอมกันอาจชบีนี้ไปยกังขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าผรูล้คนเหลล่านกันี้น
พบขล้อผลิดพลาดกกับพกันธสกัญญานกันี้น แตล่เนพกี่องจากอกัครทรูตทล่านนบีนี้กลล่าววล่า “โดยทรงพบขล้อผลิดพลาดกกับพวกเขา” 
ผมจถึงเชพกี่อวล่าพระเจล้าทรงพบขล้อผลิดพลาดกกับประชาชนเหลล่านกันี้นเอง

“ดรูเถลิด วกันเวลาจะมาถถึง” องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าตรกัสวล่า…” เปาโลยกคจาพรูดตรงนบีนี้มาจากเยเรมบียร์ 31:27 
ดรูเถลิด! คพอ เสบียงเรบียกของพระเจล้า พระเจล้ากจาลกังตรกัสในทบีกี่นบีนี้วล่า “ณ เวลาหนถึกี่งในอนาคต-ไมล่มบีกจาหนดวกันทบีกี่ตายตกัว-
เราจะทจาพกันธสกัญญาใหมล่อกันหนถึกี่งกกับวงศร์วานของอลิสราเอลและกกับบยุตรทกันี้งหลายของยรูดาหร์” ดกังนกันี้นเราจถึงเหร็นวล่า
พกันธสกัญญาอกันใหมล่นกันี้นถรูกสกัญญาไวล้แลล้วแกล่ชนชาตลินกันี้นทบีกี่เปาโลเขบียนจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูไปถถึง

ชพกี่อ “อลิสราเอล” ถรูกใชล้ในพระคกัมภบีรร์โดยมบีการใชล้ทบีกี่เดล่นชกัดสบีกี่แบบ:
1. พระเจล้าทรงตกันี้งชพกี่อยาโคบวล่าอลิสราเอล (ปฐก. 32:28)
2. อลิสราเอลบล่งบอกถถึงลรูกหลานฝฝ่ายเนพนี้อหนกังของยาโคบ ซถึกี่งเรบียกวล่า “ลรูกหลานของอลิสราเอล”
3. อลิสราเอลถรูกใชล้เมพกี่อพรูดถถึงสลิบเผล่านกันี้น
4. อลิสราเอลถรูกใชล้ในนกัยฝฝ่ายวลิญญาณกกับประชากรของพระเจล้าทกันี้งหมด (กท. 6:16)

เมพกี่อพระเยซรูทรงเหร็นนาธานาเอลมาหาพระองคร์ พระองคร์กร็ตรกัสวล่า “ดรูเถลิด คนอลิสราเอลแทล้ ในตกัวเขา
ไมล่มบีอยุบาย” (ยอหร์น 1:47) พระเยซรูทรงเปป็นคนอลิสราเอลแทล้ เจล้าชายฝฝ่ายวลิญญาณ-ไมล่เพบียงเปป็นเจล้าชายของ
พระเจล้า แตล่เปป็นเจล้าชายกกับพระเจล้า

เมพกี่อพลิจารณา 1 โครลินธร์ 10:18 มบี “อลิสราเอลตามเนพนี้อหนกัง” และ “อลิสราเอลตามพระวลิญญาณ”
วกันทบีกี่รยุล่งโรจนร์ทบีกี่สยุดสจาหรกับชนชาตลิอลิสราเอลยกังมาไมล่ถถึง พวกเขาจะเหร็นพระเยซรูเมพกี่อพระองคร์เสดร็จมา 

พวกเขาจะเหร็นรอยแผลเปป็นในพระหกัตถร์ของพระองคร์และในพระบาทของพระองคร์ พวกเขาจะจจาพระองคร์ไดล้



และจะตล้อนรกับพระองคร์ และพระองคร์จะทรงครอบครองเหนพอวงศร์วานอลิสราเอลเปป็นเวลาหนถึกี่งพกันปปีอกันเปปีปี่ยมสงล่า
ราศบีบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ในระหวล่างยยุคพกันปปีนกันี้น (อสย. 11)

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายกจาลกังเพลลิดเพลลินกกับพกันธสกัญญาใหมล่อกันนกันี้นตอนนบีนี้ เราอล่านคจาตรกัสของพระเยซรูตามทบีกี่
เปาโลยกมาใน 1 โครลินธร์ 11:25 วล่า: “ถล้วยนบีนี้คพอพกันธสกัญญาใหมล่ในโลหลิตของเรา…”

ขล้อ 9: “ไมล่ใชล่ตามพกันธสกัญญาซถึกี่งเราไดล้กระทจากกับบรรพบยุรยุษของพวกเขา ในวกันทบีกี่เราจรูงมพอของพวกเขา
เพพกี่อนจาพวกเขาออกมาจากแผล่นดลินแหล่งอบียลิปตร์ เพราะวล่าเขาเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้ดจาเนลินตล่อไปในพกันธสกัญญาของเรา 
และเราไมล่ใสล่ใจพวกเขาแลล้ว” องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าตรกัสดกังนบีนี้แหละ”

ในพระคจาขล้อนบีนี้ ทกันี้งสองพกันธสกัญญานกันี้นถรูกเปรบียบเทบียบความตรงขล้ามกกันในแงล่ลบ: “ไมล่ใชล่ตามพกันธ
สกัญญาซถึกี่งเราไดล้กระทจากกับบรรพบยุรยุษของพวกเขา…” ความแตกตล่างระหวล่างพกันธสกัญญาอกันแรกกกับอกันทบีกี่สองนกันี้น
มบีมากมายและโดดเดล่น พกันธสกัญญาแรกนกันี้นเปป็นภาพเลร็ง พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นเปป็นตกัวจรลิง-พระครลิสตร์พระบยุตรของ
พระเจล้า พกันธสกัญญาแรกนกันี้นถรูกบกังคกับใชล้ภายใตล้ตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่ไมล่สมบรูรณร์แบบ ระบบคนเลวบี สล่วนพกันธสกัญญา
ใหมล่นกันี้น (พรล้อมกกับบรรดาพระสกัญญาทบีกี่ดบีกวล่า) ถรูกบกังคกับใชล้ภายใตล้ตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่สมบรูรณร์แบบ

พกันธสกัญญาแรกนกันี้นเกบีกี่ยวขล้องกกับสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่อยรูล่ภายนอกเปป็นหลกัก พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นเกบีกี่ยวขล้องกกับสลิกี่ง
ตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ-พระครลิสตร์ในทล่านทกันี้งหลาย ไมล่ใชล่ชายคนหนถึกี่งทบีกี่ถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาในพลกับพลา แตล่
พระครลิสตร์ทบีกี่สถลิตอยรูล่ในใจของผรูล้เชพกี่อในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ พกันธสกัญญาแรกนกันี้นถรูกจจากกัดอยรูล่กกับ
ชนชาตลิอลิสราเอล พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นมบีใหล้แกล่ “ผรูล้ใดทบีกี่มบีใจปรารถนา”

จงสกังเกตวล่าพกันธสกัญญาเกล่านกันี้นถรูกพรูดถถึงวล่ามบีอายยุตกันี้งแตล่ตอนทบีกี่พระเยโฮวาหร์ทรงพาชนชาตลิทบีกี่ถรูกเลพอกสรร
ของพระองคร์ออกมา “ในวกันทบีกี่เราจรูงมพอของพวกเขาเพพกี่อนจาพวกเขาออกมาจากแผล่นดลินแหล่งอบียลิปตร์” คน
อลิสราเอลเหลล่านกันี้นชล่วยเหลพอตกัวเองไมล่ไดล้ อล่อนแอ อยรูล่ในสภาพทบีกี่นล่าสงสาร และไมล่สามารถชล่วยตกัวเองใหล้รอดพล้น
จากการตกเปป็นทาสอยล่างสลินี้นหวกังไดล้ พวกเขาเปป็นเหมพอนเดร็กทารก พวกเขาเดลินคนเดบียวไมล่ไดล้ พวกเขาตล้องใหล้คน
ชล่วยพยยุง และพระเยโฮวาหร์พระเจล้าทรงจรูงมพอพวกเขาและนจาพวกเขาออกมา

ในพระราชบกัญญกัตลิ 1:31 เราอล่านวล่า “...พระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทล่านไดล้ทรงอยุล้มชรูทล่านอยล่างไร เหมพอน
พล่ออยุล้มลรูกชายของตน ตลอดทางทบีกี่พวกทล่านไปนกันี้น…” และในโฮเชยา 11:3 “เราไดล้สอนเอฟราอลิมใหล้ไปดล้วย โดย
จกับแขนของเขาทกันี้งหลายไวล้ แตล่เขาทกันี้งหลายหาทราบไมล่วล่า เราไดล้รกักษาเขาทกันี้งหลายใหล้หาย” คจาตรกัสเชล่นนบีนี้ชบีนี้ใหล้
เหร็นวล่าชนชาตลิอลิสราเอลอล่อนแอขนาดไหน พวกเขาขกัดสนและตล้องพถึกี่งพาพระเมตตาของพระเจล้าขนาดไหน

“...เขาเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้ดจาเนลินตล่อไปในพกันธสกัญญาของเรา และเราไมล่ใสล่ใจพวกเขาแลล้ว” มบีอยรูล่หลายคราว
ทบีกี่พระเจล้าทรงชล่วยประชากรของพระองคร์ใหล้รอดชบีวลิตจากศกัตรรู แตล่ “ไมล่ชล้าพวกทล่านไดล้ลพมพระราชกลิจทกันี้งหลาย
ของพระองคร์เสบีย พวกทล่านไมล่ไดล้คอยพระดจารกัสปรถึกษาของพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 106:13)

ทางประพฤตลิทบีกี่นล่าละอายของชนชาตลิอลิสราเอลถรูกนจาเสนออยล่างชกัดเจนในกลิจการ บททบีกี่ 7 ในคจาพรูดของ
สเทเฟนทบีกี่กลล่าวตล่อหนล้ามหาปยุโรหลิตและสภานกันี้น เพราะทางประพฤตลิทบีกี่นล่าละอายของพวกเขาและความอล่อนแอ
ของเนพนี้อหนกัง ระบบคนเลวบีจถึงจจาเปป็นตล้องถรูกเอาออกไปเพพกี่อเปปิดทางใหล้พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นและพระคยุณมหกัศจรรยร์
ของพระเจล้า-พระคยุณทบีกี่ยลิกี่งใหญล่กวล่าบาปทกันี้งปวงของเรา



ชนชาตลิอลิสราเอลไมล่ไดล้ปฏลิบกัตลิตามเงพกี่อนไขเหลล่านกันี้นซถึกี่งโดยอาศกัยพวกมกันพระเจล้าทรงใหล้พระสกัญญาตล่าง ๆ
ของพระองคร์แกล่พวกเขา พวกเขารกังเกบียจและละเมลิดขล้อตกลงของพกันธสกัญญานกันี้น พวกเขาผลิดคจามกักี่นสกัญญาของ
ตนทบีกี่ใหล้ไวล้ตล่อพระเจล้า พวกเขากลล่าววล่า “สลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสนกันี้น พวกเราจะกระทจาตาม” (อพย. 
19:5-8; พบญ. 5:27) พวกเขาใหล้คจาสกัญญา แตล่พวกเขากร็ไมล่ไดล้รกักษาคจาสกัญญาของตน ดกังนกันี้นพระเจล้าจถึงทรง
ลงโทษพวกเขาและปลล่อยใหล้พวกเขาทนทยุกขร์ในการตกเปป็นทาส พวกเขาเกบีกี่ยวสลิกี่งทบีกี่พวกเขาไดล้หวล่าน พวกเขา
เผชลิญกกับการขล่มเหงทบีกี่รยุนแรงจากพวกคนตล่างชาตลิ

ขล้อ 10: ““ดล้วยวล่านบีกี่เปป็นพกันธสกัญญาซถึกี่งเราจะกระทจากกับวงศร์วานแหล่งอลิสราเอล ภายหลกังวกันเหลล่านกันี้น” 
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าตรกัสดกังนบีนี้แหละ “เราจะบรรจยุบรรดาราชบกัญญกัตลิของเราไวล้ในจลิตใจของพวกเขา และจะจารถึก
ราชบกัญญกัตลิเหลล่านกันี้นไวล้ในใจของพวกเขา และเราจะเปป็นพระเจล้าองคร์หนถึกี่งแกล่พวกเขา และพวกเขาจะเปป็น
ประชากรหมรูล่หนถึกี่งแกล่เรา”

ความแตกตล่างหลกัก ๆ ระหวล่างการบกังคกับใชล้ภายใตล้พกันธสกัญญาแรกและพกันธสกัญญาทบีกี่สองนกันี้นอาจถรูก
หมายเหตยุไดล้ดกังตล่อไปนบีนี้:

ลกักษณะทบีกี่ความรกักของพระเจล้าถรูกเปปิดเผย (ในตอนนกันี้นและตอนนบีนี้) แกล่มนยุษยร์ ในสมกัยภาคพกันธสกัญญา
เดลิม พระเจล้าทรงรกักประชากรของพระองคร์และเปปิดเผยความรกักของพระองคร์ผล่านทางภาพเลร็งและเงาตล่าง ๆ แตล่
เหลล่าผรูล้เชพกี่อสมกัยภาคพกันธสกัญญาใหมล่ “โดยไมล่มบีผล้าคลยุมหนล้าแลล้ว เหมพอนอยล่างดรูในกระจกเงาซถึกี่งกจาลกังมองดรูสงล่า
ราศบีขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า กจาลกังถรูกเปลบีกี่ยนแปลงใหล้เปป็นตามพระฉายอกันเดบียวกกันจากสงล่าราศบีไปสรูล่สงล่าราศบี คพอ
โดยพระวลิญญาณขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า” (2 คร. 3:18)

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายมบีพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์อยรูล่ภายในพวกเขาเพพกี่อใหล้ความมกักี่นใจ (รม. 8:16) มบีกลล่าวไวล้เกบีกี่ยว
กกับวลิสยุทธลิชนภาคพกันธสกัญญาใหมล่วล่า “และพวกเราทยุกคนไดล้รกับจากความบรลิบรูรณร์ของ(พระเจล้า)แลล้ว และเปป็น
พระคยุณซล้อนพระคยุณ เพราะวล่าพระราชบกัญญกัตลิไดล้ถรูกประทานใหล้โดยทางโมเสส แตล่พระคยุณและความจรลิงไดล้มา
โดยทางพระเยซรูครลิสตร์” (ยอหร์น 1:16,17) วลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมไดล้รกับพระคยุณ (ปฐก. 6:8) แตล่วลิสยุทธลิ
ชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาใหมล่เพลลิดเพลลินกกับ “ความอยุดมสมบรูรณร์แหล่งพระคยุณ” (รม. 5:17)

วลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาใหมล่มบีใจกลล้าเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด เรามบีทางเขล้าถถึงพระเจล้า เราเขล้ามา
ใกลล้พระเจล้าโดยทางมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา แตล่มกันหมายถถึงการเสบียชบีวลิตทกันทบีสจาหรกับประชาชนธรรมดาทบีกี่
เขล้าเฝป้าพระเจล้าภายในมล่านในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดในพลกับพลานกันี้น เมพกี่อพระเจล้าทรงเปปิดเผยพระองคร์เองบนภรูเขาซบีนาย 
ประชาชนเหลล่านกันี้นกร็หวาดกลกัวตกัวสกักี่น แตล่พวกวลิสยุทธลิชนเตร็มลล้นดล้วยความชพกี่นบานอกันเหลพอจะกลล่าวไดล้และเปปีปี่ยม
ดล้วยสงล่าราศบีในการเขล้าเฝป้าพระองคร์ วลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมถรูกกบีดกกันใหล้อยรูล่นอกทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด วลิสยุทธลิ
ชนภาคพกันธสกัญญาใหมล่ไดล้รกับเชลิญใหล้เขล้าไป (ฮบ. 4:16)

ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม พวกคนตล่างชาตลิถรูกเรบียกวล่าเปป็น “พวกสยุนกัข” ในมาระโก 7:27 เมพกี่อหญลิงชน
ชาตลิซบีเรบียฟปีนลิเซบียคนนกันี้นมาหาพระเยซรูเพพกี่อขอใหล้ชล่วยบยุตรสาวทบีกี่ถรูกผบีเขล้าของนาง พระองคร์กร็ตรกัสแกล่นางวล่า “จงใหล้
ลรูก ๆ กลินอลิกี่มเสบียกล่อน เพราะวล่าไมล่สมควรทบีกี่จะเอาอาหารของลรูก ๆ ไป และโยนอาหารนกันี้นใหล้แกล่พวกสยุนกัข” แตล่
บกัดนบีนี้ พระครลิสตร์ไดล้ “ทรงรพนี้อกจาแพงทบีกี่กกันี้นกลางระหวล่างพวกเราทกันี้งสองฝฝ่ายลง โดยไดล้ทรงกจาจกัดความเปป็นศกัตรรูกกัน



นกันี้นในเนพนี้อหนกังของพระองคร์ คพอกฎแหล่งพระบกัญญกัตลิทกันี้งหลายซถึกี่งอยรูล่ในศบีลตล่าง ๆ นกันี้น เพพกี่อจะกระทจาใหล้ทกันี้งสองฝฝ่าย
เปป็นคนใหมล่คนเดบียวในพระองคร์ ดกังนกันี้นจถึงทรงกระทจาใหล้มบีสกันตลิสยุข และเพพกี่อพระองคร์จะทรงกระทจาใหล้ทกันี้งสองฝฝ่าย
คพนดบีกกันกกับพระเจล้าในกายเดบียวโดยกางเขนนกันี้น โดยไดล้ประหารความเปป็นศกัตรรูกกันนกันี้นเสบียโดยกางเขนนกันี้น และไดล้
เสดร็จมาและประกาศสกันตลิสยุขแกล่ทล่านทกันี้งหลายซถึกี่งเคยอยรูล่ไกล และแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เคยอยรูล่ใกลล้ เพราะวล่าโดยทาง
พระองคร์นกันี้น เราทกันี้งสองพวกมบีทางเขล้าเฝป้าพระบลิดา โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียว” (อฟ. 2:14-18)

โดยทางพระครลิสตร์ ยลิวและคนตล่างชาตลิ ทาสและไท บล่าวและนาย ทยุกคนลล้วนเปป็นอวกัยวะของกายเดบียว
ซถึกี่งมบีพระเยซรูเปป็นศบีรษะ คจาเชลิญชวนภายใตล้พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นกร็คพอ “ผรูล้ใดทบีกี่มบีใจปรารถนา กร็ใหล้ผรูล้นกันี้นมาและดพกี่ม
จากนนี้จาแหล่งชบีวลิตโดยไมล่เสบียคล่า”

เราตล้องจดจจาใหล้ขถึนี้นใจกล่อนอพกี่นเลยถถึงจยุดประสงคร์และการออกแบบของจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู เปาโล
กจาลกังนจาเสนอขล้อพลิสรูจนร์วล่าพระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงเปป็นคนกลางของพกันธสกัญญาหนถึกี่งทบีกี่ดบีกวล่า ความหวกังทบีกี่ดบีกวล่าพกันธ
สกัญญานกันี้นภายใตล้ระบบของโมเสสตามพระราชบกัญญกัตลิ พระเจล้าไดล้ทรงสกัญญาพกันธสกัญญาใหมล่อกันหนถึกี่ง ตจาแหนล่ง
ปยุโรหลิตทบีกี่ดบีกวล่า กฎหมายอกันใหมล่-กฎแหล่งพระวลิญญาณแหล่งชบีวลิตในพระเยซรูครลิสตร์ เปาโลประกาศลกักษณะเฉพาะ
ตกัวของพกันธสกัญญาอกันใหมล่นกันี้น และพลิสรูจนร์วล่ามกันถรูกพยากรณร์ไวล้แลล้วโดยยกคจาพรูดตล่าง ๆ จากพวกศาสดา
พยากรณร์ทบีกี่พระเจล้าไดล้ตรกัสผล่านพวกเขาแกล่บรรพบยุรยุษชาวฮบีบรรู

เราสกังเกตเหร็นตรงนบีนี้วล่าพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นถรูกทจาไวล้ “กกับวงศร์วานแหล่งอลิสราเอล” จากจยุดยพนฝฝ่าย
วลิญญาณ นบีกี่หมายถถึงประชากรของพระเจล้าทกันี้งหมด อกับราฮกัมเปป็นบลิดาของผรูล้เชพกี่อทยุกคน ในกาลาเทบีย 6:16 เราอล่าน
เกบีกี่ยวกกับ “อลิสราเอลนกันี้นของพระเจล้า” ผมไมล่ไดล้ตกันี้งใจทบีกี่จะเสนอแนะวล่าครลิสตจกักรไดล้แทนทบีกี่ชนชาตลิอลิสราเอลแลล้ว-
ไมล่ใชล่อยล่างแนล่นอนครกับ และผมกร็ไมล่เชพกี่อและไมล่สอนวล่าชนชาตลิอลิสราเอลและครลิสตจกักรเปป็นอกันหนถึกี่งอกันเดบียวกกัน
ดล้วย-ทกันี้งสองไมล่ใชล่อกันเดบียวกกัน พระเจล้าจะทรงรกักษาพระสกัญญาทยุกประการทบีกี่พระองคร์ไดล้ทจาไวล้กกับอกับราฮกัมซถึกี่ง
เกบีกี่ยวขล้องกกับชนชาตลิอลิสราเอลและพระพรฝฝ่ายโลกทกันี้งหลาย พระสกัญญาเหลล่านกันี้นจะถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงทยุก
ประการในยยุคพกันปปีนกันี้นเมพกี่อพระเยซรูประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งของดาวลิดและทรงครอบครองเหนพอวงศร์วานของยรูดาหร์ 
แตล่ “อลิสราเอลนกันี้นของพระเจล้า” หมายถถึงผรูล้เชพกี่อทยุกคนของทยุกเผล่าพกันธยุร์

“ภายหลกังวกันเหลล่านกันี้น” ชบีนี้ไปยกังเวลาหนถึกี่งทบีกี่ตามหลกัง “ในวกันทบีกี่” ในขล้อ 9 เมพกี่อพระเจล้าทรงนจาโดยจรูงมพอ
พวกเขาออกจากอบียลิปตร์ มกันชบีนี้ไปยกังเวลานกันี้นหลกังจากทบีกี่พระเจล้าทรงเอาระบบคนเลวบีออกไปแลล้ว- “เวลาแหล่งการ
เปลบีกี่ยนแปลงใหมล่” ทบีกี่ถรูกพรูดถถึงในฮบีบรรู 9:10

พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นถรูกนจาเขล้ามาโดยยอหร์นผรูล้ใหล้รกับบกัพตลิศมา: “พระราชบกัญญกัตลิและพวกศาสดา
พยากรณร์มบีอยรูล่จนถถึงยอหร์น ตกันี้งแตล่เวลานกันี้นมาอาณาจกักรของพระเจล้ากร็ถรูกประกาศ และทยุกคนกร็ชลิงกกันเขล้าไปใน
อาณาจกักรนกันี้น” (ลรูกา 16:16) กล่อนคจาประกาศนกันี้นพวกยลิวกร็ตกอยรูล่ภายใตล้พกันธสกัญญาแหล่งภรูเขาซบีนาย งานรกับใชล้
ของยอหร์นคพอ “การเรลิกี่มตล้นแหล่งขล่าวประเสรลิฐของพระเยซรูครลิสตร์พระบยุตรของพระเจล้า ตามทบีกี่มบีเขบียนไวล้ในพวก
ศาสดาพยากรณร์วล่า ‘ดรูเถลิด เราสล่งทรูตของเราไปขล้างหนล้าทล่าน ผรูล้ซถึกี่งจะเตรบียมหนทางของทล่านไวล้ขล้างหนล้าทล่าน 
เสบียงของผรูล้หนถึกี่งทบีกี่รล้องในถลิกี่นทยุรกกันดารวล่า “ทล่านทกันี้งหลายจงเตรบียมมรรคาขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า จงกระทจาบรรดา
หนทางของพระองคร์ใหล้ตรงไป”’ ยอหร์นไดล้ใหล้บกัพตลิศมาในถลิกี่นทยุรกกันดาร และประกาศเรพกี่องบกัพตลิศมาแหล่งการกลกับ



ใจใหมล่ เพราะการทรงยกบาปทกันี้งหลาย” (มาระโก 1:1-4)
ขล่าวสารของยอหร์นชบีนี้ใหล้ผรูล้คนไปจากโมเสสและไปหา “พระเมษโปดกของพระเจล้า ผรูล้ซถึกี่งทรงนจาบาปของ

โลกไปเสบีย” (ยอหร์น 1:29) ในมกัทธลิว 3:7-11 เราอล่านวล่า:
“แตล่เมพกี่อทล่าน (ยอหร์นผรูล้ใหล้รกับบกัพตลิศมา) เหร็นหลายคนในพวกฟารลิสบีและพวกสะดรูสบีมาเพพกี่อจะรกับบกัพตลิศมา

จากทล่าน ทล่านไดล้กลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “โอ ชกักี่วอายยุแหล่งงรูรล้ายทกันี้งหลาย ใครไดล้เตพอนพวกเจล้าใหล้หนบีจากพระพลิโรธทบีกี่
จะมาถถึงนกันี้น เหตยุฉะนกันี้นจงเกลิดผลทกันี้งหลายใหล้สมกกับการกลกับใจใหมล่เถลิด และอยล่าคลิดทบีกี่จะกลล่าวภายในพวกเจล้าเอง
วล่า พวกเรามบีอกับราฮกัมเปป็นบลิดาของพวกเรา เพราะเรากลล่าวแกล่เจล้าทกันี้งหลายวล่า พระเจล้าทรงฤทธลิธิ์สามารถจะใหล้
บยุตรทกันี้งหลายเกลิดขถึนี้นแกล่อกับราฮกัมจากกล้อนหลินเหลล่านบีนี้ไดล้ และบกัดนบีนี้ขวานวางไวล้ทบีกี่โคนตล้นไมล้ทกันี้งหลายแลล้วดล้วย 
ฉะนกันี้นตล้นไมล้ทยุกตล้นซถึกี่งไมล่เกลิดผลดบีจะตล้องถรูกตกัดลงและถรูกโยนทลินี้งในไฟ แทล้จรลิง เราใหล้เจล้าทกันี้งหลายรกับบกัพตลิศมาดล้วย
นนี้จาอกันแสดงถถึงการกลกับใจเสบียใหมล่ แตล่พระองคร์ผรูล้ทบีกี่เสดร็จมาภายหลกังเรา ทรงมบีฤทธลิธิ์ยลิกี่งกวล่าเรา ผรูล้ซถึกี่งเราไมล่ครูล่ควรทบีกี่
จะถพอฉลองพระบาทของพระองคร์ พระองคร์จะทรงใหล้เจล้าทกันี้งหลายรกับบกัพตลิศมาดล้วยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์และดล้วย
ไฟ!”

คจาประกาศเรพกี่องการรกับสภาพเนพนี้อหนกัง การประสรูตลิ และงานรกับใชล้ของพระเยซรู (การปรากฏของ
พระองคร์ในเนพนี้อหนกัง) ไดล้วางขวานไวล้ทบีกี่รากของระบบคนเลวบีและยยุคของโมเสสทกันี้งหมดนกันี้นจรลิง ๆ ตล้นไมล้นกันี้นไมล่ไดล้
ถรูกตกัดลงทกันทบี แตล่หลกังจากไมล่กบีกี่เดพอนระบบของโมเสสกร็ถรูกเอาออกไปอยล่างสลินี้นเชลิง พระครลิสตร์ทรงทจาใหล้ทยุกภาพ
เลร็ง เงา เทศกาลเลบีนี้ยง-ทยุกรายละเอบียด-ของพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสสจาเรร็จจรลิงแลล้ว ผล่านทางงานรกับใชล้ของ
พระองคร์ การอกัศจรรยร์ตล่าง ๆ ของพระองคร์ และคจาสอนตล่าง ๆ ของพระองคร์ พระองคร์ไดล้พลิสรูจนร์คจากลล่าวอล้างของ
พระองคร์ทบีกี่วล่าทรงเทล่าเทบียมกกับพระบลิดา ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ออกมาจากพระบลิดาและพระองคร์จะกลกับไปหาพระบลิดา 
ทยุกสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ตรกัสและกระทจาในระหวล่างการรกับใชล้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์พลิสรูจนร์แลล้ววล่าพระองคร์ทรงเปป็น
คนกลางทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น

พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นถรูกบกังคกับใชล้และถรูกยพนยกันผล่านทางความมรณาของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าบนกางเขนนกันี้น 
และผล่านทางความมรณาของพระองคร์พระสกัญญาอกันดบีกวล่านกันี้นไดล้กลายเปป็น “พกันธสกัญญา” หนถึกี่ง (ฮบ. 9:14-16) 
ตกันี้งแตล่ความมรณาของพระเยซรูเปป็นตล้นมา พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นและการบกังคกับใชล้มกันไดล้สจาเรร็จตามความประสงคร์
ของมกันแลล้วและถรูกเอาออกไปแลล้วอยล่างแนล่นอน (อฟ. 2:14-16; คส. 2:13-15)

การคพนพระชนมร์ฝฝ่ายรล่างกายของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าเปป็นขล้อพลิสรูจนร์ของพระเจล้าวล่าพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นถรูก
สถาปนาแลล้ว พกันธสกัญญาแรกนกันี้นไมล่อาจถรูกเอาออกไปไดล้จนกวล่าตกัวแทนทบีกี่ยอมรกับไดล้แบกรกับคจาแชล่งสาปนกันี้นไป
แลล้ว พระครลิสตร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นคจาแชล่งสาปเพพกี่อเราและความมรณาของพระองคร์ไดล้ชล่วยเราใหล้พล้นจากคจาแชล่ง
สาปนกันี้นแลล้ว

ถล้ามบีขล้อสงสกัยใด ๆ ในใจของชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเกบีกี่ยวกกับพระครลิสตร์-วล่าพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ใด วล่าพระองคร์
ไดล้เสดร็จมาทจาไม วล่าพระองคร์ทรงทจาอะไร-วกันเพร็นเทคอสตร์กร็นล่าจะยยุตลิขล้อสงสกัยทกันี้งหมดและทจาใหล้พวกเขาเชพกี่อแลล้ว
วล่าพระองคร์ไดล้เสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์แลล้ว ทรงถรูกยอมรกับแลล้วโดยพระบลิดาในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่นกันี้น และวล่า
พระองคร์ไดล้สล่งพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (พระผรูล้ปลอบประโลมใจ) มาตามทบีกี่พระองคร์ทรงสกัญญาไวล้แลล้ว (ยอหร์น 



16:7-15)
เกลิดคจาถามขถึนี้นมาวล่าผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายถรูกผรูกมกัดใหล้ตล้องปฏลิบกัตลิตามพกันธสกัญญาเกล่านกันี้นหรพอไมล่ ซถึกี่งเปป็นคจาถาม

หนถึกี่งทบีกี่ถรูกตอบอยล่างชกัดเจนและอยล่างเตร็มทบีกี่แลล้วในกลิจการ 15 โปรดศถึกษาคล้นควล้าทกันี้งบทนกันี้น
เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ทรงกระทจาการอกัศจรรยร์ใหญล่ ๆ ในชบีวลิตของหลายคนอยล่างอกับ

ราฮกัม โมเสส ดาวลิด ดานลิเอล และคนอพกี่น ๆ แตล่ลรูกหลานสล่วนใหญล่ของอกับราฮกัมไมล่ไดล้มบีความคยุล้นเคยแบบประสบ
กกับตกัวเองกกับฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ในระบบของภาคพกันธสกัญญาเดลิม พระองคร์ไดล้เสดร็จมาบนมนยุษยร์
และจากนกันี้นกร็เสดร็จไปจากพวกเขา แตล่ในพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ประทกับอยรูล่ภายในใจของผรูล้เชพกี่อ
ทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้ว (ยอหร์น 3:5; รม. 8:9,14,16; อฟ. 4:30; 1 คร. 12:12,13)

ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมเราอล่านวล่า “แตล่นบีกี่จะเปป็นพกันธสกัญญาทบีกี่เราจะกระทจากกับวงศร์วานแหล่งอลิสราเอล 
ภายหลกังวกันเหลล่านกันี้น” พระเยโฮวาหร์ตรกัส “เราจะบรรจยุราชบกัญญกัตลิของเราไวล้ในสล่วนภายในของพวกเขา และจะ
จารถึกราชบกัญญกัตลินกันี้นไวล้ในใจของพวกเขา และจะเปป็นพระเจล้าของพวกเขา และพวกเขาจะเปป็นประชากรของ
เรา” (ยรม. 31:33)

ในเพลงสดยุดบี 37:30,31 เราถรูกบอกวล่า “ปากของคนชอบธรรมพรูดสตลิปฟัญญา และลลินี้นของเขาพรูดถถึง
ความยยุตลิธรรม พระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าของเขาอยรูล่ในใจของเขา ไมล่มบียล่างเทล้าใด ๆ ของเขาทบีกี่จะพลาดไป”

อบีกครกันี้ง “พระราชบกัญญกัตลิของพระเยโฮวาหร์นกันี้นดบีพรล้อม ฟฟฟื้นฟรูจลิตวลิญญาณ พระโอวาทของพระเยโฮวาหร์
นกันี้นแนล่นอนกระทจาใหล้คนรรูล้นล้อยมบีปฟัญญา บรรดากฎเกณฑร์ของพระเยโฮวาหร์นกันี้นถรูกตล้อง กระทจาใหล้ใจเปรมปรบีดลิธิ์ 
พระบกัญญกัตลิของพระเยโฮวาหร์นกันี้นบรลิสยุทธลิธิ์ กระทจาใหล้ดวงตากระจล่างแจล้ง” (เพลงสดยุดบี 19:7,8)

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลกในวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้น พระองคร์ทรงอยรูล่ทบีกี่นบีกี่มาตลอดตกันี้งแตล่วกัน
เพร็นเทคอสตร์นกันี้น และพระองคร์จะทรงอยรูล่ตล่อไปจนกวล่าจะถถึงการรกับขถึนี้นนกันี้น ซถึกี่งเมพกี่อถถึงเวลานกันี้นพระองคร์จะทรงถรูก
พาออกไปพรล้อมกกับครลิสตจกักร (2 ธส. 2:7)

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงอยรูล่ในโลกเพพกี่อฟป้องใจและชกักนจามนยุษยร์ใหล้มาถถึงพระเจล้า (ยอหร์น 6:44; 
16:7-11)

พระองคร์ทรงอยรูล่ทบีกี่นบีกี่เพพกี่อ “ใหล้บกังเกลิด” มนยุษยร์เขล้าในพระกายของพระครลิสตร์ (ยอหร์น 1:12,13; 3:5; 1 
คร. 12:12,13)

พระองคร์ทรงประทกับตราผรูล้เชพกี่อจนกวล่าจะถถึงวกันแหล่งการไถล่ถอน (อฟ. 4:30)
“...เราจะบรรจยุบรรดาราชบกัญญกัตลิของเราไวล้ในจลิตใจของพวกเขา…” จลิตใจทบีกี่อยรูล่ฝฝ่ายเนพนี้อหนกังกร็เปป็นศกัตรรู

ตล่อพระเจล้า เปาโลบอกเราใน 1 โครลินธร์ 2:14 วล่า “มนยุษยร์ธรรมดาไมล่รกับเอาสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งเปป็นของพระวลิญญาณ
ของพระเจล้า เพราะสลิกี่งเหลล่านกันี้นเปป็นความโงล่เขลาสจาหรกับเขา และเขาไมล่สามารถทราบสลิกี่งเหลล่านกันี้นไดล้ เพราะวล่าสลิกี่ง
เหลล่านกันี้นตล้องสกังเกตโดยจลิตวลิญญาณ” ภายใตล้พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นพระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าอยรูล่ในจลิตใจแทนทบีกี่
จะอยรูล่บนรลิมฝปีปาก ถรูกจารถึกในใจแทนทบีกี่บนหลิน

“...และจะจารถึกราชบกัญญกัตลิเหลล่านกันี้นไวล้ในใจของพวกเขา…” โปรดสกังเกตวล่าพระเจล้าทรงกระทจากลิจกกับ
ความคลิด (จลิตใจ) กล่อน จากนกันี้นจถึงกระทจากลิจกกับหกัวใจ พระเจล้าทรงเปป็นตรบีเอกานยุภาพ และมนยุษยร์ซถึกี่งถรูกสรล้างตาม



แบบพระฉายของพระเจล้า กร็เปป็นตรบีเอกภาพแบบหนถึกี่งเชล่นกกัน: จลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกาย (1 ธส. 5:23) ความ
คลิดตล้องถรูกสล่องสวล่างกล่อนทบีกี่ใจจะสามารถเปปิดรกับพระวจนะและพระวลิญญาณไดล้

พระครลิสตร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นสตลิปฟัญญาแกล่เรา (1 คร. 1:30) ความสามารถในการคลิดถรูกตล้องเกบีกี่ยวกกับพระ
ครลิสตร์และพระคกัมภบีรร์เปป็นของประทานหนถึกี่งอยล่างแนล่นอนจากพระเจล้าผรูล้ทรงโปรดประทานสตลิปฟัญญา ดกังนกันี้นของ
ประทานนกันี้นของพระเจล้าตกันี้งแตล่ตล้นจนจบจถึงไมล่ขถึนี้นอยรูล่กกับความพยายามของมนยุษยร์หรพอความสามารถของมนยุษยร์
เลยแมล้แตล่นลิดเดบียว พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดและผรูล้ทจาใหล้ความเชพกี่อทบีกี่ชล่วยใหล้รอดสจาเรร็จ (ฮบ. 12:2) กล่อนอพกี่น
ความเขล้าใจตล้องถรูกสล่องสวล่าง และเมพกี่อความเขล้าใจไดล้รกับขล้อมรูลและหกัวใจรกับเอาขล้อมรูลนกันี้น หกัวใจนกันี้นกร็ถรูก
เปลบีกี่ยนแปลง ถรูกสรล้างใหมล่ รกับการบกังเกลิดใหมล่! เมพกี่อพระเจล้าทรงชล่วยคนบาปคนใดใหล้รอด คนบาปคนนกันี้นกร็กลาย
เปป็นผรูล้ถรูกสรล้างใหมล่ในพระครลิสตร์ทกันทบี:

“เหตยุฉะนกันี้นถล้าผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดอยรูล่ในพระครลิสตร์ ผรูล้นกันี้นกร็เปป็นคนทบีกี่ถรูกสรล้างใหมล่แลล้ว บรรดาสลิกี่งเกล่า ๆ กร็ลล่วงไป 
ดรูเถลิด สลิกี่งสารพกัดกลายเปป็นสลิกี่งใหมล่ทกันี้งนกันี้น” (2 คร. 5:17)

ในเอเสเคบียล 36:26,27 เราอล่านวล่า “เราจะใหล้ใจใหมล่แกล่พวกเจล้าดล้วย และเราจะบรรจยุจลิตวลิญญาณใหมล่
ไวล้ในพวกเจล้า และเราจะเอาใจหลินออกไปเสบียจากเนพนี้อของพวกเจล้า และเราจะใหล้ใจเนพนี้อแกล่พวกเจล้า (ใจใหมล่)”

ไมล่มบีขล้อแกล้ตกัวสจาหรกับจลิตวลิญญาณทบีกี่จรลิงใจดวงใดวล่าไมล่ทราบความจรลิงเกบีกี่ยวกกับความรอด ผรูล้ใดทบีกี่ปรารถนา
ทบีกี่จะกลายเปป็นลรูกคนหนถึกี่งของพระเจล้าแคล่ตล้องเปปิดหรูรกับฟฟังพระวจนะของพระเจล้า และถถึงแมล้วล่าเขาอล่านพระคกัมภบีรร์
ดล้วยตกัวเอง หากเขาอยากทราบความจรลิงของพระเจล้า พระเจล้ากร็จะทรงถล่ายทอดสตลิปฟัญญา ความเขล้าใจและ
ความรรูล้ใหล้เพพกี่อทบีกี่คน ๆ นกันี้นจะไดล้ยลินพระวจนะอยล่างแทล้จรลิง และผล่านทางการไดล้ยลินพระวจนะนกันี้น เขาจะพบความ
เชพกี่อเพพกี่อเปปิดใจของเขา ใจทบีกี่เปปิดรกับพระเยซรูจะถรูกครอบครองโดยพระองคร์ทกันทบี! พระองคร์กจาลกังยพนเคาะอยรูล่ทบีกี่
ประตรูใจ พระองคร์อยากเขล้าไป-แตล่คยุณตล้องเปปิดประตรูนกันี้น

“และเราจะเปป็นพระเจล้าองคร์หนถึกี่งแกล่พวกเขา…” นบีกี่บอกชกัดเจนวล่าพระเจล้าจะทรงทจาอะไรและพระองคร์
จะทรงปฏลิบกัตลิอยล่างไรตล่อใครกร็ตามทบีกี่ยอมตล้อนรกับพระองคร์ผล่านทางพระเยซรูครลิสตร์ พระเจล้าจะทรงชล่วยคนบาปทบีกี่
สจานถึกผลิดใหล้รอดเพราะเหร็นแกล่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32) พระองคร์จะทรงใสล่สภาพของพระเจล้าไวล้ภายในใจนกันี้น (2 
ปต. 1:4) พระองคร์จะทรงนจาพาลรูก ๆ ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (รม. 8:14) และโดยพระวลิญญาณ
นกันี้นพระองคร์จะทรงประทกับตราพวกเขาจนกวล่าจะถถึงวกันแหล่งการไถล่ถอน (อฟ. 4:30) พระองคร์จะทรงปกปป้องคน
ของพระองคร์เองจนกวล่าพวกเขาปลอดภกัยในเมพองสยุขเกษมกกับพระเยซรู พระองคร์จะตอบสนองทยุกความตล้องการ 
ชล่วยใหล้พล้นจากภยกันตรายทยุกอยล่าง-และพระองคร์จะไมล่ปลล่อยใหล้เราถรูกทดลองเกลินกวล่าทบีกี่เราจะสามารถทนไดล้ 
พระองคร์ทรงสกัญญาแลล้ววล่าจะไมล่จากเราไปและจะไมล่ทอดทลินี้งเราเลย

ผรูล้เชพกี่อแทล้ทยุกคนมบีการรกับประกกันนบีนี้ของพระเจล้า: “โดยมบีความมกักี่นใจในสลิกี่งนบีนี้เองวล่า พระองคร์ผรูล้ทรงตกันี้งตล้น
การดบีไวล้ในพวกทล่านแลล้ว จะทรงกระทจาการดบีนกันี้นจนถถึงวกันของพระเยซรูครลิสตร์” (ฟป. 1:6) โปรดอล่านมกัทธลิว 6:33; 
ฟปีลลิปปปี 4:19; 1 โครลินธร์ 10:13; โรม 8:31-39; 1 ยอหร์น 4:4 และ 5:4

“...และพวกเขาจะเปป็นประชากรหมรูล่หนถึกี่งแกล่เรา…” ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ควรทจาใหล้ผรูล้เชพกี่อทยุกคนถล่อมใจ เราเปป็น
ประชากรของพระเจล้า บยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า! คจากลล่าวนบีนี้บล่งบอกทกันี้งยศศกักดลิธิ์และหนล้าทบีกี่ พรล้อมกกับอภลิสลิทธลิธิ์อกัน



เปปีปี่ยมสงล่าราศบีของการเปป็นลรูกคนหนถึกี่งของพระเจล้า เรากร็แบกรกับหนล้าทบีกี่รกับผลิดชอบอกันหนกักอถึนี้งเชล่นกกัน หนล้าทบีกี่มา
พรล้อมกกับความเปป็นบยุตรในครอบครกัวของพระเจล้า:

“แตล่พวกทล่านเปป็นชกักี่วอายยุทบีกี่ทรงเลพอกสรรไวล้แลล้ว เปป็นพวกปยุโรหลิตหลวง เปป็นประชาชาตลิอกันบรลิสยุทธลิธิ์ เปป็น
ชนชาตลิอกันประหลาด เพพกี่อพวกทล่านจะไดล้สจาแดงบรรดาคจาสรรเสรลิญของพระองคร์ ผรูล้ไดล้ทรงเรบียกพวกทล่านใหล้ออก
มาจากความมพด เขล้าสรูล่ความสวล่างอกันมหกัศจรรยร์ของพระองคร์” (1 ปต. 2:9)

“เพราะวล่าพวกเราเปป็นฝปีพระหกัตถร์ของพระองคร์ ทบีกี่ถรูกสรล้างขถึนี้นในพระเยซรูครลิสตร์ ใหล้เขล้าสรูล่บรรดาการงานทบีกี่
ดบี ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงกจาหนดไวล้ลล่วงหนล้าเพพกี่อทบีกี่พวกเราจะดจาเนลินในการเหลล่านกันี้น” (อฟ. 2:10)

ขล้อ 11: “และพวกเขาจะไมล่สอนเพพกี่อนบล้านของแตล่ละคน และพบีกี่นล้องของแตล่ละคน โดยกลล่าววล่า ‘จงรรูล้จกัก
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า’ เพราะทยุกคนจะรรูล้จกักเรา ตกันี้งแตล่คนตกี่จาตล้อยทบีกี่สยุดจนถถึงคนใหญล่คนโตทบีกี่สยุด”

พระคจาขล้อนบีนี้ชบีนี้ไปยกังวกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นเมพกี่อพวกยลิวจะเหร็นพระเยซรูเสดร็จมาในฤทธานยุภาพและสงล่าราศบี
ยลิกี่งใหญล่ พวกเขาจะจจาพระองคร์ไดล้ในฐานะพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาและประชาชาตลิหนถึกี่งจะถพอกจาเนลิดในวกัน
เดบียว ความไมล่รรูล้ฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขาจะถรูกเปลบีกี่ยนใหล้กลายเปป็นความสวล่างแหล่งความจรลิง ชนชาตลิอลิสราเอล
ตาบอดวกันนบีนี้เพราะถรูกพลิพากษา แตล่ตาทบีกี่ถรูกปปิดของพวกเขาจะถรูกเปปิดเมพกี่อพระเยซรูเสดร็จมาอบีกทบีเพพกี่อครอบครอง

“ดล้วยวล่า พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย ขล้าพเจล้าไมล่อยากใหล้พวกทล่านขาดความรรูล้เกบีกี่ยวกกับขล้อความลถึกลกับนบีนี้ เกรงวล่าพวก
ทล่านจะอวดรรูล้ในความคลิดทกันี้งหลายของตกัวเอง ทบีกี่ความมพดบอดไดล้เกลิดขถึนี้นกกับบางคนในพวกอลิสราเอล จนกวล่าความ
สมบรูรณร์ของพวกคนตล่างชาตลิจะเขล้ามา” (รม. 11:25) โปรดอล่านบททบีกี่สลิบเอร็ดทกันี้งบทของหนกังสพอโรม

การเปปิดเผยของพระเจล้าแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลภายใตล้พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นจะยลิกี่งใหญล่กวล่าการเปปิดเผยของ
ระบบเกล่านกันี้น

“พวกเขาจะไมล่สอนเพพกี่อนบล้านของแตล่ละคน และพบีกี่นล้องของแตล่ละคน…” นบีกี่ทจาใหล้เราเขล้าใจขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่
วล่าความจรลิงของพระเจล้าและความรรูล้และความเขล้าใจฝฝ่ายวลิญญาณไมล่สามารถถรูกสพกี่อสารจากพบีกี่นล้องสรูล่พบีกี่นล้อง จาก
เพพกี่อนบล้านสรูล่เพพกี่อนบล้านไดล้ ความสวล่างฝฝ่ายวลิญญาณถรูกประทานใหล้แกล่คน ๆ นกันี้นโดยตรงจากพระเจล้า ในยยุคแหล่ง
พระคยุณนบีนี้เรามบีครรูผรูล้ประทกับอยรูล่ภายในใจของเรา:

“แตล่พวกทล่านไดล้รกับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์แลล้ว และพวกทล่านกร็ทราบทยุกสลิกี่ง…แตล่การเจลิมซถึกี่ง
พวกทล่านไดล้รกับจากพระองคร์นกันี้นดจารงอยรูล่ในพวกทล่าน และพวกทล่านไมล่จจาเปป็นตล้องใหล้มนยุษยร์คนใดมาสอนพวกทล่าน
แตล่เพราะวล่าการเจลิมนกันี้นเองสอนพวกทล่านใหล้ทราบทยุกสลิกี่ง และเปป็นความจรลิง และไมล่ไดล้เปป็นความเทร็จ และตามทบีกี่
การเจลิมนกันี้นไดล้สอนพวกทล่านมาแลล้วอยล่างไร พวกทล่านกร็จะดจารงอยรูล่ในพระองคร์อยล่างนกันี้น” (1 ยอหร์น 2:20,27)

ในสมกัยระบบของโมเสสมบีคจาสอนทบีกี่เปป็นลกักษณะภายนอกของพระราชบกัญญกัตลิ ประชาชนเหลล่านกันี้นไดล้
วางใจใน “ความรรูล้ทบีกี่หกัวสมอง” พวกเขาไมล่ไดล้มบีการเขล้าสยุหนกัตภายในแหล่งหกัวใจ พวกเขาทจาใหล้พระวจนะของ
พระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ไรล้ผลผล่านทางประเพณบีตล่าง ๆ ของบรรพบยุรยุษของพวกเขา (มาระโก 7:13) พวก
ศาสดาพยากรณร์แหล่งชนชาตลิอลิสราเอลไดล้รล้องกลล่าวโทษบาปนบีนี้:

“ยรูดาหร์กร็ประพฤตลิอยล่างทรยศ และสลิกี่งนล่าสะอลิดสะเอบียนประการหนถึกี่งไดล้ถรูกกระทจาในอลิสราเอลและใน
กรยุงเยรรูซาเลร็ม เพราะวล่ายรูดาหร์ไดล้ลบหลรูล่ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเยโฮวาหร์ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงรกัก และไดล้ไปแตล่งงาน



กกับบยุตรสาวของพระตล่างดล้าว พระเยโฮวาหร์จะทรงตกัดชายคนนกันี้นทบีกี่กระทจาเชล่นนบีนี้ออก ทกันี้งผรูล้สอนและนกักศถึกษา 
ออกไปจากเตร็นทร์ทกันี้งหลายของยาโคบ และคนทบีกี่ถวายเครพกี่องบรูชาแดล่พระเยโฮวาหร์จอมโยธา” (มลค. 2:11,12)

มนยุษยร์ไมล่มบีขล้อแกล้ตกัววล่าไมล่ทราบเกบีกี่ยวกกับพระเจล้าวกันนบีนี้ พระเยซรูทรงเปป็นความสวล่างนกันี้น พระวจนะของ
พระเจล้าเปป็นดวงสวล่างและโคมอกันหนถึกี่ง และถล้ามนยุษยร์เดลินในความมพด มกันกร็เปป็นเพราะวล่าพวกเขาเลพอกทบีกี่จะทจาเชล่น
นกันี้น 1 ยอหร์น 1:7 บอกเราวล่า “ถล้าพวกเราดจาเนลินอยรูล่ในความสวล่าง เหมพอนอยล่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวล่าง 
พวกเรากร็รล่วมสามกัคคบีธรรมซถึกี่งกกันและกกัน และพระโลหลิตของพระเยซรูครลิสตร์พระบยุตรของพระองคร์ กร็ชจาระพวกเรา
ใหล้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้น”

“...เพราะทยุกคนจะรรูล้จกักเรา ตกันี้งแตล่คนตกี่จาตล้อยทบีกี่สยุดจนถถึงคนใหญล่คนโตทบีกี่สยุด” พระเจล้าทรงใชล้เหลล่าผรูล้รกับใชล้
และอาจารยร์เพพกี่อเปปิดเผยความจรลิงตล่าง ๆ ของพระองคร์ แตล่ถถึงกระนกันี้น ความจรลิงแหล่งพระวจนะของพระเจล้ากร็ไมล่
สามารถถรูกทราบไดล้หากพระเจล้าไมล่ทรงเปปิดใจนกันี้น ความรรูล้เกบีกี่ยวกกับสลิกี่งตล่าง ๆ ของพระเจล้าไมล่สามารถถรูกถล่ายทอด
โดยการสอนแบบภายนอก ถล้าคน ๆ นกันี้นทบีกี่กจาลกังถรูกสอนไมล่เตร็มใจทบีกี่จะใหล้พระเจล้าเปปิดใจนกันี้น ความสวล่างนกันี้นกร็จะไมล่
สาดสล่องเขล้าไป นนี้จาและขนมปฟังแหล่งพระวจนะทบีกี่มบีชบีวลิตกร็จะไมล่บจารยุงเลบีนี้ยงและเสรลิมกจาลกังใหล้จลิตวลิญญาณ

“และพวกเราทราบวล่า พระบยุตรของพระเจล้าไดล้เสดร็จมาแลล้ว และไดล้ประทานความเขล้าใจแกล่พวกเรา 
เพพกี่อใหล้พวกเรารรูล้จกักพระองคร์ผรูล้เทบีกี่ยงแทล้ และพวกเราดจารงอยรูล่ในพระองคร์ผรูล้เทบีกี่ยงแทล้นกันี้น คพออยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์
พระบยุตรของพระองคร์ นบีกี่แหละคพอพระเจล้าเทบีกี่ยงแทล้ และชบีวลิตนลิรกันดรร์” (1 ยอหร์น 5:20)

ยอหร์น 6:45 ประกาศวล่า “มบีเขบียนไวล้แลล้วในพวกศาสดาพยากรณร์วล่า ‘และพวกเขาทยุกคนจะเรบียนรรูล้จาก
พระเจล้า’ เหตยุฉะนกันี้นทยุกคนทบีกี่ไดล้ยลิน และไดล้เรบียนรรูล้จากพระบลิดาแลล้ว กร็มาถถึงเรา”

วกันนบีนี้ครลิสเตบียนหลายพกันคนศถึกษาคล้นควล้าเกบีกี่ยวกกับพระคกัมภบีรร์ พวกเขามบีความรรูล้ทบีกี่หกัวสมองเกบีกี่ยวกกับการ
เดลินทางแบบมลิชชกันนารบีเหลล่านกันี้นของเปาโล พวกเขามบีความรรูล้ทบีกี่หกัวสมองเกบีกี่ยวกกับนลินี้วเทล้าทกันี้งสลิบนกันี้นของรรูปจจาลอง
ของเนบรูคกัดเนสซารร์ในหนกังสพอดานลิเอล และพวกเขาสามารถอธลิบายสกัญลกักษณร์เหลล่านกันี้นและขกันเหลล่านกันี้นใน
หนกังสพอวลิวรณร์ไดล้ แตล่คนพวกเดบียวกกันนบีนี้ไมล่รรูล้วล่าจะเรลิกี่มตรงไหนในการนจาคนไมล่เชพกี่อคนหนถึกี่งเขล้าสรูล่ความสวล่างนกันี้นและ
ความรรูล้เกบีกี่ยวกกับความรอดโดยพระคยุณ ผล่านทางความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระครลิสตร์

ขล้อ 12: “เพราะเราจะเมตตาตล่อบรรดาการอธรรมของพวกเขา และบรรดาบาปและความชกักี่วชล้าของ
พวกเขา เราจะไมล่จดจจาอบีกตล่อไป”’

เราตล้องใสล่ใจคจาพรูดเปปิดนกันี้น “เพราะ…” กลล่าวอบีกนกัยหนถึกี่ง พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กจาลกังตรกัสวล่า “สลิกี่งทบีกี่เรา
กลล่าวไปแลล้ว สลิกี่งทบีกี่เราไดล้สกัญญาไวล้ในพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น จะสจาเรร็จจรลิงอยล่างแนล่นอน เพราะเราจะเปปีปี่ยมเมตตา” 
ถล้าพระเจล้าไมล่ทรงเปปีปี่ยมเมตตา เรากร็คงไมล่ไดล้เปป็นผรูล้รกับพระคยุณและบรรดาพระสกัญญาของพระองคร์ เราสมควรไดล้
รกับความพลินาศ ไมล่ใชล่เมพองบรมสยุขเกษม!

อยล่างไรกร็ตาม นบีกี่ไมล่ไดล้หมายความวล่าพระเจล้าทรงเปลบีกี่ยนพระทกัยของพระองคร์หรพอทกัศนคตลิของพระองคร์ทบีกี่
มบีตล่อบาปแลล้ว พระองคร์ทรงชอบธรรมและบรลิสยุทธลิธิ์ แตล่โดยทางความมรณาเพพกี่อเปป็นเครพกี่องบรูชาของพระองคร์ การ
ถรูกฝฟัง และการคพนพระชนมร์ของพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ และเพราะขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระครลิสตร์
ประทกับอยรูล่บนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณเบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระบลิดาแลล้วตอนนบีนี้ พระเจล้าจถึงทรงชล่วยคนบาปนกันี้น



ใหล้พล้นจากความหายนะทบีกี่เขาสมควรไดล้รกับ และในพระคยุณทบีกี่มบีอลิสระและอจานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์ พระองคร์
ทรงนกับวล่าคนบาปนกันี้นเปป็นผรูล้ชอบธรรม โดยอาศกัยคยุณความดบีแหล่งพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วนกันี้นของพระเยซรูครลิสตร์
เจล้า

ในยยุคแหล่งพระคยุณนบีนี้เมพกี่อพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นมบีผลบกังคกับใชล้ “ไมล่มบีพวกกรบีกหรพอพวกยลิว ผรูล้ทบีกี่เขล้าสยุหนกัตหรพอ
ผรูล้ทบีกี่ไมล่ไดล้เขล้าสยุหนกัต พวกคนเถพกี่อน ชาวสลิเธบีย ทาสหรพอไท แตล่พระครลิสตร์ทรงเปป็นสารพกัดและทรงดจารงอยรูล่ใน
สารพกัด” (คส. 3:11) 

นบีกี่ยล่อมดบีกวล่าพกันธสกัญญาเกล่านกันี้นเยอะมาก ๆ ซถึกี่งภายใตล้มกันชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นผรูล้รกับความประเสรลิฐและ
พระสกัญญาตล่าง ๆ ของพระเจล้า ชนชาตลิอลิสราเอลบางสล่วนถรูกปปิดตาตอนนบีนี้ แตล่เวลาหนถึกี่งจะมาเมพกี่อพวกเขาจะกลกับ
มาหาองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า พวกเขาจะจจาพระองคร์ไดล้วล่าทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พระบยุตรของพระเจล้า 
และพวกเขาจะถรูกทจาใหล้กลกับคพนสรูล่สภาพเดลิม จากนกันี้นพวกเขาจะเพลลิดเพลลินกกับผลดบีและพระพรตล่าง ๆ ของพกันธ
สกัญญาใหมล่นกันี้น ผล่านทางพระครลิสตร์ผรูล้ทรงเปป็นคนกลางแหล่งพกันธสกัญญานกันี้น ในสมกัยยยุคพกันปปีนกันี้นทบีกี่มหกัศจรรยร์เกลินกวล่า
คจาพรูดของมนยุษยร์จะพรรณนาไดล้-เวลานกันี้นเมพกี่อพระเยซรูจะทรงครอบครองบนพระทบีกี่นกักี่งของดาวลิดเปป็นเวลาหนถึกี่ง
พกันปปี

“ในวกันเหลล่านกันี้นและในเวลานกันี้น พระเยโฮวาหร์ตรกัส ลรูกหลานของอลิสราเอลจะมา พวกเขาและคนยรูดาหร์
ดล้วยกกัน โดยไปและรล้องไหล้ เขาทกันี้งหลายจะไปและแสวงหาพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของพวกเขา เขาทกันี้งหลายจะ
ถามหาทางไปศลิโยนโดยหกันหนล้าของตนตรงไปทางนกันี้น โดยกลล่าววล่า ‘มาเถลิด และใหล้พวกเรามาตลิดสนลิทกกับพระเย
โฮวาหร์ในพกันธสกัญญาเนพองนลิตยร์ซถึกี่งจะไมล่ถรูกลพมเลพอน’” (ยรม. 50:4,5)

“และดกังนกันี้น อลิสราเอลทกันี้งหมดกร็จะไดล้รกับความรอด ตามทบีกี่มบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดพล้นจะ
เสดร็จออกมาจากเมพองศลิโยน และจะทรงหกันความอธรรมไปเสบียจากยาโคบ เพราะวล่านบีกี่เปป็นพกันธสกัญญาของเรา
กกับเขาทกันี้งหลาย เมพกี่อเราจะเอาบาปทกันี้งหลายของพวกเขาไปเสบีย’” (รม. 11:26,27)

วกันทบีกี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีทบีกี่สยุดทบีกี่ชนชาตลิอลิสราเอลจะเคยรรูล้จกักยกังมาไมล่ถถึง เมพกี่อครลิสตจกักรครบบรลิบรูรณร์ องคร์พระผรูล้
เปป็นเจล้าจะทรงเรบียกเราไปพบกกับพระองคร์ในฟป้าอากาศ ประมาณเจร็ดปปีตล่อมาพระองคร์จะเสดร็จกลกับมากกับครลิสต
จกักร และนกักี่นเปป็นเวลาทบีกี่ชนชาตลิอลิสราเอลจะเหร็นพระองคร์และจะยอมรกับพระองคร์ใหล้เปป็นพระเมสสลิยาหร์และ
กษกัตรลิยร์

ขล้อ 13: “ในทบีกี่พระองคร์ตรกัสวล่า “พกันธสกัญญาใหมล่” พระองคร์กร็ทรงทจาใหล้พกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นเกล่าไป 
บกัดนบีนี้สลิกี่งซถึกี่งเสพกี่อมลงและกจาลกังเกล่าแกล่ไปนกันี้น กร็พรล้อมแลล้วทบีกี่จะหายลกับไป”

คจาวล่า “พกันธสกัญญา” ไมล่อยรูล่ในภาษากรบีกตล้นฉบกับ และมกันไมล่จจาเปป็นตรงนบีนี้ คจาเดบียวทบีกี่เราควรสนใจคพอ 
“ใหมล่” เปาโลประกาศแกล่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นแลล้ววล่าความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนไดล้แทนทบีกี่ศาสนายลิวแลล้ว พระเยซรู
ครลิสตร์เจล้าไดล้ทรงแทนทบีกี่ปยุโรหลิตคนเลวบีแลล้ว สถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์ภายในมล่านนกันี้นไดล้แทนทบีกี่พลกับพลาแลล้ว

ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่ามบีพกันธสกัญญาใหมล่อกันหนถึกี่ง ปยุโรหลิตคนใหมล่ พลกับพลาหลกังใหมล่ กร็บล่งชบีนี้วล่าอกันทบีกี่มากล่อนหนล้า
ไดล้เกล่าไปแลล้ว และ “บกัดนบีนี้สลิกี่งซถึกี่งเสพกี่อมลงและกจาลกังเกล่าแกล่ไปนกันี้น กร็พรล้อมแลล้วทบีกี่จะหายลกับไป” ในทบีกี่นบีนี้เรามบีบทสรยุป
ของขล้อโตล้แยล้งของเปาโลเกบีกี่ยวกกับตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีและระบบของโมเสสทบีกี่เปปิดทางใหล้แกล่พระครลิสตร์และ



ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน
ถล้าระบบของคนเลวบีและพระราชบกัญญกัตลิสามารถทจาใหล้มนยุษยร์ถถึงความสจาเรร็จและเหมาะสมสจาหรกับ

อาณาจกักรของพระเจล้าไดล้ กร็คงไมล่จจาเปป็นตล้องมบีพกันธสกัญญาใหมล่อกันหนถึกี่ง (ขล้อ 7) แตล่พระเจล้าไดล้ทรงจกัดเตรบียมพกันธ
สกัญญาใหมล่อกันหนถึกี่ง (ขล้อ 8) ซถึกี่งพลิสรูจนร์วล่าอกันแรกนกันี้นไมล่เปป็นทบีกี่นล่าพอใจตรงทบีกี่วล่ามกันไมล่สามารถทจาใหล้มนยุษยร์บรลิสยุทธลิธิ์ 
ถถึงความสจาเรร็จ และเหมาะสมสจาหรกับอาณาจกักรนกันี้นไดล้

พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นไดล้ดจารงอยรูล่ตล่อไปเปป็นเวลาหนถึกี่งพกันหล้ารล้อยปปี-ตกันี้งแตล่โมเสส ซถึกี่งเปป็นผรูล้ทบีกี่พระเจล้าประทาน
พระราชบกัญญกัตลิผล่านทางเขา จนถถึงพระครลิสตร์ ซถึกี่งความจรลิง พระคยุณ และความสวล่างมาโดยทางพระองคร์ บกัดนบีนี้
จยุดประสงคร์ของพระราชบกัญญกัตลิไดล้สจาเรร็จแลล้ว เงาเหลล่านกันี้นไมล่ถรูกตล้องการอบีกตล่อไปเพราะวล่าตกัวจรลิงนกันี้นมาแลล้ว

หลายครกันี้งพระเจล้าตรกัสชกัดเจนแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลวล่าระบบคนเลวบีและระบบของโมเสสจะไมล่คงอยรูล่
ตลอดไป พระองคร์ทรงสกัญญาซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีกเรพกี่องพระเมษโปดก พระเมสสลิยาหร์ ผรูล้ชล่วยใหล้พล้น มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่
นกันี้น แมล้ในยามทบีกี่พระองคร์ทรงชล่วยคนอลิสราเอลใหล้พล้นจากการตกเปป็นเชลยทบีกี่บาบลิโลนและทรงพาพวกเขากลกับไป
ยกังแผล่นดลินเกลิดของพวกเขา พระวลิหารนกันี้นและตจาแหนล่งปยุโรหลิตกร็ไมล่ไดล้ถรูกฟฟฟื้นฟรูสรูล่สงล่าราศบีในตอนแรกของพวกมกัน 
และสลิบปปีหลกังจากอกัครทรูตเปาโลเขบียนถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ถถึงครลิสเตบียนชาวฮบีบรรู กรยุงเยรรูซาเลร็มและพระวลิหารนกันี้นกร็ถรูก
ทจาลายอยล่างสลินี้นเชลิง โดยไมล่เหลพอหลินสกักกล้อนทบีกี่ซล้อนทกับกกันเลย!

ไมล่มบีเหตยุผลวล่าทจาไมชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นถถึงควร “หรูตถึง” พระเจล้าไดล้ประทานขล่าวสารตล่าง ๆ ทบีกี่ชกัดเจนแกล่
พวกเขาแลล้วผล่านทางพวกศาสดาพยากรณร์ พระองคร์ไดล้ตรกัสแกล่พวกเขาบล่อยครกันี้ง และถล้าพวกเขาเชพกี่อศาสดา
พยากรณร์เหลล่านกันี้น พวกเขากร็คงจจาพระเมสสลิยาหร์ของตนในคจาพยากรณร์เหลล่านกันี้นไดล้ แตล่พวกเขาไมล่ฟฟัง ดกังนกันี้นพวก
เขาจถึงอยรูล่ในความมพดฝฝ่ายวลิญญาณและความคลิดของพวกเขากร็ดล้านชาตล่อสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ

เรากจาลกังมบีชบีวลิตอยรูล่ในยยุคสมกัยเชล่นนกันี้นวกันนบีนี้ เรารรูล้วลิธบีสล่งจรวดไปดวงจกันทรร์ เรารรูล้วลิธบีสล่งคนไปโคจรรอบโลก
และพาพวกเขากลกับบล้านอยล่างปลอดภกัยอบีก แตล่ในฐานะประชาชาตลิหนถึกี่งเราลพมไปแลล้ววล่าจะพบพระเจล้าไดล้อยล่างไร
ในการนบนอบถล่อมใจและในคจาอธลิษฐานดล้วยใจเชพกี่อ!

คจาอธลิษฐานของผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วควรเปป็น “ขอพระเจล้าทรงโปรดชล่วยประชาชาตลิของเราใหล้
รอดดล้วยเถลิด” มบีผรูล้เชพกี่อแทล้จจานวนมากในประเทศสหรกัฐอเมรลิกาทบีกี่ยลิกี่งใหญล่นบีนี้ แตล่คนอเมรลิกกันสล่วนใหญล่กร็หรูตถึงเสบียแลล้ว
เมพกี่อพรูดถถึงสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ ในแงล่ศาสนาพวกเขากองสยุมพวกอาจารยร์ไวล้ใหล้ตกัวเอง มบี “หรูทบีกี่คกัน” พวก
เขาหกันจากความจรลิงไปหานลิทานตล่าง ๆ เสบียแลล้ว และวกันหนถึกี่งอบีกไมล่นานพวกเขาเองกร็จะอยรูล่ในความมพดและความ
ตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณเชล่นกกันเมพกี่อพระเยซรูเสดร็จมารกับเพชรพลอยของพระองคร์และเรบียกลรูก ๆ ของพระองคร์ขถึนี้นไป
พบกกับพระองคร์ในฟป้าอากาศ อล่าน 2 ทลิโมธบี 4:1-5; 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 และ 1 โครลินธร์ 15:51-55



พลอับพลาทฮียิ่เปป็นภาพเลล็งภายใตจ้พอันธสอัญญาแรกนอันั้น
บททฮียิ่ 9

9:1 แทล้จรลิงพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นกร็มบีกฎตล่าง ๆ แหล่งการปรนนลิบกัตลิพระเจล้า และไดล้มบีสถานบรลิสยุทธลิธิ์สจาหรกับโลกนบีนี้
9:2 เพราะวล่าไดล้มบีพลกับพลาหลกังหนถึกี่งถรูกสรล้างขถึนี้นแลล้ว หล้องแรก ซถึกี่งในนกันี้นมบีคกันประทบีป และโตอ๊ะ และขนมปฟังหนล้า
พระพกักตรร์ ซถึกี่งถรูกเรบียกวล่าสถานบรลิสยุทธลิธิ์
9:3 และภายในมล่านชกันี้นทบีกี่สอง มบีพลกับพลาซถึกี่งถรูกเรบียกวล่า สถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด
9:4 ซถึกี่งมบีกระถางไฟทองคจา และมบีหบีบแหล่งพกันธสกัญญาซถึกี่งถรูกหยุล้มทยุกดล้านดล้วยทองคจา ซถึกี่งในนกันี้นมบีหมล้อทองคจาทบีกี่ใสล่มา
นา และมบีไมล้เทล้าของอาโรนทบีกี่แตกหนล่อ และมบีแผล่นศลิลาเหลล่านกันี้นแหล่งพกันธสกัญญา
9:5 และเหนพอหบีบนกันี้นมบีรรูปเครรูบแหล่งสงล่าราศบีทกันี้งสองคลยุมพระทบีกี่นกักี่งกรยุณานกันี้น เรพกี่องสลิกี่งเหลล่านบีนี้พวกเราจะกลล่าวใหล้
ละเอบียดตอนนบีนี้ไมล่ไดล้
9:6 บกัดนบีนี้เมพกี่อสลิกี่งเหลล่านบีนี้ถรูกแตล่งตกันี้งไวล้อยล่างนกันี้นแลล้ว พวกปยุโรหลิตไดล้เขล้าไปในพลกับพลาหล้องแรกเสมอ โดยกระทจา
การปรนนลิบกัตลิพระเจล้าใหล้สจาเรร็จ
9:7 แตล่ในหล้องทบีกี่สองนกันี้นมบีมหาปยุโรหลิตผรูล้เดบียวเทล่านกันี้นทบีกี่เขล้าไปไดล้ปปีละครกันี้ง โดยมลิใชล่ปราศจากเลพอด ซถึกี่งทล่านถวาย
เพพกี่อตกัวเอง และเพพกี่อบรรดาความผลิดพลาดของประชากร
9:8 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ทรงสจาแดงสลิกี่งนบีนี้วล่า ทางทบีกี่จะเขล้าไปในสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้นยกังไมล่ไดล้ปรากฏแจล้ง 
ขณะเมพกี่อพลกับพลาอกันแรกนกันี้นยกังตกันี้งอยรูล่
9:9 ซถึกี่งเปป็นภาพจจาลองสจาหรกับเวลานกันี้น ในเวลานกันี้นไดล้มบีการถวายทกันี้งบรรดาของกจานกัลและเครพกี่องบรูชา ทบีกี่ไมล่
สามารถกระทจาผรูล้ปรนนลิบกัตลินกันี้นใหล้ถถึงความสจาเรร็จไดล้ ในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบ
9:10 ซถึกี่งเปป็นเพบียงเรพกี่องบรรดาของกลินและของดพกี่ม และพลิธบีชจาระลล้างตล่าง ๆ และบรรดาพลิธบีแหล่งเนพนี้อหนกัง ทบีกี่ไดล้
กจาหนดไวล้สจาหรกับพวกเขาจนถถึงเวลาแหล่งการเปลบีกี่ยนแปลงใหมล่
9:11 แตล่โดยทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้เสดร็จมาเปป็นมหาปยุโรหลิตแหล่งสลิกี่งดบีตล่าง ๆ ทบีกี่จะมาถถึง โดยทางพลกับพลาอกันยลิกี่งใหญล่กวล่า
และสมบรูรณร์ยลิกี่งกวล่า ทบีกี่ไมล่ไดล้สรล้างดล้วยมพอมนยุษยร์ คพอทบีกี่จะกลล่าววล่า มลิใชล่ของโลกนบีนี้
9:12 ทกันี้งมลิใชล่โดยเลพอดของแพะและลรูกวกัวทกันี้งหลาย แตล่โดยพระโลหลิตของพระองคร์เอง พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้าไปใน
ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์เพบียงครกันี้งเดบียว โดยทรงไดล้รกับการไถล่ชกักี่วนลิรกันดรร์สจาหรกับพวกเราแลล้ว
9:13 เพราะถล้าเลพอดของวกัวตกัวผรูล้และของแพะทกันี้งหลาย และบรรดาเถล้าของวกัวสาว โดยถรูกประพรมลงบนคนทบีกี่
เปป็นมลทลิน สามารถชจาระเนพนี้อหนกังใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ไดล้
9:14 มากยลิกี่งกวล่านกันี้นสกักเทล่าใด พระโลหลิตของพระครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งโดยทางพระวลิญญาณนลิรกันดรร์ไดล้ทรงถวายพระองคร์
เองโดยปราศจากจยุดดล่างพรล้อยแดล่พระเจล้า จะทรงชจาระใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของพวกทล่านใหล้พล้นจากบรรดา
การกระทจาทบีกี่ตายแลล้ว เพพกี่อจะไดล้รกับใชล้พระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่
9:15 และเพราะเหตยุนบีนี้ พระองคร์จถึงทรงเปป็นคนกลางแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่ เพพกี่อโดยความตาย สจาหรกับการไถล่การ
ละเมลิดทกันี้งหลายทบีกี่อยรูล่ใตล้อจานาจของพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้น คนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกเรบียกแลล้วนกันี้นจะไดล้รกับพระสกัญญาแหล่ง



มรดกอกันนลิรกันดรร์
9:16 เพราะวล่าหนกังสพอพลินกัยกรรมมบีอยรูล่ทบีกี่ไหน กร็จจาเปป็นตล้องมบีความตายของผรูล้ทจาหนกังสพอนกันี้นทบีกี่นกักี่น
9:17 ดล้วยวล่าหนกังสพอพลินกัยกรรมมบีอจานาจหลกังจากคนทกันี้งหลายตายแลล้ว มลิฉะนกันี้นหนกังสพอพลินกัยกรรมนกันี้นไมล่มบีอจานาจ
ใด ๆ ขณะเมพกี่อผรูล้ทจาหนกังสพอนกันี้นยกังมบีชบีวลิตอยรูล่
9:18 เหตยุฉะนกันี้นทกันี้งพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นกร็ไมล่ไดล้ทรงตกันี้งขถึนี้นไวล้โดยปราศจากเลพอด
9:19 เพราะวล่าเมพกี่อโมเสสไดล้ประกาศขล้อบกังคกับทยุกขล้อแกล่บรรดาคนทกันี้งหลายตามพระราชบกัญญกัตลิแลล้ว ทล่านจถึงไดล้
เอาเลพอดของบรรดาลรูกวกัวและของลรูกแพะ พรล้อมกกับนนี้จา และขนแกะสบีแดง และตล้นหยุสบ และไดล้ประพรมทกันี้ง
หนกังสพอนกันี้นกกับบรรดาคนทกันี้งปวง
9:20 โดยกลล่าววล่า ‘นบีกี่เปป็นเลพอดแหล่งพกันธสกัญญา ซถึกี่งพระเจล้าทรงบกัญญกัตลิไวล้แกล่ทล่านทกันี้งหลาย’
9:21 ยลิกี่งกวล่านกันี้นทล่านกร็ไดล้ประพรมดล้วยเลพอดทกันี้งพลกับพลากกับภาชนะทยุกชนลิดแหล่งการปรนนลิบกัตลินกันี้น
9:22 และตามพระราชบกัญญกัตลิ เกพอบทยุกสลิกี่งถรูกชจาระดล้วยโลหลิต และปราศจากการมบีโลหลิตไหลออก กร็จะไมล่มบีการ
ทรงยกบาปเลย
9:23 เหตยุฉะนกันี้นจถึงจจาเปป็นทบีกี่บรรดาแบบจจาลองแหล่งสวรรคร์ทกันี้งหลายตล้องถรูกชจาระดล้วยเครพกี่องบรูชาเหลล่านบีนี้ แตล่สลิกี่งตล่าง
ๆ แหล่งสวรรคร์นกันี้นเองตล้องถรูกชจาระดล้วยเครพกี่องบรูชาอกันดบีกวล่าเครพกี่องบรูชาเหลล่านบีนี้
9:24 เพราะวล่าพระครลิสตร์ไมล่ไดล้เสดร็จเขล้าไปในบรรดาสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สรล้างดล้วยมพอมนยุษยร์ ซถึกี่งเปป็นภาพจจาลองของ
สลิกี่งของทบีกี่แทล้จรลิงนกันี้น แตล่ไดล้เสดร็จเขล้าไปในสวรรคร์นกันี้นเอง บกัดนบีนี้เพพกี่อจะทรงปรากฏตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าเพพกี่อพวกเรา
9:25 และพระองคร์ไมล่ตล้องทรงถวายพระองคร์เองบล่อย ๆ เหมพอนอยล่างมหาปยุโรหลิตทบีกี่เขล้าไปในสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทยุกปปี 
ๆ พรล้อมดล้วยเลพอดของผรูล้อพกี่น
9:26 ดล้วยวล่าพระองคร์คงตล้องทนทยุกขร์บล่อย ๆ ตกันี้งแตล่ทรงวางรากฐานของโลกมา แตล่ในการสลินี้นสยุดของโลกนบีนี้
พระองคร์ไดล้ทรงปรากฏเพบียงครกันี้งเดบียวเพพกี่อจะไดล้กจาจกัดบาปโดยการถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชา
9:27 และตามทบีกี่กจาหนดไวล้สจาหรกับมนยุษยร์แลล้ววล่า จะตล้องตายหนหนถึกี่ง และหลกังจากนกันี้นกร็จะมบีการพลิพากษาฉกันใด
9:28 ดกังนกันี้นพระครลิสตร์จถึงไดล้ทรงถรูกถวายหนหนถึกี่ง เพพกี่อจะไดล้ทรงรกับเอาบาปทกันี้งหลายของคนเปป็นอกันมาก และแกล่
บรรดาคนทบีกี่คอยทล่าพระองคร์นกันี้น พระองคร์จะทรงปรากฏครกันี้งทบีกี่สองโดยปราศจากบาปเพพกี่อนจาไปสรูล่การชล่วยใหล้รอด
ฉกันนกันี้น

สถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์นกันี้นถรูกพรูดถถึงเปป็นครกันี้งแรกในบททบีกี่ 8 ขล้อ 2 พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้ปรนนลิบกัตลิแหล่ง
สถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์ คนกลางแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น (และดบีกวล่า) การอภลิปรายตล่อเนพกี่องในบททบีกี่ 9 เราจะ
เหร็นคยุณคล่าทบีกี่มบีเอกลกักษณร์เฉพาะตกัวและไมล่อาจพรรณนาไดล้แหล่งเครพกี่องบรูชาของพระองคร์

ในทบีกี่นบีนี้ เรากจาลกังยพนอยรูล่บนผพนดลินศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์อยล่างแทล้จรลิง บททบีกี่ 9 และ 10 แสดงใหล้เราเหร็นวล่าอภลิสลิทธลิธิ์ทบีกี่
มหาปยุโรหลิตเทล่านกันี้นเพลลิดเพลลินในระหวล่างระบบเกล่านกันี้นบกัดนบีนี้ถรูกมอบใหล้แกล่ผรูล้เชพกี่อทยุกคนแลล้ว พรล้อมกกับพระสกัญญา
ตล่าง ๆ ทบีกี่มากกวล่าเดลิม-และดบีกวล่าเดลิม เราไดล้รกับเชลิญใหล้เขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้น เขล้าเฝป้าตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์
พระเจล้า โดย “ทางใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิต”-มหาปยุโรหลิตของเรา พระเยซรูครลิสตร์เจล้า “ผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่เปป็นนลิตยร์เพพกี่อ
ทจาการทรูลวลิงวอนเผพกี่อเรา”



พระเจล้าไมล่ไดล้เพลิกี่มเขล้ากกับพกันธสกัญญาเกล่านกันี้น พระองคร์ไมล่ไดล้ปรกับโฉมตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีและ
ระบบของโมเสส พระเจล้าไมล่ไดล้ซล่อมแซมหรพอ “ปะชยุน” สลิกี่งใดทกันี้งนกันี้น: พระองคร์ทรงสรล้างสลิกี่งใหมล่ ๆ และพระองคร์
ประทานพกันธสกัญญาอกันใหมล่แลล้ว

บททบีกี่ 9 แสดงใหล้เหร็นตล่อไปวล่าพระครลิสตร์ มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา ทรงเหนพอกวล่าพวกมหาปยุโรหลิตทบีกี่
เปป็นคนเลวบี แตล่เปาโลไปไกลกวล่าเดลิมอบีกกล้าวเพพกี่อแสดงใหล้เหร็นวล่าพระเยซรูทรงถวายเครพกี่องบรูชาหนถึกี่งทบีกี่เหนพอกวล่าดล้วย
ตรงทบีกี่วล่าพระองคร์ไดล้ถวายพระองคร์เอง และขณะทบีกี่เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกถวายโดยพวกปยุโรหลิตคนเลวบีไมล่
สามารถขจกัดบาปออกไปไดล้ เครพกี่องบรูชาทบีกี่ถรูกถวายโดยมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรากร็ขจกัดบาปออกไปจรลิง ๆ 
พระองคร์ทรงตอกบาปของเราตรถึงไวล้ทบีกี่กางเขนของพระองคร์บนกลโกธาแลล้ว (1 ปต. 2:24) เปาโลเนล้นยนี้จาขล้อเทร็จ
จรลิงทบีกี่วล่าในระหวล่างระบบของโมเสสเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นเปป็นเพบียงเงา ภาพเลร็ง และภาพเปรบียบ แตล่พระ
ครลิสตร์ไดล้ถวายพระองคร์เอง

ขล้อ 1: “แทล้จรลิงพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นกร็มบีกฎตล่าง ๆ แหล่งการปรนนลิบกัตลิพระเจล้า และไดล้มบีสถานบรลิสยุทธลิธิ์
สจาหรกับโลกนบีนี้” 

คจาตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “กฎตล่าง ๆ” บล่งบอกถถึงพลิธบีกรรม กฎเกณฑร์ สลิกี่งสถาปนาตล่าง ๆ พวกมกันถรูกกจาหนด
โดยพระเจล้า ขล้อกจาหนดตล่าง ๆ ซถึกี่งพระองคร์เพบียงผรูล้เดบียวทรงมบีสลิทธลิธิ์ทบีกี่จะออกกฎและซถึกี่งประชากรของพระองคร์อยรูล่
ภายใตล้พกันธะอกันศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทบีกี่จะตล้องถพอปฏลิบกัตลิ กฎเหลล่านบีนี้เปป็นกฎแหล่ง “การปรนนลิบกัตลิพระเจล้า” ซถึกี่งเปป็นคจาเดบียวใน
ภาษาเดลิม ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่คจา ๆ นบีนี้ถรูกพบเสมอในการเชพกี่อมโยงกกับการปรนนลิบกัตลิพระเจล้าหรพอการ
ปรนนลิบกัตลิทางศาสนา ดกังนกันี้นอนยุประโยคแบบครบถล้วนจถึงหมายถถึง “ภายใตล้พกันธสกัญญาของโมเสส”

พระเจล้าไดล้ประทานขล้อบกังคกับตล่าง ๆ อกันประกอบดล้วยสลิทธลิอจานาจแกล่ประชากรของพระองคร์เพพกี่อชบีนี้นจาการ
นมกัสการพระองคร์ของพวกเขา จนถถึงจยุดนบีนี้เปาโลไดล้เปรบียบเทบียบอาโรนกกับพระครลิสตร์ บกัดนบีนี้เขาจะเปรบียบเทบียบ
พลิธบีการและภาพเลร็งหลายอยล่างของคนเลวบี และจะแสดงใหล้เหร็นวล่าเครพกี่องบรูชาทบีกี่พระเยซรูทรงถวายนกันี้นเหนพอกวล่า
ภาพเลร็ง พลิธบีการตล่าง ๆ ของโมเสส และบรรดาพลิธบีกรรมทบีกี่อยรูล่ภายใตล้ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี

ประการแรก เขาเปรบียบเทบียบการปรนนลิบกัตลิและเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นของพกันธสกัญญาเกล่านกันี้นกกับการ
ปรนนลิบกัตลิและเครพกี่องบรูชาของพกันธสกัญญาใหมล่: “แทล้จรลิงพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นกร็มบีกฎตล่าง ๆ แหล่งการปรนนลิบกัตลิ
พระเจล้า” ดกังนกันี้นเปาโลจถึงรกับประกกันชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่าเขาไมล่ไดล้กจาลกังพรูดแบบไมล่เคารพเกบีกี่ยวกกับกฎตล่าง ๆ ของ
พวกเขาหรพอตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพวกเขา ซถึกี่งทกันี้งสองอยล่างนกันี้นพระเจล้าทรงกจาหนดไวล้ ระบบของโมเสสไมล่ไดล้ถรูก
มนยุษยร์สรล้างขถึนี้นมา-พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งมกัน แตล่มกันไมล่คงอยรูล่ตลอดไป พระครลิสตร์ทรงเปป็นการสจาเรร็จจรลิงของภาพเลร็ง
เงา พลิธบีกรรม กฎทยุกอยล่าง หรพอสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่เปป็นของระบบของโมเสสนกันี้น ความหมายในทบีกี่นบีนี้บล่งบอกวล่าเราตล้อง
ปรนนลิบกัตลิพระเจล้าในความเคารพยจาเกรงอกันบรลิสยุทธลิธิ์ เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าและไมล่มบีพระเจล้าองคร์อพกี่น 
พระองคร์ทรงแสดงพลิมพร์เขบียวทบีกี่บอกถถึงวลิธบีทบีกี่ประชากรของพระองคร์จะมาหาพระองคร์และนมกัสการพระองคร์

ในสวนเอเดนพระองคร์ไดล้ทรงจกัดหาเครพกี่องปกปปิดใหล้แกล่อาดกัมและเอวาหลกังจากทบีกี่พวกเขาไมล่เชพกี่อฟฟังคจา
บกัญชาของพระองคร์-แตล่พระองคร์ไมล่ไดล้หยยุดแคล่ตรงนกันี้น: พระองคร์ทรงขกับไลล่พวกเขาออกไปจากสวนนกันี้น- (นบีกี่เปป็น
พระพรแฝง เพราะหากพวกเขายกังอยรูล่ตล่อไปทบีกี่นกักี่น พวกเขากร็คงกลินผลของตล้นไมล้แหล่งชบีวลิตและคงมบีชบีวลิตอยรูล่ตลอดไป



ในรล่างกายทบีกี่ถรูกบาปแชล่งสาป)-และทบีกี่ประตรูเขล้าสวนนกันี้นพระเจล้าทรงตกันี้งพวกเครรูบพรล้อมกกับดาบเพลลิงเลล่มหนถึกี่ง “ซถึกี่ง
หมยุนไดล้รอบทลิศทาง เพพกี่อปป้องกกันทางเขล้าไปสรูล่ตล้นไมล้แหล่งชบีวลิต” (ปฐก. 3:23,24) แตล่ในปฐมกาล 3:15 พระองคร์ทรง
สกัญญาพระผรูล้ชล่วยใหล้พล้นสจาหรกับจลิตวลิญญาณ

เปาโลกลล่าววล่าพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นมบี (กรลิยารรูปอดบีต) “กฎตล่าง ๆ แหล่งการปรนนลิบกัตลิพระเจล้า” นกักี่นคพอ 
พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นถรูกพระเจล้าเอาออกไปและถรูกแทนทบีกี่โดยอกันใหมล่แลล้ว

จงสกังเกตการใชล้คจาวล่า “กร็” (“เชล่นกกัน”) เหมพอนกกับทบีกี่พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นมบีการปรนนลิบกัตลิพระเจล้าแบบตล่าง
ๆ พกันธสกัญญาใหมล่กร็มบีการปรนนลิบกัตลิพระเจล้าและการรกับใชล้ของมกันเชล่นกกัน ศาสนายลิวไดล้เปปิดทางใหล้แกล่ความเชพกี่อ
แบบครลิสเตบียนแลล้วอยล่างแนล่นอน-โดยพระเจล้า

“...สถานบรลิสยุทธลิธิ์สจาหรกับโลกนบีนี้” หมายถถึง สถานบรลิสยุทธลิธิ์ฝฝ่ายโลก นบีกี่ประกาศวล่าสถานบรลิสยุทธลิธิ์ภายใตล้
ระบบของโมเสสนกันี้นไมล่ตกันี้งอยรูล่เปป็นนลิตยร์ แตล่อยรูล่เพบียงชกักี่วคราว มกันไมล่ใชล่สถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์ มกันถรูกสรล้างขถึนี้นโดย
ใชล้วกัสดยุตล่าง ๆ ของโลกและมกันจะผล่านพล้นไป ในขล้อ 24 ของบทนบีนี้ของเราเปาโลกลล่าววล่า “เพราะวล่าพระครลิสตร์ไมล่
ไดล้เสดร็จเขล้าไปในบรรดาสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สรล้างดล้วยมพอมนยุษยร์ ซถึกี่งเปป็นภาพจจาลองของสลิกี่งของทบีกี่แทล้จรลิงนกันี้น แตล่ไดล้
เสดร็จเขล้าไปในสวรรคร์นกันี้นเอง บกัดนบีนี้เพพกี่อจะทรงปรากฏตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าเพพกี่อพวกเรา”

เปาโลยอมรกับแกล่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่าพวกปยุโรหลิตคนเลวบีและงานรกับใชล้ตล่าง ๆ ของพวกเขาถรูกแตล่งตกันี้งโดย
พระเจล้า และดกังนกันี้นเขาจถึงวางรากฐานสจาหรกับขล้อพลิสรูจนร์เพลิกี่มเตลิมวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้ปรนนลิบกัตลิแหล่งสถาน
บรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์ พลกับพลาของโลกนบีนี้ประกอบดล้วยสองสล่วน-ลานชกันี้นนอกซถึกี่งเรบียกวล่า “ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์” และ “ทบีกี่
บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด” ภายในมล่านนกันี้น แตล่ในสถานบรลิสยุทธลิธิ์แหล่งสวรรคร์ไมล่มบีการแบล่งเปป็นสล่วน ๆ

ขล้อ 2: “เพราะวล่าไดล้มบีพลกับพลาหลกังหนถึกี่งถรูกสรล้างขถึนี้นแลล้ว หล้องแรก ซถึกี่งในนกันี้นมบีคกันประทบีป และโตอ๊ะ และ
ขนมปฟังหนล้าพระพกักตรร์ ซถึกี่งถรูกเรบียกวล่าสถานบรลิสยุทธลิธิ์”

“หล้องแรก” หมายถถึง สล่วนทบีกี่นจาเสนอตกัวมกันเองแกล่ผรูล้นมกัสการเมพกี่อเขาเขล้าไปในพลกับพลานกันี้น เรากร็จะเรบียก
มกันวล่า “หล้องแรก”

“...ซถึกี่งในนกันี้นมบีคกันประทบีป และโตอ๊ะ และขนมปฟังหนล้าพระพกักตรร์” ภาษาเดลิมในทบีกี่นบีนี้อล่านตรงตกัววล่า 
“ขนมปฟังแหล่งใบหนล้านกันี้น” ซถึกี่งหมายถถึงตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้า

หนกังสพออพยพมบีคจาบรรยายครบถล้วนเกบีกี่ยวกกับพลกับพลานกันี้น ตกัวพลกับพลานกันี้นยาวสามสลิบศอก (45 ฟยุต) 
กวล้างสลิบศอก (15 ฟยุต) และสรูงสลิบศอก (15 ฟยุต) และมล่านผพนหนถึกี่งแบล่งมกันออกเปป็นสองสล่วนทบีกี่มบีขนาดไมล่เทล่ากกัน นบีกี่
เปป็นพระนลิเวศแหล่งการนมกัสการของพระเจล้าจนถถึงสมกัยของซาโลมอนเมพกี่อพลกับพลานกันี้นถรูกแทนทบีกี่โดยพระวลิหารอกัน
ยลิกี่งใหญล่นกันี้นซถึกี่งถรูกสรล้างโดยซาโลมอน เราควรหมายเหตยุวล่าคจาวล่า “พลกับพลา” ถรูกพบสลิบครกันี้งในหนกังสพอฮบีบรรู และ
คจาวล่า “พระวลิหาร” ไมล่ปรากฏเลยแมล้แตล่นลิดเดบียว!

ภายใตล้ระบบของคนเลวบีพลกับพลาฝฝ่ายโลกพรล้อมกกับเครพกี่องใชล้บรลิสยุทธลิธิ์ของมกันและงานปรนนลิบกัตลิตล่าง ๆ ทบีกี่
พระเจล้าทรงกจาหนดไดล้ใหล้ภาพเลร็งทบีกี่เปป็นตกัวแทนของตกัวตน พระราชกลิจ การปรนนลิบกัตลิ หนล้าทบีกี่ตล่าง ๆ และสงล่าราศบี
ตล่าง ๆ ของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าผรูล้ทรงเปป็นพลกับพลาอกันแทล้จรลิงนกันี้น (ฮบ. 8:2) และศบีรษะของครลิสตจกักรพกันธสกัญญา
ใหมล่



มกันไมล่ใชล่เรพกี่องบกังเอลิญทบีกี่ไมล่มบีสลิกี่งใดเลยในหนกังสพอฮบีบรรูทบีกี่กลล่าวถถึงลานชกันี้นนอกของพลกับพลานกันี้น ลานนบีนี้
ประชาชนทยุกคนสามารถเขล้าถถึงไดล้ มกันไมล่มบีหลกังคา และทยุกสลิกี่งทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับมกันกร็ถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงอยล่าง
สมบรูรณร์ทยุกรายละเอบียดแลล้วโดยพระเยซรูในสมกัยทบีกี่พระองคร์ทรงรกับสภาพเนพนี้อหนกัง เมพกี่อพระองคร์ทรงถรูกเผยใหล้
ประจกักษร์แจล้งตล่อหนล้าคนทกันี้งปวง

แทล่นทองสกัมฤทธลิธิ์นกันี้นเปป็นภาพเลร็งถถึงกางเขนของพระเยซรู ผล้าปฝ่านนกันี้นกลล่าวถถึงความชอบธรรมและความ
บรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ เสาหกสลิบตล้นนกันี้น (อพย. 27:10-16) บอกถถึงพละกจาลกังและฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ อล่างลล้าง
ชจาระนกันี้นเปป็นภาพเลร็งถถึงฤทธลิธิ์เดชทบีกี่ชจาระใหล้สะอาดของพระครลิสตร์-ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าครลิสตจกักรของพระองคร์จะถรูกนจา
เสนอเปป็น “ครลิสตจกักรทบีกี่มบีสงล่าราศบีแดล่พระองคร์เอง ไมล่มบีจยุดดล่างพรล้อย รลินี้วรอย หรพอสลิกี่งเชล่นนกันี้นใด ๆ เลย แตล่เพพกี่อค
รลิสตจกักรนกันี้นจะบรลิสยุทธลิธิ์และปราศจากตจาหนลิ” (อฟ. 5:27)

เชล่นเดบียวกกับทบีกี่ลานชกันี้นนอกของพลกับพลานกันี้นเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของพระครลิสตร์ในการถรูกเหยบียดหยามและ
ความตกี่จาตล้อยของพระองคร์ ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์เหลล่านกันี้นกร็เปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของพระครลิสตร์ภายในมล่านนกันี้นในสวรรคร์ ไมล่มบีผรูล้ใด
นอกจากพวกปยุโรหลิตทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งไดล้เขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์เพพกี่อประชาชนเพพกี่อจะมบีการรล่วมสามกัคคบีธรรม
ระหวล่างประชาชนกกับพระเจล้า โตอ๊ะนกันี้นพรล้อมกกับขนมปฟังหนล้าพระพกักตรร์สลิบสองกล้อนของมกันเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของ
พระครลิสตร์ในฐานะอาหารแหล่งชบีวลิต พระองคร์ผรูล้ซถึกี่งเรารกับเขล้าไป-พระวจนะ ยลิกี่งเรารกับพระวจนะเขล้าไปมากเทล่าไร 
การรล่วมสามกัคคบีธรรมระหวล่างครลิสเตบียนกกับพระเจล้าพระบลิดากร็หอมหวานมากเทล่านกันี้น แทล่นเผาเครพกี่องหอมนกันี้นเปป็น
ภาพเลร็งถถึงพระครลิสตร์ในฐานะเปป็นผรูล้ทบีกี่บจารยุงรกักษาการรล่วมสามกัคคบีธรรมระหวล่างผรูล้เชพกี่อกกับพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์

เราควรหมายเหตยุไวล้วล่าไมล่มบีหนล้าตล่างในพลกับพลานกันี้น แสงสวล่างของแผล่นดลินโลกไมล่สามารถเปปิดเผยสลิกี่งตล่าง
ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณไดล้ สลิกี่งตล่าง ๆ ของพระวลิญญาณถรูกเปปิดเผยโดยความสวล่างของพระเจล้าเทล่านกันี้น ความสวล่างใน
พลกับพลานกันี้นมาจากภาชนะบรลิสยุทธลิธิ์ซถึกี่งถรูกวางไวล้ทางดล้านทลิศใตล้ของพลกับพลาใกลล้กกับมล่านนกันี้นซถึกี่งแขวนอยรูล่ระหวล่างทบีกี่
บรลิสยุทธลิธิ์กกับทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้น จงศถึกษาคล้นควล้าอพยพ 25:31-36

คกันประทบีปบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นถรูกทจาขถึนี้นจากทองคจาทยุบทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์-ทกันี้งหมดเปป็นชลินี้นเดบียวกกัน กลิกี่ง ถล้วย และเครพกี่อง
ประดกับเหลล่านกันี้นทกันี้งหมดเปป็นทองคจาทยุบชลินี้นเดบียวกกัน-ไมล่มบีขล้อตล่อ ไมล่มบีหมยุดยถึด เฉพาะนนี้จามกันมะกอกบรลิสยุทธลิธิ์ถรูกใชล้ใน
มกัน และคกันประทบีปและนนี้จามกันมะกอกบรลิสยุทธลิธิ์ในฐานะเปป็นหนล่วยเดบียวกกันกร็เปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของพระครลิสตร์-ไมล่ใชล่
ในฐานะ “ความสวล่างของโลก” แตล่ในฐานะความสวล่างทบีกี่บกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่ภายในมล่านในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้น 
ทกันี้งหมดทบีกี่เราตล้องการถรูกพบในผรูล้เดบียว-และผรูล้เดบียวนกันี้นคพอพระครลิสตร์ เราเขล้าถถึงพระองคร์ไดล้ และโดยทางพระองคร์
เราเขล้าถถึงพระเจล้าพระบลิดาไดล้

มบีกลิกี่งเจร็ดกลิกี่งบนภาชนะบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น แตล่ละกลิกี่งรกับนนี้จามกันมะกอกทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น เจร็ดเปป็นตกัวเลขของพระเจล้า
สจาหรกับความครบบรลิบรูรณร์ ดกังนกันี้นเจร็ดกลิกี่งนกันี้นจถึงเปป็นภาพเลร็งทบีกี่เปป็นตกัวแทนของความครบถล้วนแหล่งความสวล่างทบีกี่อยรูล่
ในพระเยซรูครลิสตร์ พระองคร์ทรงสามารถประทานความสวล่างทกันี้งหมดทบีกี่เราตล้องการ

นนี้จามกันเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ พระครลิสตร์ทรงถรูกเจลิมดล้วยพระวลิญญาณ “ยลิกี่งกวล่าพระ
สหายทกันี้งปวงของพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 45:7; ยอหร์น 3:34)

ผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วทยุกคนมบีพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (รม. 8:9; ยอหร์น 3:5) พระวลิญญาณทรงนจาความ



สวล่างมาสรูล่เราผล่านทางพระวจนะของพระเจล้า และทรงถล่ายทอดความสวล่างแบบเหนพอธรรมชาตลิเขล้าในใจเชล่นกกัน
 “เพราะวล่าพระวลิญญาณทรงตรวจคล้นสลิกี่งสารพกัด ใชล่แลล้ว สลิกี่งลนี้จาลถึกเหลล่านกันี้นของพระเจล้า” (1 คร. 2:10) และผรูล้เชพกี่อ
ทกันี้งหลายทบีกี่ยอมจจานนตล่อพระวลิญญาณกร็สามารถทราบสลิกี่งลนี้จาลถึกเหลล่านกันี้นของพระเจล้า

โตอ๊ะนกันี้นเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของการรล่วมสนลิททบีกี่เรามบีกกับพระครลิสตร์และกกับพระบลิดาผล่านทางพระครลิสตร์ 
ขนมปฟังหนล้าพระพกักตรร์นกันี้นเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของพระครลิสตร์ และขนมปฟังสลิบสองกล้อนนกันี้น เชล่นเดบียวกกับเพชรพลอย
สลิบสองอกันนกันี้นในทกับทรวงของมหาปยุโรหลิต กร็เปป็นภาพเลร็งของสลิบสองเผล่านกันี้นของชนชาตลิอลิสราเอลซถึกี่งถรูกเปป็น
ตกัวแทนตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า พระเยซรูตรกัสวล่า “...พระบลิดาของเราประทานอาหารแทล้ซถึกี่งมาจากสวรรคร์ใหล้แกล่
ทล่านทกันี้งหลาย” (ยอหร์น 6:32) พระองคร์ทรงเปป็นขนมปฟังแทล้นกันี้น และเรามบีการรล่วมสามกัคคบีธรรมรอบโตอ๊ะของ
พระองคร์ เมพกี่อเรารกับประทานผลแหล่งเถาองยุล่นและขนมปฟังไรล้เชพนี้อ เรากร็แสดงออกถถึงการวายพระชนมร์ของพระองคร์
จนกวล่าพระองคร์เสดร็จมารกับเจล้าสาวของพระองคร์-ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่

ขล้อ 3: “และภายในมล่านชกันี้นทบีกี่สอง มบีพลกับพลาซถึกี่งถรูกเรบียกวล่า สถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด”
“และภายในมล่านชกันี้นทบีกี่สอง…” มล่านชกันี้นแรกนกันี้นแขวนอยรูล่เหนพอทางเขล้าสรูล่พลกับพลานกันี้นเพพกี่อกกันี้นไมล่ใหล้มอง

เหร็นไดล้จากขล้างนอก “มล่านชกันี้นทบีกี่สอง” นกันี้นแบล่งแยกทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นจากทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด (อพย. 26:36,37) และถรูก
พรรณนาในอพยพ 26:31-33 เปาโลกลล่าวถถึงมล่านผพนนบีนี้ในฮบีบรรู 10:20 มกันเปป็นมล่านทบีกี่มบีนนี้จาหนกักมาก ทจาจากผล้าปฝ่า
นบรลิสยุทธลิธิ์ และมกันปปิดบกังสลิกี่งของเหลล่านกันี้นของทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดจากผรูล้คนเหลล่านกันี้นในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์

ปยุโรหลิตคนเลวบีและครอบครกัวของเขาปรนนลิบกัตลิในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น สล่วนแรกของพลกับพลา แตล่เฉพาะมหา
ปยุโรหลิตสามารถเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดไดล้ และเขาเขล้าไปปปีละหนถึกี่งวกันเทล่านกันี้น ในวกันทจาการลบมลทลินนกันี้นเขาเขล้าไป
พรล้อมกกับโลหลิต-เพพกี่อตกัวเองกล่อน จากนกันี้นจถึงเพพกี่อประชาชน

ขล้อ 4 และ 5: “ซถึกี่งมบีกระถางไฟทองคจา และมบีหบีบแหล่งพกันธสกัญญาซถึกี่งถรูกหยุล้มทยุกดล้านดล้วยทองคจา ซถึกี่งในนกันี้น
มบีหมล้อทองคจาทบีกี่ใสล่มานา และมบีไมล้เทล้าของอาโรนทบีกี่แตกหนล่อ และมบีแผล่นศลิลาเหลล่านกันี้นแหล่งพกันธสกัญญา และเหนพอ
หบีบนกันี้นมบีรรูปเครรูบแหล่งสงล่าราศบีทกันี้งสองคลยุมพระทบีกี่นกักี่งกรยุณานกันี้น เรพกี่องสลิกี่งเหลล่านบีนี้พวกเราจะกลล่าวใหล้ละเอบียดตอนนบีนี้ไมล่
ไดล้”

เราสกังเกตเหร็นสามสลิกี่งทบีกี่มบีอยรูล่ในสล่วนแรกของพลกับพลานกันี้น: คกันประทบีป โตอ๊ะ และขนมปฟังหนล้าพระพกักตรร์ 
คนเหลล่านกันี้นทบีกี่คยุล้นเคยกกับภาคพกันธสกัญญาเดลิมจะสกังเกตเหร็นวล่าแทล่นเผาเครพกี่องหอมทบีกี่ถรูกพรรณนาในอพยพ 30 ไมล่
ถรูกพบในคจาพรรณนาในหนกังสพอฮบีบรรู แทล่นเผาเครพกี่องหอมนกันี้นตกันี้งอยรูล่ภายนอกมล่าน แตล่กระถางไฟทองคจานกันี้นซถึกี่ง
เครพกี่องหอมถรูกเผากร็ถรูกใชล้ภายในมล่านในวกันแหล่งการลบมลทลินนกันี้น (ลนต. 16:12,13)

ในทบีกี่นบีนี้ ซถึกี่งเปป็นทบีกี่ ๆ ความหมายและการใชล้งานของภาพเลร็งตล่าง ๆ ของเครพกี่องตกแตล่งของพลกับพลานกันี้นจะ
ตล้องถรูกเปรบียบเทบียบในทางตรงขล้ามกกับของจรลิง พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงพอพระทกัยทบีกี่จะแสดงภาพกระถางไฟ
นกันี้นภายในมล่านของทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด มากกวล่าทบีกี่จะแสดงภาพแทล่นบรูชานกันี้นทบีกี่อยรูล่ภายนอกมล่าน

พจนานยุกรมและอรรถาธลิบายหลายเลล่มกลล่าววล่า “กระถางไฟ” ในทบีกี่นบีนี้หมายถถึงแทล่นเผาเครพกี่องหอมนกันี้น 
แตล่ทจาไมผรูล้เขบียนถถึงไมล่กลล่าววล่ามกันอยรูล่ในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์? เหตยุใดเขาถถึงเชพกี่อมโยงเครพกี่องหอมนกันี้นกกับทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด? คจา
ตอบนกันี้นงล่ายนลิดเดบียว: มกันเปป็นของทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดเพราะวล่ามกันเปป็นภาพเลร็งถถึงตกัวตนของพระครลิสตร์และพระราชกลิจ



ในการทรูลวลิงวอนในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้น ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม แทล่นนกันี้นตล้องตกันี้งอยรูล่ภายนอกมล่านซถึกี่งเปป็นทบีกี่ ๆ 
พวกปยุโรหลิตสามารถเขล้าถถึงไดล้

สลิกี่งของเจร็ดอยล่างถรูกเอล่ยชพกี่อในการเชพกี่อมโยงกกับทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด:
1. กระถางไฟทองคจานกันี้น เมพกี่อมหาปยุโรหลิตเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด เขากร็ถรูกสกักี่งใหล้นจาเครพกี่องหอมจากแทล่นเผา
เครพกี่องหอมเขล้าไป:

“และเขาตล้องเอากระถางไฟทบีกี่เตร็มไปดล้วยถล่านทบีกี่คยุโชนมาจากแทล่นบรูชาตล่อพระพกักตรร์พระเยโฮวาหร์ และ
มพอทกันี้งสองของเขาทบีกี่เตร็มไปดล้วยเครพกี่องหอมบดละเอบียด และนจามกันเขล้าไปภายในมล่าน และเขาตล้องใสล่เครพกี่องหอม
นกันี้นบนไฟตล่อพระพกักตรร์พระเยโฮวาหร์ เพพกี่อควกันแหล่งเครพกี่องหอมนกันี้นจะปกคลยุมพระทบีกี่นกักี่งกรยุณาซถึกี่งอยรูล่บนหบีบพระ
โอวาท เพพกี่อเขาจะไมล่ตาย” (ลนต. 16:12,13)

กระถางไฟทองคจานกันี้นถรูกใชล้โดยมหาปยุโรหลิตแคล่ปปีละหนถึกี่งวกันเทล่านกันี้น-วกันแหล่งการลบมลทลินนกันี้น วกันอพกี่น ๆ ทบีกี่
เหลพอในปปีนกันี้นเขาปรนนลิบกัตลิทบีกี่แทล่นเผาเครพกี่องหอมนกันี้นซถึกี่งตกันี้งอยรูล่ในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ (สล่วนแยกแรกของพลกับพลา)

2. หบีบแหล่งพกันธสกัญญาซถึกี่งถรูกหยุล้มทยุกดล้านดล้วยทองคจา ในทบีกี่นบีนี้มบีการบรรยายลกักษณะภาชนะทบีกี่ลถึกลกับมากทบีกี่สยุด
และเปปีปี่ยมสงล่าราศบีมากทบีกี่สยุดของพลกับพลาทกันี้งหลกัง:

“และพวกเขาตล้องทจาหบีบใบหนถึกี่งดล้วยไมล้กระถลิน สองศอกครถึกี่งจะเปป็นความยาวของหบีบนกันี้น และหนถึกี่งศอก
ครถึกี่งจะเปป็นความกวล้างของหบีบนกันี้น และหนถึกี่งศอกครถึกี่งจะเปป็นความสรูงของหบีบนกันี้น และเจล้าจงหยุล้มหบีบนกันี้นดล้วยทองคจา
บรลิสยุทธลิธิ์ เจล้าจงหยุล้มหบีบนกันี้นทกันี้งดล้านในและดล้านนอก และจงทจาคลินี้วรอบหบีบนกันี้นดล้วยทองคจา…และเจล้าจงทจาพระทบีกี่นกักี่ง
กรยุณาดล้วยทองคจาบรลิสยุทธลิธิ์ สองศอกครถึกี่งจะเปป็นความยาวของพระทบีกี่นกักี่งกรยุณา และหนถึกี่งศอกครถึกี่งจะเปป็นความกวล้าง
ของพระทบีกี่นกักี่งกรยุณา และเจล้าจงทจาเครรูบสองตนดล้วยทองคจา เจล้าจงทจาเครรูบเหลล่านกันี้นโดยใชล้คล้อนเคาะ ตกันี้งไวล้ทบีกี่ปลาย
พระทบีกี่นกักี่งกรยุณาทกันี้งสองขล้าง และจงทจาเครรูบหนถึกี่งตนไวล้ทบีกี่ปลายพระทบีกี่นกักี่งกรยุณาขล้างนบีนี้ และจงทจาเครรูบอบีกหนถึกี่งตนไวล้
ทบีกี่ปลายพระทบีกี่นกักี่งกรยุณาขล้างนกันี้น คพอพวกเจล้าจงทจาเครรูบเหลล่านกันี้นไวล้ทบีกี่ปลายพระทบีกี่นกักี่งกรยุณาทกันี้งสองขล้าง เปป็นเนพนี้อ
เดบียวกกันกกับพระทบีกี่นกักี่งกรยุณา และเครรูบเหลล่านกันี้นจะกางปปีกของตนออกไวล้เบพนี้องบน ปกคลยุมพระทบีกี่นกักี่งกรยุณาไวล้ดล้วย
ปปีกของเครรูบนกันี้น และหนล้าของเครรูบเหลล่านกันี้นจะหกันเขล้าหากกัน หนล้าของเครรูบเหลล่านกันี้นจะหกันมาทางพระทบีกี่นกักี่ง
กรยุณา และเจล้าจงวางพระทบีกี่นกักี่งกรยุณานกันี้นไวล้บนหบีบ และเจล้าจงใสล่พระโอวาทซถึกี่งเราจะใหล้แกล่เจล้าไวล้ในหบีบนกันี้น และทบีกี่
นกักี่นเราจะพบกกับเจล้า และเราจะสนทนากกับเจล้าจากเหนพอพระทบีกี่นกักี่งกรยุณา จากระหวล่างกลางเครรูบทกันี้งสองนกันี้นซถึกี่งถรูก
ตกันี้งอยรูล่บนหบีบพระโอวาท เกบีกี่ยวกกับสลิกี่งสารพกัดซถึกี่งเราจะใหล้เจล้าเปป็นคจาบกัญชาแกล่ลรูกหลานของอลิสราเอล” (อพย. 
25:10-22 บางสล่วน)

สถานบรลิสยุทธลิธิ์ทกันี้งหลกังนกันี้นถรูกสรล้างขถึนี้นโดยมบีจยุดประสงคร์หลกักเพพกี่อเปป็นทบีกี่เกร็บหบีบนกันี้น: “และเจล้าจงแขวนมล่าน
นกันี้นไวล้ใตล้ตะขอเหลล่านกันี้น เพพกี่อเจล้าจะไดล้นจาหบีบพระโอวาทเขล้ามาไวล้ขล้างในภายในมล่าน และสจาหรกับพวกเจล้ามล่านนกันี้น
จะเปป็นทบีกี่กกันี้นระหวล่างสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์กกับสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด” (อพย. 26:33)

หบีบนกันี้นอยรูล่เหนพอภาชนะอพกี่น ๆ ทยุกชลินี้นในเรพกี่องเกบียรตลิและสงล่าราศบี มกันเปป็นสกัญลกักษณร์อยล่างหนถึกี่งทบีกี่ประกาศ
วล่าพระเจล้าทรงสถลิตอยรูล่ทล่ามกลางประชากรของพระองคร์ โดยรกับประกกันพวกเขาวล่าพระพรแหล่งพกันธสกัญญาของ
พระเจล้ากจาลกังพจานกักอยรูล่บนพวกเขา แผล่นศลิลาเหลล่านกันี้นแหล่งพระราชบกัญญกัตลิถรูกเกร็บรกักษาไวล้ในหบีบนกันี้น และภาชนะ



ทบีกี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้เปป็นสลิกี่งของชลินี้นเดบียวทบีกี่ถรูกนจามาจากพลกับพลาและยล้ายไปวางในพระวลิหารทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ของซาโลมอน
เมพกี่อการสรล้างพระวลิหารนกันี้นเสรร็จสมบรูรณร์

หบีบนกันี้นเปป็นภาพเปรบียบของพระบยุตรของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ ซถึกี่งรกับสภาพเนพนี้อหนกังและประสรูตลิ
จากหญลิงพรหมจารบี คจาภาษาฮบีบรรูสจาหรกับ “ไมล้ชลิททลิม” ควรถรูกแปลเปป็น “ไมล้ทบีกี่ไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่า” เพราะมกันเปป็นภาพ
เลร็งหนถึกี่งของไมล้ทบีกี่ไมล่เปฟปี่อยเนล่าเลย ดกังนกันี้นมกันจถึงเปป็นภาพเลร็งของความเปป็นมนยุษยร์อกันสมบรูรณร์แบบและไรล้บาปของ
พระเยซรู แตล่โปรดสกังเกต: แมล้แตล่ไมล้ทบีกี่ไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่านบีนี้กร็ถรูกหยุล้มทยุกดล้านทกันี้งภายในและภายนอกดล้วยทองคจาบรลิสยุทธลิธิ์! 
นบีกี่เปป็นภาพเลร็งหรพอภาพเปรบียบลล่วงหนล้าของสงล่าราศบีแบบพระเจล้าของพระครลิสตร์-พระเจล้าในเนพนี้อหนกัง

นอกจากนบีนี้ วกัสดยุสองอยล่างนกันี้นนกักี่นคพอ ไมล้ทบีกี่ไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่าและทองคจาบรลิสยุทธลิธิ์กร็เปป็นสกัญลกักษณร์ทบีกี่แสดงถถึง
การรวมเปป็นหนถึกี่งของพระเจล้ากกับมนยุษยร์ในพระครลิสตร์: “และโดยปราศจากการโตล้เถบียง ขล้อลถึกลกับแหล่งทางของ
พระเจล้ากร็ยลิกี่งใหญล่ พระเจล้าไดล้ทรงปรากฏในเนพนี้อหนกัง ไดล้ถรูกพลิสรูจนร์ในพระวลิญญาณ หมรูล่ทรูตสวรรคร์ไดล้เหร็น ถรูก
ประกาศแกล่คนตล่างชาตลิ มบีชาวโลกเชพกี่อพระองคร์ ทรงถรูกรกับขถึนี้นไปในสงล่าราศบี” (1 ทธ. 3:16)

หบีบนกันี้นเปป็นพระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้าในอลิสราเอล: “ขอทรงเงบีกี่ยพระกรรณสดกับฟฟัง โอ ขล้าแตล่พระผรูล้ทรงเลบีนี้ยง
แกะแหล่งอลิสราเอล ผรูล้ทรงนจาโยเซฟเหมพอนอยล่างนจาฝรูงแพะแกะ ผรูล้ประทกับระหวล่างพวกเครรูบ ขอทรงทอแสงออก
มา” (เพลงสดยุดบี 80:1)

3. โถทองคจาทบีกี่มบีมานา ใครบางคนอาจถามวล่า “นบีกี่ไมล่ขกัดแยล้งกกับ 1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 8:9 หรพอซถึกี่ง
ประกาศวล่า “ไมล่มบีสลิกี่งใดในหบีบนอกจากแผล่นศลิลาสองแผล่นนกันี้น ซถึกี่งโมเสสไดล้ใสล่ไวล้ทบีกี่นกักี่น ณ ภรูเขาโฮเรบ เมพกี่อพระเยโฮ
วาหร์ไดล้ทรงกระทจาพกันธสกัญญากกับลรูกหลานของอลิสราเอล เมพกี่อพวกเขาไดล้ออกมาจากแผล่นดลินแหล่งอบียลิปตร์”?

ไมล่มบีการขกัดแยล้งกกันเลยครกับ ขล้อพระคจาตอนนบีนี้ของเราในหนกังสพอฮบีบรรูพรูดถถึงสลิกี่งซถึกี่งอยรูล่ในหบีบนกันี้นในระหวล่าง
สมกัยทบีกี่มกันถรูกวางในพลกับพลานกันี้น และ 1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 8:9 พรูดถถึงสลิกี่งของตล่าง ๆ ทบีกี่อยรูล่ในหบีบนกันี้นหลกังจากทบีกี่หบีบนกันี้นถรูก
นจามาวางในพระวลิหารของซาโลมอนแลล้ว ขล้อเทร็จจรลิงนบีนี้เปป็นกยุญแจทบีกี่ไขเปปิดการตบีความพระคจาขล้อนบีนี้ของเรา

พระเจล้าทรงทจาการเลบีนี้ยงดรูตล่าง ๆ เพพกี่อประชากรของพระองคร์ขณะทบีกี่พวกเขากจาลกังเดลินทางอยรูล่ในทะเล
ทรายนกันี้น-พระองคร์ประทานมานาใหล้พวกเขารกับประทาน พระองคร์ทรงทจาการเลบีนี้ยงดรูตล่าง ๆ ในพระครลิสตร์สจาหรกับ
เราขณะทบีกี่เรากจาลกังเดลินทางอยรูล่ในถลิกี่นทยุรกกันดารนบีนี้ มานาเปป็นอาหารทบีกี่พระเจล้าประทานใหล้แกล่ชนชาตลิอลิสราเอล
ตกันี้งแตล่อบียลิปตร์ไปจนถถึงคานาอกัน พระครลิสตร์ทรงเปป็นอาหารของเราจากแผล่นดลินโลกนบีนี้ไปจนถถึงสวรรคร์ มานาทบีกี่ถรูก
เกร็บไวล้ในโถทองคจาในหบีบนกันี้นเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของพระครลิสตร์ในสงล่าราศบีผรูล้ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรง
เดชานยุภาพบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณนกันี้น ไมล่มบีความขกัดแยล้งในพระวจนะของพระเจล้าเลย

4. ไมล้เทล้าของอาโรนทบีกี่ออกดอก กกันดารวลิถบี 17:1-8 ใหล้บกันทถึกเหตยุการณร์เกบีกี่ยวกกับไมล้เทล้าของอาโร
นทบีกี่ออกดอก ในบททบีกี่แลล้วเราอล่านเกบีกี่ยวกกับการกบฏตล่อสรูล้โมเสสและอาโรน ซถึกี่งเกลิดขถึนี้นเพราะความรลิษยาทบีกี่มบีตล่อ
สลิทธลิอจานาจทบีกี่พระเจล้าทรงโปรดประทานใหล้แกล่พวกเขา โคราหร์กกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ตลิดตามเขาอยากไดล้ตจาแหนล่งของ
ปยุโรหลิต พระเจล้าทรงทจาการพลิพากษาตล่อโคราหร์และคณะทกันี้งหมดของเขา และจากนกันี้นทรงยพนยกันการทรงเลพอก
ของพระองคร์ทบีกี่ใหล้อาโรนเปป็นปยุโรหลิต-ภาพเลร็งหนถึกี่งของพระครลิสตร์ มหาปยุโรหลิตของพวกเรา

พระเจล้าทรงสกักี่งโมเสสใหล้เอาไมล้เทล้าของสลิบสองเผล่ามา และเขบียนชพกี่อของอาโรนบนไมล้เทล้าของเผล่าเลวบี: 



“เพราะจะมบีไมล้เทล้าอกันหนถึกี่งสจาหรกับหกัวหนล้าครกัวเรพอนแหล่งบรรพบยุรยุษของพวกเขา และเจล้าตล้องวางไมล้เทล้าเหลล่านกันี้น
ไวล้ในพลกับพลาแหล่งชยุมนยุมชน ตล่อหนล้าหบีบพระโอวาท ทบีกี่ซถึกี่งเราจะพบกกับพวกเจล้า” โมเสสจะตล้องประกาศวล่าไมล้เทล้า
ซถึกี่งจะถรูกทจาใหล้ออกดอกจะบล่งบอกวล่าพระเจล้าทรงเลพอกผรูล้ใดใหล้เปป็นเผล่าของปยุโรหลิต

เขาทจาตามทบีกี่พระเจล้าทรงบกัญชา และเชล้าวกันถกัดมาไมล้เทล้าของอาโรน “ไดล้แตกหนล่อ และมบีดอกตรูม และ
ดอกบาน และเกลิดผลอกัลมกันดร์” ตล่อมา พระเจล้าทรงบกัญชาโมเสสใหล้วางไมล้เทล้าของอาโรนไวล้ตล่อหนล้าหบีบนกันี้น “เพพกี่อ
เกร็บไวล้ใหล้เปป็นเครพกี่องหมายตล่อตล้านพวกกบฏ”

นบีกี่เปป็นภาพเลร็งทบีกี่ยลิกี่งใหญล่จรลิง ๆ! ไมล้เทล้าทบีกี่ไรล้ชบีวลิตไดล้ออกดอก ผลลิบาน เกลิดผลอกัลมกันดร์-ภาพ ๆ หนถึกี่งแหล่ง
การทบีกี่พระเจล้าทรงรกับรองพระบยุตรผรูล้ถรูกปฏลิเสธของพระองคร์ พระเยซรูครลิสตร์เจล้า พระเจล้าทรงทจาใหล้พระองคร์เปป็นขถึนี้น
จากพวกคนตาย และพระองคร์ ดอกลลิลลบีกี่นกันี้นแหล่งหยุบเขา กจาลกังเบล่งบานวกันนบีนี้-ดอกลลิลลบีกี่นกันี้นทบีกี่ “พวกกบฏ” ไดล้
พยายามทบีกี่จะทจาลาย พระองคร์ผรูล้ซถึกี่งตายไปแลล้วทรงพระชนมร์อยรูล่และมบีชบีวลิตอยรูล่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์! ไมล้เทล้าของอาโร
นทบีกี่ออกดอกเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของฤทธลิธิ์เดชแหล่งการคพนพระชนมร์ของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของ
เราผรูล้ซถึกี่งบกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณ

5. แผล่นศลิลาเหลล่านกันี้นแหล่งพกันธสกัญญา เราพบเรพกี่องนบีนี้ถรูกอธลิบายในพระราชบกัญญกัตลิ 10:1-5:
““ในเวลานกันี้นพระเยโฮวาหร์ทรงกลล่าวแกล่ขล้าพเจล้า โดยตรกัสวล่า ‘เจล้าจงสกกัดแผล่นศลิลาสองแผล่นใหล้เหมพอน

อยล่างเดลิม และขถึนี้นมาหาเราในภรูเขา และเจล้าจงทจาหบีบไวล้ดล้วยไมล้ และเราจะจารถึกบนแผล่นศลิลาเหลล่านกันี้นบรรดา
ถล้อยคจาทบีกี่อยรูล่ในแผล่นศลิลาชยุดแรกนกันี้นซถึกี่งเจล้าทจาแตกเสบีย และเจล้าจงเกร็บแผล่นศลิลาเหลล่านกันี้นไวล้ในหบีบ’ และขล้าพเจล้าไดล้
ทจาหบีบดล้วยไมล้กระถลิน และสกกัดแผล่นศลิลาสองแผล่นเหมพอนอยล่างชยุดแรกนกันี้น และขถึนี้นไปในภรูเขา โดยมบีแผล่นศลิลาสอง
แผล่นนกันี้นอยรูล่ในมพอของขล้าพเจล้า และพระองคร์ไดล้ทรงจารถึกบนแผล่นศลิลาเหลล่านกันี้น ตามการจารถึกไวล้ครกันี้งแรกนกันี้น พระ
บกัญญกัตลิสลิบประการ ซถึกี่งพระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสกกับพวกทล่านในภรูเขานกันี้นออกมาจากทล่ามกลางเพลลิงในวกันแหล่งการ
ประชยุมกกันนกันี้น และพระเยโฮวาหร์ไดล้ประทานแผล่นศลิลาเหลล่านกันี้นแกล่ขล้าพเจล้า และขล้าพเจล้ากร็หกันกลกับ และลงมาจาก
ภรูเขา และเกร็บแผล่นศลิลาเหลล่านกันี้นไวล้ในหบีบซถึกี่งขล้าพเจล้าไดล้ทจาขถึนี้น และแผล่นศลิลาเหลล่านกันี้นกร็ยกังอยรูล่ทบีกี่นกักี่น ตามทบีกี่พระเยโฮ
วาหร์ทรงบกัญชาขล้าพเจล้าไวล้”

แผล่นศลิลาเหลล่านบีนี้ถรูกเกร็บรกักษาไวล้และถรูกวางไวล้ในหบีบนกันี้นซถึกี่งเปป็นภาพเลร็งถถึงขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระครลิสตร์มลิไดล้
มาเพพกี่อทจาลายพระราชบกัญญกัตลิ แตล่เพพกี่อใหล้เกบียรตลิและทจาใหล้มกันสจาเรร็จจรลิง:

“พระเยโฮวาหร์ทรงพอพระทกัยเพราะเหร็นแกล่ความชอบธรรมของพระองคร์ พระองคร์จะทรงเชลิดชรูพระ
ราชบกัญญกัตลิ และกระทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลินกันี้นมบีเกบียรตลิ” (อสย. 42:21)

“อยล่าคลิดวล่าเรามาเพพกี่อจะทจาลายพระราชบกัญญกัตลิหรพอพวกศาสดาพยากรณร์เสบีย เรามลิไดล้มาเพพกี่อจะทจาลาย
แตล่เพพกี่อจะทจาใหล้สจาเรร็จจรลิง เพราะเรากลล่าวความจรลิงแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า จนกวล่าฟป้าสวรรคร์และแผล่นดลินโลกจะ
ลล่วงไป แมล้แตล่อกักษรหนถึกี่งหรพอจยุด ๆ หนถึกี่งกร็จะไมล่สรูญไปจากพระราชบกัญญกัตลิ จนกวล่าสลิกี่งสารพกัดจะถรูกทจาใหล้สจาเรร็จ
จรลิง” (มธ. 5:17,18)

การสจาเรร็จจรลิงของภาพเลร็งนบีนี้ของพระครลิสตร์ถรูกนจาเสนออยล่างชกัดเจนในเพลงสดยุดบี 40:7,8: “แลล้วขล้า
พระองคร์ไดล้ทรูลวล่า “ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว ในหนกังสพอมล้วนนกันี้นไดล้มบีเขบียนถถึงเรพกี่องขล้าพระองคร์ ขล้าพระองคร์ชพกี่นชม



ยลินดบีทบีกี่กระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โอ ขล้าแตล่พระเจล้าของขล้าพระองคร์ ใชล่แลล้ว พระราชบกัญญกัตลิของ
พระองคร์อยรูล่ภายในใจของขล้าพระองคร์” 

เมพกี่อครบกจาหนดเวลาแลล้ว พระครลิสตร์ไดล้เสดร็จมา-ประสรูตลิจากหญลิงคนหนถึกี่ง ถพอกจาเนลิดภายใตล้พระราช
บกัญญกัตลิ เพพกี่อทบีกี่จะไถล่คนทกันี้งหลายทบีกี่เคยอยรูล่ภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ (กท. 4:4,5) ดกังนกันี้น “เพราะวล่าโดยการไมล่เชพกี่อฟฟัง
ของคน ๆ เดบียว คนเปป็นอกันมากไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นคนบาปฉกันใด โดยการเชพกี่อฟฟังของพระองคร์ผรูล้เดบียว คนเปป็นอกันมาก
กร็จะถรูกทจาใหล้เปป็นคนชอบธรรมฉกันนกันี้น” (รม. 5:19)

ผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วสามารถเปป็นพยานรกับรองไดล้วล่า “ในพระเยโฮวาหร์ขล้ามบีความชอบธรรมและ
อานยุภาพ…” (อสย. 45:24) พระเยซรูครลิสตร์เจล้ามลิไดล้มาเพพกี่อจะทจาลายพระราชบกัญญกัตลิหรพอพวกศาสดาพยากรณร์ 
พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อทบีกี่จะกระทจาในเนพนี้อหนกังสลิกี่งทบีกี่พระราชบกัญญกัตลิไมล่สามารถทจาไดล้เพราะความอล่อนแอของเนพนี้อ
หนกัง (รม. 8:1-4) พระองคร์ทรงทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลิสจาเรร็จจรลิงแลล้วในความครบบรลิบรูรณร์ของมกันและดล้วยเหตยุนบีนี้
พระองคร์จถึงทรงเปป็น “จยุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ เพพกี่อความชอบธรรมแกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ” (รม. 10:4) 

6. รรูปเครรูบแหล่งสงล่าราศบีทกันี้งสองคลยุมพระทบีกี่นกักี่งกรยุณานกันี้น พระทบีกี่นกักี่งกรยุณาคพอ ฝาปปิดของหบีบนกันี้น และ
ทบีกี่ปลายทกันี้งสองของฝาปปิดนกันี้นมบีรรูปเครรูบตนหนถึกี่งทบีกี่กางปปีกออกจนปปีกของเครรูบทกันี้งสองนกันี้นมาจรดกกันตรงกลาง
พระทบีกี่นกักี่งกรยุณานกันี้น โดยปกคลยุมและปกปป้องพระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้า

ในคจาบรรยายเกบีกี่ยวกกับพระทบีกี่นกักี่งกรยุณาทบีกี่ถรูกใหล้ไวล้ในอพยพ 25:17-22 พวกเครรูบถรูกกลล่าวถถึงเจร็ดครกันี้ง-เจร็ด 
ตกัวเลขแหล่งความครบบรลิบรูรณร์ของพระเจล้า พวกเครรูบปกปป้องและปกคลยุมพระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้า อกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งสงล่า
ราศบีเชคบีนาหร์สาดสล่องอยรูล่บนพระทบีกี่นกักี่งกรยุณานกันี้น

พวกเครรูบถรูกเชพกี่อมโยงกกับการบกังคกับใชล้สลิทธลิอจานาจในการตกัดสลินความของพระเจล้า โปรดอล่านปฐมกาล 
3:24, วลิวรณร์ 4:6-8, และเอเสเคบียล 1:5-10- ขล้อพระคจาตล่าง ๆ ซถึกี่งพรูดถถึงพระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้าและเหลล่าเครรูบ 
เหตยุผลทบีกี่บทนบีนี้ของเรากลล่าวถถึงพวกเขาวล่าเปป็น “เครรูบแหล่งสงล่าราศบี” กร็คพอวล่า พวกเขาปกคลยุมสถานทบีกี่นกันี้นซถึกี่งสงล่า
ราศบีเชคบีนาหร์ประทกับอยรูล่บนพระทบีกี่นกักี่งกรยุณานกันี้น บกัดนบีนี้พระเยซรูทรงครอบครองตจาแหนล่งนกันี้นซถึกี่งถรูกถพอครองโดยพวก
เครรูบบนพระทบีกี่นกักี่งกรยุณานกันี้นอกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งสงล่าราศบีเชคบีนาหร์ประทกับอยรูล่ บกัดนบีนี้พระองคร์ทรงเปป็นบยุคคลทบีกี่ไดล้รกับเกบียรตลิ
มากทบีกี่สยุดและเปปีปี่ยมสงล่าราศบีมากทบีกี่สยุดในพระนลิเวศของพระเจล้า

พระทบีกี่นกักี่งกรยุณานกันี้นไมล่ใชล่สถานทบีกี่ซถึกี่งการลบลล้างพระอาชญาถรูกกระทจา มกันเปป็นสถานทบีกี่ซถึกี่งมหาปยุโรหลิตวาง
เลพอดของเครพกี่องสกัตวบรูชา การลบลล้างพระอาชญาถรูกกระทจาทบีกี่แทล่นทองสกัมฤทธลิธิ์นกันี้น-(ทองสกัมฤทธลิธิ์เปป็นสกัญลกักษณร์
แหล่งการพลิพากษาของพระเจล้า) พระทบีกี่นกักี่งกรยุณานกันี้นซถึกี่งเปป็นทบีกี่ ๆ มบีโลหลิตอยรูล่พรูดถถึงฤทธลิธิ์เดชทบีกี่คงทนถาวรของพระ
โลหลิตนกันี้นตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า:

“โดยถรูกนกับวล่าเปป็นผรูล้ชอบธรรมโดยไมล่คลิดคล่า โดยพระคยุณของพระองคร์ ผล่านทางการทรงไถล่ทบีกี่มบีอยรูล่ในพระ
เยซรูครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงตกันี้งไวล้ใหล้เปป็นทบีกี่ลบลล้างพระอาชญา โดยทางความเชพกี่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพพกี่อ
ประกาศความชอบธรรมของพระองคร์สจาหรกับการทรงยกบาปทกันี้งหลายทบีกี่ผล่านพล้นไปแลล้ว โดยความอดกลกันี้น
พระทกัยของพระเจล้า” (รม. 3:24,25)

“โอ ชาวกาลาเทบียคนโงล่เขลา ใครไดล้สะกดดวงจลิตของพวกทล่านเพพกี่อพวกทล่านจะไมล่เชพกี่อฟฟังความจรลิง ซถึกี่ง



ตล่อหนล้าตล่อตาของพวกทล่านพระเยซรูครลิสตร์ปรากฏอยรูล่อยล่างชกัดเจนแลล้ว โดยทรงถรูกตรถึงไวล้ทล่ามกลางพวกทล่าน”
(กท. 3:1)

พระโลหลิตของพระครลิสตร์ซถึกี่งไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่า มบีคล่าประเสรลิฐ ทรงฤทธลิธิ์และชจาระใหล้สะอาด-(และพระครลิสตร์
เอง-ซถึกี่งโดยพระองคร์พระพลิโรธอกันบรลิสยุทธลิธิ์และเผาผลาญของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อบาปของมนยุษยร์ถรูกทจาใหล้สงบแลล้ว ซถึกี่ง
โดยพระองคร์พระลกักษณะทยุกประการของพระเจล้าถรูกยกชรูอยล่างยลิกี่งใหญล่แลล้ว)-บกัดนบีนี้ทรงอยรูล่ภายในมล่านกกับพระบลิดา
และบกัดนบีนี้พระเจล้าทรงพบกกับคนบาปผรูล้นล่าสงสารในพระเมตตาและพระคยุณเพราะพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระ
บยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์บนกางเขนนกันี้น

คจากลล่าวทบีกี่วล่า “เรพกี่องสลิกี่งเหลล่านบีนี้พวกเราจะกลล่าวใหล้ละเอบียดตอนนบีนี้ไมล่ไดล้” หมายความวล่าเปาโลไมล่สามารถ
กลล่าวถถึงและอธลิบายสลิกี่งของแตล่ละอยล่างของพลกับพลานกันี้นตอนนบีนี้ เขาไมล่สามารถลงลถึกรายละเอบียดเกบีกี่ยวกกับความ
สจาคกัญของพวกมกันไดล้ นบีกี่ไมล่ใชล่เวลาหรพอสถานทบีกี่ทบีกี่จะอธลิบายยพดยาวเกบีกี่ยวกกับของตกแตล่งเหลล่านกันี้น เพราะอะไร? 
เพราะวล่าของตกแตล่งเหลล่านบีนี้นจาเสนอภาพของพระครลิสตร์และมกันตล้องถรูกแสดงใหล้เหร็นวล่าของจรลิงนกันี้นไดล้เขล้าแทนทบีกี่
ภาพเปรบียบเหลล่านกันี้นแลล้ว บกัดนบีนี้พระครลิสตร์เสดร็จมาแลล้วและทรงเปปิดทางใหมล่ทบีกี่มบีชบีวลิตไปถถึงพระบลิดาแลล้ว บกัดนบีนี้เรา
จะตล้องสนใจเกบีกี่ยวกกับการนมกัสการของพระครลิสตร์เองและเครพกี่องบรูชานกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงถวายแลล้ว และตอกยนี้จาวล่า
พระองคร์ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราและประมยุขแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น

ขล้อ 6: “บกัดนบีนี้เมพกี่อสลิกี่งเหลล่านบีนี้ถรูกแตล่งตกันี้งไวล้อยล่างนกันี้นแลล้ว พวกปยุโรหลิตไดล้เขล้าไปในพลกับพลาหล้องแรกเสมอ 
โดยกระทจาการปรนนลิบกัตลิพระเจล้าใหล้สจาเรร็จ”

เปาโลพลิสรูจนร์แลล้ววล่าพกันธสกัญญาเกล่านกันี้นและทยุกสลิกี่งทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับระบบของคนเลวบีและโมเสสถรูกพระเจล้า
เอาออกไปแลล้ว และวล่านบีกี่ไมล่ใชล่เพพกี่อทจาใหล้ชนชาตลิอลิสราเอลเสบียเปรบียบ แตล่ตรงกกันขล้าม ดบีกวล่าเดลิมเยอะมาก ๆ

ใน 2 โครลินธร์ 3:13 เปาโลอล้างอลิงไปยกังอพยพ 34:33: “และไมล่เหมพอนโมเสส ซถึกี่งเอาผล้าคลยุมหนล้าบกังหนล้า
ของทล่าน เพพกี่อลรูกหลานของอลิสราเอลจะไมล่สามารถเพล่งดรูบกันี้นปลายของสลิกี่งซถึกี่งถรูกลล้มเลลิกนกันี้น” ใน 2 โครลินธร์ 3:7 เขา
พรูดถถึงความสวล่างจล้าแหล่งใบหนล้าของโมเสสซถึกี่งเปป็นขล้อพลิสรูจนร์วล่างานรกับใชล้ของโมเสสถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้า แตล่
ความจรลิงนกันี้นทบีกี่พระเจล้าประทานใหล้ผล่านทางโมเสสในภาพเลร็งและสกัญลกักษณร์ตล่าง ๆ บกัดนบีนี้กร็ถรูกทจาใหล้คลยุมเครพอและ
ถรูกเอาออกไปแลล้ว เพพกี่อเปปิดทางใหล้แกล่พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น

โมเสสสวมผล้าคลยุมหนล้า “เพพกี่อลรูกหลานของอลิสราเอลจะไมล่สามารถเพล่งดรูบกันี้นปลายของสลิกี่งซถึกี่งถรูกลล้มเลลิก
นกันี้น” ดกังนกันี้นชนชาตลิอลิสราเอลจถึงไมล่สามารถมองเหร็นการสลินี้นสยุดหรพอการผล่านพล้นไปของความเจลิดจล้าแบบสวรรคร์นกันี้น
แหล่งใบหนล้าของโมเสส นกัยสจาคกัญฝฝ่ายวลิญญาณของผล้าคลยุมหนล้านกันี้นของโมเสสกร็คพอวล่า พระเจล้าไมล่ไดล้อนยุญาตใหล้
ชนชาตลิอลิสราเอลทราบ ณ เวลานกันี้นวล่ายยุคแหล่งพระราชบกัญญกัตลิและตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบีจะสลินี้นสยุดลงในทบีกี่สยุด
และเปปิดทางใหล้แกล่ตจาแหนล่งปยุโรหลิตทบีกี่ดบีกวล่าและกฎแหล่งพระวลิญญาณแหล่งชบีวลิตในพระเยซรูครลิสตร์ นบีกี่เปป็นขล้อเทร็จจรลิง
หนถึกี่งซถึกี่งพระเจล้าทรงเปปิดเผยแลล้วเมพกี่อถถึงเวลาทบีกี่กจาหนดไวล้ พระองคร์ไมล่เคยประทานความสวล่างจนกวล่าจะถถึงเวลานกันี้น
เมพกี่อความสวล่างนกันี้นจะถรูกรกับไวล้โดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ความสวล่างนกันี้นถรูกเปปิดเผย

ศาสดาพยากรณร์ดานลิเอลเขบียนสลิบสองบทในพระวจนะของพระเจล้าและเมพกี่อถถึงจยุดสยุดยอดแหล่งงานเขบียน
ของเขา เขากร็ทรูลถามพระเยโฮวาหร์วล่าสลิกี่งเหลล่านบีนี้หมายความวล่าอะไร เขาไดล้รกับคจาสกักี่งวล่า “จงไปตามทางของเจล้า



เถลิด ดานลิเอลเออ๋ย เพราะวล่าถล้อยคจาเหลล่านกันี้นกร็ถรูกปปิดไวล้แลล้ว และถรูกประทกับตราไวล้จนถถึงวาระสยุดทล้ายนกันี้น” (ดนล.
 12:9) และดกังนกันี้นวกันนบีนี้ขณะทบีกี่เราเขล้าใกลล้อวสานของยยุคแหล่งพระคยุณนบีนี้ เหลล่าผรูล้รกับใชล้และอาจารยร์กร็เขล้าใจความ
หมายของสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่ดานลิเอลเขบียนภายใตล้การทรงนจาของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์

เกบีกี่ยวกกับชนชาตลิอลิสราเอลเปาโลกลล่าววล่า “แตล่จลิตใจของพวกเขาไดล้ถรูกบกังไวล้ เพราะจนถถึงทยุกวกันนบีนี้ ผล้า
คลยุมหนล้าอกันเดบียวกกันนกันี้นยกังไมล่ถรูกเอาออกไปในการอล่านพกันธสกัญญาเดลิม ซถึกี่งผล้าคลยุมหนล้านกันี้นไดล้ถรูกลล้มเลลิกไปแลล้วใน
พระครลิสตร์” (2 คร. 3:14) ผล้าคลยุมหนล้านกันี้นซถึกี่งเคยวางอยรูล่บนภาพเลร็งและเงาเหลล่านกันี้นในสมกัยระบบของโมเสสไมล่
อยรูล่อบีกตล่อไปแลล้ว มกันถรูก “ลล้มเลลิกไปแลล้วในพระครลิสตร์”-ผรูล้ทรงเปป็นของจรลิง ตกัวจรลิงนกันี้น การสจาเรร็จจรลิงของทยุกตกัว
อกักษรและทยุกจยุดของพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสและระบบคนเลวบี

ในขล้อ 1 ถถึง 5 ของบทนบีนี้ของเราเปาโลมบีการอล้างอลิงสกันี้น ๆ ถถึงพลกับพลานกันี้น-โครงสรล้างของมกัน การแบล่ง
เปป็นสองสล่วนนกันี้น และของตกแตล่งตล่าง ๆ ซถึกี่งเปป็นของแตล่ละสล่วนนกันี้น คราวนบีนี้เขาหกันมาสรูล่การพลิจารณาเกบีกี่ยวกกับการ
ใชล้งานตล่าง ๆ ของการแบล่งเปป็นสองสล่วนและของตกแตล่งเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ถรูกออกแบบมาในงานปรนนลิบกัตลิพระเจล้า: 
“...สลิกี่งเหลล่านบีนี้ถรูกแตล่งตกันี้งไวล้อยล่างนกันี้นแลล้ว” นกักี่นคพอ พวกมกันถรูกจกัดเตรบียมและถรูกสกักี่งการโดยพระเจล้าสจาหรกับงานรกับใชล้
หนถึกี่งทบีกี่เฉพาะเจาะจง

“...พวกปยุโรหลิตไดล้เขล้าไปในพลกับพลาหล้องแรกเสมอ…” บยุตรชายเหลล่านกันี้นของอาโรนไดล้รกับอนยุญาตใหล้
เขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น แตล่ไมล่ใหล้เขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด: เฉพาะมหาปยุโรหลิตสามารถเขล้าไปทบีกี่นกักี่นไดล้ ในทบีกี่นบีนี้การ
เปรบียบเทบียบความตรงขล้ามกกันระหวล่างความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนกกับศาสนายลิวถรูกแสดงใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจน ผรูล้เชพกี่อ
แทล้ทยุกคนเปป็นกษกัตรลิยร์และปยุโรหลิต (วว. 1:6) ใน 1 เปโตร 2:9 เราอล่านวล่า “...พวกทล่านเปป็นชกักี่วอายยุทบีกี่ทรงเลพอกสรร
ไวล้แลล้ว เปป็นพวกปยุโรหลิตหลวง เปป็นประชาชาตลิอกันบรลิสยุทธลิธิ์ เปป็นชนชาตลิอกันประหลาด เพพกี่อพวกทล่านจะไดล้สจาแดง
บรรดาคจาสรรเสรลิญของพระองคร์ ผรูล้ไดล้ทรงเรบียกพวกทล่านใหล้ออกมาจากความมพด เขล้าสรูล่ความสวล่างอกันมหกัศจรรยร์
ของพระองคร์”

“...โดยกระทจาการปรนนลิบกัตลิพระเจล้าใหล้สจาเรร็จ” พวกปยุโรหลิตเขล้าไปในพลกับพลาหล้องแรกเพพกี่อปฏลิบกัตลิ
หนล้าทบีกี่แหล่งพลิธบีการศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เหลล่านกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรงกจาหนดไวล้ภายใตล้ระบบของโมเสส พลิธบีการเหลล่านบีนี้ไมล่สามารถ
ทจาใหล้มนยุษยร์ถถึงความสจาเรร็จและไมล่สามารถขจกัดบาปทกันี้งหลายออกไปไดล้ พวกมกันเปป็นเพบียงเงาทบีกี่ชบีนี้ไปยกังตกัวจรลิงนกันี้น, 
พระเยซรูครลิสตร์เจล้า งานรกับใชล้ประจจาวกันของพวกปยุโรหลิตรวมถถึงการดรูแลตะเกบียง การเตลิมนนี้จามกันในตะเกบียง การ
เลร็มไสล้ตะเกบียง คอยใหล้ตะเกบียงลยุกโชนอยรูล่เสมอ พวกเขาทจาเชล่นนบีนี้วกันละสองครกันี้ง-ตอนเชล้าและตอนเยร็น

พวกเขาปรนนลิบกัตลิทบีกี่แทล่นทองคจานกันี้นเชล่นกกัน คอยเผาเครพกี่องหอมบนแทล่นนกันี้น พวกเขาทจาเชล่นนบีนี้ทกันทบีหลกัง
จากถวายเครพกี่องสกัตวบรูชารอบเชล้าและรอบเยร็นแลล้ว ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงเผาเครพกี่องหอมบนแทล่นทองคจานกันี้นวกันละสอง
ครกันี้ง และขณะทบีกี่งานปรนนลิบกัตลินกันี้นกจาลกังดจาเนลินไปภายในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น ประชาชนทบีกี่อยรูล่ภายนอกกร็อธลิษฐาน (ลรูกา
1:10) ปยุโรหลิตเปลบีกี่ยนขนมปฟังหนล้าพระพกักตรร์บนโตอ๊ะนกันี้นทยุกเชล้าวกันสะบาโตเชล่นกกัน

ขล้อ 7: “แตล่ในหล้องทบีกี่สองนกันี้นมบีมหาปยุโรหลิตผรูล้เดบียวเทล่านกันี้นทบีกี่เขล้าไปไดล้ปปีละครกันี้ง โดยมลิใชล่ปราศจากเลพอด ซถึกี่ง
ทล่านถวายเพพกี่อตกัวเอง และเพพกี่อบรรดาความผลิดพลาดของประชากร”

โปรดศถึกษาบททบีกี่สลิบหกทกันี้งบทของหนกังสพอเลวบีนลิตลิ-เราตล้องอล่านหากเราอยากเขล้าใจวกันแหล่งการลบมลทลิน



นกันี้นอยล่างถล่องแทล้ คพอวกันเดบียวนกันี้นเมพกี่อมหาปยุโรหลิตเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดขล้างหลกังมล่านนกันี้นเพพกี่อถวายโลหลิตสจาหรกับ
ตกัวเองและจากนกันี้นกร็ถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาดล้วยโลหลิตสจาหรกับประชาชน

ในวกันทบีกี่สลิบของเดพอนทบีกี่เจร็ดมหาปยุโรหลิต ซถึกี่งไมล่มบีคนอยรูล่ดล้วยและไมล่มบีใครคอยชล่วย เขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด
ภายในมล่านนกันี้น อกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งเขาถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาเพพกี่อลบลล้างพระอาชญาตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า แตล่กล่อนเขล้าไป
ในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด เขากร็ถอด “เครพกี่องยศเพพกี่อความรยุล่งโรจนร์และความงาม” ของตนออก (อพย. 28:2) และสวม 
“เสพนี้อคลยุมผล้าปฝ่านบรลิสยุทธลิธิ์” แทนทบีกี่ (ลนต. 16:4)

มหาปยุโรหลิตเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดโดยถพอกระถางไฟทบีกี่เตร็มไปดล้วยถล่านทบีกี่คยุโชน “และมพอทกันี้งสองของเขา
ทบีกี่เตร็มไปดล้วยเครพกี่องหอมบดละเอบียด” จากนกันี้นเขากร็วางเครพกี่องหอมนกันี้นลงบนถล่านทบีกี่คยุโชนเหลล่านกันี้น และควกันของ
เครพกี่องหอมทบีกี่เผาไหมล้นกันี้นกร็ปกคลยุมพระทบีกี่นกักี่งกรยุณา (ลนต. 16:12,13)

ตล่อมา เขากร็เอาโลหลิตของวกัวผรูล้ทบีกี่ถรูกฆล่าเปป็นเครพกี่องบรูชาไถล่บาปเพพกี่อตกัวเขาเองและครอบครกัวของเขา และ
ประพรมโลหลิตของวกัวผรูล้นกันี้นบนและขล้างหนล้าพระทบีกี่นกักี่งกรยุณา จากนกันี้นเขากร็ออกไปจากทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดและฆล่าแพะตกัว
หนถึกี่งซถึกี่งเปป็นเครพกี่องบรูชาไถล่บาปเพพกี่อประชาชนอลิสราเอล และเขาทจากกับโลหลิตของแพะนกันี้นเหมพอนกกับทบีกี่เขาไดล้กระทจา
กกับโลหลิตของวกัวผรูล้นกันี้น (ลนต. 16:11,14,15)

หลกังจากทบีกี่มหาปยุโรหลิตเสรร็จสลินี้นงานของตนภายในมล่าน เขากร็ออกมาและวางมพอทกันี้งสองของตนบนหกัว
ของแพะทบีกี่มบีชบีวลิต และดล้วยมพอของเขาทบีกี่วางบนหกัวของแพะนกันี้นเขากร็สารภาพเหนพอแพะนกันี้น “บรรดาความชกักี่วชล้า
ของลรูกหลานของอลิสราเอลเหนพอแพะตกัวนกันี้น และการละเมลิดทกันี้งหมดในบาปทกันี้งสลินี้นของพวกเขา โดยวางสลิกี่งเหลล่า
นกันี้นทกันี้งสลินี้นบนหกัวแพะนกันี้น” จากนกันี้นแพะนกันี้นกร็ถรูกสล่ง “ใหล้เขล้าไปในถลิกี่นทยุรกกันดาร” (ลนต. 16:21,22)

งานรกับใชล้ของมหาปยุโรหลิตในวกันแหล่งการลบมลทลินเปป็นภาพเลร็งอกันยลิกี่งใหญล่ของสลิกี่งทบีกี่พระเยซรูเจล้าไดล้กระทจา
เพพกี่อเราในความมรณาของพระองคร์บนกางเขนนกันี้น แพะทบีกี่มบีชบีวลิตนกันี้นซถึกี่งปยุโรหลิตวางมพอของตนบนหกัวของมกัน 
สารภาพบาปเหลล่านกันี้นของชนชาตลิอลิสราเอลและจากนกันี้นกร็สล่งแพะนกันี้นใหล้เขล้าไปในแผล่นดลินทบีกี่ไมล่มบีคนอาศกัย เปป็นภาพ
อกันยลิกี่งใหญล่ของการทบีกี่พระเยซรูทรงแบกรกับบาปของเราไปเสบียจากเราดยุจทลิศตะวกันออกไกลจากทลิศตะวกันตก โลหลิต
ของสกัตวร์เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกฆล่าบรูชาในสมกัยระบบของโมเสสไมล่สามารถขจกัดบาปออกไปไดล้  (ฮบ. 10:4) แตล่พระโลหลิต
ของพระเยซรูขจกัดบาปออกไปและทจาใหล้เราเปป็นไทจากรอยเปฟฟื้อนของมกัน

ใชล่แลล้วครกับ นบีกี่เปป็นการนจาเสนอภาพทบีกี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีและยลิกี่งใหญล่ แตล่เปาโลกจาลกังพยายามทจาใหล้ชนชาตลิ
ของเขาเหร็นวล่าพวกเขาไมล่ตล้องการภาพนบีนี้อบีกตล่อไปแลล้วเนพกี่องจากมบีผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ดบีกวล่าเยอะ-พระเยซรู ของจรลิงนกันี้น การ
สจาเรร็จจรลิงนกันี้นของสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พลกับพลา ตจาแหนล่งปยุโรหลิต และเครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นเปป็นภาพเลร็ง

ขล้อ 8: “พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ทรงสจาแดงสลิกี่งนบีนี้วล่า ทางทบีกี่จะเขล้าไปในสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้นยกังไมล่ไดล้
ปรากฏแจล้ง ขณะเมพกี่อพลกับพลาอกันแรกนกันี้นยกังตกันี้งอยรูล่”

“พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ทรงสจาแดงสลิกี่งนบีนี้วล่า…” เปาโลยกความดบีความชอบใหล้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่
ทรงเปปิดเผยความหมายฝฝ่ายวลิญญาณของพลกับพลา ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด บรรดาเครพกี่องใชล้ในทกันี้งสองสล่วนนกันี้น 
หากมบีขล้อสงสกัยใด ๆ ในหกัวของคยุณเกบีกี่ยวกกับการดลใจของหนกังสพอเหลล่านกันี้นของโมเสส นบีกี่กร็ใหล้ขล้อยยุตลิแลล้ว ในอพยพ 
35:1 เราอล่านวล่า “และโมเสสเรบียกบรรดาชยุมนยุมชนแหล่งลรูกหลานของอลิสราเอลใหล้มารวมกกัน และกลล่าวแกล่พวก



เขาวล่า “เหลล่านบีนี้เปป็นบรรดาถล้อยคจาซถึกี่งพระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงบกัญชาไวล้ เพพกี่อพวกทล่านควรจะกระทจาตามถล้อยคจาเหลล่า
นกันี้น”

2 เปโตร 1:21 บอกเราวล่า “...ดล้วยวล่าคจาพยากรณร์ไมล่ไดล้มาในกาลกล่อนโดยความประสงคร์ของมนยุษยร์ แตล่
พวกผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าไดล้กลล่าวตามทบีกี่พวกเขาถรูกนจาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์” พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงใชล้
โมเสสเพพกี่อใหล้เนพนี้อหาสล่วนใหญล่ของบกันทถึกทบีกี่ไดล้รกับการดลใจของภาคพกันธสกัญญาเดลิม

“...ขณะเมพกี่อพลกับพลาอกันแรกนกันี้นยกังตกันี้งอยรูล่” นบีกี่อาจแปลใหล้ดบีขถึนี้นไดล้วล่า “ขณะทบีกี่ยกังมบีการตกันี้งอยรูล่ของมกัน” 
พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กจาลกังแสดงใหล้เหร็นวล่าทางเขล้าสรูล่เบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้ายกังไมล่ถรูกเปปิดเผยในขณะนกันี้น 
ตราบใดทบีกี่พลกับพลาอกันแรก (หรพอพลกับพลาในถลิกี่นทยุรกกันดาร) นกันี้นมบีการตกันี้งอยรูล่ของมกันกกับพระองคร์

“พลกับพลาอกันแรกนกันี้น” ตรงขล้ามกกับ “พลกับพลาอกันแทล้จรลิง” ของฮบีบรรู 8:2 ซถึกี่งพลกับพลาทบีกี่แทล้จรลิงนกันี้นคพอ
ความเปป็นมนยุษยร์ของพระครลิสตร์ผรูล้เปป็นของจรลิงนกันี้น พลกับพลาในถลิกี่นทยุรกกันดารและพระวลิหารของซาโลมอนและเศ
รยุบบาเบลเปป็นภาพเลร็งของ “พลกับพลาอกันแทล้จรลิง” นกันี้น

ในวลิวรณร์ 13:6 สกัตวร์รล้ายนกันี้น “อล้าปากของมกันในการกลล่าวคจาหมลิกี่นประมาทตล่อพระเจล้า เพพกี่อหมลิกี่น
ประมาทพระนามของพระองคร์ และพลกับพลาของพระองคร์ และคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อาศกัยอยรูล่ในสวรรคร์” พลกับพลาแทล้
นกันี้น (พระเยซรู) บกัดนบีนี้กร็อยรูล่ในสวรรคร์ภายในมล่านนกันี้นกกับพระบลิดาบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณ

ขล้อ 9: “ซถึกี่งเปป็นภาพจจาลองสจาหรกับเวลานกันี้น ในเวลานกันี้นไดล้มบีการถวายทกันี้งบรรดาของกจานกัลและเครพกี่อง
บรูชา ทบีกี่ไมล่สามารถกระทจาผรูล้ปรนนลิบกัตลินกันี้นใหล้ถถึงความสจาเรร็จไดล้ ในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบ”

ความจรลิงทบีกี่ถรูกนจาเสนอในทบีกี่นบีนี้กร็คพอวล่า พระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงไดล้รกับงานรกับใชล้ทบีกี่ยอด
เยบีกี่ยมกวล่างานรกับใชล้ของพวกปยุโรหลิตในพลกับพลานกันี้นภายใตล้ระบบของโมเสส โดยการใชล้พลกับพลาและงานรกับใชล้
ของตจาแหนล่งปยุโรหลิตในพลกับพลานกันี้นซถึกี่งตรงขล้ามกกับความหวกังทบีกี่ดบีกวล่านกันี้น พกันธสกัญญาทบีกี่ดบีกวล่านกันี้น มหาปยุโรหลิตทบีกี่ดบี
กวล่านกันี้นและพลกับพลาทบีกี่ดบีกวล่านกันี้น- (ทกันี้งหมดในพระเยซรูครลิสตร์ผรูล้ซถึกี่งบกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระ
บลิดา)-เปาโลกร็ใชล้วลิธบีการทบีกี่ไดล้ผลมากทบีกี่สยุดเทล่าทบีกี่จะทจาไดล้ในการเปปิดโปงความไรล้เหตยุผลของการปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐ
อกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งพระคยุณของพระเจล้าและมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่นกันี้นผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่เปป็นนลิตยร์เพพกี่อทรูลวลิงวอน
เผพกี่อเราทกันี้งหลาย

“ซถึกี่งเปป็นภาพจจาลองสจาหรกับเวลานกันี้น” บอกเปป็นนกัยวล่าอบีกเวลาหนถึกี่งกจาลกังจะมา-และอกันทบีกี่จรลิง มกันมาแลล้ว 
มกันถรูกประกาศวล่ามาแลล้วเมพกี่อพระครลิสตร์สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น เมพกี่อมล่านของพระวลิหารขาดเปป็นสองทล่อนจาก
บนลงลล่าง พลกับพลานกันี้นเปป็นอยุปมาอยุปไมย-นกักี่นคพอ มกันเปป็นตกัวแทนของคยุณคล่าตล่าง ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณและความเปป็น
จรลิงตล่าง ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณแมล้กระทกักี่งในยยุคแหล่งพระคยุณของพระเจล้านบีนี้ (ฮบ. 8:5)

ในทบีกี่นบีนี้เปาโลกจาลกังประกาศอยล่างชกัดเจนแกล่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่าเครพกี่องสกัตวบรูชาทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกถวายใน
พลกับพลานกันี้นไมล่จบีรกังและไมล่สมบรูรณร์แบบ เขากจาลกังเปรบียบเทบียบความแตกตล่างของเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นกกับ
เครพกี่องบรูชาเดบียวนกันี้นทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้ถวาย-ตกัวพระองคร์เอง เพราะเหตยุทบีกี่พระราชบกัญญกัตลิ (ซถึกี่งเครพกี่องสกัตวบรูชาทกันี้ง
หลายถรูกถวายตามทบีกี่มกันบอก) นกันี้นอล่อนแอและไมล่เปป็นประโยชนร์เพราะเนพนี้อหนกัง เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นจถึงไมล่
สามารถบรรลยุสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียกรล้องและสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระคยุณของพระองคร์ไดล้จกัดหา (ฮบ. 7:18; 



10:3-14)
ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีรล้องทรูลวล่า “ขอทรงเปปิดตาของขล้าพระองคร์ เพพกี่อขล้าพระองคร์จะไดล้มองเหร็นบรรดาสลิกี่ง

มหกัศจรรยร์จากพระราชบกัญญกัตลิของพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 119:18) ซาโลมอน ชายแหล่งสตลิปฟัญญา ประกาศวล่า 
“สงล่าราศบีของพระเจล้าคพอการปกปปิดสลิกี่งหนถึกี่งสลิกี่งใดไวล้” (สภษ. 25:2) แตล่ในยยุคมหกัศจรรยร์นบีนี้แหล่งพระคยุณของพระเจล้า
“ความมพดนกันี้นลล่วงไปแลล้ว และบกัดนบีนี้ความสวล่างแทล้กร็สล่องแสงอยรูล่” (1 ยอหร์น 2:8)

“...ในเวลานกันี้นไดล้มบีการถวายทกันี้งบรรดาของกจานกัลและเครพกี่องบรูชา ทบีกี่ไมล่สามารถกระทจาผรูล้ปรนนลิบกัตลินกันี้นใหล้
ถถึงความสจาเรร็จไดล้ ในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบ” ในทบีกี่นบีนี้มบีการชบีนี้ใหล้เหร็นถถึงความไมล่สมบรูรณร์แบบ
ของระบบของคนเลวบีและโมเสสทกันี้งหมดนกันี้น การทจาใหล้ “ถถึงความสจาเรร็จ” หมายถถึงทจาใหล้เขาเหมาะสจาหรกับ
อาณาจกักรนกันี้น เหมาะในทางกฎหมายและประสบการณร์สจาหรกับการรล่วมสนลิทกกับพระเจล้า-และนบีกี่รวมถถึงความรอด
การนกับวล่าชอบธรรม การชจาระแยกตกันี้ง ความบรลิสยุทธลิธิ์ ความชอบธรรม ซถึกี่งทกันี้งหมดนบีนี้สามารถถรูกจกัดหาใหล้ผล่านทาง
พระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเยซรูและพระคยุณของพระเจล้าเทล่านกันี้น

เครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกถวายในพลกับพลาไมล่สามารถขจกัดบาปออกไปไดล้ พวกมกันไมล่สามารถขจกัดรอย
เปฟฟื้อนของบาปไปจากจลิตวลิญญาณไดล้ และพวกมกันไมล่สามารถรกักษาคน ๆ นกันี้นไวล้ไดล้ซถึกี่งเครพกี่องสกัตวบรูชานกันี้นไดล้ถรูก
ถวายเพพกี่อเขา ใชล่แลล้วครกับ บาปเหลล่านกันี้นถรูกปกปปิดอยรูล่ชกักี่วระยะหนถึกี่ง แตล่เครพกี่องบรูชาตล้องถรูกถวายซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีก-แมล้
กระทกักี่งสจาหรกับมหาปยุโรหลิตเองเพราะวล่าเขาเปป็นมนยุษยร์ทบีกี่มบีความอล่อนกจาลกัง

แตล่พระครลิสตร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นสตลิปฟัญญา ความชอบธรรม การชจาระแยกตกันี้ง และการไถล่สจาหรกับเราแลล้ว 
(1 คร. 1:30) และเราครบบรลิบรูรณร์ในพระองคร์ (คส. 2:9,10) เราถรูกซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า (คส. 3:3) 
เรานกักี่งดล้วยกกันในสวรรคสถานในพระครลิสตร์ (อฟ. 2:6,7) เราเปป็นอวกัยวะแหล่งพระกายของพระองคร์-กระดรูกแหล่ง
กระดรูกของพระองคร์และเนพนี้อหนกังแหล่งเนพนี้อหนกังของพระองคร์ (อฟ. 5:30)

ขล้อ 10: “ซถึกี่งเปป็นเพบียงเรพกี่องบรรดาของกลินและของดพกี่ม และพลิธบีชจาระลล้างตล่าง ๆ และบรรดาพลิธบีแหล่งเนพนี้อ
หนกัง ทบีกี่ไดล้กจาหนดไวล้สจาหรกับพวกเขาจนถถึงเวลาแหล่งการเปลบีกี่ยนแปลงใหมล่”

“...บรรดาของกลินและของดพกี่ม และพลิธบีชจาระลล้างตล่าง ๆ และบรรดาพลิธบีแหล่งเนพนี้อหนกัง…” งานรกับใชล้ใน
พลกับพลานกันี้นประกอบดล้วยสลิกี่งเหลล่านบีนี้ (อพย. 29:4; 30:18; 31:9; ลนต. 1:9-13; 15:8-16) พลิธบีเหลล่านกันี้นและสลิกี่ง
ตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกสถาปนาแหล่งระบบของโมเสสและคนเลวบีมบีลกักษณะเฉพาะตกัวรล่วมกกันในเรพกี่องของการอยรูล่ภายนอก ไมล่
วล่ารรูปแบบของพลิธบีกรรม เครพกี่องสกัตวบรูชา หรพอของกจานกัลนกันี้นจะเปป็นอะไรกร็ตาม มกันกร็เปป็นฝฝ่ายเนพนี้อหนกังทกันี้งหมด 
เพราะวล่าพลิธบีกรรมเหลล่านกันี้นทกันี้งหมด ถถึงแมล้พวกมกันเปป็นสกัญลกักษณร์ กร็อยรูล่ภายนอก พวกมกันไมล่ไดล้ตอบสนองความ
ตล้องการของจลิตวลิญญาณ และดล้วยเหตยุนบีนี้พวกมกันจถึงไมล่ไดล้ถรูกออกแบบโดยพระเจล้าใหล้คงอยรูล่ตลอดไป พวกมกันตล้อง
คงอยรูล่แคล่ “จนถถึงเวลาแหล่งการเปลบีกี่ยนแปลงใหมล่”

คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “พลิธบีชจาระลล้างตล่าง ๆ” เปป็นคจาเดบียวกกับทบีกี่แปลเปป็น “พลิธบีบกัพตลิศมาตล่าง ๆ” ในฮบีบรรู 6:2
คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “ทบีกี่ไดล้กจาหนดไวล้” หมายถถึง “สลิกี่งซถึกี่งทจาใหล้เจร็บปวดและเปป็นภาระหนกัก” จงเปรบียบเทบียบ
การใชล้คจาเดบียวกกันนบีนี้ในกลิจการ 15:10 ทบีกี่มกันถรูกแปลเปป็น “วาง (แอก)” และในกลิจการ 15:28 ทบีกี่มกันถรูกแปลเปป็น 
“วาง (ภาระ)”



คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “การเปลบีกี่ยนแปลงใหมล่” มบีความหมายตรงตกัววล่า “การทจาใหล้เหยบียดตรง” ดกังนกันี้น 
“เวลาแหล่งการเปลบีกี่ยนแปลงใหมล่” จถึงเปป็นเวลาทบีกี่สลิกี่งซถึกี่งไมล่ดบีพอและไมล่สมบรูรณร์แบบเพราะความอล่อนแอของเนพนี้อ
หนกังจะหลบีกทางใหล้และถรูกเอาออกไปเพพกี่อเปปิดทางใหล้แกล่สลิกี่งซถึกี่งสมบรูรณร์แบบและสกัมฤทธลิธิ์ผล เวลานกันี้นเมพกี่อของจรลิง
จะแทนทบีกี่ภาพเลร็งและเงา เวลานกันี้นเมพกี่อสลิกี่งซถึกี่งไมล่ประสบความสจาเรร็จจะถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงโดยพระเจล้าเองในพระ
บยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ผรูล้ทรงถพอรกักษาพระราชบกัญญกัตลิและทรงทจาสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พอพระทกัยพระบลิดา
เสมอ พระครลิสตร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อรกับบาปของโลกไป พระองคร์ทรงทจาภารกลิจของพระองคร์สจาเรร็จแลล้วในแบบทบีกี่
เปปีปี่ยมสงล่าราศบี และโดยทางพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์พวกเราเพลลิดเพลลินกกับพระคยุณภายใตล้ขล้อ
ตกลงทบีกี่ไมล่มบีเงพกี่อนไขแตล่ชกัดแจล้งแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น

“เวลาแหล่งการเปลบีกี่ยนแปลงใหมล่” นกันี้นมาไดล้โดยอาศกัยพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระครลิสตร์เทล่านกันี้น-
เครพกี่องบรูชาของพระองคร์และการเตร็มพระทกัยสละวางชบีวลิตของพระองคร์บนกางเขนนกันี้น เวลาแหล่งการเปลบีกี่ยนแปลง
ใหมล่นกันี้นไมล่อาจมาไดล้จนกวล่าพระองคร์ในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราเสดร็จเขล้าไปภายในมล่านนกันี้นและประทกับ
บนทบีกี่นกักี่งอกันเปป็นสลิทธลิธิ์ชอบธรรมของพระองคร์เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพ

แตล่บกัดนบีนี้เวลาแหล่งการเปลบีกี่ยนแปลงนกันี้นมาถถึงแลล้ว และสกัญลกักษณร์ ภาพเลร็ง และเงาเหลล่านกันี้นกร็ถรูกเอาออก
ไปแลล้ว

พอันธสอัญญาใหมญ่นอันั้นจอัดหาสถานบรยสนุทธยธและเครสยิ่องบทูชา
ทฮียิ่เปป็นตอัวจรยงและของจรยงซถึยิ่งโดยทางสองสยยิ่งนฮีนั้

เรามฮีทางเขจ้าสทูญ่การไถญ่นยรอันดรต์
ขล้อ 11: “แตล่โดยทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้เสดร็จมาเปป็นมหาปยุโรหลิตแหล่งสลิกี่งดบีตล่าง ๆ ทบีกี่จะมาถถึง โดยทางพลกับพลา

อกันยลิกี่งใหญล่กวล่าและสมบรูรณร์ยลิกี่งกวล่า ทบีกี่ไมล่ไดล้สรล้างดล้วยมพอมนยุษยร์ คพอทบีกี่จะกลล่าววล่า มลิใชล่ของโลกนบีนี้”
ในขล้อ 1 ถถึง 10 เราไดล้ศถึกษาคล้นควล้าเกบีกี่ยวกกับพลิธบีเหลล่านกันี้นแหล่งการปรนนลิบกัตลิพระเจล้าในพลกับพลานกันี้น คจา

บรรยายเกบีกี่ยวกกับสถานบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่มบีการปรนนลิบกัตลิตล่าง ๆ ในนกันี้น และเราถรูกเตพอนความจจาวล่านบีกี่เปป็นพลกับพลาฝฝ่าย
โลกซถึกี่งทจาขถึนี้นดล้วยมพอมนยุษยร์ ซถึกี่งไมล่สามารถทจาใหล้เกลิดสลิกี่งทบีกี่จจาเปป็นสจาหรกับการทจาใหล้ผรูล้นมกัสการนกันี้นถถึงความสจาเรร็จไดล้

ขล้อ 11 ถถึง 28 ยกชรูความเหนพอกวล่า สงล่าราศบีและความยอดเยบีกี่ยมแหล่งตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์โดย
แสดงใหล้เหร็นวล่าพระองคร์ไดล้นจาเขล้ามาและไดล้จกัดหาเพพกี่อผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายสลิกี่งทบีกี่ระบบคนเลวบีไมล่สามารถจกัดหาใหล้ไดล้ ดกัง
นกันี้นพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นจถึงเหนพอกวล่าพกันธสกัญญาเกล่านกันี้นยลิกี่งนกัก

“แตล่โดยทบีกี่พระครลิสตร์…” (ไมล่ใชล่ “แตล่พระเยซรู”) ชพกี่อเรบียกนบีนี้ทบีกี่มอบใหล้แกล่พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดสมควรไดล้รกับ
การสกังเกตเปป็นพลิเศษ พระเยซรูเปป็นพระนามฝฝ่ายโลกของพระองคร์ ซถึกี่งแปลวล่าพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด พระครลิสตร์เปป็น
พระนามฝฝ่ายสวรรคร์ของพระองคร์ ในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู เชล่นเดบียวกกับในจดหมายฝากฉบกับอพกี่น ๆ พระองคร์
ทรงถรูกเรบียกหลากหลายแบบ และแตล่ละพระนามกร็ถรูกใชล้พรล้อมกกับการแบล่งแยกทบีกี่ละเอบียด การไมล่แบล่งแยกในการ
ใชล้พระนามของพระองคร์กร็เทล่ากกับสรูญเสบียความหมายฝฝ่ายวลิญญาณไปเยอะ-ยกตกัวอยล่างเชล่น พระองคร์ทรงเปป็นพระ
ครลิสตร์ของพระเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นพระเยซรูของมนยุษยร์ พระองคร์ทรงเปป็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของครลิสเตบียน ใน



ภาคพกันธสกัญญาใหมล่เราอล่านเกบีกี่ยวกกับพระเยซรู พระครลิสตร์ พระเยซรูครลิสตร์ พระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า องคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าของเรา และ “พระบยุตร” ซถึกี่งทกันี้งหมดนบีนี้ใชล้กกับพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดนกันี้น ในอลิสยาหร์ 9:6 เราอล่านวล่า 
“...นามของทล่านจะถรูกเรบียกวล่า “ผรูล้ทบีกี่มหกัศจรรยร์ ทบีกี่ปรถึกษา พระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระบลิดานลิรกันดรร์ องคร์สกันตลิ
ราช”

ตรงนบีนี้ในพระคจาขล้อนบีนี้และในฮบีบรรู 3:6,14; 5:5; 6:1; 9:14, 24,28; และ 11:26 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์
ทรงเรบียกพระองคร์วล่า “พระครลิสตร์” ซถึกี่งหมายถถึง “ผรูล้ทรงถรูกเจลิมตกันี้ง” จงศถึกษาคล้นควล้าเพลงสดยุดบี 2:2 และกลิจการ 
4:26

ในยอหร์น 20:31 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับ “พระครลิสตร์นกันี้น” ในยอหร์น 6:69 “พระครลิสตร์ผรูล้นกันี้น” ในกลิจการ 9:22 
“พระครลิสตร์อยล่างแทล้จรลิง” ในลรูกา 2:26 “พระครลิสตร์ขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า” และในลรูกา 9:20 พระองคร์ทรงถรูก
เรบียกวล่า “พระครลิสตร์ของพระเจล้า”

เมพกี่อมหาปยุโรหลิตผรูล้มหกัศจรรยร์ของเราทรงถรูกพรูดถถึงวล่าเปป็น “พระครลิสตร์” มกันกร็อล้างอลิงถถึงความเปป็นพระเจล้า
ของพระองคร์เสมอ-ผรูล้ทรงถรูกเจลิมตกันี้งนกันี้น พระเมสสลิยาหร์นกันี้น พระองคร์ผรูล้ทรงอยรูล่กกับพระบลิดาในเรลิกี่มแรกนกันี้น

“พระครลิสตร์ไดล้เสดร็จมาเปป็นมหาปยุโรหลิต” ทจาใหล้พระสกัญญานกันี้นสจาเรร็จจรลิงแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลทบีกี่วล่าพระ
เมสสลิยาหร์ ผรูล้ทรงถรูกเจลิมตกันี้งนกันี้น จะเสดร็จมา พระองคร์ทรงถรูกสกัญญาไวล้หลายรล้อยปปีกล่อนหนล้านกันี้น บกัดนบีนี้พระองคร์ไดล้มา
ถถึงแลล้ว-แตล่ประชาชนสล่วนใหญล่นกันี้นปฏลิเสธทบีกี่จะตล้อนรกับพระองคร์!

พวกยลิวเหลล่านกันี้นกจาลกังตกันี้งตาคอยกษกัตรลิยร์ผรูล้ยลิกี่งใหญล่องคร์หนถึกี่งทบีกี่จะชล่วยพวกเขาใหล้พล้นจากพวกโรม เปป็น
ความจรลิงทบีกี่วล่าพระครลิสตร์ไดล้เสดร็จมาในฐานะกษกัตรลิยร์ (มธ. 2:2) พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้พยากรณร์เชล่นกกัน (พบญ. 
18:15-18) แตล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้ตกันี้งตาคอยผรูล้หนถึกี่งทบีกี่จะมาและกระทจากลิจในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของพวก
เขา นจาเสนอพวกเขาตล่อพระเจล้าและทจาใหล้พวกเขาถถึงความสจาเรร็จตล่อพระพกักตรร์พระองคร์

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงใหล้ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์มบีความโดดเดล่นมากทบีกี่สยุดในจดหมายฝากถถึง
ชาวฮบีบรรู พระครลิสตร์ทรงถรูกตกันี้งเขล้าสรูล่ตจาแหนล่งของพระองคร์ในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ “โดยคจาปฏลิญาณ” ซถึกี่ง
ประกาศพระประสงคร์นลิรกันดรร์ของพระเจล้าและพระดจารกัสสกักี่งทบีกี่ไมล่เปลบีกี่ยนแปลงเกบีกี่ยวกกับพระเยซรูครลิสตร์เจล้า-พระผรูล้
ชล่วยใหล้รอด คนกลาง ปยุโรหลิต และกษกัตรลิยร์ผรูล้จะเสดร็จมา

ในเพลงสดยุดบี 2:7 เราอล่านวล่า “ขล้าพเจล้าจะประกาศพระดจารกัสสกักี่งนกันี้น พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสกกับขล้าพเจล้าวล่า 
“เจล้าเปป็นบยุตรของเรา วกันนบีนี้เราไดล้ใหล้กจาเนลิดเจล้าแลล้ว” ในเพลงสดยุดบี 110:4 “พระเยโฮวาหร์ทรงปฏลิญาณแลล้วและ
จะไมล่กลกับพระทกัย “ทล่านเปป็นปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค”” ไมล่มบีขล้ออล้างสจาหรกับการทบีกี่ชาวฮบีบรรู
เหลล่านกันี้นไมล่รรูล้จกักพระเมสสลิยาหร์ของตน พระเจล้าทรงประกาศพระองคร์อยล่างเปปิดเผยและอยล่างชกัดเจนแลล้ว “โดยคจา
ปฏลิญาณ” หลายรล้อยปปีกล่อนการปรากฏตกัวของพระองคร์ และไมล่มบีขล้ออล้างวกันนบีนี้สจาหรกับการทบีกี่คนไมล่เชพกี่อไมล่รรูล้แผนการ
แหล่งความรอด!

พระครลิสตร์ทรงเปป็น “มหาปยุโรหลิตแหล่งสลิกี่งดบีตล่าง ๆ ทบีกี่จะมาถถึง” ซถึกี่งหมายถถึงยยุคทบีกี่ยอดเยบีกี่ยมกวล่านกันี้นซถึกี่ง
พระองคร์ทรงนจาเขล้ามา คจาพยากรณร์ตล่าง ๆ ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมเกบีกี่ยวกกับการเสดร็จมาของพระเมสสลิยาหร์พรูดถถึง
อภลิสลิทธลิธิ์ โอกาส และพระพรเหลล่านกันี้นทบีกี่จะมาสรูล่ลรูกหลานของอกับราฮกัม พวกเขาตกันี้งตาคอยการเสดร็จมาของพระเมส



สลิยาหร์-แตล่บกัดนบีนี้เปาโลประกาศวล่าพระองคร์เสดร็จมาแลล้ว วล่าพระองคร์ทรงถรูกตรถึงกางเขน ถรูกฝฟัง ทรงเปป็นขถึนี้น และ
เสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์ และวล่าบกัดนบีนี้พระองคร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า ทรงเปปิดทางใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิต
แลล้ว ทจาใหล้ผรูล้เชพกี่อทบีกี่ตกี่จาตล้อยทบีกี่สยุดสามารถเขล้าเฝป้าตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้าไดล้ผล่านทางมล่านนกันี้นแหล่งเนพนี้อหนกัง
ของพระองคร์และพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ พระพรเหลล่านบีนี้เหนพอกวล่าพระพรเหลล่านกันี้นภายใตล้ระบบของคน
เลวบี

แตล่พวกยลิวสล่วนใหญล่ เชล่นเดบียวกกับนลิโคเดมกัส คลิดถถึงแตล่สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่คงอยรูล่ชกักี่วคราว, เนพนี้อหนกัง พวกเขาไมล่
อาจมองเหร็นการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดฝฝ่ายวลิญญาณทบีกี่พระเยซรูสามารถทจาใหล้เกลิดขถึนี้นในใจไดล้ พวกเขาพบวล่ามกัน
ยากทบีกี่จะตกัดใจจากระบบของโมเสสเพราะวล่ามกันนจาเสนอแกล่พวกเขาสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่พวกเขามองเหร็นไดล้และจกับตล้อง
ไดล้ เชล่นเดบียวกกับมนยุษยร์ทบีกี่เปป็นเหมพอนพวกเขาทบีกี่พวกเขาสามารถพรูดคยุยดล้วยไดล้ พวกเขาไมล่อาจยอมรกับพระเยซรู
ครลิสตร์มนยุษยร์ผรูล้นกันี้นโดยความเชพกี่อไดล้ เนพกี่องจากอาดกัมไดล้ทจาบาป “คนทกันี้งหลายทบีกี่มาหาพระเจล้าตล้องเชพกี่อวล่าพระเจล้า
ทรงเปป็นอยรูล่”-และนกักี่นคพอความเชพกี่อ พวกเขาตล้องเชพกี่อวล่าพระเจล้าประทานบจาเหนร็จใหล้แกล่ทยุกคนทบีกี่ขมบีขมกันแสวงหา
พระองคร์-และนกักี่นคพอความเชพกี่อ “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ…แตล่โดยปราศจากความเชพกี่อ เปป็น
ไปไมล่ไดล้ทบีกี่จะเปป็นทบีกี่พอพระทกัยพระเจล้า”

พระครลิสตร์ไดล้เสดร็จมา “โดยทางพลกับพลาอกันยลิกี่งใหญล่กวล่าและสมบรูรณร์ยลิกี่งกวล่า” นบีกี่ชบีนี้ไปยกังธรรมชาตลิมนยุษยร์
ของพระองคร์ รล่างกายนกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงรกับไวล้บนพระองคร์เอง “พระวาทะไดล้รกับสภาพเปป็นเนพนี้อหนกัง และทรง
อาศกัยอยรูล่ทล่ามกลางพวกเรา” มกันไมล่ใชล่เหตยุบกังเอลิญทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงใชล้คจาวล่า “พลกับพลา” ในการอล้างอลิง
ถถึงความเปป็นมนยุษยร์ของพระเยซรู เพราะวล่า “ในพระองคร์ ความเตร็มเปปีปี่ยมทกันี้งสลินี้นแหล่งความเปป็นพระเจล้านกันี้นดจารงอยรูล่
ในฝฝ่ายรล่างกาย” (คส. 2:9)

จงสกังเกตวล่าพลกับพลานกันี้นทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับงานรกับใชล้ของพระครลิสตร์เปป็น “พลกับพลาอกันยลิกี่งใหญล่กวล่าและ
สมบรูรณร์ยลิกี่งกวล่า” นบีกี่เปป็นทกันี้งการเปรบียบเทบียบความเหมพอนและความตล่างระหวล่างพลกับพลานกันี้น (เตร็นทร์นกันี้น) ซถึกี่ง
โมเสสไดล้ตกันี้งขถึนี้น กกับความเปป็นมนยุษยร์ของพระบยุตรของพระเจล้า-รล่างกายนกันี้นซถึกี่งพระเจล้าประทกับอยรูล่ภายใน (2 คร. 
5:19)

“ยลิกี่งใหญล่กวล่า” ชบีนี้ไปยกังความเหนพอกวล่าของพระครลิสตร์ในยศศกักดลิธิ์และความยอดเยบีกี่ยมและเกบีกี่ยวขล้องกกับ
ธรรมชาตลิมนยุษยร์ของพระองคร์ “สมบรูรณร์ยลิกี่งกวล่า” เกบีกี่ยวขล้องกกับความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ พระกายของพระครลิสตร์
เหมาะสมอยล่างสมบรูรณร์กกับงานรกับใชล้ของพลกับพลาทบีกี่แทล้จรลิงนกันี้นมากกวล่าเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นทกันี้งมนยุษยร์และ
พระเจล้า ไมล่เหมพอนกกับปยุโรหลิตคนอพกี่น พระองคร์สามารถทจาการลบมลทลินบาปไดล้เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ไรล้
บาปนกันี้น!

“ดกังนกันี้นเมพกี่อพระองคร์เสดร็จเขล้ามาในโลกแลล้ว พระองคร์จถึงตรกัสวล่า ‘เครพกี่องสกัตวบรูชาและเครพกี่องบรูชาพระองคร์
ไมล่ไดล้ทรงประสงคร์ แตล่พระองคร์ไดล้ทรงจกัดเตรบียมรล่างกายหนถึกี่งไวล้สจาหรกับขล้าพระองคร์” (ฮบ. 10:5)

“...ทบีกี่ไมล่ไดล้สรล้างดล้วยมพอมนยุษยร์ คพอทบีกี่จะกลล่าววล่า มลิใชล่ของโลกนบีนี้” นบีกี่แคล่หมายความวล่าความเปป็นมนยุษยร์ของ
พระครลิสตร์เปป็นผลงานของพระเจล้าเอง ซถึกี่งไมล่ไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นมาดล้วยมพอมนยุษยร์เหมพอนอยล่างพลกับพลาสมกัยโมเสส 
(อพย. 36:1-8) ดกังนกันี้นสจานวนตรงนบีนี้จถึงเปป็นอกันเดบียวกกันกกับ “ซถึกี่งองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าไดล้ทรงตกันี้งไวล้ และไมล่ใชล่มนยุษยร์”



(ฮบ. 8:2)
วลิหารของซาโลมอนเปป็นสถานนมกัสการทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่สยุด งดงามทบีกี่สยุด แพงมากทบีกี่สยุดเทล่าทบีกี่เคยถรูกสรล้างมา-

แตล่จงฟฟัง:
“แตล่พระเจล้าจะประทกับบนแผล่นดลินโลกอยล่างแทล้จรลิงหรพอ ดรูเถลิด ฟป้าสวรรคร์และสวรรคร์แหล่งฟป้าสวรรคร์ทกันี้ง

ปวงไมล่สามารถรองรกับพระองคร์ไวล้ไดล้ พระนลิเวศนร์ทบีกี่ขล้าพระองคร์ไดล้สรล้างขถึนี้นจะรกับพระองคร์ไมล่ไดล้ยลิกี่งกวล่านกันี้นสกัก
เทล่าใด” (1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 8:27) และกระนกันี้น พระเจล้าไดล้สถลิตในพลกับพลานกันี้น (พระกายนกันี้น) ของพระเยซรูเจล้า (2 
คร. 5:19; ยอหร์น 1:1,14)

ดานลิเอลพรูดถถึงพระเยซรูวล่าเปป็น “กล้อนหลินนกันี้นถรูกตกัดออกจากภรูเขาโดยปราศจากมพอ” (ดนล. 2:45) นกักี่นคพอ
ปราศจากความชล่วยเหลพอของมนยุษยร์ ปราศจากความชล่วยเหลพอของธรรมชาตลิมนยุษยร์ ซถึกี่งชบีนี้ไปยกังการประสรูตลิจาก
หญลิงพรหมจารบี

“เจล้าจะเถลไถลอยรูล่นานสกักเทล่าใด โอ เจล้า บยุตรสาวผรูล้หกันหลกังกลกับเออ๋ย เพราะพระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงเนรมลิต
สรล้างสลิกี่งใหมล่ในแผล่นดลินโลกแลล้วคพอ ผรูล้หญลิงคนหนถึกี่งจะลล้อมผรูล้ชายคนหนถึกี่ง” (ยรม. 31:22)

“เราจะกระทจาใหล้คน ๆ หนถึกี่งมบีคล่ามากกวล่าทองคจาเนพนี้อดบี คพอคน ๆ หนถึกี่งจะมบีคล่ามากกวล่าลลิกี่มทองคจาแหล่ง
โอฟปีรร์” (อสย. 13:12)

คจาพยากรณร์เหลล่านบีนี้ไมล่อาจชบีนี้ไปยกังผรูล้อพกี่นไดล้นอกจากพระเยซรูครลิสตร์เจล้า
ขล้อ 12: “ทกันี้งมลิใชล่โดยเลพอดของแพะและลรูกวกัวทกันี้งหลาย แตล่โดยพระโลหลิตของพระองคร์เอง พระองคร์ไดล้

เสดร็จเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์เพบียงครกันี้งเดบียว โดยทรงไดล้รกับการไถล่ชกักี่วนลิรกันดรร์สจาหรกับพวกเราแลล้ว”
ขล้อ 11 และ 12 เปรบียบเทบียบความแตกตล่างของ “สลิกี่งดบีตล่าง ๆ ทบีกี่จะมาถถึง” กกับภาพเลร็งและเงาเหลล่านกันี้น

ของพกันธสกัญญาเกล่านกันี้น-พลกับพลาทบีกี่สมบรูรณร์นกันี้นซถึกี่งแตกตล่างกกับสถานบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นซถึกี่งทจาขถึนี้นดล้วยวกัสดยุตล่าง ๆ ของโลก
นบีนี้ พระโลหลิตประเสรลิฐนกันี้นของพระเมษโปดกของพระเจล้าซถึกี่งแตกตล่างกกับเลพอดของเครพกี่องสกัตวบรูชาทกันี้งหลายซถึกี่งไมล่
สามารถขจกัดบาปออกไปไดล้ เราเหร็นการปรากฏตกัวของมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา การเสดร็จเขล้าไปของพระองคร์
ในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ภายในมล่านนกันี้นครกันี้งเดบียวพอ มบีผลตลอดไป ซถึกี่งแตกตล่างกกับเครพกี่องสกัตวบรูชาประจจาวกันเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูก
ถวายโดยมหาปยุโรหลิตทบีกี่เปป็นคนเลวบีในพลกับพลาฝฝ่ายโลกนกันี้น และเรามบีการไถล่ชกักี่วนลิรกันดรร์นกันี้นซถึกี่งถรูกซพนี้อโดยพระโลหลิต
ประเสรลิฐของพระเมษโปดกซถึกี่งแตกตล่างกกับการตกเปป็นทาสภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ

“...โดยทรงไดล้รกับการไถล่ชกักี่วนลิรกันดรร์สจาหรกับพวกเราแลล้ว” ในทบีกี่นบีนี้คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “ทรงไดล้รกับ” ตรงตกัว
คพอ “ไดล้พบ” และบล่งบอกถถึงทกันี้ง “การพบ” และ “การไดล้รกับ” ซถึกี่งบล่งชบีนี้ความสนพระทกัยสล่วนตกัวของพระองคร์ใน
พวกเรา พระองคร์ทรงมบีความรกักแบบหนถึกี่งทบีกี่ไมล่อาจเอล่ยเปป็นคจาพรูดไดล้ในภาษาของมนยุษยร์ ความรกักแบบหนถึกี่งทบีกี่เปป็น
ใหญล่กวล่าความยยุล่งยากทยุกประการ มบีพลกังมากเสบียจนมกันเอาชนะอยุปสรรคทกันี้งปวง อดกลกันี้นเหลพอเกลินจนมกันปฏลิเสธ
ทบีกี่จะถรูกหกันไปทางอพกี่นหรพอถรูกฉยุดรกันี้ง

พระครลิสตร์ทรงเตร็มพระทกัยทนทยุกขร์ความปวดรล้าวและการระทมทยุกขร์ทกันี้งหมดนกันี้นทบีกี่ถรูกกองสยุมบนพระองคร์
รล่างกาย จลิตใจ และวลิญญาณ พระองคร์ทรงรกับบาปของคนทกันี้งโลกไวล้บนพระองคร์เอง (1 ปต. 2:24; 1 ยอหร์น 
2:1,2) และพระพลิโรธของพระเจล้าไดล้ถรูกเทออกบนพระองคร์ในการพลิพากษาตล่อสรูล้บาป พระองคร์ทรงถรูกพระเจล้า



โบยตบี พระองคร์ไดล้ชจาระราคาบาปนกันี้นเตร็มจจานวน และนจาการไถล่ชกักี่วนลิรกันดรร์มาใหล้เราแลล้ว
ในทบีกี่นบีนี้มบีการประกาศผลลกัพธร์เหลล่านกันี้นของความมรณาของพระเยซรูตามทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในฮบีบรรู 2:13,14 

โดยทางความมรณาของพระองคร์พระองคร์ทรงชล่วยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เคยตกเปป็นทาสใหล้รอดพล้น คจากรบีกทบีกี่ถรูกใชล้ตรงนบีนี้
สจาหรกับการไถล่รวมเขล้าไวล้ไมล่เพบียงราคาของการไถล่เทล่านกันี้น แตล่ราคาของการปลดปลล่อยดล้วย-นกักี่นคพอ พระโลหลิตของ
พระเยซรูทบีกี่หลกักี่งรลินเพพกี่อการไถล่ของเราไมล่เพบียงชจาระหนบีนี้บาปนกันี้นทบีกี่เราตลิดคล้างอยรูล่เทล่านกันี้น แตล่จล่ายสจาหรกับการปลด
ปลล่อยพวกเชลยจนกวล่าเราจะปลอดภกัยในเมพองบรมสยุขเกษมของพระเจล้า

พระโลหลิตของพระเยซรูไมล่เพบียงชจาระใหล้สะอาดแลล้วเทล่านกันี้น แตล่ชจาระเราใหล้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้นดล้วย (1
ยอหร์น 1:7) ถล้าเราทจาบาปหลกังจากทบีกี่เราบกังเกลิดใหมล่แลล้ว เรากร็มบีผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ทรงเปป็น “ผรูล้ลบลล้างพระอาชญาเพราะ
บาปทกันี้งหลายของพวกเรา และไมล่ใชล่เพราะพวกเราพวกเดบียว แตล่เพราะบาปทกันี้งหลายของโลกทกันี้งสลินี้นดล้วย” (1 
ยอหร์น 2:2)

พระครลิสตร์ไดล้ประทานพระองคร์เอง-และเครพกี่องบรูชาของพระองคร์ พระโลหลิตของพระองคร์ ไดล้ถวายเกบียรตลิ
พระเจล้ามากยลิกี่งกวล่าทบีกี่บาปและความชกักี่วชล้าทกันี้งหลายของเราไมล่ไดล้ถวายเกบียรตลิพระองคร์ ดล้วยเหตยุนบีนี้ “โดยพระโลหลิต
ของพระองคร์เอง พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้าไป”-เขล้าไปอยรูล่ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้าเลย เราจจาเปป็นตล้องมองเหร็น
กางเขนนกันี้น-ความมรณานกันี้น พระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินนกันี้นของพระเยซรู แตล่มกันจจาเปป็นเชล่นกกันทบีกี่เราตล้องตระหนกักถถึงความ
สจาคกัญของพระโลหลิตนกันี้นทบีกี่ยอมใหล้พระเยซรูเขล้าไปอยรูล่ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์พระเจล้า

ปราศจาก “ความเชพกี่อในพระโลหลิตของพระองคร์” (รม. 3:25) และปราศจากความเชพกี่อในการคพน
พระชนมร์ของพระองคร์ (1 คร. 15:1-4) คนบาปนกันี้นกร็ไมล่อาจรกับความรอดไดล้ เปป็นความจรลิงทบีกี่โรม 10:9 บอกเราวล่า
“ถล้าทล่านจะยอมรกับพระเยซรูเจล้าดล้วยปากของทล่าน และจะเชพกี่อในใจของทล่านวล่าพระเจล้าไดล้ทรงชยุบพระองคร์ใหล้เปป็น
ขถึนี้นมาจากความตาย ทล่านจะรอด” การยอมรกับดล้วยปากหมายถถึงการกลล่าวยอมรกับวล่าพระครลิสตร์ไดล้ประสรูตลิจาก
หญลิงพรหมจารบี วล่าพระองคร์ไดล้ดจาเนลินชบีวลิตทบีกี่ไรล้บาปถถึงแมล้ทรงถรูกทดลองในทยุกประการเหมพอนอยล่างเรา วล่า
พระองคร์ทรงเอาชนะโลก เนพนี้อหนกัง พญามาร ความตาย นรก และหลยุมศพแลล้ว วล่าพระองคร์เคยมบีชบีวลิต เคย
สลินี้นพระชนมร์ ทรงเปป็นขถึนี้นมาอบีก ทรงถรูกพบเหร็นโดยมนยุษยร์ และวล่าพระองคร์ไดล้เสดร็จขถึนี้นไปถถึงพระบลิดา การเชพกี่อบน
พระเยซรูคพอ การเชพกี่อความจรลิงทบีกี่ถรูกเปปิดเผยในพระวจนะของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับพระองคร์ แตล่พระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลิน
ของพระองคร์และการคพนพระชนมร์ของพระองคร์คพอสลิกี่งทบีกี่ทจาใหล้การไถล่ชกักี่วนลิรกันดรร์ของเรากลายเปป็นจรลิง

คยุณคล่าของพระโลหลิตของพระเยซรูไมล่อาจถรูกประเมลินไดล้ในถล้อยคจาของมนยุษยร์ เพราะวล่าพระโลหลิตของ
พระองคร์เปป็นพระโลหลิตของพระเจล้า:

“เพราะฉะนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจงระวกังตกัวใหล้ดบี และจงรกักษาฝรูงแกะทกันี้งหมดไวล้ ผรูล้ซถึกี่งพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้
ทรงตกันี้งพวกทล่านไวล้ใหล้เปป็นบรรดาผรูล้ดรูแล เพพกี่อทบีกี่จะบจารยุงเลบีนี้ยงครลิสตจกักรของพระเจล้า ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงไถล่ไวล้ดล้วย
พระโลหลิตของพระองคร์เอง” (กลิจการ 20:28)

“พระโลหลิตของพระองคร์เอง” เปป็นพระโลหลิตของพระบยุตรของพระเจล้าเชล่นกกัน (ฮบ. 1:2,3)  “พระ
โลหลิตของพระองคร์เอง” มบีคล่าประเสรลิฐ (1 ปต. 1:19) “พระโลหลิตของพระองคร์เอง” ไมล่อาจเสพกี่อมสลายไดล้ (1 
ปต. 1:18,23) พระโลหลิตของพระองคร์ทบีกี่ซพนี้อการไถล่ของเราแลล้วและทจาใหล้ชบีวลิตนลิรกันดรร์ของเราเปป็นไปไดล้ไมล่อาจ



เสพกี่อมสลายไดล้หรพอผล่านพล้นไปเหมพอนโลหลิตของมนยุษยร์คนอพกี่น ๆ และไมล่เหมพอนกกับโลหลิตของเครพกี่องสกัตวบรูชาทกันี้ง
หลาย

“ชบีวลิตของเนพนี้อหนกังอยรูล่ในเลพอด” ไมล่อาจมบีราคาใดทบีกี่ยลิกี่งใหญล่กวล่าทบีกี่ไดล้จล่ายไปสจาหรกับการไถล่ของเราแลล้ว แมล้
แตล่พระเยโฮวาหร์พระเจล้ากร็ไมล่มบีสลิกี่งใดทบีกี่จะประทานใหล้ซถึกี่งมบีคล่ามากกวล่า “พระโลหลิตของพระองคร์เอง”

โดยพระโลหลิตของพระองคร์เองพระครลิสตร์ “ไดล้เสดร็จเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์เพบียงครกันี้งเดบียว” เครพกี่องบรูชาเดบียว
แหล่งการทนทยุกขร์ของพระองคร์ถรูกเปรบียบวล่าแตกตล่างกกับเครพกี่องบรูชาจจานวนมากเหลล่านกันี้นภายใตล้ระบบของโมเสส 
คจาวล่า “ครกันี้งเดบียว” ถรูกใชล้หลายครกันี้งในหนกังสพอฮบีบรรูเกบีกี่ยวกกับพระราชกลิจทบีกี่ลบมลทลินของพระองคร์ (ฮบ. 7:27; 9:26;
10:11,12) เครพกี่องบรูชาของพระองคร์ไมล่จจาเปป็นตล้องถรูกถวายซนี้จาเพราะวล่าโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์เอง
พระองคร์ทรงไดล้รกับการไถล่ชกักี่วนลิรกันดรร์แลล้ว!

มบีผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิงจจานวนมากทบีกี่ไมล่เคยเพลลิดเพลลินกกับสลิทธลิโดยกจาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณ
ของตนเลยเพราะวล่าพวกเขาไมล่เคยยอมใหล้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์เปปิดเผยแกล่พวกเขาความจรลิงอกันประเสรลิฐนกันี้นทบีกี่
วล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดชบีวลิตนลิรกันดรร์ และชบีวลิตนลิรกันดรร์ของเรากร็มาโดยทางการไถล่ทบีกี่พระองคร์ทรงไดล้รกับ
แลล้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์เอง! ผมรกับความรอดแลล้ววกันนบีนี้-ไมล่ใชล่โดยทางการงานใด ๆ แหล่งความชอบธรรม
ซถึกี่งผมไดล้กระทจา สามารถกระทจา หรพอจะกระทจา ผมเปป็นบยุตรของพระเจล้าโดยทางพระโลหลิตของพระเมษโปดก 
พระโลหลิตของพระเยซรูครลิสตร์ ไมล่มบีทางอพกี่นทบีกี่จะรกับความรอด เพราะวล่า “ปราศจากการมบีโลหลิตไหลออก กร็จะไมล่มบี
การทรงยกบาปเลย”

ขล้อ 13 และ 14: “เพราะถล้าเลพอดของวกัวตกัวผรูล้และของแพะทกันี้งหลาย และบรรดาเถล้าของวกัวสาว โดยถรูก
ประพรมลงบนคนทบีกี่เปป็นมลทลิน สามารถชจาระเนพนี้อหนกังใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ไดล้

9:14 มากยลิกี่งกวล่านกันี้นสกักเทล่าใด พระโลหลิตของพระครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งโดยทางพระวลิญญาณนลิรกันดรร์ไดล้ทรงถวาย
พระองคร์เองโดยปราศจากจยุดดล่างพรล้อยแดล่พระเจล้า จะทรงชจาระใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของพวกทล่านใหล้พล้นจาก
บรรดาการกระทจาทบีกี่ตายแลล้ว เพพกี่อจะไดล้รกับใชล้พระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่”

บกัดนบีนี้เปาโลเรลิกี่มกลล่าวถถึงลกักษณะเฉพาะตกัวและประสลิทธลิภาพของเครพกี่องบรูชานกันี้นทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้ทรงถวาย 
และพรล้อมกกันนกันี้นเขากลล่าวตล่อไปถถึงใจความหลกักเรพกี่องตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์ การอภลิปรายเรพกี่องตจาแหนล่ง
ปยุโรหลิตของพระองคร์มบีอยรูล่สามสล่วน:

สล่วนแรก: บททบีกี่ 7 ขล้อ 1 ถถึง 25 ในทบีกี่นบีนี้เรามบีการเปรบียบเทบียบความเหมพอนกกันระหวล่างตจาแหนล่งปยุโรหลิต
ของพระครลิสตร์กกับของเมลคบีเซเดค ภาพเลร็งนกันี้น

สล่วนทบีกี่สอง: บททบีกี่ 7 ขล้อ 26 ถถึงบททบีกี่ 9 ขล้อ 12 ในทบีกี่นบีนี้เราพบการเปรบียบเทบียบความแตกตล่างระหวล่าง
ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของพระครลิสตร์กกับของพวกปยุโรหลิตภายใตล้ระบบคนเลวบี

สล่วนทบีกี่สาม: บททบีกี่ 9 ขล้อ 13 ถถึงบททบีกี่ 10 ขล้อ 18 ในทบีกี่นบีนี้พระราชกลิจทบีกี่ไถล่ของพระครลิสตร์บนกางเขนนกันี้นถรูก
นจาเสนอ รวมถถึงงานรกับใชล้ของพระองคร์ในสถานบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นและผลกระทบเหลล่านกันี้นของความมรณาของพระองคร์
บนกางเขนนกันี้น และงานรกับใชล้ของพระองคร์ทบีกี่มบีตล่อผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลาย พระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์เปป็นสลิกี่งจจาเปป็น
ของพระเจล้า-และตจาแหนล่งของพระองคร์ในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่กร็เปป็นเชล่นนกันี้น



“เลพอดของวกัวตกัวผรูล้และของแพะทกันี้งหลาย” ในกรณบีนบีนี้ไมล่ใชล่เครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่แตกตล่างจากทบีกี่ถรูกพรูดถถึงในขล้อ
12 ทบีกี่มกันเปป็น “แพะและลรูกวกัวทกันี้งหลาย” มกันเปป็นสลิกี่งเดบียวกกัน ในภาษากรบีก คจาทบีกี่ถรูกใชล้ขล้อ 12 คพอ มอสโคน และมบี
ความหมายวล่า “ลรูกวกัว หรพอวกัวหนยุล่มทกันี้งหลาย” และในขล้อ 13 คจากรบีก ทาวโรน ถรูกใชล้และบล่งบอกถถึงวกัวผรูล้ทกันี้งหลาย
คจากรบีกสองคจานบีนี้ดรูเหมพอนใชล้แทนกกันไดล้และถรูกใชล้เพพกี่อเปป็นตกัวแทนของคจาฮบีบรรูเดบียวกกันเหลล่านกันี้น เหลล่านบีนี้เปป็นพวก
สกัตวร์ทบีกี่ถรูกถวายในวกันแหล่งการลบมลทลิน พวกแพะถรูกนจาเสนอเพพกี่อบาปของประชาชนทกันี้งหมด และเหลล่าวกัวผรูล้
สจาหรกับพวกปยุโรหลิตเองและสจาหรกับบาปของครอบครกัวตล่าง ๆ ของพวกเขา (ลนต. 16)

ในกกันดารวลิถบี 19:2-17 เราพบการอล้างอลิงถถึง “เถล้าของวกัวสาว” พลิธบีการนบีนี้ไมล่ไดล้ถรูกจจากกัดอยรูล่แคล่วกันแหล่งการ
ลบมลทลิน แตล่เปป็นการถพอปฏลิบกัตลิหนถึกี่งทบีกี่มบีอยรูล่ตลอดสจาหรกับ “การชจาระเนพนี้อหนกังใหล้บรลิสยุทธลิธิ์” วกัวสาวนกันี้นถรูกเผา ขบีนี้เถล้า
นกันี้นถรูกเกร็บรกักษาไวล้และผสมกกับนนี้จาบรลิสยุทธลิธิ์ เพพกี่อทบีกี่มกันจะถรูกประพรมเหนพอคนทกันี้งหลายทบีกี่เรลิกี่มเปป็นมลทลินในดล้าน
บกัญญกัตลิ เมพกี่อคนอลิสราเอลคนใด เพราะไปแตะตล้องศพ เรลิกี่มเปป็นมลทลินในดล้านพลิธบีการ เขากร็ถรูกตกัดขาดจากการ
นมกัสการรล่วมกกับประชาชน แตล่เมพกี่อเขาถรูกประพรมดล้วยนนี้จาบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นทบีกี่ผสมกกับขบีนี้เถล้าของวกัวสาวนกันี้น เขากร็ถรูกทจาใหล้
กลกับคพนสรูล่สภาพเดลิม

การชจาระใหล้สะอาดในกรณบีเชล่นนกันี้นเปป็นภายนอกลล้วน ๆ-แตล่หาเปป็นเชล่นนกันี้นไมล่กกับเครพกี่องบรูชาทบีกี่พระครลิสตร์
ไดล้ทรงถวาย เครพกี่องบรูชาของพระองคร์ชจาระใหล้สะอาดภายในและใสล่ใจดวงใหมล่ไวล้ภายในเรา-ไมล่ใชล่ผล่านทางการ
ลล้างชจาระตล่าง ๆและเครพกี่องบรูชาและพลิธบีการตล่าง ๆ  แตล่ผล่านทางเครพกี่องบรูชาเดบียวของพระองคร์ทบีกี่ทจาใหล้พระเจล้าพอ
พระทกัยตลอดไป! เมพกี่อเราวางใจในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ เรากร็ถรูกชจาระใหล้สะอาด

คล่าจล้างของบาปคพอความตาย ชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณถรูกบาปยถึดเอาไป-บาปนกันี้นของอาดกัม และชบีวลิตฝฝ่าย
วลิญญาณสามารถถรูกนจากลกับคพนมาไดล้โดยทางการใหล้ชบีวลิตเทล่านกันี้น-ชบีวลิตทบีกี่ไรล้บาป และไมล่มบีผรูล้ใดนอกจากพระเยซรูทบีกี่
สามารถประทานชบีวลิตทบีกี่ไรล้บาป บรลิสยุทธลิธิ์ ไรล้มลทลินเพพกี่อทบีกี่คนบาปทกันี้งหลายจะไดล้รกับความรอด

“...พระครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งโดยทางพระวลิญญาณนลิรกันดรร์ไดล้ทรงถวายพระองคร์เองโดยปราศจากจยุดดล่างพรล้อยแดล่
พระเจล้า…” มบีความคลิดเหร็นทบีกี่แตกตล่างกกันเกบีกี่ยวกกับสล่วนนบีนี้ของพระคจาขล้อนบีนี้ บางคนสอนวล่ามกันหมายถถึงเวลานกันี้นเมพกี่อ
พระเยซรูทรงถวายพระองคร์เองแดล่พระบลิดาหลกังการคพนพระชนมร์ แตล่ผรูล้รรูล้พระคกัมภบีรร์สล่วนใหญล่ในอดบีตเหร็นพล้องตรง
กกันวล่าคจาสอนตรงนบีนี้กร็คพอวล่า พระเยซรูไดล้ถวายพระองคร์เองบนกางเขนนกันี้น สล่วนตกัวแลล้วผมเชพกี่อวล่าพระองคร์ไดล้ถวาย
เครพกี่องบรูชานบีนี้บนกางเขนนกันี้น ไมล่ใชล่ในสวรรคร์

ในฮบีบรรู 7:26,27 เราอล่านวล่า “ดล้วยวล่ามหาปยุโรหลิตเชล่นนบีนี้แหละทบีกี่เหมาะสจาหรกับพวกเรา ผรูล้ทรงบรลิสยุทธลิธิ์ 
ปราศจากอยุบาย ไรล้มลทลิน แยกจากคนบาปทกันี้งปวง และประทกับอยรูล่สรูงกวล่าฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลาย พระองคร์ผรูล้ไมล่ตล้อง
ทรงถวายเครพกี่องบรูชาทยุกวกัน ๆ เหมพอนอยล่างมหาปยุโรหลิตเหลล่านกันี้น ผรูล้ซถึกี่งถวายสจาหรกับบรรดาบาปของตกัวเองกล่อน 
และจากนกันี้นกร็ถวายสจาหรกับประชากร เพราะพระองคร์ไดล้ทรงถวายเครพกี่องบรูชาเพบียงครกันี้งเดบียว เมพกี่อพระองคร์ไดล้ทรง
ถวายพระองคร์เอง” นบีกี่ชบีนี้ไปยกังกางเขนนกันี้นอยล่างชกัดเจน

มบีสองทกัศนะหลกัก ๆ ทบีกี่คนเชพกี่อกกันเกบีกี่ยวกกับ “พระวลิญญาณนลิรกันดรร์” บางคนสอนวล่ามกันหมายถถึงธรรมชาตลิ
ฝฝ่ายวลิญญาณอกันเปป็นนลิรกันดรร์ของพระครลิสตร์และวล่าพระวลิญญาณของพระองคร์ทรงกระตยุล้นพระองคร์ใหล้ถวายเครพกี่อง
บรูชาของพระองคร์ อบีกทกัศนะเสนอวล่ามกันหมายถถึงพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ พระภาคทบีกี่สามของพระเจล้าตรบีเอกานยุภาพ 



ผมเชพกี่อทกัศนะหลกัง-แตล่ไมล่วล่าใครจะเชพกี่อทกัศนะไหน เรากร็ตล้องไมล่สงสกัยเปป็นอกันขาดวล่าตรบีเอกานยุภาพ-พระภาคนลิรกัน
ดรร์ทกันี้งสามนกันี้น พระบลิดา พระบยุตร และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์-ทรงทจางานรล่วมกกันในการสอดประสานอกันสมบรูรณร์
แบบในพระราชกลิจอกันยลิกี่งใหญล่แหล่งการไถล่ จงศถึกษาคล้นควล้าลรูกา 1:35; 3:22; 4:1-18; กลิจการ 10:38

การกลล่าวถถึง “พระวลิญญาณนลิรกันดรร์” เปป็นพยานรกับรอง (เกบีกี่ยวกกับอดบีต) วล่าเครพกี่องบรูชาทบีกี่พระเยซรูไดล้ถวาย
บนกางเขนนกันี้นเปป็นการสจาเรร็จจรลิงของสภานลิรกันดรร์นกันี้นของพระเจล้า พระบลิดา พระบยุตร และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์
ไดล้ทรงจกัดประชยุมสภากล่อนโลกนบีนี้ถรูกสรล้างขถึนี้นมา (1 ปต. 1:18-20) ในสล่วนของชบีวลิตและความมรณาของพระ
ครลิสตร์ มกันชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนวล่ามบีความเชพกี่อฟฟังและความหนกักแนล่นทบีกี่ไมล่ขาดตอนแหล่งจยุดประสงคร์ในสล่วนของ
พระบยุตรจนกระทกักี่งพระองคร์ทรงถวายเครพกี่องบรูชานกันี้นทบีกี่ถรูกตกลงรล่วมกกันแลล้วในสภานลิรกันดรร์นกันี้นของพระเจล้า

ในสล่วนของอนาคต การกลล่าวถถึง “พระวลิญญาณนลิรกันดรร์” กร็บล่งบอกถถึงคยุณคล่าแหล่งเครพกี่องบรูชาของพระ
ครลิสตร์-ไมล่ใชล่เครพกี่องบรูชาประจจาวกัน ไมล่ใชล่ปปีละครกันี้ง แตล่เปป็นเครพกี่องบรูชานลิรกันดรร์ มกันจะไมล่ผล่านพล้นไป มกันจะไมล่สรูญเสบีย
ฤทธลิธิ์ของมกันหรพอความมบีผลของมกันเลย

พระครลิสตร์ โดยทางพระวลิญญาณนลิรกันดรร์นกันี้น “ไดล้ทรงถวายพระองคร์เองโดยปราศจากจยุดดล่างพรล้อยแดล่
พระเจล้า” นบีกี่ไมล่เพบียงเปป็นของจรลิงของภาพเลร็งทบีกี่เปป็นสกัตวร์เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกถวายภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ (อพย. 12:5; 
ลนต. 9:3; กดว. 19:2) มกันประกาศความไรล้บาปของพระครลิสตร์เชล่นกกันซถึกี่งแตกตล่างกกับพวกปยุโรหลิตคนเลวบีทบีกี่มบี
ความอล่อนกจาลกัง พวกเขาถวายโลหลิตสจาหรกับบาปทกันี้งหลายของตน (ฮบ. 9:7) แตล่พระเยซรูทรงถวายพระโลหลิตของ
พระองคร์เอง ความไรล้บาปของพระเยซรูเกบีกี่ยวขล้องกกับความบรลิสยุทธลิธิ์อกันไรล้ตจาหนลิของเครพกี่องบรูชานกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้
ถวายเพพกี่อการไถล่ของเรา

“...ชจาระใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของพวกทล่านใหล้พล้นจากบรรดาการกระทจาทบีกี่ตายแลล้ว เพพกี่อจะไดล้รกับใชล้
พระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่” ในทบีกี่นบีนี้เราเหร็นขล้อพลิสรูจนร์ทบีกี่ไมล่อาจหกักลล้างไดล้วล่าความมรณาของพระครลิสตร์ไมล่พถึกี่งการก
ระทจาตล่าง ๆในสล่วนของมนยุษยร์เพพกี่อเปป็นหนทางทบีกี่จะไดล้รกับการไถล่หรพอไดล้รกับการยอมรกับจากพระเจล้า การประพฤตลิ
แหล่งความชอบธรรมไมล่นจาสกันตลิสยุข ไมล่นจาชบีวลิตนลิรกันดรร์  ไมล่นจาใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบทบีกี่สะอาดตล่อพระเจล้า และไมล่นจา
การรล่วมสนลิทกกับพระเจล้ามาใหล้ ไมล่วล่าการกระทจาทกันี้งหลายจะจรลิงใจหรพอดบีแคล่ไหน พวกมกันกร็ทลินี้งใจวลินลิจฉกัยผลิดและ
ชอบใหล้อยรูล่ภายใตล้ภาระแหล่งการทจาใหล้เปป็นมลทลิน แตล่พระโลหลิตของพระครลิสตร์ชจาระดวงใจและใจวลินลิจฉกัยผลิดและ
ชอบใหล้สะอาดและนจาชบีวลิต สกันตลิสยุข ความชพกี่นบานอกันเหลพอจะกลล่าวไดล้และเปปีปี่ยมสงล่าราศบีมาใหล้

“มลิใชล่โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรมซถึกี่งพวกเราไดล้กระทจา แตล่ตามพระเมตตาของพระองคร์ 
พระองคร์ไดล้ทรงชล่วยพวกเราใหล้รอด โดยการลล้างชจาระแหล่งการบกังเกลิดใหมล่ และการทรงสรล้างขถึนี้นมาใหมล่ของพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์” (ทต. 3:5)

พระครยสตต์ผทูจ้เปป็นคนกลาง
ขล้อ 15: “และเพราะเหตยุนบีนี้ พระองคร์จถึงทรงเปป็นคนกลางแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่ เพพกี่อโดยความตาย 

สจาหรกับการไถล่การละเมลิดทกันี้งหลายทบีกี่อยรูล่ใตล้อจานาจของพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้น คนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกเรบียกแลล้วนกันี้นจะไดล้
รกับพระสกัญญาแหล่งมรดกอกันนลิรกันดรร์”

“เพราะเหตยุนบีนี้…” เราเหร็นแลล้ววล่าพระครลิสตร์ไดล้ปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่ในพลกับพลาหนถึกี่งทบีกี่ยอดเยบีกี่ยมกวล่าทบีกี่อาโรนเคย



ปฏลิบกัตลิ พระองคร์ไดล้ถวายเครพกี่องบรูชาทบีกี่ยอดเยบีกี่ยมมากกวล่าแดล่พระเจล้า พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้าไปในสถานบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่
ยอดเยบีกี่ยมกวล่าและเปปีปี่ยมสงล่าราศบียลิกี่งกวล่า และพระองคร์ไดล้ทรงนจาการไถล่ทบีกี่สมบรูรณร์และเปป็นนลิรกันดรร์มาใหล้แลล้ว 
เพราะเหตยุนบีนี้ ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจถึงเพลลิดเพลลินกกับการรกับใชล้ทบีกี่ดบีกวล่าและประเสรลิฐกวล่าแดล่พระเจล้า: “เพราะวล่าพวกเรา
เปป็นฝปีพระหกัตถร์ของพระองคร์ ทบีกี่ถรูกสรล้างขถึนี้นในพระเยซรูครลิสตร์ ใหล้เขล้าสรูล่บรรดาการงานทบีกี่ดบี ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงกจาหนด
ไวล้ลล่วงหนล้าเพพกี่อทบีกี่พวกเราจะดจาเนลินในการเหลล่านกันี้น” (อฟ. 2:10)

“...พระองคร์จถึงทรงเปป็นคนกลางแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่…” เพราะธรรมชาตลิทบีกี่เหนพอกวล่าของพระเยซรู 
เพราะความสกัมฤทธลิธิ์ผลของเครพกี่องบรูชานกันี้นทบีกี่พระองคร์ไดล้ถวาย พระเจล้าจถึงทรงแตล่งตกันี้งพระองคร์ใหล้เปป็นคนกลางแหล่ง
พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น

ความมรณาของพระเยซรูมบีลกักษณะแบบมองยล้อนกลกับไปเชล่นเดบียวกกับมองไปขล้างหนล้า พระองคร์ไดล้
สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อเหลล่าผรูล้เชพกี่อในภาคพกันธสกัญญาเดลิมเชล่นเดบียวกกับเหลล่าผรูล้เชพกี่อภาคพกันธสกัญญาใหมล่-ขล้อเทร็จจรลิงหนถึกี่งทบีกี่
ถรูกกลล่าวชกัดเจนในโรม 3:25,26:

“ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงตกันี้งไวล้ใหล้เปป็นทบีกี่ลบลล้างพระอาชญา โดยทางความเชพกี่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพพกี่อ
ประกาศความชอบธรรมของพระองคร์สจาหรกับการทรงยกบาปทกันี้งหลายทบีกี่ผล่านพล้นไปแลล้ว โดยความอดกลกันี้น
พระทกัยของพระเจล้า ขล้าพเจล้ากลล่าววล่า เพพกี่อประกาศความชอบธรรมของพระองคร์ ณ เวลานบีนี้ เพพกี่อพระองคร์จะทรง
ชอบธรรม และเปป็นผรูล้ทรงกระทจาใหล้คนทบีกี่เชพกี่อในพระเยซรูเปป็นผรูล้ชอบธรรม”

หากเราสกัตยร์จรลิงตล่อพระคกัมภบีรร์-และเราตล้องสกัตยร์จรลิง-เรากร็ไมล่สามารถพรูดไดล้ถถึง “พกันธสกัญญาแรก” หรพอ
พรูดถถึง “พกันธสกัญญาทบีกี่สอง” ไมล่เคยมบี “พกันธสกัญญาแรก” และขล้อ 16 อธลิบายวล่าเพราะเหตยุใด ดกังนกันี้น ในขล้อ 18 
ถถึง 20 คจาทบีกี่แปลเปป็น “testament” (พลินกัยกรรม) จถึงควรถรูกแปลเปป็น covenant (พกันธสกัญญา) นบีกี่เปป็นคจากรบีก
เดบียวกกันทบีกี่ถรูกใชล้ตลอดทกันี้งฮบีบรรู บททบีกี่ 7 ไมล่มบีลกักษณะเฉพาะตกัวแบบพลินกัยกรรมเลยเกบีกี่ยวกกับระบบของโมเสส (พกันธ
สกัญญานกันี้นทบีกี่ภรูเขาซบีนาย) ดกังนกันี้นเราจะใชล้คจาวล่า “พกันธสกัญญา” (covenant) เมพกี่อใดกร็ตามทบีกี่มบีการอล้างอลิงถถึงพกันธ
สกัญญาแหล่งซบีนายหรพอเมพกี่อใดกร็ตามทบีกี่มบีการเปรบียบเทบียบระหวล่างพกันธสกัญญาเกล่าและใหมล่นกันี้น

ภายใตล้พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้รกับประกกัน มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ คนกลาง และ “เครพกี่อง
บรูชาทบีกี่ดบีกวล่า” พระองคร์ทรงเปป็นทกันี้งหมดนบีนี้ในพระภาคของพระองคร์เอง ในฮบีบรรู 7:22 เราไดล้เรบียนรรูล้วล่าพระองคร์ทรง
เปป็นผรูล้รกับประกกันแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น ในรล่างกายทบีกี่เปป็นเนพนี้อหนกังพระองคร์ทรงรกับขล้อผรูกมกัดทกันี้งหมดของเราไวล้บน
พระองคร์เอง ทรงจล่ายหนบีนี้ของเรา ทรงแทนทบีกี่เราในทยุกประการ และดล้วยเหตยุนบีนี้พระเจล้าพระบลิดาจถึงทรงคลิดบกัญชบีคล่า
เสบียหายทกันี้งหมดของครลิสเตบียนคนนกันี้นกกับพระองคร์ และทรงยกความชอบธรรมอกันสมบรูรณร์แบบของพระครลิสตร์ใหล้
แกล่ผรูล้เชพกี่อคนนกันี้น (2 คร. 5:21)

ในฐานะ “ผรูล้รกับประกกัน” แหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น พระครลิสตร์ทรงทจาใหล้ภาพเลร็งนกันี้นของปฐมกาล 43:9 
สจาเรร็จจรลิงอยล่างสมบรูรณร์ ทรงเปป็นผรูล้รกับประกกัน (ผรูล้สนกับสนยุน) ของเราตล่อพระบลิดาของพระองคร์ อล่านฮบีบรรู 2:13 
และยอหร์น 10:16

ในฐานะคนกลางของเราภายใตล้พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น พระครลิสตร์ทรงเปป็นการสจาเรร็จจรลิงอกันสมบรูรณร์แบบ
ของภาพเลร็งนกันี้นทบีกี่ถรูกมองเหร็นในบกันไดของยาโคบทบีกี่เชพกี่อมสวรรคร์กกับแผล่นดลินโลก (ปฐก. 28:10-22; ยอหร์น 



1:47-51)
ในฐานะผรูล้นจาสารแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น (มลค. 3:1) หรพอ “ทรูตสวรรคร์” (วว. 8:3-5) พระองคร์ทรงแจล้ง

ใหล้ทราบถถึงพระประสงคร์และนนี้จาพระทกัยของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อประชากรของพระองคร์ พระเยซรูทรงเปป็นพระวาทะนกันี้น
พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิงนกันี้น (ยอหร์น 1:1,14; 14:6) พระองคร์ไมล่เพบียงแจล้งใหล้ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทราบแลล้วถถึงนนี้จา
พระทกัยและพระประสงคร์ของพระบลิดาสจาหรกับพวกเขา แตล่พระองคร์ทรงนจาเสนอความตล้องการและคจาทรูลขอ
เหลล่านกันี้นของผรูล้เชพกี่อตล่อพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์

พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้กระทจาพกันธสกัญญาแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น (ฮบ. 9:16) พระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของ
พระองคร์รกับประกกันพระสกัญญาทยุกขล้อทบีกี่ทรงทจาไวล้กกับประชาชนของพระองคร์และรกับประกกันพวกเขาเกบีกี่ยวกกับของ
ประทานเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกเปปิดเผยผล่านทางพระวจนะของพระองคร์

พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น-ครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมล่ซถึกี่งเปป็น
พระกายของพระองคร์ (1 คร. 3:11; 12:12,13; อฟ. 5:26-32)

“ขล้าพระองคร์จะรล้องเพลงถถึงความเมตตาทกันี้งหลายของพระเยโฮวาหร์เปป็นนลิตยร์ ดล้วยปากของขล้าพระองคร์ 
ขล้าพระองคร์จะประกาศความสกัตยร์ซพกี่อของพระองคร์แกล่คนทยุกชกักี่วอายยุ เพราะขล้าพระองคร์ไดล้กลล่าวแลล้ววล่า “ความ
เมตตาจะตกันี้งอยรูล่เปป็นนลิตยร์ พระองคร์จะสถาปนาความสกัตยร์ซพกี่อของพระองคร์ในฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลาย” “เราไดล้กระทจา
พกันธสกัญญากกับผรูล้ทบีกี่ถรูกเลพอกของเรา เราไดล้ปฏลิญาณไวล้กกับดาวลิดผรูล้รกับใชล้ของเรา วล่า ‘เราจะสถาปนาเชพนี้อสายของเจล้า
ไวล้เปป็นนลิตยร์ และจะตกันี้งบกัลลกังกร์ของเจล้าไวล้ทยุกชกักี่วอายยุ’” เซลาหร์ และบรรดาฟป้าสวรรคร์จะสรรเสรลิญการมหกัศจรรยร์
ทกันี้งหลายของพระองคร์ โอ ขล้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ความสกัตยร์ซพกี่อของพระองคร์ดล้วยในทบีกี่ประชยุมของเหลล่าวลิสยุทธลิชน 
เพราะผรูล้ใดเลล่าในสวรรคร์จะเปรบียบไดล้กกับพระเยโฮวาหร์ ผรูล้ใดเลล่าในทล่ามกลางบยุตรทกันี้งหลายของผรูล้มบีอจานาจจะเทบียบ
ไดล้กกับพระเยโฮวาหร์ พระเจล้าทรงเปป็นทบีกี่เกรงกลกัวอยล่างยลิกี่งในทบีกี่ประชยุมของบรรดาวลิสยุทธลิชน และเปป็นทบีกี่เกรงขาม
ของคนทกันี้งปวงทบีกี่อยรูล่รอบพระองคร์ โอ ขล้าแตล่พระเยโฮวาหร์พระเจล้าจอมโยธา ผรูล้ใดเลล่าทรงฤทธานยุภาพเหมพอนอยล่าง
พระองคร์ หรพอเหมพอนอยล่างความสกัตยร์ซพกี่อของพระองคร์ซถึกี่งลล้อมรอบพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 89:1-8)

“...คนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกเรบียกแลล้วนกันี้นจะไดล้รกับพระสกัญญาแหล่งมรดกอกันนลิรกันดรร์” ลรูกหลานของอลิสราเอลเปป็น
ประชาชาตลิทบีกี่ถรูกเลพอกสรรของพระเจล้า และในฝฝ่ายรล่างกายพวกเขากร็ถรูกชล่วยใหล้รอดทยุกคนจากการตกเปป็นทาส
ของอบียลิปตร์ แตล่พวกเขาไมล่ไดล้รอดฝฝ่ายวลิญญาณทยุกคน

ใน 1 โครลินธร์ 10:1-5 เราอล่านวล่า “ยลิกี่งกวล่านกันี้น พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย ขล้าพเจล้าไมล่อยากใหล้พวกทล่านขาดความรรูล้ 
วล่าบรรพบยุรยุษทยุกคนของพวกเราไดล้อยรูล่ใตล้เมฆนกันี้น และไดล้ผล่านเขล้าไปในทะเลนกันี้นทยุกคน และทยุกคนไดล้รกับบกัพตลิศมา
เขล้าสล่วนกกับโมเสสในเมฆนกันี้นและในทะเลนกันี้น และทยุกคนไดล้รกับประทานอาหารฝฝ่ายจลิตวลิญญาณอกันเดบียวกกัน และ
ทยุกคนไดล้ดพกี่มนนี้จาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณอกันเดบียวกกัน เพราะวล่าพวกเขาไดล้ดพกี่มจากศลิลาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณทบีกี่ตลิดตามพวกเขามา
และศลิลานกันี้นคพอพระครลิสตร์ แตล่สจาหรกับหลายคนในพวกเขา พระเจล้าไมล่พอพระทกัย ดล้วยวล่าพวกเขาถรูกควกี่จาเสบียใน
ถลิกี่นทยุรกกันดาร”

อาจมบีคนถามวล่า “คนเหลล่านกันี้นทยุกคนกล่อนหนล้ากางเขนนกันี้นตายไปโดยปราศจากความหวกังเรพกี่องมรดกนลิ
รกันดรร์หรพอ?” คจาตอบอยรูล่ในพระคจาขล้อนบีนี้: “สจาหรกับการไถล่การละเมลิดทกันี้งหลายทบีกี่อยรูล่ใตล้อจานาจของพกันธสกัญญาอกัน



แรกนกันี้น” การไถล่ของพระครลิสตร์ไมล่เพบียงสจาหรกับบาปของคนเหลล่านกันี้นทบีกี่มบีชบีวลิตอยรูล่นกับตกันี้งแตล่กลโกธา แตล่สจาหรกับคน
เหลล่านกันี้นกล่อนหนล้ากางเขนนกันี้นเชล่นกกันซถึกี่งไดล้มบีความเชพกี่อในพระเจล้า กล่อนพระองคร์ทรงมรณาและเปป็นขถึนี้นมาอบีก 
ความรอดเปป็นเหมพอนสลินเชพกี่อ ดล้วยวล่าเครพกี่องสกัตวบรูชาสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม ซถึกี่งพระบลิดาทรงกจาหนดไวล้และ
มนยุษยร์คนบาปไดล้ถวายในความเชพกี่อ มองลล่วงหนล้าไปยกังเครพกี่องบรูชาทบีกี่สมบรูรณร์แบบนกันี้นของพระเมษโปดกของ
พระเจล้า เหลล่าวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม เชล่นเดบียวกกับเหลล่าวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาใหมล่ จะไดล้รกับ
พระสกัญญาแหล่ง “มรดกนลิรกันดรร์” ดล้วยกกันเพราะวล่าพระครลิสตร์ไดล้ทรงหลกักี่งรลินพระโลหลิตของพระองคร์บนกางเขน
นกันี้นแลล้ว ประชาชนเหลล่านกันี้นทบีกี่รอดฝฝ่ายวลิญญาณในชนชาตลิของอลิสราเอลไดล้รกับความรอดแลล้วโดยการมองลล่วงหนล้า
ไปยกังกางเขนนกันี้น เราทบีกี่รกับความรอดวกันนบีนี้กร็รกับความรอดโดยการมองยล้อนกลกับไปยกังกางเขนนกันี้นและพระโลหลิตทบีกี่
หลกักี่งรลินนกันี้นของพระเยซรู พวกเขาเชพกี่อวล่าพระเมษโปดกจะเสดร็จมา และเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นทบีกี่พวกเขาไดล้ถวาย
กร็ชบีนี้ไปยกังการเสดร็จมาของพระองคร์ แตล่พวกเราอยรูล่ฟากนบีนี้ของกลโกธาแลล้วและเราเชพกี่อในการสลินี้นพระชนมร์ของ
พระองคร์ การถรูกฝฟังของพระองคร์ และการคพนพระชนมร์ของพระองคร์ “ตามทบีกี่เขบียนไวล้ในพระคกัมภบีรร์”-และดกังนกันี้น
เราจถึงไดล้รกับความรอด (1 คร. 15:1-4)

มรดกนลิรกันดรร์นกันี้นของผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วถรูกสะกดชกัดเจนในภาษาทบีกี่เขล้าใจไดล้ใน 1 เปโตร 1:3-5 
มรดกนกันี้นมบีใหล้แกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อผล่านทางพระสกัญญาของพระเจล้า (กท. 3:18; ฮบ. 6:15-18) แตล่พระสกัญญาของ
พระเจล้าถรูกทจาใหล้เปป็นไปไดล้โดยทางพระคยุณของพระเจล้าเทล่านกันี้น! คนบาปทกันี้งหลายไมล่มบีทางทจาดบีจนสมควรไดล้รกับ
ความดบีงามหรพอความชอบธรรมใด ๆ ของพระเจล้า มกันตล้องเปป็นโดยพระคยุณ-พระคยุณเทล่านกันี้น การประพฤตลิไมล่มบี
สล่วนใด ๆ ในมกันเลย (อฟ. 2:9; ทต. 3:5)

“เพราะวล่าถล้าเขาเหลล่านกันี้นทบีกี่ถพอตามพระราชบกัญญกัตลิจะเปป็นทายาท ความเชพกี่อกร็ถรูกทจาใหล้เปป็นโมฆะไป 
และพระสกัญญากร็ถรูกทจาใหล้ไรล้ผล” (รม. 4:14)

“มรดกนลิรกันดรร์” นกันี้นซถึกี่งเปป็นของเราโดยพระสกัญญาของพระเจล้าผล่านทางพระคยุณใหล้สมออกันหนถึกี่งทบีกี่มกักี่นคง
และแนล่นอนแกล่เรา-และนกักี่นเปป็นทางเดบียวทบีกี่เราจะสามารถมบีความมกักี่นคงปลอดภกัยไดล้ สลิกี่งทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงเรบียกรล้อง
พระเจล้าจถึงจจาเปป็นตล้องจกัดหาใหล้ พระเจล้าผรูล้ทรงเปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้ พระองคร์ผรูล้ทรงมยุสาไมล่ไดล้ ทรงยพนอยรูล่หลกังพระ
สกัญญาของพระองคร์ (ทต. 1:1)

พระเจล้าทรงโปรดประทานมรดกนลิรกันดรร์นบีนี้-เราไมล่ลงแรงเพพกี่อจะไดล้มกันมา มกันเปป็นมาโดยพระสกัญญาจรลิง 
ๆ เนพกี่องจากนบีกี่เปป็นความจรลิง และเนพกี่องจากพระสกัญญาของพระเจล้าเปป็นมาโดยทางพระคยุณเทล่านกันี้น การจะกลาย
เปป็นผรูล้รกับพระสกัญญาของพระเจล้าจถึงตล้องอาศกัยความเชพกี่อ เราตล้อง “รกับพระสกัญญานกันี้น” โดยความเชพกี่อ-และนกักี่น
หมายถถึงการรกับเปป็นของตกัวเอง ไมล่หวกักี่นไหวในความไมล่เชพกี่อ ศถึกษาคล้นควล้า ยอหร์น 1:12,13; 3:18,36; 5:24; 
เอเฟซกัส 2:8; โรม 4:16,21,22; 10:9,10,17; ฮบีบรรู 4:2; 11:13-17

“มรดกนลิรกันดรร์” นบีนี้มบีใหล้สจาหรกับผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ประสงคร์ ในยอหร์น 5:40 พระเยซรูตรกัสแกล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นวล่า 
“...ทล่านทกันี้งหลายไมล่ยอมมาหาเรา เพพกี่อทล่านทกันี้งหลายจะไดล้ชบีวลิต!” พระองคร์ทรงมองไปเหนพอกรยุงเยรรูซาเลร็มนครอกัน
เปป็นทบีกี่รกักนกันี้นและทรงรล้องไหล้: “...เราใครล่จะรวบรวมลรูก ๆ ของเจล้าไวล้เนพอง ๆ เหมพอนแมล่ไกล่กกลรูก ๆ ของมกันใหล้อยรูล่
ใตล้ปปีกของมกัน และพวกเจล้าไมล่ยอมเลย!” (ลรูกา 13:34)



โรม 10:13 เชลิญชวนวล่า “ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้ากร็จะรอด” พระเยซรู
ทรงสกัญญาวล่า “...และผรูล้ทบีกี่มาหาเรา เรากร็จะไมล่ขกับไลล่ออกไปเลย” (ยอหร์น 6:37) ในมกัทธลิว 11:28 พระองคร์ตรกัสวล่า
“จงมาหาเรา ทล่านทกันี้งหลายทยุกคนทบีกี่ทจางานเหนร็ดเหนพกี่อยและแบกภาระหนกัก และเราจะใหล้การหยยุดพกักแกล่ทล่าน
ทกันี้งหลาย”

พระครลิสตร์ทรงซพนี้อการไถล่ของเราแลล้วโดยทางพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์บนกางเขนนกันี้น ดล้วยเหตยุนบีนี้ 
โดยคยุณความดบีของผรูล้ทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็นและสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจา พระองคร์จถึงทรงเปป็นทกันี้งเครพกี่องบรูชานกันี้น
และคนกลางผรูล้เดบียวนกันี้นระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ (1 ทธ. 2:5; ฮบ. 9:22; 1 ยอหร์น 1:7)

พอันธสอัญญาใหมญ่นอันั้น
ขล้อ 16 และ 17: “เพราะวล่าหนกังสพอพลินกัยกรรมมบีอยรูล่ทบีกี่ไหน กร็จจาเปป็นตล้องมบีความตายของผรูล้ทจาหนกังสพอนกันี้น

ทบีกี่นกักี่น ดล้วยวล่าหนกังสพอพลินกัยกรรมมบีอจานาจหลกังจากคนทกันี้งหลายตายแลล้ว มลิฉะนกันี้นหนกังสพอพลินกัยกรรมนกันี้นไมล่มบีอจานาจ
ใด ๆ ขณะเมพกี่อผรูล้ทจาหนกังสพอนกันี้นยกังมบีชบีวลิตอยรูล่”

มกันถรูกชบีนี้ขาดไมล่งล่ายวล่าเปาโลออกนอกเรพกี่องตรงนบีนี้จากหกัวขล้อของพกันธสกัญญาหนถึกี่งไปสรูล่การอภลิปรายเกบีกี่ยว
กกับพลินกัยกรรมหรพอไมล่ และผรูล้รรูล้พระคกัมภบีรร์นล้อยคนมาก ๆ ไดล้กลล่าวในลกักษณะฟฟันธงเกบีกี่ยวกกับเรพกี่องนบีนี้ คจากรบีกทบีกี่ถรูกใชล้
ตรงนบีนี้สามารถแปลวล่าพกันธสกัญญาหรพอพลินกัยกรรมกร็ไดล้

ถล้าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กจาลกังตรกัสถถึงพลินกัยกรรม พระคจาตอนนบีนี้กร็เปป็นเรพกี่องแทรกเขล้ามาและแคล่
หมายความวล่าจยุดประสงคร์ของพลินกัยกรรมของพระเจล้าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับการไถล่นลิรกันดรร์และมรดกนลิรกันดรร์ของเรานกันี้น
ไมล่สามารถถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงไดล้นอกจากโดยทางความมรณาของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า เนพกี่องจากมรดกนลิรกันดรร์ของ
เราเพลิกี่งถรูกกลล่าวถถึงในพระคจาขล้อทบีกี่แลล้ว มกันจถึงเปป็นไปไดล้ทบีกี่วล่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กจาลกังตรกัสในทบีกี่นบีนี้ถถึงพลินกัยกรรม
หนถึกี่ง ผล่านการยกภาพประกอบขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระครลิสตร์ตล้องตายกล่อนทบีกี่มรดกนลิรกันดรร์ของเราจะกลายเปป็นของ
จรลิงไดล้

เนพกี่องจากในภาษากรบีก พลินกัยกรรมและพกันธสกัญญาถรูกเชพกี่อมโยงกกันอยล่างใกลล้ชลิดเหลพอเกลิน (แตล่กร็ไมล่มบี
ความหมายเหมพอนกกัน) มกันจถึงอาจเปป็นไดล้วล่าพระคจาสองขล้อนบีนี้เปป็นภาพประกอบหนถึกี่งทบีกี่ถรูกแทรกเขล้ามา

ในฮบีบรรู 8:6 และในขล้อ 18 และ 20 ของบทนบีนี้ของเรา คจากรบีกเดบียวกกันถรูกใชล้ และไมล่อาจมบีขล้อสงสกัยเลย
วล่าขล้อ 18 ถถึง 20 อล้างอลิงถถึงการเรลิกี่มตล้นของพกันธสกัญญาของพระเจล้ากกับโมเสสและชนชาตลิอลิสราเอล-พกันธสกัญญา
นกันี้นทบีกี่ถรูกพรรณนาในอพยพ 24:1-8

พกันธสกัญญาคพอ ขล้อตกลงหนถึกี่งระหวล่างคนสองคนหรพอมากกวล่านกันี้น และมบีผลบกังคกับใชล้ขณะทบีกี่พวกเขายกังมบี
ชบีวลิตอยรูล่ ในทางกลกับกกัน พลินกัยกรรม เปป็นคจาประกาศทบีกี่เปป็นลายลกักษณร์อกักษรทบีกี่กจากกับผรูล้ดจาเนลินการทบีกี่ถรูกแตล่งตกันี้งคน
หนถึกี่งวล่าตล้องทจาอะไรหลกังจากทบีกี่ผรูล้ทจาพลินกัยกรรมนกันี้นเสบียชบีวลิต พกันธสกัญญาระบยุขล้อตกลงหนถึกี่ง พลินกัยกรรมเปปิดเผยคจา
สกัญญาหนถึกี่ง

“พกันธสกัญญา” (covenant) เปป็นคจาตามพระคกัมภบีรร์อยล่างแนล่นอน คจากรบีกคพอ ดบีอกัธเออ๊เค และมบีขล้อยกเวล้น
นล้อยมาก (มธ. 26:28; มาระโก 14:24; ลรูกา 22:20; 1 คร. 11:25 และฮบีบรรู 9:15,18) คจานบีนี้ถรูกแปลเปป็น พกันธ
สกัญญา (covenant) เสมอ คจาทบีกี่ตรงกกันในภาษาฮบีบรรูไมล่เคยถรูกแปลวล่า “พลินกัยกรรม” (testament) เลย มกันถรูก



แปลวล่าพกันธสกัญญาเสมอ (ดรู อพยพ 24:7, 8 และเยเรมบียร์ 34:8,18) มบีตกัวอยล่างเชล่นนกันี้นอบีกหลายอกันในภาคพกันธ
สกัญญาเดลิม

เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกทบีกี่เกล่งทบีกี่สยุดประกาศวล่าถล้าคจาวล่า “พลินกัยกรรม” (testament) ถรูกใชล้แมล้แตล่นลิดเดบียวใน
ขล้อพระคจาตอนนบีนี้ในหนกังสพอฮบีบรรู มกันกร็ควรถรูกใชล้แคล่ในขล้อ 16 และ 17 ในตกัวอยล่างอพกี่น ๆ ทกันี้งหมดมกันควรถรูกแปล
เปป็น “พกันธสกัญญา” (covenant)

เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพกันธสกัญญาจจานวนมากในระบบของภาคพกันธสกัญญาเดลิมถรูกประทกับตราดล้วยเลพอด 
และแนล่นอนวล่านกักี่นหมายถถึงความตาย แตล่ความตายนกันี้นกร็เปป็นของสกัตวร์ตกัวหนถึกี่ง (เชล่นในอพยพ 24:1-8) และสกัตวร์
นกันี้นเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่ง ซถึกี่งชบีนี้ไปขล้างหนล้ายกังความมรณาของพระเยซรูบนกางเขนนกันี้น อยล่างไรกร็ตาม ไมล่ใชล่พกันธสกัญญา
ทกันี้งหมดในพระคกัมภบีรร์ถรูกประทกับตราโดยโลหลิต เมพกี่อพระเจล้าทรงทจาพกันธสกัญญาตล่าง ๆ กกับโนอาหร์ (ปฐก. 6:18-22;
9:11-17) พกันธสกัญญาเหลล่านบีนี้กร็ไมล่ไดล้ถรูกประทกับตราโดยโลหลิต พกันธสกัญญาระหวล่างโยนาธานกกับดาวลิด (1 ซมอ. 
18:3) ไมล่ไดล้ถรูกประทกับตราดล้วยเลพอด

ตามทบีกี่กลล่าวไปกล่อนหนล้านบีนี้แลล้ว ความมบีผลหรพอการรกับประกกันของพกันธสกัญญาหนถึกี่งและตล้นหยุสบ และ
ประพรมทกันี้งหนกังสพอนกันี้น และประชาชนทยุกคน ไมล่ไดล้ขถึนี้นอยรูล่กกับความตายของผรูล้นกันี้นทบีกี่ทจาพกันธสกัญญานกันี้น ๆ แตล่ขถึนี้นอยรูล่
กกับชบีวลิตของเขา และมกันกร็เปป็นจรลิงเชล่นกกันทบีกี่วล่าพลินกัยกรรมหนถึกี่งไมล่มบีผลอกันใดจนกวล่าผรูล้ทจาพลินกัยกรรมนกันี้นเสบียชบีวลิตแลล้ว

อยล่างไรกร็ตาม เราตล้องจจาใหล้ขถึนี้นใจวล่าทยุกสลิกี่งเกบีกี่ยวกกับพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเรานกันี้นมบีเอกลกักษณร์ และดล้วย
เหตยุนบีนี้ เพราะผรูล้ทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็นและสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ไดล้กระทจา และเพราะการเชพกี่อมโยงแบบใกลล้ชลิดระหวล่างพกันธ
สกัญญาหนถึกี่งและพลินกัยกรรมหนถึกี่ง เราจถึงสามารถใชล้ทกันี้งสองคจาเรบียกนบีนี้ไดล้ตามทบีกี่ประยยุกตร์ใชล้กกับสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ทรงทจา
สจาเรร็จแลล้วผล่านทางความมรณาของพระองคร์

พระองคร์ไดล้สถาปนาพกันธสกัญญาใหมล่อกันหนถึกี่ง-และพกันธสกัญญานกันี้นไมล่สามารถถรูกสถาปนาขถึนี้นมาไดล้หาก
ไมล่มบีความมรณาของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า และความมรณาของ “เครพกี่องบรูชาทบีกี่ดบีกวล่า” นกันี้น-ใชล่แลล้วครกับ พระองคร์ผรูล้
ทจาพกันธสกัญญานกันี้นแลล้ว-กร็ทจาใหล้มรดกนลิรกันดรร์ของเราเปป็นไปไดล้ แตล่พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นกร็เปป็นพลินกัยกรรมหนถึกี่งเชล่น
กกัน: มกันไมล่สามารถมบีผลบกังคกับใชล้ไดล้จนกระทกักี่งพระเยซรูไดล้สละวางชบีวลิตของพระองคร์และหลกักี่งรลินพระโลหลิตของ
พระองคร์บนกางเขนนกันี้น!

อาจเกลิดคจาถามขถึนี้นมาวล่า “มกันจะเปป็นทกันี้งพกันธสกัญญาหนถึกี่งและพลินกัยกรรมหนถึกี่งไดล้อยล่างไร?” คจาตอบจรลิง ๆ
แลล้วกร็คพอนบีกี่: พระครลิสตร์เทล่านกันี้นทรงสามารถทจาใหล้ขล้อเทร็จจรลิงอกันยลิกี่งใหญล่นบีนี้สจาเรร็จไดล้ พระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์ แตล่
พระองคร์กร็มบีชบีวลิตอยรูล่-ความตายไมล่อาจรกันี้งพระองคร์ไวล้ไดล้! ผล่านทางความมรณาของพระองคร์พระองคร์ไดล้ชจาระราคา
สยุดยอดนกันี้นและทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยแลล้ว พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ทจาพลินกัยกรรมนกันี้น-แตล่ถถึงแมล้พระองคร์ไดล้มรณา 
พระองคร์กร็ทรงเปป็นขถึนี้นมาอบีก พระองคร์มบีชบีวลิตอยรูล่ และพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้รกับประกกันของเรา พระองคร์สามารถรกับ
ประกกันความมบีผลของพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นไดล้ พระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อทบีกี่มกันจะมบีผลบกังคกับใชล้ พระองคร์ทรงมบี
ชบีวลิตอยรูล่ในฐานะพระเจล้าผรูล้รกับประกกันของพกันธสกัญญานกันี้น พระองคร์ทรงเปป็นคนกลางของเรา มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่
ของเราทบีกี่ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าภายในมล่านนกันี้น

มกันถรูกกจาหนดไวล้ลล่วงหนล้าแลล้วกล่อนการวางรากฐานของโลกทบีกี่พระเยซรูตล้องหลกักี่งรลินพระโลหลิตของพระองคร์



เพพกี่อการยกโทษบาป (1 ปต. 1:18-20) แตล่มกันกร็เปป็นเหตยุจจาเปป็นของพระเจล้าเชล่นกกันทบีกี่พระองคร์ตล้องเปป็นขถึนี้นจาก
หลยุมศพ พระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อชล่วยเราใหล้รอดจากโทษของบาปและเพพกี่อทจาใหล้การนกับวล่าชอบธรรมของเรา
เปป็นไปไดล้ (รม. 3:26) แตล่พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่เปป็นนลิตยร์เพพกี่อทรูลวลิงวอนเพพกี่อเรา และเพราะวล่าพระองคร์ทรง
พระชนมร์อยรูล่พระองคร์จถึงทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะชล่วยใหล้รอด “จนถถึงทบีกี่สยุดปลาย” คนบาปไมล่เพบียงตล้องการพระผรูล้ไถล่
คนหนถึกี่ง-เขาตล้องการคนกลางผรูล้หนถึกี่ง มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่คนหนถึกี่ง ผรูล้รกับประกกันคนหนถึกี่งเชล่นกกัน-และพระครลิสตร์
ทรงเปป็นสารพกัดในสารพกัด!

ขล้อ 18-20: “เหตยุฉะนกันี้นทกันี้งพกันธสกัญญาอกันแรกนกันี้นกร็ไมล่ไดล้ทรงตกันี้งขถึนี้นไวล้โดยปราศจากเลพอด เพราะวล่าเมพกี่อ
โมเสสไดล้ประกาศขล้อบกังคกับทยุกขล้อแกล่บรรดาคนทกันี้งหลายตามพระราชบกัญญกัตลิแลล้ว ทล่านจถึงไดล้เอาเลพอดของบรรดา
ลรูกวกัวและของลรูกแพะ พรล้อมกกับนนี้จา และขนแกะสบีแดง และตล้นหยุสบ และไดล้ประพรมทกันี้งหนกังสพอนกันี้นกกับบรรดาคน
ทกันี้งปวง โดยกลล่าววล่า ‘นบีกี่เปป็นเลพอดแหล่งพกันธสกัญญา ซถึกี่งพระเจล้าทรงบกัญญกัตลิไวล้แกล่ทล่านทกันี้งหลาย’”

พกันธสกัญญาแรกนกันี้น (ขล้อ 15) ไดล้ถรูกเรลิกี่มตล้นดล้วยโลหลิต บกันทถึกนกันี้นถรูกพบในอพยพ 24 โมเสส อาโรน นา
ดกับ อาบบีฮรู และผรูล้อาวยุโสเจร็ดสลิบคนของชนชาตลิอลิสราเอลถรูกเรบียกใหล้ขถึนี้นไปเขล้าเฝป้าพระเยโฮวาหร์ แตล่โมเสสคนเดบียว
ไดล้เขล้ามาใกลล้พระเยโฮวาหร์ คนอพกี่น ๆ ทบีกี่เหลพอนมกัสการอยรูล่แตล่ไกล ในกรณบีนบีนี้ โมเสสเปป็นคนกลางผรูล้นกันี้นระหวล่างพระ
เยโฮวาหร์กกับชนชาตลิอลิสราเอล พระเจล้าตรกัสแกล่โมเสส และโมเสสกร็สล่งตล่อขล่าวสารนกันี้นใหล้แกล่ประชาชน

จากนกันี้นโมเสสไดล้สรล้างแทล่นบรูชาหนถึกี่งและสล่งพวกชายหนยุล่มแหล่งอลิสราเอลไปเผาเครพกี่องเผาบรูชาตล่าง ๆ และ
เพพกี่อถวายเครพกี่องสกันตลิบรูชาทบีกี่เปป็นเหลล่าวกัวตกัวผรูล้แดล่พระเยโฮวาหร์ “และโมเสสเอาเลพอดครถึกี่งหนถึกี่ง และใสล่ไวล้ในชามอล่าง
หลายลรูก และเลพอดอบีกครถึกี่งหนถึกี่งนกันี้น ทล่านประพรมบนแทล่นบรูชา และทล่านเอาหนกังสพอแหล่งพกันธสกัญญานกันี้นมา และ
อล่านตล่อหนล้าประชากร และพวกเขากลล่าววล่า “สลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสไวล้นกันี้น พวกเราจะกระทจาตามและ
เชพกี่อฟฟัง” และโมเสสเอาเลพอดนกันี้นมา และประพรมเลพอดนกันี้นบนประชากร และกลล่าววล่า “ดรูเถลิด นบีกี่เปป็นเลพอดแหล่ง
พกันธสกัญญา ซถึกี่งพระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงกระทจากกับพวกทล่านเกบีกี่ยวกกับพระวจนะเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมด” (อพย. 24:6-8) 
“พกันธสกัญญาแรก” นกันี้นจถึงเปป็นเชล่นนกันี้น

แตล่นบีกี่ไมล่ใชล่พกันธสกัญญาหนถึกี่งทบีกี่นจาไปสรูล่ชบีวลิต มกันเปป็นพกันธสกัญญาหนถึกี่งทบีกี่นจาไปสรูล่ความตาย มกันชล่วยใหล้รอดไมล่ไดล้
มกันทจาไดล้แตล่ปรกับโทษ เหลล่าผรูล้ละเมลิดภายใตล้พกันธสกัญญาแรกนกันี้นตล้องการการไถล่-และพวกเขากร็ไดล้รกับการไถล่โดย
ความมรณาของพระเยซรู คนกลางผรูล้นกันี้นแหล่งพกันธสกัญญาทบีกี่ใหมล่และดบีกวล่านกันี้น พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นมองลล่วงหนล้าไป
ยกังอกันใหมล่นกันี้น พกันธสกัญญาแรกนกันี้นไดล้เรบียกรล้องพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น และถล้าพระเยซรูไมล่ไดล้สลินี้นพระชนมร์เลย พกันธ
สกัญญาเกล่านกันี้นกร็คงไมล่มบีประโยชนร์อกันใด ถถึงแมล้เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นไดล้ถรูกถวายกร็ตาม

โมเสส “ไดล้เอาเลพอดของบรรดาลรูกวกัวและของลรูกแพะ” ขล้อพระคจาในอพยพ 24 ไมล่ไดล้กลล่าวถถึงพวก
แพะ-แคล่เหลล่าวกัวผรูล้เทล่านกันี้น เราอาจถามวล่า “แลล้วทจาไมพวกแพะถรูกกลล่าวถถึงในหนกังสพอฮบีบรรู?” โมเสสไดล้ถวาย
เครพกี่องเผาบรูชาและเครพกี่องสกันตลิบรูชา เนพกี่องจากเครพกี่องสกันตลิบรูชาปกตลิแลล้วเปป็นพวกวกัวผรูล้ เราจถึงสรยุปวล่าพวกแพะผรูล้
เหลล่านกันี้นเปป็นเครพกี่องเผาบรูชา

แตล่ไมล่วล่าเปาโลกลล่าวถถึงพวกแพะเพราะเหตยุใดกร็ตาม หรพอพวกมกันถรูกใชล้ในเครพกี่องบรูชาอกันไหนกร็ตาม 
เครพกี่องบรูชาทกันี้งหมดภายใตล้ระบบคนเลวบีกร็พรูดถถึงพระครลิสตร์ พระเมษโปดกของพระเจล้าทบีกี่ปราศจากตจาหนลิหรพอรลินี้ว



รอย เครพกี่องบรูชาเดบียวของพระองคร์ตรงกกันกกับเครพกี่องบรูชาทกันี้งหมดของพกันธสกัญญาแรกนกันี้นและเครพกี่องบรูชาเดบียวของ
พระองคร์ไดล้ทจาใหล้เครพกี่องบรูชาทกันี้งหมดของพกันธสกัญญาแรกนกันี้นสจาเรร็จจรลิงแลล้ว เปาโลคยุล้นเคยกกับเครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้น
ภายใตล้ระบบของโมเสสและเขาทราบวล่าพวกแพะถรูกใชล้บล่อยสจาหรกับบรรดาเครพกี่องเผาบรูชา-โดยเฉพาะอยล่างยลิกี่ง
เมพกี่อเหลล่าวกัวผรูล้ถรูกใชล้พรล้อมกกันสจาหรกับเครพกี่องบรูชาอพกี่น ๆ คยุณจะหมายเหตยุวล่าพวกแพะกร็ถรูกกลล่าวถถึงเชล่นกกันในขล้อ 12 
และ 19 ของบทนบีนี้

เราควรหมายเหตยุการเพลิกี่มรายละเอบียดตล่าง ๆ เขล้ามาเกบีกี่ยวกกับการเรลิกี่มตล้นพกันธสกัญญาแรกนกันี้น ซถึกี่งถรูกใหล้ไวล้
ในขล้อ 19 และ 20 โมเสสเอาเลพอดของลรูกวกัวและแพะมา “พรล้อมกกับนนี้จา” อพยพ 24 ไมล่ไดล้กลล่าวถถึงนนี้จา ถถึงแมล้วล่า
ปกตลิแลล้วมกันถรูกใชล้เวลาทบีกี่โลหลิตถรูกประพรมกร็ตาม (จงสกังเกตเลวบีนลิตลิ 14:6) นนี้จานล่าจะถรูกใชล้โดยมบีจยุดประสงคร์เพพกี่อ
ทจาใหล้โลหลิตนกันี้นเจพอจางและทจาใหล้ประพรมงล่ายขถึนี้น

ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ “นนี้จา” คพอพระวจนะ (ยอหร์น 15:3; อฟ. 5:26) และทกันี้งพระวจนะและโลหลิตกร็
ถรูกใชล้ในการไถล่ พระวจนะบอกเราเกบีกี่ยวกกับพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลิน และเมพกี่อเราไดล้ยลินองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าและรกับพระ
โลหลิตนกันี้น เรากร็ไดล้รกับการไถล่

โมเสสเอาเลพอดนกันี้น พรล้อมกกับนนี้จา และ “ขนแกะสบีแดง และตล้นหยุสบ” ไมล่มบีการกลล่าวถถึงสลิกี่งของเหลล่านบีนี้เลย
ในอพยพ 24 อลิสยาหร์ 1:18 บอกเราวล่า “...ถถึงแมล้วล่าบาปทกันี้งหลายของพวกเจล้าเปป็นเหมพอนสบีแดงเขล้ม บาปเหลล่า
นกันี้นกร็จะขาวดยุจหลิมะ ถถึงแมล้วล่าพวกมกันจะแดงเหมพอนอยล่างผล้าแดง พวกมกันกร็จะเปป็นเหมพอนอยล่างขนแกะ” และ
แนล่นอนวล่าตล้นหยุสบชบีนี้ไปยกังความถล่อมใจของพระครลิสตร์ มกันเปป็นพพชทบีกี่ตกี่จาตล้อยทบีกี่สยุด และดกังนกันี้นจถึงเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่ง
ของความตกี่จาตล้อยของพระองคร์

ในระบบของภาคพกันธสกัญญาเดลิม ขนแกะสบีแดงเขล้มและตล้นหยุสบถรูกใชล้หลายครกันี้งในเครพกี่องสกัตวบรูชาตล่าง 
ๆ ทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับโลหลิต (ดรู เลวบีนลิตลิ 14:49-52)

โมเสส “ไดล้ประพรมทกันี้งหนกังสพอนกันี้นกกับบรรดาคนทกันี้งปวง” ในอพยพ 24 เราอล่านวล่าเขาประพรม
ประชาชนนกันี้น แตล่เราไมล่พบอะไรเลยเกบีกี่ยวกกับการทบีกี่เขาประพรมหนกังสพอนกันี้น “หนกังสพอ” นบีนี้บรรจยุถล้อยคจาของพระเย
โฮวาหร์และถรูกอล้างอลิงถถึงในอพยพ 24:7 วล่าเปป็น “หนกังสพอแหล่งพกันธสกัญญานกันี้น” ในยอหร์น 1:1 เราอล่านวล่า “ในเรลิกี่ม
แรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยรูล่แลล้ว และพระวาทะทรงอยรูล่กกับพระเจล้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจล้า” พระวจนะ
เปป็นตกัวแทนของพระเยโฮวาหร์ และการประพรมเลพอดบนหนกังสพอนกันี้นและบนประชาชนนกันี้นกร็คงจะเปป็นตกัวแทน
ของพระเยโฮวาหร์ (ฝฝ่ายแรกของพกันธสกัญญานกันี้น) และประชาชนนกันี้น (อบีกฝฝ่ายของพกันธสกัญญานกันี้น) ความเชพกี่อมา
โดยการไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าและความเชพกี่อในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลิน “ใหล้บกังเกลิด” เราเขล้าในครอบครกัวของ
พระเจล้า ดกังนกันี้นพระวจนะจถึงเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าไปสรูล่ความรอด และพระโลหลิตนกันี้นชจาระเราใหล้สะอาดจาก
บาปทกันี้งสลินี้น

บกันทถึกนบีนี้อยรูล่ในหนกังสพอฮบีบรรูเพพกี่อพลิสรูจนร์วล่าพกันธสกัญญาแรกนกันี้นไมล่ไดล้ถรูกอยุทลิศโดยปราศจากเลพอด ไมล่วล่าพวก
เสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมจะกลล่าววล่าอะไร พระคกัมภบีรร์กร็เปป็นหนกังสพอแหล่งเลพอด โลหลิตไดล้เรลิกี่มตล้นไหลในสวน
เอเดนและไหลเปป็นทางยาวสบีแดงเขล้มจากสวนเอเดนไปถถึงกลโกธา หากไมล่มบีพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินนกันี้นของพระเยซรูกร็
ไมล่มบีการยกบาปเลย ไมล่มบีการไถล่นอกจากโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์



ขล้อ 21 และ 22: “ยลิกี่งกวล่านกันี้นทล่านกร็ไดล้ประพรมดล้วยเลพอดทกันี้งพลกับพลากกับภาชนะทยุกชนลิดแหล่งการ
ปรนนลิบกัตลินกันี้น และตามพระราชบกัญญกัตลิ เกพอบทยุกสลิกี่งถรูกชจาระดล้วยโลหลิต และปราศจากการมบีโลหลิตไหลออก กร็จะ
ไมล่มบีการทรงยกบาปเลย” 

เมพกี่อเราตรวจสอบบกันทถึกเหตยุการณร์ทบีกี่ถรูกใหล้ไวล้ในภาคพกันธสกัญญาเดลิม เรากร็หมายเหตยุอบีกครกันี้งวล่าไมล่มบีราย
ละเอบียดบางอยล่างซถึกี่งถรูกกลล่าวถถึงในหนกังสพอฮบีบรรู พลกับพลาไมล่ไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นจนกระทกักี่งหลายปปีหลกังจากพกันธสกัญญา
แรกนกันี้นถรูกประทานใหล้แลล้ว การอยุทลิศถวายของมกันถรูกบกันทถึกไวล้ในอพยพ 40:9 แตล่การถรูกประพรมดล้วยโลหลิตของ
มกันไมล่ถรูกกลล่าวถถึง: “และเจล้าจงเอานนี้จามกันเจลิม และเจลิมพลกับพลา และสลิกี่งสารพกัดทบีกี่อยรูล่ในพลกับพลานกันี้น และชจาระ
พลกับพลา และภาชนะทกันี้งหมดของพลกับพลาใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ และพลกับพลานกันี้นจะบรลิสยุทธลิธิ์” และในอพยพ 40:16 เรา
อล่านวล่า “โมเสสไดล้กระทจาตามนกันี้น ตามทยุกสลิกี่งทบีกี่พระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงบกัญชาทล่าน ทล่านไดล้กระทจาดกังนกันี้น”

ในอพยพ 29:20 เราอล่านวล่ากล่อนการอยุทลิศถวายพลกับพลานกันี้น พระเจล้าทรงบกัญชาใหล้ใสล่เลพอดบนอาโรน 
(นบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงเชล่นกกันในเลวบีนลิตลิ 8:23-24) และในเลวบีนลิตลิ 16:14 เราอล่านวล่าในวกันแหล่งการลบมลทลิน (ซถึกี่งมบีปปีละ
ครกันี้ง) โลหลิตถรูกประพรมบนพระทบีกี่นกักี่งกรยุณาและแทล่นบรูชา ดกังนกันี้นการลบมลทลินจถึงตล้องถรูกกระทจาเพพกี่อทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์และ
เพพกี่อพลกับพลาแหล่งชยุมนยุมชน ดกังนกันี้นจถึงเปป็นทบีกี่เขล้าใจกกันแลล้วกล่อนการอยุทลิศถวายนกันี้นวล่าอาโรนและบยุตรชายทกันี้งหลาย
ของเขาควรมบีโลหลิตอยรูล่บนพวกเขา เชล่นนกันี้นแลล้วถล้าโลหลิตถรูกใชล้ในวกันบรลิสยุทธลิธิ์เหลล่านบีนี้ เรากร็ไมล่ควรคลิดวล่ามกันเปป็นเรพกี่อง
แปลกทบีกี่ไดล้อล่านในขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้ของเราในหนกังสพอฮบีบรรูวล่าพลกับพลานกันี้นถรูกประพรมดล้วยโลหลิตตอนทบีกี่มกันถรูก
อยุทลิศถวาย  

มกันเปป็นเรพกี่องปกตลิทบีกี่จะถามวล่า “ทจาไมสลิกี่งปลรูกสรล้างทบีกี่ศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์หลกังนบีนี้ ซถึกี่งถรูกออกแบบโดยพระเจล้าและถรูก
สรล้างตามขล้อกจาหนดจจาเพาะของพระองคร์ ตล้องการโลหลิตของเครพกี่องสกัตวบรูชาใหล้อยรูล่บนมกัน?” คจาตอบกร็คพอวล่า มกัน
เปป็นของแผล่นดลินโลก ในทล่ามกลางประชาชนทบีกี่บาปหนา!

“และ(มหาปยุโรหลิต)ตล้องทจาการลบมลทลินของสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้น เพราะเหตยุมลทลินของลรูกหลาน
ของอลิสราเอล และเพราะเหตยุการละเมลิดแหล่งบาปทกันี้งสลินี้นของพวกเขา และเขาตล้องทจาดกังนกันี้นสจาหรกับพลกับพลาแหล่ง
ชยุมนยุมชน ทบีกี่ยกังอยรูล่กกับพวกเขาในทล่ามกลางมลทลินของพวกเขา และตล้องไมล่มบีผรูล้ใดอยรูล่ในพลกับพลาแหล่งชยุมนยุมชนเมพกี่อ
เขาเขล้าไปเพพกี่อทจาการลบมลทลินในสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้น จนกวล่าเขาออกมา และไดล้ทจาการลบมลทลินบาป
สจาหรกับตนเองและสจาหรกับครอบครกัวของตน และสจาหรกับชยุมนยุมชนอลิสราเอลทกันี้งสลินี้นแลล้ว และเขาตล้องออกไปยกัง
แทล่นบรูชาทบีกี่อยรูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเยโฮวาหร์ และทจาการลบมลทลินสจาหรกับแทล่นบรูชานกันี้น และจะเอาเลพอดวกัวหนยุล่ม
บางสล่วน และเลพอดแพะบางสล่วน และใสล่เลพอดนกันี้นบนเชลิงงอนเหลล่านกันี้นของแทล่นบรูชาโดยรอบ และเขาตล้อง
ประพรมเลพอดนกันี้นบนแทล่นบรูชาดล้วยนลินี้วของตนเจร็ดครกันี้ง และชจาระแทล่นบรูชานกันี้น และถวายแทล่นบรูชานกันี้นใหล้พล้นจาก
มลทลินของลรูกหลานของอลิสราเอล” (ลนต. 16:16-19)

ดกังนกันี้นเราจถึงตระหนกักถถึงความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า ไมล่มบีสลิกี่งใดทบีกี่ทจาใหล้เปป็นมลทลินสามารถมาอยรูล่ตล่อเบพนี้อง
พระพกักตรร์ของพระองคร์ไดล้ ปราศจากโลหลิต มนยุษยชาตลิกร็ชล่วยเหลพอตกัวเองไมล่ไดล้และปราศจากความหวกังตล่อพระ
พกักตรร์พระองคร์ ปราศจากโลหลิตกร็ไมล่มบีการเขล้าเฝป้าพระเจล้า-และโลหลิตนกันี้นตล้องเปป็นโลหลิตของเครพกี่องสกัตวบรูชาหนถึกี่งทบีกี่
ถรูกกจาหนดไวล้! พระเยซรูไดล้ถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาเดบียวนกันี้นทบีกี่ทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยตลอดไป และเพราะเหตยุนบีนี้ 



เครพกี่องบรูชาตล่าง ๆ ภายใตล้ระบบคนเลวบีจถึงถรูกเอาออกไปแลล้ว
ในขล้อ 21 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเตพอนความจจาเราวล่าไมล่ใชล่แคล่หนกังสพอนกันี้นถรูกอยุทลิศถวายดล้วยโลหลิต แตล่

ทางและสพกี่อกลางทกันี้งหมดเหลล่านกันี้นของการนมกัสการกร็ถรูกชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์โดยโลหลิตเชล่นกกัน ภาชนะเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกใชล้
ในพลกับพลาในการนมกัสการเปป็นของบรลิสยุทธลิธิ์โดยการสถาปนาของพระเจล้าแตล่การใชล้งานพวกมกันโดยมนยุษยร์ไดล้
ทจาใหล้พวกมกันเปป็นมลทลิน พวกมกันเรลิกี่มมบีมลทลิน และพวกมกันตล้องการการชจาระใหล้สะอาด ไมล่มบีสลิกี่งใดนอกจากพระ
โลหลิตของพระเยซรูและการทบีกี่พระวลิญญาณทรงทาพระโลหลิตทบีกี่ใจของเราใหล้เรามบีทางเขล้าอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีไปสรูล่
พระเจล้าและการยอมรกับกกับพระองคร์ การงานทกันี้งหมดของเราถรูกทจาใหล้เปป็นมลทลินเพราะเนพนี้อหนกัง ความชอบธรรม
ทกันี้งหมดของเราเปป็น “เหมพอนผล้าขบีนี้รลินี้วสกปรก” ไมล่มบีสลิกี่งใดทบีกี่เราทจาหรพอกลล่าวสามารถถรูกยอมรกับโดยพระเจล้าไดล้โดย
ปราศจากพระโลหลิตประเสรลิฐของพระครลิสตร์!

“...เกพอบทยุกสลิกี่งถรูกชจาระดล้วยโลหลิต…” พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงระมกัดระวกังจรลิง ๆ ในการอารกักขาความ
จรลิงทกันี้งหมดนกันี้น! พวกปยุโรหลิตลล้างมพอและเทล้าของตนในนนี้จาในอล่างนกันี้น (อพย. 30:17-21) นนี้จาเปป็นสกัญลกักษณร์ของ
พระวจนะ-เราสะอาดผล่านทางพระวจนะ (ยอหร์น 15:3) ผรูล้เชพกี่อมองเขล้าไปในพระวจนะของพระเจล้าเพพกี่อการชจาระ
ใหล้สะอาดประจจาวกัน ในเอเฟซกัส 5:26 มบีกลล่าวไวล้วล่าครลิสตจกักรถรูกชจาระใหล้สะอาดโดยการลล้างชจาระแหล่งนนี้จาโดย
พระวจนะ

คจากลล่าวสยุดทล้ายในขล้อ 22 ไมล่ไดล้กลล่าววล่า “เกพอบทยุกสลิกี่ง” มกันประกาศอยล่างชกัดแจล้งวล่า “ปราศจากการมบี
โลหลิตไหลออก กร็จะไมล่มบีการทรงยกบาปเลย!” ไมล่มบีบาปสกักอยล่างเดบียว-ไมล่วล่าจะเลร็กนล้อยทบีกี่สยุดหรพอใหญล่โตทบีกี่สยุด-
สามารถถรูกยกโทษโดยไมล่พถึกี่งพาพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเยซรู นบีกี่เปป็นพระวจนะของพระเจล้า และมกันไมล่สจาคกัญ
วล่ามนยุษยร์จะคลิดอะไรเกบีกี่ยวกกับมกัน พรูดอะไรเกบีกี่ยวกกับมกัน หรพอเขบียนอะไรเกบีกี่ยวกกับมกัน พระโลหลิตนกันี้นเปป็นทางแหล่ง
ความรอดเดบียวของพระเจล้า วลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมมองลล่วงหนล้าไปยกังพระโลหลิตของพระครลิสตร์ วลิสยุทธลิ
ชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาใหมล่มองยล้อนไปยกังกลโกธา

เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกถวายโดยมหาปยุโรหลิตทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งในพลกับพลานกันี้นลล้วนชบีนี้ไปยกังการ
เสดร็จมาของพระเมษโปดกของพระเจล้าและความมรณาเปป็นเครพกี่องบรูชาของพระองคร์บนกางเขนนกันี้น

พระเยซรูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ดล้วยวล่านบีกี่เปป็นโลหลิตของเราแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่ ซถึกี่งหลกักี่ง
ออกมาเพพกี่อคนเปป็นอกันมากเพพกี่อการทรงยกบาปทกันี้งหลาย” (มธ. 26:28)

ในเอเสเคบียล 18:20 พระเจล้าทรงประกาศกล้องวล่า “ชบีวลิตทบีกี่กระทจาบาป ชบีวลิตนกันี้นจะตาย!” พระวจนะของ
พระเจล้าสอนเราเชล่นกกันวล่า “เพราะวล่าไมล่มบีคนชอบธรรมสกักคนเดบียวทบีกี่อยรูล่บนแผล่นดลินโลก ทบีกี่ไดล้กระทจาดบีและไมล่
กระทจาบาปเลย” (ปญจ. 7:20) โรม 3:23 บอกเราวล่า “เหตยุวล่าทยุกคนไดล้ทจาบาป และขาดจากสงล่าราศบีของ
พระเจล้า” และในอลิสยาหร์ 53:6 เราอล่านวล่า “พวกเราทยุกคนเหมพอนแกะไดล้หลงเจลิกี่นไป พวกเราทยุกคนไดล้หกันไป
ตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหร์ทรงวางบรรดาความชกักี่วชล้าของพวกเราทยุกคนลงบน(พระเยซรู)แลล้ว”

พระเจล้าทรงเปปีปี่ยมพระเมตตา และในความรกักอกันยลิกี่งใหญล่ของพระองคร์ทบีกี่พระองคร์ทรงรกักเรา พระคยุณของ
พระองคร์ไดล้จกัดหาเครพกี่องบรูชาทบีกี่ยอมรกับไดล้ในพระบยุตรของพระองคร์แลล้ว เนพกี่องจากพระเยซรูทรงหลกักี่งรลินพระโลหลิต
ของพระองคร์และตรถึงบาปของเราทบีกี่กางเขนของพระองคร์แลล้ว บกัดนบีนี้พระเจล้าจถึงทรงชอบธรรมและทรงนกับวล่าคน



อธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดล้ (อล่านโรม 3:21-28)
พระเจล้าทรงซพนี้อครลิสตจกักรดล้วยพระโลหลิตของพระองคร์เองแลล้ว (กลิจการ 20:28)
ผรูล้เชพกี่อถรูกนกับวล่าชอบธรรมโดยทางความเชพกี่อในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเยซรู (รม. 3:25; 5:9)
เราถรูกไถล่จากบาปและนรกนลิรกันดรร์โดยทางพระโลหลิตของพระเยซรู (อฟ. 1:7; คส. 1:14; 1 ปต. 1:19)
พญามารไมล่สนวล่าคนของพระเจล้าเทศนายาวนานแคล่ไหน รล้อนรนแคล่ไหน จรลิงใจขนาดไหน ขอแคล่เขาตกัด

ทลินี้งพระโลหลิตออกไปจากขล่าวสารของเขา แตล่คจาเทศนาทบีกี่ไรล้พระโลหลิตกร็เปป็นคจาเทศนาของซาตาน ศาสนาทบีกี่ไรล้พระ
โลหลิตกร็เปป็นศาสนาหนถึกี่งของซาตาน ปราศจากการหลกักี่งรลินของโลหลิตกร็ไมล่มบีการยกบาป ไมล่มบีการยกโทษ ไมล่มบีการ
ไถล่ ไมล่มบีความหวกังในการเขล้าสวรรคร์ คยุณถรูกลล้างชจาระในพระโลหลิตแลล้วหรพอยกัง? ถล้ายกัง จงยอมจจานนตล่อพระเยซรู
เดบีตั๋ยวนบีนี้ จงรล้องทรูลตล่อพระองคร์และทรูลขอพระองคร์ใหล้ลล้างบาปของคยุณออกไปในพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์ 
พระองคร์จะทรงชล่วยคยุณใหล้รอดเดบีตั๋ยวนบีนี้เลย!

สถานบรยสนุทธยธแหญ่งสวรรคต์ถทูกชคาระใหจ้สะอาดดจ้วยเครสยิ่องบทูชาทฮียิ่ดฮีกวญ่า
ขล้อ 23: “เหตยุฉะนกันี้นจถึงจจาเปป็นทบีกี่บรรดาแบบจจาลองแหล่งสวรรคร์ทกันี้งหลายตล้องถรูกชจาระดล้วยเครพกี่องบรูชา

เหลล่านบีนี้ แตล่สลิกี่งตล่าง ๆ แหล่งสวรรคร์นกันี้นเองตล้องถรูกชจาระดล้วยเครพกี่องบรูชาอกันดบีกวล่าเครพกี่องบรูชาเหลล่านบีนี้”
“บรรดาแบบจจาลองแหล่งสวรรคร์ทกันี้งหลาย” อล้างอลิงถถึงพลกับพลาฝฝ่ายโลกและภาชนะตล่าง ๆ และเครพกี่อง

เรพอนของมกัน เราไดล้เรบียนรรูล้ในขล้อ 21 และ 22 วล่าโลหลิตของพวกแพะและวกัวตกัวผรูล้ถรูกใชล้กกับพลกับพลาและของ
ตกแตล่งตล่าง ๆ ของมกัน และพลกับพลาและสถานบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดถรูกประพรมดล้วยโลหลิต:

“และเขาตล้องทจาการลบมลทลินใหล้สถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด และเขาตล้องทจาการลบมลทลินใหล้พลกับพลาแหล่ง
ชยุมนยุมชน และใหล้แทล่นบรูชา และเขาตล้องทจาการลบมลทลินบาปใหล้พวกปยุโรหลิต และใหล้ประชากรทกันี้งหมดแหล่ง
ชยุมนยุมชนนกันี้น” (ลนต. 16:33)

ปยุโรหลิตคนเลวบีรกับใชล้ “ตามแบบและเงาแหล่งสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ในสวรรคร์” (ฮบ. 8:5) ขณะทบีกี่พลกับพลาแรก
นกันี้นกจาลกังตกันี้งอยรูล่ ทางเขล้าสรูล่สถานบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดยกังไมล่ไดล้ปรากฏแจล้งเพราะวล่าพลกับพลาฝฝ่ายโลกนกันี้นเปป็น “ภาพจจาลอง
สจาหรกับเวลานกันี้น” (ฮบ. 9:9) พลกับพลาฝฝ่ายโลกพรล้อมกกับภาชนะตล่าง ๆ ของมกัน เครพกี่องตกแตล่งตล่าง ๆ ของมกัน 
ของถวายตล่าง ๆ ของมกัน และเครพกี่องสกัตวบรูชาตล่าง ๆ ของมกัน ถรูกพรูดถถึงวล่าเปป็น “แบบอยล่าง…ตกัวอยล่าง…เงา”-ซถึกี่ง
ทกันี้งหมดนกันี้นชบีนี้ไปยกัง “สลิกี่งทกันี้งหลายในฟป้าสวรรคร์”

พลกับพลาในสวรรคร์นกันี้นเปป็นพลกับพลาทบีกี่จกับตล้องไดล้ไหม? ทบีกี่เดบียวทบีกี่จะพบคจาตอบสจาหรกับคจาถามตล่าง ๆ ใน
พระคกัมภบีรร์กร็คพอ ในพระคกัมภบีรร์ และวลิวรณร์ 11:19 บอกเราวล่า “และพระวลิหารของพระเจล้าไดล้ถรูกเปปิดออกใน
สวรรคร์ และไดล้เหร็นในพระวลิหารของพระองคร์นกันี้นมบีหบีบแหล่งพกันธสกัญญาของพระองคร์…”

ในวลิวรณร์ 15:5 เราอล่านวล่า “และหลกังจากนกันี้นขล้าพเจล้าไดล้แลเหร็น และดรูเถลิด พระวลิหารของพลกับพลาแหล่ง
พระโอวาทในสวรรคร์ไดล้ถรูกเปปิดออก”

ใชล่แลล้วครกับ มบีพลกับพลาหลกังหนถึกี่งและพระวลิหารหลกังหนถึกี่งในสวรรคร์- (พระวลิหารนกันี้นแนล่นอนวล่าคพอสถาน
บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดในพลกับพลาแหล่งสวรรคร์นกันี้น) แตล่เหลล่าผรูล้รรูล้พระคกัมภบีรร์ไมล่เหร็นพล้องตรงกกันวล่าเหลล่านบีนี้เปป็น
สลิกี่งปลรูกสรล้างทบีกี่จกับตล้องไดล้ หรพอเปป็นเพบียงภาษาเชลิงเปรบียบเปรย



ในวลิวรณร์ 21 ยอหร์นผรูล้เปป็นทบีกี่รกักพรรณนาถถึงนครขาวดยุจมยุกดานกันี้น และในขล้อ 22 ของบทนกันี้นเขากลล่าววล่า 
“และขล้าพเจล้าไมล่ไดล้เหร็นพระวลิหารในนครนกันี้นเลย เพราะองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า พระเจล้า ผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และพระ
เมษโปดกทรงเปป็นพระวลิหารของนครนกันี้น” แตล่นบีกี่แคล่อล้างอลิงถถึงนครขาวดยุจมยุกดานกันี้น ในสล่วนแรกของวลิวรณร์ 21 เรา
เรบียนรรูล้วล่าจะมบีฟป้าใหมล่ แผล่นดลินโลกใหมล่ และเมพองบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น-กรยุงเยรรูซาเลร็มใหมล่ซถึกี่งยอหร์นเหร็น “กจาลกังลงมาจาก
พระเจล้าจากสวรรคร์”

พระเยซรูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ในพระนลิเวศนร์ของพระบลิดาเรามบีคฤหาสนร์หลายแหล่ง…เรา
ไปเพพกี่อจกัดเตรบียมสถานทบีกี่ไวล้สจาหรกับทล่านทกันี้งหลาย” คฤหาสนร์เหลล่านกันี้นอยรูล่ทบีกี่นกักี่นแลล้วตอนทบีกี่พระเยซรูตรกัสถล้อยคจาเหลล่า
นบีนี้ และผมเชพกี่อวล่านครขาวดยุจมยุกดานกันี้นเปป็นสถานทบีกี่พระองคร์ไดล้เสดร็จไปแลล้วเพพกี่อจกัดเตรบียมไวล้สจาหรกับเรา ดกังนกันี้นถถึง
แมล้วล่าไมล่มบีพระวลิหารในนครขาวดยุจมยุกดานกันี้น นกักี่นกร็ไมล่ไดล้หมายความวล่าไมล่สามารถมบีพระวลิหารทบีกี่จกับตล้องไดล้ใน
สวรรคร์ มกันคงไมล่ยากแนล่นอนทบีกี่พระเจล้าจะทรงสรล้างพลกับพลาหลกังหนถึกี่งและพระวลิหารหลกังหนถึกี่งทบีกี่ยลิกี่งใหญล่เหนพอ
จลินตนาการ “...ตามทบีกี่มบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘นกัยนร์ตาไมล่ไดล้เหร็น และหรูไมล่ไดล้ยลิน และไมล่เคยไดล้เขล้าไปในใจของมนยุษยร์ สลิกี่ง
เหลล่านกันี้นซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงจกัดเตรบียมไวล้สจาหรกับคนทกันี้งหลายทบีกี่รกักพระองคร์’” (1 คร. 2:9) สล่วนตกัวแลล้ว ผมเชพกี่อวล่ามบี
พระวลิหารหลกังหนถึกี่งทบีกี่ยลิกี่งใหญล่จรลิง ๆ อยรูล่ในสวรรคร์ ซถึกี่งทจาดล้วยวกัสดยุตล่าง ๆ แหล่งสวรรคร์ ผมคาดหวกังวล่าจะไดล้เหร็นมกัน
สกักวกันหนถึกี่ง!

อยล่างไรกร็ตาม ไมล่วล่าจะมบีพระวลิหารทบีกี่จกับตล้องไดล้หลกังหนถึกี่งอยรูล่ในสวรรคร์หรพอไมล่ มกันกร็ไมล่เกบีกี่ยวขล้องอะไรกกับ
การไถล่ของเราตอนนบีนี้ คจาถามทบีกี่สจาคกัญทบีกี่สยุดในชบีวลิตนบีนี้คพอ “ทล่านทกันี้งหลายคลิดอยล่างไรเกบีกี่ยวกกับพระครลิสตร์ พระองคร์
ทรงเปป็นบยุตรของผรูล้ใด?” ถล้าคยุณเชพกี่อบนพระนามของพระองคร์และวางใจในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ คยุณกร็
จะไดล้เขล้าสวรรคร์เมพกี่อสลินี้นสยุดการเดลินทางแบบผรูล้สกัญจรนบีนี้ แตล่ถล้าคยุณปฏลิเสธพระโลหลิต กร็ไมล่มบีการยกบาป ไมล่มบีความ
รอด

มกันสจาคกัญยลิกี่งสจาหรกับพระเจล้าทบีกี่ “แบบอยล่างของสลิกี่งตล่าง ๆ ในสวรรคร์” ควรถรูกชจาระดล้วยโลหลิต (ขล้อ 19) 
“แตล่สลิกี่งตล่าง ๆ แหล่งสวรรคร์นกันี้นเองตล้องถรูกชจาระดล้วยเครพกี่องบรูชาอกันดบีกวล่าเครพกี่องบรูชาเหลล่านบีนี้” โลหลิตของพวกสกัตวร์ทบีกี่
ปราศจากตจาหนลิฝฝ่ายรล่างกายกร็ดบีพอทบีกี่จะสนองขล้อกจาหนดตล่าง ๆ ของพระเจล้าตราบทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับพลกับพลาฝฝ่าย
โลก แตล่โลหลิตของพวกสกัตวร์ ซถึกี่งถถึงแมล้พวกมกันไรล้ตจาหนลิ กร็ไมล่สามารถทจาใหล้สลิกี่งฝฝ่ายสวรรคร์พอใจไดล้ เครพกี่องสกัตวบรูชา
เหลล่านกันี้นปรากฏแกล่ตา จกับตล้องไดล้ และถรูกถวายโดยมนยุษยร์ทบีกี่มบีความอล่อนกจาลกัง พวกมกันไมล่สามารถไปไกลเกลินกวล่า
ความเปป็นภาพเลร็งไดล้ การชจาระพลกับพลาฝฝ่ายสวรรคร์ใหล้สะอาดเรบียกรล้องเครพกี่องบรูชาหนถึกี่งทบีกี่เหนพอกวล่าแบบสยุดยอด
ในเรพกี่องศกักดลิธิ์ศรบีและในเรพกี่องคยุณคล่า และเครพกี่องบรูชานบีนี้สามารถถรูกถวายไดล้โดยพระบยุตรของพระเจล้าเทล่านกันี้น คพอพระ
เมษโปดกทบีกี่ปราศจากตจาหนลิหรพอรลินี้วรอย เหลล่าทรูตสวรรคร์ไมล่สามารถถวายเครพกี่องบรูชานบีนี้ไดล้ ไมล่มบีสลิกี่งใดทบีกี่นล้อยกวล่า
พระเยซรูจะเพบียงพอไดล้: “สลิกี่งตล่าง ๆ ฝฝ่ายสวรรคร์นกันี้นเอง (ตล้องถรูกชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์) ดล้วยเครพกี่องบรูชาทบีกี่ดบีกวล่า” ทบีกี่
ระบบคนเลวบีจะจกัดหาใหล้ไดล้

อาจเกลิดคจาถามขถึนี้นมาวล่าทจาไมสลิกี่งตล่าง ๆ ฝฝ่ายสวรรคร์ควรตล้องการการชจาระใหล้สะอาดดล้วยโลหลิต จจาไวล้วล่า
เรากจาลกังอภลิปรายไมล่เพบียงการยกบาปทกันี้งหลายของเรา (การไถล่ของเรา) แตล่การเขล้าเฝป้าตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์
พระเจล้าของเราดล้วยเพพกี่อทบีกี่จะนมกัสการในฐานะผรูล้เชพกี่อ



เราอยรูล่ฝฝ่ายเนพนี้อหนกัง (เราอยรูล่ในเนพนี้อหนกัง) และหากไมล่มบีพระโลหลิตของพระเยซรูครลิสตร์ เรากร็ไมล่สามารถเขล้า
เฝป้าพระเจล้าไดล้แมล้แตล่ในการอธลิษฐาน การสรรเสรลิญ หรพอการนมกัสการ ภายใตล้ระเบบียบคนเลวบีมหาปยุโรหลิตเขล้าไป
ในสถานบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดดล้วยโลหลิตของเครพกี่องสกัตวบรูชา-กล่อนอพกี่นเพพกี่อตกัวเขาเอง และจากนกันี้นจถึงเพพกี่อประชาชน ใน
ลกักษณะเดบียวกกัน ภายใตล้พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น เฉพาะโดยทางพระโลหลิตทบีกี่ชจาระใหล้สะอาดของพระครลิสตร์บน
กางเขนนกันี้นเทล่านกันี้น ผรูล้เชพกี่อจถึงสามารถมบีการเขล้าสรูล่เบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้าไดล้เพพกี่อจะนมกัสการและสรรเสรลิญ
พระองคร์ หรพอเพพกี่อทรูลขอในการอธลิษฐาน

ในอพยพ 24:8-11 เรามบีภาพเลร็งหนถึกี่งอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบี-เราอาจเรบียกมกันวล่า “ภรูเขาแหล่งการจจาแลงพระ
กาย” ของภาคพกันธสกัญญาเดลิม และในฮบีบรรู 9:18-23 เรามบีของจรลิงอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบี โปรดอล่านขล้อพระคจาทกันี้งสอง
ตอนนบีนี้อยล่างชล้า ๆ และตกันี้งใจ ทบีกี่นกักี่นเราเหร็นไมล่เพบียงโมเสสและอาโรน นาดกับและอาบบีฮรู แตล่ “ผรูล้อาวยุโส” เจร็ดสลิบคน
เชล่นกกัน (ซถึกี่งเปป็นตกัวแทนของประชาชน) ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้า คจาสจาคกัญทบีกี่เปป็นกยุญแจไขสรูล่เหตยุการณร์
แสนมหกัศจรรยร์นบีนี้กร็คพอ “ในเวลานกันี้น” ทบีกี่ตอนตล้นของขล้อ 9 ซถึกี่งชบีนี้ไปยกังคยุณคล่าทบีกี่ไมล่อาจประเมลินไดล้ของโลหลิตนกันี้นซถึกี่งไดล้
ถรูกประพรมบนประชาชน และแสดงใหล้เหร็นอภลิสลิทธลิธิ์อกันยลิกี่งใหญล่และเปปีปี่ยมสงล่าราศบีซถึกี่งโลหลิตนกันี้นไดล้ใหล้เชล่นกกัน-การ
รล่วมสนลิทกกับพระเจล้า! หลกังจากการประพรมโลหลิตนกันี้น โมเสส อาโรน นาดกับ อาบบีฮรู และผรูล้อาวยุโสเจร็ดสลิบคนนกันี้นจถึง
สามารถรล่วมสนลิทกกับพระเจล้าไดล้ เราพบของจรลิงของภาพเลร็งนบีนี้ถรูกนจาเสนอในฮบีบรรู 10:22:

“ขอใหล้พวกเราเขล้ามาใกลล้ดล้วยใจจรลิง ในความเชพกี่ออกันมกักี่นคงเตร็มเปปีปี่ยม โดยใหล้ใจของพวกเราถรูกประพรม
ชจาระใหล้พล้นจากใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันชกักี่วรล้าย และกายของพวกเราถรูกลล้างชจาระดล้วยนนี้จาอกันใสบรลิสยุทธลิธิ์”

ขล้อ 24: “เพราะวล่าพระครลิสตร์ไมล่ไดล้เสดร็จเขล้าไปในบรรดาสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สรล้างดล้วยมพอมนยุษยร์ ซถึกี่งเปป็น
ภาพจจาลองของสลิกี่งของทบีกี่แทล้จรลิงนกันี้น แตล่ไดล้เสดร็จเขล้าไปในสวรรคร์นกันี้นเอง บกัดนบีนี้เพพกี่อจะทรงปรากฏตล่อพระพกักตรร์
พระเจล้าเพพกี่อพวกเรา”

คจาทบีกี่เปป็นกยุญแจไขในพระคจาขล้อนบีนี้คพอ บกัดนบีนี้-ซถึกี่งบล่งบอกวล่าตกันี้งแตล่วลินาทบีนกันี้นทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้เสดร็จเขล้าสรูล่เบพนี้อง
พระพกักตรร์ของพระเจล้า ภายในมล่านนกันี้น พระองคร์ไดล้ทรงกลายเปป็นมหาปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ พระองคร์ไมล่ไดล้เสดร็จเขล้าไป
ในพลกับพลาฝฝ่ายโลกทบีกี่เปป็นภาพเปรบียบซถึกี่งมนยุษยร์สรล้างขถึนี้นมา แตล่เขล้าไปในสวรรคร์นกันี้นเอง คพอภายในมล่านนกันี้น (สถาน
บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด) พระองคร์ไดล้ทรงถวายเครพกี่องบรูชาเดบียว (พระองคร์เอง) ทบีกี่ทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยตลอดไป และ
พระองคร์ไดล้ถวายพระองคร์เองเพพกี่อจยุดประสงคร์หนถึกี่งเดบียวในการขจกัดบาปออกไป

พระครลิสตร์ทรงเปป็นขถึนี้นจากพวกคนตายแลล้วและเสดร็จเขล้าสรูล่สวรรคร์ในฐานะผรูล้ทบีกี่เสนอความแทนของเรา (1
ยอหร์น 2:1) บกัดนบีนี้พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้าไปในพระวลิหารของพระเจล้าภายในมล่านนกันี้นแลล้ว บกัดนบีนี้พระองคร์ประทกับบน
พระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณแลล้ว และขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระองคร์ทรงอยรูล่ทบีกี่นกักี่นกร็เปป็นการรกับประกกันของพระเจล้าวล่าพระองคร์
ทรงสจาเรร็จภารกลิจของพระองคร์เพพกี่อคนบาปแลล้ว มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงอยรูล่ในสวรรคร์ “บกัดนบีนี้เพพกี่อจะทรง
ปรากฏตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าเพพกี่อพวกเรา!”

ขล้อ 25: “และพระองคร์ไมล่ตล้องทรงถวายพระองคร์เองบล่อย ๆ เหมพอนอยล่างมหาปยุโรหลิตทบีกี่เขล้าไปในสถานทบีกี่
บรลิสยุทธลิธิ์ทยุกปปี ๆ พรล้อมดล้วยเลพอดของผรูล้อพกี่น”

“เลพอดของผรูล้อพกี่น” ชบีนี้ไปยกังขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่ามหาปยุโรหลิตคนเลวบีไดล้ถวายไมล่ใชล่เลพอดของเขาเอง แตล่ถวาย



เลพอดของเครพกี่องสกัตวบรูชาทกันี้งหลาย เขาไมล่สามารถถวายเลพอดของตกัวเองไดล้เพราะวล่าตกัวเขาเองกร็เปป็นมนยุษยร์ทบีกี่มบี
ความอล่อนกจาลกัง และถถึงแมล้เขาถรูกพระเจล้าแตล่งตกันี้งและเจลิมตกันี้งใหล้เปป็นภาพเลร็งของพระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่
ของเรา มนยุษยร์กร็ไมล่สามารถปรากฏตกัวตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าพรล้อมกกับเลพอดของมนยุษยร์เองไดล้ พระเจล้าทรงงดโทษ
คนเหลล่านกันี้นซถึกี่งถรูกแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นภาพเลร็งตล่าง ๆ ของพระครลิสตร์ และทรงยอมรกับโลหลิตทบีกี่ถรูกจกัดหาใหล้โดยสกัตวร์ตกัว
หนถึกี่งทบีกี่ไมล่มบีความผลิด ในกรณบีของอกับราฮกัม พระเจล้าทรงยอมรกับแกะผรูล้ตกัวนกันี้นแทนอลิสอกัค:

“และอกับราฮกัมแหงนตาของทล่านขถึนี้นและมองดรู และดรูเถลิด ขล้างหลกังทล่านมบีแกะตกัวผรูล้ตกัวหนถึกี่งทบีกี่ตลิดอยรูล่ในพยุล่ม
ไมล้ทถึบโดยเขาทกันี้งสองของมกัน และอกับราฮกัมกร็ไปและจกับแกะตกัวผรูล้ตกัวนกันี้นมา และถวายมกันเปป็นเครพกี่องเผาบรูชาแทน
บยุตรชายของทล่าน” (ปฐก. 22:13)

ในทบีกี่นบีนี้เรามบีหลกักฐานทบีกี่แสดงถถึงความเมตตาอล่อนโยนของพระเจล้าทบีกี่ทรงไมล่ใหล้มนยุษยร์ตล้องสละโลหลิตของตกัว
เอง นบีกี่ควรทจาใหล้เราตาสวล่างแจล้งวล่าพระเจล้าทรงรกักเราขนาดไหน พระองคร์ทรงอล่อนโยนตล่อมนยุษยชาตลิขนาดนบีนี้ไดล้
อยล่างไร? และกระนกันี้น “พระองคร์ผรูล้มลิไดล้ทรงหวงพระบยุตรของพระองคร์เอง แตล่ไดล้โปรดประทานพระบยุตรนกันี้นไวล้เพพกี่อ
พวกเราทยุกคน พระองคร์พรล้อมกกับพระบยุตรนกันี้น จะไมล่โปรดประทานสลิกี่งสารพกัดแกล่พวกเราโดยไมล่คลิดคล่าไดล้อยล่างไร”
(รม. 8:32)

ขล้อ 26: “ดล้วยวล่าพระองคร์คงตล้องทนทยุกขร์บล่อย ๆ ตกันี้งแตล่ทรงวางรากฐานของโลกมา แตล่ในการสลินี้นสยุดของ
โลกนบีนี้พระองคร์ไดล้ทรงปรากฏเพบียงครกันี้งเดบียวเพพกี่อจะไดล้กจาจกัดบาปโดยการถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชา”

ความหมายตรงนบีนี้จรลิง ๆ แลล้วกร็คพอนบีกี่: ถล้าพระโลหลิตทบีกี่พระเยซรูไดล้ถวายไมล่สกัมฤทธลิธิ์ผลมากไปกวล่าเลพอดของ
พวกสกัตวร์ทบีกี่ถรูกถวายโดยพวกปยุโรหลิตคนเลวบี พระองคร์กร็คงตล้องเสดร็จมายกังแผล่นดลินโลกซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีกตกันี้งแตล่เรลิกี่มมบียยุค
สมกัยตล่าง ๆ เพพกี่อทบีกี่จะตาย! แตล่เครพกี่องบรูชาเดบียวของพระองคร์ซถึกี่งเปป็นตกัวพระองคร์เองกร็เพบียงพอทบีกี่จะสนองความ
บรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าและพระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้า-ไมล่เพบียงสจาหรกับตอนนบีนี้ แตล่สจาหรกับอดบีต ปฟัจจยุบกัน และ
อนาคต ไมล่จจาเปป็นตล้องถวายเครพกี่องบรูชาซนี้จา ๆ อบีกเลย 

ในสตลิปฟัญญาและอจานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้า พระองคร์ไดล้สล่งพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์
มาเพพกี่อซพนี้อการไถล่ “ในการสลินี้นสยุดของโลกนบีนี้พระองคร์ไดล้ทรงปรากฏเพบียงครกันี้งเดบียว”-ซถึกี่งหมายความวล่าในการสจาเรร็จ
ครบถล้วนของยยุคเหลล่านกันี้น หรพอ “เมพกี่อเวลากจาหนดครบบรลิบรูรณร์นกันี้น” (กท. 4:4) ฮบีบรรู 1:2 กลล่าวมกันแบบนบีนี้: 
“พระเจล้า…ในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้ไดล้ตรกัสแกล่เราทกันี้งหลายโดยพระบยุตรของพระองคร์…”

“...พระองคร์ไดล้ทรงปรากฏเพบียงครกันี้งเดบียวเพพกี่อจะไดล้กจาจกัดบาปโดยการถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชา”
“การปรากฏ” นบีนี้มากล่อนการปรากฏในขล้อ 24 ทบีกี่เราถรูกบอกวล่าบกัดนบีนี้พระครลิสตร์ทรงปรากฏตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของ
พระเจล้าเพพกี่อเราแลล้ว พระองคร์ไดล้ทรงปรากฏในหมรูล่บล้านเบธเลเฮมกล่อน โดยเสดร็จมาเพพกี่อสละวางชบีวลิตของพระองคร์
เพพกี่อทบีกี่พวกเราจะไดล้ชบีวลิตและถรูกไถล่จากความชกักี่วชล้าทกันี้งปวงผล่านทางพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์ จากนกันี้น
พระองคร์ทรงปรากฏตล่อพระพกักตรร์พระบลิดาเพพกี่อเรา และบกัดนบีนี้ทรงเปป็นคนกลาง ผรูล้ทรูลวลิงวอน มหาปยุโรหลิตของเรา-
และพระองคร์จะเสดร็จกลกับมายกังแผล่นดลินโลกนบีนี้เพพกี่อรกับครลิสตจกักรของพระองคร์ออกไปซถึกี่งประกอบดล้วยผรูล้เชพกี่อทยุกคน
ทบีกี่ถรูกชจาระลล้างโดยพระโลหลิตแลล้ว- “และอยล่างนกันี้นแหละพวกเรากร็จะอยรูล่กกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเปป็นนลิตยร์”

ขล้อ 27 และ 28: “และตามทบีกี่กจาหนดไวล้สจาหรกับมนยุษยร์แลล้ววล่า จะตล้องตายหนหนถึกี่ง และหลกังจากนกันี้นกร็จะ



มบีการพลิพากษาฉกันใด ดกังนกันี้นพระครลิสตร์จถึงไดล้ทรงถรูกถวายหนหนถึกี่ง เพพกี่อจะไดล้ทรงรกับเอาบาปทกันี้งหลายของคนเปป็น
อกันมาก และแกล่บรรดาคนทบีกี่คอยทล่าพระองคร์นกันี้น พระองคร์จะทรงปรากฏครกันี้งทบีกี่สองโดยปราศจากบาปเพพกี่อนจาไปสรูล่
การชล่วยใหล้รอดฉกันนกันี้น”

“...ตามทบีกี่กจาหนดไวล้สจาหรกับมนยุษยร์แลล้ววล่า จะตล้องตายหนหนถึกี่ง…” การเนล้นตรงนบีนี้อยรูล่ทบีกี่คจาวล่า “หนหนถึกี่ง” 
พระเจล้าทรงมบีพระดจารกัสสกักี่งแลล้ว “ชบีวลิตใดทบีกี่ทจาบาป ชบีวลิตนกันี้นกร็จะตาย!” และเพราะความไมล่เชพกี่อฟฟังของอาดกัม 
ความตายไดล้เคลพกี่อนมาสรูล่มนยุษยร์ทยุกคน (รม. 5:19) เพราะบาป รล่างกายของมนยุษยร์จถึงตล้องตาย-และการพลิพากษา
กร็ตามมา

ถล้าพระเจล้าไมล่ทรงทจาการจกัดเตรบียมไวล้สจาหรกับจลิตวลิญญาณ ความตายและการพลิพากษากร็คงเปป็นสล่วนทบีกี่ตก
แกล่มนยุษยร์ทยุกคน แตล่ความรกักและความเมตตาอกันยลิกี่งใหญล่ของพระเจล้าไดล้ยอมใหล้พระเยซรูชลิมความตายเพพกี่อมนยุษยร์
ทยุกคน และผล่านทางเครพกี่องบรูชาแหล่งพระบยุตรของพระองคร์ พระเจล้าทรงทจาใหล้ทยุกคนทบีกี่ยอมรกับเครพกี่องบรูชาของ
พระองคร์รกับความรอดไดล้ พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดชบีวลิตนลิรกันดรร์ พระองคร์ทรงเปป็นการฟฟฟื้นคพนชบีพนกันี้นและชบีวลิต
นกันี้น และเพราะพระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่ เราจถึงมบีชบีวลิตอยรูล่-ถล้าเราไวล้วางใจในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินและพระราชกลิจทบีกี่
เสรร็จสลินี้นของพระองคร์แลล้ว

มนยุษยร์ตายแคล่ครกันี้งเดบียว-พวกเขาไมล่ตายจากนกันี้นกร็กลกับมายกังโลกนบีนี้เพพกี่อจะมบีชบีวลิตและตายครกันี้งทบีกี่สอง พระ
ครลิสตร์ไดล้ทรงปรากฏครกันี้งเดบียวเพพกี่อขจกัดบาปออกไปโดยการถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชา “และตามทบีกี่กจาหนด
ไวล้สจาหรกับมนยุษยร์แลล้ววล่า จะตล้องตายหนหนถึกี่ง…ดกังนกันี้นพระครลิสตร์จถึงไดล้ทรงถรูกถวายหนหนถึกี่ง เพพกี่อจะไดล้ทรงรกับเอา
บาปทกันี้งหลายของคนเปป็นอกันมาก” เมพกี่อพระครลิสตร์สลินี้นพระชนมร์ ความชกักี่วชล้าและการพลิพากษาทยุกอยล่างไดล้ถรูกสยุม
ทกับบนพระองคร์และพระองคร์ทรงแบกรกับพระพลิโรธของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อบาป พระองคร์ทรงแบกรกับบาปเหลล่านกันี้น
ของ “คนเปป็นอกันมาก” และคนเปป็นอกันมากจะรกับความรอดเพราะวล่าพวกเขาเชพกี่อบนพระองคร์และวางใจในพระ
โลหลิตของพระองคร์

“...และแกล่บรรดาคนทบีกี่คอยทล่าพระองคร์นกันี้น พระองคร์จะทรงปรากฏครกันี้งทบีกี่สอง…” คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น 
“คอยทล่า” คพอ อกัพเอร็คเดร็คออมเอะนออลิส และมบีความหมายวล่า “รอคอยแบบคาดหวกัง” การเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สอง
ของพระครลิสตร์เปป็นความหวกังอกันมบีสยุขของผรูล้เชพกี่อ:

“เพราะวล่าพระคยุณของพระเจล้าทบีกี่นจาความรอดมาไดล้ปรากฏแกล่คนทกันี้งปวงแลล้ว โดยสอนพวกเราวล่า โดย
การละทลินี้งการอธรรมและตกัณหาตล่าง ๆ ฝฝ่ายโลกนบีนี้ พวกเราควรดจาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีสตลิสกัมปชกัญญะ อยล่างชอบ
ธรรม และตามทางของพระเจล้า ในโลกปฟัจจยุบกันนบีนี้ โดยมยุล่งรอคอยความหวกังอกันมบีสยุขนกันี้น และการปรากฏอกันทรง
สงล่าราศบีของพระเจล้าผรูล้ใหญล่ยลิกี่ง และพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของพวกเราคพอ พระเยซรูครลิสตร์” (ทต. 2:11-13)

ตามทบีกี่เขบียนไวล้ในพระคกัมภบีรร์ ผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วกจาลกังคอยทล่าการเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองของพระ
ครลิสตร์ และคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่เชพกี่อในการเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองของพระองคร์กร็ยกังไมล่รกับความรอด!

ความหวกังของครลิสตจกักรคพอการเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองของพระครลิสตร์: “ดรูเถลิด พระบลิดาโปรดประทานความ
รกักเชล่นไรแกล่พวกเรา ทบีกี่พวกเราจะถรูกเรบียกวล่าบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า เหตยุฉะนกันี้นโลกจถึงไมล่รรูล้จกักพวกเรา เพราะ
วล่าโลกมลิไดล้รรูล้จกักพระองคร์ พวกทล่านทบีกี่รกัก บกัดนบีนี้พวกเราเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า และยกังไมล่ปรากฏวล่าตล่อไป



เบพนี้องหนล้าพวกเราจะเปป็นอยล่างไร แตล่พวกเราทราบวล่าเมพกี่อพระองคร์จะทรงปรากฏนกันี้น พวกเราจะเปป็นเหมพอน
พระองคร์ เพราะวล่าพวกเราจะเหร็นพระองคร์เหมพอนอยล่างทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็นอยรูล่นกันี้น และทยุกคนทบีกี่มบีความหวกังนบีนี้ใน
พระองคร์ กร็ยล่อมชจาระตนใหล้บรลิสยุทธลิธิ์เหมพอนอยล่างทบีกี่พระองคร์ทรงบรลิสยุทธลิธิ์” (1 ยอหร์น 3:1-3)

“มนยุษยร์ทบีกี่เกลิดมาโดยผรูล้หญลิงกร็อยรูล่แตล่นล้อยวกัน และเตร็มไปดล้วยความยยุล่งยาก เขาออกมาเหมพอนดอกไมล้ และ
ถรูกตกัดลงเสบีย เขาหนบีไปอยล่างเงา และไมล่อยรูล่ตล่อไปอบีก” (โยบ 14:1,2) ชบีวลิตและกลิจกรรมของมนยุษยร์บนแผล่นดลินโลก
สลินี้นสยุดลงเมพกี่อความตายมาถถึง เขาตาย-และปราศจากพระเจล้าเขากร็เผชลิญหนล้ากกับการพลิพากษาของพระเจล้า พระ
ครลิสตร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์หนเดบียวเพพกี่อทบีกี่จะไมล่ตายอบีกเลย พระองคร์ทรงจล่ายหนบีนี้บาปนกันี้นแลล้ว และหนบีนี้นกันี้นกร็ถรูกสะสาง
เปป็นนลิตยร์แลล้วโดยการถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชา เปป็นความจรลิงทบีกี่พระองคร์จะเสดร็จกลกับมา “โดยปราศจาก
บาปเพพกี่อนจาไปสรูล่การชล่วยใหล้รอด”

ความคลิดทบีกี่โดดเดล่นในขล้อ 28 กร็คพอวล่าพระครลิสตร์จะทรงปรากฏครกันี้งทบีกี่สอง มหาปยุโรหลิตภายใตล้ระบบคน
เลวบี หลกังจากเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดเพพกี่อถวายโลหลิตเพพกี่อประชาชนแลล้ว กร็ปรากฏตกัวอบีกหลกังจากทจาการถวาย
เครพกี่องสกัตวบรูชานกันี้นแลล้ว พระครลิสตร์จะทรงปรากฏอบีกเชล่นกกันเพพกี่อ “บรรดาคนทบีกี่คอยทล่าพระองคร์” นบีกี่หมายถถึงผรูล้เชพกี่อ
ทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วและถรูกชจาระลล้างโดยพระโลหลิตแลล้ว

ขล้อพระคจาจากทลิตกัส 2:11-13 บอกเราอยล่างชกัดแจล้งวล่าพระคยุณของพระเจล้าสอนเราใหล้คอยทล่าการเสดร็จ
มาครกันี้งทบีกี่สองของพระองคร์ และใน 1 เธสะโลนลิกา 1:9,10 เปาโลกลล่าววล่า “...พวกทล่านไดล้หกันมาหาพระเจล้าจาก
การไหวล้บรรดารรูปเคารพ เพพกี่อรกับใชล้พระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่และเทบีกี่ยงแทล้เปป็นอยล่างไร และเพพกี่อรอคอยพระบยุตร
ของพระองคร์จากสวรรคร์ ผรูล้ซถึกี่งพระองคร์ทรงใหล้เปป็นขถึนี้นมาจากความตาย คพอพระเยซรู ซถึกี่งไดล้ทรงชล่วยพวกเราใหล้พล้น
จากพระอาชญาทบีกี่จะมบีมาภายหนล้านกันี้น”

ความรอดของจลิตวลิญญาณจากความพลินาศเปป็นนลิตยร์มบีพพนี้นฐานอยรูล่บนพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระ
ครลิสตร์บนกางเขนนกันี้น นบีกี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันเกบีกี่ยวกกับความรอดของรล่างกาย แนล่นอนพอ ๆ กกับทบีกี่พระองคร์ไดล้
สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อชล่วยคนบาปใหล้รอด พระองคร์จะเสดร็จมาอบีกทบีเพพกี่อมารกับครลิสตจกักรของพระองคร์ และแนล่นอนพอ 
ๆ กกับทบีกี่พระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ชจาระใหล้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้น การปรากฏครกันี้งทบีกี่สองของพระองคร์กร็จะ
ชล่วยรล่างกายใหล้รอดจากความเปฟปี่อยเนล่า เหลล่าวลิสยุทธลิชนทบีกี่มบีชบีวลิตอยรูล่จะถรูกเปลบีกี่ยนแปลง “ในชกักี่วขณะเดบียว ในพรลิบ
ตาเดบียว” (1 คร. 15:51-53) และเหลล่าวลิสยุทธลิชนทบีกี่จากโลกนบีนี้ไปแลล้วจะถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นแบบไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่า (1 ธส. 
4:13-18)

ภาพเลร็งในภาคพกันธสกัญญาเดลิมของการเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองของพระครลิสตร์ถรูกพบในการปรนนลิบกัตลิของ
มหาปยุโรหลิตในวกันแหล่งการลบมลทลินในพลกับพลาของโมเสส อาโรนเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดพรล้อมกกับโลหลิตของ
เครพกี่องสกัตวบรูชา-กล่อนอพกี่นเพพกี่อบาปตล่าง ๆ ของเขาเองและจากนกันี้นเพพกี่อบาปทกันี้งหลายของประชาชน ชยุมนยุมชนนกันี้น
เฝป้าดรูดล้วยใจจดใจจล่อ พวกเขามองดรูในความเชพกี่อ แตล่ความเชพกี่อไมล่ไดล้กลายเปป็นการมองเหร็นจนกระทกักี่งอาโรน
ปรากฏตกัวอบีกครกันี้งหลกังจากเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดพรล้อมกกับโลหลิตนกันี้นแลล้ว เมพกี่อพวกเขาเหร็นมหาปยุโรหลิตกลกับมา
จากทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด พวกเขากร็รรูล้วล่าเครพกี่องสกัตวบรูชานกันี้นเพบียงพอ วล่าพระเจล้าทรงยอมรกับมกันแลล้ว และวล่าสจาหรกับพวก
เขาคจาถามเรพกี่องบาปถรูกสะสางแลล้ว



คนเหลล่านกันี้นทบีกี่วางใจในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเยซรูเพพกี่อการยกโทษบาปวกันนบีนี้กร็ตกันี้งตาคอยการเสดร็จ
กลกับมาของพระองคร์ในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา ในความเชพกี่อเรายอมรกับความรอด ในความเชพกี่อเราเชพกี่อ
วล่าพระองคร์ไดล้เสดร็จขถึนี้นไปผล่านฟป้าสวรรคร์เขล้าในสถานบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดภายในมล่านนกันี้นแลล้ว โดยอยรูล่ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์
ของพระเจล้าพรล้อมกกับเครพกี่องบรูชาของพระองคร์เพพกี่อเรา เราทราบวล่าเรารกับความรอดแลล้วจากโทษของบาป เรา
ทราบวล่าเราเปป็นของพระเยซรู และเราแนล่ใจวล่าวกันหนถึกี่งพระองคร์จะเสดร็จมาอบีกทบี “โดยปราศจากบาปเพพกี่อนจาไปสรูล่
การชล่วยใหล้รอดฉกันนกันี้น!”

“ดล้วยวล่าพวกเราทราบอยรูล่วล่า สลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งหมดนกันี้น กจาลกังครกี่จาครวญและทนทยุกขร์ในความเจร็บปวด
จนถถึงเวลานบีนี้ และไมล่ใชล่สลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งหมดเทล่านกันี้น แตล่พวกเราเองดล้วย ซถึกี่งไดล้รกับบรรดาผลแรกของพระวลิญญาณ 
แมล้แตล่พวกเราเองกร็ยกังครกี่จาครวญภายในตกัวเราเอง โดยรอคอยการทรงรกับเปป็นบยุตร คพอการทรงไถล่รล่างกายของ
พวกเรา เพราะวล่าพวกเราไดล้รกับความรอดโดยความหวกัง แตล่ความหวกังทบีกี่มองเหร็นนกันี้นไมล่ไดล้เปป็นความหวกังจรลิง ดล้วย
วล่าสลิกี่งใดทบีกี่มนยุษยร์มองเหร็น ทจาไมเขายกังหวกังอยรูล่ในสลิกี่งนกันี้นเลล่า แตล่ถล้าพวกเราหวกังในสลิกี่งทบีกี่พวกเรามองไมล่เหร็น พวกเรากร็
รอคอยสลิกี่งนกันี้นดล้วยความอดทน” (รม. 8:22-25)

ในวกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้น เมพกี่อ “ความหวกังอกันมบีสยุข” ของเรากลายเปป็นของจรลิง ความเชพกี่อจะกลายเปป็นการ
มองเหร็น เราจะเหร็นพระองคร์ เราจะเปป็นเหมพอนพระองคร์ เราจะรล่วมแบล่งปฟันสงล่าราศบีของพระองคร์ และ “อยล่าง
นกันี้นแหละพวกเรากร็จะอยรูล่กกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเปป็นนลิตยร์!”

ทล่านผรูล้อล่านทบีกี่รกัก คยุณกจาลกังตกันี้งตาคอยพระเยซรูอยรูล่หรพอไมล่? คยุณคอยทล่าการเสดร็จกลกับมาของพระองคร์ทยุก
วกันไหม? ถล้าคยุณไมล่พรล้อมทบีกี่จะพบกกับพระองคร์ “จงเชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์เจล้า และทล่านจะรอด” (กลิจการ 16:31)

“...คพอวล่าถล้าทล่านจะยอมรกับพระเยซรูเจล้าดล้วยปากของทล่าน และจะเชพกี่อในใจของทล่านวล่าพระเจล้าไดล้ทรงชยุบ
พระองคร์ใหล้เปป็นขถึนี้นมาจากความตาย ทล่านจะรอด เหตยุวล่าดล้วยใจมนยุษยร์จถึงเชพกี่อไปสรูล่ความชอบธรรม และดล้วยปาก
เขาจถึงยอมรกับไปสรูล่ความรอด…เพราะวล่า ‘ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้ากร็จะรอด’” (รม.
10:9,10,13)



เครสยิ่องบทูชาเดฮียวของพระครยสตต์ดฮีกวญ่า
เครสยิ่องสอัตวบทูชากญ่อนหนจ้านอันั้นทอันั้งหมด

บททฮียิ่ 10
10:1 เพราะพระราชบกัญญกัตลินกันี้นซถึกี่งมบีเพบียงเงาของบรรดาสลิกี่งดบีทบีกี่จะมา และไมล่ใชล่ภาพจรลิงของสลิกี่งเหลล่านกันี้น ซถึกี่งดล้วย
บรรดาเครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นซถึกี่งพวกเขาไดล้ถวายทยุกปปี ๆ อยล่างตล่อเนพกี่อง ไมล่สามารถกระทจาบรรดาผรูล้ทบีกี่มาถวายนกันี้นใหล้
สจาเรร็จไดล้
10:2 เพราะถล้าเปป็นเชล่นนกันี้น คงไดล้หยยุดการถวายเครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นไปแลล้วมลิใชล่หรพอ เพราะวล่าบรรดาผรูล้นมกัสการ
นกันี้นซถึกี่งไดล้รกับการชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ครกันี้งหนถึกี่งแลล้ว คงจะไมล่มบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบแหล่งบาปทกันี้งหลายอบีกตล่อไป
10:3 แตล่ในการถวายเครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นมบีการระลถึกถถึงบาปทกันี้งหลายอบีกทยุกปปี ๆ
10:4 เพราะเปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่เลพอดของบรรดาวกัวตกัวผรูล้และของแพะจะเอาบาปทกันี้งหลายไปเสบียไดล้
10:5 ดกังนกันี้นเมพกี่อพระองคร์เสดร็จเขล้ามาในโลกแลล้ว พระองคร์จถึงตรกัสวล่า ‘เครพกี่องสกัตวบรูชาและเครพกี่องบรูชาพระองคร์ไมล่
ไดล้ทรงประสงคร์ แตล่พระองคร์ไดล้ทรงจกัดเตรบียมรล่างกายหนถึกี่งไวล้สจาหรกับขล้าพระองคร์
10:6 ในบรรดาเครพกี่องเผาบรูชาและเครพกี่องบรูชาไถล่บาป พระองคร์ไมล่พอพระทกัย
10:7 แลล้วขล้าพระองคร์ไดล้ทรูลวล่า “ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว (ในหนกังสพอมล้วนนกันี้นไดล้มบีเขบียนถถึงเรพกี่องขล้าพระองคร์) เพพกี่อ
จะกระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โอ พระเจล้าขล้า”’
10:8 เมพกี่อพระองคร์ตรกัสดกังนบีนี้แลล้ววล่า “เครพกี่องสกัตวบรูชาและเครพกี่องบรูชาและบรรดาเครพกี่องเผาบรูชาและเครพกี่องบรูชา
ไถล่บาป พระองคร์ไมล่ทรงประสงคร์ และไมล่พอพระทกัยในสลิกี่งเหลล่านกันี้น” ซถึกี่งไดล้ถวายตามพระราชบกัญญกัตลินกันี้น
10:9 แลล้วพระองคร์ตรกัสวล่า “ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว เพพกี่อจะกระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โอ พระเจล้า
ขล้า” พระองคร์ทรงเอาอกันแรกนกันี้นออกไปเสบีย เพพกี่อพระองคร์จะทรงแตล่งตกันี้งอกันทบีกี่สองนกันี้น
10:10 โดยพระประสงคร์นกันี้นเอง พวกเราจถึงไดล้รกับการทรงชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ โดยทางการถวายพระกายของพระเยซรู
ครลิสตร์เพบียงครกันี้งเดบียวเทล่านกันี้น
10:11 และปยุโรหลิตทยุกคนกร็ยพนปรนนลิบกัตลิอยรูล่ทยุกวกัน ๆ และถวายบรรดาเครพกี่องบรูชาอยล่างเดบียวกกันบล่อย ๆ ซถึกี่งไมล่
สามารถเอาบาปทกันี้งหลายไปเสบียไดล้
10:12 แตล่มนยุษยร์ผรูล้นบีนี้ หลกังจากพระองคร์ไดล้ทรงถวายเครพกี่องบรูชาเพบียงหนเดบียวเพพกี่อบาปทกันี้งหลายซถึกี่งใชล้ไดล้เปป็นนลิตยร์ กร็
เสดร็จประทกับเบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า
10:13 ตกันี้งแตล่นบีนี้ไปทรงคอยอยรูล่จนกวล่าบรรดาศกัตรรูของพระองคร์จะถรูกทจาใหล้เปป็นทบีกี่รองพระบาทของพระองคร์
10:14 เพราะวล่าโดยการทรงถวายเครพกี่องบรูชาหนเดบียว พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาใหล้คนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกชจาระใหล้
บรลิสยุทธลิธิ์แลล้วถถึงทบีกี่สจาเรร็จเปป็นนลิตยร์
10:15 เกบีกี่ยวกกับสลิกี่งนบีนี้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กร็ทรงเปป็นพยานแกล่พวกเราดล้วย เพราะหลกังจากทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้
แลล้วกล่อนหนล้านบีนี้วล่า
10:16 ‘“นบีกี่เปป็นพกันธสกัญญาซถึกี่งเราจะกระทจากกับพวกเขาภายหลกังวกันเหลล่านกันี้น” องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าตรกัสดกังนบีนี้แหละ 



“เราจะบรรจยุบรรดาราชบกัญญกัตลิของเราไวล้ในใจของพวกเขา และจะจารถึกราชบกัญญกัตลิเหลล่านกันี้นไวล้ในจลิตใจของ
พวกเขา
10:17 และบรรดาบาปและความชกักี่วชล้าของพวกเขา เราจะไมล่จดจจาอบีกตล่อไป”’
10:18 บกัดนบีนี้การทรงยกบาปเหลล่านบีนี้อยรูล่ทบีกี่ไหน กร็ไมล่มบีการถวายเครพกี่องบรูชาไถล่บาปอบีกตล่อไป
10:19 เหตยุฉะนกันี้นพบีกี่นล้องทกันี้งหลาย เพราะมบีใจกลล้าทบีกี่จะเขล้าไปในสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดโดยพระโลหลิตของพระเยซรู
10:20 โดยทางใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิต ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงอยุทลิศไวล้สจาหรกับพวกเรา โดยผล่านทางมล่านนกันี้น คพอทบีกี่จะกลล่าววล่า
เนพนี้อหนกังของพระองคร์
10:21 และเพราะมบีมหาปยุโรหลิตเหนพอครอบครกัวของพระเจล้าแลล้ว
10:22 ขอใหล้พวกเราเขล้ามาใกลล้ดล้วยใจจรลิง ในความเชพกี่ออกันมกักี่นคงเตร็มเปปีปี่ยม โดยใหล้ใจของพวกเราถรูกประพรม
ชจาระใหล้พล้นจากใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันชกักี่วรล้าย และกายของพวกเราถรูกลล้างชจาระดล้วยนนี้จาอกันใสบรลิสยุทธลิธิ์
10:23 ขอใหล้พวกเรายถึดมกักี่นในการยอมรกับแหล่งความเชพกี่อของพวกเราโดยไมล่หวกักี่นไหว (เพราะวล่าพระองคร์ผรูล้ไดล้
ประทานพระสกัญญานกันี้นทรงสกัตยร์ซพกี่อ)
10:24 และขอใหล้พวกเราพลิจารณาดรูกกันและกกัน เพพกี่อกระตยุล้นใหล้มบีความรกักและการงานทบีกี่ดบีตล่าง ๆ
10:25 โดยไมล่ละทลินี้งการรล่วมประชยุมดล้วยกกันของพวกเรา ตามแบบของบางคน แตล่จงเตพอนสตลิซถึกี่งกกันและกกัน และ
ใหล้มากยลิกี่งขถึนี้นไปอบีก เมพกี่อพวกทล่านเหร็นวกันนกันี้นใกลล้เขล้ามาแลล้ว
10:26 ดล้วยวล่าถล้าพวกเราทจาบาปอยล่างจงใจหลกังจากทบีกี่พวกเราไดล้รกับความรรูล้แหล่งความจรลิงแลล้ว กร็ไมล่มบีเครพกี่องบรูชา
สจาหรกับบาปทกันี้งหลายหลงเหลพออยรูล่อบีกตล่อไป
10:27 แตล่มบีการรอคอยอยล่างหวาดกลกัวสจาหรกับการพลิพากษาและความเดพอดดาลอกันรล้อนแรง ซถึกี่งจะเผาผลาญ
ปฏลิปฟักษร์เหลล่านกันี้นเสบีย
10:28 คนทบีกี่ไดล้เหยบียดหยามพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสนกันี้น กร็ตล้องตายโดยปราศจากความเมตตา โดยพยานสกัก
สองสามคน
10:29 พวกทล่านคลิดวล่า เขาสมควรจะถรูกลงโทษมากยลิกี่งกวล่านกันี้นสกักเทล่าใด ผรูล้ซถึกี่งไดล้เหยบียบยกี่จาพระบยุตรของพระเจล้า
ใหล้อยรูล่ใตล้ฝฝ่าเทล้า และไดล้นกับวล่าพระโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญา ซถึกี่งเขาถรูกชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์แลล้วโดยพระโลหลิตนกันี้นวล่า เปป็น
สลิกี่งไมล่บรลิสยุทธลิธิ์ และไดล้ทจาการหมลิกี่นประมาทตล่อพระวลิญญาณแหล่งพระคยุณ
10:30 เพราะพวกเรารรูล้จกักพระองคร์ผรูล้ไดล้ตรกัสวล่า ‘การแกล้แคล้นเปป็นของเรา เราจะตอบสนอง องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า
ตรกัส’ และอบีกครกันี้งวล่า ‘องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าจะทรงพลิพากษาประชากรของพระองคร์’
10:31 เปป็นสลิกี่งทบีกี่นล่าหวาดกลกัวทบีกี่จะตกอยรูล่ในพระหกัตถร์ของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่
10:32 แตล่จงระลถึกถถึงสมกัยกล่อนนกันี้น ซถึกี่งในวกันเหลล่านกันี้นหลกังจากทบีกี่พวกทล่านไดล้รกับความสวล่างแลล้ว พวกทล่านไดล้อดทน
ตล่อการสรูล้รบอยล่างใหญล่หลวงแหล่งความยากลจาบากทกันี้งหลาย
10:33 สล่วนหนถึกี่ง ขณะทบีกี่พวกทล่านเคยถรูกประจานทกันี้งโดยบรรดาการตจาหนลิและการยากลจาบาก และสล่วนหนถึกี่ง 
ขณะทบีกี่พวกทล่านไดล้กลายเปป็นเพพกี่อนรล่วมทางของคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกปฏลิบกัตลิเชล่นนกันี้น
10:34 เพราะวล่าพวกทล่านไดล้มบีใจกรยุณาตล่อขล้าพเจล้าในเครพกี่องพกันธนาการของขล้าพเจล้า และยอมรกับการถรูกปลล้นชลิง



เอาทรกัพยร์สลิกี่งของของทล่านทกันี้งหลายไปดล้วยใจปปีตลิยลินดบี โดยทราบภายในตกัวพวกทล่านเองแลล้ววล่า พวกทล่านมบีทรกัพยร์
สมบกัตลิทบีกี่ประเสรลิฐกวล่าและคงทนกวล่านกันี้นอบีกในสวรรคร์
10:35 เหตยุฉะนกันี้นขออยล่าละทลินี้งความไวล้เนพนี้อเชพกี่อใจของพวกทล่าน ซถึกี่งมบีคล่าตอบแทนยลิกี่งใหญล่เปป็นบจาเหนร็จ
10:36 ดล้วยวล่าพวกทล่านตล้องการความอดทน เพพกี่อวล่าหลกังจากพวกทล่านไดล้กระทจาตามพระประสงคร์ของพระเจล้า
แลล้ว พวกทล่านกร็จะไดล้รกับตามพระสกัญญานกันี้น
10:37 ‘เพราะวล่าอบีกไมล่นาน และพระองคร์ผรูล้ทบีกี่จะเสดร็จมากร็จะเสดร็จมา และจะไมล่ทรงชกักชล้า
10:38 บกัดนบีนี้ คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ แตล่ถล้าผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดกลกับถอยหลกัง จลิตใจของเราจะไมล่มบี
ความปปีตลิยลินดบีในคนนกันี้นเลย’
10:39 แตล่พวกเราไมล่อยรูล่ฝฝ่ายคนเหลล่านกันี้นทบีกี่กลกับถอยหลกังไปสรูล่ความพลินาศ แตล่อยรูล่ฝฝ่ายคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อไปสรูล่การ
ชล่วยจลิตวลิญญาณใหล้รอด

ในบทนบีนี้เราเหร็นความเพบียงพอแหล่งเครพกี่องบรูชาของพระครลิสตร์ทบีกี่มบีตล่อทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์
ทรงสจาแดงความยอดเยบีกี่ยมนกันี้น ความเหนพอกวล่านกันี้น และความสกัมฤทธลิธิ์ผลนกันี้นแหล่งเครพกี่องบรูชาเดบียวของพระครลิสตร์
แลล้ว-สกัมฤทธลิธิ์ผลทกันี้งตล่อพระเจล้าและตล่อวลิสยุทธลิชน

เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นภายใตล้ระบบคนเลวบีไมล่สามารถทจาไดล้ตามขล้อเรบียกรล้องแหล่งความบรลิสยุทธลิธิ์ของ
พระเจล้าและแหล่งพระราชบกัญญกัตลิอกันบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ไดล้ และดกังนกันี้นพวกมกันจถึงไมล่สามารถตอบสนองความ
ตล้องการตล่าง ๆ ของคนเหลล่านกันี้นทบีกี่นจาเครพกี่องสกัตวบรูชามาถวาย เครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นไมล่สามารถทจาใหล้เกลิดสกันตลิสยุขกกับ
พระเจล้าและไมล่สามารถใหล้สกันตลิสยุขแกล่ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของคน ๆ นกันี้นไดล้เพราะวล่าพวกมกันไมล่ไดล้ทจาใหล้เกลิดการ
ลบมลทลินบาปทบีกี่แทล้จรลิง พวกมกันไมล่สามารถชจาระคนบาปใหล้สะอาดไดล้ พวกมกันเปป็นเพบียงเงาของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่จะมา

ขล้อ 1 และ 2: “เพราะพระราชบกัญญกัตลินกันี้นซถึกี่งมบีเพบียงเงาของบรรดาสลิกี่งดบีทบีกี่จะมา และไมล่ใชล่ภาพจรลิงของ
สลิกี่งเหลล่านกันี้น ซถึกี่งดล้วยบรรดาเครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นซถึกี่งพวกเขาไดล้ถวายทยุกปปี ๆ อยล่างตล่อเนพกี่อง ไมล่สามารถกระทจา
บรรดาผรูล้ทบีกี่มาถวายนกันี้นใหล้สจาเรร็จไดล้ เพราะถล้าเปป็นเชล่นนกันี้น คงไดล้หยยุดการถวายเครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นไปแลล้วมลิใชล่หรพอ 
เพราะวล่าบรรดาผรูล้นมกัสการนกันี้นซถึกี่งไดล้รกับการชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ครกันี้งหนถึกี่งแลล้ว คงจะไมล่มบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบแหล่ง
บาปทกันี้งหลายอบีกตล่อไป” แตล่ในเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้น มบีการทจาใหล้ระลถึกถถึงบาปทกันี้งหลายทยุกปปี

ในบททบีกี่แลล้วตจาแหนล่งปยุโรหลิต สถานบรลิสยุทธลิธิ์ฝฝ่ายโลก และพลิธบีตล่าง ๆ ของยยุคคนเลวบีและโมเสสถรูกเปรบียบ
เทบียบวล่าแตกตล่างกกับพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระครลิสตร์และงานปรนนลิบกัตลิปฟัจจยุบกันของพระองคร์ในสถาน
บรลิสยุทธลิธิ์อกันแทล้นกันี้นในฐานะมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา ระบบคนเลวบีเปป็นฝฝ่ายโลก-มกันเปป็นภาพเปรบียบและคงอยรูล่
ชกักี่วคราว แตล่พระราชกลิจของพระครลิสตร์เปป็นตกัวจรลิง-มกันเปป็นฝฝ่ายสวรรคร์และคงอยรูล่ถาวร ไมล่ตล้องทจาซนี้จาอบีกเลยเทล่าทบีกี่
เกบีกี่ยวขล้องกกับการถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชา

บกัดนบีนี้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่างเฉพาะเจาะจงวล่าเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นภายใตล้ระบบของ
โมเสสไมล่เพบียงพอทบีกี่จะลบลล้างบาปออกไปและ “ไมล่สามารถกระทจาบรรดาผรูล้ทบีกี่มาถวายนกันี้นใหล้สจาเรร็จไดล้”

เราตล้องจจาใหล้ขถึนี้นใจวล่าจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ถรูกอล่านโดยชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเปป็นพวกแรก และความคลิดแบบ
ชาวยลิวกร็ไมล่พรล้อมทบีกี่จะยอมรกับสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่เปาโลประกาศ-สลิกี่งตล่าง ๆ “ทบีกี่เขล้าใจยาก ซถึกี่งคนทกันี้งหลายทบีกี่ไมล่ไดล้เรบียนรรูล้



และไมล่มกักี่นคงนกันี้นไดล้เปลบีกี่ยนแปลงเสบีย เหมพอนทบีกี่พวกเขาไดล้กระทจาตล่อขล้อพระคกัมภบีรร์อพกี่น ๆ ดล้วย อกันนจาไปสรูล่ความ
พลินาศของพวกเขาเอง” (2 ปต. 3:14-16)

ในบทนบีนี้ของเราพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นคจาพยากรณร์ตล่าง ๆ จากพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญา
เดลิมเกบีกี่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์นกันี้น

“พระราชบกัญญกัตลินกันี้น” ทบีกี่วล่านบีนี้คพอ พระราชบกัญญกัตลิของโมเสส-ขล้อสถาปนาตล่าง ๆ และระบบทกันี้งหมดของ
โมเสส นบีกี่เปป็น “พกันธสกัญญาแรกนกันี้น” ของบททบีกี่ 9 “บรรดาสลิกี่งดบี” หมายถถึงสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระครลิสตร์ทรงทจาสจาเรร็จ
แลล้วผล่านทางการรกับสภาพเนพนี้อหนกัง การสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง การคพนพระชนมร์ของพระองคร์ และการเสดร็จ
กลกับมาทบีกี่พระองคร์ทรงสกัญญาไวล้

คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “เงา” หมายถถึงโครงรล่าง และคจาทบีกี่แปลเปป็น “ภาพจรลิง” หมายถถึงความเหมพอน 
เปาโลประกาศวล่าพระราชบกัญญกัตลินกันี้นเปป็น “เงาของบรรดาสลิกี่งดบีทบีกี่จะมา และไมล่ใชล่ภาพจรลิงของสลิกี่งเหลล่านกันี้น”-นกักี่น
คพอ “ไมล่ใชล่รรูปแบบทบีกี่เปป็นแกล่นแทล้และของจรลิงของสลิกี่งเหลล่านกันี้น ความแตกตล่างนกันี้นถรูกเชพกี่อมโยงกกับความแตกตล่าง
ระหวล่างรรูปปฟัฟื้นตกัวหนถึกี่งกกับเงาทบีกี่มกันทอดยาว” พระราชบกัญญกัตลิกกับทกันี้งหมดทบีกี่มกันมบียพกี่นเสนอเปป็นเพบียง “โครงรล่าง” 
ของภาพนกันี้น มกันเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของพระเยซรู ผรูล้ทรงเปป็นของจรลิงหรพอตกัวจรลิงนกันี้น พระเยซรูตรกัสไดล้วล่า “สจาเรร็จ
แลล้ว” ในความครบบรลิบรูรณร์แบบพระเจล้าพระองคร์ไดล้เสรร็จสลินี้นทยุกสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียกรล้องในการชจาระหนบีนี้บาป
แลล้ว

เนพกี่องจากพระราชบกัญญกัตลิเปป็นเพบียงเงาอกันหนถึกี่ง โครงรล่างอกันหนถึกี่ง พระราชบกัญญกัตลิจถึง “ซถึกี่งดล้วยบรรดา
เครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นซถึกี่งพวกเขาไดล้ถวายทยุกปปี ๆ อยล่างตล่อเนพกี่อง ไมล่สามารถกระทจาบรรดาผรูล้ทบีกี่มาถวายนกันี้นใหล้สจาเรร็จ
ไดล้”

พระราชบกัญญกัตลิชบีนี้ใหล้เหร็นความตล้องการของผรูล้นมกัสการเหลล่านกันี้นและพรูดถถึงการอภกัยโทษ แตล่เนพกี่องจากมกัน
เปป็นเพบียงเงาเทล่านกันี้น มกันจถึงไมล่สามารถทจาใหล้ผรูล้ทบีกี่มาเหลล่านกันี้นถถึงความสจาเรร็จไดล้- (และ “ความสจาเรร็จ” นบีนี้กร็หมายถถึง
ตจาแหนล่งหรพอทบีกี่ยพนของคน ๆ หนถึกี่งในสายพระเนตรของพระเจล้า) พระราชบกัญญกัตลิตอบสนองแคล่เงาของความ
ตล้องการนกันี้น แตล่พระเยซรูทรงตอบสนองความตล้องการนกันี้นเองแลล้ว พระองคร์ทรงทจาใหล้ทยุกตกัวอกักษรและทยุกจยุดของ
พระราชบกัญญกัตลิสจาเรร็จจรลิงแลล้ว ทรงทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยในทยุกดล้าน และไดล้กลายเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด 
คนกลาง มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา และเพราะวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่เปป็นนลิตยร์ พระองคร์จถึงทรงสามารถ
ชล่วยใหล้รอดจนถถึงทบีกี่สยุดปลาย เราถรูกไถล่โดยทางพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ เรารกับความรอดโดยทางชบีวลิตของ
พระองคร์และตจาแหนล่งปยุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ของพระองคร์

“เพราะถล้าเปป็นเชล่นนกันี้น คงไดล้หยยุดการถวายเครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นไปแลล้วมลิใชล่หรพอ” ถล้าเครพกี่องสกัตวบรูชา
เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกถวายโดยพวกปยุโรหลิตคนเลวบีสามารถทจาใหล้ผรูล้นมกัสการเหลล่านกันี้นถถึงทบีกี่สจาเรร็จแลล้ว มกันกร็คงเปป็นเรพกี่องโงล่
เขลาทบีกี่จะตล้องกลกับไปซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีกเพพกี่อทบีกี่จะถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาทกันี้งหลาย เมพกี่อหนบีนี้สลินถรูกชจาระแลล้ว หนบีนี้สลินนกันี้นกร็ไมล่
ตล้องถรูกชจาระอบีก ถล้าบยุคคลใดกล่ออาชญากรรมหนถึกี่งตล่อรกัฐและถรูกตกัดสลินใหล้รกับโทษในทกัณฑสถาน เมพกี่อนกักโทษคนนกันี้น
รกับโทษครบตามเวลาทบีกี่กจาหนดแลล้ว เขากร็ไมล่กลกับไปซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีกเพพกี่อทบีกี่จะรกับโทษสจาหรกับอาชาญกรรมเดลิมนกันี้นทบีกี่
เขาไดล้กระทจาผลิดตล่อสกังคม



ความจรลิงตามพระคกัมภบีรร์ทบีกี่ถรูกนจาเสนอในทบีกี่นบีนี้กร็คพอวล่า คงจะไมล่มบีความจจาเปป็นเลยทบีกี่พระเยซรูตล้องเสดร็จเขล้า
มาในโลก รกับเอารล่างกายหนถึกี่ง ทนทยุกขร์และตายบนกางเขนนกันี้นถล้าเลพอดของเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นภายใตล้ระบบ
ของโมเสสสามารถทจาใหล้ผรูล้นมกัสการเหลล่านกันี้นถถึงความสจาเรร็จแลล้ว เพราะวล่าผรูล้นมกัสการทกันี้งหลายซถึกี่งถรูกชจาระใหล้
สะอาดแลล้วครกันี้งหนถึกี่งกร็คงไมล่มบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบเกบีกี่ยวกกับบาปอบีกตล่อไป พวกเขากร็คงเปป็นไทจากการปรกับโทษ
ของบาปแลล้ว และพวกเขากร็คงไมล่กลกับไปปปีแลล้วปปีเลล่าเพพกี่อถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาตล่าง ๆ หลายครกันี้งเครพกี่องสกัตวบรูชา
เดลิม ๆ ถรูกถวายซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีกเพพกี่อบาปเดลิม ๆ เหลล่านกันี้น ถล้าเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นขจกัดบาปออกไปแลล้ว ถล้าพวก
มกันทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยแลล้ว กร็คงไมล่มบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบเกบีกี่ยวกกับบาปตล่าง ๆ อบีกตล่อไปและไมล่จจาเปป็นตล้อง
ถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาใดอบีก

เราตล้องไมล่พลาดความจรลิงทบีกี่ถรูกนจาเสนอในทบีกี่นบีนี้ มกันไมล่ไดล้กลล่าววล่าผรูล้นมกัสการเหลล่านกันี้นคงจะไมล่มบี “สตลิรกับรรูล้
เกบีกี่ยวกกับบาปทกันี้งหลายอบีกตล่อไป” แตล่วล่าพวกเขาคงจะไมล่มบี “ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบแหล่งบาปทกันี้งหลายอบีกตล่อไป”-
ซถึกี่งเปป็นคนละเรพกี่องกกันเลย ตราบใดทบีกี่เรายกังอยรูล่ในรล่างกายแหล่งเนพนี้อหนกังนบีนี้และมบีชบีวลิตอยรูล่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ เรากร็จะ
ไมล่มบีทางสรูญเสบียสตลิรกับรรูล้เกบีกี่ยวกกับบาปทกันี้งหลายของเรา ยลิกี่งเราดจาเนลินชบีวลิตใกลล้ชลิดกกับพระเยซรูและเราอยุทลิศตกัวอยล่าง
เตร็มทบีกี่ตล่อพระองคร์มากเทล่าไร เรากร็ยลิกี่งมบีสตลิรกับรรูล้มากขถึนี้นเกบีกี่ยวกกับความอล่อนแอตล่าง ๆ ของเรา และแมล้ในยามทบีกี่เรา
ไปถถึงสวรรคร์แลล้วและมองเหร็นพระหกัตถร์ทบีกี่มบีรอยตะปรูแทงขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของเรา เรากร็จะจจาไดล้วล่าบาปทกันี้ง
หลายของเราไดล้ทจาใหล้เกลิดรอยแผลเปป็นเหลล่านกันี้นในพระหกัตถร์ของพระองคร์!

ใชล่แลล้วครกับ ผมเชพกี่อวล่ามบีรอยแผลเปป็นในพระหกัตถร์ของพระองคร์ และวล่าพวกมกันจะอยรูล่ทบีกี่นกักี่นไปตลอดชกักี่วนลิ
รกันดรร์กาล ผมเชพกี่อวล่าเราจะเหร็นแผลเปป็นเหลล่านกันี้น เราจะจจาไดล้วล่าทจาไมพวกมกันอยรูล่ทบีกี่นกักี่น และการจดจจาไดล้จะทจาใหล้
เราซาบซถึนี้งพระเยซรูมากขถึนี้นไปอบีก

เมพกี่อเราเชพกี่อบนพระเยซรูเจล้าและวางใจในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ บาปทกันี้งหลายของเรากร็ถรูก
ปกคลยุมโดยพระโลหลิตนกันี้นและพระเจล้าไมล่ทรงระลถึกถถึงบาปเหลล่านกันี้นของเราอบีกตล่อไป มกันเปป็นขล้อเทร็จจรลิงอกันเปปีปี่ยม
สงล่าราศบีทบีกี่นจาความมกักี่นใจอกันชพกี่นบานมาใหล้ทบีกี่ไดล้รรูล้วล่าพระเจล้าทรงลพมไปแลล้ววล่าเราเคยทจาบาป! เมพกี่อเราวางใจในพระ
โลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินนกันี้นของพระเยซรู พระเจล้ากร็ทรงเหวบีกี่ยงบาปทกันี้งหลายของเราไปอยรูล่ขล้างหลกังพระองคร์ (อสย. 38:17) 
พระองคร์ทรงโยนพวกมกันไปอยรูล่กล้นทะเล (มบีคาหร์ 7:19) และพระองคร์ไมล่ทรงจดจจาความชกักี่วชล้าทกันี้งหลายของเราอบีก
ตล่อไป (ฮบ. 8:12)

“ไมล่มบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบแหล่งบาปทกันี้งหลายอบีกตล่อไป” หมายความวล่าผรูล้เชพกี่อเปป็นไทจากการปรกับโทษ
ของบาป เรามบีความมกักี่นใจวล่าบาปทกันี้งหลายของเราไดล้รกับการยกโทษแลล้ว คจาถามเรพกี่องบาปถรูกสะสางเปป็นนลิตยร์แลล้ว
และดล้วยเหตยุนบีนี้บาปจถึงไมล่ตกอยรูล่บนใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอบีกตล่อไปในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับการยพนของเราตล่อพระ
พกักตรร์พระเจล้าพระบลิดา เราถรูกซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า

ยอดรวมของขล้อโตล้แยล้งทกันี้งหมดจรลิง ๆ แลล้วคพอนบีกี่: แนล่นอนวล่าถล้าเครพกี่องสกัตวบรูชาทกันี้งหลายภายใตล้พระราช
บกัญญกัตลิสามารถเอาบาปของผรูล้นมกัสการเหลล่านกันี้นออกไปไดล้และถล้าเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นสามารถทจาใหล้ผรูล้
นมกัสการเหลล่านกันี้นถถึงความสจาเรร็จไดล้ พวกเขากร็คงไมล่มบี “ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบแหล่งบาปทกันี้งหลายอบีกตล่อไป” และ
คงจะไมล่มาปปีแลล้วปปีเลล่าเพพกี่อถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาตล่างๆ อยรูล่เสมอ การถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาใดแดล่พระเจล้าเพพกี่อบาป



วกันนบีนี้กร็เทล่ากกับไมล่ยอมรกับคจาพยานของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับความสกัมฤทธลิธิ์ผลและความครบบรลิบรูรณร์แหล่งเครพกี่องบรูชาของ
พระครลิสตร์

ขล้อ 3: “แตล่ในการถวายเครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นมบีการระลถึกถถึงบาปทกันี้งหลายอบีกทยุกปปี ๆ”
ตรงนบีนี้เราเหร็นความแตกตล่างระหวล่างการทบีกี่ผรูล้นมกัสการถรูกชจาระใหล้สะอาดจากบาปแลล้ว และการถรูกเตพอน

ความจจาเกบีกี่ยวกกับบาป แทนทบีกี่จะเอาบาปเหลล่านกันี้นและความรรูล้สถึกผลิดของใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบออกไปเสบีย เครพกี่อง
สกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นของคนเลวบีกลกับนจาบาปเหลล่านกันี้นมาสรูล่ความทรงจจาของผรูล้นมกัสการ

ภายใตล้ระบบของโมเสส เมพกี่อบยุคคลใดทจาบาป เขากร็นจาเครพกี่องบรูชาไถล่การละเมลิดมา (ลนต. 4:1-6) ซถึกี่ง
ทจาใหล้เขาสะอาดในทางพลิธบีการ แตล่มกันไมล่ไดล้ชจาระบาปทกันี้งหลายของเขาใหล้สะอาดและเอาบาปเหลล่านกันี้นไปเสบีย มกัน
เปป็นเงาอกันหนถึกี่งและไมล่เปป็นอะไรมากกวล่านกันี้น เพราะวล่าในวกันแหล่งการลบมลทลินมหาปยุโรหลิตถวายเครพกี่องสกัตวบรูชา
อบีกอกันเพพกี่อบาปเดลิม ๆ เหลล่านกันี้น ดกังนกันี้นคนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นจถึงถรูกเตพอนความจจาเกบีกี่ยวกกับบาปทบีกี่ตนไดล้กระทจาลงไป
มกันเปป็นแบบนบีนี้ตล่อไปปปีแลล้วปปีเลล่า

เราอาจถามวล่า “แลล้วทจาไมตล้องทจาใหล้นองเลพอด? ถล้าโลหลิตของสกัตวร์เหลล่านบีนี้ไมล่สามารถขจกัดบาปออกไปไดล้
ทจาไมพระเจล้าถถึงทรงตล้องการมกัน?” พระองคร์ทรงตล้องการมกันเพราะวล่า ถถึงแมล้วล่าสลิกี่งเหลล่านบีนี้เปป็นเพบียงเงา พวกมกันกร็
ชบีนี้ไปยกังพระเมษโปดกของพระเจล้าผรูล้จะขจกัดบาปออกไปเสบียเปป็นนลิตยร์! ในนกัยหนถึกี่ง เครพกี่องบรูชาดล้วยโลหลิตคพอ 
พระคยุณ ใน “ระบบสลินเชพกี่อ” เครพกี่องสกัตวบรูชาทยุกตกัวทบีกี่ถรูกถวายภายใตล้ระบบของโมเสสมองลล่วงหนล้าไปยกังวกันนกันี้น
เมพกี่อพระเมษโปดกของพระเจล้าจะทรงจกัดหาเครพกี่องสกัตวบรูชาแทล้หนถึกี่งเดบียวนกันี้นซถึกี่งจะทจาใหล้ผรูล้เชพกี่อถถึงความสจาเรร็จเปป็น
นลิตยร์

วลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมไดล้รกับความรอดแบบเปป็นสลินเชพกี่อ เขามองลล่วงหนล้าไปยกังวกันนกันี้นเมพกี่อพระ
เยซรูจะทรงชจาระหนบีนี้นกันี้น พระเยซรูไดล้ชจาระหนบีนี้นกันี้นเตร็มจจานวนแลล้ว และพระโลหลิตของพระองคร์ชจาระใหล้สะอาดจาก
บาปทกันี้งหลายในอดบีต ปฟัจจยุบกัน และอนาคต พระโลหลิตของพระเยซรู ซถึกี่งหลกักี่งรลินบนกางเขนนกันี้น ทจาใหล้วลิสยุทธลิชนสมกัย
ภาคพกันธสกัญญาเดลิมทยุกคนถถึงความสจาเรร็จแลล้วซถึกี่งเปป็นผรูล้ทบีกี่ไดล้นจาเครพกี่องสกัตวบรูชาหนถึกี่งมาถวายพระเยโฮวาหร์อยล่าง
จรลิงใจ และทจาใหล้พระเจล้าทรงพอพระทกัยสจาหรกับบาปทกันี้งปวงของทยุกเวลา-แกล่ทยุกคนทบีกี่ยอมมาหาพระองคร์โดยพระ
เยซรูครลิสตร์ (ฮบ. 7:25)

เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นภายใตล้พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นเตพอนความจจาผรูล้คนเกบีกี่ยวกกับบาปของตน และเกบีกี่ยวกกับ
การทบีกี่เขาตล้องการพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดคนหนถึกี่ง เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นใหล้การชจาระใหล้สะอาดในทางพลิธบีการ แตล่
เนพกี่องจากพวกมกันไมล่ไดล้ชจาระผรูล้นมกัสการใหล้สะอาดจากความรรูล้สถึกผลิดภายใน พวกมกันจถึงไมล่ไดล้ทจาใหล้เขาพล้นโทษหรพอ
ชอบธรรม

ขล้อ 4: “เพราะเปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่เลพอดของบรรดาวกัวตกัวผรูล้และของแพะจะเอาบาปทกันี้งหลายไปเสบียไดล้”
กล่อนมนยุษยร์จะสามารถเขล้าไปอยรูล่ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้าไดล้ บาปตล้องถรูกขจกัดออกไปเสบีย 

เนพกี่องจากพระราชบกัญญกัตลิบรรจยุแตล่เงาของการไถล่และไมล่สามารถทจาใหล้ผรูล้นมกัสการถถึงความสจาเรร็จไดล้ “ใจวลินลิจฉกัยผลิด
และชอบเกบีกี่ยวกกับบาป” จถึงยกังมบีอยรูล่ และเครพกี่องสกัตวบรูชาประจจาปปีทบีกี่ถวายปปีแลล้วปปีเลล่ากร็ใหล้หลกักฐานทบีกี่ไมล่อาจโตล้แยล้ง
ไดล้วล่ามกันเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านบีนี้จะขจกัดบาปออกไปไดล้ แตล่หาเปป็นเชล่นนกันี้นไมล่กกับเครพกี่องบรูชาของ



พระครลิสตร์! ยอหร์นผรูล้ใหล้รกับบกัพตลิศมากลล่าวไวล้วล่า “จงดรูพระเมษโปดกของพระเจล้า ผรูล้ซถึกี่งทรงนจาบาปของโลกไปเสบีย”
(ยอหร์น 1:29)

พระเจล้าไมล่ไดล้สถาปนาการถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาตล่าง ๆ ภายใตล้ระบบของโมเสสโดยมบีจยุดประสงคร์เพพกี่อจะ
ขจกัดบาปไปเสบีย พวกมกันเปป็นภาพเลร็งและเงาทกันี้งหลายซถึกี่งเปป็นตกัวแทนของวลิธบีนกันี้นซถึกี่งพระเจล้า (ในการครบกจาหนด
ของเวลา) จะทรงจกัดหาลรูกแกะตกัวหนถึกี่ง เปป็นเครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่พอพระทกัยและสกัมฤทธลิธิ์ผล กล่อนรากฐานของโลกไดล้
ถรูกวาง พระบลิดา พระบยุตร และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเหร็นพล้องตรงกกันวล่าคนบาปทกันี้งหลายไมล่อาจถรูกไถล่ดล้วยสลิกี่ง
ตล่าง ๆ ทบีกี่เสพกี่อมสลายไดล้ การไถล่ตล้องมาโดยทางพระโลหลิตประเสรลิฐของพระเมษโปดกทบีกี่ปราศจากตจาหนลิหรพอรลินี้ว
รอย (1 ปต. 1:18-20)

หากเราเขล้าใจจรลิง ๆ วล่าพระเจล้าทรงรรูล้สถึกอยล่างไรเกบีกี่ยวกกับบาป เรากร็ตล้องใชล้เวลาเยอะในการมองไปทบีกี่กล
โกธา หากเราสามารถมองเหร็นและรรูล้สถึกไดล้แมล้เพบียงสกักเลร็กนล้อยวล่าพระเยซรูทรงทนทยุกขร์อะไรบล้างตกันี้งแตล่พระองคร์
ประสรูตลิจนกระทกักี่งพระองคร์ทรงเสรร็จสลินี้นแผนการของการไถล่ เรากร็อาจทราบไดล้สกักเลร็กนล้อยวล่าพระเจล้าทรงเกลบียด
ชกังบาปขนาดไหน! โลหลิตของสกัตวร์ตกัวหนถึกี่งไมล่สามารถตอบสนองขล้อเรบียกรล้องตล่าง ๆ ของพระองคร์ทบีกี่มบีตล่อบาปไดล้ 
ทรูตสวรรคร์ทบีกี่สรูงสล่งทบีกี่สยุดแหล่งสวรรคร์ไมล่สามารถชจาระหนบีนี้บาปนกันี้นไดล้ พระเยซรูพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระเจล้า ทรงเปป็นผรูล้เดบียวในสวรรคร์หรพอในแผล่นดลินโลกทบีกี่สามารถชจาระหนบีนี้นกันี้นไดล้ พระองคร์ทรงเตร็มพระทกัยรกับเอา
รล่างกายหนถึกี่งซถึกี่งเหมพอนกกับพวกพบีกี่นล้องของพระองคร์ และในความเปป็นมนยุษยร์นกันี้นทบีกี่ไรล้บาปและบรลิสยุทธลิธิ์ ทรงถรูก
ทดลองในทยุกประการเหมพอนอยล่างทบีกี่เราถรูกทดลอง (แตล่ไมล่ทรงมบีบาป) พระองคร์ไดล้ทรงปฏลิบกัตลิพระราชกลิจแหล่งการ
ไถล่อกันยลิกี่งใหญล่นกันี้น-ความเปป็นมนยุษยร์ซถึกี่งรวมเปป็นหนถึกี่งกกับความเปป็นพระเจล้า พระเจล้าแทล้จรลิง มนยุษยร์แทล้จรลิง หากไมล่มบี
สลิกี่งทรงสรล้างใดในสวรรคร์ทบีกี่สามารถชจาระหนบีนี้บาปไดล้ เชล่นนกันี้นแลล้วเราจะคาดหวกังไดล้อยล่างไรทบีกี่จะใหล้โลหลิตของเหลล่า
วกัวผรูล้และแพะทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลิอกันบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าสจาเรร็จครบถล้วน ปฟัดเปฝ่าพระพลิโรธอกันชอบธรรมของ
พระองคร์ และตอบสนองขล้อกจาหนดทกันี้งหลายของพระองคร์เพพกี่อทบีกี่หนบีนี้บาปนกันี้นจะถรูกชจาระ?

กฎทกันี้งหลายของพระเจล้าซถึกี่งถรูกนจาเสนอโดยพระเจล้าไดล้แตล่ทจาใหล้สลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงกจาหนดไวล้นกันี้นสกัมฤทธลิธิ์ผล 
พวกมกันไมล่มบีฤทธลิธิ์อจานาจภายในตกัวพวกมกันเอง พวกมกันไมล่สกัมฤทธลิธิ์ผลในการไถล่เราหรพอชล่วยเราใหล้รอด กฎตล่าง ๆ 
ของพระเจล้ามบีประโยชนร์ พวกมกันเปป็นตกัวแทนของความตล่าง ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณ แตล่พวกมกันไมล่มบีคยุณคล่าฝฝ่ายวลิญญาณ
เทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับการชล่วยคนบาปใหล้รอด พวกมกันไมล่สามารถจกัดหาผลลกัพธร์ตล่าง ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณโดยและภายใน
พวกมกันเองไดล้ เครพกี่องสกัตวบรูชาตล่าง ๆ ของคนเลวบี ซถึกี่งแมล้ถรูกพระเจล้าสกักี่งและประกาศสจาหรกับสมกัยนกันี้นโดยเฉพาะ ไดล้
ขจกัดความเปป็นมลทลินภายนอกและในทางพลิธบีการออกไปเสบีย แตล่ไมล่สามารถขจกัดมลทลินภายในดล้านศบีลธรรมซถึกี่ง
บาปกล่อใหล้เกลิดขถึนี้นออกไปไดล้

นบีกี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันเกบีกี่ยวกกับครลิสตจกักร พลิธบีบกัพตลิศมาและพลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าถรูกตกันี้งขถึนี้นมาโดย
พระเจล้า พวกมกันมบีความหมายฝฝ่ายวลิญญาณและพวกมกันเปป็นตกัวแทนของของจรลิงตล่าง ๆ ของพระเจล้า แตล่พวกมกัน
ไมล่มบีฤทธลิธิ์อจานาจทบีกี่จะขจกัดบาปหรพอชล่วยจลิตวลิญญาณใหล้รอด-และพวกมกันไมล่ถล่ายทอดผลประโยชนร์หรพอพระพรฝฝ่าย
วลิญญาณดล้วย จลิตวลิญญาณไดล้รกับพระพรเมพกี่อผรูล้เชพกี่อมองในความเชพกี่อเลยพล้นสกัญลกักษณร์นกันี้นไปสรูล่ตกัวจรลิงนกันี้น

บกัพตลิศมาไมล่ชล่วยเราใหล้รอดและมกันไมล่เพลิกี่มเขล้ากกับความรอด มกันเปป็นพลิธบีหนถึกี่งทบีกี่เราตล้องปฏลิบกัตลิในความเชพกี่อ



ฟฟังตล่อพระบกัญชาของพระครลิสตร์ มกันเปป็นพยานรกับรองวล่าเราไดล้ตายกกับพระองคร์ วล่าเราไดล้ถรูกฝฟังกกับพระองคร์ และ
วล่าเราถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นมากกับพระองคร์เพพกี่อดจาเนลินในความใหมล่ของชบีวลิต

พลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า ซถึกี่งถรูกปฏลิบกัตลิพรล้อมกกับผลแหล่งเถาองยุล่นและขนมปฟังไรล้เชพนี้อ ประกาศการ
วายพระชนมร์ของพระองคร์จนกวล่าพระองคร์เสดร็จกลกับมา มบีสมาชลิกครลิสตจกักรหลายพกันคนทบีกี่รกับพลิธบีระลถึก ฯ และไมล่
ทราบอะไรเลยเกบีกี่ยวกกับความหมายของสลิกี่งทบีกี่พวกเขากจาลกังรกับ! ในครลิสตจกักรหลายแหล่งวกันนบีนี้ ผรูล้รกับใชล้ไมล่เคยเอล่ยถถึง
การเสดร็จกลกับมาขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเลย ไมล่เคยสอนผรูล้คนเกบีกี่ยวกกับเหตยุการณร์อกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นเลย-และ
กระนกันี้นพระวจนะของพระเจล้ากร็ประกาศวล่า “เพราะวล่าพวกทล่านกลินขนมปฟังนบีนี้และดพกี่มจากถล้วยนบีนี้บล่อยเทล่าใด พวก
ทล่านกร็ประกาศการวายพระชนมร์ขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า จนกวล่าพระองคร์จะเสดร็จมา!” (1 คร. 11:26)

ผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วทยุกคนควรปฏลิบกัตลิตามพระครลิสตร์ในการรกับบกัพตลิศมา (มธ. 28:19) ผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิด
ใหมล่แลล้วทยุกคนควรรกับพลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า แตล่ทกันี้งสองพลิธบีนบีนี้ ถถึงแมล้ถรูกตกันี้งขถึนี้นโดยพระเจล้า ไมล่มบีฤทธลิธิ์ทบีกี่จะ
ชล่วยเราใหล้รอด ทบีกี่จะทจาใหล้เรารอดดบีขถึนี้นกวล่าเดลิม หรพอทบีกี่จะรกักษาเราใหล้รอดตล่อไป

ใครบางคนอาจกจาลกังถามวล่า “พวกวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมมบีสกันตลิสยุขอกันสมบรูรณร์และสถานะทบีกี่
ถาวรตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าไหม? พวกเขามบีความมกักี่นใจจรลิง ๆ ไหมวล่าวกันหนถึกี่งพวกเขาจะไดล้เหร็นพระเจล้า?” ใชล่
แลล้วครกับพวกเขาคลิดอยล่างนกันี้น! จงศถึกษาขล้อพระคจาตล่อไปนบีนี้: โยบ 19:25; ดานลิเอล 12:2; เพลงซาโลมอน 2:16; 
เพลงสดยุดบี 23; อลิสยาหร์ 12:2- และในโรม 11:5 เปาโลกลล่าววล่า “แลล้วบกัดนบีนี้กร็ยกังมบีพวกทบีกี่เหลพออยรูล่เชล่นกกันตามการ
ทรงเลพอกไวล้แหล่งพระคยุณ” 

คจาประกาศทบีกี่เปป็นหลกักคจาสอนของเปาโลในขล้อสบีกี่นบีนี้ของการศถึกษาตอนนบีนี้ของเราเปป็นยาขมสจาหรกับชาว
ฮบีบรรูเหลล่านกันี้น และเปป็นเรพกี่องยากสยุดขบีดทบีกี่พวกเขาจะเขล้าใจ พวกเขารรูล้วล่าพระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่บรรพบยุรยุษโดยพวก
ศาสดาพยากรณร์ พวกเขารรูล้วล่าพระเจล้าไดล้ประทานพระราชบกัญญกัตลิใหล้แกล่โมเสส พวกเขารรูล้วล่าพระเจล้าไดล้ประทาน
โครงรล่างสจาหรกับพลกับพลา และพวกเขารรูล้วล่าพวกปยุโรหลิตคนเลวบีถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้า ความรรูล้เกบีกี่ยวกกับขล้อเทร็จจรลิง
จากพระเจล้าเหลล่านบีนี้ถรูกปลรูกฝฟังในพวกเขาแลล้วมาตลอดทยุกชกักี่วอายยุคน-และบกัดนบีนี้เปาโลประกาศวล่าขล้อบกังคกับเหลล่านบีนี้
ทบีกี่พระเจล้าประทานใหล้ถรูกพระเจล้าเอาออกไปแลล้ว และเขากลล่าวคจาพรูดดล้วยใจกลล้าวล่ามกันเปป็นไปไมล่ไดล้จรลิง ๆ ทบีกี่โลหลิต
ของเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกถวายภายใตล้ระบบของโมเสสจะทจาใหล้ผรูล้นมกัสการทกันี้งหลายถถึงความสจาเรร็จและ
ขจกัดบาปของพวกเขาออกไปไดล้! ไมล่แปลกเลยทบีกี่มกันเปป็นเรพกี่องยากทบีกี่พวกเขาจะเขล้าใจ และเปาโลคลิดถถึงเรพกี่องนบีนี้อยล่าง
แนล่นอนเมพกี่อเขายพนยกันสลิกี่งทบีกี่เขากลล่าวทกันทบีดล้วยขล้อความทบีกี่ยกมาจากภาคพกันธสกัญญาเดลิม (ขล้อ 5) โดยแสดงใหล้เหร็น
วล่ามกันอยรูล่ในแผนการของพระเจล้ามาตลอดทบีกี่จะยกเลลิกพกันธสกัญญาเกล่านกันี้นเพราะเหร็นแกล่พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น

ผล่านทางเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้น พระเจล้าทรงสอนเรพกี่องการลบมลทลินแบบตกัวแทน เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่า
นบีนี้ถรูกกจาหนดไวล้เพพกี่อทจาใหล้ผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเขล้าใจขล้อเทร็จจรลิงเกบีกี่ยวกกับบาป ความดจามพดของบาปในสาย
พระเนตรของพระเจล้า การพลิพากษาทบีกี่ไมล่อาจเลบีกี่ยงไดล้ของบาป และทจาใหล้พวกเขาเขล้าใจวล่าพวกเขาตล้องการพระผรูล้
ชล่วยใหล้รอดและมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่สามารถปรากฏตกัวตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้าเพพกี่อพวกเขาไดล้ ในเงา
ของเครพกี่องสกัตวบรูชา พระเจล้าทรงแสดงใหล้เหร็นวล่าวกันหนถึกี่งลรูกแกะทบีกี่แทล้จรลิงจะเสดร็จมา และดล้วยพระโลหลิตของ
พระองคร์เองจะทรงชจาระหนบีนี้บาปเตร็มจจานวน อกันเปป็นการลบมลทลินสจาหรกับบาปของคนทกันี้งโลก



พระราชบกัญญกัตลิเปป็นโครงรล่างของพระเจล้าเพพกี่อสกักี่งสอนและนจาชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นใหล้มบีความเชพกี่อในพระผรูล้ไถล่
ทบีกี่จะเสดร็จมานกันี้น-พระองคร์ผรูล้จะทรงทจาใหล้ทยุกตกัวอกักษรและทยุกจยุดของพระราชบกัญญกัตลิสจาเรร็จจรลิงและจากนกันี้น
ปรนนลิบกัตลิในพลกับพลาแหล่งสวรรคร์ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้าเพพกี่อพวกเขา!

การรอับสภาพเนสนั้อหนอัง
ขล้อ 5: “ดกังนกันี้นเมพกี่อพระองคร์เสดร็จเขล้ามาในโลกแลล้ว พระองคร์จถึงตรกัสวล่า ‘เครพกี่องสกัตวบรูชาและเครพกี่องบรูชา

พระองคร์ไมล่ไดล้ทรงประสงคร์ แตล่พระองคร์ไดล้ทรงจกัดเตรบียมรล่างกายหนถึกี่งไวล้สจาหรกับขล้าพระองคร์”
ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้มาจากเพลงสดยุดบี 40- ภาษาของพระครลิสตร์เอง-ซถึกี่งถรูกใชล้ตรงนบีนี้โดยเปาโลเพพกี่อชล่วยใหล้ชาว

ฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเขล้าใจวล่าเขาไมล่ไดล้กจาลกังดรูถรูกระบบของโมเสสหรพอเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นของคนเลวบี: “เครพกี่องสกัตว
บรูชาและเครพกี่องบรูชาพระองคร์ไมล่ไดล้ทรงประสงคร์ พระองคร์ไดล้ทรงเบลิกหรูของขล้าพระองคร์ เครพกี่องเผาบรูชาและเครพกี่อง
บรูชาไถล่บาป พระองคร์ไมล่ไดล้ทรงเรบียกรล้อง แลล้วขล้าพระองคร์ไดล้ทรูลวล่า “ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว ในหนกังสพอมล้วนนกันี้น
ไดล้มบีเขบียนถถึงเรพกี่องขล้าพระองคร์ ขล้าพระองคร์ชพกี่นชมยลินดบีทบีกี่กระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โอ ขล้าแตล่พระเจล้า
ของขล้าพระองคร์ ใชล่แลล้ว พระราชบกัญญกัตลิของพระองคร์อยรูล่ภายในใจของขล้าพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 40:6-8)

คยุณจะหมายเหตยุวล่ามบีการเบบีกี่ยงเบนจากคจาพรูดในเพลงสดยุดบี 40:6 และคจาพรูดของฮบีบรรู 10:5 อกันแรกกลล่าว
วล่า “พระองคร์ไดล้ทรงเบลิกหรูของขล้าพระองคร์” อกันหลกังกลล่าววล่า “พระองคร์ไดล้ทรงจกัดเตรบียมรล่างกายหนถึกี่งไวล้สจาหรกับ
ขล้าพระองคร์” ทกันี้งสองอกันสพกี่อถถึงความจรลิงเดบียวกกัน

เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษาฮบีบรรูบอกเราวล่าภาษาฮบีบรรูแบบตรงตกัวอล่านวล่า “พระองคร์ทรงขยุดหรูเพพกี่อขล้าพระองคร์แลล้ว” 
และความคลิดกร็คพอวล่าพระเจล้าพระบลิดาทรงขยุดออกมา, ทรงสรล้าง, หรพอทรงปฟัฟื้นหรูเพพกี่อใหล้พระบยุตรสวมใสล่ กลล่าวอบีก
นกัยหนถึกี่ง พระเจล้าไดล้ทรงปฟัฟื้นรล่างกายหนถึกี่งสจาหรกับพระบยุตรของพระองคร์ และนกักี่นแหละคพอสลิกี่งทบีกี่ถรูกกลล่าวในฮบีบรรู 
10:5

คจาพยากรณร์ทบีกี่ถรูกใหล้ไวล้ในเพลงสดยุดบี 40 จะตล้องไมล่ถรูกสกับสนกกับหกัวขล้อของอพยพ 21:6 ทบีกี่นายถรูกสกักี่งใหล้
เจาะใบหรูของคนใชล้ทบีกี่เตร็มใจของเขาใหล้ทะลยุดล้วยเหลร็กแหลม ความหมายฝฝ่ายวลิญญาณอกันลถึกซถึนี้งในเพลงสดยุดบี 40- 
และในพระคจาขล้อนบีนี้ของเราในหนกังสพอฮบีบรรูดล้วย-ชบีนี้ไปยกังผรูล้หนถึกี่งทบีกี่พรล้อมทบีกี่จะเชพกี่อฟฟังผรูล้สกักี่งสอนของตน ขณะทบีกี่ในอพยพ
21:6 แนวคลิดกร็คพอวล่า คนใชล้คนหนถึกี่งทบีกี่ถรูกผรูกมกัดภายใตล้พกันธะถาวรทบีกี่จะใหล้การรกับใชล้แกล่นายของตน

ในฮบีบรรู 2:9 เราเรบียนรรูล้วล่าพระเยซรูทรงไดล้รกับรล่างกายหนถึกี่งทบีกี่ตกี่จากวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียว “เพพกี่อ
พระองคร์ โดยพระคยุณของพระเจล้า จะไดล้ทรงชลิมความตายเพพกี่อมนยุษยร์ทยุกคน” พระกายของพระเยซรูถรูกเตรบียม
พรล้อมไวล้แลล้วโดยพระเจล้าพระบลิดา มกันเปป็นเครพกี่องมพอทบีกี่พระองคร์ทรงใชล้เพพกี่อยอมจจานนพระองคร์เองตล่อพระบลิดาผรูล้
สถลิตในสวรรคร์ เปป็นเครพกี่องมพอแหล่งการนบนอบเชพกี่อฟฟังแบบสลินี้นสยุดใจของพระองคร์ตล่อนนี้จาพระทกัยของพระบลิดา พระ
เยซรูทรงรกับสล่วนของมนยุษยร์-สล่วนทบีกี่เปป็นเนพนี้อหนกัง-และโดยการรกับเอาเนพนี้อหนกัง พระองคร์ทรงใหล้พระองคร์เองอยรูล่ใน
ตจาแหนล่งของการนบนอบเชพกี่อฟฟังและยอมจจานนตล่อทยุกความประสงคร์และคจาบกัญชาของพระบลิดา

เรายพนอยรูล่บนผพนดลินศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์อยล่างแทล้จรลิงเหมพอนเชล่นเคย เพราะวล่าในพระคจาขล้อนบีนี้เรากจาลกังฟฟังพระบยุตร
ของพระเจล้า-พระครลิสตร์ของพระเจล้าผรูล้ไดล้ทรงกลายเปป็นพระเยซรูของมนยุษยร์ เราไดล้ยลินการรล่วมสนลิทแบบใกลล้ชลิด
มากทบีกี่สยุดของพระองคร์กกับพระบลิดาซถึกี่งพระองคร์เคยสถลิตอยรูล่ในพระทรวงของพระบลิดาจนกระทกักี่งวกันนกันี้นทบีกี่พระองคร์



ทรงถรูกปฏลิสนธลิโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ในครรภร์ของมารบียร์หญลิงพรหมจารบีนกันี้น (ลรูกา 1:31,35)
คจาวล่า “ดกังนกันี้น” ซถึกี่งขถึนี้นตล้นขล้อ 5 ชบีนี้ยล้อนไปยกังขล้อเทร็จจรลิงเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกกลล่าวในพระคจาสบีกี่ขล้อแรก และ

ประกาศวล่าเนพกี่องจากเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นภายใตล้ระบบของโมเสสไมล่สามารถขจกัดบาปออกไปหรพอทจาใหล้ผรูล้
นมกัสการถถึงความสจาเรร็จไดล้ พระครลิสตร์จถึงไดล้เสดร็จมา-มลิใชล่เพพกี่อถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่ไรล้ผลเพลิกี่มขถึนี้น แตล่เพพกี่อกระทจา
ตามนนี้จาพระทกัยของพระเจล้า เพพกี่อทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าสจาเรร็จจรลิง และเพพกี่อทจาสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่ถรูกเรบียก
รล้องเพพกี่อชจาระหนบีนี้บาปนกันี้น

พระเยซรูไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลกเพพกี่อถวายบางสลิกี่งทบีกี่ดบีกวล่าการนมกัสการแบบโมเสสพรล้อมกกับพลิธบีกรรม เครพกี่อง
บรูชา และเทศกาลเลบีนี้ยงทกันี้งหมดทบีกี่ยยุล่งยากของมกัน พระองคร์ไดล้ถวายพระองคร์เองแดล่พระเจล้า และบกัดนบีนี้ทรงแทนทบีกี่
พกันธสกัญญาแรกนกันี้นและสถาปนาพกันธสกัญญาทบีกี่สองแลล้ว

พระเยซรูทรงอยรูล่กกับพระบลิดาในเรลิกี่มแรกนกันี้น พระองคร์ทรงเทล่าเทบียมรล่วมกกันกกับพระบลิดาในสลิกี่งสารพกัด 
พระองคร์ทรงทราบความคลิดและนนี้จาพระทกัยของพระบลิดาในเรลิกี่มแรกนกันี้น และ “จากนลิรกันดรร์กาล” พระองคร์ไดล้ถรูก
แตล่งตกันี้งใหล้เปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด คนกลาง ผรูล้ทรูลวลิงวอน มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ และกษกัตรลิยร์ทบีกี่จะเสดร็จมานกันี้น

“พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นเจล้าของเราในการเรลิกี่มแรกแหล่งทางของพระองคร์ กล่อนบรรดาพระราชกลิจในสมกัย
โบราณของพระองคร์ เราไดล้รกับการสถาปนาไวล้ตกันี้งแตล่นลิรกันดรร์กาลมาแลล้ว ตกันี้งแตล่เรลิกี่มแรก หรพอกล่อนแผล่นดลินโลกเปป็น
อยรูล่” (สภษ. 8:22,23) 

ไมล่มบีสลิกี่งใดถรูกซล่อนไวล้จากพระครลิสตร์ ไมล่มบีสลิกี่งใดถรูกเกร็บเปป็นความลกับ พระดจารลิทกันี้งสลินี้นของพระเจล้าตรบีเอกานยุ
ภาพถรูกทราบโดยพระองคร์มาตกันี้งแตล่เรลิกี่มแรก ในยอหร์น 5:20 พระองคร์ตรกัสวล่า “พระบลิดาทรงรกักพระบยุตร และทรง
สจาแดงใหล้พระบยุตรเหร็นสลิกี่งสารพกัด…”

“เครพกี่องสกัตวบรูชาและเครพกี่องบรูชาพระองคร์ไมล่ไดล้ทรงประสงคร์…” มบีกลล่าวเชล่นนบีนี้ไดล้อยล่างไรในเมพกี่อเครพกี่อง
สกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นภายใตล้ระเบบียบคนเลวบีถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้าเองอยล่างชกัดเจนและปฏลิเสธไมล่ไดล้? ในนกัยหนถึกี่ง 
เครพกี่องบรูชาตล่าง ๆ ของคนเลวบีเคยเปป็นทบีกี่ยอมรกับตล่อพระเจล้า และในอบีกนกัยหนถึกี่งพวกมกันกร็ไมล่ไดล้เปป็นทบีกี่ยอมรกับ การ
อล้างอลิงตรงนบีนี้ไมล่ไดล้กลล่าวถถึงการกจาหนดเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้น เพราะวล่าฮบีบรรู 10:8 บอกเราวล่าพวกมกันเคย “ไดล้
ถวายตามพระราชบกัญญกัตลินกันี้น” และพระเจล้าไดล้ประทานพระราชบกัญญกัตลินกันี้น แตล่พวกมกันไมล่เปป็นทบีกี่ยอมรกับตรงทบีกี่วล่า
พระเจล้าไดล้ประสงคร์ทบีกี่จะใหล้เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นบรรลยุเปป้าหมายทบีกี่พระองคร์ทรงกจาหนดไวล้ลล่วงหนล้าแลล้วกล่อน
การวางรากฐานของโลก-เปป้าหมายทบีกี่เครพกี่องบรูชาของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าจะทจาใหล้สจาเรร็จ

“...แตล่พระองคร์ไดล้ทรงจกัดเตรบียมรล่างกายหนถึกี่งไวล้สจาหรกับขล้าพระองคร์” มบีการเนล้นตรงนบีนี้ทบีกี่คจาเชพกี่อม “แตล่” 
ซถึกี่งนจาไปสรูล่ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระกายของพระครลิสตร์-รล่างกายนกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรงสถลิตอยรูล่ภายใน (2 คร. 5:19) - ไดล้
แทนทบีกี่เครพกี่องบรูชาตล่าง ๆ ของคนเลวบีแลล้ว!

พระเจล้าทรงฤทธานยุภาพทกันี้งสลินี้น ทรงทราบทยุกสลิกี่ง ทรงอยรูล่ทยุกแหล่งหน ไมล่เคยมบีเวลาใดเลยทบีกี่พระเจล้าไมล่ไดล้
ทรงเปป็นอยรูล่ ไมล่เคยมบีเวลาใดเลยทบีกี่พระองคร์ไมล่ทรงทราบทยุกสลิกี่งเกบีกี่ยวกกับทยุกคน พระองคร์ทรงทราบตอนจบตกันี้งแตล่
แรกแลล้ว พระองคร์ทรงทราบทยุกสลิกี่งทบีกี่อยรูล่ระหวล่างตอนตล้นกกับตอนจบ อจานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้านกันี้นลนี้จาลถึก กวล้าง
ใหญล่ สรูงสล่ง และวลิเศษเกลินกวล่าความคลิดทบีกี่มบีขบีดจจากกัดจะเรลิกี่มเขล้าใจไดล้ (ผรูล้ชอบธรรมไมล่มบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดย “การ



เขล้าใจ” แตล่โดยความเชพกี่อ-รม. 1:17) ตกันี้งแตล่แรกแลล้ว เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นภายใตล้พกันธสกัญญาของโมเสสไมล่ไดล้
ถรูกออกแบบมาเพพกี่อจะทจาสลิกี่งใดมากไปกวล่าแสดงใหล้คนบาปเหร็นวล่าตนตล้องการพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด วล่าตนตล้องการ
ตกัวแทนทบีกี่ไมล่มบีความผลิดและคนกลางผรูล้หนถึกี่ง ดกังนกันี้นพลกับพลา ปยุโรหลิต เครพกี่องสกัตวบรูชา พระทบีกี่นกักี่งกรยุณา โลหลิต 
ทกันี้งหมดชบีนี้ไปยกังการเสดร็จมาของพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดนกันี้นและเครพกี่องสกัตวบรูชานลิรกันดรร์ของพระองคร์

ดล้วยเหตยุนบีนี้พระเจล้าจถึงไดล้จกัดเตรบียมรล่างกายหนถึกี่งไวล้สจาหรกับพระเยซรูเพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะตายไดล้ พระองคร์ทรง
ถรูกทจาใหล้ “ตกี่จากวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียว” โดยมบีจยุดประสงคร์ทบีกี่ชกัดเจนเพพกี่อทบีกี่จะตายเพราะบาปของ
มนยุษยชาตลิ พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น ซถึกี่งเปป็นเหตยุจจาเปป็นของพระเจล้า ตล้องถรูกยพนยกันโดยโลหลิต มกันถรูกยพนยกันแลล้วโดย
เครพกี่องบรูชาของพระเยซรู-พระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์!

ผมขอเนล้นยนี้จาขล้อเทร็จจรลิงเกบีกี่ยวกกับการไถล่: สลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงตล้องการเพพกี่อทบีกี่จะชจาระหนบีนี้บาปนกันี้น พระองคร์จถึง
จจาเปป็นตล้องจกัดเตรบียมและจกัดหา มนยุษยร์ซถึกี่งเตร็มไปดล้วยความอล่อนกจาลกัง ไมล่สามารถจกัดเตรบียมหรพอจกัดหาเครพกี่องสกัตว
บรูชา ของถวาย หรพอพลิธบีการใดทบีกี่จะขจกัดบาปออกไปไดล้! เราไมล่สมควรไดล้รกับความชอบธรรม เราไมล่บรรลยุถถึงความ
ชอบธรรมโดยความพยายามตล่าง ๆ ของเราเอง เราถรูกทจาใหล้เปป็นคนชอบธรรม:

“เพราะวล่าพระเจล้าไดล้ทรงกระทจา(พระครลิสตร์)ผรูล้มลิไดล้ทรงรรูล้จกักบาป ใหล้เปป็นบาปเพราะเหร็นแกล่พวกเรา เพพกี่อ
พวกเราจะไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นความชอบธรรมของพระเจล้าในพระองคร์” (2 คร. 5:21)

“พระครลิสตร์ทรงไถล่พวกเราใหล้พล้นจากการสาปแชล่งแหล่งพระราชบกัญญกัตลิแลล้ว โดยถรูกทจาใหล้เปป็นคจาสาป
แชล่งเพพกี่อพวกเรา เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘ทยุกคนทบีกี่ถรูกแขวนไวล้บนตล้นไมล้กร็ถรูกสาปแชล่ง’” (กท. 3:13) เอเฟซกัส 1:6
บอกเราวล่าพระเจล้า “ทรงทจาใหล้พวกเราเปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยในผรูล้ทรงเปป็นทบีกี่รกักนกันี้น” เราตล้องรกับสารภาพรล่วมกกับอกัคร
ทรูตเปาโลวล่า “...โดยพระคยุณของพระเจล้า ขล้าพเจล้าเปป็นอยรูล่อยล่างทบีกี่ขล้าพเจล้าเปป็นอยรูล่นบีนี้!” (1 คร. 15:10)

พระเจล้า ผล่านทางและโดยฤทธลิธิ์เดชมหกันตร์ของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ไดล้ทรงสรล้างธรรมชาตลิมนยุษยร์ของ
พระผรูล้ไถล่ พระกายของพระเยซรูไดล้ถรูก “จกัดเตรบียมไวล้”-ไมล่ใชล่โดยกฎธรรมดาเหลล่านกันี้นของการสพบพกันธยุร์ของมนยุษยร์ 
แตล่โดยฤทธลิธิ์เดชเหนพอธรรมชาตลิของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (ลรูกา 1:35)

ขล้อ 6-8: “ในบรรดาเครพกี่องเผาบรูชาและเครพกี่องบรูชาไถล่บาป พระองคร์ไมล่พอพระทกัย แลล้วขล้าพระองคร์ไดล้ทรูล
วล่า “ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว (ในหนกังสพอมล้วนนกันี้นไดล้มบีเขบียนถถึงเรพกี่องขล้าพระองคร์) เพพกี่อจะกระทจาตามพระประสงคร์
ของพระองคร์ โอ พระเจล้าขล้า”’ เมพกี่อพระองคร์ตรกัสดกังนบีนี้แลล้ววล่า “เครพกี่องสกัตวบรูชาและเครพกี่องบรูชาและบรรดาเครพกี่อง
เผาบรูชาและเครพกี่องบรูชาไถล่บาป พระองคร์ไมล่ทรงประสงคร์ และไมล่พอพระทกัยในสลิกี่งเหลล่านกันี้น” ซถึกี่งไดล้ถวายตามพระ
ราชบกัญญกัตลินกันี้น”

ตรงนบีนี้เรามบีการขยายความเนพนี้อหาสล่วนกลางของขล้อ 5 - “เครพกี่องสกัตวบรูชาและเครพกี่องบรูชาพระองคร์ไมล่ไดล้
ทรงประสงคร์” เครพกี่องบรูชาตล่าง ๆ ของคนเลวบีไมล่สามารถทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยไดล้-พวกมกันถรูกกจาหนดไวล้โดย
พระองคร์เพพกี่อชกักี่วระยะหนถึกี่งเทล่านกันี้น

“บรรดาเครพกี่องเผาบรูชาและเครพกี่องบรูชาไถล่บาป” รวมเครพกี่องบรูชาทกันี้งหมดเขล้าไวล้แลล้วซถึกี่งชนชาตลิอลิสราเอล
นจามาถวายแดล่พระเยโฮวาหร์โดยมบีจยุดประสงคร์เพพกี่อรกับการอภกัยโทษและการยกโทษ “เครพกี่องบรูชา” ยกังชบีนี้ไปยกังของ
กจานกัลเหลล่านกันี้นซถึกี่งชาวอลิสราเอลไดล้นจามาโดยมบีจยุดประสงคร์เพพกี่อแสดงการขอบพระคยุณสจาหรกับพระพรตล่าง ๆ จาก



พระเยโฮวาหร์
“...พระองคร์ไมล่พอพระทกัย…” พระเจล้าคงพอพระทกัยกกับการนบนอบเชพกี่อฟฟังและการรกับสารภาพของผรูล้

กระทจาผลิดทบีกี่รรูล้สถึกผลิด แตล่ไมล่ใชล่ในเครพกี่องสกัตวบรูชานกันี้น เพราะวล่ามกันไมล่สามารถกล่อใหล้เกลิดการลบมลทลินบาปทบีกี่แทล้จรลิง
ไดล้ เครพกี่องสกัตวบรูชาและของถวายเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้ตอบสนองขล้อเรบียกรล้องตล่าง ๆ แหล่งความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์และ
พระราชบกัญญกัตลิของพระองคร์ในเรพกี่องคล่าจล้างของบาป พวกมกันไมล่ไดล้ถรูกออกแบบมาเพพกี่อทจาใหล้ผรูล้นมกัสการถถึงความ
สจาเรร็จ และไมล่ทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยอยล่างสมบรูรณร์เกบีกี่ยวกกับบาป

สล่วนตกัวแลล้ว ผมไมล่เชพกี่อวล่าพระเจล้าทรงพอพระทกัยในโลหลิตสกักหยดเดบียวทบีกี่ถรูกทจาใหล้หลกักี่งรลินตกันี้งแตล่สวน
เอเดนจนถถึงกลโกธา พระองคร์ทรงประกาศกล้องวล่า “เจล้าตล้องไมล่ฆล่าคน”-และในภรูเขาบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ใน
ระหวล่างยยุคพกันปปีนกันี้นในแผล่นดลินโลกใหมล่จะไมล่มบีการฆล่า ไมล่มบีการทจาลาย:

“สยุนกัขปฝ่าจะอาศกัยอยรูล่กกับลรูกแกะดล้วย และเสพอดาวจะนอนลงกกับลรูกแพะ และลรูกวกัวกกับสลิงโตหนยุล่มกกับสกัตวร์
อล้วนพบีจะอยรูล่ดล้วยกกัน และเดร็กเลร็ก ๆ จะนจาพวกมกันไป และแมล่วกัวกกับหมบีจะหากลินดล้วยกกัน ลรูก ๆ ของพวกมกันกร็จะ
นอนลงดล้วยกกัน และสลิงโตจะกลินฟางเหมพอนอยล่างวกัวตกัวผรูล้ และทารกกลินนมจะเลล่นอยรูล่ทบีกี่ปากรรูของงรูเหล่า และเดร็กทบีกี่
หยล่านมจะวางมพอของตนบนรกังของงรูทกับทาง สกัตวร์เหลล่านกันี้นจะไมล่ทจารล้ายหรพอทจาลายทกักี่วไปในภรูเขาอกันบรลิสยุทธลิธิ์ของ
เรา เพราะวล่าแผล่นดลินโลกจะเตร็มไปดล้วยความรรูล้ของพระเยโฮวาหร์ เหมพอนอยล่างนนี้จาทกันี้งหลายปกคลยุมทะเลอยรูล่นกันี้น”
(อลิสยาหร์ 11:6-9)

พระเยซรูจะทรงครอบครองจนกวล่าเหลล่าศกัตรรูของพระองคร์กลายเปป็นแทล่นรองพระบาทของพระองคร์ จาก
นกันี้น เมพกี่อสลิกี่งสารพกัดสจาเรร็จครบถล้วน เมพกี่อยยุคนลิรกันดรร์เหลล่านกันี้นเรลิกี่มตล้นหลกังจากการสรูล้รบของโกกและมาโกก สลิกี่งสารพกัด
จะถรูกสรล้างใหมล่-ฟป้าใหมล่ แผล่นดลินโลกใหมล่ และนครขาวดยุจมยุกดานกันี้น จะไมล่มบีการทจาใหล้โลหลิตตกอบีกตล่อไป ไมล่มบีการ
เขล่นฆล่าอบีกตล่อไป พระเจล้าไมล่ทรงพอพระทกัยในความตายของสกัตวร์เหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงฆล่าในสวนเอเดนเพพกี่อ
จกัดหาเครพกี่องปกปปิดสจาหรกับความเปลพอยเปลล่าและความละอายของอาดกัมและเอวา: แตล่โลหลิตของพวกมกัน (และ
โลหลิตของสกัตวร์ทยุกตกัวทบีกี่ถรูกฆล่าเปป็นเครพกี่องสกัตวบรูชาและเครพกี่องบรูชาตลอดหลายยยุคสมกัย) ชบีนี้ไปยกังพระเมษโปดกของ
พระเจล้าทบีกี่ปราศจากตจาหนลิหรพอรลินี้วรอย-พระองคร์ผรูล้ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ตรกัสวล่า “นบีกี่เปป็นบยุตรทบีกี่รกักของเรา ผรูล้ซถึกี่งเราพอใจยลิกี่ง
นกัก!”

ยอหร์นผรูล้เปป็นทบีกี่รกัก ซถึกี่งถรูกเนรเทศไปอยรูล่เกาะปฟัทมอสเพราะคจาพยานของเขา เขบียนไวล้วล่า “และขล้าพเจล้าไดล้
แลเหร็น และดรูเถลิด ในทล่ามกลางพระทบีกี่นกักี่งกกับสกัตวร์ทกันี้งสบีกี่นกันี้น และในทล่ามกลางพวกผรูล้อาวยุโสนกันี้น พระเมษโปดก
ประทกับยพนอยรูล่ประหนถึกี่งทรงถรูกปลงพระชนมร์แลล้ว ทรงมบีเขาเจร็ดเขาและมบีนกัยนร์ตาเจร็ดดวง ซถึกี่งเปป็นพระวลิญญาณทกันี้ง
เจร็ดของพระเจล้า ทบีกี่ทรงสล่งออกไปทกักี่วแผล่นดลินโลก และพระเมษโปดกนกันี้นไดล้มาและเอาหนกังสพอมล้วนนกันี้นออกไปจาก
พระหกัตถร์ขวาของพระองคร์ ผรูล้ประทกับบนพระทบีกี่นกักี่งนกันี้น…และขล้าพเจล้ากร็มองดรู และขล้าพเจล้าไดล้ยลินเสบียงของทรูต
สวรรคร์เปป็นอกันมากอยรูล่ลล้อมรอบพระทบีกี่นกักี่ง และรอบพวกสกัตวร์และผรูล้อาวยุโสทกันี้งหลายนกันี้น และจจานวนทรูตสวรรคร์เหลล่า
นกันี้นนกับเปป็นโกฏลิ ๆ เปป็นแสน ๆ โดยกลล่าวดล้วยเสบียงดกังวล่า “พระเมษโปดกผรูล้ทรงถรูกปลงพระชนมร์แลล้วนกันี้น ทรง
สมควรทบีกี่จะไดล้รกับฤทธลิธิ์เดช และทรกัพยร์สมบกัตลิ และสตลิปฟัญญา และอานยุภาพ และเกบียรตลิ และสงล่าราศบี และคจา
สรรเสรลิญ” (วว. 5:6,7,11,12)



“แลล้วขล้าพระองคร์ไดล้ทรูลวล่า “ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว (ในหนกังสพอมล้วนนกันี้นไดล้มบีเขบียนถถึงเรพกี่องขล้าพระองคร์)
เพพกี่อจะกระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โอ พระเจล้าขล้า”’

ในทบีกี่นบีนี้เรามบีคจาพยานของพระบยุตรเกบีกี่ยวกกับความเตร็มพระทกัยของพระองคร์ทบีกี่จะกระทจาสลิกี่งสารพกัดทบีกี่ไดล้ถรูก
กจาหนดไวล้เพพกี่อจกัดหาการชจาระหนบีนี้บาปนกันี้นเตร็มจจานวน-การชจาระหนบีนี้ทบีกี่จะทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยอยล่างเตร็มเปปีปี่ยม
และจกัดหาความรอดอกันสมบรูรณร์แบบเพพกี่อทยุกคนทบีกี่ยอมเชพกี่อ

นบีกี่พาเรายล้อนกลกับไปยกังการประชยุมสภานลิรกันดรร์เหลล่านกันี้นของพระเจล้าตรบีเอกานยุภาพ การประชยุมสภาทกันี้ง
หลายทบีกี่ถรูกจกัดขถึนี้นกล่อนการวางรากฐานของโลก ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ประกาศวล่ามกันถรูกกจาหนดไวล้ลล่วงหนล้าแลล้วโดย
พระเจล้าตรบีเอกานยุภาพวล่าเครพกี่องสกัตวบรูชาและของถวายทบีกี่ดบีพอจะตล้องถรูกถวาย เครพกี่องบรูชาหนถึกี่งทบีกี่จะชดเชยอยล่าง
เตร็มทบีกี่สจาหรกับการดรูถรูกนกันี้นทบีกี่บาปไดล้สยุมทกับบนเกบียรตลิและความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าเมพกี่ออาดกัมจงใจไมล่เชพกี่อฟฟังพระ
บกัญชาของพระเจล้า

ณ ทบีกี่ประชยุมสภากล่อนการเนรมลิตสรล้างนกันี้นของพระเจล้าตรบีเอกานยุภาพ มกันจถึงถรูกตกัดสลินชบีนี้ขาดแลล้ววล่าพระ
เยซรูพระบยุตรจะทรงรกับรล่างกายหนถึกี่ง รกับสภาพเนพนี้อหนกังในธรรมชาตลิมนยุษยร์และในรล่างกายนกันี้นจะทรงยกชรู ตอบ
สนอง และทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลิบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าสจาเรร็จจรลิง ในรล่างกายแบบมนยุษยร์พระเยซรูทกันี้งใหล้เกบียรตลิพระ
ราชบกัญญกัตลินกันี้นและทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลินกันี้นมบีเกบียรตลิ พระองคร์ทรงทจาในรล่างกายนกันี้นสลิกี่งทบีกี่พระราชบกัญญกัตลิทจาไมล่ไดล้
เพราะความอล่อนแอของเนพนี้อหนกัง: พระองคร์ทรงทจาใหล้ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าอลิกี่มเอมแลล้ว

“...เพพกี่อจะกระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โอ พระเจล้าขล้า” มกันไมล่ใชล่แคล่นนี้จาพระทกัยของพระเจล้าทบีกี่
บาปทกันี้งหลายไดล้รกับการยกโทษและถรูกขจกัดออกไปเสบีย ทบีกี่หนบีนี้บาปนกันี้นถรูกชจาระแลล้วเทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับการไถล่ มกัน
เปป็นนนี้จาพระทกัยของพระเจล้าทบีกี่ผรูล้ทบีกี่ถรูกไถล่นกันี้นถรูกทจาใหล้ถถึงความสจาเรร็จและเหมาะสมสจาหรกับอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ ดกัง
นกันี้น ผล่านทางเครพกี่องบรูชาเดบียวนกันี้นของพระครลิสตร์ พระองคร์จถึงไมล่เพบียงไถล่คนบาป แตล่ “โดยการทรงถวายเครพกี่องบรูชา
หนเดบียว พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาใหล้คนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์แลล้วถถึงทบีกี่สจาเรร็จเปป็นนลิตยร์” (ฮบ. 10:14)

นนี้จาพระทกัยของพระเจล้าสจาหรกับเราไมล่ใชล่แคล่ทบีกี่เรามบีชบีวลิต แตล่ทบีกี่เรามบีชบีวลิตอยล่างครบบรลิบรูรณร์ ไมล่ใชล่แคล่เราไดล้
รกับการอภกัยจากความผลิดของบาปและมบีสกันตลิสยุขกกับพระองคร์ แตล่นนี้จาพระทกัยของพระองคร์สจาหรกับเรากร็คพอ ทบีกี่เรา
เปป็นผรูล้รกับพระคยุณและความโปรดปรานของพระองคร์-และมกันเปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยของพระองคร์ทบีกี่จะอวยพรอยล่าง
บรลิบรูรณร์ทยุกคนทบีกี่ยอมจจานนจลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกายแดล่พระองคร์ วกันหนถึกี่งพระองคร์จะจกัดแสดงเหลล่าวลิสยุทธลิชน
ของพระองคร์ในนครขาวดยุจมยุกดานกันี้น และจะแสดงใหล้เหร็น “บรรดาความมกักี่งคกักี่งอกันเหลพอลล้นแหล่งพระคยุณของ
พระองคร์ ในความเมตตาของพระองคร์ทบีกี่มบีตล่อพวกเราโดยทางพระเยซรูครลิสตร์” (อฟ. 2:7) อยล่าลพมเปป็นอกันขาดวล่า
พระเจล้าทรงชล่วยเราใหล้รอดเพราะเหร็นแกล่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32) และทรงยอมรกับเราอยล่างเปปีปี่ยมพระคยุณแลล้
ว “เพพกี่อจะเปป็นทบีกี่สรรเสรลิญสงล่าราศบีแหล่งพระคยุณของพระองคร์” (อฟ. 1:6)

สลิกี่งใด ๆ และสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พอพระทกัยพระเจล้าตล้องสมบรูรณร์แบบ และพระองคร์ทรงตกันี้งพระทกัยแนล่วแนล่ใน
พระองคร์เองวล่าเครพกี่องบรูชานกันี้นซถึกี่งสามารถนจาความพอใจเกบีกี่ยวกกับหนบีนี้บาปนกันี้นมาใหล้ตล้องเปป็นเครพกี่องบรูชาทบีกี่สมบรูรณร์
แบบ ไมล่อาจมบีรล่องรอยของบาปทบีกี่ถรูกเชพกี่อมโยงไดล้กกับเครพกี่องบรูชานกันี้นทบีกี่พอพระทกัยพระองคร์ “ผรูล้ทรงกระทจาทยุกสลิกี่งตาม
การปรถึกษาแหล่งพระประสงคร์ของพระองคร์เอง” (อฟ. 1:11)



พระเยซรูครลิสตร์พระบยุตรทรงสอดคลล้องอยล่างสมบรูรณร์แบบกกับนนี้จาพระทกัยของพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ แมล้
กระทกักี่งกล่อนการวางรากฐานของโลก: “คพอทล่านผรูล้นบีนี้แหละจะสรล้างพระวลิหารของพระเยโฮวาหร์ และทล่านจะแบก
รกับสงล่าราศบีนกันี้น และจะประทกับและปกครองอยรูล่บนราชบกัลลกังกร์ของทล่าน และทล่านจะเปป็นปยุโรหลิตอยรูล่บนราช
บกัลลกังกร์ของทล่าน และคจาปรถึกษาแหล่งสกันตลิจะอยรูล่ระหวล่างทล่านทกันี้งสอง’” (ศคย. 6:13)

ในยอหร์น 10:17 พระเยซรูตรกัสวล่า “เหตยุฉะนกันี้นพระบลิดาของเราจถึงทรงรกักเรา เพราะเราสละชบีวลิตของเรา 
เพพกี่อเราจะรกับชบีวลิตนกันี้นคพนมาอบีก” และในยอหร์น 8:28,29 พระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าศกัตรรูของพระองคร์วล่า “เมพกี่อทล่านทกันี้ง
หลายไดล้ยกบยุตรมนยุษยร์ขถึนี้นไวล้แลล้ว เมพกี่อนกันี้นทล่านทกันี้งหลายกร็จะรรูล้วล่าเราเปป็นผรูล้นกันี้น และรรูล้วล่าเราไมล่ทจาสลิกี่งใดเลยตามใจ
ของตกัวเราเอง แตล่พระบลิดาของเราทรงสอนเราแลล้วอยล่างไร เรากร็กลล่าวสลิกี่งเหลล่านบีนี้ และพระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงสล่งเรามา
กร็ทรงสถลิตอยรูล่กกับเรา พระบลิดาไมล่ไดล้ทรงทลินี้งเราไวล้ตามลจาพกัง เพราะวล่าเราทจาสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งเปป็นทบีกี่ชอบพระทกัย
พระองคร์เสมอ”

พระเยซรูทรงเตร็มพระทกัยรกับเอารล่างกายหนถึกี่งและทรงถรูกทจาใหล้ตกี่จากวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์เพพกี่อชลิมความตาย
เพพกี่อมนยุษยร์ทยุกคน พระองคร์ทรงเตร็มพระทกัยถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนพวกพบีกี่นล้องของพระองคร์ในทยุกประการเพพกี่อทบีกี่
พระองคร์จะทรงกลายเปป็นมหาปยุโรหลิตทบีกี่เปปีปี่ยมกรยุณาและสกัตยร์ซพกี่อ พระองคร์ทรงเตร็มพระทกัยถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้รกับ
ประกกันแหล่งพกันธสกัญญาหนถึกี่งทบีกี่ดบีกวล่า และพระองคร์ทรงเตร็มพระทกัยเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณา! พระเยซรูพระบยุตร
ทรงเหร็นชอบตามนนี้จาพระทกัยของพระบลิดา และ “ดกังนกันี้นเมพกี่อพระองคร์เสดร็จเขล้ามาในโลกแลล้ว พระองคร์จถึงตรกัสวล่า…
พระองคร์ไดล้ทรงจกัดเตรบียมรล่างกายหนถึกี่งไวล้สจาหรกับขล้าพระองคร์…แลล้วขล้าพระองคร์ไดล้ทรูลวล่า “ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์มา
แลล้ว…เพพกี่อจะกระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โอ พระเจล้าขล้า…สจาเรร็จแลล้ว!” พระเยซรูไดล้ทรงกระทจาสลิกี่ง
สารพกัดทบีกี่ชอบพระทกัยพระบลิดาเสมอ

“ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว (ในหนกังสพอมล้วนนกันี้นไดล้มบีเขบียนถถึงเรพกี่องขล้าพระองคร์)” แสดงใหล้เหร็นวล่าพระภาค
และพระราชกลิจของพระครลิสตร์ไมล่อาจแยกออกไดล้จากคจาพยานของภาคพกันธสกัญญาเดลิม พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อ
ทจาใหล้ทกันี้งพระราชบกัญญกัตลิและพวกศาสดาพยากรณร์สจาเรร็จจรลิง (มธ. 5:17)

ในยอหร์น 5:39 พระองคร์ตรกัสแกล่ชนชาตลิของพระองคร์เองวล่า “จงคล้นดรูในพระคกัมภบีรร์ เพราะทล่านทกันี้งหลาย
คลิดวล่าในพระคกัมภบีรร์นกันี้นทล่านทกันี้งหลายมบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และพระคกัมภบีรร์นกันี้นเปป็นขล้อความซถึกี่งเปป็นพยานถถึงเรา” พระองคร์
ทรงเปป็นหกัวขล้อสยุดยอดของคจาพยานในภาคพกันธสกัญญาเดลิม

สลิกี่งทบีกี่พระเยซรูทรงสอนอกัครทรูตสลิบสองคนนกันี้นกล่อนการถรูกตรถึงกางเขนของพระองคร์ พระองคร์ทรงทวนซนี้จา
ใหล้พวกเขาฟฟังหลกังจากการคพนพระชนมร์ของพระองคร์ ในลรูกา 24:44 พระองคร์ตรกัสวล่า “นบีกี่เปป็นบรรดาถล้อยคจาซถึกี่ง
เราไดล้กลล่าวไวล้แกล่ทล่านทกันี้งหลายขณะทบีกี่เรายกังอยรูล่กกับทล่านทกันี้งหลายวล่า สลิกี่งสารพกัดจะตล้องสจาเรร็จ ซถึกี่งถรูกเขบียนไวล้ในพระ
ราชบกัญญกัตลิของโมเสส และในพวกศาสดาพยากรณร์ และในหนกังสพอสดยุดบี เกบีกี่ยวกกับเรานกันี้น”

คจาพยานของพระครลิสตร์กร็คพอ “ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว เพพกี่อจะกระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ 
โอ พระเจล้าขล้า”-และพระองคร์ทรงประกาศในลมหายใจเดบียวกกันนกันี้นวล่า “ในหนกังสพอมล้วนนกันี้นไดล้มบีเขบียนถถึงเรพกี่องขล้า
พระองคร์!” (หนกังสพอมล้วนทบีกี่วล่านบีนี้หมายถถึงพระวจนะของพระเจล้า ซถึกี่งเหลล่าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์บกันทถึกสลิกี่งทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์
ทรงดลใจพวกเขาใหล้เขบียน) พระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงเปป็นสรยุปรวมและเนพนี้อแทล้ของการประชยุมสภา



ทกันี้งหมดนกันี้นของพระเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้รกับฝากพระสกัญญาทยุกประการของพระเจล้าตรบีเอกานยุภาพนลิรกันดรร์: 
“เพราะวล่าบรรดาพระสกัญญาของพระเจล้าในพระองคร์กร็เปป็น ใชล่ และในพระองคร์เปป็น เอเมน เพพกี่อเปป็นทบีกี่ถวายสงล่า
ราศบีแดล่พระเจล้าโดยพวกเรา” (2 คร. 1:20)

ลองคลิดดรูใหล้ดบีครกับ: พระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงอยรูล่ในพระคจาขล้อแรกของภาคพกันธสกัญญาเดลิม 
และทรงอยรูล่ในพระคจาขล้อแรกของภาคพกันธสกัญญาใหมล่เชล่นกกัน ในปฐมกาล 1:1 เราอล่านวล่า “ในเรลิกี่มแรกนกันี้น
พระเจล้าทรงเนรมลิตสรล้างฟป้าสวรรคร์และแผล่นดลินโลก” ในยอหร์น 1:3 เราเรบียนรรูล้วล่า “สลิกี่งสารพกัด” ไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้น
โดยพระเยซรูครลิสตร์ ดกังนกันี้นพระเจล้าจถึงไดล้ทรงสรล้างฟป้าสวรรคร์และแผล่นดลินโลกโดยพระเยซรูครลิสตร์

จากนกันี้นในมกัทธลิว 1:1 เราอล่านวล่า “หนกังสพอแหล่งพงศร์พกันธยุร์ของพระเยซรูครลิสตร์…” และครลิสตจกักรของ
พระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ไดล้ถรูกเลพอกในพระครลิสตร์กล่อนการวางรากฐานของโลก (อฟ. 1:4) ใชล่แลล้วครกับ พระ
ครลิสตร์ทรงเปป็นสารพกัดในสารพกัด

ในอลิสยาหร์ 42:1 พระเจล้าตรกัสเกบีกี่ยวกกับพระบยุตรของพระองคร์วล่า “ดรูเถลิด ผรูล้รกับใชล้ของเรา ผรูล้ซถึกี่งเราเชลิดชรู ผรูล้
เลพอกสรรของเรา ผรูล้ซถึกี่งจลิตใจของเราชพกี่นชมยลินดบี เราไดล้เอาวลิญญาณของเราสวมทล่านไวล้ ทล่านจะนจาการพลิพากษา
ออกมาสรูล่พวกคนตล่างชาตลิ”

ปฟัจจกัยควบคยุมแหล่งธรรมชาตลิมนยุษยร์ของพระครลิสตร์ถรูกแสดงออกในยอหร์น 4:34: “พระเยซรูตรกัสกกับพวก
เขาวล่า “อาหารของเราคพอการกระทจาตามนนี้จาพระทกัยของพระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงสล่งเรามา และเพพกี่อทจาใหล้งานของ
พระองคร์สจาเรร็จ” พระครลิสตร์ของพระเจล้าไดล้ทรงกลายเปป็นพระเยซรูของมนยุษยร์ในรล่างกายแบบมนยุษยร์ เพพกี่อทจาใหล้สลิกี่ง
ซถึกี่งพระเจล้าพระบลิดาทรงกจาหนดไวล้กล่อนการวางรากฐานของโลกกลายเปป็นจรลิง-และพระองคร์ทรงทจาเชล่นนกันี้นจรลิง ๆ
พระองคร์ตรกัสวล่า “แตล่เรามบีบกัพตลิศมาอยล่างหนถึกี่งทบีกี่จะตล้องรกับ และเราถรูกบบีบคกันี้นเหลพอเกลินจนกวล่ามกันจะสจาเรร็จ” (ลรูก
า 12:50) พระองคร์ทรงทราบความขมขพกี่นนกันี้น ความเจร็บปวดนกันี้นและความปวดรล้าวซถึกี่งจะมาพรล้อมกกับบกัพตลิศมานกันี้น
ไมล่มบีมนยุษยร์ทบีกี่ตายไดล้คนใดสามารถสรูล้ทนสลิกี่งทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้ทรงทนทยุกขร์แทนทบีกี่เราไดล้ ถถึงกระนกันี้น พระองคร์กร็ทรง
ปรารถนาทบีกี่จะรกับบกัพตลิศมาดล้วยบกัพตลิศมานกันี้นเพราะวล่าพระองคร์ไดล้เสดร็จมายกังแผล่นดลินโลกเพพกี่อกระทจาตามนนี้จา
พระทกัยของพระบลิดา

พระองคร์ไมล่ไดล้อล้อนวอนยรูดาสใหล้ทรยศพระองคร์ พระองคร์ไมล่ไดล้ขอรล้องยรูดาสไมล่ใหล้ขายพระองคร์เพพกี่อแลก
กกับเงลินสามสลิบเหรบียญ แทนทบีกี่จะทจาเชล่นนกันี้น ทกันทบีหลกังจากการสถาปนาพลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า พระองคร์
ตรกัสแกล่ยรูดาสวล่า “สลิกี่งทบีกี่ทล่านจะทจา จงทจาเรร็ว ๆ เถลิด” (ยอหร์น 13:27)

เมพกี่อพระเยซรูทรงประกาศวล่าพระองคร์จะเสดร็จเขล้าไปในกรยุงเยรรูซาเลร็ม “และจะทนทยุกขร์หลายประการ
จากพวกผรูล้อาวยุโสและพวกปยุโรหลิตใหญล่และพวกธรรมาจารยร์ และจะถรูกประหารชบีวลิตเสบีย” เปโตรกร็ตจาหนลิ
พระองคร์โดยทรูลวล่า “ใหล้สลิกี่งนบีนี้อยรูล่หล่างไกลจากพระองคร์เถลิด พระองคร์เจล้าขล้า สลิกี่งนบีนี้จะไมล่เกลิดขถึนี้นแกล่พระองคร์เลย!” 
พระเยซรูทรงชมเชยเขาสจาหรกับถล้อยคจาทบีกี่กรยุณาและเหร็นอกเหร็นใจเหลล่านบีนี้ไหม? พระองคร์ไมล่ไดล้ชมเชย! พระองคร์
ตรกัสแกล่เปโตรวล่า “เจล้าจงถอยไปขล้างหลกังเรา ซาตานเออ๋ย เจล้าเปป็นเครพกี่องกบีดขวางแกล่เรา” (มธ. 16:21-23) 

คจากรบีก สะกกันี้นดาลอน ซถึกี่งถรูกแปลเปป็น “เครพกี่องกบีดขวาง” ในขล้อพระคจาตอนนบีนี้เดลิมทบีเปป็น “ชพกี่อของสล่วน
หนถึกี่งของกกับดกักซถึกี่งมบีเหยพกี่อลล่อผรูกตลิดไวล้ ดกังนกันี้น กกับดกักหรพอบล่วงนกันี้นเอง….ในถล้อยคจาของเปโตร องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรง



เลร็งเหร็นบล่วงแรล้วทบีกี่ซาตานวางไวล้ดกักจกับพระองคร์” Vine’s Dictionary of New Testament Words อล่านไวล้เชล่น
นบีนี้

บนภรูเขาแหล่งการทดลองนกันี้นซาตานไดล้พยายามหกันองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าไปเสบียจากกลโกธา (มธ. 4:1-11) 
และในการพรูดผล่านเปโตร มกันกร็กจาลกังพยายามอบีกหนเพพกี่อทจาใหล้พระครลิสตร์หกันหลกังใหล้กลโกธาและหกันพระองคร์ไป
เสบียจากภารกลิจหนถึกี่งเดบียวนกันี้นซถึกี่งพระทกัยและจลิตวลิญญาณของพระองคร์จดจล่ออยล่างเตร็มทบีกี่อยรูล่กกับภารกลิจนกันี้น-การ
ทจาใหล้พระราชกลิจนกันี้นทบีกี่พระบลิดาไดล้สล่งพระองคร์มากระทจาใหล้สจาเรร็จครบถล้วน-พระราชกลิจหนถึกี่งทบีกี่จะจกัดหาความรอด
อกันสมบรูรณร์และครบถล้วน

ยลิกี่งพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเราทรงเขล้าใกลล้การตล่อสรูล้ครกันี้งสยุดทล้ายนกันี้นมากเทล่าไร ความสมบรูรณร์แบบแหล่งการ
อยุทลิศตกัวของพระองคร์ตล่อพระเจล้าพระบลิดากร็ยลิกี่งปรากฏเปป็นพระพรมากเทล่านกันี้น เมพกี่อพระเยซรูทรงถรูกจกับกยุม เปโตรกร็
ชกักดาบของตนและฟฟันหรูของคนใชล้ของมหาปยุโรหลิตขาด แตล่พระเยซรูตรกัสแกล่เปโตรวล่า “จงเอาดาบของทล่านใสล่ฝฟัก
เสบีย ถล้วยซถึกี่งพระบลิดาของเราประทานแกล่เราแลล้วนกันี้น เราจะไมล่ดพกี่มจากถล้วยนกันี้นหรพอ” (ยอหร์น 18:11) และจากนกันี้น
ดล้วยความเตร็มพระทกัย “ทล่านถรูกนจาไปเหมพอนแกะเพพกี่อการฆล่า และเหมพอนลรูกแกะทบีกี่เปป็นใบล้อยรูล่หนล้าผรูล้ตกัดขนของมกัน
ฉกันใด ทล่านกร็ไมล่อล้าปากของทล่านเลยฉกันนกันี้น” (กลิจการ 8:32) ดกังนกันี้นคจาพยากรณร์ของอลิสยาหร์ 53:7 จถึงสจาเรร็จจรลิงใน
พระองคร์ หลายรล้อยปปีกล่อนพระครลิสตร์ทรงประสรูตลิ ความเชพกี่อฟฟังและความเตร็มพระทกัยของพระองคร์ทบีกี่จะกระทจา
ตามนนี้จาพระทกัยของพระบลิดาถรูกแสดงออกแลล้วโดยพระวลิญญาณแหล่งคจาพยากรณร์ (อสย. 50:5,6)

มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าสลิกี่งทบีกี่พระเยซรูไดล้ทรงกระทจาเปป็นเพราะความรกักอกันยลิกี่งใหญล่ของพระองคร์ทบีกี่มบีตล่อเรา-
พระองคร์ไดล้ทรงรกักเราและสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพพกี่อเรา แตล่ความชพกี่นบานมากทบีกี่สยุดแหล่งชบีวลิตของพระองคร์และ
เปป้าหมายของสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจากร็คพอ เพพกี่อกระทจาตามนนี้จาพระทกัยของพระบลิดาและนบนอบเชพกี่อ
ฟฟังตล่อพระองคร์อยล่างสมบรูรณร์ ความรกักแรกของพระองคร์มบีใหล้แกล่พระบลิดา ตามทบีกี่ถรูกแสดงออกในยอหร์น 14:31: 
“...แตล่เพพกี่อโลกจะทราบวล่าเรารกักพระบลิดา และพระบลิดาไดล้ทรงใหล้คจาบกัญชาแกล่เราอยล่างไร เรากร็กระทจาอยล่าง
นกันี้น…”

ผมอยากเนล้นวล่าสองครกันี้งในขล้อ 6 ถถึงขล้อ 8 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าพระเจล้าไมล่ทรงพอ
พระทกัยในบรรดาเครพกี่องสกัตวบรูชา ของถวาย และเครพกี่องเผาบรูชาซถึกี่งถรูกถวายตามพระราชบกัญญกัตลิ สจาหรกับผมนบีกี่มบี
นกัยสจาคกัญ เครพกี่องบรูชาเหลล่านบีนี้ถรูกบกัญชาโดยพระเจล้า-แตล่พวกมกันไมล่ไดล้ทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าหรพอความ
บรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์อลิกี่มเอม และพวกมกันไมล่ไดล้นจาสกันตลิสยุขและความมกักี่นใจมาสรูล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถวายเครพกี่องสกัตวบรูชา
และนจาเสนอของถวายเหลล่านกันี้น พวกมกันแคล่ชบีนี้ไปยกังพระเมษโปดกของพระเจล้าและพระโลหลิตของพระองคร์ทบีกี่หลกักี่ง
รลินบนกลโกธา

ขล้อ 9: “แลล้วพระองคร์ตรกัสวล่า “ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว เพพกี่อจะกระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ 
โอ พระเจล้าขล้า” พระองคร์ทรงเอาอกันแรกนกันี้นออกไปเสบีย เพพกี่อพระองคร์จะทรงแตล่งตกันี้งอกันทบีกี่สองนกันี้น” 

ไมล่วล่าเราพบการทวนซนี้จาทบีกี่ใดกร็ตามในพระคกัมภบีรร์ สลิกี่งซถึกี่งถรูกทวนซนี้จานกันี้นกร็มบีความสจาคกัญสยุดขบีด เพราะ
พระเจล้าไมล่จจาเปป็นตล้องกลล่าวสลิกี่งใดซนี้จา ๆ เพพกี่อทจาใหล้มกันเปป็นความจรลิง ตรงนบีนี้ในขล้อ 9 เปาโลออกความเหร็นเกบีกี่ยวกกับ
คจาพรูดอกันโดดเดล่นนกันี้นทบีกี่ยกมาจากเพลงสดยุดบี 40 ซถึกี่งถรูกใหล้แลล้วในขล้อ 7 มบีพยากรณร์ไวล้แลล้วในสมกัยของดาวลิดวล่า



เครพกี่องสกัตวบรูชาของพวกเลวบี ซถึกี่งถถึงแมล้พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งและถรูกถวายตามพระราชบกัญญกัตลิ  จะถรูกปฏลิเสธเสบีย
เพราะวล่าไมล่มบีเครพกี่องบรูชาใดนอกจากพระครลิสตร์เองทบีกี่สามารถทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยอยล่างสมบรูรณร์ไดล้

“ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว เพพกี่อจะกระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โอ พระเจล้าขล้า” พระเยซรูไดล้
เสดร็จจากสงล่าราศบีและความไพบรูลยร์แหล่งสวรรคร์มาสรูล่ความยากจนแหล่งแผล่นดลินโลกเพพกี่อกระทจาตามนนี้จาพระทกัยของ
พระบลิดาในการจกัดหาแผนการแหล่งความรอดทบีกี่สมบรูรณร์แบบและครบบรลิบรูรณร์ และเพราะผรูล้ทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็น
และสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ทรงทจาสจาเรร็จ “พระองคร์ทรงเอาอกันแรกนกันี้นออกไปเสบีย เพพกี่อพระองคร์จะทรงแตล่งตกันี้งอกันทบีกี่สอง
นกันี้น” “อกันแรก” นกันี้นหมายถถึงบรรดาเครพกี่องสกัตวบรูชาและเครพกี่องบรูชาตล่าง ๆ ของขล้อ 8 “อกันทบีกี่สอง” นกันี้นหมายถถึง
สล่วนแรกของขล้อ 9- การเสดร็จมาของพระครลิสตร์เพพกี่อกระทจาตามนนี้จาพระทกัยของพระเจล้า

คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “เอาออกไปเสบีย” ถรูกใชล้เกพอบทยุกครกันี้งในการเอาชบีวลิตไปเสบีย เชล่นในกลิจการ 
12:19 และ 16:27 มกันเปป็นคจาทบีกี่มบีพลกังมากกวล่าคจาเรบียกนกันี้นในฮบีบรรู 8:13 ซถึกี่งพรูดถถึงพกันธสกัญญาอกันเกล่านกันี้นวล่า “ถรูก
ทจาใหล้เกล่า เสพกี่อมลง กจาลกังเกล่าแกล่ไปนกันี้น และหายลกับไป” สลิกี่งซถึกี่งตายไปแลล้วกร็ไรล้ประโยชนร์และตล้องถรูกฝฟัง ดกังนกันี้นเงา
เหลล่านกันี้นของโมเสสจถึงตายไปแลล้ว พวกมกันถรูกเอาออกไปเสบียและถรูกฝฟัง

พระราชบกัญญกัตลิมบีผลบกังคกับใชล้ตกันี้งแตล่โมเสสจนถถึงพระครลิสตร์ แตล่พระองคร์ทรงนจาความหวกังอกันดบีกวล่าเขล้ามา
แลล้วซถึกี่งโดยความหวกังนกันี้นเราเขล้าไปใกลล้พระเจล้า มบีใจกลล้าเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดโดย “ทางทบีกี่ใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิต” สลิกี่ง
สารพกัดทบีกี่พวกศาสดาพยากรณร์ไดล้พยากรณร์ไวล้และผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีไดล้ประกาศไดล้กลายเปป็นความจรลิงแลล้วในพระ
ครลิสตร์: “เพราะวล่าพระราชบกัญญกัตลิไดล้ถรูกประทานใหล้โดยทางโมเสส แตล่พระคยุณและความจรลิงไดล้มาโดยทางพระ
เยซรูครลิสตร์” (ยอหร์น 1:17)

จนกระทกักี่งพระครลิสตร์เสดร็จมาเมพกี่อเวลาครบกจาหนดแลล้ว เคยมบีทบีกี่ใหล้เครพกี่องสกัตวบรูชาของคนเลวบีในระบบ
ของพระเจล้า มกันถรูกแตล่งตกันี้งขถึนี้นมาเพพกี่อแสดงใหล้มนยุษยร์เหร็นวล่าพวกเขาบาปหนาและมบีความผลิดมากขนาดไหนตล่อ
พระพกักตรร์พระเจล้า เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นไดล้ถรูกออกแบบมาเพพกี่อแสดงใหล้เหร็นถถึงความบาปหนายลิกี่งนกักของบาป
และเพพกี่อประกาศวล่าพระเจล้าไมล่อาจถรูกระงกับพลิโรธไดล้ในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับบทลงโทษของบาปยกเวล้นโดยความ
ตายของตกัวแทนผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ไรล้ความผลิด

แตล่เมพกี่อพระเมษโปดกของพระเจล้าไดล้ปรากฏเพพกี่อรกับบาปของโลกไปเสบีย เงาและภาพเลร็งเหลล่านกันี้นกร็
สรูญหายไปเมพกี่อเจอกกับสงล่าราศบีแหล่งเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระองคร์! ไมล่จจาเปป็นตล้องมบีสลิกี่งทบีกี่มาแตล่กล่อนเหลล่านกันี้นอบีกตล่อไป
แลล้ว ดล้วยเหตยุนบีนี้ “พระองคร์ทรงเอาอกันแรกนกันี้นออกไปเสบีย เพพกี่อพระองคร์จะทรงแตล่งตกันี้งอกันทบีกี่สองนกันี้น”

ขล้อ 10: “โดยพระประสงคร์นกันี้นเอง พวกเราจถึงไดล้รกับการทรงชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ โดยทางการถวายพระกาย
ของพระเยซรูครลิสตร์เพบียงครกันี้งเดบียวเทล่านกันี้น”

ในขล้อ 9 “พระประสงคร์ของพระองคร์” หมายถถึงขล้อตกลงนลิรกันดรร์ระหวล่างพระเจล้าพระบลิดากกับพระเจล้า
พระบยุตร-ขล้อตกลงทบีกี่ทจาขถึนี้นเกบีกี่ยวกกับการไถล่และความเชพกี่อฟฟังตล่อพระบกัญชาของพระเจล้าทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในยอหร์น 
10:18

“โดยพระประสงคร์นกันี้นเอง” ประกาศขอบเขตทบีกี่เครพกี่องบรูชาอกันยลิกี่งใหญล่ของพระบยุตรไดล้ถรูกถวาย-นกักี่นคพอ 
โดยการทบีกี่พระองคร์ทรงเชพกี่อฟฟังพระเจล้าในลกักษณะทบีกี่ถรูกระบยุไวล้ ผรูล้เขบียนจถึงประยยุกตร์ใชล้กกับผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายผลกระทบ



เหลล่านกันี้นของการทจาสจาเรร็จตามพระประสงคร์ของพระเจล้าโดยพระครลิสตร์ในการถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชา
ลบมลทลินนกันี้น เพราะคยุณความดบีแหล่งความเชพกี่อฟฟังของพระองคร์ ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วจถึงถรูกชจาระแยกตกันี้ง
ไวล้ในทางตจาแหนล่ง

“...พวกเราจถึงไดล้รกับการทรงชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์…” การชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ หมายถถึง “แยกตกันี้งไวล้ตล่างหาก” 
และนกักี่นคพอความหมายของมกันตรงนบีนี้ ผล่านทางเครพกี่องบรูชาของพระครลิสตร์ ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายถรูกแยกตกันี้งไวล้ตล่างหาก
จจาเพาะพระเจล้า ถรูกแยกไวล้ตล่างหากสจาหรกับพระองคร์ในฐานะหมรูล่ชนพลิเศษเฉพาะ: “แตล่พวกทล่านเปป็นชกักี่วอายยุทบีกี่ทรง
เลพอกสรรไวล้แลล้ว เปป็นพวกปยุโรหลิตหลวง เปป็นประชาชาตลิอกันบรลิสยุทธลิธิ์ เปป็นชนชาตลิอกันประหลาด เพพกี่อพวกทล่านจะไดล้
สจาแดงบรรดาคจาสรรเสรลิญของพระองคร์ ผรูล้ไดล้ทรงเรบียกพวกทล่านใหล้ออกมาจากความมพด เขล้าสรูล่ความสวล่างอกัน
มหกัศจรรยร์ของพระองคร์” (1 ปต. 2:9)

ภาพเลร็งและเงาเหลล่านกันี้นในเครพกี่องสกัตวบรูชาตล่าง ๆ ภายใตล้ระบบของโมเสสปลดปลล่อยผรูล้นมกัสการจากการ
ลงโทษชกักี่วคราว-ความผลิดของผรูล้นมกัสการนกันี้นถรูกสล่งตล่อใหล้แกล่เหยพกี่อนกันี้น ซถึกี่งเปป็นลรูกแกะหรพอวกัวผรูล้ตกัวหนถึกี่ง ในลกักษณะ
เดบียวกกันแตล่ในเขตแดนทบีกี่สรูงสล่งกวล่าเยอะ เครพกี่องบรูชาทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้ถวายไมล่เพบียงแสดงใหล้เหร็นการลงโทษนกันี้นทบีกี่คน
บาปสมควรไดล้รกับ แตล่แสดงใหล้เหร็นการขจกัดออกไป (หรพอการเอาออกไป) จรลิง ๆ ของการลงโทษนกันี้นเชล่นกกัน พระ
เยซรูทบีกี่สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้นเพราะบาปของมนยุษยร์ไดล้แสดงใหล้เหร็นสลิกี่งดบีทบีกี่สยุดของพระเจล้าเพพกี่อสลิกี่งเลวทบีกี่สยุดของ
มนยุษยร์ ผล่านทางความมรณาของพระองคร์เราจถึงเขล้าไปใกลล้พระเจล้า เราเขล้าไปในสถานบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดโดยทางนกันี้นทบีกี่
ใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิต

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเปป็นหมรูล่ชนบรลิสยุทธลิธิ์ ชนชาตลิอลิสราเอลบรลิสยุทธลิธิ์ในแบบภาพเลร็ง แตล่พวกเราบรลิสยุทธลิธิ์ในแบบ
ของจรลิงเพราะวล่าเรานกักี่งดล้วยกกันกกับพระครลิสตร์ในสวรรคสถาน (อฟ. 2:6,7) เราถรูกซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า
(คส. 3:3) เราเปป็นอวกัยวะแหล่งพระกายของพระองคร์ (อฟ. 5:30) และในพระองคร์เราเปป็นผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งสภาพของ
พระเจล้า (2 ปต. 1:4)

ผล่านทางการถวายพระกายของพระเยซรูครลิสตร์เปป็นเครพกี่องบรูชา ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจถึงถรูกชจาระแยกตกันี้งไวล้ “ครกันี้ง
เดบียวพอ” และการชจาระแยกตกันี้งนบีนี้หมายถถึงการลบมลทลินแบบครบถล้วนสจาหรกับบาป พระเยซรูทรงแบกรกับบาปทกันี้ง
หลายของเราในพระกายของพระองคร์เองบนกางเขนนกันี้นและบกัดนบีนี้พระเจล้าตรกัสแกล่ผรูล้เชพกี่อวล่า “...บรรดาบาปและ
ความชกักี่วชล้าของพวกเขา เราจะไมล่จดจจาอบีกตล่อไป” (ขล้อ 17)

การชจาระแยกตกันี้งของเรายกังรวมถถึงการชจาระจลิตใจและวลิญญาณใหล้บรลิสยุทธลิธิ์โดยพระเจล้า และทจาใหล้
รล่างกายของเราเปป็นพลกับพลาของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ดล้วย เราถรูกพาออกมาจากอาณาจกักรแหล่งความมพดและถรูก
นจามาอยรูล่ในอาณาจกักรแหล่งความสวล่างแลล้ว (คส. 1:13) การชจาระแยกตกันี้งนบีนี้ใหล้ผรูล้เชพกี่อมบีสกันตลิสยุขถาวรของดวงใจและ
ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบ และผล่านทางเครพกี่องบรูชาเดบียวนกันี้นทบีกี่สมบรูรณร์แบบซถึกี่งถรูกถวายครกันี้งเดบียวพอ  มบีผลตลอดไป
เปป็นนลิตยร์ เราจถึงมบีการเขล้าถถึงพระเจล้าไดล้โดยตรง

การชจาระแยกตกันี้งใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ในทบีกี่นบีนี้ไมล่ถรูกไดล้มาโดยการกระทจาหรพอคยุณความดบีของมนยุษยร์: มกันเปป็นของ
ประทานของพระเจล้าผล่านทางความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูครลิสตร์ ความเชพกี่อทบีกี่จะยอมรกับ
เครพกี่องบรูชาเดบียวของพระองคร์มาโดยการไดล้ยลินพระวจนะและยอมใหล้พระวลิญญาณทจางานในใจของเรา มนยุษยร์



ธรรมดาไมล่สามารถรกับเอาสลิกี่งเหลล่านกันี้นของพระวลิญญาณของพระเจล้าไดล้ นอกจากวล่าเขาเตร็มใจฟฟังพระวจนะและ
ยอมจจานนตล่อการทรงเรบียกของพระวลิญญาณ เมพกี่อพระวลิญญาณทรงทจางานและสล่องสวล่าง เรากร็ถรูกทจาใหล้สามารถ
เชพกี่อและวางใจไดล้ และจถึงรกับเอาพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูครลิสตร์ พระองคร์เปป็นผรูล้ลงแรงเพพกี่อทบีกี่เราจะ
ไดล้รกับของประทานแหล่งการไถล่ ของประทานแหล่งการชจาระแยกตกันี้งไวล้ อภลิสลิทธลิธิ์ในการเขล้าสล่วนแหล่งสภาพของ
พระเจล้า แตล่มกันเปป็นพระประสงคร์นลิรกันดรร์ของพระเจล้าพระบลิดาทบีกี่ไดล้ใหล้กจาเนลิดการไถล่ การชจาระแยกตกันี้งไวล้ และ (ใน
การรกับขถึนี้นนกันี้น) การทจาใหล้มบีสงล่าราศบี

สลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงประสงคร์สจาหรกับผรูล้เชพกี่อแตล่ละคน (และสจาหรกับครลิสตจกักร) ลล้วนเปป็นไปไดล้โดย
ทางการถวายบรูชาของพระครลิสตร์เทล่านกันี้น-นกักี่นคพอ ถวายพระองคร์เอง และของประทานทบีกี่ถรูกทจาใหล้เปป็นไปไดล้โดย
ทางการถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชากร็สามารถกลายเปป็นของเราไดล้กร็ตล่อเมพกี่อเราฟฟังพระวจนะและเชพกี่อฟฟัง
เสบียงเรบียกของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ไมล่มบีมนยุษยร์คนใดสามารถมาถถึงพระเจล้าไดล้นอกจากพระวลิญญาณทรงชกักนจา
เขา (ยอหร์น 6:44)

“เพบียงครกันี้งเดบียวเทล่านกันี้น” เปป็นคจาเดบียวในภาษากรบีกและมบีความหมายวล่า “ครกันี้งเดบียวเทล่านกันี้น” ซถึกี่งนจาเสนอ
ความครบถล้วนและความพถึงพอใจชกักี่วนลิรกันดรร์ของเครพกี่องบรูชานกันี้นทบีกี่พระเยซรูไดล้ถวาย ซถึกี่งแตกตล่างกกับเครพกี่องสกัตวบรูชา
เหลล่านกันี้นภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ ซถึกี่งถรูกถวายซนี้จา ๆ วกันแลล้ววกันเลล่า ปปีแลล้วปปีเลล่า

พระเยซรูไดล้ประทานพระองคร์เองเพพกี่อเรา พระองคร์ทรงชจาระแยกตกันี้งพระองคร์เองเพพกี่อทบีกี่เราจะถรูกชจาระ
แยกตกันี้งไวล้ (ยอหร์น 17:19) พระเยซรูทรงเตร็มพระทกัยแยกตกันี้งพระองคร์เองไวล้ตล่างหากเพพกี่อทบีกี่จะเชพกี่อฟฟังจนถถึงความ
มรณาเพพกี่อทบีกี่พวกเราจะไดล้ถรูกแยกตกันี้งไวล้ตล่างหาก เปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า เปป็นหมรูล่ชนพลิเศษเฉพาะ เปป็นของ
พระองคร์แตล่ผรูล้เดบียวตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เราอาจไมล่มบีวกันเขล้าใจเรพกี่องนบีนี้อยล่างถล่องแทล้ขณะเดลินทางแบบผรูล้สกัญจรอยรูล่นบีนี้ แตล่
นกักี่นเปป็นสลิกี่งทบีกี่เกลิดขถึนี้นจรลิง ๆ เมพกี่อเราเชพกี่อและวางใจในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์อยล่างจรลิงใจ พระองคร์
ทรงแยกตกันี้งเราไวล้ตล่างหาก เปป็นของพระองคร์แตล่ผรูล้เดบียวไปตลอดชกักี่วนลิรกันดรร์กาล

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายถรูกประกาศแลล้ววล่าเปป็นบยุตร “ตามชอบพระทกัยอกันดบีแหล่งพระประสงคร์ของพระองคร์” (อฟ.
1:5)

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายไดล้รกับมรดกอกันหนถึกี่ง “ตามพระประสงคร์ของพระองคร์ ผรูล้ทรงกระทจาทยุกสลิกี่งตามการปรถึกษา
แหล่งพระประสงคร์ของพระองคร์เอง” (อฟ. 1:11)

แตล่สารพกัดทบีกี่เราเปป็น สารพกัดทบีกี่เรามบีและชพกี่นชมยลินดบี ลล้วนตล้องพถึกี่งพาพระเยซรูพระบยุตรทบีกี่ไดล้เสดร็จเขล้ามาใน
โลกเพพกี่อกระทจาตามนนี้จาพระทกัยของพระบลิดา พระองคร์ “ไดล้ทรงสละพระองคร์เองเพราะบรรดาบาปของเราทกันี้ง
หลาย เพพกี่อพระองคร์จะทรงชล่วยเราทกันี้งหลายใหล้พล้นจากโลกปฟัจจยุบกันอกันชกักี่วรล้ายนบีนี้ ตามพระประสงคร์ของพระเจล้า
และพระบลิดาของเราทกันี้งหลาย ขอใหล้สงล่าราศบีจงมบีแดล่พระองคร์เปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ เอเมน” (กท. 1:4,5)

ขล้อ 11 และ 12: “และปยุโรหลิตทยุกคนกร็ยพนปรนนลิบกัตลิอยรูล่ทยุกวกัน ๆ และถวายบรรดาเครพกี่องบรูชาอยล่าง
เดบียวกกันบล่อย ๆ ซถึกี่งไมล่สามารถเอาบาปทกันี้งหลายไปเสบียไดล้ แตล่มนยุษยร์ผรูล้นบีนี้ หลกังจากพระองคร์ไดล้ทรงถวายเครพกี่องบรูชา
เพบียงหนเดบียวเพพกี่อบาปทกันี้งหลายซถึกี่งใชล้ไดล้เปป็นนลิตยร์ กร็เสดร็จประทกับเบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า”

ในทบีกี่นบีนี้มบีการนจาเสนอความแตกตล่างระหวล่างเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นแหล่งพกันธสกัญญาเกล่ากกับเครพกี่องสกัตว



บรูชาเหลล่านกันี้นของพกันธสกัญญาใหมล่:
เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นของคนเลวบีมบีมากมาย เครพกี่องบรูชานกันี้นทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้ถวายเปป็นเครพกี่องบรูชาเดบียว-

เพบียงพอสจาหรกับทยุกสลิกี่งไปตลอดชกักี่วนลิจนลิรกันดรร์ สจาหรกับทยุกคนทบีกี่ยอมมาหาพระเจล้าผล่านทางเครพกี่องบรูชาเดบียวนกันี้น
พวกปยุโรหลิตคนเลวบียพน (พบญ. 10:8) พระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงนกักี่งลงแลล้ว-ซถึกี่งบล่งบอก

ถถึงความครบบรลิบรูรณร์เปป็นนลิตยร์แหล่งเครพกี่องบรูชาของพระองคร์
พวกปยุโรหลิตคนเลวบีปรนนลิบกัตลิตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าในพลกับพลาฝฝ่ายโลกหลกังหนถึกี่ง พระครลิสตร์ทรงเปป็น

คนกลางของเราตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้าใน “พลกับพลาทบีกี่ดบีกวล่า” หลกังหนถึกี่งในฟป้าสวรรคร์
ภายใตล้ระเบบียบของเลวบีมบีการเปลบีกี่ยนแปลงอยรูล่ตลอด-มหาปยุโรหลิตมบีชบีวลิต รกับใชล้ ตาย-และคนอพกี่นมาแทนทบีกี่

เขา กกับพระครลิสตร์ไมล่มบีการเปลบีกี่ยนแปลง พระองคร์ทรงเสรร็จสลินี้นภารกลิจของพระองคร์และนกักี่งลงทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์
ของพระบลิดาตลอดไปเปป็นนลิตยร์

เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่าวลบีเดลิมทบีกี่ถรูกใชล้สจาหรกับ “เปป็นนลิตยร์” ถรูกใชล้เฉพาะในหนกังสพอฮบีบรรู โดยการใชล้
ครกันี้งแรกของมกันอยรูล่ในบททบีกี่ 7 ขล้อ 3 ทบีกี่มกันถรูกแปลเปป็น “อยล่างตล่อเนพกี่อง”-นกักี่นคพอ ในความตล่อเนพกี่องทบีกี่ไมล่ขาดตอน

เชล่นนกันี้นแลล้ว ตจาแหนล่งของมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราจถึงกลล่าวถถึงยศศกักดลิธิ์และสลิทธลิอจานาจทบีกี่สรูงสล่งทบีกี่สยุดใน
พระนลิเวศของพระบลิดา บกัดนบีนี้พระครลิสตร์ทรงนกักี่งอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า-ซถึกี่งชบีนี้ไปยกังลกักษณะเฉพาะตกัว
แบบกษกัตรลิยร์ของมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา “ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค” พระครลิสตร์ไมล่ทรงเปป็นแคล่ปยุโรหลิตทบีกี่
ปรนนลิบกัตลิคนหนถึกี่ง พระองคร์ทรงเปป็นปยุโรหลิตทบีกี่บรลิหารจกัดการดล้วย

ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่ามหาปยุโรหลิตของเราบกัดนบีนี้นกักี่งอยรูล่บนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณแลล้วกร็บอกเปป็นนกัยถถึงการหยยุด
พกัก-การเสรร็จสลินี้นงานหนถึกี่ง พระราชกลิจทบีกี่ลบมลทลินแหล่งพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ในเครพกี่องบรูชาเดบียวของ
พระองคร์ ชล่างแตกตล่างกกับการทจางานหนกักทบีกี่ไมล่หยยุดหยล่อนและไมล่รรูล้จบของพวกปยุโรหลิตคนเลวบีทบีกี่ถวายเครพกี่องสกัตว
บรูชาตล่าง ๆ วกันแลล้ววกันเลล่า ปปีแลล้วปปีเลล่า! งานของพวกเขาไมล่เคยเสรร็จสลินี้นเลย เนพกี่องจากบกัดนบีนี้พระครลิสตร์ทรงนกักี่งอยรูล่
เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระบลิดาบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณและพระกรยุณาแลล้ว จถึงไมล่อาจมบีเครพกี่องบรูชาอบีกตล่อไป 
ไมล่มบีเครพกี่องสกัตวบรูชาเพพกี่อไถล่บาปอบีกตล่อไป-และตจาแหนล่งแหล่งสลิทธลิอจานาจของพระองคร์จะไมล่เปลบีกี่ยนแปลงเลย มกันตกันี้ง
อยรูล่เปป็นนลิตยร์!

ขล้อ 13: “ตกันี้งแตล่นบีนี้ไปทรงคอยอยรูล่จนกวล่าบรรดาศกัตรรูของพระองคร์จะถรูกทจาใหล้เปป็นทบีกี่รองพระบาทของ
พระองคร์”

ขล้อพระคจาอล้างอลิงนบีนี้มาจากเพลงสดยุดบี 110:1 “พระเยโฮวาหร์ (พระเจล้า) ไดล้ตรกัสกกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของ
ขล้าพเจล้า (พระเยซรู) วล่า “ทล่านจงนกักี่งทบีกี่ขวามพอของเรา จนกวล่าเรากระทจาใหล้บรรดาศกัตรรูของทล่านเปป็นแทล่นรองเทล้า
ของทล่าน” พระคจาขล้อนบีนี้ไมล่ไดล้กลล่าววล่าพระครลิสตร์จะนกักี่งอยรูล่ตล่อไปจนกวล่าเหลล่าศกัตรรูของพระองคร์กลายเปป็นแทล่นรอง
พระบาทของพระองคร์

ตจาแหนล่งของพระองคร์ทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าเปป็นสถานทบีกี่แหล่งอจานาจ พระองคร์ทรงครอบครอง
กกับพระเบลิดา ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระองคร์กจาลกังรอคอยกร็แสดงใหล้เหร็นถถึงความอดกลกันี้นพระทกัยและความเมตตาของ
พระองคร์ และในระหวล่างเวลาของการรอคอยนบีนี้ พระองคร์กร็กจาลกังแสวงหาทบีกี่จะชล่วยเหลล่าศกัตรรูของพระองคร์ใหล้รอด



และนจาพวกเขาเขล้าสรูล่สถานทบีกี่แหล่งการกลกับคพนดบีกกันกกับพระเจล้า
แตล่พระองคร์กจาลกังทจามากกวล่านกันี้น-พระองคร์กจาลกัง “คาดหวกัง” ทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดา 

พระครลิสตร์กจาลกังทจาการวลิงวอนเพพกี่อผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลาย ทรงกระทจากลิจทยุกวกันในฐานะคนกลางและผรูล้เสนอความของเรา
(ฮบ. 7:25; 1 ทธ. 2:5; 1 ยอหร์น 2:1) แตล่พระองคร์กจาลกังตกันี้งตาคอยและคาดหวกังวกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นเมพกี่อครลิสต
จกักรซถึกี่งถรูกทจาใหล้ครบบรลิบรูรณร์จะถรูกนจาเสนอตล่อพระองคร์ปราศจากตจาหนลิหรพอรลินี้วรอยและเมพกี่อพระองคร์จะทรง
ครอบครองบนแผล่นดลินโลกกกับครลิสตจกักร

มบีคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เสนอแนะวล่าพระครลิสตร์จะนกักี่งไปจนกวล่าเหลล่าศกัตรรูของพระองคร์ถรูกทจาใหล้เปป็นแทล่นรอง
พระบาทของพระองคร์ โดยบอกเปป็นนกัยวล่าพระองคร์ไมล่สามารถเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองไดล้จนกวล่าเหลล่าศกัตรรูของขล่าว
ประเสรลิฐถรูกทจาลายจนหมดสลินี้น แตล่คจาสอนเชล่นนกันี้นเปป็นการแยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างผลิด ๆ ใน 1 โค
รลินธร์ 15:25,26 พระวจนะระบยุอยล่างชกัดเจนวล่า “เพราะวล่าพระองคร์จะตล้องทรงปกครอง จนกวล่าพระองคร์จะไดล้
ทรงปราบศกัตรรูทกันี้งสลินี้นใหล้อยรูล่ใตล้พระบาทของพระองคร์ ศกัตรรูตกัวสยุดทล้ายทบีกี่จะถรูกทจาลายนกันี้นกร็คพอความตาย” สล่วนหนถึกี่ง
ของการครอบครองของพระองคร์คพอ เพพกี่อทจาลายเหลล่าศกัตรรูของพระองคร์ ดกังนกันี้นในการเสดร็จมาอบีกทบีเพพกี่อทจาลาย
พวกเขา (วว. 19:11 เปป็นตล้นไป) พระองคร์จะทรงใชล้สลิทธลิอจานาจของพระองคร์ทบีกี่ทรงไดล้รกับมาจากพระบลิดา

ในกลิจการ 7:55,56 เราอล่านวล่าพระเยซรูทรงยพนเพพกี่อตล้อนรกับสเทเฟนมรณะสกักขบีผรูล้แรกของครลิสตจกักรภาค
พกันธสกัญญาใหมล่ ยอหร์นผรูล้เปป็นทบีกี่รกักไดล้เหร็นพระองคร์เดลินอยรูล่ทล่ามกลางคกันประทบีปทองคจาเหลล่านกันี้น (วว. 2:1) แตล่นกักี่นกร็
ไมล่ไดล้ขกัดแยล้งกกับขล้อพระคจานบีนี้ของเรา ความคงอยรูล่เรพกี่อยไปและยศศกักดลิธิ์แหล่งตจาแหนล่งของพระองคร์ไมล่เขล้าแทรกแซง
กกับอลิสรภาพแหล่งการเคลพกี่อนไหวของพระองคร์ ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระองคร์ไดล้เสดร็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์และนกักี่งอยรูล่กร็บล่งบอกวล่า
พระราชกลิจของพระองคร์เสรร็จสลินี้นแลล้วและวล่าพระบลิดาทรงยอมรกับพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นนกันี้นแลล้ว ยลิกี่งไปกวล่านกันี้น 
ตจาแหนล่งแหล่งสลิทธลิอจานาจของพระองคร์ทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระบลิดาจะไมล่ถรูกเปลบีกี่ยนแปลงเลย

วกันนบีนี้พระองคร์กจาลกัง “คาดหวกัง” แตล่วกันหนถึกี่งพระองคร์จะทรงกระทจากลิจ พระองคร์จะเสดร็จมาอบีกทบี-ไมล่ใชล่ใน
ฐานะทารกในรางหญล้า แตล่ในฐานะจอมกษกัตรลิยร์และจอมเจล้านาย-และเหลล่าศกัตรรูของพระองคร์จะกลายเปป็นแทล่น
รองพระบาทของพระองคร์

กลิจการ 17:31 บอกเราวล่าพระเจล้า “ไดล้ทรงกจาหนดวกันหนถึกี่งไวล้ ซถึกี่งในวกันนกันี้นพระองคร์จะทรงพลิพากษาโลก
ในความชอบธรรม โดยทล่านองคร์นกันี้นซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงตกันี้งไวล้ เกบีกี่ยวกกับเรพกี่องนบีนี้พระองคร์ไดล้ใหล้ความมกักี่นใจกกับทยุกคน
แลล้ว ในการทบีกี่พระองคร์ไดล้โปรดใหล้ทล่านองคร์นกันี้นเปป็นขถึนี้นมาจากความตาย”

อลิสยาหร์ 63:3,4 พรรณนาถถึงเรพกี่องนบีนี้ในถล้อยคจาเหลล่านบีนี้: “เราไดล้ยกี่จาบล่อองยุล่นแตล่ลจาพกัง และจากประชากรนกันี้น
ไมล่ไดล้มบีใครอยรูล่กกับเราเลย เพราะเราจะยกี่จาพวกเขาในความโกรธของเรา และเหยบียบพวกเขาในความเกรบีนี้ยวกราด
ของเรา และโลหลิตของพวกเขาจะพรมอยรูล่บนเสพนี้อผล้าทกันี้งหลายของเรา และเราจะทจาใหล้เสพนี้อผล้าของเราเปฟฟื้อนหมด 
เพราะวกันแหล่งการแกล้แคล้นอยรูล่ในใจของเรา และปปีแหล่งผรูล้ไดล้รกับการไถล่ของเรามาถถึงแลล้ว!”

นกักี่นจะเปป็นวกันทบีกี่ถรูกพรูดถถึงในวลิวรณร์ 6:16 เมพกี่อมนยุษยร์จะอล้อนวอนตล่อภรูเขาทกันี้งหลายวล่า “จงลล้มทกับพวกเรา
เถลิด และซล่อนพวกเราไวล้ใหล้พล้นจากพระพกักตรร์พระองคร์ ผรูล้ประทกับอยรูล่บนพระทบีกี่นกักี่ง และใหล้พล้นจากพระพลิโรธของ
พระเมษโปดกนกันี้น!”



ในลรูกา 19:27 เราอล่านวล่า “แตล่พวกศกัตรรูเหลล่านกันี้นของเรา ซถึกี่งไมล่ยอมใหล้เราครอบครองเหนพอพวกเขานกันี้น 
จงพามาทบีกี่นบีกี่ และฆล่าพวกเขาเสบียตล่อหนล้าเรา!”

ขล้อ 14: “เพราะวล่าโดยการทรงถวายเครพกี่องบรูชาหนเดบียว พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาใหล้คนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูก
ชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์แลล้วถถึงทบีกี่สจาเรร็จเปป็นนลิตยร์”

พระคจาขล้อนบีนี้ขยายความสลิกี่งทบีกี่ถรูกกลล่าวไปแลล้วในขล้อ 10 ไมล่มบีการเสนอแนะเลยวล่าการชจาระแยกตกันี้งไวล้ถรูก
เพลิกี่มขถึนี้นหรพอถรูกทจาใหล้ดบีกวล่าเดลิม “การทจาใหล้ถถึงทบีกี่สจาเรร็จ” ไมล่ไดล้ชบีนี้ไปยกังการชจาระแยกตกันี้งไวล้ แตล่ชบีนี้ไปยกังสลิกี่งซถึกี่งถรูกทจาใหล้
เปป็นจรลิงแลล้วโดยผรูล้ถรูกชจาระแยกตกันี้งนกันี้น สลิกี่งซถึกี่งเปป็นของเราแลล้วเพราะลกักษณะเฉพาะตกัวทบีกี่สกัมฤทธลิธิ์ผลและถาวรของ
สลิกี่งทบีกี่พระครลิสตร์ทรงทจาสจาเรร็จแลล้วโดยการถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชาเดบียวนกันี้น โดยเครพกี่องบรูชานกันี้น พระ
ครลิสตร์ไดล้ทรงจกัดหาสลิกี่งสารพกัดทบีกี่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายตล้องการตอนนบีนี้ และสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พวกเขาจะตล้องการ ไมล่มบีสลิกี่งใด
สามารถถรูกเพลิกี่มเขล้าไปไดล้อบีก ความเตร็มเปปีปี่ยมของพระครลิสตร์และความครบบรลิบรูรณร์ของเราในพระองคร์ทจาใหล้มกัน
เปป็นเรพกี่องโงล่เขลาและไรล้ประโยชนร์ทบีกี่จะกลกับไปหาระบบคนเลวบีและพลิธบีกรรมตล่าง ๆ ของโมเสส

ในทบีกี่นบีนี้เหมพอนเชล่นเคยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์แสดงใหล้เหร็นชกัดเจนวล่าพระครลิสตร์ทรงเสรร็จสลินี้นพระราชกลิจทบีกี่
พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อจะกระทจาแลล้วและทรงทจาใหล้ความชอบธรรมและความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้าอลิกี่มหนจาอยล่าง
สมบรูรณร์เปป็นนลิตยร์:

“...โดยพระโลหลิตของพระองคร์เอง พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์เพบียงครกันี้งเดบียว โดยทรงไดล้รกับการ
ไถล่ชกักี่วนลิรกันดรร์สจาหรกับพวกเราแลล้ว” (ฮบ. 9:12)

“ดกังนกันี้นพระครลิสตร์จถึงไดล้ทรงถรูกถวายหนหนถึกี่ง เพพกี่อจะไดล้ทรงรกับเอาบาปทกันี้งหลายของคนเปป็นอกันมาก…”
(ฮบ. 9:28)

“โดยพระประสงคร์นกันี้นเอง พวกเราจถึงไดล้รกับการทรงชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ โดยทางการถวายพระกายของพระ
เยซรูครลิสตร์เพบียงครกันี้งเดบียวเทล่านกันี้น” (ฮบ. 10:10)

สลิกี่งทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้ทรงกระทจาโดยเครพกี่องบรูชาเดบียวนกันี้นกร็ถรูกกระทจาพรล้อมกกับความสลินี้นสยุด ไมล่ตล้องถรูกทจาซนี้จา
อบีกเลย

พระคจาขล้อนบีนี้สอนความสมบรูรณร์แบบทบีกี่ไรล้บาปไหม? แนล่นอนวล่ามกันไมล่สอนเชล่นนกันี้น! “ถถึงทบีกี่สจาเรร็จ” ในทบีกี่นบีนี้
ไมล่ไดล้หมายความวล่าผรูล้ทบีกี่ถรูกไถล่แลล้วบกัดนบีนี้สมบรูรณร์แบบอยล่างไรล้บาป หรพอวล่ามกันเปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่ผรูล้เชพกี่อคนใดจะ
ทจาบาป เราจะไมล่มบีทางไปถถึงสถานะฝฝ่ายวลิญญาณนกันี้นจนกวล่าเราจะเหร็นพระเยซรูและกลายเปป็นเหมพอนพระองคร์

พระครลิสตร์ทรงทจาใหล้ผรูล้ทบีกี่ถรูกชจาระแยกตกันี้งไวล้ถถึงทบีกี่สจาเรร็จแลล้วในลกักษณะนบีนี้: เครพกี่องบรูชาทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรง
ถวายนกันี้นสมบรูรณร์แบบ และผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายถรูกแยกตกันี้งไวล้ตล่างหากผล่านทางการถวายพระกายของพระเยซรูครลิสตร์
เปป็นเครพกี่องบรูชา ครกันี้งเดบียวพอ มบีผลตลอดไป และในทางตจาแหนล่งพวกเขากร็ยพนอยรูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า-สมบรูรณร์
แบบ ถรูกยอมรกับในพระบยุตรทบีกี่รกักของพระองคร์

“โดยไดล้ทรงกจาหนดพวกเราไวล้ลล่วงหนล้าใหล้มาสรูล่การรกับเอามาเปป็นบยุตรทกันี้งหลายโดยพระเยซรูครลิสตร์สจาหรกับ
พระองคร์เอง ตามชอบพระทกัยอกันดบีแหล่งพระประสงคร์ของพระองคร์ เพพกี่อจะเปป็นทบีกี่สรรเสรลิญสงล่าราศบีแหล่งพระคยุณ
ของพระองคร์ ซถึกี่งในพระคยุณนกันี้นพระองคร์ทรงบกันดาลใหล้พวกเราเปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยในผรูล้ทรงเปป็นทบีกี่รกักนกันี้น” (อฟ. 



1:5,6)
“การชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์” ในพระคจาขล้อนบีนี้ของเราไมล่ไดล้หมายถถึงความบรลิสยุทธลิธิ์สล่วนบยุคคลในทกันทบีและครบ

ถล้วน มกันบล่งบอกถถึงการแยกตกันี้งไวล้ตล่างหากของผรูล้เชพกี่อโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ สถานะของบยุคคลเชล่นนกันี้นตล่อพระ
พกักตรร์พระเจล้ากร็ชอบธรรมผล่านทางพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรู ผรูล้เชพกี่อแทล้ถรูกทจาใหล้ถถึงทบีกี่สจาเรร็จแลล้วเปป็น
นลิตยร์ เมพกี่อเราตอบคจาถามทบีกี่วล่า “พวกทล่านคลิดอยล่างไรเกบีกี่ยวกกับพระครลิสตร์? พระองคร์ทรงเปป็นบยุตรของผรูล้ใด?” และ
ยอมรกับความรอดเปป็นของขวกัญของพระเจล้าผล่านทางความเชพกี่อในพระเยซรู เรากร็ไดล้รกับความรอด และเมพกี่อเรารกับ
ความรอดแลล้ว คจาถามเรพกี่องบาปกร็ถรูกสะสางเปป็นนลิตยร์ ถล้าเราทจาบาปจรลิง ๆ เรากร็มบีผรูล้ทบีกี่เสนอความแทนกกับพระ
บลิดา (1 ยอหร์น 2:1) และพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ลบลล้างพระอาชญาเพราะบาปทกันี้งหลายของเรา

ตจาแหนล่งแหล่งการถรูกชจาระแยกตกันี้งไวล้ของเราอยรูล่ในพระเยซรู และตจาแหนล่งทบีกี่สรูงสล่งของพระองคร์ทบีกี่เบพนี้องขวา
พระหกัตถร์ของพระเจล้ากร็เปป็นการรกับประกกันของพระองคร์เกบีกี่ยวกกับสถานะทบีกี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีของเราตอนนบีนี้ คยุณเชพกี่อใจ
ไดล้เชล่นกกันวล่าตราบใดทบีกี่พระเยซรูครลิสตร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระบลิดาในตจาแหนล่งแหล่งสลิทธลิอจานาจและ
ฤทธลิธิ์เดช สถานะของเรากร็ถรูกรกับประกกัน-และพระเยซรูจะทรงอยรูล่ทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าตล่อไปจนกวล่า
พระองคร์จะเสดร็จกลกับมาในฟป้าอากาศ ซถึกี่งเมพกี่อถถึงเวลานกันี้นเราจะถรูกรกับขถึนี้นไปพบกกับพระองคร์และครอบครองกกับ
พระองคร์ อล่าน 1 เธสะโลนลิกา 3:13, 2 เธสะโลนลิกา 4:13-18 และวลิวรณร์ 20:5,6

ขล้อ 15-18: “เกบีกี่ยวกกับสลิกี่งนบีนี้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กร็ทรงเปป็นพยานแกล่พวกเราดล้วย เพราะหลกังจากทบีกี่
พระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้แลล้วกล่อนหนล้านบีนี้วล่า ‘“นบีกี่เปป็นพกันธสกัญญาซถึกี่งเราจะกระทจากกับพวกเขาภายหลกังวกันเหลล่านกันี้น” องคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าตรกัสดกังนบีนี้แหละ “เราจะบรรจยุบรรดาราชบกัญญกัตลิของเราไวล้ในใจของพวกเขา และจะจารถึกราช
บกัญญกัตลิเหลล่านกันี้นไวล้ในจลิตใจของพวกเขา และบรรดาบาปและความชกักี่วชล้าของพวกเขา เราจะไมล่จดจจาอบีกตล่อไป”’ 
บกัดนบีนี้การทรงยกบาปเหลล่านบีนี้อยรูล่ทบีกี่ไหน กร็ไมล่มบีการถวายเครพกี่องบรูชาไถล่บาปอบีกตล่อไป”

ความจรลิงทบีกี่ถรูกนจาเสนอในขล้อ 15 ถถึง 17 ถรูกยกมาในฮบีบรรู 8:8-12 และถรูกเอามาจากเยเรมบียร์ 31:32-34 
ในขล้อ 16 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ตรกัสวล่า “พกันธสกัญญาซถึกี่งเราจะกระทจากกับพวกเขา” แทนทบีกี่จะเปป็น “พกันธสกัญญาทบีกี่
เราจะกระทจากกับวงศร์วานแหล่งอลิสราเอล” นกัยสจาคกัญตรงนบีนี้กร็คพอ การแผล่ขยายกวล้างออกจากชนชาตลิอลิสราเอลไปสรูล่
สภาพทกักี่วไปและเปป็นสากล-ยลิว ตล่างชาตลิ กรบีก “ผรูล้ใดกร็ตาม” เครพกี่องแบล่งกกันี้นเหลล่านกันี้นถรูกพกังลงแลล้ว ในครลิสตจกักร
ของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ไมล่มบีทกันี้งยลิวและกรบีก ทยุกคนเปป็นอวกัยวะของกายเดบียว

“เกบีกี่ยวกกับสลิกี่งนบีนี้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กร็ทรงเปป็นพยานแกล่พวกเราดล้วย…” สลิกี่งแรกทบีกี่ถรูกชบีนี้ใหล้เหร็นในทบีกี่นบีนี้กร็คพอ
วล่า พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเปป็นบยุคคลผรูล้หนถึกี่ง-และเปป็นพระเจล้า พระองคร์ทรงถรูกเรบียกวล่าเปป็นองคร์เดบียวกกับพระเย
โฮวาหร์ของเยเรมบียร์ คจากลล่าวนบีนี้ชบีนี้ใหล้เหร็นเชล่นกกันถถึงการไดล้รกับการดลใจของคจาพยากรณร์ของเยเรมบียร์ (ศถึกษา เยเรมบียร์ 
31) ในนกัยทบีกี่กวล้างกวล่า มกันชบีนี้ใหล้เหร็นถถึงการไดล้รกับการดลใจของจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูและของพระวจนะของ
พระเจล้าโดยรวม

เปาโลกลล่าวชกัดเจนวล่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเปป็นพยานผรูล้หนถึกี่งแกล่เรา แนล่นอนวล่า พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์
ทรงเปป็นพยานรกับรองความเปป็นเอกภาพของพระวจนะของพระเจล้าตกันี้งแตล่ตล้นจนจบ ขล่าวสารของเยเรมบียร์ออกมา
จากลมพระโอษฐร์ของพระเจล้า เชล่นเดบียวกกับขล่าวสารทบีกี่ถรูกใหล้ไวล้ตรงนบีนี้ผล่านทางอกัครทรูตเปาโล ซถึกี่งทจาใหล้ครลิสเตบียนชาว



ฮบีบรรูเหลล่านกันี้นทราบถถึงกฎใหมล่แหล่งชบีวลิตในพระเยซรูครลิสตร์ 
“...เพราะหลกังจากทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้แลล้วกล่อนหนล้านบีนี้วล่า‘“นบีกี่เปป็นพกันธสกัญญาซถึกี่งเราจะกระทจากกับพวก

เขาภายหลกังวกันเหลล่านกันี้น…” ฮบีบรรู 8:10-12 ใหล้คจาพรูดทบีกี่ยกมาแบบครบถล้วนจากเยเรมบียร์ 31 แตล่ในทบีกี่นบีนี้ หลาย
บรรทกัดถรูกละไวล้จากคจาพรูดทบีกี่ยกมา ในบททบีกี่ 8 เปาโลกจาลกังเนล้นความเหนพอกวล่าของพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นเมพกี่อเทบียบ
กกับระบบคนเลวบี และภายใตล้พกันธสกัญญาทบีกี่ดบีกวล่านกันี้น ราชบกัญญกัตลิตล่าง ๆ ของพระเจล้าจะถรูกจารถึกไวล้ในใจของ
มนยุษยร์แทนทบีกี่บนแผล่นศลิลาทกันี้งหลาย แตล่ในขล้อพระคจาตอนนบีนี้ของเรา การเนล้นยนี้จาหลกักอยรูล่ตรงทบีกี่ขล้อเทร็จจรลิงเรพกี่องความ
ถาวรของพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น พระเจล้าตรกัสวล่า “บรรดาบาปและความชกักี่วชล้าของพวกเขา เราจะไมล่จดจจาอบีกตล่อ
ไป” บาปทกันี้งหลายถรูกลล้างออกไปเปป็นนลิตยร์ ถรูกยกโทษเปป็นนลิตยร์ เพราะเครพกี่องบรูชาของพระครลิสตร์บนกลโกธา ขล้อ
พระคจาตรงนบีนี้เนล้นความจรลิงอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีทบีกี่วล่าบาปทกันี้งหลายของผรูล้เชพกี่อไมล่สามารถกลกับมาเลล่นงานเขาไดล้อบีกเลย 
บาปทกันี้งหลายของเขาอยรูล่ภายใตล้พระโลหลิตแลล้ว ไมล่ถรูกจดจจาอบีกเลย ถรูกโยนทลินี้งทะเลแหล่งความหลงลพมของพระเจล้า
แลล้ว ขล้อเทร็จจรลิงอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบี! จงเชพกี่อมกันเถลิด!

เมพกี่อนจาทยุกอยล่างมาบวกเขล้าดล้วยกกัน คจาตอบกร็คพอ “บกัดนบีนี้การทรงยกบาปเหลล่านบีนี้อยรูล่ทบีกี่ไหน กร็ไมล่มบีการถวาย
เครพกี่องบรูชาไถล่บาปอบีกตล่อไป” เครพกี่องบรูชาตล่าง ๆ ภายใตล้ระบบของโมเสสปกปปิดบาปแคล่ชกักี่วคราว แตล่บาปถรูกนจามา
สรูล่การระลถึกถถึงเปป็นระยะ ๆ เมพกี่อเครพกี่องบรูชาเหลล่านกันี้นถรูกถวายซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีก แตล่บกัดนบีนี้ โดยทางหนถึกี่งทบีกี่มบีชบีวลิตและดบี
กวล่า การถวายพระองคร์เองเปป็นเครพกี่องบรูชาเดบียวของพระครลิสตร์ไดล้ลบมลทลินบาปเปป็นนลิตยร์ สจาหรกับผรูล้เชพกี่อ บาปถรูก
เอาออกไปแลล้ว ถรูกตรถึงทบีกี่กางเขนของพระเยซรู ไดล้รกับการยกโทษเปป็นนลิตยร์ เมพกี่อสจาเรร็จเชล่นนบีนี้แลล้ว และเครพกี่องบรูชา
นกันี้นทบีกี่สมบรูรณร์และสกัมฤทธลิธิ์ผลถรูกยอมรกับโดยพระเจล้าพระบลิดาแลล้ว กร็เปป็นทบีกี่แนล่นอนวล่า “ไมล่มบีการถวายเครพกี่องบรูชา
ไถล่บาปอบีกตล่อไป” การพยายามถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาเพพกี่อไถล่บาปอบีกกร็เทล่ากกับเปป็นการไมล่ใหล้เกบียรตลิพระเจล้าและหกัก
ลล้างความนล่าเชพกี่อถพอของพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูครลิสตร์บนกางเขนนกันี้น

ผรูล้เชพกี่อนล้อยคนนกักเขล้าใจความจรลิงอกันยลิกี่งใหญล่นกันี้นของ 1 ยอหร์น 1:9 อยล่างแทล้จรลิง: “ถล้าพวกเราสารภาพ
บาปของพวกเรา (ไมล่ใชล่รกี่จาไหล้ อล้อนวอน และรล้องขอการยกโทษ) พระองคร์กร็ทรงสกัตยร์ซพกี่อและเทบีกี่ยงธรรมทบีกี่จะโปรด
ยกบาปทกันี้งหลายของพวกเรา และทบีกี่จะทรงชจาระพวกเราใหล้พล้นจากการอธรรมทกันี้งสลินี้น”

ลรูกของพระเจล้าไมล่จจาเปป็นตล้องอล้อนวอนและรล้องขอตล่อพระเจล้าเพพกี่อรกับการยกโทษ เราสารภาพบาปทกันี้ง
หลายของเราทยุกวกัน โดยรรูล้วล่าเราขาดจากสงล่าราศบีของพระเจล้าทยุกวกัน และเมพกี่อเราสารภาพความอล่อนแอของเรา 
การทบีกี่เราตล้องพถึกี่งพาพระคยุณและฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์อยล่างสลินี้นสยุดใจ พระองคร์กร็ทรงสกัตยร์ซพกี่อและเทบีกี่ยงธรรม: 
พระองคร์กร็ทรงยกโทษบาปทกันี้งหลายของเราและชจาระเราใหล้สะอาดจาก “ความอธรรมทกันี้งสลินี้น”

พระเจล้าไมล่อยากใหล้ลรูก ๆ ของพระองคร์ทจาบาป แตล่ “ถล้าผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดทจาบาป พวกเรากร็มบีผรูล้ทบีกี่เสนอความ
แทนสถลิตอยรูล่กกับพระบลิดา คพอพระเยซรูครลิสตร์ผรูล้ทรงชอบธรรมนกันี้น” (1 ยอหร์น 2:1) ขอพระเจล้าทรงโปรดชล่วยเราใหล้
ยถึดความหวกังอกันมกักี่นคง ยลิกี่งใหญล่ และปลอบประโลมใจทบีกี่เรามบีในพระเยซรู ผรูล้ทบีกี่เสนอความแทนของเรา-เครพกี่องบรูชา
ไถล่บาปเดบียวทบีกี่สมบรูรณร์แบบและครบบรลิบรูรณร์ซถึกี่งถรูกถวายครกันี้งเดบียวพอ ไมล่ตล้องถวายซนี้จาอบีกเลย เครพกี่องบรูชาของ
พระองคร์ไมล่ตล้องถรูกถวายซนี้จาเพราะวล่ามกันทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยแลล้วเปป็นนลิตยร์ ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่มบีใจฝฟักใฝฝ่ฝฝ่าย
วลิญญาณ ซถึกี่งกจาลกังเพลลิดเพลลินกกับสลิทธลิโดยกจาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของตนอยล่างแทล้จรลิงกร็พกักสงบในขล้อเทร็จจรลิงอกัน



มกักี่นคงของพระเจล้านบีนี้และเดลินทยุกวกันในความสวล่างนกันี้น เราเดลินในพระองคร์ผรูล้ซถึกี่ง หลกังจากทบีกี่พระองคร์ถวายเครพกี่องบรูชา
เดบียวเพพกี่อไถล่บาปทกันี้งหลายเปป็นนลิตยร์แลล้ว ไดล้นกักี่งลงทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า ทรงอยรูล่ทบีกี่นกักี่นเพพกี่อปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่
เพพกี่อเราในฐานะมหาปยุโรหลิต ผรูล้ทรูลวลิงวอน และผรูล้เสนอความแทนของเรา!

ขล้อ 18 นจาขล้อสนกับสนยุนทกันี้งหมดไปสรูล่จยุดสยุดยอด ดล้วยเหตยุนบีนี้ จถึงไมล่อาจมบีเครพกี่องบรูชาไถล่บาปเพลิกี่มอบีก ไมล่มบี
การนจาเครพกี่องสกัตวบรูชาใดมาถวายเพลิกี่มอบีก พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นไมล่รล้องขอการถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาประจจาวกันหรพอ
ประจจาปปี ความตล้องการของพระเจล้าไดล้รกับการตอบสนองแลล้ว!

ภายใตจ้พอันธสอัญญาใหมญ่นอันั้นผทูจ้เชสยิ่อเขจ้าสทูญ่
ทฮียิ่บรยสนุทธยธทฮียิ่สนุดและนมอัสการทฮียิ่นอัยิ่น

ขล้อ 19 และ 20: “เหตยุฉะนกันี้นพบีกี่นล้องทกันี้งหลาย เพราะมบีใจกลล้าทบีกี่จะเขล้าไปในสถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดโดยพระ
โลหลิตของพระเยซรู โดยทางใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิต ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงอยุทลิศไวล้สจาหรกับพวกเรา โดยผล่านทางมล่านนกันี้น คพอทบีกี่
จะกลล่าววล่า เนพนี้อหนกังของพระองคร์” 

กล่อนเขล้าสรูล่ความจรลิงอกันยลิกี่งใหญล่ทบีกี่ถรูกนจาเสนอตรงนบีนี้ ขอใหล้เราทบทวนสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่เราเรบียนรรูล้ไปแลล้วเกบีกี่ยว
กกับพระครลิสตร์ของพระเจล้าผรูล้ไดล้ทรงกลายเปป็นพระเยซรูของเรา เราถรูกเตพอนความจจาเกบีกี่ยวกกับความสมบรูรณร์แบบ
เหลล่านกันี้นของพระบยุตรของพระเจล้า-ไรล้บาป ไรล้อยุบาย ปราศจากตจาหนลิหรพอรลินี้วรอย ทรงเปป็นพระเจล้าทบีกี่ไมล่มบีใครครหา
ไดล้และเปป็นมนยุษยร์ทบีกี่ไมล่มบีใครครหาไดล้ กระนกันี้นพระองคร์ไดล้ทรงถล่อมพระองคร์ลงและมบีความเชพกี่อฟฟัง กระทกักี่งจนถถึง
ความมรณาแหล่งกางเขนนกันี้น

เราไดล้เหร็นพระครลิสตร์มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่นกันี้นไดล้รกับการคจานกับจากแมล่ทกัพใหญล่ของพระองคร์ นกักี่นคพอ 
พระเจล้าพระบลิดา และทรงถรูกยอมรกับเขล้าภายในมล่านนกันี้น ทรงกลายเปป็นสมอแหล่งความหวกังของเราแลล้ว บกัดนบีนี้
พระองคร์นกักี่งอยรูล่บนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระบลิดาและทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์

ในการศถึกษาคล้นควล้าของเราจนถถึงตอนนบีนี้เราไดล้เหร็นซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีกความครบบรลิบรูรณร์ ฤทธลิธิ์เดช และคยุณคล่า
นลิรกันดรร์ของเครพกี่องบรูชาเดบียวนกันี้นคพอตกัวพระองคร์เอง-ซถึกี่งครบบรลิบรูรณร์เหลพอเกลิน เปป็นนลิรกันดรร์เหลพอเกลิน จนมกันยกเลลิก
เครพกี่องบรูชากล่อนหนล้านกันี้นทกันี้งหมดและทจาใหล้พวกมกันไมล่มบีผล เครพกี่องบรูชาเดบียวของพระองคร์เปปีปี่ยมดล้วยเดชานยุภาพ 
ยอดเยบีกี่ยม ไรล้มลทลินอยล่างไรล้ขบีดจจากกัด สมบรูรณร์ และนล่าพอใจเหลพอเกลินจนมกันไมล่จจาเปป็นและเปลล่าประโยชนร์อยล่าง
สลินี้นเชลิงทบีกี่จะเสนอแนะหรพอถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาอพกี่นใดเพพกี่อไถล่บาป คจาถามเรพกี่องบาปเปป็นอกันยยุตลิชกักี่วนลิรกันดรร์ในพระ
เยซรู ไมล่มบีถล้อยคจามากพอในทยุกภาษาของทกันี้งโลกทบีกี่จะพรรณนาถถึงความครบบรลิบรูรณร์แหล่งภารกลิจของพระองคร์บน
แผล่นดลินโลก

เนพกี่องจากทกันี้งสลินี้นนบีนี้ถรูกทจาสจาเรร็จแลล้ว ผลลกัพธร์เหลล่านกันี้นจถึงทจาใหล้ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายมบี “ใจกลล้าทบีกี่จะเขล้าไปใน
สถานทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดโดยพระโลหลิตของพระเยซรู” ลองคลิดดรู ทล่านทบีกี่รกัก: โดยพระโลหลิตของพระเยซรูผรูล้เชพกี่อจถึงไดล้รกับ
เชลิญใหล้เขล้าไปภายในมล่านนกันี้นดล้วยใจกลล้า ภายในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น สรูล่เบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้า!

จงสกังเกตวล่าในขล้อ 19 คจาเรบียก “ชนชาตลิอลิสราเอล” ไมล่ไดล้ถรูกใชล้ แตล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับเชลิญใหล้เขล้าไปในทบีกี่
บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดกร็ถรูกเรบียกงล่าย ๆ วล่า “พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย” กจาแพงทบีกี่กกันี้นกลางนกันี้นถรูกพกังลงแลล้วและถรูกเอาออกไปเปป็น



นลิตยร์ (จงศถึกษา เอเฟซกัส 2:11-22) การจกัดเตรบียมทบีกี่ถรูกกระทจาโดยพระเจล้าผล่านทางการถวายพระองคร์เองเปป็น
เครพกี่องบรูชาของพระครลิสตร์ทจาใหล้โอกาสเหลล่านกันี้นทบีกี่หาใดเทบียบตามทบีกี่ถรูกนจาเสนอตรงนบีนี้เปป็นไปไดล้ “พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย” 
หมายถถึงผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้ว-คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ใชล้ความเชพกี่อและความหวกังในพระบยุตรของพระเจล้า 
ยอมรกับความมรณาทบีกี่ลบมลทลินและเปป็นเครพกี่องบรูชาของพระองคร์บนกางเขนนกันี้น เมพกี่อผรูล้ใดยอมรกับความมรณา การ
ถรูกฝฟัง การคพนพระชนมร์ และการเสดร็จขถึนี้นของพระองคร์โดยความเชพกี่อ ผรูล้นกันี้นกร็ไดล้รกับเชลิญใหล้เขล้าสรูล่เบพนี้องพระพกักตรร์
ของพระเจล้าภายในมล่านนกันี้นดล้วยใจกลล้า ชล่างแตกตล่างจากสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมจรลิง ๆ เมพกี่อการเขล้าไปภายใน
มล่านนกันี้นหมายถถึงความตายทกันทบี! ภายใตล้พกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น มกันคพอความตายแนล่นอนทบีกี่จะอยรูล่ตล่อไปขล้างนอกมล่าน
นกันี้น

“เหตยุฉะนกันี้น” ในขล้อ 19 พรูดถถึงสลิกี่งซถึกี่งมากล่อนคจาพรูดทกันี้งหลายในพระคจาขล้อตล่อ ๆ ไปทบีกี่ตามมา-ซถึกี่ง
หมายความวล่า “มนยุษยร์ผรูล้นบีนี้ หลกังจากพระองคร์ไดล้ทรงถวายเครพกี่องบรูชาเพบียงหนเดบียวเพพกี่อบาปทกันี้งหลายซถึกี่งใชล้ไดล้เปป็น
นลิตยร์ กร็เสดร็จประทกับเบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า…เพราะวล่าโดยการทรงถวายเครพกี่องบรูชาหนเดบียว พระองคร์ไดล้
ทรงกระทจาใหล้คนทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์แลล้วถถึงทบีกี่สจาเรร็จเปป็นนลิตยร์” (ขล้อ 12,14) สารพกัดทบีกี่เราจะเปป็นไดล้ 
สารพกัดทบีกี่เราจะมบีไดล้ในชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณและในเมพองนกันี้นทบีกี่ทรงจกัดเตรบียมไวล้สจาหรกับลรูก ๆ ของพระเจล้า จะเปป็นของ
เราเพราะพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์และไมล่ใชล่เพราะคยุณความดบีใด ๆ ของเราเลย ไมล่แปลกทบีกี่เปาโล
กลล่าววล่า “ขล้าพเจล้าเปป็นอยล่างทบีกี่ขล้าพเจล้าเปป็นอยรูล่กร็โดยพระคยุณของพระเจล้า!”

“ใจกลล้า” บล่งบอกถถึงความมกักี่นใจเพราะสลิกี่งทบีกี่พระครลิสตร์ทรงทจาสจาเรร็จแลล้ว โดยใจกลล้าผรูล้เชพกี่อจถึงเขล้าไปในทบีกี่
บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นพรล้อมกกับความมกักี่นใจและความเชพกี่อมกักี่น โดยรรูล้วล่าพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด คนกลาง ผรูล้ทบีกี่เสนอความแทน และ
มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราทรงพระชนมร์อยรูล่เปป็นนลิตยร์เพพกี่อทจาการทรูลวลิงวอนเผพกี่อเรา เราไมล่จจาเปป็นตล้องเขล้าหา
พระเจล้าดล้วยความกลกัวและตกัวสกักี่น เพราะเรารรูล้วล่าพระองคร์ไดล้ทรงรกักเราและไดล้ประทานพระเยซรูใหล้สลินี้นพระชนมร์
เพพกี่อเรา เรารรูล้วล่าพระเยซรูทรงมบีชบีวลิตอยรูล่เพพกี่อทรูลวลิงวอนเผพกี่อเรา และในพระนามของพระองคร์เราเขล้าไปยกังพระทบีกี่นกักี่ง
แหล่งพระคยุณดล้วยความมกักี่นใจและความเชพกี่อมกักี่น

“ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด” ในภาษาเดลิมอล่านวล่า “สถานบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น” เมพกี่อพระครลิสตร์สลินี้นพระชนมร์ มล่านในพระ
วลิหารกร็ขาดกลางจากบนลงลล่าง และดล้วยเหตยุนบีนี้สลิกี่งบรลิสยุทธลิธิ์ทกันี้งหมดนกันี้นจถึงถรูกผนวกรวมเขล้าดล้วยกกัน มล่านในพระ
วลิหารนกันี้นเคยแยกทกันี้งสองสล่วนออกจากกกัน และเมพกี่อมล่านนกันี้นถรูกเปปิดแลล้ว จถึงมบีสถานบรลิสยุทธลิธิ์เดบียวแทนทบีกี่จะมบีสอง ใน
พลกับพลาแหล่งสวรรคร์มบีสล่วนเดบียวเทล่านกันี้น-ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด ภายในมล่านนกันี้น และเราเขล้าสรูล่ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นวกันนบีนี้ ทยุกวกัน ใน
ระหวล่างการเดลินทางแบบผรูล้สกัญจรของเราจากแผล่นดลินโลกไปสรูล่สวรรคร์

และเราเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้น ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้า โดยสลิทธลิอกันใดเลล่า? เราเขล้าไปโดย
พระโลหลิตของพระเยซรู! ไมล่มบีผรูล้ใดตกันี้งแตล่อาดกัมเปป็นตล้นมาทบีกี่กลล้าเขล้าไปอยรูล่ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระเจล้าโดย
ปราศจากโลหลิต เราไมล่เขล้าเฝป้าพระเจล้าโดยถพอพระโลหลิตของพระเยซรูจรลิง ๆ แตล่ในคยุณความดบีของมกันและถรูกชจาระ
ใหล้สะอาดโดยมกันแลล้ว เนพกี่องจากพระโลหลิตของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยอยล่างสมบรูรณร์แลล้ว เรา
ทบีกี่เชพกี่อบนพระองคร์จถึงมบีความมกักี่นใจและความกลล้า ความเชพกี่ออกันเดร็ดขาด ในการเขล้าเฝป้าพระเจล้าของเราโดยอาศกัย
พระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินนกันี้น



“โดยทางใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิต…” ภาษากรบีกตรงตกัวอล่านวล่า “โดยทางทบีกี่ถรูกฆล่าบรูชาสด ๆ รล้อน ๆ และทบีกี่มบี
ชบีวลิต” ทางแหล่งศาสนายลิวเปป็นทางแหล่งความตาย-หนทางเดบียวทบีกี่ประชาชนเหลล่านกันี้นจะสามารถเขล้าเฝป้าพระเจล้าไดล้
กร็คพอ โดยทางความตายของสกัตวร์ตกัวหนถึกี่ง แตล่พระครลิสตร์ทรงเปป็น “ทางทบีกี่มบีชบีวลิต”-พระองคร์ไมล่ใชล่คนตายแลล้ว 
พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่เปป็นนลิตยร์และบกัดนบีนี้ทรงอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า (ฮบ. 7:25) เนพกี่องจากพระครลิสตร์ 
ผรูล้ทรงเปป็นเครพกี่องสกัตวบรูชานลิรกันดรร์ของเรา ไดล้สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น ทางนกันี้นทบีกี่ไปถถึงพระเจล้าจถึงเปป็นทางหนถึกี่งทบีกี่
ใหมล่และมบีชบีวลิต-และมบีทางแหล่งความรอดทางเดบียวเทล่านกันี้น พระเยซรูตรกัสวล่า “เราเปป็นทางนกันี้น ความจรลิงนกันี้น และ
ชบีวลิตนกันี้น ไมล่มบีผรูล้ใดมาถถึงพระบลิดาไดล้ยกเวล้นมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6)

ไมล่มบี “ประตรูหลกัง” ทบีกี่จะเปปิดเขล้าสรูล่สวรรคร์ ไมล่มบีประตรูดล้านขล้างและไมล่มบีทางอล้อม ทางทกันี้งหมดทบีกี่ไมล่ไดล้ผล่าน
พระเยซรูลล้วนเปป็นทางลกัดของพญามาร ทางอล้อมตล่าง ๆ ของนรก และพวกมกันไมล่นจาไปสรูล่นครขาวดยุกมยุกดานกันี้น

ใครบางคนอาจถามวล่า “เรากลล่าวไดล้อยล่างไรวล่าพระครลิสตร์ทรง ‘ถรูกฆล่าบรูชาสด ๆ รล้อน ๆ’ เนพกี่องจาก
จดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูถรูกเขบียนภายหลกังกลโกธาตกันี้งสามสลิบปปี?” เรากลล่าวเชล่นนกันี้นไดล้เพราะวล่า หลกังจากเกพอบ
ยบีกี่สลิบศตวรรษ เครพกี่องสกัตวบรูชานบีนี้กร็ยกังสด ใหมล่ มบีชบีวลิต และทรงฤทธลิธิ์มากพอ ๆ กกับวกันนกันี้นทบีกี่พระเยซรูเสดร็จเขล้าไป
ภายในมล่านนกันี้น! พระคยุณของพระองคร์สดใหมล่ทยุกชกักี่วขณะของทยุกวกัน พระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่เปป็นนลิตยร์ และดล้วย
เหตยุนบีนี้พระองคร์จถึงทรงเปป็น “ทางนกันี้นทบีกี่ถรูกฆล่าบรูชาสด ๆ รล้อน ๆ”

“...ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงอยุทลิศไวล้สจาหรกับพวกเรา…” ในภาษากรบีก คจาวล่า “consecrated” บางครกันี้งกร็ถรูก
แปลเปป็น “dedicated” และมกันหมายถถึง ไดล้เรลิกี่มตล้น พระครลิสตร์ไดล้เรลิกี่มตล้นทางทบีกี่ถรูกฆล่าบรูชาสด ๆ รล้อน ๆ นกันี้น ทาง
นกันี้นทบีกี่มบีชบีวลิต เพราะวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่เพพกี่อทจาการทรูลวลิงวอนเผพกี่อพวกเรา และเพราะวล่าพระองคร์ทรง
พระชนมร์อยรูล่ พระองคร์จถึงสามารถชล่วยทยุกคนทบีกี่มาหาพระเจล้าโดยพระองคร์ใหล้รอดจนถถึงทบีกี่สยุด เพราะวล่าพระองคร์
ทรงพระชนมร์อยรูล่ เรากร็จะมบีชบีวลิตอยรูล่เชล่นกกัน

“...ผล่านทางมล่านนกันี้น คพอทบีกี่จะกลล่าววล่า เนพนี้อหนกังของพระองคร์” ในพระวลิหาร มล่านนกันี้นทบีกี่ทจาดล้วยผล้าปฝ่านซถึกี่ง
แบล่งแยกทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดออกจากสล่วนทบีกี่เหลพอของพลกับพลากร็แบล่งแยกมนยุษยร์จากพระเจล้าเชล่นกกัน อกัครทรูตทล่านนบีนี้
บอกเราในขล้อพระคจานบีนี้ของเราวล่ามล่านนกันี้นซถึกี่งเคยแขวนอยรูล่หนล้าทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดในพลกับพลานกันี้นเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของ
เนพนี้อหนกัง นกักี่นกร็คพอ ความเปป็นมนยุษยร์ของพระครลิสตร์

แตล่พระครลิสตร์ผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ยกังไมล่ถรูกตรถึงกางเขนกร็เปป็นเครพกี่องกบีดขวางระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ เหมพอนกกับทบีกี่
มล่านในพระวลิหารเคยปปิดกกันี้นมนยุษยร์ออกจากทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด นบีกี่ปรากฏชกัดในตกัวมกันเอง เพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็น
ความเปป็นมนยุษยร์ทบีกี่สมบรูรณร์แบบ และความสมบรูรณร์แบบของพระองคร์มบีแตล่เนล้นยนี้จาความไมล่สมบรูรณร์แบบของมนยุษยร์

พรล้อมกกับเลพอดเทล่านกันี้นมหาปยุโรหลิตจถึงเขล้าไปภายในมล่านนกันี้นไดล้ ดกังนกันี้นเราจถึงไมล่เขล้าไปอยรูล่ตล่อเบพนี้องพระ
พกักตรร์ของพระเจล้าผล่านทางชบีวลิตบนโลกนบีนี้ของพระครลิสตร์ ทางเขล้าสรูล่ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดเบพนี้องบนไดล้ถรูกเปปิดออกแลล้วโดย
ทางความเปป็นมนยุษยร์ของพระครลิสตร์ทบีกี่เปรอะเปฟฟื้อนดล้วยพระโลหลิตแหล่งการลบมลทลินของพระองคร์เองเทล่านกันี้น 
พระเจล้าทรงยพนยกันความจรลิงอกันยลิกี่งใหญล่นบีนี้ในการทบีกี่มล่านในพระวลิหารนกันี้นถรูกฉบีกขาดเปป็นสองทล่อนจากบนลงลล่าง ณ 
เวลานกันี้นทบีกี่พระเยซรูสลินี้นพระชนมร์

พระเยซรูเจล้า ผล่านทางมล่านนกันี้นแหล่งพระกายของพระองคร์ ไดล้ทรงเปปิดทางเขล้าสรูล่พระเจล้าสจาหรกับมนยุษยร์ทยุก



คนแลล้ว เหลล่าผรูล้รรูล้ไมล่เหร็นพล้องตรงกกันเกบีกี่ยวกกับความหนาของมล่านนกันี้นในพระวลิหาร-บางคนกลล่าววล่ามกันหนาหนถึกี่งนลินี้ว 
คนอพกี่น ๆ เชพกี่อวล่ามกันหนากวล่านกันี้น มกันถรูกทอดล้วยมพอจากผล้าปฝ่านบรลิสยุทธลิธิ์และไมล่มบีมนยุษยร์คนใดสามารถฉบีกมกันใหล้ขาด
จากกกันไดล้!

เมพกี่อพระเจล้าทรงฉบีกมล่านนกันี้นในพระวลิหาร มบีการบล่งบอกอยล่างชกัดเจนวล่าเครพกี่องกบีดขวางทยุกอยล่างถรูกเอา
ออกไปแลล้ว และวล่าทางนกันี้นถรูกเปปิดแลล้วเขล้าสรูล่ตล่อเบพนี้องพระพกักตรร์ของพระองคร์สจาหรกับ “ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ยอมมาหา
พระเจล้าโดยพระเยซรูครลิสตร์”

ขล้อ 21 และ 22: “และเพราะมบีมหาปยุโรหลิตเหนพอครอบครกัวของพระเจล้าแลล้ว ขอใหล้พวกเราเขล้ามาใกลล้
ดล้วยใจจรลิง ในความเชพกี่ออกันมกักี่นคงเตร็มเปปีปี่ยม โดยใหล้ใจของพวกเราถรูกประพรมชจาระใหล้พล้นจากใจวลินลิจฉกัยผลิดและ
ชอบอกันชกักี่วรล้าย และกายของพวกเราถรูกลล้างชจาระดล้วยนนี้จาอกันใสบรลิสยุทธลิธิ์”

ภาษาเดลิมตรงนบีนี้อล่านวล่า “โดยมบีปยุโรหลิตจอมพลกังผรูล้หนถึกี่ง” คจากรบีกตรงนบีนี้ คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “มหา” 
คพอ เมะกกัน มกันเปป็นคจาคยุณศกัพทร์หนถึกี่ง ทบีกี่บล่งบอกถถึงบยุคคลทกันี้งหลายทบีกี่แตกตล่าง ถรูกยกชรู จอมพลกัง เปป็นตกัวเอก หรพอ
โดดเดล่น พระเยซรูไมล่ใชล่แคล่มหาปยุโรหลิตอบีกคนหนถึกี่ง พระองคร์ทรงเปป็นปยุโรหลิตผรูล้หนถึกี่งทบีกี่มบีกจาลกังมาก แตกตล่าง ถรูกยกชรู 
เปป็นตกัวเอก และโดดเดล่นเหนพอพระนลิเวศของพระเจล้า เหตยุใดเราจถึงตล้องการพวกปยุโรหลิตฝฝ่ายโลกเลล่าในเมพกี่อเรามบี
ปยุโรหลิตทบีกี่มบีกจาลกังมากอยล่างพระครลิสตร์ ซถึกี่งนกักี่งอยรูล่ภายในมล่านนกันี้นบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณแลล้ว เพพกี่อจะทรงปฏลิบกัตลิกลิจ
เพพกี่อเรา?

มบีความสกับสนอยรูล่บล้างในทล่ามกลางเหลล่าผรูล้รรูล้เกบีกี่ยวกกับวล่า “ครอบครกัวของพระเจล้า” ในทบีกี่นบีนี้หมายถถึงอะไร?  
นบีกี่หมายถถึงพวกอาคารทบีกี่ประชยุมของครลิสตจกักรไหม? มกันกจาลกังพรูดถถึงพลกับพลาฝฝ่ายสวรรคร์หรพอ? หรพอมกันหมายถถึง
บยุคคลทกันี้งหลายซถึกี่งรวมกกันเปป็นครอบครกัวของพระเจล้า?

เหมพอนเชล่นเคย เราพบคจาตอบในพระคกัมภบีรร์ ในฮบีบรรู 3:6 เราอล่านวล่า “แตล่พระครลิสตร์นกันี้นในฐานะพระ
บยุตรทบีกี่ทรงอยรูล่เหนพอครอบครกัวของพระองคร์ ครอบครกัวของพระองคร์นกันี้นคพอพวกเรา ถล้าพวกเรายถึดความไวล้เนพนี้อเชพกี่อ
ใจและความปปีตลิยลินดบีแหล่งความหวกังนกันี้นไวล้ใหล้มกักี่นคงจนถถึงทบีกี่สยุด”

ในเอเฟซกัส 2:19-22 เปาโลกลล่าววล่า “เหตยุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ พวกทล่านจถึงไมล่ใชล่บรรดาคนแปลกหนล้าและคน
ตล่างชาตลิอบีกตล่อไป แตล่เปป็นพลเมพองรล่วมกกับพวกวลิสยุทธลิชน และเปป็นของครอบครกัวของพระเจล้า และไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้น
บนรากฐานของพวกอกัครทรูตและพวกผรูล้พยากรณร์ พระเยซรูครลิสตร์เองทรงเปป็นศลิลามยุมเอก ในพระองคร์นกันี้น ทยุกสล่วน
ของโครงรล่างซถึกี่งถรูกตล่อกกันสนลิทจถึงเจรลิญขถึนี้นเปป็นวลิหารอกันบรลิสยุทธลิธิ์ในองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า ในพระองคร์นกันี้น พวกทล่านกร็
กจาลกังถรูกสรล้างขถึนี้นดล้วยกกันใหล้เปป็นทบีกี่สถลิตของพระเจล้าโดยทางพระวลิญญาณดล้วย”

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเปป็นพระนลิเวศของพระเจล้า-พระองคร์ไมล่ทรงสถลิตอยรูล่ในอาคารตล่าง ๆ ทบีกี่ทจาขถึนี้นดล้วยมพอ ผรูล้เชพกี่อ
ทยุกคนเปป็นพลกับพลาหลกังหนถึกี่งของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ผรูล้เชพกี่อทยุกคนเปป็นปยุโรหลิตและกษกัตรลิยร์:

“แตล่พวกทล่านเปป็นชกักี่วอายยุทบีกี่ทรงเลพอกสรรไวล้แลล้ว เปป็นพวกปยุโรหลิตหลวง เปป็นประชาชาตลิอกันบรลิสยุทธลิธิ์ เปป็น
ชนชาตลิอกันประหลาด เพพกี่อพวกทล่านจะไดล้สจาแดงบรรดาคจาสรรเสรลิญของพระองคร์ ผรูล้ไดล้ทรงเรบียกพวกทล่านใหล้ออก
มาจากความมพด เขล้าสรูล่ความสวล่างอกันมหกัศจรรยร์ของพระองคร์” (1 ปต. 2:9)

“แดล่พระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงรกักเราทกันี้งหลาย และไดล้ทรงชจาระลล้างพวกเราจากบาปของพวกเราในพระโลหลิต



ของพระองคร์เอง และทรงตกันี้งพวกเราไวล้ใหล้เปป็นกษกัตรลิยร์และเปป็นปยุโรหลิตตล่อพระเจล้าและพระบลิดาของพระองคร์ ขอ
พระเกบียรตลิและไอศวรรยร์จงมบีแดล่พระองคร์สพบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ เอเมน” (วว. 1:5,6 บางสล่วน) แมล้แตล่วลิ
สยุทธลิชนทบีกี่อล่อนแอทบีกี่สยุดกร็ไดล้รกับเชลิญใหล้เขล้าสรูล่ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดโดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์ และพระองคร์ทรงอยรูล่ทบีกี่นกักี่น
เพพกี่อเปป็นคนกลางใหล้เราในฐานะปยุโรหลิตจอมพลกังของเรา เราเขล้าไปทบีกี่นกักี่นดล้วยความมกักี่นใจเตร็มเปปีปี่ยม

“ขอใหล้พวกเราเขล้ามาใกลล้…” มบีชบีนี้ใหล้เหร็นไปแลล้ววล่าภายใตล้ระบบคนเลวบีประชาชนเคยถรูกแยกขาดจาก
พระเจล้า พวกเขาไมล่กลล้าเขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด เฉพาะมหาปยุโรหลิตเขล้าไปทบีกี่นกักี่นไดล้ และเขาเขล้าไปแคล่ปปีละครกันี้ง
เทล่านกันี้น แตล่บกัดนบีนี้ผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่ถรูกชจาระลล้างดล้วยพระโลหลิตแลล้วกร็ถรูกนจามาใกลล้พระเจล้า (อฟ. 2:13)

เราจะตล้องเขล้าไปใกลล้ “ดล้วยใจจรลิง”-นกักี่นคพอ ดล้วยใจทบีกี่จรลิงใจและอยุทลิศ เตร็มใจทบีกี่จะเชพกี่อฟฟังตล่อพระเจล้าในทยุก
ดล้าน ใจดวงหนถึกี่งทบีกี่พรล้อมฟฟังพระวจนะและกระตพอรพอรล้นทบีกี่จะเชพกี่อฟฟังมกัน-ไมล่ใชล่ในการปรนนลิบกัตลิภายนอก แตล่ในการ
นมกัสการทบีกี่แทล้จรลิงในฝฝ่ายวลิญญาณ หลายหมพกี่นคนรล่วมประชยุมกกับครลิสตจกักรเชล้าวกันอาทลิตยร์และทจาตามพลิธบีกรรม
และรายการตล่าง ๆ ของการประชยุมนมกัสการ พวกเขาเอาซองถวายทรกัพยร์สวย ๆ ใสล่ในถาดถวายทรกัพยร์ เพพกี่อบล่ง
บอกวล่าตนแบล่งปฟันของกจานกัลตล่าง ๆ ของตนแลล้ว แตล่พวกเขาถรูกจกัดอยรูล่ในประเภทของคนเหลล่านกันี้นทบีกี่พระเยซรูตรกัส
ถถึงวล่า “‘ชนชาตลินบีนี้เขล้ามาใกลล้เราดล้วยปากของพวกเขา และใหล้เกบียรตลิเราดล้วยรลิมฝปีปากของพวกเขา แตล่ใจของพวก
เขาอยรูล่หล่างไกลจากเรา แตล่พวกเขานมกัสการเราโดยไรล้ประโยชนร์ โดยสอนบรรดาบทบกัญญกัตลิของมนยุษยร์เปป็นหลกัก
คจาสอนทกันี้งหลาย’” (มธ. 15:8,9)

พระเจล้าทรงปรารถนาการนมกัสการและการสรรเสรลิญทบีกี่มาจากหกัวใจทบีกี่จรลิงใจ พระเยซรูตรกัสแกล่หญลิงชาว
สะมาเรบียคนนกันี้นวล่า “พระเจล้าทรงเปป็นพระวลิญญาณ และคนทกันี้งหลายทบีกี่นมกัสการพระองคร์ตล้องนมกัสการพระองคร์ใน
จลิตวลิญญาณและในความจรลิง” (ยอหร์น 4:24) เราไดล้รกับเชลิญใหล้เขล้ามาใกลล้ดล้วยใจจรลิง-และดล้วยใจเชล่นนกันี้นเราจถึง
สามารถเขล้ามาหาพระเจล้าไดล้ “ในความเชพกี่ออกันมกักี่นคงเตร็มเปปีปี่ยม”

จรลิงอยรูล่ทบีกี่เรามบีความอล่อนแอหลายอยล่างและเรารรูล้วล่าเราไมล่ครูล่ควร แตล่ความมกักี่นใจของผรูล้เชพกี่ออยรูล่ในความ
ครูล่ควรของพระครลิสตร์-พระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ พระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นและทจาใหล้พอพระทกัยของพระองคร์ 
พระเจล้าทรงมยุสาไมล่ไดล้ และพระองคร์ทรงสกัญญาแลล้ววล่าจะรกับเราไวล้หากเรายอมมาหาพระองคร์ผล่านทางพระเยซรู
ครลิสตร์ ดกังนกันี้นเราจถึงควรใชล้ความเชพกี่ออกันมกักี่นคงเตร็มเปปีปี่ยม-และถล้าเราไมล่วางใจพระองคร์ เรากร็ดรูถรูกพระเจล้า พระ
วจนะของพระองคร์ และพระคยุณของพระองคร์:

“ผรูล้ทบีกี่เชพกี่อในพระบยุตรของพระเจล้ากร็มบีพยานอยรูล่ในตกัวเอง ผรูล้ทบีกี่ไมล่เชพกี่อพระเจล้ากร็ไดล้กระทจาใหล้พระองคร์เปป็นผรูล้
ตรกัสมยุสา เพราะผรูล้นกันี้นมลิไดล้เชพกี่อพยานหลกักฐานทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงประทานใหล้เรพกี่องพระบยุตรของพระองคร์” (1 ยอหร์น 
5:10)

“...โดยใหล้ใจของพวกเราถรูกประพรมชจาระใหล้พล้นจากใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันชกักี่วรล้าย…” เราพบ
ถล้อยคจาทบีกี่คลล้ายคลถึงในฮบีบรรู 9:21, 11:28, 12:24 และใน 1 เปโตร 1:2 นบีกี่เปป็นการอล้างอลิงถถึงการประพรมเลพอดใน
พลกับพลา มกันจถึงเปป็นเรพกี่องทบีกี่ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นคยุล้นเคยดบี (อพย. 12:7; 29:16) การ “ประพรมเลพอด” จรลิง ๆ แลล้ว
หมายถถึง “การทาเลพอด” และดกังนกันี้นเราจถึงเหร็นวล่า “ใจของพวกเราถรูกประพรมชจาระใหล้พล้นจากใจวลินลิจฉกัยผลิดและ
ชอบอกันชกักี่วรล้าย” จรลิง ๆ แลล้วหมายถถึงใจทบีกี่ถรูกลล้างในพระโลหลิตของพระเมษโปดกแลล้ว (ฮบ. 9:14)



“...และกายของพวกเราถรูกลล้างชจาระดล้วยนนี้จาอกันใสบรลิสยุทธลิธิ์” คจากลล่าวนบีนี้ไมล่เกบีกี่ยวขล้องเลยกกับบกัพตลิศมาใน
นนี้จา ถถึงแมล้วล่าบกัพตลิศมาเปป็นพลิธบีหนถึกี่งของครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมล่ทบีกี่บล่งบอกถถึงความตาย การถรูกฝฟัง การฟฟฟื้น
คพนชบีพ และชบีวลิตใหมล่กร็ตาม ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายควรรกับบกัพตลิศมา แตล่บกัพตลิศมาไมล่นจาชบีวลิตใหมล่มาใหล้ ชบีวลิตของเนพนี้อหนกังอยรูล่
ในเลพอด และพระโลหลิตของพระเยซรูเทล่านกันี้นนจาชบีวลิตใหมล่มาใหล้

บางคนแยกแยะพระวจนะอยล่างผลิด ๆ พวกเขายกขล้อพระคกัมภบีรร์นอกบรลิบบทเพพกี่อพลิสรูจนร์ประเดร็นตล่าง ๆ 
ทางศาสนาของตน พระคจาตอนนบีนี้ถรูกใชล้ผลิดบล่อย ๆ โดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่พยายามพลิสรูจนร์วล่าบกัพตลิศมาจจาเปป็นสจาหรกับ
ความรอด นบีกี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันเกบีกี่ยวกกับ 1 เปโตร 3:20-22 ทบีกี่อล้างอลิงถถึงแปดชบีวลิตทบีกี่รอดในเรพอนกันี้น

จรลิงอยรูล่ทบีกี่โนอาหร์และครอบครกัวของเขาถรูกพยยุงขถึนี้นจรลิง ๆ โดยนนี้จานกันี้นและดกังนกันี้นพวกเขาจถึงรอดชบีวลิต แตล่
พวกเขาอยรูล่ในเรพอนกันี้น และเรพอนกันี้นเปป็นภาพเลร็งถถึงพระครลิสตร์ โนอาหร์รอดเหมพอนกกับทบีกี่เราไดล้รกับความรอด-โดย
พระคยุณ (ปฐก. 6:8) พระคยุณกลายเปป็นของเราโดยความเชพกี่อ ความเชพกี่อมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินโดยพระ
วจนะของพระเจล้า ในฮบีบรรู 11:7 เราอล่านวล่า “โดยความเชพกี่อ โนอาหร์ ซถึกี่งไดล้รกับคจาเตพอนจากพระเจล้าถถึงสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่
ยกังไมล่ปรากฏ ดล้วยความเกรงกลกัว จถึงไดล้จกัดแจงตล่อเรพอ เพพกี่อชล่วยครอบครกัวของทล่านใหล้รอด โดยเรพอนกันี้นทล่านจถึงไดล้
ปรกับโทษโลก และไดล้กลายเปป็นทายาทแหล่งความชอบธรรม ซถึกี่งเปป็นโดยความเชพกี่อ”

นนี้จาในพระคกัมภบีรร์เปป็นสกัญลกักษณร์หนถึกี่งของพระวจนะ (ยอหร์น 15:3; อฟ. 5:26; 1 ปต. 1:23) พระเยซรูตรกัส
วล่า “ยกเวล้นผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดไดล้บกังเกลิดจากนนี้จาและจากพระวลิญญาณ ผรูล้นกันี้นไมล่สามารถเขล้าในอาณาจกักรของพระเจล้าไดล้”
(ยอหร์น 3:5) 

ความหมายของขล้อพระคจานบีนี้ของเราในหนกังสพอฮบีบรรู จถึงเปป็นพระราชกลิจของพระวลิญญาณของพระเจล้าใน
การชจาระแยกตกันี้ง ชจาระใหล้สะอาด ชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ ผล่านทางการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่ และการชจาระใหล้
สะอาดทยุกวกันของผรูล้เชพกี่อโดยการลล้างดล้วยนนี้จาโดยพระวจนะของพระเจล้า

พระเยซรูตรกัสแกล่หญลิงคนนกันี้นทบีกี่บล่อนนี้จาวล่า “ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ดพกี่มนนี้จาซถึกี่งเราจะใหล้แกล่เขานกันี้นจะไมล่กระหายอบีกเลย 
แตล่นนี้จาซถึกี่งเราจะใหล้เขานกันี้นจะเปป็นบล่อนนี้จาพยุในตกัวเขาพลยุล่งขถึนี้นเขล้าสรูล่ชบีวลิตนลิรกันดรร์” (ยอหร์น 4:14) บล่อแหล่งนนี้จาทบีกี่มบีชบีวลิต-
ไมล่ใชล่ในอล่างรกับบกัพตลิศมา แตล่ในมนยุษยร์ภายใน 

พระเยซรูทรงเปปิดฉากการสนทนากกับผรูล้หญลิงคนนบีนี้โดยขอนนี้จานางดพกี่ม แตล่กล่อนการสนทนานกันี้นสลินี้นสยุดลง นาง
กร็ขอนนี้จาทบีกี่มบีชบีวลิตจากพระองคร์ และพระเยซรูทรงทจาอะไร? พระองคร์ตรกัสไหมวล่า “จงลงมาทบีกี่แมล่นนี้จาจอรร์แดนและขอ
ใหล้เราใหล้บกัพตลิศมาเจล้าเถลิด”? ไมล่ใชล่เลยครกับ พระองคร์ตรกัสเจร็ดคจาแกล่นาง-ถล้อยคจาทบีกี่ทจาการอกัศจรรยร์หนถึกี่งในใจทบีกี่
บาปหนาของนาง พระองคร์ตรกัสวล่า “เราทบีกี่กลล่าวกกับเจล้าเปป็นทล่านผรูล้นกันี้น (พระเมสสลิยาหร์)!” นางขอนนี้จาทบีกี่มบีชบีวลิต และ
พระเจล้าทรงใสล่บล่อนนี้จาหนถึกี่งไวล้ภายในตกัวนาง นางเชพกี่อเจร็ดคจานกันี้นทบีกี่พระเยซรูตรกัสแกล่นาง และบล่อแหล่งนนี้จาทบีกี่มบีชบีวลิตพลยุล่ง
ขถึนี้นในจลิตวลิญญาณของนาง นางทลินี้งหมล้อนนี้จาไวล้และวลิกี่งเขล้าไปในเมพองบอกเลล่าแกล่ผรูล้คนวล่านางไดล้พบพระครลิสตร์แลล้ว 
หญลิงแพศยาทบีกี่ใจสลายกลายเปป็นผรูล้ประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีกี่ชนะจลิตวลิญญาณ และคนทกันี้งชยุมชนหกันมาหาพระเยซรู
เพราะคจาพยานของนาง!

นนี้จาทบีกี่เคลพกี่อนไหวเปป็นภาพเลร็งของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (เชล่นใน ยอหร์น 7:37-39) แตล่ในทบีกี่สล่วนใหญล่ใน
พระคกัมภบีรร์ นนี้จาสพกี่อถถึงพระวจนะของพระเจล้า เราสามารถเขล้ามาหาพระเจล้าและเขล้าใกลล้พระองคร์ไดล้กร็ตล่อเมพกี่อใจของ



เราบรลิสยุทธลิธิ์ สะอาด และสกัตยร์จรลิง ใจตล้องถรูกชจาระใหล้สะอาดจากใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบทบีกี่ชกักี่วรล้ายโดยทางพระโลหลิต
นกันี้น มกันตล้องถรูกชจาระใหล้สะอาดจากความอธรรมทกันี้งปวงโดยการลล้างดล้วยนนี้จาโดยพระวจนะ ในการเชพกี่อมโยงกกับ
พระคจาขล้อนบีนี้ในหนกังสพอฮบีบรรู เราควรอล่าน อพยพ 29:4,20,21; เลวบีนลิตลิ 8:6-23

ขล้อ 23: “ขอใหล้พวกเรายถึดมกักี่นในการยอมรกับแหล่งความเชพกี่อของพวกเราโดยไมล่หวกักี่นไหว (เพราะวล่า
พระองคร์ผรูล้ไดล้ประทานพระสกัญญานกันี้นทรงสกัตยร์ซพกี่อ)”

(ภาษากรบีกอล่านวล่า “ขอใหล้พวกเรายถึดมกักี่นในคจาสารภาพแหล่งความหวกังของพวกเรา…”) กล่อนหนล้านบีนี้ใน
จดหมายฝากฉบกับนบีนี้ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเตพอนสตลิผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเกบีกี่ยวกกับเรพกี่องเดบียวกกันนบีนี้ แตล่ในถล้อยคจาทบีกี่แตก
ตล่าง ในฮบีบรรู 3:6 “พระครลิสตร์นกันี้นในฐานะพระบยุตรทบีกี่ทรงอยรูล่เหนพอครอบครกัวของพระองคร์ ครอบครกัวของพระองคร์
นกันี้นคพอพวกเรา ถล้าพวกเรายถึดความไวล้เนพนี้อเชพกี่อใจและความปปีตลิยลินดบีแหล่งความหวกังนกันี้นไวล้ใหล้มกักี่นคงจนถถึงทบีกี่สยุด” ใน
ฮบีบรรู 3:14 เราอล่านวล่า “เพราะวล่าพวกเราถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนกกับพระครลิสตร์ ถล้าพวกเรายถึดตอนตล้นแหล่งความไวล้
เนพนี้อเชพกี่อใจของพวกเราใหล้มกักี่นคงจนถถึงทบีกี่สยุด” และฮบีบรรู 4:14 เตพอนสตลิเราวล่า “เมพกี่อเหร็นแลล้ววล่าพวกเรามบีมหา
ปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่เสดร็จไปในฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลายแลล้ว พระเยซรูพระบยุตรของพระเจล้า ขอใหล้พวกเรายถึดมกักี่นในการ
ยอมรกับของพวกเรา”

ซถึกี่งทกันี้งหมดนบีนี้หมายความวล่า “ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเออ๋ย จงเชพกี่อสลิกี่งทบีกี่พวกทล่านไดล้ประกาศตกัววล่าเชพกี่อแลล้วและจง
เปป็นอยล่างทบีกี่พวกทล่านประกาศตกัววล่าเปป็นแลล้ว! จงเชพกี่อสลิกี่งทบีกี่พวกทล่านเชพกี่อและจงเปป็นอยล่างทบีกี่พวกทล่านเปป็นโดยไมล่
คลอนแคลนและไมล่สงสกัยเลย อยล่ายอมใหล้สลิกี่งใดมาสกักี่นคลอนความมกักี่นใจของพวกทล่านในพระเจล้า”

การสงสกัยเปป็นบาปเพราะวล่าความสงสกัยไมล่ใหล้เกบียรตลิพระเจล้า ความไมล่เชพกี่อเปป็นการดรูถรูกพระเจล้าและพระ
วจนะบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าเราอยรูล่ในพลกับพลาแหล่งเนพนี้อหนกังและเราอาศกัยอยรูล่ทล่ามกลางพวก
ศกัตรรู-โลก เนพนี้อหนกัง และพญามาร แตล่พระเยซรูทรงพลิชลิตสลิกี่งเหลล่านบีนี้แลล้ว และถล้าเรากจาลกังวางใจในพระองคร์ (ผรูล้ซถึกี่ง
บกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้า) เรากร็มบีการรกับประกกันทบีกี่วล่า “พระองคร์ผรูล้ไดล้ประทานพระสกัญญา
นกันี้นทรงสกัตยร์ซพกี่อ”

ขล้อ 24 และ 25 “และขอใหล้พวกเราพลิจารณาดรูกกันและกกัน เพพกี่อกระตยุล้นใหล้มบีความรกักและการงานทบีกี่ดบีตล่าง
ๆ โดยไมล่ละทลินี้งการรล่วมประชยุมดล้วยกกันของพวกเรา ตามแบบของบางคน แตล่จงเตพอนสตลิซถึกี่งกกันและกกัน และใหล้
มากยลิกี่งขถึนี้นไปอบีก เมพกี่อพวกทล่านเหร็นวกันนกันี้นใกลล้เขล้ามาแลล้ว”

ครลิสเตบียนทกันี้งหลายตล้องใหล้พระเจล้าเปป็นทบีกี่หนถึกี่งในทยุกสลิกี่ง และสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่เรากระทจาตล้องถรูกกระทจาเพพกี่อ
ถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์ แตล่เราถรูกเตพอนสตลิเชล่นกกันเกบีกี่ยวกกับความสกัมพกันธร์ของเราทบีกี่มบีตล่อกกันและกกันในฐานะ
ครลิสเตบียน “ไมล่มบีผรูล้ใดในพวกเรามบีชบีวลิตอยรูล่เพพกี่อตนเองฝฝ่ายเดบียว และไมล่มบีผรูล้ใดตายเพพกี่อตนเองฝฝ่ายเดบียว” (รม. 14:7)
ครลิสเตบียนตล้องคลิดถถึงผรูล้อพกี่น ผรูล้เชพกี่อแตล่ละคนมบีอลิทธลิพลตล่อคนอพกี่น ๆ-เราชล่วยหรพอไมล่กร็ฉยุดรกันี้ง ความสกัมพกันธร์และทกัศนคตลิ
ของเราทบีกี่มบีตล่อผรูล้อพกี่นควรถรูกควบคยุมโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ เปาโลกลล่าววล่า “เหตยุฉะนกันี้น ถล้าอาหารทจาใหล้พบีกี่นล้อง
ของขล้าพเจล้าหลงผลิดไป ขล้าพเจล้าจะไมล่กลินเนพนี้อสกัตวร์ในขณะทบีกี่โลกยกังคงอยรูล่ เกรงวล่าขล้าพเจล้าจะทจาใหล้พบีกี่นล้องของ
ขล้าพเจล้าหลงผลิดไป” (1 คร. 8:13)

“...ขอใหล้พวกเราพลิจารณาดรูกกันและกกัน เพพกี่อกระตยุล้นใหล้มบีความรกักและการงานทบีกี่ดบีตล่าง ๆ…” เรามกักคลิดถถึง



คจาวล่า “provoke” วล่าหมายถถึง “กระทจาการในแบบทบีกี่กล่อใหล้เกลิดความขยุล่นขล้องหมองใจ” แตล่มกันกร็หมายถถึง
 “กระตยุล้นหรพอปลยุกเรล้า” เชล่นกกัน และนกักี่นคพอความหมายทบีกี่คจานบีนี้ถรูกใชล้ในทบีกี่นบีนี้ ผรูล้เชพกี่อแตล่ละคนควรดจาเนลินชบีวลิตในแบบ
ทบีกี่กระตยุล้นผรูล้เชพกี่อคนอพกี่น ๆ เราควรเดลิน พรูด และประพฤตลิตกัวในจลิตวลิญญาณแหล่งความรกักจนปลยุกเรล้าเพพกี่อนผรูล้เชพกี่อของ
เราใหล้กระทจาการดบีตล่าง ๆ เพราะแบบอยล่างของเรา

พระเยซรูตรกัสวล่า “จงใหล้ความสวล่างของพวกทล่านสล่องไปตล่อหนล้าคนทกันี้งปวงอยล่างนกันี้น เพพกี่อวล่าพวกเขาจะไดล้
เหร็นบรรดาการงานทบีกี่ดบีของพวกทล่าน และจะไดล้สรรเสรลิญพระบลิดาของพวกทล่านผรูล้ซถึกี่งทรงสถลิตในสวรรคร์” (มธ. 
5:16) ถล้าเราเดลินในความถล่อมใจและทจางานเหลล่านกันี้นของพระองคร์ผรูล้ซถึกี่งเราไดล้รกับพระบกัญชาใหล้เดลินตามรอย
พระบาทของพระองคร์ เมพกี่อครลิสเตบียนคนอพกี่น ๆ เหร็นการรกับใชล้อกันยอดเยบีกี่ยมทบีกี่เรากระทจา และตะเกบียงของเรากจาลกัง
ลยุกไหมล้อยล่างเจลิดจล้าขนาดไหน พวกเขากร็จะมบีแรงบกันดาลใจทบีกี่จะตลิดตามพระครลิสตร์ผรูล้ทบีกี่เรารกับใชล้

“เพราะวล่าพวกเราเปป็นฝปีพระหกัตถร์ของพระองคร์ ทบีกี่ถรูกสรล้างขถึนี้นในพระเยซรูครลิสตร์ ใหล้เขล้าสรูล่บรรดาการงานทบีกี่
ดบี ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงกจาหนดไวล้ลล่วงหนล้าเพพกี่อทบีกี่พวกเราจะดจาเนลินในการเหลล่านกันี้น” (อฟ. 2:10)

เปาโลเขบียนถถึงทลิตกัสนกักเทศนร์หนยุล่มวล่า “นบีกี่เปป็นถล้อยคจาสกัตยร์ซพกี่อ และสลิกี่งเหลล่านบีนี้ขล้าพเจล้าปรารถนาใหล้ทล่าน
ยพนยกันตลอดเวลาวล่า คนทกันี้งหลายทบีกี่เชพกี่อในพระเจล้าแลล้วจะไดล้ระมกัดระวกังทบีกี่จะรกักษาการงานทบีกี่ดบีทกันี้งหลายไวล้ สลิกี่งเหลล่า
นบีนี้ดบีและเปป็นประโยชนร์แกล่คนทกันี้งหลาย” (ทต. 3:8)

และสยุดทล้าย ยากอบรกับรองวล่า “เพราะวล่ารล่างกายทบีกี่ปราศจากจลิตวลิญญาณกร็ตายเสบียแลล้วฉกันใด ความเชพกี่อ
ทบีกี่ปราศจากบรรดาการกระทจากร็ตายเสบียแลล้วฉกันนกันี้นเชล่นเดบียวกกัน” (ยากอบ 2:26)

คยุณอาจกลล่าววล่า “มกันไมล่ใชล่ธยุระกงการของใครเสบียหนล่อยวล่าฉกันจะใชล้ชบีวลิตยกังไง ทจาอะไร และไปทบีกี่ไหน”-
แตล่พระวจนะของพระเจล้ากลล่าวคนละเรพกี่องเลย!

“โดยไมล่ละทลินี้งการรล่วมประชยุมดล้วยกกันของพวกเรา…” คจาเตพอนสตลินบีนี้มบีการเชพกี่อมโยงโดยตรงกกับคจาเตพอน
สตลิอกันกล่อนหนล้า นบีกี่ไมล่เพบียงเปป็นคจาบกัญชาของพระเจล้า แตล่เมพกี่อเรารล่วมประชยุมดล้วยกกันในฐานะเปป็นหมรูล่คณะของ
ประชาชนขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า เรากร็สามารถปลยุกเรล้ากกันและกกัน เรากร็สามารถหนยุนใจและปลอบประโลมใจ
กกันและกกันไดล้

“...ตามแบบของบางคน…” นบีกี่คงจะบล่งบอกวล่าครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นบางคนเลลิกรล่วมประชยุมแลล้ว ผรูล้
เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วทยุกคนควรเปป็นสล่วนหนถึกี่งของทบีกี่ประชยุมทล้องถลิกี่นแหล่งหนถึกี่ง-แตล่ไมล่ใชล่ทบีกี่ประชยุมไหนกร็ไดล้ เรากจาลกัง
มบีชบีวลิตอยรูล่ในยยุคทบีกี่ผรูล้คนสอนวล่าไมล่สจาคกัญวล่าคน ๆ หนถึกี่งรล่วมประชยุมครลิสตจกักรทบีกี่ไหน ตราบใดทบีกี่เขาไปรล่วมประชยุม-แตล่
นบีกี่ไมล่เปป็นความจรลิงเลย ครลิสเตบียนแตล่ละคนจะตล้องใหล้การเกบีกี่ยวกกับชนลิดของครลิสตจกักรทบีกี่เขาสนกับสนยุน ผรูล้เชพกี่อแทล้ไมล่
ควรรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับพวกสมกัยใหมล่นลิยมและพวกเสรบีนลิยม “สองคนจะเดลินไปดล้วยกกันไดล้หรพอนอกจากทกันี้งสอง
จะไดล้ตกลงกกันไวล้กล่อน” (อาโมส 3:3)

ผมรรูล้วล่าพระเยซรูไมล่ไดล้เปป็นศลิษยาภลิบาลครลิสตจกักรใด-พระองคร์ทรงพบปะกกับเหลล่าสาวกของพระองคร์ใน
บล้านเรพอนและตามทล้องถนน แตล่ในระหวล่างการรกับใชล้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ บางคนไดล้ออกไปจากทบีกี่ประชยุมนกันี้น
แลล้ว ในบททบีกี่หกของหนกังสพอยอหร์น พระเยซรูทรงเลบีนี้ยงอาหารคนหล้าพกันคนและเทศนาเรพกี่องอาหารแหล่งชบีวลิต 
พระองคร์ตรกัสวล่า “ยกเวล้นทล่านทกันี้งหลายกลินเนพนี้อหนกังของบยุตรมนยุษยร์ และดพกี่มโลหลิตของทล่าน ทล่านทกันี้งหลายกร็ไมล่มบี



ชบีวลิตในตกัวพวกทล่านเลย ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่กลินเนพนี้อหนกังของเรา และดพกี่มโลหลิตของเรา กร็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และเราจะใหล้ผรูล้นกันี้น
เปป็นขถึนี้นมาในวกันสยุดทล้าย” และในขล้อ 66 ของบทนกันี้นเราอล่านวล่า “ตกันี้งแตล่เวลานกันี้นมา หลายคนในพวกสาวกของ
พระองคร์กร็กลกับไป และไมล่เดลินกกับพระองคร์อบีกตล่อไป”

ตล่อมา ยอหร์นพรูดถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ “เขาเหลล่านกันี้นไดล้ออกไปจากพวกเรา แตล่เขาเหลล่านกันี้นกร็ไมล่ไดล้เปป็นของ
พวกเรา เพราะวล่าถล้าในตอนนกันี้นพวกเขาเปป็นของพวกเรา พวกเขากร็คงอยรูล่กกับพวกเราตล่อไปแลล้วอยล่างไมล่ตล้องสงสกัย
แตล่พวกเขาไดล้ออกไปแลล้ว เพพกี่อพวกเขาจะไดล้ปรากฏวล่าพวกเขาหาไดล้เปป็นของพวกเราทยุกคนไมล่” (1 ยอหร์น 2:19)

ใน 2 ทลิโมธบี 1:15 เปาโลกลล่าววล่า “...คนทกันี้งปวงทบีกี่อยรูล่ในแควล้นเอเชบียนกันี้นกร็หกันไปจากขล้าพเจล้า…” และ
บกัดนบีนี้ในทบีกี่ประชยุมของชาวฮบีบรรู ซถึกี่งเปาโลเขบียนจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ไปถถึงพวกเขา เหร็นไดล้ชกัดวล่ามบีคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ทลินี้ง
ทบีกี่ประชยุมนกันี้นและกลกับไปหาศาสนายลิวแลล้ว

มบีขล้อยกเวล้นนล้อยมากทบีกี่ผรูล้เชพกี่อคนใดจะไมล่สามารถหาครลิสตจกักรสกักแหล่งทบีกี่เชพกี่อพระคกัมภบีรร์ ทบีกี่ประกาศขล่าว
ประเสรลิฐ และทบีกี่ถวายเกบียรตลิพระเจล้าเพพกี่อเขล้ารล่วมประชยุมดล้วยเลย ครลิสเตบียนทยุกคนตล้องการการรล่วมสามกัคคบีธรรม
กกับผรูล้เชพกี่อคนอพกี่น ๆ มบีความแขร็งแกรล่งในการรล่วมสามกัคคบีธรรมเชล่นนกันี้น และเราตล้องชล่วยเหลพอครลิสเตบียนคนอพกี่น ๆ

ตอนเขบียนถถึงชาวเธสะโลนลิกา เปาโลใหล้โครงรล่างขล้อปฏลิบกัตลิและคจาเตพอนสตลิทบีกี่จะรกับประกกันผรูล้เชพกี่อวล่าเขาจะ
ไมล่มบีใจหกันกลกับเลย:

“จงชพกี่นชมยลินดบีอยรูล่เสมอ จงอธลิษฐานอยล่างไมล่หยยุดหยล่อน ในทยุกกรณบีจงขอบพระคยุณ เพราะนบีกี่แหละเปป็น
พระประสงคร์ของพระเจล้าในพระเยซรูครลิสตร์เกบีกี่ยวกกับพวกทล่าน อยล่าดกับพระวลิญญาณ อยล่าประมาทบรรดาคจา
พยากรณร์ จงพลิสรูจนร์ทยุกสลิกี่ง จงยถึดถพอสลิกี่งทบีกี่ดบีไวล้ใหล้มกักี่น จงเวล้นเสบียจากสลิกี่งทบีกี่ดรูเหมพอนชกักี่วรล้ายทยุกอยล่าง และขอพระเจล้า
แหล่งสกันตลิสยุของคร์นกันี้นทรงตกันี้งพวกทล่านใหล้เปป็นคนบรลิสยุทธลิธิ์หมดจด และขล้าพเจล้าอธลิษฐานตล่อพระเจล้าใหล้ทรงรกักษาทกันี้ง
วลิญญาณ จลิตใจและรล่างกายของพวกทล่านไวล้ใหล้ไรล้ทบีกี่ตลิ จนถถึงการเสดร็จมาของพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของ
พวกเรา พระองคร์ผรูล้ทรงเรบียกพวกทล่านนกันี้นสกัตยร์ซพกี่อ ผรูล้จะทรงทจาใหล้สลิกี่งนกันี้นสจาเรร็จดล้วย พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย จงอธลิษฐาน
เผพกี่อพวกเรา” (1 ธส. 5:16-25)

“...และใหล้มากยลิกี่งขถึนี้นไปอบีก เมพกี่อพวกทล่านเหร็นวกันนกันี้นใกลล้เขล้ามาแลล้ว” นบีกี่ไมล่ชบีนี้ไปยกังการรกับขถึนี้นของครลิสต
จกักร แตล่ชบีนี้ไปยกัง “วกันขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า”-วกันนกันี้นซถึกี่ง หลกังจากการครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์และ
การพลิพากษาเหลล่านกันี้นแหล่งพระพลิโรธของพระเจล้าทบีกี่มาสรูล่ประชาชาตลิทกันี้งหลาย องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าจะทรงชล่วย
ชนชาตลิอลิสราเอลใหล้พล้นและตกันี้งอาณาจกักรของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก เมพกี่อนกันี้นพระสกัญญาทยุกประการทบีกี่พระเจล้า
ทรงทจาไวล้กกับอกับราฮกัมจะสจาเรร็จจรลิงตามตกัวอกักษร

เราทราบวล่าวกันนบีนี้กจาลกังเขล้ามาใกลล้แลล้วตอนนบีนี้ เพราะวล่าพระครลิสตร์ไดล้เสดร็จมาแลล้ว พระองคร์ทรงทจาใหล้
แผนการแหล่งความรอดสจาเรร็จแลล้วผล่านทางพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระองคร์ และบกัดนบีนี้พระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธิ์กจาลกังเรบียกเจล้าสาวผรูล้หนถึกี่งออกไป-ครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมล่ และเมพกี่อเจล้าสาวนกันี้นครบบรลิบรูรณร์และค
รลิสตจกักรถรูกรกับขถึนี้นไปพบกกับพระเยซรูในฟป้าอากาศ เมพกี่อนกันี้นประชาชาตลิหนถึกี่งจะถพอกจาเนลิดในวกันเดบียวและจะครอบ
ครองแผล่นดลินโลกยยุคพกันปปีและรกับพระพรตล่าง ๆ แหล่งยยุคพกันปปีทบีกี่ถรูกพรรณนาไวล้ในภาคพกันธสกัญญาเดลิม นกักี่นจะเปป็น
เวลาแหล่งสงล่าราศบี เวลาแหล่งสกันตลิสยุขบนแผล่นดลินโลก ความปรารถนาดบีตล่อมนยุษยร์ทกันี้งหลาย เมพกี่อนกันี้นมนยุษยร์จะตบีดาบ



ของตนใหล้เปป็นผาลไถและหอกของตนใหล้เปป็นขอลลิดอยล่างแทล้จรลิง (อสย. 2:4) 
เปาโลกจาลกังเตพอนสตลิชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นใหล้รล่วมประชยุมดล้วยกกันและหนยุนใจและเตพอนสตลิกกันและกกันใน

ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนเพราะวล่าพวกเขากจาลกังเขล้าใกลล้วกันนกันี้นทบีกี่ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้ตกันี้งตาคอยมาตกันี้งแตล่มกันไดล้ถพอ
กจาเนลิด-วกันนกันี้นเมพกี่อกษกัตรลิยร์ของพวกเขาจะทรงครอบครองบนแผล่นดลินโลกและความรรูล้เกบีกี่ยวกกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า
จะปกคลยุมแผล่นดลินโลกดยุจนนี้จาปกคลยุมทะเลตอนนบีนี้

ขล้อ 19 ถถึง 25 ของบทนบีนี้ของเรานจาเสนอคจาเตพอนสตลิตล่าง ๆ ทบีกี่มบีศรูนยร์กลางอยรูล่ในความเชพกี่อ ความหวกัง 
และความรกัก ในความเชพกี่อผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะตล้องเขล้ามาใกลล้พระเจล้า พวกเขาจะตล้องยถึดมกักี่นความหวกังและปลยุกเรล้า
ใหล้รกัก ในขล้อ 25 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นหนล้าทบีกี่รกับผลิดชอบเหลล่านกันี้น-ประการแรกเกบีกี่ยวกกับคน และจาก
นกันี้นเกบีกี่ยวกกับทบีกี่ประชยุม จดหมายฝากทยุกฉบกับของเปาโลเตพอนสตลิและเตพอนใหล้ระวกังเกบีกี่ยวกกับการเสดร็จกลกับมาของ
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้ายกังแผล่นดลินโลกนบีนี้

เขาพรูดเตพอนสตลิเปป็นพลิเศษแกล่ผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น และคจาเตพอนของเขากร็ตามมาดล้วยการเตพอนความ
จจาอบีกรอบเกบีกี่ยวกกับการเสดร็จมาขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า สจาหรกับชนชาตลิอลิสราเอล พระองคร์จะเสดร็จมาในฐานะ
กษกัตรลิยร์ เศคารลิยาหร์บอกเราวล่าพวกเขาจะจจาพระองคร์ไดล้ และ “และคนหนถึกี่งจะกลล่าวแกล่เขาวล่า ‘แผลเหลล่านบีนี้ในมพอ
ทกันี้งสองของทล่านคพออะไรกกัน’ แลล้วทล่านจะตอบวล่า ‘แผลเหลล่านกันี้นทบีกี่ขล้าพเจล้าไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นแผลในเรพอนของพวก
เพพกี่อนของขล้าพเจล้า’” (ศคย. 13:6) พวกเขาจะเหร็นพระองคร์ พวกเขาจะรรูล้จกักพระองคร์ และพวกเขาจะตล้อนรกับ
พระองคร์ใหล้เปป็นพระเมสสลิยาหร์และกษกัตรลิยร์ของพวกเขา

ครลิสตจกักรเปป็นรล่างกายฝฝ่ายวลิญญาณซถึกี่งมบีพระสกัญญาและพระพรตล่าง ๆ แหล่งสวรรคร์ ชนชาตลิอลิสราเอล
เปป็นประชากรฝฝ่ายโลกพรล้อมกกับพระสกัญญาตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นของโลก: และพระสกัญญาทยุกขล้อทบีกี่ทรงทจาไวล้กกับอกับราฮกัม
จะถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิง-ตามตกัวอกักษร

พระครยสตต์-หรสอนรก
ขล้อ 26 และ 27: “ดล้วยวล่าถล้าพวกเราทจาบาปอยล่างจงใจหลกังจากทบีกี่พวกเราไดล้รกับความรรูล้แหล่งความจรลิง

แลล้ว กร็ไมล่มบีเครพกี่องบรูชาสจาหรกับบาปทกันี้งหลายหลงเหลพออยรูล่อบีกตล่อไป แตล่มบีการรอคอยอยล่างหวาดกลกัวสจาหรกับการ
พลิพากษาและความเดพอดดาลอกันรล้อนแรง ซถึกี่งจะเผาผลาญปฏลิปฟักษร์เหลล่านกันี้นเสบีย”

อบีกครกันี้งพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเตพอนคนเหลล่านกันี้นทบีกี่รกับความรรูล้แหล่งความจรลิงนกันี้นแลล้ว พระคจาตอนนบีนี้ตรง
กกันกกับอกันในบททบีกี่ 6 ขล้อ 4 ซถึกี่งกลล่าวถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ “ไดล้รกับความสวล่างมาครกันี้งหนถึกี่งแลล้ว” 

บาปทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงตรงนบีนี้คพอ บาปของการจงใจออกไปจากความจรลิงนกันี้น-การจงใจทลินี้งความเชพกี่อทบีกี่ตน
ประกาศวล่ายอมรกับแลล้ว  คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ประกาศตกัววล่ายอมรกับความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน โดยหกันหลกังใหล้แกล่
ศาสนายลิวแลล้ว กร็หกันหลกังใหล้แกล่เครพกี่องสกัตวบรูชาเพพกี่อไถล่บาปทกันี้งหลายนกันี้นโดยอกัตโนมกัตลิ และบกัดนบีนี้ถล้าพวกเขาละทลินี้ง
ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนเพพกี่อกลกับไปหาศาสนายลิว พวกเขากร็ไมล่มบีเครพกี่องสกัตวบรูชาใด ๆ แลล้ว! ไมล่มบีเครพกี่องสกัตวบรูชา
ใดแลล้วนอกจากเครพกี่องสกัตวบรูชาเดบียวนกันี้นทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้ถวาย และคนเหลล่านกันี้นทบีกี่มบีความผลิดในการหกันหลกังของตน
ใหล้แกล่เครพกี่องสกัตวบรูชาของพระองคร์กร็ไมล่สามารถพบเครพกี่องสกัตวบรูชาอกันทบีกี่สอง บยุคคลเชล่นนกันี้นคาดหวกังไดล้แตล่
พระพลิโรธและการพลิพากษาของพระเจล้า



คจากรลิยากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “ทจาบาป” อยรูล่ในรรูปกาลปฟัจจยุบกันทบีกี่ตล่อเนพกี่อง ซถึกี่งบล่งบอกไมล่ใชล่การกระทจาทบีกี่
เปป็นชยุดหรพอการทจาบาปทบีกี่แตกตล่างกกัน แตล่เปป็นสภาพหนถึกี่ง

คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “อยล่างจงใจ” เปป็นคจาทบีกี่มบีพลกังมาก ๆ ซถึกี่งหมายถถึงอยล่างตกันี้งใจ กลล่าวอบีกนกัยหนถึกี่ง คน ๆ 
นกันี้นไดล้คลิดตรถึกตรอง ชกักี่งนนี้จาหนกัก และตกัดสลินใจมาดบีแลล้ว ภาษาในทบีกี่นบีนี้ไมล่ไดล้บล่งบอกถถึงแรงกระตยุล้นแบบฉกับพลกัน แตล่
เปป็นเจตนาทบีกี่มกักี่นคงหลกังจากคลิดอยล่างละเอบียดถบีกี่ถล้วนแลล้ว คจา ๆ นบีนี้ถรูกใชล้แคล่สองครกันี้งในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ทกันี้งหมด-
ตรงนบีนี้ และใน 1 เปโตร 5:2 การจงใจทจาบาปเปป็นบาปของการออกไปจากความจรลิงนกันี้น

มบีคนเหลล่านกันี้นทบีกี่โตล้แยล้งวล่านบีกี่หมายถถึงคน ๆ หนถึกี่งทบีกี่เคยบกังเกลิดใหมล่อยล่างแทล้จรลิงแลล้ว แตล่การรกับความรรูล้แหล่ง
ความจรลิงนกันี้นกร็แตกตล่างอยล่างสลินี้นเชลิงจากการรกับพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระครลิสตร์โดยความเชพกี่อและเชล่น
นกันี้นจถึงบกังเกลิดจากพระวลิญญาณของพระองคร์ การรกับความรรูล้แหล่งความจรลิงนกันี้นเปป็นเพบียงการมบีความเขล้าใจทบีกี่สมอง
เกบีกี่ยวกกับหลกักคจาสอนเหลล่านกันี้นแหล่งความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน-ไมล่จจาเปป็นวล่าจะตล้องปฏลิบกัตลิหลกักคจาสอนเหลล่านบีนี้ แตล่
เปป็นการรรูล้จกักพวกมกันจากจยุดยพนดล้านสมอง

ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นทบีกี่ประกาศตกัววล่ายอมรกับความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนแลล้วกร็ปฏลิเสธเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้น
ของคนเลวบีทบีกี่เคยถรูกถวายภายใตล้ระบบของโมเสส บกัดนบีนี้ถล้าพวกเขาหกันเสบียจากความเชพกี่อทบีกี่พวกเขาประกาศวล่าย
อมรกับแลล้ว พวกเขากร็ปฏลิเสธเครพกี่องบรูชาแหล่งพระโลหลิตของพระเยซรูโดยอกัตโนมกัตลิ และเนพกี่องจากพระองคร์เคย
สลินี้นพระชนมร์และบกัดนบีนี้ทรงพระชนมร์อยรูล่เพพกี่อจะไมล่ตายอบีกเลย พวกเขาจถึงไมล่อาจอล้างสลิทธลิธิ์ในเครพกี่องบรูชาของ
พระองคร์ไดล้อบีก เพราะวล่าพระองคร์ไมล่สามารถถรูกฆล่าบรูชาไดล้อบีก! ดล้วยเหตยุนบีนี้จถึง “ไมล่มบีเครพกี่องบรูชาสจาหรกับบาปทกันี้ง
หลายหลงเหลพออยรูล่อบีกตล่อไป!”

นบีกี่ปรากฏชกัดเจนแกล่ทยุกคนทบีกี่เตร็มใจเปรบียบเทบียบขล้อพระคกัมภบีรร์กกับขล้อพระคกัมภบีรร์และสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่าย
วลิญญาณกกับฝฝ่ายวลิญญาณ คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่เขล้าใจมกันกร็ไมล่อยากทบีกี่จะเขล้าใจมกัน หรพอไมล่กร็ผรูกพกันอยรูล่กกับศาสนาหนถึกี่ง
และมบีความเคารพตล่อเหลล่าผรูล้นจาประจจานลิกายของตนมากกวล่าทบีกี่พวกเขาเคารพพระวจนะของพระเจล้าและพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์

ในทบีกี่นบีนี้มบีการนจาเสนออยล่างชกัดเจน อบีกทางเลพอกทบีกี่นล่ากลกัวนกันี้นซถึกี่งรอคอยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่มาเหร็นความสวล่าง
แหล่งความจรลิงแลล้วแตล่ปฏลิเสธทบีกี่จะเดลินในความสวล่างนกันี้น:

“...ถล้าพวกเขาไมล่ไดล้รรูล้จกักทางแหล่งความชอบธรรมนกันี้นเสบียเลยกร็ยกังจะดบีกวล่าทบีกี่พวกเขาไดล้รรูล้จกักทางนกันี้นแลล้ว กร็
กลกับหกันไปเสบียจากพระบกัญญกัตลิอกันบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่ไดล้โปรดประทานใหล้แกล่พวกเขา” (2 ปต. 2:21)

ไมล่มบีประโยชนร์แลล้วในตอนนกันี้นทบีกี่จะมองไปทบีกี่พระวลิหาร ไมล่มบีเครพกี่องสกัตวบรูชาเพพกี่อไถล่บาปอยรูล่ทบีกี่นกักี่นอบีกตล่อไป
แลล้ว พระเมษโปดกของพระเจล้าทรงถรูกปลงพระชนมร์แลล้ว และทรงมบีชบีวลิตอยรูล่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เครพกี่องบรูชาเดบียว
ของพระองคร์เพพกี่อไถล่บาปทกันี้งหลายเปป็นนลิตยร์ถรูกถวายเสรร็จสลินี้นแลล้วบนกางเขนนกันี้น หนบีนี้บาปถรูกชจาระสะสางแลล้วบน
กางเขนนกันี้นเทล่านกันี้น การปฏลิเสธเครพกี่องบรูชาของพระบยุตรของพระเจล้าบนกางเขนนกันี้นกร็หมายความไดล้สลิกี่งเดบียว
เทล่านกันี้น- “การรอคอยอยล่างหวาดกลกัวสจาหรกับการพลิพากษาและความเดพอดดาลอกันรล้อนแรง” นบีกี่ไมล่ไดล้เกบีกี่ยวขล้องกกับ
บาปเปป็นครกันี้งคราวทบีกี่เปป็นการกระทจาหรพอทบีกี่เปป็นการไมล่กระทจาในชบีวลิตของครลิสเตบียน ถถึงแมล้บาปเชล่นนกันี้นจะรล้ายแรง
กร็ตาม พระเจล้าทรงปลรูกสภาพของพระเจล้าไวล้ในใจของผรูล้เชพกี่อแลล้ว และสภาพของพระเจล้ากร็ทจาบาปไมล่ไดล้ (2 ปต. 



1:4; 1 คร. 3:16) แตล่พระเจล้าในพระคยุณอกันเปป็นสลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์ทรงกจาหนดไวล้แลล้ววล่าขณะทบีกี่เรายกังอยรูล่บน
แผล่นดลินโลกนบีนี้ เราผรูล้เปป็นของพระองคร์โดยทางความเชพกี่อกร็ยกังมบีสกันดานบาปอกันเกล่าอยรูล่ และเพราะสกันดานเกล่านกันี้น
พระเจล้าจถึงทรงจกัดเตรบียมผรูล้เสนอความแทนผรูล้หนถึกี่ง คพอพระเยซรูผรูล้ชอบธรรมนกันี้น พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ลบลล้างพระ
อาชญาเพราะบาปทกันี้งหลายของครลิสเตบียน (1 ยอหร์น 2:1,2)

ไมล่มบีความจจาเปป็นทบีกี่จะตล้องเพลิกี่มหรพอตกัดออกจากถล้อยคจายลิกี่งใหญล่นกันี้นของ 1 ยอหร์น 3:9: “ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่
บกังเกลิดจากพระเจล้า กร็ไมล่กระทจาบาป เพราะวล่าเมลร็ดของพระองคร์ดจารงอยรูล่ในผรูล้นกันี้น และเขากระทจาบาปไมล่ไดล้ 
เพราะเขาบกังเกลิดจากพระเจล้า” นกักี่นรวมถถึงผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่บกังเกลิดจากพระเจล้า-ไมล่ใชล่ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่เขล้ารล่วมกกับครลิสตจกักร 
ไมล่ใชล่ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่รกับบกัพตลิศมา แตล่เปป็นผรูล้ใดกตามทบีกี่บกังเกลิดจากพระเจล้า

ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่บกังเกลิดจากพระเจล้ากร็ไมล่กระทจาบาป-เพราะอะไร? เพราะวล่าเมลร็ดของพระเจล้า-พระวจนะ (1
ปต. 1:23) -อยรูล่ในตกัวเขาและเขาทจาบาปไมล่ไดล้ นกักี่นเปป็นคจากลล่าวทบีกี่ชกัดเจนและเขล้าใจไดล้ ฤทธลิธิ์เดชของการบกังเกลิดใหมล่
นกันี้นยกังอยรูล่ภายในใจนกันี้น ผรูล้เชพกี่อคนนกันี้นทจาบาปไมล่ไดล้เพราะวล่าเขาบกังเกลิดจากพระเจล้าแลล้ว-ไมล่ใชล่เพราะวล่าเขาสรูล้ทน 
พากเพบียร ยถึดมกักี่น อดทน อยรูล่ตล่อ หรพอทจาเตร็มทบีกี่ แตล่เพราะวล่าเมลร็ดของพระเจล้าอยรูล่ในมนยุษยร์ภายในนกันี้น สภาพของ
พระเจล้าทจาบาปไมล่ไดล้

แตล่เราตล้องเรบียนรรูล้จากพระคกัมภบีรร์วล่าการ “บกังเกลิดจากพระเจล้า” นกันี้นหมายความวล่าอะไร “สลิกี่งซถึกี่งบกังเกลิด
จากเนพนี้อหนกังกร็เปป็นเนพนี้อหนกัง และสลิกี่งซถึกี่งบกังเกลิดจากพระวลิญญาณกร็เปป็นจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 3:6) เมพกี่อพระเจล้าทรง
ใหล้วลิญญาณ “บกังเกลิด” เนพนี้อหนกังกร็ไมล่ไดล้ถรูกเปลบีกี่ยนแปลง นลิสกัยตล่าง ๆ ของเนพนี้อหนกังเปลบีกี่ยนแปลงเพราะการบกังเกลิด
ใหมล่นกันี้น เราดจาเนลินชบีวลิตและประพฤตลิตกัวในแบบทบีกี่แตกตล่างไปจากเดลิมเพราะวล่าเราบกังเกลิดใหมล่แลล้ว แตล่สล่วนทบีกี่ถรูกไถล่
คพอวลิญญาณ ไมล่ใชล่เนพนี้อหนกัง พระเจล้าทรงเลลิกหวกังกกับเนพนี้อหนกังไปแลล้วในสวนเอเดน แตล่ครลิสเตบียนหลายพกันคน-ผรูล้คน
ทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิง-กลกับไมล่เตร็มใจทบีกี่จะเลลิกหวกังกกับเนพนี้อหนกัง พวกเขากจาลกังพยายามทบีกี่จะซล่อมแซมมกัน
อยรูล่เหมพอนเดลิม ทล่านทบีกี่รกัก พระเจล้าจะไมล่ซล่อมแซมเนพนี้อหนกัง-พระองคร์จะประทานกายใหมล่อกันหนถึกี่งใหล้แกล่เรา (1 
ยอหร์น 3:1,2; รม. 8:23) เนพนี้อหนกังอล่อนแอและจะอล่อนแอเสมอไปจนกวล่าจะถถึงวกันนกันี้นทบีกี่มกันกลกับคพนสรูล่ผงคลบีดลิน แตล่
พระองคร์ผรูล้ทรงใหล้วลิญญาณ “บกังเกลิด” ทรงรกักษาวลิญญาณนกันี้นไวล้ (ฟป. 1:6) และสลิกี่งซถึกี่งบกังเกลิดจากพระเจล้ากร็ไมล่
ทจาบาป 

นบีกี่ไมล่ไดล้หมายความวล่าพระเจล้าประทานใบอนยุญาตใหล้ทจาบาปแกล่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลาย ผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่
แลล้วและถรูกชจาระลล้างดล้วยพระโลหลิตกร็ถรูกลลิขลิตลล่วงหนล้าใหล้เปป็นตามแบบพระฉายของพระบยุตรทบีกี่รกักของพระเจล้า 
(รม. 8:29) เราไดล้รกับคจาบกัญชาวล่า “อยล่ารกักโลกหรพอบรรดาสลิกี่งของทบีกี่อยรูล่ในโลก ถล้าผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดรกักโลก ความรกักของ
พระบลิดากร็ไมล่ไดล้อยรูล่ในผรูล้นกันี้น” (1 ยอหร์น 2:15)

2 โครลินธร์ 6:17 บกัญชาวล่า “‘เหตยุฉะนกันี้นจงออกมาจากทล่ามกลางพวกเขา และพวกเจล้าจงแยกตกัวออกมา’
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าตรกัส ‘และอยล่าแตะตล้องสลิกี่งทบีกี่เปป็นมลทลิน และเราจะรกับพวกเจล้าไวล้”

ในโรม 12:1,2 เปาโลกลล่าววล่า “เหตยุฉะนกันี้น ขล้าพเจล้าจถึงวลิงวอนพวกทล่าน พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย โดยบรรดา
ความเมตตาของพระเจล้า ใหล้พวกทล่านถวายรล่างกายของพวกทล่าน เปป็นเครพกี่องบรูชาทบีกี่มบีชบีวลิต อกันบรลิสยุทธลิธิ์ เปป็นทบีกี่พอ
พระทกัยแดล่พระเจล้า ซถึกี่งเปป็นการรกับใชล้ทบีกี่เหมาะสมของพวกทล่าน และอยล่าทจาเหมพอนกกับชาวโลกนบีนี้ แตล่พวกทล่านจง



ถรูกเปลบีกี่ยนแปลงโดยการฟฟฟื้นฟรูใหมล่แหล่งจลิตใจของพวกทล่าน เพพกี่อพวกทล่านจะไดล้พลิสรูจนร์วล่าอะไรเปป็นนนี้จาพระทกัยนกันี้น
ของพระเจล้าทบีกี่ดบีและเปป็นทบีกี่ชอบพระทกัย และสมบรูรณร์แบบ”

ในโรม 6:12,13 เราไดล้รกับบกัญชาวล่า “เหตยุฉะนกันี้นอยล่าใหล้บาปครอบครองในรล่างกายทบีกี่ตล้องตายของพวก
ทล่าน เพพกี่อพวกทล่านจะตล้องเชพกี่อฟฟังรล่างกายนกันี้นในบรรดาราคะตกัณหาของรล่างกายนกันี้น และอยล่ายอมใหล้บรรดา
อวกัยวะของพวกทล่านเปป็นเครพกี่องใชล้ทกันี้งหลายแหล่งการอธรรมตล่อบาป แตล่จงถวายตกัวพวกทล่านเองแดล่พระเจล้า 
เหมพอนคนเหลล่านกันี้นทบีกี่มบีชบีวลิตโดยเปป็นขถึนี้นมาจากความตายแลล้ว และจงยอมใหล้บรรดาอวกัยวะของพวกทล่านเปป็น
เครพกี่องใชล้ทกันี้งหลายแหล่งความชอบธรรมถวายแดล่พระเจล้า”

และสยุดทล้ายแลล้ว ใน 1 โครลินธร์ 10:31 เราไดล้รกับบกัญชาวล่า “เหตยุฉะนกันี้นไมล่วล่าพวกทล่านจะรกับประทาน หรพอ
จะดพกี่ม หรพอพวกทล่านจะทจาอะไรกร็ตาม จงกระทจาสลิกี่งสารพกัดเพพกี่อเปป็นการถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจล้า!”

เหลล่าสมาชลิกครลิสตจกักรและครลิสเตบียนแตล่ปากทกันี้งหลายทบีกี่ยกังใชล้ชบีวลิตในบาปตล่อไป ทบีกี่กระทจาบาปอยล่าง
สมกี่จาเสมอและไลล่ตามสลิกี่งตล่าง ๆ ของโลก กร็ไมล่เคยไดล้บกังเกลิดใหมล่เลย

คจาเตพอนสตลิในขล้อ 26 ชบีนี้ยล้อนไปยกังขล้อ 23 ทบีกี่เราถรูกเตพอนสตลิใหล้ยถึดมกักี่นคจายอมรกับแหล่งความเชพกี่อของเราไวล้
โดยไมล่หวกักี่นไหว มกันชบีนี้ไปยกังคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ประกาศความเชพกี่อในพระครลิสตร์ พวกเขาไดล้เขล้ามาในทบีกี่ประชยุม แตล่พวก
เขาไมล่ไดล้บกังเกลิดเขล้าในครอบครกัวของพระเจล้าเลย พวกเขารกับความรรูล้แหล่งความจรลิงและมกันกร็ฟฟังดรูดบี มกันนล่าเชลิญ
ชวนจนถถึงจยุดหนถึกี่ง-และจากนกันี้นพวกเขากร็หวกักี่นไหวและหกันกลกับไปหาศาสนายลิว บยุคคลเชล่นนกันี้นไมล่เคยรกับความรอด
เลย

วกันนบีนี้ คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ออกไปจากครลิสตจกักรทกันี้งหลายทบีกี่เนล้นรากฐานเพพกี่อไปเขล้ารล่วมกกับลกัทธลิและศาสนา
เทบียมเทร็จตล่าง ๆ กร็ไมล่ไดล้เปป็นคนทบีกี่มบีใจหกันกลกับ-พวกเขาไมล่เคยไดล้บกังเกลิดใหมล่เลย! ตล้องมบีบางสลิกี่งใหล้หกันกลกับหากคน 
ๆ หนถึกี่งมบีใจทบีกี่หกันกลกับ และรล้อยละเกล้าสลิบของคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อล้างตกัววล่าเปป็นคนมบีใจหกันกลกับจรลิง ๆ แลล้วไมล่เคยไดล้
บกังเกลิดใหมล่เลย

มบีคนทบีกี่มบีใจหกันกลกับอยรูล่จรลิง ๆ แตล่พวกเขามบีนล้อยและเทบียบกกันไมล่ไดล้ เปโตรเคยมบีใจหกันกลกับ เขาไมล่ยอมรกับ
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของเขา เขาพรูดสบถและสาบานวล่าเขาไมล่เคยรรูล้จกักพระเยซรูดล้วยซนี้จา เขามบีใจหกันกลกับตล่อไป
ประมาณหนถึกี่งชกักี่วโมง-และเขากร็ทนไดล้เพบียงแคล่นกันี้น! และนกักี่นกร็เปป็นเวลาแคล่นกันี้นทบีกี่ผรูล้เชพกี่อคนใดจะทนไดล้กกับการมบีใจหกัน
กลกับ พระคกัมภบีรร์บอกเราอยล่างชกัดเจนวล่าในเวลาประมาณชกักี่วโมงเดบียว “และเปโตรกร็ออกไป และรล้องไหล้เปป็นทยุกขร์
นกัก” (ลรูกา 22:62)

เปาโลกจาลกังเขบียนถถึงชาวฮบีบรรูทบีกี่ไดล้รกับความรรูล้แหล่งความจรลิงนกันี้นแลล้ว แตล่พวกเขาไมล่ไดล้รกับความจรลิงนกันี้น พวก
เขาจงใจหกันหลกังของตนใหล้กกับความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนและพระครลิสตร์ พวกเขาเปป็นพวกทบีกี่ออกไปจากความจรลิง-
พวกเขาประกาศตกัววล่าเชพกี่อแตล่พวกเขาไมล่ไดล้รกับไวล้ พวกเขาไมล่ไดล้ใหล้ความเชพกี่อของตนอยรูล่ในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของ
พระเยซรู โอ ใชล่ครกับ-พวกเขารรูล้เกบีกี่ยวกกับพระโลหลิตนกันี้น แตล่พวกเขาจงใจหกันหลกังของตนใหล้พระโลหลิตนกันี้นและปฏลิเสธ
ฤทธลิธิ์เดชทบีกี่ชจาระใหล้สะอาดของมกัน ในกรณบีเชล่นนกันี้น พวกเขาจะหมายพถึกี่งสลิกี่งใดไดล้เพพกี่อใหล้เปป็นเครพกี่องบรูชาไถล่บาป? 
พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นไมล่มบีผลบกังคกับใชล้อบีกตล่อไปและเครพกี่องสกัตวบรูชาตล่าง ๆ ของมกันถรูกเอาออกไปแลล้ว การถวายพระ
กายของพระเยซรูครลิสตร์เปป็นเครพกี่องบรูชาแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้นมบีผลบกังคกับใชล้แลล้ว และดล้วยเหตยุนบีนี้จถึงไมล่อาจมบีเครพกี่อง



สกัตวบรูชาใดเพพกี่อไถล่บาปทกันี้งหลายไดล้อบีก 
ผรูล้ทลินี้งความจรลิงเหลล่านบีนี้ถรูกเตพอนแลล้ววล่า “พวกเราจะรอดพล้นไปอยล่างไรไดล้ ถล้าพวกเราละเลยความรอดอกัน

ยลิกี่งใหญล่เหลพอเกลินนกันี้น” (ฮบ. 2:3) และบกัดนบีนี้ไมล่มบีสลิกี่งใดเหลพออยรูล่สจาหรกับพวกเขาแลล้วนอกจากการพลิพากษาอกัน
แนล่นอน รล้อนแรงและนล่ากลกัว โปรดศถึกษาคล้นควล้าวลิวรณร์ 6:15-17 และ 2 เธสะโลนลิกา 1:7-9

“ปฏลิปฟักษร์เหลล่านกันี้น” (ขล้อ 27) คพอคนเหลล่านกันี้นทบีกี่จงใจทจาบาปหลกังจากรรูล้ความจรลิงนกันี้นและไดล้รกับความสวล่าง
นกันี้นแลล้ว 1 เปโตร 5:8 พรูดถถึงพญามารวล่าเปป็นปฏลิปฟักษร์ของเรา แตล่นกักี่นกร็เปป็นชพกี่อของคนทกันี้งปวงทบีกี่ตล่อตล้านพระบยุตร
ของพระเจล้าเชล่นกกัน ความเดพอดดาลอกันรล้อนแรงของพระเจล้าจะตกลงบนทยุกคนทบีกี่ปฏลิเสธทบีกี่จะตล้อนรกับพระเยซรู-ลง
บนลรูซบีเฟอรร์และลงบนผรูล้ถรูกลงพระอาชญาทยุกคน-และพวกเขาจะถรูกโยนลงไปในไฟนรกนลิรกันดรร์ ซถึกี่งถรูกเตรบียมไวล้
สจาหรกับพญามารและเหลล่าทรูตของมกัน (มธ. 25:41)

ขล้อ 28 และ 29: “คนทบีกี่ไดล้เหยบียดหยามพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสนกันี้น กร็ตล้องตายโดยปราศจากความ
เมตตา โดยพยานสกักสองสามคน พวกทล่านคลิดวล่า เขาสมควรจะถรูกลงโทษมากยลิกี่งกวล่านกันี้นสกักเทล่าใด ผรูล้ซถึกี่งไดล้เหยบียบ
ยกี่จาพระบยุตรของพระเจล้าใหล้อยรูล่ใตล้ฝฝ่าเทล้า และไดล้นกับวล่าพระโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญา ซถึกี่งเขาถรูกชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์แลล้ว
โดยพระโลหลิตนกันี้นวล่า เปป็นสลิกี่งไมล่บรลิสยุทธลิธิ์ และไดล้ทจาการหมลิกี่นประมาทตล่อพระวลิญญาณแหล่งพระคยุณ”

อบีกครกันี้งเปาโลนจาพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสมาขถึนี้นคอกพยาน ไมล่ตล้องสงสกัยเลยวล่าในทบีกี่นบีนี้เขาอล้างอลิงไปยกัง
พระราชบกัญญกัตลิ 17:2-7 ถล้าในคล่ายของคนอลิสราเอลคนหนถึกี่งถรูกพบวล่าไดล้ละเมลิดตล่อพกันธสกัญญาของพระเยโฮวาหร์
และไดล้นมกัสการรรูปเคารพและพระตล่างดล้าว ไมล่วล่าเขาจะเปป็นชายหรพอหญลิง โทษกร็คพอ ประหารชบีวลิตโดยเอาหลิน
ขวล้างใหล้ตาย และผรูล้กระทจาผลิดเชล่นนกันี้น ภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิของโมเสส “ตล้องตายโดยปราศจากความเมตตา”

และจากนกันี้นเปาโลกร็รล้องประกาศคจาเตพอนทบีกี่นล่ากลกัวนกันี้นในขล้อ 29: “พวกทล่านคลิดวล่า เขาสมควรจะถรูก
ลงโทษมากยลิกี่งกวล่านกันี้นสกักเทล่าใด ผรูล้ซถึกี่งไดล้เหยบียบยกี่จาพระบยุตรของพระเจล้าใหล้อยรูล่ใตล้ฝฝ่าเทล้า… และไดล้ทจาการหมลิกี่น
ประมาทตล่อพระวลิญญาณแหล่งพระคยุณ!”

ในกกันดารวลิถบี 15:32-36 ชายคนหนถึกี่งถรูกพบวล่าเกร็บฟฟนในวกันสะบาโต และคนเหลล่านกันี้นทบีกี่พบเขากร็นจาตกัว
เขามาหาโมเสสและอาโรน และภายใตล้คจาสกักี่งของพระเจล้าชายคนนกันี้นกร็ถรูกประหารชบีวลิต: “และพระเยโฮวาหร์ตรกัส
กกับโมเสสวล่า “ชายคนนกันี้นตล้องถรูกประหารชบีวลิตอยล่างแนล่นอน ชยุมนยุมชนทกันี้งหมดตล้องเอาหลินหลายกล้อนขวล้างเขาเสบีย
ขล้างนอกคล่าย” และชยุมนยุมชนทกันี้งหมดไดล้พาเขาออกไปขล้างนอกคล่าย และเอาหลินหลายกล้อนขวล้างเขาเสบีย และเขา
ไดล้เสบียชบีวลิต ตามทบีกี่พระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงบกัญชาโมเสส”

ในเลวบีนลิตลิ 20:10 พระราชบกัญญกัตลิของโมเสสสกักี่งไวล้วล่า “และชายคนใดทบีกี่เลล่นชรูล้กกับภรรยาของชายอพกี่น คพอ
คนทบีกี่เลล่นชรูล้กกับภรรยาของเพพกี่อนบล้านของตน คนเลล่นชรูล้ทกันี้งชายและหญลิงนกันี้นตล้องถรูกประหารชบีวลิตอยล่างแนล่นอน”

มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพระเยซรูทรงประกาศพระองคร์เองวล่าเปป็นเจล้าแหล่งวกันสะบาโต (มธ. 12:1-8) และใน
ยอหร์น 8:1-11 พระองคร์ทรงยกโทษหญลิงคนนกันี้นทบีกี่ถรูกจกับไดล้วล่าเลล่นชรูล้ แตล่พระเจล้าทรงเกลบียดชกังบาปวกันนบีนี้มากพอ ๆ 
กกับทบีกี่พระองคร์ทรงเกลบียดมกันในสมกัยของโมเสส ความแตกตล่างกร็คพอวล่าคจาถามเรพกี่องบาปถรูกสะสางแลล้วในพระเยซรู 
และพระเจล้าทรงชอบธรรมและทรงนกับวล่าคนบาปเปป็นคนชอบธรรมไดล้

พระวจนะของพระเจล้าสอนวล่ามบีการพลิพากษาหลายระดกับ (ลรูกา 12:48; วว. 20:12) และเราแนล่ใจไดล้วล่า



พระเจล้าทรงถพอวล่าการลบหลรูล่พระโลหลิตของพระเยซรูเปป็นบาปทบีกี่รล้ายแรงกวล่าการไมล่เชพกี่อฟฟังพระบกัญญกัตลิเหลล่านกันี้นทบีกี่
ถรูกจารถึกในแผล่นศลิลา พระบกัญญกัตลิเหลล่านกันี้นเปป็นพระราชบกัญญกัตลิบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า ใชล่แลล้วครกับ-แตล่พระเยซรูทรง
เปป็นพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้าและพระเจล้าทรงมอบพระองคร์ใหล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อรกับโทษบาปของ
คนทกันี้งโลก

คยุณจะสกังเกตเหร็นสามสลิกี่งถรูกกลล่าวถถึงเกบีกี่ยวกกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่รกับความรรูล้แหล่งความจรลิงนกันี้นและยกังปฏลิเสธ
พระเยซรูและความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐ

1. พวกเขาไดล้เหยบียบยกี่จาพระบยุตรของพระเจล้าใตล้ฝฝ่าเทล้า
2. พวกเขานกับวล่าพระโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญานกันี้นซถึกี่งพระองคร์ทรงถรูกชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์แลล้ววล่าเปป็นสลิกี่งมลทลิน
3. พวกเขาทจาการหมลิกี่นประมาทตล่อพระวลิญญาณแหล่งพระคยุณ

การเหยบียบยกี่จาบยุคคลหนถึกี่งหรพอสลิกี่งของหนถึกี่งกร็เปป็นการแสดงออกถถึงความเหยบียดหยาม หรพอถถึงขกันี้นความ
เกลบียดชกัง ทบีกี่มบีตล่อสลิกี่งซถึกี่งถรูกเหยบียบยกี่จา มนยุษยร์อาจกระทจาการดรูหมลิกี่นตล่อเพพกี่อนมนยุษยร์ดล้วยกกันนล้อยกวล่านกันี้นมาก แตล่มกัน
กร็แยล่ยลิกี่งกวล่าทบีกี่จะกล่ออาชญากรรมเชล่นนกันี้นตล่อพระบยุตรของพระเจล้า ทล่านผรูล้อล่านทบีกี่รกัก ถล้าคยุณเปป็นคนไมล่เชพกี่อ และคยุณ
ยกังปฏลิเสธพระเยซรูหลกังจากทบีกี่คยุณไดล้ศถึกษาคล้นควล้ามาถถึงตอนนบีนี้ในอรรถาธลิบายเลล่มนบีนี้ เมพกี่อคยุณวางหนกังสพอเลล่มนบีนี้ลง
และเดลินจากมกันไป คยุณกร็กจาลกังเดลินเหยบียบยกี่จาบนพระเยซรู! หลกังจากอล่านมาถถึงตอนนบีนี้ในการศถึกษาคล้นควล้านบีนี้ คยุณกร็มบี
พระโลหลิตของพระเยซรูอยรูล่บนใจของคยุณ-หรพอไมล่คยุณกร็มบีพระโลหลิตนกันี้นอยรูล่ใตล้ฝฝ่าเทล้าของคยุณ คยุณอยากไดล้แบบไหน
กกัน?

“ผรูล้ซถึกี่ง…ไดล้นกับวล่าพระโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญา ซถึกี่งพระองคร์ (พระเยซรู) ทรงถรูกชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์แลล้วโดยพระ
โลหลิตนกันี้นวล่า เปป็นสลิกี่งไมล่บรลิสยุทธลิธิ์…” คยุณจะสกังเกตเหร็นวล่าเราแปลคจาสรรพนาม “He” วล่า “พระองคร์” เพราะวล่าเปป็น
ความคลิดเหร็นของเราวล่านบีกี่เปป็นคจาแปลทบีกี่ถรูกตล้องของพระคจาขล้อนบีนี้ และไมล่ใชล่ (อยล่างทบีกี่บางคนกลล่าว) วล่า “He” ใน
พระคจาขล้อนบีนี้กจาลกังหมายถถึง คน ๆ หนถึกี่งทบีกี่ครกันี้งหนถึกี่งเคยเปป็นลรูกของพระเจล้า พระเยซรูครลิสตร์เองทรงถรูกชจาระใหล้
บรลิสยุทธลิธิ์และถรูกแยกตกันี้งไวล้ตล่างหากแดล่พระเจล้า เพพกี่อทบีกี่จะเปป็นมหาปยุโรหลิตนลิรกันดรร์ผรูล้หนถึกี่งผล่านทางพระโลหลิตแหล่งพกันธ
สกัญญานกันี้นซถึกี่งถรูกถวายแดล่พระเจล้า พระเยซรูตรกัสถถึงการชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์นบีนี้ในยอหร์น 17:19:

“และเพราะเหร็นแกล่พวกเขา (เพราะเหร็นแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่พระบลิดาไดล้ประทานใหล้แกล่พระองคร์ในโลก) ขล้า
พระองคร์จถึงแยกตกัวของขล้าพระองคร์ไวล้ เพพกี่อพวกเขาจะรกับการทรงชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์โดยทางความจรลิงดล้วย” พระ
เยซรูทรงชจาระแยกตกันี้งพระองคร์เองไวล้ใหล้บรลิสยุทธลิธิ์เพพกี่อทบีกี่พวกเราจะถรูกชจาระแยกตกันี้งใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ และคนทบีกี่ไดล้ยลินขล่าว
ประเสรลิฐอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการคพนพระชนมร์ของพระครลิสตร์และยกังหกันหลกัง
ของตนใหล้พระองคร์ โดยการทจาเชล่นนกันี้นกร็ประกาศวล่าพระโลหลิตนกันี้นเปป็นของสามกัญ ไมล่บรลิสยุทธลิธิ์-และบาปเชล่นนกันี้นจะ
ทจาใหล้จลิตวลิญญาณของคนทบีกี่มบีความผลิดในเรพกี่องนบีนี้ตล้องถรูกลงพระอาชญา!

ขล่าวสารขล่าวประเสรลิฐทบีกี่ใหล้ความสวล่างมนยุษยร์ไปสรูล่ความรอดคพอ ขล่าวสารแหล่งกลโกธา:
กลโกธาทจาใหล้พระเจล้าตล้องเสบียพระบยุตรทบีกี่รกักของพระองคร์
กลโกธาทจาใหล้พระเยซรูตล้องเสบียพระโลหลิตแหล่งชบีวลิตของพระองคร์-ผรูล้ทรงชอบธรรม ซถึกี่งหลกักี่งรลินพระโลหลิต

ของพระองคร์เพพกี่อคนอธรรม เพพกี่อทบีกี่เราจะไดล้บกังเกลิดใหมล่



กลโกธาเปป็นใจความหลกักแหล่งพระวจนะของพระเจล้า
กลโกธาเปป็นสลิกี่งดบีทบีกี่สยุดของพระเจล้า ซถึกี่งแสดงออกเพพกี่อสลิกี่งเลวทบีกี่สยุดของมนยุษยร์
กลโกธาเปป็นการกระทจาทบีกี่นล่าอกัศจรรยร์มากทบีกี่สยุดและเปปีปี่ยมสงล่าราศบีมากทบีกี่สยุดแหล่งประวกัตลิศาสตรร์ทกันี้งสลินี้น-ไมล่

วล่าทางโลกหรพอทางพระคกัมภบีรร์
กระนกันี้นกลโกธากร็ถรูกบางคนนกับวล่าเปป็นเหตยุการณร์ปกตลิธรรมดาและพระเยซรูเปป็นเพบียงมรณะสกักขบีอบีกคน

เทล่านกันี้น หลายคนลล้อเลบียนและเยาะเยล้ยสลิกี่งทบีกี่พวกเขาเรบียกวล่าเปป็น “ศาสนาโรงฆล่าสกัตวร์ทบีกี่นองเลพอด” ไมล่แปลกเลยทบีกี่
พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงประกาศวล่าการดรูหมลิกี่นเชล่นนกันี้นเรบียกรล้องการพลิพากษาอกันรล้อนแรงทบีกี่สยุดทบีกี่ถรูกเทออกโดย
พระเจล้าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์!

แตล่ยกังไมล่หมด: คนใดทบีกี่ไดล้รรูล้จกักกกับขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณของพระเจล้าแลล้วและยกังปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อบน
พระเยซรูครลิสตร์เจล้ากร็ถรูกกลล่าววล่าไดล้ “ไดล้ทจาการหมลิกี่นประมาทตล่อพระวลิญญาณแหล่งพระคยุณ” การปฏลิบกัตลิตล่อพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์อยล่างนล่าละอายเชล่นนกันี้นกร็เทล่ากกับทจาบาปตล่อพระบลิดา พระบยุตร และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์เพราะ
วล่าทกันี้งสามทรงเปป็นหนถึกี่งเดบียวกกันในพระคยุณ พระเจล้าพระบลิดาทรงรกักเรา พระเจล้าพระบยุตรไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อเรา 
พระเจล้าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเรบียกเราและชกักนจาเรามาถถึงพระเจล้า

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้เสดร็จมาในวกันเพร็นเทคอสตร์และพระองคร์ทรงอยรูล่ทบีกี่นบีกี่ตกันี้งแตล่นกันี้นเปป็นตล้นมา พระองคร์
ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อยกชรูพระเยซรู-มลิใชล่เพพกี่อตรกัสถถึงพระองคร์เอง (จงศถึกษาบททบีกี่สลิบหกของยอหร์น) เมพกี่อมนยุษยร์ไดล้ยลินขล่าว
ประเสรลิฐ เมพกี่อพระวลิญญาณทรงฟป้องใจพวกเขาวล่าพวกเขาตล้องการพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดและสล่องสวล่างพวกเขาวล่า
พระครลิสตร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อคนอธรรม และทกันี้ง ๆ ทบีกี่พระวลิญญาณทรงวลิงวอนพวกเขา พวกเขายกังเพลิกเฉยการ
วลิงวอนของพระองคร์และหกันหลกังของตนใหล้พระวจนะของพระเจล้า พวกเขากร็ทจาบาปนกันี้นของผรูล้ทลินี้งความจรลิง หลกัง
จากไดล้รกับความรรูล้แหล่งความจรลิงนกันี้นแลล้ว ไดล้เหยบียบยกี่จาพระบยุตรของพระเจล้าใตล้ฝฝ่าเทล้าและนกับวล่าพระโลหลิตแหล่งพกันธ
สกัญญานกันี้นเปป็นของสามกัญและมลทลิน ไดล้ทจาการหมลิกี่นประมาทตล่อพระวลิญญาณแหล่งพระคยุณ กร็ไมล่มบีสลิกี่งใดนอกจาก
การพลิพากษาและการลงพระอาชญาเปป็นนลิตยร์ทบีกี่รอคอยบยุคคลเชล่นนกันี้น ไมล่มบีเครพกี่องสกัตวบรูชาอพกี่นใดเหลพออยรูล่อบีก

ขล้อ 30 และ 31: “เพราะพวกเรารรูล้จกักพระองคร์ผรูล้ไดล้ตรกัสวล่า ‘การแกล้แคล้นเปป็นของเรา เราจะตอบสนอง 
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าตรกัส’ และอบีกครกันี้งวล่า ‘องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าจะทรงพลิพากษาประชากรของพระองคร์’ เปป็นสลิกี่งทบีกี่นล่า
หวาดกลกัวทบีกี่จะตกอยรูล่ในพระหกัตถร์ของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่”

อบีกครกันี้งทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงใชล้พระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมเพพกี่อพลิสรูจนร์วล่าการลงโทษทบีกี่หนกักยลิกี่ง
กวล่าจะถรูกตวงออกใหล้แนล่นอนโดยพระหกัตถร์ของพระเจล้าแกล่คนทกันี้งปวงทบีกี่ไดล้เหยบียบยกี่จาพระบยุตรของพระเจล้าใตล้
ฝฝ่าเทล้า เพราะวล่าพระเจล้าเองทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ประกาศแตล่ครกันี้งโบราณแลล้ววล่าการแกล้แคล้นเปป็นของพระองคร์และวล่า
พระองคร์จะทรงตอบสนอง

สล่วนแรกของขล้อ 30 ถรูกเอามาจากพระราชบกัญญกัตลิ 32:35,36: “การแกล้แคล้นและการตอบสนองเปป็น
ของเรา…เพราะพระเยโฮวาหร์จะทรงพลิพากษาประชากรของพระองคร์”

นอกจากนบีนี้ในเพลงสดยุดบี 135:14 เราอล่านวล่า “เพราะพระเยโฮวาหร์จะทรงพลิพากษาประชากรของ
พระองคร์ และพระองคร์จะทรงเปลบีกี่ยนพระทกัยเกบีกี่ยวกกับบรรดาผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์”



“...การแกล้แคล้นเปป็นของเรา เราจะตอบสนอง…” คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “การแกล้แคล้น” บล่งบอกถถึง “ดล้วย
ความยยุตลิธรรม”-ไมล่ใชล่เหมพอนการแกล้แคล้นแบบของมนยุษยร์ ทบีกี่ตอบแทนเพราะคน ๆ หนถึกี่งถรูกทจารล้ายหรพอตอบแทน
เพราะความเดพอดดาล การพลิพากษาเหลล่านกันี้นของพระเจล้ามบีลกักษณะชอบธรรมและบรลิสยุทธลิธิ์ ปลอดองคร์ประกอบ
ใด ๆ ของการสนองความพอใจหรพอความสะใจของตกัวเอง (จงศถึกษาคล้นควล้าลรูกา 21:22; 2 เธสะโลนลิกา 1:8; 1 
เปโตร 2:14) “การตอบสนอง” ในทบีกี่นบีนี้บล่งบอกถถึง “การเอาคพนแบบแกล้เผร็ด”

ผมดบีใจทบีกี่การแกล้แคล้นเปป็นของพระเจล้า ผมขอบคยุณพระเจล้าจรลิง ๆ ทบีกี่มนยุษยร์จะไมล่เปป็นผรูล้พลิพากษาของเรา 
พระเจล้าจะทรงพลิพากษาในความชอบธรรม และไมล่วล่าเรารกับสลิกี่งใดจากพระองคร์ มกันกร็จะถรูกตล้องและยยุตลิธรรม การ
พลิพากษาของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อคนบาปและวลิสยุทธลิชนจะชอบธรรมและบรลิสยุทธลิธิ์

มนยุษยร์ไมล่สามารถกบฏตล่อพระเจล้าและรกังเกบียจการปกครองของพระองคร์โดยไมล่เจอกกับการพลิพากษาอกัน
ชอบธรรมทบีกี่จะมาสรูล่ตนไดล้ ไมล่มบีมนยุษยร์คนใดเคยกบฏตล่อพระเจล้าและลอยนวลไปไดล้ ตกันี้งแตล่อาดกัมจนถถึงมนยุษยร์คน
สยุดทล้ายทบีกี่เกลิดมา ทยุกคนจะพบกกับพระเจล้าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ “เพราะมบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘“เรามบีชบีวลิตอยรูล่ฉกันใด” องคร์พระผรูล้
เปป็นเจล้าตรกัสวล่า “หกัวเขล่าทยุกหกัวเขล่าจะคยุกกราบลงตล่อเรา และลลินี้นทยุกลลินี้นจะสารภาพตล่อพระเจล้า”’ (รม. 14:11)

พระเจล้าไมล่ทรงมบีความชพกี่นบานในความตายของคนชกักี่ว พระองคร์ทรงอดกลกันี้นพระทกัย กรยุณา อล่อนโยน 
“ไมล่ทรงประสงคร์ทบีกี่จะใหล้ผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดพลินาศเลย แตล่ประสงคร์ใหล้คนทกันี้งปวงมาถถึงการกลกับใจเสบียใหมล่” (2 ปต. 3:9) 
แตล่พระพลิโรธอกันชอบธรรมของพระองคร์จะตกมาบนทยุกคนทบีกี่ปฏลิเสธพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินนกันี้นของพระบยุตรทบีกี่รกักของ
พระองคร์ในกาลอกันเหมาะสม วลิบกัตลิจงมบีแกล่ทยุกคนทบีกี่นกับวล่าพระโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญานกันี้นเปป็นสลิกี่งมลทลินและสามกัญ 
วลิบกัตลิจงมบีแกล่ทยุกคนทบีกี่ทจาการดรูหมลิกี่นตล่อพระวลิญญาณแหล่งพระคยุณ!

“และอบีกครกันี้งวล่า ‘องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าจะทรงพลิพากษาประชากรของพระองคร์’” นบีกี่คพอชนชาตลิอลิสราเอล 
ประชากรทบีกี่ถรูกเลพอกสรรของพระเจล้า ซถึกี่งคจาเตพอนนบีนี้ถรูกกลล่าวเปป็นครกันี้งแรกแกล่พวกเขาในหนกังสพอพระราชบกัญญกัตลิ ใน
ทบีกี่นบีนี้ในหนกังสพอฮบีบรรู ชนชาตลิอลิสราเอล-อลิสราเอลทบีกี่เชพกี่อ-กร็ถรูกรวมเขล้าไวล้ดล้วย เนพกี่องจากในครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญา
ใหมล่ “ซถึกี่งไมล่มบีพวกกรบีกหรพอพวกยลิว ผรูล้ทบีกี่เขล้าสยุหนกัตหรพอผรูล้ทบีกี่ไมล่ไดล้เขล้าสยุหนกัต พวกคนเถพกี่อน ชาวสลิเธบีย ทาสหรพอไท แตล่
พระครลิสตร์ทรงเปป็นสารพกัดและทรงดจารงอยรูล่ในสารพกัด” (คส. 3:11) เราทยุกคนเปป็นอวกัยวะของกายเดบียว ดกังนกันี้น
พระสกัญญาทบีกี่แนล่นอนนบีนี้แหล่งการพลิพากษาจถึงตล้องมาถถึงทยุกคนทบีกี่เปป็นของพระครลิสตร์

อยล่างไรกร็ตาม มกันไมล่ใชล่เพราะคจาถามเรพกี่องบาปทบีกี่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะถรูกพลิพากษา เพราะคจาถามเรพกี่องบาป
นกันี้นถรูกสะสางเปป็นนลิตยร์แลล้วเมพกี่อบาปทกันี้งหลายของเราถรูกตอกไวล้ทบีกี่กางเขนของพระเยซรูแลล้ว “เหตยุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ จถึง
ไมล่มบีการปรกับโทษแกล่คนทกันี้งหลายซถึกี่งอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์ ผรูล้ซถึกี่งไมล่ดจาเนลินตามเนพนี้อหนกัง แตล่ตามพระวลิญญาณ” (รม.
 8:1) ในพระคจาขล้อนบีนี้จากหนกังสพอโรม คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “การปรกับโทษ” ควรอล่านวล่าการพลิพากษา-การพลิพากษา
ทบีกี่จะปรกับโทษคน ๆ นกันี้นไปสรูล่บถึงไฟ อยล่างไรกร็ตาม “พวกเราทยุกคนตล้องปรากฏตกัวทบีกี่หนล้าบกัลลกังกร์พลิพากษาของพระ
ครลิสตร์ เพพกี่อทยุกคนจะไดล้รกับตามสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกกระทจาในรล่างกายของตน ตามทบีกี่เขาไดล้กระทจาแลล้ว ไมล่วล่าสลิกี่งนกันี้นจะ
ดบีหรพอเลว” (2 คร. 5:10)

“...ผรูล้ใดจะวางรากฐานอพกี่นนอกจากรากฐานทบีกี่วางไวล้แลล้วไมล่ไดล้ ซถึกี่งคพอพระเยซรูครลิสตร์ บกัดนบีนี้ถล้าผรูล้ใดกล่อสรล้าง
บนรากฐานนบีนี้ ดล้วยทองคจา เงลิน เพชรพลอย ไมล้ หญล้าแหล้ง ฟาง การงานของทยุกคนจะถรูกสจาแดงใหล้เหร็นชกัดเจน 



เพราะวกันนกันี้นจะใหล้เหร็นการงานนกันี้นไดล้ชกัดเจน เพราะวล่าการงานนกันี้นจะถรูกเปปิดเผยดล้วยไฟ และไฟนกันี้นจะทดสอบ
การงานของทยุกคนวล่าเปป็นชนลิดอะไรบล้าง ถล้าการงานของผรูล้ใด ซถึกี่งผรูล้นกันี้นไดล้กล่อสรล้างบนรากฐานนกันี้น ทนอยรูล่ไดล้ ผรูล้นกันี้นกร็
จะไดล้รกับบจาเหนร็จ ถล้าการงานของผรูล้ใดจะถรูกเผาไหมล้ไป ผรูล้นกันี้นกร็จะขาดบจาเหนร็จ แตล่ตกัวเขาเองจะรอด แตล่เหมพอน
อยล่างรอดจากไฟ” (1 คร. 3:11-15)

พระเยซรูตรกัสวล่า “แทล้จรลิงแลล้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ผรูล้ใดทบีกี่ฟฟังคจาของเรา และเชพกี่อในพระองคร์ผรูล้ไดล้
ทรงสล่งเรามานกันี้น กร็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และจะไมล่เขล้าสรูล่การปรกับโทษ แตล่ไดล้ผล่านพล้นจากความตายไปสรูล่ชบีวลิตแลล้ว”
(ยอหร์น 5:24)

มกันเปป็นเรพกี่องสจาคกัญทบีกี่สยุดวล่าผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายดจาเนลินชบีวลิตอยล่างไร เราถรูกบกัญชาใหล้เปป็นทหารทบีกี่ดบี ผรูล้อารกักขาทบีกี่ดบี
ดวงสวล่างทบีกี่สล่องแสง เราถรูกบกัญชาใหล้มองไปทบีกี่ทยุล่งนาเหลล่านกันี้น ซถึกี่งขาวพรล้อมเกร็บเกบีกี่ยวแลล้ว และอธลิษฐานขอองคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าแหล่งการเกร็บเกบีกี่ยวนกันี้นใหล้สล่งพวกคนงานออกไป มกันเปป็นการละเลยแบบอาชญากรทบีกี่จะกระทบไหลล่
กกับพวกคนทบีกี่ยกังไมล่รอดและไมล่เคยบอกพวกเขาเลยเกบีกี่ยวกกับความรกักของพระเจล้าและชบีนี้พวกเขาไปถถึงพระเยซรู ใชล่
แลล้วครกับ เราจะตล้องใหล้การสจาหรกับการกระทจาเหลล่านกันี้นทบีกี่กระทจาในรล่างกายนบีนี้-แตล่การพลิพากษาสจาหรกับผรูล้เชพกี่อทกันี้ง
หลายจะเปป็นการพลิพากษาสจาหรกับหนล้าทบีกี่ผรูล้อารกักขา ไมล่ใชล่การพลิพากษาวล่าเรารอดหรพอหลงหาย

ความรอดถรูกสะสางแลล้วฟากนบีนี้ของการพลิพากษา เรารกับหรพอปฏลิเสธพระครลิสตร์ในชบีวลิตนบีนี้ ลลิขลิตนลิรกันดรร์ของ
เราถรูกกจาหนดแลล้วกล่อนทบีกี่เรายพนอยรูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า แตล่เราจะตล้องใหล้การตล่อพระองคร์เกบีกี่ยวกกับวล่าเราใชล้เวลา
และพรสวรรคร์ทบีกี่พระองคร์ประทานใหล้แกล่เราเพพกี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์อยล่างไร

“เปป็นสลิกี่งทบีกี่นล่าหวาดกลกัวทบีกี่จะตกอยรูล่ในพระหกัตถร์ของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่”-แตล่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะไมล่
ตกอยรูล่ในพระหกัตถร์ของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่เพราะวล่าเราตกอยรูล่ในอล้อมแขนของพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดทบีกี่ทรงรกัก
แลล้ว และบกัดนบีนี้พระองคร์ทรงยพนอยรูล่แทนทบีกี่เราตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า! คนไมล่เชพกี่อจะเปป็นผรูล้ทบีกี่ตกอยรูล่ในพระหกัตถร์ของ
พระเจล้าผรูล้กรลินี้วโกรธ-ตามนกันี้นจรลิง ๆ

ลรูกของพระเจล้าอยรูล่ในพระหกัตถร์ของพระเจล้าแลล้วตอนนบีนี้ ถรูกปกปป้องโดยพระหกัตถร์ทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์: 
“แกะทกันี้งหลายของเรายล่อมฟฟังเสบียงของเรา และเรารรูล้จกักแกะเหลล่านกันี้น และแกะเหลล่านกันี้นตามเรา และเราใหล้ชบีวลิตนลิ
รกันดรร์แกล่แกะเหลล่านกันี้น และแกะเหลล่านกันี้นจะไมล่พลินาศเลย และจะไมล่มบีผรูล้ใดถอนแกะเหลล่านกันี้นไปจากมพอของเราไดล้ 
พระบลิดาของเรา ผรูล้ซถึกี่งไดล้ประทานแกะเหลล่านกันี้นใหล้แกล่เรา ทรงเปป็นใหญล่กวล่าสลิกี่งสารพกัด และไมล่มบีผรูล้ใดสามารถถอน
แกะเหลล่านกันี้นไปจากพระหกัตถร์ของพระบลิดาของเราไดล้” (ยอหร์น 10:27-29)

“แลล้วพวกเราจะวล่าอยล่างไรเรพกี่องสลิกี่งเหลล่านบีนี้ ถล้าพระเจล้าทรงอยรูล่ฝฝ่ายพวกเรา ใครเลล่าจะตล่อตล้านพวกเราไดล้ 
พระองคร์ผรูล้มลิไดล้ทรงหวงพระบยุตรของพระองคร์เอง แตล่ไดล้โปรดประทานพระบยุตรนกันี้นไวล้เพพกี่อพวกเราทยุกคน พระองคร์
พรล้อมกกับพระบยุตรนกันี้น จะไมล่โปรดประทานสลิกี่งสารพกัดแกล่พวกเราโดยไมล่คลิดคล่าไดล้อยล่างไร ใครเลล่าจะฟป้องสลิกี่งใด ๆ 
ตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงเลพอกไวล้แลล้ว คพอพระเจล้าผรูล้ทรงนกับวล่าชอบธรรม ใครเลล่าจะเปป็นผรูล้ปรกับโทษอบีก คพอ
พระครลิสตร์ผรูล้ไดล้ทรงสลินี้นพระชนมร์แลล้ว ใชล่แลล้ว ผรูล้ไดล้ทรงคพนพระชนมร์แลล้วตล่างหาก ผรูล้ซถึกี่งทรงสถลิต ณ เบพนี้องขวา
พระหกัตถร์ของพระเจล้า ผรูล้ซถึกี่งทรงอธลิษฐานขอเพพกี่อพวกเราดล้วย” (รม. 8:31-34)

การตกอยรูล่ในพระหกัตถร์ของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่กร็บล่งบอกถถึง (ตามทบีกี่พระคจาขล้อกล่อนหนล้าชบีนี้ใหล้เหร็น) 



การแกล้แคล้นทบีกี่ดยุเดพอดและนล่ากลกัว-การพลิพากษาแบบทบีกี่ผรูล้เชพกี่อสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมไมล่สมควรไดล้รกับเพราะวล่าเขา
ไมล่ไดล้มบีความสวล่างนกันี้น ความรรูล้นกันี้น และโอกาสเหลล่านกันี้นทบีกี่เรามบีในยยุคมหกัศจรรยร์นบีนี้แหล่งพระคยุณ พระเจล้าจะทรง
พลิพากษามนยุษยร์ตามความสวล่างนกันี้นทบีกี่พวกเขาไดล้ปฏลิเสธ ความจรลิงนกันี้นทบีกี่พวกเขาไดล้ปฟัดทลินี้ง โอกาสเหลล่านกันี้นทบีกี่พวก
เขามบีแลล้วและปฏลิเสธทบีกี่จะควล้าไวล้ มกันเปป็นสลิกี่งทบีกี่นล่ากลกัวจรลิง ๆ ทบีกี่จะไมล่แยแสและไมล่ใหล้เกบียรตลิความเมตตา ความรกัก 
และพระคยุณของพระเจล้า คนเหลล่านกันี้นทบีกี่มบีความผลิดในการทจาเชล่นนกันี้นจะตกในพระหกัตถร์ของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์
อยรูล่ และพวกเขาจะเผชลิญกกับการพลิพากษาอกันนล่ากลกัว! พวกเขาจะถรูกกกักตกัวใหล้อยรูล่ในบถึงไฟเปป็นนลิตยร์ ไมล่แปลกทบีกี่
เปาโลรล้องประกาศวล่า “ขอใหล้พวกเรายถึดมกักี่นคจาสารภาพแหล่งความหวกังของเราไวล้โดยไมล่หวกักี่นไหว!” 

เปโตรเสรลิมคจาเตพอนหนถึกี่งอกันนล่าเกรงขาม: “ดล้วยวล่าถถึงเวลาแลล้วทบีกี่การพลิพากษาจะตล้องเรลิกี่มตกันี้งตล้นทบีกี่
ครอบครกัวของพระเจล้า และถล้าการพลิพากษานกันี้นเรลิกี่มตล้นทบีกี่พวกเรากล่อน ปลายทางของคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่เชพกี่อฟฟังขล่าว
ประเสรลิฐของพระเจล้าจะเปป็นอยล่างไร และถล้าคนชอบธรรมจะรอดพล้นไปไดล้อยล่างยากเยร็นแลล้ว คนอธรรมและคน
บาปจะปรากฏอยรูล่ทบีกี่ไหน?”

การพยพากษาของพระเจจ้าถทูกประกาศแลจ้ว
“ดรูเถลิด บกัดนบีนี้ ตกัวเราเอง คพอเรานบีกี่แหละเปป็นผรูล้นกันี้น และไมล่มบีพระอพกี่นใดอยรูล่กกับเรา เราฆล่าใหล้ตาย และเรา

ทจาใหล้มบีชบีวลิตอยรูล่ เราทจาใหล้บาดเจร็บ และเรารกักษาใหล้หาย และไมล่มบีผรูล้ใดทบีกี่สามารถชล่วยใหล้พล้นจากมพอของเราไดล้ 
เพราะเราชรูมพอของเราขถึนี้นไปถถึงฟป้าสวรรคร์ และกลล่าววล่า เราดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์ ถล้าเราลกับดาบอกันวาววกับของเรา 
และมพอของเรายถึดการพลิพากษาไวล้ เราจะทจาการแกล้แคล้นตล่อบรรดาศกัตรรูของเรา และจะตอบแทนคนเหลล่านกันี้นทบีกี่
เกลบียดชกังเรา เราจะทจาใหล้บรรดาลรูกธนรูของเราเมาดล้วยโลหลิต และดาบของเราจะกกัดกลินเนพนี้อหนกัง และจะทจาอยล่าง
นกันี้นดล้วยโลหลิตของผรูล้ทบีกี่ถรูกฆล่าและของพวกเชลย ตกันี้งแตล่การเรลิกี่มตล้นแหล่งบรรดาการแกล้แคล้นตล่อศกัตรรูนกันี้น”’ จงปปีตลิยลินดบี 
โอ พวกทล่าน ประชาชาตลิทกันี้งหลายเออ๋ย กกับประชากรของพระองคร์ เพราะวล่าพระองคร์จะทรงแกล้แคล้นโลหลิตของ
พวกผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์ และจะทรงทจาการแกล้แคล้นตล่อบรรดาปฏลิปฟักษร์ของพระองคร์ และจะทรงเมตตาตล่อแผล่น
ดลินของพระองคร์ และตล่อประชากรของพระองคร์” (พบญ. 32:39-43)

“และโมเสสกลล่าววล่า “ดกังนบีนี้แหละพวกทล่านจะไดล้ทราบวล่า พระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงสล่งขล้าพเจล้ามาเพพกี่อกระทจา
การเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้น ดล้วยวล่าขล้าพเจล้าไมล่ไดล้กระทจาการเหลล่านบีนี้ตามความคลิดของขล้าพเจล้าเอง ถล้าคนเหลล่านบีนี้ตายดล้วย
ความตายอยล่างธรรมดาของคนทกันี้งสลินี้น หรพอถล้าพวกเขาถรูกเยบีกี่ยมเยบียนตามการเยบีกี่ยมเยบียนของคนทกันี้งสลินี้น แลล้วพระ
เยโฮวาหร์กร็ไมล่ไดล้ทรงสล่งขล้าพเจล้ามา แตล่ถล้าพระเยโฮวาหร์ทรงทจาใหล้สลิกี่งใหมล่อยล่างหนถึกี่งเกลิดขถึนี้น และแผล่นดลินอล้าปากของ
เธอ และกลพนคนเหลล่านบีนี้เขล้าไป พรล้อมกกับบรรดาสลิกี่งของทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับพวกเขา และพวกเขาลงไปสรูล่แดนคนตาย
ทกันี้งเปป็น แลล้วพวกทล่านจะเขล้าใจวล่า คนเหลล่านบีนี้ไดล้ยกักี่วยยุพระเยโฮวาหร์”

“และตล่อมา เมพกี่อทล่านกลล่าวบรรดาคจาเหลล่านบีนี้จบ พพนี้นดลินกร็แยกออกทบีกี่อยรูล่ภายใตล้พวกเขานกันี้น และแผล่นดลินกร็
อล้าปากของเธอ และกลพนพวกเขาเขล้าไป และครอบครกัวของพวกเขา และชายทยุกคนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับโคราหร์ และ
สลิกี่งของทกันี้งสลินี้นของพวกเขา พวกเขา และสลิกี่งของทกันี้งสลินี้นทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับพวกเขา ไดล้ลงไปสรูล่แดนคนตายทกันี้งเปป็น และ
แผล่นดลินกร็ปปิดทกับพวกเขาไวล้ และพวกเขากร็พลินาศเสบียจากทล่ามกลางชยุมนยุมชน และอลิสราเอลทกันี้งหมดทบีกี่อยรูล่โดยรอบ
พวกเขากร็หนบีไปเพราะเหตยุเสบียงรล้องของพวกเขา เพราะพวกเขากลล่าววล่า “เกรงวล่าแผล่นดลินจะกลพนพวกเราเสบีย



ดล้วย” และไฟไดล้ออกมาจากพระเยโฮวาหร์ และเผาผลาญคนสองรล้อยหล้าสลิบคนนกันี้น ทบีกี่ไดล้ถวายเครพกี่องหอมนกันี้น”
(กดว. 16:28-35)

“คนชกักี่วจะถรูกหกันเขล้าไปในนรก และประชาชาตลิทกันี้งมวลทบีกี่ลพมพระเจล้า” (เพลงสดยุดบี 9:17)
“คนเขลาเออ๋ย พวกเจล้าจะรกักความเขลาไปนานสกักเทล่าใด และบรรดาคนมกักเยาะเยล้ยจะชพกี่นชมยลินดบีใน

การเยาะเยล้ยของตนนานเทล่าใด และคนโงล่ทกันี้งหลายจะเกลบียดความรรูล้นานเทล่าใด เจล้าทกันี้งหลายจงหกันกลกับเพราะคจา
ตกักเตพอนของเรา ดรูเถลิด เราจะเทวลิญญาณของเราใหล้แกล่พวกเจล้า เราจะทจาใหล้พวกเจล้ารรูล้จกักบรรดาถล้อยคจาของเรา 
เพราะเราไดล้เรบียกแลล้วและพวกเจล้าไดล้ปฏลิเสธ เราไดล้เหยบียดมพอของเราออกและไมล่มบีมนยุษยร์คนใดเอาใจใสล่ แตล่พวก
เจล้าไดล้ปฏลิเสธคจาแนะนจาทยุกอยล่างของเรา และไมล่ยอมรกับคจาตกักเตพอนของเราเลย เราจะหกัวเราะเยาะความหายนะ
ของพวกเจล้าดล้วย เราจะเยาะเยล้ยเมพกี่อความหวาดกลกัวของพวกเจล้ามาถถึง เมพกี่อความหวาดกลกัวของพวกเจล้ามาถถึง
เหมพอนอยล่างการรกรล้างวล่างเปลล่า และความพลินาศของพวกเจล้ามาถถึงเหมพอนอยล่างลมหมยุน เมพกี่อความยยุล่งยากและ
ความปวดรล้าวมาถถึงพวกเจล้า แลล้วพวกเขาจะรล้องทรูลตล่อเรา แตล่เราจะไมล่ตอบ พวกเขาจะแสวงหาเราอยล่างรบีบรล้อน
แตล่พวกเขาจะไมล่พบเรา เพราะวล่าพวกเขาไดล้เกลบียดชกังความรรูล้ และมลิไดล้เลพอกเอาความยจาเกรงพระเยโฮวาหร์ พวก
เขาไมล่ยอมรกับคจาแนะนจาของเราเลย พวกเขาไดล้เหยบียดหยามคจาตกักเตพอนทกันี้งสลินี้นของเรา เพราะฉะนกันี้น พวกเขาจะ
กลินผลแหล่งทางของพวกเขาเอง และจะอลิกี่มดล้วยบรรดากลวลิธบีของพวกเขาเอง เพราะการหกันกลกับของบรรดาคน
เขลาจะสกังหารพวกเขา และความเจรลิญของบรรดาคนโงล่จะทจาลายพวกเขาเสบีย แตล่ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ฟฟังเราจะอาศกัยอยรูล่
อยล่างปลอดภกัย และจะอยรูล่อยล่างสงบสยุขปราศจากความกลกัวความชกักี่วรล้าย” (สภษ. 1:22-33)

“และนบีกี่จะเปป็นภกัยพลิบกัตลิซถึกี่งพระเยโฮวาหร์จะทรงใชล้โจมตบีประชาชนทกันี้งสลินี้นทบีกี่ไดล้ตล่อสรูล้กกับกรยุงเยรรูซาเลร็ม เนพนี้อ
ของพวกเขาจะสลายไปขณะทบีกี่พวกเขายพนอยรูล่บนเทล้าของพวกเขา และตาของพวกเขาจะสลายไปในเบล้าของพวก
มกัน และลลินี้นของพวกเขาจะสลายไปในปากของพวกเขา” (ศคย. 14:12)

“และถล้ามพอของทล่านทจาใหล้ทล่านหลงผลิด จงตกัดมกันออก ซถึกี่งทล่านจะเขล้าสรูล่ชบีวลิตเปป็นคนมพอดล้วน กร็ยกังดบีกวล่า
การมบีสองมพอทบีกี่จะตล้องเขล้าไปในนรก เขล้าไปในไฟนกันี้นทบีกี่ไมล่มบีวกันดกับ ในทบีกี่นกันี้นตกัวหนอนของพวกเขากร็ไมล่ตาย และไฟ
นกันี้นกร็ไมล่ดกับเลย และถล้าเทล้าของทล่านทจาใหล้ทล่านหลงผลิด จงตกัดมกันออก ซถึกี่งทล่านจะเขล้าสรูล่ชบีวลิตเปป็นงล่อย กร็ยกังดบีกวล่าการ
มบีสองเทล้าทบีกี่จะตล้องถรูกทลินี้งลงในนรก เขล้าไปในไฟนกันี้นทบีกี่ไมล่มบีวกันดกับ ในทบีกี่นกันี้นตกัวหนอนของพวกเขากร็ไมล่ตาย และไฟ
นกันี้นกร็ไมล่ดกับเลย และถล้าตาของทล่านทจาใหล้ทล่านหลงผลิด จงควกักมกันออก ซถึกี่งทล่านจะเขล้าในอาณาจกักรของพระเจล้าดล้วย
ตาขล้างเดบียว ยกังดบีกวล่ามบีสองตาทบีกี่จะถรูกทลินี้งเขล้าไปในไฟนรก ในทบีกี่นกันี้นตกัวหนอนของพวกเขากร็ไมล่ตาย และไฟนกันี้นกร็ไมล่
ดกับเลย” (มาระโก 9:43-48)

“และขล้าพเจล้าไดล้เหร็น เมพกี่อพระองคร์ทรงแกะตราดวงทบีกี่หกนกันี้นแลล้ว และดรูเถลิด มบีแผล่นดลินไหวใหญล่โต และ
ดวงอาทลิตยร์กร็กลายเปป็นสบีดจาเหมพอนผล้ากระสอบทบีกี่ทจาจากขนสกัตวร์ และดวงจกันทรร์กร็กลายเปป็นเหมพอนเลพอด และ
บรรดาดวงดาวแหล่งฟป้าสวรรคร์กร็รล่วงลงมายกังแผล่นดลิน เหมพอนกกับตล้นมะเดพกี่อสลกัดผลไมล่ทกันสยุกของมกัน เมพกี่อตล้นไมล้นกันี้น
ถรูกพกัดดล้วยลมกลล้า และทล้องฟป้าอากาศกร็หายไปเหมพอนกกับหนกังสพอมล้วนเมพกี่อมกันถรูกมล้วนขถึนี้นไปหมด และภรูเขาทยุกลรูก
และเกาะทยุกเกาะกร็ถรูกเคลพกี่อนไปจากสถานทบีกี่ของพวกมกัน และกษกัตรลิยร์ทกันี้งหลายแหล่งแผล่นดลินโลก และพวกคนใหญล่
คนโต และพวกเศรษฐบี และพวกนายทหารใหญล่ และผรูล้มบีอจานาจทกันี้งหลาย และทยุกคนทบีกี่เปป็นทาส และทยุกคนทบีกี่เปป็น



ไท กร็ซล่อนตกัวอยรูล่ในบรรดาถนี้จาและในบรรดาโขดหลินแหล่งภรูเขาตล่าง ๆ และกลล่าวแกล่บรรดาภรูเขาและโขดหลินวล่า “จง
ลล้มทกับพวกเราเถลิด และซล่อนพวกเราไวล้ใหล้พล้นจากพระพกักตรร์พระองคร์ ผรูล้ประทกับอยรูล่บนพระทบีกี่นกักี่ง และใหล้พล้นจาก
พระพลิโรธของพระเมษโปดกนกันี้น เพราะวล่าวกันสจาคกัญแหล่งพระพลิโรธของพระองคร์มาถถึงแลล้ว และผรูล้ใดจะสามารถทน
อยรูล่ไดล้เลล่า” (วว. 6:12-17)

“และในวกันเหลล่านกันี้น คนทกันี้งหลายจะแสวงหาความตาย และจะไมล่พบความตายนกันี้น และพวกเขาจะ
ปรารถนาทบีกี่จะตาย และความตายจะหนบีไปจากพวกเขา” (วว. 9:6)

“และทรูตสวรรคร์องคร์ทบีกี่หล้าไดล้เทขกันของตนลงบนทบีกี่นกักี่งของสกัตวร์รล้ายนกันี้น และอาณาจกักรของมกันกร็เตร็มไปดล้วย
ความมพด และคนเหลล่านกันี้นไดล้แทะลลินี้นของตนเพราะเหตยุความเจร็บปวด และไดล้พรูดหมลิกี่นประมาทพระเจล้าแหล่ง
สวรรคร์ เพราะเหตยุความเจร็บปวดของพวกเขาและเพราะเหตยุฝปีของพวกเขา และไมล่ไดล้กลกับใจเสบียใหมล่จากบรรดา
การกระทจาของตน” (วว. 16:10,11)

ใชล่ครกับ พระเจล้าทรงเปป็นความรกัก-พระองคร์ทรงกรยุณา อล่อนโยน เหร็นอกเหร็นใจ อดกลกันี้นพระทกัย สยุภาพ 
ไมล่ประสงคร์จะใหล้ผรูล้ใดพลินาศเลย แตล่พระองคร์กร็ทรงเปป็น “เพลลิงทบีกี่เผาผลาญ!” (ฮบ. 12:29)

“เหตยุฉะนกันี้น โดยทราบความนล่าเกรงขามขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า พวกเราจถึงชกักชวนคนทกันี้งหลาย…” (2 
คร. 5:11) การมบีพระหกัตถร์แหล่งการตบีสอนของพระเจล้าอยรูล่บนเรานกันี้นเปป็นเรพกี่องหนถึกี่ง แตล่การตกอยรูล่ภายใตล้พระหกัตถร์
ทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์ในการแกล้แคล้นนกันี้นกร็เปป็นคนละเรพกี่องเลย “เพราะในพระหกัตถร์ของพระเยโฮวาหร์มบีถล้วยใบหนถึกี่ง
และนนี้จาองยุล่นเปป็นสบีแดง นนี้จาองยุล่นนกันี้นเตร็มไปดล้วยสล่วนผสม และพระองคร์ทรงเทออกจากถล้วยนกันี้น แตล่บรรดาตะกอนใน
นนี้จาองยุล่นนกันี้น คนชกักี่วทกันี้งหลายของแผล่นดลินโลกจะบบีบตะกอนเหลล่านกันี้นออกและดพกี่มตะกอนนกันี้น” (เพลงสดยุดบี 75:8)

ทล่านผรูล้อล่านทบีกี่รกัก หากคยุณยกังไมล่ไดล้ตกอยรูล่ในอล้อมแขนของพระเยซรู จงเขล้ามาหาพระองคร์เดบีตั๋ยวนบีนี้! จงวางใจ
พระองคร์โดยความเชพกี่อ จงเชพกี่อในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระองคร์ จงใหล้ความเชพกี่อของคยุณอยรูล่ในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จ
สลินี้นแลล้วของพระองคร์ พระองคร์จะทรงชล่วยคยุณใหล้รอด รกักษาคยุณไวล้ และตรกัสยอมรกับคยุณตล่อพระบลิดา โดยนจาเสนอ
คยุณแบบไรล้ตจาหนลิตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ (ยรูดาส 24,25)

ถทูกเตสอนใหจ้ระลถึก
ขล้อ 32-34: “แตล่จงระลถึกถถึงสมกัยกล่อนนกันี้น ซถึกี่งในวกันเหลล่านกันี้นหลกังจากทบีกี่พวกทล่านไดล้รกับความสวล่างแลล้ว 

พวกทล่านไดล้อดทนตล่อการสรูล้รบอยล่างใหญล่หลวงแหล่งความยากลจาบากทกันี้งหลาย สล่วนหนถึกี่ง ขณะทบีกี่พวกทล่านเคยถรูก
ประจานทกันี้งโดยบรรดาการตจาหนลิและการยากลจาบาก และสล่วนหนถึกี่ง ขณะทบีกี่พวกทล่านไดล้กลายเปป็นเพพกี่อนรล่วมทาง
ของคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกปฏลิบกัตลิเชล่นนกันี้น เพราะวล่าพวกทล่านไดล้มบีใจกรยุณาตล่อขล้าพเจล้าในเครพกี่องพกันธนาการของขล้าพเจล้า 
และยอมรกับการถรูกปลล้นชลิงเอาทรกัพยร์สลิกี่งของของทล่านทกันี้งหลายไปดล้วยใจปปีตลิยลินดบี โดยทราบภายในตกัวพวกทล่านเอง
แลล้ววล่า พวกทล่านมบีทรกัพยร์สมบกัตลิทบีกี่ประเสรลิฐกวล่าและคงทนกวล่านกันี้นอบีกในสวรรคร์”

“สมกัยกล่อน” ยล่อมหมายถถึงวกันเหลล่านกันี้นเมพกี่อชาวฮบีบรรูไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐเปป็นครกันี้งแรก เวลานกันี้นเมพกี่อความ
จรลิงถรูกนจาเสนอแกล่พวกเขาเปป็นครกันี้งแรกในชล่วงตล้น ๆ ของยยุคสมกัยของครลิสเตบียน พวกเขาไดล้เหร็นฤทธลิธิ์เดชของ
พระเจล้าในบรรดาหมายสจาคกัญและการมหกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธิ์ทบีกี่ตามหลกังการประกาศขล่าวประเสรลิฐ (ฮบ. 2:3,4) 
พวกเขาหลายคนไดล้ตล้อนรกับขล่าวสารอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นและบกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิง-และคนเหลล่านบีนี้ไดล้ทน



ทยุกขร์อยล่างหนกัก พวกเขา “ไดล้อดทนตล่อการสรูล้รบอยล่างใหญล่หลวงแหล่งความยากลจาบากทกันี้งหลาย”
บกัดนบีนี้เปาโลเตพอนความจจาครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเกบีกี่ยวกกับวกันเหลล่านกันี้น บางทบีตกัวเขาเองอาจกจาลกัง

คลิดถถึงเหตยุการณร์ตอนทบีกี่สเทเฟนโดนหลินขวล้าง เมพกี่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ขวล้างปาหลิน “ไดล้วางเสพนี้อผล้าของตนไวล้ทบีกี่เทล้าของ
ชายหนยุล่มคนหนถึกี่ง ซถึกี่งชพกี่อของเขาคพอเซาโล” ชาวฮบีบรรูเหลล่านบีนี้บางคนอาจไดล้เหร็นการประหารชบีวลิตนกันี้นและไดล้ยลินส
เทเฟนรล้องทรูลวล่า “พระองคร์เจล้าขล้า ขอโปรดอยล่าทรงถพอโทษพวกเขาเพราะบาปนบีนี้เลย” (กลิจการ 7:54-60) เปาโล
อาจเตพอนความจจาพวกเขาเกบีกี่ยวกกับยากอบ พบีกี่ชายของยอหร์น ผรูล้ซถึกี่งถรูกตกัดศบีรษะอยล่างโหดเหบีนี้ยมโดยเฮโรด (กลิจการ 
12:1,2) แนล่นอนวล่าพวกเขาจดจจาเวลานกันี้นไดล้เมพกี่อเปโตรและอกัครทรูตคนอพกี่น ๆ ถรูกจกับกยุม ถรูกทยุบตบี ถรูกโยนเขล้าคยุก 
และถรูกสกักี่งไมล่ใหล้พรูดในพระนามของพระเยซรูอบีกเลย (กลิจการ 5:40)

เปาโลเคยถรูกทยุบตบี ถรูกจจาคยุกมากกวล่าหนถึกี่งหน และทบีกี่เมพองลลิสตราเขาถรูกหลินขวล้างและถรูกทลินี้งนอกเมพอง
เพราะถรูกคลิดวล่าตายแลล้ว (กลิจการ 14:19) บกัดนบีนี้เขาอล้อนวอนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นใหล้จดจจาวกันเหลล่านกันี้นแหล่งการทน
ทยุกขร์อกันนล่ากลกัว-แตล่ชกัยชนะอกันรยุล่งโรจนร์! พวกเขามบีขล่าวประเสรลิฐในใจของตน และพวกเขาอดไมล่ไดล้ทบีกี่จะบอกเลล่า
ใหล้ผรูล้อพกี่นฟฟัง

ในวกันแรก ๆ เหลล่านกันี้นแหล่งความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายไมล่ไดล้หวกักี่นไหวหรพอหกันหนล้าหนบี พวก
เขาไมล่ไดล้แสวงหาทบีกี่จะกลกับไปหาระบบเกล่านกันี้น ตรงกกันขล้าม ภายใตล้การขล่มเหงอกันขมขพกี่นเชล่นนกันี้น “คนทกันี้งหลายทบีกี่
ถรูกกระจกัดกระจายไปเพราะการขล่มเหงทบีกี่เกลิดขถึนี้นเรพกี่องสเทเฟน กร็เดลินทางไปไกลถถึงเมพองฟปีนลิเซบีย และเกาะไซปรกัส 
และเมพองอกันทลิโอก โดยไมล่ไดล้กลล่าวพระวจนะแกล่ผรูล้ใดนอกจากแกล่พวกยลิวพวกเดบียว…และพระหกัตถร์ขององคร์พระผรูล้
เปป็นเจล้าไดล้อยรูล่กกับพวกเขา และคนเปป็นอกันมากไดล้เชพกี่อ และหกันกลกับมาหาองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า” (กลิจการ 11:19,21)

เปาโลเอง ถถึงแมล้ถรูกจองจจาในโซล่ตรวนในคยุกแหล่งหนถึกี่งของพวกโรม ไดล้เปป็นพยานแกล่พวกนกักโทษและผรูล้คยุม
ใชล่ครกับ แมล้ในคยุกผรูล้คนกร็ไดล้รกับความรอดภายใตล้งานรกับใชล้ของเขา ตามทบีกี่ถรูกเปป็นพยานรกับรองในโคโลสบี 4:10 และ
ฟปีเลโมน 23 (นอกจากนบีนี้ อล่าน 2 ทลิโมธบี 1:16)

ในวกันแรก ๆ ของความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายถรูกยลินี้มเยาะ ถรูกขล่มเหง ถรูกเอาหลินขวล้าง ถรูกขกับ
ออกจากกลยุล่ม ถรูกจจาคยุก ถรูกจองจจาในขพกี่อ ถรูกมองดล้วยสายตาเหยบียดหยาม พวกเขาสรูล้ทนการดล่าวล่าอกันทารยุณอยล่าง
แทล้จรลิง แตล่ใจของพวกเขากร็เปปีปี่ยมลล้นดล้วยความรกักของพระเจล้าและดล้วยพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ เพราะรรูล้วล่า
พวกเขาเปป็นอวกัยวะแหล่งพระกายของพระองคร์ พวกเขาจถึงมบีความเมตตากรยุณาตล่อเพพกี่อนผรูล้รล่วมทนทยุกขร์ของพวก
เขา และพวกเขาอธลิษฐานเผพกี่อเหลล่าศกัตรรูของพวกเขา

ขล้อ 35-37: “เหตยุฉะนกันี้นขออยล่าละทลินี้งความไวล้เนพนี้อเชพกี่อใจของพวกทล่าน ซถึกี่งมบีคล่าตอบแทนยลิกี่งใหญล่เปป็น
บจาเหนร็จ ดล้วยวล่าพวกทล่านตล้องการความอดทน เพพกี่อวล่าหลกังจากพวกทล่านไดล้กระทจาตามพระประสงคร์ของพระเจล้า
แลล้ว พวกทล่านกร็จะไดล้รกับตามพระสกัญญานกันี้น ‘เพราะวล่าอบีกไมล่นาน และพระองคร์ผรูล้ทบีกี่จะเสดร็จมากร็จะเสดร็จมา และ
จะไมล่ทรงชกักชล้า”

วลิวรณร์ 2:1-4 บกันทถึกขล่าวสารถถึงครลิสตจกักรทบีกี่เมพองเอเฟซกัส-ครลิสตจกักรทบีกี่กล่อตกันี้งโดยอกัครทรูต พวกวลิสยุทธลิชนทบีกี่
นกักี่นไดล้รกับคจาชมเชยสจาหรกับการงานของพวกเขา การทจางานหนกักของพวกเขา ความอดทนของพวกเขา การ
เกลบียดชกังความชกักี่วรล้ายของพวกเขา พวกเขาไดล้รกับคจาชมสจาหรกับการไมล่อยรูล่รล่วมกกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อล้างตกัววล่าเปป็นอกัคร



ทรูตแตล่ถรูกพลิสรูจนร์วล่าเปป็นพวกมยุสา พวกเขาไดล้รกับคจาชมสจาหรกับการทจางานหนกักของพวกเขาเพราะเหร็นแกล่พระนาม
ของพระเยซรู และในการทบีกี่พวกเขาไดล้ทจางานหนกักโดยไมล่รรูล้จกักเหนร็ดเหนพกี่อยและไมล่ไดล้อล่อนระอาใจ และจากนกันี้น-นล่า
เศรล้าแตล่เปป็นเชล่นนกันี้น-พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเสรลิมวล่า “แตล่อยล่างไรกร็ตาม เรามบีขล้อทบีกี่จะตล่อวล่าเจล้าบล้าง เพราะวล่า
เจล้าไดล้ละทลินี้งความรกักแรกนกันี้นของเจล้าเสบีย!”

“เหตยุฉะนกันี้นขออยล่าละทลินี้งความไวล้เนพนี้อเชพกี่อใจของพวกทล่าน…” ดกังนกันี้นเปาโลจถึงหนยุนใจชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นใหล้
รกักษาความรกักแรกของพวกเขาไวล้-ความรกักทบีกี่เกาะกยุมใจของพวกเขาตอนทบีกี่พวกเขาไดล้รกับความสวล่างเปป็นครกันี้งแรก
และบกังเกลิดใหมล่ และพรล้อมกกับความรกักแรกนกันี้น และพรล้อมกกับความมกักี่นใจในพระเจล้า บากบกักี่นมยุล่งไปสรูล่เปป้าหมาย
แหล่งการทรงเรบียกจากเบพนี้องบนของพระเจล้าในพระเยซรูครลิสตร์

มนยุษยร์อล่อนแอเพราะเนพนี้อหนกัง แตล่องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงทราบวล่าเราถรูกทจาขถึนี้นจากธยุลบีดลิน พระองคร์ทรง
จกัดหาการไถล่สจาหรกับวลิญญาณไวล้แลล้ว และทรงใสล่ความมกักี่นใจไวล้ภายในใจของเรา-ความหวกังหนถึกี่งทบีกี่มกักี่นคงและ
แนล่นอน เราไมล่กลล้าหวกักี่นไหวในความหวกังและความมกักี่นใจนบีนี้ เพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของเรา 
พระองคร์ทรงเปป็นพละกจาลกังของเรา ในเอเฟซกัส 6:10 เปาโลกลล่าววล่า “สยุดทล้ายนบีนี้ พบีกี่นล้องทกันี้งหลายของขล้าพเจล้า จง
เขล้มแขร็งในองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า และในฤทธลิธิ์เดชแหล่งอานยุภาพของพระองคร์!”

“...ซถึกี่งมบีคล่าตอบแทนยลิกี่งใหญล่เปป็นบจาเหนร็จ” ไมล่ตล้องสงสกัยเลยวล่าชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นบางคนรรูล้สถึกวล่าถล้าพวก
เขาดจาเนลินตล่อไปในความเชพกี่อนกันี้น พวกเขากร็คงมบีแตล่จะเผชลิญหนล้ากกับความเจร็บปวด การทนทยุกขร์ การดรูถรูก และ
การดล่าวล่าเพลิกี่มมากขถึนี้น แตล่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะตล้องไมล่คลิดถถึงการทดสอบและความยากลจาบากทบีกี่จะตล้องเผชลิญในชบีวลิตนบีนี้
เราจะตล้องมองเลยพล้นการขล่มเหงเหลล่านกันี้นไปยกังบจาเหนร็จทบีกี่รอคอยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ในความเชพกี่ออกันแทล้ยถึดมกักี่นคจารกับ
สารภาพของตนไวล้โดยไมล่หวกักี่นไหว แนล่ทบีเดบียว ยกังมบี “การหยยุดพกักสจาหรกับประชากรของพระเจล้า”

หลายรล้อยปปีกล่อนพระเยซรูทรงยพกี่นเสนอคจาเชลิญอกันเปปีปี่ยมสยุขของพระองคร์ “จงมาหาเรา และเราจะใหล้การ
หยยุดพกักแกล่ทล่านทกันี้งหลาย” อลิสยาหร์ไดล้ประกาศกล้องวล่า “พระองคร์ทรงรกักษาเขาไวล้ในสกันตลิภาพอกันสมบรูรณร์ ผรูล้ซถึกี่ง
จลิตใจของเขาแนล่วแนล่ในพระองคร์ เพราะเขาวางใจในพระองคร์” (อสย. 26:3)

ในพลินกัยกรรมและคจาสกักี่งเสบียสยุดทล้ายของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก พระเยซรูทรงมอบสกันตลิสยุขใหล้แกล่บรรดาผรูล้
ตลิดตามของพระองคร์ พระองคร์ตรกัสวล่า “เรามอบสกันตลิสยุขไวล้ใหล้แกล่ทล่านทกันี้งหลายแลล้ว สกันตลิสยุขของเรา เราใหล้แกล่ทล่าน
ทกันี้งหลาย เราใหล้แกล่ทล่านทกันี้งหลายไมล่เหมพอนทบีกี่โลกใหล้ อยล่าใหล้ใจของทล่านทกันี้งหลายวลิตกเลย และอยล่าใหล้ใจของทล่าน
ทกันี้งหลายกลกัว” (ยอหร์น 14:27)

“ดล้วยวล่าพวกทล่านตล้องการความอดทน…” คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “ความอดทน” มบีความหมายวล่า “ความ
หนกักแนล่น” และเสนอแนะไมล่เพบียงการสรูล้ทนเทล่านกันี้น แตล่การรอคอยแบบเปปีปี่ยมความไวล้วางใจ-หนกักแนล่นในความไวล้
วางใจ หนกักแนล่นในการรอคอย ไมล่เรลิกี่มกระวนกระวายใจ โรม 5:3-5 บอกเราวล่า “...ความทยุกขร์ยากทจาใหล้เกลิด
ความอดทน และความอดทนทจาใหล้เกลิดประสบการณร์ และประสบการณร์ทจาใหล้เกลิดความหวกัง และความหวกังมลิไดล้
ทจาใหล้เกลิดความละอาย เพราะวล่าความรกักของพระเจล้าไดล้หลกักี่งไหลออกมาในใจของพวกเรา โดยพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธิ์ ซถึกี่งไดล้ประทานใหล้แกล่พวกเราแลล้ว”

คนทบีกี่ประกาศวล่าการกลายเปป็นครลิสเตบียนนกันี้นทจาใหล้ชบีวลิตงล่ายและจกัดเตรบียมทางทบีกี่ราบรพกี่นและโรยดล้วย



ดอกไมล้กร็สอนคจาสอนผลิดและแสดงออกถถึงการไมล่รรูล้พระคกัมภบีรร์ พระครลิสตร์ไมล่ใชล่ซานตาคลอสและชบีวลิตครลิสเตบียนกร็
ไมล่ใชล่วกันหยยุดยาว พระเยซรูตรกัสวล่า “จงมากกับเรา-และเราสองคนจะแบกกางเขนอกันหนถึกี่งดล้วยกกัน จงตามเรามา-
และทนทยุกขร์การขล่มเหง” พระองคร์ตรกัสเชล่นกกันวล่า “ถล้าเจล้าไมล่เตร็มใจทบีกี่จะทนทยุกขร์กกับเรา เจล้ากร็ครอบครองกกับเรา
ไมล่ไดล้ ถล้าเจล้าไมล่ยอมรกับเรา เรากร็จะไมล่ยอมรกับเจล้า ถล้าเจล้าไมล่เตร็มใจทบีกี่จะแบกกางเขนอกันหนถึกี่งกกับเรา เจล้ากร็ไมล่ครูล่ควร
กกับเรา”

เปาโลสรยุปยล่อชบีวลิตครลิสเตบียนไวล้ใน 2 ทลิโมธบี 3:12: “ใชล่แลล้ว และทยุกคนทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิตตามทางของ
พระเจล้าในพระเยซรูครลิสตร์จะถรูกขล่มเหง!” ไมล่มบีการคลิดเอาเองเกบีกี่ยวกกับเรพกี่องนบีนี้เลย ผรูล้คนทบีกี่ดจาเนลินชบีวลิตตามทางของ
พระเจล้ายล่อมทนทยุกขร์ในโลกนบีนี้ ชบีวลิตครลิสเตบียนไมล่เคยถรูกนจาเสนอตามพระคกัมภบีรร์วล่าเปป็นเหมพอนวกันหยยุดหรพอการ
ปปิกนลิก แตล่เปป็นเหมพอนการสงคราม การแบกกางเขน พระเยซรูไมล่ไดล้ทรงชพกี่นชอบกางเขนนกันี้น พระองคร์ไมล่ไดล้อวดใน
ความนล่าละอายของมกัน แตล่ “เพราะเหร็นแกล่ความปปีตลิยลินดบีทบีกี่ทรงตกันี้งไวล้ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์นกันี้น ไดล้ทรงทนเอา
กางเขน โดยทรงเหยบียดหยามความละอายนกันี้น และประทกับเบพนี้องขวาพระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้าแลล้ว” (ฮบ. 12:2)

เปาโลนจาเสนอความคลิดแบบเดบียวกกันนบีนี้ในโรม 8:18: “เพราะขล้าพเจล้านกับวล่า บรรดาความทยุกขร์ลจาบาก
แหล่งสมกัยปฟัจจยุบกันนบีนี้ ไมล่สมควรทบีกี่จะเอาไปเปรบียบกกับสงล่าราศบีซถึกี่งจะถรูกเปปิดเผยในเราทกันี้งหลาย!”

“เพราะวล่าอบีกไมล่นาน…” วลบีนบีนี้จากขล้อ 37 เปป็นการอล้างอลิงไปยกังฮาบากยุก 2:3 อยล่างแนล่นอน ถถึงแมล้วล่าจะ
ไมล่ใชล่การยกคจาพรูดมาจากมกันโดยตรงกร็ตาม: “เพราะวล่านลิมลิตนกันี้นยกังรอเวลาทบีกี่กจาหนดไวล้ แตล่ในทบีกี่สยุด มกันจะกลล่าว
ออกมา และไมล่มยุสา ถถึงแมล้วล่ามกันชล้าไป กร็จงคอยมกัน เพราะมกันจะเกลิดขถึนี้นเปป็นแนล่ มกันจะไมล่ลล่าชล้านกัก”

ฮาบากยุกเปป็นหล่วงเกบีกี่ยวกกับความทยุกขร์โศก ความรยุนแรง และความชกักี่วชล้าทบีกี่ประชากรของพระเจล้ากจาลกัง
ประสบอยรูล่ในสมกัยของเขาและเขารล้องทรูลตล่อพระเจล้าวล่า “โอ ขล้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ขล้าพระองคร์จะรล้องทยุกขร์นานสกัก
เทล่าใด และพระองคร์จะไมล่ทรงฟฟัง คพอรล้องทรูลตล่อพระองคร์เรพกี่องความทารยุณ และพระองคร์จะไมล่ทรงชล่วยใหล้
รอด!” (ฮบก. 1:2)

พระเจล้าทรงตอบฮาบากยุก-และคจาตอบนกันี้นกร็ไมล่หวานหรูแกล่ศาสดาพยากรณร์ทล่านนบีนี้เพราะวล่าเขารกักชนชาตลิ
ของเขา พระเจล้าทรงเปปิดเผยแกล่เขาวล่าเพราะบาปทกันี้งหลายของชาวแควล้นยรูดาหร์ หายนะจะมาสรูล่พวกเขาและคน
เคลเดบียจะยาตราทกัพไปทกักี่วแผล่นดลินนกันี้นในความรยุนแรง

พระเจล้าทรงเปปิดเผยเพลิกี่มเตลิมแกล่ฮาบากยุกวล่าคนเคลเดบียจะถรูกกจาจกัดและถรูกทจาลาย-การพลิพากษาของ
พระเจล้าทบีกี่ถรูกเทออกลงบนคนเคลเดบียเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งและเปป็นเงาทบีกี่มากล่อนการพลิพากษาของพระองคร์ทบีกี่มบีตล่อ
บรรดาประชาชาตลิทบีกี่ชกักี่วเมพกี่อพระองคร์ทรงชล่วยชนชาตลิอลิสราเอลใหล้พล้นในหนกังสพอวลิวรณร์และสถาปนาอาณาจกักรนกันี้น 
คจาพยากรณร์ในหนกังสพอฮาบากยุกเปป็นสกัญลกักษณร์ทบีกี่แสดงถถึงวกันแหล่งพระเยโฮวาหร์ (อสย. 26:20,21)

เปาโลยกคจาพรูดมาจากคจาพยากรณร์ของฮาบากยุกในจดหมายฝากฉบกับนบีนี้เพพกี่อเตพอนความจจาเหลล่าผรูล้เชพกี่อ
ชาวฮบีบรรู ผรูล้ซถึกี่ง ณ เวลานกันี้นกจาลกังทนทยุกขร์อยล่างหนกักเพราะความเชพกี่อของตน วล่าถถึงแมล้วล่าในฐานะผรูล้เชพกี่อพวกเขาทน
ทยุกขร์ในโลกนบีนี้ อบีกไมล่นานพระองคร์จะเสดร็จมาอบีกทบี และเมพกี่อพระองคร์เสดร็จมา พระองคร์จะทรงชล่วยลรูก ๆ ของ
พระองคร์ใหล้พล้นจากการทนทยุกขร์ทกันี้งปวง จะไมล่มบีการทนทยุกขร์อบีกตล่อไปสจาหรกับผรูล้เชพกี่อเมพกี่อพระเยซรูเสดร็จมา ไมล่วล่าเขาสรูล้
ทนความเจร็บปวดและความทยุกขร์ยากใดกร็ตาม มกันกร็จะเปป็นขณะทบีกี่เขามบีชบีวลิตอยรูล่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้



“...พระองคร์ผรูล้ทบีกี่จะเสดร็จมากร็จะเสดร็จมา…” บางคนเรลิกี่มทล้อใจและถามวล่า “ทจาไมองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าถถึงไมล่
ทรงเรล่งรบีบการเสดร็จมาของพระองคร์?” มกันไมล่ใชล่ธยุระกงการอะไรของเราทบีกี่จะตกันี้งคจาถามการประกอบกลิจตล่าง ๆ 
ของพระเจล้า- “สลิกี่งเรล้นลกับเหลล่านกันี้นเปป็นของพระเยโฮวาหร์” (พบญ. 29:29) เราถรูกเตพอนวล่าในวกันทล้าย ๆ แหล่งยยุค
พระคยุณจะมบีคนเหลล่านกันี้นทบีกี่จะกลล่าววล่า “พระสกัญญาแหล่งการเสดร็จมาของพระองคร์นกันี้นอยรูล่ทบีกี่ไหน เพราะวล่าตกันี้งแตล่
บรรพบยุรยุษลล่วงหลกับไปแลล้ว สลิกี่งทกันี้งปวงกร็เปป็นอยรูล่เหมพอนอยล่างทบีกี่พวกมกันเคยเปป็นมาตกันี้งแตล่เดลิมทรงสรล้างโลก” (2 ปต.
3:4)

บยุคคลเชล่นนกันี้นกร็แกลล้งโงล่-พวกเขาไมล่เผชลิญหนล้ากกับพระวจนะของพระเจล้า คจาพยากรณร์ตล่าง ๆ กจาลกังถรูก
ทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงอยรูล่รอบตกัวเราและเหตยุการณร์ตล่าง ๆ กจาลกังเกลิดขถึนี้นซถึกี่งชบีนี้ไปยกังการเสดร็จมาในไมล่ชล้าของพระเยซรู-กล่อน
อพกี่นคพอ เพพกี่อมารกับครลิสตจกักรของพระองคร์ไปในการรกับขถึนี้นนกันี้น และตล่อมาภายหลกัง พระองคร์จะเสดร็จมากกับวลิสยุทธลิ
ชนเหลล่านกันี้นเพพกี่อทจาการพลิพากษาและสถาปนาอาณาจกักรนกันี้น

ในถล้อยคจาปปิดทล้ายของหนกังสพอวลิวรณร์ ถล้อยคจาสยุดทล้ายของพระเยซรูทบีกี่สกักี่งเสบียลรูก ๆ ของพระองคร์ พระองคร์
ทรงเปป็นพยานรกับรองวล่า “แนล่นอน เราจะมาโดยเรร็ว!” ความหวกังของครลิสตจกักร ความหวกังของผรูล้เชพกี่อแตล่ละคน 
และความหวกังของวลิสยุทธลิชนทยุกคนแหล่งทยุกยยุคสมกัยคพอ การเสดร็จกลกับมาของพระเยซรู เปาโลพรูดถถึงการเสดร็จกลกับ
มาของพระองคร์วล่าเปป็น “การปรากฏอกันทรงสงล่าราศบี” (ทต. 2:13)

“...และจะไมล่ทรงชกักชล้า” พระเยซรูไมล่ไดล้กจาลกังชะลอการเสดร็จมาของพระองคร์-จงจจาเรพกี่องนบีนี้ใหล้ขถึนี้นใจเสมอ 
พระองคร์ทรงเปปีปี่ยมเมตตาและอดกลกันี้นพระทกัย พระคยุณรกันี้งพระองคร์ไวล้ แตล่ทกันทบีทบีกี่ครลิสตจกักร (เจล้าสาวของพระองคร์)
ครบถล้วน และพระบลิดาทรงมบีพระบกัญชานกันี้น พระเยซรูกร็จะเสดร็จมา! “ทล่านทกันี้งหลายจงระวกังใหล้ดบี จงเฝป้าระวกังและ
อธลิษฐานอยรูล่ เพราะพวกทล่านไมล่ทราบวล่าเวลานกันี้นคพอเมพกี่อไร” (มาระโก 13:33)

ไมล่มบีมนยุษยร์คนใดทราบวกันนกันี้นหรพอชกักี่วโมงนกันี้นทบีกี่พระองคร์จะเสดร็จกลกับมา แตล่เราไมล่ไดล้ขาดความรรูล้เกบีกี่ยวกกับ
วาระและฤดรูกาลทกันี้งหลาย เมพกี่อบางสลิกี่งเกลิดขถึนี้น (ซถึกี่งหลายสลิกี่งเหลล่านกันี้นถรูกบกันทถึกไวล้ในมกัทธลิว 24:1-42) เรากร็ทราบวล่า
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงอยรูล่ทบีกี่ประตรูแลล้ว ในสมกัยของโนอาหร์เปป็นอยล่างไร ในสมกัยของโลทเปป็นอยล่างไร มกันกร็จะเปป็น
เชล่นนกันี้นกล่อนการเสดร็จมาขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า “เหตยุฉะนกันี้นจงเฝป้าระวกังอยรูล่ เพราะทล่านทกันี้งหลายไมล่ทราบวกันหรพอ
โมงทบีกี่บยุตรมนยุษยร์จะเสดร็จมา” (มธ. 25:13)

เปาโลกลล่าวแกล่ทลิโมธบีคนหนยุล่มวล่า “จงทราบสลิกี่งนบีนี้ดล้วย วล่าในยยุคสยุดทล้ายนกันี้น วาระอกันตรายทกันี้งหลายจะมา”
(2 ทธ. 3:1) และจากนกันี้นในพระคจาสลิบสามขล้อถกัดไปเขากร็ใหล้โครงรล่างหลายสลิกี่งทบีกี่จะเกลิดขถึนี้นกล่อนการเสดร็จกลกับมา
ของพระเยซรูยกังแผล่นดลินโลก

ไมล่ครกับ เราไมล่ทราบวกันนกันี้นหรพอชกักี่วโมงนกันี้นทบีกี่พระองคร์เสดร็จกลกับมา เราไมล่สามารถทจาเครพกี่องหมายบน
ปฏลิทลินไดล้วล่าพระองคร์จะเสดร็จกลกับมาวกันนกันี้นวกันนบีนี้ เราไมล่สามารถตกันี้งเวลาชกักี่วโมงนกันี้นบนนาฬลิกาไดล้ แตล่เราตล้องใสล่ใจ
ถล้อยคจาเหลล่านกันี้นของ 1 เธสะโลนลิกา 5:1-6:

“แตล่เรพกี่องเวลาและวาระเหลล่านกันี้น พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย พวกทล่านไมล่จจาเปป็นตล้องใหล้ขล้าพเจล้าเขบียนถถึงพวกทล่าน 
เพราะพวกทล่านเองกร็ทราบอยล่างถล่องแทล้แลล้ววล่า วกันขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าจะมาเหมพอนอยล่างขโมยในเวลากลาง
คพน เพราะเมพกี่อพวกเขาจะกลล่าววล่า “สงบสยุขและปลอดภกัยแลล้ว” เมพกี่อนกันี้นแหละความพลินาศอกันฉกับพลกันกร็จะมาถถึง



พวกเขา เหมพอนกกับความเจร็บปวดทบีกี่มาถถึงหญลิงทบีกี่มบีเดร็กในครรภร์ และพวกเขาจะหนบีกร็ไมล่พล้น แตล่พวกทล่าน พบีกี่นล้องทกันี้ง
หลาย ไมล่ไดล้อยรูล่ในความมพดแลล้ว เพพกี่อวกันนกันี้นจะไดล้ตามทกันพวกทล่านเหมพอนอยล่างขโมย พวกทล่านทยุกคนเปป็นบยุตรทกันี้ง
หลายแหล่งความสวล่าง และเปป็นบยุตรทกันี้งหลายแหล่งกลางวกัน พวกเราไมล่ไดล้เปป็นของกลางคพน หรพอของความมพด เหตยุ
ฉะนกันี้นอยล่าใหล้พวกเราหลกับเหมพอนอยล่างคนอพกี่นหลกับ แตล่ใหล้พวกเราเฝป้าระวกังและไมล่เมามาย!”

สล่วนตกัวแลล้ว ผมเชพกี่อวล่าพระเยซรูทรงอยรูล่ทบีกี่ประตรูแลล้วตอนนบีนี้ ผมเชพกี่อวล่าเหตยุการณร์ปฟัจจยุบกันทกันี้งหลายชบีนี้ไปยกัง
ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระองคร์จะเสดร็จมาในไมล่ชล้า คยุณเตรบียมตกัวพรล้อมแลล้วหรพอยกังสจาหรกับการเสดร็จมาของพระองคร์? 

ขล้อ 38: “บกัดนบีนี้ คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ แตล่ถล้าผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดกลกับถอยหลกัง จลิตใจของ
เราจะไมล่มบีความปปีตลิยลินดบีในคนนกันี้นเลย”

“...คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ…” ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้มาจากฮาบากยุก 2:4 และถรูกยกซนี้จาใน
โรม 1:17, กาลาเทบีย 3:1 เชล่นเดบียวกกับในพระคจาขล้อนบีนี้ของเรา

ในหนกังสพอโรม เปาโลกลล่าวชกัดเจนวล่าการนกับวล่าชอบธรรมนกันี้นเปป็น “อยล่างไรและทจาไม” ความชอบธรรม
ถรูกยกใหล้แกล่ “คนชอบธรรม”-คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกนกับวล่าชอบธรรมแลล้วโดยทางความเชพกี่อในพระครลิสตร์และพระ
โลหลิตทบีกี่ลบมลทลินของพระองคร์

เขาชบีนี้ใหล้ชาวแควล้นกาลาเทบียเหร็นอยล่างชกัดเจนวล่าชบีวลิตครลิสเตบียนไมล่ใชล่การถพอรกักษาพระราชบกัญญกัตลิ ความ
รอดไมล่ใชล่ “โดยพระคยุณบวกพระราชบกัญญกัตลิ” แตล่เปป็น “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ”

ในจดหมายฝากถถึงเหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรู เขาเนล้นยนี้จาขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่พระเจล้าทรงรกับรองแลล้วในนลิรกันดรร์กาล
เบพนี้องหลกังเรา-ทบีกี่วล่าการนกับวล่าชอบธรรมไมล่ใชล่โดยเครพกี่องสกัตวบรูชาตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกถวายพรล้อมกกับโลหลิตของพวกสกัตวร์ทบีกี่
ถรูกถวายโดยมนยุษยร์ทบีกี่อล่อนแอ แตล่โดยความเชพกี่อในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเยซรู คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่
โดยความเชพกี่อ-พวกเขาไมล่หวกักี่นไหวและโยนความไวล้วางใจของตนทลินี้งไป และวางใจในเครพกี่องบรูชาเดบียวของพระ
ครลิสตร์ พระเยซรูตรกัสวล่า “เราใหล้ชบีวลิตนลิรกันดรร์แกล่พวกเขา และพวกเขาจะไมล่พลินาศเลย!”

ชบีวลิตครลิสเตบียนเรลิกี่มตล้นในความเชพกี่อ พระคยุณของพระเจล้าชล่วยเราใหล้รอด แตล่ความเชพกี่อเปป็นสลิกี่งทบีกี่นจาพระคยุณ
ทบีกี่ชล่วยใหล้รอดมาสรูล่ใจของเรา ดกังนกันี้นเราจถึงรกับความรอด “โดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อ” และแนล่นอนพอ ๆ กกับ
ทบีกี่ชบีวลิตครลิสเตบียนเรลิกี่มตล้นในความเชพกี่อ เรากร็เอาชนะโลกโดยความเชพกี่อ (1 ยอหร์น 5:4) ความเชพกี่อเปป็นสล่วนแบล่ง
ประจจาวกันของเราเพพกี่อชล่วยใหล้เราสยุขภาพดบี แขร็งแรง และเตลิบโตฝฝ่ายวลิญญาณตล่อไป เรารกับความรอดโดยความเชพกี่อ
ถรูกชล่วยใหล้พล้นโดยความเชพกี่อ ถรูกเลบีนี้ยงดรูโดยความเชพกี่อ- และ “สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่ไมล่ไดล้เปป็นมาโดยความเชพกี่อกร็เปป็นบาป”
(รม. 14:23)

ชบีวลิตครลิสเตบียนมบีตล้นกจาเนลิดในความเชพกี่อ ดจาเนลินตล่อไปในความเชพกี่อ เตลิบโตบนความเชพกี่อ และมกันเปป็นการ
งานของความเชพกี่อทบีกี่ถวายเกบียรตลิพระเจล้า พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงใหล้เรพกี่องของความเชพกี่อไดล้ขล้อยยุตลิในจดหมายฝาก
ฉบกับนบีนี้ ในฮบีบรรู 11:6 เราอล่านวล่า:

“แตล่โดยปราศจากความเชพกี่อ เปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่จะเปป็นทบีกี่พอพระทกัยพระองคร์ เพราะวล่าผรูล้ทบีกี่มาหาพระเจล้านกันี้น
ตล้องเชพกี่อวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่ และเชพกี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ประทานบจาเหนร็จใหล้แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่แสวงหา
พระองคร์อยล่างขยกันขกันแขร็ง”



“ฉะนกันี้นความเชพกี่อจถึงมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินกร็มาโดยพระวจนะของพระเจล้า” (รม. 10:17) เมพกี่อ
เราไดล้ยลินพระวจนะ เชพกี่อพระวจนะ ความเชพกี่อกร็ถรูกใหล้กจาเนลิดในใจนกันี้น แตล่เมพกี่อเราไดล้ยลินพระวจนะและปฏลิเสธมกัน 
เรากร็พลิสรูจนร์ใหล้เหร็นวล่าเราไมล่ไวล้วางใจพระเจล้า

ยอหร์นบอกเราวล่า “ในเรลิกี่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยรูล่แลล้ว และพระวาทะทรงอยรูล่กกับพระเจล้า และพระ
วาทะทรงเปป็นพระเจล้า…และพระวาทะไดล้รกับสภาพเปป็นเนพนี้อหนกัง และทรงอาศกัยอยรูล่ทล่ามกลางพวกเรา…” (ยอหร์น
1:1,14) “ไมล่มบีมนยุษยร์ผรูล้ใดเคยเหร็นพระเจล้าในเวลาใดเลย พระบยุตรองคร์เดบียวทบีกี่บกังเกลิดมา ผรูล้ซถึกี่งทรงสถลิตในพระทรวง
ของพระบลิดา พระองคร์ไดล้ทรงสจาแดงพระเจล้าแลล้ว” (ยอหร์น 1:18)

ในยอหร์น 12:48 พระเยซรูเองทรงประกาศวล่า “ผรูล้ใดทบีกี่ปฏลิเสธเราและไมล่รกับคจาทกันี้งหลายของเรา กร็มบีสลิกี่ง
หนถึกี่งทบีกี่พลิพากษาเขา คพอคจาทบีกี่เราไดล้กลล่าวไวล้แลล้ว คจานกันี้นเองจะพลิพากษาเขาในวกันสยุดทล้าย”

การไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าและไมล่วางใจพระวจนะกร็เปป็นบาปอยล่างหนถึกี่งทบีกี่อกันตรายและรล้ายแรง 
ยอหร์นบอกเราวล่า “ผรูล้ทบีกี่เชพกี่อในพระบยุตรของพระเจล้ากร็มบีพยานอยรูล่ในตกัวเอง ผรูล้ทบีกี่ไมล่เชพกี่อพระเจล้ากร็ไดล้กระทจาใหล้
พระองคร์เปป็นผรูล้ตรกัสมยุสา เพราะผรูล้นกันี้นมลิไดล้เชพกี่อพยานหลกักฐานทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงประทานใหล้เรพกี่องพระบยุตรของ
พระองคร์ และนบีกี่แหละเปป็นพยานหลกักฐานนกันี้นวล่า พระเจล้าไดล้โปรดประทานชบีวลิตนลิรกันดรร์แกล่พวกเรา และชบีวลิตนบีนี้มบีอยรูล่
ในพระบยุตรของพระองคร์ ผรูล้ทบีกี่มบีพระบยุตรกร็มบีชบีวลิต และผรูล้ทบีกี่ไมล่มบีพระบยุตรของพระเจล้ากร็ไมล่มบีชบีวลิต” (1 ยอหร์น
5:10-12)

การไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าและปฏลิเสธมกันเสบียกร็เทล่ากกับเหยบียบยกี่จาพระบยุตรของพระเจล้าใตล้ฝฝ่าเทล้า 
เรบียกพระเจล้าวล่าเปป็นผรูล้มยุสา นกับวล่าพระโลหลิตนกันี้นเปป็นของสามกัญ และทจาการเหยบียดหยามตล่อพระวลิญญาณแหล่ง
พระคยุณ

ขล้อ 39: “แตล่พวกเราไมล่อยรูล่ฝฝ่ายคนเหลล่านกันี้นทบีกี่กลกับถอยหลกังไปสรูล่ความพลินาศ แตล่อยรูล่ฝฝ่ายคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อ
ไปสรูล่การชล่วยจลิตวลิญญาณใหล้รอด”

ฮาเลลรูยาสจาหรกับคจาประกาศทบีกี่ชกัดเจนและเขล้าใจไดล้นบีนี้! คจาสรรพนาม “พวกเรา” สพกี่อถถึงเปาโลและผรูล้เชพกี่อ
แทล้ทยุกคน

ในทบีกี่นบีนี้เหมพอนเชล่นเคย พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงรกับประกกันเราวล่าคนทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่าง
แทล้จรลิง “ไมล่อยรูล่ฝฝ่ายคนเหลล่านกันี้นทบีกี่กลกับถอยหลกังไปสรูล่ความพลินาศ” ในบททบีกี่ 6 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้รกับ
ความสวล่างแลล้ว-พวกเขาไดล้ลลินี้มรส พวกเขาอยรูล่ตล่อไปสกักพกักหนถึกี่ง-แตล่จากนกันี้นพวกเขากร็หลงไป และมกันเปป็นไปไมล่ไดล้ 
“ทบีกี่จะพาพวกเขากลกับมาอบีกสรูล่การกลกับใจใหมล่ โดยเหร็นวล่าพวกเขาตรถึงพระบยุตรของพระเจล้าเสบียอบีกสจาหรกับตนแลล้ว
และทจาใหล้พระองคร์ขายหนล้าอยล่างเปปิดเผย”

จากนกันี้นในขล้อ 9 ของบททบีกี่ 6 เปาโลกลล่าวแกล่ครลิสเตบียนทกันี้งหลายวล่า “แตล่พวกทบีกี่รกัก พวกเราเชพกี่อมกักี่นคงวล่า
พวกทล่านจะไดล้สลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ดบีกวล่านกันี้น และสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่มาพรล้อมกกับความรอด…” ผรูล้เชพกี่อแทล้ทกันี้งหลายอยรูล่ฝฝ่าย “คน
เหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อไปสรูล่การชล่วยจลิตวลิญญาณใหล้รอด”

ใน 2 เปโตร 2:22 เราอล่านวล่า “...สลิกี่งนกันี้นไดล้เกลิดกกับพวกเขาตามสยุภาษลิตอกันแทล้จรลิงวล่า “สยุนกัขไดล้หกันกลกับไป
หาสลิกี่งทบีกี่มกันสจารอกออกมาแลล้ว และสยุกรทบีกี่ถรูกชจาระลล้างตกัวแลล้วกร็กลกับไปหาการกลลินี้งเกลพอกของมกันในปลกักอบีก” บาง



คนใชล้พระคจาขล้อนบีนี้ในความพยายามทบีกี่จะพลิสรูจนร์หลกักคจาสอนผลิด ๆ ของพวกเขา-แตล่จงสกังเกต ทล่านทบีกี่รกัก: นบีกี่คพอสยุนกัข
หกันกลกับไปหาอาเจบียนของมกัน และสยุกรกลกับไปกลลินี้งเกลพอกในปลกัก! พระวจนะของพระเจล้าไมล่ไดล้กลล่าววล่าแกะหกัน
กลกับไปหาอาเจบียนของตนและกลกับไปกลลินี้งเกลพอกในปลกัก

ผรูล้เชพกี่อแทล้ทกันี้งหลายดจาเนลินตล่อไปในความเชพกี่อนกันี้นเพราะวล่าพวกเขาเปป็นผรูล้เชพกี่อแทล้ ชบีวลิตยล่อมผลลิต เรารกับ
ความรอดเพราะวล่าพระเยซรูทรงพระชนมร์อยรูล่เปป็นนลิตยร์ พระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อไถล่เรา พระองคร์ทรงพระชนมร์
อยรูล่เพพกี่อรกักษาเราไวล้และเพพกี่อกลล่าวยอมรกับเรา และพระองคร์จะเสดร็จมาอบีกทบีเพพกี่อรกับเราไป พระองคร์ผรูล้ทรงเรลิกี่มตล้น
การดบีแหล่งความรอดในใจของเราแลล้วจะทรงกระทจาการนบีนี้จนกวล่าเราถรูกทจาใหล้เปป็นเหมพอนแบบพระฉายของ
พระองคร์

มบีครรูสอนพระคกัมภบีรร์จจานวนมากทบีกี่โตล้แยล้งวล่าฮบีบรรู 6 และฮบีบรรู 10:26-31 พรูดถถึงเหลล่าผรูล้เชพกี่อแทล้ บยุตรทกันี้ง
หลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วของพระเจล้า แตล่ถล้าเราศถึกษาคล้นควล้าและแยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างถรูกตล้อง 
เรากร็ตล้องประกาศวล่าขล้อพระคจาทกันี้งสองตอนพรูดถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินขล่าวประเสรลิฐแลล้ว พวกเขาเหร็นความสวล่าง
นกันี้นแลล้ว และหลายครกันี้งพวกเขากร็เดลินไปกกับความจรลิงนกันี้นจนถถึงจยุดทบีกี่รกับสารภาพดล้วยปาก แตล่พวกเขาไมล่เคยวางใจ
จากใจเลยและดล้วยเหตยุนบีนี้พวกเขาจถึงไมล่เคยมบีประสบการณร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเปป็น:
ผรูล้ถรูกสรล้างใหมล่ในพระเยซรูครลิสตร์ (2 คร. 5:17)
ผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งสภาพของพระเจล้า (2 ปต. 1:4)
ผรูล้ถพอครองพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (รม. 8:9)
ผรูล้ถรูกประทกับตราโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (อฟ. 4:30)
ยลิกี่งกวล่าเหลล่าผรูล้พลิชลิตโดยทางพระครลิสตร์ (รม. 8:37)
ผรูล้ถรูกซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า (คส. 3:3)
ผรูล้นกักี่งอยรูล่ดล้วยกกันในสวรรคสถานในพระเยซรูครลิสตร์ (อฟ. 2:6,7)
“พวกทล่านทบีกี่รกัก บกัดนบีนี้พวกเราเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า” (1 ยอหร์น 3:2) ดกังนกันี้น “พวกเราไมล่อยรูล่ฝฝ่าย

คนเหลล่านกันี้นทบีกี่กลกับถอยหลกังไปสรูล่ความพลินาศ แตล่อยรูล่ฝฝ่ายคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อไปสรูล่การชล่วยจลิตวลิญญาณใหล้รอด!”



ทางแหญ่งความเชสยิ่อ
บททฮียิ่ 11

11:1 บกัดนบีนี้ ความเชพกี่อคพอ ความจรลิงแทล้ของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกหวกังไวล้ คพอพยานหลกักฐานของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่มองไมล่เหร็น
11:2 เพราะวล่าโดยสลิกี่งนบีนี้ บรรดาผรูล้อาวยุโสกร็ไดล้รกับคจาพยานทบีกี่ดบี
11:3 โดยความเชพกี่อ พวกเราเขล้าใจวล่า กกัลปจกักรวาลไดล้ถรูกสรล้างโดยพระดจารกัสของพระเจล้า ดกังนกันี้นสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่
มองเหร็นไดล้ จถึงมลิไดล้ถรูกสรล้างจากสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ปรากฏใหล้เหร็น
11:4 โดยความเชพกี่อ อาแบลไดล้ถวายเครพกี่องบรูชาอกันประเสรลิฐกวล่าเครพกี่องบรูชาของคาอลินแดล่พระเจล้า โดยเครพกี่องบรูชา
นกันี้นทล่านจถึงไดล้รกับคจาพยานวล่าทล่านชอบธรรม พระเจล้าทรงเปป็นพยานรกับรองบรรดาของถวายของทล่าน และโดย
ความเชพกี่อนกันี้น แมล้วล่าทล่านไดล้ตายแลล้วทล่านกร็ยกังพรูดอยรูล่
11:5 โดยความเชพกี่อ เอโนคไดล้ถรูกรกับขถึนี้นไป เพพกี่อทล่านจะไมล่ประสบความตาย แลล้วหาไมล่พบ เพราะพระเจล้าไดล้ทรง
รกับทล่านขถึนี้นไปแลล้ว ดล้วยวล่ากล่อนทบีกี่ทล่านถรูกรกับขถึนี้นไปนกันี้น ทล่านมบีพยานนบีนี้วล่า ทล่านเปป็นทบีกี่พอพระทกัยพระเจล้า
11:6 แตล่โดยปราศจากความเชพกี่อ เปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่จะเปป็นทบีกี่พอพระทกัยพระองคร์ เพราะวล่าผรูล้ทบีกี่มาหาพระเจล้านกันี้นตล้อง
เชพกี่อวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่ และเชพกี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ประทานบจาเหนร็จใหล้แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่แสวงหา
พระองคร์อยล่างขยกันขกันแขร็ง
11:7 โดยความเชพกี่อ โนอาหร์ ซถึกี่งไดล้รกับคจาเตพอนจากพระเจล้าถถึงสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ยกังไมล่ปรากฏ ดล้วยความเกรงกลกัว จถึงไดล้
จกัดแจงตล่อเรพอ เพพกี่อชล่วยครอบครกัวของทล่านใหล้รอด โดยเรพอนกันี้นทล่านจถึงไดล้ปรกับโทษโลก และไดล้กลายเปป็นทายาท
แหล่งความชอบธรรม ซถึกี่งเปป็นโดยความเชพกี่อ
11:8 โดยความเชพกี่อ อกับราฮกัม เมพกี่อทล่านถรูกเรบียกใหล้ออกเดลินทางไปยกังสถานทบีกี่ซถึกี่งภายหลกังทล่านจะรกับเปป็นมรดก ไดล้
เชพกี่อฟฟัง และทล่านไดล้เดลินทางออกไป โดยไมล่ทราบวล่าทล่านจะไปยกังทบีกี่ไหน
11:9 โดยความเชพกี่อ ทล่านไดล้พจานกักในแผล่นดลินแหล่งพระสกัญญานกันี้น เหมพอนอยรูล่ในดลินแดนแปลกถลิกี่น โดยอาศกัยอยรูล่ใน
เตร็นทร์ทกันี้งหลายกกับอลิสอกัคและยาโคบ ผรูล้เปป็นทายาทดล้วยกกันกกับทล่านแหล่งพระสกัญญาอกันเดบียวกกันนกันี้น
11:10 เพราะวล่าทล่านไดล้คอยทล่านครหนถึกี่งซถึกี่งมบีรากฐานทกันี้งหลาย ซถึกี่งผรูล้ทรงสรล้างและนายชล่างของนครนกันี้นคพอพระเจล้า
11:11 โดยความเชพกี่อ ซาราหร์เองเชล่นกกันจถึงไดล้รกับพลกังเพพกี่อจะตกันี้งครรภร์ และไดล้คลอดบยุตรเมพกี่อนางมบีอายยุเกลินแลล้ว 
เพราะนางถพอวล่าพระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงสกัญญานกันี้นทรงเปป็นผรูล้สกัตยร์ซพกี่อ
11:12 เหตยุฉะนกันี้น ไดล้บกังเกลิดจากชายคนเดบียว และชายคนนกันี้นกร็เทล่ากกับวล่าตายแลล้ว คพอคนเปป็นอกันมากดยุจบรรดา
ดวงดาวแหล่งทล้องฟป้า และดยุจเมร็ดทรายซถึกี่งอยรูล่รลิมทะเลอกันทบีกี่ไมล่อาจนกับไดล้
11:13 คนเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้นไดล้ตายไปในความเชพกี่อ ยกังไมล่ไดล้รกับตามพระสกัญญาทกันี้งหลายนกันี้น แตล่ไดล้แลเหร็นพระสกัญญา
เหลล่านกันี้นแตล่ไกล และมกักี่นใจในพระสกัญญาเหลล่านกันี้น และยถึดมกักี่นพระสกัญญาเหลล่านกันี้นไวล้ และไดล้ยอมรกับวล่าพวกเขา
เปป็นพวกคนตล่างชาตลิและผรูล้สกัญจรอยรูล่บนแผล่นดลินโลก
11:14 เพราะบรรดาคนทบีกี่กลล่าวอยล่างนบีนี้กร็ประกาศอยล่างชกัดแจล้งวล่า พวกเขาแสวงหาประเทศแหล่งหนถึกี่ง
11:15 และแทล้จรลิง ถล้าพวกเขาคลิดถถึงประเทศนกันี้นทบีกี่พวกเขาจากมา พวกเขากร็คงจะมบีโอกาสกลกับไปแลล้วไดล้



11:16 แตล่บกัดนบีนี้ พวกเขาปรารถนาประเทศหนถึกี่งทบีกี่ประเสรลิฐกวล่า นกักี่นคพอ ทบีกี่เปป็นแบบสวรรคร์ เหตยุฉะนกันี้นพระเจล้าจถึง
มลิไดล้ทรงละอายทบีกี่จะถรูกเรบียกวล่าเปป็นพระเจล้าของพวกเขา เพราะพระองคร์ไดล้ทรงจกัดเตรบียมนครแหล่งหนถึกี่งไวล้สจาหรกับ
พวกเขาแลล้ว
11:17 โดยความเชพกี่อ อกับราฮกัม เมพกี่อทล่านถรูกลองใจ ไดล้ถวายอลิสอกัคเปป็นเครพกี่องบรูชา และทล่านผรูล้ไดล้รกับพระสกัญญา
เหลล่านกันี้นกร็ไดล้ถวายบยุตรชายคนเดบียวของตนทบีกี่ไดล้ใหล้กจาเนลิดมา
11:18 ซถึกี่งมบีกลล่าวไวล้เกบีกี่ยวกกับเขาวล่า ‘เชพนี้อสายของเจล้าจะถรูกเรบียกในอลิสอกัค’
11:19 โดยนกับวล่าพระเจล้าทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะใหล้อลิสอกัคเปป็นขถึนี้นมาไดล้ แมล้กระทกักี่งจากความตาย ซถึกี่งจากความตาย
นกันี้นทล่านไดล้รกับอลิสอกัคกลกับคพนมาอบีกในภาพจจาลอง
11:20 โดยความเชพกี่อ อลิสอกัคไดล้อวยพรยาโคบและเอซาว เกบีกี่ยวกกับสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่จะมา
11:21 โดยความเชพกี่อ ยาโคบ เมพกี่อทล่านกจาลกังจะถถึงแกล่ความตาย ไดล้อวยพรบยุตรชายทกันี้งสองของโยเซฟ และไดล้
นมกัสการ โดยคนี้จาอยรูล่บนหกัวไมล้เทล้าของทล่าน
11:22 โดยความเชพกี่อ โยเซฟ เมพกี่อทล่านถถึงแกล่ความตาย ไดล้กลล่าวถถึงการออกเดลินทางของลรูกหลานของอลิสราเอล 
และไดล้ใหล้คจาบกัญชาเรพกี่องกระดรูกทกันี้งหลายของทล่าน
11:23 โดยความเชพกี่อ โมเสส เมพกี่อทล่านบกังเกลิดมาแลล้ว ไดล้ถรูกซล่อนไวล้ถถึงสามเดพอนโดยบลิดามารดาของทล่าน เพราะ
พวกเขาเหร็นวล่าทล่านเปป็นเดร็กรรูปงาม และพวกเขาไมล่กลกัวคจาบกัญชาของกษกัตรลิยร์นกันี้น
11:24 โดยความเชพกี่อ โมเสส ครกันี้นทล่านโตขถึนี้นแลล้ว ปฏลิเสธทบีกี่จะถรูกเรบียกวล่าเปป็นบยุตรชายของธลิดากษกัตรลิยร์ฟาโรหร์
11:25 โดยเลพอกทบีกี่จะทนความทยุกขร์ลจาบากกกับประชากรของพระเจล้า แทนทบีกี่จะสยุขสจาราญกกับความเพลลิดเพลลิน
ตล่าง ๆ แหล่งบาปเพบียงชกักี่วคราว
11:26 โดยถพอวล่าความอกัปยศของพระครลิสตร์เปป็นความมกักี่งคกักี่งทบีกี่ยลิกี่งใหญล่กวล่าบรรดาคลกังทรกัพยร์ในประเทศอบียลิปตร์ 
เพราะทล่านมยุล่งจดจล่ออยรูล่ทบีกี่การไดล้รกับบจาเหนร็จนกันี้นเปป็นคล่าตอบแทน
11:27 โดยความเชพกี่อ ทล่านไดล้ละทลินี้งประเทศอบียลิปตร์ โดยไมล่เกรงกลกัวความกรลินี้วของกษกัตรลิยร์ เพราะทล่านยอมทนอยรูล่ 
เหมพอนอยล่างไดล้เหร็นพระองคร์ผรูล้ไมล่ทรงปรากฏแกล่ตา
11:28 โดยความเชพกี่อ ทล่านไดล้ถพอเทศกาลปฟัสกา และการประพรมเลพอด เกรงวล่าพระองคร์ผรูล้ทรงประหารบยุตรหกัวปปี
จะมาแตะตล้องพวกเขา
11:29 โดยความเชพกี่อ พวกเขาไดล้ผล่านเขล้าไปในทะเลแดงเหมพอนกกับวล่าเปป็นดลินแหล้ง ซถึกี่งเมพกี่อคนอบียลิปตร์ไดล้พยายามทจา
กร็จมนนี้จาตาย
11:30 โดยความเชพกี่อ กจาแพงแหล่งนครเยรบีโคไดล้พกังลง หลกังจากกจาแพงเหลล่านกันี้นถรูกลล้อมรอบเปป็นเวลาเจร็ดวกันแลล้ว
11:31 โดยความเชพกี่อ ราหกับหญลิงโสเภณบีจถึงไมล่ไดล้พลินาศไปพรล้อมกกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่ไดล้เชพกี่อ เมพกี่อนางไดล้ตล้อนรกับพวก
คนสอดแนมนกันี้นไวล้อยล่างสกันตลิ
11:32 และขล้าพเจล้าจะกลล่าวอะไรตล่อไปอบีกเลล่า เพราะมบีเวลาไมล่พอทบีกี่จะกลล่าวถถึงกลิเดโอน บาราค แซมสกัน และ
เยฟธาหร์ ดาวลิดดล้วย และซามรูเอล และศาสดาพยากรณร์ทกันี้งหลาย
11:33 ผรูล้ซถึกี่งโดยความเชพกี่อ ไดล้ปราบอาณาจกักรตล่าง ๆ ลง ไดล้กระทจาความชอบธรรม ไดล้รกับพระสกัญญาทกันี้งหลาย ไดล้



ปปิดปากของเหลล่าสลิงโต
11:34 ไดล้ดกับความรยุนแรงแหล่งไฟ ไดล้พล้นจากคมดาบ จากสภาพอล่อนแอกร็ถรูกทจาใหล้เขล้มแขร็ง บกังเกลิดใจกลล้าหาญใน
การตล่อสรูล้ ไดล้ทจาใหล้บรรดากองทกัพของคนตล่างชาตลิเผล่นหนบีไป
11:35 พวกผรูล้หญลิงกร็ไดล้รกับคนตายของพวกนางใหล้กลกับฟฟฟื้นคพนชบีวลิตอบีก และคนอพกี่น ๆ กร็ถรูกทรมาน โดยไมล่ยอมรกับ
การชล่วยใหล้พล้น เพพกี่อพวกเขาจะไดล้รกับการเปป็นขถึนี้นมาจากความตายอกันดบีกวล่า
11:36 และคนอพกี่น ๆ ไดล้ถรูกทดลองโดยคจาเยาะเยล้ยอกันโหดรล้ายและการถรูกโบยตบี ใชล่แลล้ว ยลิกี่งกวล่านกันี้นโดยเครพกี่อง
พกันธนาการตล่าง ๆ และการถรูกจจาคยุก
11:37 พวกเขาถรูกหลินขวล้าง พวกเขาถรูกเลพกี่อยเปป็นทล่อน ๆ ถรูกทดลอง ถรูกฆล่าดล้วยดาบ พวกเขาพเนจรไปทกักี่วโดยนยุล่ง
หล่มหนกังแกะและหนกังแพะ โดยเปป็นคนแรล้นแคล้น ไดล้รกับความทยุกขร์ยากและถรูกทรมาน
11:38 (ผรูล้ซถึกี่งโลกนบีนี้ไมล่สมควรเลย) พวกเขาพเนจรไปในบรรดาถลิกี่นทยุรกกันดารและในภรูเขาทกันี้งหลาย และในถนี้จาและ
โพรงตล่าง ๆ แหล่งแผล่นดลินโลก
11:39 และคนเหลล่านบีนี้ทยุกคน ซถึกี่งไดล้รกับชพกี่อเสบียงดบีโดยทางความเชพกี่อ กร็ยกังไมล่ไดล้รกับตามพระสกัญญานกันี้น
11:40 พระเจล้าไดล้ทรงจกัดเตรบียมสลิกี่งทบีกี่ดบีกวล่าไวล้สจาหรกับพวกเรา เพพกี่อวล่าโดยปราศจากพวกเรา พวกเขาจะไมล่ถรูก
ทจาใหล้สมบรูรณร์พรล้อม

บทนบีนี้เปป็นหนถึกี่งในยอดภรูเขาทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่สยุดในพระคกัมภบีรร์ทกันี้งเลล่ม มกันถรูกเรบียกอยล่างถรูกตล้องแลล้ววล่าเปป็น “หอ
เกบียรตลิยศของพระเจล้า” และในบทนบีนี้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าทางแหล่งความเชพกี่อยล่อมเหนพอกวล่าทาง
แหล่งเนพนี้อหนกังเยอะมาก ๆ

“เพราะวล่าความคลิดทกันี้งหลายของเราไมล่เปป็นความคลิดทกันี้งหลายของพวกเจล้า ทกันี้งทางทกันี้งหลายของพวกเจล้า
ไมล่เปป็นวลิถบีทกันี้งหลายของเรา” พระเยโฮวาหร์ตรกัส “เพราะวล่าฟป้าสวรรคร์ทกันี้งหลายสรูงกวล่าแผล่นดลินโลกฉกันใด วลิถบีทกันี้ง
หลายของเราสรูงกวล่าทางทกันี้งหลายของพวกเจล้า และความคลิดทกันี้งหลายของเรากร็สรูงกวล่าความคลิดทกันี้งหลายของพวก
เจล้าฉกันนกันี้น” (อสย. 55:8,9)

ขล้อ 1: “บกัดนบีนี้ ความเชพกี่อคพอ ความจรลิงแทล้ของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกหวกังไวล้ คพอพยานหลกักฐานของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่
มองไมล่เหร็น”

นบีกี่เปป็นการใหล้คจานลิยามของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับความเชพกี่อ-คจานลิยามเดบียวแหล่งความเชพกี่อในพระคกัมภบีรร์ พระ
คกัมภบีรร์บรรจยุภาพประกอบมากมายเกบีกี่ยวกกับความเชพกี่อ การประยยุกตร์ใชล้มากมายของความเชพกี่อ เราอล่านเกบีกี่ยวกกับคน
เหลล่านกันี้นทบีกี่มบีความเชพกี่อนล้อย ความเชพกี่อมาก ความเชพกี่อยลิกี่งใหญล่ เราอล่านวล่าความเชพกี่อมาไดล้อยล่างไรและความเชพกี่อทจา
อะไร แตล่ในทบีกี่นบีนี้เทล่านกันี้นเรามบีคจานลิยามวล่าความเชพกี่อคพออะไร

เนพนี้อหาตอนใหมล่เอบีกี่ยมของหนกังสพอฮบีบรรูเรลิกี่มตล้นทบีกี่ขล้อ 19 ของบททบีกี่ 10 และหกัวขล้อเกบีกี่ยวกกับความเชพกี่อกร็ถรูก
เกรลิกี่นนจาในขล้อ 38 ของบททบีกี่ 10 ซถึกี่งจะถรูกกลล่าวถถึงไปจนจบบททบีกี่ 11

ความเชพกี่อเปป็นความแนล่ใจและความคาดหวกังอกันหนกักแนล่น ซถึกี่งรรูล้วล่าพระเจล้าจะทรงกระทจาสลิกี่งสารพกัดทบีกี่
พระองคร์ทรงสกัญญาไวล้แกล่ผรูล้เชพกี่อในพระครลิสตร์ และความแนล่ใจนบีนี้กร็เขล้มแขร็งและสมบรูรณร์มากเสบียจนมกันรกับประกกันผรูล้
เชพกี่อเกบีกี่ยวกกับการถพอกรรมสลิทธลิธิ์ (แมล้กระทกักี่งตอนนบีนี้) ในสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่เราใชล้ความเชพกี่อเพพกี่อจะไดล้มา ความเชพกี่อใหล้ผรูล้เชพกี่อ



มบีของจรลิงในจลิตวลิญญาณโดยผลแรกและการลลินี้มรสลล่วงหนล้าของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เราปรารถนาและทรูลขอจากพระเจล้า
ในความเชพกี่อ 

ความเชพกี่อไมล่มองไปทบีกี่พระเจล้าดล้วยใจทบีกี่เยร็นชาและความคลิดทบีกี่ขล่ทั้้นมกัวเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่จะมา ความเชพกี่อ
ดลใจใหล้เกลิดความคาดหวกังอกันมกักี่นใจในใจของผรูล้เชพกี่อเกบีกี่ยวกกับเปป้าหมายเหลล่านกันี้นทบีกี่ความหวกังของเขาสกัญญาไวล้ ความ
เชพกี่อแทล้ถล่ายทอดความเปป็นจรลิงและชบีวลิตใหล้แกล่สลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้ในพระเยซรูครลิสตร์ ความเชพกี่อไมล่ไดล้ใหล้รรูป
ลกักษณร์ในจลินตนาการแกล่ผรูล้เชพกี่อเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้ แตล่ใหล้ของจรลิงนกันี้นเลย ความเชพกี่อแทล้เปป็นพระคยุณ
อยล่างหนถึกี่งซถึกี่งทจาใหล้สลิกี่งทบีกี่หวกังและของจรลิงนกันี้นเปป็นอกันหนถึกี่งอกันเดบียวกกัน ผรูล้เชพกี่อแทล้ไมล่ทรูลขอทบีกี่จะไดล้รกับอนยุญาตใหล้ไป
เยพอนสวรรคร์และมองเหร็นสลิกี่งทบีกี่อยรูล่ทบีกี่นกักี่น ความเชพกี่อนจาสวรรคร์มาสรูล่ผรูล้เชพกี่อ:

“แตล่ความชอบธรรมซถึกี่งมาโดยความเชพกี่อนกันี้น กลล่าวอยล่างนบีนี้วล่า “อยล่าพรูดในใจของเจล้าวล่า ผรูล้ใดจะขถึนี้นไปยกัง
สวรรคร์” (คพอเพพกี่อจะนจาพระครลิสตร์ลงมาจากเบพนี้องบน) หรพอ “ผรูล้ใดจะลงไปยกังทบีกี่ลถึก” (คพอเพพกี่อจะนจาพระครลิสตร์ขถึนี้น
มาจากความตายอบีก) แตล่ความชอบธรรมนกันี้นกลล่าววล่าอะไร “ถล้อยคจานกันี้นอยรูล่ใกลล้ทล่าน คพออยรูล่ในปากของทล่านและ
อยรูล่ในใจของทล่าน” คพอถล้อยคจาแหล่งความเชพกี่อซถึกี่งพวกเราประกาศอยรูล่นกันี้น” (รม. 10:6-8)

ความเชพกี่อเชพกี่อพระเจล้าเพบียงเพราะวล่าพระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้า ความเชพกี่อเชพกี่อพระสกัญญาเหลล่านกันี้นของ
พระเจล้าเพราะวล่าพระเจล้าทรงมยุสาไมล่ไดล้ (ฮบ. 6:18; ทต. 1:2) เมพกี่อเราเชพกี่อ เรากร็ไดล้รกับ: “จงเชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์
เจล้า และทล่านจะรอดไดล้ ทกันี้งครกัวเรพอนของทล่าน” (กลิจการ 16:31) “ทยุกคนทบีกี่ไดล้ตล้อนรกับพระองคร์ พระองคร์ไดล้
ประทานอจานาจแกล่พวกเขาใหล้กลายเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า คพอแกล่คนทกันี้งหลายทบีกี่เชพกี่อบนพระนามของ
พระองคร์” (ยอหร์น 1:12)

ความเชพกี่อชล่วยใหล้ผรูล้เชพกี่อสามารถนมกัสการพระเจล้า และขอบคยุณและสรรเสรลิญพระองคร์ไดล้สจาหรกับพระพร
ตล่าง ๆ ในอนาคตราวกกับวล่าเขาไดล้ครอบครองพระพรเหลล่านกันี้นแบบเตร็มทบีกี่แลล้ว

บทนบีนี้ขถึนี้นตล้นดล้วยคจาเชพกี่อม “บกัดนบีนี้” ซถึกี่งชบีนี้ยล้อนไปยกังสลิกี่งทบีกี่ถรูกเกรลิกี่นนจาในบททบีกี่ 10 ขล้อ 38 ความเชพกี่อถรูก
พระเจล้าใหล้คจานลิยามวล่าเปป็น “ความจรลิงแทล้ของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกหวกังไวล้” เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่านบีกี่อาจอล่านไดล้
วล่า “การรกับประกกันเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกหวกังไวล้”-นกักี่นคพอ เมพกี่อเราใชล้ความเชพกี่อแทล้ในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับพระ
สกัญญาของพระเจล้า ความเชพกี่อกร็ใหล้แกล่นสารแกล่มกันและการรกับประกกันเกบีกี่ยวกกับมกัน ดร. เอ. ทบี. โรเบลิรร์ตสกัน ผรูล้รรูล้
ภาษากรบีกทบีกี่เกล่งกาจทล่านหนถึกี่ง กลล่าวไวล้วล่าคจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “ความจรลิงแทล้” ควรแปลวล่า โฉนดแสดงกรรมสลิทธลิธิ์ 
ดกังนกันี้นเราอาจกลล่าวไดล้วล่า “ความเชพกี่อคพอความจรลิงแทล้ รากฐาน โฉนดแสดงกรรมสลิทธลิธิ์ การรกับประกกันเกบีกี่ยวกกับสลิกี่ง
ตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกหวกังไวล้”

“สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกหวกังไวล้” หมายถถึงอะไร? คจาตอบนกันี้นชกัดเจน: สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เราหวกังไวล้คพอ สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ตอน
นบีนี้เราไมล่ไดล้ครอบครอง สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกสกัญญาไวล้แกล่ผรูล้เชพกี่อในพระวจนะของพระเจล้า เราไมล่หวกังสลิกี่งซถึกี่งเรามบีอยรูล่แลล้ว: 
“...แตล่ความหวกังทบีกี่มองเหร็นนกันี้นไมล่ไดล้เปป็นความหวกังจรลิง ดล้วยวล่าสลิกี่งใดทบีกี่มนยุษยร์มองเหร็น ทจาไมเขายกังหวกังอยรูล่ในสลิกี่งนกันี้น
เลล่า” (รม. 8:24)

ในทลิตกัส 2:13 เปาโลพรูดถถึงการเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองวล่าเปป็น “ความหวกังอกันมบีสยุขนกันี้น และการปรากฏอกันทรง
สงล่าราศบีของพระเจล้าผรูล้ใหญล่ยลิกี่ง และพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของพวกเราคพอ พระเยซรูครลิสตร์” ยอหร์นสาวกผรูล้เปป็นทบีกี่รกักเรบียก



การเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองวล่าเปป็น “ความหวกังทบีกี่ชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์”: “และทยุกคนทบีกี่มบีความหวกังนบีนี้ในพระองคร์ กร็ยล่อม
ชจาระตนใหล้บรลิสยุทธลิธิ์เหมพอนอยล่างทบีกี่พระองคร์ทรงบรลิสยุทธลิธิ์” (1 ยอหร์น 3:3) การเสดร็จกลกับมาของพระเยซรูเจล้าเปป็น
ความหวกังอกันมบีสยุขแกล่ผรูล้เชพกี่อทยุกคน

มบีหลายสลิกี่งทบีกี่เราหวกังไวล้ แตล่ผรูล้เชพกี่อแทล้ไมล่กระวนกระวายใจ: “แตล่ถล้าพวกเราหวกังในสลิกี่งทบีกี่พวกเรามองไมล่เหร็น 
พวกเรากร็รอคอยสลิกี่งนกันี้นดล้วยความอดทน” (รม. 8:25)

ความเชพกี่อยกังเปป็น “พยานหลกักฐานของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่มองไมล่เหร็น” อบีกดล้วย คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “พยานหลกัก
ฐาน” คพอ เอล้ลเอร็กคอส และบางครกันี้งกร็ถรูกแปลเปป็น “ขล้อพลิสรูจนร์” ผรูล้รรูล้ภาษากรบีกทบีกี่เกล่งทบีกี่สยุดบางทล่านแปลมกันเปป็น 
“การฟป้องใจ” มกันเปป็นคจาเดบียวกกับทบีกี่พระเยซรูทรงใชล้ในยอหร์น 8:46 เมพกี่อพระองคร์ทรงถามพวกฟารลิสบีวล่า “ผรูล้ใดบล้าง
ในพวกทล่านชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าเราไดล้ทจาบาป” คจานบีนี้ถรูกใชล้ในยอหร์น 16:8 เชล่นกกัน: “และเมพกี่อ(พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์)เสดร็จ
มาแลล้ว พระองคร์จะทรงตจาหนลิโลกเรพกี่องบาป และเรพกี่องความชอบธรรม และเรพกี่องการพลิพากษา”

พยานหลกักฐาน การฟป้องใจ ขล้อพลิสรูจนร์ การรกับประกกัน-นกักี่นคพอความหมายตรงนบีนี้ พยานหลกักฐานกร็เตร็มใจ
ทบีกี่จะใหล้การฟป้องใจถรูกทดสอบ โดยเชพกี่อวล่าพระองคร์ผรูล้ทรงสกัญญาไวล้นกันี้นทรงสกัตยร์ซพกี่อ ในบทนบีนี้- “รายชพกี่อเกบียรตลิยศ” 
ของเหลล่าวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม, “เวสตร์มลินสเตอรร์ แอบบบียร์” แหล่งพระคกัมภบีรร์-เราจะเหร็นความเชพกี่อ
กระทจากลิจในชบีวลิตของเหลล่าอกัครปปิตาสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมหลายทล่าน

ฮบีบรรู 2:8 เปป็นตกัวอยล่างทบีกี่ดบีของ “ความเชพกี่อทบีกี่กระทจากลิจ” ในสล่วนแรกของพระคจาขล้อนกันี้นเราอล่านวล่า 
“พระองคร์ทรงใหล้สลิกี่งทกันี้งปวงอยรูล่ใตล้ฝฝ่าเทล้าของเขาแลล้ว’ ดล้วยวล่าในการทบีกี่พระองคร์ทรงใหล้สลิกี่งทกันี้งปวงอยรูล่ใตล้อจานาจของ
เขานกันี้น พระองคร์ไมล่เหลพออะไรเลยทบีกี่ไมล่อยรูล่ใตล้อจานาจของเขา” แตล่ในสล่วนหลกังของพระคจาขล้อนกันี้นเราอล่านวล่า  “แตล่
ขณะนบีนี้ พวกเรายกังไมล่เหร็นวล่าทยุกสลิกี่งอยรูล่ใตล้อจานาจของเขา” ดกังนกันี้นเราจถึงมองไมล่เหร็นดล้วยดวงตาธรรมชาตลิวล่าทยุกสลิกี่งอยรูล่
ใตล้พระองคร์ แตล่เราเหร็นโดยความเชพกี่อวล่าทยุกสลิกี่งอยรูล่ใตล้อจานาจของพระองคร์แลล้ว 

ในฟปีลลิปปปี 2:9 เราอล่านวล่า “เหตยุฉะนกันี้นพระเจล้าจถึงไดล้ทรงยกพระองคร์ขถึนี้นอยล่างสรูงดล้วย และไดล้ประทาน
พระนามหนถึกี่งแกล่พระองคร์ซถึกี่งอยรูล่เหนพอทยุกนาม” พระคจาสองขล้อนบีนี้ประกาศอยล่างชกัดเจนวล่าพระครลิสตร์ทรงถรูกยกชรู 
พระครลิสตร์ทรงมบีอจานาจสรูงสยุด การถรูกยกชรูและอจานาจสรูงสยุดของพระองคร์ถรูกระบยุไวล้วล่ามบีลกักษณะเดร็ดขาด นบีกี่เปป็น
หนถึกี่งในสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ไมล่ปรากฏแกล่ตาซถึกี่งถรูกหวกังไวล้ ทบีกี่เราถรูกรกับประกกันวล่าจะเกลิดขถึนี้น และเราเชพกี่อมกันราวกกับวล่ามกันไดล้
เกลิดขถึนี้นแลล้ว เพราะวล่าพระเจล้าตรกัสมกันแลล้ว และพระองคร์ทรงมยุสาไมล่ไดล้ พระเยซรูจะทรงครอบครองไปจนกวล่าศกัตรรู
ทกันี้งปวงกลายเปป็นแทล่นรองพระบาทของพระองคร์ และเวลาหนถึกี่งจะมาเมพกี่อซาตาน สกัตวร์รล้ายนกันี้น ผรูล้พยากรณร์เทร็จนกันี้น
และคนชกักี่วทยุกคนจะไปอยรูล่ในบถึงไฟ เมพกี่อความรรูล้เกบีกี่ยวกกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าจะปกคลยุมแผล่นดลินโลกดยุจนนี้จาปกคลยุม
ทะเลตอนนบีนี้

เราอล่านในเอเฟซกัส 1:3 วล่าพระเจล้า “ประทานพระพรฝฝ่ายวลิญญาณแกล่พวกเราทยุก ๆ ประการในสวรรค
สถานในพระครลิสตร์” เราไมล่เหร็นพระพรเหลล่านบีนี้ดล้วยดวงตาตามธรรมชาตลิ เราเหร็นพวกมกันดล้วยดวงตาแหล่งความ
เชพกี่อและเรารกับพวกมกันไวล้เปป็นของเราราวกกับวล่าเรามบีพวกมกันเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ของเราแลล้ว-และในความเปป็นจรลิง เรา
กร็มบีพวกมกันแลล้ว เรามองไมล่เหร็นเหลล่าทรูตสวรรคร์ แตล่เรากร็ถรูกบอกวล่าพวกเขาเปป็น “บรรดาวลิญญาณผรูล้ปรนนลิบกัตลิ ทบีกี่
ถรูกสล่งไปใหล้ปรนนลิบกัตลิคนเหลล่านกันี้นทบีกี่จะเปป็นทายาททกันี้งหลายแหล่งความรอด” (ฮบ. 1:14) และในเพลงสดยุดบี 



34:7,19 เราอล่านวล่า “ทรูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์ตกันี้งคล่ายลล้อมรอบบรรดาผรูล้ทบีกี่เกรงกลกัวพระองคร์ และทรงชล่วยเขา
ทกันี้งหลายใหล้รอดพล้น…บรรดาความเจร็บปวดรวดรล้าวของคนชอบธรรมมบีมาก แตล่พระเยโฮวาหร์ทรงชล่วยเขาออกมา
ใหล้พล้นจากสลิกี่งเหลล่านกันี้นทกันี้งหมด” เรามองไมล่เหร็นทรูตสวรรคร์ผรูล้อารกักขาของเรา แตล่โดยความเชพกี่อเราทราบวล่าเขาอยรูล่
ตรงนกันี้นเสมอ และในวลิธบีใดวลิธบีหนถึกี่งพระเจล้าทรงชล่วยคนชอบธรรมใหล้รอดพล้น!

ความเชพกี่อรกับประกกันเราเกบีกี่ยวกกับ “สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่มองไมล่เหร็น” ผมไมล่สามารถเนล้นยนี้จาจนหนกักเกลินไปไดล้วล่า
ความเชพกี่อไมล่รล้องขอทบีกี่จะมองเหร็น รรูล้สถึก ลลินี้มรส หรพอสกัมผกัส ความเชพกี่อยอมรกับสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้วล่าเปป็นของ
จรลิง-สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ไมล่ปรากฏแกล่ตา แตล่เรารรูล้วล่าพวกมกันเปป็นของเราเพราะวล่าพระเจล้าทรงสกัญญาสลิกี่งเหลล่านกันี้นไวล้

ในชบีวลิตของผรูล้เชพกี่อแทล้ สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่หวกังไวล้ (แมล้จะไมล่ปรากฏแกล่ตา) กร็ถรูกทจาใหล้เปป็นของจรลิงโดยความเชพกี่อ 
ความเชพกี่อเปป็นรากฐานอกันมกักี่นคงของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่หวกังไวล้ เปป็นความเชพกี่อมกักี่นวล่าสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่หวกังไวล้เปป็นของจรลิงแลล้ว 
ถถึงแมล้เรายกังไมล่ไดล้จกับตล้องพวกมกันดล้วยมพอของเรากร็ตาม

โดยความเชพกี่อ ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายกร็มบีความสยุขกกับบล้านทบีกี่ถรูกจกัดเตรบียมไวล้เปป็นนลิตยร์แลล้วในฟป้าสวรรคร์-บล้านหลกัง
หนถึกี่งทบีกี่ไมล่มบีมลทลิน ไมล่เสพกี่อมสลาย และไมล่จางหายไป เรารรูล้วล่ามกันอยรูล่ทบีกี่นกักี่น เพราะวล่าพระเยซรูตรกัสไวล้ชกัดเจนวล่า
พระองคร์จะเสดร็จไปเพพกี่อเตรบียมมกันไวล้ และในความจรลิง เรากร็ถพอครองมกันเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์แลล้วตอนนบีนี้

ความเชพกี่อแทล้มาโดยทางเดบียวเทล่านกันี้น: “ฉะนกันี้นความเชพกี่อจถึงมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินกร็มาโดยพระ
วจนะของพระเจล้า”

ขล้อ 2: “เพราะวล่าโดยสลิกี่งนบีนี้ บรรดาผรูล้อาวยุโสกร็ไดล้รกับคจาพยานทบีกี่ดบี”
เพพกี่อทบีกี่จะเขล้าใจพระคจาขล้อนบีนี้อยล่างถล่องแทล้ เราตล้องวลิเคราะหร์มกันแบบทบีละคจา “it” ในภาษากรบีก คพอ ทาว

เท วลบี เอร็น ทาวเท มบีความหมายตรงตกัววล่า “ในสลิกี่งนบีนี้” อยล่างไรกร็ตาม เอร็น กร็บล่งบอกดล้วยวล่า “ผล่านทาง หรพอโดย
ทาง” และดกังนกันี้น “โดยทางสลิกี่งนบีนี้” จถึงเปป็นคจาแปลทบีกี่ชกัดเจนกวล่าและดบีกวล่าในทบีกี่นบีนี้ แทนทบีกี่จะเปป็น “it” โดยหมายถถึง
ชนลิดของความเชพกี่อทบีกี่ถรูกใหล้คจานลิยามในขล้อ 1- ความเชพกี่อแทล้

“บรรดาผรูล้อาวยุโส” เปป็นคจาทบีกี่มบีความหมายพล้องกกับ “พยานหมรูล่ใหญล่” นกันี้นในฮบีบรรู 12:1 นบีกี่หมายถถึงพวก
บรรพบยุรยุษ ซถึกี่งถรูกกลล่าวถถึงในฮบีบรรู 1:1 วล่า “บรรพบยุรยุษ”

“...กร็ไดล้รกับคจาพยานทบีกี่ดบี” คจากลล่าวนบีนี้ถรูกแปลมาจากคจากรลิยากรบีกคจาเดบียว- เอะมารทรูเรเธซาน บล่อยครกันี้ง 
(แมล้ไมล่เสมอไป) มกันบล่งบอกถถึง “ไดล้รกับการอนยุมกัตลิหรพอคจายกยล่อง” ในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู คจานบีนี้ถรูกใชล้หลาย
หนในความหมายทบีกี่วล่า “เปป็นพยานถถึง” และในกรณบีเหลล่านกันี้น มกันกร็ไมล่จจาเปป็นตล้องสพกี่อถถึงแนวคลิดเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งทบีกี่ดบี

เหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกและเหลล่านกักอรรถาธลิบายพระคกัมภบีรร์ไมล่เหร็นพล้องตรงกกันเกบีกี่ยวกกับความหมายของคจา
กลล่าวนบีนี้ บางทล่านเสนอแนะวล่าโดยทางความเชพกี่อ พวกบรรพบยุรยุษกร็เปป็นผรูล้รกับคจาพยานของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับใจของ
พวกเขาเอง นกักี่นคพอโดยทางความเชพกี่อพวกเขาถพอครองความเชพกี่อมกักี่นภายในและความมกักี่นใจวล่าพระวจนะของ
พระองคร์และบรรดาพระสกัญญาเปป็นความจรลิง

ทล่านอพกี่น ๆ กร็เชพกี่อวล่ามกันหมายความวล่าพวกบรรพบยุรยุษเองไดล้เปป็นพยานแกล่เหลล่าเพพกี่อนมนยุษยร์ของพวกเขา
วล่าพระเจล้าและพระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง และฮบีบรรู 12:1 ดรูเหมพอนจะสอดคลล้องกกับการตบีความอกัน
หลกังนบีนี้ แนล่นอนวล่าไมล่วล่าทกัศนะไหนกร็เปป็นทบีกี่ยอมรกับไดล้ แตล่เพราะการใชล้งานตรงนบีนี้ในบททบีกี่ 11 ผมจถึงโนล้มเอบียงไป



ทางการตบีความแบบแรก
ในฮบีบรรู 7:8 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับเมลคบีเซเดค กษกัตรลิยร์แหล่งซาเลร็ม “ซถึกี่งมบีพยานกลล่าวถถึงทล่านวล่าทล่านมบีชบีวลิต

อยรูล่” ใน ฮบีบรรู 10:15 เราอล่านวล่า “เกบีกี่ยวกกับสลิกี่งนบีนี้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กร็ทรงเปป็นพยานแกล่พวกเราดล้วย” (พระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ พระภาคทบีกี่สามของตรบีเอกานยุภาพ ถรูกกลล่าววล่าทรงเปป็นพยานแกล่ผรูล้อพกี่น ไมล่ใชล่เกบีกี่ยวกกับผรูล้อพกี่น)

มกันไมล่ใชล่เพราะคยุณความดบีหรพอความชอบธรรมของพวกเขาเองทบีกี่เหลล่าบรรพบยุรยุษไดล้เชพกี่อคจาพยานนกันี้นทบีกี่
พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกล่พวกเขาผล่านทางพวกศาสดาพยากรณร์: มกันเปป็นมาโดยทางความเชพกี่อ ความเชพกี่อไดล้
ใหล้การรกับประกกันแกล่พวกเขาเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่พวกเขาหวกังไวล้ และใหล้ความเชพกี่อมกักี่นแกล่พวกเขาเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งตล่าง 
ๆ ทบีกี่พวกเขาไมล่อาจมองเหร็นไดล้

ราหกับหญลิงโสเภณบีคนนกันี้นถรูกฟป้องใจและเชพกี่อมกักี่นในใจของนางเองวล่าคจาสกัญญาเหลล่านกันี้นทบีกี่พวกผรูล้สอดแนม
ใหล้ไวล้กกับนางจะถรูกรกักษาไวล้ มกันไมล่ใชล่อยุปนลิสกัยหรพอชพกี่อเสบียงของนางทบีกี่ทจาใหล้นางเชพกี่อพระเจล้า-มกันคพอความเชพกี่อ และ
โดยความเชพกี่อเชล่นนกันี้นเทล่านกันี้น เราวกันนบีนี้จถึงเชพกี่อและควล้าเอาพระพรฝฝ่ายวลิญญาณเหลล่านกันี้นทบีกี่ทรงสกัญญาเราไวล้ในพระ
ครลิสตร์

พระเจล้าทรงใหล้คจาพยานเกบีกี่ยวกกับพระพรฝฝ่ายวลิญญาณเหลล่านบีนี้ในพระวจนะของพระองคร์ และโดยทาง
พระวจนะของพระเจล้าเราจถึงใหล้คจาพยานทบีกี่ทรงฤทธลิธิ์และมบีชบีวลิตเกบีกี่ยวกกับฤทธลิธิ์พระโลหลิตของพระองคร์ สกันตลิสยุขทบีกี่
ความรอดนจามาใหล้ และความชพกี่นบานอกันเหลพอจะกลล่าวไดล้ทบีกี่เราถพอครองอยรูล่ตอนนบีนี้ถถึงแมล้เรามองไมล่เหร็นพระเยซรู
ดล้วยดวงตาปกตลิกร็ตาม (1 ปต. 1:8) เราอาจกลล่าวไดล้วล่าความเชพกี่อเปป็นกยุญแจดอกหลกักทบีกี่ไขเปปิดพระพรทยุกประการ
ทบีกี่พระเจล้าทรงสกัญญาไวล้แกล่ผรูล้เชพกี่อ มกันเปป็นความแนล่นอนของพระเจล้าประการหนถึกี่งทบีกี่วล่าปราศจากความเชพกี่อ กร็เปป็นไป
ไมล่ไดล้เลยทบีกี่จะทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัย

ในพระคจาขล้อตล่าง ๆ ทบีกี่เหลพอของบทนบีนี้ เราจะศถึกษาความเชพกี่อของ “ผรูล้อาวยุโส” เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกพรูดถถึงในขล้อ 
2 ความเชพกี่อของพวกเขาไดล้รกับชพกี่อเสบียงดบีและพวกเขาหลายคนมบีความเชพกี่อทบีกี่ไมล่ธรรมดา แตล่ “คจาพยานทบีกี่ดบี” ของ
พวกเขานกันี้นไมล่ใชล่เพราะคยุณความดบีหรพออยุปนลิสกัยของพวกเขาเอง เพราะวล่าพวกเขาเองหลายครกันี้งกร็เปป็นคนชกักี่วมาก 
ๆ อกับราฮกัมไดล้ทจาบาปในอบียลิปตร์เมพกี่อเขาแสรล้งทจาเปป็นวล่านางซาราหร์เปป็นนล้องสาวของเขา (ปฐก. 12:10-20) ดาวลิด
ทจาบาปอกันเลวรล้ายในการฆล่าคนและเลล่นชรูล้ (2 ซมอ. 11) แตล่ความเชพกี่อเปป็นเหตยุใหล้ชายเหลล่านบีนี้กลายเปป็นวบีรบยุรยุษ
ฝฝ่ายวลิญญาณและยกักษร์ใหญล่ฝฝ่ายวลิญญาณในระบบภาคพกันธสกัญญาเดลิม ในชกักี่วโมงทบีกี่มพดมลิดทบีกี่สยุดชกักี่วโมงหนถึกี่งใน
ประวกัตลิศาสตรร์มนยุษยร์ โดยความเชพกี่อเอโนคไดล้ดจาเนลินกกับพระเจล้า (ปฐก. 5:24) ดาวลิดไดล้ชพกี่อวล่าเปป็นผรูล้ทบีกี่ตามชอบ
พระทกัยของพระเจล้า (1 ซมอ. 13:14) อกับราฮกัม เพราะความสกัตยร์ซพกี่อของเขาตล่อพระเจล้า ไดล้กลายเปป็นบลิดาของคน
ทกันี้งปวงทบีกี่เชพกี่อและไดล้ชพกี่อวล่าเปป็น “สหายของพระเจล้า” (2 พศด. 20:7; อสย. 41:8; ยากอบ 2:23)

ขล้อ 3: “โดยความเชพกี่อ พวกเราเขล้าใจวล่า กกัลปจกักรวาลไดล้ถรูกสรล้างโดยพระดจารกัสของพระเจล้า ดกังนกันี้นสลิกี่งทกันี้ง
หลายทบีกี่มองเหร็นไดล้ จถึงมลิไดล้ถรูกสรล้างจากสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ปรากฏใหล้เหร็น”

“โดยความเชพกี่อ พวกเราเขล้าใจ…” บางคนทบีกี่ควรจะเปป็นผรูล้มบีสตลิปฟัญญายกังกจาลกังคล้นหาอยรูล่เหมพอนเดลิมใน
ความพยายามของพวกเขาทบีกี่จะคล้นพบวล่าโลกนบีนี้เกลิดขถึนี้นมาไดล้อยล่างไร พวกเขาไมล่สามารถทบีกี่จะเรบียนรรูล้โดยสตลิปฟัญญา
ของมนยุษยร์สลิกี่งทบีกี่ความเชพกี่อเขล้าใจอยล่างถล่องแทล้และชกัดเจน เมพกี่อมนยุษยร์ตกัดพระเจล้าออกไปจากการทรงสรล้าง พวกเขา



กร็ไมล่สามารถเขล้าใจไดล้วล่าจกักรวาลนบีนี้ถรูกสรล้างขถึนี้นมาไดล้อยล่างไร พระเจล้าทรงเนรมลิตสรล้างแผล่นดลินโลกนบีนี้แคล่โดยการ
ตรกัสคจาเดบียว ยอหร์นใหล้คจาพยานเกบีกี่ยวกกับวล่าแผล่นดลินโลก ดวงดาวตล่าง ๆ-และสลิกี่งสารพกัด-เกลิดขถึนี้นมาไดล้อยล่างไร:

“ในเรลิกี่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยรูล่แลล้ว และพระวาทะทรงอยรูล่กกับพระเจล้า และพระวาทะทรงเปป็น
พระเจล้า พระองคร์นกันี้นเองทรงอยรูล่ในเรลิกี่มแรกนกันี้นกกับพระเจล้า สลิกี่งสารพกัดไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นมาโดยพระองคร์ และโดย
ปราศจากพระองคร์ไมล่มบีสลิกี่งใดเลยไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นมาในสลิกี่งทบีกี่ไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นมานกันี้น” (ยอหร์น 1:1-3) 

เปาโลใหล้คจาพยานเกบีกี่ยวกกับการเนรมลิตสรล้าง: “ดล้วยวล่าสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ไมล่อาจมองเหร็นไดล้ของพระองคร์ตกันี้งแตล่
การเนรมลิตสรล้างโลกกร็ถรูกมองเหร็นอยล่างชกัดเจน โดยถรูกเขล้าใจโดยสรรพสลิกี่งทบีกี่ถรูกสรล้างขถึนี้นมา คพอฤทธานยุภาพอกันนลิรกัน
ดรร์ของพระองคร์และความเปป็นพระเจล้า ดกังนกันี้นเขาทกันี้งหลายจถึงปราศจากขล้อแกล้ตกัว เพราะวล่าเมพกี่อเขาทกันี้งหลายไดล้
รรูล้จกักพระเจล้าแลล้ว พวกเขากร็มลิไดล้ถวายพระเกบียรตลิแดล่พระองคร์ในฐานะเปป็นพระเจล้า หรพอหาไดล้ขอบพระคยุณไมล่ แตล่
ไดล้กลายเปป็นผรูล้ทบีกี่ไรล้สาระในบรรดาจลินตนาการของพวกเขา และใจอกันโงล่เขลาของพวกเขากร็มพดไป” (รม. 1:20,21)

ในโคโลสบี 1:16 เราอล่านวล่า “เพราะวล่าโดยพระองคร์สรรพสลิกี่งไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้น ทกันี้งทบีกี่อยรูล่ในทล้องฟป้าและทบีกี่อยรูล่
ในแผล่นดลินโลก สลิกี่งซถึกี่งประจกักษร์แกล่ตาและสลิกี่งซถึกี่งไมล่ประจกักษร์แกล่ตา ไมล่วล่าพวกเขาจะเปป็นผรูล้ครองบกัลลกังกร์ หรพอเปป็นผรูล้
ครองอาณาจกักร หรพอเปป็นบรรดาเทพผรูล้ครอบครองอาณาจกักร หรพอเปป็นบรรดาเทพผรูล้มบีอจานาจ สรรพสลิกี่งทกันี้งสลินี้นไดล้
ถรูกสรล้างขถึนี้นโดยพระองคร์และเพพกี่อพระองคร์”

“...กกัลปจกักรวาลไดล้ถรูกสรล้างโดยพระดจารกัสของพระเจล้า” ประเดร็นหลกักตรงนบีนี้ไมล่ใชล่การเนรมลิตสรล้างผพนดลิน
แตล่เปป็นการวางโครงรล่างของยยุคทกันี้งหลาย (คจากรบีกตรงนบีนี้คพอ อายโอนาส นกักี่นคพอ การกล่อรล่างขถึนี้นของ อายโอน ซถึกี่ง
หมายถถึง “ยยุคสมกัยทกันี้งหลาย”)

คจากรลิยากรบีก คาเทรทลิสไธ ถรูกแปลในทบีกี่นบีนี้วล่า ถรูกสรล้าง แตล่ในโรม 9:22 คจาเดบียวกกันนบีนี้ถรูกแปลเปป็น “จกัด
เตรบียม” และใน 1 โครลินธร์ 1:10 คจานบีนี้ถรูกแปลเปป็น “ถรูกเชพกี่อมตล่อกกันสนลิทอยล่างเตร็มทบีกี่” ในฮบีบรรู 10:5 คจานบีนี้ถรูกแปล
เปป็น “จกัดเตรบียม”

“พระดจารกัส” ในทบีกี่นบีนี้ไมล่ใชล่ ฮอ ลล้อกอส ซถึกี่งถรูกใชล้เพพกี่อพรูดถถึงพระภาคทบีกี่สองของพระเจล้าตรบีเอกานยุภาพ
เหมพอนในยอหร์น 1:1 ในพระคจาขล้อนบีนี้ของเราคจากรบีกคพอ เรล่มา และความหมายกร็คพอ “คจาทบีกี่ถรูกพรูด” ดกังนกันี้น โดย
 “คจาทบีกี่ถรูกพรูดของพระเจล้า” โลกเหลล่านกันี้นจถึงไดล้ถรูกเตรบียมไวล้

“...สลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่มองเหร็นไดล้ จถึงมลิไดล้ถรูกสรล้างจากสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ปรากฏใหล้เหร็น” ครลิสเตบียนทกันี้งหลายไมล่
เขล้าใจเรพกี่องนบีนี้อยล่างถล่องแทล้ แตล่เราเชพกี่อมกันเพราะวล่าพระเจล้าตรกัสมกันแลล้วและเราทราบวล่ามกันเปป็นความจรลิงของ
พระเจล้า พระเจล้าทรงเนรมลิตสรล้างสลิกี่งสารพกัด และถล้าพระองคร์ทรงใชล้วกัสดยุตล่าง ๆ ในการสรล้างแผล่นดลินโลกและ
ดวงดาวเหลล่านกันี้น พระองคร์กร็ทรงเนรมลิตสรล้างวกัสดยุเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกใชล้งาน! ในเรลิกี่มแรกนกันี้น พระเจล้า-พระเจล้าเพบียงผรูล้
เดบียว กล่อนการวางรากฐานของโลก พระเจล้าทรงเปป็นอยรูล่แลล้ว ไมล่เคยมบีคราใดเลยในนลิรกันดรร์กาลทกันี้งสลินี้นทบีกี่อยรูล่เบพนี้อง
หลกังเราทบีกี่พระเจล้าไมล่ไดล้ทรงเปป็นอยรูล่

คจากรลิยากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “ถรูกสรล้าง” คพอ เกะกอเนะไน ซถึกี่งเปป็นรรูปหนถึกี่งของ กลินอไม และในทบีกี่อพกี่น ๆ 
คจานบีนี้ถรูกแปลเปป็น “ไดล้เกลิดขถึนี้น หรพอ บกังเกลิดขถึนี้นมา” ดล้วยเหตยุนบีนี้ พระคจาขล้อนบีนี้จถึงประกาศวล่าโดยทางความเชพกี่อ ผรูล้เชพกี่อ
ทกันี้งหลายเขล้าใจวล่ายยุคสมกัยเหลล่านกันี้นไดล้ถรูกประกบเขล้าดล้วยกกันโดยพระดจารกัสของพระเจล้า เพพกี่อทบีกี่วล่าสลิกี่งตล่าง ๆ ซถึกี่งถรูก



มองเหร็นไมล่ไดล้บกังเกลิดขถึนี้นมาเพราะสลิกี่งตล่าง ๆ ซถึกี่งปรากฏอยรูล่จรลิง
นบีกี่เปป็นความจรลิงเกบีกี่ยวกกับการทรงสรล้าง และคยุณสามารถเชพกี่อมกันไดล้ โนอาหร์เชพกี่อมกัน โมเสสเชพกี่อมกัน อกับรา

ฮกัมเชพกี่อมกัน พระวจนะของพระเจล้าประกาศมกัน และไมล่มบีเหตยุผลทบีกี่จะตล้องสงสกัยมกัน
ไมล่มบีสลิกี่งทบีกี่เรบียกวล่า “ความบกังเอลิญ” กกับพระเจล้า-พระองคร์ทรงจกัดระเบบียบสลิกี่งสารพกัด พระองคร์ทรงอนยุญาต

สลิกี่งสารพกัด ถถึงแมล้วล่าไมล่ใชล่ทยุกสลิกี่งสอดคลล้องกกับนนี้จาพระทกัยของพระองคร์กร็ตาม แตล่เหมพอนอยล่างทบีกี่ดานลิเอลไดล้ประกาศ
แกล่เนบรูคกัดเนสซารร์ “...ผรูล้ใดทบีกี่พระองคร์ทล่านทรงประสงคร์ พระองคร์ทล่านกร็ทรงประหารผรูล้นกันี้น และผรูล้ใดทบีกี่พระองคร์
ทล่านทรงประสงคร์ พระองคร์ทล่านกร็ทรงใหล้มบีชบีวลิตอยรูล่ตล่อไป และผรูล้ใดทบีกี่พระองคร์ทล่านทรงประสงคร์ พระองคร์ทล่านกร็ทรง
แตล่งตกันี้ง และผรูล้ใดทบีกี่พระองคร์ทล่านทรงประสงคร์ พระองคร์ทล่านกร็ทรงทจาใหล้ดล้อยลง” (ดนล. 5:19)

ดกังนกันี้นเราจถึงเหร็นวล่าเนบรูคกัดเนสซารร์ เนโร ฮลิตเลอรร์ สตาลลิน-ใชล่แลล้วครกับ เหลล่าผรูล้เผดร็จการของโลกวกันนบีนี้-ไดล้
รกับอนยุญาตจากพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ใหล้ดจารงตจาแหนล่งทบีกี่มบีอจานาจของพวกเขา แตล่เราตล้องจดจจาไวล้วล่าพระเจล้า
ทรงมบีอจานาจสรูงสยุดและจะทรงทจาใหล้แมล้แตล่คนอยล่างฟาโรหร์ถวายคจาสรรเสรลิญและเกบียรตลิยศแดล่พระนามของ
พระองคร์ เพราะวล่าในการวลิเคราหร์ขกันี้นสยุดทล้ายพระเจล้าจะทรงไดล้รกับเกบียรตลิ! พระองคร์ทรงอนยุญาตใหล้จกักรวรรดลิตล่าง 
ๆ ของโลกบกังเกลิดขถึนี้นมา และพระองคร์สามารถปลดพวกมกันลงไดล้เมพกี่อพระองคร์ทรงปรารถนาเชล่นนกันี้น พระองคร์ทรง
สล่งนนี้จาทล่วมโลกมา พระองคร์ทรงทจาลายหอบาเบล พระองคร์ทรงอนยุญาตใหล้เปอรร์เซบีย กรบีซ และโรม ขถึนี้นไปถถึง
อจานาจใหญล่โต วกันนบีนี้พระองคร์ทรงอนยุญาตใหล้รกัสเซบียเปป็นอยรูล่ พระองคร์สามารถขจกัดเหลล่าประเทศคอมมลิวนลิสตร์ออก
ไปจากพพนี้นพลิภพไดล้ แตล่พระองคร์ทรงอนยุญาตทกันี้งหมดนบีนี้-และทรงใชล้มกัน-เพพกี่อนจาเกบียรตลิยศมาสรูล่พระนามของพระองคร์
เมพกี่อสลิกี่งสารพกัดเสรร็จสมบรูรณร์

โดยทางความเชพกี่อเปป็นหนทางเดบียวเทล่านกันี้นทบีกี่เราจะเขล้าใจและยอมรกับหลายสลิกี่งทบีกี่เกลิดขถึนี้นไดล้ “โดยทาง
ความเชพกี่อเราเขล้าใจ” และโดยทางความเชพกี่อครลิสเตบียนกร็ทราบวล่า “ทยุกสลิกี่งทจางานดล้วยกกันเพพกี่อใหล้เกลิดผลดบีแกล่คนทกันี้ง
หลายทบีกี่รกักพระเจล้า คพอแกล่คนทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นผรูล้รกับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (รม. 8:28)

ไมล่มบีเหตยุบกังเอลิญตล่าง ๆ กกับพระเจล้า พระองคร์ทรงประกอบยยุคเหลล่านกันี้นเขล้าดล้วยกกัน พระองคร์ทรงสรล้าง
จกักรวาลและระบบสยุรลิยะตล่าง ๆ พระองคร์ทรงวางดวงดาวเหลล่านกันี้นไวล้ในวลิถบีโคจรของพวกมกันเอง พระองคร์ทรง
นจาทางพวกมกันผล่านหล้วงอวกาศและทรงทจาใหล้ดาวเคราะหร์โลกหมยุนบนแกนของมกัน และทกันี้งหมดนบีนี้พระองคร์ทรง
วางแผนไวล้กล่อนการวางรากฐานของโลก!

ความเชสยิ่อและเหลญ่าออัครปปิตา
ขล้อ 4: “โดยความเชพกี่อ อาแบลไดล้ถวายเครพกี่องบรูชาอกันประเสรลิฐกวล่าเครพกี่องบรูชาของคาอลินแดล่พระเจล้า โดย

เครพกี่องบรูชานกันี้นทล่านจถึงไดล้รกับคจาพยานวล่าทล่านชอบธรรม พระเจล้าทรงเปป็นพยานรกับรองบรรดาของถวายของทล่าน 
และโดยความเชพกี่อนกันี้น แมล้วล่าทล่านไดล้ตายแลล้วทล่านกร็ยกังพรูดอยรูล่”

เครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่อาแบลถวายมบีพพนี้นฐานอยรูล่บนการเปปิดเผยหนถึกี่งจากพระเจล้า และประกาศวล่าเขา
ตระหนกักวล่าตกัวเขาเองเปป็นคนบาปและตล้องการตกัวแทนผรูล้หนถึกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงกจาหนดไวล้ นอกจากนบีนี้ เครพกี่องบรูชาทบีกี่คา
อลินถวายกร็บล่งบอกวล่าตกัวเขาเองตระหนกักวล่าตนกร็ตล้องการพระเจล้า แตล่ชนลิดของเครพกี่องบรูชาทบีกี่เขานจามานกันี้นพลิสรูจนร์วล่า
เขาไมล่ไดล้เชพกี่อพระเจล้า ตรงกกันขล้าม เครพกี่องบรูชาของเขาเปป็นการแสดงออกถถึงการไวล้วางใจในตกัวเองของเขา ขล้อเทร็จ



จรลิงทบีกี่วล่าอาแบลนจาเครพกี่องบรูชาทบีกี่มบีโลหลิตมากร็แสดงออกถถึงความเชพกี่อของเขาทบีกี่วล่าชบีวลิตตล้องถรูกรลิบไปเพพกี่อทบีกี่พระคยุณ
ของพระเจล้าจะประทานชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณใหล้ อาแบลนจาเครพกี่องบรูชาของตนมาโดยความเชพกี่อและพระเจล้าทรง
ยอมรกับมกัน แตล่คาอลินนจาเครพกี่องบรูชาทบีกี่ไรล้โลหลิตมา และมกันกร็ถรูกปฏลิเสธ

มกันทกันี้งนล่าสนใจและมบีนกัยสจาคกัญตรงทบีกี่วล่าอาดกัมและเอวาไมล่ถรูกกลล่าวถถึงตรงนบีนี้ พวกเขาเชพกี่อพระเจล้า พวก
เขายอมจจานนตล่อพระองคร์และยอมใหล้พระองคร์จกัดหาเครพกี่องปกปปิดอกันหนถึกี่งใหล้พวกเขา เครพกี่องปกปปิดทบีกี่ไดล้มาจาก
เครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่ไรล้ความผลิด อาจเปป็นไดล้วล่าเหตยุผลทบีกี่อาดกัมและเอวาไมล่ถรูกกลล่าวถถึงกร็คพอ เพราะวล่าพวกเขาถรูกสรล้าง
ขถึนี้นและไมล่ไดล้เกลิดเขล้ามาในโลกนบีนี้เหมพอนอยล่างพวกเรา และดล้วยเหตยุนบีนี้จถึงอาจไมล่ทจาหนล้าทบีกี่เปป็นตกัวอยล่างทบีกี่สมเหตยุสม
ผลสจาหรกับเรา

พระเจล้านล่าจะสกักี่งสอนอาดกัมและเอวาและบยุตรชายทกันี้งสองของพวกเขาแลล้ววล่าจะเขล้าเฝป้าพระองคร์
อยล่างไร- (และขล้อสรยุปนบีนี้ไมล่ไดล้ตกันี้งอยรูล่บนจลินตนาการ) สองคจาแรกในพระคจาขล้อนบีนี้คพอ “โดยความเชพกี่อ” และ
เนพกี่องจากหนทางเดบียวทบีกี่ความเชพกี่อจะมาไดล้กร็คพอ โดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินโดยพระวจนะของพระเจล้า ความ
เชพกี่อของอาแบลจถึงเปป็นผลลกัพธร์ทบีกี่มาจากการทบีกี่เขาไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าอยล่างไมล่ตล้องสงสกัย อกันทบีกี่จรลิง คจา
เทศนาแรกทบีกี่ถรูกเทศนาบนแผล่นดลินโลกไดล้ถรูกเทศนาโดยพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในปฐมกาล 3:16-19:

“พระองคร์ตรกัสแกล่หญลิงนกันี้นวล่า “เราจะเพลิกี่มความระทมทยุกขร์ของเจล้าและการตกันี้งครรภร์ของเจล้าใหล้มากขถึนี้น 
ในความเจร็บปวดเจล้าจะคลอดบยุตรหลายคน และความปรารถนาของเจล้าจะมบีตล่อสามบีของเจล้า และเขาจะปกครอง
เหนพอเจล้า” และพระองคร์ตรกัสแกล่อาดกัมวล่า “เพราะเจล้าไดล้ตกันี้งใจฟฟังเสบียงของภรรยาเจล้า และไดล้กลินจากตล้นไมล้นกันี้น ซถึกี่ง
เราไดล้บกัญชาเจล้าไวล้ โดยกลล่าววล่า เจล้าตล้องไมล่กลินจากตล้นนกันี้น แผล่นดลินจถึงถรูกสาปแชล่งเพราะเหร็นแกล่เจล้า ในความทยุกขร์
ยากเจล้าจะตล้องหากลินบนแผล่นดลินนกันี้นตลอดวกันทกันี้งหลายแหล่งชบีวลิตของเจล้า แผล่นดลินจะงอกบรรดาหนามและผกักทบีกี่มบี
หนามแกล่เจล้าดล้วย และเจล้าจะตล้องกลินผกักแหล่งทล้องทยุล่ง ในเหงพกี่อไหลโซมหนล้าของเจล้า เจล้าจะตล้องหากลินอาหาร 
จนกวล่าเจล้ากลกับไปสรูล่ดลิน เพราะเจล้าไดล้ถรูกเอามาจากดลิน เพราะเจล้าเปป็นผงคลบีดลิน และเจล้าจะกลกับไปสรูล่ผงคลบีดลิน!”

เมพกี่อพระเจล้าทรงเสรร็จสลินี้นคจาเทศนาทบีกี่ใชล้คจาพรูดของพระองคร์แลล้ว พระองคร์กร็เทศนาคจาเทศนาทบีกี่ใชล้ตกัวอยล่าง
ประกอบ โดยตรกัสแกล่อาดกัมและเอวาผล่านทางการกระทจา พระองคร์ทรงสอนพวกเขาอยล่างชกัดเจนวล่าคนทบีกี่ไดล้
ทจาบาปจะตล้องมบีเครพกี่องปกปปิดเพพกี่อทบีกี่จะยพนอยรูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าไดล้โดยไมล่ถรูกปรกับโทษและไมล่ถรูกลล้างผลาญ 
ขณะเดบียวกกัน พระองคร์กร็ทรงสอนพวกเขาวล่าความสามารถของมนยุษยร์และสตลิปฟัญญาของมนยุษยร์ไมล่เพบียงพอ
สจาหรกับความรอด พระองคร์ทรงประณามเครพกี่องปกปปิดทบีกี่ทจาดล้วยใบมะเดพกี่อของพวกเขาและทรงจกัดหาเครพกี่องปกปปิด
หนถึกี่งทบีกี่ยอมรกับไดล้โดยตล้องเสบียโลหลิตของพวกสกัตวร์ทบีกี่ไมล่มบีความผลิด- (นล่าจะเปป็นพวกลรูกแกะ ถถึงแมล้พระคกัมภบีรร์ไมล่บอก
เรากร็ตามวล่าสกัตวร์ใดบล้างถรูกฆล่าเปป็นเครพกี่องบรูชา) ดกังนกันี้นพระเจล้าจถึงทรงชบีนี้ใหล้อาดกัมและเอวาเหร็นวล่าเครพกี่องปกปปิดทบีกี่
พระเจล้าทรงยอมรกับจะสามารถถรูกจกัดหาใหล้ไดล้โดยความตายเทล่านกันี้น โดยการทจาใหล้โลหลิตตก (ฮบ. 9:22)

เผล่าพกันธยุร์มนยุษยร์ทกันี้งสลินี้นไดล้ทจาบาปแลล้วในอาดกัม: “เหตยุฉะนกันี้น โดยคน ๆ เดบียวบาปไดล้เขล้ามาในโลกฉกันใด 
และความตายกร็เกลิดมาโดยบาปนกันี้น และความตายจถึงไดล้แผล่ไปถถึงมนยุษยร์ทยุกคนฉกันนกันี้น เพราะทยุกคนไดล้ทจาบาป
แลล้ว…เหตยุฉะนกันี้น โดยความผลิดของคน ๆ เดบียว การพลิพากษาซถึกี่งนจาไปสรูล่การลงโทษไดล้มาถถึงมนยุษยร์ทยุกคนฉกันใด 
โดยความชอบธรรมของพระองคร์ผรูล้เดบียว ของประทานอกันไมล่คลิดคล่าไดล้มาถถึงมนยุษยร์ทยุกคนซถึกี่งนจาไปสรูล่การนกับวล่าชอบ



ธรรมแหล่งชบีวลิตฉกันนกันี้น เพราะวล่าโดยการไมล่เชพกี่อฟฟังของคน ๆ เดบียว คนเปป็นอกันมากไดล้ถรูกทจาใหล้เปป็นคนบาปฉกันใด 
โดยการเชพกี่อฟฟังของพระองคร์ผรูล้เดบียว คนเปป็นอกันมากกร็จะถรูกทจาใหล้เปป็นคนชอบธรรมฉกันนกันี้น” (รม. 5:12,18,19)

พระวจนะของพระเจล้าประกาศชกัดแจล้งวล่า “คล่าจล้างของบาปคพอความตาย” (รม. 6:23) และเนพกี่องจากผม
ไดล้ทจาบาป ผมกร็ตล้องจล่ายคล่าจล้างของบาป หรพอไมล่ผมกร็ตล้องยอมรกับการชจาระเงลินทบีกี่ถรูกจล่ายแลล้วโดยตกัวแทนผรูล้ไรล้ความ
ผลิดนกันี้น-พระเยซรู พระองคร์ผรูล้เดบียวทบีกี่สามารถจล่ายหนบีนี้นกันี้นแทนผมไดล้! พระเยซรูผรูล้ทรงยยุตลิธรรม ผรูล้ทรงชอบธรรมนกันี้น ไดล้
ทนทยุกขร์เพพกี่อผม ผรูล้ไมล่ชอบธรรม เพพกี่อทบีกี่พระเจล้าจะทรงชอบธรรมและยกังนกับวล่าคนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดล้

ความเชพกี่อรวมเราเปป็นหนถึกี่งเดบียวกกับพระครลิสตร์ ความเชพกี่อทบีกี่ชล่วยใหล้รอดคพอ การยอมรกับพระเยซรูตกัวแทนผรูล้
ไรล้ความผลิดนกันี้นผรูล้ทรงยพนอยรูล่ระหวล่างคนบาปทบีกี่มบีความผลิดกกับพระเจล้าผรูล้ทรงเกลบียดชกังบาป พระองคร์ทรงเปป็น
คนกลางผรูล้เดบียว ผรูล้เสนอความแทนผรูล้เดบียว มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ผรูล้เดบียว และบกัดนบีนี้พระองคร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวา
พระหกัตถร์ของพระเจล้าเพพกี่อทรูลวลิงวอนเพพกี่อพวกเรา

ในปฐมกาล 3:8 เราอล่านวล่าพล่อแมล่ของอาแบล “ไดล้ซล่อนตกัวจากพระพกักตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจล้า” ใน
ปฐมกาล 4:4 เราอล่านวล่าอาแบล “ไดล้นจาจากพวกลรูกหกัวปปีแหล่งฝรูงแกะของเขา และไขมกันของแกะนกันี้นมาเชล่นกกัน 
และพระเยโฮวาหร์ทรงพอพระทกัยตล่ออาแบลและตล่อเครพกี่องบรูชาของเขา” ความแตกตล่างตรงนบีนี้มบีนกัยสจาคกัญ อาดกัม
และเอวามบีสตลิรรูล้เกบีกี่ยวกกับความผลิด-แตล่พวกเขาวลิกี่งหนบีไปซล่อนตกัว อาแบลถรูกฟป้องใจและรกับรรูล้อยล่างลถึกซถึนี้งวล่าตนมบี
ความตล้องการ และความตล้องการนกันี้นเปป็นเหตยุใหล้เขาแสวงหาองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า

การกลล่าวถถึงแบบแยกจากกกันเกบีกี่ยวกกับ “ไขมกัน” บล่งบอกวล่าลรูกแกะตกัวนกันี้นถรูกฆล่า การฆล่าลรูกแกะตกัวนกันี้น
และการถวายมกันเปป็นเครพกี่องบรูชาแดล่พระเจล้าบล่งบอกวล่าอาแบลเตร็มใจยอมรกับวล่าพระเจล้าทรงชอบธรรมและถรูกตล้อง
เมพกี่อพระองคร์ทรงขกับไลล่อาดกัมและเอวาออกจากสวนนกันี้น (ปฐก. 3:23,24)

ในการฆล่าลรูกแกะตกัวนกันี้น อาแบลเปป็นพยานรกับรองวล่าเขารรูล้วล่าเขาเปป็นคนบาปทบีกี่มบีความผลิดและวล่าความ
ตายเปป็นการตอบแทนอกันสาสมของเขา แตล่โดยเครพกี่องบรูชาของเขา เขากร็รกับรรูล้ดล้วยวล่าพระเจล้าทรงเปปีปี่ยมเมตตาและ
เตร็มพระทกัยทบีกี่จะยกโทษหากความตายของตกัวแทนทบีกี่ไรล้ความผลิดถรูกถวายแดล่พระองคร์โดยความเชพกี่อ โดยการถวาย
เครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่มบีเลพอด อาแบลเปป็นพยานรกับรองเชล่นกกันวล่าเขาตกันี้งตาคอยการสจาเรร็จจรลิงของพระสกัญญาของ
พระเจล้าในปฐมกาล 3:15 เมพกี่อเชพนี้อสายของหญลิงนกันี้นจะสนองตอบความบรลิสยุทธลิธิ์และความชอบธรรมของพระเจล้า
และชจาระหนบีนี้บาปนกันี้น

เหตยุใดเครพกี่องบรูชาของอาแบลจถึง “ประเสรลิฐกวล่า” ของคาอลิน? ปฐมกาล 4:3 บอกเราวล่า “คาอลินไดล้นจา
ผลแหล่งไรล่นามาเปป็นเครพกี่องบรูชาถวายแดล่พระเยโฮวาหร์” ดกังนกันี้นเราจถึงทราบวล่าคาอลินไมล่ใชล่พวกอเทวนลิยม โดย
เครพกี่องบรูชาของเขา เขายอมรกับการมบีอยรูล่จรลิงของพระเจล้า และวล่าเขาทราบวล่าพระเจล้าทรงเรบียกรล้องเครพกี่องบรูชาเชล่น
กกัน เขามาหาพระเจล้าในฐานะผรูล้นมกัสการ-แตล่เขาเลพอกทบีกี่จะนมกัสการตามแผนการและรายการของตกัวเอง โดย
ปฏลิเสธทบีกี่จะนมกัสการตามการกจาหนดและคจาบกัญชาของพระเจล้า เครพกี่องบรูชาทบีกี่คาอลินนจามาเปป็นเครพกี่องบรูชาทบีกี่เขา
เลพอกเอง-มกันไรล้โลหลิต แตล่ “ปราศจากการมบีโลหลิตไหลออก กร็จะไมล่มบีการทรงยกบาปเลย” และพระเจล้าทรง
ปฏลิเสธเครพกี่องบรูชาทบีกี่ไรล้โลหลิต

คาอลินนล่าจะทราบแลล้ววล่าพระเจล้าไดล้ปฏลิเสธเครพกี่องบรูชาทบีกี่ไรล้โลหลิตของอาดกัมและเอวา แตล่เขาปฏลิเสธทบีกี่จะ



ปฏลิบกัตลิตามคจาบกัญชาของพระเจล้า เครพกี่องบรูชาทบีกี่เขานจามาเปป็นผลแหล่งการทจางานหนกักของเขาเอง ผลผลลิตแหล่ง
ความสามารถของเขาในการหวล่านไถผพนดลินและเกร็บรวบรวมผล เขาจงใจเพลิกเฉยคจาตกัดสลินของพระเจล้า “แผล่น
ดลินจถึงถรูกสาปแชล่ง” และโดยการกระทจาตล่าง ๆ ของเขาเขาจถึงกลล่าวแกล่พระเจล้าวล่า “พระองคร์จะตล้องรกับสลิกี่งทบีกี่ขล้า
พระองคร์อยากนจามาใหล้พระองคร์ ขล้าพระองคร์ไมล่ยอมรกับคจาบกัญชา” ยรูดาส ขล้อ 11 กลล่าวถถึง “ทางของคาอลิน”-ทาง
แหล่งการทจาตามใจชอบ ความไมล่เชพกี่อ ความไมล่เชพกี่อฟฟัง และความหนล้าซพกี่อใจคดทางศาสนา เขาเปป็นพวกเสรบีนลิยม
อยล่างแนล่นอน

มบีความแตกตล่างระหวล่างคาอลินกกับอาแบลทบีกี่เราตล้องมองเหร็น: อาแบลเชพกี่อฟฟังพระเยโฮวาหร์โดยไมล่ถาม แตล่
คาอลิน แมล้กระทกักี่งหลกังจากคจาเชลิญชวนรอบทบีกี่สอง กร็ปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อฟฟัง เครพกี่องบรูชาทบีกี่อาแบลนจามาถวายแดล่พระเย
โฮวาหร์พลิสรูจนร์ใหล้เหร็นวล่าเขามบีใจพรล้อม และ “เพราะวล่าถล้ามบีใจพรล้อมอยรูล่เปป็นอกันดกับแรกแลล้ว สลิกี่งนกันี้นกร็ถรูกยอมรกับตาม
ทบีกี่คน ๆ หนถึกี่งมบีอยรูล่แลล้ว และมลิใชล่ตามทบีกี่เขาไมล่มบี” (2 คร. 8:12) ความเชพกี่อกระทจากลิจโดยความรกัก (กท. 5:6) และ
อาแบลนจาของดบีทบีกี่สยุดมาถวาย- “พวกลรูกหกัวปปีแหล่งฝรูงแกะของเขา” เครพกี่องบรูชานกันี้นถรูกฆล่าตาย และนบีกี่บล่งบอกถถึง
ความรรูล้ของอาแบลทบีกี่วล่าคล่าจล้างของบาปคพอความตายและวล่าชบีวลิตทบีกี่ไมล่มบีความผลิดตล้องถรูกยถึดเอาไปหากผรูล้นมกัสการ
แทล้นกันี้นอยากไดล้รกับความรอด “...เพราะวล่าเลพอดเปป็นทบีกี่ทจาการลบมลทลินบาปใหล้จลิตวลิญญาณ” (ลนต. 17:11 วรรค
ทล้าย)

พระเจล้าประทานโอกาสใหล้คาอลินเปป็นครกันี้งทบีกี่สองเพพกี่อทบีกี่จะทจาตามทบีกี่พระองคร์ทรงกจาหนดไวล้และนจาเครพกี่อง
สกัตวบรูชาทบีกี่มบีเลพอดมา พระองคร์ตรกัสอยล่างอล่อนโยนแกล่คาอลินวล่า “ถล้าเจล้าทจาดบี เจล้าจะเปป็นทบีกี่ยอมรกับมลิใชล่หรพอ และถล้า
เจล้าทจาไมล่ดบี บาปกร็หมอบอยรูล่ทบีกี่ประตรู” แตล่คาอลินปฏลิเสธโอกาสครกันี้งทบีกี่สองของตน

ผมไมล่สงสกัยเลยวล่ามบีลรูกแกะอยรูล่มากมายในลานหญล้าหลกังบล้านของเขา เขาจะนจาเครพกี่องบรูชาทบีกี่มบีเลพอดมา
ถวายกร็ทจาไดล้ ซถึกี่งจะเปป็นการสารภาพความผลิดของเขาและการทบีกี่เขาตล้องการเครพกี่องสกัตวบรูชาเพพกี่อลบมลทลิน แตล่
แทนทบีกี่จะทจาเชล่นนกันี้น เขาเลพอกทบีกี่จะถวายผลแหล่งการทจางานหนกักของตกัวเอง เครพกี่องบรูชาหนถึกี่งแหล่งการตกัดสลินใจของ
เขาเอง พระเจล้าทรงปฏลิเสธเครพกี่องบรูชาของเขา และการปฏลิเสธนกันี้นหมายถถึงการปรกับโทษโดยอกัตโนมกัตลิ

บางคนอาจเสนอแนะวล่าเนพกี่องจากอาแบลเปป็นคนเลบีนี้ยงแกะและคาอลินเปป็นคนทจาไรล่ไถนา มกันจถึงเปป็นเรพกี่อง
ปกตลิธรรมดาทบีกี่คาอลินจะนจาผลมาและทบีกี่อาแบลจะนจาเครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่มบีเลพอดมา แตล่มกันไมล่ไดล้เปป็นแบบนกันี้น 
พระเจล้าไมล่ทรงเหร็นแกล่หนล้าผรูล้ใด และไมล่วล่าจะเปป็นอาชบีพหรพอสกัญชาตลิใด พระองคร์กร็ทรงเรบียกรล้องเครพกี่องบรูชาเดบียว
สจาหรกับบาปเสมอ มบีทางเดบียวเทล่านกันี้นทบีกี่ไปถถึงพระเจล้าและนกักี่นคพอทางแหล่งพระโลหลิตผล่านทางความตายของตกัวแทน
ทบีกี่ไรล้ความผลิดผรูล้หนถึกี่ง

มกันไมล่ใชล่เพราะวล่าอาแบลเปป็นคนทบีกี่ดบีกวล่าคาอลิน พระเจล้าจถึงทรงยอมรกับเครพกี่องบรูชาของเขา อาแบลเปป็น
คนบาปคนหนถึกี่งอยล่างแนล่นอนพอ ๆ กกับทบีกี่คาอลินเปป็นคนบาป เพราะวล่า “ไมล่มบีความแตกตล่างกกัน…ทยุกคนไดล้ทจาบาป
และขาดจากสงล่าราศบีของพระเจล้า” (รม. 3:23) มกันคพอโดยความเชพกี่อทบีกี่อาแบลนจาเครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่มบีโลหลิตมาถวาย
และมกันคพอโดยความเชพกี่อทบีกี่เขาถวายแดล่พระเจล้า “เครพกี่องบรูชาอกันประเสรลิฐกวล่า…โดยเครพกี่องบรูชานกันี้นทล่านจถึงไดล้รกับคจา
พยานวล่าทล่านชอบธรรม” มกันไมล่ใชล่อยุปนลิสกัยของเขาแตล่เปป็นเครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่มบีโลหลิตนกันี้น ทบีกี่ทจาใหล้เขาชอบธรรมตล่อ
พระพกักตรร์พระเจล้า!



“...และโดยความเชพกี่อนกันี้น แมล้วล่าทล่านไดล้ตายแลล้วทล่านกร็ยกังพรูดอยรูล่” อาแบลยกังเทศนาอยรูล่เหมพอนเดลิมวกันนบีนี้
ผล่านทางเครพกี่องบรูชานกันี้นทบีกี่เขานจามาถวายแดล่พระเจล้า พระเยซรูตรกัสวล่า “...ผรูล้ใดทบีกี่ฟฟังคจาของเรา และเชพกี่อในพระองคร์ผรูล้
ไดล้ทรงสล่งเรามานกันี้น กร็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และจะไมล่เขล้าสรูล่การปรกับโทษ แตล่ไดล้ผล่านพล้นจากความตายไปสรูล่ชบีวลิตแลล้ว”
(ยอหร์น 5:24) อาแบลไดล้ยลินพระวจนะของพระเยโฮวาหร์พระเจล้าเกบีกี่ยวกกับเครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่มบีเลพอด เขาเชพกี่อพระ
วจนะนกันี้น เขานจาเครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่พระเจล้าทรงตล้องการมา และดกังนกันี้นโดยความเชพกี่อเขาจถึงถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาซถึกี่ง
เปป็นทบีกี่ยอมรกับเพพกี่อไถล่บาป เขาตระหนกักวล่าเขาเปป็นคนบาปและตล้องการพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด-และขล่าวสารนบีนี้เองมา
จากอาแบลตลอดหลายรล้อยปปีจนถถึงชกักี่วโมงนบีนี้-กระทกักี่งถถึงคยุณและผม ขล่าวสารนบีนี้ซถึกี่งถรูกนลิยามอยล่างชกัดเจนกร็คพอ:
 “เลพอดเปป็นทบีกี่ทจาการลบมลทลินบาปใหล้จลิตวลิญญาณ…และพระโลหลิตของพระเยซรูครลิสตร์พระบยุตรของพระเจล้ากร็
ชจาระเราใหล้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้น!”

อาแบลนมกัสการพระเจล้าตามวลิธบีของพระเจล้าโดยการนจาเครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่พระองคร์ทรงประสงคร์มาถวาย 
คาอลินรกับรรูล้การมบีอยรูล่จรลิงของพระเจล้า แตล่โดยเครพกี่องบรูชานกันี้นทบีกี่เขานจามา เขากร็ประกาศวล่าการงานตล่าง ๆ ของเขานกันี้น
เพบียงพอและวล่าเขาไมล่ตล้องการตกัวแทนทบีกี่ไรล้ความผลิด ความรอด “มลิใชล่โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรมซถึกี่ง
พวกเราไดล้กระทจา แตล่ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงชล่วยพวกเราใหล้รอด โดยการลล้างชจาระแหล่ง
การบกังเกลิดใหมล่ และการทรงสรล้างขถึนี้นมาใหมล่ของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์” (ทต. 3:5) ความรอดเปป็นการอกัศจรรยร์
ของพระเจล้า-มกันเปป็นมาจากพระคยุณของพระเจล้าโดยไมล่อาศกัยการประพฤตลิเลย (อฟ. 2:8,9)

ขล้อ 5: “โดยความเชพกี่อ เอโนคไดล้ถรูกรกับขถึนี้นไป เพพกี่อทล่านจะไมล่ประสบความตาย แลล้วหาไมล่พบ เพราะ
พระเจล้าไดล้ทรงรกับทล่านขถึนี้นไปแลล้ว ดล้วยวล่ากล่อนทบีกี่ทล่านถรูกรกับขถึนี้นไปนกันี้น ทล่านมบีพยานนบีนี้วล่า ทล่านเปป็นทบีกี่พอพระทกัย
พระเจล้า”

บกันทถึกเกบีกี่ยวกกับเอโนคถรูกพบในปฐมกาล 5:18-24 มกันเปป็นบกันทถึกสกันี้น ๆ มกันบอกเราอยล่างชกัดเจนวล่ายาเร
ดมบีชบีวลิตอยรูล่ไดล้หนถึกี่งรล้อยหกสลิบสองปปี และเขาใหล้กจาเนลิดเอโนค และเอโนคมบีชบีวลิตอยรูล่ไดล้หกสลิบหล้าปปี และใหล้กจาเนลิด
เมธรูเสลาหร์ “และเอโนคดจาเนลินกกับพระเจล้าหลกังจากเขาไดล้ใหล้กจาเนลิดเมธรูเสลาหร์แลล้ว เปป็นเวลาสามรล้อยปปี และใหล้
กจาเนลิดบยุตรชายและบยุตรสาวหลายคน และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเอโนคคพอสามรล้อยหกสลิบหล้าปปี และเอโนคไดล้
ดจาเนลินกกับพระเจล้า และเขากร็หายไป เพราะพระเจล้าทรงรกับเขาไป”

สามสลิกี่งถรูกชบีนี้ใหล้เหร็นอยล่างชกัดเจนตรงนบีนี้:
อยล่างแรก เอโนคไดล้ดจาเนลินกกับพระเจล้า-แตล่การดจาเนลินของเขากกับพระเจล้าไมล่ไดล้เรลิกี่มตล้นจนกระทกักี่งหลกังจาก

เมธรูเสลาหร์เกลิด เอโนคเปป็นบยุคคลทบีกี่โดดเดล่นในหลาย ๆ ดล้าน เขาเปป็นลจาดกับทบีกี่เจร็ดจากอาดกัม เขาเทศนาขล่าวสาร
ตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นคจาพยากรณร์ และเขาทราบเกบีกี่ยวกกับการเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองของพระครลิสตร์มากกวล่าผรูล้รกับใชล้บางคนใน
ปฟัจจยุบกันเสบียอบีก: “และเอโนคเชล่นกกัน คนทบีกี่เจร็ดนกับแตล่อาดกัม ไดล้พยากรณร์ถถึงคนเหลล่านบีนี้ โดยกลล่าววล่า “ดรูเถลิด องคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าเสดร็จมาพรล้อมกกับพวกวลิสยุทธลิชนของพระองคร์หลายหมพกี่นคน เพพกี่อทบีกี่จะพลิพากษาบรรดาคนทกันี้งปวง 
และเพพกี่อกระทจาใหล้บรรดาคนอธรรมในทล่ามกลางพวกเขารรูล้สถึกตกัวถถึงบรรดาการกระทจาทบีกี่อสกัตยร์อธรรมของพวกเขา
ซถึกี่งพวกเขาไดล้กระทจาอยล่างอสกัตยร์อธรรม และรรูล้สถึกตกัวถถึงบรรดาคจาพรูดอกันดยุรล้ายของพวกเขาซถึกี่งพวกคนบาปผรูล้
อธรรมไดล้กลล่าวรล้ายตล่อพระองคร์” (ยรูดาส 14,15)



ตรงกกันขล้าม เมธรูเสลาหร์เปป็นชายทบีกี่อายยุยพนทบีกี่สยุดเทล่าทบีกี่เคยมบีชบีวลิตอยรูล่ แตล่ถล้าเขาเคยไดล้ทจาสลิกี่งใดทบีกี่ควรคล่า มกันกร็
ไมล่ถรูกบกันทถึกไวล้ในพระวจนะของพระเจล้า! เขามบีชบีวลิตอยรูล่เกพอบหนถึกี่งพกันปปี แตล่ไมล่มบีกลล่าวเลยสกักคจาเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งทบีกี่เขา
เคยกระทจานอกจากมบีชบีวลิตอยรูล่

อยล่างทบีกี่สอง เอโนคไมล่ไดล้ตาย เขาเดลินกกับพระเจล้า และพระเจล้าทรงรกับเขาไป เขาถรูกรกับขถึนี้นไป เขากลกับ
บล้านไปอยรูล่กกับพระเจล้าโดยทบีกี่ไมล่ตาย

วล่ากกันวล่าเอโนคกจาลกังเดลินกกับพระเจล้าวกันหนถึกี่ง และทกันี้งสองเดลินไปและพรูดคยุยกกันนานเหลพอเกลินในการ
รล่วมสามกัคคบีธรรมอกันแสนหวานนกันี้นจนพอถถึงเวลาใกลล้คกี่จาพระเจล้าตรกัสแกล่เอโนควล่า “นบีกี่กร็ใกลล้บล้านเรามากกวล่าใกลล้
บล้านเจล้าเสบียอบีก ดกังนกันี้นใหล้เราทกันี้งสองไปยกังบล้านของเรากกันเถอะ” นกักี่นเปป็นวลิธบีคลิดทบีกี่แสนวลิเศษ แตล่พระคกัมภบีรร์บอกเรา
เพบียงแคล่วล่า “และเอโนคไดล้ดจาเนลินกกับพระเจล้า และเขากร็หายไป เพราะพระเจล้าทรงรกับเขาไป”

อยล่างทบีกี่สาม บกันทถึกเกบีกี่ยวกกับเอโนค แมล้จะสกันี้นมาก ๆ กร็อยรูล่ในทบีกี่ ๆ มบีเอกลกักษณร์มาก ๆ ในพระวจนะของ
พระเจล้า ในปฐมกาล 5 เรลิกี่มตล้นทบีกี่ขล้อ 5 เราอล่านวล่า:

“และวกันทกันี้งหมดนกันี้นทบีกี่อาดกัมมบีชบีวลิตอยรูล่คพอเกล้ารล้อยสามสลิบปปี และเขาไดล้สลินี้นชบีวลิต”
“และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเสทคพอเกล้ารล้อยสลิบสองปปี และเขาไดล้สลินี้นชบีวลิต” (ขล้อ 8)
“และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเอโนชคพอเกล้ารล้อยหล้าปปี และเขาไดล้สลินี้นชบีวลิต” (ขล้อ 11)
“และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเคนกันคพอเกล้ารล้อยสลิบปปี และเขาไดล้สลินี้นชบีวลิต” (ขล้อ 14)
“และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของมาหะลาเลลคพอแปดรล้อยเกล้าสลิบหล้าปปี และเขาไดล้สลินี้นชบีวลิต” (ขล้อ 17)
“และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของยาเรดคพอเกล้ารล้อยหกสลิบสองปปี และเขาไดล้สลินี้นชบีวลิต” (ขล้อ 20)
“และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเอโนคคพอสามรล้อยหกสลิบหล้าปปี และเอโนคไดล้ดจาเนลินกกับพระเจล้า และเขากร็หาย

ไป เพราะพระเจล้าทรงรกับเขาไป” (ขล้อ 23,24)
“และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเมธรูเสลาหร์คพอเกล้ารล้อยหกสลิบเกล้าปปี และเขาไดล้สลินี้นชบีวลิต” (ขล้อ 27)
“และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของลาเมคคพอเจร็ดรล้อยเจร็ดสลิบเจร็ดปปี และเขาไดล้สลินี้นชบีวลิต” (ขล้อ 31)
จากขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้ เราหมายเหตยุวล่าเอโนคมบีชบีวลิตอยรูล่ในชล่วงเวลาทบีกี่มพดมนทบีกี่สยุดชล่วงหนถึกี่งของ

ประวกัตลิศาสตรร์มนยุษยร์ เขามบีชบีวลิตอยรูล่ในทล่ามกลางผรูล้คนทบีกี่กจาลกังจะตาย แตล่เขากร็ไมล่ตาย เขาถรูกรกับขถึนี้นไป พระเจล้าทรง
รกับเขาไปสรูล่สวรรคร์-แบบมบีชบีวลิต

เอโนคเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของเหลล่าวลิสยุทธลิชนภาคพกันธสกัญญาใหมล่ทบีกี่จะถรูกรกับออกไปเมพกี่อครลิสตจกักรถรูกรกับ
ขถึนี้นไปพบกกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าในอากาศ ในทล่ามกลางยยุคหนถึกี่งของการเขล่นฆล่าและในชกักี่วโมงทบีกี่มพดมนกวล่าทบีกี่มนยุษยร์
เคยรรูล้จกัก! แนล่นอนวล่าชกักี่วโมงนกันี้นมาถถึงเราแลล้ว แนล่นอนวล่านบีกี่เปป็นยยุคสมกัยทบีกี่รรูล้จกักกกันในชพกี่อ “ขกันี้นแรกแหล่งบรรดาความ
เจร็บปวด” ชกักี่วโมงทบีกี่มพดมนทบีกี่สยุดคพอตอนกล่อนรยุล่งสาง และแนล่นอนวล่ากลางคพนกร็ลล่วงไปมากแลล้ว แนล่นอนวล่าพระเยซรู
จะเสดร็จมาโดยเรร็ว เราไมล่ทราบวกันนกันี้นหรพอโมงนกันี้นแหล่งการเสดร็จมาของพระองคร์ แตล่เราเชพกี่อจรลิง ๆ วล่าพระองคร์จะ
เสดร็จมาในไมล่ชล้า

ในฮบีบรรู 9:27 เราอล่านวล่า “...และตามทบีกี่กจาหนดไวล้สจาหรกับมนยุษยร์แลล้ววล่า จะตล้องตายหนหนถึกี่ง และหลกัง
จากนกันี้นกร็จะมบีการพลิพากษาฉกันใด” แตล่เอโนคเปป็นกรณบียกเวล้นเพราะวล่าเขาเปป็นภาพเลร็งของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ยกังมาไมล่



ถถึง เขาเปป็นภาพเลร็งของเหลล่าวลิสยุทธลิชนทบีกี่จะยกังมบีชบีวลิตอยรูล่ตอนทบีกี่พระเยซรูเสดร็จมาในการรกับขถึนี้นนกันี้นและทบีกี่จะถรูกรกับขถึนี้น
ไปโดยไมล่ประสบความตาย (1 คร. 15:51-53; 1 ธส. 4:15-17)

ผมไมล่รรูล้วล่าเอโนคเปป็นผรูล้หนถึกี่งทบีกี่มบีความเชพกี่อหรพอไมล่กล่อนเมธรูเสลาหร์เกลิด พระคจาขล้อนกันี้นกลล่าววล่าเอโนคดจาเนลิน
กกับพระเจล้าหลกังจากเขาไดล้ใหล้กจาเนลิดเมธรูเสลาหร์แลล้ว

การนมกัสการพระเจล้าเปป็นเรพกี่องหนถึกี่ง การดจาเนลินกกับพระองคร์เปป็นอบีกเรพกี่องเลย อาแบลนมกัสการพระเจล้า
ดล้วยเครพกี่องบรูชาหนถึกี่ง แตล่เอโนคดจาเนลินกกับพระองคร์วกันแลล้ววกันเลล่าเปป็นเวลาสามรล้อยปปี-และการรล่วมสามกัคคบีธรรม
นกันี้นกร็หอมหวานมากขถึนี้นเรพกี่อย ๆ ขณะทบีกี่ทกันี้งสองเดลินไปดล้วยกกัน สองคนเดลินไปดล้วยกกันไมล่ไดล้นอกจากวล่าพวกเขา
ตกลงกกันไวล้กล่อน เอโนคไดล้ตกลงกกับพระเจล้าและเดลินไปกกับพระองคร์ในเวลาหนถึกี่งเมพกี่อคนอพกี่น ๆ เพลิกเฉยพระองคร์ 
และเอโนค “มบีพยานนบีนี้วล่า ทล่านเปป็นทบีกี่พอพระทกัยพระเจล้า”

มบีการรล่วมสามกัคคบีธรรมในการเดลินกกับพระเจล้าทบีกี่เราไมล่สามารถรรูล้จกักไดล้โดยวลิธบีอพกี่นใด เมพกี่อเราเดลินกกับ
พระเจล้า เรากร็เรบียนรรูล้จากพระองคร์ ในยรูดาส 14,15 เอโนคพรูดถถึงการเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองของพระครลิสตร์และการ
พลิพากษาทบีกี่จะตกบนเหลล่าคนชกักี่วอยล่างชกัดเจน แนล่นอนวล่าเขาไดล้รกับการเปปิดเผยนบีนี้จากพระเจล้าขณะทบีกี่ทกันี้งสองเดลินไป
ดล้วยกกันวกันแลล้ววกันเลล่า

ในวกันเหลล่านบีนี้อกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งพระคยุณ พระเจล้าตรกัสแกล่เราแลล้วโดยพระบยุตรของพระองคร์ และเมพกี่อ
เราเดลินกกับพระเยซรู เรากร็เรบียนรรูล้หลายสลิกี่งทบีกี่มบีคล่าทบีกี่เราไมล่อาจเรบียนรรูล้ไดล้โดยวลิธบีอพกี่น พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้เดบียวทบีกี่สามารถ
สอนเราเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งลนี้จาลถึกเหลล่านกันี้นของพระเจล้าขณะทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเปปิดดวงตาแหล่งความเขล้าใจของ
เราและชล่วยใหล้เราสามารถทราบสลิกี่งลนี้จาลถึกและมบีคล่าเหลล่านกันี้นทบีกี่มบีอยรูล่ในพระคกัมภบีรร์บรลิสยุทธลิธิ์ไดล้

เอโนคถรูกรกับขถึนี้นไป “โดยความเชพกี่อ” ดกังนกันี้นพระเจล้าทรงเปปิดเผยแกล่เขาอยล่างแนล่นอนวล่าเขาจะไมล่ตาย 
เพราะความเชพกี่อมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินโดยพระวจนะของพระเจล้า ไมล่มบีหนทางอพกี่นแลล้วทบีกี่จะมบีความเชพกี่อ 
ไมล่ตล้องสงสกัยเลยวล่าพระเจล้าทรงบอกเอโนคแลล้ววล่าเขาจะไมล่ตาย และแมล้วล่าเขามบีชบีวลิตอยรูล่ในทล่ามกลางผรูล้คนทบีกี่กจาลกัง
จะตาย เอโนคกร็เชพกี่อพระเจล้า เขาโกงหลยุมศพโดยความเชพกี่อ เขาถรูกรกับไปโดยความเชพกี่อ “เพพกี่อเขาจะไมล่ประสบ
ความตาย”

ในแงล่รล้อยละมบีนล้อยคนจรลิง ๆ วกันนบีนี้ทบีกี่เชพกี่อในความหวกังอกันมบีสยุขนกันี้นและการปรากฏอกันทรงสงล่าราศบีของ
พระเจล้ายลิกี่งใหญล่และพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเราพระเยซรูครลิสตร์ คนมากมายจะหกัวเราะเยาะผรูล้รกับใชล้หรพอผรูล้เชพกี่อทกักี่วไป
และลล้อเลบียนเมพกี่อผรูล้คนของพระเจล้าเปป็นพยานรกับรองวล่าจะมบีวลิสยุทธลิชนหลายคนทบีกี่จะโกงความตายและไปอยรูล่กกับ
พระเยซรูโดยไมล่ตาย แตล่ทกันี้ง ๆ ทบีกี่มบีการจล้องจกับผลิดและความไมล่เชพกี่ออยรูล่ทกักี่วแผล่นดลินวกันนบีนี้ เรากร็มบีพระสกัญญาของ
พระเจล้า-และเราเชพกี่อพระสกัญญานกันี้นโดยความเชพกี่อ:

“ดล้วยวล่าองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเองจะเสดร็จลงมาจากสวรรคร์ ดล้วยเสบียงกรูล่กล้อง ดล้วยสจาเนบียงของเทพบดบี และ
ดล้วยแตรของพระเจล้า และคนทกันี้งปวงทบีกี่ตายแลล้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขถึนี้นมากล่อน แลล้วพวกเราซถึกี่งยกังเปป็นอยรูล่และ
เหลพออยรูล่ จะถรูกรกับขถึนี้นไปดล้วยกกันกกับคนเหลล่านกันี้นในหมรูล่เมฆ เพพกี่อจะไดล้พบองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าในฟป้าอากาศ และ
อยล่างนกันี้นแหละพวกเรากร็จะอยรูล่กกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเปป็นนลิตยร์” (1 ธส. 4:16,17)

ใชล่ครกับ นบีกี่จะเปป็นการอกัศจรรยร์หนถึกี่งทบีกี่เหนพอธรรมชาตลิ แตล่พระเจล้าทรงกระทจากลิจในแบบทบีกี่มหกัศจรรยร์ 



อกัศจรรยร์ และเหนพอธรรมชาตลิ ครลิสเตบียนทกันี้งหลายเชพกี่อจรลิง ๆ วล่าวกันหนถึกี่งพระเยซรูจะเสดร็จมารกับคนของพระองคร์ 
เหลล่าวลิสยุทธลิชนจะถรูกรกับตกัวไป-ถรูกเปลบีกี่ยนแปลงในชกักี่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว-และจากนกันี้น เหมพอนกกับทบีกี่เอโนค 
“ไมล่ถรูกพบ” เพราะวล่าพระเจล้าทรงรกับตกัวเขาไปแลล้ว คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกทลินี้งไวล้บนแผล่นดลินโลกกร็จะเทบีกี่ยวคล้นหาเหลล่า
คนรกักของพวกเขาและจะไมล่พบพวกเขา

ในลรูกา 17:34-36 พระเยซรูตรกัสวล่า “เราบอกทล่านทกันี้งหลายวล่า ในคพนวกันนกันี้นจะมบีชายสองคนในทบีกี่นอนอกัน
เดบียวกกัน คนหนถึกี่งจะถรูกรกับไป และอบีกคนจะถรูกทลินี้งไวล้ ผรูล้หญลิงสองคนจะกจาลกังโมล่แปป้งดล้วยกกัน คนหนถึกี่งจะถรูกรกับไป 
และอบีกคนจะถรูกทลินี้งไวล้ ชายสองคนจะอยรูล่ในทยุล่งนา คนหนถึกี่งจะถรูกรกับไป และอบีกคนจะถรูกทลินี้งไวล้”

เปาโลกลล่าวแกล่เหลล่าครลิสเตบียนชาวเมพองโครลินธร์วล่า “ดรูกล่อน ขล้าพเจล้าจะสจาแดงความลถึกลกับใหล้พวกทล่าน
เหร็น คพอพวกเราจะไมล่ลล่วงหลกับหมดทยุกคน แตล่พวกเราจะถรูกเปลบีกี่ยนแปลงใหมล่หมด ในชกักี่วขณะเดบียว ในพรลิบตา
เดบียว เวลาเปฝ่าแตรครกันี้งสยุดทล้าย เพราะวล่าแตรนกันี้นจะสล่งเสบียง และคนทกันี้งหลายทบีกี่ตายไปแลล้วจะถรูกบกันดาลใหล้เปป็น
ขถึนี้นมาปราศจากเปฟปี่อยเนล่า และพวกเราจะถรูกเปลบีกี่ยนแปลงใหมล่ เพราะวล่าสลิกี่งซถึกี่งเปฟปี่อยเนล่านบีนี้ตล้องสวมซถึกี่งไมล่เปฟปี่อยเนล่า
และสลิกี่งทบีกี่จะตายนบีนี้ตล้องสวมสลิกี่งทบีกี่จะไมล่มบีวกันตาย ดกังนกันี้น เมพกี่อสลิกี่งซถึกี่งเปฟปี่อยเนล่านบีนี้จะสวมซถึกี่งไมล่มบีวกันเปฟปี่อยเนล่า และสลิกี่งทบีกี่จะ
ตายนบีนี้จะสวมสลิกี่งทบีกี่จะไมล่มบีวกันตาย เมพกี่อนกันี้นถล้อยคจานกันี้นจะสจาเรร็จซถึกี่งมบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘ความตายกร็ถรูกกลพนไปดล้วยการ
มบีชกัย’” (1 คร. 15:51-54)

 ความเชพกี่อของอาแบลเปป็นพยานรกับรองถถึงการเรลิกี่มตล้นของชบีวลิตนลิรกันดรร์-นกักี่นคพอ “ปราศจากการมบีโลหลิต
ไหลออก กร็จะไมล่มบีการทรงยกบาปเลย” ความเชพกี่อของเอโนคเปป็นพยานรกับรองถถึงสล่วนประกอบของชบีวลิตแหล่ง
ความเชพกี่อ-นกักี่นคพอ การดจาเนลินกกับพระเจล้า การไมล่วลิกี่งนจาหนล้าพระองคร์ไป การไมล่เดลินตามวลิถบีของโลกนบีนี้ การไมล่ไป
ตามทางของเราเอง คน ๆ หนถึกี่งทบีกี่เดลินกกับอบีกคนกร็บล่งบอกวล่าความเตร็มใจทบีกี่จะเดลินเปป็นการกระทจาหนถึกี่งทบีกี่สมกัครใจ 
ดกังนกันี้นเอโนคจถึงดจาเนลินกกับพระเจล้า!

มบีหลายสลิกี่งทบีกี่เราเรบียนรรูล้ไดล้จากบกันทถึกเรพกี่องราวสกันี้น ๆ นบีนี้ทบีกี่พระวจนะของพระเจล้าใหล้เกบีกี่ยวกกับเอโนค เราเหร็น
วล่าพระเจล้า ผรูล้ทรงสรล้างสลิกี่งสารพกัดโดยพระเยซรูครลิสตร์ ไมล่ทรงถรูกผรูกมกัดโดยกฎตล่าง ๆ ของธรรมชาตลิ มบีกจาหนดไวล้
แลล้ววล่ามนยุษยร์จะตล้องตายหนหนถึกี่ง (ฮบ. 9:27)- แตล่เอโนคกร็ถรูกรกับไปสวรรคร์โดยไมล่ตาย (เอลบียาหร์ แมล้ถรูกรกับตกัวไป 
[2 พงศร์กษกัตรลิยร์ 2:1-11] กร็จะตายในทล้องถนนของกรยุงเยรรูซาเลร็มในฐานะหนถึกี่งในพยานสองคนนกันี้นของพระเจล้า 
คยุณสามารถอล่านเรพกี่องนบีนี้ไดล้ในวลิวรณร์ บททบีกี่ 11)

บกันทถึกเกบีกี่ยวกกับเอโนคสอนเราดล้วยวล่าพระเจล้าไมล่ทรงกระทจากลิจเหมพอนกกับกกับวลิสยุทธลิชนทยุกคน อาแบลเชพกี่อ
ฟฟังพระเจล้าและเขาถรูกฆล่าตาย เอโนคเดลินกกับพระเจล้า และพระเจล้าทรงรกับเขาไป แตล่ทล่านทบีกี่รกัก พระเจล้าทรงมบีจยุด
ประสงคร์หนถึกี่งในสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระองคร์ทรงกระทจา แมล้วล่าพระองคร์ไมล่ทรงเปปิดเผยจยุดประสงคร์นกันี้นแกล่เราเสมอไป
กร็ตาม: “สลิกี่งเรล้นลกับเหลล่านกันี้นเปป็นของพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของพวกเรา แตล่สลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งทรงสจาแดงนกันี้นเปป็นของ
พวกเรา และของลรูกหลานของพวกเราเปป็นนลิตยร์…” (พบญ. 29:29)

เอโนคกจาลกังเดลินอยรูล่ตอนทบีกี่เขาถรูกรกับตกัวไป ซถึกี่งบล่งบอกวล่ามบีชบีวลิตอยรูล่กกับพระเจล้าในความเปป็นนลิรกันดรร์ และวล่า
เหลล่าวลิสยุทธลิชนทบีกี่ไดล้รกับสงล่าราศบีจะมบีรล่างกายหนถึกี่ง-รล่างกายทบีกี่เปป็นเนพนี้อหนกังและกระดรูกแตล่เปป็นรล่างกายทบีกี่จะสมบรูรณร์
แบบในทยุกดล้าน ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าเอโนคถรูกรกับตกัวไปตอนอายยุสามรล้อยหกสลิบหล้าปปีและเมธรูเสลาหร์มบีชบีวลิตอยรูล่ถถึงเกพอบ



หนถึกี่งพกันปปีกร็บล่งบอกวล่าคนทบีกี่ดจาเนลินตามทางพระเจล้าไมล่จจาเปป็นตล้องอายยุยพนเสมอไป คนอพกี่น ๆ ทบีกี่ถรูกเอล่ยชพกี่อในปฐม
กาล 5 ลล้วนมบีชบีวลิตอยรูล่นานกวล่าเอโนค แตล่ชบีวลิตทบีกี่ยพนยาวไมล่จจาเปป็นตล้องสล่งผลเปป็นพระพร มกันสามารถเปป็นพระพรไดล้
หากเขามบีชบีวลิตอยรูล่เพพกี่อพระเจล้า หรพอเปป็นคจาแชล่งสาปหากเขามบีชบีวลิตอยรูล่เพพกี่อพญามาร

ขล้อ 6: “แตล่โดยปราศจากความเชพกี่อ เปป็นไปไมล่ไดล้ทบีกี่จะเปป็นทบีกี่พอพระทกัยพระองคร์ เพราะวล่าผรูล้ทบีกี่มาหา
พระเจล้านกันี้นตล้องเชพกี่อวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่ และเชพกี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ประทานบจาเหนร็จใหล้แกล่คนเหลล่า
นกันี้นทบีกี่แสวงหาพระองคร์อยล่างขยกันขกันแขร็ง”

หนทางเดบียวทบีกี่จะทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยไดล้คพอ โดยความเชพกี่อ คาอลิน ซถึกี่งเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของแนวคลิด
เสรบีนลิยมและสมกัยใหมล่นลิยม หาทางทบีกี่จะเขล้าถถึงพระเจล้าโดยไมล่พถึกี่งความเชพกี่อ เขามบีศาสนาอยรูล่ในเนพนี้อหนกังแตล่ไมล่ใชล่ใน
ใจของเขา

คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “เชพกี่อ” ในพระคจาขล้อนบีนี้อยรูล่ในรรูปกาลอดบีต ซถึกี่งบล่งบอกถถึง “การกระทจาหนถึกี่งทบีกี่แนล่วแนล่ 
ครกันี้งเดบียวพอ” คนเหลล่านกันี้นทบีกี่มาหาพระเจล้าตล้องเชพกี่อวล่าพระเจล้าทรงเปป็นอยรูล่ และการเชพกี่อวล่าพระเจล้าทรงเปป็นอยรูล่จรลิง
ๆ แลล้วกร็หมายความวล่า แมล้วล่าเราไมล่เคยเหร็นพระเจล้าและไมล่เคยไดล้ยลินพระองคร์ตรกัสเปป็นเสบียงทบีกี่ยลินไดล้ เรากร็เชพกี่อวล่า
พระองคร์ทรงเปป็นพระวลิญญาณนลิรกันดรร์องคร์หนถึกี่ง-พระเยโฮวาหร์ผรูล้ทรงเปป็นอยรูล่ดล้วยพระองคร์เอง เราเชพกี่อวล่าพระเจล้า
แทล้จรลิงหนถึกี่งเดบียวองคร์นกันี้นทรงแตกตล่างกกับพระอพกี่น ๆ ทกันี้งปวง เอโนคเชพกี่อพระเจล้า อกับราฮกัมเชพกี่อพระเจล้า หนทาง
เดบียวทบีกี่จะทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยไดล้กร็คพอ เชพกี่อพระเจล้าเพบียงเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า และไมล่ถาม
คจาถามใด ๆ เลย

ความเชพกี่อยอมรกับขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระเจล้าทรงเปป็น “ผรูล้ประทานบจาเหนร็จใหล้แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่แสวงหา
พระองคร์อยล่างขยกันขกันแขร็ง” คจากรบีกทบีกี่ถรูกใชล้ในทบีกี่นบีนี้มบีความหมายตรงตกัววล่า “ผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ใหล้คล่าจล้างตอบแทน, ผรูล้แจก
จล่ายรางวกัลทกันี้งหลาย” - และพระเจล้าทรงเปป็นเชล่นนกันี้น พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ประทานของประทานอกันดบีและสมบรูรณร์
แบบทยุกประการ (ยากอบ 1:17)

การ “แสวงหาพระองคร์อยล่างขยกันขกันแขร็ง” หมายถถึง “คนหนถึกี่งทบีกี่มบีความปรารถนาพระเจล้าอยล่างมาก”-
ความปรารถนาเหมพอนอยล่างทบีกี่เอโนคมบี-ทบีกี่ปรารถนาการรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับพระเจล้าอยล่างมากจนเขาเตร็มใจเดลิน
กกับพระเจล้า

มบีผรูล้คนทบีกี่พยายามเอาใจพระเจล้าโดยไมล่อาศกัยความเชพกี่อมาโดยตลอด เปาโลกลล่าวแกล่ชาวโรม (โดยพรูดถถึง
คนเหลล่านกันี้นทบีกี่พยายามปนพระราชบกัญญกัตลิกกับพระคยุณ) วล่า “แตล่พวกอลิสราเอล ซถึกี่งไดล้ตลิดตามพระราชบกัญญกัตลิแหล่ง
ความชอบธรรม กร็ไมล่ไดล้ถถึงพระราชบกัญญกัตลิแหล่งความชอบธรรมนกันี้น เพราะเหตยุใดเลล่า เพราะวล่าพวกเขามลิไดล้
แสวงหาความชอบธรรมนกันี้นโดยความเชพกี่อ แตล่เสมพอนแสวงหาความชอบธรรมนกันี้นโดยบรรดาการกระทจาแหล่งพระ
ราชบกัญญกัตลิ” (รม. 9:31,32) และในโรม 4:5 เราอล่านวล่า “แตล่สจาหรกับคนทบีกี่ไมล่อาศกัยการกระทจา แตล่เชพกี่อในพระองคร์
ผรูล้โปรดใหล้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดล้ ความเชพกี่อของคนนกันี้นกร็ถรูกนกับวล่าเปป็นความชอบธรรม” 

ความเชพกี่อเปป็นสลิกี่งจจาเปป็นหากเราอยากใหล้พระเจล้ายอมรกับ ความเชพกี่อในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเยซรู
เปป็นสลิกี่งเดบียวทบีกี่รกับประกกันวล่าพระเจล้าจะทรงยอมรกับเรา



ความเชสยิ่อของคนุณเปป็นของแทจ้ไหม?
คจาถามไมล่ใชล่วล่า “คยุณมบีความเชพกี่อมากพอไหม?” แตล่เปป็น “คยุณแนล่ใจไหมวล่าคยุณไดล้ใชล้ความเชพกี่อในพระเจล้า

แลล้ว?”
ทบีกี่เรารกับความรอดกร็โดยความเชพกี่อ (อฟ. 2:8,9; กลิจการ 16:31)
พระครลิสตร์ประทกับอยรูล่ในใจของเราโดยความเชพกี่อ (อฟ. 3:17)
ชบีวลิตของผรูล้เชพกี่อคพอ ชบีวลิตแหล่งความเชพกี่อ: “ขล้าพเจล้าถรูกตรถึงไวล้กกับพระครลิสตร์แลล้ว แตล่อยล่างไรกร็ตามขล้าพเจล้ากร็

ยกังมบีชบีวลิตอยรูล่ แตล่ไมล่ใชล่ขล้าพเจล้าเอง แตล่พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่ในขล้าพเจล้า และชบีวลิตซถึกี่งขล้าพเจล้าดจารงอยรูล่ในเนพนี้อหนกัง
ขณะนบีนี้ ขล้าพเจล้ากร็ดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อแหล่งพระบยุตรของพระเจล้า ผรูล้ไดล้ทรงรกักขล้าพเจล้า และไดล้ทรงสละพระองคร์
เองเพพกี่อขล้าพเจล้า” (กท. 2:20)

เราเอาชนะโลกโดยความเชพกี่อ (1 ยอหร์น 5:4)
โดยความเชพกี่อเรายพนอยรูล่ไดล้ในชกักี่วโมงแหล่งการทดสอบ (รม. 11:20; 2 คร. 1:24)
เราเดลินโดยความเชพกี่อ (2 คร. 5:7)
คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ (รม. 1:17; ฮบ. 10:38)
เราตล่อสรูล้พญามารโดยความเชพกี่อ (1 ปต. 5:8,9)
โดยความเชพกี่อเรามบีการเขล้าถถึงพระเจล้า-ใชล่แลล้ว เขล้าในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดนกันี้นเลย (อฟ. 3:12; ฮบ. 10:19,20)
โดยความเชพกี่อเราตล่อสรูล้การสรูล้รบอกันดบีนกันี้น (1 ทธ. 6:12)
โดยความเชพกี่อเราวลิกี่งในการแขล่งขกันนกันี้น (ฮบ. 12:1,2)
“สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่ไมล่ไดล้เปป็นมาโดยความเชพกี่อกร็เปป็นบาป” (รม. 14:23)
ทล่านผรูล้อล่านทบีกี่รกักของผมครกับ คยุณแนล่ใจไหมวล่าคยุณอยรูล่ในความเชพกี่อนกันี้น? คยุณเชพกี่อพระเจล้าแลล้วหรพอยกัง? คยุณ

แนล่ใจไหมวล่าความเชพกี่อของคยุณเปป็นของแทล้? จงขยกันขกันแขร็งทบีกี่จะทจาใหล้การทรงเรบียกและการทรงเลพอกของคยุณ
มกักี่นคง จงทราบวล่าคยุณรกับความรอดแลล้วโดยพระคยุณของพระเจล้าผล่านทางความเชพกี่อ เพราะวล่าปราศจากความเชพกี่อ
กร็เปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่จะทจาใหล้พระองคร์พอพระทกัย!

ขล้อ 7: “โดยความเชพกี่อ โนอาหร์ ซถึกี่งไดล้รกับคจาเตพอนจากพระเจล้าถถึงสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ยกังไมล่ปรากฏ ดล้วยความเกรง
กลกัว จถึงไดล้จกัดแจงตล่อเรพอ เพพกี่อชล่วยครอบครกัวของทล่านใหล้รอด โดยเรพอนกันี้นทล่านจถึงไดล้ปรกับโทษโลก และไดล้กลาย
เปป็นทายาทแหล่งความชอบธรรม ซถึกี่งเปป็นโดยความเชพกี่อ”

พระคจาขล้อนบีนี้มบีเอกลกักษณร์ตรงทบีกี่วล่ามกันขถึนี้นตล้นดล้วยคจาวล่า “โดยความเชพกี่อ” และลงทล้ายดล้วยคจาวล่า “โดย
ความเชพกี่อ” ชบีวลิตครลิสเตบียนเรลิกี่มตล้นโดยความเชพกี่อและจบลงในความเชพกี่อ พระเยซรูทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดและผรูล้ทจาใหล้
ความเชพกี่อของเราสจาเรร็จ พระองคร์ทรงเปป็นสารพกัดทบีกี่เราตล้องการระหวล่างการเรลิกี่มตล้นและการสลินี้นสยุดลงของการเดลิน
ทางบนโลกนบีนี้ และไปตลอดชกักี่วนลิรกันดรร์กาล 

บกันทถึกเรพกี่องราวของโนอาหร์เรลิกี่มตล้นในปฐมกาล 5:28 เราเรบียนรรูล้วล่าเขาเปป็นบยุตรของลาเมคและเขามบีบยุตร
ชายสามคน-เชม ฮาม และยาเฟท จากนกันี้นในปฐมกาล 6 เราเรบียนรรูล้เกบีกี่ยวกกับ “การระเบลิดของประชากร”-บยุตร
ชายทกันี้งหลายของพระเจล้าเหร็นบยุตรสาวทกันี้งหลายของมนยุษยร์ พวกเขาเหร็นวล่าบยุตรสาวของมนยุษยร์นกันี้นสวย และพวก



เขารกับพวกเธอไวล้เปป็นภรรยา “จากทยุกคนซถึกี่งพวกเขาไดล้เลพอกไวล้” พวกมนยุษยร์ยกักษร์ไดล้ถพอกจาเนลิดจากการผรูก
สกัมพกันธร์เชล่นนกันี้น ซถึกี่งเปป็นการโจมตบีหนถึกี่งทบีกี่ไดล้เรลิกี่มตล้นทกันทบีทบีกี่พระเจล้าประกาศวล่าเชพนี้อสายของหญลิงนกันี้นจะทจาใหล้หกัวของงรู
นกันี้นฟกชนี้จา)

ผล่านทางการสมรสของบยุตรชายทกันี้งหลายของพระเจล้ากกับพวกบยุตรสาวของมนยุษยร์ พญามารไดล้พยายามทบีกี่
จะทจาใหล้เผล่าพกันธยุร์มนยุษยร์ทกันี้งหมดเสพกี่อมทรามไป-และคงจะทจาเชล่นนกันี้นไปแลล้วหากพระเจล้าไมล่เขล้ามาขกัดขวางโดย
ประกาศวล่าพระองคร์จะทจาลายทกันี้งคนและสกัตวร์:

“และพระเจล้าทรงเหร็นวล่าความชกักี่วของมนยุษยร์มบีมากในแผล่นดลินโลก และเหร็นวล่าจลินตนาการทยุกอยล่างแหล่ง
ความคลิดทกันี้งหลายแหล่งใจของเขาลล้วนแตล่ชกักี่วรล้ายอยล่างเดบียวเสมอไป และพระเยโฮวาหร์ทรงโทมนกัสทบีกี่พระองคร์ไดล้
ทรงสรล้างมนยุษยร์บนแผล่นดลินโลก และมกันทจาใหล้พระองคร์ทรงเศรล้าโศกทบีกี่พระทกัยของพระองคร์ และพระเยโฮวาหร์
ตรกัสวล่า “เราจะทจาลายมนยุษยร์ผรูล้ซถึกี่งเราไดล้สรล้างไปจากพพนี้นแผล่นดลินโลก ทกันี้งมนยุษยร์ และสกัตวร์ และสกัตวร์เลพนี้อยคลาน 
และฝรูงนกแหล่งฟป้าอากาศ เพราะวล่าเราเสบียใจทบีกี่เราไดล้สรล้างพวกเขามา” (ปฐก. 6:5-7)

จากนกันี้นในพระคจาขล้อถกัดไปเราอล่านวล่า “แตล่โนอาหร์ไดล้พบพระคยุณในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์!” 
เหตยุใดโนอาหร์จถึงไดล้พบพระคยุณในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์? ไมล่มบีมนยุษยร์คนใดดบีพอทบีกี่จะไดล้รกับความรอด-
เรารกับความรอดโดยพระคยุณของพระเจล้าผล่านทางความเชพกี่อ และโนอาหร์กร็ไมล่ใชล่ขล้อยกเวล้น เขารกับความรอด
เหมพอนกกันกกับทบีกี่เรารกับความรอด-โดยพระคยุณ แตล่พระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้รอดมาไดล้ทางเดบียวเทล่านกันี้น-ผล่านทางความเชพกี่อ 
และความเชพกี่อมาไดล้ทางเดบียวเทล่านกันี้น-โดยการไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้า ดกังนกันี้นโนอาหร์โดยความเชพกี่อจถึงจกัด
เตรบียมเรพอนกันี้นเพราะเขาเชพกี่อพระเจล้า ชบีวลิตของโนอาหร์พลิสรูจนร์ใหล้เหร็นความรกักของเขาทบีกี่มบีตล่อพระเจล้า และเราทราบ
วล่าการดจาเนลินชบีวลิตอกันชอบธรรมของเขาทจาใหล้ครอบครกัวของเขามกักี่นใจ เพราะวล่าบยุตรชายทกันี้งสามของเขากร็เชพกี่อสลิกี่ง
ทบีกี่พระเจล้าไดล้ประกาศแกล่โนอาหร์ คนอพกี่น ๆ ทยุกคนเยล้ยหยกันความคลิดทบีกี่วล่านนี้จาทล่วมจะปกคลยุมทกันี้งแผล่นดลินโลก-แตล่โน
อาหร์เชพกี่อเรพกี่องนบีนี้เพราะพระเจล้าตรกัสมกันแลล้ว

โนอาหร์ถรูกรกักษาไวล้ผล่านทางนนี้จาทล่วมนกันี้น-ใชล่ครกับ 1 เปโตร 3:20 ประกาศวล่าเขา “รอดจากนนี้จา”-แตล่นนี้จานกันี้น
ไมล่ไดล้ชล่วยเขาใหล้รอด เรพอนกันี้นซถึกี่งถรูกสรล้างตามทบีกี่พระเจล้าทรงบกัญชา ถรูกนนี้จาเหลล่านกันี้นหนยุนขถึนี้น ลอยเหนพอนนี้จาทล่วมนกันี้น 
และโนอาหร์ในเรพอนกันี้นโดยความเชพกี่อจถึงไดล้รกับความรอด

โนอาหร์เปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของชนชาตลิอลิสราเอลในยยุคแหล่งความทยุกขร์ลจาบากใหญล่ยลิกี่ง คนสล่วนนล้อยจะถรูก
ถนอมรกักษาไวล้ผล่านชล่วงเวลานกันี้น เปป็นเวลาทบีกี่พญามารในเนพนี้อหนกังจะครอบครองเปป็นเวลาประมาณเจร็ดปปีซถึกี่งเปป็น
ความทยุกขร์ลจาบากในแบบทบีกี่คงจะทจาลายเนพนี้อหนกังทกันี้งปวงเลยหากพระเจล้าไมล่ทรงใหล้วกันเหลล่านกันี้นยล่นสกันี้นเขล้า (มธ. 
24:22; ยรม. 30:5-7)

เราสกังเกตในปฐมกาล 6:5 วล่าความชกักี่วมบีมากมายบนแผล่นดลินโลกในสมกัยของโนอาหร์จน “จลินตนาการทยุก
อยล่างแหล่งความคลิดทกันี้งหลายแหล่งใจของเขาลล้วนแตล่ชกักี่วรล้ายอยล่างเดบียวเสมอไป!” มนยุษยร์ในสมกัยนกันี้นมบีแตล่ความคลิด
อธรรมและจลินตนาการแตล่ความชกักี่ว พระเยซรูทรงบอกเราในมกัทธลิว 24:37 วล่าในสมกัยของโนอาหร์เปป็นอยล่างไร สมกัย
แหล่งการเสดร็จมาครกันี้งทบีกี่สองขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้ากร็จะเปป็นอยล่างนกันี้น และเมพกี่อเรามองไปรอบตกัวเราวกันนบีนี้ แนล่นอน
วล่ามกันดรูเหมพอนวล่าผรูล้คนสล่วนใหญล่กจาลกังคลิดถถึงแตล่ความชกักี่วและความอธรรม ในสมกัยของโนอาหร์แคล่แปดชบีวลิตไดล้รกับ



ความรอด และคลิดในแงล่รล้อยละผมกร็เกรงวล่ามกันเกพอบแยล่ขนาดนกันี้นวกันนบีนี้
แตล่ทกันี้ง ๆ ทบีกี่มบีความอธรรมอยรูล่รอบตกัวเราและสลิกี่งแวดลล้อมทบีกี่เราอาศกัยอยรูล่ เรากร็สามารถดจาเนลินชบีวลิต

ครลิสเตบียนและเดลินกกับพระเจล้าไดล้ โนอาหร์ทจาเชล่นนกันี้น และเขากร็ทนทยุกขร์กกับการขล่มเหงและการเยล้ยหยกันเยอะ
แนล่นอน ถถึงกระนกันี้น เขากร็เชพกี่อและเชพกี่อฟฟังพระเจล้า ซถึกี่งโดยการทจาเชล่นนกันี้นเขากร็ชล่วยครอบครกัวของตนใหล้รอดและ
ปรกับโทษโลก

สลิกี่งทบีกี่สจาคกัญกร็คพอมบีชายแคล่สองคนเทล่านกันี้นในพระคกัมภบีรร์ทบีกี่มบีกลล่าวไวล้วล่าเดลินกกับพระเจล้า ดาวลิดเปป็นชายคน
หนถึกี่งทบีกี่ตามชอบพระทกัยพระเจล้า (1 ซมอ. 13:14) พระเจล้าตรกัสกกับโมเสสหนล้าตล่อหนล้าและเมพกี่อโมเสสตาย พระเจล้า
กร็ทรงฝฟังศพเขา (อพย. 33:11; พบญ. 34:6) อกับราฮกัมถรูกเรบียกวล่า “สหายของพระเจล้า” (ยากอบ 2:23) แตล่เอ
โนคและโนอาหร์เดลินกกับพระเจล้า (ปฐก. 5:24; 6:9) ผมอยากรรูล้จรลิง ๆ วล่ากบีกี่คนทบีกี่ประกาศตกัววล่าเปป็นเหลล่าผรูล้ตลิดตาม
ของพระเยซรูเจล้าวกันนบีนี้เดลินจรลิง ๆ กกับพระองคร์แบบวกันตล่อวกัน? ขอพระเจล้าทรงโปรดชล่วยเราใหล้ถามคจาถามนกันี้นกกับตกัว
เราเอง!

โนอาหร์ไดล้รกับคจาเตพอนเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งตล่าง ๆ “ทบีกี่ยกังไมล่ปรากฏ” โนอาหร์ยกังไมล่เคยเหร็นฝนสกักหยดเลย ในสมกัย
นกันี้น “พระเยโฮวาหร์พระเจล้ายกังไมล่ไดล้ทจาใหล้ฝนตกบนแผล่นดลินโลก… แตล่มบีหมอกขถึนี้นมาจากแผล่นดลินโลก และทจาใหล้
พพนี้นแผล่นดลินเปปียกชยุล่มทกักี่วไป” (ปฐก. 2:5,6) หมรูล่เมฆในทล้องฟป้า เสบียงฟป้าผล่า สายฟป้าแลบทบีกี่เราเหร็นวกันนบีนี้ ลล้วนเปป็นผล
มาจากการพลิพากษาของพระเจล้า แตล่พระเจล้าตรกัสวล่าฝนจะตก แผล่นดลินโลกทกันี้งสลินี้นจะถรูกปกคลยุมดล้วยนนี้จา-และโน
อาหร์กร็เชพกี่อพระองคร์! คนอพกี่น ๆ ทบีกี่เหลพอกจาลกัง “กลินและดพกี่ม ทจาการสมรสและยกใหล้เปป็นสามบีภรรยากกัน” (มธ. 
24:38) พวกเขากจาลกังคลิดความคลิดตล่าง ๆ ทบีกี่ชกักี่วรล้าย ดจาเนลินชบีวลิตทบีกี่ชกักี่วรล้าย และพวกเขาไมล่มบีเวลาสจาหรกับพระเจล้า
และความชอบธรรม

สลิกี่งทบีกี่พระเจล้าไดล้เปปิดเผยแกล่โนอาหร์เปป็นเหตยุใหล้เขาถรูกนจาพา “ดล้วยความเกรงกลกัว”-ไมล่ใชล่ความกลกัวแบบทบีกี่
คน ๆ หนถึกี่งประสบเวลาเจอกกับศกัตรรูหรพอสกัตวร์ปฝ่า แตล่เปป็นความเกรงกลกัวตามแบบพระเจล้า-ความตะลถึงพรถึงเพรลิด
แบบเคารพยจาเกรงยามอยรูล่ตล่อหนล้าความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า ซถึกี่ง “กระทจาใหล้เกลิดการกลกับใจใหมล่” ผมไมล่เชพกี่อวล่า
จะมบีความรอดทบีกี่แทล้จรลิงโดยทบีกี่ไมล่มบีความยจาเกรงพระเจล้านจาหนล้า!

“ความยจาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นการเรลิกี่มตล้นแหล่งความรรูล้” (สภษ. 1:7)
“ความยจาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นทบีกี่เรลิกี่มตล้นแหล่งสตลิปฟัญญา” (สภษ. 9:10)
โจรทบีกี่สจานถึกผลิดคนนกันี้นบนกางเขนถามเพพกี่อนอาชญากรของตนวล่า “เจล้ากร็ไมล่เกรงกลกัวพระเจล้าหรพอ?” จาก

นกันี้นเขาจถึงมองไปทบีกี่พระเยซรูและทรูลวล่า ““พระองคร์เจล้าขล้า ขอทรงระลถึกถถึงขล้าพระองคร์เมพกี่อพระองคร์เสดร็จมาใน
อาณาจกักรของพระองคร์!” (ลรูกา 23:39-43)

นายคยุกชาวเมพองฟปีลลิปปปีคนนกันี้นตกัวสกักี่นดล้วยความกลกัวและถามเปาโลกกับสลิลาสวล่า “ทล่านทกันี้งหลายเจล้าขล้า 
ขล้าพเจล้าจะตล้องทจาอะไรจถึงจะรอดไดล้” (กลิจการ 16:25-34) จงอล่านขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้ อล่านพวกมกันซนี้จา ๆ ศถึกษา
คล้นควล้าพวกมกัน คยุณจะไดล้รกับประโยชนร์แนล่นอน

ความเกรงกลกัวตามแบบพระเจล้านจาหนล้าการกลกับใจใหมล่ทบีกี่แทล้จรลิง คนบาปจะไมล่มบีทางกลกับใจใหมล่อยล่าง
จรลิงใจจนกวล่าเขาเกรงกลกัวพระเจล้า โดยรรูล้วล่าหากเขารกับโทษอกันสาสมของตน เขากร็จะถรูกเผาไหมล้ในบถึงไฟเปป็นนลิตยร์



ทยุกคนทจาบาปแลล้ว-และคล่าจล้างของบาปคพอความตาย ดกังนกันี้นพระเจล้าจถึงทรงมบีสลิทธลิธิ์ทบีกี่จะลงพระอาชญาเราทยุกคน 
แตล่เพราะเหร็นแกล่พระครลิสตร์พระองคร์จะทรงชล่วยใหล้รอดเฉพาะคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ยอมเชพกี่อเทล่านกันี้น (อฟ. 4:32)

“...โดยความเชพกี่อนกันี้นทล่านจถึงไดล้ปรกับโทษโลก”...” โดยความเชพกี่อของเขาและการจกัดเตรบียมเรพอนกันี้นเพพกี่อ
ตอบสนองตล่อคจาเตพอนทบีกี่พระเจล้าทรงใหล้เขาไวล้ โนอาหร์ไดล้ปรกับโทษชาวโลกทบีกี่เหลพอ “เพราะวล่า ถล้าพระเจล้าไมล่ไดล้ทรง
ยกเวล้นพวกทรูตสวรรคร์ทบีกี่ไดล้ทจาบาปนกันี้น แตล่ไดล้ทรงผลกักพวกเขาลงไปสรูล่นรก และไดล้มอบพวกเขาใหล้อยรูล่ในบรรดา
เครพกี่องจองจจาแหล่งความมพด เพพกี่อทบีกี่จะถรูกคยุมไวล้สจาหรกับการพลิพากษา และไมล่ไดล้ทรงละเวล้นโลกสมกัยโบราณนกันี้น แตล่
ไดล้ทรงชล่วยโนอาหร์ คนทบีกี่แปดนกันี้นใหล้รอด ผรูล้ประกาศความชอบธรรม โดยทรงบกันดาลใหล้นนี้จาทล่วมโลกของคน
อธรรม…องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงทราบวลิธบีทบีกี่จะชล่วยคนทบีกี่ตามทางของพระเจล้าใหล้รอดพล้นจากการทดลองตล่าง ๆ 
และทบีกี่จะสงวนคนอธรรมไวล้สจาหรกับวกันแหล่งการพลิพากษาเพพกี่อทบีกี่จะถรูกลงโทษ” (2 ปต. 2:4,5,9)

ในทบีกี่นบีนี้เราเรบียนรรูล้วล่าโนอาหร์ไมล่เพบียงเชพกี่อพระเจล้าเทล่านกันี้น แตล่เขายกังเปป็นผรูล้ประกาศความชอบธรรมดล้วย สล่วน
ตกัวแลล้ว ผมเชพกี่อวล่าเขาเทศนาทยุกวกันขณะทบีกี่เขาตล่อเรพอนกันี้น ในปฐมกาล 6:3 องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าตรกัสวล่า “วลิญญาณ
ของเราจะไมล่วลิงวอนกกับมนยุษยร์ตลอดไป เพราะเขากร็เปป็นแตล่เนพนี้อหนกังดล้วย ถถึงอยล่างนกันี้นวกันทกันี้งหลายของเขาจะเปป็น
เพบียงหนถึกี่งรล้อยยบีกี่สลิบปปี” ผมเชพกี่อวล่ามกันเปป็นเวลาหนถึกี่งรล้อยยบีกี่สลิบปปีตกันี้งแตล่วกันนกันี้นทบีกี่พระเจล้าประกาศวล่าจะมบีนนี้จาทล่วมจน
กระทกักี่งนนี้จาทล่วมนกันี้นไดล้มาถถึง ผมเชพกี่อวล่าโนอาหร์ทจางานหนกักหนถึกี่งรล้อยยบีกี่สลิบปปีในการตล่อเรพอนกันี้น และขณะทบีกี่เขาทจางาน
หนกักเขากร็เทศนา-ทยุกวกัน พรล้อมกกับไมล้ซยุงทยุกทล่อน หมยุดทยุกตกัว ไมล่ตล้องสงสกัยเลยวล่าเขาพรูดคยุยกกับผรูล้คนแบบเปป็นราย
ตกัวเชล่นกกัน แตล่พวกเขากร็หกัวเราะและลล้อเลบียนเขา แตล่โนอาหร์เชพกี่อพระเจล้า และในปฐมกาล 6:22 เราถรูกบอกวล่า 
“โนอาหร์ไดล้กระทจาดกังนกันี้น ตามทยุกสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงบกัญชาทล่าน ทล่านกร็กระทจาดกังนกันี้น”

ขล่าวสารของโนอาหร์เปป็นขล่าวสารเกบีกี่ยวกกับการพลิพากษาทบีกี่จะมา และหากผรูล้คนเหลล่านกันี้นเชพกี่อขล่าวสารของ
เขา พวกเขากร็คงรกับการชล่วยใหล้พล้นไดล้ แตล่พวกเขาไมล่ไดล้เชพกี่อ “เพราะวล่าพระพลิโรธของพระเจล้าถรูกเปปิดเผยจาก
สวรรคร์ตล่อสรูล้บรรดาความอธรรม และความไมล่ชอบธรรมของมนยุษยร์ ผรูล้ทบีกี่ยถึดกยุมความจรลิงในความไมล่ชอบธรรม”
(รม. 1:18) ผรูล้คนในสมกัยของโนอาหร์ทจาแบบนกันี้นเลย แตล่โนอาหร์โดยความเชพกี่อไดล้เชพกี่อฟฟังพระเจล้า เขาไมล่เคยเหร็นฝน
ตก เขาไมล่เคยเหร็นเรพอ แตล่สลิกี่งทบีกี่พระเจล้าตรกัส โนอาหร์กร็เชพกี่อ

“...และไดล้กลายเปป็นทายาทแหล่งความชอบธรรม ซถึกี่งเปป็นโดยความเชพกี่อ” โนอาหร์ไดล้พบพระคยุณในสาย
พระเนตรขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเพราะวล่าเขาเชพกี่อสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าตรกัส และดกังนกันี้นเขาจถึงกลายเปป็นทายาทเปป็นนลิตยร์
แหล่งความชอบธรรม คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อพระเจล้ากร็กลายเปป็นทายาทแหล่งความไมล่ชอบธรรม และวกันนบีนี้
พวกเขากร็กจาลกังอล้อนวอนขอนนี้จาในนรก! พวกเขาประสบกกับการพลิพากษาอกันนล่ากลกัว ไมล่มบีถล้อยคจาใดทบีกี่เพบียงพอทบีกี่จะ
บรรยายภาพนนี้จาทล่วมนกันี้น และการทจาลายลล้างอกันนล่ากลกัวของมกัน

แตล่โนอาหร์ ภรรยาของเขา บยุตรชายทกันี้งสามของเขาและภรรยาของพวกเขากร็ปลอดภกัยอยรูล่ในเรพอนกันี้นเมพกี่อ
มกันลอยอยรูล่เหนพอนนี้จาทล่วม-และเมพกี่อนนี้จาลดพวกเขากร็กล้าวออกมาเหยบียบบนดลินแหล้ง

โนอาหร์เปป็นชายทบีกี่ไมล่ธรรมดาทบีกี่สยุดคนหนถึกี่ง เขาใชล้ความเชพกี่อในยามทบีกี่ทยุกคนตล่อตล้านเขา เขาตล่อเรพอลจาแรก
ทบีกี่เคยถรูกสรล้างขถึนี้นมา-เรพอลจาใหญล่มหถึมา สรล้างจากไมล้สนโกเฟอรร์ พรล้อมกกับความยาว ความกวล้าง ความสรูง และ
รายละเอบียดทยุกอยล่างตามทบีกี่พระเจล้าไดล้ประทานพลิมพร์เขบียวใหล้แกล่เขา นบีกี่ยลิกี่งโดดเดล่นมากขถึนี้นไปอบีกเมพกี่อเราพลิจารณาวล่า



ในสมกัยนกันี้นไมล่มบีเครพกี่องมพอเครพกี่องใชล้ตล่าง ๆ แบบทบีกี่ใชล้กกันวกันนบีนี้ในการตล่อเรพอ
ผรูล้รกับใชล้สล่วนใหญล่วกันนบีนี้ในองคร์กรครลิสตจกักรทกันี้งหลายทบีกี่มบีแนวคลิดเสรบีนลิยมทกักี่วโลกไมล่ยอมเชพกี่อฟฟังคจาสกักี่งตล่าง ๆ 

ของพระเจล้าเหมพอนอยล่างทบีกี่โนอาหร์เชพกี่อฟฟังในการตล่อเรพอลจามหถึมานกันี้น ในสมกัยของเรา ถล้าพระเจล้าทรงเรบียกใหล้ตล่อ
เรพอขถึนี้นมาลจาหนถึกี่ง พวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมกร็คงตกันี้งคณะกรรมการ หาหนทางและวลิธบีการตล่าง ๆ เพพกี่อ
ตกัดความยาวออกนลิดหนล่อย หกักี่นความกวล้างใหล้สกันี้นลงสองสามนลินี้ว และพวกเขากร็คงลดความสรูงลงเพราะพวกเขา
คงจะประกาศวล่ามกันไมล่ไดล้สกัดสล่วน! โดยพถึกี่งพาสตลิปฟัญญาของตกัวเอง พวกเขากร็คงเลพอกทางของพวกเขาเอง-ซถึกี่งพวก
เขาถพอวล่าดบีกวล่าทางของพระเจล้า พวกเขาคงจะโตล้แยล้งวล่าโดยการประหยกัดตรงโนล้นนลิด ตรงนบีนี้หนล่อย พวกเขากร็จะ
สามารถบรลิจาคเงลินเขล้า “โครงการชล่วยเหลพอคนยากจน” ไดล้

ไมล่แปลกเลยทบีกี่โนอาหร์ถรูกประกาศวล่าชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้า ไมล่แปลกเลยทบีกี่เขาถรูก
ประกาศวล่าเปป็นทายาทแหล่งความชอบธรรมซถึกี่งเปป็นมาโดยความเชพกี่อ ชายผรูล้นบีนี้ของพระเจล้าเทศนาทยุกวกันเปป็นเวลา
กวล่าหนถึกี่งศตวรรษ แตล่เขากร็ไมล่มบีคนกลกับใจรกับเชพกี่อเลย ไมล่มบีเลยสกักคนทบีกี่ไดล้ยลินเขาเทศนารกับสารภาพวล่าตนมบีความ
เชพกี่อในพระเจล้า แตล่ทกันี้ง ๆ ทบีกี่ทกันี้งหมดเปป็นอยล่างนบีนี้ อบีกฝฝ่ายมบีคนเปป็นหมพกี่น ๆ โนอาหร์กร็เทศนาตล่อไป ตล่อเรพอตล่อไป เชพกี่อ
พระเจล้าตล่อไป เพราะถรูกนจาพาดล้วยความเกรงกลกัวตามแบบพระเจล้า เขาจถึงเชพกี่อฟฟังพระเจล้าในทยุกรายละเอบียด

เรามบีคจาเตพอนอกันเครล่งขรถึมทบีกี่วล่ากล่อนพระเยซรูเสดร็จกลกับมายกังแผล่นดลินโลก สมกัยของโนอาหร์จะเกลิดขถึนี้นซนี้จาอบีก
บนแผล่นดลินโลกนบีนี้:

“แตล่สมกัยของโนอาหร์เปป็นอยล่างไร การเสดร็จมาของบยุตรมนยุษยร์กร็จะเปป็นอยล่างนกันี้นดล้วย ดล้วยวล่าในวกันเหลล่า
นกันี้นทบีกี่อยรูล่กล่อนนนี้จาทล่วมนกันี้น คนทกันี้งหลายกจาลกังกลินและดพกี่ม ทจาการสมรสและยกใหล้เปป็นสามบีภรรยากกัน จนถถึงวกันนกันี้นทบีกี่
โนอาหร์เขล้าไปในเรพอ และไมล่ทราบจนนนี้จาทล่วมมา และกวาดเอาพวกเขาไปสลินี้น การเสดร็จมาของบยุตรมนยุษยร์กร็จะ
เปป็นอยล่างนกันี้นดล้วย” (มธ. 24:37-39)

ขอพระเจล้าทรงโปรดประทานคนแบบโนอาหร์มากขถึนี้น นกักเทศนร์แหล่งความชอบธรรมมากขถึนี้นแบบโนอาหร์ 
คนมากขถึนี้นทบีกี่มบีความเชพกี่อทบีกี่จะเชพกี่อพระเจล้า ไมล่วล่าสภาพการณร์รอบขล้างพวกเขาจะเปป็นเชล่นไรกร็ตาม!

“และพระเยโฮวาหร์ตรกัสแกล่โนอาหร์วล่า “เจล้าและครอบครกัวทกันี้งหมดของเจล้าจงเขล้ามาในเรพอ เพราะเราไดล้
เหร็นวล่า เจล้าชอบธรรมตล่อหนล้าเราในชกักี่วอายยุนบีนี้” (ปฐก. 7:1) โนอาหร์ทจาสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระเจล้าทรงบกัญชาเขาใหล้
กระทจา และจากนกันี้นพระเจล้ากร็เสดร็จลงมาและตรวจตราเรพอลจานกันี้นและทรงประทกับตรารกับรองของพระองคร์บนเรพอ
นกันี้น ผมทราบเรพกี่องนกันี้นไดล้อยล่างไร? พระเจล้าตรกัสแกล่โนอาหร์วล่า “เจล้า…จงเขล้ามาในเรพอ” พระเจล้าทรงอยรูล่ในเรพอลจานกันี้น
แลล้ว พระองคร์ตรกัสวล่า “เขล้ามาสลิ โนอาหร์ เราไดล้ตรวจตราผลงานของเจล้าแลล้ว เจล้าไดล้สรล้างตรงตามทบีกี่เราไดล้สกักี่งเจล้าไวล้
พอดบีเลย ดกังนกันี้น เราจถึงเหร็นวล่าเจล้าชอบธรรมตล่อหนล้าเรา”

โนอาหร์เปป็นคนชอบธรรมเพราะวล่าเขาเชพกี่อพระเจล้า อกับราฮกัมเชพกี่อพระเจล้าและนกักี่นกร็ถรูกนกับวล่าเปป็นความ
ชอบธรรมแกล่เขา เราเชพกี่อพระเจล้า และพระองคร์ทรงนกับวล่าเปป็นความชอบธรรม ความชอบธรรมซถึกี่งเปป็นมาจาก
พระเจล้าไมล่ถรูกบรรลยุโดยความพยายาม ไมล่ถรูกไดล้มาโดยคยุณความดบี มกันเปป็นโดยความเชพกี่อ!

ขล้อ 8: “โดยความเชพกี่อ อกับราฮกัม เมพกี่อทล่านถรูกเรบียกใหล้ออกเดลินทางไปยกังสถานทบีกี่ซถึกี่งภายหลกังทล่านจะรกับ
เปป็นมรดก ไดล้เชพกี่อฟฟัง และทล่านไดล้เดลินทางออกไป โดยไมล่ทราบวล่าทล่านจะไปยกังทบีกี่ไหน”



มบีบยุคคลผรูล้ยลิกี่งใหญล่จจานวนมากในทล่ามกลางเหลล่าวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม แตล่อกับราฮกัมเปป็นชายผรูล้
เดบียวทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียกวล่า “สหายของเรา” (อสย. 41:8) ถถึงแมล้วล่าพระเจล้าไมล่ทรงเหร็นแกล่หนล้าผรูล้ใด อกับราฮกัมกร็มบีทบีกี่
พลิเศษในพระทกัยของพระเจล้าและในระบบของพระเจล้า อกับราฮกัมไมล่เพบียงเปป็นชายผรูล้มบีความเชพกี่อ แตล่เขายกังสกัตยร์ซพกี่อ
ตล่อพระเจล้า เปป็นชายทบีกี่มบีความเชพกี่อฟฟังแบบอยุทลิศตกัว ดล้วยเหตยุนบีนี้พระเจล้าจถึงตรกัสถถึงเขาวล่าเปป็น “อกับราฮกัมสหายของ
เรา” ยากอบ 2:23 กลล่าวถถึงเขาวล่า “อกับราฮกัม…สหายของพระเจล้า”

มลิตรภาพกกับพระเจล้าไมล่ไดล้ตกันี้งอยรูล่บนความเชพกี่อเพบียงอยล่างเดบียว แตล่บนความเชพกี่อฟฟังเชล่นกกัน คพนนกันี้นกล่อนทบีกี่
พระเยซรูจะถรูกตรถึงกางเขน พระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ทล่านทกันี้งหลายเปป็นมลิตรสหายของเรา ถล้า
ทล่านทกันี้งหลายกระทจาสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่เราสกักี่งทล่านทกันี้งหลาย” (ยอหร์น 15:14)

พระคกัมภบีรร์มบีหลายเรพกี่องทบีกี่จะกลล่าวเกบีกี่ยวกกับชายผรูล้นบีนี้ทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียกวล่า “สหาย” เราอล่านเกบีกี่ยวกกับเขา
ครกันี้งแรกในปฐมกาล 11:26 และตล่อไปจนถถึงปฐมกาล 25:10 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับเขาในหนกังสพอโยชรูวา, 1 
พงศาวดาร, เนหะมบียร์, เพลงสดยุดบี, กลิจการ, โรม, กาลาเทบีย, ยากอบ และ 1 เปโตร ชพกี่อของอกับราฮกัมถรูกกลล่าวถถึง
มากกวล่าสามรล้อยครกันี้งในพระวจนะของพระเจล้า

ในบทนบีนี้ของเรา เราพบภาพประกอบหล้าประการของความเชพกี่อของอกับราฮกัม:
1. โดยความเชพกี่อ อกับราฮกัมเชพกี่อฟฟังพระเจล้าเมพกี่อเขาถรูกเรบียกใหล้ออกไปจากบล้านของบลิดาและออกไปยกังสถาน

ทบีกี่แหล่งหนถึกี่งซถึกี่งพระเจล้าทรงสกัญญาวล่าจะแสดงใหล้เขาเหร็น (ขล้อ 8) “ไดล้เชพกี่อฟฟัง” บล่งบอกถถึงความเหร็นชอบ
แหล่งความคลิดของเขา 

2. โดยความเชพกี่อ เขาไดล้ออกไป โดยไมล่รรูล้วล่าเขาจะไปทบีกี่ไหน (ขล้อ 8) “ไดล้ออกไป” บอกถถึงการปฏลิบกัตลิของเขา
เขาเชพกี่อฟฟังในคจาพรูดและการกระทจา

3. โดยความเชพกี่อ เขาไดล้ไปถถึงทบีกี่นกักี่น และไดล้กลายเปป็นผรูล้สกัญจรคนหนถึกี่ง (ขล้อ 9)
4. โดยความเชพกี่อ เขาตกันี้งตาคอยนครหนถึกี่งซถึกี่งผรูล้ทรงสรล้างและนายชล่างของนครนกันี้นคพอพระเจล้า (ขล้อ 10)
5. โดยความเชพกี่อ เขาไดล้เชพกี่อฟฟังพระเจล้าเมพกี่อเขาถรูกทดสอบเกบีกี่ยวกกับอลิสอกัค บยุตรชายคนเดบียวของเขา ลรูกแหล่ง

พระสกัญญา (ขล้อ 17)
เมพกี่อเราคลิดถถึงการทรงเรบียกของอกับราฮกัมจากพระเจล้า เรากร็คลิดถถึงปฐมกาล 12:1 และขล้อพระคจาเหลล่านกันี้น

ทบีกี่ตามมา แตล่ในขล้อพระคจาเหลล่านล้นเราอล่านวล่า “บกัดนบีนี้พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสแกล่อกับรามกล่อนหนล้านกันี้นแลล้ววล่า “เจล้าจง
ออกไปจากประเทศของเจล้า และจากญาตลิพบีกี่นล้องของเจล้า และจากบล้านบลิดาของเจล้า ไปยกังแผล่นดลินหนถึกี่งทบีกี่เราจะชบีนี้
ใหล้เจล้าเหร็น…” ปฐมกาล 12:1 เปป็นบกันทถึกเหตยุการณร์เกบีกี่ยวกกับการทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียกอกับราฮกัมกล่อนหนล้านกันี้นแลล้ว-
ไมล่ใชล่ตอนทบีกี่เขาอยรูล่ในเมพองฮาราน แตล่ตอนทบีกี่เขาอยรูล่ในเมพองเออรร์ของชาวเคลเดบีย ทบีกี่วล่าการทรงเรบียกของอกับราฮกัม
นกันี้นคพอตอนทบีกี่เขาอยรูล่ในเมพองเออรร์ของชาวเคลเดบียกร็ถรูกยพนยกันโดยขล้อพระคจาตล่อไปนบีนี้:

เนหะมบียร์ 9:7: “พระองคร์ทรงเปป็นพระเยโฮวาหร์พระเจล้า ผรูล้ไดล้ทรงเลพอกสรรอกับราม และไดล้ทรงนจาทล่าน
ออกมาจากเมพองเออรร์แหล่งประเทศเคลเดบีย และไดล้ประทานนามแกล่ทล่านวล่าอกับราฮกัม”

กลิจการ 7:2-4 ในคจาพยานของสเทเฟน: “และสเทเฟนกลล่าววล่า “ทล่านทกันี้งหลาย พบีกี่นล้องและบรรดาทล่านผรูล้
อาวยุโส ขอตกันี้งใจฟฟังเถลิด พระเจล้าแหล่งสงล่าราศบีไดล้ทรงปรากฏแกล่อกับราฮกัมบลิดาของพวกเรา เมพกี่อทล่านอยรูล่ในประเทศ



เมโสโปตาเมบีย กล่อนทบีกี่ทล่านอาศกัยอยรูล่ในเมพองฮาราน และไดล้ตรกัสกกับทล่านวล่า ‘เจล้าจงออกไปจากประเทศของเจล้า 
และจากญาตลิพบีกี่นล้องของเจล้า และมายกังแผล่นดลินซถึกี่งเราจะสจาแดงใหล้เจล้าเหร็น’ แลล้วอกับราฮกัมไดล้ออกจากแผล่นดลินของ
ชาวเคลเดบีย และอาศกัยอยรูล่ในเมพองฮาราน และจากทบีกี่นกักี่น เมพกี่อบลิดาของทล่านสลินี้นชบีพแลล้ว พระองคร์ทรงยล้ายทล่านเขล้า
มาในแผล่นดลินนบีนี้ ทบีกี่ซถึกี่งทล่านทกันี้งหลายอาศกัยอยรูล่ตอนนบีนี้”

จากบล้านของอกับราฮกัมในเมพองเออรร์ของคนเคลเดบีย พระเจล้าทรงเรบียกเขาใหล้ “ออกเดลินทางไปยกังสถานทบีกี่
ซถึกี่งภายหลกังทล่านจะรกับเปป็นมรดก…” และถถึงแมล้วล่าพระเจล้าไมล่ไดล้ระบยุเจาะจงทจาเลทบีกี่ตกันี้งหรพอเอล่ยชพกี่อสถานทบีกี่นกันี้น โดย
ความเชพกี่ออกับราฮกัมไดล้เชพกี่อฟฟัง:

“และเทราหร์ไดล้พาอกับรามบยุตรชายของเขา กกับโลทบยุตรชายของฮารานผรูล้เปป็นหลานชายของเขา และซา
รายบยุตรสะใภล้ของเขา ผรูล้เปป็นภรรยาของอกับรามบยุตรชายของเขา และเขาทกันี้งหลายออกไปพรล้อมกกับพวกเขาจาก
เมพองเออรร์ของชาวเคลเดบีย เพพกี่อเขล้าไปยกังแผล่นดลินแหล่งคานาอกัน และพวกเขามาถถึงเมพองฮาราน และอาศกัยอยรูล่ทบีกี่นกักี่น
และวกันทกันี้งหมดนกันี้นของเทราหร์คพอสองรล้อยหล้าปปี และเทราหร์สลินี้นชบีวลิตในเมพองฮาราน” (ปฐก. 11:31,32)

ผรูล้นจาของคณะเดลินทางนบีนี้ดรูเหมพอนจะเปป็นเทราหร์ แตล่อกับราฮกัมเปป็นผรูล้เดบียวเทล่านกันี้นทบีกี่ออกเดลินทางโดยความ
เชพกี่อ นบีกี่ถรูกสนกับสนยุนในปฐมกาล 12:1 และในโยชรูวา 24:2,3 เชล่นกกัน ทบีกี่เราอล่านวล่า “และโยชรูวากลล่าวแกล่ประชากร
ทกันี้งสลินี้นวล่า “พระเยโฮวาหร์พระเจล้าแหล่งอลิสราเอลตรกัสดกังนบีนี้วล่า ‘บรรพบยุรยุษของพวกเจล้าไดล้อาศกัยอยรูล่บนฟากแมล่นนี้จาขล้าง
โนล้นในสมกัยโบราณ คพอเทราหร์ บลิดาของอกับราฮกัม และบลิดาของนาโฮรร์ และพวกเขาไดล้ปรนนลิบกัตลิพระอพกี่น ๆ และ
เราไดล้นจาบลิดาของพวกเจล้าคพออกับราฮกัมมาจากฟากแมล่นนี้จาขล้างโนล้น และนจาเขามาตลอดทกักี่วแผล่นดลินแหล่งคานาอกัน 
และกระทจาใหล้เชพนี้อสายของเขาทวบีมากขถึนี้น และใหล้อลิสอกัคแกล่เขา”

ในปฐมกาล 11:32 เราอล่านวล่าเทราหร์ บลิดาของอกับราฮกัม สลินี้นชบีวลิตในเมพองฮาราน และหลกังจากทบีกี่บลิดาของ
เขาเสบียชบีวลิต อกับราฮกัมกร็เดลินทางตล่อไปตามเสล้นทางทบีกี่เขาไดล้เรลิกี่มตล้นตอนทบีกี่เขาออกมาจากแผล่นดลินแหล่งบรรพบยุรยุษ
ของเขา

มบีอยรูล่เจร็ดขกันี้นตอนแหล่งความเชพกี่อแทล้ในชบีวลิตของอกับราฮกัม บลิดาของผรูล้เชพกี่อ:
1. “บกัดนบีนี้พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสแกล่อกับรามกล่อนหนล้านกันี้นแลล้ววล่า “เจล้าจงออกไปจากประเทศของเจล้า และจาก

ญาตลิพบีกี่นล้องของเจล้า และจากบล้านบลิดาของเจล้า ไปยกังแผล่นดลินหนถึกี่งทบีกี่เราจะชบีนี้ใหล้เจล้าเหร็น และเราจะทจาใหล้
เจล้าเปป็นประชาชาตลิใหญล่ประชาชาตลิหนถึกี่ง และเราจะอวยพรเจล้า และทจาใหล้ชพกี่อเสบียงของเจล้าใหญล่โต และ
เจล้าจะเปป็นพระพรหนถึกี่ง และเราจะอวยพรเขาทกันี้งหลายทบีกี่อวยพรเจล้า และสาปแชล่งผรูล้ทบีกี่สาปแชล่งเจล้า และ
ในเจล้าบรรดาครอบครกัวแหล่งแผล่นดลินโลกจะไดล้รกับพระพร” (ปฐก. 12:1-3)
พระเจล้าตรกัสเพบียงวล่า “จงลยุกขถึนี้นและออกไป-ไมล่ใชล่ไปยกังแผล่นดลินหนถึกี่งทบีกี่เราแสดงใหล้เจล้าเหร็นแลล้ว แตล่ไปยกัง

แผล่นดลินหนถึกี่งทบีกี่เราจะแสดงใหล้เจล้าเหร็น” และพระสกัญญาแหล่งพระพรกร็ตามมา พระเจล้าประทานพระบกัญชากล่อน 
และพรล้อมกกับพระบกัญชานกันี้นทรงใหล้พระสกัญญาหลายประการ

2. “ดกังนกันี้น อกับรามจถึงออกไป ตามทบีกี่พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสแกล่ทล่านแลล้ว…” (ปฐก. 12:4) ไมล่ถามคจาถามใด ๆ 
ไมล่มบีการรกับประกกันนอกจากพระสกัญญาของพระเจล้า “เราจะแสดงใหล้เจล้าเหร็น…เราจะทจาใหล้เจล้า…เราจะ
อวยพรเจล้า” พระเจล้าทรงบกัญชา และอกับราฮกัมกร็เชพกี่อฟฟัง



3. “และอกับรามพาซารายภรรยาของทล่าน และโลทบยุตรชายของนล้องชายทล่าน และบรรดาทรกัพยร์สลิกี่งของ
ของพวกเขาทบีกี่พวกเขาไดล้สะสมไวล้ และผรูล้คนทกันี้งหลายทบีกี่พวกเขาไดล้มาในเมพองฮาราน และพวกเขาออกไป
เพพกี่อจะเขล้าไปในแผล่นดลินแหล่งคานาอกัน และพวกเขาไดล้เขล้ามาในแผล่นดลินแหล่งคานาอกัน” (ปฐก. 12:5) ดกัง
นกันี้นเราจถึงเหร็นวล่าอกับราฮกัมเอาสลิกี่งสารพกัดทบีกี่เขาถพอครอง ทกันี้งหมดทบีกี่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกล่เขา

4. “และอกับรามผล่านเขล้าในแผล่นดลินนกันี้นจนถถึงสถานทบีกี่แหล่งเมพองเชเคม จนถถึงทบีกี่ราบแหล่งโมเรหร์ และตอนนกันี้น
ชาวคานาอกันยกังอยรูล่ในแผล่นดลินนกันี้น” (ปฐก. 12:6) เมพกี่ออกับราฮกัมไปถถึงในแผล่นดลินทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้น เหลล่า
ศกัตรรูของพระเจล้ากร็อยรูล่ทบีกี่นกักี่น เขาไมล่ไดล้ทรูลขอพระเจล้าใหล้เอาศกัตรรูเหลล่านกันี้นออกไปกล่อนเขาเขล้าไปแผล่นดลินนกันี้น
ความเชพกี่อแทล้ยล่อมไวล้วางใจพระเจล้าวล่าจะทรงจกัดการกกับพวกศกัตรรู ขล้าวสาลบีและขล้าวละมาน, พวกแกะและ
พวกแพะ, เตลิบโตเคบียงขล้างกกัน, และพระเจล้าทรงดรูแลคนของพระองคร์ (มธ. 13:29,30; 25:32,33)

5. “และพระเยโฮวาหร์ทรงปรากฏแกล่อกับรามและตรกัสวล่า “เราจะใหล้แผล่นดลินนบีนี้แกล่เชพนี้อสายของ
เจล้า”...” (ปฐก. 12:7 วรรคตล้น) เมพกี่อเราเชพกี่อฟฟังองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า พระองคร์กร็ทรงปรากฏเสมอ-ความ
ชล่วยเหลพอทบีกี่พรล้อมในยามลจาบาก

6. อกับราฮกัม “ไดล้สรล้างแทล่นบรูชาแทล่นหนถึกี่งทบีกี่นกักี่นแดล่พระเยโฮวาหร์” (ปฐก. 12:7 วรรคหลกัง)
7. อกับราฮกัม “ตกันี้งเตร็นทร์ของทล่าน”-ไมล่ใชล่ทบีกี่อาศกัยถาวร-และเดลินทางตล่อไป (ปฐก. 12:8,9) เขาอาศกัยอยรูล่ดยุจผรูล้

สกัญจรในแผล่นดลินนกันี้น
ขล้อ 9: “โดยความเชพกี่อ ทล่านไดล้พจานกักในแผล่นดลินแหล่งพระสกัญญานกันี้น เหมพอนอยรูล่ในดลินแดนแปลกถลิกี่น โดย

อาศกัยอยรูล่ในเตร็นทร์ทกันี้งหลายกกับอลิสอกัคและยาโคบ ผรูล้เปป็นทายาทดล้วยกกันกกับทล่านแหล่งพระสกัญญาอกันเดบียวกกันนกันี้น” 
เมพกี่อพระเจล้าทรงเรบียกอกับราฮกัม พระองคร์กร็ตรกัสเพบียงวล่า “จงไปยกังแผล่นดลินหนถึกี่งซถึกี่งเราจะสจาแดงใหล้เจล้า

เหร็น” อกับราฮกัมเชพกี่อฟฟัง และเมพกี่อเขาไปถถึงในคานาอกัน พระเจล้ากร็ทรงปรากฏและเปปิดเผยแกล่เขาวล่าเขาอยรูล่ในแผล่น
ดลินแหล่งพระสกัญญาแลล้ว และอกับราฮกัมทจาอะไร? เขาไมล่ไดล้ปฟักปป้ายแสดงกรรมสลิทธลิธิ์ เขาไมล่ไดล้สรล้างบล้านและลงหลกัก
ปฟักฐานชกักี่วชบีวลิต ไมล่เลยครกับ! เขาสรล้างแทล่นบรูชาอกันหนถึกี่ง เขานมกัสการพระเจล้า และ “โดยความเชพกี่อ ทล่านไดล้พจานกัก
ในแผล่นดลินแหล่งพระสกัญญานกันี้น เหมพอนอยรูล่ในดลินแดนแปลกถลิกี่น โดยอาศกัยอยรูล่ในเตร็นทร์ทกันี้งหลาย!”

เราควรหมายเหตยุวล่าแมล้ชาวคานาอกันยกังอยรูล่ในแผล่นดลินนกันี้น อกับราฮกัมกร็ไมล่ไดล้ประกาศสงครามตล่อศกัตรรูเหลล่า
นบีนี้ พระเจล้าไมล่ไดล้บอกเขาใหล้ยถึดเอาแผล่นดลินนกันี้น พระองคร์ตรกัสวล่า “บกัดนบีนี้จงแหงนตาของเจล้าขถึนี้น และมองดรูจากสถาน
ทบีกี่ทบีกี่เจล้าอยรูล่นบีนี้ไปทางทลิศเหนพอ และไปทางทลิศใตล้ และไปทางทลิศตะวกันออก และไปทางทลิศตะวกันตก เพราะวล่าแผล่น
ดลินทกันี้งหมดซถึกี่งเจล้าเหร็นนบีนี้ เราจะใหล้มกันแกล่เจล้า และแกล่เชพนี้อสายของเจล้าตลอดไปเปป็นนลิตยร์” (ปฐก. 13:14,15) อกับรา
ฮกัมจถึงอาศกัยอยรูล่ในแผล่นดลินนกันี้นดยุจคนตล่างถลิกี่นและผรูล้สกัญจร และไมล่ใชล่ในฐานะเจล้าของ เขารรูล้วล่าเมพกี่อถถึงเวลาทบีกี่กจาหนดไวล้
พระเจล้าจะทรงขกับไลล่ชาวคานาอกันออกไปและยกแผล่นดลินนกันี้นใหล้แกล่เขาและแกล่ชนชาตลิของเขา

มกันไมล่ใชล่ธรรมเนบียมของอกับราฮกัมทบีกี่จะอาศกัยอยรูล่ในเตร็นทร์ เขาไมล่เคยเปป็นนกักเดลินทางมากล่อน เขาไมล่ใชล่คน
เรล่รล่อนโดยสกันดาน เขาชลินกกับการอาศกัยอยรูล่ในบล้านเรพอน ในทล่ามกลางผรูล้คนจจานวนมาก ในนครใหญล่ทบีกี่มบีวกัฒนธรรม 
โอกาส ความมกักี่งคกักี่ง และอภลิสลิทธลิธิ์ทางสกังคม แตล่ชบีวลิตของเขาในคานาอกันกร็แตกตล่างไปจากเดลิมเยอะเลย

แมล้อกับราฮกัมตระหนกักวล่าตนเปป็นเพบียงคนตล่างถลิกี่นและผรูล้สกัญจรในแผล่นดลินนกันี้น ณ เวลานกันี้น พระเจล้ากร็ทรง



บอกเขาแลล้ววล่าเขาเปป็นทายาทคนหนถึกี่งแหล่งพระสกัญญา และเขาเชพกี่อพระเจล้า เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าเขาลงไปยกังอบียลิปตร์
ชกักี่วระยะหนถึกี่ง (ปฐก. 12:10) แตล่ในปฐมกาล 13:1-4 เราอล่านวล่า “และอกับรามขถึนี้นไปจากอบียลิปตร์ ตกัวทล่านและ
ภรรยาของทล่าน และสลิกี่งสารพกัดทบีกี่ทล่านมบีอยรูล่ และโลทไปพรล้อมกกับทล่าน เขล้าไปทางทลิศใตล้ และอกับรามกร็มกักี่งคกักี่งมากใน
ฝรูงสกัตวร์ ในเงลิน และในทองคจา และทล่านไปตล่อในการเดลินทางทกันี้งหลายของทล่านจากทางทลิศใตล้จนถถึงเมพองเบธเอล 
ถถึงสถานทบีกี่ทบีกี่เตร็นทร์ของทล่านเคยตกันี้งอยรูล่ในตอนแรกนกันี้น ระหวล่างเมพองเบธเอลกกับเมพองอกัย จนถถึงสถานทบีกี่แหล่งแทล่น
บรูชานกันี้น ซถึกี่งทล่านเคยสรล้างไวล้ทบีกี่นกักี่นในตอนแรก และทบีกี่นกักี่นอกับรามรล้องออกพระนามของพระเยโฮวาหร์”

อกับราฮกัมเปป็นผรูล้สกัญจรอบีกครกันี้งในแผล่นดลินคานาอกัน-และเขาเปป็นแบบนกันี้นตล่อไปตลอดชบีวลิตทบีกี่เหลพอของเขา 
เกพอบหนถึกี่งรล้อยปปี แทล้จรลิงแลล้วเขาถพอโฉนดแสดงกรรมสลิทธลิธิ์ในแผล่นดลินนกันี้น และโฉนดนกันี้นกร็เปป็นพระสกัญญาหนถึกี่งจาก
พระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ แตล่อกับราฮกัมและเชพนี้อสายของเขา อลิสอกัค และยาโคบ อาศกัยอยรูล่ในแผล่นดลินนกันี้นในเตร็นทร์ทกันี้ง
หลาย ในความเชพกี่อรอคอยเวลาอกันดบีของพระเจล้า วางใจพระองคร์เพราะวล่าพวกเขารรูล้วล่าพระองคร์ทรงสกัตยร์ซพกี่อตล่อ
พระสกัญญาของพระองคร์

เราจะศถึกษาความเชพกี่อของอลิสอกัคและยาโคบทบีหลกังในบทนบีนี้ ในทบีกี่นบีนี้เราเรบียนรรูล้วล่าพวกเขาอาศกัยอยรูล่ใน
พลกับพลา (เตร็นทร์) หลายหลกังกกับอกับราฮกัม “ผรูล้เปป็นทายาทดล้วยกกันกกับทล่านแหล่งพระสกัญญาอกันเดบียวกกันนกันี้น” จง
สกังเกตวล่าพวกเขาเปป็นทายาทดล้วยกกันกกับอกับราฮกัม ไมล่ใชล่ทายาทของอกับราฮกัม พวกเขาเปป็นทายาทรล่วมกกันในพระ
สกัญญานกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรงใหล้ไวล้ มกันไมล่ใชล่เพราะอกับราฮกัมทบีกี่อลิสอกัคไดล้รกับพระสกัญญานกันี้น และไมล่ใชล่เพราะอลิสอกัคทบีกี่ยา
โคบไดล้รกับพระสกัญญานกันี้น พระเจล้าทรงสกัญญาวล่าจะประทานแผล่นดลินนกันี้นใหล้แกล่อกับราฮกัมและแกล่เชพนี้อสายของเขา 
(ปฐก. 12:7; 13:15) และในปฐมกาล 17:8 เราอล่านวล่า “และเราจะใหล้แกล่เจล้า และแกล่เชพนี้อสายของเจล้าทบีกี่มาภาย
หลกังเจล้า คพอแผล่นดลินนบีนี้ทบีกี่เจล้าอาศกัยอยรูล่เปป็นคนแปลกหนล้า แผล่นดลินทกันี้งสลินี้นแหล่งคานาอกัน ใหล้เปป็นกรรมสลิทธลิธิ์นลิรกันดรร์…”

มบีกลล่าวไปกล่อนหนล้านบีนี้แลล้ววล่าชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นประชากรฝฝ่ายโลกทบีกี่มบีพระสกัญญาตล่าง ๆ ฝฝ่ายโลก และ
ครลิสตจกักรเปป็นประชากรฝฝ่ายสวรรคร์พรล้อมกกับพระสกัญญาตล่าง ๆ ฝฝ่ายสวรรคร์ ความเปป็นพลเมพองของเราอยรูล่ใน
สวรรคร์, พระครลิสตร์-ศบีรษะของเราและรากฐานของเรา-ทรงอยรูล่ในสวรรคร์ เรานกักี่งดล้วยกกันในสวรรคสถานในพระ
เยซรูครลิสตร์ เราถรูกซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า

อกับราฮกัมกจาลกังพกักผล่อนอยรูล่ในเมพองบรมสยุขเกษมตอนนบีนี้ ยกังรอคอยการสจาเรร็จจรลิงอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีแหล่ง
พระสกัญญาทกันี้งหลายของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับ “กรรมสลิทธลิธิ์นลิรกันดรร์” นกันี้น ซถึกี่งกร็คพอแผล่นดลินคานาอกันทกันี้งหมด พวกยลิวยกัง
ไมล่ไดล้แผล่นดลินนกันี้นเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์อยล่างเตร็มทบีกี่-แตล่วกันหนถึกี่งพวกเขาจะไดล้!

พระเยโฮวาหร์พระเจล้าตรกัสแกล่อลิสอกัควล่า “จงอาศกัยอยรูล่ในแผล่นดลินนบีนี้ และเราจะอยรูล่กกับเจล้าและจะอวยพร
เจล้า เพราะวล่าแกล่เจล้าและแกล่เชพนี้อสายของเจล้า เราจะใหล้ประเทศเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมด และเราจะทจาใหล้คจาปฏลิญาณซถึกี่งเรา
ไดล้ปฏลิญาณไวล้กกับอกับราฮกัมบลิดาของเจล้านกันี้นสจาเรร็จ” (ปฐก. 26:3)

พระองคร์ตรกัสแกล่ยาโคบวล่า “และแผล่นดลินซถึกี่งเราไดล้ใหล้แกล่อกับราฮกัมและอลิสอกัคแลล้ว เราจะใหล้มกันแกล่เจล้า 
และแกล่เชพนี้อสายของเจล้าทบีกี่มาภายหลกังเจล้าเราจะใหล้แผล่นดลินนบีนี้” (ปฐก. 35:12)

พระเจล้าทรงใหล้พระสกัญญานกันี้น และพระเจล้าไดล้ประทานแผล่นดลินนกันี้น วกันหนถึกี่งชนชาตลิอลิสราเอลจะถพอ
กรรมสลิทธลิธิ์และอาศกัยอยรูล่ในแผล่นดลินนกันี้น



อกับราฮกัมอาศกัยอยรูล่ในแผล่นดลินนกันี้นเกพอบหนถึกี่งศตวรรษ-แผล่นดลินหนถึกี่งทบีกี่เปป็นของเขาโดยพระสกัญญาแตล่ซถึกี่งเขา
อาศกัยอยรูล่ในนกันี้นดยุจคนตล่างถลิกี่นและผรูล้สกัญจร เมพกี่อเขาตาย ทรกัพยร์สลินเดบียวทบีกี่จกับตล้องไดล้ทบีกี่เขาเปป็นเจล้าของคพอ ทยุล่งผพนหนถึกี่ง
ในมกัคเปลาหร์ซถึกี่งเขาซพนี้อจากเอโฟรนคนฮลิตไทตร์เปป็นเงลินสบีกี่รล้อยเชเขล เขาซพนี้อมกันเพพกี่อเปป็นทบีกี่ฝฟังศพสจาหรกับนางซาราหร์ 
และเมพกี่อสลินี้นสยุดการสกัญจรบนโลกนบีนี้ของเขา ตกัวเขากร็ถรูกฝฟังในถนี้จานกันี้นเชล่นกกัน-ยกังเปป็นคนตล่างถลิกี่นและผรูล้สกัญจรเหมพอน
เดลิม เขาตายในความเชพกี่อ ยกังไมล่ไดล้รกับพระสกัญญานกันี้นแตล่ไดล้เหร็นการสจาเรร็จจรลิงของมกันแลล้วแตล่ไกล

ขล้อ 10: “เพราะวล่าทล่านไดล้คอยทล่านครหนถึกี่งซถึกี่งมบีรากฐานทกันี้งหลาย ซถึกี่งผรูล้ทรงสรล้างและนายชล่างของนคร
นกันี้นคพอพระเจล้า”

ภาษากรบีกตรงนบีนี้อล่านวล่า “นครนกันี้น” จากขล้อนบีนี้เราทราบวล่าอกับราฮกัมเชพกี่อวล่ามรดกทบีกี่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้
แกล่เขานกันี้นเปป็นทรกัพยร์มรดกฝฝ่ายสวรรคร์และเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ฝฝ่ายโลกเชล่นกกัน

ในวลิวรณร์ 21 เราอล่านเกบีกี่ยวกกับนครนกันี้น และวล่าบรรดากษกัตรลิยร์แหล่งแผล่นดลินโลกจะนจาสงล่าราศบีและเกบียรตลิ
ของตนเขล้ามาในนครนกันี้น เมพกี่อสลิกี่งสารพกัดถรูกสรล้างขถึนี้นใหมล่แลล้ว จะมบีฟป้าใหมล่ และแผล่นดลินโลกใหมล่ และนครขาวดยุจ
มยุกดานกันี้น และชนชาตลิทกันี้งสลินี้นแหล่งแผล่นดลินโลกจะเขล้าถถึงสารพกัดแหล่งสลิกี่งทรงสรล้างใหมล่ของพระเจล้าไดล้ เราควรอล่าน
วลิวรณร์ บททบีกี่ 21 และ 22 ในการเชพกี่อมโยงกกับเรพกี่องนบีนี้

อกับราฮกัมทราบไดล้อยล่างไรเกบีกี่ยวกกับนครของพระเจล้า? ไมล่มบีสกักคจากลล่าวถถึงมกันในหนกังสพอปฐมกาล อกับราฮกัม
ทราบเกบีกี่ยวกกับนครบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นในแบบเดบียวกกับทบีกี่อาแบลทราบเกบีกี่ยวกกับเครพกี่องสกัตวบรูชาทบีกี่มบีเลพอด ในแบบเดบียวกกับทบีกี่
โนอาหร์ทราบวล่านนี้จาทล่วมจะมา: พระเจล้าตรกัสแกล่เขา! หนทางเดบียวทบีกี่อกับราฮกัมจะทราบไดล้เกบีกี่ยวกกับนครนกันี้นกร็คพอ 
พระเจล้าตล้องบอกเขาเกบีกี่ยวกกับมกัน เขาเชพกี่อพระเจล้า และดล้วยเหตยุนบีนี้เขาจถึงตกันี้งตาคอย “นครนกันี้น…ซถึกี่งผรูล้ทรงสรล้างและ
นายชล่างของนครนกันี้นคพอพระเจล้า”

อกับราฮกัมไมล่ไดล้เหร็นนครนกันี้น แตล่โดยความเชพกี่อเขารรูล้วล่านครนกันี้นมบีอยรูล่จรลิง และวล่าสกักวกันหนถึกี่งเขาจะอาศกัยอยรูล่
ในนครนกันี้น

ขล้อ 11: “โดยความเชพกี่อ ซาราหร์เองเชล่นกกันจถึงไดล้รกับพลกังเพพกี่อจะตกันี้งครรภร์ และไดล้คลอดบยุตรเมพกี่อนางมบีอายยุ
เกลินแลล้ว เพราะนางถพอวล่าพระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงสกัญญานกันี้นทรงเปป็นผรูล้สกัตยร์ซพกี่อ”

บกันทถึกเรพกี่องราวเกบีกี่ยวกกับชบีวลิตของซาราหร์เรลิกี่มตล้นในปฐมกาล 11:29 ทบีกี่เราอล่านวล่า “ชพกี่อภรรยาของอกับราม
คพอซาราย” และตล่อไปจนถถึงปฐมกาล 23:2: “และซาราหร์ไดล้สลินี้นชบีวลิตในเมพองคบีรลิยาทอารบา นบีกี่คพอเมพองเฮโบรน ใน
แผล่นดลินแหล่งคานาอกัน และอกับราฮกัมไดล้มาเพพกี่อไวล้ทยุกขร์ใหล้ซาราหร์ และรล้องไหล้เพพกี่อนาง”

ไมล่มบีกลล่าวมากนกักในบกันทถึกเรพกี่องของซาราหร์เกบีกี่ยวกกับความเชพกี่อของนางหรพอการอยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณของนาง
ซถึกี่งคงจะทจาใหล้เราสกันนลิษฐานวล่านางมบีความโดดเดล่นเพราะความเชพกี่อของนาง แตล่พระเจล้าทรงเกร็บรกักษาบกันทถึกนกันี้น
ไวล้เพราะวล่าพระองคร์ทรงมองเหร็นทบีกี่หกัวใจ และดกังนกันี้นเราจถึงพบวล่าเปโตรใชล้นางซาราหร์เปป็นแบบอยล่างหนถึกี่งของ
ความเปป็นผรูล้หญลิงอกันบรลิสยุทธลิธิ์:

“ดล้วยวล่าตามอยล่างนบีนี้ ในครกันี้งโบราณบรรดาสตรบีผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์กร็เชล่นกกัน ผรูล้ซถึกี่งไดล้วางใจในพระเจล้า ไดล้ประดกับ
กายของตนเอง โดยนบนอบเชพกี่อฟฟังสามบีของตน เหมพอนนางซาราหร์ไดล้เชพกี่อฟฟังอกับราฮกัม โดยเรบียกทล่านวล่านาย พวก
ทล่านกร็เปป็นลรูกหลานของนาง ตราบใดทบีกี่พวกทล่านประพฤตลิดบี และไมล่หวาดกลกัวพรล้อมดล้วยการตกตะลถึงใด ๆ” (1 



ปต. 3:5,6)
“โดยความเชพกี่อ ซาราหร์เองเชล่นกกันจถึงไดล้รกับพลกังเพพกี่อจะตกันี้งครรภร์…” มกันตล้องอาศกัยความเชพกี่อมหาศาล

สจาหรกับซาราหร์ทบีกี่จะเชพกี่อวล่านางจะตกันี้งครรภร์และคลอดลรูก ในปฐมกาล 11:30 เราอล่านวล่า “แตล่ซารายเปป็นหมกัน นาง
หามบีบยุตรไมล่” พระเจล้าทรงสกัญญาอกับราฮกัมแลล้ววล่าเขาจะเปป็นประมยุขของประชาชาตลิหนถึกี่งทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ แตล่หลกังจาก
ชบีวลิตสมรสผล่านไปหลายปปี ซาราหร์กร็ยกังไมล่คลอดบยุตรชายคนหนถึกี่งใหล้แกล่อกับราฮกัม

เราทราบวล่าอกับราฮกัมเชพกี่อวล่าพระเจล้าจะทรงรกักษาพระสกัญญาของพระองคร์ ในปฐมกาล 15:5,6 เราอล่าน
วล่า “และ(พระเจล้า)ทรงนจา(อกับราฮกัม)ออกมากลางแจล้ง และตรกัสวล่า “บกัดนบีนี้ จงมองดรูฟป้าสวรรคร์และนกับดวงดาว
เหลล่านกันี้น ถล้าเจล้าสามารถนกับพวกมกันไดล้” และพระองคร์ตรกัสแกล่ทล่านวล่า “เชพนี้อสายของเจล้าจะเปป็นเชล่นนกันี้น” และทล่าน
(อกับราฮกัม)เชพกี่อในพระเยโฮวาหร์ และพระองคร์ทรงนกับวล่านกักี่นเปป็นความชอบธรรมแกล่ทล่าน”

ไมล่มบีบกันทถึกวล่าพระเจล้าเคยตรกัสแกล่ซาราหร์โดยตรงเลยจนถถึงจยุดนบีนี้ แตล่แนล่นอนวล่าอกับราฮกัมไดล้บอกนางแลล้ว
เกบีกี่ยวกกับพระสกัญญานกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรงใหล้ไวล้เกบีกี่ยวกกับอลิสอกัค เมพกี่อรรูล้วล่าตนเปป็นหมกัน นางจถึงพยายามทบีกี่จะชล่วยพระเจล้า
รกักษาพระสกัญญาของพระองคร์-การกระทจาหนถึกี่งทบีกี่ทกันี้งอกันตรายและเสบียหายหลายแสน: “บกัดนบีนี้ซารายภรรยาของ
อกับรามไมล่มบีบยุตรใหล้ทล่าน และนางมบีสาวใชล้ชาวอบียลิปตร์คนหนถึกี่ง ซถึกี่งมบีชพกี่อวล่าฮาการร์ และซารายไดล้กลล่าวแกล่อกับรามวล่า 
“ดรูเถลิด บกัดนบีนี้พระเยโฮวาหร์ไมล่ใหล้ขล้าพเจล้ามบีบยุตร ขล้าพเจล้าขอรล้องทล่าน จงเขล้าไปหาสาวใชล้ของขล้าพเจล้า บางทบี
ขล้าพเจล้าอาจจะไดล้บยุตรโดยนาง” และอกับรามกร็ตกันี้งใจฟฟังเสบียงของซาราย และซารายภรรยาของอกับรามกร็ยกฮาการร์
คนอบียลิปตร์สาวใชล้ของตน หลกังจากอกับรามไดล้อาศกัยอยรูล่ในแผล่นดลินแหล่งคานาอกันสลิบปปีแลล้ว และใหล้ฮาการร์แกล่อกับราม
สามบีของนางใหล้เปป็นภรรยาของทล่าน” (ปฐก. 16:1-3)

ถถึงแมล้อกับราฮกัมเชพกี่อพระเจล้า เขากร็ฟฟังภรรยาของตน อลิชมาเอล บลิดาของประชาชาตลิอาหรกับ ไดล้เกลิดมา
จากนางฮาการร์ และชาวอาหรกับเปป็นศกัตรรูของชาวอลิสราเอลมาตกันี้งแตล่พวกเขาถพอกจาเนลิดขถึนี้นมา นางฮาการร์เปป็นชาว
อบียลิปตร์ และในพระคกัมภบีรร์ อบียลิปตร์กร็เปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของโลก พระเจล้าจะทรงทจาใหล้พระสกัญญาของพระองคร์สจาเรร็จ
จรลิงผล่านทางบยุตรชายคนหนถึกี่งของอบียลิปตร์หรพอ? พระองคร์จะทรงหกันไปพถึกี่งโลกเพพกี่อทบีกี่จะรกักษาพระสกัญญาของ
พระองคร์หรพอ? คจาตอบถรูกพบในพระวจนะของพระเจล้า:

“และชพกี่อของเจล้าจะไมล่ถรูกเรบียกอบีกตล่อไปวล่า อกับราม แตล่ชพกี่อของเจล้าจะเปป็น อกับราฮกัม เพราะเราทจาใหล้เจล้า
เปป็นบลิดาของประชาชาตลิมากมายแลล้ว…และพระเจล้าตรกัสแกล่อกับราฮกัมวล่า “สจาหรกับซารายภรรยาของเจล้า เจล้าจะไมล่
เรบียกชพกี่อนางวล่า ซาราย แตล่ซาราหร์จะเปป็นชพกี่อของนาง และเราจะอวยพรนาง และใหล้บยุตรชายคนหนถึกี่งแกล่เจล้ามา
จากนางดล้วย ใชล่แลล้ว เราจะอวยพรนาง และนางจะเปป็นมารดาของประชาชาตลิทกันี้งหลาย กษกัตรลิยร์หลายองคร์ของ
ชนหลายชาตลิจะมาจากนาง” (ปฐก. 17:5,15,16)

พระคกัมภบีรร์หลายขล้อบล่งชบีนี้วล่านางซาราหร์ไมล่ไดล้มบีความเชพกี่อเหมพอนอยล่างทบีกี่อกับราฮกัมมบี ในปฐมกาล 16:1,2 
เราเหร็นนางนบนอบเชพกี่อฟฟัง: นางคลิดวล่าพระเจล้าตล้องการความชล่วยเหลพอ และนางจถึงเสนอแนะใหล้สาวใชล้ของนาง
แทนทบีกี่นาง ไมล่ตล้องสงสกัยเลยวล่านบีกี่เปป็นการตกัดสลินใจทบีกี่ยากมากสจาหรกับนาง แตล่มกันกร็ไมล่ไดล้บล่งบอกถถึงความเชพกี่อ 
พระเจล้าไมล่ทรงตล้องการความชล่วยเหลพอของเรา พระองคร์ทรงอยากใหล้เรามบีความเชพกี่อและไวล้วางใจพระองคร์วล่าจะ
ทรงทจาสลิกี่งทบีกี่พระองคร์สกัญญาไวล้ อยล่างดบีทบีกี่สยุด ความเชพกี่อของซาราหร์กร็อล่อนแอสยุดขบีด นางไมล่ไดล้ถล่อมใจ นางถถึงขนาด



ไมล่เคารพยจาเกรงดล้วยซนี้จา นางหกัวเราะใสล่พระพกักตรร์ของพระเจล้า-และจากนกันี้นกร็โกหกเกบีกี่ยวกกับมกันอบีก! อล่านปฐมกาล
18:12-15

การหกัวเราะของซาราหร์แสดงออกถถึงความสงสกัยในพระสกัญญาของพระเจล้าวล่าจะประทานบยุตรชายคน
หนถึกี่งใหล้แกล่นาง นางเปป็นหญลิงชราแลล้ว-มบีอายยุเกพอบหนถึกี่งรล้อยปปี แตล่พระเจล้าทรงรกับประกกันวล่าซาราหร์ไดล้หกัวเราะอบีก
จรลิง ๆ:

“และซาราหร์กลล่าววล่า “พระเจล้าทรงทจาใหล้ขล้าพเจล้าหกัวเราะแลล้ว จนทยุกคนทบีกี่ไดล้ยลินจะพลอยหกัวเราะกกับ
ขล้าพเจล้า” (ปฐก. 21:6) นางตกันี้งชพกี่อบยุตรชายของนางวล่าอลิสอกัค ซถึกี่งแปลวล่า “เสบียงหกัวเราะ”

แมล้วล่านางซาราหร์จะทจาผลิดพลาดหลายอยล่าง ผล่านทางความเชพกี่อนางกร็ไดล้รกับพละกจาลกังเพพกี่อทบีกี่จะตกันี้งครรภร์ 
“เพราะนางถพอวล่าพระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงสกัญญานกันี้นทรงเปป็นผรูล้สกัตยร์ซพกี่อ” พระเจล้าทรงเปปีปี่ยมพระกรยุณาเมพกี่อเราไมล่มบี
มารยาท พระองคร์ทรงรกักษาพระสกัญญาของพระองคร์แมล้เราอาจหกัวเราะใสล่พระพกักตรร์ของพระองคร์ พระเจล้าทรง
เหร็นในใจมนยุษยร์สลิกี่งทบีกี่ตาเปลล่ามองไมล่เหร็น “และไมล่มบีสลิกี่งเนรมลิตสรล้างใด ๆ ทบีกี่ไมล่ไดล้ปรากฏในสายพระเนตรของ
พระองคร์ แตล่สลิกี่งสารพกัดกร็เปลพอยเปลล่าและปรากฏแจล้งตล่อพระเนตรของพระองคร์ผรูล้ซถึกี่งพวกเราตล้องเกบีกี่ยวขล้อง” (ฮบ. 
4:13)

ความเชพกี่อมาโดยการไดล้ยลิน-และการไดล้ยลินโดยพระวจนะของพระเจล้า: “และพระเยโฮวาหร์ทรงเยบีกี่ยมซา
ราหร์ตามทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้ และพระเยโฮวาหร์ทรงทจาแกล่ซาราหร์ตามทบีกี่พระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้ เพราะซาราหร์ตกันี้งครรภร์ 
และคลอดบยุตรชายคนหนถึกี่งใหล้อกับราฮกัมเมพกี่อทล่านชราแลล้ว ตามเวลากจาหนดซถึกี่งพระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่ทล่าน” (ปฐก. 
21:1,2)

ขล้อ 12: “เหตยุฉะนกันี้น ไดล้บกังเกลิดจากชายคนเดบียว และชายคนนกันี้นกร็เทล่ากกับวล่าตายแลล้ว คพอคนเปป็นอกันมาก
ดยุจบรรดาดวงดาวแหล่งทล้องฟป้า และดยุจเมร็ดทรายซถึกี่งอยรูล่รลิมทะเลอกันทบีกี่ไมล่อาจนกับไดล้” 

เปาโลกลล่าวแกล่ชาวโรมเกบีกี่ยวกกับอกับราฮกัมวล่า “เหตยุฉะนกันี้น การเปป็นทายาทจถึงขถึนี้นอยรูล่กกับความเชพกี่อ เพพกี่อการ
เปป็นทายาทจะไดล้เปป็นตามพระคยุณ เพพกี่อพระสกัญญานกันี้นจะเปป็นทบีกี่แนล่ใจแกล่ผรูล้สพบเชพนี้อสายทยุกคน มลิใชล่แกล่ผรูล้สพบเชพนี้อสาย
ทบีกี่ถพอพระราชบกัญญกัตลิพวกเดบียว แตล่แกล่คนทบีกี่มบีความเชพกี่อนกันี้นของอกับราฮกัม ผรูล้เปป็นบลิดาของพวกเราทยุกคน…ผรูล้ซถึกี่งไมล่มบี
ความหวกังกร็ยกังไดล้เชพกี่อในความหวกัง เพพกี่อทล่านจะไดล้กลายเปป็นบลิดาของประชาชาตลิมากมาย ตามสลิกี่งซถึกี่งไดล้ตรกัสไวล้แลล้ว
วล่า ‘เชพนี้อสายของเจล้าจะเปป็นเชล่นนกันี้น’ และไมล่ไดล้อล่อนแอในความเชพกี่อ ทล่านมลิไดล้ถพอวล่ารล่างกายของทล่านเองตายแลล้ว
ตอนนบีนี้ เมพกี่อทล่านมบีอายยุประมาณหนถึกี่งรล้อยปปีแลล้ว และมลิไดล้ถพอวล่าครรภร์ของนางซาราหร์เปป็นหมกัน ทล่านมลิไดล้หวกักี่นไหว
ตล่อพระสกัญญาของพระเจล้าโดยความไมล่เชพกี่อ แตล่เขล้มแขร็งในความเชพกี่อ โดยถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจล้า และโดยมบี
ความเชพกี่อมกักี่นอยล่างเตร็มทบีกี่วล่า สลิกี่งใดทบีกี่พระองคร์ตรกัสสกัญญาไวล้แลล้ว พระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะกระทจาใหล้สจาเรร็จ
ดล้วย และเพราะเหตยุนกันี้น ไดล้ทรงถพอวล่าความเชพกี่อของทล่านเปป็นความชอบธรรมแกล่ทล่าน” (รม. 4:16-22 บางสล่วน)

นานเทล่าไรแลล้วทบีกี่คยุณไมล่ไดล้มองขถึนี้นไปบนทล้องฟป้าในคกี่จาคพนทบีกี่ฟป้าโปรล่ง? คยุณนกับดวงดาวไดล้ไหม? พรล้อมกกับ
กลล้องโทรทรรศนร์ใหมล่ ๆ แตล่ละตกัว สลิกี่งประดลิษฐร์ใหมล่ ๆ แตล่ละอกันสจาหรกับการศถึกษาคล้นควล้าดวงดาว มกันกร็เปป็นไปไมล่
ไดล้เลยทบีกี่จะนกับพวกมกัน และใครเลล่าจะพยายามนกับเมร็ดทรายทบีกี่อยรูล่บนชายฝฟัปี่งทะเล? ในการเปรบียบเทบียบอกันเหมาะ
สม พระเจล้าเพบียงผรูล้เดบียวทรงทราบวล่าลรูกกบีกี่คนไดล้สพบเชพนี้อสายมาจากอกับราฮกัมตามฝฝ่ายเนพนี้อหนกัง-แตล่คยุณเชพกี่อใจไดล้เลย



วล่าพระเจล้าทรงทราบ และวกันหนถึกี่งชนชาตลิอลิสราเอลจะยพนดล้วยกกันเพพกี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจล้า เหมพอนกกับทบีกี่ยอหร์
นพรรณนามกันไวล้ในวลิวรณร์ 7:9,10:

“ภายหลกังสลิกี่งนบีนี้ ขล้าพเจล้ากร็มองดรู และดรูเถลิด คนจจานวนมากมาย ซถึกี่งไมล่มบีมนยุษยร์สามารถนกับไดล้เลย จากทยุก
ประชาชาตลิ จากทยุกตระกรูล และประชากร และทยุกภาษา ยพนอยรูล่หนล้าพระทบีกี่นกักี่ง และตล่อพระพกักตรร์พระเมษโปดก 
โดยสวมเสพนี้อคลยุมยาวสบีขาว และถพอใบตาลในมพอของพวกเขา และรล้องดล้วยเสบียงดกัง โดยกลล่าววล่า “ความรอดมบีอยรูล่
ทบีกี่พระเจล้าของพวกเรา ผรูล้ประทกับบนพระทบีกี่นกักี่ง และมบีอยรูล่ทบีกี่พระเมษโปดก!”

ผมไมล่ไดล้หมายความวล่ายลิวทยุกคนทบีกี่เคยมบีชบีวลิตอยรูล่และตายไปแลล้วจะยพนอยรูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าเพพกี่อจะ
เขล้าในแผล่นดลินโลกใหมล่นกันี้น แตล่ประชาชาตลิหนถึกี่งจะถรูกใหล้กจาเนลิดในวกันเดบียวเมพกี่อพวกยลิวเหลล่านกันี้นเหร็นและจจาพระเยซรู
ไดล้เมพกี่อพระองคร์เสดร็จมาในฤทธลิธิ์เดชและสงล่าราศบียลิกี่งใหญล่เมพกี่อสลินี้นยยุคความทยุกขร์ลจาบากนกันี้น พวกเขาจะเหร็นรอยแผล
เปป็นในพระหกัตถร์ของพระองคร์ พวกเขาจะรรูล้จกักและรกับสารภาพพระองคร์วล่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา-และ
พวกเขาจะตลิดตามพระองคร์

ในระหวล่างยยุคแหล่งพระคยุณนบีนี้ พวกยลิวรกับความรอดเหมพอนกกันกกับทบีกี่พวกคนตล่างชาตลิรกับความรอด-โดยการ
เชพกี่อบนพระเยซรู และคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อบนพระองคร์กร็จะถรูกลงพระอาชญา

ขล่าวสารแหล่งความรอดไดล้ถรูกประทานใหล้ “แกล่ยลิวกล่อน”-แตล่ยลิวไดล้ปฏลิเสธมกันเสบีย พระเมสสลิยาหร์นกันี้น พระ
เยซรูครลิสตร์ ไดล้เสดร็จมา “หายลิวกล่อน” พระองคร์ทรงสล่งสลิบสองคนนกันี้นไปและเจร็บสลิบคนนกันี้นดล้วย “แกล่ยลิวกล่อน” และ
แมล้กระทกักี่งหลกังจากวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้นขล่าวสารกร็ถรูกสล่งมอบใหล้แกล่พวกยลิวกล่อน พวกเขาปฏลิเสธขล่าวสารนกันี้นซนี้จาแลล้ว
ซนี้จาอบีก และในทบีกี่สยุดพระเจล้ากร็ทรงเอาชนชาตลิอลิสราเอลออกไปกล่อนชกักี่วคราว พวกเขาไมล่ไดล้ถรูกตกัดออก-พวกเขาแคล่
ถรูกโคล่นลงถถึงดลิน-แตล่รากเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้ตาย (มธ. 21:19) ชนชาตลิอลิสราเอล (ซถึกี่งแสดงเปป็นสกัญลกักษณร์โดยตล้นมะเดพกี่อ
นกันี้น) จะกลายเปป็นประชาชาตลิใหญล่วกันหนถึกี่ง พระสกัญญาทยุกขล้อทบีกี่พระเจล้าทรงทจาไวล้กกับอกับราฮกัมจะถรูกทจาใหล้สจาเรร็จ
จรลิงตามตกัวอกักษร และลรูกหลานของอกับราฮกัมจะเปป็น “ดยุจบรรดาดวงดาวแหล่งทล้องฟป้า และดยุจเมร็ดทรายซถึกี่งอยรูล่รลิม
ทะเลอกันทบีกี่ไมล่อาจนกับไดล้”

ขล้อ 13: “คนเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้นไดล้ตายไปในความเชพกี่อ ยกังไมล่ไดล้รกับตามพระสกัญญาทกันี้งหลายนกันี้น แตล่ไดล้แลเหร็น
พระสกัญญาเหลล่านกันี้นแตล่ไกล และมกักี่นใจในพระสกัญญาเหลล่านกันี้น และยถึดมกักี่นพระสกัญญาเหลล่านกันี้นไวล้ และไดล้ยอมรกับ
วล่าพวกเขาเปป็นพวกคนตล่างชาตลิและผรูล้สกัญจรอยรูล่บนแผล่นดลินโลก”

“คนเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้นไดล้ตายไปในความเชพกี่อ…” “คนเหลล่านบีนี้” หมายถถึงเหลล่าวลิสยุทธลิชนตกันี้งแตล่อาแบลเปป็นตล้น
มา หรพอหมายถถึงตกันี้งแตล่พระคจาขล้อนบีนี้ไปจนจบบทนบีนี้ มกันกร็ไมล่สจาคกัญ พวกเขาทยุกคนมบีชบีวลิตอยรูล่โดยความเชพกี่อและตาย
ในความเชพกี่อ ความเชพกี่อเปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวแหล่งชบีวลิตของพวกเขา พวกเขาเชพกี่อพระเจล้า พวกเขาดจาเนลินชบีวลิตใน
เขตแดนแหล่งความเชพกี่อแทล้ พวกเขาอยรูล่ในโลกแตล่พวกเขาไมล่ไดล้เปป็นของโลก พวกเขาไดล้หยล่านมจากแผล่นดลินโลก
และสลิกี่งตล่าง ๆ ของแผล่นดลินโลกแลล้ว ความเสนล่หาของพวกเขาจดจล่ออยรูล่ทบีกี่สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่อยรูล่เบพนี้องบน จดจล่ออยรูล่ทบีกี่นคร
นกันี้นทบีกี่ผรูล้ทรงสรล้างและนายชล่างของมกันคพอพระเจล้า พระสกัญญาเหลล่านกันี้นของพระเจล้าเปป็นของจรลิงสจาหรกับพวกเขา-มบี
แกล่นสารและเปป็นหลกักฐาน โดยความเชพกี่อพวกเขาไดล้แลเหร็นพระสกัญญาเหลล่านกันี้น โดยความเชพกี่อพวกเขามกักี่นใจ
เกบีกี่ยวกกับพระสกัญญาเหลล่านกันี้น โดยความเชพกี่อพวกเขายถึดมกักี่นพระสกัญญาเหลล่านกันี้น และโดยความเชพกี่อ “คนเหลล่านบีนี้ทกันี้ง



สลินี้น” มบีการปฏลิบกัตลิโดยอาศกัยพระสกัญญาเหลล่านกันี้นของพระเจล้า
“...ยกังไมล่ไดล้รกับตามพระสกัญญาทกันี้งหลายนกันี้น แตล่ไดล้แลเหร็นพระสกัญญาเหลล่านกันี้นแตล่ไกล…” พวกเขาคงไมล่ไดล้

ตายในความเชพกี่อหากมกันไมล่เปป็นเชล่นนบีนี้ เพราะวล่า “ความเชพกี่อคพอ ความจรลิงแทล้ของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกหวกังไวล้ คพอพยาน
หลกักฐานของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่มองไมล่เหร็น” คนเหลล่านบีนี้ทยุกคนไดล้มองไปขล้างหนล้า ไกลไปถถึงอนาคต และโดยความเชพกี่อ
พวกเขาไดล้แลเหร็นบล้านในสวรรคร์ของตนและถพอวล่าสลิกี่งซถึกี่งพวกเขายกังไมล่ไดล้รกับนกันี้นเปป็นของพวกเขาแลล้ว

อกับราฮกัมมองลล่วงหนล้าไปยกังคานาอกัน “ดลินแดนทบีกี่มบีนนี้จานมและนนี้จาผถึนี้งไหลบรลิบรูรณร์” แตล่เขา พรล้อมกกับผรูล้เชพกี่อ
ทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อคนอพกี่น ๆ ในสมกัยของเขา มองพล้นคานาอกันไปยกังดลินแดนทบีกี่ดบีกวล่านกันี้น, นครนกันี้น “ซถึกี่งมบีรากฐานทกันี้งหลาย 
ซถึกี่งผรูล้ทรงสรล้างและนายชล่างของนครนกันี้นคพอพระเจล้า” คนเหลล่านบีนี้มบีนลิมลิตอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบี การตกันี้งตาคอยอกันแสน
ชพกี่นบาน เกบีกี่ยวกกับเชล้าแหล่งการฟฟฟื้นคพนชบีพนกันี้นเมพกี่อพวกเขาจะเหร็นพระเยซรูและเขล้าสรูล่การหยยุดพกักของพระเจล้า

“...และมกักี่นใจในพระสกัญญาเหลล่านกันี้น และยถึดมกักี่นพระสกัญญาเหลล่านกันี้นไวล้…” ความเชพกี่อใหล้ความเชพกี่อมกักี่น
และการรกับประกกันวล่าสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้เปป็นของเราแลล้วตอนนบีนี้ ความเชพกี่อแทล้รกับเอาสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่พระเจล้า
ทรงสกัญญาไวล้ราวกกับวล่าสลิกี่งเหลล่านกันี้นอยรูล่ในมพอของเราแลล้ว

“...และไดล้ยอมรกับวล่าพวกเขาเปป็นพวกคนตล่างถลิกี่นและผรูล้สกัญจรอยรูล่บนแผล่นดลินโลก” ครลิสเตบียนจะตล้องไมล่
รกักโลก และไมล่รกักสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่อยรูล่ในโลก ยลิกี่งเราเกาะสลิกี่งตล่าง ๆ ของแผล่นดลินโลกแบบหลวม ๆ มากเทล่าไร เรากร็ยลิกี่ง
เกาะสลิกี่งตล่าง ๆ ของโลกทบีกี่จะมานกันี้นแนล่นมากขถึนี้นเทล่านกันี้น เหลล่าผรูล้เชพกี่อในสมกัยของอกับราฮกัมตระหนกักอยล่างถล่องแทล้วล่า
แมล้พวกเขามบีทบีกี่พจานกักบนแผล่นดลินโลก พวกเขากร็เปป็นเพบียงคนตล่างถลิกี่นและผรูล้สกัญจรทบีกี่กจาลกังเดลินทางไปยกังดลินแดนหนถึกี่ง
ทบีกี่ดบีกวล่า

ในเพลงสดยุดบี 119:19 ดาวลิดเปป็นพยานรกับรองวล่า “ขล้าพระองคร์เปป็นคนแปลกหนล้าในแผล่นดลินโลก” และ
ในเพลงสดยุดบี 29:12 เขากลล่าววล่า “ขอทรงสดกับฟฟังคจาอธลิษฐานของขล้าพระองคร์ โอ ขล้าแตล่พระเยโฮวาหร์ และขอ
ทรงเงบีกี่ยพระกรรณตล่อเสบียงรล้องทรูลของขล้าพระองคร์ ขออยล่าทรงเงบียบเสบียตล่อนนี้จาตาของขล้าพระองคร์ เพราะขล้า
พระองคร์เปป็นคนตล่างถลิกี่นกกับพระองคร์ และผรูล้สกัญจร เหมพอนบรรพบยุรยุษทยุกคนของขล้าพระองคร์” ยาโคบกลล่าวแกล่
ฟาโรหร์วล่า “วกันทกันี้งหลายแหล่งปปีเหลล่านกันี้นแหล่งการสกัญจรอยรูล่ของขล้าพระองคร์เทล่ากกับหนถึกี่งรล้อยสามสลิบปปี วกันทกันี้งหลาย
แหล่งปปีเหลล่านกันี้นแหล่งชบีวลิตของขล้าพระองคร์กร็นล้อยและชกักี่วรล้าย และไมล่ไดล้ถถึงวกันทกันี้งหลายแหล่งปปีเหลล่านกันี้นแหล่งชบีวลิตของ
บรรพบยุรยุษของขล้าพระองคร์ในวกันทกันี้งหลายแหล่งการสกัญจรอยรูล่ของพวกเขา” (ปฐก. 47:9)

บนแผล่นดลินโลก ครลิสเตบียนไมล่มบี “นครใด ๆ ทบีกี่คงทนถาวร แตล่พวกเราแสวงหานครแหล่งหนถึกี่งทบีกี่จะมา”
(ฮบ. 13:14) เปโตรกลล่าววล่า “พวกทบีกี่รกักอยล่างยลิกี่ง ขล้าพเจล้าขอวลิงวอนพวกทล่านเหมพอนเปป็นบรรดาคนแปลกถลิกี่นและ
เปป็นผรูล้สกัญจร ใหล้ละเวล้นจากบรรดาราคะตกัณหาฝฝ่ายเนพนี้อหนกัง ซถึกี่งทจาสงครามตล่อจลิตวลิญญาณ” (1 ปต. 2:11)

พวกวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมพลิสรูจนร์ใหล้เหร็นความเชพกี่อของตนโดยชบีวลิตของพวกเขา แมล้เราไมล่มบี
คจาพยานทบีกี่เปป็นลายลกักษณร์อกักษรจากพวกเขาทยุกคนกร็ตาม เรพกี่องนล่าเศรล้าในทล่ามกลางเหลล่าคนทบีกี่ประกาศตกัววล่าเปป็น
ผรูล้เชพกี่อวกันนบีนี้กร็คพอวล่า พวกเขาหลายคนเหลพอเกลินดจาเนลินชบีวลิตและทจาตกัวราวกกับวล่าพวกเขาจะอยรูล่บนแผล่นดลินโลกตลอด
ไป ใครบางคนกลล่าวไวล้อยล่างถรูกตล้องแลล้ววล่า “ฉกันเคยมองหาครลิสตจกักร และพบวล่ามกันอยรูล่ในโลก ฉกันเคยมองหา
โลก และพบวล่ามกันอยรูล่ในครลิสตจกักร!” มกันเปป็นเรพกี่องยากวกันนบีนี้ทบีกี่จะแยกแยะความแตกตล่างระหวล่างเหลล่าสมาชลิกค



รลิสตจกักรกกับคนทบีกี่ไมล่ใชล่สมาชลิกครลิสตจกักร มกันไมล่ควรเปป็นแบบนบีนี้เลย-และสจาหรกับผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้ว
อยล่างแทล้จรลิงมกันกร็ไมล่เปป็นแบบนบีนี้ ครลิสเตบียนแทล้ทกันี้งหลายปลล่อยใหล้ความสวล่างของตนสล่องไปตล่อหนล้าคนทกันี้งปวง เพพกี่อ
ทบีกี่คนทกันี้งหลายจะไดล้เหร็นการงานทบีกี่ดบีของพวกเขาและถวายเกบียรตลิพระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเปป็น 
“หมรูล่ชนพลิเศษ… ซถึกี่งมบีความกระตพอรพอรล้นในการงานทบีกี่ดบีทกันี้งหลาย” (ทต. 2:14)

ขล้อ 14: “เพราะบรรดาคนทบีกี่กลล่าวอยล่างนบีนี้กร็ประกาศอยล่างชกัดแจล้งวล่า พวกเขาแสวงหาประเทศแหล่งหนถึกี่ง”
ผรูล้เชพกี่อแทล้ทกันี้งหลายไมล่จจาเปป็นตล้องตลิดปป้ายเพพกี่อโฆษณาวล่าตนเปป็นครลิสเตบียน พวกเขาจะถรูกยอมรกับวล่าเปป็น

ครลิสเตบียนโดยคนไมล่เชพกี่อทกันี้งหลายเพราะวลิธบีทบีกี่พวกเขาดจาเนลินชบีวลิต- “หมรูล่ชนพลิเศษ” ไมล่ใชล่ในรรูปลกักษณร์ทบีกี่ปรากฏ
ภายนอก แตล่ในนลิสกัยและการประพฤตลิ ขณะทบีกี่คนไมล่เชพกี่อวลิตกกกังวลเกบีกี่ยวกกับสภาวะและสภาพการณร์โดยรอบและ
ใชล้ชบีวลิตอยรูล่ในความกลกัวตลอดวล่าจะเกลิดอะไรขถึนี้นในอนาคต ผรูล้เชพกี่อแทล้กร็มบีสกันตลิสยุขอกันสมบรูรณร์ทบีกี่พระเยซรูผรูล้เดบียว
ประทานใหล้ไดล้ สกันตลิสยุขทบีกี่มาโดยการรรูล้จกักพระเยซรูเปป็นการสล่วนตกัวเทล่านกันี้น ถล้าเราบกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิง เรากร็
รกับสารภาพ-ไมล่วล่าจะโดยคจาพรูดหรพอโดยการดจาเนลินชบีวลิตประจจาวกันของเรา-วล่าเราเปป็นเพบียงผรูล้สกัญจรทบีกี่เดลินทางผล่าน
เขล้ามาในแผล่นดลินโลกนบีนี้โดยกจาลกังมยุล่งหนล้าไปสรูล่บล้านในสวรรคร์ของเรา

ขล้อ 15: “และแทล้จรลิง ถล้าพวกเขาคลิดถถึงประเทศนกันี้นทบีกี่พวกเขาจากมา พวกเขากร็คงจะมบีโอกาสกลกับไป
แลล้วไดล้”

อกับราฮกัมสามารถกลกับไปยกังเมพองเออรร์ของคนเคลเดบียไดล้ เขาสามารถกลกับไปอยรูล่ในอบียลิปตร์ไดล้ แตล่เขากร็ไมล่
ไดล้กลกับไป เขาตลิดตามพระเจล้าในความเชพกี่อ และไมล่แสดงออกถถึงความปรารถนาทบีกี่จะกลกับไปยกังแผล่นดลินแหล่ง
บรรพบยุรยุษของเขาเลย

นบีกี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันเกบีกี่ยวกกับผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้ว พวกเขาไมล่มบีความปรารถนาทบีกี่จะกลกับไปสรูล่
ชบีวลิตเกล่า นบีกี่ถรูกกลล่าวชกัดเจนใน 1 ยอหร์น 2:19: “เขาเหลล่านกันี้นไดล้ออกไปจากพวกเรา แตล่เขาเหลล่านกันี้นกร็ไมล่ไดล้เปป็น
ของพวกเรา เพราะวล่าถล้าในตอนนกันี้นพวกเขาเปป็นของพวกเรา พวกเขากร็คงอยรูล่กกับพวกเราตล่อไปแลล้วอยล่างไมล่ตล้อง
สงสกัย แตล่พวกเขาไดล้ออกไปแลล้ว เพพกี่อพวกเขาจะไดล้ปรากฏวล่าพวกเขาหาไดล้เปป็นของพวกเราทยุกคนไมล่”

เมพกี่อเราไดล้ดพกี่มจากนนี้จาทบีกี่มบีชบีวลิตและกลินจากอาหารแหล่งชบีวลิต เมพกี่อเราไดล้มบีประสบการณร์กกับสกันตลิสยุขนกันี้นในการ
รรูล้จกักพระเยซรูเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด เรากร็ไมล่มบีความปรารถนาทบีกี่จะกลกับไปหาสลิกี่งตล่าง ๆ ของเนพนี้อหนกัง เลล้าสยุกรทกันี้ง
หลายของโลก ทยุกวกันกกับพระเยซรูกร็หอมหวานยลิกี่งขถึนี้นและสดใสยลิกี่งขถึนี้นกวล่าเมพกี่อวาน เราไมล่เคยเหร็นพระองคร์ แตล่
ครลิสเตบียนทบีกี่เชพกี่อกร็ชพกี่นชมยลินดบี “ดล้วยความชพกี่นบานเหลพอทบีกี่จะกลล่าวไดล้ และเตร็มเปปีปี่ยมดล้วยสงล่าราศบี” (1 ปต. 1:8)

ขล้อ 16: “แตล่บกัดนบีนี้ พวกเขาปรารถนาประเทศหนถึกี่งทบีกี่ประเสรลิฐกวล่า นกักี่นคพอ ทบีกี่เปป็นแบบสวรรคร์ เหตยุฉะนกันี้น
พระเจล้าจถึงมลิไดล้ทรงละอายทบีกี่จะถรูกเรบียกวล่าเปป็นพระเจล้าของพวกเขา เพราะพระองคร์ไดล้ทรงจกัดเตรบียมนครแหล่งหนถึกี่ง
ไวล้สจาหรกับพวกเขาแลล้ว”

แมล้พวกเขาไมล่สามารถมองเหร็นดล้วยตาเปลล่าสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระเจล้าทรงสกัญญาไวล้แลล้ว พวกเขากร็เชพกี่อพระ
สกัญญาเหลล่านกันี้นของพระองคร์และรกับสารภาพวล่าพวกเขาเปป็นพลเมพองของอบีกดลินแดนหนถึกี่ง พวกเขาเหร็นเลยพล้นคา
นาอกันไป เลยพล้นกรยุงเยรรูซาเลร็มแหล่งโลกนบีนี้ไป พวกเขาปรารถนา “ประเทศหนถึกี่งทบีกี่ประเสรลิฐกวล่า” นกักี่นคพอ ประเทศ
ฝฝ่ายสวรรคร์อกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งพระเจล้าทรงสถลิตอยรูล่และทบีกี่พระเยซรูประทกับอยรูล่บนพระทบีกี่นกักี่งนกันี้น พวกเขายกังไมล่ไดล้รกับพระ



สกัญญาเหลล่านกันี้น แตล่พวกเขากร็เชพกี่อ และดล้วยดวงตาแหล่งความเชพกี่อพวกเขามองเหร็นเลยพล้นทบีกี่อาศกัยทกันี้งปวงแหล่งแผล่น
ดลินโลกไป

“เหตยุฉะนกันี้น (เพราะวล่าพวกเขามบีความเชพกี่อในพระองคร์และวางใจพระองคร์สจาหรกับสลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระองคร์
ทรงสกัญญาไวล้) พระเจล้าจถึงมลิไดล้ทรงละอายทบีกี่จะถรูกเรบียกวล่าเปป็นพระเจล้าของพวกเขา” พระเจล้าทรงไมล่ละอายทบีกี่จะ
ถรูกเรบียกวล่าเปป็นพระเจล้าของผรูล้เชพกี่อคนใดกร็ตาม ถล้าเรากลล่าวยอมรกับพระองคร์ พระองคร์กร็จะตรกัสยอมรกับเรา (มธ. 
10:32,33)

“...พระองคร์ไดล้ทรงจกัดเตรบียมนครแหล่งหนถึกี่งไวล้สจาหรกับพวกเขาแลล้ว” อล่านบททบีกี่ยบีกี่สลิบเอร็ดทกันี้งบทของหนกังสพอ
วลิวรณร์ จงตกันี้งใจศถึกษาคล้นควล้ามกัน ในขล้อพระคจาเหลล่านกันี้นคยุณจะพบคจาบรรยายลกักษณะนครนกันี้นทบีกี่พระเจล้ากจาลกังจกัด
เตรบียมเพพกี่อคนของพระองคร์

ในยอหร์น 14:1,2 พระเยซรูทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “อยล่าใหล้ใจของทล่านทกันี้งหลายวลิตกเลย 
ทล่านทกันี้งหลายเชพกี่อในพระเจล้า จงเชพกี่อในเราดล้วย ในพระนลิเวศนร์ของพระบลิดาเรามบีคฤหาสนร์หลายแหล่ง… เราไปเพพกี่อ
จกัดเตรบียมสถานทบีกี่ไวล้สจาหรกับทล่านทกันี้งหลาย” มบี “คฤหาสนร์หลายแหล่ง” แลล้วในพระนลิเวศของพระบลิดาตอนทบีกี่พระ
เยซรูตรกัสถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ แตล่พระองคร์ไดล้เสดร็จไปเพพกี่อจะจกัดเตรบียมบล้านหลกังหนถึกี่งสจาหรกับเจล้าสาวของพระองคร์ ครลิสต
จกักรพกันธสกัญญาใหมล่ วลิวรณร์ 21 พรรณนาถถึงบล้านนกันี้น นครขาวดยุจมยุกดานกันี้น และเหลล่าวลิสยุทธลิชนภาคพกันธสกัญญา
เดลิมจะเขล้าถถึงนครนกันี้นไดล้

การดจาเนลินชบีวลิตประจจาวกันของเราพลิสรูจนร์ใหล้เหร็นไหมวล่าเราเปป็นคนตล่างถลิกี่นบนแผล่นดลินโลกอยล่างแทล้จรลิง? 
เราเปป็นผรูล้สกัญจรจรลิง ๆ หรพอ? เรากจาลกังบากบกักี่นมยุล่งไปสรูล่นครบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นหรพอไมล่ คพอบล้านนกันี้นทบีกี่เราเหร็นดล้วยดวงตาแหล่ง
ความเชพกี่อเทล่านกันี้น? หรพอเราปรารถนาทบีกี่จะกลกับไปสรูล่อบียลิปตร์ ไปหาหมล้อตล้มเนพนี้อของโลก? เราเปป็นเหมพอนโลทหรพอไมล่ 
ทบีกี่มองไปยกังนครเหลล่านกันี้นแหล่งทบีกี่ราบ โดยปรารถนาตจาแหนล่ง ผลกจาไรและลาภยศสจาหรกับตกัวเอง? หรพอเราเปป็น
เหมพอนอกับราฮกัม ทบีกี่แสวงหานครหนถึกี่งซถึกี่งไมล่สรล้างขถึนี้นดล้วยมพอ นครหนถึกี่งทบีกี่จะเปป็นมรดกนลิรกันดรร์ของเรา?

ชบีวลิตของโลทสรยุปยล่อไดล้ในสองคจา-การออมชอมและความลล้มเหลว 2 เปโตร 2:7 ประกาศวล่าโลทเปป็นคน
ชอบธรรม จลิตวลิญญาณของเขาไดล้รกับความรอดแตล่หนล้าทบีกี่ผรูล้อารกักขาของเขาเสบียไปเพราะเขามบีสายตาจกับจล้องอยรูล่ทบีกี่
โลก สลิกี่งปลรูกสรล้างของเขาทจาดล้วยไมล้ หญล้าแหล้ง และฟาง (1 คร. 3:11-15)

พระเจล้าทรงไมล่ละอายทบีกี่จะถรูกเรบียกวล่าเปป็นพระเจล้าของอกับราฮกัม อลิสอกัค และยาโคบ และของเหลล่าวลิสยุทธลิ
ชนคนอพกี่น ๆ แหล่งภาคพกันธสกัญญาเดลิม ผมอยากรรูล้จรลิง ๆ วล่าพระองคร์ทรงละอายไหมทบีกี่ถรูกเรบียกวล่าเปป็นพระเจล้าของ
ผม? จงถามคจาถามนกันี้นกกับตกัวคยุณเอง เนพกี่องจากพระเจล้าไดล้ประทานสลิกี่งดบีทบีกี่สยุดทบีกี่พระองคร์มบีเพพกี่อเราจะไดล้รกับความ
รอด เรากร็ควรถวายสลิกี่งดบีทบีกี่สยุดทบีกี่เรามบีแดล่พระองคร์เชล่นกกันในหนล้าทบีกี่ผรูล้อารกักขา!

ขล้อ 17: “โดยความเชพกี่อ อกับราฮกัม เมพกี่อทล่านถรูกลองใจ ไดล้ถวายอลิสอกัคเปป็นเครพกี่องบรูชา และทล่านผรูล้ไดล้รกับ
พระสกัญญาเหลล่านกันี้นกร็ไดล้ถวายบยุตรชายคนเดบียวของตนทบีกี่ไดล้ใหล้กจาเนลิดมา”

อกับราฮกัมถรูกทดสอบดล้วยบททดสอบทบีกี่สจาคกัญทบีกี่สยุดทบีกี่มนยุษยร์คนใดจะถรูกเรบียกใหล้เผชลิญไดล้ บกันทถึกเหตยุการณร์
การทดสอบนบีนี้แบบเตร็ม ๆ ถรูกพบในปฐมกาล 22:1-14

“โดยความเชพกี่อ อกับราฮกัม เมพกี่อทล่านถรูกลองใจ…” พระเจล้าไมล่ไดล้ทดลองอกับราฮกัมใหล้ทจาชกักี่ว การทดลองทบีกี่



เขาเจอนบีนี้ ในความหมายหนถึกี่ง กร็เปป็นการทดสอบอยล่างหนถึกี่ง เขาถรูกทดสอบเพพกี่อทบีกี่จะพลิสรูจนร์ใหล้เหร็นความเชพกี่อของ
เขาโดยความเชพกี่อฟฟังและการกระทจาตล่าง ๆ ของเขา

คยุณจะสกังเกตเหร็นจากบกันทถึกเหตยุการณร์ในหนกังสพอปฐมกาลวล่าพระเจล้าไมล่ไดล้เตพอนความจจาอกับราฮกัมเกบีกี่ยว
กกับพระสกัญญาเหลล่านกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงทจาไวล้กกับเขา และพระองคร์ไมล่ไดล้รกับประกกันเขาวล่าพระองคร์จะทรงรกักษาพระ
สกัญญาเหลล่านกันี้น แทนทบีกี่จะเปป็นเชล่นนกันี้น พระเจล้าทรงเตพอนความจจาเขาเกบีกี่ยวกกับความหวกังของเขาในอลิสอกัค ความ
รกักของเขาทบีกี่มบีตล่ออลิสอกัค และขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าอลิสอกัคเปป็นบยุตรชายคนเดบียวของเขา ในปฐมกาล 22:2 พระเจล้าตรกัส
วล่า “บกัดนบีนี้จงพาบยุตรชายของเจล้า บยุตรชายคนเดบียวของเจล้า คพออลิสอกัค ผรูล้ทบีกี่เจล้ารกัก และเจล้าจงไปยกังแผล่นดลินแหล่งโมรลิ
ยาหร์ และถวายเขาทบีกี่นกักี่นเปป็นเครพกี่องเผาบรูชา บนภรูเขาลรูกหนถึกี่งซถึกี่งเราจะบอกเจล้า”

พระเจล้าทรงทราบวล่าอกับราฮกัมรกักอลิสอกัคมากขนาดไหน วล่าความหวกังตล่าง ๆ ของเขาถรูกสะสมไวล้ในบยุตร
ชายคนนบีนี้แหล่งพระสกัญญา ในอลิสอกัคคพอเชพนี้อสายทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้นและพระพรเหลล่านกันี้นทบีกี่จะมาสรูล่ชนชาตลิอลิสราเอล 
พระเจล้ากจาลกังขอใหล้อกับราฮกัมยอมจจานนและถวายสลิกี่งทบีกี่มบีคล่ามากทบีกี่สยุดทบีกี่เขาถพอครอง-อลิสอกัคบยุตรชายทบีกี่บกังเกลิดมาคน
เดบียวของเขา มกันคงเปป็นไปไมล่ไดล้จรลิง ๆ ทบีกี่จะเขล้าใจอยล่างถล่องแทล้วล่าอกับราฮกัมรรูล้สถึกอยล่างไร-แตล่ทล่านทบีกี่รกัก หากคยุณ
ตกันี้งใจศถึกษาคล้นควล้าบกันทถึกเหตยุการณร์ในปฐมกาล คยุณกร็จะหมายเหตยุวล่าอกับราฮกัมไมล่ไดล้พรกี่จาบล่น เขาไมล่ไดล้รล้องทยุกขร์ 
เขาไมล่ไดล้ตกันี้งคจาถามพระเจล้าและไมล่ไดล้เสนอขล้อโตล้แยล้ง ตรงกกันขล้าม เขาเสนอความเชพกี่อฟฟังอกันสมบรูรณร์แบบ: “และ
อกับราฮกัมไดล้ลยุกขถึนี้นแตล่เชล้ามพด และผรูกอานลาของทล่าน และพาคนใชล้หนยุล่มของทล่านสองคนไปกกับทล่าน กกับอลิสอกัค
บยุตรชายของทล่าน และผล่าฟฟนสจาหรกับเครพกี่องเผาบรูชานกันี้น และลยุกขถึนี้น และเดลินทางไปยกังสถานทบีกี่ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรง
บอกทล่าน” (ปฐก. 22:3) 

วกันทบีกี่สามหลกังจากทบีกี่เขาทกันี้งสองออกจากบล้าน พวกเขากร็ไปทบีกี่สถานทบีกี่ทบีกี่กจาหนดไวล้และอกับราฮกัมกลล่าวแกล่
ชายหนยุล่มสองคนทบีกี่ตนพามาดล้วยวล่า “พวกเจล้าจงอยรูล่กกับลาทบีกี่นบีกี่เถลิด และเรากกับเดร็กหนยุล่มจะไปทบีกี่โนล่นและนมกัสการ 
และจะกลกับมายกังพวกเจล้าอบีก” (ปฐก. 22:5)

จงสกังเกตการแสดงออกของความเชพกี่อของอกับราฮกัม: เขาไมล่ไดล้กลล่าววล่า “ขล้าจะไปตรงโนล้น…และกลกับมา
หาพวกเจล้าอบีก” เขากลล่าวอยล่างชกัดแจล้งวล่า “ขล้าและเดร็กหนยุล่มคนนบีนี้จะไป…และกลกับมายกังพวกเจล้าอบีก!” เหร็นไดล้ชกัด
วล่าอกับราฮกัมเชพกี่อวล่าทกันี้งตกัวเขาและอลิสอกัคจะกลกับมายกังทบีกี่ ๆ ชายหนยุล่มทกันี้งสองและลาตกัวนกันี้นกจาลกังรออยรูล่ เขาถพอวล่า
พระเจล้าทรงสามารถทจาใหล้อลิสอกัคเปป็นขถึนี้นจากตายไดล้ และถล้าเขาฆล่าบยุตรชายคนเดบียวของเขาจรลิง ๆ ในความเชพกี่อ
ฟฟังตล่อคจาบกัญชาของพระเจล้า พระเจล้ากร็จะทรงทจาใหล้เขาเปป็นขถึนี้น

จนถถึงเวลานกันี้น เทล่าทบีกี่ประวกัตลิศาสตรร์บกันทถึกไวล้ ไมล่มบีมนยุษยร์คนใดเคยถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นจากตาย อกับราฮกัม
ทราบไดล้อยล่างไรเกบีกี่ยวกกับการเปป็นขถึนี้นของคนตาย? เขาเชพกี่อไดล้อยล่างไรวล่าพระเจล้าจะทรงทจาใหล้อลิสอกัคเปป็นขถึนี้น? คจา
ตอบกร็คพอ โดยความเชพกี่อ พระเจล้าทรงสกัญญาอกับราฮกัมไวล้แลล้ววล่าเชพนี้อสายของเขาจะถรูกทวบีขถึนี้นผล่านทางอลิสอกัค อลิสอกัค
ยกังไมล่มบีลรูก ณ เวลานกันี้น และดล้วยเหตยุนบีนี้หากเขาจะตล้องถรูกฆล่าตาย พระเจล้ากร็จะทรงรกักษาพระสกัญญาของพระองคร์
โดยทจาใหล้เขาเปป็นขถึนี้นจากตาย! อกับราฮกัมเชพกี่อเรพกี่องนบีนี้และปฏลิบกัตลิตามความเชพกี่อนกันี้น

หลายครกันี้งเมพกี่อผรูล้คนอล่านเรพกี่องราวเกบีกี่ยวกกับอลิสอกัค พวกเขากร็คลิดถถึงเขาวล่าเปป็นเดร็กนล้อยอายยุแปดเกล้าขวบ แตล่
ตามบกันทถึกนบีนี้ อลิสอกัคไมล่ไดล้เปป็นแคล่เดร็กหนยุล่ม ณ เวลานกันี้น เขาอายยุประมาณสามสลิบหรพอสามสลิบหล้าปปีแลล้ว



อลิสอกัคถามอกับราฮกัมวล่า “ดรูเถลิด มบีไฟและฟฟน แตล่ลรูกแกะสจาหรกับเครพกี่องเผาบรูชาอยรูล่ทบีกี่ไหน” เขาทกันี้งสองเอา
ทยุกสลิกี่งตลิดตกัวไปดล้วยยกเวล้นลรูกแกะ ในความเชพกี่ออกับราฮกัมตอบกลกับวล่า “ลรูกของพล่อเออ๋ย พระเจล้าจะทรงจกัดเตรบียม
ลรูกแกะไวล้สจาหรกับพระองคร์เองเพพกี่อเปป็นเครพกี่องเผาบรูชา” เขาเชพกี่อแบบนกันี้นจรลิง ๆ และเมพกี่อเขาไปถถึงทบีกี่ภรูเขานกันี้น เขากร็
ไมล่ไดล้นกักี่งลงและรอคอยพระเยโฮวาหร์ เขาเรลิกี่มเตรบียมพรล้อมสจาหรกับเครพกี่องเผาบรูชานกันี้นทกันทบี:

เขาสรล้างแทล่นบรูชาหนถึกี่ง
เขาวางฟฟนบนแทล่นบรูชานกันี้น
เขามกัดตกัวอลิสอกัค บยุตรชายทบีกี่บกังเกลิดมาคนเดบียวของเขา
เขาวางตกัวอลิสอกัคบนแทล่นบรูชานกันี้น
เขาหยลิบมบีดเพพกี่อจะฆล่าอลิสอกัค
อกับราฮกัมเชพกี่อฟฟังพระเจล้า ทบีละขกันี้นตอน เขาอยรูล่ตรงจยุดนกันี้นทบีกี่เขาควรจะอยรูล่ เขาเชพกี่อฟฟังพระเจล้าอยล่างสลินี้น

สยุดใจ และเมพกี่อเราเชพกี่อฟฟังพระเจล้าอยล่างสลินี้นสยุดใจ เมพกี่อเราอยรูล่ในทบีกี่ ๆ เราควรอยรูล่เมพกี่อถถึงเวลาทบีกี่กจาหนดไวล้ พระเจล้ากร็
จะทรงดรูแลเราเสมอ โปรดสกังเกต:

“และทรูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์เรบียกทล่านออกมาจากฟป้าสวรรคร์ และตรกัสวล่า “อกับราฮกัม อกับราฮกัม” 
และทล่านทรูลวล่า “ขล้าพระองคร์อยรูล่ทบีกี่นบีกี่” และพระองคร์ตรกัสวล่า “อยล่าวางมพอของเจล้าบนเดร็กหนยุล่มนกันี้น และเจล้าอยล่า
กระทจาสลิกี่งใด ๆ แกล่เขาเลย เพราะบกัดนบีนี้เรารรูล้แลล้ววล่าเจล้าเกรงกลกัวพระเจล้า โดยเหร็นวล่าเจล้าไมล่ไดล้หวงบยุตรชายของเจล้า
บยุตรชายคนเดบียวของเจล้าจากเรา” และอกับราฮกัมแหงนตาของทล่านขถึนี้นและมองดรู และดรูเถลิด ขล้างหลกังทล่านมบีแกะ
ตกัวผรูล้ตกัวหนถึกี่งทบีกี่ตลิดอยรูล่ในพยุล่มไมล้ทถึบโดยเขาทกันี้งสองของมกัน และอกับราฮกัมกร็ไปและจกับแกะตกัวผรูล้ตกัวนกันี้นมา และถวายมกัน
เปป็นเครพกี่องเผาบรูชาแทนบยุตรชายของทล่าน และอกับราฮกัมเรบียกชพกี่อสถานทบีกี่นกันี้นวล่า เยโฮวาหร์ยลิเรหร์ ตามทบีกี่ถรูกพรูดกกันจน
ทยุกวกันนบีนี้วล่า “ในภรูเขาของพระเยโฮวาหร์นกันี้น สลิกี่งนกันี้นจะถรูกเหร็น”” (ปฐก. 22:11-14)

ถล้าอกับราฮกัมไมล่ไดล้อยรูล่ในทบีกี่ ๆ ถรูกตล้องเมพกี่อถถึงเวลาทบีกี่กจาหนดไวล้ เขากร็คงไมล่ไดล้ประสบกกับการอกัศจรรยร์ทบีกี่แสน
มหกัศจรรยร์นบีนี้ เขากร็คงไมล่ไดล้ยลินคจาชมเชยอกันยลิกี่งใหญล่นกันี้นและการรพนี้อฟฟฟื้นพระสกัญญาอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นของพระเจล้า
ทบีกี่ถรูกใหล้ไวล้ในปฐมกาล 22:15-18

อกับราฮกัมเปป็นแคล่คนธรรมดาเหมพอนคนอพกี่น ๆ จากจยุดยพนฝฝ่ายเนพนี้อหนกัง มกันเปป็นโดยความเชพกี่อทบีกี่เขาเมพกี่อถรูก
ทดสอบ ไดล้ถวายอลิสอกัค “บยุตรชายทบีกี่บกังเกลิดมาคนเดบียวของเขา” อลิสอกัคเปป็นคนเดบียวในพระคกัมภบีรร์ทกันี้งเลล่มยกเวล้น
พระบยุตรของพระเจล้าทบีกี่ถรูกเรบียกวล่าเปป็นบยุตร “ทบีกี่บกังเกลิดมาผรูล้เดบียว”-และแนล่นอนวล่าเขาเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งอกันแสน
อกัศจรรยร์ของพระครลิสตร์ พระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า เทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับพระเจล้า ความเชพกี่อฟฟังของ
อกับราฮกัมถรูกนกับราวกกับวล่าเขาไดล้ทจาการถวายเครพกี่องบรูชานกันี้นเสรร็จสลินี้นจรลิง ๆ แลล้ว พระเจล้าทรงถพอวล่าอลิสอกัคไดล้ถรูกฆล่า
จรลิง ๆ แลล้ว และนกักี่นกร็ถรูกนกับวล่าเปป็นความชอบธรรมแกล่อกับราฮกัม ขณะทบีกี่อกับราฮกัมกจาลกังจะกระทจาการถวายเครพกี่อง
บรูชานกันี้น พระเจล้าทรงเขล้าขกัดขวาง (เมพกี่อเหร็นความเชพกี่อของอกับราฮกัม) และทรงจกัดหาตกัวแทนตกัวหนถึกี่ง ดกังนกันี้นความ
เชพกี่อจถึงถรูกนกับวล่าเสรร็จสลินี้นและปปิดบกัญชบี

ในสถานการณร์ของอกับราฮกัม คนสล่วนใหญล่คงจะกลล่าววล่า “พระเจล้าทจาผลิดพลาดแลล้วอยล่างแนล่นอน คจาขอ
ของพระองคร์ไมล่มบีเหตยุผลเลย อลิสอกัคเปป็นลรูกทบีกี่เกลิดมาอยล่างอกัศจรรยร์นะ และผล่านทางเชพนี้อสายของเขา พระเมสสลิ



ยาหร์จะมา ฉกันถวายเขาเปป็นเครพกี่องบรูชาไมล่ไดล้หรอก” แตล่ถล้าอกับราฮกัมเคยคลิดวล่าพระเจล้าทรงทจาผลิดพลาดแลล้ว พระ
คกัมภบีรร์กร็ไมล่กลล่าวถถึงมกันเลย ผมเชพกี่อวล่าอกับราฮกัมทราบวล่าพระเจล้าทรงรกักษาพระสกัญญาของพระองคร์เกบีกี่ยวกกับการทบีกี่
เขาออกมาจากเมพองเออรร์แหล่งคนเคลเดบียอยล่างแนล่นอนฉกันใด พระองคร์กร็จะทรงรกักษาพระสกัญญาของพระองคร์
เกบีกี่ยวกกับอลิสอกัคเชล่นกกัน อกับราฮกัมไดล้ยลินเสบียงของพระเยโฮวาหร์ เขาเขล้าใจคจาบกัญชาของพระเยโฮวาหร์ และเขาไมล่
ถามคจาถามใด ๆ โดยความเชพกี่อเขาเชพกี่อฟฟัง

ขล้อ 18: “ซถึกี่งมบีกลล่าวไวล้เกบีกี่ยวกกับเขาวล่า ‘เชพนี้อสายของเจล้าจะถรูกเรบียกในอลิสอกัค’”
“เกบีกี่ยวกกับเขา” หมายถถึงอกับราฮกัม ไมล่ใชล่อลิสอกัค อกับราฮกัมเปป็นหกัวขล้อหลกักและตกัวละครหลกักในเนพนี้อหาสล่วน

นบีนี้ของบททบีกี่ 11 “เชพนี้อสายของเจล้าจะถรูกเรบียกในอลิสอกัค” ถรูกบกันทถึกไวล้คจาตล่อคจาในปฐมกาล 21:12 พระสกัญญานบีนี้ถรูก
ใหล้ไวล้แกล่อกับราฮกัมและถถึงแมล้โดยการใชล้เหตยุผลของมนยุษยร์คจาบกัญชาแบบทบีกี่พระเจล้าประทานใหล้แกล่อกับราฮกัมนกันี้นดรู
เหมพอนไรล้สาระและไรล้เหตยุผล โดยความเชพกี่ออกับราฮกัมไดล้เชพกี่อฟฟัง-ไมล่ใชล่ตามหลกักเหตยุผล แตล่ตาม “พระเยโฮวาหร์ตรกัส
ดกังนบีนี้” เชพนี้อสายทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้นกันี้นจะตล้องมาผล่านทางอลิสอกัค เพราะวล่าอลิชมาเอลถรูกตกัดออกไปแลล้วในฐานะทายาท
แหล่งพระสกัญญา (ปฐก. 17:20,21)

อกับราฮกัมไมล่คลิดวล่าพระเจล้าอาจหกันมาหาอลิชมาเอลในฐานะเชพนี้อสายทบีกี่ทรงสกัญญาไวล้-ไมล่เลยสกักนลิด และเขา
ไมล่คลิดวล่าพระเจล้าอาจประทานบยุตรชายอบีกคนใหล้แกล่เขาหากเขาถวายอลิสอกัคเปป็นเครพกี่องบรูชา ไมล่เลยครกับ อกับราฮกัม
เชพกี่อพระเจล้า และพระเจล้าตรกัสไวล้แลล้ววล่า “เชพนี้อสายของเจล้าจะถรูกเรบียกในอลิสอกัค” เขาไมล่ไดล้เขล้าใจคจาตรกัสนบีนี้อยล่าง
ถล่องแทล้ แตล่พระเจล้าตรกัสมกันแลล้ว และอกับราฮกัมเชพกี่อดล้วยความมกักี่นใจอกันไมล่สกักี่นคลอนวล่าพระเจล้าจะทรงทจาเชล่นนกันี้น
จรลิง ๆ

ขล้อ 19: “โดยนกับวล่าพระเจล้าทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะใหล้อลิสอกัคเปป็นขถึนี้นมาไดล้ แมล้กระทกักี่งจากความตาย ซถึกี่ง
จากความตายนกันี้นทล่านไดล้รกับอลิสอกัคกลกับคพนมาอบีกในภาพจจาลอง”

ผรูล้รรูล้พระคกัมภบีรร์บางทล่านเสนอแนะวล่า “ซถึกี่งจากความตายนกันี้นทล่านไดล้รกับอลิสอกัคกลกับคพนมาอบีกในภาพ
จจาลอง” หมายถถึงกจาเนลิดของอลิสอกัค ซถึกี่งมาในเวลาแหล่งชบีวลิตของพวกเขาเมพกี่ออกับราฮกัมและซาราหร์ “เปป็นเหมพอนคน
ตายแลล้ว” ทกันี้งครูล่ ในกรณบีนกันี้น มกันกร็คงเปป็นอกับราฮกัมและซาราหร์ทบีกี่เปป็นเหมพอนคนตายแลล้ว แตล่พระคจาขล้อนบีนี้กลล่าวถถึง
การฟฟฟื้นคพนชบีพ และกจาเนลิดของอลิสอกัคไมล่ใชล่การฟฟฟื้นคพนชบีพ ในทบีกี่นบีนี้ความตายของอลิสอกัคถรูกบอกเปป็นนกัย และอกับรา
ฮกัมเชพกี่อวล่าพระเจล้าทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะทจาใหล้อลิสอกัคเปป็นขถึนี้นจากตายไดล้ ซถึกี่งพระเจล้าทรงทจาแลล้ว “ในภาพจจาลอง” 
หนถึกี่ง อลิสอกัคอยรูล่บนแทล่นบรูชานกันี้น มบีดถรูกหยลิบขถึนี้นมาแลล้ว และอกับราฮกัมกจาลกังจะฆล่าบยุตรชายทบีกี่บกังเกลิดมาคนเดบียวของ
เขา ตามทบีกี่พระเจล้าทรงบกัญชาเขาใหล้กระทจา และทกันใดนกันี้น ขณะทบีกี่อลิสอกัคนอนอยรูล่ในหยุบเขาแหล่งเงามกัจจยุราช 
พระเจล้าทรงชล่วยเขาใหล้พล้นและจกัดเตรบียมแกะผรูล้ตกัวหนถึกี่ง ดกังนกันี้นอกับราฮกัมจถึงรกับอลิสอกัคกลกับคพนสรูล่ชบีวลิตอบีกครกันี้งโดยความ
กรยุณาของพระเจล้าทบีกี่เขาไมล่สมควรไดล้รกับ พระเจล้าทรงอวยพรอกับราฮกัมเพราะความเชพกี่อและความเชพกี่อฟฟังของเขา 
และตรกัสวล่า “บกัดนบีนี้เรารรูล้แลล้ววล่าเจล้าเกรงกลกัวพระเจล้า โดยเหร็นวล่าเจล้าไมล่ไดล้หวงบยุตรชายของเจล้า บยุตรชายคนเดบียว
ของเจล้าจากเรา”

เรากลล่าววล่าเราเชพกี่อพระเจล้า-และเรากร็เชพกี่อจรลิง ๆ จนถถึงจยุดหนถึกี่ง แตล่การเชพกี่อพระเจล้าหมายถถึงการเชพกี่อฟฟัง
พระเจล้า ใคร ๆ กร็เชพกี่อสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่สมเหตยุสมผลไดล้ สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่จกับตล้องไดล้ แตล่ความหวกังทบีกี่มองเหร็นไดล้กร็ไมล่ใชล่ความ



หวกังและเราไมล่ตล้องใชล้ความเชพกี่อกกับสลิกี่งทบีกี่เรามองเหร็น รรูล้สถึก และจกับตล้องไดล้ คนทบีกี่มาหาพระเจล้าตล้องเชพกี่อวล่าพระองคร์
ทรงเปป็นอยรูล่และวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ประทานบจาเหนร็จใหล้แกล่คนทกันี้งหลายทบีกี่แสวงหาพระองคร์อยล่างขยกันขกันแขร็ง 
(ฮบ. 11:6) 

อกับราฮกัมสามารถกลล่าวไดล้วล่า “ขล้าเชพกี่อวล่าพระเจล้าทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะทจาใหล้อลิสอกัคเปป็นขถึนี้นจากตายไดล้” 
แตล่ถล้าเขาไมล่ไดล้สรล้างแทล่นบรูชาเลย ถล้าเขาไมล่ไดล้มกัดตกัวอลิสอกัค วางอลิสอกัคบนแทล่นบรูชาและยกมบีดขถึนี้นมาเพพกี่อจะฆล่าอลิส
อกัค เขากร็คงไมล่ไดล้พลิสรูจนร์ใหล้เหร็นวล่าเขาเชพกี่อจรลิง ๆ วล่าพระเจล้าทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะทจาใหล้อลิสอกัคเปป็นขถึนี้นจากตายไดล้ 
ความเชพกี่อทบีกี่มบีชบีวลิตยล่อมกระทจากลิจ ความเชพกี่อทบีกี่ปราศจากการกระทจากร็ตายเสบียแลล้ว ความเชพกี่อตล้องพลิสรูจนร์ตกัวมกันเอง
ในความเชพกี่อฟฟัง มลิฉะนกันี้นมกันกร็ไมล่ใชล่ความเชพกี่อ เมพกี่อเราเชพกี่อสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าตรกัสอยล่างแทล้จรลิง เรากร็จะปฏลิบกัตลิสอดคลล้อง
กกับสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ตรกัส อกับราฮกัมทจาเชล่นนกันี้นเลย และเมพกี่ออกับราฮกัมพลิสรูจนร์ใหล้เหร็นความเชพกี่อทบีกี่ไมล่รรูล้สกักี่นคลอนของตนโดย
การทบีกี่เขาเตร็มใจเชพกี่อฟฟังพระเจล้าอยล่างสลินี้นสยุดใจ โดยไมล่คจานถึงวล่าจะตล้องเสบียอะไรบล้าง พระเจล้ากร็ทรงชมเชยอกับราฮกัม
และยพนยกันพระสกัญญาตล่าง ๆ ของพระองคร์อบีกครกันี้งในถล้อยคจาอกันนล่าประทกับใจนบีนี้: “...เราไดล้ปฏลิญาณโดยตกัวเราเอง 
พระเยโฮวาหร์ตรกัส วล่าเพราะเจล้าไดล้กระทจาสลิกี่งนบีนี้ และไมล่ไดล้หวงบยุตรชายของเจล้า บยุตรชายคนเดบียวของเจล้า ในการ
อวยพร เราจะอวยพรเจล้า และในการทวบีมากขถึนี้น เราจะทวบีเชพนี้อสายของเจล้าใหล้มากขถึนี้น ดยุจดวงดาวทกันี้งหลายแหล่ง
ฟป้าสวรรคร์ และดยุจเมร็ดทรายซถึกี่งอยรูล่บนฝฟัปี่งทะเล และเชพนี้อสายของเจล้าจะไดล้ประตรูเมพองของเหลล่าศกัตรรูของเขาเปป็น
กรรมสลิทธลิธิ์ และในเชพนี้อสายของเจล้า บรรดาประชาชาตลิแหล่งแผล่นดลินโลกจะไดล้รกับพระพร เพราะเจล้าไดล้เชพกี่อฟฟังเสบียง
ของเรา” (ปฐก. 22:16-18)

อยสออัคและยาโคบ
ขล้อ 20: “โดยความเชพกี่อ อลิสอกัคไดล้อวยพรยาโคบและเอซาว เกบีกี่ยวกกับสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่จะมา”
ประสบการณร์นบีนี้มาถถึงตอนทบีกี่อลิสอกัคชรามากแลล้ว วกันแหล่งการไวล้ทยุกขร์ใหล้เขาใกลล้เขล้ามาแลล้ว (ปฐก. 27:41) 

ถถึงแมล้เขามบีชบีวลิตอยรูล่ตล่อไปอบีกประมาณสามสลิบปปีกร็ตาม
เรพกี่องราวของอลิสอกัคถรูกพบในหนกังสพอปฐมกาล โดยเรลิกี่มตล้นดล้วยบททบีกี่ 21 และตล่อไปจนจบบททบีกี่ 35 เขา

เปป็นบยุตรชายทบีกี่เชพกี่อฟฟัง นบนอบตล่ออกับราฮกัมบลิดาของตน แมล้ในการแสดงออกถถึงความเชพกี่ออกันยลิกี่งใหญล่นกันี้นเมพกี่ออกับรา
ฮกัมวางตกัวเขาบนแทล่นบรูชาและยกมบีดขถึนี้นมาเพพกี่อจะฆล่าเขาเปป็นเครพกี่องบรูชาในความเชพกี่อฟฟังตล่อคจาบกัญชาของพระเจล้า

บกันทถึกเรพกี่องราวการหาเจล้าสาวใหล้อลิสอกัคกร็เปป็นภาพอกันงดงามของการทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเรบียกค
รลิสตจกักรมาใหล้องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าผรูล้ทรงไมล่อยรูล่ตอนนบีนี้ อลิสอกัคเปป็นเจล้าบล่าวทบีกี่ยอมรกับ-เขายอมใหล้ผรูล้รกับใชล้อาวยุโสทบีกี่สยุด
ของบลิดาของตนเลพอกเจล้าสาวของเขา และดกังนกันี้นเรเบคาหร์จถึงถรูกนจามาใหล้เขา

อลิสอกัคไมล่ไดล้มบีบยุคลลิกแบบชอบลยุย ๆ กลิจกรรมตล่าง ๆ ของเขามบีลกักษณะเฉพาะแบบสงบเสงบีกี่ยมเจบียมตกัว 
(จงศถึกษาคล้นควล้าปฐมกาล 24) เขาเหมพอนกกับอกับราฮกัมบลิดาของตนในหลาย ๆ ดล้าน เขาทจาบาปเหมพอนอกับราฮกัม
ตอนทบีกี่เขาโกหกเรพกี่องภรรยาของตน (ปฐก. 26:6-11)

ลกักษณะเฉพาะตกัวอกันโดดเดล่นของอลิสอกัคคพอ ความนบนอบเชพกี่อฟฟัง ดรูเหมพอนเขายอมนบนอบภายใตล้ทยุก
สถานการณร์อยรูล่ทยุกเวลา เชล่นในกรณบีของการถรูกจกับมกัดและวางบนแทล่นบรูชานกันี้นโดยอกับราฮกัม แตล่พระวจนะของ
พระเจล้าประกาศอยล่างชกัดเจนวล่าเขาเปป็นผรูล้มบีความเชพกี่อ: “โดยความเชพกี่อ อลิสอกัคไดล้อวยพรยาโคบและเอซาว” โปรด



ศถึกษาปฐมกาล 27 ทกันี้งบท มกันจะชล่วยคยุณใหล้เขล้าใจขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้ทบีกี่เรากจาลกังศถึกษาในหนกังสพอฮบีบรรูไดล้ดบีขถึนี้น
เอซาวและยาโคบเปป็นฝาแฝด เอซาวเกลิดกล่อน แตล่กล่อนเดร็กทกันี้งสองเกลิดมา พระเยโฮวาหร์ตรกัสแกล่นางเรเบ

คาหร์มารดาของพวกเขาวล่า:
“ชนสองประชาชาตลิอยรูล่ในครรภร์ของเจล้า และคนสองลกักษณะจะถรูกแยกกกันจากทล้องของเจล้า และ

ชนชาตลิหนถึกี่งจะมบีกจาลกังมากกวล่าอบีกชนชาตลิหนถึกี่ง และพบีกี่จะปรนนลิบกัตลินล้อง” (ปฐก. 25:23)
ดกังนกันี้นจถึงมบีกลล่าวชกัดเจนวล่าพระพรนกันี้นเปป็นของยาโคบ ไมล่ใชล่เอซาว แนล่นอนวล่าเรเบคาหร์ไดล้บอกอลิสอกัคแลล้ว

เกบีกี่ยวกกับการเปปิดเผยของพระเจล้าทบีกี่มาถถึงนาง แตล่เพราะวล่าเอซาวเปป็นนายพรานและนจาเนพนี้อกวางมาใหล้บลิดาของตน
บล่อย ๆ และเพราะวล่าอลิสอกัคชอบเนพนี้อกวาง เขาจถึงอาจยกพรนกันี้นใหล้บยุตรชายคนโต ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม
บยุตรหกัวปปีเปป็นทายาททบีกี่จะไดล้รกับสลิทธลิโดยกจาเนลิด ซถึกี่งรวมถถึงการไดล้รกับสองสล่วนของทรกัพยร์สมบกัตลิของบลิดาเมพกี่อบลิดา
สลินี้นชบีวลิต สลิทธลิเปป็นประมยุขของครอบครกัว และ (กล่อนการสถาปนาตจาแหนล่งปยุโรหลิตคนเลวบี) สลิทธลิธิ์ทบีกี่จะปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่
เปป็นปยุโรหลิตของครอบครกัว

ในทล่ามกลางลรูกหลานของอกับราฮกัม พระพรนกันี้นมบีเกบียรตลิยศทบีกี่พลิเศษเฉพาะและโดดเดล่นตลิดมาดล้วย-พวก
เขาอยรูล่ในวงศร์วานโดยตรงของพระผรูล้ไถล่ทบีกี่จะเสดร็จมานกันี้น พระเจล้าทรงบอกเรเบคาหร์อยล่างชกัดเจนแลล้ววล่านางจะตล้อง
ทจาอะไร บยุตรชายทกันี้งสองของนางจะเปป็นคนแบบไหน และพวกเขาจะกล่อใหล้เกลิดสลิกี่งใด แตล่เมพกี่อถถึงเวลาแลล้วทบีกี่อลิสอกัค
จะตล้องใหล้พรนกันี้นแกล่เอซาวและยาโคบ เขากร็พยายามทบีกี่จะปฟัดทลินี้งคจาบกัญชาของพระเจล้าและอวยพรเอซาวผรูล้ซถึกี่งสกัตยร์
ซพกี่อเหลพอเกลินในการนจาเนพนี้อกวางมาใหล้ตนรกับประทาน

เอซาว บยุตรคนโต (ผรูล้ซถึกี่งพระพรหลกักจะเปป็นของเขาภายใตล้การเรบียงลจาดกับปกตลิ) ไดล้ขายสลิทธลิบยุตรหกัวปปี
ของตนใหล้แกล่ยาโคบแลล้วเพพกี่อนนี้จาซยุปชามเดบียว-ถกักี่วแดงตล้ม (ปฐก. 25:27-34) แตล่เอซาวยกังโลภอยากไดล้พรนกันี้น และ
อลิสอกัคกร็เตร็มใจทบีกี่จะสลกับการเรบียงลจาดกับของพระเจล้าและใหล้พรนกันี้นแกล่บยุตรคนโต

แตล่เรเบคาหร์และยาโคบเปป็นจอมวางแผน (ปฐก. 27) เอซาวเปป็นชายขนดก ผลิวของยาโคบเรบียบลพกี่น: ดกัง
นกันี้นเรเบคาหร์จถึงสกักี่งยาโคบใหล้ฆล่าลรูกแพะสองตกัว จากนกันี้นนางกร็สกักี่งเขาใหล้แตล่งกายในชยุดของเอซาวและคาดหนกังของ
ลรูกแพะเหลล่านกันี้นทบีกี่แขนของเขา โดยทจาใหล้แขนของเขารรูล้สถึกเหมพอนแขนทบีกี่มบีขนดกของเอซาว จากนกันี้นเขาจะตล้องนจา
เนพนี้อรสเลลิศไปใหล้อลิสอกัค

ยาโคบเตร็มใจทบีกี่จะทจาตามอยุบายของมารดาตน เขาปฏลิบกัตลิตามความประสงคร์ของนางและเพพกี่อหลอกลวง
อลิสอกัค เรเบคาหร์และยาโคบไดล้รล่วมมพอกกัน พระเจล้าไมล่ทรงมบีสล่วนเกบีกี่ยวขล้องในเรพกี่องนบีนี้เลย เรเบคาหร์ทราบพระสกัญญา
ของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อนาง และนางทราบคจาบกัญชาทบีกี่พระเจล้าทรงใหล้นางไวล้ เปป็นไปไดล้ไหมวล่ายาโคบและเรเบคาหร์
สงสกัยวล่าพระเยโฮวาหร์จะทรงรกักษาคจาตรกัสของพระองคร์จรลิง ๆ หรพอ? หรพอบางทบีพวกเขาอาจสงสกัยฤทธลิธิ์อจานาจ
ของพระองคร์ ไมล่วล่าจะอยล่างไร พวกเขากร็พยายามโดยกลอยุบายอกันหลอกลวงของพวกเขาเองเพพกี่อทบีกี่จะชล่วย
พระเจล้าทจาใหล้คจาตรกัสของพระองคร์สจาเรร็จ

อลิสอกัคเกพอบตาบอดแลล้ว ดกังนกันี้นเขาจถึงกลล่าวแกล่ยาโคบวล่า “...จงมาใกลล้ ๆ พล่อขอรล้องเจล้า เพพกี่อพล่อจะไดล้
คลจาตกัวเจล้า ลรูกของพล่อเออ๋ย วล่าเจล้าเปป็นเอซาวลรูกชายของพล่อแนล่หรพอไมล่” และยาโคบไดล้เขล้าไปใกลล้อลิสอกัคบลิดาของ
ตน และอลิสอกัคคลจาตกัวเขา และกลล่าววล่า “เสบียงกร็เปป็นเสบียงของยาโคบ แตล่มพอเปป็นมพอของเอซาว” และทล่านไมล่ไดล้



สกังเกตเขา เพราะมพอของเขามบีขนดก เหมพอนมพอของเอซาวพบีกี่ชายของเขา ทล่านจถึงอวยพรเขา และทล่านกลล่าววล่
า “เจล้าเปป็นเอซาวลรูกชายของพล่อจรลิงหรพอ” และเขากลล่าววล่า “ลรูกเปป็น”” (ปฐก. 27:21-24)

อลิสอกัคใหล้พรนกันี้นแกล่บยุตรชายถรูกคนแลล้ว-แตล่ไมล่ใชล่ตามแบบทบีกี่พระเจล้าทรงประสงคร์ใหล้มกันเปป็น พระเจล้าไมล่
ทรงมบีสล่วนในการหลอกลวงเพพกี่อบรรลยุเปป้าหมายของพระองคร์เลย ดกังนกันี้นเมลร็ดพกันธยุร์จถึงไดล้ถรูกหวล่านแลล้วซถึกี่งจะกล่อใหล้
เกลิดผลเกร็บเกบีกี่ยวแหล่งนนี้จาตาและความปวดรล้าวใจในอบีกหลายปปีทบีกี่จะมา ตล่อมาอลิสอกัคไดล้อวยพรเอซาวจรลิง ๆ แตล่พร
นกันี้นรวมถถึงคจาพยากรณร์ของพระเจล้าทบีกี่วล่าเอซาวจะรกับใชล้ยาโคบดล้วย (ปฐก. 27:40)

“โดยความเชพกี่อ อลิสอกัคไดล้อวยพรยาโคบและเอซาว” โปรดสกังเกตวล่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงบกันทถึกชพกี่อ
สองคนนบีนี้ตามลจาดกับทบีกี่พระเจล้าทรงสกักี่งเรเบคาหร์วล่าพวกเขาควรไดล้รกับพร ยาโคบถรูกเอล่ยชพกี่อกล่อนเอซาวในทบีกี่นบีนี้

พวกเราสล่วนใหญล่คงจะสงสกัยวล่าเปป็นไปไดล้อยล่างไรทบีกี่วล่า “โดยความเชพกี่อ” อลิสอกัคไดล้อวยพรบยุตรชายทกันี้งสอง
ของตน ในเมพกี่อเขาพยายามเหลพอเกลินทบีกี่จะสลกับคจาบกัญชาของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับยาโคบและเอซาว พระเจล้าทรง
ทราบความอล่อนแอของเรา พระองคร์ทรงระลถึกวล่าเราเปป็นผงคลบีดลิน: พระองคร์ทรงเปปีปี่ยมพระคยุณ อดกลกันี้นพระทกัย 
และทรงกรยุณา พระองคร์ทรงคจานถึงถถึงการเปลบีกี่ยนใจทบีกี่อลิสอกัคแสดงออกในภายหลกังดล้วย (ปฐก. 27:40) ในการ
ยอมรกับวล่ายาโคบควรเปป็นผรูล้ทบีกี่ไดล้รกับพรอยล่างแทล้จรลิง

พรนกันี้นทบีกี่อลิสอกัคใหล้เกบีกี่ยวขล้องกกับ “สลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่จะมา” ดกังนกันี้นเราจถึงทราบวล่าพระเจล้าทรงเปปิดเผยสลิกี่งเหลล่า
นกันี้นทบีกี่รออยรูล่เบพนี้องหนล้าแกล่อลิสอกัคแลล้ว พระองคร์ทรงเปปิดเผยแกล่เขาแลล้ววล่ายาโคบนล้องคนเลร็กจะปกครองพบีกี่นล้องของ
ตน และวล่าเอซาวพบีกี่คนโตจะรกับใชล้นล้องคนเลร็ก อลิสอกัคเชพกี่อพระเจล้า และการเชพกี่อพระเจล้าคพอความเชพกี่อ เปป็นความ
จรลิงทบีกี่วล่ามบีอยรูล่ชล่วงหนถึกี่งทบีกี่เขาพยายามพลลิกผกันพระประสงคร์ของพระเจล้า แตล่ผล่านเรพกี่องราวทกันี้งหมดนกันี้น เขากร็เชพกี่อใน
การสจาเรร็จจรลิงแหล่งพระบกัญชาของพระเจล้า

ความเชพกี่อของอลิสอกัคถรูกพลิสรูจนร์ใหล้เหร็นโดยคจาพยานของเขาทบีกี่กลล่าวแกล่เอซาว: “ดรูเถลิด ทบีกี่อยรูล่อาศกัยของเจล้า
จะเปป็นความอยุดมสมบรูรณร์ของแผล่นดลิน และของนนี้จาคล้างแหล่งฟป้าสวรรคร์จากเบพนี้องบน และโดยดาบของเจล้า เจล้าจะมบี
ชบีวลิตอยรูล่ และเจล้าจะรกับใชล้นล้องชายของเจล้า แตล่จะเปป็นไปอยล่างนบีนี้เมพกี่อเจล้ามบีอจานาจครอบครองนกันี้น เจล้าจะหกักแอก
ของเขาเสบียจากคอของเจล้า” (ปฐก. 27:39-40)

จงเปรบียบเทบียบความแตกตล่างตรงนบีนี้กกับพรทบีกี่เขาใหล้แกล่ยาโคบ: “ฉะนกันี้นขอพระเจล้าประทานนนี้จาคล้างแหล่งฟป้า
สวรรคร์แกล่เจล้า และความอยุดมสมบรูรณร์ของแผล่นดลิน และขล้าวและนนี้จาองยุล่นมากมาย ขอใหล้ประชาชนรกับใชล้เจล้า และ
ใหล้บรรดาประชาชาตลิโนล้มตกัวลงตล่อเจล้า จงเปป็นเจล้านายเหนพอพบีกี่นล้องของเจล้าเถลิด และใหล้บยุตรชายทกันี้งหลายของ
มารดาของเจล้าโนล้มตกัวลงตล่อเจล้า ขอใหล้ทยุกคนทบีกี่สาปแชล่งเจล้าถรูกสาปแชล่ง และขอใหล้ผรูล้ทบีกี่อวยพรเจล้าไดล้รกับพร” (ปฐก.
27:28,29)

เรามบีภาพอกันงดงามของพระคยุณตรงนบีนี้ ยาโคบไมล่ไดล้ทจาอะไรเลยอยล่างแนล่นอนเพพกี่อทบีกี่จะสมควรไดล้รกับพร
เชล่นนกันี้น เขาหลอกพบีกี่ชายของเขาใหล้ขายสลิทธลิบยุตรหกัวปปี เขาหลอกบลิดาของเขาในการใหล้พร แตล่พระประสงคร์ตล่าง ๆ
ของพระเจล้าในการเลพอกและอวยพรตล้องถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิง และพรนกันี้นถรูกมอบใหล้แกล่ยาโคบโดยพระคยุณของ
พระเจล้า “และมลิใชล่สลิกี่งนบีนี้เทล่านกันี้น แตล่เมพกี่อนางเรเบคาหร์ไดล้มบีครรภร์กกับชายคนหนถึกี่งดล้วย คพออลิสอกัคบรรพบยุรยุษของพวก
เรา (ดล้วยวล่าเมพกี่อลรูกเหลล่านกันี้นยกังไมล่บกังเกลิดมา และยกังไมล่ไดล้กระทจาดบีหรพอชกักี่วรล้ายใด ๆ เพพกี่อพระประสงคร์ของพระเจล้า



ตามการทรงเลพอกนกันี้นจะตกันี้งมกักี่นคงอยรูล่ ไมล่ใชล่แหล่งบรรดาการกระทจา แตล่ของพระองคร์ผรูล้ทรงเรบียก) มบีการกลล่าวเชล่นนบีนี้
แกล่นางนกันี้นวล่า ‘พบีกี่จะรกับใชล้นล้อง’ ตามทบีกี่มบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘เราไดล้รกักยาโคบ แตล่เราไดล้เกลบียดชกังเอซาว’” (รม.
 9:9-13)

ลถึก ๆ ในใจของตน อลิสอกัคทราบวล่าพระวจนะของพระเจล้าไมล่อาจถรูกทจาลายไดล้และวล่าสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรง
เปปิดเผยแกล่เรเบคาหร์จะตล้องเกลิดขถึนี้นจรลิง ดกังนกันี้น “โดยความเชพกี่อ อลิสอกัคไดล้อวยพรยาโคบและเอซาว เกบีกี่ยวกกับสลิกี่งทกันี้ง
หลายทบีกี่จะมา”

ขล้อ 21: “โดยความเชพกี่อ ยาโคบ เมพกี่อทล่านกจาลกังจะถถึงแกล่ความตาย ไดล้อวยพรบยุตรชายทกันี้งสองของโยเซฟ 
และไดล้นมกัสการ โดยคนี้จาอยรูล่บนหกัวไมล้เทล้าของทล่าน”

เราอล่านเกบีกี่ยวกกับยาโคบครกันี้งแรกในปฐมกาล 25:26 นกักี่นคพอเวลาทบีกี่เขาเกลิด เรพกี่องราวชบีวลิตของเขาเรลิกี่มตล้นใน
ปฐมกาล 27 และตล่อเนพกี่องไปจนถถึงปฐมกาล 49:33 ยาโคบ เชล่นเดบียวกกับอกับราฮกัมและซาราหร์ ไดล้รกับชพกี่อใหมล่ 
พระเจล้าทรงตกันี้งชพกี่อเขาวล่า อลิสราเอล เมพกี่อเขาปลนี้จาสรูล้กกับชายผรูล้นกันี้นทบีกี่เปนบีเอล (ปฐก. 32:24-30)

ยาโคบเปป็นชายทบีกี่เจล้าอยุบายและอยรูล่ไมล่สยุข เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าเขาเปป็นผรูล้มบีความเชพกี่อ-แตล่เขามกักรรูล้สถึกกลกัวบล่อย
ๆ เกรงวล่าเขาจะคจานวณความเชพกี่อของตนผลิดและบางสลิกี่งเกลิดขถึนี้นกกับเขา มากกวล่าหนถึกี่งหนยาโคบไดล้พยายามทบีกี่จะ
ชล่วยพระเจล้าทจาใหล้พระวจนะและพระสกัญญาตล่าง ๆ ของพระองคร์สจาเรร็จ และความชล่วยเหลพอทบีกี่เขายพกี่นเสนอ
พระเจล้ากร็มกักไมล่บรลิสยุทธลิธิ์ โดยใชล้อยุบายและแผนการตล่าง ๆ ทบีกี่ออกมาจากความคลิดและใจของเขาเอง เขาไดล้รกับสลิทธลิ
โดยกจาเนลิดของเอซาวโดยใชล้อยุบาย และการใชล้วลิธบีการอกันแยบยลกกับฝรูงสกัตวร์ของลาบานกร็เปป็นผลมาจากอบีกอยุบาย
อกันเจล้าเลล่หร์ของเขา (ปฐก. 30:27-43)

แตล่แมล้จะมบีเรพกี่องราวทกันี้งหมดนบีนี้ ชบีวลิตของยาโคบกร็เปป็นชบีวลิตแหล่งความเชพกี่อ เขาเปป็นชายผรูล้ยจาเกรงพระเจล้า 
เปป็นผรูล้มบีความเชพกี่อ แรงจรูงใจตล่าง ๆ ของเขานกันี้นดบี แตล่วลิธบีการตล่าง ๆ ของเขานกันี้นผลิด

“โดยความเชพกี่อ ยาโคบ เมพกี่อทล่านกจาลกังจะถถึงแกล่ความตาย ไดล้อวยพรบยุตรชายทกันี้งสองของโยเซฟ…” เรพกี่อง
ราวของการอวยพรนบีนี้ถรูกบกันทถึกไวล้ในปฐมกาล 48 จงศถึกษาบทนกันี้นทกันี้งบท โยเซฟปรากฏตกัวตล่อหนล้าเขาพรล้อมกกับ
บยุตรสองคนของตน คพอมนกัสเสหร์และเอฟราอลิม ยาโคบเปป็นชายชราแลล้ว ตากร็เกพอบบอดจนเขาดรูไมล่ออกวล่าเดร็ก
ชายทกันี้งสองเปป็นใครจนกระทกักี่งโยเซฟบอกเขาวล่าพวกเขาเปป็นใคร พระประสงคร์ของพระเจล้าดกังเดลิมแหล่งอจานาจ
สลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์ถรูกเหร็นในทบีกี่นบีนี้เหมพอนในกรณบีของอลิสอกัคทบีกี่อวยพรยาโคบแทนทบีกี่จะอวยพรพบีกี่ชายของเขา เมพกี่อ
โยเซฟวางบยุตรชายทกันี้งสองของตนตล่อหนล้ายาโคบ เขากร็วางมนกัสเสหร์ (คนพบีกี่) ไวล้ทบีกี่มพอขวาของยาโคบ และเอฟรา
อลิม (คนนล้อง) ไวล้ทบีกี่มพอซล้ายของยาโคบ-แตล่พระเจล้าทรงเขล้าขกัดขวาง: ยาโคบวางมพอของตนไขวล้กกันและวางมพอขวา
ของตนบนศบีรษะของเอฟราอลิม และวางมพอซล้ายของตนบนศบีรษะของมนกัสเสหร์ (ปฐก. 48:14) 

เมพกี่อยาโคบวางมพอขวาของตนบนศบีรษะของเอฟราอลิม โยเซฟกร็ไมล่พอใจ เขาอยากใหล้บยุตรหกัวปปีของเขาไดล้
รกับพรแรกนกันี้น และเขากร็บอกยาโคบใหล้ทราบเรพกี่องนบีนี้ แตล่ยาโคบตอบกลกับวล่า: “พล่อรรูล้แลล้ว ลรูกของพล่อเออ๋ย พล่อรรูล้แลล้ว 
เขาจะเปป็นประชาชนหนถึกี่งดล้วย และเขาจะใหญล่โตดล้วย แตล่แทล้จรลิงนล้องชายของเขาจะใหญล่โตกวล่าพบีกี่ชาย และเชพนี้อ
สายของนล้องชายนกันี้นจะกลายเปป็นมวลชนหลายประชาชาตลิ” และอลิสราเอลไดล้อวยพรเขาทกันี้งสองวกันนกันี้น โดยกลล่าว
วล่า “ในชพกี่อเจล้า พวกอลิสราเอลจะอวยพร โดยกลล่าววล่า ‘ขอพระเจล้าโปรดใหล้ทล่านเปป็นเหมพอนเอฟราอลิมและเหมพอน



มนกัสเสหร์เถลิด’” และอลิสราเอลไดล้ตกันี้งเอฟราอลิมใหล้เปป็นใหญล่กวล่ามนกัสเสหร์” (ปฐก. 48:19,20)
ไมล่ตล้องสงสกัยเลยวล่ายาโคบไดล้รกับขล่าวสารหนถึกี่งจากพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับอนาคตของเอฟราอลิมและมนกัสเสหร์ 

และเขาเชพกี่อพระเจล้า เขาอวยพรทกันี้งสองคน-แตล่เขาอวยพรคนเลร็กใหล้เหนพอกวล่าคนโต เหมพอนกกับทบีกี่เขาไดล้ถรูกตกันี้งใหล้
อยรูล่เหนพอกวล่าเอซาวโดยอลิสอกัคเมพกี่อหลายปปีกล่อนหนล้านกันี้น ตล่อมาภายหลกังในชบีวลิตของยาโคบ เขากร็อวยพรบยุตรชาย
ทกันี้งสลิบสองคนของตน

ในการอวยพรบยุตรทกันี้งสองคนของโยเซฟ ยาโคบไดล้กระทจาการครกันี้งสยุดทล้ายของตนทบีกี่แสดงออกถถึงความ
เชพกี่อ ไมล่มบีการหลอกลวงในใจของเขา เขาไมล่ไดล้พยายามปฟัดทลินี้งการเปปิดเผยของพระเจล้าทบีกี่มาถถึงเขาเพพกี่อทบีกี่จะเอาใจ
โยเซฟ บยุตรคนโปรดของเขา ยาโคบเชพกี่อฟฟังพระเจล้า ตาฝฝ่ายรล่างกายของเขาบอด แตล่ตาฝฝ่ายวลิญญาณของเขาเปปิด 
และโดยความเชพกี่อเขาจถึงทจาสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงบอกเขาใหล้กระทจา

“โดยความเชพกี่อ ยาโคบ…ไดล้นมกัสการ โดยคนี้จาอยรูล่บนหกัวไมล้เทล้าของทล่าน” ยาโคบเปป็นชายชราแลล้วตอนนบีนี้ 
เขาใชล้เวลาทกันี้งชบีวลิตเพพกี่อจะเรบียนรรูล้ทบีกี่จะพถึกี่งพาพระเจล้า และไมล่ใชล่หลอกลวง! เขาคนี้จาอยรูล่บนไมล้เทล้าของเขา (เขาพถึกี่งพา
พระเจล้า) เขาเชพกี่อพระเจล้า การทจาตามใจชอบของเขาหมดสลินี้นไปแลล้ว ทกัศนคตลิแหล่งใจของเขาถรูกตล้องแลล้ว เขา
นมกัสการพระเจล้าแทนทบีกี่จะใชล้อยุบายเพพกี่ออล้อมพระองคร์ไป ยาโคบนมกัสการพระเจล้าเมพกี่อเขาอวยพรโยเซฟ เขากลล่าว
วล่า “...ขอพระเจล้า ซถึกี่งอกับราฮกัมและอลิสอกัคบลิดาของขล้าพระองคร์ไดล้ดจาเนลินอยรูล่ตล่อพระพกักตรร์นกันี้น ขอพระเจล้าซถึกี่งไดล้ทรง
บจารยุงเลบีนี้ยงขล้าพระองคร์ตลอดชบีวลิตของขล้าพระองคร์จนถถึงวกันนบีนี้ ขอทรูตสวรรคร์องคร์นกันี้นซถึกี่งไดล้ทรงชล่วยขล้าพระองคร์ใหล้พล้น
จากความชกักี่วรล้ายทกันี้งสลินี้น โปรดอวยพรเดร็กหนยุล่มทกันี้งสองคนนบีนี้ และใหล้ชพกี่อของขล้าพระองคร์ถรูกเอล่ยบนเขาทกันี้งสอง และ
ชพกี่อของอกับราฮกัมและอลิสอกัคบลิดาของขล้าพระองคร์ และขอใหล้เขาทกันี้งสองคนเตลิบโตขถึนี้นเปป็นมวลชนในทล่ามกลางแผล่น
ดลินโลกเถลิด” (ปฐก. 48:15,16)

เราควรหมายเหตยุการกลล่าวถถึงไมล้เทล้าของยาโคบ ซถึกี่งเขาใชล้หลายปปีกล่อนหนล้านกันี้นในฐานะเปป็นเพพกี่อนรล่วม
ทางในการสกัญจรของเขา: “ขล้าพระองคร์ไมล่สมควรจะรกับบรรดาพระเมตตาแมล้แตล่เลร็กนล้อยทบีกี่สยุด และความจรลิงทกันี้ง
สลินี้น ซถึกี่งพระองคร์ไดล้โปรดสจาแดงแกล่ผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์ เพราะดล้วยไมล้เทล้าของขล้าพระองคร์ ขล้าพระองคร์ไดล้ขล้าม
แมล่นนี้จาจอรร์แดนนบีนี้ และบกัดนบีนี้ขล้าพระองคร์กลายเปป็นหมรูล่ชนสองพวก” (ปฐก. 32:10)

โยเซฟ
ขล้อ 22: “โดยความเชพกี่อ โยเซฟ เมพกี่อทล่านถถึงแกล่ความตาย ไดล้กลล่าวถถึงการออกเดลินทางของลรูกหลานของ

อลิสราเอล และไดล้ใหล้คจาบกัญชาเรพกี่องกระดรูกทกันี้งหลายของทล่าน”
เราอล่านเกบีกี่ยวกกับโยเซฟในปฐมกาล 30:24 เขาเปป็นลรูกของยาโคบและนางราเชล บกันทถึกเกบีกี่ยวกกับชบีวลิต

ของเขาเรลิกี่มตล้นในปฐมกาล 37:2 และตล่อเนพกี่องไปจนจบปฐมกาล 50:26 และเรพกี่องราวของเขาเปป็นทบีกี่รกักยลิกี่งของทยุก
คนทบีกี่รกักพระวจนะของพระเจล้า

โยเซฟเปป็นคนเดบียวทบีกี่ถรูกนจาเสนอในพระคกัมภบีรร์วล่าปราศจากขล้อบกพรล่อง และดกังนกันี้นเขาจถึงเปป็นภาพเลร็ง
อกันโดดเดล่นของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าของเรา ผรูล้ทรงไมล่มบีบาป

เราไมล่มบีเวลาและพพนี้นทบีกี่พอทบีกี่จะอภลิปรายแบบละเอบียดเกบีกี่ยวกกับคยุณสมบกัตลิเหลล่านกันี้นของโยเซฟ แตล่เราจะดรู
ทบีกี่เรพกี่องเดล่น ๆ และนล่าสนใจทบีกี่สยุดในชบีวลิตของเขา เขาเปป็นบยุตรทบีกี่เกลิดมาใหล้แกล่ยาโคบในวกัยชราของยาโคบ เปป็นบยุตร



ทบีกี่รกักยลิกี่งของบลิดาของเขา
พระเจล้าทรงเปปิดเผยแกล่โยเซฟในนลิมลิตตล่าง ๆ วล่าเขาจะเปป็นผรูล้ครอบครอง และเขาดจาเนลินชบีวลิตและตกันี้งตา

คอยบกันี้นปลายนกันี้น เขาตอบสนองตล่อความประสงคร์ตล่าง ๆ ของบลิดาตนในฐานะเปป็นผรูล้หนถึกี่งทบีกี่มบีความสยุขกกับการทจา
ตามเจตจจานงของอบีกฝฝ่าย เขาถรูกสล่งไปตามตกัวพวกพบีกี่ ๆ ทบีกี่ออกนอกทาง เขาปรากฏตกัวครกันี้งแรกแกล่พวกคนเลบีนี้ยง
แกะ เมพกี่อเขาพบพวกพบีกี่ ๆ ของเขา พวกเขากร็กจาลกังอาศกัยอยรูล่ในเมพองโดธาน-แผล่นดลินแหล่งพลิธบีการและพระราช
บกัญญกัตลิ

พบีกี่ ๆ ของโยเซฟเกลบียดชกังเขา พวกเขาคลิดอยุบายทบีกี่จะหาทางกจาจกัดเขา พวกเขาเยาะเยล้ยเขา พวกเขาโยน
เขาลงไปในบล่อทบีกี่ไมล่มบีอาหารหรพอนนี้จา เขาถรูกพาออกมาจากบล่อนกันี้นโดยทบีกี่มบีชบีวลิตอยรูล่ ถรูกขายไปเปป็นทาสและถรูกพาไป
ยกังแดนไกล ทกันี้งหมดนบีนี้เปป็นภาพเลร็งของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า พระองคร์ไดล้เสดร็จจากพระทรวงของพระบลิดาเพพกี่อจะ
มายกังแผล่นดลินโลกซถึกี่งเปป็นแดนไกล พระองคร์ทรงกล้าวเขล้าไปในหลยุมแหล่งความมรณาและเสดร็จออกมาแบบมบีชบีวลิตอยรูล่

โยเซฟถรูกยกชรูสรูล่พระทบีกี่นกักี่งแหล่งอจานาจและสลิทธลิอจานาจ และขณะทบีกี่เขาไมล่อยรูล่ในแผล่นดลินเกลิดของเขา เขากร็
รกับเจล้าสาวตล่างชาตลิคนหนถึกี่งขถึนี้นสรูล่พระทบีกี่นกักี่งเพพกี่อครอบครองกกับเขากล่อนความทยุกขร์ลจาบากอกันเลวรล้ายทบีกี่มาสรูล่พวกพบีกี่
นล้องของเขา พระเยซรูจะทรงกระทจาแบบเดบียวกกัน ครลิสตจกักรจะถรูกรกับขถึนี้นและเราจะครอบครองกกับพระองคร์เปป็น
เวลาหนถึกี่งพกันปปีอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีกล่อนการสรูล้รบแหล่งโกกและมาโกกและการสจาเรร็จครบถล้วนของสลิกี่งสารพกัดในทบีกี่สยุด

วกันแหล่ง “ความทยุกขร์ใจของยาโคบ”-เวลาแหล่งความทยุกขร์ลจาบากใหญล่ยลิกี่งทบีกี่มาสรูล่พวกพบีกี่นล้องของโยเซฟ-ไดล้
มาถถึงหลกังจากทบีกี่เขาไดล้รกับเจล้าสาวตล่างชาตลิคนหนถึกี่งและถรูกยกชรูขถึนี้นสรูล่พระทบีกี่นกักี่งแลล้ว และเมพกี่อพวกพบีกี่นล้องของเขาอยรูล่
ในทล่ามกลางความทยุกขร์ลจาบากและความเศรล้าโศกใหญล่โตทบีกี่สยุดของพวกเขา เขากร็เปปิดเผยตกัวแกล่พวกเขาและชล่วย
พวกเขาใหล้พล้น วกันหนถึกี่ง-เราเชพกี่อวล่ามกันจะมาถถึงในไมล่ชล้า-พระเยซรูจะเสดร็จมาเพพกี่อรกับเจล้าสาวของพระองคร์, ครลิสต
จกักร, และผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะถรูกรกับขถึนี้นไปในหมรูล่เมฆเพพกี่อพบกกับพระองคร์ในฟป้าอากาศ เราจะนกักี่งทบีกี่การกลินเลบีนี้ยงสมรส
ในทล้องฟป้า และผรูล้เชพกี่อแตล่ละคนจะไดล้รกับบจาเหนร็จสจาหรกับหนล้าทบีกี่ผรูล้อารกักขาอกันสกัตยร์ซพกี่อของตน จากนกันี้นในชกักี่วโมงทบีกี่มพด
มลิดทบีกี่สยุดแหล่งความทยุกขร์ลจาบากบนแผล่นดลินโลก เมพกี่อเนพนี้อหนกังทกันี้งปวงจะถรูกทจาลายหากพระเยซรูไมล่ไดล้ทรงทจาใหล้วกัน
เหลล่านกันี้นยล่นสกันี้นเขล้า พระองคร์จะเสดร็จมาพรล้อมกกับเจล้าสาวของพระองคร์เพพกี่อชล่วยชนชาตลิของพระองคร์คพออลิสราเอล
ใหล้รอด พวกเขาจะเหร็นพระองคร์ พวกเขาจะจจาพระองคร์ไดล้ พวกเขาจะยอมรกับพระองคร์ และประชาชาตลิหนถึกี่งจะ
ถพอกจาเนลิดในวกันเดบียว

โยเซฟถรูกจจาไดล้และถรูกพวกพบีกี่นล้องยอมรกับวล่าเปป็นพบีกี่นล้องกกัน และจากนกันี้นเขากร็ออกไปพรล้อมกกับรถมล้าแหล่ง
สงล่าราศบีเพพกี่อไปพบกกับอลิสราเอลในแผล่นดลินแหล่งโกเชน (ปฐก. 46:29) แผล่นดลินสล่วนดบีทบีกี่สยุดของอบียลิปตร์ (ปฐก. 47:6) 
พระเยซรูจะพบกกับประชากรของพระองคร์ในแผล่นดลินแหล่งคานาอกัน แผล่นดลินทบีกี่พระเจล้าทรงสกัญญาไวล้แกล่อกับราฮกัม
บรรพบยุรยุษ

โยเซฟเปป็นบยุคคลทบีกี่หายาก มบีเกบียรตลิ และนล่าจดจจา เปป็นชายผรูล้มบีความเขล้าใจและความเชพกี่อทบีกี่ไมล่สกักี่นคลอน 
เมพกี่อเขาเปปิดเผยตกัวแกล่พวกพบีกี่นล้องของเขา เขากร็ไมล่ไดล้ตจาหนลิพวกเขาทบีกี่ทจาทารยุณในการขายเขามาเปป็นทาส เขากลกับ
กลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “และพระเจล้าไดล้ทรงสล่งขล้าพเจล้ามากล่อนพวกพบีกี่ เพพกี่อทบีกี่จะสงวนลรูกหลานของพวกพบีกี่ไวล้ในแผล่น
ดลินโลก และเพพกี่อชล่วยชบีวลิตของพวกพบีกี่ไวล้โดยการชล่วยใหล้พล้นอกันใหญล่หลวง ดกังนกันี้นบกัดนบีนี้ มลิใชล่พวกพบีกี่ทบีกี่ไดล้สล่งขล้าพเจล้ามา



ทบีกี่นบีกี่ แตล่เปป็นพระเจล้า และพระองคร์โปรดใหล้ขล้าพเจล้าเปป็นเหมพอนบลิดาแกล่ฟาโรหร์ และเปป็นเจล้านายในพระราชวกังทกันี้ง
สลินี้นของพระองคร์ และเปป็นผรูล้ครอบครองทกักี่วแผล่นดลินแหล่งอบียลิปตร์ทกันี้งหมด” (ปฐก. 45:7,8)

โยเซฟไมล่ไดล้มบีโรม 8:28 ในหนกังสพอเลล่มหนถึกี่ง แตล่เขามบีพระคจาขล้อนกันี้นในใจของเขา และเขาสรรเสรลิญ
พระเจล้าสจาหรกับอภลิสลิทธลิธิ์ในการทนทยุกขร์เพพกี่อทบีกี่ผรูล้อพกี่นจะไดล้มบีชบีวลิต

ประสบการณร์อกันยลิกี่งใหญล่เหลล่านบีนี้ไมล่ไดล้ถรูกบกันทถึกไวล้ในหนกังสพอฮบีบรรูเลยเกบีกี่ยวกกับโยเซฟ เราอล่านเพบียงแคล่วล่า 
“โดยความเชพกี่อ โยเซฟ เมพกี่อทล่านถถึงแกล่ความตาย ไดล้กลล่าวถถึงการออกเดลินทางของลรูกหลานของอลิสราเอล และไดล้
ใหล้คจาบกัญชาเรพกี่องกระดรูกทกันี้งหลายของทล่าน”-อล้างอลิงไปยกังปฐมกาล 50:24,25:

“และโยเซฟกลล่าวแกล่พวกพบีกี่นล้องของทล่านวล่า “เราจวนจะสลินี้นชบีวลิตแลล้ว และพระเจล้าจะทรงเยบีกี่ยมเยบียน
พวกเจล้าเปป็นแนล่ และจะพาพวกเจล้าออกไปจากแผล่นดลินนบีนี้ใหล้ถถึงแผล่นดลินซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงปฏลิญาณไวล้แกล่อกับราฮกัม 
แกล่อลิสอกัค และแกล่ยาโคบ” และโยเซฟกร็ใหล้ลรูกหลานของอลิสราเอลปฏลิญาณตกัวไวล้ โดยกลล่าววล่า “พระเจล้าจะทรง
เยบีกี่ยมเยบียนพวกเจล้าเปป็นแนล่ และพวกเจล้าจงหอบกระดรูกทกันี้งหลายของเราขถึนี้นไปจากทบีกี่นบีกี่” โยเซฟจะมบีอยุโมงคร์ฝฟังศพ
อกันหนถึกี่งเหมพอนอยล่างฟาโรหร์เหลล่านกันี้นกร็ไดล้ แตล่เขาเลพอกทบีกี่จะมบีหลยุมศพอกันเรบียบงล่ายในคานาอกัน วลิญญาณของเขาไป
อยรูล่กกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าแลล้วตกันี้งแตล่วกันทบีกี่เขาสลินี้นชบีวลิต- (การไมล่อยรูล่ในรล่างกายกร็เทล่ากกับเปป็นการอยรูล่กกับองคร์พระผรูล้เปป็น
เจล้า) แตล่โยเซฟไมล่อยากใหล้รล่างกายของเขาฟฟฟื้นคพนชบีพในอบียลิปตร์ เขาอยากเจอกกับการเปป็นขถึนี้นจากตายในคานาอกัน!

การเดลินทางแบบผรูล้สกัญจรบนโลกนบีนี้ของโยเซฟเปปีปี่ยมดล้วยสงล่าราศบี แตล่เขามองลล่วงหนล้าไปยกังสถานทบีกี่แหล่ง
หนถึกี่งทบีกี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีมากยลิกี่งกวล่าแผล่นดลินโลกนบีนี้ เขามองลล่วงหนล้าไปยกังเชล้าอกันแสนสยุขนกันี้นเมพกี่อเหลล่าผรูล้ทบีกี่ตายแลล้วใน
พระครลิสตร์จะเปป็นขถึนี้น โยเซฟเคยมบีชบีวลิตอยรูล่กล่อนถถึงกลโกธา แตล่เขามองลล่วงหนล้ามายกังพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด เขาเชพกี่อ
และวางใจในพระองคร์แลล้ว โยเซฟไดล้รกับความรอด และเขาจะถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นใหมล่ในเชล้าอกันยลิกี่งใหญล่แหล่งการฟฟฟื้น
คพนชบีพนกันี้น เขาเลพอกหลยุมศพอกันหนถึกี่งในแผล่นดลินของพระเจล้าแทนทบีกี่อยุโมงคร์ฝฟังศพอกันใหญล่โตกกับเหลล่ากษกัตรลิยร์แหล่ง
อบียลิปตร์-(และในพระคกัมภบีรร์อบียลิปตร์กร็เปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของโลก) โดยความเชพกี่อเขารรูล้วล่าประชากรของพระเจล้าจะออก
ไปจากอบียลิปตร์และกลกับไปยกังแผล่นดลินของพวกเขาเอง (พระเจล้าทรงสกัญญาไวล้แลล้วในปฐมกาล 17:8) ดล้วยเหตยุนบีนี้เขา
จถึงสกักี่งเสบียใหล้นจากระดรูกของเขาไปฝฟังในแผล่นดลินแหล่งพวกบรรพบยุรยุษของเขา

โมเสสและบยดามารดาของเขา
ขล้อ 23: “โดยความเชพกี่อ โมเสส เมพกี่อทล่านบกังเกลิดมาแลล้ว ไดล้ถรูกซล่อนไวล้ถถึงสามเดพอนโดยบลิดามารดาของ

ทล่าน เพราะพวกเขาเหร็นวล่าทล่านเปป็นเดร็กรรูปงาม และพวกเขาไมล่กลกัวคจาบกัญชาของกษกัตรลิยร์นกันี้น”
นบีกี่ไมล่ไดล้กลล่าวถถึงความเชพกี่อของโมเสส แตล่เปป็นความเชพกี่อของบลิดามารดาของเขา คพอ อกัมรามและนางโย

เคเบด: “และชพกี่อภรรยาของอกัมรามคพอโยเคเบด บยุตรสาวของเลวบี ซถึกี่งมารดาของนางไดล้คลอดใหล้แกล่เลวบีในอบียลิปตร์ 
และนางไดล้คลอดบยุตรใหล้อกัมรามคพอ อาโรนและโมเสส และมลิเรบียมพบีกี่สาวของเขาทกันี้งสอง” (กดว. 26:59)

หลกังโยเซฟเสบียชบีวลิต กษกัตรลิยร์องคร์ใหมล่ของอบีกราชวงศร์ไดล้ขถึนี้นครอบครองในอบียลิปตร์ ซถึกี่งเปป็นกษกัตรลิยร์ทบีกี่ไมล่รรูล้จกัก
โยเซฟ (อพย. 1:8) และเพราะวล่าเขากลกัววล่าชนชาตลิของโยเซฟ (ผรูล้ซถึกี่งกจาลกังทวบีจจานวนมากขถึนี้นอยล่างรวดเรร็ว) อาจ
ไปเขล้ารล่วมกกับศกัตรรูในอนาคตเพพกี่อตล่อสรูล้อบียลิปตร์ในยามสงคราม เขาจถึงเรลิกี่มแผนการตล่าง ๆ ทบีกี่จะกจาจกัดพวกเขา แตล่
ภายใตล้อยุบายของเขา  ยลิกี่งคนอลิสราเอลถรูกทรมานและถรูกขล่มเหงมากเทล่าไร พวกเขากร็ยลิกี่งทวบีจจานวนเรร็วมากขถึนี้น



เทล่านกันี้น
จากนกันี้นซาตานไดล้ทจางานในใจและความคลิดของกษกัตรลิยร์องคร์ใหมล่นกันี้นใหล้เกลิดความคลิดทบีกี่จะหยยุดการเพลิกี่ม

จจานวนขถึนี้นอยล่างรวดเรร็วของประชากรอลิสราเอล และเขาไดล้ออกพระราชกฤษฎบีกาใหล้ทจาลายเดร็กชายชาว
อลิสราเอลทยุกคนทกันทบีทบีกี่พวกเขาเกลิดมา เขาพยายามทบีกี่จะสกักี่งพวกนางผดยุงครรภร์ชาวยลิวใหล้กจาจกัดเดร็กเหลล่านกันี้น “แตล่
พวกนางผดยุงครรภร์นกันี้นเกรงกลกัวพระเจล้า และไมล่ไดล้ทจาตามทบีกี่กษกัตรลิยร์แหล่งอบียลิปตร์สกักี่งพวกนางไวล้ แตล่ไดล้ชล่วยพวกเดร็ก
ชายใหล้รอดชบีวลิตอยรูล่” (อพย. 1:17) จากนกันี้นกษกัตรลิยร์จถึงออกพระราชกฤษฎบีกาใหล้โยนทลินี้งเดร็กทารกเพศชายทยุกคนทบีกี่
เกลิดมาแกล่พวกคนอลิสราเอลทลินี้งแมล่นนี้จานกันี้น

ในระหวล่างชล่วงเวลาแหล่งการขล่มเหงอยล่างหนกักนบีนี้ โมเสสไดล้เกลิดมาเปป็นบยุตรของอกัมรามและโยเคเบด 
(โปรดอล่านอพยพ บททบีกี่ 2) ในบกันทถึกเรพกี่องราวของหนกังสพออพยพ ไมล่มบีการเปปิดเผยวล่าอกัมรามมบีสล่วนเกบีกี่ยวขล้องเลย
ในการชล่วยชบีวลิตของโมเสสใหล้รอด มบีกลล่าวถถึงแคล่สามคนเทล่านกันี้น: โยเคเบด (มารดาของเดร็ก); มลิเรบียม (พบีกี่สาวของ
เขา) และธลิดาของฟาโรหร์ แตล่ตรงนบีนี้ในหนกังสพอฮบีบรรู พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นวล่าโมเสสถรูกซล่อนไวล้ใน
ตะกรล้าสานนกันี้นโดยบลิดามารดาของเขา

พระคกัมภบีรร์ไมล่ไดล้บอกชกัดเจนวล่าบลิดาของโมเสสมบีสล่วนสจาคกัญใดบล้างในการพลิทกักษร์รกักษาเดร็กนกันี้น มกันคงเปป็น
เรพกี่องธรรมดาทบีกี่จะสกันนลิษฐานวล่าเขาทจาตะกรล้าสานนกันี้นขถึนี้นมา แตล่จากอพยพ 2:3 เราทราบวล่าเขาไมล่ไดล้ทจา: “และ
เมพกี่อ (โยเคเบด) ซล่อนทารกตล่อไปอบีกไมล่ไดล้แลล้ว นางกร็เอาตะกรล้าสานดล้วยตล้นกกสจาหรกับทารกนกันี้น และยาตะกรล้านกันี้น
ดล้วยชกันและยางมะตอย และเอาทารกใสล่ลงในตะกรล้านกันี้น และนางวางตะกรล้านกันี้นไวล้ทล่ามกลางกอปรพอทบีกี่รลิมฝฟัปี่ง
แมล่นนี้จา”

อยล่างไรกร็ตาม กลิจการ 7:20 บอกเราวล่าอกัมรามมบีสล่วนในการซล่อนโมเสสไวล้ในบล้านของตน: “ในเวลานกันี้น
โมเสสไดล้ถพอกจาเนลิด และรรูปงามยลิกี่งนกัก และไดล้รกับการเลบีนี้ยงดรูใหล้เตลิบโตในบล้านของบลิดาจนครบสามเดพอน”

นอกจากลจาดกับพงศร์พกันธยุร์ในพระคกัมภบีรร์แลล้ว เรากร็ไมล่ทราบอะไรอบีกเกบีกี่ยวกกับอกัมรามและโยเคเบด พวกเขา
เปป็นบยุคคลทบีกี่ไมล่มบีชพกี่อเสบียง และครลิสเตบียนหลายคนทบีกี่อล่านพระคกัมภบีรร์ของตนทยุกวกันกร็อาจบอกชพกี่อสองคนนบีนี้ไมล่ไดล้ดล้วย
ซนี้จา เขาทกันี้งสองเปป็นลรูกหลานของเลวบี แตล่นอกเหนพอจากการกระทจาทบีกี่แสดงออกถถึงความเชพกี่อของพวกเขาตามทบีกี่ถรูก
บกันทถึกไวล้ในทบีกี่นบีนี้แลล้ว เรากร็ไมล่พบวล่าพวกเขาถรูกกลล่าวถถึงอบีกเลยนอกเหนพอจากลจาดกับพงศร์พกันธยุร์

แตล่เราควรจดจจาไวล้เสมอวล่าพระเจล้าไมล่ตล้องการคนทบีกี่มบีกจาลกังมาก หรพอคนทบีกี่มบีชพกี่อเสบียงและเปป็นทบีกี่รรูล้จกัก เพพกี่อ
ทจาใหล้พระประสงคร์และแผนการของพระองคร์สจาเรร็จ: “แตล่พระเจล้าไดล้ทรงเลพอกสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่โงล่เขลาของโลกเพพกี่อ
ทจาใหล้คนมบีปฟัญญาสกับสน และพระเจล้าไดล้ทรงเลพอกสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่อล่อนแอของโลกเพพกี่อทจาใหล้สลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งมบีอจานาจ
สกับสน และสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ตกี่จาตล้อยของโลก และสลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งถรูกเหยบียดหยาม พระเจล้าทรงเลพอกไวล้ ใชล่แลล้ว และ
สลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งมลิไดล้เปป็น เพพกี่อกระทจาสลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งเปป็นอยรูล่แลล้วใหล้ลล้มเหลวไป เพพกี่อไมล่ใหล้เนพนี้อหนกังใด ๆ อวดตล่อพระ
พกักตรร์พระองคร์ไดล้” (1 คร. 1:27-29)

พระเจล้าทรงใชล้พล่อแมล่ทบีกี่ไมล่มบีใครรรูล้จกักสองคนนบีนี้อยล่างแนล่นอนในการชล่วยประชากรของพระองคร์ใหล้พล้นออก
มาจากแผล่นดลินอบียลิปตร์ พระองคร์ทรงทจาเชล่นนกันี้นเพราะความเชพกี่อของเขาทกันี้งสอง พวกเขาเชพกี่อพระเจล้า และพวกเขา
ไมล่กลกัวกษกัตรลิยร์องคร์นกันี้น-หรพอถล้าพวกเขากลกัวกษกัตรลิยร์องคร์นกันี้นจรลิง ๆ ความเชพกี่อของพวกเขาในพระเจล้ากร็มบีกจาลกัง



มากกวล่าความกลกัวทบีกี่พวกเขามบีตล่อกษกัตรลิยร์
โมเสสเปป็น “เดร็กรรูปงาม” เขาคงเปป็นเดร็กชายทบีกี่นล่ารกักมากคนหนถึกี่ง ขล้อความทบีกี่ยกมาจากกลิจการ 7:20 

บอกเราวล่าเขา “รรูปงามยลิกี่งนกัก” (และคจากรบีกนบีนี้มบีความหมายวล่า “รรูปงามจจาเพาะพระเจล้า”) โมเสสทจาใหล้พล่อแมล่
ของตนประทกับใจโดยการทบีกี่เขา “รรูปงามยลิกี่งนกัก” หรพอ? เปป็นเพราะใบหนล้านล้อย ๆ ทบีกี่งดงามของเขาทบีกี่ทจาใหล้พวก
เขาซล่อนตกัวเขาไวล้หรพอ? โมเสสเปป็นเดร็กทบีกี่รรูปงามคนเดบียวนกันี้นในสมกัยนกันี้นหรพอ? ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าเขางามเกลินใครไดล้
ขจกัดความกลกัวฟาโรหร์ออกไปจากใจของพล่อแมล่ของเขาอยล่างนกันี้นหรพอ?

ไมล่ใชล่เลยครกับ มกันไมล่ใชล่เพราะวล่าโมเสสเปป็นเดร็กรรูปงามทบีกี่พล่อแมล่ของเขาซล่อนเขาไวล้จากพระราชกฤษฎบีกา
ของกษกัตรลิยร์ พวกเขาทจาสลิกี่งทบีกี่พวกเขาทจาโดยความเชพกี่อ มกันไมล่ใชล่ความรกักแบบพล่อแมล่เทล่านกันี้นทบีกี่ทจาใหล้พวกเขาซล่อน
ทารกนล้อยไวล้ถถึงสามเดพอนในบล้านของตน พวกเขารกักเขาแนล่นอน แตล่พระเจล้าทรงเปปิดเผยแกล่พวกเขาวล่าเดร็กคนนบีนี้
เปป็นเดร็กทบีกี่พระเจล้าทรงลลิขลิตไวล้ ทรงกจาหนดไวล้เพพกี่อใหล้ทจาตามแผนงานของพระเจล้า โดยความเชพกี่อพวกเขาเชพกี่อ
พระเจล้า โดยความเชพกี่อพวกเขาซล่อนโมเสสไวล้และปกปป้องเขาทกันี้ง ๆ ทบีกี่พวกเขารรูล้วล่ากษกัตรลิยร์อาจทจาอะไรกกับพวกเขา
โทษฐานไมล่เชพกี่อฟฟังกฎหมายของกษกัตรลิยร์ กษกัตรลิยร์มบีอจานาจมาก แตล่พระเจล้าทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระเจล้าไดล้ประทานคจา
บกัญชาหนถึกี่งแกล่พล่อแมล่ของโมเสสแลล้ว พวกเขาเชพกี่อพระเจล้า และพวกเขาปฏลิบกัตลิตามความเชพกี่อนกันี้น หากพวกเขาไมล่
เคยไดล้ยลินจากพระเจล้า มกันกร็กลล่าวไมล่ไดล้วล่าพวกเขาไดล้กระทจาในความเชพกี่อ เพราะวล่า “ความเชพกี่อมาโดยการไดล้ยลิน 
และการไดล้ยลินโดยพระวจนะของพระเจล้า”

โมเสสถรูกซล่อนไวล้สามเดพอนในบล้านพล่อแมล่ของเขา และเมพกี่อพวกเขาซล่อนเขาไวล้ทบีกี่นกักี่นไมล่ไดล้อบีกตล่อไป พวก
เขากร็นจาเขาใสล่ตะกรล้าสาน แตล่นบีกี่ไมล่ไดล้ถรูกกระทจาโดยใชล้สตลิปฟัญญาของมนยุษยร์ พวกเขาทจาเชล่นนกันี้นโดยการทรงนจา
โดยตรงของพระวลิญญาณของพระเจล้า, โดยความเชพกี่อ

เราควรหมายเหตยุไวล้วล่าแมล่นนี้จาสายเดบียวกกันนกันี้นทบีกี่เปป็นเครพกี่องมพอแหล่งความตายสจาหรกับเดร็กทารกเพศชาย
ชาวฮบีบรรูทบีกี่เกลิดในเวลานกันี้น กลายเปป็นแมล่นนี้จาทบีกี่ชล่วยทารกนล้อยโมเสสใหล้รอด! เมพกี่อถรูกซล่อนอยรูล่ในกอปรพอสรูง ๆ ตะกรล้า
สานใบนล้อยนกันี้นกร็ถรูกนนี้จายกขถึนี้นและเดร็กนกันี้นถรูกรกักษาไวล้ปลอดภกัยจากอกันตราย และเมพกี่อเขาถรูกพบทบีกี่นกักี่นในทบีกี่สยุด 
นนี้จาตาของเขากร็แตะตล้องใจของธลิดาฟาโรหร์ เปลบีกี่ยนวลิถบีทางของประชาชาตลิหนถึกี่ง และพลิทกักษร์รกักษาและชล่วย
ประชากรของพระเจล้าใหล้รอดพล้น

มกันเปป็นแบบเดบียวกกันวกันนบีนี้ แมล้เผชลิญกกับพญามาร แมล้เผชลิญกกับเหลล่าผรูล้เผดร็จการและทรราชยร์สมกัยใหมล่ทกันี้ง
หลาย แผนการของพระเจล้ากร็จะถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงตามตกัวอกักษร

เรพกี่องราวของทารกนล้อยโมเสสเปป็นทบีกี่รกักของครลิสเตบียนทยุกคน ทกันี้งอล่อนวกัยและสรูงวกัย มลิเรบียมพบีกี่สาวของเขา
ยพนหยกัดสกัตยร์ซพกี่อและคอยเฝป้าระวกังตะกรล้าสานใบนล้อยนกันี้น และเมพกี่อเธอเหร็นธลิดาฟาโรหร์มาพบทารกนล้อย เธอกร็คง
เหร็นวล่าเจล้าหญลิงองคร์นกันี้นมบีความรรูล้สถึกรกักและกรยุณาตล่อเดร็กนล้อยทบีกี่รล้องไหล้นกันี้น เพราะเธอเขล้าไปหาพระนางและทรูลวล่า
 “จะใหล้หมล่อมฉกันไปและเรบียกแมล่นมชาวฮบีบรรูคนหนถึกี่งมา เพพกี่อนางจะเลบีนี้ยงทารกนบีนี้ใหล้พระนางไหม”  และพระธลิดา
ของฟาโรหร์จถึงมบีรกับสกักี่งแกล่เธอวล่า “ไปหาเถลิด” และหญลิงสาวนกันี้นจถึงไปและเรบียกมารดาของทารกนกันี้นมา และพระ
ธลิดาของฟาโรหร์จถึงตรกัสสกักี่งแกล่นางวล่า “จงพาเดร็กคนนบีนี้ไป และเลบีนี้ยงเขาไวล้ใหล้เรา และเราจะใหล้คล่าจล้างของเจล้าแกล่
เจล้า” และหญลิงนกันี้นจถึงพาทารกนกันี้นไป และเลบีนี้ยงทารกนกันี้นไวล้ และทารกนกันี้นกร็เตลิบโตขถึนี้น และนางกร็พาเขามาถวาย



พระธลิดาของฟาโรหร์ และเขากลายเปป็นบยุตรบยุญธรรมของพระนาง และพระนางประทานชพกี่อใหล้เขาวล่า โมเสส 
และพระนางตรกัสวล่า “เพราะเราไดล้ฉยุดเขาขถึนี้นมาจากนนี้จา” (อพย. 2:4-10 บางสล่วน)

พระเจล้าทรงกระทจากลิจในวลิธบีตล่าง ๆ อกันแสนมหกัศจรรยร์ ธลิดาฟาโรหร์ไมล่นล่าจะไมล่ทราบเกบีกี่ยวกกับพระราช
กฤษฎบีกาของกษกัตรลิยร์ทบีกี่วล่าเดร็กทารกเพศชายชาวฮบีบรรูทยุกคนตล้องถรูกโยนทลินี้งแมล่นนี้จาหรพอไมล่กร็ถรูกฆล่าตาย พระนาง
ทราบอยล่างแนล่นอนวล่าตนควรฆล่าทารกนกันี้น แตล่นางกลกับมบีความกรยุณาตล่อทารกนกันี้น คพนเขาใหล้แกล่มารดาของเขาเอง
เพพกี่อเลบีนี้ยงดรูและดรูแล และเมพกี่อถถึงเวลาใหล้พาเขามาใหล้พระนางอบีกและพระนางจะรกับเขาเปป็นบยุตรของพระนางเอง 
และเขากร็เตลิบโตเปป็นชายหนยุล่มทล่ามกลางความหรรูหราแหล่งราชสจานกักของคนอบียลิปตร์ นบีกี่เปป็นพระหกัตถร์ของพระเจล้า
จรลิง ๆ! “ไมล่มบีสตลิปฟัญญา ความเขล้าใจ หรพอคจาปรถึกษาใด ๆ จะเอาชนะพระเยโฮวาหร์ไดล้” (สภษ. 21:30) แผนการ
ของฟาโรหร์ถรูกควกี่จาและแผนการของพระเยโฮวาหร์ถรูกคนี้จาจยุนและถรูกทจาใหล้สจาเรร็จรยุดหนล้าไป

แตล่เราตล้องไมล่ลพมเดร็ดขาดวล่าพล่อแมล่ครูล่หนถึกี่งทบีกี่คนแทบไมล่รรูล้จกักเปป็นเครพกี่องมพอหลกักในการพลิทกักษร์รกักษาอกันแสน
อกัศจรรยร์ของพระเจล้าทบีกี่กระทจาตล่อทารกนล้อยชาวฮบีบรรูคนหนถึกี่งผรูล้ซถึกี่งจะกลายเปป็นหนถึกี่งในเหลล่าผรูล้นจาทบีกี่เกรบียงไกรมาก
ทบีกี่สยุดทบีกี่โลกเคยรรูล้จกัก ชายผรูล้หนถึกี่งซถึกี่งจะพรูดกกับพระเจล้า “หนล้าตล่อหนล้า เหมพอนคนสนทนากกับมลิตรสหายของตน”
(อพย. 33:11) ขอพระเจล้าทรงโปรดชล่วยเราทบีกี่จะใชล้ความเชพกี่อแบบทบีกี่ถรูกแสดงออกโดยพล่อแมล่ของโมเสสเมพกี่อพวก
เขาเชพกี่อฟฟังพระเจล้ามากกวล่ากษกัตรลิยร์!

ขล้อ 24: “โดยความเชพกี่อ โมเสส ครกันี้นทล่านโตขถึนี้นแลล้ว ปฏลิเสธทบีกี่จะถรูกเรบียกวล่าเปป็นบยุตรชายของธลิดากษกัตรลิยร์
ฟาโรหร์”

บกันทถึกเรพกี่องของโมเสสเรลิกี่มตล้นดล้วยอพยพบททบีกี่ 2 และสลินี้นสยุดลงในพระราชบกัญญกัตลิ 34 ดกังนกันี้นเราจถึงเหร็น
วล่าตล้องใชล้หนกังสพอสบีกี่เลล่มจากหล้าเลล่มของโมเสสเพพกี่อทบีกี่จะทราบขล้อเทร็จจรลิงตล่าง ๆ เกบีกี่ยวกกับบยุรยุษผรูล้ยลิกี่งใหญล่คนนบีนี้ของ
พระเจล้า ยกักษร์ใหญล่ฝฝ่ายวลิญญาณผรูล้นบีนี้ และการกระทจาเหลล่านกันี้นทกันี้งหมดลล้วนถรูกกระทจา “โดยความเชพกี่อ”

ชบีวลิตของโมเสสถรูกแบล่งออกเปป็นสามชล่วงทบีกี่ชกัดเจน:
1. สบีกี่สลิบปปีในราชสจานกักของฟาโรหร์
2. สบีกี่สลิบปปีในทะเลทราย ในสถานทบีกี่หนถึกี่งทบีกี่ถรูกเรบียกวล่ามบีเดบียน
3. สบีกี่สลิบปปีกกับลรูกหลานของอลิสราเอลในถลิกี่นทยุรกกันดารนกันี้น

สามชล่วงนบีนี้ในชบีวลิตของโมเสสไดล้เกลิดขถึนี้นโดยความเชพกี่อ สบีกี่สลิบปปีในราชสจานกักของฟาโรหร์เปป็นมาโดยความเชพกี่อ
ของพล่อแมล่ของเขา สบีกี่สลิบปปีชล่วงทบีกี่สองและทบีกี่สามเปป็นมาโดยความเชพกี่อของโมเสสเอง

“ครกันี้นทล่านโตขถึนี้นแลล้ว” มบีความหมายเพบียงแคล่วล่าเมพกี่อเขาเตลิบโตแลล้ว จรลิง ๆ แลล้วเขาอายยุสบีกี่สลิบปปีตอนทบีกี่เขา
แสดงออกถถึงความเชพกี่อนกันี้นทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในขล้อพระคจาตอนนบีนี้ของเรา แตล่เขาอาจตกันี้งปณลิธานเชล่นนกันี้นในใจของตน
นานแลล้วกล่อนทบีกี่เขาแสดงใหล้เหร็นความเชพกี่อโดยการเปปิดเผยการตกัดสลินใจของเขา

เมพกี่อโมเสสกลายเปป็นคนหนยุล่ม เขากร็ “ปฏลิเสธทบีกี่จะถรูกเรบียกวล่าเปป็นบยุตรชายของธลิดากษกัตรลิยร์ฟาโรหร์” เขา
คงทราบแนล่นอนวล่าเขาคงจะไดล้รกับโอกาสทบีกี่จะไดล้ชพกี่อวล่าเปป็นลรูกคนหนถึกี่งของธลิดาฟาโรหร์ เขาปฏลิเสธโดยความเชพกี่อ 
และเนพกี่องจากความเชพกี่อตล้องมาโดยการไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้า เราจถึงทราบวล่าพระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยแกล่
โมเสสแลล้ววล่าเขาเปป็นใคร เขาเปป็นทจาไม และเขาจะตล้องทจาอะไร โมเสสเชพกี่อพระเจล้า และโดยความเชพกี่อเขาจถึง



ปฏลิเสธทบีกี่จะถรูกเรบียกวล่าบยุตรชายของธลิดาฟาโรหร์
ขล้อ 25: “โดยเลพอกทบีกี่จะทนความทยุกขร์ลจาบากกกับประชากรของพระเจล้า แทนทบีกี่จะสยุขสจาราญกกับความ

เพลลิดเพลลินตล่าง ๆ แหล่งบาปเพบียงชกักี่วคราว”
เมพกี่อมองผล่านตามนยุษยร์ อาณาจกักรของฟาโรหร์กร็คงยลิกี่งใหญล่และเปปีปี่ยมสงล่าราศบีแนล่นอน แตล่พระเจล้าทรง

สจาแดงใหล้โมเสสเหร็นกษกัตรลิยร์องคร์หนถึกี่งและราชอาณาจกักรหนถึกี่งทบีกี่ยลิกี่งใหญล่เกลินสลิกี่งใดทบีกี่อบียลิปตร์จะหยลิบยพกี่นใหล้ไดล้!
การเปป็นหลานชายของฟาโรหร์คงจะนจาบจาเหนร็จอกันโดดเดล่นมาใหล้ แตล่พระเจล้าทรงสจาแดงใหล้โมเสสเหร็น

บจาเหนร็จทบีกี่ดบียลิกี่งกวล่า-บจาเหนร็จนลิรกันดรร์-และเขาหกันหลกังของตนใหล้ทยุกสลิกี่งทบีกี่กษกัตรลิยร์อบียลิปตร์จะสามารถพระราชทานใหล้
ไดล้ เขาเลพอกทบีกี่จะทนทยุกขร์ความยากลจาบากกกับประชากรของพระเจล้า-ความยากลจาบากและการทนทยุกขร์ทบีกี่เขาคง
หนบีพล้นไดล้หากเขายอมใหล้ถรูกเรบียกวล่าเปป็นบยุตรของธลิดาฟาโรหร์ เขาจะมบีความสยุขกกับความเพลลิดเพลลินตล่าง ๆ ของ
อบียลิปตร์กร็ทจาไดล้ ซถึกี่งรวมถถึงความมกักี่งคกักี่งและตจาแหนล่งแบบกษกัตรลิยร์ของอบียลิปตร์ดล้วย เขาจะไปรล่วมงานเลบีนี้ยงและงาน
ราตรบีตล่าง ๆ กร็ทจาไดล้ เขาจะรล่วมสกังสรรคร์กกับผรูล้คนในวกังกร็ทจาไดล้ แตล่เขากลกับเลพอกทบีกี่จะทนทยุกขร์กกับชนชาตลิอลิสราเอล 
มากกวล่าทบีกี่จะสยุขสจาราญกกับ “ความเพลลิดเพลลินตล่าง ๆ แหล่งบาปเพบียงชกักี่วคราว” (ภาษากรบีกแบบตรงตกัวอล่านวล่า 
“แทนทบีกี่จะมบีความสนยุกแหล่งบาปเพบียงชกักี่วคราว”)

บาปใหล้ความเพลลิดเพลลินและความสนยุกสนานชกักี่วคราว แตล่มกันกร็อยรูล่ “เพบียงประเดบีตั๋ยวเดบียว” จรลิง ๆ 
โมเสสพลินลิจดรูทกันี้งสองดล้าน เขาชกักี่งนนี้จาหนกักชบีวลิตแบบของเจล้าชายอบียลิปตร์ (ซถึกี่งชบีวลิตนกันี้นคงจะกลายเปป็นของเขาหากเขา
ถรูกประกาศวล่าเปป็นหลานชายของฟาโรหร์) เทบียบกกับการทบีกี่เขาเปป็นทบีกี่รรูล้จกักในฐานะคนฮบีบรรูคนหนถึกี่ง เขาทราบวล่าเขา
เผชลิญกกับสลิกี่งใดในแตล่ละกรณบี แตล่เมพกี่อเขามองดรูทกันี้งสองดล้านแลล้ว เขากร็ตกัดสลินใจ-และคจากรลิยากรบีกทบีกี่ถรูกใชล้ตรงนบีนี้บอก
เปป็นนกัยถถึงการเลพอกวล่าเปป็นการกระทจาเดบียว ซถึกี่งเกลิดขถึนี้นในทกันทบี ไมล่ใชล่ตลอดชล่วงเวลาหนถึกี่ง ดกังนกันี้นโดยความเชพกี่อ
โมเสสจถึงตกัดสลินใจเลพอกแลล้ว

มบีอยรูล่คราวหนถึกี่งกล่อนโมเสสดล้วยความกลกัวไดล้หลบหนบีจากฟาโรหร์และไปอาศกัยอยรูล่ในแผล่นดลินแหล่งมบีเดบียน 
อกันเปป็นผลมาจากการทบีกี่เขาไดล้ฆล่าชาวอบียลิปตร์คนหนถึกี่งผรูล้ซถึกี่งกจาลกังทยุบตบีคนฮบีบรรูคนหนถึกี่ง (อพย. 2:11-15) พระเจล้าไดล้
ตรกัสแกล่เขาแลล้วอยล่างแนล่นอนและเปปิดเผยขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าเขาจะตล้องชล่วยคนอลิสราเอลใหล้พล้นออกจากอบียลิปตร์ ส
เทเฟนประกาศในกลิจการ 7:25 วล่า “ดล้วยวล่าทล่าน (โมเสส) คาดวล่าญาตลิพบีกี่นล้องของทล่านคงจะเขล้าใจวล่า ดล้วยมพอของ
ทล่านพระเจล้าจะทรงชล่วยพวกเขาใหล้รอดพล้น แตล่พวกเขาหาเขล้าใจไมล่”

โมเสสทราบวล่าพระเจล้าจะทรงชล่วยชนชาตลิอลิสราเอลใหล้พล้นจากการตกเปป็นทาสของอบียลิปตร์ และมกันเปป็น
ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่แนล่นอนทบีกี่วล่าพระเจล้าทรงบอกเขาแลล้ว เพราะไมล่มบีใครอพกี่นทบีกี่สามารถบอกเขาไดล้

โมเสสเชพกี่อพระเจล้า ดกังนกันี้นเขาจถึงปฏลิเสธทบีกี่จะถรูกเรบียกวล่าเปป็นบยุตรของธลิดาฟาโรหร์ โปรดสกังเกตวล่าเขาไมล่ไดล้
ตกัดสลินใจเลพอกเชล่นนกันี้นพรล้อมกกับความเสบียใจภายหลกัง โดยเปป็นพยานรกับรองวล่าเขาไดล้สละทลินี้งโอกาสอกันยลิกี่งใหญล่
ขนาดไหนเพพกี่อตลิดตามองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า! มกันเปป็นเรพกี่องทบีกี่ชวนอล้วกฝฝ่ายวลิญญาณสจาหรกับผมเสมอทบีกี่ไดล้ยลินผรูล้รกับใชล้ทบีกี่
โดดเดล่นหรพอผรูล้นจาครลิสเตบียนบางคนเลล่าถถึงอาชบีพการงานอกันยอดเยบีกี่ยมและโอกาสงาม ๆ ทบีกี่เขาไดล้ยอมสละเพพกี่อทบีกี่จะ
กลายเปป็นนกักเทศนร์ การประกาศขล่าวประเสรลิฐเปป็นการทรงเรบียกทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ทบีกี่สยุดบนแผล่นดลินโลก การเปป็นผรูล้รกับใชล้ทบีกี่
อยุทลิศตกัวอยล่างแทล้จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐ การเทศนาพระวจนะของพระเจล้าในความบรลิสยุทธลิธิ์และฤทธลิธิ์เดชทกันี้งสลินี้นของ



มกัน เปป็นตจาแหนล่งทบีกี่ยลิกี่งใหญล่กวล่าและสจาคกัญมากกวล่าการเปป็นประธานาธลิบดบีแหล่งสหรกัฐฯหรพอเผดร็จการของโลกเสบีย
อบีก การเปป็นผรูล้รกับใชล้ทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียกเปป็นอภลิสลิทธลิธิ์อกันสรูงสล่งและทรงเกบียรตลิ และมกันนจาความเสพกี่อมเสบียมาสรูล่
พระนามของพระเยซรูทบีกี่นกักเทศนร์คนใดจะยพนบนธรรมาสนร์และเลล่าวล่าตนไดล้เสบียสละสลิกี่งใหญล่โตใดบล้างเพพกี่อทบีกี่จะ
กลายเปป็นนกักเทศนร์ทบีกี่ตกี่จาตล้อยและยากจนคนหนถึกี่ง ขอพระเจล้าประทานพระเมตตาแกล่ความโฉดเขลาเชล่นนกันี้นดล้วย
เถลิด! โมเสสถพอวล่าการตกัดสลินใจเลพอกของตนเปป็นความดบีความชอบของตน ควรครูล่แกล่การนกับถพอ โดยถพอวล่าการทน
ทยุกขร์ การถรูกดล่าวล่า และการถรูกเยาะเยล้ยถากถาง (ทบีกี่จะมาเพราะการตกัดสลินใจเลพอกของเขา) เปป็นความมกักี่งมบีทบีกี่ใหญล่
โตกวล่าสลิกี่งใดในอบียลิปตร์

ใชล่แลล้วครกับ การตกัดสลินใจเลพอกทบีกี่โมเสสกระทจานกันี้นเปป็นมา “โดยความเชพกี่อ” ถล้าเขามองไปทบีกี่ทรกัพยร์สมบกัตลิ
ของอบียลิปตร์แบบเดบียวกกับทบีกี่โลทมองไปทบีกี่เมพองโสโดม เรากร็คงไมล่มบีบกันทถึกเรพกี่องราวของโมเสสอยล่างทบีกี่เรามบีวกันนบีนี้ เขา
ไมล่มบีพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาใหมล่ใหล้อล่านเปป็นเลล่ม แตล่เขามบี 2 โครลินธร์ 4:17,18 อยรูล่ในใจของเขา: “ดล้วยวล่าการ
ทยุกขร์ยากอกันบางเบาของพวกเรา ซถึกี่งอยรูล่แตล่ประเดบีตั๋ยวเดบียวนกันี้น จะทจาใหล้พวกเรามบีนนี้จาหนกักของสงล่าราศบีทบีกี่มากยลิกี่งกวล่า
และทบีกี่คงอยรูล่ชกักี่วนลิรกันดรร์ ขณะทบีกี่พวกเราไมล่ไดล้มองไปทบีกี่สลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งมองเหร็นไดล้ แตล่มองไปทบีกี่สลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งมองไมล่
เหร็น เพราะวล่าสลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งมองเหร็นไดล้นกันี้นกร็อยรูล่ชกักี่วคราว แตล่สลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งมองไมล่เหร็นนกันี้นกร็อยรูล่ชกักี่วนลิรกันดรร์”

ขล้อ 26: “โดยถพอวล่าความอกัปยศของพระครลิสตร์เปป็นความมกักี่งคกักี่งทบีกี่ยลิกี่งใหญล่กวล่าบรรดาคลกังทรกัพยร์ใน
ประเทศอบียลิปตร์ เพราะทล่านมยุล่งจดจล่ออยรูล่ทบีกี่การไดล้รกับบจาเหนร็จนกันี้นเปป็นคล่าตอบแทน”

คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “ถพอวล่า” สามารถแปลไดล้วล่า “คจานวณวล่า” และรรูปกาลของคจากรลิยากร็
แสดงออกถถึง “การกระทจาหนถึกี่งทบีกี่เดร็ดขาดอกันเปป็นผลมาจากการประเมลินคล่าแบบเดร็ดเดบีกี่ยว”

จงสกังเกตพระคจาขล้อนบีนี้กลล่าววล่า “ความอกัปยศของพระครลิสตร์” ไมล่ใชล่ “ความอกัปยศเพพกี่อพระครลิสตร์” มกัน
หมายถถึงการเยาะเยล้ยและการลล้อเลบียนซถึกี่งพระครลิสตร์ทรงสรูล้ทน เหลล่าผรูล้ตลิดตามทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อของพระองคร์ไดล้สรูล้ทน (และ
จะสรูล้ทน) ความอกัปยศแบบเดบียวกกันตราบใดทบีกี่พญามารยกังอยรูล่นอกเหวลถึกนกันี้น: “ใชล่แลล้ว และทยุกคนทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิต
ตามทางของพระเจล้าในพระเยซรูครลิสตร์จะถรูกขล่มเหง” (2 ทธ. 3:12)

ถถึงแมล้โมเสสไมล่ไดล้เหร็นพระครลิสตร์ชกัดเจนดล้วยตาเปลล่า เขากร็คาดหวกังการเสดร็จมาของพระองคร์กล่อน
พระองคร์ไดล้เสดร็จมา พระครลิสตร์ทรงถรูกเผยใหล้ประจกักษร์แลล้วแกล่เหลล่าศาสดาพยากรณร์สมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม 
เปาโลบอกเราวล่าพวกเขา “ไดล้ดพกี่มนนี้จาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณอกันเดบียวกกัน เพราะวล่าพวกเขาไดล้ดพกี่มจากศลิลาฝฝ่ายจลิต
วลิญญาณทบีกี่ตลิดตามพวกเขามา และศลิลานกันี้นคพอพระครลิสตร์” (1 คร. 10:4) พระเยซรูตรกัสแกล่พวกฟารลิสบีวล่า “ถล้าทล่าน
ทกันี้งหลายไดล้เชพกี่อโมเสส ทล่านทกันี้งหลายกร็คงจะเชพกี่อเราไปแลล้ว เพราะโมเสสไดล้เขบียนกลล่าวถถึงเรา” (ยอหร์น 5:46) 
โมเสสไดล้เขบียนเกบีกี่ยวกกับพระเยซรูถถึงแมล้เขาไมล่เคยเหร็นพระองคร์ดล้วยตาเปลล่าเลย โมเสสเคยมบีชบีวลิตอยรูล่หลายรล้อยปปี
กล่อนพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดทรงประสรูตลิ แตล่เขานกับวล่าความอกัปยศของพระครลิสตร์เปป็นกจาไรสจาหรกับเขามากกวล่าสลิกี่งใดทบีกี่
อบียลิปตร์มบี

“เพราะทล่านมยุล่งจดจล่ออยรูล่ทบีกี่การไดล้รกับบจาเหนร็จนกันี้นเปป็นคล่าตอบแทน” โมเสสตกันี้งตาคอยวกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้น
เมพกี่อทยุกคนทบีกี่ไดล้ทนทยุกขร์เพราะเหร็นแกล่พระครลิสตร์จะไดล้รกับบจาเหนร็จอยล่างบรลิบรูรณร์ ถล้าเรากลล่าวยอมรกับพระเยซรู 
พระองคร์กร็จะตรกัสยอมรกับเรา ถล้าเราทนทยุกขร์กกับพระองคร์ เรากร็จะครอบครองกกับพระองคร์ แมล้แตล่นนี้จาเยร็นสกักถล้วยทบีกี่



ถรูกใหล้ในพระนามของพระองคร์กร็จะไดล้รกับบจาเหนร็จแนล่นอน ถล้าเราสกัตยร์ซพกี่อในสลิกี่งของเลร็กนล้อย พระองคร์กร็จะทรงตกันี้ง
เราใหล้เปป็นผรูล้ครอบครองเหนพอหลายสลิกี่ง เหลล่าผรูล้อารกักขาทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อของพระเจล้าจะไดล้รกับบจาเหนร็จดล้วยความไพบรูลยร์
และสงล่าราศบีแบบทบีกี่โลกนบีนี้ไมล่รรูล้จกักเลย

ใชล่แลล้วครกับ โมเสสไดล้ตกัดสลินใจเลพอกแลล้ว เขาปฏลิเสธทบีกี่จะถรูกเรบียกวล่าบยุตรของธลิดาฟาโรหร์ เขาเลพอกทบีกี่จะ
ทนทยุกขร์กกับประชากรของพระเจล้ามากกวล่าเสวยสยุขกกับตจาแหนล่ง ความเปป็นทบีกี่นลิยมชมชอบ ความเพลลิดเพลลิน และ
ความเจรลิญรยุล่งเรพองในบรรยากาศอกันบาปหนาทบีกี่เขาคงจะไดล้ใชล้ชบีวลิตในฐานะหลานชายของฟาโรหร์-หรพอแมล้แตล่เปป็น
กษกัตรลิยร์แหล่งอบียลิปตร์ เขานกับวล่าความอกัปยศของพระครลิสตร์เปป็นสลิกี่งทบีกี่ยลิกี่งใหญล่กวล่าความเพลลิดเพลลินใด ๆ ทบีกี่อบียลิปตร์จะมบี
ใหล้ไดล้ โดยความเชพกี่อเขาตกันี้งตาคอยวกันนกันี้นเมพกี่อผรูล้รกับใชล้ทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อทยุกคนของพระเจล้าจะไดล้รกับบจาเหนร็จสจาหรกับหนล้าทบีกี่ผรูล้
อารกักขาอกันสกัตยร์ซพกี่อ

ขล้อ 27: “โดยความเชพกี่อ ทล่านไดล้ละทลินี้งประเทศอบียลิปตร์ โดยไมล่เกรงกลกัวความกรลินี้วของกษกัตรลิยร์ เพราะทล่าน
ยอมทนอยรูล่ เหมพอนอยล่างไดล้เหร็นพระองคร์ผรูล้ไมล่ทรงปรากฏแกล่ตา”

ความเชพกี่อของโมเสสตามทบีกี่ถรูกศถึกษาในขล้อพระคจากล่อนหนล้าเหลล่านกันี้นเปป็นประสบการณร์ของเขาภายในสบีกี่
สลิบปปีแรกแหล่งชบีวลิตของเขา และถรูกแสดงออกมาเมพกี่อเรลิกี่มตล้นชล่วงสบีกี่สลิบปปีทบีกี่สองแหล่งชบีวลิตของเขา พระคจาขล้อนบีนี้กลล่าว
ถถึงความเชพกี่อทบีกี่โมเสสแสดงออกเมพกี่อเขานจาลรูกหลานของอลิสราเอลออกจากอบียลิปตร์ในการอพยพนกันี้น

“โดยความเชพกี่อ ทล่านไดล้ละทลินี้งประเทศอบียลิปตร์ โดยไมล่เกรงกลกัวความกรลินี้วของกษกัตรลิยร์” ความกลกัวเปป็นสลิกี่งทบีกี่
ทจาใหล้โมเสสวลิกี่งหนบีจากฟาโรหร์ตอนทบีกี่เขาฆล่าคนอบียลิปตร์คนนกันี้น แตล่คราวนบีนี้ความเชพกี่อเปป็นแรงจรูงใจของเขา ไมล่ใชล่ความ
กลกัว

ในชล่วงสบีกี่สลิบปปีทบีกี่เขาอยรูล่ในทะเลทรายในมบีเดบียน เขาไดล้เรบียนรรูล้สลิกี่งตล่าง ๆ ของพระเจล้า เขาไดล้มบีโอกาส
ทจาความรรูล้จกักกกับพระเจล้าและซถึมซกับสตลิปฟัญญาของพระเจล้า ในชล่วงแรกแหล่งชบีวลิตของเขา เขาไดล้เรบียนรรูล้สลิกี่งตล่าง ๆ ใน
อบียลิปตร์-เขา “ไดล้เรบียนรรูล้ในปฟัญญาทกันี้งสลินี้นของชาวอบียลิปตร์” (กลิจการ 7:22) แตล่ชล่วงทบีกี่สองแหล่งชบีวลิตของเขาไดล้นจามาซถึกี่ง
การเรบียนรรูล้และสตลิปฟัญญาทบีกี่ไพบรูลยร์กวล่า ดบีงามกวล่า สรูงสล่งกวล่า-สตลิปฟัญญาทบีกี่สมบรูรณร์แบบเพราะวล่ามกันมาจาก
พระเจล้า

ในชล่วงปปีเหลล่านกันี้นโมเสสกจาลกังถรูกเตรบียมพรล้อมสจาหรกับการทรงเรบียกของพระเจล้าใหล้นจาชนชาตลิอลิสราเอล
ออกไปจากแผล่นดลินอบียลิปตร์:

“และตล่อมาครกันี้นเวลาลล่วงไปแลล้ว กษกัตรลิยร์แหล่งอบียลิปตร์กร็สลินี้นพระชนมร์ และลรูกหลานของอลิสราเอลกร็ถอนใจ
เพราะเหตยุการเปป็นทาสนกันี้น และพวกเขารล้องออก และเสบียงรล้องของพวกเขาขถึนี้นมาถถึงพระเจล้า ดล้วยเหตยุการเปป็น
ทาสนกันี้น และพระเจล้าทรงสดกับฟฟังเสบียงครกี่จาครวญของพวกเขา และพระเจล้าทรงระลถึกถถึงพกันธสกัญญาของพระองคร์
กกับอกับราฮกัม กกับอลิสอกัค และกกับยาโคบ และพระเจล้าทอดพระเนตรลงมายกังลรูกหลานของอลิสราเอล และพระเจล้า
ทรงเอาพระทกัยใสล่พวกเขา” (อพย. 2:23-25)

วกันหนถึกี่งทรูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์ไดล้ปรากฏแกล่โมเสสในแบบทบีกี่นล่าตพกี่นตาตพกี่นใจมาก ๆ- “ในเปลวไฟ
ออกมาจากทล่ามกลางพยุล่มไมล้” โมเสสสกังเกตเหร็นวล่าพยุล่มไมล้นกันี้นมบีไฟลยุกโชนแตล่ไมล่ไดล้ถรูกเผาไหมล้ไป และจากนกันี้น
พระเจล้าทรงพรูดกกับเขาออกมาจากพยุล่มไมล้นกันี้นและตรกัสวล่า “แนล่นอนเราไดล้เหร็นความทยุกขร์เขร็ญของประชากรของเรา



ซถึกี่งอยรูล่ในประเทศอบียลิปตร์แลล้ว และไดล้ยลินเสบียงรล้องของพวกเขา เพราะเหตยุพวกนายงานของพวกเขา ดล้วยวล่าเรารรูล้ถถึง
ความทยุกขร์โศกตล่าง ๆ ของพวกเขา และเราลงมาเพพกี่อจะชล่วยพวกเขาใหล้รอดพล้นจากมพอของคนอบียลิปตร์ และเพพกี่อจะ
นจาพวกเขาขถึนี้นออกมาจากแผล่นดลินนกันี้นไปสรูล่แผล่นดลินทบีกี่ดบีและกวล้างใหญล่ ไปสรูล่แผล่นดลินทบีกี่มบีนนี้จานมและนนี้จาผถึนี้งไหลบรลิบรูรณร์
คพอไปสรูล่สถานทบีกี่แหล่งชาวคานาอกัน และคนฮลิตไทตร์ และคนอาโมไรตร์ และคนเปรลิสซบี และคนฮบีไวตร์ และคนเยบยุส 
เพราะฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ ดรูเถลิด เสบียงรล้องของลรูกหลานของอลิสราเอลไดล้มาถถึงเราแลล้ว และเราไดล้เหร็นการขล่มเหงซถึกี่งคน
อบียลิปตร์กดขบีกี่พวกเขาแลล้วดล้วย เพราะฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ จงมาเถลิด และเราจะสล่งเจล้าไปเฝป้าฟาโรหร์ เพพกี่อเจล้าจะไดล้พา
ประชากรของเรา คพอลรูกหลานของอลิสราเอล ออกมาจากอบียลิปตร์” (อพย. 3:7-10)

ดกังนกันี้นพระเจล้าจถึงทรงเรบียกโมเสสใหล้ไปชล่วยชนชาตลิอลิสราเอลประชากรของพระองคร์ออกมาจากการกดขบีกี่
ของฟาโรหร์และการเปป็นทาสของอบียลิปตร์ จากกลิจการ 7:25 เราทราบวล่าพระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่โมเสสแลล้วกล่อน
ประสบการณร์ทบีกี่พยุล่มไมล้ลยุกโชนนกันี้น โดยบอกเขาวล่าเขาจะเปป็นผรูล้ชล่วยใหล้พล้นของชนชาตลิอลิสราเอล แตล่เราอาจกลล่าวไดล้
วล่าในชล่วงสบีกี่สลิบปปีนกันี้นทบีกี่โมเสสอยรูล่ในทะเลทราย พระเจล้าไดล้ประทานหลกักสรูตรพลิเศษแกล่เขาในเรพกี่องการฝฝึกวลินกัย ความ
เชพกี่อฟฟัง ความถล่อมใจ และการอยุทลิศตกัวเตร็มทบีกี่ใหล้แกล่นนี้จาพระทกัยของพระเจล้า เพพกี่อทจาภารกลิจของเขาใหล้สจาเรร็จในเวลา
ของพระเจล้า

พระเจล้าทรงไดล้ยลินเสบียงครกี่จาครวญของลรูกหลานของอลิสราเอลแลล้วและทรงบอกโมเสสวล่าเวลานกันี้นมาถถึง
แลล้วทบีกี่เขาจะนจาพวกเขาออกไปจากการตกเปป็นทาสคนอบียลิปตร์ และเมพกี่อนกันี้นเองทบีกี่โมเสสกลกับไปยกังแผล่นดลินนกันี้นทบีกี่เขา
ไดล้หนบีจากมา แผล่นดลินทบีกี่เขาเคยอยรูล่ในราชวกังของฟาโรหร์ คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เสาะหาทบีกี่จะเอาชบีวลิตเขาไดล้ตายไปแลล้ว และ
เวลาทบีกี่กจาหนดไวล้ของพระเจล้ากร็มาถถึงแลล้ว ถถึงแมล้ประชาชนเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้เขล้าใจกล่อนหนล้านกันี้นวล่าโมเสสจะชล่วยพวก
เขาใหล้พล้น (กลิจการ 7:25) บกัดนบีนี้เวลาแหล่งการชล่วยใหล้พล้นนกันี้นไดล้มาถถึงแลล้ว “ประชากรกร็เชพกี่อ และเมพกี่อพวกเขาไดล้ยลิน
วล่าพระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงเยบีกี่ยมเยบียนลรูกหลานของอลิสราเอล และพระองคร์ไดล้ทอดพระเนตรเหร็นความทยุกขร์เขร็ญของ
พวกเขาแลล้ว พวกเขาจถึงกล้มศบีรษะของตนลงและนมกัสการ” (อพย. 4:31)

โมเสส “ยอมทนอยรูล่ เหมพอนอยล่างไดล้เหร็นพระองคร์ผรูล้ไมล่ทรงปรากฏแกล่ตา” สบีกี่สลิบปปีกล่อนหนล้านกันี้น โมเสสไดล้
หนบีไปจากอบียลิปตร์เพราะกลกัวฟาโรหร์ แตล่บกัดนบีนี้เขาไดล้เหร็นพระเจล้าและความกลกัวทกันี้งสลินี้นกร็ไปจากเขา! คจาสกักี่งของ
พระเจล้าทบีกี่มาถถึงโมเสสถรูกบอกชกัดเจน เขาจะตล้องนจาชนชาตลิอลิสราเอลออกไปจากอบียลิปตร์ “ไปสรูล่แผล่นดลินทบีกี่ดบีและ
กวล้างใหญล่ ไปสรูล่แผล่นดลินทบีกี่มบีนนี้จานมและนนี้จาผถึนี้งไหลบรลิบรูรณร์” โมเสสทราบวล่าแผล่นดลินทบีกี่พระเจล้าทรงบอกเขานกันี้นไมล่ใชล่
อบียลิปตร์ และดกังนกันี้นโดยความเชพกี่อเขาจถึง “ไดล้ละทลินี้งประเทศอบียลิปตร์ โดยไมล่เกรงกลกัวความกรลินี้วของกษกัตรลิยร์”

โมเสสเขล้าเฝป้าฟาโรหร์และแจล้งใหล้ทราบถถึงพระบกัญชาของพระเจล้า “จงปลล่อยประชากรของเราไป!” แตล่
กษกัตรลิยร์กร็ปฏลิเสธ และเสนอการออมชอมหลายประการ:

ตอนแรก เขาเสนอใหล้ชนชาตลิอลิสราเอลนมกัสการพระเจล้าในแผล่นดลินอบียลิปตร์ เขากลล่าวแกล่โมเสสและอาโร
นวล่า “พวกเจล้าจงไป ถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาแดล่พระเจล้าของพวกเจล้าในแผล่นดลินนบีนี้” กลล่าวอบีกนกัยหนถึกี่งคพอ “ทจาไมพวก
เราไมล่อยรูล่รล่วมกกันลล่ะ? ทจาไมพวกเราไมล่เดลินไปดล้วยกกันลล่ะ? พวกเจล้ากร็นมกัสการพระเจล้าของพวกเจล้าและพวกเราจะ
นมกัสการพระทกันี้งหลายของพวกเรา” แตล่โมเสสไมล่ใชล่คนออมชอม เขาตอบกลกับฟาโรหร์วล่า “การกระทจาเชล่นนกันี้นหา
ควรไมล่ เพราะพวกขล้าพระองคร์จะถวายสลิกี่งทบีกี่นล่ารกังเกบียจสจาหรกับคนอบียลิปตร์แดล่พระเยโฮวาหร์พระเจล้าของพวกขล้า



พระองคร์…พวกขล้าพระองคร์จะเดลินทางไปสกักสามวกันเขล้าในถลิกี่นทยุรกกันดาร และถวายเครพกี่องสกัตวบรูชาแดล่พระเยโฮ
วาหร์พระเจล้าของพวกขล้าพระองคร์ ตามทบีกี่พระองคร์จะทรงบกัญชาพวกขล้าพระองคร์” (อพย. 8:25-27 บางสล่วน)

ฟาโรหร์เปป็นคนโหดเหบีนี้ยมและอธรรม แตล่เขากร็ฉลาด เขายอมจจานนจยุดหนถึกี่ง จรลิง ๆ แลล้วเขาใชล้ขล้อโตล้แยล้ง
ของพวกเสรบีนลิยมทบีกี่วล่า “ทยุกคนมบีสลิทธลิธิ์นกับถพอศาสนาของตกัวเอง ฉกันจะยอมใหล้หนล่อยหนถึกี่ง และคยุณกร็ยอมใหล้หนล่อย
หนถึกี่ง และเราสองคนกร็เดลินไปดล้วยกกันไดล้” ดกังนกันี้นการออมชอมจยุดทบีกี่สองของเขากร็คพอ “ไปเลย-แตล่อยล่าไปไกลนกัก
นะ” (อพย. 8:28) โมเสสยกังคงหนกักแนล่นตล่อหนล้าการออมชอมเชล่นนบีนี้ดล้วย

จากนกันี้นฟาโรหร์เสนอการออมชอมจยุดทบีกี่สามของตน เขากลล่าววล่า “ถล้าพวกเจล้าตกันี้งใจแนล่วแนล่วล่าจะไป ถล้า
พวกเจล้าไมล่ยอมนมกัสการในอบียลิปตร์ กร็จงไปในการเดลินทางสามวกันตามทบีกี่พวกเจล้าเสนอแนะ-แตล่จงเอาเฉพาะพวก
ผรูล้ชายไปนะ!” (อพย. 10:11) ถล้าพญามารสามารถดถึงตกัวพวกผรูล้หญลิงและเดร็ก ๆ ไวล้ไดล้ มกันกร็ไมล่ตล้องกกังวลเกบีกี่ยวกกับ
พวกผรูล้ชายเลย-และโมเสสกร็ทราบเรพกี่องนกันี้น ดกังนกันี้นเขาจถึงกลล่าวแกล่ฟาโรหร์วล่า “เมพกี่อพวกเราไป พวกเรากร็จะไปกกัน
หมดทยุกคน! พระเจล้าบอกใหล้ทจาเชล่นนกันี้น และเรากร็จะทจาตามนกันี้น!” ในภาษาพระคกัมภบีรร์ คจาตอบของเขาทบีกี่ใหล้แกล่
กษกัตรลิยร์กร็คพอ “พวกขล้าพระองคร์จะไปพรล้อมกกับคนหนยุล่มของพวกขล้าพระองคร์และคนชราของพวกขล้าพระองคร์ 
พรล้อมกกับบรรดาบยุตรชายของพวกขล้าพระองคร์และบยุตรสาวทกันี้งหลายของพวกขล้าพระองคร์ พรล้อมกกับฝรูงแพะแกะ
ของพวกขล้าพระองคร์และฝรูงวกัวของพวกขล้าพระองคร์ พวกขล้าพระองคร์จะไป เพราพวกขล้าพระองคร์ตล้องถพอเทศกาล
เลบีนี้ยงถวายแดล่พระเยโฮวาหร์” (อพย. 10:9)

ฟาโรหร์อดทน-ไมล่ตล้องสงสกัยเลยวล่าเขาคาดหวกังอยล่างเตร็มทบีกี่วล่าจะไดล้ชกัยชนะในทล้ายทบีกี่สยุด คราวนบีนี้เขากลล่าว
วล่า “เอาลล่ะ จงพาพวกผรูล้ชาย พวกผรูล้หญลิง และเดร็ก ๆ ไป-แตล่จงทลินี้งฝรูงแกะของพวกเจล้าและฝรูงสกัตวร์ของพวกเจล้า
และทรกัพยร์สลินของพวกเจล้าไวล้” แตล่โมเสสตอบกลกับวล่า “ฝรูงสกัตวร์ของพวกขล้าพระองคร์จะไปพรล้อมกกับพวกขล้า
พระองคร์ดล้วย จะไมล่มบีสกักกบีบเดบียวถรูกทลินี้งไวล้ขล้างหลกัง เพราะวล่าพวกขล้าพระองคร์จะตล้องเอาจากพวกมกันเพพกี่อปรนนลิบกัตลิ
พระเยโฮวาหร์พระเจล้าของพวกขล้าพระองคร์ และพวกขล้าพระองคร์ยกังไมล่ทราบวล่าพวกขล้าพระองคร์ตล้องปรนนลิบกัตลิพระ
เยโฮวาหร์ดล้วยสกัตวร์ใด จนกวล่าพวกขล้าพระองคร์มาถถึงทบีกี่นกักี่น” (อพย. 10:24-26 บางสล่วน)

โมเสสทราบวล่าพระเจล้าตรกัสอะไรไวล้ และเขาเชพกี่อพระเจล้า โดยความเชพกี่อเขาไดล้เหร็น “พระองคร์ผรูล้ไมล่ทรง
ปรากฏแกล่ตา” เขาละสายตาไปจากฟาโรหร์และอจานาจของฟาโรหร์และมองไปทบีกี่พระองคร์ผรูล้ทรงฤทธลิธิ์ทกันี้งสลินี้นองคร์
เดบียวนกันี้นผรูล้ทรงครอบครองในสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นของมนยุษยร์ โมเสสเดลินโดยความเชพกี่อ ไมล่ใชล่โดยการมองเหร็น และ
เมพกี่อเขาออกไปจากอบียลิปตร์ เขากร็พาพวกผรูล้ชาย พวกผรูล้หญลิง เดร็ก ๆ ฝรูงแพะแกะ ฝรูงวกัว และทรกัพยร์สมบกัตลิไปดล้วย!

พระเจล้าทรงอยากไดล้ทกันี้งหมดของเรา ในโรม 12:1,2 เราไดล้รกับคจาบกัญชาใหล้ถวายรล่างกายของเราเปป็น
เครพกี่องบรูชาทบีกี่มบีชบีวลิต ใน 2 โครลินธร์ 6:14-18 เราไดล้รกับคจาบกัญชาวล่า “พวกทล่านอยล่าเขล้าเทบียมแอกอยล่างไมล่เทล่าเทบียม
กกันกกับพวกคนทบีกี่ไมล่เชพกี่อ…จงออกมาจากทล่ามกลางพวกเขา และพวกเจล้าจงแยกตกัวออกมา” ในเอเฟซกัส 5:11 เรา
ถรูกบอกวล่าอยล่ารล่วมสามกัคคบีธรรมกกับการงานอกันไรล้ผลแหล่งความมพด ในโคโลสบี 3:2 พระวจนะของพระเจล้าบอกเรา
ใหล้ตกันี้งความคลิดของเราไวล้กกับสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่อยรูล่เบพนี้องบน ไมล่ใชล่กกับสลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งอยรูล่บนแผล่นดลินโลก ใน 1 เปโตร 
1:16 พระเจล้าทรงบอกเราวล่า “พวกเจล้าจงเปป็นคนบรลิสยุทธลิธิ์ เพราะเราเปป็นผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์!” มบีขล้อพระคกัมภบีรร์อบีกมากมาย
ทบีกี่เรบียกรล้องใหล้มบีการแยกออกของผรูล้คนของพระเจล้าจากชาวโลก เราไมล่ใชล่ลรูก ๆ แหล่งกลางคพน และดล้วยเหตยุนบีนี้เราจถึง



ตล้องเดลินในความสวล่างนกันี้น คนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นไมล่สามารถนมกัสการในอบียลิปตร์ไดล้ และครลิสตจกักรกร็ไมล่สามารถ
นมกัสการในโลกไดล้

ขล้อ 28: “โดยความเชพกี่อ ทล่านไดล้ถพอเทศกาลปฟัสกา และการประพรมเลพอด เกรงวล่าพระองคร์ผรูล้ทรง
ประหารบยุตรหกัวปปีจะมาแตะตล้องพวกเขา”

โมเสสถพอเทศกาลปฟัสกาแนล่นอน เขาไดล้ตกันี้งเทศกาลปฟัสกาและการประพรมเลพอดโดยความเชพกี่อ-นกักี่นคพอ 
เขาเปป็นเครพกี่องมพอ เปป็นตกัวแทนของพระเจล้า ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยทางแหล่งการชล่วยใหล้พล้นแกล่เขาผล่านทางลรูก
แกะทบีกี่ถรูกฆล่าและโลหลิตทบีกี่ถรูกทานกันี้น โลหลิตทบีกี่ถรูกทาทบีกี่วงกบประตรูทกันี้งสองขล้างและดล้านบนนกันี้นเปป็นภาพอกันสมบรูรณร์
แบบของกางเขนนกันี้นของพระเมษโปดกของพระเจล้า

พระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยแผนการของพระองคร์แกล่โมเสส โมเสสเชพกี่อพระเจล้าและสถาปนาเทศกาลนกันี้น สลิกี่งทบีกี่
โมเสสกระทจาไดล้ถรูกกระทจาโดยความเชพกี่อ เกล้าครกันี้งเขาไดล้ไปเยพอนพระราชวกังของฟาโรหร์และประกาศแกล่ฟาโรหร์วล่า 
“พระเจล้าตรกัสวล่า จงปลล่อยประชากรของเราไป” เกล้าครกันี้งฟาโรหร์ไดล้ปฏลิเสธ ภกัยพลิบกัตลิอกันรล้ายแรงเกล้าประการนกันี้นไดล้
มาสรูล่อบียลิปตร์เพราะความไมล่เชพกี่อฟฟังของกษกัตรลิยร์ทบีกี่มบีตล่อคจาบกัญชาของพระเจล้า แตล่ใจของกษกัตรลิยร์กร็ยกังแขร็งกระดล้าง
เหมพอนเดลิมและชนชาตลิอลิสราเอลตกอยรูล่ในสภาพทบีกี่แยล่กวล่าแตล่กล่อน

คราวนบีนี้ โมเสสไมล่สามารถเขล้าในราชสจานกักและปราสาทของฟาโรหร์ไดล้อบีกตล่อไปเกรงวล่าเขาจะถรูก
ฆาตกรรม: “และฟาโรหร์ตรกัสแกล่ทล่านวล่า “เจล้าจงไปใหล้พล้นจากเรา จงเอาใจใสล่ตกัวเจล้าเองใหล้ดบีเถอะ อยล่ามาเหร็นหนล้า
เราอบีกเลย เพราะในวกันนกันี้นทบีกี่เจล้าเหร็นหนล้าเรา เจล้าจะตาย” และโมเสสทรูลวล่า “พระองคร์ตรกัสถรูกแลล้ว ขล้าพระองคร์
จะไมล่เหร็นพระพกักตรร์พระองคร์อบีกตล่อไปเลย” (อพย. 10:28,29)

เทล่าทบีกี่คนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นมองเหร็นไดล้ คจาสกัญญาตล่าง ๆ ของโมเสสทบีกี่มบีตล่อพวกเขาไดล้ลล้มเหลวไปแลล้ว  ณ
จยุดนบีนี้เองมกันกลายเปป็นหนล้าทบีกี่และความรกับผลิดชอบของเขาแลล้วทบีกี่จะใหล้ขล้อปฏลิบกัตลิพวกเขาเกบีกี่ยวกกับลรูกแกะนกันี้นทบีกี่จะ
ตล้องถรูกฆล่า โลหลิตทบีกี่จะตล้องใสล่ในอล่าง และพรล้อมกกับตล้นหยุสบ ทบีกี่จะทาโลหลิตนกันี้นทบีกี่วงกบประตรูทกันี้งดล้านขล้างและดล้านบน
โมเสสประกาศวล่าทรูตมรณะจะผล่านเขล้าไปในอบียลิปตร์คพนนกันี้นและบยุตรหกัวปปีจะถรูกทจาลายในทยุกบล้านเรพอนทบีกี่โลหลิตไมล่
ถรูกทา เฉพาะครอบครกัวเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่หลกังประตรูทบีกี่ถรูกประพรมดล้วยโลหลิตจะถรูกชล่วยใหล้พล้น

จากนกันี้นโมเสสสกัญญาคนฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่าพวกเขาจะออกไปจากอบียลิปตร์คพนนกันี้นเลย และใหล้ขล้อปฏลิบกัตลิตล่าง ๆ
ทบีกี่ชกัดเจนแกล่พวกเขาวล่าพวกเขาควรทจาอะไรบล้าง

ลองเอาตกัวคยุณเองไปอยรูล่ในสถานการณร์ของโมเสสสลิครกับ สมมตลิวล่าสลิกี่งทบีกี่เขาบอกคนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นไมล่
ไดล้เกลิดขถึนี้นจรลิงลล่ะ? แตล่โมเสสทราบวล่ามกันจะเกลิดขถึนี้นจรลิงเพราะวล่าพระเจล้าตรกัสมกันแลล้ว และโมเสสเชพกี่อพระเจล้า

มกันเปป็นโดยความเชพกี่อเทล่านกันี้นทบีกี่เราวกันนบีนี้เชพกี่อและรกับเอาพระวจนะของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับพระโลหลิตนกันี้น เรา
เชพกี่อวล่าพระเยซรูไดล้สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้นและพระโลหลิตของพระองคร์ไดล้ถรูกหลกักี่งรลินเพพกี่อการยกโทษบาป 
พระเจล้าตรกัสแลล้ว เราไดล้ยลินแลล้ว และความเชพกี่อมาโดยทางการไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้า เรารกับความรอดโดย
ความเชพกี่อ เราดจาเนลินชบีวลิตโดยความเชพกี่อ เราเดลินโดยความเชพกี่อ เราเชพกี่อพระสกัญญาตล่าง ๆ ของพระเจล้าและยอมรกับ
เงพกี่อนไขตล่าง ๆ ของพระองคร์ มบีสกันตลิสยุขกกับพระเจล้าและรรูล้จกักสกันตลิสยุขของพระเจล้า

ขล้อ 29: “โดยความเชพกี่อ พวกเขาไดล้ผล่านเขล้าไปในทะเลแดงเหมพอนกกับวล่าเปป็นดลินแหล้ง ซถึกี่งเมพกี่อคนอบียลิปตร์ไดล้



พยายามทจา กร็จมนนี้จาตาย”
โดยความเชพกี่อพวกเขา (อลิสราเอล ชนชาตลิทบีกี่ถรูกเลพอกสรรของพระเจล้า) ภายใตล้การนจาของโมเสสไดล้ผล่าน

เขล้าไปในทะเลแดงราวกกับวล่าพวกเขาเดลินไปบนดลินแหล้ง!
เราอล่านบกันทถึกเหตยุการณร์อกันนล่าประทกับใจนบีนี้ในอพยพ บททบีกี่ 14 หลกังจากทบีกี่ลรูกหลานของอลิสราเอลไดล้หนบี

ไปจากฟาโรหร์ พวกเขากร็พบวล่าตกัวเองอยรูล่ในตจาแหนล่งทบีกี่อกันตรายมาก พวกเขาถรูกลล้อมไวล้โดยภรูเขาทกันี้งสองดล้าน ศกัตรรู
กจาลกังไลล่ตามพวกเขามาตลิด ๆ และขล้างหนล้าพวกเขาคพอทะเลแดง พวกเขา “กลกัวยลิกี่งนกัก” และคลิดวล่าพวกเขาไดล้มา
เจอกกับความพล่ายแพล้อยล่างสลินี้นเชลิงของตนแลล้ว มกันดรูเหมพอนราวกกับวล่าพวกเขาจะถรูกลล้างผลาญจนสลินี้น

คนเหลล่านบีนี้เปป็นมนยุษยร์ทบีกี่มบีความอล่อนแอหลายอยล่าง และพวกเขาเรลิกี่มบล่นตล่อวล่าโมเสสและโทษเขาสจาหรกับ
สถานการณร์ของตน: “และพวกเขากลล่าวแกล่โมเสสวล่า “เพราะไมล่มบีหลยุมฝฟังศพทกันี้งหลายในอบียลิปตร์หรพอ ทล่านจถึงพา
พวกเราออกมาเพพกี่อตายในถลิกี่นทยุรกกันดาร ทจาไมทล่านจถึงทจาเชล่นนบีนี้ตล่อพวกเรา เพพกี่อพาพวกเราออกมาจากอบียลิปตร์”
(อพย. 14:11)

แตล่โมเสสกจาลกังเคลพกี่อนไหวโดยความเชพกี่อ และในความเชพกี่อฟฟังอกันสมบรูรณร์แบบ เขากลล่าวแกล่พวกเขาวล่า 
“พวกทล่านอยล่ากลกัวเลย จงมกักี่นคงไวล้ และคอยดรูความรอดของพระเยโฮวาหร์ ซถึกี่งพระองคร์จะสจาแดงแกล่พวกทล่านวกัน
นบีนี้ ดล้วยวล่าคนอบียลิปตร์ซถึกี่งพวกทล่านไดล้เหร็นวกันนบีนี้ พวกทล่านจะไมล่เหร็นพวกเขาอบีกตล่อไปเลยเปป็นนลิตยร์ พระเยโฮวาหร์จะ
ทรงสรูล้รบแทนพวกทล่าน และพวกทล่านจงสงบอยรูล่เถลิด” (อพย. 14:13,14)

โมเสสเชพกี่อพระเจล้าและเขารรูล้วล่าจะมบีการอกัศจรรยร์หนถึกี่ง! ในความเชพกี่อฟฟังตล่อคจาบกัญชาของพระเจล้าผรูล้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์ เขายกไมล้เทล้าของตนขถึนี้นและเหยบียดมพอของเขาออกไปเหนพอนนี้จาเหลล่านกันี้น และทะเลนกันี้นไดล้แยกออก นนี้จา
เหลล่านกันี้นมล้วนกลกับไปทกันี้งสองดล้าน และคนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นเดลินขล้ามกล้นทะเลไปบนดลินแหล้ง

สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่พระเจล้าทรงกระทจา พระองคร์กร็กระทจาอยล่างดบี และถล้าสลิกี่งใดรบกวนคนอลิสราเอลวกันนกันี้น ผมกร็
แนล่ใจวล่ามกันคพอฝยุฝ่น ไมล่ใชล่โคลน!

พระเจล้าจะตรกัสคจาเดบียวและนนี้จาเหลล่านกันี้นกร็คงจะมล้วนตกัวไปดล้านขล้างไดล้ แตล่พระคกัมภบีรร์บอกเราวล่าพระองคร์
ทรงแยกนนี้จาเหลล่านกันี้นโดยสล่งลมตะวกันออกทบีกี่พกัดแรงมา (อพย. 14:21) เราไมล่ตล้องกกังวลมากนกักวล่าพระเจล้าทรงทจา
แบบนกันี้นไดล้อยล่างไรมากเทล่ากกับขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระองคร์ทรงกระทจาเชล่นนกันี้นจรลิง ๆ ประเดร็นสจาคกัญตรงนบีนี้กร็คพอ ฤทธลิธิ์
เดชของพระเจล้าและความเชพกี่อของโมเสส

คนฮบีบรรูเหลล่านกันี้นบล่นพถึมพจาและหวาดวลิตก นกักี่นเปป็นความจรลิง แตล่คยุณตล้องยอมรกับวล่ามกันตล้องใชล้ความเชพกี่อ
ของแทล้และของจรลิง-และตล้องใชล้เยอะดล้วย-ทบีกี่จะเดลินไปตรงกลางระหวล่างกจาแพงนนี้จาสองฟากนกันี้น สมมตลิวล่านนี้จาเหลล่า
นกันี้นถลล่มใสล่พวกเขาลล่ะ? พวกเขามบีการรกับประกกันอะไรวล่านนี้จาเหลล่านกันี้นจะไมล่ถลล่มลงมาขณะทบีกี่พวกเขาเดลินขล้ามไป
บนกล้นทะเลนกันี้น? พวกเขากจาลกังเดลินบนความเชพกี่ออยล่างแทล้จรลิง มกันเปป็นโดยความเชพกี่อทบีกี่พวกเขากล้าวไประหวล่าง
กจาแพงนนี้จามหถึมาสองขล้างนกันี้นและเดลินออกไปโผลล่ยกังอบีกฟากโดยทบีกี่เทล้าไมล่เปปียก ! พวกเขาเชพกี่อพระเจล้าและเชพกี่อฟฟัง
เสบียงของพระองคร์ วกันนกันี้นพวกเขาไดล้ประสบกกับการอกัศจรรยร์หนถึกี่งและไดล้เหร็น “ความรอดขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า” 
อยล่างแทล้จรลิง

พระเจล้าทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่มล้วนเกร็บนนี้จาเหลล่านกันี้นแหล่งทะเลแดง แตล่มกันเปป็นเพราะความเชพกี่อของชนชาตลิอลิสราเอล



ทบีกี่พระองคร์ทรงกระทจาการอกัศจรรยร์ทบีกี่ยลิกี่งใหญล่นบีนี้ ถล้าชนชาตลิอลิสราเอลไมล่ไดล้เชพกี่อเมพกี่อโมเสสกลล่าววล่า “ทล่านทกันี้งหลาย
อยล่ากลกัวเลย” ถล้าพวกเขาไมล่ไดล้เชพกี่อพระวจนะของพระเจล้าและเตรบียมพรล้อมทบีกี่จะขล้ามทะเลแดงนกันี้น นนี้จาเหลล่านกันี้นกร็
คงไมล่มล้วนตกัวกลกับไป พระเจล้าไมล่ทรงแสดงการอกัศจรรยร์ตล่าง ๆ โดยมบีจยุดประสงคร์เพพกี่อใหล้ความบกันเทลิง พระองคร์ทรง
กระทจาการอกัศจรรยร์ตล่าง ๆ เพพกี่อเกบียรตลิยศและสงล่าราศบีของพระองคร์เอง และพระองคร์จะทรงไดล้รกับคจาสรรเสรลิญใน
สลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระองคร์กระทจา

พระวจนะของพระเจล้าทบีกี่มาถถึงชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นคพอ “จงยพนนลิกี่ง!” บางครกันี้งมกันกร็ตล้องใชล้ความเชพกี่อในการยพน
นลิกี่งมากกวล่าทบีกี่ตล้องใชล้ในการเดลินหนล้าไป มบีหลายครกันี้งทบีกี่เราอยากวลิกี่ง-และพระเจล้าทรงอยากใหล้เรายพนนลิกี่ง มบีหลายครกันี้ง
ทบีกี่เราอยากมยุล่งไปขล้างหนล้าและพระเจล้าทรงอยากใหล้เรารอคอย “โดยความเชพกี่อ” เปป็นหนทางเดบียวทบีกี่จะทจาใหล้
พระเจล้าพอพระทกัยและทจาสจาเรร็จสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ทรงอยากใหล้เราทจาสจาเรร็จ

มกันคพอโดยความเชพกี่อทบีกี่คนอลิสราเอลขล้ามทะเลแดง และอพยพ 15:1,2 บอกเราวล่า “แลล้วโมเสสกกับลรูก
หลานของอลิสราเอลรล้องเพลงบทนบีนี้ถวายแดล่พระเยโฮวาหร์ และพรูด โดยกลล่าววล่า “ขล้าพระองคร์จะรล้องเพลงถวาย
แดล่พระเยโฮวาหร์ เพราะพระองคร์ไดล้ทรงชกัยชนะอยล่างรยุล่งโรจนร์ มล้าและทหารมล้านกันี้นพระองคร์ไดล้ทรงโยนลงในทะเล 
พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นกจาลกังของขล้าพระองคร์และเปป็นบทเพลงของขล้าพระองคร์ และพระองคร์ทรงกลายเปป็นผรูล้ชล่วย
ใหล้รอดของขล้าพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าของขล้าพระองคร์ และขล้าพระองคร์จะจกัดเตรบียมทบีกี่ประทกับสจาหรกับ
พระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าแหล่งบรรพบยุรยุษของขล้าพระองคร์ และขล้าพระองคร์จะยกยล่องพระองคร์!”

โยชทูวาและชนชาตยอยสราเอล
ขล้อ 30: “โดยความเชพกี่อ กจาแพงแหล่งนครเยรบีโคไดล้พกังลง หลกังจากกจาแพงเหลล่านกันี้นถรูกลล้อมรอบเปป็นเวลา

เจร็ดวกันแลล้ว”
พวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมหกัวรล่องอหายกกับบกันทถึกเหตยุการณร์ทบีกี่เปป็นการอกัศจรรยร์ซถึกี่งถรูกนจาเสนอ

ในทบีกี่นบีนี้ สล่วนตกัวแลล้ว ผมไมล่มบีความยยุล่งยากเลยในการเชพกี่อวล่ากจาแพงเมพองเยรบีโคพกังลงเหมพอนกกับทบีกี่พระวจนะของ
พระเจล้าบอก ในพระคกัมภบีรร์ของผม ผมไดล้ขบีดเสล้นใตล้สบีกี่คจาแรกของปฐมกาล 1: “ในเรลิกี่มแรกนกันี้น พระเจล้า…” และ
ตรงขอบผมเขบียนไวล้วล่า “ฉกันเชพกี่อสล่วนทบีกี่เหลพอ” ถล้าพระเจล้าตรกัสมกันแลล้ว ผมกร็เชพกี่อมกัน เพราะวล่าสลิกี่งสารพกัดลล้วนเปป็น
ไปไดล้กกับพระองคร์ ผมไมล่มบีความลจาบากใจเลยในการเชพกี่อวล่าหนยุล่มชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นไดล้ถรูกโยนเขล้าไปในเตาไฟรล้อน
แรงและถรูกพาออกมาอบีกโดยทบีกี่เสล้นผมบนศบีรษะของพวกเขาไมล่หงลิกงอเลย ผมไมล่มบีความลจาบากใจเลยทบีกี่จะเชพกี่อวล่า
ดานลิเอลอยรูล่ในถนี้จาสลิงโตคพนหนถึกี่งโดยไมล่ไดล้รกับอกันตราย หรพอเชพกี่อวล่านนี้จาเหลล่านกันี้นแหล่งทะเลแดงถรูกแยกออกเพพกี่อใหล้คน
อลิสราเอลเดลินขล้ามไป หรพอเชพกี่อวล่ากจาแพงเมพองเยรบีโคไดล้พกังลงตามทบีกี่ถรูกบกันทถึกไวล้ในโยชรูวา 6:12-20

กจาแพงเมพองเยรบีโคไดล้ถลล่มลงมาเพราะความเชพกี่อของคนอลิสราเอลเหลล่านกันี้น-ไมล่ใชล่ความเชพกี่อของคนแคล่คน
เดบียว แตล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เปป็นกลยุล่ม เหมพอนกกับทบีกี่โมเสสไดล้รล่วมมบีสล่วนในความเชพกี่อของพวกเขาทบีกี่ทะเลแดง โยชรูวากร็
รล่วมมบีสล่วนในความเชพกี่อของพวกเขาตรงนบีนี้ และในทกันี้งสองเหตยุการณร์มบีชบีนี้ใหล้เหร็นชกัดเจนวล่าประชาชาตลินกันี้นเชพกี่อ
พระเจล้า

คยุณจะสกังเกตเหร็นวล่าหกัวขล้อเปลบีกี่ยนในทกันทบีจากทะเลแดงไปสรูล่การพลิชลิตคานาอกัน ไมล่มบีสกักคจาถรูกกลล่าวเกบีกี่ยว
กกับเหตยุการณร์เหลล่านกันี้นของสบีกี่สลิบปปีในถลิกี่นทยุรกกันดาร เพราะเหตยุใด? เพราะวล่าปปีเหลล่านกันี้นไมล่ใชล่ปปีแหล่งความเชพกี่อ มกัน



เปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพระเจล้าทรงจกัดหาใหล้ชนชาตลิอลิสราเอลซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีกในชล่วงปปีเหลล่านกันี้นแหล่งการพเนจรของพวก
เขา แตล่ไมล่มบีกลล่าวถถึงความเชพกี่อในสล่วนของประชาชนโดยรวมในระหวล่างปปีเหลล่านกันี้นเลย เหลล่านกันี้นเปป็นปปีแหล่งความ
ไมล่เชพกี่อ ปปีแหล่งการรล้องทยุกขร์และการบล่นพถึมพจา

ในอพยพ 17:1-7 ประชาชนบล่นพถึมพจาทบีกี่เมรลิบาหร์เพราะวล่าไมล่มบีนนี้จาใหล้พวกเขาดพกี่ม ในบทแรกของหนกังสพอ
พระราชบกัญญกัตลิ เราอล่านเกบีกี่ยวกกับคาเดชบารเนบียทบีกี่พวกเขาปฏลิเสธทบีกี่จะเขล้าไปในคานาอกันเมพกี่อพระเจล้าทรงบอก
พวกเขาอยล่างเจาะจงแลล้วใหล้ยถึดแผล่นดลินนกันี้นและถพอกรรมสลิทธลิธิ์มกัน อยล่างไรกร็ตาม หลกังจากสบีกี่สลิบปปีแหล่งการรล่อนเรล่ 
คนอลิสราเอลรยุล่นใหมล่ไดล้ขล้ามแมล่นนี้จาจอรร์แดนไปบนดลินแหล้ง โดยอบีกหนถึกี่งการอกัศจรรยร์อกันยลิกี่งใหญล่ของพระเจล้า ตามทบีกี่
ถรูกบกันทถึกไวล้ในโยชรูวา 3:14-17 และพวกเขาไดล้เขล้าไปในคานาอกัน

ตามพระบกัญชานกันี้นของพระเจล้า ประชาชาตลิเหลล่านกันี้นทบีกี่อาศกัยอยรูล่ในคานาอกัน ณ เวลานกันี้นจะตล้องถรูกขกับไลล่
ออกไปโดยคนฮบีบรรูเหลล่านกันี้น และคนพวกแรกของประชาชาตลิเหลล่านกันี้นอาศกัยอยรูล่ในเมพองเยรบีโค-เมพองหนถึกี่งทบีกี่เขล้ม
แขร็งพรล้อมกกับกจาแพงใหญล่โตลล้อมรอบมกัน เยรบีโคเปป็นภาพเลร็งหนถึกี่งของโลก และเมพกี่อประชากรของพระเจล้าเขล้าไป
ในแผล่นดลินคานาอกัน โลกกร็ตล้องไปเสบีย ยอหร์นบอกเราวล่าถล้าเรารกักโลก ความรกักของพระเจล้ากร็ไมล่อยรูล่ในเรา (1 
ยอหร์น 2:15-17)

วลิธบีปกตลิในการยถึดเมพองหนถึกี่งคพอ โจมตบี รพนี้อใหล้พกัง ทจาลาย และฆล่าใหล้ตาย แตล่วลิธบีตล่าง ๆ ของพระเจล้าไมล่ใชล่วลิธบี
ทกันี้งหลายของเรา และตลอดหลายปปีชนชาตลิอลิสราเอลไดล้ถรูกสอนในเรพกี่องการพถึกี่งพาองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าพระเจล้าผรูล้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์แบบสลินี้นสยุดใจ ดล้วยเหตยุนบีนี้ มกันจถึงเปป็นเรพกี่องของความเชพกี่อทบีกี่พวกเขาเดลินรอบเมพองเยรบีโคเปป็นเวลาหกวกัน 
และในวกันทบีกี่เจร็ดนกันี้นพวกเขาเดลินรอบเมพองเจร็ดรอบ ตามทบีกี่พวกเขาถรูกบอกใหล้กระทจา พระเจล้าทรงควกี่จาเมพองนกันี้นใน
แบบทบีกี่เหนพอธรรมชาตลิ เหมพอนกกับทบีกี่พระองคร์ทรงทจาลายเมพองโสโดมและเมพองโกโมราหร์ในแบบทบีกี่เหนพอธรรมชาตลิ

พระเจล้าทรงใหล้คจาบกัญชาโดยตรงแกล่โยชรูวา: คนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นจะตล้องเดลินวนรอบเมพองนกันี้นวกันละรอบ
เปป็นเวลาหกวกัน พวกเขาจะตล้องมบีปยุโรหลิตเจร็ดคนถพอแตรเดลินไปดล้วย โดยปยุโรหลิตเหลล่านกันี้นเดลินนจาหนล้าหบีบแหล่งพกันธ
สกัญญา ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงตล้องเดลินรอบเมพองนกันี้นเปป็นเวลาหกวกัน และในวกันทบีกี่เจร็ดพวกเขาจะตล้องเดลินวนรอบเมพอง
นกันี้นเจร็ดรอบ ในการเดลินวนรอบเมพองนกันี้นรอบทบีกี่เจร็ด พวกปยุโรหลิตจะตล้องเปฝ่าแตรและประชาชนจะตล้องโหล่รล้อง 
“ดล้วยเสบียงอกันดกัง” พระเจล้าตรกัสวล่า “และตล่อมาเมพกี่อพวกเขาเปฝ่าเปป็นเสบียงยาวดล้วยเขาแกะตกัวผรูล้ และเมพกี่อพวกเจล้า
ไดล้ยลินเสบียงแตรนกันี้น ประชากรทกันี้งปวงตล้องโหล่รล้องขถึนี้นดล้วยเสบียงอกันดกัง และกจาแพงเมพองนกันี้นกร็จะทรยุดพกังลงราบ และ
ประชากรตล้องขถึนี้นไปทยุกคนตล่างตรงไปขล้างหนล้าตน” (ยชว. 6:5) 

พระเจล้าประทานคจาบกัญชานกันี้นผล่านทางโยชรูวา ประชาชนไดล้ยลินและเชพกี่อ พวกเขาเชพกี่อฟฟังพระเจล้า และดกัง
นกันี้นโดยความเชพกี่อกจาแพงเหลล่านกันี้นของเมพองเยรบีโคไดล้พกังลง

ผมเคยสงสกัยหลายครกันี้งวล่าชาวเมพองเยรบีโคคลิดอะไรขณะทบีกี่คนอลิสราเอลเดลินวนรอบกจาแพงใหญล่ของเมพอง
นกันี้นทยุกวกัน โดยไมล่ตล่อสรูล้ ไมล่โจมตบีเขล้าใสล่กจาแพงเหลล่านกันี้น ไมล่พยายามทบีกี่จะเขล้าเมพองนกันี้นโดยใชล้กจาลกัง จากบนกจาแพง
และจากหลกังคาบล้านเรพอนของพวกเขา พวกเขาสามารถมองเหร็นชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเมพกี่อพวกเขาเดลินวนตล่อไปในวกัน
ทบีกี่เจร็ด ชาวเมพองเยรบีโคเหลล่านกันี้นคงเหร็นวล่านบีกี่เปป็นเรพกี่องเหลวไหลมากทบีกี่สยุดทบีกี่พวกเขาเคยเหร็น

ผมแนล่ใจวล่าคนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้เขล้าใจทยุกสลิกี่งทบีกี่กจาลกังเกลิดขถึนี้น ไมล่ตล้องสงสกัยเลยวาพวกเขาบางคนกร็



สงสกัยเชล่นกกันเกบีกี่ยวกกับเหตยุการณร์นบีนี้ แตล่พวกเขาเชพกี่อพระเจล้าและนกักี่นคพอสลิกี่งทบีกี่สจาคกัญ แมล้แตล่ผรูล้เชพกี่อทบีกี่อยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณ
มากทบีกี่สยุดกร็ไมล่เขล้าใจเสมอไปวล่าพระเจล้ากจาลกังทจาอะไรอยรูล่ หรพอวล่าสลิกี่งนกันี้นกจาลกังถรูกทจาอยล่างไร แตล่ถล้าเราตามไปขณะทบีกี่
พระองคร์ทรงนจาและเชพกี่อฟฟังเมพกี่อพระองคร์ทรงบอก พระประสงคร์ของพระองคร์กร็สามารถสจาเรร็จจรลิงไดล้ผล่านทางเรา
เหมพอนกกับทบีกี่เปป็นผล่านทางคนอลิสราเอลเหลล่านกันี้น เมพกี่อในวกันทบีกี่เจร็ดพวกเขาเดลินวนรอบเมพองเยรบีโครอบทบีกี่เจร็ดและ
กจาแพงเหลล่านกันี้นพกังลงถถึงดลิน!

ไมล่มบีผรูล้ใดสงสกัยหลกังจากนกันี้น เพราะวล่าพระเจล้าทรงเทศนาคจาเทศนาหนถึกี่งทบีกี่มบีภาพประกอบ และผรูล้คนกร็
เขล้าใจเสมอเมพกี่อพระเจล้าทรงเทศนาคจาเทศนาตล่าง ๆ ทบีกี่มบีภาพประกอบ เชล่น นนี้จาทล่วม, หอคอยของนลิมโรด, เมพองโส
โดมและเมพองโกโมราหร์, พวกของโคราหร์, ทะเลแดง, และแมล้แตล่อานาเนบียและสกัปฟปีราทบีกี่ลล้มลงตายตล่อหนล้าโตอ๊ะ
มอบของถวายในครลิสตจกักรทบีกี่กรยุงเยรรูซาเลร็ม

พระเจล้าทรงพยายามเขล้าถถึงผรูล้คนผล่านทางพระวจนะของพระองคร์ แตล่บางครกันี้งพระองคร์กร็ตล้องตรกัสคจา
เทศนาหนถึกี่งทบีกี่มบีภาพประกอบ-คนตล้องไปนอนในโลงศพ, ประสบอยุบกัตลิเหตยุรล้ายแรง, สรูญเสบียทรกัพยร์สลิน-เพพกี่อจะทจาใหล้
เราเขล้าใจ ทางทกันี้งหลายของพระเจล้าไมล่ใชล่ทางทกันี้งหลายของเรา แตล่พระองคร์ทรงกระทจากลิจเพพกี่อผลดบีของเราเสมอ 
พระองคร์ทรงกระทจาทยุกสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าผรูล้ทรงรกักสามารถทจาไดล้เพพกี่อหกันคนบาปมาสรูล่ความชอบธรรมกล่อนทบีกี่พระองคร์
ทรงยอมใหล้เขาตกนรก

พระเจล้าทรงตบีสอนลรูกของพระองคร์: “นอกจากนบีนี้ พวกเราไดล้มบีบลิดาตามเนพนี้อหนกังของพวกเราทบีกี่ไดล้ตบีสอน
พวกเรา และพวกเราจถึงไดล้เคารพนกับถพอบลิดาเหลล่านกันี้น ยลิกี่งกวล่านกันี้นพวกเราควรจะอยรูล่ใตล้อจานาจของพระบลิดาแหล่งจลิต
วลิญญาณทกันี้งหลาย และมบีชบีวลิตอยรูล่มลิใชล่หรพอ เพราะแทล้จรลิงบลิดาเหลล่านกันี้นไดล้ตบีสอนพวกเราเพบียงนล้อยวกัน ตามความ
เหร็นดบีเหร็นชอบของพวกเขา แตล่พระองคร์ไดล้กระทจาเพพกี่อประโยชนร์ของพวกเรา เพพกี่อพวกเราจะไดล้เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนใน
ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ บกัดนบีนี้ ไมล่มบีการตบีสอนใด ๆ ในปฟัจจยุบกันทบีกี่ดรูเหมพอนวล่าชพกี่นใจเลย แตล่เศรล้าใจ แตล่อยล่างไร
กร็ตาม ตล่อมาภายหลกังการตบีสอนนกันี้นกร็กระทจาใหล้เกลิดผลเปป็นความสยุขสจาราญแหล่งความชอบธรรมแกล่บรรดาคนทบีกี่
ตล้องทนอยรูล่นกันี้น” (ฮบ. 12:9-11)

สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่พระเจล้าทรงอนยุญาต มกันกร็เปป็นไปเพพกี่อผลดบีของเราและสงล่าราศบีของพระองคร์ เราไมล่กลล้าตกันี้ง
คจาถามพระเจล้าถถึงแมล้เราอาจไมล่เขล้าใจแนล่ชกัดวล่าพระองคร์กจาลกังทจาอะไรอยรูล่หรพอวล่าพระองคร์กจาลกังพยายามแสดงใหล้
เราเหร็นอะไร คนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นอาจไมล่เขล้าใจทยุกอยล่างเกบีกี่ยวกกับคจาสกักี่งของพระเยโฮวาหร์ทบีกี่ใหล้เดลินวนรอบเมพองเย
รบีโคเทล่านกันี้นเทล่านบีนี้รอบ แตล่พวกเขาเขล้าใจเมพกี่อกจาแพงเหลล่านกันี้นไดล้พกังลงและพวกเขายถึดเมพองนกันี้นโดยไมล่ตล้องสรูล้รบ

แนล่นอนวล่ามบีหลายคนทบีกี่อยากหาคจาอธลิบายทบีกี่เปป็นธรรมชาตลิและตามหลกักตรรกะสจาหรกับการพกังลงของกจา
แพงเมพองเยรบีโค พวกเขาอยากใหล้เราเชพกี่อวล่าแผล่นดลินไหวทจาใหล้กจาแพงเหลล่านกันี้นพกังราบลง หรพอวล่าความพลิสดารบาง
อยล่างของธรรมชาตลิทจาใหล้มกันเกลิดขถึนี้น แตล่พระวจนะของพระเจล้านกันี้นชกัดเจน และเราเชพกี่อพระวจนะของพระองคร์ 
พระเจล้าตรกัสแลล้ววล่ากจาแพงเหลล่านกันี้นจะพกังลง ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้เชพกี่อฟฟังพระเจล้า และกจาแพงเหลล่านกันี้นไดล้พกังลง 
เปป็นอกันจบเรพกี่อง พระเจล้าตรกัสมกันแลล้ว เราเชพกี่อมกันไดล้ “โดยความเชพกี่อ” กจาแพงเหลล่านกันี้นของเมพองเยรบีโคไดล้พกังลง

พระเจล้าไมล่จจาเปป็นตล้องใชล้เครพกี่องบลินไอพล่นความเรร็วเหนพอเสบียง จรวดขบีปนาวยุธนจาวลิถบี หรพอระเบลิดไฮโดรเจน
พระองคร์ไมล่ตล้องการขล้อเสนอแนะตล่าง ๆ ของมนยุษยร์ พระเจล้าทรงรกับผลิดชอบศถึกแหล่งเมพองเยรบีโค-ไมล่มบีมนยุษยร์คนใด



คลิดคล้นแผนการยถึดเมพองนกันี้น พระเจล้าทรงเปป็นแมล่ทกัพใหญล่ พระองคร์ทรงออกคจาสกักี่งเหลล่านกันี้น ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นเชพกี่อ
ฟฟัง และการอกัศจรรยร์หนถึกี่งไดล้เกลิดขถึนี้นในการตอบสนองตล่อความเชพกี่อของพวกเขา

ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าไมล่มบีขล้อจจากกัด ไมล่มบีขบีดจจากกัดสจาหรกับสลิกี่งทบีกี่พระองคร์จะทรงกระทจาเพพกี่อใหล้เกบียรตลิความ
เชพกี่อของเราในพระวจนะของพระองคร์ พระเจล้าทรงชพกี่นพระทกัยเมพกี่อประชาชนของพระองคร์แสดงความเชพกี่ออกัน
แขร็งแกรล่งในความสามารถของพระองคร์ ขอพระเจล้าทรงโปรดยกโทษเราทบีกี่มบีความเชพกี่อนล้อยเหลพอเกลินเมพกี่อเรามบี
พระเจล้าทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ขนาดนบีนี้! เราควรอธลิษฐานวล่า “พระองคร์เจล้าขล้า ขล้าพระองคร์เชพกี่อ ขอพระองคร์โปรดชล่วยเกบีกี่ยวกกับ
การขาดความเชพกี่อของขล้าพระองคร์ดล้วยเถลิด” (มาระโก 9:24)

ราหอับ
ขล้อ 31: “โดยความเชพกี่อ ราหกับหญลิงโสเภณบีจถึงไมล่ไดล้พลินาศไปพรล้อมกกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่ไดล้เชพกี่อ เมพกี่อนางไดล้

ตล้อนรกับพวกคนสอดแนมนกันี้นไวล้อยล่างสกันตลิ”
บกันทถึกเรพกี่องราวของราหกับเรลิกี่มตล้นในโยชรูวา 2:1 และถถึงจยุดสรูงสยุดในโยชรูวา 6:25 ผมหวกังใจวล่าคยุณจะอล่าน

บทเหลล่านบีนี้และคล้นดรูพวกมกันเพพกี่อหาความจรลิงและความสวล่างทบีกี่พระเจล้าทรงอยากใหล้เรารกับไวล้จากพวกมกัน 
พระองคร์ไมล่ไดล้ใสล่เรพกี่องนบีนี้ไวล้ในพระวจนะเพพกี่อเตลิมทบีกี่วล่างใหล้เตร็ม: มกันมบีอยรูล่เพพกี่อการเตพอนสตลิและการสกักี่งสอนเรา

โยชรูวาสล่งชายสองคนไปสอดแนมดรูแผล่นดลินนกันี้น พวกเขาไปถถึงในเมพองเยรบีโคและพกักคล้างคพนในบล้านของรา
หกับ อกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งนางซล่อนตกัวพวกเขาไวล้จากคนของกษกัตรลิยร์ทบีกี่อยากทจาลายพวกเขา ตล่อมานางหยล่อนพวกเขาลงมา
ขล้ามกจาแพงโดยใชล้เชพอกเสล้นหนถึกี่ง และในการทจาเชล่นนกันี้นนางไดล้เสบีกี่ยงชบีวลิตของตน เพราะวล่าถล้าพวกเจล้าหนล้าทบีกี่ของ
กษกัตรลิยร์ไดล้เหร็นวล่านางชล่วยเหลพอชายสองคนนกันี้นทบีกี่มาสอดแนมดรูแผล่นดลิน พวกเขากร็คงประหารชบีวลิตนางเปป็นแนล่

ราหกับมบีการกระทจาในความเชพกี่อ กล่อนทบีกี่นางปกปป้องพวกผรูล้สอดแนมและหยล่อนพวกเขาลงมาขล้ามกจาแพง 
นางไดล้ขอคจาสกัญญาจากพวกเขาวล่านางและครอบครกัวของนางจะถรูกไวล้ชบีวลิตเมพกี่อชนชาตลิอลิสราเอลยถึดเมพองนกันี้นไดล้ใน
ทบีกี่สยุด พวกเขาใหล้คจาสกัญญานกันี้นแกล่นางตามทบีกี่นางขอพวกเขา และพวกเขากร็รกักษาคจาสกัญญาของตน: “และโยชรูวา
ไดล้ไวล้ชบีวลิตราหกับหญลิงโสเภณบี และครอบครกัวบลิดาของนาง และสลิกี่งสารพกัดทบีกี่นางมบีอยรูล่ และนางกร็อาศกัยอยรูล่ใน
อลิสราเอลจนถถึงทยุกวกันนบีนี้ เพราะวล่านางไดล้ซล่อนพวกผรูล้สพกี่อสาร ซถึกี่งโยชรูวาไดล้สล่งไปเพพกี่อสอดแนมเมพองเยรบีโค” (ยชว. 
6:25)

“หญลิงโสเภณบี” เปป็นคจาทบีกี่นล่าเกลบียด สยุภาพสตรบีและสยุภาพบยุรยุษทกันี้งหลายไมล่ใชล้คจานบีนี้แบบสะดวกใจ ใครบาง
คนอาจถามวล่าพระเจล้าทรงอวยพรและใชล้คนแบบนบีนี้ไดล้อยล่างไร และมบีคนเสนอแนะดล้วยซนี้จาวล่าราหกับเปป็นผรูล้ดรูแล
ทบีกี่พกักและไมล่ใชล่คนแบบทบีกี่เรารรูล้จกักวกันนบีนี้วล่าเปป็นหญลิงโสเภณบี แตล่การเสนอแนะเชล่นนกันี้นมาจากคนทบีกี่กลกัววล่าใครบางคน
จะสงสกัยวล่าพระเจล้าทรงใชล้หญลิงโสเภณบีในแผนงานของพระองคร์ทจาไม

พระเจล้าทรงเลพอกบรรดาสลิกี่งโงล่เขลาของโลกนบีนี้เพพกี่อทจาใหล้คนมบีปฟัญญาอกับอาย พระองคร์ทรงเลพอกสลิกี่งอล่อนแอ
ทกันี้งหลายเพพกี่อทจาใหล้คนแขร็งแรงอกับอาย พระเยซรูทบีกี่บล่อนนี้จาของยาโคบทรงเปปิดฉากสนทนากกับชาวสะมาเรบียคนหนถึกี่ง
ทบีกี่ถรูกเกลบียดชกัง หญลิงคนหนถึกี่งทบีกี่เคยมบีสามบีมาหล้าคนแลล้วและขณะนกันี้นกจาลกังอยรูล่กลินกกับชายคนหนถึกี่งทบีกี่ไมล่ใชล่สามบีของนาง
ไมล่ตล้องสงสกัยเลยวล่าใครบางคนคงจะถามพระเยซรูเกบีกี่ยวกกับเหตยุการณร์ตอนนบีนี้ แตล่พระองคร์ทรงชล่วยหญลิงนล่าสงสาร
คนนบีนี้ใหล้รอดและการฟฟฟื้นฟรูกร็แพรล่ไปทกักี่วเมพองนกันี้นเพราะคจาพยานของนาง



ผมเชพกี่อวล่าราหกับเปป็นอยล่างทบีกี่พระวจนะของพระเจล้าบอกเราวล่านางเปป็นจรลิง ๆ ผมไมล่รรูล้วล่าทจาไม จากคน
ทกันี้งหมดในเมพองเยรบีโค พระองคร์ถถึงทรงเลพอกนางเพพกี่อซล่อนตกัวผรูล้สอดแนม นกักี่นเปป็นกงการของพระเจล้า และเราไมล่
จจาเปป็นตล้องปกปป้องเกบียรตลิแหล่งพระวจนะของพระองคร์ มกันยพนหยกัดผล่านการทดสอบมาหลายรล้อยปปีแลล้วและมกันจะ
ยพนหยกัดมกักี่นคงตล่อไปในยามทบีกี่โลกลยุกเปป็นไฟ!

ราหกับเปป็นหญลิงโสเภณบีคนหนถึกี่งและนางเปป็นทบีกี่ดรูถรูกโดยชาวเมพองเยรบีโค แตล่นางชล่วยชบีวลิตผรูล้สอดแนมสอง
คนนกันี้นโดยวลิธบีเดบียวทบีกี่นางมบี: นางซล่อนตกัวพวกเขาไวล้-พระวจนะของพระเจล้าประกาศวล่านางทจาสลิกี่งทบีกี่นางทจาโดย
ความเชพกี่อ 

มกันเปป็นเรพกี่องนล่าเศรล้าและนล่าสะอลิดสะเอบียนทบีกี่คน ๆ หนถึกี่งตล้องเปป็นหญลิงโสเภณบี แตล่พระเจล้าทรงรกักจลิต
วลิญญาณทยุกดวงและพระองคร์สามารถชล่วยหญลิงโสเภณบีคนหนถึกี่งใหล้รอดไดล้อยล่างงล่ายดายพอ ๆ กกับทบีกี่พระองคร์
สามารถชล่วยเดร็กชายหรพอเดร็กหญลิงทบีกี่เรบียนรวบีใหล้ไดล้รกับความรอด บาปกร็คพอบาป และพระเจล้าทรงเกลบียดชกังบาป
ทกันี้งหมด-แตล่พระองคร์ทรงรกักคนบาป จากสวนเอเดนมาจนถถึงวลินาทบีนบีนี้ พระองคร์ทรงจกัดเตรบียมตกัวแทนทบีกี่ไรล้ความผลิด
ผรูล้หนถึกี่งสจาหรกับคนทกันี้งหลายทบีกี่จะยอมรกับพระองคร์ ในสายพระเนตรของพระเจล้าไมล่มบีสลิกี่งทบีกี่เปป็น “บาปเลร็ก ๆ” และ 
“บาปใหญล่ ๆ” ยากอบ 2:10 บอกเราวล่า “ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่จะรกักษาพระราชบกัญญกัตลิไดล้ทกันี้งหมด และยกังผลิดอยรูล่ในขล้อ
เดบียว ผรูล้นกันี้นกร็เปป็นผรูล้มบีความผลิดในพระราชบกัญญกัตลิทกันี้งหมด” มกันเปป็นเรพกี่องเลวรล้ายทบีกี่จะเปป็นผรูล้หลงหาย ไมล่วล่าคน ๆ นกันี้น
จะเปป็นคนบาปทบีกี่นล่าสกังเวช หรพอคนบาปทบีกี่เครล่งศาสนาและนล่านกับถพอ พระเจล้าทรงชล่วยชนชกันี้นสรูงใหล้รอด พระองคร์
ทรงชล่วยยาจกขอทานใหล้รอด พระองคร์จะชล่วยกษกัตรลิยร์องคร์หนถึกี่งใหล้รอด และพระองคร์จะชล่วยหญลิงโสเภณบีคนหนถึกี่ง
ใหล้รอด และถถึงแมล้ราหกับเปป็นหญลิงโสเภณบี ความเชพกี่อของนางในพระเจล้ากร็ใสล่ชพกี่อของนางไวล้ในบทเดบียวกกันนบีนี้ของพระ
วจนะของพระเจล้ากกับชพกี่อของอกับราฮกัม โมเสส ดาวลิด และคนอพกี่น ๆ ทบีกี่มบีอยุปนลิสกัยทบีกี่มบีเกบียรตลิ ซพกี่อตรง และสะอาด-
เหลล่าผรูล้นจาของประชาชน

เหตยุผลทบีกี่ราหกับไมล่ไดล้พลินาศไปกกับชาวเมพองเยรบีโคกร็คพอวล่า นางเชพกี่อพระเจล้า และหญลิงผรูล้นบีนี้ทบีกี่มบีชพกี่อเสบียงแยล่ ๆ 
ทราบเกบีกี่ยวกกับพระเจล้าไดล้อยล่างไร? เนพกี่องจากความเชพกี่อมาโดยการไดล้ยลินและการไดล้ยลินโดยพระวจนะของพระเจล้า 
นางไดล้ความเชพกี่อนกันี้นเพพกี่อจะรกับความรอดไดล้อยล่างไร? ขล่าวสารนกันี้นไปถถึงเมพองเยรบีโคไดล้อยล่างไร ผมไมล่รรูล้ แตล่มกันไป
ถถึงทบีกี่นกักี่นจรลิง ๆ เพราะในโยชรูวา 2:9-11 ราหกับกลล่าวแกล่พวกผรูล้สอดแนมวล่า:

“ดลิฉกันทราบแลล้ววล่า พระเยโฮวาหร์ประทานแผล่นดลินนบีนี้แกล่พวกทล่านแลล้ว และความหวาดกลกัวของพวก
ทล่านไดล้ตกอยรูล่บนพวกเรา และบรรดาชาวแผล่นดลินกร็หมดสลินี้นเรบีกี่ยวแรงเพราะเหตยุพวกทล่าน เพราะวล่าพวกเราไดล้ยลิน
วล่าพระเยโฮวาหร์ไดล้ทรงกระทจาใหล้ทะเลแดงแหล้งไปตล่อหนล้าพวกทล่าน เมพกี่อพวกทล่านไดล้ออกมาจากอบียลิปตร์ และสลิกี่งทบีกี่
พวกทล่านไดล้กระทจาแกล่กษกัตรลิยร์ทกันี้งสองของคนอาโมไรตร์ ทบีกี่อยรูล่บนฟากแมล่นนี้จาจอรร์แดนขล้างโนล้น คพอสลิโหนและโอก ผรูล้
ซถึกี่งพวกทล่านไดล้ทจาลายเสบียสลินี้น และทกันทบีทบีกี่พวกเราไดล้ยลินสลิกี่งเหลล่านบีนี้ ใจของพวกเรากร็ละลายไป และไมล่มบีความกลล้า
หาญเหลพออยรูล่ในคนหนถึกี่งคนใดอบีกตล่อไปเลย เพราะเหตยุพวกทล่าน เพราะวล่าพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของพวกทล่าน 
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในสวรรคร์เบพนี้องบน และในแผล่นดลินโลกเบพนี้องลล่าง!”

ใชล่ครกับ ราหกับเปป็นหญลิงโสเภณบี แตล่นางเชพกี่อพระเจล้า และเมพกี่อนางเชพกี่อพระเจล้า นางกร็เลลิกเปป็นหญลิงโสเภณบี
และกลายเปป็นลรูกของพระเจล้า และนางกกับครอบครกัวของนางไดล้รกับการปกปป้องเมพกี่อคนอลิสราเอลเคลพกี่อนทกัพเขล้ายถึด



เมพองเยรบีโค พระคกัมภบีรร์กลล่าวชกัดเจนวล่าราหกับ “ไมล่ไดล้พลินาศไปพรล้อมกกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่ไดล้เชพกี่อ”
การทบีกี่ราหกับซล่อนตกัวพวกผรูล้สอดแนมชาวฮบีบรรูและชล่วยพวกเขาหนบีขล้ามกจาแพงเมพองเยรบีโคไปเปป็นการเรลิกี่ม

ตล้นของเหตยุการณร์ทบีกี่นล่าสนใจซถึกี่งตล่อเนพกี่องเปป็นลรูกโซล่ ซถึกี่งบกันทถึกเหตยุการณร์นบีนี้ชวนประทกับใจมากทบีกี่สยุดเรพกี่องหนถึกี่งในพระ
วจนะของพระเจล้าทกันี้งเลล่ม หลกังจากการชล่วยใหล้พล้นอกันแสนอกัศจรรยร์ของนางเมพกี่อชาวอลิสราเอลยถึดเมพองเยรบีโค นางกร็
อาศกัยอยรูล่ในทล่ามกลางชนชาตลิอลิสราเอล และไมล่วล่านางจะเคยเปป็นอะไรมากล่อนกร็ตามตอนเปป็นคนตล่างชาตลิ นางกร็
ดจาเนลินชบีวลิตแบบไรล้ขล้อกกังขาหลกังจากทบีกี่นางกลกับใจมาเชพกี่อพระเจล้าทบีกี่แทล้จรลิง

ชาวเมพองเยรบีโคกลกัวลรูกหลานของอลิสราเอล และ “เมพองเยรบีโคถรูกปปิดกกันี้นไวล้อยล่างแนล่นหนา…ไมล่มบีใครออก
ไป และไมล่มบีใครเขล้ามาเลย” (ยชว. 6:1) ยามทยุกคนอยรูล่ประจจาตจาแหนล่งของตนบนกจาแพงและใบหนล้าของ
ประชาชนเหลล่านกันี้นกร็เครล่งเครบียดขณะทบีกี่พวกเขาเฝป้าดรูกลิจกรรมทบีกี่ไมล่ธรรมดาซถึกี่งกจาลกังเกลิดขถึนี้นอยรูล่รอบกจาแพงเมพอง
ของพวกเขา

เราอาจนถึกภาพออกวล่ากษกัตรลิยร์เรบียกเหลล่าทบีกี่ปรถึกษาผรูล้มบีสตลิปฟัญญาแหล่งราชสจานกักของเขามา และพวกเขา
หารพอเกบีกี่ยวกกับการกระทจาอกันแปลกประหลาดของชนชาตลินกันี้นทบีกี่อยรูล่นอกกจาแพง อนาคตของเมพองเยรบีโคเปป็นเรพกี่อง
นล่ากกังขาและมบีการประกาศภาวะฉยุกเฉลิน แตล่มบีบล้านอยรูล่หลกังหนถึกี่งบนกจาแพงใหญล่นกันี้น-บล้านของราหกับหญลิงโสเภณบี
นกันี้น-อกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งความเชพกี่อเขล้มแขร็ง

มบีการตกลงกกันแลล้วระหวล่างราหกับกกับชาวฮบีบรรูสองคนนกันี้นวล่าบล้านของนางและญาตลิพบีกี่นล้องของนางจะไดล้
รกับการปกปป้อง และเพพกี่อเปป็นสกัญญาณวล่าพวกเขาอยรูล่ในบล้านหลกังนกันี้น ดล้ายสบีแดงจะตล้องถรูกผรูกไวล้จากหนล้าตล่าง อกัน
เปป็นการรกับประกกันวล่าพวกเขาจะไดล้รกับการปกปป้อง

นบีกี่นจาเสนอภาพอกันงดงามของความรอด ผรูล้สอดแนมสองคนนกันี้นใหล้คจามกักี่นสกัญญา ราหกับเชพกี่อคจาสกัญญานกันี้น 
และถถึงแมล้พลโยธาของอลิสราเอลจะตล้องเคลพกี่อนทกัพเขล้าเมพองนกันี้น นางกร็เชพกี่อวล่าดล้ายแดงนกันี้นเปป็นการรกับประกกันวล่า
นางจะไดล้รกับการปกปป้อง เงลินทกันี้งหมดในเมพองเยรบีโคกร็ซพนี้อดล้ายแดงนกันี้นไมล่ไดล้ เพราะวล่ามกันเปป็นการรกับประกกันของรา
หกับวล่าจะไดล้รกับการพลิทกักษร์รกักษาขณะทบีกี่คนอพกี่น ๆ ถรูกทจาลายเพราะความไมล่เชพกี่อ: “และโยชรูวาไดล้ไวล้ชบีวลิตราหกับหญลิง
โสเภณบี และครอบครกัวบลิดาของนาง และสลิกี่งสารพกัดทบีกี่นางมบีอยรูล่ และนางกร็อาศกัยอยรูล่ในอลิสราเอลจนถถึงทยุกวกันนบีนี้ 
เพราะวล่านางไดล้ซล่อนพวกผรูล้สพกี่อสาร ซถึกี่งโยชรูวาไดล้สล่งไปเพพกี่อสอดแนมเมพองเยรบีโค (ยชว. 6:25)

นบีกี่เปป็นเรพกี่องนล่าสนใจมากทบีกี่สยุด พระวจนะของพระเจล้าไมล่ไดล้เอล่ยชพกี่อคนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ผรูกมลิตรกกับ
หญลิงชาวเมพองเยรบีโคผรูล้นบีนี้ แตล่ผรูล้มบีจลิตใจดบีงามในแผล่นดลินอลิสราเอลบางคนไดล้ตล้อนรกับนาง รกักนาง และใหล้บล้านใหมล่แกล่
นาง และขณะทบีกี่นางใชล้ชบีวลิตอยรูล่ทล่ามกลางคนอลิสราเอล นางกร็เตลิบโตในพระคยุณ ในความเชพกี่อ และในพละกจาลกัง

เราเชพกี่อไดล้เลยวล่าราหกับเปป็นหญลิงทบีกี่รรูปรล่างหนล้าตาดบี เปป็นคนทบีกี่มบีบยุคลลิกภาพทบีกี่ชนะใจคนและความสามารถ
ในการผรูกมลิตรไดล้อยล่างงล่ายดาย แตล่บกัดนบีนี้นางมบีอะไรทบีกี่มากกวล่านกันี้น: นางมบีพระเยโฮวาหร์พระเจล้าอยรูล่ในใจของนาง 
นางเปป็นผรูล้ถรูกสรล้างใหมล่ เปป็นหญลิงคนใหมล่อยล่างสมบรูรณร์

ชายหนยุล่มคนหนถึกี่งในอลิสราเอลไดล้ตกหลยุมรกักนางและแตล่งงานกกับนาง (ผมชอบคลิดวล่าชายหนยุล่มคนนบีนี้เปป็น
หนถึกี่งในผรูล้สอดแนมสองคนนกันี้น แตล่นกักี่นเปป็นเพบียงการคลิดเอาเองของผม พระคกัมภบีรร์ไมล่ไดล้บอกเราวล่าเขาเปป็นใคร) 
อยล่างไรกร็ตาม บกันทถึกนกันี้นกร็พลิสรูจนร์จรลิง ๆ วล่าราหกับกลายเปป็นภรรยาของชาวอลิสราเอลคนหนถึกี่งและพระเจล้าทรง



อวยพรพวกเขา ประทานบยุตรชายคนหนถึกี่งแกล่พวกเขา และพวกเขาเรบียกนามของเขาวล่าโบอาส
เราอล่านเกบีกี่ยวกกับโบอาสใน นางรรูธ 2:1 วล่าเขาเปป็น “ชายมกักี่งคกักี่งมาก” และมกัทธลิว 1:5 บอกเราวล่า “และ

สกัลโมนใหล้กจาเนลิดโบอาสเกลิดจากนางราหกับ และโบอาสใหล้กจาเนลิดโอเบดเกลิดจากนางรรูธ และโอเบดใหล้กจาเนลิดเจส
ซบี” เจสซบีเปป็นบลิดาของดาวลิด และผล่านทางวงศร์วานของดาวลิด พระผรูล้ชล่วยใหล้รอดไดล้เสดร็จมา!

คยุณเหร็นแลล้ววล่า เมพกี่อพระเจล้าทรงชล่วยหญลิงโสเภณบี ฆาตกร คนมยุสา ขโมย-หรพอแมล้แตล่คนดบีมบีศบีลธรรม-ใหล้
ไดล้รกับความรอด คน ๆ นกันี้นกร็กลายเปป็นผรูล้ถรูกสรล้างใหมล่พรล้อมกกับใจดวงใหมล่และชบีวลิตใหมล่ พระเจล้าทรงชล่วยใหล้รอด-
พระองคร์ไมล่ไดล้ซล่อมแซม: “เหตยุฉะนกันี้นถล้าผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดอยรูล่ในพระครลิสตร์ ผรูล้นกันี้นกร็เปป็นคนทบีกี่ถรูกสรล้างใหมล่แลล้ว บรรดาสลิกี่ง
เกล่า ๆ กร็ลล่วงไป ดรูเถลิด สลิกี่งสารพกัดกลายเปป็นสลิกี่งใหมล่ทกันี้งนกันี้น” (2 คร. 5:17)

โปรดศถึกษาหนกังสพอนางรรูธทกันี้งเลล่ม มกันมบีเนพนี้อหาสกันี้นแตล่กร็นล่าสนใจมาก ๆ และมกันจะทจาใหล้ใจของคยุณเปป็นสยุข
วกันทบีกี่ราหกับหญลิงโสเภณบีนกันี้นในความเชพกี่อไดล้ผรูกมลิตรผรูล้สอดแนมเหลล่านกันี้นทบีกี่โยชรูวาสล่งเขล้าไป นางกร็ตกัดสลินใจทจา

สลิกี่งหนถึกี่งซถึกี่งหมายถถึงพระพรและความชพกี่นบานทบีกี่มาถถึงนางในอบีกหลายปปีขล้างหนล้า ไมล่วล่าคยุณเปป็นใครหรพอคยุณเคยทจา
อะไรมากล่อน ไมล่วล่าคยุณจะมบีภรูมลิหลกังหรพอตจาแหนล่งทางสกังคมแบบไหน พระโลหลิตของพระเยซรูครลิสตร์พระบยุตรของ
พระเจล้ากร็ชจาระใหล้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้น โดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อคยุณสามารถกลายเปป็นลรูกคนหนถึกี่งของ
พระเจล้า ผรูล้ถรูกสรล้างใหมล่ในพระเยซรูครลิสตร์ และพระเจล้าสามารถใชล้คยุณไดล้อยล่างแทล้จรลิงเหมพอนกกับทบีกี่พระองคร์ทรงใชล้
ราหกับ ไมล่มบีสลิกี่งใดเปป็นไปไมล่ไดล้สจาหรกับพระองคร์

เชพอกเสล้นเดบียวกกันนกันี้นไดล้ชล่วยชบีวลิตของพวกผรูล้สอดแนมและชล่วยชบีวลิตของราหกับและครอบครกัวของนางเชล่น
กกัน (ยชว. 2:18) มกันไมล่ใชล่เพราะเหตยุบกังเอลิญทบีกี่เชพอกนกันี้นมบีสบีแดงเขล้ม พระเจล้าทรงกจาหนดมกันไวล้เชล่นนกันี้นเพพกี่อเปป็นภาพ
เลร็งหนถึกี่งของพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเมษโปดกของพระเจล้า จากสวนเอเดนไปจนถถึงกลโกธาเราพบเสล้นทาง
เลพอด-โลหลิตของตกัวแทนผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ไรล้ความผลิด เหมพอนอยล่างทบีกี่พระเจล้าไดล้ตรกัสแกล่ลรูกหลานของอลิสราเอลในอบียลิปตร์วล่า 
“เมพกี่อเราเหร็นโลหลิตนกันี้น เราจะผล่านเวล้นพวกเจล้าไป” พวกผรูล้สอดแนมกร็กลล่าวแกล่ราหกับวล่า “เมพกี่อพวกเราเหร็นเชพอกสบี
แดงนกันี้นผรูกอยรูล่ทบีกี่หนล้าตล่างของเจล้า พวกเราจะไวล้ชบีวลิตเจล้าและบรรดาคนทบีกี่เจล้ารกัก” ราหกับเชพกี่อเชล่นนกันี้นและพระเจล้า
ทรงใหล้เกบียรตลิความเชพกี่อของนาง นางและครอบครกัวทกันี้งหมดของนางถรูกไวล้ชบีวลิตเมพกี่อเมพองเยรบีโคถรูกยถึดโดยชนชาตลิ
อลิสราเอล นางกลายเปป็นมารดาของชายผรูล้ยลิกี่งใหญล่คนหนถึกี่งของพระเจล้าและความเชพกี่อของนางไดล้นจาสงล่าราศบีมาสรูล่
พระเจล้าและพละกจาลกังและพระพรมาสรูล่ผรูล้เชพกี่ออบีกหลายชกักี่วอายยุคน “บกัดนบีนี้จงมาเถลิด และใหล้พวกเรายกเหตยุผลดล้วย
กกัน” พระเยโฮวาหร์ตรกัส “ถถึงแมล้วล่าบาปทกันี้งหลายของพวกเจล้าเปป็นเหมพอนสบีแดงเขล้ม บาปเหลล่านกันี้นกร็จะขาวดยุจหลิมะ
ถถึงแมล้วล่าพวกมกันจะแดงเหมพอนอยล่างผล้าแดง พวกมกันกร็จะเปป็นเหมพอนอยล่างขนแกะ” (อสย. 1:18)

ขล้อ 32: “และขล้าพเจล้าจะกลล่าวอะไรตล่อไปอบีกเลล่า เพราะมบีเวลาไมล่พอทบีกี่จะกลล่าวถถึงกลิเดโอน บาราค แซม
สกัน และเยฟธาหร์ ดาวลิดดล้วย และซามรูเอล และศาสดาพยากรณร์ทกันี้งหลาย”

ผมชอบวลิธบีทบีกี่พระคจาขล้อนบีนี้กลล่าวขถึนี้นตล้น: “ขล้าพเจล้าจะกลล่าวอะไรตล่อไปอบีกเลล่า เพราะมบีเวลาไมล่พอทบีกี่จะ
กลล่าวถถึง…” พระเจล้าทรงทราบวล่าถล้าชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นไมล่ยอมรกับประโยชนร์จากตกัวอยล่างแหล่งความเชพกี่อเหลล่านบีนี้ 
พวกเขากร็คงจะไมล่ยอมรกับประโยชนร์หากพระองคร์ยกตกัวอยล่างคนอพกี่น ๆ อบีก พระองคร์จถึงทรงทจารายชพกี่อนบีนี้ใหล้สกันี้นลง
ซถึกี่งอาจตล่อไปไดล้อบีกหลายหนล้าและหลายบท นบีกี่เปป็นจรลิงในสมกัยของเราเชล่นกกัน เราไมล่ตล้องการหนกังสพอใหมล่ ๆ เพลิกี่ม



เขล้ากกับพระคกัมภบีรร์ของเรา เราไมล่ตล้องการบทใหมล่ ๆ หรพอขล้อใหมล่ ๆ ถล้าเราไมล่เชพกี่อพระวจนะของพระเจล้าอยล่างทบีกี่มกัน
เปป็นอยรูล่ เรากร็คงไมล่เชพกี่อหากพระองคร์ประทานหนกังสพอหรพอการเปปิดเผยเพลิกี่มเตลิมอบีก สลิกี่งทบีกี่ครบบรลิบรูรณร์นกันี้นไดล้มาถถึง
แลล้ว พระราชบกัญญกัตลิแหล่งเสรบีภาพอกันสมบรูรณร์แบบอยรูล่กกับเราแลล้ว พระวจนะของพระเจล้าครบบรลิบรูรณร์แลล้ว และ
ทยุกคนทบีกี่ไดล้ยลินและเชพกี่อมกันกร็รกับความรอด ไมล่มบีความจจาเปป็นทบีกี่จะตล้องกลล่าวเพลิกี่มอบีก

บกันทถึกเกบีกี่ยวกกับกลิเดโอนเรลิกี่มตล้นในผรูล้วลินลิจฉกัย 6:11 ตอนทบีกี่คนอลิสราเอลถรูกมอบไวล้ในมพอของเหลล่าศกัตรรูของ
พวกเขาเพราะการทบีกี่พวกเขานมกัสการพวกพระตล่างดล้าว หลกังจากโยชรูวาเสบียชบีวลิต พระเจล้ากร็ทรงตกันี้งพวกผรูล้วลินลิจฉกัย
เพพกี่อชล่วยเหลพอประชาชน แตล่พวกเขากร็ไมล่ยอมฟฟังพวกผรูล้วลินลิจฉกัย “พวกเขาไดล้หกันเหอยล่างรวดเรร็วออกจากทางนกันี้น
ซถึกี่งบรรพบยุรยุษของพวกเขาไดล้ดจาเนลิน” จงศถึกษาคล้นควล้า ผรูล้วลินลิจฉกัย 2:16-19

กลิเดโอนเปป็นผรูล้วลินลิจฉกัยคนทบีกี่หก ทรูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์ไดล้ปรากฏแกล่กลิเดโอนและกลล่าวแกล่เขาวล่า 
“พระเยโฮวาหร์ทรงสถลิตอยรูล่กกับเจล้า เจล้า ชายฉกรรจร์ผรูล้กลล้าหาญเออ๋ย” (ผรูล้วลินลิจฉกัย 6:12) เชล่นเดบียวกกับโมเสส กลิเดโอน
ประกาศวล่าตนไมล่มบีคยุณสมบกัตลิเหมาะสมสจาหรกับงานทบีกี่ใชล้ความเปป็นผรูล้นจาซถึกี่งพระเจล้าประทานใหล้แกล่เขา แตล่ผล่าน
ทางการอกัศจรรยร์แหล่งเนพนี้อนกันี้นและขนมไรล้เชพนี้อเหลล่านกันี้นและการมหกัศจรรยร์แหล่งขนแกะ พระเจล้าทรงรกับประกกันเขา
วล่าพระองคร์เองจะประทานพละกจาลกังและอานยุภาพหากกลิเดโอนจะเพบียงมบีความเชพกี่อทบีกี่จะเชพกี่อ

กลิเดโอนเชพกี่อพระเจล้าจรลิง ๆ เขารกับพระวจนะของพระเยโฮวาหร์ พระวลิญญาณของพระเยโฮวาหร์เสดร็จมา
อยรูล่บนเขา (ผรูล้วลินลิจฉกัย 6:34) และเขา “บกังเกลิดใจกลล้าหาญในการตล่อสรูล้” (ฮบ. 11:34) กลิเดโอนพรล้อมกกับชายทบีกี่เขา
คกัดเลพอกดล้วยตกัวเองสามรล้อยคนไดล้รกับชกัยชนะอยล่างทล่วมทล้นในการสรูล้รบกกับศกัตรรูจจานวนมหาศาลเพราะวล่าเขาเชพกี่อ
พระเจล้า ความเชพกี่อของกลิเดโอนนกันี้นเขล้มแขร็งมากเสบียจนแมล้แตล่กล่อนการสรูล้รบเขาไดล้กลล่าวแกล่คนของเขาวล่า “จงลยุก
ขถึนี้นเถลิด เพราะวล่าพระเยโฮวาหร์ทรงมอบกองทกัพของคนมบีเดบียนไวล้ในมพอของพวกทล่านแลล้ว!” จงอล่านเรพกี่องราวของ
การสรูล้รบนกันี้นในบททบีกี่เจร็ดของหนกังสพอผรูล้วลินลิจฉกัย ใจของคยุณจะไดล้รกับความยลินดบี กลิเดโอนเชพกี่อพระเจล้า ชกัยชนะไดล้มาถถึง
และคนอลิสราเอลทกันี้งหมดนกันี้นเชพกี่อพระเจล้า

“มบีเวลาไมล่พอทบีกี่จะกลล่าวถถึง…บาราค” บาราคมากล่อนกลิเดโอนในฐานะเปป็นผรูล้ชล่วยอลิสราเอลใหล้พล้น 
พระเจล้าตรกัสแกล่เขาผล่านทางนางเดโบราหร์หญลิงผรูล้พยากรณร์ และบอกเขาวล่ายาบลินกษกัตรลิยร์แหล่งคานาอกันจะถรูกมอบ
ไวล้ในมพอของเขา (ผรูล้วลินลิจฉกัย 4:4-24) บาราค เชล่นเดบียวกกับโมเสสและกลิเดโอน เปป็นคนเหนบียมอายเลร็กนล้อยและ
จจาเปป็นทบีกี่นางเดโบราหร์ตล้องไปกกับเขาดล้วย แตล่สลิกี่งสจาคกัญกร็คพอวล่าเขาไดล้ยลินและเชพกี่อฟฟังพระเจล้า และเขากระทจากลิจโดย
ความเชพกี่อถถึงแมล้ผรูล้หญลิงสองคนชล่วยเหลพอเขากร็ตาม เพราะความเชพกี่อของบาราค “ในวกันนกันี้นพระเจล้าทรงกจาราบยา
บลินกษกัตรลิยร์แหล่งคานาอกันตล่อหนล้าลรูกหลานของอลิสราเอล และมพอของลรูกหลานของอลิสราเอลกร็เจรลิญขถึนี้น และมบีชกัย
ตล่อยาบลินกษกัตรลิยร์แหล่งคานาอกัน จนกระทกักี่งพวกเขาไดล้ทจาลายยาบลินกษกัตรลิยร์แหล่งคานาอกันเสบีย” (ผรูล้วลินลิจฉกัย
4:23,24)

“มบีเวลาไมล่พอทบีกี่จะกลล่าวถถึง…แซมสกัน” เดร็กทยุกคนทบีกี่เขล้าเรบียนรวบี แมล้เพบียงเวลาสกันี้น ๆ ยล่อมรรูล้จกักเรพกี่องราว
ของแซมสกัน-พละกจาลกังมหาศาลของเขา ความตกตกี่จาของเขา และชกัยชนะครกันี้งสยุดทล้ายของเขา บกันทถึกนบีนี้ถรูกพบใน
หนกังสพอผรูล้วลินลิจฉกัยบททบีกี่ 13 ถถึง 16 จงตกันี้งใจอล่านบทเหลล่านกันี้น

บาราคไดล้รกับความชล่วยเหลพอจากผรูล้หญลิงสองคน แซมสกันถรูกทรยศโดยผรูล้หญลิงสองคน-ภรรยาของเขา จาก



นกันี้นจถึงเดลลิลาหร์
กล่อนแซมสกันเกลิด พล่อแมล่ของเขาทราบวล่าลรูกของตนจะ “ตกันี้งตล้นชล่วยคนอลิสราเอลใหล้พล้นจากมพอของคนฟปีลลิ

สเตบีย” (ผรูล้วลินลิจฉกัย 13:5) ถถึงแมล้แซมสกันเปป็นหนถึกี่งในพวกผรูล้วลินลิจฉกัยทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งและเปป็นผรูล้รกับใชล้ทบีกี่ยจาเกรง
พระเจล้า เขากร็มบีความอล่อนแอแบบมนยุษยร์ แตล่พระเจล้าทรงทราบเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมด และ “พระวลิญญาณ
ของพระเยโฮวาหร์ทรงตกันี้งตล้นเรล้าใจเขา” (ผรูล้วลินลิจฉกัย 13:25)

“และพระวลิญญาณของพระเยโฮวาหร์เสดร็จมาสวมทกับอยรูล่บนแซมสกัน” (ผรูล้วลินลิจฉกัย 14:19) และคนฟปีลลิส
เตบียเรลิกี่มถรูกมอบไวล้แกล่ลรูกหลานของอลิสราเอลเมพกี่อแซมสกัน ซถึกี่งถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้า เขล้ารกับตจาแหนล่ง

เราไมล่อล่านวล่าพระเจล้าทรงสล่งทรูตสวรรคร์องคร์หนถึกี่งหรพอพยุล่มไมล้ลยุกโชนอกันหนถึกี่งมาถถึงแซมสกัน พระองคร์ตรกัสแกล่
เขาโดยตรง ความเชพกี่อมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินโดยพระวจนะของพระเจล้า แซมสกันไดล้ยลินพระวจนะของ
พระเจล้า เขาเชพกี่อสลิกี่งทบีกี่ตนไดล้ยลิน และถถึงแมล้เขาทจาผลิดพลาดหลายหน เขากร็เปป็นคนของพระเจล้า และเพราะความ
เชพกี่ออกันยลิกี่งใหญล่ของเขา เขาจถึงถรูกเอล่ยชพกี่อตรงนบีนี้ทล่ามกลางเหลล่าผรูล้ยลิกี่งใหญล่ฝฝ่ายวลิญญาณใน “เวสตร์มลินสเตอรร์ แอบ
บบียร์” แหล่งความเชพกี่อ

“มบีเวลาไมล่พอทบีกี่จะกลล่าวถถึง…เยฟธาหร์” เรพกี่องราวของชายผรูล้นบีนี้ถรูกบกันทถึกอยรูล่ในหนกังสพอผรูล้วลินลิจฉกัย บททบีกี่ 
11:1 จนถถึง 12:7 เขาเปป็นทบีกี่จดจจาเพราะคจาปฏลิญาณทบีกี่เขาใหล้ไวล้แดล่พระเจล้ากล่อนการสรูล้รบของเขากกับคนอกัมโมน-คจา
ปฏลิญาณทบีกี่กลล่าวอยล่างเรล่งรบีบ (ผรูล้วลินลิจฉกัย 11:30-40)

เยฟธาหร์เปป็นคนของพระเจล้า พระวลิญญาณของพระเยโฮวาหร์เสดร็จมาสถลิตอยรูล่บนเขา (ผรูล้วลินลิจฉกัย 11:29) 
และพระเยโฮวาหร์ทรงมอบคนอาโมไรตร์ คนอกัมโมน และคนเอฟราอลิมไวล้ในมพอของเขา เขาเชพกี่อพระเจล้าและ เชล่น
เดบียวกกับกลิเดโอน เขาเปป็นชายทบีกี่กลล้าหาญ (ผรูล้วลินลิจฉกัย 11:1) เขาไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้า เขาเชพกี่อพระวจนะ
นกันี้น และในความเชพกี่อเขาไดล้เชพกี่อฟฟังพระวจนะนกันี้น

“มบีเวลาไมล่พอทบีกี่จะกลล่าวถถึง…ดาวลิดดล้วย” เราเขบียนหนกังสพอไดล้อบีกเลล่มเลยเกบีกี่ยวกกับดาวลิด! ดาวลิดเดร็กเลบีนี้ยง
แกะคนนกันี้นหยลิบหลินหล้ากล้อนและสลลิง ขถึนี้นไปตล่อสรูล้กกับมนยุษยร์ยกักษร์ชาวฟปีลลิสเตบียคนนกันี้น ฆล่าเขา และทจาใหล้ทกันี้งกองทกัพ
หวาดกลกัวหนบีไป

เราไมล่รรูล้วล่าจะเรลิกี่มเขบียนเกบีกี่ยวกกับดาวลิดตรงไหนดบี-ดาวลิดเดร็กเลบีนี้ยงแกะ ดาวลิดผรูล้ฆล่ายกักษร์ ดาวลิดและซาอรูล ดา
วลิดและโยนาธาน ดาวลิดจอมกษกัตรลิยร์ ดาวลิดผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีบททบีกี่ยบีกี่สลิบสาม เราเขบียนไดล้เยอะมากเกบีกี่ยวกกับชายผรูล้นบีนี้ 
เรพกี่องราวชบีวลิตของเขาถรูกพบใน 1 และ 2 ซามรูเอล จงอล่านทกันี้งสองเลล่ม จงตกันี้งใจศถึกษามกัน

“มบีเวลาไมล่พอทบีกี่จะกลล่าวถถึง…ซามรูเอล” ซามรูเอลเปป็นทกันี้งผรูล้วลินลิจฉกัยและศาสดาพยากรณร์ เขาเกลิดมาใน
ครอบครกัวของพล่อแมล่ทบีกี่รกักพระเจล้า ถรูกอบรมเลบีนี้ยงดรูในสลิกี่งตล่าง ๆ ของพระเยโฮวาหร์ตกันี้งแตล่อายยุยกังนล้อย เขาแสดง
หลกักฐานแหล่งความเชพกี่ออกันเขล้มแขร็งในพระเจล้าหลายครกันี้งหลายหน โดยเฉพาะอยล่างยลิกี่งตอนทบีกี่เขาเจลิมตกันี้งซาอรูลเปป็น
กษกัตรลิยร์เหนพออลิสราเอล มกันไมล่สอดคลล้องเตร็มรล้อยกกับนนี้จาพระทกัยของพระเจล้าทบีกี่ประชาชาตลินกันี้นจะมบีกษกัตรลิยร์องคร์หนถึกี่ง
แตล่ประชาชนเหลล่านกันี้นกลล่าวแกล่ซามรูเอลวล่า “ขอใหล้พวกเรามบีกษกัตรลิยร์องคร์หนถึกี่งทบีกี่จะวลินลิจฉกัยพวกเรา” ดกังนกันี้นซามรู
เอลจถึงอธลิษฐานตล่อพระเจล้าเพพกี่อประชาชนนกันี้น พระเจล้าทรงสดกับฟฟังเสบียงของชนชาตลิอลิสราเอล และทรงสกักี่งซามรูเอล
ใหล้เจลิมตกันี้งกษกัตรลิยร์องคร์หนถึกี่งเหนพอพวกเขา



ซามรูเอลไมล่เพบียงมบีความเชพกี่อ-เขามบีพละกจาลกังมหาศาลในดล้านอยุปนลิสกัยเชล่นกกัน เขาเผชลิญหนล้ากษกัตรลิยร์ซาอรูล
และเตพอนใจกษกัตรลิยร์ถถึงความไมล่เชพกี่อฟฟังของเขาตล่อพระเจล้าเมพกี่อเขานจาของดบีทบีกี่สยุดของคนอกัมโมนกลกับมา คพอ ฝรูงสกัตวร์
ฝรูงแพะแกะ และวกัวผรูล้แทนทบีกี่จะทจาลายพวกมกันตามทบีกี่พระเจล้าทรงบกัญชา และเพราะความไมล่เชพกี่อฟฟังนบีนี้พระเจล้าจถึง
ทรงปฏลิเสธซาอรูลในฐานะกษกัตรลิยร์ (1 ซมอ. 15)

มกันตล้องใชล้ความกลล้าหาญอยล่างมากเชล่นเดบียวกกับความเชพกี่อโดยนกัยดล้วยสจาหรกับซามรูเอลทบีกี่จะเจลิมตกันี้งดาวลิด
เปป็นกษกัตรลิยร์ขณะทบีกี่ซาอรูลยกังมบีชบีวลิตอยรูล่ แตล่ซามรูเอลแสดงออกถถึงความเชพกี่อแบบทบีกี่นล้อยคนนกักมบีในความเชพกี่อฟฟังตล่อ
พระวจนะของพระเจล้า

“มบีเวลาไมล่พอทบีกี่จะกลล่าวถถึง…ศาสดาพยากรณร์ทกันี้งหลาย” เมพกี่อเราคลิดถถึงเอลบียาหร์ เอลบีชา อลิสยาหร์ อาโมส 
เอเสเคบียล ดานลิเอล เศคารลิยาหร์-และคนอพกี่น ๆ อบีกมากมาย-เรากร็คงพรูดไมล่หมดและเวลากร็คงจะหมด! แตล่ทจาไม
ตล้องพรูดตล่อไปอบีกเลล่า? ถล้าเราไมล่เชพกี่อบกันทถึกเรพกี่องราวเกบีกี่ยวกกับอาแบล เอโนค โนอาหร์ อกับราฮกัม โยเซฟ ยาโคบ 
โมเสส และคนอพกี่น ๆ ทบีกี่ถรูกใหล้รายชพกี่อไวล้ในบททบีกี่ยลิกี่งใหญล่นบีนี้ เรากร็คงไมล่เชพกี่อหากศาสดาพยากรณร์ทกันี้งหมดทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึง
ในพระวจนะของพระเจล้าถรูกเอล่ยชพกี่อใหล้เราทราบอบีกครกันี้ง

ความเชสยิ่อ
ขล้อ 33 และ 34: “ผรูล้ซถึกี่งโดยความเชพกี่อ ไดล้ปราบอาณาจกักรตล่าง ๆ ลง ไดล้กระทจาความชอบธรรม ไดล้รกับ

พระสกัญญาทกันี้งหลาย ไดล้ปปิดปากของเหลล่าสลิงโต ไดล้ดกับความรยุนแรงแหล่งไฟ ไดล้พล้นจากคมดาบ จากสภาพอล่อนแอกร็
ถรูกทจาใหล้เขล้มแขร็ง บกังเกลิดใจกลล้าหาญในการตล่อสรูล้ ไดล้ทจาใหล้บรรดากองทกัพของคนตล่างชาตลิเผล่นหนบีไป”

พระเจล้าตรกัส พวกเขาไดล้ยลิน พวกเขาเชพกี่อ และโดยทางความเชพกี่อพวกเขาไดล้เชพกี่อฟฟัง การกระทจาตล่าง ๆ 
ของพวกเขานกันี้นยลิกี่งใหญล่ ถวายเกบียรตลิพระเจล้า ยกังมบีชบีวลิตอยรูล่วกันนบีนี้-และผมเชพกี่อวล่าเราจะพรูดคยุยกกับพวกเขาและ
ชพกี่นบานในพวกเขาในชกันี้นเรบียนพระคกัมภบีรร์แหล่งสวรรคร์ “บนโนล้น”! เหลล่ากษกัตรลิยร์ ศาสดาพยากรณร์ ผรูล้วลินลิจฉกัย-พวก
เขาเคยมบีชบีวลิตและกระทจากลิจโดยความเชพกี่อ

ไมล่มบีชพกี่อคนถรูกกลล่าวถถึงในพระคจาขล้อนบีนี้ เราแคล่ถรูกบอกวล่าคนเหลล่านบีนี้ทบีกี่มบีความเชพกี่อยลิกี่งใหญล่ “ไดล้ปราบ
อาณาจกักรตล่าง ๆ ลง ไดล้กระทจาความชอบธรรม ไดล้รกับพระสกัญญาทกันี้งหลาย” เมพกี่อเราคลิดถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ “ไดล้
ปปิดปากของเหลล่าสลิงโต” เรากร็นถึกถถึงดานลิเอลผรูล้ซถึกี่งโดยความเชพกี่อไดล้เขล้าไปในถนี้จาสลิงโต อยรูล่ทบีกี่นกักี่นคพนหนถึกี่ง และออกมา
โดยไมล่ไดล้รกับอกันตรายเพราะวาพระเจล้าทรงปปิดปากของสลิงโตเหลล่านกันี้น นอกจากนบีนี้ ในผรูล้วลินลิจฉกัย 14:5,6 เรากร็อล่าน
วล่าขณะทบีกี่แซมสกันเดลินทางไปยกังเมพองทลิมนาหร์ “สลิงโตหนยุล่มตกัวหนถึกี่งคจารามเขล้าตล่อสรูล้ทล่าน และพระวลิญญาณของพระ
เยโฮวาหร์เสดร็จมาสวมทกับอยรูล่บนทล่านอยล่างทรงฤทธลิธิ์ และทล่านไดล้ฉบีกสลิงโตนกันี้นออกเหมพอนอยล่างทล่านจะฉบีกลรูกแพะ 
และทล่านไมล่มบีอะไรในมพอของทล่าน”

โดยความเชพกี่อพวกเขา “ไดล้ดกับความรยุนแรงแหล่งไฟ” ในทบีกี่นบีนี้เรานถึกถถึงเดร็กหนยุล่มชาวฮบีบรรูสามคนนกันี้นในดานลิ
เอล 3:12-18 ชกัดรกัค เมชาค และอาเบดเนโกเขล้าใจกษกัตรลิยร์อยล่างชกัดเจนเมพกี่อเขาออกคจาสกักี่งวล่าทยุกคนทบีกี่ไมล่กล้มกราบ
ปฏลิมากรทองคจาของเขาจะถรูกโยนเขล้าไปในเตาไฟอกันรล้อนแรง แตล่พวกเขาเปป็นสามคนทบีกี่ไมล่ยอมกล้มกราบ คจาตอบ
ของพวกเขาทบีกี่มบีตล่อคจาสกักี่งของกษกัตรลิยร์กร็คพอ “โอ ขล้าแตล่เนบรูคกัดเนสซารร์ ขล้าพระองคร์ทกันี้งหลายไมล่กกังวลใจทบีกี่จะตอบ
พระองคร์ในเรพกี่องนบีนี้เลย หากเปป็นเชล่นนบีนี้คพอ พระเจล้าของพวกขล้าพระองคร์ผรูล้ซถึกี่งพวกขล้าพระองคร์ปรนนลิบกัตลิ สามารถ



ชล่วยพวกขล้าพระองคร์ใหล้พล้นจากเตาไฟอกันรล้อนแรงนกันี้น พระองคร์กร็จะทรงชล่วยพวกขล้าพระองคร์ใหล้พล้นจากพระหกัตถร์
ของพระองคร์ โอ ขล้าแตล่กษกัตรลิยร์ แตล่หากไมล่เปป็นอยล่างนกันี้น ขอพระองคร์ทรงทราบเถลิด โอ ขล้าแตล่กษกัตรลิยร์ วล่าพวกขล้า
พระองคร์จะไมล่ปรนนลิบกัตลิพระทกันี้งหลายของพระองคร์ และไมล่นมกัสการปฏลิมากรทองคจาซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงตกันี้งขถึนี้น”
(ดนล. 3:16-18)

พระเจล้าทรงใหล้เกบียรตลิความเชพกี่อของชายชาวฮบีบรรูสามคนนบีนี้ และเมพกี่อพวกเขาออกมาจากเตาไฟนกันี้น “และ
บรรดาประมยุข ผรูล้วล่าราชการทกันี้งหลาย และพวกนายรล้อย และเหลล่าทบีกี่ปรถึกษาของกษกัตรลิยร์ ซถึกี่งมามยุงดรู ไดล้เหร็นชาย
สามคนนบีนี้ ผรูล้ซถึกี่งไฟไมล่มบีอจานาจอะไรเหนพอรล่างกายของพวกเขา และผมแหล่งศบีรษะของพวกเขากร็มลิไดล้ไหมล้เกรบียม 
และเสพนี้อคลยุมของพวกเขากร็ไมล่ถรูกเปลบีกี่ยนแปลง และไมล่มบีกลลิกี่นไฟมาตลิดตกัวพวกเขาเลย” (ดนล. 3:27) โดยความ
เชพกี่อชายหนยุล่มสามคนนบีนี้ไดล้ประสบและเอาชนะการทดลองทบีกี่รยุนแรงทบีกี่สยุดคราวหนถึกี่งทบีกี่มบีบกันทถึกอยรูล่ในพระคกัมภบีรร์

โดยความเชพกี่อพวกเขา “ไดล้พล้นจากคมดาบ” ในทบีกี่นบีนี้เราคลิดถถึงดาวลิดผรูล้พล้นคมดาบของโกลลิอกัท และผรูล้ซถึกี่งหนบี
พล้นความตายดล้วยนนี้จามพอของซาอรูลมากกวล่าหนถึกี่งหน เราคลิดถถึงเอลบีชา ผรูล้ถรูกชล่วยใหล้พล้นจากดาบของกษกัตรลิยร์แหล่ง
อลิสราเอล (2 พงษร์กษกัตรลิยร์ 6:30,31) และคลิดถถึงเอลบียาหร์ผรูล้ถรูกชล่วยใหล้พล้นจากคจาขรูล่ของนางเยเซเบลผรูล้ชกักี่วรล้าย

โดยความเชพกี่อพวกเขา “จากสภาพอล่อนแอกร็ถรูกทจาใหล้เขล้มแขร็ง” ในทบีกี่นบีนี้เราอาจเอล่ยชพกี่อกลิเดโอน โมเสส โย
ชรูวา และคนอพกี่น ๆ อบีกมากมาย อลิสยาหร์รล้องบอกวล่า “วลิบกัตลิแกล่ขล้าพเจล้า เพราะขล้าพเจล้าถรูกตกัดออกแลล้ว เพราะ
ขล้าพเจล้าเปป็นคนทบีกี่มบีรลิมฝปีปากทบีกี่ไมล่สะอาด และขล้าพเจล้าอาศกัยอยรูล่ในทล่ามกลางประชากรทบีกี่มบีรลิมฝปีปากทบีกี่ไมล่สะอาด 
เพราะนกัยนร์ตาของขล้าพเจล้าไดล้เหร็นกษกัตรลิยร์ คพอพระเยโฮวาหร์จอมโยธา” (อลิสยาหร์ 6:5) เยเรมบียร์ทรูลวล่า “โธล่ ขล้าแตล่
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าพระเจล้า ดรูเถลิด ขล้าพระองคร์พรูดไมล่เปป็น เพราะวล่าขล้าพระองคร์เปป็นเดร็ก” (ยรม. 1:6) เราคลิดถถึงแซม
สกันจอมพลกัง ผรูล้ซถึกี่งโดยทางความเชพกี่อไดล้พละกจาลกังของตนกลกับคพนมาและ “คนทบีกี่ตายซถึกี่งทล่านฆล่าเมพกี่อครกันี้งทล่านตายนบีนี้
กร็มากกวล่าคนทกันี้งหลายซถึกี่งทล่านไดล้ฆล่าในชบีวลิตของทล่าน” (ผรูล้วลินลิจฉกัย 16:30)

โดยความเชพกี่อพวกเขา “บกังเกลิดใจกลล้าหาญในการตล่อสรูล้” ในทบีกี่นบีนี้เรากร็คลิดถถึงดาวลิดดล้วย “ซาอรูลไดล้ฆล่าคน
เปป็นพกัน ๆ ของพระองคร์ และดาวลิดไดล้ฆล่าคนเปป็นหมพกี่น ๆ ของทล่าน” (1 ซมอ. 18:7) ใน 2 ซามรูเอล 22:33,35 
เขากลล่าววล่า “พระเจล้าทรงเปป็นความเขล้มแขร็งและเปป็นกจาลกังของขล้าพเจล้า และพระองคร์ทรงทจาใหล้ทางของขล้าพเจล้า
ดบีเลลิศทยุกประการ…พระองคร์ทรงสอนมพอของขล้าพเจล้าใหล้ทจาสงคราม จนคกันธนรูเหลร็กกลล้าถรูกหกักดล้วยแขนของ
ขล้าพเจล้า”

โดยความเชพกี่อพวกเขา “ไดล้ทจาใหล้บรรดากองทกัพของคนตล่างชาตลิเผล่นหนบีไป” นบีกี่ทจาใหล้เรานถึกถถึงโยชรูวา กลิเด
โอน บาราค เยฟธาหร์ และเหลล่าผรูล้นจาคนอพกี่นๆ ของพระเจล้าในทล่ามกลางมนยุษยร์ พระเจล้าทรงเปป็นเหมพอนเดลิมวกันนบีนี้
อยล่างทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็นในสมกัยทบีกี่วบีรบยุรยุษเหลล่านบีนี้แหล่งความเชพกี่อนกันี้นไดล้ยกับยกันี้งปากของพวกสลิงโต ดกับความรยุนแรง
ของเปลวไฟ และทจาใหล้บรรดากองทกัพของคนตล่างชาตลิเผล่นหนบีไป เราเองกร็มบีการรกับประกกันทบีกี่วล่าเราเปป็นมากกวล่า
เหลล่าผรูล้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงรกักเรา ไมล่วล่าเราจะเผชลิญสลิกี่งใดทบีกี่มาในรรูปของการลองใจ การทดลอง ความ
เจร็บชนี้จาใจ และความผลิดหวกัง ความเชพกี่อกร็เอาชนะไดล้! ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายวกันนบีนี้สามารถบกังเกลิดใจกลล้าหาญในการตล่อสรูล้อกัน
ดบีแหล่งความเชพกี่อไดล้ โดยความเชพกี่อเราสามารถสวมยยุทธภกัณฑร์ทกันี้งชยุดของพระเจล้า พลิสรูจนร์ตกัววล่าเราเปป็นเหลล่าทหารทบีกี่ดบี
แหล่งกางเขนนกันี้น และทจาใหล้ชาวโลกละอาย จงศถึกษาคล้นควล้าเอเฟซกัส 6:10-18, โรม 8:31-39



ความเชพกี่อมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินโดยพระวจนะของพระเจล้า ดกังนกันี้นขอใหล้เราศถึกษาคล้นควล้าอยล่าง
ขยกันขกันแขร็ง ใหล้เวลาเยอะ ๆ ในการอล่านพระวจนะ และขอใหล้เราเชพกี่อสลิกี่งทบีกี่เราอล่าน ขอใหล้พระเจล้าทรงสกัตยร์จรลิง 
และมนยุษยร์ทยุกคนเปป็นผรูล้มยุสา

ขล้อ 35: “พวกผรูล้หญลิงกร็ไดล้รกับคนตายของพวกนางใหล้กลกับฟฟฟื้นคพนชบีวลิตอบีก และคนอพกี่น ๆ กร็ถรูกทรมาน โดย
ไมล่ยอมรกับการชล่วยใหล้พล้น เพพกี่อพวกเขาจะไดล้รกับการเปป็นขถึนี้นมาจากความตายอกันดบีกวล่า”

อบีกครกันี้งทบีกี่ไมล่มบีการกลล่าวถถึงชพกี่อผรูล้คน แตล่คนเหลล่านบีนี้กร็มบีเกบียรตลิในสายพระเนตรของพระเจล้าพอ ๆ กกับคน
เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกเอล่ยชพกี่อในขล้อพระคจาหลายขล้อกล่อนหนล้านบีนี้ของบทนบีนี้

โดยความเชพกี่อ “พวกผรูล้หญลิงกร็ไดล้รกับคนตายของพวกนางใหล้กลกับฟฟฟื้นคพนชบีวลิตอบีก” ลรูกทบีกี่เสบียชบีวลิตของหญลิง
มล่ายคนนกันี้นทบีกี่เมพองศาเรฟฟัทถรูกทจาใหล้คพนสรูล่ชบีวลิตอยล่างอกัศจรรยร์ผล่านทางการรกับใชล้และความเชพกี่อของเอลบียาหร์ (1 พงศร์
กษกัตรลิยร์ 17:17-24) บยุตรของหญลิงชาวชรูเนมถรูกทจาใหล้กลกับคพนสรูล่ชบีวลิตเมพกี่อเอลบีชาอธลิษฐานเผพกี่อเขา (2 พงศร์กษกัตรลิยร์ 
4:18-37)

“คนอพกี่น ๆ กร็ถรูกทรมาน…” คจากรลิยา ทรูมปานลิดโซ ในทบีกี่นบีนี้สพกี่อถถึง “ทยุบตบีคนหนถึกี่งจนตาย หรพอยพดตกัวคนหนถึกี่ง
บนวงลล้อแหล่งการทรมาน” วลิสยุทธลิชนบางคนของพระเจล้าไดล้เสบียชบีวลิตอยล่างสยดสยองเพราะเหร็นแกล่คจาพยานของ
พวกเขา โดยทนทยุกขร์การทรมานอกันเหลพอจะพรรณนาไดล้

“การเปป็นขถึนี้นมาจากความตายอกันดบีกวล่า” ทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงตรงนบีนี้คพอ การฟฟฟื้นคพนชบีพทบีกี่ดบีกวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เพลิกี่ง
ถรูกกลล่าวถถึงไปนกันี้นซถึกี่งถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นมาเพพกี่อจะตายอบีก การฟฟฟื้นคพนชบีพทบีกี่ดบีกวล่าซถึกี่งถรูกพรูดถถึงตรงนบีนี้คพอ รยุล่งเชล้าแหล่งการ
ฟฟฟื้นคพนชบีพอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นเมพกี่อเราจะไดล้รกับรล่างกายของเราทบีกี่มบีสงล่าราศบี ทบีกี่จะไมล่ตายอบีกเลย รล่างกายทบีกี่จะไมล่รรูล้
จกักกกับความปวดรล้าวหรพอความตายเลย

พระเจล้าไมล่ทรงกระทจากลิจกกับวลิสยุทธลิชนทยุกคนเหมพอนกกันหมด คนเหลล่านบีนี้มบีความสกัตยร์วพกี่อ แตล่ความเชพกี่อของ
พวกเขาไมล่ไดล้ชล่วยพวกเขาใหล้พล้นจากความตาย ดานลิเอลมบีความเชพกี่อ-และพระเจล้าทรงชล่วยเขาใหล้พล้นจากความ
ตายในถนี้จาสลิงโตนกันี้น เดร็กหนยุล่มชาวฮบีบรรูสามคนนกันี้นมบีความเชพกี่อ-และพระเจล้าทรงชล่วยพวกเขาใหล้พล้นจากเตาไฟอกัน
รล้อนแรงนกันี้น มบีกลล่าวถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่แบกรกับการทรมานนบีนี้วล่าพวกเขาไมล่ยอมรกับการชล่วยใหล้พล้น ดล้วยเหตยุนบีนี้เราจถึง
สรยุปวล่าการชล่วยใหล้พล้นของพวกเขาจะมาไดล้กร็ตล่อเมพกี่อพวกเขาปฏลิเสธองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทบีกี่พวกเขาปรนนลิบกัตลิเทล่านกันี้น 
ดกังนกันี้นโดยความเชพกี่อพวกเขาจถึงแบกรกับการทรมาน พวกเขาไมล่ยอมถอนคจาพรูด พวกเขาไมล่ยอมปฏลิเสธองคร์พระผรูล้
เปป็นเจล้าของตน พวกเขามบีความเชพกี่อ พวกเขารรูล้วล่าพระเจล้าทรงสามารถและจะทรงทจาใหล้พวกเขาเปป็นขถึนี้นจากพวก
คนตาย พวกเขามบีความเชพกี่อ แตล่ความเชพกี่อของพวกเขากร็นจาการทนทยุกขร์มาใหล้ ไมล่ใชล่การชล่วยใหล้พล้น พวกเขาตกันี้งตา
คอย “การเปป็นขถึนี้นจากตายทบีกี่ดบีกวล่า” นกันี้น วกันแหล่งการเปป็นขถึนี้นอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นทบีกี่รออยรูล่ขล้างหนล้า

ขล้อ 36: “และคนอพกี่น ๆ ไดล้ถรูกทดลองโดยคจาเยาะเยล้ยอกันโหดรล้ายและการถรูกโบยตบี ใชล่แลล้ว ยลิกี่งกวล่านกันี้น
โดยเครพกี่องพกันธนาการตล่าง ๆ และการถรูกจจาคยุก”

ผมตกันี้งตาคอยดล้วยใจจดใจจล่อทบีกี่จะไดล้พบกกับ “คนอพกี่น ๆ” เหลล่านบีนี้-วลิสยุทธลิชนทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อหมรูล่ใหญล่นกันี้นทบีกี่ชพกี่อของ
พวกเขาไมล่ถรูกเอล่ยถถึงแมล้พวกเขาถรูกรวมอยรูล่ใน “รายชพกี่อผรูล้สกัตยร์ซพกี่อ” นบีนี้กร็ตาม ขล้ออล้างอลิงเชล่นนบีนี้เปป็นขล้อพลิสรูจนร์ทบีกี่แนล่ชกัด
วล่ามนยุษยร์ไมล่ไดล้เขบียนพระคกัมภบีรร์ ถล้ามนยุษยร์ไดล้เขบียนบกันทถึกเรพกี่องราวนบีนี้ เขากร็คงบอกชพกี่อ ทบีกี่อยรูล่ และเบอรร์โทรศกัพทร์ของ 



“คนอพกี่น ๆ” เหลล่านบีนี้ไปแลล้ว
นบีกี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันในลรูกา 5:17-26 ทบีกี่พระเยซรูทรงรกักษาชายคนหนถึกี่งทบีกี่ปฝ่วยเปป็นอกัมพาตใหล้หาย และใน

มาระโก 7:31-37 ในการรกักษาชายคนนกันี้นทบีกี่หรูหนวกและเปป็นใบล้ใหล้หาย คยุณจะสกังเกตเหร็นวล่า “พวกเขา” หยล่อน
ชายทบีกี่เปป็นอกัมพาตคนนกันี้นลงมาทางหลกังคา และ “พวกเขา” พาคนทบีกี่หรูหนวกและเปป็นใบล้นกันี้นมาหาพระองคร์ ในทกันี้ง
สองเหตยุการณร์การอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นถรูกพรรณนาอยล่างละเอบียด แตล่ “พวกเขา” ไมล่ถรูกเอล่ยชพกี่อ!

ถล้ามนยุษยร์เปป็นผรูล้แตล่งพระคกัมภบีรร์ เขากร็คงเอล่ยชพกี่อบยุคคลเหลล่านบีนี้ไปแลล้ว แตล่มนยุษยร์ไมล่ไดล้แตล่งพระคกัมภบีรร์ 
พระเจล้าทรงบอกเหลล่าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ใหล้เขบียนพระคกัมภบีรร์ตามคจาตรกัสและพวกเขากร็บกันทถึกขล้อความเหลล่านกันี้นลงไป

คนอพกี่น ๆ เหลล่านบีนี้ “ไดล้ถรูกทดลองโดยคจาเยาะเยล้ยอกันโหดรล้ายและการถรูกโบยตบี…เครพกี่องพกันธนาการตล่าง ๆ
และการถรูกจจาคยุก” คราวนบีนี้มบีคนเสนอแนะวล่าเนพกี่องจากคนเหลล่านบีนี้ไมล่ถรูกเอล่ยชพกี่อ พวกเขาจถึงทนทยุกขร์นล้อยกวล่าคน
เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกเอล่ยชพกี่อ แตล่การสรยุปเชล่นนบีนี้กร็ไมล่ถรูกตล้อง คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ตลิดตามองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าถรูกเยาะเยล้ยและถรูก
หกัวเราะเยาะโดยครอบครกัวของตนและคนทบีกี่พวกเขารกักดล้วยซนี้จา และความเจร็บปวดของจลิตใจกร็บาดลถึกยลิกี่งกวล่า
ความเจร็บปวดฝฝ่ายรล่างกาย คยุณจะสกังเกตเหร็นวล่าพระคกัมภบีรร์ขล้อนบีนี้กลล่าววล่าพวกเขาสรูล้ทนคจาเยาะเยล้ยอกันโหดรล้าย 
ไมล่ใชล่แคล่การดรูหมลิกี่นธรรมดา ๆ หรพอการไมล่ใหล้ความเคารพ

ครลิสเตบียนทกันี้งหลายมกักถรูกจจาคยุก หลายครกันี้งในคยุกใตล้ดลินทบีกี่ไมล่มบีแสงสวล่าง ขาดอาหารบล่อยครกันี้ง เนหะมบียร์ทน
ทยุกขร์การเยาะเยล้ยอกันทารยุณและการทดลองอยล่างหนกักภายใตล้การปกครองของสกันบาลลกัทและโทบบีอาหร์คนอกัม
โมน (นหม. 4:1-4) แซมสกันทนทยุกขร์การลล้อเลบียนอกันทารยุณอยล่างเหลพอเชพกี่อโดยนนี้จามพอของคนฟปีลลิสเตบีย (ผรูล้วลินลิจฉกัย 
16:25) เปาโลถรูกเฆบีกี่ยนตบี ถรูกเอาหลินขวล้าง ถรูกจจาคยุก เกพอบถถึงตายบล่อย ๆ (อล่าน 2 โครลินธร์ 11:22-28 คจาพยานของ
เขาเองเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่เขาสรูล้ทนเพราะเหร็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ) โยเซฟถรูกกลล่าวหาอยล่างผลิด ๆ และถรูกจจาคยุก
อยล่างไมล่เปป็นธรรม (ปฐก. 39:7-20) เยเรมบียร์ถรูกจองจจาในคยุกใตล้ดลินทบีกี่ไมล่มบีนนี้จา มบีแตล่โคลนตมลถึก และเยเรมบียร์จมลงใน
โคลนตมนกันี้น เกพอบตกัวเนล่ากล่อนทบีกี่เขาถรูกดถึงขถึนี้นมาโดยเชพอกทบีกี่ทจาจากผล้าขบีนี้รลินี้วเกล่า ๆ และถรูกนจามารองใตล้รกักแรล้ของ
เขาเพพกี่อกกันไมล่ใหล้บาดเขล้าเนพนี้อตอนทบีกี่เขาถรูกดถึงขถึนี้นมาจากคยุกใตล้ดลินนกันี้น (ยรม. 38:1-13) มบีคายาหร์ถรูกจจาคยุกและถรูก
เลบีนี้ยงดล้วย “ขนมปฟังแหล่งความทยุกขร์และดล้วยนนี้จาแหล่งความทยุกขร์” (1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 22:27)

ใชล่แลล้วครกับ “คนอพกี่น ๆ” เหลล่านบีนี้ซถึกี่งชพกี่อของพวกเขาไมล่ถรูกบกันทถึกไวล้ทบีกี่ไหนเลยในหนกังสพอหกสลิบหกเลล่มของ
พระคกัมภบีรร์ไดล้ทนทยุกขร์การเยาะเยล้ย การโบยตบี ความยากลจาบาก การตลิดคยุก ความหลิว ความกระหาย ความเหนร็บ
หนาว แตล่พวกเขาเปป็นคนทบีกี่มบีความเชพกี่อ-พวกเขาเชพกี่อพระเจล้า! พระเจล้าไมล่ทรงเหร็นสมควรทบีกี่จะชล่วยพวกเขาใหล้พล้น
จากการทนทยุกขร์ แตล่วกันหนถึกี่งพวกเขาจะรล่วมแบล่งปฟันในการฟฟฟื้นคพนชบีพอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นเมพกี่อวลิสยุทธลิชนทยุกคนจะ
ไดล้รกับรล่างกายอกันทรงสงล่าราศบีและจะไมล่มบีการขล่มเหงอบีกเลยสจาหรกับลรูก ๆ ของพระเจล้า!

บางทบีพวกคยุณบางคนทบีกี่อล่านขล้อความเหลล่านบีนี้อยรูล่อาจทนทยุกขร์กกับการเยาะเยล้ยและการถากถาง บางทบีคยุณ
อาจมาถถึงจยุดทบีกี่คยุณเกพอบพรล้อมแลล้วทบีกี่จะยอมแพล้ แตล่พระเจล้าประทานพระคยุณทบีกี่จจาเปป็นใหล้เสมอ พระเจล้าตรกัสแกล่
เปาโลวล่า “พระคยุณของเรากร็เพบียงพอสจาหรกับเจล้า” และถล้าคยุณกจาลกังลยุยเขล้าไปในนนี้จาลถึก ถล้าคยุณกจาลกังเผชลิญกกับ
ความลจาบาก การเยาะเยล้ยอกันทารยุณจากครอบครกัวและเพพกี่อนฝรูงของคยุณ จงระลถึกถถึง “คนอพกี่น ๆ” เหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้
ทนทยุกขร์เพราะเหร็นแกล่พระครลิสตร์ เมพกี่อคนอพกี่น ๆ ทยุกคนทอดทลินี้งเรา พระเจล้าจะทรงรกับเราไวล้ พระองคร์จะไปกกับเรา



จนถถึงปลายทาง และเดลินไปกกับเราผล่านหยุบเขาแหล่งเงามพดนกันี้น ผมขอกลล่าวซนี้จา-เราเปป็นมากกวล่าเหลล่าผรูล้พลิชลิตโดยทาง
พระองคร์ทบีกี่ไดล้ทรงรกักเรา

ขล้อ 37: “พวกเขาถรูกหลินขวล้าง พวกเขาถรูกเลพกี่อยเปป็นทล่อน ๆ ถรูกทดลอง ถรูกฆล่าดล้วยดาบ พวกเขาพเนจร
ไปทกักี่วโดยนยุล่งหล่มหนกังแกะและหนกังแพะ โดยเปป็นคนแรล้นแคล้น ไดล้รกับความทยุกขร์ยากและถรูกทรมาน”

เราไมล่สามารถจลินตนาการวลิธบีทบีกี่ทจาใหล้ตายไดล้ซถึกี่งโหดรล้าย สรล้างความเจร็บปวด และสยดสยองมากกวล่าทบีกี่ถรูก
กลล่าวถถึงในทบีกี่นบีนี้แลล้ว!

“พวกเขาถรูกหลินขวล้าง…” ในพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม การเอาหลินขวล้างถรูกกจาหนดใหล้เปป็นวลิธบี
ลงโทษสจาหรกับการทจาผลิดหลายประการ ในเลวบีนลิตลิ 24:14 คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกพบวล่ามบีความผลิดโทษฐานหมลิกี่น
ประมาทพระเจล้ากร็ถรูกหลินขวล้าง ในกกันดารวลิถบี 15:32-36 ประชาชนถรูกบกัญชาใหล้เอาหลินขวล้างชายคนหนถึกี่งทบีกี่ละเมลิด
วกันสะบาโต คนเหลล่านกันี้นทบีกี่มบีความผลิดในการเลล่นชรูล้กร็ถรูกหลินขวล้าง-ทกันี้งผรูล้ชายและผรูล้หญลิง

แตล่การเอาหลินขวล้างไมล่ไดล้ถรูกใชล้เสมอไปกกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่มบีความผลิดในการทจาผลิด ใน 2 พงศาวดาร 
24:20, 21 เศคารลิยาหร์ถรูกเอาหลินขวล้างเพราะไปตจาหนลิประชาชนเพราะบาปทกันี้งหลายของพวกเขา ใน 1 พงศร์
กษกัตรลิยร์ 21:13 นาโบทถรูกเอาหลินขวล้างตามคจาสกักี่งของพระนางเยเซเบลเพราะอาหกับอยากไดล้สวนองยุล่นของนาโบท 
สวรรคร์เทล่านกันี้นมบีบกันทถึกเกบีกี่ยวกกับวลิสยุทธลิชนของพระเจล้าหลายรล้อยคน หลายพกันคน หรพอแมล้แตล่หลายหมพกี่นคนทบีกี่ถรูก
ฆล่าตายโดยถรูกเอาหลินขวล้างและวลิธบีอพกี่น ๆ สเทเฟนเปป็นมรณะสกักขบีคนแรกของครลิสตจกักรทบีกี่ถรูกบกันทถึกวล่าเสบียชบีวลิตโดย
ถรูกเอาหลินขวล้าง (กลิจการ 7:54-60) ทบีกี่เมพองลลิสตรา ฝรูงชนพยายามทบีกี่จะฆล่าอกัครทรูตเปาโลโดยเอาหลินขวล้าง (กลิจการ 
14:19) แตล่วลิสยุทธลิชนเหลล่านกันี้นมาลล้อมรอบตกัวเขาและอธลิษฐาน และพระเจล้าทรงทจาใหล้เขาเปป็นขถึนี้นมา ผรูล้รรูล้พระคกัมภบีรร์
หลายทล่านเชพกี่อวล่าเปาโลถรูกฆล่าตายแลล้วจรลิง ๆ และเชพกี่อวล่าพระเจล้าทรงทจาใหล้เขาเปป็นขถึนี้นจากพวกคนตายจรลิง ๆ นบีกี่
ถรูกบล่งบอกใน 2 โครลินธร์ 12:1-4

“พวกเขาถรูกเลพกี่อยเปป็นทล่อน ๆ…” เราไมล่อาจจลินตนาการความตายทบีกี่สยดสยองมากไปกวล่านบีนี้ไดล้แลล้ว! 
กระนกันี้นมกันกร็เปป็นเรพกี่องปกตลิในสมกัยของเหลล่าวลิสยุทธลิชนทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อซถึกี่งถรูกเอล่ยชพกี่อในบทนบีนี้ของหนกังสพอฮบีบรรู ถล้าคยุณไมล่มบี
หนกังสพอ เหลล่ามรณะสกักขบีทบีกี่เปป็นครลิสเตบียน ผมกร็ขอเสนอแนะใหล้คยุณหามาอล่านสกักเลล่ม มกันเปป็นบกันทถึกของแทล้ทบีกี่เชพกี่อ
ถพอไดล้เกบีกี่ยวกกับการเปป็นมรณะสกักขบีของครลิสเตบียนหลายพกันคนทบีกี่ยอมมอบชบีวลิตของตนเพพกี่อทจาใหล้อยุดมการณร์ของ
พระครลิสตร์แพรล่ไป คยุณจะซาบซถึนี้งพระเยซรูมากกวล่าทบีกี่เคยเมพกี่อคยุณอล่านบกันทถึกเรพกี่องราวเหลล่านกันี้น

วลิธบีในการเลพกี่อยรล่างคน ๆ หนถึกี่งเปป็นทล่อน ๆ กร็ผลิดมนยุษยร์จรลิง ๆ! คนทบีกี่จะถรูกฆล่ามกักถรูกใสล่ไวล้ในทล่อนซยุงกลวง
อกันหนถึกี่ง และจากนกันี้นดล้วยเลพกี่อยหยาบอกันหนถึกี่ง ทล่อนซยุงนกันี้นและคนทบีกี่อยรูล่ขล้างในกร็ถรูกผล่าเปป็นสองทล่อน แตล่วลิสยุทธลิชน
เหลล่านกันี้นของพระเจล้าทบีกี่ตายในลกักษณะนบีนี้กร็ไมล่ไดล้คพนคจา พวกเขาไมล่ไดล้ปฏลิเสธองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า พวกเขาตายโดย
มองลล่วงหนล้าไปยกัง “การเปป็นขถึนี้นจากตายทบีกี่ดบีกวล่า” นกันี้น

“พวกเขาถรูกทดลอง…” ในทบีกี่นบีนี้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ตรกัสถถึงการทดลองสยุดขบีดเหลล่านกันี้นทบีกี่ซาตานโยนใสล่
เหลล่าวลิสยุทธลิชนทบีกี่ถรูกฆล่าเปป็นมรณะสกักขบี โดยทดลองพวกเขาใหล้ปฏลิเสธพระเจล้าและหกันไปจากความเชพกี่อนกันี้น โมเสส
ถรูกทดลองโดยความมกักี่งคกักี่งและชพกี่อเสบียงแหล่งอบียลิปตร์ เขาอาจกลายเปป็นกษกัตรลิยร์ของแผล่นดลินยลิกี่งใหญล่นกันี้นไดล้ ดานลิเอล
ถรูกทดลองใหล้เขล้าสล่วนในเหลล้าองยุล่นของกษกัตรลิยร์และกลินอาหารของกษกัตรลิยร์-แตล่เขา “ตกันี้งใจไวล้ในใจของตน” ทบีกี่จะยกัง



คงสกัตยร์จรลิงตล่อพระเจล้าของตน โยเซฟถรูกทดลองอยล่างแสนสาหกัส เอเสเคบียลถรูกทดลอง เชล่นเดบียวกกับคนอพกี่น ๆ อบีก
มากมาย แตล่คนเหลล่านบีนี้เปป็นผรูล้มบีความเชพกี่อ “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ” และความเชพกี่อคพอ
ชกัยชนะทบีกี่เอาชนะโลก เนพนี้อหนกัง และพญามาร

“พวกเขาถรูกฆล่าดล้วยดาบ…” คนกลยุล่มนบีนี้ยล่อมมบีจจานวนมากกวล่าคนทบีกี่ “ไดล้พล้นจากคมดาบ” ในขล้อ 34 
อยล่างไมล่ตล้องสงสกัย ใน 1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 18:4 เราถรูกบอกวล่า “เยเซเบลไดล้ขจกัดพวกผรูล้พยากรณร์ของพระเยโฮวาหร์
ออกไป” ซถึกี่งแนล่นอนวล่าหมายความวล่านางสกักี่งตกัดศบีรษะพวกเขาโดยใชล้ดาบหรพอเครพกี่องมพอประหารชบีวลิตแบบอพกี่น 
เชล่น กลิโยตลิน เฮโรดฆล่ายากอบดล้วยดาบ (กลิจการ 12:2)

“พวกเขาพเนจรไปทกักี่วโดยนยุล่งหล่มหนกังแกะและหนกังแพะ โดยเปป็นคนแรล้นแคล้น ไดล้รกับความทยุกขร์ยากและ
ถรูกทรมาน” ผรูล้สกัตยร์ซพกี่อมกักไมล่คล่อยไดล้สวมเสพนี้อคลยุมแบบกษกัตรลิยร์ แนล่นอนวล่าชายหญลิงบางคนทบีกี่เปป็นเชพนี้อพระวงศร์ไดล้
เปป็นผรูล้เชพกี่อทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อ แตล่คนเหลล่านกันี้นกร็มบีจจานวนนล้อยและเทบียบกกันไมล่ไดล้เลย เหลล่าผรูล้รกับใชล้ของพระเจล้าปกตลิแลล้วกร็
แตล่งกายดล้วยชยุดทบีกี่ตกี่จาตล้อย ในสมกัยของอกับราฮกัม ดาวลิด และโมเสส หนกังแกะและหนกังแพะถรูกสวมใสล่โดยพวก
ศาสดาพยากรณร์ของพระเจล้า และบล่อยครกันี้งคนเหลล่านกันี้นกร็ขกัดสน แทบไมล่มบีอาหารจะกลินและเงลินนล้อยกวล่า พวกเขา
ถรูกขล่มใจในทยุกดล้าน ถรูกทรมานในวลิธบีอกันยากจะนกับไดล้ แตล่แมล้ตกอยรูล่ในสภาพการณร์เชล่นนกันี้น พวกเขากร็เชพกี่อพระเจล้า
และเชพกี่อฟฟังพระวจนะของพระองคร์ พวกเขาเหร็นดล้วยตาฝฝ่ายวลิญญาณสลิกี่งทบีกี่คนไมล่เชพกี่อไมล่สามารถมองเหร็นไดล้ พวก
เขาตกันี้งตาคอยนครหนถึกี่งซถึกี่งผรูล้สรล้างและนายชล่างของมกันคพอพระเจล้า

ผมไดล้มบีโอกาสหลายปปีกล่อนในการเดลินไปตามซากปรกักหกักพกังของสนามกบีฬาอกันยลิกี่งใหญล่ในกรยุงโรม ผมเดลิน
ทล่องไปในทล่ามกลางหล้องหกับตล่าง ๆ ทบีกี่พวกสกัตวร์ปฝ่าเคยถรูกเกร็บไวล้ และไดล้เหร็นอยุโมงคร์เหลล่านกันี้นซถึกี่งพวกสกัตวร์ปฝ่าถรูกตล้อน
เขล้าไปในสนามกบีฬาเพพกี่อตล่อสรูล้กกับพวกครลิสเตบียน ผมไดล้เหร็นเชลิงเทบียนตล่าง ๆ ซถึกี่งพวกวลิสยุทธลิชนถรูกจกับมกัดตลิดเขล้ากกับ
พวกมกัน รล่างกายของพวกเขาถรูกทจาใหล้ชยุล่มโชกดล้วยนนี้จามกันและถรูกจยุดไฟเพพกี่อใหล้ความสวล่างสจาหรกับการแสดงใน
สนามกบีฬานกันี้น โดยมบีผรูล้ชมนกับหมพกี่นเฝป้าดรูขณะทบีกี่พวกสลิงโตและพวกเสพอทบีกี่หลิวโหยกกัดกลินวลิสยุทธลิชนเหลล่านกันี้น

ผมขอรกับสารภาพวล่าขณะทบีกี่ผมเดลินทล่องไปทล่ามกลางซากปรกักหกักพกังเหลล่านกันี้นในกรยุงโรม ผมกร็รรูล้สถึกเสบียว
สกันหลกังวาบและนนี้จาตารล้อน ๆ ไหลอาบแกล้มของผม ดล้วยกลล้องถล่ายรรูปของผม ผมถล่ายรรูปหลายใบของสถานทบีกี่แหล่ง
นกันี้นซถึกี่งเปป็นทบีกี่ ๆ วลิสยุทธลิชนจจานวนมากประทกับตราคจาพยานของพวกเขาดล้วยโลหลิตของพวกเขา ยอมตายเพพกี่อความ
เชพกี่อนกันี้น ยอมตายดล้วยความมรณาอกันแสนสยดสยองเหลล่านกันี้น ผมตกันี้งตาคอยทบีกี่จะไดล้พบคนเหลล่านกันี้นในสวรรคร์สกัก
วกันหนถึกี่ง และไมล่แนล่เมพกี่อถถึงตอนนกันี้นพวกเขาอาจเลล่าใหล้เราฟฟังเกบีกี่ยวกกับมกัน

ขล้อ 38: “(ผรูล้ซถึกี่งโลกนบีนี้ไมล่สมควรเลย) พวกเขาพเนจรไปในบรรดาถลิกี่นทยุรกกันดารและในภรูเขาทกันี้งหลาย และ
ในถนี้จาและโพรงตล่าง ๆ แหล่งแผล่นดลินโลก”

พระคจาขล้อนบีนี้แสดงออกถถึงการตบีคล่าของพระเจล้า คยุณคล่าทบีกี่แทล้จรลิง โลกไมล่อยากคบหาสมาคมกกับคนเหลล่า
นกันี้นทบีกี่เปป็นเหลล่าพยานทบีกี่แทล้จรลิงของพระเจล้า โลกมองดรูผรูล้เชพกี่อราวกกับเปป็นคนโงล่-แตล่พระเจล้าทรงกลกับดล้านการเปรบียบ
เทบียบนกันี้น ในมกัทธลิว 16:25,26 พระเยซรูตรกัสวล่า “ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ปรารถนาจะเอาชบีวลิตของตนรอด จะเสบียชบีวลิตนกันี้น 
และผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ปรารถนาจะเสบียชบีวลิตของตนเพราะเหร็นแกล่เรา กร็จะพบชบีวลิตนกันี้น เพราะผรูล้ใดจะไดล้ประโยชนร์อะไร 
ถล้าผรูล้นกันี้นจะไดล้โลกทกันี้งสลินี้น และตล้องสรูญเสบียจลิตวลิญญาณของตนเอง หรพอผรูล้นกันี้นจะเอาอะไรมาแลกกกับจลิตวลิญญาณของ



ตน”
ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายไมล่รรูล้สถึกเหมพอนอยรูล่บล้านเมพกี่ออยรูล่ในโลกนบีนี้ เราเปป็นคนตล่างถลิกี่นและผรูล้สกัญจร ความเปป็นพลเมพอง

ของเราอยรูล่ในสวรรคร์ มรดกของเราอยรูล่ในสวรรคร์ เราหลายคนมบีคนทบีกี่เรารกักอยรูล่ในสวรรคร์ และสลิกี่งทบีกี่สจาคกัญทบีกี่สยุด
เหนพอสลิกี่งอพกี่นใด พระเยซรูทรงอยรูล่ทบีกี่นกักี่น! โลกรกักคนของมกัน แตล่เราไมล่นถึกเสบียใจเลยทบีกี่เราไมล่เปป็นทบีกี่ยอมรกับของโลก 
พระเยซรูทรงสอนอยล่างชกัดเจนแลล้ววล่าครลิสเตบียนทกันี้งหลายจะเจอกกับการลองใจและความยากลจาบากขณะทบีกี่อยรูล่บน
แผล่นดลินโลก แตล่ในยอหร์น 16:33 พระองคร์ทรงสกัญญาวล่า “...จงชพกี่นใจเถลิด เราชนะโลกแลล้ว!”

เปาโลกลล่าวแกล่ทลิโมธบีวล่า “ใชล่แลล้ว และทยุกคนทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจล้าในพระเยซรูครลิสตร์จะ
ถรูกขล่มเหง” (2 ทธ. 3:12)

“พวกเขาพเนจรไปในบรรดาถลิกี่นทยุรกกันดารและในภรูเขาทกันี้งหลาย และในถนี้จาและโพรงตล่าง ๆ แหล่งแผล่น
ดลินโลก” พระเยซรูตรกัสวล่า “บรรดาสยุนกัขจลินี้งจอกมบีโพรงทกันี้งหลาย และนกเหลล่านกันี้นแหล่งฟป้าอากาศมบีรกังทกันี้งหลาย แตล่
บยุตรมนยุษยร์ไมล่มบีทบีกี่ทบีกี่จะวางศบีรษะของตน” (มธ. 8:20) เหลล่าผรูล้ตลิดตามของพระเยซรูในยยุคตล้นมกักถรูกขล่มเหงจนพวก
เขาตล้องอาศกัยอยรูล่ในถนี้จา ซล่อนตกัวอยรูล่ในภรูเขา เรล่รล่อนไปในทะเลทราย ทบีกี่ใดกร็ตามทบีกี่พวกเขาสามารถพบทบีกี่ลบีนี้ภกัยไดล้จาก
เหลล่าผรูล้ขล่มเหงของพวกเขา พวกเขาเปป็นผรูล้สกัญจรอยล่างแทล้จรลิง ไมล่มบีทบีกี่อยรูล่อาศกัยเปป็นหลกักแหลล่ง แตล่พวกเขาเปป็นชาย
หญลิงผรูล้มบีความเชพกี่อและพวกเขาตกันี้งตาคอยบล้านนกันี้น “ทบีกี่อยรูล่บนโนล้น”

ขล้อ 39, 40: “และคนเหลล่านบีนี้ทยุกคน ซถึกี่งไดล้รกับชพกี่อเสบียงดบีโดยทางความเชพกี่อ กร็ยกังไมล่ไดล้รกับตามพระสกัญญา
นกันี้น พระเจล้าไดล้ทรงจกัดเตรบียมสลิกี่งทบีกี่ดบีกวล่าไวล้สจาหรกับพวกเรา เพพกี่อวล่าโดยปราศจากพวกเรา พวกเขาจะไมล่ถรูกทจาใหล้
สมบรูรณร์พรล้อม”

“คนเหลล่านบีนี้ทยุกคน” ถรูกกลล่าวถถึงตรงนบีนี้เปป็นครกันี้งทบีกี่สอง ในขล้อ 13 มบีกลล่าวไวล้วล่า “คนเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้นไดล้ตายไป
ในความเชพกี่อ” ในพระคจาขล้อนบีนี้ของเรา ไมล่มบีกลล่าวถถึงการตายเลย แตล่ในทกันี้งสองกรณบีมบีกลล่าวไวล้วล่าพวกเขาไมล่ไดล้รกับ
พระสกัญญานกันี้นของพระเจล้า วลบี “คนเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้น” เจาะจงหมายถถึงเหลล่าวบีรบยุรยุษและวบีรสตรบีแหล่งความเชพกี่อทบีกี่ถรูก
กลล่าวถถึงในบทนบีนี้

“พระสกัญญา” ทบีกี่วล่านบีนี้หมายถถึงอะไร? พระสกัญญานกันี้นคพออะไรทบีกี่ “คนเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้น” ยกังไมล่ไดล้รกับ? มกันไมล่มบี
ทางหมายถถึงแผล่นดลินนกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรงสกัญญาไวล้แกล่อกับราฮกัม เพราะวล่าเอโนค อาแบล และโนอาหร์ไมล่เคยไดล้รกับ
พระสกัญญาเชล่นนกันี้นเลย พระสกัญญานกันี้นทบีกี่กลล่าวถถึงแผล่นดลินคานาอกันไดล้ถรูกใหล้ไวล้แกล่อกับราฮกัมและเชพนี้อสายของเขา

พระสกัญญานกันี้นทบีกี่ “คนเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้น” มยุล่งหวกังและตกันี้งตาคอยคพอ การเสดร็จมาของพระเมสสลิยาหร์-
พระองคร์ผรูล้จะทรงไถล่พวกเขาและชล่วยพวกเขาใหล้พล้น เอโนคตกันี้งตาคอยการเสดร็จมาขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า:

“และเอโนคเชล่นกกัน คนทบีกี่เจร็ดนกับแตล่อาดกัม ไดล้พยากรณร์ถถึงคนเหลล่านบีนี้ โดยกลล่าววล่า “ดรูเถลิด องคร์พระผรูล้
เปป็นเจล้าเสดร็จมาพรล้อมกกับพวกวลิสยุทธลิชนของพระองคร์หลายหมพกี่นคน เพพกี่อทบีกี่จะพลิพากษาบรรดาคนทกันี้งปวง และเพพกี่อ
กระทจาใหล้บรรดาคนอธรรมในทล่ามกลางพวกเขารรูล้สถึกตกัวถถึงบรรดาการกระทจาทบีกี่อสกัตยร์อธรรมของพวกเขาซถึกี่งพวก
เขาไดล้กระทจาอยล่างอสกัตยร์อธรรม และรรูล้สถึกตกัวถถึงบรรดาคจาพรูดอกันดยุรล้ายของพวกเขาซถึกี่งพวกคนบาปผรูล้อธรรมไดล้
กลล่าวรล้ายตล่อพระองคร์” (ยรูดาส 14,15)

ศาสดาพยากรณร์เหลล่านกันี้นตกันี้งตาคอยการเสดร็จมาขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า: “และพระองคร์ (พระเยซรู) ทรง



เหลบียวหลกังไปทางพวกสาวกของพระองคร์ และตรกัสเปป็นการสล่วนตกัววล่า “นกัยนร์ตาทกันี้งหลายซถึกี่งไดล้เหร็นสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่ง
พวกทล่านไดล้เหร็นกร็ไดล้รกับพร เพราะเราบอกทล่านทกันี้งหลายวล่า ศาสดาพยากรณร์หลายคนและกษกัตรลิยร์หลายองคร์ไดล้
ปรารถนาทบีกี่จะเหร็นสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งทล่านทกันี้งหลายเหร็นอยรูล่นบีนี้ และไมล่ไดล้เหร็นสลิกี่งเหลล่านกันี้น และทบีกี่จะไดล้ยลินสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่ง
ทล่านทกันี้งหลายไดล้ยลิน และไมล่ไดล้ยลินสลิกี่งเหลล่านกันี้น” (ลรูกา 10:23,24) และดรู 1 เปโตร 1:10 เชล่นกกัน

“คนเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้น” ตกันี้งตาคอยการเสดร็จมาของพระเมสสลิยาหร์แตล่พวกเขาไมล่ไดล้เหร็นการเสดร็จมาของ
พระองคร์ พวกเขาตายไปในความเชพกี่อโดยรรูล้วล่าพระองคร์จะเสดร็จมา และในเวลาครบกจาหนดนกันี้นพระองคร์ไดล้เสดร็จ
มาจรลิง ๆ

ขล้อ 39 และ 40 เปป็นคจาพรูดประโยคเดบียวอกันสมบรูรณร์ “พวกเขา” ในขล้อ 40 หมายถถึง “คนเหลล่านบีนี้ทกันี้ง
สลินี้น” ในขล้อ 39- ซถึกี่งหมายถถึงชายหญลิงทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อเหลล่านกันี้นทบีกี่เคยมบีชบีวลิตอยรูล่ ทนทยุกขร์ และตายไปในความเชพกี่อ โดยยพน
อยรูล่บนพระสกัญญานกันี้นของพระเจล้า “พวกเรา” ชบีนี้ไปยกังเหลล่าผรูล้รกับพระคยุณของพระเจล้าในยยุคแหล่งพระคยุณนบีนี้-ยยุคค
รลิสตจกักร

“พระเจล้าไดล้ทรงจกัดเตรบียมสลิกี่งทบีกี่ดบีกวล่าไวล้สจาหรกับพวกเรา…” พระเยซรูตรกัสวล่า “เราไปเพพกี่อจกัดเตรบียมทบีกี่ไวล้
สจาหรกับทล่านทกันี้งหลาย” ใน 1 โครลินธร์ 2:9 เราถรูกบอกวล่า “ตามทบีกี่มบีเขบียนไวล้แลล้ววล่า ‘นกัยนร์ตาไมล่ไดล้เหร็น และหรูไมล่
ไดล้ยลิน และไมล่เคยไดล้เขล้าไปในใจของมนยุษยร์ สลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงจกัดเตรบียมไวล้สจาหรกับคนทกันี้งหลายทบีกี่รกัก
พระองคร์’” เราทบีกี่เปป็นของครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมล่มบีมหาปยุโรหลิตผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ดบีกวล่า คนกลางทบีกี่ดบีกวล่า พกันธ
สกัญญาทบีกี่ดบีกวล่า และเราตกันี้งตาคอยมรดกทบีกี่ดบีกวล่า และสลิกี่งทบีกี่ดบีกวล่าเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมดซถึกี่งเราทราบและชพกี่นชมยลินดบี-และซถึกี่ง
เราตกันี้งตาคอย-กร็เปป็นของเราผล่านทางกลโกธาพรล้อมกกับการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระครลิสตร์ อยุโมงคร์ทบีกี่วล่างเปลล่านกันี้น 
มล่านทบีกี่ขาดนกันี้น และพระองคร์ผรูล้ซถึกี่งบกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าเพพกี่อทรูลวลิงวอนเผพกี่อเรา

พระครลิสตร์ทรงเปป็นของจรลิงของระบบพกันธสกัญญาเดลิมนกันี้นทบีกี่ถรูกเสนอในภาพเลร็ง เงา และเครพกี่องสกัตวบรูชา 
และเราตกันี้งตาคอยการปรากฏอกันทรงสงล่าราศบีนกันี้นของพระเจล้าผรูล้ยลิกี่งใหญล่และพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเราพระเยซรู
ครลิสตร์ เหลล่าวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมไดล้ตายไปในความเชพกี่อ พวกเขาตายไปในความหวกัง พวกเขาตกันี้งตา
คอยการเสดร็จมาของพระเมสสลิยาหร์นกันี้น แตล่พวกเขาตายไปกล่อนทบีกี่พระองคร์ไดล้เสดร็จมา พวกเขารรูล้วล่าพระองคร์จะ
เสดร็จมา เพราะวล่าพระองคร์ทรงสกัญญาไวล้แลล้วและพวกเขารรูล้วล่าพระองคร์จะไมล่ผลิดคจาสกัญญาของพระองคร์

เหลล่าวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมมองไปทบีกี่เครพกี่องบรูชาอกันสมบรูรณร์แบบนกันี้น-พระเมษโปดกของ
พระเจล้าทบีกี่ปราศจากตจาหนลิหรพอรลินี้วรอย และประสบการณร์ทกันี้งหมดของพวกเขากร็อาศกัยคยุณความดบีแหล่งพระโลหลิตทบีกี่
หลกักี่งรลินของพระองคร์ พวกเขาตกันี้งตาคอยกลโกธา ความรอดของพวกเขาถรูกรกับประกกันเพราะวล่าพระเจล้าทรง
สกัญญาความรอดและพวกเขาเชพกี่อพระเจล้า แตล่ความรอดนกันี้นยกังไมล่ถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิง พระโลหลิตของเครพกี่องบรูชา
อกันสมบรูรณร์แบบนกันี้นยกังไมล่ไดล้ถรูกหลกักี่งรลิน พวกเขาไมล่ไดล้เขล้าใจเรพกี่องนบีนี้อยล่างถล่องแทล้แตล่พวกเขากร็เชพกี่อมกัน พวกเขาไดล้รกับ
ความรอดโดยการมองลล่วงหนล้าไปยกังกลโกธา เรารกับความรอดโดยการมองยล้อนไปและเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จ
สลินี้นแลล้วนกันี้นของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า

“...เพพกี่อวล่าโดยปราศจากพวกเรา พวกเขาจะไมล่ถรูกทจาใหล้สมบรูรณร์พรล้อม” เหลล่าวลิสยุทธลิชนกล่อนกลโกธามบี
ความเชพกี่อวล่าสถานะของพวกเขาตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าจะสมบรูรณร์พรล้อม แตล่มกันไมล่เปป็นเชล่นนกันี้นจนกวล่าจะหลกังจาก



กางเขนนกันี้น การคพนพระชนมร์นกันี้น และการเสดร็จขถึนี้นของพระครลิสตร์ ทบีกี่คจาถามเรพกี่องบาปไดล้รกับการสะสางเปป็นนลิตยร์ 
เหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูทบีกี่ผรูล้เขบียนทล่านนบีนี้กจาลกังเขบียนถถึง ถถึงแมล้พวกเขาตล้องเดลินโดยความเชพกี่อเหมพอนเหลล่าวลิสยุทธลิชนสมกัย
ภาคพกันธสกัญญาเดลิมเคยเดลิน พวกเขากร็มบีอภลิสลิทธลิธิ์ทบีกี่ยลิกี่งใหญล่กวล่า ครลิสตจกักรของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ถพอครอง 
“สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ดบีกวล่า”  แตล่สลิกี่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมดเปป็นมาโดยพระคยุณของพระเจล้า การเขล้าถถึงพระเจล้าอยล่างอลิสระของเรา
เปป็นการเขล้าถถึงทบีกี่ดบีกวล่ามล่านในพระวลิหารนกันี้น มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเรา พระบยุตรของพระเจล้า ทรงเปป็นมหา
ปยุโรหลิตทบีกี่ดบีกวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ในระเบบียบคนเลวบีผรูล้ซถึกี่งเปป็นมนยุษยร์ทบีกี่มบีความอล่อนแอ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่ประทกับ
อยรูล่ภายในเรา ทรงดบีกวล่าประสบการณร์เหลล่านกันี้นของพวกวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม เมพกี่อพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธิ์ไดล้เสดร็จมาอยรูล่บนมนยุษยร์และทรงไปจากพวกเขา เรามบีความหวกังและการรกับประกกันวล่าเมพกี่อเราจากรล่างกาย
นบีนี้ไป เราจะไปอยรูล่กกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าในทกันทบี เราทราบวล่าเมพกี่อพระองคร์จะทรงปรากฏ เรากร็จะปรากฏกกับ
พระองคร์ในสงล่าราศบี ใชล่แลล้วครกับ พระคยุณเปป็น “สลิกี่งทบีกี่ดบีกวล่า” พระราชบกัญญกัตลิ

เหลล่าวลิสยุทธลิชนทบีกี่อยรูล่อบีกฟากของกลโกธาเชพกี่อในการเปป็นขถึนี้นจากตายของรล่างกายและตกันี้งตาคอยการเปป็น
ขถึนี้นนกันี้น โยบประกาศวล่าเขาจะเหร็นพระเยซรูวกันหนถึกี่งในรล่างกายหนถึกี่ง (โยบ 19:26) สล่วนตกัวแลล้วผมเชพกี่อวล่าเหลล่าวลิสยุทธลิ
ชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมจะถรูกทจาใหล้เปป็นขถึนี้นในเชล้าแหล่งการเปป็นขถึนี้นอกันยลิกี่งใหญล่นกันี้นเมพกี่อผรูล้ทบีกี่ตายแลล้วในพระครลิสตร์
จะเปป็นขถึนี้นมา และเหลล่าวลิสยุทธลิชนทบีกี่มบีชบีวลิตอยรูล่จะถรูกรกับขถึนี้นไปดล้วยกกันกกับพวกเขา พวกเขาไมล่ใชล่ครลิสตจกักร แตล่พวก
เขาเปป็นเหลล่าวลิสยุทธลิชนของพระเจล้า และพวกเขาจะไดล้รกับรล่างกายทบีกี่มบีสงล่าราศบีเชล่นเดบียวกกับเหลล่าวลิสยุทธลิชนในครลิสต
จกักรภาคพกันธสกัญญาใหมล่ในยยุคแหล่งพระคยุณนบีนี้ ดล้วยเหตยุนบีนี้ “ไมล่ใชล่ปราศจากพวกเรา” ในความหมายหนถึกี่งจถึงเทบียบ
เทล่ากกับ “ดล้วยกกันกกับพวกเขา” (1 ธส. 4:17)

เราจะถรูก “ทจาใหล้สมบรูรณร์พรล้อม” เมพกี่อเราเหร็นพระองคร์ ยอหร์นบอกเราวล่า “เมพกี่อพระองคร์จะทรงปรากฏ
นกันี้น พวกเราจะเปป็นเหมพอนพระองคร์ เพราะวล่าพวกเราจะเหร็นพระองคร์เหมพอนอยล่างทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็นอยรูล่นกันี้น” 
เราจะมบีรล่างกายทบีกี่ไดล้รกับสงล่าราศบี เราจะมบีพระทกัยของพระครลิสตร์ และเราจะสมบรูรณร์แบบ แตล่ตราบใดทบีกี่เรายกังอยรูล่
ในพลกับพลาแหล่งเนพนี้อหนกังนบีนี้ เรากร็จะถรูกรยุมเรล้าดล้วยความอล่อนแอและโรคภกัย-และถล้าเราจากชบีวลิตนบีนี้ไปกล่อนพระเยซรู
เสดร็จมา เรากร็จะไมล่สมบรูรณร์แบบ (ในความหมายทบีกี่แทล้จรลิง) จนกวล่าจะถถึงเชล้าแหล่งการเปป็นขถึนี้นจากตายนกันี้น จลิต
วลิญญาณจะไปอยรูล่กกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าและจะถรูกหล่อหยุล้มดล้วยกายหนถึกี่ง แตล่ไมล่ใชล่ดล้วยรล่างกายทบีกี่มบีสงล่าราศบีทบีกี่เราจะไดล้
รกับในการเปป็นขถึนี้นจากตายครกันี้งแรกนกันี้น

เหลล่าผรูล้ชอบธรรมทบีกี่ตายไปแลล้วมบีสตลิรกับรรูล้ และพวกเขากจาลกังชพกี่นชมยลินดบี พระเยซรูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของ
พระองคร์วล่า “เรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า เชล่นนกันี้นแหละ จะมบีความปปีตลิยลินดบีในสวรรคร์เพราะคนบาปคนเดบียวทบีกี่
กลกับใจเสบียใหมล่ มากกวล่าคนชอบธรรมเกล้าสลิบเกล้าคนซถึกี่งไมล่ตล้องการกลกับใจเสบียใหมล่…เชล่นนกันี้นแหละ เรากลล่าวแกล่
ทล่านทกันี้งหลายวล่า มบีความปปีตลิยลินดบีตล่อหนล้าพวกทรูตสวรรคร์ของพระเจล้า เพราะคนบาปคนเดบียวทบีกี่กลกับใจเสบียใหมล่”
(ลรูกา 15:7,10)

คยุณจะสกังเกตเหร็นวล่าพระคกัมภบีรร์ไมล่ไดล้กลล่าววล่าทรูตสวรรคร์เหลล่านกันี้นชพกี่นชมยลินดบี แตล่วล่ามบีการชพกี่นชมยลินดบีตล่อ
หนล้าทรูตสวรรคร์เหลล่านกันี้น พวกเขาไมล่สามารถรรูล้จกักความชพกี่นชมยลินดบีทบีกี่ความรอดของเรานจามาใหล้ พวกเขาไมล่รรูล้จกัก
ความชพกี่นบานของการไดล้รกับความรอด เหลล่าทรูตสวรรคร์เปป็นผรูล้ถรูกสรล้าง เหลล่าวลิญญาณผรูล้ปรนนลิบกัตลิ และทรูตสวรรคร์



ทกันี้งหลายทบีกี่ไดล้ทจาบาปกร็ไมล่เคยมบีโอกาสทบีกี่จะรกับความรอดเลย พวกเขาถรูกสงวนไวล้ในโซล่ตรวนในความมพดโดยรอ
คอยการพลิพากษาทบีกี่พระทบีกี่นกักี่งใหญล่สบีขาวนกันี้นซถึกี่งถรูกพรรณนาไวล้ในวลิวรณร์ 20

มบีแตล่พระเยซรูและคนเหลานกันี้นทบีกี่รกับความรอดแลล้วทบีกี่สามารถชพกี่นชมยลินดบีเพราะความรอดของคนบาปคน
หนถึกี่ง โดยวลิธบีใดวลิธบีหนถึกี่ง พระเจล้าทรงประกาศแกล่วลิสยุทธลิชนเหลล่านกันี้นวล่าบรรดาคนทบีกี่พวกเขารกักไดล้รกับความรอด และ
พวกเขากร็ชพกี่นชมยลินดบี ดล้วยเหตยุนบีนี้ การชพกี่นชมยลินดบีเพราะ “คนบาปคนเดบียวทบีกี่กลกับใจเสบียใหมล่” จถึงอยรูล่ทล่ามกลางวลิ
สยุทธลิชนเหลล่านกันี้น “ตล่อหนล้าพวกทรูตสวรรคร์ของพระเจล้า”

ผรูล้เชพกี่อแทล้ทยุกคนถรูกใหล้บกังเกลิดเขล้าในครอบครกัวของพระเจล้า ถรูกรกับเปป็นบยุตรในครกัวเรพอนของพระเจล้า ถรูก
สถลิตอยรูล่ภายในโดยพระวลิญญาณ ถรูกนจาโดยพระวลิญญาณ ถรูกรกับประกกันโดยพระวลิญญาณ ถรูกเตลิมเตร็มดล้วยพระ
วลิญญาณ เราถรูกยล้ายออกจากอาณาจกักรแหล่งความมพดเขล้าสรูล่อาณาจกักรแหล่งความสวล่างแลล้ว เรานกักี่งดล้วยกกันใน
สวรรคสถานในพระเยซรูครลิสตร์ เราถรูก “ซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า” และเพราะวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรูล่
เราจถึงมบีชบีวลิตอยรูล่เชล่นกกัน สลิกี่งเหลล่านบีนี้เปป็น “สลิกี่งทบีกี่ดบีกวล่า” อยล่างแนล่นอน!



การดคาเนยนชฮีวยตและการนมอัสการของผทูจ้เชสยิ่อ
บททฮียิ่ 12

12:1 เหตยุฉะนกันี้น โดยเหร็นวล่าพวกเราถรูกลล้อมรอบดล้วยพยานหมรูล่ใหญล่นกันี้น ใหล้พวกเราวางทยุกสลิกี่งทบีกี่เปป็นตกัวถล่วง และ
บาปซถึกี่งขกัดขวางพวกเราอยรูล่อยล่างงล่ายดาย และใหล้พวกเราวลิกี่งดล้วยความอดทนการแขล่งกกันทบีกี่ตกันี้งไวล้ตล่อหนล้าพวกเรา
นกันี้น
12:2 โดยจกับจล้องทบีกี่พระเยซรู ผรูล้ใหล้กจาเนลิดความเชพกี่อของพวกเราและผรูล้ทรงทจาใหล้ความเชพกี่อของพวกเราสจาเรร็จ ผรูล้ซถึกี่ง
เพราะเหร็นแกล่ความปปีตลิยลินดบีทบีกี่ทรงตกันี้งไวล้ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์นกันี้น ไดล้ทรงทนเอากางเขน โดยทรงเหยบียดหยาม
ความละอายนกันี้น และประทกับเบพนี้องขวาพระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้าแลล้ว
12:3 ดล้วยวล่าพวกทล่านจงพลิจารณาถถึงพระองคร์ ผรูล้ไดล้ทรงทนเอาการโตล้แยล้งอยล่างนบีนี้ของบรรดาคนบาปตล่อพระองคร์ 
เกรงวล่าพวกทล่านจะเหนพกี่อยลล้าและอล่อนกจาลกังในจลิตใจของพวกทล่าน
12:4 พวกทล่านยกังไมล่ไดล้ตล่อตล้านจนถถึงโลหลิตตก โดยตล่อสรูล้กกับบาป
12:5 และพวกทล่านไดล้ลพมคจาเตพอนสตลินกันี้นเสบีย ซถึกี่งกลล่าวแกล่พวกทล่านเหมพอนอยล่างเปป็นบยุตรทกันี้งหลายวล่า ‘บยุตรชาย
ของเราเออ๋ย เจล้าอยล่าเหยบียดหยามการตบีสอนขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า หรพออล่อนกจาลกังใจเมพกี่อเจล้าถรูกพระองคร์วล่ากลล่าว
นกันี้น
12:6 ดล้วยวล่าผรูล้ทบีกี่องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงรกัก พระองคร์กร็ทรงตบีสอน และทรงเฆบีกี่ยนตบีบยุตรทยุกคนทบีกี่พระองคร์ทรงรกับไวล้’
12:7 ถล้าพวกทล่านทนเอาการตบีสอน พระเจล้ากร็ทรงปฏลิบกัตลิกกับพวกทล่านเหมพอนอยล่างกกับบยุตรทกันี้งหลาย ดล้วยวล่ามบี
บยุตรคนใดเลล่าทบีกี่บลิดาไมล่ไดล้ตบีสอนเขาบล้าง
12:8 แตล่ถล้าพวกทล่านอยรูล่โดยปราศจากการตบีสอน ซถึกี่งคนทกันี้งปวงเปป็นผรูล้เขล้าสล่วน พวกทล่านกร็เปป็นลรูกทบีกี่ไมล่มบีพล่อ และ
ไมล่ใชล่บยุตรทกันี้งหลาย
12:9 นอกจากนบีนี้ พวกเราไดล้มบีบลิดาตามเนพนี้อหนกังของพวกเราทบีกี่ไดล้ตบีสอนพวกเรา และพวกเราจถึงไดล้เคารพนกับถพอ
บลิดาเหลล่านกันี้น ยลิกี่งกวล่านกันี้นพวกเราควรจะอยรูล่ใตล้อจานาจของพระบลิดาแหล่งจลิตวลิญญาณทกันี้งหลาย และมบีชบีวลิตอยรูล่มลิใชล่
หรพอ
12:10 เพราะแทล้จรลิงบลิดาเหลล่านกันี้นไดล้ตบีสอนพวกเราเพบียงนล้อยวกัน ตามความเหร็นดบีเหร็นชอบของพวกเขา แตล่
พระองคร์ไดล้กระทจาเพพกี่อประโยชนร์ของพวกเรา เพพกี่อพวกเราจะไดล้เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนในความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์
12:11 บกัดนบีนี้ ไมล่มบีการตบีสอนใด ๆ ในปฟัจจยุบกันทบีกี่ดรูเหมพอนวล่าชพกี่นใจเลย แตล่เศรล้าใจ แตล่อยล่างไรกร็ตาม ตล่อมาภายหลกัง
การตบีสอนนกันี้นกร็กระทจาใหล้เกลิดผลเปป็นความสยุขสจาราญแหล่งความชอบธรรมแกล่บรรดาคนทบีกี่ตล้องทนอยรูล่นกันี้น
12:12 เพราะเหตยุนกันี้น จงยกมพอทบีกี่หล้อยลงมา และหกัวเขล่าทบีกี่อล่อนกจาลกัง
12:13 และจงกระทจาบรรดาทางใหล้ตรงสจาหรกับเทล้าของพวกทล่าน เกรงวล่าสลิกี่งใดซถึกี่งกะเผลกจะถรูกหกันออกไปนอก
ทางนกันี้น แตล่จงใหล้สลิกี่งนกันี้นไดล้รกับการรกักษาใหล้หายดบีกวล่า
12:14 จงตลิดตามความสงบสยุขกกับคนทกันี้งปวง และความบรลิสยุทธลิธิ์ ซถึกี่งโดยปราศจากสลิกี่งเหลล่านบีนี้ไมล่มบีมนยุษยร์คนใดจะไดล้
เหร็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า



12:15 จงระวกังใหล้ดบี เกรงวล่าจะมบีคนหนถึกี่งคนใดขาดจากพระคยุณของพระเจล้า เกรงวล่าจะมบีรากแหล่งความขมขพกี่น
แซมขถึนี้นมาทจาใหล้เกลิดความยยุล่งยากแกล่พวกทล่าน และเปป็นเหตยุใหล้คนเปป็นอกันมากมลทลินไป
12:16 เกรงวล่าจะมบีคนลล่วงประเวณบีคนใด หรพอคนหมลิกี่นประมาทเหมพอนอยล่างเอซาว ผรูล้ไดล้ขายสลิทธลิธิ์บยุตรหกัวปปีของ
ตนนกันี้นเสบียเพราะเหร็นแกล่อาหารคจาเดบียว
12:17 เพราะพวกทล่านทราบอยรูล่แลล้ววล่า ภายหลกังเมพกี่อเขาอยากทบีกี่จะไดล้รกับคจาอวยพรนกันี้นเปป็นมรดก เขากร็ไดล้ถรูก
ปฏลิเสธเสบีย เพราะเขาแสวงหาสถานทบีกี่แหล่งการกลกับใจเสบียใหมล่ไมล่พบ ถถึงแมล้วล่าเขาแสวงหามกันอยล่าง
กระวนกระวายดล้วยนนี้จาตาไหล
12:18 เพราะวล่าพวกทล่านไมล่ไดล้มาถถึงภรูเขาทบีกี่จะถรูกตล้องไดล้ และทบีกี่ไดล้ไหมล้ไฟแลล้ว และถถึงทบีกี่ดจามพด และถถึงทบีกี่มพดมลิด 
และถถึงทบีกี่พายยุใหญล่
12:19 และถถึงเสบียงแตร และถถึงพระสยุรเสบียงตรกัสแหล่งพระดจารกัสทกันี้งหลาย ซถึกี่งพระสยุรเสบียงนกันี้นคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลิน
แลล้วไดล้อล้อนวอนขอไมล่ใหล้พระดจารกัสนกันี้นถรูกกลล่าวแกล่พวกเขาอบีก
12:20 (เพราะวล่าพวกเขาทนตล่อสลิกี่งซถึกี่งทรงบกัญญกัตลิไวล้นกันี้นไมล่ไดล้วล่า “และถล้าแมล้แตล่สกัตวร์แตะตล้องภรูเขานกันี้น มกันกร็จะ
ตล้องถรูกหลินขวล้างใหล้ตาย หรพอแทงทะลยุดล้วยแหลนใหล้ตาย”
12:21 และสลิกี่งทบีกี่เหร็นนกันี้นนล่ากลกัวจรลิง ๆ จนโมเสสไดล้กลล่าววล่า “ขล้าพเจล้ากลกัวและตกัวสกักี่นยลิกี่งนกัก”)
12:22 แตล่พวกทล่านไดล้มาถถึงภรูเขาศลิโยน และมาถถึงนครของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ คพอกรยุงเยรรูซาเลร็มแหล่ง
สวรรคร์ และมาถถึงทบีกี่ชยุมนยุมของทรูตสวรรคร์มากมายเหลพอทบีกี่จะนกับไดล้
12:23 และมาถถึงทบีกี่ชยุมนยุมอกันใหญล่และครลิสตจกักรของบยุตรหกัวปปี ผรูล้ซถึกี่งมบีชพกี่อจารถึกไวล้ในสวรรคร์แลล้ว และมาถถึงพระเจล้า
ผรูล้ทรงพลิพากษาคนทกันี้งปวง และมาถถึงเหลล่าจลิตวลิญญาณของบรรดาคนชอบธรรมซถึกี่งถถึงความสมบรูรณร์แลล้ว
12:24 และมาถถึงพระเยซรูผรูล้เปป็นคนกลางแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่ และมาถถึงพระโลหลิตแหล่งการประพรมทบีกี่พรูดสลิกี่งตล่าง 
ๆ ทบีกี่ดบีกวล่าโลหลิตของอาแบล
12:25 จงระวกังใหล้ดบีวล่า พวกทล่านไมล่ปฏลิเสธพระองคร์ผรูล้ตรกัสนกันี้น เพราะวล่าถล้าคนเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้พล้นโทษ คพอผรูล้ทบีกี่ปฏลิเสธ
พระองคร์ผรูล้ตรกัสบนแผล่นดลินโลก ยลิกี่งกวล่านกันี้นสกักเทล่าใดพวกเราจะไมล่พล้นโทษ ถล้าพวกเราเมลินหนล้าจากพระองคร์ผรูล้ตรกัส
จากสวรรคร์
12:26 พระสยุรเสบียงของพระองคร์คราวนกันี้นไดล้บกันดาลใหล้แผล่นดลินสกักี่นสะเทพอน แตล่บกัดนบีนี้พระองคร์ไดล้ตรกัสพระสกัญญาไวล้
วล่า “อบีกครกันี้งหนถึกี่งเราจะกระทจาใหล้ไมล่เพบียงแผล่นดลินโลกสกักี่นสะเทพอนเทล่านกันี้น แตล่สวรรคร์ดล้วย”
12:27 และพระดจารกัสนบีนี้ทบีกี่วล่า ‘อบีกครกันี้งหนถึกี่ง’ นกันี้น กร็บอกเปป็นนกัยวล่า สลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกทจาใหล้สกักี่นสะเทพอนนกันี้นจะถรูกนจา
ออกไปเสบีย เหมพอนกกับสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ทรงสรล้างขถึนี้นมา เพพกี่อใหล้สลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่สามารถถรูกทจาใหล้สกักี่นสะเทพอนไดล้คง
เหลพออยรูล่
12:28 เหตยุฉะนกันี้น ครกันี้นพวกเราไดล้รกับอาณาจกักรซถึกี่งไมล่สามารถหวกักี่นไหวไดล้แลล้ว กร็ใหล้พวกเรารกับพระคยุณ เพพกี่อโดย
พระคยุณนกันี้นพวกเราจะไดล้รกับใชล้พระเจล้าตามชอบพระทกัย ดล้วยความเคารพยจาเกรงและความเกรงกลกัวในทางของ
พระเจล้า
12:29 เพราะวล่าพระเจล้าของพวกเรานกันี้นทรงเปป็นเพลลิงทบีกี่เผาผลาญ



เราไดล้สกังเกตซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีกในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูวล่าเปาโลเตพอนสตลิครลิสเตบียนทกันี้งหลายใหล้ปฏลิบกัตลิสลิกี่งทบีกี่
ถรูกวางรากมกักี่นคงแลล้วในหลกักคจาสอน ภาคพกันธสกัญญาเดลิมประกาศกล้องวล่า “เจล้าตล้อง!” และ “เจล้าตล้องไมล่!” แตล่คจา
เตพอนสตลิของเปาโลตรงนบีนี้ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่เชลิญชวนวล่า “ใหล้พวกเรา”

“เหตยุฉะนกันี้น ใหล้พวกเราเกรงกลกัวเถลิด เกรงวล่าพระสกัญญาทบีกี่ไดล้มอบไวล้แกล่พวกเราแลล้วเกบีกี่ยวกกับการเขล้าใน
การหยยุดพกักของพระองคร์ ผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดในพวกทล่านอาจดรูเหมพอนไปไมล่ถถึงการหยยุดพกักนกันี้น” (ฮบ. 4:1)

“เหตยุฉะนกันี้นใหล้พวกเราเพบียรพยายามทบีกี่จะเขล้าไปในการหยยุดพกักนกันี้น เกรงวล่าผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดจะลล้มลงไปตาม
ตกัวอยล่างแบบเดบียวกกันแหล่งความไมล่เชพกี่อ” (ฮบ. 4:11)

“...ขอใหล้พวกเรายถึดมกักี่นในการยอมรกับของพวกเรา” (ฮบ. 4:14)
“ฉะนกันี้นขอใหล้พวกเรามบีใจกลล้าเขล้ามาถถึงพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณ เพพกี่อพวกเราจะไดล้รกับพระเมตตา และจะ

ไดล้พบพระคยุณทบีกี่จะชล่วยเหลพอในเวลาแหล่งความตล้องการ” (ฮบ. 4:16)
“...ขอใหล้พวกเรากล้าวหนล้าไปถถึงความบรลิบรูรณร์…” (ฮบ. 6:1)
“ขอใหล้พวกเราเขล้ามาใกลล้ดล้วยใจจรลิง…ขอใหล้พวกเรายถึดมกักี่นในการยอมรกับแหล่งความเชพกี่อของพวกเรา…

ขอใหล้พวกเราพลิจารณาดรูกกันและกกัน เพพกี่อกระตยุล้นใหล้มบีความรกักและการงานทบีกี่ดบีตล่าง ๆ” (ฮบ. 10:22-24 บางสล่วน)
พระราชบกัญญกัตลิประกาศกล้องคจาบกัญชาตล่าง ๆ พระคยุณของพระเจล้าเรบียกเชลิญชวน
ในฮบีบรรู 10:19 หลกักคจาสอนเปปิดทางใหล้กกับการปฏลิบกัตลิหลกักการตล่าง ๆ ของพระเจล้าของครลิสเตบียน ความ

เชพกี่อในพระเจล้าเปป็นกฎเดบียวของการดจาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียน (ฮบ. 10:38) ในบททบีกี่ 11 ตามทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์
ทรงนจาพา เปาโลเอล่ยชพกี่อชายและหญลิงกลยุล่มหนถึกี่งทบีกี่แสดงความเชพกี่อของพวกเขาออกมาโดยการกระทจาและผรูล้ซถึกี่ง
แสดงพลกังของความเชพกี่อใหล้เหร็นผล่านทางสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่พวกเขาไดล้สรูล้ทนและพระพรเหลล่านกันี้นทบีกี่พวกเขาไดล้รกับ

บกัดนบีนี้ในบททบีกี่ 12 การประยยุกตร์ใชล้สล่วนบยุคคลอบีกประการถรูกนจาเสนอแกล่เรา-และเราตล้องจจาใหล้ขถึนี้นใจวล่า
จดหมายฝากฉบกับนบีนี้ถรูกสล่งถถึงเหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรู โดยเตพอนสตลิพวกเขาใหล้ยพนหยกัดและมกักี่นคงภายนอกศาสนายลิว ผรูล้
เชพกี่อแทล้ทยุกคนควรถอนตกัวจากองคร์กรหรพอสมาพกันธร์ใดทบีกี่เพลิกี่มสลิกี่งใดเขล้ากกับความเชพกี่อลล้วน ๆ

ขล้อ 1: “เหตยุฉะนกันี้น โดยเหร็นวล่าพวกเราถรูกลล้อมรอบดล้วยพยานหมรูล่ใหญล่นกันี้น ใหล้พวกเราวางทยุกสลิกี่งทบีกี่เปป็นตกัว
ถล่วง และบาปซถึกี่งขกัดขวางพวกเราอยรูล่อยล่างงล่ายดาย และใหล้พวกเราวลิกี่งดล้วยความอดทนการแขล่งกกันทบีกี่ตกันี้งไวล้ตล่อหนล้า
พวกเรานกันี้น”

“เหตยุฉะนกันี้น”-นกักี่นคพอ เพราะสลิกี่งทบีกี่มากล่อนหนล้า สลิกี่งทบีกี่ตามมาจถึงเปป็นความจรลิง เพราะสลิกี่งทบีกี่มากล่อนหนล้า เรา
จถึงตล้องยพนนลิกี่งและพลิจารณาสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงทจาแลล้วและสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ทรงสามารถทบีกี่จะกระทจาวกันนบีนี้

ในพระคจาขล้อนบีนี้เราเรบียนรรูล้วล่าผรูล้เชพกี่อเผชลิญหนล้ากกับหนล้าทบีกี่อกันศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ในการ “วลิกี่งดล้วยความอดทนการแขล่ง
กกันทบีกี่ตกันี้งไวล้ตล่อหนล้าพวกเรานกันี้น” มบีอยุปสรรคหลายอยล่างใหล้เอาชนะ และ “ความอดทน” เปป็นพระคยุณทบีกี่สจาคกัญยลิกี่ง
นกันี้นซถึกี่งเราตล้องถพอครองหากเราอยากวลิกี่งใหล้ดบี เราถรูกรกับประกกันเรพกี่องชกัยชนะเพราะวล่าเรามบี “พยานหมรูล่ใหญล่นกันี้น” ผรูล้
เปป็นพยานรกับรองชกัยชนะโดยความเชพกี่อ!

ในสมกัยของเปาโลการวลิกี่งแขล่งเปป็นการแขล่งขกันกบีฬาทบีกี่โดดเดล่นอยล่างหนถึกี่งทบีกี่นกักกรบีฑาทบีกี่เกล่งกาจจจานวนมาก
เขล้ารล่วมแขล่งขกัน เปาโลเปรบียบเทบียบชบีวลิตครลิสเตบียนวล่าเปป็นเหมพอนการวลิกี่งแขล่ง (1 คร. 9:24, 26; กท. 5:7; ฟป.



 2:16) ผรูล้รรูล้พระคกัมภบีรร์หลายทล่านเชพกี่อวล่า “พยานหมรูล่ใหญล่นบีนี้” ประกอบดล้วยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ลล่วงหนล้าไปกล่อนเราแลล้ว ผรูล้
ซถึกี่งนกักี่งอยรูล่ในอกัฒจกันทรร์แหล่งสวรรคร์และมองดรูเราขณะทบีกี่เราวลิกี่งอยรูล่ในการวลิกี่งแขล่งแบบครลิสเตบียนนบีนี้

สล่วนตกัวแลล้วผมไมล่เชพกี่อวล่าบรรดาคนทบีกี่จากเราไปแลล้วมองเหร็นการกระทจาตล่าง ๆ ของเราบนโลก ผมเชพกี่อวล่า
โดยวลิธบีใดวลิธบีหนถึกี่งพระเจล้าทรงอนยุญาตใหล้พวกเขาทราบวล่าคนทบีกี่พวกเขารกักไดล้รกับความรอด และพวกเขากร็ชพกี่นชม
ยลินดบี แตล่ผมไมล่เชพกี่อวล่าพลโยธาแหล่งสวรรคร์ (อกันประกอบดล้วยเหลล่าวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมและเหลล่าผรูล้
เชพกี่อสมกัยภาคพกันธสกัญญาใหมล่ทบีกี่จากชบีวลิตนบีนี้ไปแลล้ว) นกักี่งอยรูล่ในสวรรคร์และเฝป้าดรูเราขณะทบีกี่เราเดลินทางแบบผรูล้สกัญจรอยรูล่
นบีนี้

ขล้อความในภาษาเดลิมตรงนบีนี้อล่านวล่า “เหตยุฉะนกันี้น ใหล้พวกเราเชล่นกกัน โดยเหร็นวล่าพวกเราถรูกลล้อมรอบดล้วย
พยานหมรูล่ใหญล่ขนาดนกันี้น…” นบีกี่แคล่หมายความวล่าเนพกี่องจากมบีคนหมรูล่ใหญล่ “เมฆกล้อนใหญล่” แหล่งพวกพยานผรูล้ไดล้ทน
ทยุกขร์ ผรูล้ไดล้ดจาเนลินชบีวลิตโดยความเชพกี่อและตายไปในความเชพกี่อ โดยตกันี้งตาคอยการเปป็นขถึนี้นจากตายทบีกี่ดบีกวล่านกันี้น เราจถึง
ควรวลิกี่งดล้วยความอดทนเชล่นกกัน ขอใหล้เรามองไปทบีกี่บกันทถึกของพวกเขาและตระหนกักวล่าถล้าจลิตวลิญญาณเหลล่านบีนี้ทบีกี่อยรูล่
อบีกฟากของกลโกธาไดล้ดจาเนลินชบีวลิตโดยความเชพกี่อ ไดล้ทนทยุกขร์โดยความเชพกี่อ สละวางชบีวลิตของตนเพพกี่อความเชพกี่อนกันี้น 
เราซถึกี่งอยรูล่ฟากนบีนี้ของกลโกธากร็ควรวลิกี่งดล้วยความอดทน โดยพลิจารณาวล่าเรามบีขล่าวสารนกันี้นทบีกี่ดบีกวล่า ความหวกังนกันี้นทบีกี่ดบี
กวล่า สถานบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นทบีกี่ดบีกวล่า พลกับพลานกันี้นทบีกี่ดบีกวล่า เครพกี่องบรูชานกันี้นทบีกี่ดบีกวล่า มหาปยุโรหลิตผรูล้นกันี้นทบีกี่ดบีกวล่า

คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “พยาน” คพอ มารทรูส ซถึกี่งเราไดล้คจาภาษาอกังกฤษของเรา martyr มาจากมกัน ใน
ภาษาอกังกฤษ บางครกันี้ง “witness” บล่งบอกถถึงคน ๆ หนถึกี่งทบีกี่เหร็นบางสลิกี่งทบีกี่เกลิดขถึนี้น แตล่การใชล้หลกักในทกันี้งภาษากรบีก
และภาษาอกังกฤษหมายถถึง “คน ๆ หนถึกี่งทบีกี่ใหล้คจาพยานเกบีกี่ยวกกับสลิกี่งซถึกี่งเขาทราบวล่าเปป็นขล้อเทร็จจรลิง” ผมเชพกี่อวล่านกักี่น
เปป็นความหมายของพยานหมรูล่ใหญล่ในทบีกี่นบีนี้: พวกผรูล้อาวยุโสเหลล่านกันี้นไดล้ยลินพระวจนะ พวกเขาเปป็นพยานรกับรองพระ
วจนะ และโดยความเชพกี่อพวกเขารรูล้จกักพระองคร์ผรูล้ทรงเปป็นพระวาทะ

“ความเชพกี่อคพอ ความจรลิงแทล้ (การรกับประกกัน) ของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ถรูกหวกังไวล้ คพอพยานหลกักฐาน (ความเชพกี่อ
มกักี่น) ของสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่มองไมล่เหร็น” (ฮบ. 11:1) คนเหลล่านบีนี้เปป็นเหลล่าพยานของพระเจล้าผรูล้ซถึกี่งเปป็นพยานรกับรองสลิกี่งทบีกี่
พวกเขาทราบโดยความเชพกี่อ ในการดจาเนลินชบีวลิตประจจาวกันของพวกเขา โดยสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่พวกเขาไดล้กระทจาหรพอ
ปฏลิเสธทบีกี่จะกระทจา พวกเขาไดล้พลิสรูจนร์ใหล้เหร็นความไวล้วางใจของพวกเขาในพระเจล้า พวกเขาเปป็นนกักวลิกี่งทบีกี่ดบี ทหารทบีกี่
ดบี ผรูล้รกับใชล้ทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อของพระเจล้า และดล้วยเหตยุนบีนี้พวกเขาจถึงพรูดกกับเราอยรูล่วกันนบีนี้ (ฮบ. 11:4)

“ใหล้พวกเราวางทยุกสลิกี่งทบีกี่เปป็นตกัวถล่วง…” ในทบีกี่นบีนี้คจาวล่า “ตกัวถล่วง” คพอ สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่ฉยุดรกันี้งการเจรลิญเตลิบโต
ฝฝ่ายวลิญญาณของเราและความสกัมฤทธลิธิ์ผลแหล่งคจาพยานของเรา หากเราหวกังวล่าจะวลิกี่งแขล่งใหล้ดบีและมบีชกัยชนะ เรากร็
ตล้องไมล่ถรูกฉยุดรกันี้งโดยสลิกี่งใดทบีกี่จะชะลอความเจรลิญกล้าวหนล้าของเรา ยกตกัวอยล่างเชล่น มบีหลายสลิกี่งทบีกี่ผรูล้เชพกี่อสามารถเขล้า
รล่วมและยกังไปสวรรคร์อยรูล่ แตล่มบีหลายสลิกี่งเชล่นกกันทบีกี่เราไมล่กลล้ามบีสล่วนรล่วมเนพกี่องจากเรากจาลกังเดลินทางไปสวรรคร์ เราไมล่
ไดล้มบีชบีวลิตอยรูล่เพพกี่อตกัวเอง เราไมล่ไดล้ตายเพพกี่อตกัวเอง ชบีวลิตของเราสล่งผลตล่อชบีวลิตของผรูล้อพกี่นโดยอกัตโนมกัตลิ เราสล่งเสรลิมผรูล้เชพกี่อ
คนอพกี่น ๆ หรพอไมล่เรากร็ทจาลายพวกเขา

เราไมล่ควรถามวล่า “มกันเปป็นบาปสจาหรกับฉกันไหมทบีกี่จะทจาสลิกี่งนบีนี้? มกันสล่งผลเสบียตล่อฉกันไหมทบีกี่จะไปสถานทบีกี่แหล่ง
นบีนี้?” ตรงกกันขล้าม เราควรถามวล่า “สลิกี่งนบีนี้จะถวายเกบียรตลิพระเจล้าไหม? มกันจะยกชรูพระนามของพระเยซรูไหม? มกัน



จะทจาใหล้ฉกันเปป็นครลิสเตบียนทบีกี่ดบีขถึนี้นหรพอเปป็นเหตยุใหล้ใครสกักคนอยากทบีกี่จะกลายเปป็นครลิสเตบียนไหม?” เรพกี่องนล่าเศรล้าวกัน
นบีนี้กร็คพอวล่าผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายไมล่สนใจมากนกักเกบีกี่ยวกกับวล่าชบีวลิตของพวกเขาจะบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ขนาดไหน หลายคนเหลพอเกลิน
กกังวลเกบีกี่ยวกกับวล่าตนจะใชล้ชบีวลิตอยรูล่ใกลล้กกับโลกไดล้ขนาดไหนและยกังไมล่ตกนรกเวลาทบีกี่ตนตาย!

มกันคพอโดยความเชพกี่อทบีกี่เรากลายเปป็นนกักวลิกี่งในการวลิกี่งแขล่งฝฝ่ายวลิญญาณ แตล่เราไดล้รกับบจาเหนร็จสจาหรกับการวลิกี่ง
ทบีกี่ดบีและการวลิกี่งตามกฎเหลล่านกันี้นของการวลิกี่งแขล่ง กฎเหลล่านกันี้นในการวลิกี่งแขล่งของครลิสเตบียนกร็คพอ เราตล้องเวล้นเสบียจาก
สลิกี่งทบีกี่ดรูเหมพอนชกักี่วรล้ายทยุกอยล่าง เราตล้องไมล่รล่วมสามกัคคบีธรรมกกับการงานอกันไรล้ผลเหลล่านกันี้นแหล่งความมพด เราตล้องออก
มาจากโลกและถรูกแยกตกันี้งไวล้ตล่างหากสจาหรกับพระเจล้า เราตล้องถวายรล่างกายของเราเปป็นเครพกี่องบรูชาทบีกี่มบีชบีวลิต 
บรลิสยุทธลิธิ์ และชอบพระทกัยแดล่พระเจล้า นกักวลิกี่งทบีกี่ชนะการวลิกี่งแขล่งฝฝ่ายวลิญญาณคพอผรูล้ทบีกี่วลิกี่งโดยความเชพกี่อพรล้อมกกับสายตา
ทบีกี่จกับจล้องไปทบีกี่พระเยซรูแตล่ผรูล้เดบียว ตกัวถล่วงทบีกี่ฉยุดรกันี้งผรูล้เชพกี่อในการวลิกี่งแขล่งแบบครลิสเตบียนกร็จะทจาใหล้เขาขาดบจาเหนร็จทบีกี่
เสล้นชกัย

“ใหล้พวกเราวาง…บาปซถึกี่งขกัดขวางพวกเราอยรูล่อยล่างงล่ายดาย…” มกันจะเปป็นวกันแสนสยุขในชบีวลิตของผรูล้เชพกี่อ
จจานวนมากเมพกี่อพวกเขาเรบียนรรูล้วล่า “สลิกี่งซถึกี่งบกังเกลิดจากเนพนี้อหนกังกร็เปป็นเนพนี้อหนกัง และสลิกี่งซถึกี่งบกังเกลิดจากพระวลิญญาณกร็
เปป็นจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 3:6) ถถึงแมล้เราบกังเกลิดใหมล่แลล้ว เรากร็ยกังอยรูล่ในเนพนี้อหนกัง ไมล่วล่าเราจะอยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณ
ขนาดไหน เนพนี้อหนกังกร็ยกังเปป็นสล่วนหนถึกี่งของเราทยุกคน เราถพอครองสภาพของพระเจล้าในพระครลิสตร์แลล้วจรลิง ๆ เรามบี
ชบีวลิตใหมล่แลล้ว แตล่เรากร็ยกังอยรูล่ในเนพนี้อหนกัง

เปาโลเตพอนเกบีกี่ยวกกับเรพกี่องนบีนี้ใน 1 โครลินธร์ 10:12: “เหตยุฉะนกันี้นจงใหล้คนทบีกี่คลิดวล่าตกัวเองยพนมกักี่นคงแลล้วระวกัง
ใหล้ดบี เกรงวล่าเขาจะลล้มลง” ถล้าพญามารทจาใหล้เราถรูกลงพระอาชญาเพราะบาปของความไมล่เชพกี่อไมล่ไดล้ มกันกร็
พยายามทบีกี่จะฉยุดรกันี้งเราผล่านทางบาปใด ๆ กร็ตาม-ตกัณหาของเนพนี้อหนกัง ตกัณหาของตา ความเยล่อหยลิกี่งแหล่งชบีวลิต-
แมล้แตล่การขาดความเชพกี่อ เพพกี่อทบีกี่จะยพนหยกัดตล่อสรูล้การโจมตบีตล่าง ๆ ของมกัน เราตล้องสวมยยุทธภกัณฑร์ทกันี้งชยุดของพระเจล้า
(อฟ. 6:10-17)

“...ใหล้พวกเราวลิกี่งดล้วยความอดทนการแขล่งกกันทบีกี่ตกันี้งไวล้ตล่อหนล้าพวกเรานกันี้น…” เรารกับความรอดเพพกี่อทบีกี่จะรกับ
ใชล้ พระเจล้าทรงมบีพระประสงคร์สจาหรกับชบีวลิตของผรูล้เชพกี่อทยุกคนและพระองคร์ทรงกจาหนดลรูล่วลิกี่งไวล้สจาหรกับพวกเราแตล่ละ
คน เราสามารถเปป็นเดร็กวลิกี่งงานเพพกี่อพระเยซรูไดล้ เราสามารถเปป็นทหารทบีกี่ดบี นกักวลิกี่งทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อ ผรูล้อารกักขาทบีกี่พถึกี่งพาไดล้ 
องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงกจาหนดลรูล่วลิกี่งของเราไวล้ ดกังนกันี้นขอใหล้เราวลิกี่งในลรูล่นกันี้นดล้วยความอดทน พระองคร์ทรงทราบทยุก
นลินี้วของลรูล่วลิกี่งของเรา พระองคร์ทรงไปกล่อนหนล้าเราเพพกี่อทบีกี่จะนจาเรา และเราไมล่มบีเหตยุใหล้ตล้องกลกัวหรพอสงสกัยเลย ถล้า
พระเจล้าทรงอยรูล่ฝฝ่ายเรา ใครเลล่าจะตล่อสรูล้เราไดล้? เสล้นทางทบีกี่ถรูกตกันี้งไวล้ตรงหนล้าเราถรูกกจาหนดโดยพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์-พระองคร์ผรูล้ทรงกระทจาทยุกสลิกี่งลล้วนแตล่ดบีทกันี้งสลินี้น “พยานหมรูล่ใหญล่นกันี้น” วลิกี่งเสรร็จแลล้วโดยความเชพกี่อ-และเรากร็ตล้อง
วลิกี่งใหล้จบเชล่นกกัน หากเราอยากถวายเกบียรตลิแดล่พระเจล้า เกร็บเกบีกี่ยวพพชผลเตร็มทบีกี่ และรกับบจาเหนร็จเตร็มจจานวน

ขล้อ 2: “โดยจกับจล้องทบีกี่พระเยซรู ผรูล้ใหล้กจาเนลิดความเชพกี่อของพวกเราและผรูล้ทรงทจาใหล้ความเชพกี่อของพวกเรา
สจาเรร็จ ผรูล้ซถึกี่งเพราะเหร็นแกล่ความปปีตลิยลินดบีทบีกี่ทรงตกันี้งไวล้ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์นกันี้น ไดล้ทรงทนเอากางเขน โดยทรง
เหยบียดหยามความละอายนกันี้น และประทกับเบพนี้องขวาพระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้าแลล้ว”

“โดยจกับจล้องทบีกี่พระเยซรู…” ในการวลิกี่งแขล่งของชาวกรบีก สายตาของนกักวลิกี่งถรูกฝฝึกใหล้จกับจล้องอยรูล่ทบีกี่เสล้นชกัย



เทล่านกันี้น ในการวลิกี่งแขล่งฝฝ่ายวลิญญาณ ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะตล้องจกับจล้องอยรูล่ทบีกี่พระเยซรูตลอด คจากรลิยากรบีกตรงนบีนี้คพอ อาฟ
อราโอ ตามทบีกี่ Vine กลล่าว คจา ๆ นบีนี้ถรูกพบเฉพาะในฟปีลลิปปปี 2:23 และตรงนบีนี้ในฮบีบรรู 12:2 และมกันหมายถถึง “การ
หกันสายตาไปทางอพกี่นและมองไปยกัง” นกักี่นคพอ การหกันสายตาจากสลิกี่งหนถึกี่ง และมองไปทบีกี่อบีกสลิกี่ง ผรูล้เชพกี่อจะตล้องหกัน
สายตาไปจากสลิกี่งอพกี่นทกันี้งหมด และมองไปทบีกี่พระเยซรูเสมอ

ยกตกัวอยล่างเชล่น ขล้าง ๆ มยุมหนถึกี่งของบล้านผมมบีพล่ทั้้มกยุหลาบอยรูล่ซถึกี่งในเดพอนตล่าง ๆ ของฤดรูใบไมล้ผลลิและฤดรู
รล้อนจะออกดอกกยุหลาบสวย ๆ จากหนล้าตล่างหล้องทจางานของผม แคล่ชจาเลพองแวบเดบียวผมกร็เหร็นบล้านของผม 
สนามหญล้า พยุล่มดอกกยุหลาบ แตล่เชล้าบางวกันสายตาของผมกร็ไปจกับจล้องอยรูล่ทบีกี่กยุหลาบดอกหนถึกี่งซถึกี่งสวยผลิดธรรมดา 
และผมกร็ละสายตาไปจากบล้าน สนามหญล้า และสลิกี่งอพกี่น ๆ ทบีกี่เหลพอซถึกี่งอยรูล่ภายในขอบเขตการมองเหร็นของผม ขณะ
ทบีกี่ตาของผมจกับจล้องอยรูล่ทบีกี่วกัตถยุหนถึกี่งเดบียวและผมมองไมล่เหร็นสลิกี่งใดเลยนอกจากกยุหลาบงามดอกนกันี้น! นกักี่นแหละเปป็น
ความหมายทบีกี่ถรูกสพกี่อในพระคจาขล้อนบีนี้ของเรา ผรูล้เชพกี่อจะตล้องละสายตาไปจากสลิกี่งสารพกัด คนสารพกัด และจกับจล้องทบีกี่
พระเยซรูแตล่ผรูล้เดบียว ความเชพกี่อคพอสล่วนดบี ไมล่มบีอะไรทบีกี่แยล่เกบีกี่ยวกกับมกันเลย การจกับจล้องทบีกี่พระเยซรูเปป็นการฝฝึกฝนทบีกี่ดบี 
เหลล่าวลิสยุทธลิชนกล่อนหนล้าเราทจาเชล่นนกันี้น ดกังนกันี้นขอใหล้เราทจาตามแบบอยล่างของพวกเขาและจกับจล้องทบีกี่พระองคร์ผรูล้ไมล่
ทรงปรากฏแกล่ตา

“...ผรูล้ใหล้กจาเนลิดความเชพกี่อของพวกเราและผรูล้ทรงทจาใหล้ความเชพกี่อของพวกเราสจาเรร็จ…” คจาวล่า “ของพวก
เรา” ไมล่ถรูกพบในเนพนี้อความภาษากรบีก ดกังนกันี้นมกันจถึงควรเปป็น “พระเยซรูทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความเชพกี่อและผรูล้ทรง
ทจาใหล้ความเชพกี่อสจาเรร็จ” ฝรูงชนทบีกี่เยาะเยล้ยถากถางทบีกี่อยรูล่รอบกางเขนนกันี้นรล้องบอกวล่า “เขา (พระเยซรู) ไดล้วางใจใน
พระเจล้า จงใหล้ (พระเจล้า) ทรงชล่วยเขาใหล้รอดพล้นเดบีตั๋ยวนบีนี้เถลิด ถล้าพระองคร์จะยอมรกับเขาไวล้ เพราะเขาไดล้กลล่าววล่า
 ‘เราเปป็นพระบยุตรของพระเจล้า’” (มธ. 27:43) พระเยซรูทรงเปป็นพระเจล้าและทรงเปป็นมนยุษยร์ และเพราะทรงเปป็น
พระเจล้าพระองคร์จถึงทรงวางใจพระเจล้าเปป็นธรรมดา แตล่ในฐานะมนยุษยร์พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความเชพกี่อ 
พระองคร์ไดล้ทรงกลายเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความเชพกี่อตอนอยรูล่ในสวนเกทเสมนบี พระองคร์ทรงอธลิษฐานในความปวดรล้าว
มากเสบียจนเหงพกี่อของพระองคร์เปฟฟื้อนพระโลหลิต และพระองคร์ซบพระพกักตรร์ลงถถึงดลิน

ในสวนเกทเสมนบีพระเยซรูทรงเผชลิญหนล้าพญามาร เหลล่าผบีปปีศาจ บรรดาทรูตแหล่งนรกและกองทหารแหล่งผรูล้
ถรูกลงพระอาชญา กระนกันี้นเมพกี่อพวกมกันลล้อมรอบพระองคร์ พระองคร์กร็ทรงทรูลวล่า “พระบลิดาเจล้าขล้า ไมล่ใชล่ตามความ
ปรารถนาของขล้าพระองคร์ แตล่ขอใหล้เปป็นไปตามพระประสงคร์ของพระองคร์เถลิด!” ในคจาอธลิษฐานนกันี้น พระเยซรูทรง
แสดงออกถถึงความเชพกี่อในแบบทบีกี่ไมล่เคยถรูกแสดงออกบนโลกนบีนี้มากล่อนเลยหรพอนกับแตล่นกันี้น และในวลินาทบีนกันี้น
พระองคร์ไดล้ทรงกลายเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิด (จากจยุดยพนของมนยุษยร์) ของความเชพกี่อทบีกี่นจาพระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้รอดมาใหล้

ในบททบีกี่ 5:7-9 เราไดล้เรบียนรรูล้วล่า “ในวกันเวลาแหล่งเนพนี้อหนกังของพระองคร์นกันี้น เมพกี่อพระองคร์ไดล้ถวายบรรดา
คจาอธลิษฐานและการวลิงวอน ดล้วยทรงกกันแสงอกันรยุนแรงและนนี้จาพระเนตรไหล ตล่อพระเจล้าผรูล้ทรงสามารถชล่วย
พระองคร์ใหล้พล้นจากความตายไดล้ และไดล้ถรูกสดกับฟฟังเนพกี่องจากพระองคร์ไดล้ยจาเกรง ถถึงแมล้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระ
บยุตร ถถึงกระนกันี้นพระองคร์กร็ทรงเรบียนรรูล้ความเชพกี่อฟฟัง โดยสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงทนเอา และเมพกี่อทรงถรูก
ทจาใหล้เพบียบพรล้อมแลล้ว พระองคร์กร็ทรงกลายเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดความรอดนลิรกันดรร์สจาหรกับคนทกันี้งปวงทบีกี่เชพกี่อฟฟัง
พระองคร์”



พระเยซรูทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดของความเชพกี่อ พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้กระทจาใหล้สมบรูรณร์ครบถล้วนของความเชพกี่อ 
ในพระองคร์คพอการเรลิกี่มตล้นของความเชพกี่อแทล้ทกันี้งหมด และปราศจากพระองคร์กร็ไมล่มบีความเชพกี่อแทล้เลย

ขอใหล้ผมไดล้แบล่งปฟันแกล่คยุณสลิกี่งทบีกี่องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าไดล้ประทานใหล้แกล่ผมตลอดสามสลิบปปีแหล่งการตกันี้งใจ
ศถึกษาคล้นควล้าพระวจนะของพระองคร์-มลิใชล่เพพกี่อพยายามทบีกี่จะพลิสรูจนร์ประเดร็นตล่าง ๆ ประจจานลิกายแตล่เพพกี่อชบีนี้นจาผรูล้อพกี่น
ใหล้มาถถึงพระเยซรู:

เราสมควรตกนรกเพราะเราทยุกคนไดล้ทจาบาปและขาดจากสงล่าราศบีของพระเจล้า (รม. 3:23; อสย. 53:6)
พระเจล้าทรงชล่วยเราใหล้รอด และพระคยุณอกันเพบียงพอกร็ถรูกจกัดหาใหล้ แตล่พระคยุณกลายเปป็นของเราแตล่ละ

คนโดยความเชพกี่อ
เราไดล้ความเชพกี่อทบีกี่ชล่วยใหล้รอดมาจากไหน? เราอธลิษฐานขอมกันหรพอ? เราลงแรงเพพกี่อจะไดล้มกันมาผล่าน

ทางการดจาเนลินชบีวลิตทบีกี่ดบี การบรลิจาค หรพอการเสบียสละหรพอ? เราไดล้รกับความเชพกี่อทบีกี่จะเหยบียดมพอออกและยอมรกับ
พระคยุณทบีกี่ชล่วยใหล้รอดมาจากไหน? พระวจนะของพระเจล้าตอบวล่า: “ฉะนกันี้นความเชพกี่อจถึงมาโดยการไดล้ยลิน และการ
ไดล้ยลินกร็มาโดยพระวจนะของพระเจล้า” (รม. 10:17)

คราวนบีนี้ใหล้เราเรลิกี่มตล้นทบีกี่จยุดเรลิกี่มตล้นนกันี้นกกัน:
“ในเรลิกี่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยรูล่แลล้ว และพระวาทะทรงอยรูล่กกับพระเจล้า และพระวาทะทรงเปป็น

พระเจล้า พระองคร์นกันี้นเองทรงอยรูล่ในเรลิกี่มแรกนกันี้นกกับพระเจล้า” (ยอหร์น 1:1,2)
“และพระวาทะไดล้รกับสภาพเปป็นเนพนี้อหนกัง (พระเยซรู) และทรงอาศกัยอยรูล่ทล่ามกลางพวกเรา (และพวกเรา

ไดล้เหร็นสงล่าราศบีของพระองคร์ คพอสงล่าราศบีอกันสมกกับพระบยุตรองคร์เดบียวทบีกี่บกังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบรูรณร์ดล้วยพระคยุณ
และความจรลิง” (ยอหร์น 1:14)

“ไมล่มบีมนยุษยร์ผรูล้ใดเคยเหร็นพระเจล้าในเวลาใดเลย พระบยุตรองคร์เดบียวทบีกี่บกังเกลิดมา ผรูล้ซถึกี่งทรงสถลิตในพระทรวง
ของพระบลิดา พระองคร์ไดล้ทรงสจาแดงพระเจล้าแลล้ว” (ยอหร์น 1:18)

เรากลล่าวคจาประกาศตล่าง ๆ โดยใชล้ถล้อยคจา โดยการใชล้ถล้อยคจา ผมประกาศวล่าผมเปป็นผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่
แลล้ว โดยผมเชพกี่อและวางใจในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเยซรู พระเยซรูไดล้เสดร็จมาเพพกี่อทบีกี่จะประกาศพระเจล้า ใน
เรลิกี่มแรกนกันี้นพระเยซรู (พระวาทะ) ทรงอยรูล่ในพระทรวงของพระบลิดา ทรงเทล่าเทบียมรล่วมกกันกกับพระบลิดา พระวาทะ
ทรงเปป็นพระเจล้า พระเจล้าทรงเปป็นพระวาทะ พระวาทะทรงอยรูล่ในพลกับพลาแหล่งเนพนี้อหนกัง และในพลกับพลานกันี้น
พระเยซรูไดล้เสดร็จมายกังแผล่นดลินโลกและทรงประกาศพระเจล้าแกล่มนยุษยร์

พระองคร์ทรงประกาศวล่า “เพราะวล่าพระเจล้าทรงรกักโลกยลิกี่งนกัก จนพระองคร์ไดล้ประทานพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิด
มาองคร์เดบียวของพระองคร์ เพพกี่อผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่เชพกี่อในพระบยุตรนกันี้นจะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์” (ยอหร์น 3:16)

พระองคร์ทรงประกาศดล้วยวล่า “เพราะวล่าพระเจล้าไมล่ไดล้ทรงสล่งพระบยุตรของพระองคร์เขล้ามาในโลกเพพกี่อจะ
ปรกับโทษโลก แตล่เพพกี่อทบีกี่โลกจะรอดไดล้โดยทางพระบยุตรนกันี้น” (ยอหร์น 3:17)

พระองคร์ทรงประกาศเพลิกี่มเตลิมอบีกวล่า “ผรูล้ทบีกี่เชพกี่อในพระบยุตรกร็ไมล่ตล้องถรูกปรกับโทษ แตล่ผรูล้ทบีกี่ไมล่เชพกี่อกร็ถรูกปรกับ
โทษอยรูล่แลล้ว เพราะเขามลิไดล้เชพกี่อในพระนามแหล่งพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า” (ยอหร์น 3:18)

พระองคร์ทรงประกาศอบีกวล่า “เราเปป็นอาหารแหล่งชบีวลิต ผรูล้ทบีกี่มาหาเราจะไมล่หลิวอบีก และผรูล้ทบีกี่เชพกี่อในเราจะไมล่



กระหายอบีกเลย…และผรูล้ทบีกี่มาหาเรา เรากร็จะไมล่ขกับไลล่ออกไปเลย” (ยอหร์น 6:35,37 บางสล่วน)
ในรล่างกายอกันตกี่จาตล้อยของพระองคร์ พลกับพลานกันี้นแหล่งเนพนี้อหนกัง พระเยซรูทรงเผชลิญกกับทยุกสลิกี่งทบีกี่คนบาปคน

ใดจะตล้องเผชลิญ-นรกพรล้อมกกับความสยดสยองทกันี้งสลินี้นของมกัน ความเจร็บปวดของมกัน ความปวดรล้าว ความระทม
ทยุกขร์ วลิบกัตลิ และการถรูกตกัดขาดจากพระบลิดา ในพลกับพลานกันี้นพระองคร์ทรงแทนทบีกี่เราและชลิมความตายเพพกี่อมนยุษยร์
ทยุกคน เมพกี่อเราไดล้ยลินคจาประกาศนบีนี้จากพระวจนะของพระเจล้า การไดล้ยลินพระวจนะนจาความเชพกี่อมาใหล้ และใน
ความเชพกี่อเราจถึงเชพกี่อพระวจนะ ดกังนกันี้นความเชพกี่อทบีกี่ทจาใหล้เราไดล้รกับของประทานของพระเจล้าจถึงเปป็นของประทาน
ของพระเจล้าเชล่นกกัน สารพกัดทบีกี่มนยุษยร์ทจาไดล้ สารพกัดทบีกี่พระเจล้าทรงเรบียกรล้องจากมนยุษยร์ กร็คพอแคล่ฟฟังพระวจนะ เชพกี่อ
และรกับเอาพระวจนะ ความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทกันี้งสลินี้น

พระเยซรูตรกัสวล่า “แทล้จรลิงแลล้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ผรูล้ใดทบีกี่ฟฟังคจาของเรา และเชพกี่อในพระองคร์ผรูล้ไดล้
ทรงสล่งเรามานกันี้น กร็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และจะไมล่เขล้าสรูล่การปรกับโทษ แตล่ไดล้ผล่านพล้นจากความตายไปสรูล่ชบีวลิตแลล้ว”
(ยอหร์น 5:24)

ในยอหร์น 12:46-48 พระองคร์ตรกัสวล่า “เราเขล้ามาเปป็นความสวล่างในโลกแลล้ว เพพกี่อผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่เชพกี่อในเรา
จะมลิไดล้อาศกัยอยรูล่ในความมพด และถล้าผรูล้ใดไดล้ยลินบรรดาถล้อยคจาของเราและไมล่เชพกี่อ เรากร็ไมล่พลิพากษาผรูล้นกันี้น เพราะวล่า
เราไดล้มามลิใชล่เพพกี่อจะพลิพากษาโลก แตล่เพพกี่อจะชล่วยโลกใหล้รอด ผรูล้ใดทบีกี่ปฏลิเสธเราและไมล่รกับคจาทกันี้งหลายของเรา กร็มบี
สลิกี่งหนถึกี่งทบีกี่พลิพากษาเขา คพอคจาทบีกี่เราไดล้กลล่าวไวล้แลล้ว คจานกันี้นเองจะพลิพากษาเขาในวกันสยุดทล้าย”

1 ยอหร์น 5:9-13 บอกเราวล่า “ถล้าพวกเรารกับพยานหลกักฐาน (ถล้อยคจา, คจาพยาน) ของมนยุษยร์ พยาน
หลกักฐาน (พระวจนะ) ของพระเจล้ากร็ยลิกี่งใหญล่กวล่า เพราะนบีกี่คพอพยานหลกักฐาน (พระวจนะ) ของพระเจล้าซถึกี่ง
พระองคร์ไดล้ทรงเปป็นพยานถถึงพระบยุตรของพระองคร์ ผรูล้ทบีกี่เชพกี่อในพระบยุตรของพระเจล้ากร็มบีพยานอยรูล่ในตกัวเอง ผรูล้ทบีกี่ไมล่
เชพกี่อพระเจล้ากร็ไดล้กระทจาใหล้พระองคร์เปป็นผรูล้ตรกัสมยุสา เพราะผรูล้นกันี้นมลิไดล้เชพกี่อพยานหลกักฐาน (พระวจนะ) ทบีกี่พระเจล้าไดล้
ทรงประทานใหล้เรพกี่องพระบยุตรของพระองคร์ และนบีกี่แหละเปป็นพยานหลกักฐานนกันี้น (พระวจนะ) วล่า พระเจล้าไดล้โปรด
ประทานชบีวลิตนลิรกันดรร์แกล่พวกเรา และชบีวลิตนบีนี้มบีอยรูล่ในพระบยุตรของพระองคร์ ผรูล้ทบีกี่มบีพระบยุตรกร็มบีชบีวลิต และผรูล้ทบีกี่ไมล่มบีพระ
บยุตรของพระเจล้ากร็ไมล่มบีชบีวลิต สลิกี่งเหลล่านบีนี้ขล้าพเจล้าไดล้เขบียนมาถถึงพวกทล่านทบีกี่เชพกี่อบนพระนามของพระบยุตรของพระเจล้า
เพพกี่อพวกทล่านจะไดล้ทราบวล่าพวกทล่านมบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และเพพกี่อพวกทล่านจะไดล้เชพกี่อบนพระนามของพระบยุตรของ
พระเจล้า”

เปาโลและสลิลาสกลล่าวแกล่นายคยุกชาวฟปีลลิปปปีวล่า “จงเชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์เจล้า และทล่านจะรอดไดล้ ทกันี้ง
ครกัวเรพอนของทล่าน” และทล่านทกันี้งสองไดล้กลล่าวพระวจนะขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าแกล่นายคยุก และแกล่ทยุกคนทบีกี่อยรูล่ใน
บล้านของเขา” (กลิจการ 16:31,32)

ไมล่แปลกเลยทบีกี่ซาตาน (ผล่านทางพวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยม พวกอเทวนลิยมและพวกแนวคลิด
อลิสระ) กจาลกังทจาทยุกสลิกี่งในอจานาจชกักี่วรล้ายของมกันเพพกี่อหกักลล้างความนล่าเชพกี่อถพอและทจาลายพระวจนะของพระเจล้า! 
หากมกันทจาสจาเรร็จในการทจาลายพระวจนะของพระเจล้า มกันกร็คงทจาใหล้จลิตวลิญญาณทยุกดวงบนพพนี้นพลิภพถรูกลงพระ
อาชญากกันหมดวกันนบีนี้

หลายรล้อยปปีกล่อนการเสดร็จมารกับสภาพเนพนี้อหนกังของพระครลิสตร์ ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีไดล้ประกาศวล่า:



“ขล้าพระองคร์เองจะชพกี่นชมยลินดบีในบรรดากฎเกณฑร์ของพระองคร์ ขล้าพระองคร์จะไมล่ลพมพระวจนะของ
พระองคร์” (เพลงสดยุดบี 119:16)

“จลิตใจของขล้าพระองคร์เกาะตลิดผงคลบีดลิน ขอทรงสงวนชบีวลิตของขล้าพระองคร์ไวล้ตามพระวจนะของ
พระองคร์” (เพลงสดยุดบี 119:25)

“โอ ขล้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ขอทรงสอนทางแหล่งบรรดากฎเกณฑร์ของพระองคร์แกล่ขล้าพระองคร์ และขล้า
พระองคร์จะรกักษาทางนกันี้นไวล้จนสยุดปลาย” (เพลงสดยุดบี 119:33)

“ขอใหล้บรรดาความเมตตาของพระองคร์มาถถึงขล้าพระองคร์ดล้วย โอ ขล้าแตล่พระเยโฮวาหร์ คพอความรอดของ
พระองคร์ ตามพระวจนะของพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 119:41)

“ขอทรงระลถึกถถึงพระวจนะทบีกี่มบีตล่อผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์ ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงกระทจาใหล้ขล้าพระองคร์หวกังอยรูล่
นกันี้น” (เพลงสดยุดบี 119:49)

“พระองคร์ทรงเปป็นสล่วนของขล้าพระองคร์ โอ ขล้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ขล้าพระองคร์ไดล้กลล่าววล่าขล้าพระองคร์จะ
รกักษาพระวจนะทกันี้งหลายของพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 119:57)

“พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาดบีตล่อผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์ โอ ขล้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ตามพระวจนะของพระองคร์”
(เพลงสดยุดบี 119:65)

“จลิตใจของขล้าพระองคร์อาลกัยหาความรอดของพระองคร์ แตล่ขล้าพระองคร์หวกังในพระวจนะของพระองคร์”
(เพลงสดยุดบี 119:81)

“โอ ขล้าพระองคร์รกักพระราชบกัญญกัตลิของพระองคร์จรลิง ๆ พระราชบกัญญกัตลินกันี้นเปป็นการตรถึกตรองของขล้า
พระองคร์วกันยกังคกี่จา” (เพลงสดยุดบี 119:97)

“พระวจนะของพระองคร์เปป็นโคมสจาหรกับเทล้าของขล้าพระองคร์ และเปป็นความสวล่างแกล่วลิถบีของขล้า
พระองคร์” (เพลงสดยุดบี 119:105)

“ขล้าพระองคร์เกลบียดชกังความคลิดอกันไรล้สาระ แตล่ขล้าพระองคร์รกักพระราชบกัญญกัตลิของพระองคร์” (เพลงสดยุดบี
119:113)

“บรรดาพระโอวาทของพระองคร์มหกัศจรรยร์นกัก เพราะฉะนกันี้นจลิตใจของขล้าพระองคร์จถึงรกักษาพระโอวาท
เหลล่านกันี้นไวล้” (เพลงสดยุดบี 119:129)

“บรรดาประมยุขไดล้ขล่มเหงขล้าพระองคร์โดยไมล่มบีเหตยุ แตล่ใจของขล้าพระองคร์ยพนอยรูล่ในความตะลถึงพรถึงเพรลิด
แหล่งพระวจนะของพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 119:161)

“ขอใหล้เสบียงรล้องทรูลของขล้าพระองคร์เขล้ามาใกลล้ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ โอ ขล้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ขอ
ประทานความเขล้าใจแกล่ขล้าพระองคร์ตามพระวจนะของพระองคร์ ขอใหล้คจาวลิงวอนของขล้าพระองคร์เขล้ามาตล่อพระ
พกักตรร์พระองคร์ ขอทรงชล่วยขล้าพระองคร์ใหล้พล้นตามพระดจารกัสของพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 119:169,170)

“โอ ขล้าแตล่พระเยโฮวาหร์ พระวจนะของพระองคร์มกักี่นคงอยรูล่ในสวรรคร์เปป็นนลิตยร์” (เพลงสดยุดบี 119:89)
ผมขอบคยุณพระเจล้าทบีกี่พวกเสรบีนลิยม พวกสมกัยใหมล่นลิยม พวกอเทวนลิยม พวกอไญยนลิยม แมล้แตล่พญามาร

และเหลล่าผบีปปีศาจของมกัน ไมล่สามารถแตะตล้องพระวจนะของพระเจล้าไดล้! มกันปฟักแนล่น มกันมกักี่นคง มกันถรูกเกร็บเขล้า



แฟป้มในตรูล้นลิรภกัยแหล่งสวรรคร์แลล้ว
พระเยซรู “เพราะเหร็นแกล่ความปปีตลิยลินดบีทบีกี่ทรงตกันี้งไวล้ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์นกันี้น ไดล้ทรงทนเอากางเขน โดย

ทรงเหยบียดหยามความละอายนกันี้น และประทกับเบพนี้องขวาพระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้าแลล้ว”  พระเยซรูไดล้ทรงสรูล้ทน
กางเขนนกันี้น แตล่พระองคร์ไมล่ไดล้มบีความสยุขกกับมกัน พระองคร์ทรงรกังเกบียจความนล่าละอายของมกัน แตล่พระองคร์ไดล้เสดร็จ
เขล้ามาในโลกเพพกี่อกระทจาตามนนี้จาพระทกัยของพระบลิดา และนกักี่นเปป็นความปรารถนาหนถึกี่งเดบียวของพระองคร์ 
พระองคร์ไดล้เสดร็จมามลิใชล่เพพกี่อรกับการปรนนลิบกัตลิ แตล่เพพกี่อจะปรนนลิบกัตลิ และเพพกี่อประทานชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคล่าไถล่
สจาหรกับคนเปป็นอกันมาก พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อจะสละวางชบีวลิตของพระองคร์ และพระองคร์ทรงทจาเชล่นนกันี้นดล้วย
ความเตร็มพระทกัย

พระองคร์ไดล้ทรงเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณา กระทกักี่งความมรณาแหล่งกางเขนนกันี้น ทรงสรูล้ทนความอกับอาย 
ความปวดรล้าว และการดล่าวล่าเพราะพระองคร์ทรงมองเหร็นความชพกี่นบานทบีกี่อยรูล่อบีกฟากนกันี้น! ความชพกี่นบานนกันี้นรวมถถึง
ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าโดยความมรณาของพระองคร์บนกางเขนนกันี้น พระองคร์จะทรงนจาบยุตรเปป็นอกันมากไปสรูล่สงล่าราศบี
(ฮบ. 2:10) มกันรวมถถึงวกันนกันี้นเมพกี่อเหลล่าศกัตรรูของพระองคร์จะถรูกทจาใหล้เปป็นแทล่นรองพระบาทของพระองคร์ (ฮบ. 
10:13) ความชพกี่นบานทบีกี่ตกันี้งไวล้ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ชบีนี้ไปยกังวกันแสนสยุขนกันี้นเมพกี่อพระองคร์จะไดล้รกับเกบียรตลิยศ สงล่าราศบี
เดชานยุภาพ และฤทธลิธิ์อจานาจทบีกี่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดาอกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งพระองคร์ประทกับอยรูล่ตอนนบีนี้

พระบยุตรทรงอยรูล่กกับพระบลิดาในเรลิกี่มแรกนกันี้น และสล่วนหนถึกี่งของความชพกี่นบานนกันี้นทบีกี่ตกันี้งไวล้ตล่อพระพกักตรร์
พระองคร์กร็คพอ การทบีกี่พระองคร์จะกลกับไปอยรูล่รล่วมกกับพระบลิดาในสวรรคร์ และกกับเหลล่าพลโยธาแหล่งสวรรคร์ พระองคร์
ทรงทราบวล่ากลโกธาเปป็นสลิกี่งจจาเปป็นของพระเจล้าหากมนยุษยชาตลิจะไดล้มบีพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด พระองคร์ทรงรกังเกบียจ
ความอกับอายแหล่งกลโกธา แตล่พระองคร์ทรงรกักคนบาป พระองคร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อคนบาปทกันี้งหลาย และความ
เจร็บปวดทบีกี่พระองคร์ทรงแบกรกับวกันนกันี้นกร็เปป็นเหตยุใหล้พระองคร์ไดล้รกับ “นนี้จาหนกักของสงล่าราศบีทบีกี่มากยลิกี่งกวล่าและทบีกี่คงอยรูล่
ชกักี่วนลิรกันดรร์” (2 คร. 4:17) ดล้วยเหตยุนบีนี้ เพราะเหร็นแกล่ความยลินดบีทบีกี่อยรูล่ตรงหนล้าพระองคร์ พระองคร์จถึงไดล้สรูล้ทนความ
ปวดรล้าวและความอกับอายแหล่งกางเขนนกันี้น และบกัดนบีนี้ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระทบีกี่นกักี่งของพระเจล้าแลล้ว

ขล้อ 3: “ดล้วยวล่าพวกทล่านจงพลิจารณาถถึงพระองคร์ ผรูล้ไดล้ทรงทนเอาการโตล้แยล้งอยล่างนบีนี้ของบรรดาคนบาป
ตล่อพระองคร์ เกรงวล่าพวกทล่านจะเหนพกี่อยลล้าและอล่อนกจาลกังในจลิตใจของพวกทล่าน”

“จงพลิจารณาถถึงพระองคร์…” สลิกี่งแรกทบีกี่เราควรพลิจารณาคพอ พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ใดขณะทบีกี่พระองคร์เคยตกันี้ง
พลกับพลาอยรูล่ทล่ามกลางมนยุษยร์ พระองคร์ทรงเทล่าเทบียมรล่วมกกันกกับพระเจล้า พระองคร์ทรงออกมาจากพระเจล้า สลิกี่ง
สารพกัดไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้นโดยพระองคร์และปราศจากพระองคร์กร็ไมล่มบีสลิกี่งใดเลยถรูกสรล้างซถึกี่งไดล้ถรูกสรล้างแลล้วนกันี้น พระองคร์
ทรงอยรูล่ในโลกตอนนกันี้น โลกไดล้ถรูกสรล้างโดยพระองคร์ และกระนกันี้นโลกกร็ไมล่ไดล้รรูล้จกักพระองคร์ พระบยุตรผรูล้เปปีปี่ยมสยุขของ
พระเจล้า พระองคร์ผรูล้ไดล้ทรงสรล้างแผล่นดลินโลกและสารพกัดทบีกี่มบีอยรูล่ในนกันี้น ไมล่ไดล้มบีทบีกี่ ๆ จะวางศบีรษะของพระองคร์ขณะทบีกี่
พระองคร์ทรงดจาเนลินอยรูล่ทล่ามกลางมนยุษยร์

เราตล้องพลิจารณา “การโตล้แยล้งของบรรดาคนบาป” ซถึกี่งพระองคร์ไดล้สรูล้ทน การโตล้แยล้งนบีนี้ไดล้เรลิกี่มตล้นทกันทบีกี่
พระองคร์ประสรูตลิ เฮโรดไดล้แสวงหาทบีกี่จะฆล่าพระองคร์และผรูล้นจาสารของพระเจล้าไดล้บกัญชาโยเซฟใหล้พามารบียร์และ
ทารกนล้อยไปยกังอบียลิปตร์ อกันเปป็นทบีกี่ซถึกี่งพวกเขาจะปลอดภกัยจากการขล่มเหงของเฮโรด การโตล้แยล้งของเหลล่าคนบาป



ยกังมบีตล่อทกันทบีทบีกี่พระองคร์ทรงเขล้าสรูล่การรกับใชล้ปวงชน พระองคร์ทรงอยรูล่ในถลิกี่นทยุรกกันดารสบีกี่สลิบวกันสบีกี่สลิบคพนโดยปราศจาก
อาหาร และจากนกันี้นซาตานไดล้ปรากฏและทดสอบพระองคร์จากทยุกชล่องทางแหล่งการทดลอง หลกังจากทบีกี่พญามาร
ไปจากพระองคร์แลล้ว เหลล่าทรูตสวรรคร์กร็มาและปรนนลิบกัตลิพระองคร์

พระเยซรูทรงทนทยุกขร์การโตล้แยล้งเชล่นนกันี้นของบรรดาคนบาปในแบบทบีกี่ไมล่มนยุษยร์คนใดเคยทนทยุกขร์มากล่อน
เลย พวกเขาพยายามทบีกี่จะเอาหลินขวล้างพระองคร์ พวกเขาพยายามทบีกี่จะผลกักพระองคร์ตกหนล้าผา พวกเขาเรบียก
พระองคร์วล่าคนหมลิกี่นประมาทพระเจล้า ลรูกไมล่มบีพล่อ คนลวงโลก คนดพกี่มเหลล้าองยุล่นมาก คนตะกละ ในทบีกี่สยุดพวกเขากร็
ทจาใหล้พระองคร์ถรูกจกับกยุม พวกเขาเฆบีกี่ยนตบีพระองคร์ พวกเขาถอนเคราพระองคร์และถล่มนนี้จาลายรดพระพกักตรร์ของ
พระองคร์ พวกเขาเอามงกยุฎหนามมาสวมใหล้พระองคร์ พวกเขาเอาเสพนี้อคลยุมแหล่งการเยาะเยล้ยมาสวมใหล้พระองคร์ 
พวกเขาตรถึงพระองคร์ทบีกี่กางเขนอกันหนถึกี่งและลล้อเลบียนพระองคร์ขณะทบีกี่พวกเขาเฝป้าชมพระองคร์สลินี้นพระชนมร์ ทยุกสลิกี่งทบีกี่
เหลล่าคนชกักี่วถพอครองโดยอจานาจของซาตานถรูกขวล้างปาใสล่พระพกักตรร์ของพระองคร์

การทนทยุกขร์ทบีกี่มนยุษยร์ธรรมดาไดล้สรูล้ทนไมล่เคยรยุนแรง ขมขพกี่น รล้ายกาจ เหยบียบยกี่จา และเหยบียดหยามขนาด
นกันี้นเลย พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจล้า กระนกันี้นยกเวล้นเรพกี่องทบีกี่พระองคร์ทรงไรล้บาป พระองคร์กร็ทรงเปป็นมนยุษยร์อยล่าง
แทล้จรลิงพอ ๆ กกับคยุณและผม พระองคร์ทรงรรูล้สถึกถถึงการโตล้แยล้งของเหลล่าคนบาปอยล่างชกัดเจน พระองคร์ทรงรล้องบอก
วล่า “การตลิเตบียนกระทจาใหล้ใจของขล้าพระองคร์ชอกชนี้จา!” (เพลงสดยุดบี 69:20)

กระนกันี้นพระองคร์กร็ทรงเดลินหนล้าตล่อไปสรูล่กลโกธา พระองคร์ไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลกเพพกี่อทบีกี่จะกระทจาตามนนี้จา
พระทกัยของพระบลิดา และพระองคร์ไดล้เสรร็จสลินี้นพระราชกลิจทบีกี่พระบลิดาไดล้ประทานใหล้พระองคร์กระทจาแลล้ว ไมล่มบีสลิกี่ง
ใดทบีกี่เหลล่าศกัตรรูของพระองคร์ไดล้กระทจาจะสามารถทจาใหล้พระองคร์ไขวล้เขวไดล้

มบีหลายครกันี้งเมพกี่อครลิสเตบียนทกันี้งหลายเรลิกี่มรรูล้สถึกใจหล่อเหบีกี่ยวและทล้อใจ-แตล่เราตล้องพลิจารณาพระองคร์ พกักหลกัง 
ๆ คยุณกลล่าวไหมวล่า “ฉกันคลิดวล่าฉกันจะยอมแพล้และเลลิกเสบีย”? บางครกันี้งคยุณรรูล้สถึกไหมวล่าทยุกคนกจาลกังตล่อสรูล้คยุณ และ
รรูล้สถึกวล่าไมล่มบีใครสนใจไยดบี? คยุณเชพกี่อใจไดล้เลยวล่าพระเจล้าไมล่ไดล้ปลรูกความรรูล้สถึกเชล่นนกันี้นไวล้ในใจของคยุณ ความทล้อแทล้
ของครลิสเตบียนมาจากพญามาร ถล้าซาตานทจาใหล้จลิตวลิญญาณดวงหนถึกี่งตกนรกไมล่ไดล้ มกันกร็ประกาศสงครามกกับความ
คลิดทกันทบี! ถล้ามกันทจาใหล้เราตกนรกไมล่ไดล้ มกันกร็หาชล่องทบีกี่จะฉยุดรกันี้งเราและทจาใหล้เราเปป็นเหลล่าพยานทบีกี่ไรล้ผลและไมล่
สกัมฤทธลิธิ์ผล-ทจาใหล้เรากลายเปป็นสลิกี่งฉยุดรกันี้งตล่อครลิสตจกักรในเมพกี่อเราควรเปป็นสลินทรกัพยร์

พระเยซรูไมล่ไดล้ยอมแพล้ ทจาไมเราตล้องยอมแพล้ลล่ะ? จงพลิจารณาพระองคร์ หล้าพกันคนนกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงเลบีนี้ยง
ดล้วยขนมปฟังและปลาเหลล่านกันี้นหายหกัวไปไหนหมดเมพกี่อพระองคร์แทบจะลล้มภายใตล้นนี้จาหนกักของกางเขนนกันี้น คนโรค
เรพนี้อนสลิบคนนกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงรกักษาใหล้หายสะอาดกร็ไมล่อยรูล่ แมล้แตล่สาวกสลิบสองคนนกันี้นกร็หาตกัวไมล่เจอเชล่นกกัน และซบี
โมนชาวไซรบีนตล้องถรูกเกณฑร์ใหล้แบกกางเขนนกันี้น คยุณทล้อใจไหม? คยุณไดล้พลิจารณาพระองคร์อยล่างแทล้จรลิงแลล้วไหม?

คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “พลิจารณา” เปป็นคจาเรบียกทางคณลิตศาสตรร์ทบีกี่หมายถถึง “คจานวณโดยการเปรบียบ
เทบียบสลิกี่งตล่าง ๆ ดล้วยกกันในสกัดสล่วนอกันเหมาะสมของพวกมกัน อกันนจาไปสรูล่การประเมลินคล่าทบีกี่ยยุตลิธรรมและแมล่นยจา” 
คจาเดบียวกกันนบีนี้ถรูกใชล้ในโรม 12:6 ทบีกี่มกันถรูกแปลเปป็น “สกัดสล่วน” ถล้าเราคลิดวล่าเรากจาลกังทนทยุกขร์ในการดจาเนลินชบีวลิต
ครลิสเตบียนของเรา เรากร็ควรทจาการเปรบียบเทบียบระหวล่างการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระเยซรูกกับสลิกี่งทบีกี่เราถรูกเรบียกใหล้สรูล้
ทนเพพกี่อถวายเกบียรตลิพระองคร์ มบีสกัดสล่วนเทล่าไรระหวล่างการทนทยุกขร์ทกันี้งหลายของพระองคร์กกับของเรา? กระนกันี้น



พระองคร์ไดล้ทรงอดทนและเตร็มพระทกัยแบกรกับทยุกการดรูถรูกเหยบียดหยามทบีกี่โถมทกับลงบนพระองคร์ พระองคร์ไมล่ไดล้
โตล้ตอบ พระองคร์ไมล่ไดล้ดล่าวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ขล่มเหงพระองคร์ พระองคร์หนกักแนล่นจนถถึงทบีกี่สยุด พระองคร์เสรร็จสลินี้นพระ
ราชกลิจทบีกี่พระองคร์ไดล้เสดร็จมาเพพกี่อจะกระทจาแลล้ว

อลิสยาหร์ 50:7 กลล่าววล่า “เพราะวล่าองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าพระเจล้าจะทรงชล่วยขล้าพเจล้า เพราะฉะนกันี้นขล้าพเจล้า
จถึงจะไมล่สกับสน เพราะฉะนกันี้นขล้าพเจล้าจถึงตกันี้งหนล้าของขล้าพเจล้าอยล่างหลินเหลร็กไฟ และขล้าพเจล้าทราบวล่าขล้าพเจล้าจะไมล่
อกับอาย” ในลรูกา 9:51 เราอล่านวล่า “และตล่อมาเมพกี่อถถึงเวลาทบีกี่พระองคร์จะทรงถรูกรกับขถึนี้นไป พระองคร์ทรงตกันี้งพระ
พกักตรร์ของพระองคร์อยล่างแนล่วแนล่ทบีกี่จะไปยกังกรยุงเยรรูซาเลร็ม”

บางทบีพวกคยุณบางคนอาจกจาลกังคลิดวล่าถล้วยของคยุณมบีรสขมกวล่าของครลิสเตบียนคนอพกี่น ๆ เลร็กนล้อย อาจดรู
เหมพอนวล่าการทนทยุกขร์ของคยุณหนกักหนาสาหกัสกวล่า และคยุณถรูกเรบียกใหล้รกับแบกหนกักกวล่าคนอพกี่น ๆ หากคยุณกจาลกัง
คลิดเชล่นนบีนี้ ผมกร็ขอรล้องคยุณวล่า “จงพลิจารณาพระองคร์!” จงมองไปทบีกี่ถล้วยนกันี้นทบีกี่พระองคร์ทรงดพกี่ม และผมรกับประกกัน
วล่าการมองนกันี้นครกันี้งเดบียวจะเปป็นยาแกล้ขนานเอกสจาหรกับความอล่อนลล้า!

“เกรงวล่าพวกทล่านจะเหนพกี่อยลล้าและอล่อนกจาลกังในจลิตใจของพวกทล่าน” 1 เปโตร 4:1,2 เตพอนสตลิเราวล่า 
“เพราะฉะนกันี้น เหมพอนทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้ทรงทนทยุกขร์ในเนพนี้อหนกังเพพกี่อพวกเราแลล้ว พวกทล่านจงคาดอาวยุธไวล้ดล้วยความ
คลิดอยล่างเดบียวกกันดล้วย เพราะวล่าผรูล้ทบีกี่ไดล้ทนทยุกขร์ในเนพนี้อหนกังกร็ไดล้งดเวล้นจากบาปแลล้ว เพพกี่อเขาจะไดล้ไมล่ดจาเนลินชบีวลิต
แหล่งวกันเวลาของเขาทบีกี่ยกังเหลพออยรูล่ในเนพนี้อหนกังตามบรรดาราคะตกัณหาของมนยุษยร์อบีกตล่อไป แตล่ตามพระประสงคร์
ของพระเจล้า”

ในเอเฟซกัส 6:12,13 เปาโลบอกเราวล่า “เพราะวล่าพวกเราไมล่ไดล้ปลนี้จาสรูล้กกับเนพนี้อหนกังและเลพอด แตล่ปลนี้จาสรูล้กกับ
บรรดาเทพผรูล้ครอบครองอาณาจกักร กกับบรรดาเทพผรูล้มบีอจานาจ กกับบรรดาเทพผรูล้ปกครองความมพดแหล่งโลกนบีนี้ กกับ
ความชกักี่วฝฝ่ายวลิญญาณในบรรดาสถานทบีกี่สรูง เหตยุฉะนกันี้นพวกทล่านจงรกับยยุทธภกัณฑร์ทกันี้งชยุดของพระเจล้าไวล้ เพพกี่อพวก
ทล่านจะสามารถตล้านทานในวกันอกันชกักี่วรล้ายนกันี้น และเมพกี่อกระทจาทยุกสลิกี่งแลล้ว จะยพนมกักี่นไดล้!”

ใน 1 โครลินธร์ 16:13 เขากลล่าววล่า “พวกทล่านจงเฝป้าระวกัง จงยพนมกักี่นคงในความเชพกี่อนกันี้น พวกทล่านจงเปป็น
ลรูกผรูล้ชาย จงเขล้มแขร็ง!”

เพพกี่อนครลิสเตบียนเออ๋ย คยุณอล่อนลล้าไหม? จงพลิจารณาพระองคร์ และความอล่อนลล้า ความเศรล้าหมอง และ
ความทล้อแทล้ของคยุณจะหนบีไปจากคยุณ คยุณกจาลกังจะใกลล้ถอดใจในความคลิดของคยุณไหม? เปาโลกลล่าววล่า “ดล้วย
วล่าการทยุกขร์ยากอกันบางเบาของพวกเรา ซถึกี่งอยรูล่แตล่ประเดบีตั๋ยวเดบียวนกันี้น จะทจาใหล้พวกเรามบีนนี้จาหนกักของสงล่าราศบีทบีกี่มาก
ยลิกี่งกวล่าและทบีกี่คงอยรูล่ชกักี่วนลิรกันดรร์ ขณะทบีกี่พวกเราไมล่ไดล้มองไปทบีกี่สลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งมองเหร็นไดล้ แตล่มองไปทบีกี่สลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่ง
มองไมล่เหร็น เพราะวล่าสลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งมองเหร็นไดล้นกันี้นกร็อยรูล่ชกักี่วคราว แตล่สลิกี่งทกันี้งหลายซถึกี่งมองไมล่เหร็นนกันี้นกร็อยรูล่ชกักี่วนลิรกันดรร์”
(2 คร. 4:17,18)

เมพกี่อเราเปรบียบเทบียบการทนทยุกขร์ทกันี้งหลายของเรา ถล้วยของเรา ความปวดรล้าวของเรา ความเศรล้าหมอง
ของเรา ใจทบีกี่แตกสลายของเรากกับการทนทยุกขร์เหลล่านกันี้นของพระครลิสตร์ กกับ “การโตล้แยล้งของบรรดาคนบาป” ของ
พระองคร์ เรากร็รล้องออกมาดล้วยความละอายวล่า “ขอพระเจล้าทรงโปรดยกโทษพวกเรา!” ไมล่วล่าเหลล่าศกัตรรูของ
พระองคร์จะพรูดอะไรเกบีกี่ยวกกับพระองคร์ ไมล่วล่าพวกเขาจะทจาอะไรหรพอพยายามทบีกี่จะทจาอะไรกกับพระองคร์ พระองคร์กร็



ทรงอล่อนสยุภาพและถล่อมพระทกัย พระองคร์ทรงรกักเหลล่าศกัตรรูของพระองคร์ พระองคร์ทรงรล้องไหล้เพพกี่อพวกเขา-และใน
ชกักี่วขณะทบีกี่พระองคร์ใกลล้สลินี้นพระชนมร์ พระองคร์กร็ทรงอธลิษฐานเผพกี่อพวกเขา! จงพลิจารณาพระองคร์เถลิด

กลล่าวอบีกนกัยหนถึกี่ง จงตรถึกตรองเกบีกี่ยวกกับพระเยซรู จงตกันี้งอกตกันี้งใจพลิจารณาพระองคร์ จงใครล่ครวญเกบีกี่ยวกกับ
พระองคร์ จงพลิจารณาทยุกสลิกี่งทบีกี่มบีบกันทถึกไวล้เกบีกี่ยวกกับพระองคร์ในฐานะพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเรา ผรูล้พลิชลิตและผรูล้ทรงทน
ทยุกขร์ของเรา จงพลิจารณาพระองคร์ผรูล้ไดล้สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อเราขณะทบีกี่เรายกังเคยเปป็นศกัตรรูของพระองคร์

ขล้อ 4: “พวกทล่านยกังไมล่ไดล้ตล่อตล้านจนถถึงโลหลิตตก โดยตล่อสรูล้กกับบาป”
เพราะคจากลล่าวยอมรกับความเชพกี่อในพระครลิสตร์ของพวกเขา ครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นจถึงไดล้ทนทยุกขร์

อยล่างแสนสาหกัสในหลาย ๆ ดล้าน พวกเขาถรูกบบีบบกังคกับและถรูกขล่มเหงอยล่างหนกักโดยพบีกี่นล้องชาวฮบีบรรูทบีกี่ไมล่เชพกี่อของ
พวกเขา-แตล่พวกเขายกังไมล่ไดล้ตล่อสรูล้ “จนถถึงโลหลิตตก” พวกเขาไดล้ทนทยุกขร์-แตล่พวกเขากร็ยกังมบีชบีวลิตอยรูล่ พระเยซรูไดล้ทน
ทยุกขร์จนถถึงโลหลิตตก พระองคร์ไดล้หลกักี่งรลินพระโลหลิตของพระองคร์เพพกี่อการยกโทษบาปทกันี้งหลาย ในลรูกา 14:27 
พระองคร์ตรกัสวล่า “ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ไมล่แบกกางเขนของตน และตามเรามา จะเปป็นสาวกของเราไมล่ไดล้” ใชล่ครกับ ความ
รอดเปป็นของฟรบี เปป็นของประทานของพระเจล้า แตล่ความเปป็นสาวกมบีราคาแพงสยุดขบีด

“โดยตล่อสรูล้กกับบาป” เตพอนใจเราวล่าครลิสเตบียนทกันี้งหลายอยรูล่ในสมรภรูมลิ เราจะตล้องสรูล้รบกกับบาปอยรูล่เสมอ 
แนล่นอนวล่าเรารกับความรอดจากบาปนกันี้นทบีกี่จะทจาใหล้เราตกนรกแลล้ว-บาปของความไมล่เชพกี่อ-เมพกี่อเราเชพกี่อบนพระเยซรู
ครลิสตร์เจล้า แตล่แมล้วล่าเราถรูกไถล่แลล้ว เรากร็ยกังตล้องเจอกกับการทดลองและหลายครกันี้ง ภายใตล้บรรดาความยากลจาบาก 
ความทยุกขร์รล้อน ความยยุล่งยาก ความผลิดหวกัง และการขล่มเหง ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายกร็อล่อนแอลงจนถถึงจยุดทบีกี่ยอมแพล้ใหล้การ
ทดลอง จลิตใจพรล้อมแลล้วกร็จรลิง แตล่เนพนี้อหนกังยกังอล่อนกจาลกัง (มธ. 26:41) บาปเสาะหาทบีกี่จะฉยุดรกันี้งความเชพกี่อของเรา
และเปป็นเหตยุใหล้เราไมล่เชพกี่อฟฟัง แตล่เรามบีพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์อยรูล่ภายในเราเพพกี่อทบีกี่จะประทานพละกจาลกังทบีกี่จะเอาชนะ
ใหล้แกล่เรา ดล้วยเหตยุนบีนี้ เราจถึงตล้องตล่อสรูล้กกับบาป-ไมล่ใชล่บาปนกันี้นทบีกี่ทจาใหล้จลิตวลิญญาณตกนรก-เราเอาชนะบาปนกันี้นโดย
การตล้อนรกับพระเยซรู แตล่บาปเหลล่านกันี้นทบีกี่คอยรยุมเรล้าซถึกี่งขกัดขวางความสกัมฤทธลิธิ์ผลของเราในฐานะทหารทบีกี่ดบี นกักวลิกี่งทบีกี่
ดบี พยานทบีกี่ดบีเพพกี่อพระครลิสตร์

เยเรมบียร์ถามวล่า “ถล้าเจล้าไดล้วลิกี่งแขล่งกกับบรรดาทหารราบ และพวกเขาไดล้ทจาใหล้เจล้าเหนร็ดเหนพกี่อย แลล้วเจล้าจะ
แขล่งกกับพวกมล้าไดล้อยล่างไร และถล้าในแผล่นดลินแหล่งสกันตลิภาพซถึกี่งเจล้าไดล้วางใจนกันี้น พวกเขายกังไดล้ทจาใหล้เจล้า
เหนร็ดเหนพกี่อย แลล้วเจล้าจะทจาอยล่างไรในการลล้นเอล่อแหล่งแมล่นนี้จาจอรร์แดน” (ยรม. 12:5)

ประเดร็นสจาคกัญในขล้อ 4 กร็คพอวล่า ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้เปรบียบเทบียบความแตกตล่างระหวล่างการทนทยุกขร์
ของตนกกับการทนทยุกขร์ทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้ทรงสรูล้ทนเพพกี่อพวกเขา ไมล่ตล้องสงสกัยเลยวล่านบีกี่เปป็นเพราะความไมล่เชพกี่อ เพราะ
พวกเขาหลายคนถรูกทดลองใหล้ละทลินี้งความเชพกี่อ อยล่างไรกร็ตาม คจาเตพอนนบีนี้กร็เตพอนใหล้ระวกังความหยล่อนยานในการ
ตล่อสรูล้กกับการทดลองใหล้ทจาบาปในรรูปแบบใดกร็ตาม

พระครลิสตร์ไดล้สลินี้นพระชนมร์เพราะบาป และโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ เราจถึงถรูกชจาระใหล้สะอาดจาก
บาป เนพกี่องจากพระครลิสตร์ไดล้ทรงหลกักี่งรลินพระโลหลิตของพระองคร์เพพกี่อเรา และโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์เรา
จถึงเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า ขอใหล้เราวลิกี่งในการวลิกี่งแขล่งทบีกี่ตกันี้งไวล้ตรงหนล้าเราดล้วยความอดทน จกับจล้องทบีกี่พระเยซรู
มกักี่นใจเสมอวล่าพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะรกักษาสลิกี่งซถึกี่งเราไดล้มอบไวล้กกับพระองคร์จนถถึงวกันนกันี้น



ขล้อ 5 และ 6: “และพวกทล่านไดล้ลพมคจาเตพอนสตลินกันี้นเสบีย ซถึกี่งกลล่าวแกล่พวกทล่านเหมพอนอยล่างเปป็นบยุตรทกันี้ง
หลายวล่า ‘บยุตรชายของเราเออ๋ย เจล้าอยล่าเหยบียดหยามการตบีสอนขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า หรพออล่อนกจาลกังใจเมพกี่อเจล้า
ถรูกพระองคร์วล่ากลล่าวนกันี้น ดล้วยวล่าผรูล้ทบีกี่องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงรกัก พระองคร์กร็ทรงตบีสอน และทรงเฆบีกี่ยนตบีบยุตรทยุกคนทบีกี่
พระองคร์ทรงรกับไวล้’”

มบีคนเหลล่านกันี้นอยรูล่เสมอทบีกี่ถามวล่า “ทจาไมคนทบีกี่รกักพระเจล้าถถึงทนทยุกขร์? ถล้าคน ๆ หนถึกี่งบกังเกลิดใหมล่แลล้วและใชล้
ความเชพกี่อในพระเจล้าแลล้ว เนพกี่องจากพระเจล้าทรงรกักเรามากเหลพอเกลินจนพระองคร์ไดล้ประทานพระเยซรูใหล้มา
สลินี้นพระชนมร์เพพกี่อเรา และเนพกี่องจากพระเจล้าทรงฤทธานยุภาพทกันี้งสลินี้น ทรงทราบทยุกสลิกี่ง และทรงอยรูล่ทยุกแหล่งหน แลล้ว
ทจาไมพระองคร์ถถึงยอมใหล้ลรูก ๆ ของพระองคร์ทนทยุกขร์การขล่มเหง การลองใจ ความเศรล้าโศก ความเจร็บปฝ่วย-บาง
ครกันี้งถถึงขกันี้นเดลินเหลินไมล่ไดล้และชล่วยเหลพอตกัวเองไมล่ไดล้นานหลายปปีในฝฝ่ายรล่างกายดล้วยเลล่า?

พระเจล้าทรงกจาหนดวลิถบีทางสจาหรกับผรูล้เชพกี่อแตล่ละคนแลล้ว เราจะตล้องวลิกี่งในการแขล่งทบีกี่ถรูกตกันี้งไวล้ตรงหนล้าเรา
ดล้วยความอดทน จกับจล้องทบีกี่พระเยซรูเสมอ-ผรูล้ทรงเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของเราและตล้นแบบของเรา เราจะตล้องรกับ
แบกกางเขนและตลิดตามพระองคร์ไป เราจะตล้องรล่วมเทบียมแอกกกับพระองคร์ พระเยซรูไดล้ทรงทนทยุกขร์ในแบบทบีกี่ไมล่มบี
มนยุษยร์คนใดเคยทนทยุกขร์ ดกังนกันี้นทจาไมเราจถึงตล้องประหลาดใจเลล่าเมพกี่อเราตล้องทนทยุกขร์? เหมพอนอยล่างทบีกี่เปาโลกลล่าว
ไวล้ถรูกตล้องแลล้ว เรายกังไมล่ไดล้ “ตล่อตล้านจนถถึงโลหลิตตก” โดยตล่อสรูล้กกับบาปหรพอพวกคนทบีกี่ผลิดบาป พระเยซรูทรงตล่อตล้าน
จนถถึงโลหลิตตก กระทกักี่งการหลกักี่งรลินพระโลหลิตของพระองคร์บนกางเขนนกันี้น

หลายครกันี้งเมพกี่อวลิสยุทธลิชนคนใดของพระเจล้าเรลิกี่มลล้มปฝ่วย หรพอเหตยุการณร์นล่าเศรล้าบกังเกลิด กร็เกลิดคจาถามขถึนี้นมา
วล่า “พระเจล้ากจาลกังลงโทษคน ๆ นบีนี้เพราะบาปทกันี้งหลายของเขาหรพอ?” เราจะตล้องเขล้าใจความแตกตล่างระหวล่าทั้้งกา
รพลิพากษาของพระเจล้าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับกบาป (การลงโทษของพระเจล้าซถึกี่งถรูกตวงออกใหล้แกล่คนบาป) กกับการตบีสอน
ของพระเจล้าทบีกี่ถรูกตวงออกใหล้แกล่ผรูล้เชพกี่อ พระโลหลิตของพระเยซรูครลิสตร์ชจาระเราใหล้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้นและความ
ยยุตลิธรรมและความรกักของพระเจล้าผรูล้ทรงชอบธรรมและบรลิสยุทธลิธิ์จะไมล่ยอมใหล้พระองคร์เรบียกรล้องการชดใชล้อบีกในสลิกี่งทบีกี่
พระเยซรูทรงชจาระแลล้วเตร็มจจานวนบนกางเขนนกันี้น คจาถามเรพกี่องบาปถรูกสะสางแลล้ว และไมล่มบีสลิกี่งใดจะสามารถถรูก
เพลิกี่มเขล้ากกับการชดใชล้ทบีกี่พระเยซรูทรงกระทจาแลล้วเมพกี่อพระองคร์สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น

พระเยซรูไดล้เสดร็จมาเพพกี่อรกับบาปของโลกไป (ยอหร์น 1:29) จงสกังเกตวล่า “บาปของโลก” เปป็นคจาเอกพจนร์-
บาปแหล่งความไมล่เชพกี่อ แตล่ใน 1 เปโตร 2:24 พระเยซรูไดล้แบกรกับ “บาปทกันี้งหลาย” ของเรา-พหรูพจนร์ พระองคร์ไมล่
เพบียงรกับบาปแหล่งความไมล่เชพกี่อไป แตล่พระองคร์ไดล้แบกรกับบาปเหลล่านกันี้นของผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายในพระกายของพระองคร์
เอง ดกังนกันี้นถล้าเราทจาบาปหลกังจากเราบกังเกลิดใหมล่แลล้ว เรากร็มบีผรูล้เสนอความแทนกกับพระบลิดา นกักี่นคพอ พระเยซรูครลิสตร์
ผรูล้ชอบธรรม ผรูล้ทรงเปป็นการลบลล้างพระอาชญาเพราะบาปทกันี้งหลายของเรา พระองคร์ทรงชล่วยเราใหล้รอดจากบาป 
พระองคร์ทรงเปป็นการลบลล้างพระอาชญาเพราะบาปทกันี้งหลายของเราหลกังจากทบีกี่เรารกับความรอดแลล้ว ทล่านทบีกี่รกัก 
พระเยซรูทรงทนทยุกขร์การลงโทษนกันี้นเพราะบาปและเพราะบาปทกันี้งหลายแลล้ว “สจาเรร็จแลล้ว!”

ผรูล้เชพกี่อครองตจาแหนล่งทบีกี่แตกตล่างอยล่างสลินี้นเชลิงจากคนไมล่เชพกี่อ เขาเปป็นสมาชลิกคนหนถึกี่งแหล่งครอบครกัวของ
พระเจล้าและความสกัมพกันธร์ซถึกี่งมบีอยรูล่ระหวล่างผรูล้เชพกี่อกกับพระเจล้ากร็เปป็นความสกัมพกันธร์ของพล่อกกับลรูกและลรูกกกับพล่อ และ
เราทราบวล่าพล่อแมล่ทบีกี่มบีจลิตสจานถึกทยุกคนยล่อมตบีสอนลรูกเมพกี่อทจาผลิด ตราบใดทบีกี่เรายกังอยรูล่ในรล่างกายแหล่งเนพนี้อหนกังนบีนี้ เรากร็



ยกังทจาบาปอยรูล่-ไมล่จจาเปป็นตล้องเปป็นสลิกี่งทบีกี่เราทจา แตล่บล่อยครกันี้งมากกวล่าทบีกี่เปป็นสลิกี่งตล่าง ๆ ซถึกี่งเราไมล่ทจา มบีบาปตล่าง ๆ ทบีกี่
เปป็นการกระทจาและบาปตล่าง ๆ ซถึกี่งเปป็นการละเวล้นการกระทจา

ดกังนกันี้นจถึงจจาเปป็นทบีกี่พระเจล้าตล้องใชล้ไมล้เรบียวในการตบีสอนเพพกี่อตกักเตพอนเรา เพพกี่อกจาราบเรา เพพกี่อทจาใหล้เราถล่อม
ใจ และเพพกี่อนจาเราเขล้าในวลิถบีทางทบีกี่ถรูกตล้อง มบีความแตกตล่างระหวล่างการพลิพากษาทบีกี่พระเจล้าทรงตวงออกใหล้แกล่คน
บาปและการตบีสอนซถึกี่งพระองคร์ทรงใชล้กกับผรูล้เชพกี่อ พระเจล้าทรงทจาหนล้าทบีกี่เปป็นผรูล้พลิพากษาสจาหรกับคนไมล่เชพกี่อ แตล่สจาหรกับ
ผรูล้เชพกี่อ พระองคร์ทรงทจาหนล้าทบีกี่เปป็นพระบลิดา ผรูล้พลิพากษาออกคจาตกัดสลินโดยเรบียกรล้องการลงโทษเพราะวล่ากฎหมาย
เรบียกรล้องบทลงโทษสจาหรกับการทจาผลิด แตล่ในความหมายเชลิงตยุลาการ การปรกับโทษไมล่มบีทางตกแกล่ผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิด
ใหมล่แลล้วเพราะวล่าพระครลิสตร์ไดล้แบกรกับความผลิดของเราไป และบาปไมล่สามารถพลิพากษา ปรกับโทษ และทจาใหล้ผรูล้
เชพกี่อถรูกลงพระอาชญา (รม. 8:33) อยล่างไรกร็ตาม พระองคร์จะทรงตบีสอนครลิสเตบียนทบีกี่ยอมใหล้บาปทบีกี่ตนทราบดบีอยรูล่
ในชบีวลิตของตนตล่อไป นบีกี่ไมล่ไดล้หมายความวล่าการทนทยุกขร์ทกันี้งหมดของผรูล้เชพกี่อเปป็นการตกักเตพอนจากพระเจล้าเพราะการ
ละเมลิดของพวกเขา หลกังจากทบีกี่เราเขล้าใจขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระเจล้าทรงสกังเกตความชกักี่วชล้าตล่าง ๆ ของประชาชนของ
พระองคร์และทรงใชล้ไมล้เรบียวกกับพวกเขา มกันกร็เปป็นเรพกี่องงล่ายทบีกี่จะสกันนลิษฐานวล่าครลิสเตบียนทยุกคนทบีกี่ประสบความทยุกขร์
ยากกจาลกังถรูกตบีสอนโดยพระเจล้าเพราะบาปบางอยล่าง เราไมล่ควรสกันนลิษฐานเชล่นนบีนี้ เพราะวล่าวลิสยุทธลิชนทบีกี่ดจาเนลินตาม
ทางของพระเจล้ามากทบีกี่สยุดบางคนกร็ถรูกเรบียกใหล้สรูล้ทนความปวดรล้าวและการทนทยุกขร์ พระเยซรูตรกัสวล่าความเจร็บปฝ่วย
และความตายของลาซารกัสเปป็นไปเพพกี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจล้า

พระพลิโรธของพระเจล้าตกลงบนเหลล่าศกัตรรูของพระองคร์และการพลิพากษาของพระเจล้ากร็ถรูกตวงออกใหล้
พวกเขา องคร์ตยุลาการผรูล้ชอบธรรม พระเจล้าแหล่งพระคยุณและความชอบธรรมทกันี้งสลินี้น จะทรงแกล้แคล้นตล่อเหลล่าศกัตรรู
ของพระองคร์ แตล่ผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยล่างแทล้จรลิงกร็ถรูกลลิขลิตลล่วงหนล้าใหล้เปป็นไปตามพระฉายแหล่งพระ
บยุตรทบีกี่รกักของพระเจล้า โปรดศถึกษาโรม 8:28-39 จงศถึกษาขล้อพระคจาเหลล่านกันี้นทบีละคจา ดล้วยใจทบีกี่เปปิดรกับ ความคลิดทบีกี่
เปปิดรกับ และดล้วยความปรารถนาทบีกี่จะเหร็นความจรลิงอกันยลิกี่งใหญล่ทบีกี่ถรูกนจาเสนอในขล้อพระคจาเหลล่านกันี้น

โรม 8:28 ประกาศวล่า “ทยุกสลิกี่ง”-ไมล่ใชล่การกระทจาหนถึกี่งแบบแยกเดบีกี่ยวจากการกระทจาอพกี่น ๆ ทกันี้งหมด แตล่
ทยุกสลิกี่ง-เมพกี่อถรูกบวกรวมเขล้าดล้วยกกันในตอนสลินี้นสยุดการเดลินทางแบบผรูล้สกัญจรนบีนี้ กร็ทจางานดล้วยกกันเพพกี่อผลดบีของ
ครลิสเตบียนและเพพกี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจล้า สลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่เกลิดขถึนี้นกกับเราหลกังจากทบีกี่เราบกังเกลิดใหมล่แลล้วกร็ถรูก
ออกแบบมาเพพกี่อทบีกี่จะปฟัฟื้นแตล่งเราและสรล้างเราใหล้เปป็นอยล่างทบีกี่เราควรเปป็น และเปป็นอยล่างทบีกี่เราจะเปป็นเมพกี่อเราเหร็น
พระเยซรู

พระพลิโรธและการพลิพากษาของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อเหลล่าคนชกักี่วกร็หลกักี่งไหลมาจากความกรลินี้วของพระเจล้า แตล่
ไมล้เรบียวทบีกี่ตบีสอนถรูกใชล้กกับผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเพราะความรกักของพระเจล้า พระพลิโรธและการลงโทษของพระเจล้าซถึกี่ง
พระองคร์ทรงใชล้กกับคนชกักี่วไมล่เคยถรูกกลล่าวเลยวล่าเปป็นไปเพพกี่อผลดบีของคนไมล่เชพกี่อ แตล่ตรงกกันขล้าม พระพลิโรธและการ
ลงโทษของพระเจล้าถรูกเทออกเพพกี่อแสดงใหล้สลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งปวงเหร็นวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าแทล้จรลิงหนถึกี่งเดบียว
นกันี้น การพลิพากษาทบีกี่มาสรูล่เหลล่าคนชกักี่วใหล้เกบียรตลิพระราชบกัญญกัตลิของพระเจล้าและการปกครองอกันชอบธรรมของ
พระองคร์

เมพกี่อผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทนทยุกขร์โดยพระหกัตถร์ทบีกี่ตบีสอนของพระเจล้า พระองคร์กร็กจาลกังแกล้ไขเราในความรกัก และ



แทนทบีกี่จะโศกเศรล้าเสบียใจเวลาทบีกี่เราถรูกตบีสอน เราควรขอบคยุณพระเจล้าสจาหรกับเรพกี่องนบีนี้ เพราะวล่าการตบีสอนพลิสรูจนร์ใหล้
เหร็นวล่าเราเปป็นลรูกของพระเจล้า พล่อของครอบครกัวหนถึกี่งยล่อมไมล่ตบีสอนลรูก ๆ ของเพพกี่อนบล้านของเขา เขาตบีสอนคน
เหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ในครอบครกัวของเขา นบีกี่กร็เปป็นจรลิงกกับพระเจล้า พระองคร์ทรงตบีสอนเราซถึกี่งเปป็นลรูก ๆ ของพระองคร์ เพพกี่อ
ประโยชนร์สยุขของเราและเพพกี่อสงล่าราศบีของพระองคร์

ผมสรรเสรลิญพระเจล้าสจาหรกับคจากลล่าวทบีกี่ชกัดเจนในขล้อ 6: “ดล้วยวล่าผรูล้ทบีกี่องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงรกัก พระองคร์กร็
ทรงตบีสอน และทรงเฆบีกี่ยนตบีบยุตรทยุกคนทบีกี่พระองคร์ทรงรกับไวล้” โปรดสกังเกตวล่าพระองคร์ทรงตบีสอนผรูล้ทบีกี่พระองคร์ทรง
รกัก พระองคร์ทรงเฆบีกี่ยนตบี (โบยตบี) บยุตรทยุกคน เราควรมบีใจขอบพระคยุณเมพกี่อเราถรูกตบีสอนโดยพระเจล้า โดยรรูล้วล่า
พระองคร์กจาลกังทจาเชล่นนกันี้นเพราะวล่าพระองคร์ทรงรกักเรา และรรูล้วล่าการตบีสอนทบีกี่เราไดล้รกับนกันี้นเปป็นขล้อพลิสรูจนร์ของพระเจล้า
วล่าเราเปป็นลรูกทกันี้งหลายของพระองคร์

เปาโลกลล่าววล่า “...และเกรงวล่าขล้าพเจล้าจะถรูกยกชรูจนเกลินขนาดโดยทางการเปปิดเผยอกันมากมายนกันี้น 
ขล้าพเจล้ากร็ไดล้รกับหนามอกันหนถึกี่งในเนพนี้อหนกัง เปป็นทรูตของซาตานเพพกี่อคอยทยุบตบีขล้าพเจล้า เกรงวล่าขล้าพเจล้าจะถรูกยกชรูจน
เกลินขนาด” (2 คร. 12:7) “หนามในเนพนี้อ” ของเปาโลถรูกสล่งมายกังเขา-ไมล่ใชล่เพราะวล่าเขาไดล้ทจาบาป แตล่เพพกี่อเปป็นยา
ตล้านความเยล่อหยลิกี่ง และผลลกัพธร์กร็คพอเปาโลถรูกทจาใหล้ตระหนกักถถึงความอล่อนแอของตนมากขถึนี้น เขากลล่าววล่า
 “ขล้าพเจล้าอล่อนแอเมพกี่อไร ขล้าพเจล้ากร็เขล้มแขร็งเมพกี่อนกันี้น” พวกเราสล่วนใหญล่ไมล่รรูล้วล่าเราเขล้มแขร็งเพพกี่อพระเยซรูอยล่าง
แทล้จรลิงเมพกี่อไรหรพอเราประสบความสจาเรร็จอยล่างแทล้จรลิงเมพกี่อไร ดล้วยเหตยุนบีนี้ การตบีสอนของพระเจล้าจถึงมาสรูล่เราเพพกี่อ
เปป็นมาตรการปป้องกกันอยล่างหนถึกี่ง เพพกี่อทจาใหล้เราถล่อมใจตล่อไป เพพกี่อขกัดขวางเราไมล่ใหล้โอหกังเกลินควรเพราะความ
สจาเรร็จตล่าง ๆ ของเราในหนล้าทบีกี่ผรูล้อารกักขา บยุคคลทบีกี่โดดเดล่นทยุกคนในพระคกัมภบีรร์ ตกันี้งแตล่ปฐมกาลจนถถึงวลิวรณร์ เคย
ผล่านการตบีสอนภายใตล้พระหกัตถร์ของพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์กกันทกันี้งนกันี้น 

เสบียงของพระเจล้ารล้องประกาศวล่า “บยุตรชายของเราเออ๋ย เจล้าอยล่าเหยบียดหยามการตบีสอนขององคร์พระผรูล้
เปป็นเจล้า หรพออล่อนกจาลกังใจเมพกี่อเจล้าถรูกพระองคร์วล่ากลล่าวนกันี้น!” เราไมล่ควรบล่นเลยเมพกี่อเราถรูกองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าตบีสอน 
และเราไมล่ควรตกันี้งคจาถามเลยวล่าทจาไมพระเจล้าถถึงยอมใหล้สลิกี่งนบีนี้หรพอสลิกี่งนกันี้นเกลิดขถึนี้นกกับเรา พระเจล้าทรงกระทจาทยุกสลิกี่ง
ลล้วนดบีทกันี้งนกันี้น และเราไมล่ควรดรูหมลิกี่นไมล้เรบียวทบีกี่ตบีสอนของพระองคร์ พระองคร์ตรกัสวล่า “เราปฟัฟื้นความสวล่างและสรล้าง
ความมพด เราทจาสกันตลิภาพและสรล้างความชกักี่วรล้าย เราเปป็นพระเยโฮวาหร์กระทจาสลิกี่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้น” (อสย. 45:7) ใน
โรม 9:20 เปาโลบอกเราวล่า “ไมล่เลย แตล่ โอ มนยุษยร์เออ๋ย ทล่านคพอผรูล้ใดเลล่าทบีกี่จะโตล้ตอบกกับพระเจล้าไดล้ สลิกี่งซถึกี่งถรูกสรล้าง
ขถึนี้นแลล้วนกันี้นจะกลล่าวแกล่ผรูล้ทบีกี่สรล้างสลิกี่งนกันี้นไดล้หรพอวล่า “ทจาไมทล่านไดล้สรล้างขล้าพเจล้าอยล่างนบีนี้”

เราจะตล้องพลิจารณาทางทกันี้งหลายของเรา (ฮกักกกัย 1:5)
เราจะตล้องพลินลิจดรูวลิถบีทางแหล่งเทล้าของเรา (สภษ. 4:26)
เราจะตล้องอธลิษฐานตล่อองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าวล่า “...ขอทจาใหล้ขล้าเขล้าใจวล่าขล้าไดล้ผลิดพลาดตรงไหน” (โยบ 

6:24)
เราถรูกเตพอนสตลิวล่า “พวกเจล้าจงฟฟังคทา และผรูล้ทบีกี่ทรงตกันี้งมกันไวล้เถลิด” (มบีคาหร์ 6:9)
เราควรจดจจาไวล้วล่า “บรรดาความเจร็บปวดรวดรล้าวของคนชอบธรรมมบีมาก แตล่พระเยโฮวาหร์ทรงชล่วยเขา

ออกมาใหล้พล้นจากสลิกี่งเหลล่านกันี้นทกันี้งหมด” (เพลงสดยุดบี 34:19)



“พวกเราจะตล้องเขล้าในอาณาจกักรของพระเจล้าโดยผล่านความทยุกขร์ยากมากมาย” (กลิจการ 14:22)
“การรล้องไหล้อาจจะคงอยรูล่สกักคพนหนถึกี่ง แตล่ความชพกี่นบานจะมาในเวลาเชล้า” (เพลงสดยุดบี 30:5)
“ไฉนเจล้าจถึงหล่อเหบีกี่ยว โอ จลิตใจของขล้าพเจล้าเออ๋ย และไฉนเจล้าจถึงกระสกับกระสล่ายอยรูล่ในขล้าพเจล้า เจล้าจงหวกัง

ใจในพระเจล้า เพราะขล้าพเจล้าจะยกังสรรเสรลิญพระองคร์สจาหรกับความชล่วยเหลพอแหล่งพระพกักตรร์พระองคร์” (เพลง
สดยุดบี 42:5)

ไมล่มบีสลิกี่งทบีกี่เรบียกกกันวล่า “เหตยุบกังเอลิญ” ในชบีวลิตของผรูล้เชพกี่อ สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่เกลิดขถึนี้นในชบีวลิตของครลิสเตบียนแทล้กร็ไดล้
รกับอนยุญาตจากพระเจล้าแหล่งพระคยุณทกันี้งปวง เพพกี่อประโยชนร์สยุขของเราและเพพกี่อถวายเกบียรตลิพระองคร์ มบีลรูล่วลิกี่งถรูก
กจาหนดไวล้สจาหรกับเราใหล้วลิกี่ง และถล้าเราวลิกี่งไมล่ดบี พระเจล้ากร็ทรงอนยุญาตใหล้บางสลิกี่งเขล้ามาในวลิถบีทางของเราเพพกี่อทจาใหล้
เราตพกี่นตกัวมากขถึนี้น และเพพกี่อเตพอนใจเราวล่าเราตล้องวลิกี่งดล้วยความอดทนหากเราหวกังวล่าจะรล่วมแบล่งปฟันมงกยุฎนกันี้น!

เราอล่านเกบีกี่ยวกกับเหลล่าคยุณพล่อและลรูก ๆ ฝฝ่ายโลกวล่า “คนทบีกี่สงวนไมล้เรบียวของตนไวล้กร็เกลบียดชกังบยุตรชาย
ของตน แตล่คนทบีกี่รกักเขาตบีสอนเขาทกันเวลา” (สภษ. 13:24)

“จงตบีสอนบยุตรชายของเจล้าขณะทบีกี่ยกังมบีความหวกัง และอยล่าใหล้จลิตใจของเจล้าหยยุดเพราะเหตยุการรล้องไหล้
ของเขา” (สภษ. 19:18)

“ความโงล่ถรูกผรูกมกัดอยรูล่ในใจของเดร็ก แตล่ไมล้เรบียวแหล่งการตบีสอนกร็ขกับความโงล่นกันี้นไปไกลจากเขา” (สภษ. 
22:15)

“อยล่ายกับยกันี้งการตบีสอนเสบียจากเดร็ก เพราะถล้าเจล้าตบีเขาดล้วยไมล้เรบียว เขาจะไมล่ตาย เจล้าจะตบีเขาดล้วยไมล้เรบียว
และจะชล่วยชบีวลิตของเขาใหล้รอดจากนรก” (สภษ. 23:13,14)

“ไมล้เรบียวและคจาตกักเตพอนใหล้สตลิปฟัญญา แตล่เดร็กทบีกี่ถรูกปลล่อยไวล้แตล่ลจาพกังจะนจาความอกับอายมาสรูล่มารดาของ
ตน” (สภษ. 29:15)

พล่อแมล่วกันนบีนี้ตล้องฟฟังคจาเตพอนสตลิเหลล่านบีนี้ของพระเจล้า เราทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นลรูก ๆ ของพระเจล้าตล้องตระหนกักถถึง
ขล้อเทร็จจรลิงของพระเจล้าทบีกี่วล่าองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงตบีสอนลรูกทยุกคนของพระองคร์-ไมล่มบีสกักคนถรูกยกเวล้น และแทนทบีกี่
จะอล่อนระอาใจหรพอวล้าวยุล่นใจเราควรคยุกเขล่าลงและสรรเสรลิญพระเจล้าทบีกี่พระองคร์ทรงตบีสอนและปรกับปรยุงแกล้ไขเรา
ในความรกักเพพกี่อประโยชนร์สยุขของเราและเพพกี่อสงล่าราศบีของพระองคร์

ขล้อ 7 และ 8: “ถล้าพวกทล่านทนเอาการตบีสอน พระเจล้ากร็ทรงปฏลิบกัตลิกกับพวกทล่านเหมพอนอยล่างกกับบยุตรทกันี้ง
หลาย ดล้วยวล่ามบีบยุตรคนใดเลล่าทบีกี่บลิดาไมล่ไดล้ตบีสอนเขาบล้าง แตล่ถล้าพวกทล่านอยรูล่โดยปราศจากการตบีสอน ซถึกี่งคนทกันี้งปวง
เปป็นผรูล้เขล้าสล่วน พวกทล่านกร็เปป็นลรูกทบีกี่ไมล่มบีพล่อ และไมล่ใชล่บยุตรทกันี้งหลาย”

“บยุตรคนใดเลล่าทบีกี่บลิดาไมล่ไดล้ตบีสอนเขา” ทล่านทบีกี่รกัก การตบีสอนจากองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าเปป็นอภลิสลิทธลิธิ์ ไมล่มบีผรูล้ใด
นอกจากบยุตรทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วของพระเจล้าถรูกตบีสอน ถรูกแกล้ไข และไดล้รกับบทเรบียนจากไมล้เรบียวของ
พระเจล้า การตบีสอนในชบีวลิตของผรูล้เชพกี่อไมล่ใชล่หายนะ-มกันเปป็นพระพร พระเยซรูตรกัสแกล่เปโตรวล่า “ถล้วยซถึกี่งพระบลิดา
ของเราประทานแกล่เราแลล้วนกันี้น เราจะไมล่ดพกี่มจากถล้วยนกันี้นหรพอ” (ยอหร์น 18:11) พระองคร์ทรงดพกี่มมกันแลล้ว-และมบี
ถล้วยเดบียวเทล่านกันี้นเหมพอนถล้วยทบีกี่พระเยซรูไดล้ทรงเผชลิญ พระองคร์ ผรูล้เดบียวทบีกี่บกังเกลิดมาจากพระบลิดา ผรูล้ไมล่ทรงมบีบาป ไมล่
ทรงตล้องการการตบีสอนใด ๆ เลย แตล่พระองคร์ทรงเตร็มพระทกัยดพกี่มถล้วยรสขมนกันี้นแทนทบีกี่ผม และเนพกี่องจากนกักี่นเปป็น



ความจรลิง แนล่นอนวล่าเราควรยอมรกับการลงวลินกัยและการตบีสอนดล้วยการขอบพระคยุณ ไมล่ใชล่ดล้วยการหงยุดหงลิด สลิกี่ง
ใดกร็ตามทบีกี่พระเจล้าทรงสล่งมาใหล้เรากร็เปป็นไปเพพกี่อประโยชนร์สยุขของเรา เพพกี่อการศถึกษาฝฝ่ายวลิญญาณของเรา และ
เพพกี่อสงล่าราศบีนลิรกันดรร์ของพระเจล้า เหตยุฉะนกันี้นขอใหล้เราสรูล้ทนการตบีสอนดยุจบยุตร และขอบคยุณพระเจล้าทบีกี่เราไดล้รกับ
อภลิสลิทธลิธิ์ในการเขล้าอยรูล่ในครอบครกัวของพระเจล้า!

ภาษาในขล้อ 8 นกันี้นชกัดแจล้งและเขล้าใจไดล้ ทยุกคนทบีกี่ไมล่ไดล้รกับการตบีสอนกร็เปป็นลรูกไมล่มบีพล่อ-นบีกี่เปป็นคจาทบีกี่นล่าเกลบียด
เราอายเมพกี่อตล้องพรูดคจานบีนี้ แตล่เราไมล่กลล้าทจาใหล้คจานบีนี้เบาลงหรพอนล่าฟฟังมากขถึนี้น ความจรลิงแหล่งพระคจาขล้อนบีนี้ในภาษาทบีกี่
ชกัดแจล้งกร็คพอวล่า บยุคคลในทบีกี่สามารถทจาบาปเปป็นกลิจวกัตร สนยุกกกับบาปและเจรลิญขถึนี้นในบาป กร็ไมล่เคยบกังเกลิดจากพระ
วลิญญาณและไมล่เคยถรูกลล้างชจาระในพระโลหลิตเลย ในแงล่ฝฝ่ายวลิญญาณ คน ๆ นกันี้นเปป็นลรูกนอกสมรส เปป็นลรูกไมล่มบี
พล่อ ผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่และถรูกลล้างชจาระในพระโลหลิตแลล้วกร็ถรูกตบีสอนโดยองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า 

เปาโลเขบียนไปถถึงเหลล่าผรูล้เชพกี่อในเมพองโครลินธร์เกบีกี่ยวกกับโตอ๊ะขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า และบอกชกัดเจนถถึงขล้อ
บกังคกับของพระเจล้าวล่ากล่อนทบีกี่ผรูล้เชพกี่อจะดพกี่มนนี้จาองยุล่นหรพอรกับขนมปฟังไรล้เชพนี้อ เขาตล้องสจารวจตกัวเอง:

“เหตยุฉะนกันี้น ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่จะกลินขนมปฟังนบีนี้และดพกี่มจากถล้วยนบีนี้ขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าอยล่างไมล่สมควร จะมบี
ความผลิดตล่อพระกายและพระโลหลิตขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า แตล่จงใหล้คนหนถึกี่งคนใดสจารวจตนเอง และจงใหล้คนนกันี้น
กลินขนมปฟังนกันี้นและดพกี่มจากถล้วยนกันี้น เพราะวล่าคนทบีกี่กลินและดพกี่มอยล่างไมล่สมควร กร็กลินและดพกี่มเพพกี่อนจาพระอาชญามาสรูล่
ตนเอง โดยไมล่ไดล้พลินลิจดรูพระกายขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า ดล้วยเหตยุนบีนี้หลายคนในทล่ามกลางพวกทล่านจถึงอล่อนกจาลกัง
และปฝ่วยอยรูล่ และหลายคนลล่วงหลกับไปแลล้ว (ตาย) เพราะวล่าถล้าพวกเราจะวลินลิจฉกัยตกัวเอง พวกเราจะไมล่ถรูกลงโทษ 
แตล่เมพกี่อพวกเราถรูกลงโทษ พวกเรากร็ถรูกตบีสอนจากองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า เพพกี่อพวกเราจะไมล่ถรูกพลิพากษาดล้วยกกันกกับ
โลก” (1 คร. 11:27-32)

(“พระอาชญา” ทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในทบีกี่นบีนี้ไมล่ไดล้หมายถถึงจลิตวลิญญาณ เพราะแมล้วล่าผรูล้เชพกี่ออาจถรูกตบีสอนจนถถึงแกล่
ชบีวลิตฝฝ่ายรล่างกาย นกักี่นกร็ไมล่ไดล้หมายความวล่าเขาเปป็นผรูล้หลงหายฝฝ่ายวลิญญาณ)

เหลล่าวลิสยุทธลิชนในครลิสตจกักรชาวโครลินธร์ไดล้ประพฤตลิตกัวไมล่ดบีทบีกี่โตอ๊ะขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า และเปาโลตจาหนลิ
พวกเขาอยล่างรยุนแรง จากนกันี้นเขาเตพอนสตลิพวกเขาใหล้สจารวจใจของพวกเขากล่อนกลินขนมปฟังไรล้เชพนี้อและดพกี่มผลแหล่ง
เถาองยุล่น และประกาศวล่าบางคนไดล้เขล้ารล่วมในพลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าอยล่างไมล่สมควร พรล้อมกกับบาปทบีกี่ไมล่ถรูก
สารภาพในชบีวลิตของพวกเขา แมล้วล่าพวกเขาจะเปป็นผรูล้เชพกี่อกร็ตาม เพราะเหตยุนบีนี้ หลายคนจถึงอล่อนกจาลกัง หลายคนจถึง
ลล้มปฝ่วย และหลายคนไดล้เสบียชบีวลิต! เขาประกาศตล่อไปอบีกวล่าถล้าเราจะวลินลิจฉกัยตกัวเราเอง สารภาพและละทลินี้งบาป
ของเรา พระเจล้ากร็จะไมล่ตล้องจจาใจตบีสอนเรา

การตบีสอนของพระเจล้าบล่งบอกถถึงความเปป็นบยุตรของพระเจล้า องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงตบีสอนคนของ
พระองคร์ เพพกี่อทบีกี่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะไมล่ถรูกปรกับโทษดล้วยกกันกกับโลก ผมขอกลล่าวซนี้จา: ตามพระคจาขล้อนบีนี้ คนใดทบีกี่ทจาบาป
เปป็นกลิจวกัตรและสนยุกกกับมกันกร็ไมล่เคยไดล้บกังเกลิดใหมล่เลย เขาไมล่ไดล้เปป็นบยุตรคนหนถึกี่งของพระเจล้า เขาเปป็นลรูกไมล่มบีพล่อ
ฝฝ่ายวลิญญาณ

ขล้อ 9 และ 10: “นอกจากนบีนี้ พวกเราไดล้มบีบลิดาตามเนพนี้อหนกังของพวกเราทบีกี่ไดล้ตบีสอนพวกเรา และพวกเรา
จถึงไดล้เคารพนกับถพอบลิดาเหลล่านกันี้น ยลิกี่งกวล่านกันี้นพวกเราควรจะอยรูล่ใตล้อจานาจของพระบลิดาแหล่งจลิตวลิญญาณทกันี้งหลาย 



และมบีชบีวลิตอยรูล่มลิใชล่หรพอ เพราะแทล้จรลิงบลิดาเหลล่านกันี้นไดล้ตบีสอนพวกเราเพบียงนล้อยวกัน ตามความเหร็นดบีเหร็นชอบของ
พวกเขา แตล่พระองคร์ไดล้กระทจาเพพกี่อประโยชนร์ของพวกเรา เพพกี่อพวกเราจะไดล้เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนในความบรลิสยุทธลิธิ์ของ
พระองคร์”

ในทบีกี่นบีนี้เปาโลเตพอนความจจาเราวล่าพล่อแมล่ฝฝ่ายโลกของเรากร็ตบีสอนเรา-และเราเคารพยจาเกรงพวกทล่านทบีกี่ทจา
เชล่นนกันี้น คยุณพล่อฝฝ่ายโลกของเรามบีสลิทธลิธิ์ทบีกี่จะตบีสอนและแกล้ไขเราเพราะวล่าเราเปป็นลรูกของทล่านและมกันเปป็นสลิทธลิ
พลิเศษและหนล้าทบีกี่ของทล่านทบีกี่จะฝฝึกวลินกัยและแกล้ไขเรา เนพกี่องจากมกันถรูกตล้องแลล้วทบีกี่คยุณพล่อฝฝ่ายโลกจะตบีสอนลรูก ๆ 
ของตน และมกันถรูกตล้องแลล้วทบีกี่ลรูก ๆ จะเคารพยจาเกรงคยุณพล่อฝฝ่ายโลก เรากร็ควรเคารพยจาเกรงพระเจล้ามากยลิกี่งกวล่า
นกันี้นสกักเทล่าไรเมพกี่อพระองคร์ทรงตบีสอนเรา?

“นอกจากนบีนี้” สพกี่อความนกัยทบีกี่สจาคกัญมาก ๆตรงนบีนี้ ดรูเหมพอนจะเพบียงพอแลล้วทบีกี่ขล้อพระคจากล่อนหนล้าเหลล่านกันี้น
ประกาศถถึงการตบีสอนของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อลรูก ๆ ของพระองคร์และผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายควรขอบพระคยุณสจาหรกับการตบี
สอนนกันี้น ดรูเหมพอนจะเพบียงพอทบีกี่เราถรูกบอกใหล้คาดหวกังการตบีสอน แทนทบีกี่จะดรูหมลิกี่นการตบีสอน แมล้กระนกันี้นเรากร็
ตล้องการคจาวล่า “นอกจากนบีนี้” ขณะทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ประทานเหตยุผลเพลิกี่มเตลิมสจาหรกับพระหกัตถร์ทบีกี่ตบีสอนของ
พระเจล้าเพพกี่อนจาใจทบีกี่ดพนี้อรกันี้นของเราเขล้าอยรูล่ใตล้อจานาจแหล่งนนี้จาพระทกัยของพระองคร์

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงใชล้ภาพประกอบของพล่อแมล่ฝฝ่ายโลกของเราในทบีกี่นบีนี้ สลิทธลิธิ์ของพวกทล่านทบีกี่จะตบี
สอนเรา และขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าเรามบีหนล้าทบีกี่ตล้องเคารพพวกทล่านสจาหรกับการตบีสอน แมล้กระนกันี้นเรากร็ชล้าทบีกี่จะฟฟังและ
เชพกี่อฟฟังพระบกัญชานบีนี้ของพระเจล้า ชล้าทบีกี่จะกล้มตกัวลงในความนบนอบถล่อมใจภายใตล้ไมล้เรบียวทบีกี่ตบีสอนของพระองคร์ มกัน
นล่าเศรล้าแตล่เปป็นความจรลิง ทบีกี่วล่าแมล้แตล่เหลล่าผรูล้เชพกี่อทบีกี่อยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณมากทบีกี่สยุด บางครกันี้งกร็นจาความอกับอายมาสรูล่
พระนามขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า อกันทจาใหล้พระเจล้าไมล่เหลพอทางเลพอกอพกี่นนอกจากการตบีสอน พระคยุณของพระเจล้า
นกันี้นเพบียงพอ และเราควรอธลิษฐานทยุกวกันเพพกี่อขอความชล่วยเหลพอจากพระองคร์ในการวลิกี่งแขล่งทบีกี่ตกันี้งไวล้ตรงหนล้าเราดล้วย
ความอดทน เราควรอธลิษฐานขอพระคยุณทบีกี่จะนบนอบตล่อนนี้จาพระทกัยของพระเจล้าและยอมใหล้สลิกี่งสารพกัดทบีกี่เรา
กระทจาถรูกกระทจาเพพกี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์

มบีการอภลิปรายมากมายเกบีกี่ยวกกับความหมายของ “บลิดาตามเนพนี้อหนกัง” และ “พระบลิดาแหล่งจลิตวลิญญาณ
ทกันี้งหลาย” มกันจะเปป็นวกันแสนสยุขในชบีวลิตของผรูล้เชพกี่อบางคนเมพกี่อพวกเขาเรบียนรรูล้ความจรลิงของคจาตรกัสของพระเยซรูใน
ยอหร์น 3:6: “สลิกี่งซถึกี่งบกังเกลิดจากเนพนี้อหนกังกร็เปป็นเนพนี้อหนกัง และสลิกี่งซถึกี่งบกังเกลิดจากพระวลิญญาณกร็เปป็นจลิตวลิญญาณ” เมพกี่อ
เราบกังเกลิดใหมล่ พระเจล้ากร็ประทานวลิญญาณใหมล่ใหล้แกล่เรา พระองคร์ทรงใสล่ใจดวงใหมล่ไวล้ภายในพลกับพลาแหล่งเนพนี้อ
หนกังของเรา แตล่เนพนี้อหนกังไมล่ไดล้ถรูกเปลบีกี่ยนแปลง นลิสกัยเหลล่านกันี้นของเนพนี้อหนกังเปลบีกี่ยนแปลง เพราะวล่าเรามบีใจดวงใหมล่
และวลิญญาณใหมล่

มนยุษยร์ยกังพยายามทบีกี่จะซล่อมแซมสลิกี่งทบีกี่พวกเขาเสบียไปแลล้วในสวนเอเดน พระเจล้าประกาศแกล่อาดกัมแลล้ววล่า
เนพนี้อหนกังของเขาจะกลกับไปสรูล่ผงคลบีดลิน และในปฟัญญาจารยร์ 12:7 เราอล่านวล่า “แลล้วผงคลบีจะกลกับไปสรูล่แผล่นดลินโลก
เหมพอนอยล่างทบีกี่มกันเคยอยรูล่ และจลิตวลิญญาณจะกลกับไปสรูล่พระเจล้าผรูล้ไดล้ประทานจลิตวลิญญาณใหล้มานกันี้น”

“บลิดาตามเนพนี้อหนกัง” คพอ คยุณพล่อฝฝ่ายโลกของเรา และ “พระบลิดาแหล่งจลิตวลิญญาณทกันี้งหลาย” คพอ 
พระเจล้าพระบลิดาผรูล้ทรง “ใหล้บกังเกลิด” เราโดยพระวลิญญาณเมพกี่อเราเชพกี่อในพระเยซรูครลิสตร์ (ยอหร์น 1:12,13)



บรรดาคยุณพล่อฝฝ่ายโลกของเราตบีสอนเรา “ตามความเหร็นดบีเหร็นชอบของพวกเขา” (ภาษากรบีกตรงนบีนี้อล่าน
ตรงตกัววล่า “ตามทบีกี่พวกเขาเหร็นวล่าดบี”) มบีหลายครกันี้งเมพกี่อเหลล่าคยุณพล่อฝฝ่ายโลกของเราตบีสอนลรูก ๆ ของพวกเขาอยล่าง
ขาดปฟัญญา ดล้วยความโกรธและในความใจรล้อน แตล่มกันไมล่เปป็นเชล่นนกันี้นกกับพระเจล้า พระองคร์ไมล่ทรงตบีสอนลรูกของ
พระองคร์ในความโกรธ แตล่ในความรกักและความชอบธรรม มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าพระเจล้าทรงโกรธกกับคนชกักี่วทยุก
วกัน แตล่ถถึงกระนกันี้นพระองคร์กร็ทรงอดกลกันี้นพระทกัย อล่อนโยน และเปปีปี่ยมพระเมตตา-โดยเฉพาะอยล่างยลิกี่งแกล่ลรูก ๆ 
ของพระองคร์เอง พระเจล้าทรงตบีสอนเราในความชอบธรรมอกันสมบรูรณร์แบบ ในสตลิปฟัญญาอกันสมบรูรณร์แบบ 
พระองคร์ทรงทจาเชล่นนกันี้น “เพพกี่อประโยชนร์ของพวกเรา เพพกี่อพวกเราจะไดล้เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนในความบรลิสยุทธลิธิ์ของ
พระองคร์”

เหลล่าคยุณพล่อฝฝ่ายโลกตบีสอนเรา “เพบียงนล้อยวกัน”-อาจแคล่ไมล่กบีกี่ปปี แตล่พระเจล้าทรงตบีสอนและแกล้ไขลรูก ๆ 
ของพระองคร์ไปตลอดการสกัญจรบนโลกนบีนี้ของเรา ไมล้เรบียวทบีกี่ตบีสอนตกอยรูล่บนเราเพพกี่อนจาเราเขล้าใกลล้พระเจล้ามากขถึนี้น
เพพกี่อทจาใหล้เราอยุทลิศตนอยล่างเตร็มทบีกี่มากขถึนี้น เพพกี่อทบีกี่เราจะเปป็นผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งความชอบธรรมของพระองคร์ ความ
บรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ และความไรล้มลทลินของพระองคร์ ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเปป็นผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งสภาพของพระเจล้าและ
เมพกี่อเรายอมจจานนอยล่างเตร็มใจ อยล่างชพกี่นบานดล้วยซนี้จา ตล่อการตบีสอนของพระบลิดาแหล่งสวรรคร์ผรูล้ทรงรกักเรา เรากร็เขล้า
ใกลล้ความบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้นซถึกี่งพระเจล้าทรงถพอครองแตล่ผรูล้เดบียวมากขถึนี้นเรพกี่อย ๆ มกันเปป็นความจรลิงทบีกี่วล่าเราจะไมล่มบีทาง
บรลิสยุทธลิธิ์อยล่างสมบรูรณร์แบบตราบใดทบีกี่เราอาศกัยอยรูล่ในพลกับพลาแหล่งเนพนี้อหนกังนบีนี้ แตล่เราสามารถบากบกักี่นมยุล่งไปสรูล่ความ
บรลิสยุทธลิธิ์อกันสมบรูรณร์แบบทบีกี่สามารถถรูกถพอครองไดล้ในการยอมจจานนอยล่างสมบรูรณร์และเตร็มทบีกี่ตล่อพระเยซรูในทยุกราย
ละเอบียดแหล่งการสกัญจรนบีนี้

ขล้อ 11: “บกัดนบีนี้ ไมล่มบีการตบีสอนใด ๆ ในปฟัจจยุบกันทบีกี่ดรูเหมพอนวล่าชพกี่นใจเลย แตล่เศรล้าใจ แตล่อยล่างไรกร็ตาม ตล่อ
มาภายหลกังการตบีสอนนกันี้นกร็กระทจาใหล้เกลิดผลเปป็นความสยุขสจาราญแหล่งความชอบธรรมแกล่บรรดาคนทบีกี่ตล้องทนอยรูล่
นกันี้น”

พระบลิดาผรูล้สถลิตในสวรรคร์ทรงตบีสอนเพพกี่อประโยชนร์สยุขสรูงสยุดของเรา และการตบีสอนของพระองคร์กร็ไมล่มบีวกัน
ผลิดพลาด พระองคร์ทรงบรลิสยุทธลิธิ์ และสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่พระองคร์ทรงกระทจาตล่อเราและเพพกี่อเรากร็เปป็นไปเพพกี่อประโยชนร์
สยุขอกันยลิกี่งใหญล่ทบีกี่สยุดของเราในสลิกี่งตล่าง ๆ ขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า (ศถึกษา เลวบีนลิตลิ 11:44; 19:2; 20:7-26) แตล่เรา
เปป็นมนยุษยร์ เราจะเปป็นมนยุษยร์ตล่อไปจนกวล่าเราไปถถึงเมพองบรมสยุขเกษมนกันี้นและรกับรล่างกายฝฝ่ายวลิญญาณในการเปป็น
ขถึนี้นจากตายครกันี้งแรกนกันี้น (1 ยอหร์น 3:1-3) เนพกี่องจากเราเปป็นมนยุษยร์ การตบีสอนจถึงไมล่ใชล่เรพกี่องนล่ายลินดบี จากจยุดยพน
แบบมนยุษยร์ ในพวกเราไมล่มบีใครชพกี่นชอบการทนทยุกขร์ ไมล่มบีใครในพวกเราชอบการขกัดสนสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ทจาใหล้ชบีวลิตสยุข
สบาย-โดยเฉพาะอยล่างยลิกี่งเมพกี่อคนอพกี่น ๆ รอบตกัวเราอาจมบีสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่ทจาใหล้สยุขสบาย และกระนกันี้นบางครกันี้ง
พระเจล้ากร็ตล้องพรากสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่เราชพกี่นชอบในชบีวลิตนบีนี้ไป เพพกี่อทบีกี่จะทจาใหล้เราซาบซถึนี้งกกับสลิกี่งทบีกี่ไมล่ปรากฏแกล่ตา ถล้าเรา
ใหล้ “ทรกัพยร์สลิกี่งของ” เปป็นพระเจล้าองคร์หนถึกี่ง พระเจล้าแหล่งความรกักกร็ตล้องเอาสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งฉยุดรกันี้งเราในฝฝ่ายวลิญญาณ
ออกไป คยุณเชพกี่อใจไดล้เลยวล่าพระเจล้าทรงทราบวล่าจะตบีสอนทบีกี่ไหนและเมพกี่อไหรล่เพพกี่อกล่อใหล้เกลิดประโยชนร์สยุขมากทบีกี่สยุด
และกล่อใหล้เกลิด “ผลทกันี้งหลายไปสรูล่ความบรลิสยุทธลิธิ์”

คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “กระทจาใหล้เกลิดผล” หมายถถึง “ใหล้คพนกลกับไป…สรล้างผลตอบแทนสจาหรกับสลิกี่งทบีกี่



ถรูกฝฝึกวลินกัย”
“เปป็นความสยุขสจาราญ” ตามทบีกี่ถรูกใชล้ในทบีกี่นบีนี้หมายถถึง ใหล้ความสยุขหรพอสวกัสดลิภาพ ผลทบีกี่สรล้างสกันตลิยล่อมกล่อ

ใหล้เกลิดความสยุข มกันเปป็นสลิทธลิโดยกจาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่จะถพอครองความชพกี่นบานอกันเหลพอทบีกี่จะ
กลล่าวไดล้และเปปีปี่ยมดล้วยสงล่าราศบี (1 ปต. 1:8)

“ผลเปป็นความสยุขสจาราญแหล่งความชอบธรรม” คพอการเปป็นอยรูล่ การมบีชบีวลิตอยรูล่ และการทจาสลิกี่งซถึกี่งถรูกตล้อง
ในสายพระเนตรของพระเจล้าและในความสกัมพกันธร์ตล่อพระองคร์ สลิกี่งซถึกี่งถรูกตล้องในสายตาของมนยุษยร์และในความ
สกัมพกันธร์ตล่อมนยุษยร์ เราไมล่มบีชบีวลิตอยรูล่เพพกี่อตกัวเราเอง เราไมล่ตายเพพกี่อตกัวเราเอง เรามบีอลิทธลิพลตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เราตลิดตล่อ
สกัมพกันธร์ดล้วย ไมล่วล่าเราจะรรูล้ตกัวหรพอไมล่กร็ตาม ดล้วยเหตยุนบีนี้มกันจถึงไมล่ใชล่สลิทธลิธิ์ของเราทบีกี่จะใชล้ชบีวลิตตามใจเรา-เราควรมบีชบีวลิต
อยรูล่เพพกี่อทจาใหล้พระเจล้าทรงพอพระทกัยและเพพกี่อเสรลิมสรล้างเพพกี่อนมนยุษยร์ของเรา

หลายครกันี้งพระเจล้าตล้องจจาใจตบีสอนเราเพพกี่อทบีกี่จะนจาเราเขล้าสรูล่วลิถบีทางแหล่งการดจาเนลินชบีวลิตอกันถรูกตล้อง การตบี
สอนไมล่ใชล่เรพกี่องทบีกี่นล่าอภลิรมยร์หรพอมบีเสนล่หร์ ถล้ามกันใชล่ มกันกร็คงไมล่เปป็นการตบีสอนเลยแมล้แตล่นลิดเดยว ตรงกกันขล้าม การตบี
สอนเปป็นเรพกี่องนล่าทยุกขร์ใจ และไมล่งล่ายเลยทบีกี่จะสรูล้ทน “แตล่อยล่างไรกร็ตาม ตล่อมาภายหลกัง…”-นกักี่นคพอ แมล้วล่าการตบีสอน
เปป็นเรพกี่องเศรล้าใจในขณะทบีกี่โดน มกันกร็เกลิดผลดบีในภายหลกัง เราเปป็นลรูก ๆ ของพระเจล้า เปป็นลรูกทกันี้งหลาย“ทบีกี่ถรูกใหล้
บกังเกลิด” เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งสภาพของพระเจล้า “และถล้าเปป็นลรูกทกันี้งหลายแลล้ว จถึงเปป็นทายาท คพอเปป็นทายาทของ
พระเจล้า และเปป็นทายาทรล่วมกกับพระครลิสตร์ ถล้าหากวล่าพวกเราทนทยุกขร์ดล้วยกกันกกับพระองคร์ พวกเรากร็จะไดล้สงล่า
ราศบีดล้วยกกันกกับพระองคร์ดล้วย เพราะขล้าพเจล้านกับวล่า บรรดาความทยุกขร์ลจาบากแหล่งสมกัยปฟัจจยุบกันนบีนี้ ไมล่สมควรทบีกี่จะ
เอาไปเปรบียบกกับสงล่าราศบีซถึกี่งจะถรูกเปปิดเผยในเราทกันี้งหลาย” (รม. 8:17,18)

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายตล้องไมล่ลพมเดร็ดขาดวล่าความชอบธรรมถรูกนกับวล่าเปป็นของเราเมพกี่อเราใชล้ความเชพกี่อในพระราช
กลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรู และวล่าความชอบธรรมแสดงตกัวมกันเองเปป็นหลกักฐานออกมาในชบีวลิตของผรูล้เชพกี่อ ใน
วลิวรณร์ 19:8 ความชอบธรรมของพวกวลิสยุทธลิชนถรูกกลล่าวถถึงวล่าเปป็น “ผล้าปฝ่านเนพนี้อละเอบียด สะอาดและสบีขาว”

การตบีสอนออกผลเปป็นความสยุขสจาราญแหล่งความชอบธรรม “แกล่บรรดาคนทบีกี่ตล้องทนอยรูล่นกันี้น” ผรูล้เชพกี่อทบีกี่ถรูก
ตบีสอนโดยองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าอาจดรูหมลิกี่นการตบีสอนและคลิดถถึงมกันแบบไมล่จรลิงจกัง เขาอาจอล่อนระอาใจภายใตล้มกันไดล้-
หรพอเขาอาจสรูล้ทนการตบีสอนของพระเจล้าอยล่างสกัตยร์ซพกี่อและอยล่างอดทน ถรูกฝฝึกโดยการทดสอบนกันี้น และไดล้รกับ
ประโยชนร์จากมกัน

มบีครลิสเตบียนบางคนทบีกี่ปฏลิเสธทบีกี่จะยอมรกับขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระเจล้าทรงตบีสอนลรูก ๆ ของพระองคร์ ถถึงแมล้ผม
เชพกี่อวล่าครลิสเตบียนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วทยุกคนตระหนกักถถึงไมล้เรบียวของพระเจล้า โดยสล่วนตกัวแลล้ว ผมทราบเมพกี่อพระเจล้า
ตรกัสกกับผมผล่านทางการตบีสอน พระองคร์ทรงตบีสอนเราเพพกี่อประโยชนร์สยุขของเรา และถล้าเราไมล่ไดล้รกับประโยชนร์โดย
การตบีสอนของพระองคร์ ความสรูญเสบียของเราเมพกี่อสลินี้นสยุดการสกัญจรนบีนี้กร็จะมหาศาล! ผมสรรเสรลิญพระเจล้าสจาหรกับ
ไมล้เรบียวทบีกี่ตบีสอนทบีกี่พระองคร์ทรงวางบนผมหลายครกันี้งในหลายปปีแหล่งประสบการณร์ครลิสเตบียนของผม และผมไมล่เคย
ทบีกี่จะหยยุดขอบคยุณเลย ผมไมล่ไดล้เขล้าใจการตบีสอนขณะทบีกี่โดนอยรูล่นกันี้นเสมอไป แตล่ตล่อมาผมกร็เขล้าใจวล่าทจาไมพระเจล้าถถึง
ยอมใหล้มกันเกลิดขถึนี้น มกันใหล้การปลอบประโลมใจอกันยลิกี่งใหญล่แกล่ผมและนจาความชพกี่นบานมาสรูล่ใจของผมทบีกี่ไดล้รรูล้วล่า
พระเจล้าทรงกยุมอนาคตของผมไวล้ในพระหกัตถร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงทราบวกันพรยุล่งนบีนี้ทกันี้งหมด และ “พระองคร์



ทรงนจาขล้าพเจล้า” ดล้วยเหตยุนบีนี้ ผมจถึงเตร็มใจทบีกี่จะกลล่าววล่า “พระองคร์เจล้าขล้า โปรดตบีสอนขล้าพระองคร์ในยามทบีกี่ขล้า
พระองคร์ตล้องการ และในตจาแหนล่งทบีกี่มกันจะกล่อใหล้เกลิดผลดบีมากทบีกี่สยุด และขอโปรดประทานพระคยุณใหล้แกล่ขล้า
พระองคร์ทบีกี่จะไดล้รกับประโยชนร์จากมกัน” ผมอยากไดล้ถล้วยรางวกัลไวล้วางทบีกี่พระบาทของพระองคร์บล้างเมพกี่อเราถวาย
มงกยุฎพระองคร์ใหล้เปป็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าแหล่งสลิกี่งสารพกัด ผมอยากรล่วมแบล่งปฟันกางเขนนกันี้น เขล้าเทบียมแอกนกันี้น วลิกี่งใน
การแขล่งนกันี้น สรูล้ศถึกนกันี้น และสกัตยร์ซพกี่อจนถถึงทบีกี่สยุด 

ขล้อ 12 และ 13: “เพราะเหตยุนกันี้น จงยกมพอทบีกี่หล้อยลงมา และหกัวเขล่าทบีกี่อล่อนกจาลกัง และจงกระทจาบรรดา
ทางใหล้ตรงสจาหรกับเทล้าของพวกทล่าน เกรงวล่าสลิกี่งใดซถึกี่งกะเผลกจะถรูกหกันออกไปนอกทางนกันี้น แตล่จงใหล้สลิกี่งนกันี้นไดล้รกับ
การรกักษาใหล้หายดบีกวล่า”

ในตอนตล้นของบทนบีนี้ เราถรูกเตพอนสตลิใหล้วลิกี่งในการแขล่งนกันี้นทบีกี่ตกันี้งไวล้ตรงหนล้าเราดล้วยความอดทน เรา
ปรารถนาทบีกี่จะวลิกี่งในการวลิกี่งแขล่งนบีนี้อยล่างเปปีปี่ยมชกัยชนะหรพอไมล่? ถล้าเราปรารถนา เรากร็ตล้องวางทยุกอยล่างทบีกี่ถล่วงเราและ
บาปนกันี้นทบีกี่คอยเลล่นงานเราอยล่างงล่ายดาย-ไมล่วล่าบาปนกันี้นจะเปป็นอะไรกร็ตาม เราตล้องวลิกี่ง แตล่เราตล้องวลิกี่งดล้วยความ
อดทน เราตล้องไมล่กลกัดกลยุล้มและไมล่เกลิดความทล้อใจ เราตล้องทราบวล่าสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่เกลิดขถึนี้นระหวล่างทาง พระเจล้าทรง
กจาหนดเสล้นทางนกันี้นไวล้แลล้วและพระองคร์ทรงบกัญชาการวลิกี่งแขล่งนกันี้น! ถล้าเราจกับจล้องทบีกี่พระเยซรู สลิกี่งอพกี่น ๆ ทบีกี่เหลพอ
ทกันี้งหมดทบีกี่เราตล้องทจากร็คพอ วลิกี่งไป-และเราทราบวล่าตราบใดทบีกี่สายตาของเราจกับจล้องอยรูล่ทบีกี่พระองคร์ เรากร็เปป็นผรูล้มบี
ชกัยชนะ เมพกี่อการลองใจและความทยุกขร์ลจาบากเขล้ามา เมพกี่ออยุปสรรคตล่าง ๆ กบีดขวางทาง เรากร็ตล้องตระหนกักวล่า
พระเจล้าทรงอนยุญาตสลิกี่งเหลล่านบีนี้เพพกี่อประโยชนร์สยุขของเรา 

ดล้วยความมกักี่นใจนบีนี้ เราตล้องชรูมพอของเราทบีกี่หล้อยในความอล่อนแอขถึนี้นสรูง เราตล้องเกรร็งเขล่าทบีกี่กจาลกังสกักี่นเทา เรา
ตล้องไปในวลิถบีทบีกี่ตรงและเรบียบเสมอ ไมล่พยายามเลพอกเสล้นทางของเราเอง แตล่ยอมใหล้พระเยซรูนจาเราในเสล้นทางทบีกี่
พระเจล้าทรงกจาหนดไวล้- “การแขล่งกกันทบีกี่ตกันี้งไวล้ตล่อหนล้าพวกเรานกันี้น”

ในขล้อ 13 เราพบคจาบกัญชาสามประการ: คจาบกัญชาหนถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับมพอของเรา คจาบกัญชาหนถึกี่งเกบีกี่ยวขล้อง
กกับเขล่าของเรา และคจาบกัญชาหนถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับเทล้าของเรา คจาบกัญชาสองขล้อแรกถรูกออกแบบมาเพพกี่อรกับมพอกกับ
ความรรูล้ตามธรรมชาตลิใด ๆ ทบีกี่เปป็นความซถึมเศรล้า ความทล้อแทล้ ความหดหรูล่ซถึกี่งเปป็นธรรมดาทบีกี่จะขกัดขวางไมล่ใหล้เรา
ทจาใหล้นนี้จาพระทกัยอกันเปปีปี่ยมพระคยุณขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าสจาเรร็จในชบีวลิตของเราขณะทบีกี่เราวลิกี่งในการแขล่งทบีกี่ถรูกตกันี้งไวล้
ตรงหนล้าเรา

คจากรลิยาภาษากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “ยก” หมายถถึง “ตกันี้งใหล้ตรง” คจาเดบียวกกันนบีนี้ถรูกใชล้ในบกันทถึกเหตยุการณร์ตอน
ทบีกี่พระเยซรูทรงทจาใหล้ผรูล้หญลิงหลกังโกงคนนกันี้นกลกับมบีหลกังทบีกี่ตกันี้งตรงเพราะผบีทบีกี่ทจาใหล้นางปฝ่วยมาสลิบแปดปปี คยุณจะพบ
บกันทถึกเหตยุการณร์ตอนนบีนี้ในลรูกา 13 ในพระคจาขล้อนบีนี้ของเรา ความหมายกร็คพอ “การทจาใหล้ตรง”

คจากรลิยากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “หล้อยลงมา” หมายถถึง “ผล่อนคลายและหมดแรง” คจาเตพอนสตลิในทบีกี่นบีนี้เปป็น
คจาเตพอนจากพระเจล้าถถึงผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายใหล้ระวกังการยอมแพล้ตล่อความปรารถนาตล่าง ๆ ของเนพนี้อหนกัง คจาเตพอนใหล้
ระวกังการเปป็นมลิตรกกับโลก เราไมล่สามารถยอมแพล้ใหล้แกล่เนพนี้อหนกังและเปป็นมลิตรกกับโลก และยกังวลิกี่งในการแขล่งทบีกี่องคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงตกันี้งไวล้ตรงหนล้าเรา!

“...เกรงวล่าสลิกี่งใดซถึกี่งกะเผลกจะถรูกหกันออกไปนอกทางนกันี้น แตล่จงใหล้สลิกี่งนกันี้นไดล้รกับการรกักษาใหล้หายดบีกวล่า” 



คจาบกัญชาทบีกี่สามนบีนี้ (ซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับเทล้า) ไมล่ไดล้สล่งผลกระทบตล่อเรามากเทล่ากกับสองอกันแรก ตรงกกันขล้าม มกันสล่งผลก
ระทบตล่อผรูล้อพกี่น ในฐานะครลิสเตบียนเราจะตล้องระวกังทบีกี่เทล้าของเราตล้องเดลิน “ตามรอยพระบาทของพระองคร์”-นกักี่นคพอ
ในวลิถบีทางทบีกี่ตรงและแคบ โดยการทจาเชล่นนกันี้น เรากร็วางแบบอยล่างใหล้แกล่เพพกี่อนผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลาย โดยเฉพาะอยล่างยลิกี่ง
เหลล่าทารกในพระครลิสตร์และครลิสเตบียนทบีกี่อล่อนแอ คนเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่รอบตกัวเราซถึกี่งอาจอล่อนกจาลกัง หากกลล่าวในฝฝ่าย
วลิญญาณ ถล้าพวกเขาเหร็นเราเดลินตามรอยพระบาทของพระเยซรู พวกเขากร็จะไดล้รกับการหนยุนใจใหล้เดลินตามเราใน
ทางทบีกี่ตรงและแคบนกันี้น แตล่ถล้าเราเดลินในทลิศทางทบีกี่ผลิด พวกเขากร็อาจออกนอกเสล้นทางและถรูกนจาใหล้หลงเจลิกี่นไป
เพราะการทบีกี่เขาเดลินตามเรา การกะเผลกของพวกเขาสามารถถรูกรกักษาใหล้หายไดล้โดยการทบีกี่เราเดลินตามรอย
พระบาทของพระเยซรู นจาพวกเขาเขล้าในวลิถบีทบีกี่พระองคร์ทรงอยากใหล้เราเดลินตาม ในการเชพกี่อมโยงกกับพระคจาขล้อนบีนี้ 
อล่านอลิสยาหร์ 35:3-6

ถล้าเรายกมพอของเราขถึนี้นและชรูมกันใหล้สรูง ๆ ถล้าเราเกรร็งเขล่าของเรา คนอพกี่น ๆ กร็จะไดล้รกับกจาลกังใจทบีกี่จะยกมพอ
ของพวกเขาขถึนี้นและเกรร็งเขล่าของพวกเขา พวกเขาจะไดล้รกับการหนยุนใจและการเสรลิมกจาลกังหากเราบากบกักี่นมยุล่งไป
โดยไมล่ทล้อใจ ในทางกลกับกกัน ถล้าเราทล้อใจ ซกังกะตาย และหดหรูล่ภายใตล้สภาพการณร์ทบีกี่ขกัดขวาง คนอพกี่น ๆ กร็จะมองดรู
เรา เรลิกี่มอล่อนแอและปวกเปปียก และเดลินตามเสล้นทางเดบียวกกับทบีกี่เราเดลิน ไมล่สจาคกัญวล่าเราจะชอบคลิดแบบไหน คน
อพกี่น ๆ ไดล้รกับอลิทธลิพลจากเราเพราะทกัศนคตลิของเราและการเดลินของเรา หากเราถรูกฝฝึกและถรูกเสรลิมกจาลกังโดยการ
ตบีสอนขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า เรากร็จะชล่วยเหลพอผรูล้อพกี่น เรากร็จะใหล้กจาลกังใจ และเปป็นเหตยุใหล้เหลล่าเพพกี่อนผรูล้เชพกี่อของเรา
มบีแรงฮถึดสรูล้ทบีกี่จะเดลินตล่อไปในเสล้นทางของผรูล้สกัญจรนบีนี้

“เพราะเหตยุนกันี้น” ผรูล้เชพกี่อเออ๋ย ขอใหล้เราอยรูล่ในทล่ามกลางคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ยกมพอขถึนี้น เกรร็งเขล่า และเดลินตามรอย
พระบาทของพระเยซรูขณะทบีกี่เราวลิกี่งในการแขล่งทบีกี่ถรูกตกันี้งไวล้ตรงหนล้าเราดล้วยความอดทน! เมพกี่อเราเกลิดทล้อใจ ขอใหล้เรา
มองไปทบีกี่พระองคร์-ไมล่ใชล่มองไปทบีกี่สภาพการณร์แวดลล้อมรอบตกัวเรา ขอพระเจล้าทรงโปรดชล่วยเราใหล้ตระหนกักวล่าเรา
ถรูกตบีสอนเพพกี่อประโยชนร์สยุขของเรา เพพกี่อทบีกี่เราจะเตลิบโตในความสรูงฝฝ่ายวลิญญาณ ถรูกทจาใหล้เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนแหล่งความ
บรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจล้า และเพลลิดเพลลินกกับผลอกันสยุขสจาราญแหล่งความชอบธรรม แลล้วคนอพกี่น ๆ จะมองมาทบีกี่การงาน
ทบีกี่ดบีของเรา การวลิกี่งแขล่งทบีกี่สมกี่จาเสมอของเรา ความมกักี่นคงของเรา และพวกเขาจะถรูกกระตยุล้นใหล้วลิกี่งในการแขล่งทบีกี่ดบี
แทนทบีกี่จะลล้มขล้างทาง

เราวลิกี่งในการแขล่งนบีนี้โดยความเชพกี่อ ความเชพกี่อคพอสลิกี่งทบีกี่มองเหร็นพระองคร์ผรูล้ไมล่ทรงปรากฏแกล่ตา-ไมล่ใชล่แคล่ตอน
ทบีกี่ทยุกอยล่างไปไดล้สวยสจาหรกับเรา แตล่ในตอนทบีกี่ความทยุกขร์รล้อนเขล้ามาสรูล่เราดล้วย เมพกี่อเรากจาลกังจกับจล้องทบีกี่พระเยซรู เรากร็
จะไมล่บล่นเมพกี่อสลิกี่งตล่าง ๆไมล่เปป็นไปตามทบีกี่เราคลิดวล่าพวกมกันควรจะเปป็น เราจะตระหนกักถถึงพระหกัตถร์ทบีกี่ตบีสอนขององคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าและทราบวล่าทยุกสลิกี่งทจางานดล้วยกกันเพพกี่อใหล้เกลิดผลดบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีกี่รกักพระองคร์และถรูกเรบียกตามพ
ระประสงคร์ของพระองคร์

คคาบอัญชาสองทบ
ขล้อ 14: “จงตลิดตามความสงบสยุขกกับคนทกันี้งปวง และความบรลิสยุทธลิธิ์ ซถึกี่งโดยปราศจากสลิกี่งเหลล่านบีนี้ไมล่มบีมนยุษยร์

คนใดจะไดล้เหร็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า”
คจากจาชกับนบีนี้ถรูกเขล้าใจผลิดและถรูกนจาไปใชล้แบบผลิด ๆ บล่อยเหลพอเกลินจนผรูล้เชพกี่อหลายคนทบีกี่ไดล้พากเพบียรทบีกี่จะ



ดจาเนลินชบีวลิตอกันบรลิสยุทธลิธิ์ถรูกทรมานและถรูกทจาใหล้ทล้อใจ จนกลายเปป็นผรูล้ใชล้การไมล่ไดล้ในฐานะผรูล้อารกักขาทบีกี่ดบี ทหารทบีกี่ดบี
ในกองทกัพอกันยลิกี่งใหญล่ของพระเจล้า

คจากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “ตลิดตาม” มบีความหมายวล่า “ไลล่ตาม ตลิดตามไป” ผรูล้เชพกี่อหลายคนถรูกสอนจาก
ธรรมาสนร์วล่าถล้าพวกเขาไมล่ดจาเนลินชบีวลิตเหนพอบาป-(ซถึกี่งหมายถถึง “ความสมบรูรณร์แบบทบีกี่ไรล้บาป”)-พวกเขากร็หวกังไมล่
ไดล้วล่าจะไดล้เหร็นพระเจล้า นกักี่นเปป็นความจรลิงในความหมายตามพระคกัมภบีรร์ แตล่มกันคพอวลิญญาณทบีกี่ถรูกใหล้บกังเกลิดโดยพระ
วลิญญาณ และดล้วยเหตยุนบีนี้มกันจถึงเปป็นวลิญญาณทบีกี่ไมล่ทจาบาป-ใชล่แลล้วครกับ ทบีกี่ทจาบาปไมล่ไดล้:

“ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่บกังเกลิดจากพระเจล้า กร็ไมล่กระทจาบาป เพราะวล่าเมลร็ดของพระองคร์ดจารงอยรูล่ในผรูล้นกันี้น และเขา
กระทจาบาปไมล่ไดล้ เพราะเขาบกังเกลิดจากพระเจล้า” (1 ยอหร์น 3:9)

แตล่เทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับเนพนี้อหนกัง ในการเดลินทยุกวกันของเรา เราจะโซเซและลล้มเหลวตราบใดทบีกี่เราอาศกัยอยรูล่
ในพลกับพลาฝฝ่ายโลกนบีนี้ แมล้กระนกันี้นเราจะตล้องไลล่ตามความสมบรูรณร์แบบและตลิดตามความบรลิสยุทธลิธิ์ไป เราจะบรรลยุ
ถถึงความสมบรูรณร์แบบเมพกี่อสลินี้นสยุดการสกัญจรนบีนี้ แตล่ในความหมายของพระเจล้าเราจะไมล่มบีทางบรรลยุถถึงความสมบรูรณร์
แบบจนกวล่าเราจากชบีวลิตนบีนี้ไปอยรูล่กกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าและรกับรล่างกายอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีของเรา

มกันไมล่ใชล่โดยทางสกันตลิสยุขอกันสมบรูรณร์แบบและความบรลิสยุทธลิธิ์อกันสมบรูรณร์แบบทบีกี่เราเหร็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า:
มกันคพอโดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อ! เมพกี่อเรารกับความรอดโดยพระคยุณของพระเจล้าแลล้ว เราจะตล้องไลล่ตาม
สกันตลิสยุขและความบรลิสยุทธลิธิ์ แตล่เราเหร็นพระเยซรูเพราะวล่าเราถรูกปกคลยุมโดยพระโลหลิตและรกับความรอดโดย
พระคยุณมหกัศจรรยร์ของพระองคร์แลล้ว บยุคคลใดทบีกี่ไมล่ปรารถนาอยล่างจรลิงจกังทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิตทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ (เทล่าทบีกี่เปป็นไป
ไดล้ในพลกับพลาแหล่งเนพนี้อหนกังนบีนี้) กร็ไมล่เคยรกับความรอดเลย ความรอดปลรูกความปรารถนาทบีกี่จะไลล่ตามความบรลิสยุทธลิธิ์
ไวล้ในใจของผรูล้เชพกี่อ เปาโลกลล่าวแกล่ชาวเธสะโลนลิกาวล่า “...ขอพระเจล้าแหล่งสกันตลิสยุของคร์นกันี้นทรงตกันี้งพวกทล่านใหล้เปป็น
คนบรลิสยุทธลิธิ์หมดจด และขล้าพเจล้าอธลิษฐานตล่อพระเจล้าใหล้ทรงรกักษาทกันี้งวลิญญาณ จลิตใจและรล่างกายของพวกทล่านไวล้
ใหล้ไรล้ทบีกี่ตลิ จนถถึงการเสดร็จมาของพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา” (1 ธส. 5:23) เราจะไมล่มบีทาง
ดจาเนลินชบีวลิตอยล่างสมบรูรณร์แบบเหมพอนพระเจล้าไดล้ในพลกับพลาแหล่งเนพนี้อหนกังนบีนี้ แตล่เราสามารถดจาเนลินชบีวลิตทบีกี่ไรล้ทบีกี่ตลิไดล้
เราถรูกนกับวล่าชอบธรรมตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าโดยความเชพกี่อในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเยซรู เราถรูกนกับวล่าชอบ
ธรรมตล่อหนล้ามนยุษยร์โดยการไลล่ตามสกันตลิสยุขและความบรลิสยุทธลิธิ์ ดจาเนลินชบีวลิตทบีกี่ไรล้ทบีกี่ตลิในสลิกี่งสารพกัดทบีกี่เราทจา

“จงตลิดตามความสงบสยุขกกับคนทกันี้งปวง…”-นกักี่นคพอ ไลล่ตามสกันตลิสยุขกกับคนทกันี้งปวง พระเยซรูทรงไรล้บาป 
บรลิสยุทธลิธิ์ ปราศจากอยุบาย พระเจล้าในเนพนี้อหนกัง แตล่แมล้แตล่พระองคร์กร็ไมล่ไดล้มบีสกันตลิสยุขกกับคนทกันี้งปวง แนล่นอนวล่านกักี่นเปป็น
ความปรารถนาของพระองคร์ แตล่พระองคร์กร็ไมล่ไดล้บรรลยุความปรารถนานกันี้น มบีอยรูล่หลายคราวทบีกี่เหลล่าศกัตรรูของ
พระองคร์ถถึงกกับพยายามทบีกี่จะฆล่าพระองคร์ ถล้าพระเยซรู พระบยุตรผรูล้เปปีปี่ยมสยุขของพระเจล้า ไมล่ไดล้ดจาเนลินชบีวลิตในสกันตลิสยุข
และความสมกัครสมานกกับคนทกันี้งปวง คยุณกร็เชพกี่อใจไดล้เลยวล่าพวกเรากร็จะไมล่สามารถทจาเชล่นนกันี้นไดล้ แตล่นกักี่นกร็ไมล่ไดล้ขกัด
ขวางเราไมล่ใหล้ไลล่ตามสกันตลิสยุขกกับคนทกันี้งปวง พระเยซรูทรงรกักมนยุษยร์ทยุกคน แตล่ไมล่ใชล่มนยุษยร์ทยุกคนรกักพระองคร์ พระ
เยซรูทรงอยากชล่วยมนยุษยร์ทยุกคนใหล้รอด แตล่ไมล่ใชล่มนยุษยร์ทยุกคนอยากทบีกี่จะรกับความรอด ไมล่วล่าชบีวลิตของเราจะถรูกแยก
ตกันี้งและเปป็นเหมพอนพระครลิสตร์ขนาดไหน กร็จะมบีคนเหลล่านกันี้นอยรูล่เสมอทบีกี่จะปฏลิเสธทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิตในสกันตลิสยุขกกับเรา

สล่วนตกัวแลล้วผมเชพกี่อวล่าคจากลล่าวนบีนี้เกบีกี่ยวขล้องกกับผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลาย ครลิสเตบียนทกันี้งหลายควรดจาเนลินชบีวลิตใน



สกันตลิสยุขกกับกกันและกกัน เราทยุกคนเปป็นอวกัยวะของกายเดบียว (1 คร. 12:12,13) เราทยุกคนอยรูล่ในครอบครกัวเดบียวกกัน
เราเปป็นบยุตรทกันี้งหลายของพระเจล้า และไมล่มบีเหตยุผลเลยทบีกี่ทจาไมเราจะอาศกัยอยรูล่ดล้วยกกันในสกันตลิสยุขไมล่ไดล้ มกันเปป็น
ความรกับผลิดชอบของผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่จะไลล่ตามสกันตลิสยุขกกับคนทกันี้งปวง-โดยเฉพาะผรูล้เชพกี่อ-และเราควรดจาเนลินชบีวลิตใน
สกันตลิสยุขแมล้กกับพวกคนไมล่เชพกี่อตราบเทล่าทบีกี่เราสามารถทจาเชล่นนกันี้นไดล้

ผรูล้เชพกี่อถรูกเตพอนสตลิใหล้ “ตลิดตามความบรลิสยุทธลิธิ์” คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “ความบรลิสยุทธลิธิ์” คพอ ทอน ฮากบีอาสมอ
น ในภาษาเดลิมมกันอล่านวล่า “ความบรลิสยุทธลิธิ์นกันี้น” และบล่งบอกถถึงการชจาระใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ตามพระคกัมภบีรร์ (หรพอตามแบบ
พระเจล้า)-ถรูกแยกตกันี้งไวล้ตล่างหากจจาเพาะพระเจล้า ผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้ว ถรูกชจาระลล้างในพระโลหลิตแลล้ว กร็
ถรูกชจาระแยกตกันี้งไวล้ พระครลิสตร์ทรงถรูกทจาใหล้เปป็นการแยกตกันี้งไวล้สจาหรกับเรา (1 คร. 1:30) และในพระองคร์เรายพนอยรูล่
ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้า ถรูกชจาระแยกตกันี้งไวล้อยล่างสมบรูรณร์:

“ขล้าพเจล้าพรูดตามแบบของมนยุษยร์ เพราะเหตยุความอล่อนกจาลกังแหล่งเนพนี้อหนกังของพวกทล่าน เพราะพวก
ทล่านเคยยอมใหล้บรรดาอวกัยวะของพวกทล่านเปป็นพวกผรูล้รกับใชล้ของความโสโครกและของความชกักี่วชล้าซล้อนความชกักี่ว
ชล้าฉกันใด บกัดนบีนี้จงยอมใหล้บรรดาอวกัยวะของพวกทล่านเปป็นพวกผรูล้รกับใชล้ของความชอบธรรมซถึกี่งนจาไปสรูล่ความบรลิสยุทธลิธิ์
ฉกันนกันี้น” (รม. 6:19)

“เพราะนบีกี่แหละเปป็นพระประสงคร์ของพระเจล้า คพอการทบีกี่พวกทล่านชจาระตกัวใหล้บรลิสยุทธลิธิ์…เพพกี่อใหล้ทยุกคนใน
พวกทล่านทราบวลิธบีทบีกี่จะรกักษาภาชนะของตนในทางบรลิสยุทธลิธิ์ และในทางทบีกี่มบีเกบียรตลิ…เพราะพระเจล้าไมล่ไดล้ทรงเรบียก
พวกเราใหล้มาสรูล่ความลามก แตล่ใหล้มาสรูล่ความบรลิสยุทธลิธิ์” (1 ธส. 4:3-7 บางสล่วน)

“จงตลิดตามความสงบสยุขกกับคนทกันี้งปวง และความบรลิสยุทธลิธิ์ ซถึกี่งโดยปราศจากสลิกี่งเหลล่านบีนี้ไมล่มบีมนยุษยร์คนใด
จะไดล้เหร็นองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า” เราหมายเหตยุตรงนบีนี้ทกัศนคตลิของเราเกบีกี่ยวกกับเพพกี่อนมนยุษยร์ของเรา และนลิสกัยใจคอ
ของเราตล่อพระเจล้าพระบลิดาผรูล้ไดล้ทรงรกักเรา และพระเยซรูพระบยุตรผรูล้ไดล้ทรงชล่วยเราใหล้รอด คนทบีกี่ไมล่ปรารถนาความ
สกัมพกันธร์อกันเปปีปี่ยมสกันตลิสยุขกกับผรูล้อพกี่นกร็ไมล่มบีทกันี้งความรกักของพระเจล้าและพระวลิญญาณของพระครลิสตร์อยล่างแนล่นอน 
และคนทบีกี่ไมล่ปรารถนาทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิตในทางบรลิสยุทธลิธิ์กร็ทจาผลิดตล่อพระเจล้าและตล้องตรวจคล้นใจของตนเอง บยุคคล
เชล่นนกันี้นไมล่เคยพบกกับพระเยซรูเจล้าในความรอดเลย

ความบรลิสยุทธลิธิ์ตามพระคกัมภบีรร์ไมล่ถรูกไดล้มาโดยการลงแรง บยุญกยุศล หรพอถรูกบรรลยุผล่านทางการงานทบีกี่ดบี การ
บรลิจาค การดจาเนลินชบีวลิต หรพอการงด ความบรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่แทล้จรลิงเปป็นของประทานของพระเจล้าโดยพระคยุณผล่านทาง
ความเชพกี่อ ตล้อนรกับพระเยซรูเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดและความเพบียงพอ:

“ดล้วยวล่าในพระองคร์ ความเตร็มเปปีปี่ยมทกันี้งสลินี้นแหล่งความเปป็นพระเจล้านกันี้นดจารงอยรูล่ในฝฝ่ายรล่างกาย และพวก
ทล่านกร็ครบบรลิบรูรณร์ในพระองคร์ ผรูล้ทรงเปป็นศบีรษะแหล่งบรรดาเทพผรูล้ครอบครองอาณาจกักรและเทพผรูล้มบีอจานาจ” (คส.
2:9,10)

คคาเตสอนของพระเจจ้าทฮียิ่มาถถึงคนเหลญ่านอันั้นทฮียิ่เชสยิ่อแตญ่ปาก
แตญ่ไมญ่รอับความรอดจรยง ๆ

ขล้อ 15 และ 16: “จงระวกังใหล้ดบี เกรงวล่าจะมบีคนหนถึกี่งคนใดขาดจากพระคยุณของพระเจล้า เกรงวล่าจะมบีราก



แหล่งความขมขพกี่นแซมขถึนี้นมาทจาใหล้เกลิดความยยุล่งยากแกล่พวกทล่าน และเปป็นเหตยุใหล้คนเปป็นอกันมากมลทลินไป เกรงวล่า
จะมบีคนลล่วงประเวณบีคนใด หรพอคนหมลิกี่นประมาทเหมพอนอยล่างเอซาว ผรูล้ไดล้ขายสลิทธลิธิ์บยุตรหกัวปปีของตนนกันี้นเสบียเพราะ
เหร็นแกล่อาหารคจาเดบียว”

สามสลิกี่งถรูกนจาเสนออยล่างชกัดเจนในพระคจาสองขล้อนบีนี้:
สลิกี่งแรกคพอ “จงระวกังใหล้ดบี เกรงวล่าจะมบีคนหนถึกี่งคนใดขาดจากพระคยุณของพระเจล้า” ผรูล้เชพกี่อจะตล้องปปีตลิยลินดบี

และเฝป้าระวกัง-ไมล่เพบียงเกบีกี่ยวกกับตกัวเอง แตล่ในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับผรูล้อพกี่นดล้วย เราใชล้ชบีวลิตเพพกี่อตกัวเองไมล่ไดล้ เรามบีอลิทธลิพล
ตล่อผรูล้อพกี่น ไมล่วล่าเราปรารถนาหรพอไมล่กร็ตาม เราทยุกคนเปป็นผรูล้ดรูแลของผรูล้เชพกี่อคนอพกี่น ๆ ในความหมายหนถึกี่ง-ไมล่ใชล่วล่าเรา
ควรตกัดสลินพวกเขา แตล่ควรชล่วยเหลพอพวกเขา:

“พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย ถล้าผรูล้ใดถรูกครอบงจาอยรูล่ในความพลกันี้งผลิด พวกทล่านซถึกี่งอยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณ จงชล่วยผรูล้นกันี้นกลกับ
ตกันี้งตกัวใหมล่ในจลิตใจแหล่งความอล่อนสยุภาพ โดยพลิจารณาตกัวทล่านเอง เกรงวล่าทล่านจะถรูกทดลองดล้วย” (กท. 6:1)

ครลิสตจกักรเปป็นกายเดบียว เราทยุกคนเปป็นอวกัยวะหลายสล่วนของกายเดบียวนกันี้น และเมพกี่ออวกัยวะหนถึกี่งเจร็บ 
อวกัยวะทกันี้งหมดกร็เจร็บกกับเขาดล้วย เราจะตล้องเปป็นผรูล้รกับใชล้ของกกันและกกัน ผรูล้ดรูแลของกกันและกกัน “โดยพยายามรกักษา
ความเปป็นอกันหนถึกี่งอกันเดบียวกกันของพระวลิญญาณในการผรูกมกัดแหล่งสกันตลิสยุข” (อฟ. 4:3)

คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “ขาด” คพอ ฮรูสเตะโรน ซถึกี่งความหมายตรงตกัวคพอ “ไปไมล่ถถึง” และความหมายในทบีกี่นบีนี้
คพอ “ไปไมล่ถถึงสลิกี่งซถึกี่งตนไดล้ไลล่ตลิดตาม หรพอไปไมล่ถถึงทกันเวลา” การขาดจากสงล่าราศบีของพระเจล้าคพอ การมาไมล่ถถึง
ความเชพกี่อแทล้ในความโปรดปรานของพระเจล้าทบีกี่เราไมล่สมควรไดล้รกับในพระเยซรู ผรูล้ทรงเปป็นของประทานของ
พระองคร์ทบีกี่ใหล้แกล่เหลล่าคนบาปทบีกี่สมควรตกนรก คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ “ขาดจากพระคยุณของพระเจล้า” ถรูกจกัดอยรูล่ในกลยุล่ม
คนทบีกี่ถรูกพรูดถถึงในฮบีบรรู 6- พวกเขาเคยไดล้รกับความสวล่างแลล้ว พวกเขาไดล้ชลิม แตล่พวกเขาไมล่ไดล้ไปจนสยุดทาง คน
เหลล่านกันี้นเปป็นเหมพอนเหลล่าผรูล้ฟฟังทบีกี่เปป็น “ดลินหลินเยอะ” ในคจาอยุปมาเรพกี่องผรูล้หวล่านในมกัทธลิว 13- พวกเขางอกขถึนี้นมาชกักี่ว
ครรูล่ แตล่พวกเขาไมล่มบีรากทบีกี่ฝฟังอยรูล่ในพระวจนะ พวกเขาไมล่กลินนนี้จานม เนพนี้อ และไมล่ดพกี่มนนี้จาทบีกี่มบีชบีวลิตแหล่งพระวจนะ ดล้วย
เหตยุนบีนี้พวกเขาจถึงแหล้งเหบีกี่ยวไป พวกเขาไปดล้วยสกักพกัก แตล่พวกเขา “ขาดจากพระคยุณของพระเจล้า” และมาไมล่ถถึง
การมอบตกัวไวล้กกับพระเยซรูโดยความเชพกี่อ

เหลล่าผรูล้เชพกี่อแทล้จะตล้อง “ระวกังใหล้ดบี” ในครลิสตจกักรเกรงวล่าจะมบีคนเหลล่านกันี้นทบีกี่มาไมล่ถถึงพระคยุณของพระเจล้า 
คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่ออกผลทกันี้งหลายซถึกี่งจะเปป็นพยานรกับรองวล่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงสถลิตอยรูล่ในใจของพวกเขา 
เมพกี่อพบคนเหลล่านบีนี้ เรา (ในความรกัก ความกรยุณา และความอล่อนโยน) จะตล้องถอนพวกเขาออกดยุจดถึงดยุล้นฟฟนออก
มาจากการเผาไหมล้

เราจะดรูคนเหลล่านกันี้นออกไดล้อยล่างไรซถึกี่งขาดจากพระคยุณของพระเจล้าแลล้ว? คจาตอบนกันี้นงล่ายนลิดเดบียว: เมพกี่อ
เหลล่าผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วมาพบปะกกัน พวกเขากร็มบีพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์อยรูล่ภายใน และนบีกี่กร็นจาการรล่วมสามกัคคบี
ธรรมและความเปป็นนนี้จาหนถึกี่งใจเดบียวกกันมาโดยอกัตโนมกัตลิ ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายพรูดภาษาเดบียวกกัน แตล่มกันไมล่เปป็นเชล่นนบีนี้กกับใจ
ของผรูล้ใดทบีกี่มาไมล่ถถึงพระคยุณของพระเจล้า มบีหลายพกันคนวกันนบีนี้ทบีกี่ไดล้เขล้ารล่วมกกับครลิสตจกักรหนถึกี่ง พวกเขารกับบกัพตลิศมา 
พวกเขาเขล้าเรบียนรวบีและรล่วมประชยุมนมกัสการ พวกเขาถวายทรกัพยร์ของตน และจากรรูปลกักษณร์ทบีกี่ปรากฏภายนอก
ทกันี้งหมด พวกเขาดรูเหมพอนจะเปป็นครลิสเตบียนของจรลิง-แตล่ลถึก ๆ ในใจของพวกเขาคพอ ความวล่างเปลล่า ความหลิวทบีกี่ไมล่



เคยอลิกี่ม เพราะวล่าพวกเขามาไมล่ถถึงพระคยุณของพระเจล้า
อยล่างทบีกี่สอง เราจะตล้องระวกังใหล้ดบี “เกรงวล่าจะมบีรากแหล่งความขมขพกี่นแซมขถึนี้นมาทจาใหล้เกลิดความยยุล่งยากแกล่

พวกทล่าน และเปป็นเหตยุใหล้คนเปป็นอกันมากมลทลินไป”
ไมล่ตล้องสงสกัยเลยวล่าในทบีกี่นบีนี้เปาโลกจาลกังพรูดถถึงคจาเตพอนทบีกี่ถรูกใหล้ไวล้ในพระราชบกัญญกัตลิ 29:18: “เกรงวล่าใน

ทล่ามกลางพวกทล่าน จะมบีผรูล้ชายคนใด หรพอผรูล้หญลิงคนใด หรพอครอบครกัวใด หรพอเผล่าใด ซถึกี่งวกันนบีนี้ใจของเขาหกันไปจาก
พระเยโฮวาหร์พระเจล้าของพวกเรา เพพกี่อไปปรนนลิบกัตลิบรรดาพระของประชาชาตลิเหลล่านกันี้น เกรงวล่าในทล่ามกลาง
พวกทล่านจะมบีรากทบีกี่เกลิดเปป็นดบีหมบีและบอระเพร็ด”

เปป็นไปไดล้ทบีกี่คน ๆ หนถึกี่งในครลิสตจกักรจะมาไมล่ถถึงพระคยุณของพระเจล้า และพฤตลิกรรมของเขากร็เปป็นในแบบ
ทบีกี่การเชพกี่อแตล่ปากแบบจอมปลอมของเขายกังไมล่ปรากฏชกัด แตล่พอเวลาผล่านไปเรพกี่อย ๆ คนทบีกี่ไมล่ไดล้กลกับใจเชพกี่อจรลิง ๆ
ผรูล้นบีนี้ในทบีกี่ประชยุมกร็จะเรลิกี่มกล่อความวยุล่นวายแนล่นอน เขาอาจอยรูล่ตล่อไปไดล้นานหลายสกัปดาหร์ หลายเดพอน หรพอกระทกักี่ง
หลายปปีและเกร็บรากแหล่งความขมขพกี่นซล่อนไวล้ แตล่ทกันใดนกันี้นมกันกร็ผยุดขถึนี้นมา (อาจเพราะการทจาผลิดทบีกี่เขาคลิดไปเอง) 
และความขมขพกี่นเขล้ามาในครลิสตจกักร และทกันี้งทบีกี่ประชยุมกร็ไดล้รกับผลกระทบ! ความลล้มเหลวของสมาชลิกคนเดบียวในค
รลิสตจกักรสล่งผลกระทบตล่อทกันี้งทบีกี่ประชยุม มกันจะกล่อใหล้เกลิดความแตกแยก และหากปลล่อยไวล้ตล่อไป มกันจะทจาลายทกันี้งค
รลิสตจกักร มกันจะทจาใหล้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์เสบียพระทกัย จลิตวลิญญาณหลายดวงจะตล้องเสบียไปเพราะมกัน ดล้วยเหตยุนบีนี้ 
เหลล่าผรูล้เชพกี่อแทล้จถึงตล้องตพกี่นตกัว เฝป้าระวกัง ขยกันหมกักี่นดรูเกรงวล่าซาตานจะเปป็นเหตยุทจาใหล้บางสลิกี่งเกลิดขถึนี้นในครลิสตจกักรผล่าน
ทางความไมล่เชพกี่อ ผล่านทางความไมล่เชพกี่อฟฟัง หรพอผล่านทางใครสกักคนอยล่างอาคาน ใครสกักคนทบีกี่มบีประสบการณร์แบบ
จอมปลอม ถล้าคยุณอล่านโยชรูวา บททบีกี่ 7 คยุณจะคล้นพบวล่าไมล่ใชล่แคล่อาคานทบีกี่ตล้องทนทยุกขร์เพราะบาปของเขา: ชน
อลิสราเอลทกันี้งหมดตล้องทนทยุกขร์เพราะบาปของเขา-และมบีอบีกหลายตกัวอยล่างทบีกี่ถรูกบกันทถึกไวล้ในพระคกัมภบีรร์ มกันเปป็น
หนล้าทบีกี่อกันศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของศลิษยาภลิบาลทยุกคนทบีกี่จะตล้องทจาสลิกี่งสารพกัดเทล่าทบีกี่มนยุษยร์จะทจาไดล้เพพกี่อรกับประกกันวล่าไมล่มบี
ครลิสเตบียนปลอมเขล้ามาในครลิสตจกักรและกล่อความวยุล่นวาย

อยล่างทบีกี่สาม เราจะตล้องระวกังใหล้ดบี “เกรงวล่าจะมบีคนลล่วงประเวณบีคนใด หรพอคนหมลิกี่นประมาทเหมพอน
อยล่างเอซาว ผรูล้ไดล้ขายสลิทธลิธิ์บยุตรหกัวปปีของตนนกันี้นเสบียเพราะเหร็นแกล่อาหารคจาเดบียว” เหลล่าผรูล้สอนและนกัก
อรรถาธลิบายพระคกัมภบีรร์ไมล่เหร็นพล้องตรงกกันเกบีกี่ยวกกับพระคจาขล้อนบีนี้ คจากรบีกทบีกี่ใชล้ตรงนบีนี้สจาหรกับ “คนลล่วงประเวณบี” คพอ 
พอรนอส มกันเกบีกี่ยวขล้องกกับการลล่วงประเวณบีฝฝ่ายวลิญญาณ แตล่มกันกร็รวมถถึงบาปทบีกี่เปป็นการลล่วงประเวณบีจรลิง ๆ ดล้วย 
เชล่นเดบียวกกับการปฏลิบกัตลิตล่าง ๆ ทบีกี่มกักมากในกามและตกัณหาจกัด เอซาวจถึงเปป็นมากกวล่าคนลล่วงประเวณบีฝฝ่าย
วลิญญาณ

เอซาวเปป็นคน “หมลิกี่นประมาท” สล่วนทล้ายของพระคจาขล้อนบีนี้ทบีกี่บรรยายถถึงการกระทจาของเอซาวชบีนี้ใหล้เหร็น
อยล่างชกัดเจนวล่าการหมลิกี่นประมาทนกันี้นไมล่ใชล่แคล่การพรูดจาลบหลรูล่พระเจล้าหรพอใชล้พระนามตล่าง ๆ ของพระเจล้าในทาง
ทบีกี่ผลิด คจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “คนหมลิกี่นประมาท” คพอ เบะเบลอส และหมายถถึงการเหยบียบยกี่จาไปบนบางสลิกี่ง ตามทบีกี่ใชล้
กกับเอซาว คจานบีนี้หมายถถึงการเหยบียบยกี่จาไปบนสลิทธลิพลิเศษเหลล่านกันี้นทบีกี่เขาไดล้รกับจากพระเจล้า เขาไมล่แยแสสลิกี่งเหลล่านกันี้น
ของพระเจล้า เขาสนใจสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่อยรูล่ชกักี่วคราวมากกวล่า สลิกี่งตล่าง ๆ ของเนพนี้อหนกังมากกวล่าทบีกี่เขาสนใจสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่
ดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์และสลิทธลิพลิเศษตล่าง ๆ ตามแบบพระเจล้า (บกันทถึกเหตยุการณร์การกระทจาทบีกี่หมลิกี่นประมาทของเอ



ซาวถรูกบกันทถึกไวล้ในปฐมกาล 25 จงตกันี้งใจศถึกษาบทนกันี้นทกันี้งบท)
พระเจล้าทรงกจาหนดไวล้แลล้วใหล้ยาโคบ ไมล่ใชล่เอซาว ไดล้รกับพรนกันี้น แตล่เอซาวไมล่ไดล้ทราบเรพกี่องนบีนี้ เขาเปป็นบยุตร

หกัวปปีและคาดหวกังพรนกันี้นของบยุตรหกัวปปี-พรนกันี้นซถึกี่งมาพรล้อมกกับสลิทธลิธิ์ทบีกี่จะไดล้รกับสองสล่วนในความมกักี่งคกักี่งของบลิดาเขา 
แตล่พรนกันี้นกร็มาพรล้อมกกับสลิทธลิพลิเศษในการเปป็นประมยุขของครอบครกัวดล้วย และในฐานะประมยุขของครอบครกัว สลิทธลิ
พลิเศษในการเปป็นปยุโรหลิต ในกรณบีทบีกี่พลิเศษเฉพาะนบีนี้ พรของอลิสอกัคไปไกลกวล่าพรปกตลิธรรมดา: มกันมาพรล้อมกกับ
ความโปรดปรานในการเปป็นทายาทผรูล้หนถึกี่งในพกันธสกัญญานกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรงทจาไวล้กกับอกับราฮกัม

เอซาวเปป็นนายพราน และวกันหนถึกี่งเขากลกับมาจากทล้องทยุล่งในสภาพทบีกี่หลิวโซมาก เขาไดล้กลลิกี่นอาหารทบีกี่ยาโค
บกจาลกังปรยุงอยรูล่และขอกลินอาหารนกันี้นบล้าง ยาโคบเปป็นคนทบีกี่เจล้าเลล่หร์ เขาตล่อรองกกับพบีกี่ชายของตน เขาบอกเอซาววล่า
เขาจะยกขล้าวตล้มนกันี้นใหล้แกล่เอซาวหากเอซาวยอมสละสลิทธลิบยุตรหกัวปปีของตน เอซาวตอบกลกับแบบชยุล่ย ๆ วล่า “ดรูเถลิด
ขล้ากจาลกังจะตายอยรูล่แลล้ว และสลิทธลิธิ์บยุตรหกัวปปีนบีนี้จะเปป็นประโยชนร์อะไรแกล่ขล้าเลล่า” ในคจาพรูดนกันี้นเอซาวเปป็นคนหมลิกี่น
ประมาทแลล้ว เขารรูล้วล่าเขาไมล่ไดล้กจาลกังจะตาย วล่าเขาจะไมล่ตายเพราะความหลิว-และถถึงแมล้วล่าเขาจะใกลล้ตายจรลิง ๆ 
ถล้าเขามบีความเคารพตล่อพระเจล้าและมบีความเชพกี่อในพระเจล้า เขากร็คงยอมตายดบีกวล่าทบีกี่จะปฏลิเสธสถานะ ตจาแหนล่ง 
และสลิทธลิพลิเศษทบีกี่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกล่บยุตรหกัวปปี! เขาแสดงใหล้เหร็นความไมล่แยแสเลยสกักนลิดตล่อสลิกี่งตล่าง ๆ ของ
พระเจล้า ทกัศนคตลิของเขาสนใจแตล่เนพนี้อหนกังตกันี้งแตล่ตล้นจนจบ เขาเปป็นคนไมล่บรลิสยุทธลิธิ์ เขาเปป็นคนหนถึกี่งในพวกนกันี้นทบีกี่
เปาโลกลล่าวถถึงในฟปีลลิปปปี 3:19 “ปลายทางของคนเหลล่านกันี้นคพอความพลินาศ ผรูล้ซถึกี่งพระของพวกเขาคพอกระเพาะของ
ตน และผรูล้ซถึกี่งสงล่าราศบีของพวกเขาอยรูล่ในความอกับอายของพวกเขา ผรูล้ซถึกี่งสนใจในสลิกี่งทกันี้งหลายแหล่งโลก”

เอซาวไมล่ใชล่คนสยุดทล้ายทบีกี่ขายสลิทธลิโดยกจาเนลิดของตน มบีหลายหมพกี่นคนนกับแตล่นกันี้นเปป็นตล้นมา ไมล่ตล้องสงสกัย
เลยวล่าบางคนทบีกี่อล่านขล้อความเหลล่านบีนี้กระทกักี่งตอนนบีนี้กร็กจาลกังขายสลิทธลิโดยกจาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของตนในราคาถรูกพอ 
ๆ กกับนนี้จาซยุปชามหนถึกี่งทบีกี่เอซาวไดล้ขายสลิทธลิบยุตรหกัวปปีของตนเพพกี่อแลกมกันมา ขอพระเจล้าโปรดเมตตาชายและหญลิง
ทกันี้งหลายทบีกี่ใชล้ชบีวลิตเพพกี่อตอบสนองเนพนี้อหนกังดล้วยเถลิด! พวกเขากลิน พวกเขาดพกี่ม พวกเขาสนยุกสนานรพกี่นเรลิง พวกเขาใชล้
ชบีวลิตและทจาตกัวราวกกับวล่าพวกเขาถรูกลลิขลิตใหล้ใชล้ชบีวลิตอยรูล่บนโลกนบีนี้ตลอดไป แตล่มนยุษยร์จะไดล้ประโยชนร์อะไรหากเขา
ไดล้โลกทกันี้งใบ ไดล้กลิน ดพกี่ม และสนยุกสนานรพกี่นเรลิง-และจากนกันี้นกร็ตายไปและหลงหายเปป็นนลิตยร์โดยปราศจากพระเจล้า?
ขอพระเจล้าโปรดชล่วยเราทบีกี่จะตรวจคล้นใจของเราและแนล่ใจวล่าเราบกังเกลิดใหมล่แลล้วและเราไมล่ไดล้กจาลกังขายทอด
ตลาดเพพกี่อแลกกกับสลิกี่งตล่าง ๆ ของโลก

ขล้อ 17: “เพราะพวกทล่านทราบอยรูล่แลล้ววล่า ภายหลกังเมพกี่อเขาอยากทบีกี่จะไดล้รกับคจาอวยพรนกันี้นเปป็นมรดก เขา
กร็ไดล้ถรูกปฏลิเสธเสบีย เพราะเขาแสวงหาสถานทบีกี่แหล่งการกลกับใจเสบียใหมล่ไมล่พบ ถถึงแมล้วล่าเขาแสวงหามกันอยล่าง
กระวนกระวายดล้วยนนี้จาตาไหล”

มบีความเขล้าใจผลิดเยอะเกบีกี่ยวกกับพระคจาขล้อนบีนี้ การกลกับใจใหมล่ทบีกี่ถรูกเสาะหา (แตล่ไมล่พบ) โดยเอซาวนกันี้น ไมล่ใชล่
การเปลบีกี่ยนความคลิดของเขาเอง เขาไมล่ไดล้แสวงหาสลิกี่งนกันี้น เขาแสวงหาทบีกี่จะเปลบีกี่ยนความคลิดของอลิสอกัค สลิกี่งทบีกี่เอซาว
แสวงหาดล้วยนนี้จาตาไหล (และผมนถึกภาพออกเลยวล่าเขาแสดงใหล้เหร็นการรล้องหล่มรล้องไหล้จรลิง ๆ) คพอ พรนกันี้น แตล่เขา 
“แสวงหาสถานทบีกี่แหล่งการกลกับใจเสบียใหมล่ไมล่พบ” อลิสอกัคปฏลิเสธเขา กลล่าวอบีกนกัยหนถึกี่ง เอซาวไมล่พบทบีกี่ใดเลย
สจาหรกับการเปลบีกี่ยนความคลิดในตกัวบลิดาของเขา ถถึงแมล้เขาไดล้แสวงหาพรนกันี้นอยล่างขยกันขกันแขร็งดล้วยนนี้จาตาไหล



บกันทถึกเหตยุการณร์การรล้องไหล้ของเอซาวถรูกพบในปฐมกาล 27:34-41 จงตกันี้งใจศถึกษามกัน เขากลินนนี้จาซยุป 
เขาอลิกี่มทล้อง และเขาคลิดถถึงแตล่สล่วนของธยุรกรรมนกันี้นทบีกี่มาพรล้อมกกับผลกจาไรทบีกี่จกับตล้องไดล้ของมกัน ผมสงสกัยจรลิง ๆ 
วล่าการขาดทยุนฝฝ่ายวลิญญาณของเขาเคยเขล้าหกัวของเขาบล้างหรพอไมล่

เอซาวจะกลกับใจใหมล่กร็ไดล้หากเขาปรารถนาเชล่นนกันี้น แตล่เขาไมล่ไดล้ปรารถนาทบีกี่จะกลกับใจจากบาปทบีกี่เขาไดล้
กระทจา เขาเปป็นทยุกขร์โศกเศรล้าเพราะการขาดทยุนทางวกัตถยุของเขา ถล้าเขาไดล้คยุกเขล่าและรล้องทรูลตล่อพระเจล้าอยล่าง
จรลิงใจ เขากร็คงกลกับใจเสบียใหมล่ไดล้ แตล่แทนทบีกี่จะทจาเชล่นนกันี้น เขามาไมล่ถถึงพระคยุณของพระเจล้า ในการดรูหมลิกี่นสลิทธลิ
บยุตรหกัวปปีของตน เอซาวไดล้หมลิกี่นประมาทพระเจล้า เขาไมล่ไดล้กจาลกังไลล่ตามสกันตลิสยุขและความบรลิสยุทธลิธิ์อยล่างแนล่นอน: 
เขาเสาะแสวงหาผลกจาไรฝฝ่ายโลกและความอลิกี่มหนจาฝฝ่ายเนพนี้อหนกัง

ในประสบการณร์ของเอซาว เราพบภาพประกอบของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับอกันตรายรล้ายแรงของการเพลิกเฉย
ทกัศนคตลิของหกัวใจทบีกี่มบีตล่อสลิกี่งตล่าง ๆ ของพระเจล้าทบีกี่เปาโลกจาลกังวลิงวอนใหล้กระทจานบีนี้ เปาโลกจาลกังพรูดกกับเหลล่าผรูล้เชพกี่อ
ชาวฮบีบรรู ซถึกี่งหลายคนในพวกเขายกังผรูกพกันอยรูล่กกับศาสนาของบรรพบยุรยุษของพวกเขา พวกเขาไดล้เอล่ยปากยอมรกับ
ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียน แตล่พวกเขาไมล่ไดล้ยอมจจานนใจของตน พวกเขาไมล่เตร็มใจทบีกี่จะยอมจจานนอยล่างเตร็มทบีกี่ตล่อ
พระคยุณของพระเจล้าและยอมรกับพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วของพระเยซรูครลิสตร์ พวกเขาไมล่ไดล้กจาลกังคลิดอยล่างถรูก
ตล้องเกบีกี่ยวกกับพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้าผรูล้ซถึกี่งถรูกประทานใหล้ ผรูล้ไดล้สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้นเพพกี่อ
ทจาใหล้ความรอดเปป็นไปไดล้สจาหรกับใครกร็ตามทบีกี่จะยอมรกับการลบมลทลินของพระองคร์ มกันเปป็นสลิทธลิโดยกจาเนลิดของ
ทยุกคนทบีกี่จะบกังเกลิดจากพระวลิญญาณ แตล่พวกเขาตล้องปรารถนาของประทานนบีนี้ของพระเจล้าและรกับมกันไวล้ พวกเขา
ไมล่สามารถดรูหมลิกี่นสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณและเชบีกี่ยวชาญสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายเนพนี้อหนกัง และจากนกันี้นกร็หวกังวล่า
จะไดล้รกับการอวยพรจากพระเจล้าในความรอดไดล้ มกันเปป็นสลิทธลิโดยกจาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของผรูล้เชพกี่อทยุกคนเชล่นกกันทบีกี่จะ
เพลลิดเพลลินกกับพระคยุณของพระเจล้า ความเตร็มบรลิบรูรณร์ของพระวลิญญาณ และสลิทธลิพลิเศษตล่าง ๆ ของพระคยุณ แตล่
ผรูล้เชพกี่อหลายคนมาไมล่ถถึงสลิกี่งนบีนี้ ถล้าเราอยากเพาะปลรูกสกันตลิสยุขและความบรลิสยุทธลิธิ์ เรากร็ตล้องจกับจล้องทบีกี่พระเยซรู ผรูล้ใหล้
กจาเนลิดและผรูล้ทรงทจาใหล้ความเชพกี่อของเราสจาเรร็จ เราตล้องไมล่เพลิกเฉยตล่อสลิกี่งตล่าง ๆ ของพระเจล้า

ผทูจ้เชสยิ่อทอันั้งหลายไมญ่ไดจ้มาถถึงภทูเขาซฮีนาย แตญ่มาถถึงภทูเขาศยโยน
ขล้อ 18: “เพราะวล่าพวกทล่านไมล่ไดล้มาถถึงภรูเขาทบีกี่จะถรูกตล้องไดล้ และทบีกี่ไดล้ไหมล้ไฟแลล้ว และถถึงทบีกี่ดจามพด และ

ถถึงทบีกี่มพดมลิด และถถึงทบีกี่พายยุใหญล่”
ในทบีกี่นบีนี้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงแสดงใหล้เราเหร็นความแตกตล่างอกันนล่าประทกับใจระหวล่างพระราชบกัญญกัตลิ

กกับพระคยุณ ในทบีกี่นบีนี้เราเหร็นวล่ามนยุษยร์ทบีกี่ผลิดบาปทกันี้งหลายอยรูล่หล่างไกลจากพระเจล้ามากขนาดไหน และผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลาย
อยรูล่ใกลล้กกับพระเจล้ามากขนาดไหนผล่านทางพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วนกันี้นของพระครลิสตร์

ภรูเขาทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในวลบีแรกของพระคจาขล้อนบีนี้เปป็นสลิกี่งทบีกี่เหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูคยุล้นเคยดบี และขณะทบีกี่เปาโลชบีนี้
ใหล้เหร็นถถึงความนล่าสะพรถึงกลกัวเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อมโยงกกับภรูเขาซบีนาย พวกเขากร็เขล้าใจภาษาของเขาอยล่างถล่องแทล้ เมพกี่อ
พระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์กจาลกังจะประทานพระราชบกัญญกัตลิใหล้แกล่ชนชาตลิอลิสราเอล หลกังจากทบีกี่โมเสสไดล้บอก
ประชาชนถถึงพระดจารกัสเหลล่านกันี้นของพระเยโฮวาหร์ซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับพกันธสกัญญาทบีกี่จะมานกันี้น พระเจล้ากร็ตรกัสแกล่โมเสส
วล่า “ดรูเถลิด เรามาหาเจล้าในเมฆหนาทถึบกล้อนหนถึกี่ง เพพกี่อประชากรจะไดล้ยลินเมพกี่อเราพรูดกกับเจล้า และจะไดล้เชพกี่อเจล้า



ตลอดไป” และโมเสสไดล้กราบทรูลบรรดาถล้อยคจาของประชากรตล่อพระเยโฮวาหร์ และพระเยโฮวาหร์ตรกัสกกับโมเสส
วล่า “จงไปหาประชากร และชจาระพวกเขาใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ในวกันนบีนี้และพรยุล่งนบีนี้ และใหล้พวกเขาซกักเสพนี้อผล้าของตนเสบียใหล้
สะอาด และจงเตรบียมตกัวไวล้ใหล้พรล้อมสจาหรกับวกันทบีกี่สาม เพราะในวกันทบีกี่สามนกันี้นพระเยโฮวาหร์จะเสดร็จลงมาในสายตา
ของประชากรทกันี้งสลินี้นบนภรูเขาซบีนาย และเจล้าจงกจาหนดเขตตล่าง ๆ ใหล้ประชากรอยรูล่รอบ ๆ โดยกลล่าววล่า ‘พวกทล่าน
เองจงระวกังใหล้ดบี วล่าพวกทล่านไมล่ขถึนี้นไปบนภรูเขานกันี้น หรพอแตะตล้องเชลิงภรูเขานกันี้น ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ถรูกตล้องภรูเขานกันี้นจะถรูก
ประหารชบีวลิตอยล่างแนล่นอน จงอยล่าใหล้มพอใด ๆ แตะตล้องภรูเขานกันี้นเลย แตล่ผรูล้นกันี้นจะถรูกหลินขวล้างใหล้ตายเปป็นแนล่ หรพอ
ถรูกยลิงทะลยุ ไมล่วล่าจะเปป็นสกัตวร์หรพอเปป็นมนยุษยร์กร็ดบี อยล่าไวล้ชบีวลิตเลย’ เมพกี่อแตรนกันี้นเปฝ่าเสบียงยาว พวกเขาจงขถึนี้นมายกัง
ภรูเขานกันี้น” (อพย. 19:9-13)

ในยยุคมหกัศจรรยร์นบีนี้แหล่งพระคยุณ ยยุคแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นบีนี้ซถึกี่งเปป็นไปไดล้เพราะการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง 
และการคพนพระชนมร์ของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า เราไดล้รกับเชลิญใหล้เขล้าไปในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดดล้วยใจกลล้า-ไมล่ใชล่ดล้วยความ
หวาดกลกัว แตล่ดล้วยความมกักี่นใจและความเชพกี่อมกักี่น “พวกเราดจาเนลินโดยความเชพกี่อ มลิใชล่โดยการมองเหร็น” (2 คร. 
5:7) ชาวอลิสราเอลเหลล่านกันี้นสามารถมองเหร็นภรูเขาซบีนาย มกันปรากฏแกล่ตาอยล่างชกัดแจล้ง แตล่พวกเขาไมล่กลล้าแตะ
ตล้องมกัน การทจาเชล่นนกันี้นหมายถถึงความตายทกันทบี ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงยพนอยรูล่แตล่ไกลพรล้อมกกับความกลกัวและตกัวสกักี่น แตล่
พวกเราไดล้รกับเชลิญใหล้เขล้าไปภายในมล่านนกันี้น “โดยทางทบีกี่ใหมล่และทบีกี่มบีชบีวลิต”-พระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วนกันี้นของพระ
เยซรูครลิสตร์เจล้า

พระราชบกัญญกัตลิไมล่ไดล้ถรูกประทานใหล้เพพกี่อทจาใหล้มนยุษยร์เปป็นคนชอบธรรมและสมบรูรณร์ แตล่เพพกี่อเรบียกรล้อง
จากพวกเขาสลิกี่งซถึกี่งพวกเขาไมล่มบีทางทจาไดล้ ประชาชนอลิสราเอลกลล่าววล่า “สลิกี่งสารพกัดทบีกี่พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสนกันี้น พวก
เราจะกระทจาตาม” (อพย. 19:8) แตล่ผล่านไปไมล่นานพวกเขากร็เรลิกี่มทจาพระทองคจาในรรูปของลรูกวกัวตกัวหนถึกี่ง และพวก
เขากร็นมกัสการมกัน

ภรูเขาซบีนาย “ไหมล้ไฟ” โมเสสกลล่าวแกล่ชนอลิสราเอลวล่า “พระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสกกับพวกทล่านหนล้าตล่อหนล้า
ในภรูเขานกันี้น ออกมาจากทล่ามกลางเพลลิง (ขล้าพเจล้าไดล้ยพนอยรูล่ระหวล่างพระเยโฮวาหร์กกับพวกทล่านในเวลานกันี้น เพพกี่อจะ
สจาแดงพระวจนะของพระเยโฮวาหร์แกล่พวกทล่าน ดล้วยวล่าพวกทล่านไดล้หวาดกลกัวเพราะเหตยุเพลลิงนกันี้น และไมล่ไดล้ขถึนี้น
ไปในภรูเขานกันี้น)...” (พบญ. 5:4,5) 

“ไฟ” สพกี่อถถึงการพลิพากษาของพระเจล้ากล่อนความบรลิสยุทธลิธิ์และความชอบธรรมทบีกี่หาใดเทบียบของพระองคร์ 
พระคจาขล้อสยุดทล้ายในบทนบีนี้ประกาศวล่า “พระเจล้าของพวกเรานกันี้นทรงเปป็นเพลลิงทบีกี่เผาผลาญ”

“เพราะวล่าพวกทล่านไมล่ไดล้มา…ถถึงทบีกี่ดจามพด และถถึงทบีกี่มพดมลิด และถถึงทบีกี่พายยุใหญล่” ทบีกี่ดจามพดตรงขล้ามอยล่าง
ชกัดเจนกกับพระเยซรูผรูล้ทรงเปป็น “ความสวล่างของโลก” ทบีกี่มพดมลิดกลล่าวถถึงเมฆนกันี้นทบีกี่ซล่อนพระเจล้าไวล้จากการมองเหร็น
ของชนชาตลิอลิสราเอล พายยุใหญล่ เชล่นสายลมนกันี้นทบีกี่เอลบียาหร์ไดล้เหร็น (1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 19:11) บล่งบอกถถึงพระพลิโรธอกัน
ดยุเดพอดและฤทธานยุภาพของพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

“พระเจล้าทรงเปป็นความรกัก” (1 ยอหร์น 4:8) แตล่การเผยใหล้ประจกักษร์อกันเตร็มเปปีปี่ยมแหล่งความรกักอกันยลิกี่งใหญล่
ของพระองคร์ไมล่อาจถรูกนจาเสนอในพระราชบกัญญกัตลิภายใตล้ระบบโมเสสไดล้ การเผยใหล้ประจกักษร์อกันเตร็มเปปีปี่ยมแหล่ง
ความรกักของพระเจล้ารอคอย “การครบกจาหนดของเวลา” เมพกี่อพระองคร์ทรงสล่งพระบยุตรของพระองคร์มา (กท. 



4:4,5) ยอหร์นผรูล้เปป็นทบีกี่รกักบอกเราวล่า “...พระราชบกัญญกัตลิไดล้ถรูกประทานใหล้โดยทางโมเสส แตล่พระคยุณและความ
จรลิงไดล้มาโดยทางพระเยซรูครลิสตร์” (ยอหร์น 1:17) เปาโลประกาศวล่าโดยการกระทจาตล่าง ๆ ของพระราชบกัญญกัตลิ 
ไมล่มบีเนพนี้อหนกังใดจะถรูกนกับวล่าเปป็นผรูล้ชอบธรรมไดล้ แตล่พระเยซรูตรกัสวล่า “ทล่านทกันี้งหลายจะรรูล้จกักความจรลิง และความ
จรลิงนกันี้นจะทจาใหล้ทล่านทกันี้งหลายเปป็นไท…ถล้าพระบยุตรจะทรงกระทจาใหล้ทล่านทกันี้งหลายเปป็นไท ทล่านทกันี้งหลายกร็จะเปป็น
ไทจรลิง ๆ” (ยอหร์น 8:32,36)

ขล้อ 19: “และถถึงเสบียงแตร และถถึงพระสยุรเสบียงตรกัสแหล่งพระดจารกัสทกันี้งหลาย ซถึกี่งพระสยุรเสบียงนกันี้นคนเหลล่า
นกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินแลล้วไดล้อล้อนวอนขอไมล่ใหล้พระดจารกัสนกันี้นถรูกกลล่าวแกล่พวกเขาอบีก”

ในยยุคแหล่งพระคยุณอกันเปปีปี่ยมสยุขนบีนี้ ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วไมล่ไดล้มาถถึง “เสบียงแตร” และไมล่ไดล้มา
ถถึง “พระสยุรเสบียงตรกัสแหล่งพระดจารกัสทกันี้งหลาย” ดกังทบีกี่ปรากฏทบีกี่ภรูเขาซบีนาย: “และตล่อมาในรยุล่งเชล้าวกันทบีกี่สาม มบี
ฟป้ารล้องและฟป้าแลบทกันี้งหลาย และมบีเมฆหนาทถึบกล้อนหนถึกี่งบนภรูเขานกันี้น และมบีเสบียงแตรดกังสนกักี่น จนประชากรทยุก
คนทบีกี่อยรูล่ในคล่ายนกันี้นตกัวสกักี่น” (อพย. 19:16)

“และพระเยโฮวาหร์ไดล้ตรกัสกกับพวกทล่านออกมาจากทล่ามกลางเพลลิง พวกทล่านไดล้ยลินพระสยุรเสบียงแหล่งพระ
วจนะเหลล่านกันี้น แตล่ไมล่ไดล้เหร็นรรูปสกัณฐานใดเลย พวกทล่านไดล้ยลินพระสยุรเสบียงเทล่านกันี้น” (พระราชบกัญญกัตลิ 4:12)

เสบียงแตรนกันี้นจากภรูเขาซบีนายนล่าสะพรถึงกลกัวมากเสบียจนชาวอลิสราเอลเหลล่านกันี้นตกัวสกักี่นดล้วยความกลกัวยลิกี่งนกัก
เมพกี่อพวกเขาไดล้ยลินมกัน “พระสยุรเสบียงตรกัสแหล่งพระดจารกัสทกันี้งหลาย”-และพระดจารกัสนกันี้นคพอพระเจล้าทบีกี่กจาลกังตรกัส เรา
เรบียนรรูล้ตรงนบีนี้ในหนกังสพอฮบีบรรูวล่า “คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ยลินแลล้วไดล้อล้อนวอนขอไมล่ใหล้พระดจารกัสนกันี้นถรูกกลล่าวแกล่พวกเขา
อบีก” แตรของพระเจล้าเปป็นเหตยุใหล้ชาวอลิสราเอลเหลล่านกันี้นเตร็มไปดล้วยความกลกัวและพวกเขารกับรรูล้ถถึงฤทธานยุภาพของ
พระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระดจารกัสทกันี้งหลายในทบีกี่นบีนี้แนล่นอนวล่าหมายถถึงถล้อยคจาของบกัญญกัตลิสลิบประการนกันี้น และ
ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้กล่อใหล้เกลิดความขนพองสยองเกลล้าในใจของชาวอลิสราเอลเหลล่านกันี้น จนทจาใหล้พวกเขารล้องบอก
โมเสสวล่า “ทล่านจงพรูดกกับพวกเราเถลิด และพวกเราจะฟฟัง แตล่อยล่าใหล้พระเจล้าตรกัสกกับพวกเราเลย เกรงวล่าพวกเรา
จะตาย” (อพย. 20:19) โดยคจาพรูดนบีนี้เราจถึงทราบวล่าเมพกี่อพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ตรกัส พระองคร์กร็ตรกัสดล้วยฤทธานยุ
ภาพใหญล่ยลิกี่ง และเสบียงของพระองคร์เปป็นเหตยุใหล้ผรูล้คนหวาดกลกัวยลิกี่งนกัก

ขล้อ 20 และ 21: “(เพราะวล่าพวกเขาทนตล่อสลิกี่งซถึกี่งทรงบกัญญกัตลิไวล้นกันี้นไมล่ไดล้วล่า “และถล้าแมล้แตล่สกัตวร์แตะตล้อง
ภรูเขานกันี้น มกันกร็จะตล้องถรูกหลินขวล้างใหล้ตาย หรพอแทงทะลยุดล้วยแหลนใหล้ตาย” และสลิกี่งทบีกี่เหร็นนกันี้นนล่ากลกัวจรลิง ๆ จน
โมเสสไดล้กลล่าววล่า “ขล้าพเจล้ากลกัวและตกัวสกักี่นยลิกี่งนกัก”)”

ขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้อยรูล่ในวงเลร็บ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นตรงนบีนี้ถถึงความรยุนแรงของพระบกัญชา
นกันี้นทบีกี่พระเจล้าประทานใหล้ทบีกี่ภรูเขาซบีนาย และทรงใหล้รายละเอบียดเพลิกี่มเตลิมเกบีกี่ยวกกับภาพทบีกี่นล่ากลกัวนกันี้นเมพกี่อพระเจล้า
ประทานพระราชบกัญญกัตลิใหล้แกล่โมเสสทบีกี่ซบีนาย จากบกันทถึกเหตยุการณร์ในหนกังสพอฮบีบรรู เราเรบียนรรูล้วล่าแมล้แตล่โมเสสกร็
หวาดกลกัวเมพกี่อเหร็นพระเดชานยุภาพและฤทธลิธิ์อจานาจของพระเจล้าผรูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

ในทบีกี่นบีนี้เราเหร็นความแตกตล่างอกันนล่าประทกับใจระหวล่างความเขล้มงวดของพระราชบกัญญกัตลิกกับสงล่าราศบีเหลล่า
นกันี้นของพระคยุณ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหล้เหร็นภาพอกันนล่าสะพรถึงทบีกี่ชนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นถรูกกลล่าววล่าไดล้มาถถึง: 
ภรูเขานกันี้นทบีกี่จะถรูกตล้องไดล้ ภรูเขานกันี้นทบีกี่ลยุกไหมล้ ทบีกี่ดจามพด ทบีกี่มพดมลิด พายยุใหญล่ เสบียงแตร และพระสยุรเสบียงตรกัสแหล่งพระ



ดจารกัสทกันี้งหลาย
ในขล้อพระคจาตล่อ ๆ ไป เราจะเหร็นสลิทธลิพลิเศษของผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วในยยุคแหล่งพระคยุณนบีนี้ ภายใตล้พกันธ

สกัญญาใหมล่ แปดสลิกี่งใหมล่อกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีถรูกเอล่ยชพกี่อในความแตกตล่างอยล่างสลินี้นเชลิงกกับสภาพการณร์เหลล่านกันี้นแหล่ง
ความนล่าสะพรถึงกลกัวทบีกี่มาพรล้อมกกับการประทานพระราชบกัญญกัตลินกันี้น จงจจาใหล้ขถึนี้นใจวล่าพระราชบกัญญกัตลิมาโดย
โมเสส พระคยุณและความจรลิงมาโดยพระเยซรูครลิสตร์

ขล้อ 22-24: “แตล่พวกทล่านไดล้มาถถึงภรูเขาศลิโยน และมาถถึงนครของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ คพอกรยุง
เยรรูซาเลร็มแหล่งสวรรคร์ และมาถถึงทบีกี่ชยุมนยุมของทรูตสวรรคร์มากมายเหลพอทบีกี่จะนกับไดล้ และมาถถึงทบีกี่ชยุมนยุมอกันใหญล่และ
ครลิสตจกักรของบยุตรหกัวปปี ผรูล้ซถึกี่งมบีชพกี่อจารถึกไวล้ในสวรรคร์แลล้ว และมาถถึงพระเจล้าผรูล้ทรงพลิพากษาคนทกันี้งปวง และมาถถึง
เหลล่าจลิตวลิญญาณของบรรดาคนชอบธรรมซถึกี่งถถึงความสมบรูรณร์แลล้ว และมาถถึงพระเยซรูผรูล้เปป็นคนกลางแหล่งพกันธ
สกัญญาใหมล่ และมาถถึงพระโลหลิตแหล่งการประพรมทบีกี่พรูดสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ดบีกวล่าโลหลิตของอาแบล”

ผมอยากเตพอนความจจาคยุณอบีกครกันี้งวล่าจดหมายฝากฉบกับนบีนี้เดลิมทบีถรูกเขบียนถถึงชาวฮบีบรรู มกันไมล่ไดล้ถรูกเขบียนถถึง
พวกคนตล่างชาตลิ แมล้วล่ามกันเปป็นประโยชนร์สจาหรกับเรากร็ตาม เชล่นเดบียวกกับพระคกัมภบีรร์ทยุกตอน (2 ทธ. 3:16) คนตล่าง
ชาตลิไมล่เคยอยรูล่ทบีกี่ภรูเขาซบีนาย คนตล่างชาตลิไมล่เคยอยรูล่ภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ พระราชบกัญญกัตลินกันี้นเปป็นเรพกี่องระหวล่าง
พระเจล้ากกับชนชาตลิอลิสราเอลเทล่านกันี้น แตล่พระพรนกันี้นของพกันธสกัญญาใหมล่ทบีกี่ประทานใหล้แกล่ชนชาตลิอลิสราเอลกร็มบี
มายกังพวกคนตล่างชาตลิเชล่นกกัน ภายใตล้พระคยุณไมล่มบีทกันี้งยลิวและตล่างชาตลิ ทาสและไท ทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วอยรูล่ใน
กายเดบียวกกัน ดกังนกันี้นผรูล้เชพกี่อจถึงไมล่มาถถึงภรูเขานกันี้นซถึกี่งมบีความนล่าสะพรถึงกลกัวเหลล่านกันี้น เสบียงแตรของมกัน ฟป้ารล้องและ
ฟป้าแลบของมกัน! ผรูล้เชพกี่อมาถถึงภรูเขาศลิโยน และมาถถึงอภลิสลิทธลิธิ์มหกัศจรรยร์ทกันี้งสลินี้นทบีกี่มกันมบีใหล้

ตามทบีกี่ไดล้กลล่าวไปแลล้ว มบีจยุดเดล่นแสนมหกัศจรรยร์แปดประการทบีกี่พรูดถถึงสลิทธลิพลิเศษเหลล่านกันี้นของผรูล้เชพกี่อทบีกี่
บกังเกลิดใหมล่แลล้วในพระครลิสตร์ ซถึกี่งรอดโดยพระคยุณของพระเจล้า:

1. “พวกทล่านไดล้มาถถึงภรูเขาศลิโยน 
2. และมาถถึงนครของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ 
3. คพอกรยุงเยรรูซาเลร็มแหล่งสวรรคร์ 
4. และมาถถึงทบีกี่ชยุมนยุมของทรูตสวรรคร์มากมายเหลพอทบีกี่จะนกับไดล้ และมาถถึงทบีกี่ชยุมนยุมอกันใหญล่
5. และครลิสตจกักรของบยุตรหกัวปปี 
6. และมาถถึงเหลล่าจลิตวลิญญาณของบรรดาคนชอบธรรมซถึกี่งถถึงความสมบรูรณร์แลล้ว
7. และมาถถึงพระเยซรูผรูล้เปป็นคนกลางแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่ 
8. และมาถถึงพระโลหลิตแหล่งการประพรมทบีกี่พรูดสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ดบีกวล่าโลหลิตของอาแบล

เรามาถถึง “ภรูเขาศลิโยน” แลล้ว ในเพลงสดยุดบี 132:13,14 เราอล่านวล่า “เพราะพระเยโฮวาหร์ทรงเลพอกศลิ
โยนแลล้ว พระองคร์ทรงปรารถนามกันเพพกี่อเปป็นทบีกี่ประทกับของพระองคร์ “นบีกี่เปป็นทบีกี่พจานกักของเราเปป็นนลิตยร์ เราจะอาศกัย
อยรูล่ทบีกี่นบีกี่ เพราะเราปรารถนามกันแลล้ว”

ในแงล่คจาพยากรณร์ พระพรเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกพรูดถถึงในการเชพกี่อมโยงกกับภรูเขาศลิโยนเกบีกี่ยวขล้องกกับชนชาตลิทบีกี่ถรูก
เลพอกสรรของพระเจล้า นกักี่นคพอชนชาตลิอลิสราเอล; กกับยยุคพกันปปีนกันี้นเมพกี่อพระเยซรูครลิสตร์เจล้า, พระเมสสลิยาหร์ของพวก



เขา, จะเสดร็จมาอบีกทบีในฐานะกษกัตรลิยร์และจะทรงสถาปนาอาณาจกักรของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกนบีนี้-แตล่อาณาจกักร
นกันี้นถรูกสกัญญาไวล้แกล่ชนชาตลิอลิสราเอลอยล่างเฉพาะเจาะจง: “ถถึงอยล่างนกันี้น เราไดล้ตกันี้งกษกัตรลิยร์ของเราไวล้แลล้วบนศลิโยน 
ภรูเขาอกันบรลิสยุทธลิธิ์ของเรา” (เพลงสดยุดบี 2:6) นบีกี่กลล่าวถถึงพระพรในอนาคตสจาหรกับชนชาตลิอลิสราเอลในระหวล่างการ
ครอบครองชล่วงหนถึกี่งพกันปปีนกันี้นของพระครลิสตร์ ประชาชาตลิทกันี้งปวงจะแหล่แหนกกันมายกังศลิโยนเพราะวล่ามกันเปป็นสถาน
ทบีกี่ทบีกี่จอมกษกัตรลิยร์จะทรงครองราชยร์: “และเราจะทจาใหล้เธอทบีกี่เคยขาพลิการนกันี้นเปป็นคนทบีกี่เหลพออยรูล่ และเธอทบีกี่เคยถรูก
ขกับไลล่ไปไกลนกันี้นเปป็นประชาชาตลิทบีกี่เขล้มแขร็ง และพระเยโฮวาหร์จะทรงปกครองเหนพอเขาทกันี้งหลายในภรูเขาศลิโยน
ตกันี้งแตล่บกัดนบีนี้สพบไปเปป็นนลิตยร์” (มบีคาหร์ 4:7)

เปาโลกจาลกังเนล้นยนี้จาความจรลิงของพระเจล้าทบีกี่วล่าเหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูจะตล้องมายกังภรูเขาศลิโยนแทนทบีกี่จะไปยกัง
ภรูเขาซบีนาย พวกเขาไมล่ถรูกผรูกมกัดโดยพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสอบีกตล่อไปแลล้ว เพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจยุดจบ
ของพระราชบกัญญกัตลิเพพกี่อความชอบธรรมแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เชพกี่อ พระองคร์ทรงทจาใหล้ทยุกตกัวอกักษรและทยุกจยุดของพระ
ราชบกัญญกัตลิสจาเรร็จแลล้ว ดกังนกันี้นมกันจถึงไมล่ใชล่ภรูเขาซบีนาย (ภรูเขาแหล่งพระราชบกัญญกัตลิและความนล่าสะพรถึงกลกัว) สจาหรกับ
ชนชาตลิอลิสราเอลอบีกตล่อไป แตล่เปป็นภรูเขาศลิโยน (ภรูเขาแหล่งพระคยุณและการอวยพร) “ซถึกี่งไมล่มบีพวกกรบีกหรพอพวกยลิว 
ผรูล้ทบีกี่เขล้าสยุหนกัตหรพอผรูล้ทบีกี่ไมล่ไดล้เขล้าสยุหนกัต พวกคนเถพกี่อน ชาวสลิเธบีย ทาสหรพอไท แตล่พระครลิสตร์ทรงเปป็นสารพกัดและทรง
ดจารงอยรูล่ในสารพกัด” (โคโลสบี 3:11) เราทบีกี่เปป็นคนตล่างชาตลิกร็มาถถึงภรูเขาศลิโยน-ในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ-และนกัย
สจาคกัญฝฝ่ายวลิญญาณนบีนี้กร็ถรูกยพนยกันโดยสลิกี่งทบีกี่ตามมา

เรามาถถึง “นครของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ คพอกรยุงเยรรูซาเลร็มแหล่งสวรรคร์” นบีกี่เปป็นพระพรหนถึกี่งทบีกี่เหลล่า
ผรูล้เชพกี่อทบีกี่เปป็นคนตล่างชาตลิรรูล้จกักและรล่วมแบล่งปฟัน เพราะเราเองกร็มาถถึงนครนบีนี้และมาถถึงสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่ตามมา ภรูเขาศลิ
โยนเปป็นมรดกฝฝ่ายโลก ซถึกี่งถรูกสกัญญาไวล้อยล่างเจาะจงแกล่อกับราฮกัมและเชพนี้อสายของเขา แตล่เยรรูซาเลร็มใหมล่, นคร
ของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่, เปป็นมรดกฝฝ่ายสวรรคร์ พระเยซรูตรกัสวล่า “เราไปจกัดเตรบียมทบีกี่ไวล้สจาหรกับทล่านทกันี้ง
หลาย” และกรยุงเยรรูซาเลร็มใหมล่กร็เปป็นสถานทบีกี่นกันี้นทบีกี่พระองคร์กจาลกังจกัดเตรบียม เจล้าสาวนกันี้น ครลิสตจกักรภาคพกันธ
สกัญญาใหมล่ จะอาศกัยอยรูล่ทบีกี่นกักี่น

สลิกี่งสารพกัดจะถรูกสรล้างใหมล่ และในแผล่นดลินโลกใหมล่จะไมล่มบีคจาสาปแชล่งอบีกตล่อไป และการเพลิกี่มพรูนแหล่งการ
ปกครองของพระเยซรูจะไมล่มบีทบีกี่สลินี้นสยุดเลย (อสย. 9:6,7) เยรรูซาเลร็มแหล่งสวรรคร์ นครของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่
เปป็นบล้านของผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายในพระครลิสตร์ซถึกี่งถรูกซพนี้อโดยพระโลหลิตแลล้ว คยุณจะพบคจาบรรยายลกักษณะของนครนกันี้น
ในวลิวรณร์ บททบีกี่ 21 และ 22 นบีกี่คพอนครนกันี้นทบีกี่อกับราฮกัมตกันี้งตาคอย “ซถึกี่งผรูล้ทรงสรล้างและนายชล่างของนครนกันี้นคพอ
พระเจล้า” (ฮบ. 11:10) นบีกี่คพอกรยุงเยรรูซาเลร็มใหมล่ทบีกี่ยอหร์นเหร็นลอยลงมาจากพระเจล้าออกจากสวรรคร์ และมกันเปป็น
สถานทบีกี่อยรูล่อาศกัยทบีกี่ดบียลิกี่งกวล่าแผล่นดลินคานาอกัน-หรพอแมล้แตล่ภรูเขาศลิโยนแหล่งแผล่นดลินโลก มกันเปป็นสถานทบีกี่อยรูล่อาศกัยทบีกี่ดบี
ทบีกี่สยุดจากทกันี้งหมด

เรามาถถึง “ทบีกี่ชยุมนยุมของทรูตสวรรคร์มากมายเหลพอทบีกี่จะนกับไดล้ และมาถถึงทบีกี่ชยุมนยุมอกันใหญล่…” เราไดล้เรบียนรรูล้
ไปกล่อนหนล้านบีนี้ในจดหมายฝากฉบกับนบีนี้วล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์ถรูกสรล้างขถึนี้นมา เปป็นวลิญญาณหลายตน เปป็นเหลล่าผรูล้
ปรนนลิบกัตลิของบรรดาทายาทแหล่งความรอด ในทบีกี่นบีนี้เราถรูกบอกวล่าพวกเขามบีจจานวน “มากมายเหลพอทบีกี่จะนกับไดล้”-
พวกเขามบีจจานวนมหาศาล ในวลิวรณร์ 5:11 เราอล่านวล่า “...ขล้าพเจล้าไดล้ยลินเสบียงของทรูตสวรรคร์เปป็นอกันมากอยรูล่ลล้อม



รอบพระทบีกี่นกักี่ง…นกับเปป็นโกฏลิ ๆ เปป็นแสน ๆ”
เหลล่าทรูตสวรรคร์มบีบรรดาศกักดลิธิ์และลจาดกับชกันี้นแตกตล่างกกันไป เราอล่านเกบีกี่ยวกกับเหลล่าผรูล้ครอบครองและศกักดลิ

เทพ เกบีกี่ยวกกับบกัลลกังกร์และอจานาจครอบครองทกันี้งหลาย เกบีกี่ยวกกับพวกเครรูบและพวกเสราฟปีม และพรล้อมกกับวลบี “ทบีกี่
ชยุมนยุมของทรูตสวรรคร์มากมายเหลพอทบีกี่จะนกับไดล้” ในตอนตล้นของขล้อ 23 มกันจถึงเปป็นทบีกี่แนล่นอนวล่า “ทบีกี่ชยุมนยุมอกัน
ใหญล่” ในทบีกี่นบีนี้นล่าจะถรูกเชพกี่อมโยงกกับทรูตสวรรคร์เหลล่านกันี้นแทนทบีกี่จะเชพกี่อมโยงกกับครลิสตจกักร “ทบีกี่ชยุมนยุมอกันใหญล่” จถึงนล่า
จะหมายถถึงการประชยุมกกันของเหลล่าพลโยธาทรูตสวรรคร์ทกันี้งหมด ดานลิเอลกลล่าววล่า “ธารไฟรล้อนแรงพยุล่งออกและ
ไหลออกมาตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ คนนกับเปป็นแสน ๆ ปรนนลิบกัตลิพระองคร์ และคนนกับเปป็นโกฏลิ ๆ ยพนอยรูล่ตล่อพระ
พกักตรร์พระองคร์…” (ดนล. 7:10)

ในบททบีกี่ 2 ของหนกังสพอฮบีบรรู เราไดล้เรบียนรรูล้วล่าพระเจล้าทรงสรล้างมนยุษยร์ใหล้ตกี่จากวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์อยรูล่หนล่อย
เดบียว (นบีกี่อล้างอลิงถถึงพระเยซรูอยล่างเจาะจง แตล่มนยุษยชาตลิทกันี้งปวงกร็ถรูกทจาใหล้ตกี่จากวล่าเหลล่าทรูตสวรรคร์อยรูล่หนล่อยเดบียว) 
กระนกันี้นโดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อเรากร็ไดล้รกับสถานทบีกี่สรูงกวล่าพวกเขา และในยยุคนลิรกันดรร์เหลล่านกันี้นเราจะถรูก
หล้อมลล้อมโดยพลโยธาทรูตสวรรคร์หมรูล่ใหญล่

เรามาถถึง “ครลิสตจกักรของบยุตรหกัวปปี ผรูล้ซถึกี่งมบีชพกี่อจารถึกไวล้ในสวรรคร์แลล้ว” “ครลิสตจกักรของบยุตรหกัวปปี” คพอค
รลิสตจกักรซถึกี่งมบีพระเยซรูเปป็นศบีรษะและรากฐานของมกัน พระองคร์ทรงเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของกายนกันี้น:

“เพราะวล่ารล่างกายนกันี้นเปป็นกายเดบียว และมบีอวกัยวะหลายสล่วน และอวกัยวะทยุกสล่วนของกายเดบียวนกันี้น ซถึกี่ง
เปป็นหลายสล่วนกร็ยกังเปป็นกายเดบียวกกันฉกันใด พระครลิสตร์กร็ทรงเปป็นฉกันนกันี้น เพราะวล่าโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวพวก
เราทยุกคนไดล้รกับบกัพตลิศมาเขล้าเปป็นกายอกันเดบียวกกัน ไมล่วล่าพวกเราเปป็นพวกยลิวหรพอพวกคนตล่างชาตลิ ไมล่วล่าพวกเรา
เปป็นทาสหรพอไท และทยุกคนไดล้ถรูกทจาใหล้ดพกี่มเขล้าอยรูล่ในพระวลิญญาณองคร์เดบียวแลล้ว” (1 คร. 12:12,13)

“เพราะวล่าสามบีเปป็นศบีรษะของภรรยา เหมพอนอยล่างพระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจกักร และพระองคร์
ทรงเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของกายนกันี้น เหตยุฉะนกันี้นครลิสตจกักรอยรูล่ใตล้บกังคกับตล่อพระครลิสตร์ฉกันใด กร็ใหล้ภรรยาทกันี้งหลาย
อยรูล่ใตล้บกังคกับตล่อสามบีของตนในทยุกประการฉกันนกันี้น สามบีทกันี้งหลาย จงรกักภรรยาของพวกทล่าน เหมพอนอยล่างทบีกี่พระ
ครลิสตร์ไดล้ทรงรกักครลิสตจกักรดล้วย และไดล้ประทานพระองคร์เองเพพกี่อครลิสตจกักร เพพกี่อพระองคร์จะไดล้ทรงชจาระใหล้
บรลิสยุทธลิธิ์ และทจาใหล้ครลิสตจกักรนกันี้นสะอาดดล้วยการชจาระลล้างแหล่งนนี้จาโดยพระวจนะ…เพราะวล่าไมล่มบีผรูล้หนถึกี่งผรูล้ใดเคย
เกลบียดชกังเนพนี้อหนกังของตนเอง แตล่เลบีนี้ยงดรูและทะนยุถนอมเนพนี้อหนกังนกันี้น เหมพอนอยล่างองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงกระทจา
แกล่ครลิสตจกักร เพราะวล่าพวกเราเปป็นอวกัยวะทกันี้งหลายแหล่งพระกายของพระองคร์ แหล่งเนพนี้อหนกังของพระองคร์ และ
แหล่งบรรดากระดรูกของพระองคร์ ‘เพราะเหตยุนบีนี้ ผรูล้ชายจะจากบลิดาและมารดาของเขา และจะไปผรูกพกันอยรูล่กกับ
ภรรยาของเขา และเขาทกันี้งสองจะเปป็นเนพนี้ออกันเดบียวกกัน’ นบีกี่เปป็นขล้อลถึกลกับทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ แตล่ขล้าพเจล้าพรูดเกบีกี่ยวกกับพระ
ครลิสตร์และครลิสตจกักร” (อฟ. 5:23-32 บางสล่วน)

เมพกี่อพระเยซรูตรกัสวล่า “บนศลิลานบีนี้เราจะสรล้างครลิสตจกักรของเราไวล้” (ครลิสตจกักรเปป็นคจาเอกพจนร์) พระองคร์
กร็กจาลกังตรกัสถถึงครลิสตจกักรนกันี้นซถึกี่งมบีผรูล้เชพกี่อทยุกคนเปป็นสมาชลิก ในกลิจการ 20:28 เราอล่านวล่า “เพราะฉะนกันี้นทล่านทกันี้ง
หลายจงระวกังตกัวใหล้ดบี และจงรกักษาฝรูงแกะทกันี้งหมดไวล้ ผรูล้ซถึกี่งพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ทรงตกันี้งพวกทล่านไวล้ใหล้เปป็น
บรรดาผรูล้ดรูแล เพพกี่อทบีกี่จะบจารยุงเลบีนี้ยงครลิสตจกักรของพระเจล้า ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงไถล่ไวล้ดล้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง”



แตล่ครลิสตจกักรทล้องถลิกี่นถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้า เคยมบีครลิสตจกักรเจร็ดแหล่งทบีกี่เปป็นเชล่นนกันี้นในเอเชบียนล้อย และผรูล้
เชพกี่อทกันี้งหลายกร็ควรเปป็นสมาชลิกของทบีกี่ประชยุมทล้องถลิกี่นแหล่งหนถึกี่งซถึกี่งเชพกี่อพระคกัมภบีรร์ เทศนาพระคกัมภบีรร์ โดยสนกับสนยุน
มกันโดยการเขล้ารล่วมประชยุม การอธลิษฐาน และการถวายทรกัพยร์ พระเยซรูทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจกักรนกันี้น และเมพกี่อ
การรกับขถึนี้นนกันี้นเกลิดขถึนี้น สมาชลิกทยุกคนของครลิสตจกักรนกันี้นกร็จะถรูกรกับขถึนี้นไปในหมรูล่เมฆไปพบกกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าใน
ฟป้าอากาศ

ครลิสตจกักรของบยุตรหกัวปปี (พระครลิสตร์) คพอครลิสตจกักรของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ ครลิสตจกักรแทล้นกันี้น อกัน
ประกอบดล้วยลรูกของพระเจล้าทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่และถรูกลล้างชจาระในพระโลหลิตแลล้ว ทบีกี่อพกี่น ๆ ในภาคพกันธสกัญญา
ใหมล่พระครลิสตร์ทรงถรูกเรบียกวล่าเปป็น “บยุตรหกัวปปีทล่ามกลางพวกพบีกี่นล้องเปป็นอกันมาก” (รม. 8:29), “บยุตรหกัวปปีเหนพอสลิกี่ง
ทรงสรล้างทกันี้งปวง” (คส. 1:15), “บยุตรหกัวปปีทบีกี่ทรงเปป็นขถึนี้นมาจากความตาย” (คส. 1:18) แตล่ในทบีกี่นบีนี้คจาวล่า “บยุตร
หกัวปปี” อยรูล่ในรรูปพหรูพจนร์- “บยุตรหกัวปปีทกันี้งหลาย” ซถึกี่งมบีกลล่าวถถึงพวกเขาวล่า “ผรูล้ซถึกี่งมบีชพกี่อจารถึกไวล้ในสวรรคร์แลล้ว” ดกัง
นกันี้นชพกี่อของทยุกคนทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วจถึงถรูกจดไวล้ในสวรรคร์ในหนกังสพอแหล่งชบีวลิต นบีกี่บล่งบอกถถึงไมล่เพบียงความมกักี่นคงไมล่
หลยุดหาย แตล่ความเปป็นทบีกี่รกักตล่อพระเจล้าดล้วย

เรามาถถึง “พระเจล้าผรูล้ทรงพลิพากษาคนทกันี้งปวง” นบีกี่ไมล่ไดล้หมายความวล่าผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะถรูกพลิพากษาเกบีกี่ยว
กกับวล่าพวกเขารอดหรพอหลงหาย: “เหตยุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ จถึงไมล่มบีการปรกับโทษแกล่คนทกันี้งหลายซถึกี่งอยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์…”
(รม. 8:1)- และคจากรบีกทบีกี่แปลเปป็น “การปรกับโทษ” ควรถรูกแปลเปป็น “การพลิพากษา” ดกังนกันี้นบกัดนบีนี้จถึงไมล่มบีการ
พลิพากษาแกล่ผรูล้เชพกี่อทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วในสล่วนทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับบาป-บาปของเราไดล้ถรูกวางบนพระเยซรูและถรูกตอกไวล้ทบีกี่
กางเขนของพระองคร์แลล้ว แตล่ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะถรูกพลิพากษาสจาหรกับหนล้าทบีกี่ผรูล้อารกักขา (1 คร. 3:11-15; 2 คร. 
5:10) สจาหรกับผรูล้เชพกี่อ คจาถามเรพกี่องบาปจบไปตลอดกาลแลล้ว ชล่างเปปีปี่ยมสงล่าราศบียลิกี่งนกักทบีกี่ไดล้รรูล้วล่าเราจะมาถถึงพระเจล้า 
“ผรูล้ทรงพลิพากษาคนทกันี้งปวง”-แตล่ไมล่ใชล่ในความกลกัวและการตกัวสกักี่น! เราจะเรบียกพระองคร์วล่า “อกับบา พระบลิดา” 
เพราะเราทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วกร็เปป็นเหลล่าทายาทของพระเจล้าและทายาทรล่วมกกับพระครลิสตร์

เรามาถถึง “เหลล่าจลิตวลิญญาณของบรรดาคนชอบธรรมซถึกี่งถถึงความสมบรูรณร์แลล้ว” พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์
ตรกัสถถึงผรูล้ใดตรงนบีนี้? พระองคร์กจาลกังตรกัสถถึงเหลล่าวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม บางคนเหลล่านบีนี้ถรูกเอล่ยชพกี่อในบททบีกี่
11 บางคนถรูกพรูดถถึงในฐานะ “คนอพกี่น ๆ” จลิตวลิญญาณของเหลล่าวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมทยุกคนกจาลกัง
หยยุดพกักอยรูล่ในเมพองบรมสยุขเกษม ดล้วยกกันกกับจลิตวลิญญาณของเหลล่าวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาใหมล่ผรูล้ซถึกี่งจากโลก
นบีนี้ไปแลล้ว

ในเอเฟซกัส 4:8-10 เราอล่านวล่า “เหตยุฉะนกันี้นพระองคร์จถึงตรกัสวล่า ‘เมพกี่อพระองคร์ไดล้เสดร็จขถึนี้นสรูล่เบพนี้องสรูง 
พระองคร์ไดล้ทรงนจาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบีก และไดล้ประทานของประทานทกันี้งหลายแกล่มนยุษยร์’ (บกัดนบีนี้ ทบีกี่พระองคร์
ไดล้เสดร็จขถึนี้นไปนกันี้น จะหมายความวล่าอะไรเลล่า นอกจากวล่าพระองคร์ไดล้เสดร็จลงไปสรูล่บรรดาเบพนี้องตกี่จาของแผล่นดลินโลก
กล่อนดล้วย พระองคร์ผรูล้ไดล้เสดร็จลงไปนกันี้น กร็เปป็นองคร์เดบียวกกันกกับทบีกี่ไดล้เสดร็จขถึนี้นไปเหนพอฟป้าสวรรคร์ทกันี้งปวงดล้วย เพพกี่อ
พระองคร์จะไดล้เตร็มอยรูล่ทกักี่วสลิกี่งสารพกัด)”

ผล่านทางการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการคพนพระชนมร์ของพระเยซรู เหลล่าวลิสยุทธลิชนภาคพกันธสกัญญา
เดลิมไดล้ถรูกทจาใหล้ถถึงความสมบรูรณร์แลล้ว และเมพกี่อพระเยซรูทรงเปป็นขถึนี้นจากตาย พระองคร์ไดล้ “ทรงนจาพวกเชลยไปเปป็น



เชลยอบีก” พระองคร์ทรงพาจลิตวลิญญาณเหลล่านกันี้นของพวกวลิสยุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมออกไปจากเมพองบรม
สยุขเกษมซถึกี่งเคยอยรูล่ในใจกลางแผล่นดลินโลกและทรงหอบพวกเขาไปกกับพระองคร์ไปยกังเมพองบรมสยุขเกษมทบีกี่อยรูล่เหนพอ
ฟป้าสวรรคร์ทกันี้งปวง และตกันี้งแตล่การคพนพระชนมร์ของพระเยซรูเปป็นตล้นมา ผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่จากโลกนบีนี้ไปกร็ไปอยรูล่กกับองคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าทกันทบี (ฟป. 1:23; 2 คร. 5:6-8) พระวจนะของพระเจล้าไมล่สอนสลิกี่งทบีกี่เรบียกวล่า “การหลกับไหลของจลิต
วลิญญาณ” เลย การไมล่อยรูล่ในรล่างกายนบีนี้คพอการไดล้อยรูล่กกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า

วลิสยุทธลิชนเหลล่านกันี้นทบีกี่จากโลกนบีนี้ไปแลล้วกร็มบีรล่างกายหนถึกี่งตอนนบีนี้ แตล่มกันไมล่ใชล่รล่างกายทบีกี่ไดล้รกับสงล่าราศบีของพวก
เขา สล่วนตกัวแลล้วผมเชพกี่อวล่าพวกเขามบีรล่างกายเหมพอนกกับทบีกี่พระเยซรูทรงมบีตอนทบีกี่พระองคร์เสดร็จออกมาจากอยุโมงคร์ฝฟัง
ศพนกันี้น มารบียร์อยากแตะตล้องพระองคร์ แตล่พระองคร์ทรงบกัญชานางวล่า “อยล่าแตะตล้องเรา เพราะเรายกังไมล่ไดล้ขถึนี้นไป
หาพระบลิดาของเรา แตล่จงไปหาพวกพบีกี่นล้องของเรา และกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า เราขถึนี้นไปหาพระบลิดาของเราและ
พระบลิดาของทล่านทกันี้งหลาย และไปหาพระเจล้าของเราและพระเจล้าของทล่านทกันี้งหลาย” (ยอหร์น 20:17) ผรูล้เชพกี่อทกันี้ง
หลายทบีกี่จากโลกนบีนี้ไปแลล้วและคนเหลล่านกันี้นทบีกี่กจาลกังมบีชบีวลิตอยรูล่ตอนทบีกี่การรกับขถึนี้นนกันี้นเกลิดขถึนี้น กร็จะไดล้รกับรล่างกายทบีกี่มบีสงล่า
ราศบีเหมพอนกกับพระกายของพระเยซรู ซถึกี่งในกายนกันี้นพระองคร์ไดล้ปรากฏแกล่ผรูล้คนนานสบีกี่สลิบวกันหลกังจากการคพน
พระชนมร์ของพระองคร์ เมพกี่อพระองคร์ทรงรกับประทานปลาและรวงผถึนี้งและตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “จง
คลจาตกัวเราและดรูเถลิด เพราะวล่าผบีไมล่มบีเนพนี้อและกระดรูกทกันี้งหลาย เหมพอนพวกทล่านเหร็นเรามบีอยรูล่นกันี้น” (ลรูกา 
24:36-43)

เรามาถถึง “พระเยซรูผรูล้เปป็นคนกลางแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่” ชนชาตลิอลิสราเอลทบีกี่ภรูเขาซบีนายรล้องขอคนกลาง
ผรูล้หนถึกี่ง พวกเขากลล่าวแกล่โมเสสวล่า “ทล่านจงพรูดกกับพวกเราเถลิด และพวกเราจะฟฟัง แตล่อยล่าใหล้พระเจล้าตรกัสกกับพวก
เราเลย เกรงวล่าพวกเราจะตาย” (อพย. 20:19) ทล่านทบีกี่รกักเออ๋ย หนทางเดบียวทบีกี่คยุณและผมจะสามารถเขล้าเฝป้า
พระเจล้าไดล้กร็คพอ โดยทางพระเยซรู คนกลางผรูล้เดบียวระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ (1 ทธ. 2:5) พระเจล้าไมล่อยากใหล้ลรูก 
ๆ ของพระองคร์ทจาบาป แตล่ถล้าเราทจาบาปจรลิง ๆ “พวกเรากร็มบีผรูล้ทบีกี่เสนอความแทนสถลิตอยรูล่กกับพระบลิดา คพอพระเยซรู
ครลิสตร์ผรูล้ทรงชอบธรรมนกันี้น และพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ลบลล้างพระอาชญาเพราะบาปทกันี้งหลายของพวกเรา และไมล่ใชล่
เพราะพวกเราพวกเดบียว แตล่เพราะบาปทกันี้งหลายของโลกทกันี้งสลินี้นดล้วย” (1 ยอหร์น 2:1,2)

เรามาถถึง “พระโลหลิตแหล่งการประพรมทบีกี่พรูดสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ดบีกวล่าโลหลิตของอาแบล” โลหลิตของอาแบลรล้อง
ออกมาจากพพนี้นดลิน เมพกี่อพระเจล้าตรกัสถามคาอลินเกบีกี่ยวกกับนล้องชายของเขา คาอลินกร็โกหก แตล่โลหลิตของอาแบลรล้อง
ออกมาเพพกี่อขอการพลิพากษา จงสรรเสรลิญพระเจล้า “พระโลหลิตแหล่งการประพรม” บอกเลล่าถถึงใจวลินลิจฉกัยผลิดและ
ชอบทบีกี่ถรูกชจาระลล้างและใจทบีกี่ถรูกลล้างใหล้สะอาด ในฮบีบรรู 9:14,15 เราเหร็นพระโลหลิตของพระเมษโปดก, พระเยซรู
ครลิสตร์, ซถึกี่งแตกตล่างจากโลหลิตของสกัตวร์ทกันี้งหลายทบีกี่เปป็นเครพกี่องบรูชาในระบบของโมเสส พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงชบีนี้
ใหล้เหร็นผล่านทางปลายปากกาของเปาโลวล่าครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นไดล้มาถถึงสลิกี่งเหลล่านบีนี้ซถึกี่งเปปีปี่ยมสงล่าราศบี พวกเขา
ไดล้มาถถึงสลิกี่งนกันี้นซถึกี่งเราเองกร็ถรูกนจามาถถึงเชล่นกกันในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วนกันี้นของพระเยซรูครลิสตร์

ในระบบของโมเสสโลหลิตของสกัตวร์ทกันี้งหลายถรูกถวายวกันแลล้ววกันเลล่า ซนี้จาแลล้วซนี้จาอบีก พระเจล้าทรงเรบียกรล้อง
โลหลิตตกันี้งแตล่เอเดนจนถถึงตอนนบีนี้ โลหลิตของเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นไมล่สามารถขจกัดบาปทกันี้งหลายออกไปไดล้ แตล่ 
“พระโลหลิตของพระเยซรูครลิสตร์พระบยุตรของพระเจล้าชจาระพวกเราใหล้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้น (1 ยอหร์น 1:7) ดล้วย



เหตยุนบีนี้ เราจถึงมาถถึง “พระโลหลิตแหล่งการประพรมทบีกี่พรูดสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่ดบีกวล่าโลหลิตของอาแบล” เราไดล้มาถถึงพระโลหลิต
ของพระเมษโปดก พระองคร์ผรูล้ไดล้ถวายเครพกี่องบรูชาเดบียว ซถึกี่งมบีผลตลอดไปเปป็นนลิตยร์ ไมล่ตล้องถวายซนี้จาอบีกเลย โดยทาง
เครพกี่องบรูชาเดบียวนกันี้นเราถรูกชจาระแยกตกันี้งใหล้บรลิสยุทธลิธิ์และถถึงความสจาเรร็จแลล้วตลอดไป

ชนชาตลิอลิสราเอลรรูล้จกักสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายโลก สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่จกับตล้องไดล้ ซถึกี่งเปป็นทกันี้งหมดทบีกี่ภรูเขาซบีนายจะใหล้
ไดล้ และสลิกี่งเหลล่านบีนี้กร็นล่ากลกัว ทจาใหล้คนเหลล่านกันี้นตกัวสกักี่นดล้วยความกลกัวและความขนพองสยองเกลล้า แตล่สลิกี่งเหลล่านบีนี้ถรูก
เอาออกไปแลล้วตอนนบีนี้ พระเยซรูทรงทจาใหล้ภาพเลร็งทยุกอยล่าง เงาทยุกอยล่าง เครพกี่องบรูชาทยุกอยล่างสจาเรร็จจรลิงแลล้ว-
พลกับพลา ขล้าวของเครพกี่องใชล้ ทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด มล่านนกันี้น พระคยุณจกัดหาสลิกี่งทบีกี่ดบีกวล่าทบีกี่พระราชบกัญญกัตลิจะจกัดหาใหล้ไดล้ 
โดยความเชพกี่อความจรลิงอกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีเหลล่านบีนี้คพอ สลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นจรลิงในชบีวลิตของผรูล้เชพกี่อแทล้ทกันี้งหลาย ความเชพกี่อ
แบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่พระครลิสตร์ในพลกับพลาฝฝ่ายโลก หรพอในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุด แตล่เปป็น “พระครลิสตร์ในพวกทล่าน”
(คส. 1:27) ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายถรูกซล่อนไวล้กกับพระครลิสตร์ในพระเจล้า (คส. 3:3) ถรูกสถลิตอยรูล่ภายในโดยพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธิ์ (รม. 8:9,14,16) ถรูกประทกับตราโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทลิธิ์จนกวล่าจะถถึงวกันแหล่งการไถล่ถอนนกันี้น (อฟ. 4:30) 
“คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยรูล่โดยความเชพกี่อ!” อยล่างแทล้จรลิง

คคาเตสอนและคคาสอัยิ่งสอนตญ่าง ๆ
ขล้อ 25 และ 26: “จงระวกังใหล้ดบีวล่า พวกทล่านไมล่ปฏลิเสธพระองคร์ผรูล้ตรกัสนกันี้น เพราะวล่าถล้าคนเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้

พล้นโทษ คพอผรูล้ทบีกี่ปฏลิเสธพระองคร์ผรูล้ตรกัสบนแผล่นดลินโลก ยลิกี่งกวล่านกันี้นสกักเทล่าใดพวกเราจะไมล่พล้นโทษ ถล้าพวกเราเมลิน
หนล้าจากพระองคร์ผรูล้ตรกัสจากสวรรคร์ พระสยุรเสบียงของพระองคร์คราวนกันี้นไดล้บกันดาลใหล้แผล่นดลินสกักี่นสะเทพอน แตล่บกัดนบีนี้
พระองคร์ไดล้ตรกัสพระสกัญญาไวล้วล่า “อบีกครกันี้งหนถึกี่งเราจะกระทจาใหล้ไมล่เพบียงแผล่นดลินโลกสกักี่นสะเทพอนเทล่านกันี้น แตล่สวรรคร์
ดล้วย”

ในขล้อ 25 เราพบการเรลิกี่มตล้นของคจาเตพอนสยุดทล้ายเหลล่านกันี้นของจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ ในตอนตล้นเราถรูก
เตพอนใหล้ตกันี้งใจฟฟังสลิกี่งตล่าง ๆ เหลล่านบีนี้ ใหล้เอาใจใสล่เกรงวล่าเราจะปลล่อยพวกมกันใหล้หลยุดลอยไป ในบททบีกี่ 6 เราไดล้รกับคจา
เตพอนและคจาสกักี่งสอนตล่าง ๆ ทบีกี่จรลิงจกัง นบีกี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันในบททบีกี่ 10 และบกัดนบีนี้เรากจาลกังจะตรวจสอบคจาเตพอนใหล้
ระวกังและคจาเตพอนสตลิทบีกี่จรลิงจกังลจาดกับสยุดทล้ายทบีกี่ถรูกใหล้ไวล้ในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู

“จงระวกังใหล้ดบีวล่า พวกทล่านไมล่ปฏลิเสธพระองคร์ผรูล้ตรกัสนกันี้น…” “พระองคร์ผรูล้ตรกัสนกันี้น” คพอผรูล้ใด? คพอพระองคร์ผรูล้
ซถึกี่งคจาตรกัสของพระองคร์เปป็นหกัวขล้อหลกักทบีกี่นจาเราเขล้าสรูล่จดหมายฝากฉบกับนบีนี้ในพระคจาขล้อแรกของบทแรกนกันี้น: 
“พระเจล้า ผรูล้ไดล้ตรกัสในวาระตล่าง ๆ และในวลิธบีอกันหลากหลาย ในสมกัยกล่อนแกล่บรรพบยุรยุษโดยพวกศาสดา
พยากรณร์” ดล้วยเหตยุนบีนี้ จงตกันี้งใจฟฟังสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ตรกัสแลล้วนกันี้นใหล้ดบี ๆ จงระวกังทบีกี่คยุณจะไมล่ปฏลิเสธพระองคร์

ในยอหร์น 1:18 เราเรบียนรรูล้วล่าพระเยซรู ผรูล้เคยอยรูล่ในพระทรวงของพระบลิดา ไดล้เสดร็จมายกังแผล่นดลินโลกเพพกี่อ
ประกาศพระเจล้าแกล่มนยุษยร์-และพระองคร์ทรงทจาเชล่นนกันี้นจรลิง ๆ พระเยซรูทรงประกาศวล่าพระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้า
แหล่งความรกัก พระเจล้าแหล่งความเมตตาและความอล่อนโยน ทรงอดกลกันี้นพระทกัย ไมล่ประสงคร์ทบีกี่ผรูล้ใดควรพลินาศ และ
พระองคร์จะทรงชล่วยทยุกคนทบีกี่มาหาพระองคร์โดยพระบยุตรของพระองคร์ใหล้รกับความรอด จงระวกังทบีกี่พวกทล่านไมล่
ปฏลิเสธพระองคร์ผรูล้ไดล้เสดร็จเขล้ามาในโลกเพพกี่อประกาศพระเจล้า-และผรูล้ซถึกี่งไดล้ประกาศพระองคร์แลล้วในทยุกคจาทบีกี่พระองคร์
ทรงเอล่ย



เมพกี่อพระเจล้าไดล้ทรงสรล้างมนยุษยร์ พระองคร์ไดล้ประทานอจานาจใหล้แกล่เขาทบีกี่จะตกัดสลินใจเลพอกโดยเจตจจานง
เสรบี พระเจล้าไดล้ทรงสรล้างมนยุษยร์ใหล้เปป็นตรบีเอกภาพ-รล่างกาย จลิตใจ และวลิญญาณ แตล่พระองคร์ไดล้ทรงสรล้างมนยุษยร์
ใหล้มบีเจตจจานงหนถึกี่งเชล่นกกัน และทรงอนยุญาตใหล้เขาเลพอก พระเจล้าไดล้ทรงจกัดหาความรอดแลล้ว ในพระเยซรูพระองคร์
ไดล้ประทานใหล้เรามบีสลิกี่งสารพกัดทบีกี่เราตล้องการหรพอหวกังไดล้วล่าจะตล้องการ ถล้าเราไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าและถล้า
เราอยากรกับความรอด เรากร็สามารถตอบสนองตล่อพระวจนะนกันี้น รกับมกันไวล้ และรกับความรอดไดล้ เพราะวล่าพระ
วจนะเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าไปสรูล่ความรอด แตล่มนยุษยร์กร็สามารถปฏลิเสธพระวจนะ เขาสามารถทจาหรูทวนลมตล่อ
เสบียงเรบียกเชลิญชวนของพระวลิญญาณและปฏลิเสธทบีกี่จะเชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์เจล้าไดล้ มกันเปป็นสลิกี่งทบีกี่นล่ากลกัว (และทจาใหล้
ถถึงฆาต) ทบีกี่จะปฏลิเสธ “พระองคร์ผรูล้ตรกัสนกันี้น”

“เพราะวล่าถล้าคนเหลล่านกันี้นไมล่ไดล้พล้นโทษ คพอผรูล้ทบีกี่ปฏลิเสธพระองคร์ (him) ผรูล้ตรกัสบนแผล่นดลินโลก ยลิกี่งกวล่านกันี้น
สกักเทล่าใดพวกเราจะไมล่พล้นโทษ ถล้าพวกเราเมลินหนล้าจากพระองคร์ (Him) ผรูล้ตรกัสจากสวรรคร์” ผรูล้รรูล้พระคกัมภบีรร์สล่วน
ใหญล่เหร็นพล้องตรงกกันวล่า “him” อกันแรกในพระคจาขล้อนบีนี้หมายถถึงโมเสสในฐานะเปป็นผรูล้นกันี้นทบีกี่ “พรูดบนแผล่นดลินโลก” 
และ “Him” อกันทบีกี่สองหมายถถึงพระครลิสตร์-พระองคร์ผรูล้ “ตรกัสจากสวรรคร์” โดยการเปรบียบเทบียบสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็น
ฝฝ่ายวลิญญาณกกับฝฝ่ายวลิญญาณ นบีกี่ดรูเหมพอนจะถรูกตล้อง จดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูประกาศอยล่างชกัดเจนวล่าพระครลิสตร์
ทรงดบีกวล่าและยลิกี่งใหญล่กวล่าโมเสส พกันธสกัญญาใหมล่ยล่อมดบีกวล่าพกันธสกัญญาเกล่านกันี้น โมเสสพรูดบนแผล่นดลินโลกและถล้า
คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่ยอมฟฟังเขาหนบีไมล่พล้น คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่ยอมฟฟังพระเยซรูจะหวกังวล่าจะหนบีพล้นไดล้อยล่างไร?

ในขล้อพระคจากล่อนหนล้าเหลล่านกันี้น เราไดล้เหร็นความแตกตล่างระหวล่างภรูเขาซบีนายและพระราชบกัญญกัตลิ กกับภรู
เขาศลิโยนและพระคยุณ เราไดล้เรบียนรรูล้วล่าผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายไมล่มาถถึงภรูเขาซบีนายทบีกี่โมเสสนกักี่งเปป็นประธาน แตล่มาถถึงภรูเขาศลิ
โยนทบีกี่พระครลิสตร์ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่และคนกลางของเรา

ในบททบีกี่ 10:28-31 เราไดล้เรบียนรรูล้วล่าคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ดรูหมลิกี่นพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสตายโดยปราศจาก
ความเมตตา และคจาถามนกันี้นกร็ถรูกถามวล่า “พวกทล่านคลิดวล่า เขาสมควรจะถรูกลงโทษมากยลิกี่งกวล่านกันี้นสกักเทล่าใด ผรูล้ซถึกี่ง
ไดล้เหยบียบยกี่จาพระบยุตรของพระเจล้าใหล้อยรูล่ใตล้ฝฝ่าเทล้า และไดล้นกับวล่าพระโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญา ซถึกี่งเขาถรูกชจาระใหล้
บรลิสยุทธลิธิ์แลล้วโดยพระโลหลิตนกันี้นวล่า เปป็นสลิกี่งไมล่บรลิสยุทธลิธิ์ และไดล้ทจาการหมลิกี่นประมาทตล่อพระวลิญญาณแหล่งพระคยุณ?” 
เมพกี่อพลิจารณาพระคจาตอนนบีนี้ มกันกร็ดรูเหมพอนถรูกหลกักตรรกะอยล่างแนล่นอนทบีกี่วล่า “him” อกันแรกในพระคจาขล้อนบีนี้ของ
เรานล่าจะหมายถถึงโมเสส และ “Him” อกันทบีกี่สองนล่าจะหมายถถึงพระเยซรูครลิสตร์เจล้า

ในความหมายทบีกี่แทล้จรลิง พระเจล้าทรงเปป็นผรูล้ตรกัสในทยุกคราวผล่านทางเหลล่าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ทยุกคนทบีกี่ไดล้บกันทถึก
ถล้อยคจาเหลล่านกันี้นแหล่งพระคกัมภบีรร์ของเรา พระองคร์ไดล้ตรกัสแกล่โมเสส-และโมเสสกร็กลล่าวแกล่ประชาชน พระองคร์ตรกัส
แกล่เปาโลผล่านทางพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ และเปาโลบกันทถึกถล้อยคจาเหลล่านกันี้นทบีกี่ประทานใหล้แกล่เขา

“พระสยุรเสบียงของพระองคร์คราวนกันี้นไดล้บกันดาลใหล้แผล่นดลินสกักี่นสะเทพอน…” นบีกี่หมายถถึงภรูเขาซบีนายตอนทบีกี่
พระเจล้าเสดร็จลงมายกังทบีกี่นกักี่นและตรกัสแกล่โมเสสในฐานะคนกลางของประชาชนเพพกี่อทบีกี่จะประทานพระราชบกัญญกัตลิ
แกล่พวกเขา “และภรูเขาซบีนายมบีควกันกลยุล้มรยุมลล้อมอยรูล่ทกักี่วไป เพราะพระเยโฮวาหร์เสดร็จลงมาบนภรูเขานกันี้นในไฟ และ
ควกันไฟนกันี้นพลยุล่งขถึนี้นเหมพอนควกันของเตาไฟใหญล่ และทกันี้งภรูเขานกันี้นกร็สะทล้านหวกักี่นไหวยลิกี่งนกัก” (อพย. 19:18) มบีคน
เหลล่านกันี้นทบีกี่สอนวล่าในทกันี้งสองกรณบี “him” หมายถถึงพระเจล้าทบีกี่ตรกัส แตล่แมล้หากวล่าเปป็นเชล่นนบีนี้จรลิง พระเจล้ากร็ตรกัสบน



แผล่นดลินโลกผล่านทางโมเสส
“อบีกครกันี้งหนถึกี่งเราจะกระทจาใหล้ไมล่เพบียงแผล่นดลินโลกสกักี่นสะเทพอนเทล่านกันี้น แตล่สวรรคร์ดล้วย” ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ถรูก

ยกมาจากฮกักกกัย 2:6: “เพราะพระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรกัสดกังนบีนี้วล่า อบีกครกันี้งหนถึกี่ง อบีกหนล่อยหนถึกี่ง และเราจะเขยล่าฟป้า
สวรรคร์ทกันี้งหลาย และแผล่นดลินโลก และทะเล และแผล่นดลินแหล้ง” 

เมพกี่อพระเจล้าประทานพระราชบกัญญกัตลิแกล่โมเสสทบีกี่ภรูเขาซบีนาย แผล่นดลินโลกกร็สกักี่นสะเทพอน แตล่ในอนาคต
แผล่นดลินโลกและสวรรคร์จะสกักี่นสะเทพอน เมพกี่อพระเยซรูเสดร็จมา ฟป้าสวรรคร์จะลล่วงไปดล้วยเสบียงอกันดกังสนกักี่นและโลก
ธาตยุทกันี้งหลายจะละลายไปดล้วยความรล้อนอกันแรงยลิกี่ง โลกและบรรดาการงานของโลกจะถรูกเผามอด มกันเปป็นความ
จรลิงทบีกี่วล่าพระคยุณใหล้บรรดาพระสกัญญาทบีกี่ดบีกวล่าพระราชบกัญญกัตลิ พระคยุณเหนพอกวล่าพระราชบกัญญกัตลิ แตล่ในยยุคแหล่ง
พระคยุณนบีนี้ มบีความผลิดทบีกี่หนกักกวล่าและความรกับผลิดชอบทบีกี่ใหญล่โตกวล่าภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ ผรูล้ใดไดล้รกับฝากไวล้มาก 
จะทรงเรบียกเอาจากผรูล้นกันี้นมาก คนทกันี้งหลายทบีกี่ดรูหมลิกี่นพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสตายโดยปราศจากความเมตตา แตล่
คนทกันี้งหลายทบีกี่ดรูหมลิกี่นพระคยุณและพระวลิญญาณของพระเจล้าจะทนทยุกขร์การพลิพากษาทบีกี่หนกักกวล่า นล่ากลกัวยลิกี่งกวล่า

อบีกครกันี้งหนถึกี่ง-และเพบียงครกันี้งเดบียวเทล่านกันี้น-พระเจล้าจะทรงเขยล่าฟป้าสวรรคร์ แผล่นดลินโลก แผล่นดลินแหล้ง ทะเล 
และสลิกี่งทรงสรล้างทกันี้งปวง และระบบสยุรลิยะเหลล่านกันี้นจะสกักี่นสะเทพอนเลพกี่อนลกักี่นเมพกี่อพระพลิโรธของพระเจล้าถรูกเทออกใน
การพลิพากษาสยุดทล้ายเมพกี่อถถึงคราวอวสาน

ขล้อ 27: “และพระดจารกัสนบีนี้ทบีกี่วล่า ‘อบีกครกันี้งหนถึกี่ง’ นกันี้น กร็บอกเปป็นนกัยวล่า สลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกทจาใหล้สกักี่นสะเทพอน
นกันี้นจะถรูกนจาออกไปเสบีย เหมพอนกกับสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ทรงสรล้างขถึนี้นมา เพพกี่อใหล้สลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่สามารถถรูกทจาใหล้สกักี่น
สะเทพอนไดล้คงเหลพออยรูล่” 

ในพระคจาขล้อนบีนี้เรามบีอรรถาธลิบายของพระเจล้าเกบีกี่ยวกกับฮกักกกัย 2:6 (และพระคจาขล้ออพกี่น ๆ) ทบีกี่กลล่าวถถึงการ
พลิพากษาของพระเจล้าในกาลอวสานอยล่างเจาะจง พระเจล้าตรกัสชกัดเจนวล่า “อบีกครกันี้งหนถึกี่ง” เทล่านกันี้นการพลิพากษา
ทบีกี่มาพรล้อมกกับการสกักี่นสะเทพอนใหญล่โตจะเกลิดขถึนี้นแบบทกักี่วจกักรวาล-กระทกักี่งจนถถึงระบบสยุรลิยะเหลล่านกันี้น-ทล่วมทล้น เปป็น
ทบีกี่สยุด เดร็ดขาด สลิกี่งสารพกัดทบีกี่ถรูกสรล้างขถึนี้นมาจะถรูกเขยล่า สลิกี่งสารพกัดจะถรูกทจาใหล้เคลพกี่อนออกจากทบีกี่ และเฉพาะสลิกี่งเหลล่า
นกันี้นทบีกี่ “ไมล่สามารถถรูกทจาใหล้สกักี่นสะเทพอนไดล้” ทบีกี่เอาออกไปไมล่ไดล้ จะคงเหลพออยรูล่

การเขยล่าแผล่นดลินโลกและฟป้าสวรรคร์ครกันี้งใหญล่จะเกลิดขถึนี้นเมพกี่อสลินี้นสยุดยยุคพกันปปีนกันี้น การครอบครองเปป็นเวลา
หนถึกี่งพกันปปีนกันี้นของพระครลิสตร์บนแผล่นดลินโลก: “และขล้าพเจล้าไดล้เหร็นพระทบีกี่นกักี่งใหญล่สบีขาว และพระองคร์ผรูล้ประทกับบน
พระทบีกี่นกักี่งนกันี้น ผรูล้ซถึกี่งแผล่นดลินโลกและทล้องฟป้าอากาศกร็อกันตรธานไปเสบียจากพระพกักตรร์พระองคร์ และไมล่ไดล้พบสถานทบีกี่
สจาหรกับแผล่นดลินโลกและทล้องฟป้าอากาศนกันี้น” (วว. 20:11)

“แตล่วกันขององคร์พระผรูล้เปป็นเจล้านกันี้นจะมาถถึงเหมพอนอยล่างขโมยในเวลากลางคพน ในวกันนกันี้นทล้องฟป้าอากาศ
จะลล่วงไปเสบียดล้วยเสบียงดกังสนกักี่น และบรรดาโลกธาตยุจะละลายไปดล้วยความรล้อนอกันแรงกลล้า แผล่นดลินโลกกกับการ
งานทกันี้งปวงทบีกี่มบีอยรูล่ในนกันี้นจะถรูกเผาเสบียสลินี้นดล้วย…โดยคอยทล่าและรบีบเรล่งทบีกี่จะใหล้วกันของพระเจล้ามาถถึง ในวกันนกันี้นไฟจะ
ตลิดทล้องฟป้าอากาศใหล้สลายไป และบรรดาโลกธาตยุจะละลายไปดล้วยความรล้อนอกันแรงกลล้า แตล่อยล่างไรกร็ตาม พวก
เรา ตามพระสกัญญาของพระองคร์นกันี้น จถึงคอยทล่าทล้องฟป้าอากาศใหมล่และแผล่นดลินโลกใหมล่ ซถึกี่งในทบีกี่นกักี่นความชอบ
ธรรมดจารงอยรูล่” (2 ปต. 3:10-13 บางสล่วน) 



ตอนทบีกี่ถรูกเนรเทศไปยกังเกาะปฟัทมอส ยอหร์นไดล้บกันทถึกสลิกี่งทบีกี่เขาไดล้เหร็น: “และขล้าพเจล้าไดล้เหร็นทล้องฟป้า
อากาศใหมล่และแผล่นดลินโลกใหมล่ เพราะทล้องฟป้าอากาศแรกและแผล่นดลินโลกแรกนกันี้นหายไปแลล้ว และไมล่มบีทะเลอบีก
ตล่อไป” (วว. 21:1)

ขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้ประกาศอยล่างแนล่นอนถถึงการพลิพากษาซถึกี่งจะละลายและทจาลายทล้องฟป้าเหลล่านกันี้นและ
แผล่นดลินโลกจนหมดสลินี้น สวรรคร์ชกันี้นทบีกี่สาม (เมพองบรมสยุขเกษม ทบีกี่ซถึกี่งพระนลิเวศของพระเจล้าตกันี้งอยรูล่) ไมล่อาจถรูกทจาใหล้
สกักี่นสะเทพอนไดล้ แตล่แผล่นดลินโลกกกับสวรรคร์ชกันี้นทบีกี่หนถึกี่งและชกันี้นทบีกี่สองซถึกี่งบรรจยุดวงดาวและดาวเคราะหร์เหลล่านกันี้น หมรูล่
เมฆและชกันี้นบรรยากาศ จะถรูกหลอมละลายและถรูกสรล้างขถึนี้นใหมล่

“โอ ขล้าแตล่พระเยโฮวาหร์ พระวจนะของพระองคร์มกักี่นคงอยรูล่ในสวรรคร์เปป็นนลิตยร์ ความสกัตยร์ซพกี่อของพระองคร์
ดจารงอยรูล่ทยุกชกักี่วอายยุ พระองคร์ทรงสถาปนาแผล่นดลินโลกไวล้และมกันกร็ตกันี้งอยรูล่” (เพลงสดยุดบี 119:89-90)

“ชกักี่วอายยุหนถึกี่งลล่วงไป และอบีกชกักี่วอายยุหนถึกี่งกร็มา แตล่แผล่นดลินโลกกร็ยกักี่งยพนอยรูล่เปป็นนลิตยร์” (ปญจ. 1:4) บรรดา
สลิกี่งทบีกี่ถรูกสรล้างขถึนี้นมา สลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกทจาขถึนี้น จะถรูกเอาออกไปและสลิกี่งสารพกัดจะถรูกสรล้างขถึนี้นมาใหมล่

แตล่มบี “สลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่สามารถถรูกทจาใหล้สกักี่นสะเทพอนไดล้” พระเจล้าจะทรงคงอยรูล่ตล่อไป พระนลิเวศของ
พระเจล้า (สวรรคร์ชกันี้นทบีกี่สาม) จะคงอยรูล่ตล่อไป และพระวจนะของพระเจล้าจะคงอยรูล่ตล่อไป ตกันี้งแตล่นลิรกันดรร์กาลจนถถึงนลิ
รกันดรร์กาล ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่พระบยุตรทรงซพนี้อแลล้วโดยพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์จะไมล่มบีวกันสกักี่นคลอนหรพอ
มลายสลินี้นไปเลย เราเปป็นผรูล้ถรูกสรล้างใหมล่ในพระครลิสตร์ เราตล้อนรกับพระองคร์แลล้ว เราถพอครองสภาพของพระเจล้า 
และเราจะคงอยรูล่ตล่อไป

ขล้อ 28 และ 29: “เหตยุฉะนกันี้น ครกันี้นพวกเราไดล้รกับอาณาจกักรซถึกี่งไมล่สามารถหวกักี่นไหวไดล้แลล้ว กร็ใหล้พวกเรา
รกับพระคยุณ เพพกี่อโดยพระคยุณนกันี้นพวกเราจะไดล้รกับใชล้พระเจล้าตามชอบพระทกัย ดล้วยความเคารพยจาเกรงและความ
เกรงกลกัวในทางของพระเจล้า เพราะวล่าพระเจล้าของพวกเรานกันี้นทรงเปป็นเพลลิงทบีกี่เผาผลาญ”

ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วไดล้รกับอาณาจกักรหนถึกี่งซถึกี่งไมล่มบีวกันสกักี่นคลอน อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์: 
“สาธยุการแดล่พระเจล้าและพระบลิดาของพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ผรูล้ซถึกี่งตามพระเมตตาอกัน
บรลิบรูรณร์ของพระองคร์ไดล้โปรดใหล้พวกเราบกังเกลิดใหมล่ เขล้าสรูล่ความหวกังอกันมบีชบีวลิตอยรูล่ โดยการเปป็นขถึนี้นมาของพระเยซรู
ครลิสตร์จากความตาย เพพกี่อใหล้ไดล้รกับมรดกซถึกี่งไมล่รรูล้เปฟปี่อยเนล่า และปราศจากมลทลิน และทบีกี่ไมล่รล่วงโรย ซถึกี่งไดล้ถรูกจองไวล้
ในสวรรคร์เพพกี่อพวกทล่าน ผรูล้ถรูกพลิทกักษร์รกักษาโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าโดยทางความเชพกี่อไปสรูล่ความรอด ซถึกี่งพรล้อมทบีกี่จะ
ถรูกเปปิดเผยในยยุคสยุดทล้าย” (1 ปต. 1:3-5)

มรดกของเราจถึงถรูกจองไวล้แลล้วในสวรรคร์ มกันเปฟปี่อยเนล่าไมล่ไดล้ มกันเปป็นมลทลินไมล่ไดล้ มกันรล่วงโรยไปไมล่ไดล้ ดกัง
นกันี้นขอใหล้เรายถึดความเชพกี่อนกันี้นไวล้ใหล้มกักี่นซถึกี่งโดยมกันพระคยุณของพระเจล้าชล่วยเราใหล้รอด ขอใหล้เรารกับใชล้พระองคร์ 
“ตามชอบพระทกัย ดล้วยความเคารพยจาเกรงและความเกรงกลกัวในทางของพระเจล้า” หากไมล่มบีพระคยุณและไมล่มบี
ความเชพกี่อ เรากร็รกับใชล้พระองคร์ในแบบทบีกี่จะเปป็นทบีกี่ชอบพระทกัยและถวายเกบียรตลิพระองคร์ไมล่ไดล้ เรารกับความรอดเพพกี่อ
ทบีกี่จะเกลิดผลและผรูล้เชพกี่อทยุกคนทบีกี่มบีชบีวลิตอยรูล่ยล่อมเกลิดผล: ทบีกี่ใดไมล่มบีผล ทบีกี่นกักี่นกร็มบีความตายฝฝ่ายวลิญญาณ แตล่เราไมล่ควร
พอใจแคล่การออกผล-เราควรปรารถนาทบีกี่จะออกผลใหล้มากขถึนี้น ถถึงขกันี้นออกผลเยอะ ๆ ซถึกี่งพระบลิดาจะทรงไดล้รกับ
เกบียรตลิเพราะเหตยุนบีนี้ (ยอหร์น 15:1-8)



พระเจล้าทรงอยากไดล้เราทกันี้งหมด-วลิญญาณ จลิตใจ และรล่างกาย (รม. 12:1,2; 1 ธส. 5:23) เมพกี่อเรามอบ
ถวายอวกัยวะของเราใหล้เปป็นเครพกี่องใชล้แหล่งความชอบธรรมแดล่พระเจล้า พระองคร์กร็ทรงพอพระทกัยทบีกี่จะเตลิมเตร็มเรา
ดล้วยพระวลิญญาณของพระองคร์ (อฟ. 5:18) และเมพกี่อเราเตร็มเปปีปี่ยมดล้วยพระวลิญญาณ เรากร็ถวายเกบียรตลิพระองคร์ใน
การรกับใชล้ทบีกี่เกลิดผลมาก

“เพราะวล่าพระเจล้าของพวกเรานกันี้นทรงเปป็นเพลลิงทบีกี่เผาผลาญ!” ผมขอบคยุณจรลิง ๆ สจาหรกับ 1 ยอหร์น 4:8
- “พระเจล้าทรงเปป็นความรกัก” และทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงรกักผมขณะทบีกี่ผมยกังเปป็นคนไมล่นล่ารกัก หลงหาย มบีมลทลิน 
สมควรตกนรก (ศถึกษาโรม 5:1-13) แตล่พระเจล้าทรงเปป็นความรกักอยล่างแทล้จรลิงฉกันใด พระองคร์กร็ทรงเปป็นเพลลิงทบีกี่
เผาผลาญเชล่นกกัน: “และพวกทล่านไดล้เขล้ามาใกลล้และยพนอยรูล่ใตล้ภรูเขา และภรูเขานกันี้นมบีเพลลิงลยุกขถึนี้นถถึงทล้องฟป้า พรล้อม
กกับความมพด หมรูล่เมฆ และความมพดทถึบ” (พบญ. 4:11)

พระเจล้าทรงเปป็นเหมพอนเดลิมวานนบีนี้ วกันนบีนี้ และสพบไปเปป็นนลิตยร์ พระองคร์ทรงเปป็นเพลลิงทบีกี่เผาผลาญในสมกัย
ของโมเสส พระองคร์ทรงเปป็นเพลลิงทบีกี่เผาผลาญวกันนบีนี้ พระองคร์จะทรงเปป็นเพลลิงทบีกี่เผาผลาญพรยุล่งนบีนี้ ทยุกคนทบีกี่ปฏลิเสธ
ความรกักของพระองคร์และเพลิกเฉยพระคยุณของพระองคร์จะตกเขล้าในพระหกัตถร์ของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่ เพพกี่อ
ทบีกี่จะถรูกโยนทลินี้งในบถึงทบีกี่เผาไหมล้ดล้วยไฟและกจามะถกัน พระเยซรูทรงประกาศวล่า “...แลล้วพระองคร์จะตรกัสแกล่บรรดาผรูล้
ทบีกี่อยรูล่เบพนี้องซล้ายพระหกัตถร์ดล้วยวล่า ‘เจล้าทกันี้งหลายจงถอยไปจากเรา พวกเจล้าทบีกี่ถรูกสาปแชล่ง จงเขล้าไปอยรูล่ในไฟซถึกี่งไหมล้
อยรูล่เปป็นนลิตยร์ ซถึกี่งเตรบียมไวล้สจาหรกับพญามารและเหลล่าทรูตของมกันนกันี้น” (มธ. 25:41)

พระเจล้าทรงกระทจากลิจในโลหลิตและไฟ ถล้าคยุณถรูกปกคลยุมโดยพระโลหลิต คยุณกร็จะหนบีพล้นไฟนกันี้น ถล้าคยุณ
ปฏลิเสธพระโลหลิต คยุณกร็จะถรูกโยนทลินี้งในบถึงไฟนกันี้น นกักี่นจะเปป็นปลายทางของทยุกคนทบีกี่ชพกี่อของพวกเขาไมล่ถรูกจดไวล้ใน
หนกังสพอแหล่งชบีวลิตของพระเมษโปดก (วว. 20:15)

ผมขอกลล่าวซนี้จาวล่า ผมขอบคยุณจรลิง ๆ ทบีกี่ “พระเจล้าทรงเปป็นความรกัก” ผมขอบคยุณจรลิง ๆ ทบีกี่ “พระเจล้าทรง
รกักโลกยลิกี่งนกัก จนพระองคร์ไดล้ประทานพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ เพพกี่อผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่เชพกี่อในพระบยุตร
นกันี้นจะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์” (ยอหร์น 3:16) แตล่ผมไมล่กลล้าเทศนาขล่าวประเสรลิฐเพบียงดล้านเดบียว ผมตล้อง
เทศนาทกันี้งหมดทบีกี่พระคกัมภบีรร์บอกผมเกบีกี่ยวกกับพระเจล้า พระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยพระองคร์เองแกล่โมเสสในธรรมชาตลิอกัน
แทล้จรลิงของพระองคร์ ขอใหล้เราฟฟังคจาพยานของพระราชบกัญญกัตลิ 32:39-43:

“ดรูเถลิด บกัดนบีนี้ ตกัวเราเอง คพอเรานบีกี่แหละเปป็นผรูล้นกันี้น และไมล่มบีพระอพกี่นใดอยรูล่กกับเรา เราฆล่าใหล้ตาย และเรา
ทจาใหล้มบีชบีวลิตอยรูล่ เราทจาใหล้บาดเจร็บ และเรารกักษาใหล้หาย และไมล่มบีผรูล้ใดทบีกี่สามารถชล่วยใหล้พล้นจากมพอของเราไดล้ 
เพราะเราชรูมพอของเราขถึนี้นไปถถึงฟป้าสวรรคร์ และกลล่าววล่า เราดจารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์ ถล้าเราลกับดาบอกันวาววกับของเรา 
และมพอของเรายถึดการพลิพากษาไวล้ เราจะทจาการแกล้แคล้นตล่อบรรดาศกัตรรูของเรา และจะตอบแทนคนเหลล่านกันี้นทบีกี่
เกลบียดชกังเรา เราจะทจาใหล้บรรดาลรูกธนรูของเราเมาดล้วยโลหลิต และดาบของเราจะกกัดกลินเนพนี้อหนกัง และจะทจาอยล่าง
นกันี้นดล้วยโลหลิตของผรูล้ทบีกี่ถรูกฆล่าและของพวกเชลย ตกันี้งแตล่การเรลิกี่มตล้นแหล่งบรรดาการแกล้แคล้นตล่อศกัตรรูนกันี้น”’ จงปปีตลิยลินดบี 
โอ พวกทล่าน ประชาชาตลิทกันี้งหลายเออ๋ย กกับประชากรของพระองคร์ เพราะวล่าพระองคร์จะทรงแกล้แคล้นโลหลิตของ
พวกผรูล้รกับใชล้ของพระองคร์ และจะทรงทจาการแกล้แคล้นตล่อบรรดาปฏลิปฟักษร์ของพระองคร์ และจะทรงเมตตาตล่อแผล่น
ดลินของพระองคร์ และตล่อประชากรของพระองคร์!”



ใชล่แลล้วครกับ ขล้อความทบีกี่ยกมานกันี้นมาจากภาคพกันธสกัญญาเดลิม แตล่มกันกร็เปป็นความจรลิงพอ ๆ กกับภาคพกันธ
สกัญญาใหมล่-และจงฟฟังคจาตรกัสนบีนี้:

“...ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่จะทจาคนหนถึกี่งในผรูล้เลร็กนล้อยเหลล่านบีนี้ทบีกี่เชพกี่อในเราใหล้หลงผลิด ซถึกี่งจะเอาหลินโมล่กล้อนใหญล่ผรูกทบีกี่
คอของผรูล้นกันี้น และผรูล้นกันี้นจะถรูกทลินี้งลงในทะเลกร็จะดบีกวล่า และถล้ามพอของทล่านทจาใหล้ทล่านหลงผลิด จงตกัดมกันออก ซถึกี่ง
ทล่านจะเขล้าสรูล่ชบีวลิตเปป็นคนมพอดล้วน กร็ยกังดบีกวล่าการมบีสองมพอทบีกี่จะตล้องเขล้าไปในนรก เขล้าไปในไฟนกันี้นทบีกี่ไมล่มบีวกันดกับ ในทบีกี่
นกันี้นตกัวหนอนของพวกเขากร็ไมล่ตาย และไฟนกันี้นกร็ไมล่ดกับเลย และถล้าเทล้าของทล่านทจาใหล้ทล่านหลงผลิด จงตกัดมกันออก 
ซถึกี่งทล่านจะเขล้าสรูล่ชบีวลิตเปป็นงล่อย กร็ยกังดบีกวล่าการมบีสองเทล้าทบีกี่จะตล้องถรูกทลินี้งลงในนรก เขล้าไปในไฟนกันี้นทบีกี่ไมล่มบีวกันดกับ ในทบีกี่
นกันี้นตกัวหนอนของพวกเขากร็ไมล่ตาย และไฟนกันี้นกร็ไมล่ดกับเลย และถล้าตาของทล่านทจาใหล้ทล่านหลงผลิด จงควกักมกันออก 
ซถึกี่งทล่านจะเขล้าในอาณาจกักรของพระเจล้าดล้วยตาขล้างเดบียว ยกังดบีกวล่ามบีสองตาทบีกี่จะถรูกทลินี้งเขล้าไปในไฟนรก ในทบีกี่นกันี้นตกัว
หนอนของพวกเขากร็ไมล่ตาย และไฟนกันี้นกร็ไมล่ดกับเลย” (มาระโก 9:42-48)

เหลล่านบีนี้เปป็นคจาตรกัสของพระเยซรูเจล้า นบีกี่ฟฟังดรูเหมพอนพระเจล้าองคร์นกันี้นทบีกี่พวกเสรบีนลิยมพรูดถถึงและเขบียนถถึงไหม?
พระเจล้าองคร์หนถึกี่งทบีกี่ใจดบีเหมพอนคยุณปรูฝ่ทบีกี่ทจาเปป็นมองขล้ามความชกักี่ว เหร็นชอบกกับบาป ทบีกี่ไมล่ยอมใหล้มนยุษยร์สกักคนทบีกี่
พระองคร์สรล้างตล้องตกนรก? ไมล่สจาคกัญวล่าพวกสมกัยใหมล่นลิยมและพวกเสรบีนลิยมจะพรูดอะไรเกบีกี่ยวกกับพระเจล้าวกันนบีนี้ 
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าองคร์เดลิมทบีกี่ถรูกพรรณนาในขล้อพระคจาสองตอนนกันี้นทบีกี่เราเพลิกี่งอล่านไป

เปาโลกลล่าวแกล่เหลล่าผรูล้เชพกี่อในเมพองเธสะโลนลิกาวล่า “พวกเราตล้องขอบพระคยุณพระเจล้าเพราะพวกทล่านอยรูล่
เสมอ พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย ตามทบีกี่สมควร เพราะวล่าความเชพกี่อของพวกทล่านจจาเรลิญขถึนี้นอยล่างเหลพอลล้น และความรกักของ
พวกทล่านทยุกคนทบีกี่มบีตล่อกกันและกกันกร็มากมาย ดกังนกันี้น พวกเราเองจถึงอวดในพวกทล่านในบรรดาครลิสตจกักรของ
พระเจล้าเนพกี่องดล้วยความเพบียรของพวกทล่าน และความเชพกี่อในบรรดาการถรูกขล่มเหงของพวกทล่านและบรรดาการ
ยากลจาบากทบีกี่พวกทล่านสรูล้ทนอยรูล่นกันี้น ซถึกี่งเปป็นสกัญลกักษณร์ทบีกี่ปรากฏใหล้เหร็นของการพลิพากษาอกันชอบธรรมของพระเจล้า
เพพกี่อพวกทล่านจะถรูกนกับวล่าครูล่ควรกกับอาณาจกักรของพระเจล้า ซถึกี่งเพราะเหตยุอาณาจกักรนกันี้นพวกทล่านจถึงทนทยุกขร์อยรูล่
ดล้วย โดยเหร็นวล่า เปป็นสลิกี่งทบีกี่ยยุตลิธรรมกกับพระเจล้าทบีกี่จะทรงเอาความยากลจาบากไปตอบแทนคนเหลล่านกันี้นทบีกี่รบกวน
พวกทล่าน และสจาหรกับพวกทล่าน ผรูล้ทบีกี่ถรูกรบกวนนกันี้น ใหล้ไดล้รกับความบรรเทาดล้วยกกันกกับพวกเรา เมพกี่อพระเยซรูเจล้าจะ
ทรงปรากฏพระองคร์จากสวรรคร์ พรล้อมกกับเหลล่าทรูตสวรรคร์ผรูล้มบีฤทธลิธิ์ของพระองคร์ ในเปลวเพลลิงจะลงโทษสนองตล่อ
คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ไมล่รรูล้จกักพระเจล้า และทบีกี่ไมล่เชพกี่อฟฟังขล่าวประเสรลิฐของพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ผรูล้ซถึกี่ง
จะถรูกลงโทษดล้วยความพลินาศเปป็นนลิตยร์ พล้นไปจากพระพกักตรร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า และจากสงล่าราศบีแหล่งฤทธานยุ
ภาพของพระองคร์ เมพกี่อพระองคร์จะเสดร็จมาเพพกี่อรกับสงล่าราศบีในพวกวลิสยุทธลิชนของพระองคร์ และเพพกี่อใหล้เปป็นทบีกี่ชพกี่นชม
ในคนทกันี้งปวงทบีกี่เชพกี่อ (เพราะคจาพยานของพวกเราในทล่ามกลางพวกทล่านไดล้ถรูกเชพกี่อแลล้ว) ในวกันนกันี้น” (2 ธส. 1:3-10)

ใชล่แลล้วครกับ พระเจล้าของเราทรงเปป็นพระเจล้าแทล้จรลิงองคร์เดบียวนกันี้น ไมล่มบีองคร์อพกี่น พระองคร์ตรกัสวล่า “เราฆล่า
ใหล้ตาย และเราทจาใหล้มบีชบีวลิตอยรูล่ เราทจาใหล้บาดเจร็บ และเรารกักษาใหล้หาย และไมล่มบีผรูล้ใดทบีกี่สามารถชล่วยใหล้พล้นจากมพอ
ของเราไดล้!” แนล่ทบีเดบียว พระเจล้าของเราทรงเปป็นเพลลิงทบีกี่เผาผลาญ!

แตล่ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้ไมล่ทจาใหล้ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่แลล้วหวาดกลกัว ไฟของพระเจล้าไมล่ไดล้นล่ากลกัวสจาหรกับ
เราเพราะวล่าเรารรูล้จกักพระองคร์ผรูล้ทบีกี่เราเชพกี่อแลล้ว เรารรูล้วล่าพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะรกักษาสลิกี่งซถึกี่งเราไดล้มอบไวล้กกับ



พระองคร์จนถถึงวกันนกันี้น เรารรูล้วล่าบกัดนบีนี้ไมล่มบีการปรกับโทษแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์ และเรารรูล้วล่าเมพกี่อเราจาก
รล่างกายทบีกี่ตายไดล้นบีนี้ไป เราจะอยรูล่กกับองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทกันทบี มกันไมล่ทจาใหล้เราหวาดกลกัวทบีกี่ไดล้รรูล้วล่าพระเจล้าของเราทรง
เปป็นเพลลิงทบีกี่เผาผลาญ เพราะเราไดล้วางใจในพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเยซรูครลิสตร์เจล้าแลล้วและสจาหรกับเราการ
ปรกับโทษและการพลิพากษากร็หมดสลินี้นไปแลล้ว เมพกี่อเรายพนอยรูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าพระบลิดา พระเยซรูพระบยุตรจะ
ตรกัสยอมรกับเราตล่อพระองคร์และพระบลิดากร็จะทรงเชลิญชวนเราวล่า “เจล้าจงเขล้าสรูล่ความชพกี่นบานเหลล่านกันี้นขององคร์
พระผรูล้เปป็นเจล้าของเจล้าเถลิด!” ความรกักทบีกี่สมบรูรณร์นกันี้นกร็ขจกัดความกลกัวออกไปเสบีย ความกลกัวมบีความทยุกขร์ทรมาน ผรูล้ทบีกี่
กลกัวกร็ยกังไมล่ถรูกทจาใหล้สมบรูรณร์ในความรกัก (1 ยอหร์น 4:7-21)

เพพกี่อนทบีกี่รกักของผม ถล้ามกันทจาใหล้คยุณหวาดกลกัวทบีกี่จะอล่านหลายตอนของพระคกัมภบีรร์ทบีกี่กลล่าวถถึงการพลิพากษา
ของพระเจล้า คยุณกร็ควรตรวจสอบความสกัมพกันธร์ของคยุณกกับพระองคร์ อาจเปป็นไดล้วล่าซาตานแอบเอาของเลบียนแบบ
มาใหล้คยุณ คยุณอาจเปป็นสมาชลิกครลิสตจกักรคนหนถึกี่งทบีกี่ไมล่มบีความรอด คยุณอาจประกาศตกัววล่าเชพกี่อโดยไมล่ไดล้เชพกี่อจรลิง ๆ 
ไมล่เคยตล้อนรกับพระเยซรูเลย คยุณอาจเปป็นคนงานทบีกี่ดบีของครลิสตจกักร-แตล่กร็ไมล่ไดล้รกับความรอดโดยพระคยุณ ผรูล้เชพกี่อแทล้
ยล่อมไมล่กลกัวทบีกี่จะเขล้าพบพระเจล้า เพราะเราทราบวล่าบาปทกันี้งหลายของเราหมดสลินี้นไปแลล้ว และทราบวล่าพระองคร์จะ
ทรงรกับเราเพราะคยุณความดบีแหล่งพระโลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระครลิสตร์

ในสล่วนของผรูล้เชพกี่อ การพลิพากษาแหล่งไฟจะตกแกล่การงานทกันี้งปวงของเราทบีกี่กระทจาในเนพนี้อหนกัง: “เพราะวล่า
ผรูล้ใดจะวางรากฐานอพกี่นนอกจากรากฐานทบีกี่วางไวล้แลล้วไมล่ไดล้ ซถึกี่งคพอพระเยซรูครลิสตร์ บกัดนบีนี้ถล้าผรูล้ใดกล่อสรล้างบนรากฐานนบีนี้
ดล้วยทองคจา เงลิน เพชรพลอย ไมล้ หญล้าแหล้ง ฟาง การงานของทยุกคนจะถรูกสจาแดงใหล้เหร็นชกัดเจน เพราะวกันนกันี้นจะ
ใหล้เหร็นการงานนกันี้นไดล้ชกัดเจน เพราะวล่าการงานนกันี้นจะถรูกเปปิดเผยดล้วยไฟ และไฟนกันี้นจะทดสอบการงานของทยุกคน
วล่าเปป็นชนลิดอะไรบล้าง ถล้าการงานของผรูล้ใด ซถึกี่งผรูล้นกันี้นไดล้กล่อสรล้างบนรากฐานนกันี้น ทนอยรูล่ไดล้ ผรูล้นกันี้นกร็จะไดล้รกับบจาเหนร็จ 
ถล้าการงานของผรูล้ใดจะถรูกเผาไหมล้ไป ผรูล้นกันี้นกร็จะขาดบจาเหนร็จ แตล่ตกัวเขาเองจะรอด แตล่เหมพอนอยล่างรอดจากไฟ”
(1 คร. 3:11-15)

“เพราะวล่าพวกเราทยุกคนตล้องปรากฏตกัวทบีกี่หนล้าบกัลลกังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพพกี่อทยุกคนจะไดล้รกับตาม
สลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่ถรูกกระทจาในรล่างกายของตน ตามทบีกี่เขาไดล้กระทจาแลล้ว ไมล่วล่าสลิกี่งนกันี้นจะดบีหรพอเลว” (2 คร. 5:10)

นบีกี่เปป็นยยุคแหล่งพระคยุณ พระเจล้าทรงอดกลกันี้นพระทกัย พระองคร์ไมล่มบีความยลินดบีในความตายของคนชกักี่ว แตล่
พระองคร์ทรงเปป็นเพลลิงทบีกี่เผาผลาญและทรงเกลบียดชกังบาปมากวกันนบีนี้พอ ๆ กกับทบีกี่พระองคร์ทรงเกลบียดมกันในสมกัยทบีกี่
โมเสสยพนบนภรูเขาซบีนาย พระเจล้าทรงเปปีปี่ยมพระกรยุณา ทรงดบีและเปปีปี่ยมพระเมตตา-แตล่พระองคร์จะทรงพลิพากษา
ในความชอบธรรม ดล้วยเหตยุนบีนี้ “จงระวกังใหล้ดบีวล่า พวกทล่านไมล่ปฏลิเสธพระองคร์ผรูล้ตรกัสนกันี้น” พระเจล้าทรงเปป็นความรกัก
ดกังนกันี้นขอใหล้เราตล้อนรกับพระเยซรูพระบยุตรของพระองคร์ เพราะวล่าถล้าเราปฏลิเสธทบีกี่จะตกอยรูล่ในอล้อมกอดของพระผรูล้
ชล่วยใหล้รอดทบีกี่ทรงรกัก เรากร็จะตกเขล้าอยรูล่ในพระหกัตถร์ของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่อยล่างแนล่นอน พระเจล้าองคร์นกันี้น
ผรูล้ทรงเปป็น “เพลลิงทบีกี่เผาผลาญ!”

ทล่านผรูล้อล่านทบีกี่รกัก ถล้าคยุณไมล่รรูล้จกักพระครลิสตร์ในการยกโทษบาป คยุณกร็สามารถรกับความรอดโดยพระคยุณของ
พระเจล้าไดล้หากคยุณจะเพบียงยอมฟฟังและเชพกี่อพระวจนะของพระองคร์ ความเชพกี่อมาโดยการไดล้ยลินและการไดล้ยลินโดย
พระวจนะของพระเจล้า และพระคยุณของพระเจล้าชล่วยเราใหล้รอดเมพกี่อเราใชล้ความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้ว



นกันี้นของพระครลิสตร์ จงฟฟังพระวจนะของพระองคร์ จงเชพกี่อพระวจนะของพระองคร์ จงรกับความรอดโดยการตล้อนรกับ
พระเยซรูเจล้า ถล้าคยุณตล้อนรกับพระองคร์ พระองคร์กร็จะชล่วยคยุณใหล้รอด ถล้าคยุณปฏลิเสธพระองคร์ คยุณกร็จะถรูกลงพระ
อาชญาเปป็นนลิตยร์ในบถึงไฟนกันี้น

“จงเชพกี่อบนพระเยซรูครลิสตร์เจล้า และทล่านจะรอดไดล้ ทกันี้งครกัวเรพอนของทล่าน” (กลิจการ 16:31)
“ดล้วยวล่าทล่านทกันี้งหลายไดล้รกับความรอดโดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อ และมลิใชล่โดยตกัวทล่านทกันี้งหลายเอง 

ความรอดนกันี้นเปป็นของประทานของพระเจล้า ไมล่ใชล่โดยการกระทจาใด ๆ เกรงวล่าคนหนถึกี่งคนใดจะอวดไดล้” (อฟ. 
2:8,9)



การเดยนและการนมอัสการของผทูจ้เชสยิ่อ (ตญ่อ)
บททฮียิ่ 13

13:1 จงใหล้ความรกักฉกันพบีกี่นล้องมบีอยรูล่ตล่อไป
13:2 อยล่าลพมทบีกี่จะตล้อนรกับบรรดาคนแปลกหนล้า เพราะวล่าโดยการกระทจานกันี้น บางคนกร็ไดล้ตล้อนรกับพวกทรูตสวรรคร์
โดยไมล่รรูล้ตกัว
13:3 จงระลถึกถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ในเครพกี่องพกันธนาการ เหมพอนกกับวล่าไดล้อยรูล่ในเครพกี่องพกันธนาการพรล้อมกกับพวก
เขา และคนทกันี้งหลายทบีกี่ทนความทยุกขร์ยาก เหมพอนกกับวล่าพวกทล่านเองกร็เชล่นกกันในรล่างกาย
13:4 การสมรสเปป็นทบีกี่นกับถพอในทยุกสลิกี่ง และทบีกี่นอนกร็ปราศจากมลทลิน แตล่บรรดาคนลล่วงประเวณบีและคนเลล่นชรูล้นกันี้น 
พระเจล้าจะทรงพลิพากษา
13:5 จงใหล้ความประพฤตลิของพวกทล่านปราศจากความโลภ และจงพอใจกกับสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่พวกทล่านมบีอยรูล่ เพราะ
วล่าพระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้แลล้ววล่า “เราจะไมล่ละทล่านหรพอทอดทลินี้งทล่านเลย”
13:6 เพพกี่อวล่าพวกเราจะกลล่าวอยล่างกลล้าหาญวล่า ‘องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงเปป็นพระผรูล้ชล่วยของขล้าพเจล้า และขล้าพเจล้า
จะไมล่กลกัววล่ามนยุษยร์จะทจาอะไรแกล่ขล้าพเจล้า’
13:7 จงระลถึกถถึงคนเหลล่านกันี้นซถึกี่งปกครองเหนพอพวกทล่าน ผรูล้ซถึกี่งไดล้ประกาศพระวจนะของพระเจล้าแกล่พวกทล่าน จง
ตามอยล่างความเชพกี่อของพวกเขา โดยพลิจารณาปลายทางแหล่งความประพฤตลิของพวกเขา
13:8 พระเยซรูครลิสตร์ยกังทรงเหมพอนเดลิมวานนบีนี้ และวกันนบีนี้ และสพบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์
13:9 อยล่ายอมถรูกชกักนจาไปมาดล้วยหลกักคจาสอนตล่าง ๆ และแปลก ๆ เพราะวล่าเปป็นสลิกี่งดบีทบีกี่จะใหล้ใจตกันี้งมกักี่นคงดล้วย
พระคยุณ ไมล่ใชล่ดล้วยอาหารทกันี้งหลาย ซถึกี่งไมล่เปป็นประโยชนร์แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่สาละวนอยรูล่กกับสลิกี่งเหลล่านกันี้น
13:10 พวกเรามบีแทล่นบรูชาแทล่นหนถึกี่ง ซถึกี่งคนทกันี้งหลายทบีกี่ปรนนลิบกัตลิในพลกับพลานกันี้นไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบีกี่จะรกับประทานของจาก
แทล่นนกันี้นไดล้
13:11 เพราะบรรดารล่างกายของสกัตวร์เหลล่านกันี้น ซถึกี่งเลพอดของพวกมกันถรูกนจาเขล้าไปในสถานบรลิสยุทธลิธิ์โดยมหาปยุโรหลิต
เพพกี่อชจาระบาป กร็ถรูกเผาเสบียนอกคล่าย
13:12 เหตยุฉะนกันี้น พระเยซรูเชล่นกกัน เพพกี่อพระองคร์จะทรงชจาระประชากรใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ดล้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง
กร็ไดล้ทรงทนทยุกขร์ภายนอกประตรูเมพอง
13:13 เหตยุฉะนกันี้น จงใหล้พวกเราออกไปหาพระองคร์ภายนอกคล่ายนกันี้น โดยแบกรกับคจาตจาหนลิเหยบียดหยามทบีกี่
พระองคร์ไดล้รกับ
13:14 เพราะวล่าทบีกี่นบีกี่พวกเราไมล่มบีนครใด ๆ ทบีกี่คงทนถาวร แตล่พวกเราแสวงหานครแหล่งหนถึกี่งทบีกี่จะมา
13:15 เหตยุฉะนกันี้น โดยทางพระองคร์นกันี้น ใหล้พวกเราถวายเครพกี่องบรูชาแหล่งคจาสรรเสรลิญแดล่พระเจล้าอยล่างสมกี่จาเสมอ 
นกักี่นคพอ ผลแหล่งรลิมฝปีปากของพวกเราทบีกี่ถวายคจาขอบพระคยุณแดล่พระนามของพระองคร์
13:16 แตล่ทบีกี่จะกระทจาการดบีและทบีกี่จะแบล่งปฟันกกัน อยล่าลพมเสบีย เพราะดล้วยบรรดาเครพกี่องบรูชาเชล่นนบีนี้ พระเจล้าพอ
พระทกัย



13:17 จงเชพกี่อฟฟังคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปกครองเหนพอพวกทล่าน และพวกทล่านจงยอมอยรูล่ใตล้บกังคกับ ดล้วยวล่าคนเหลล่านกันี้นคอย
ระวกังดรูจลิตวลิญญาณของพวกทล่าน เหมพอนกกับวล่าพวกเขาจะตล้องรายงาน เพพกี่อพวกเขาจะใหล้รายงานนกันี้นดล้วยความ
ปปีตลิยลินดบี และไมล่ใชล่ดล้วยความเศรล้าใจ เพราะสลิกี่งนกันี้นไมล่เปป็นประโยชนร์อะไรแกล่พวกทล่าน
13:18 จงอธลิษฐานเผพกี่อพวกเรา เพราะพวกเราวางใจวล่าพวกเรามบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบี ในสลิกี่งสารพกัดเตร็มใจ
ทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิตอยล่างซพกี่อสกัตยร์
13:19 แตล่ขล้าพเจล้าวลิงวอนพวกทล่านมากยลิกี่งขถึนี้นใหล้กระทจาเชล่นนบีนี้ เพพกี่อขล้าพเจล้าจะไดล้กลกับคพนไปอยรูล่กกับพวกทล่านเรร็วขถึนี้น
13:20 บกัดนบีนี้ขอพระเจล้าแหล่งสกันตลิสยุข ผรูล้ทรงบกันดาลใหล้พระเยซรูเจล้าของพวกเราเปป็นขถึนี้นมาจากความตายอบีก ผรูล้ทรง
เปป็นผรูล้เลบีนี้ยงแกะทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ โดยพระโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญานลิรกันดรร์นกันี้น
13:21 ทรงกระทจาใหล้พวกทล่านสมบรูรณร์ในการดบีทยุกอยล่าง เพพกี่อจะไดล้กระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โดย
ทรงทจางานภายในพวกทล่านใหล้เปป็นทบีกี่ชอบในสายพระเนตรของพระองคร์โดยทางพระเยซรูครลิสตร์ ขอสงล่าราศบีจงมบีแดล่
พระองคร์สพบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ เอเมน
13:22 และขล้าพเจล้าขอวลิงวอนพวกทล่าน พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย ใหล้ทนตล่อคจาแหล่งการเตพอนสตลิ เพราะขล้าพเจล้าไดล้เขบียน
จดหมายฉบกับหนถึกี่งมาถถึงพวกทล่านในไมล่กบีกี่คจา
13:23 พวกทล่านจงทราบวล่า ทลิโมธบีนล้องชายของพวกเรา ไดล้รกับเสรบีภาพแลล้ว ถล้าเขามาถถึงโดยเรร็ว ขล้าพเจล้ากร็จะมา
พบพวกทล่านพรล้อมกกับเขา
13:24 ขอฝากความคลิดถถึงมายกังคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปกครองเหนพอพวกทล่าน และวลิสยุทธลิชนทกันี้งปวง พวกพบีกี่นล้องแหล่ง
ประเทศอลิตาลบีกร็ฝากความคลิดถถึงมายกังพวกทล่าน
13:25 ขอพระคยุณจงดจารงอยรูล่กกับพวกทล่านทยุกคนเถลิด เอเมน

บทสยุดทล้ายนบีนี้ของจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูประกอบดล้วยคจาเตพอนสตลิตล่าง ๆ ทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับลกักษณะการ
ดจาเนลินชบีวลิตของผรูล้เชพกี่อ คจาเตพอนสตลิเหลล่านบีนี้มบีพพนี้นฐานอยรูล่บนคจาสอนกล่อนหนล้าทบีกี่มบีอยรูล่ทกักี่วจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ โดย
แสดงใหล้เราเหร็นพระเยซรูครลิสตร์เจล้า-พระองคร์ผรูล้ทรงไรล้ตจาหนลิ ไรล้บาปและไมล่ทรงเปลบีกี่ยนแปลง โดยทางพระองคร์ 
และโดยทางพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์แหล่ง “พกันธสกัญญานลิรกันดรร์นกันี้น” ผรูล้เชพกี่อจถึงสามารถกระทจาสลิกี่งซถึกี่งเปป็นทบีกี่
ชอบพระทกัยในสายพระเนตรของพระเจล้าไดล้ คจาสอนทกันี้งหมดในทบีกี่นบีนี้ถรูกนจาเสนอในแบบทบีกี่ตรงขล้ามกกับฉากหลกังแหล่ง
ยยุคสมกัยของศาสนายลิว ซถึกี่งมาพรล้อมกกับการพลิพากษาและหายนะทบีกี่จะมาของมกัน

ขล้อ 1 และ 2: “จงใหล้ความรกักฉกันพบีกี่นล้องมบีอยรูล่ตล่อไป อยล่าลพมทบีกี่จะตล้อนรกับบรรดาคนแปลกหนล้า เพราะวล่า
โดยการกระทจานกันี้น บางคนกร็ไดล้ตล้อนรกับพวกทรูตสวรรคร์โดยไมล่รรูล้ตกัว”

ความรกักฉกันพบีกี่นล้องคพอหลกักฐานทบีกี่แสดงใหล้เหร็นถถึงความเปป็นพลเมพองฝฝ่ายสวรรคร์ ถล้าเราไมล่รกักพบีกี่นล้องของเรา
ผรูล้ซถึกี่งเราเหร็นแลล้ว เราจะรกักพระเจล้าผรูล้ซถึกี่งเรายกังไมล่เหร็นไดล้อยล่างไร? เราควรสกังเกตวล่าพระเยซรูไดล้ตรกัสแกล่เหลล่าสาวก
ของพระองคร์วล่า “โดยสลิกี่งนบีนี้มนยุษยร์ทยุกคนจะทราบวล่าทล่านทกันี้งหลายเปป็นพวกสาวกของเรา ถล้าทล่านทกันี้งหลายมบีความ
รกักตล่อกกันและกกัน” (ยอหร์น 13:35)

ยอหร์นผรูล้เปป็นทบีกี่รกักกลล่าววล่า “อยล่าประหลาดใจเลย พบีกี่นล้องทกันี้งหลายของขล้าพเจล้าเออ๋ย ถล้าโลกเกลบียดชกังพวก
ทล่าน พวกเราทราบวล่า พวกเราไดล้ผล่านพล้นจากความตายไปสรูล่ชบีวลิตแลล้ว เพราะวล่าพวกเรารกักพบีกี่นล้อง ผรูล้ใดทบีกี่ไมล่รกักพบีกี่



นล้องของตน กร็ยกังดจารงอยรูล่ในความตาย ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่เกลบียดชกังพบีกี่นล้องของตนกร็เปป็นฆาตกร และพวกทล่านทราบวล่า 
ไมล่มบีฆาตกรคนใดทบีกี่มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ดจารงอยรูล่ในเขาเลย โดยสลิกี่งนบีนี้พวกเราจถึงรกับรรูล้ความรกักของพระเจล้า เพราะวล่า
พระองคร์ไดล้ทรงยอมวางชบีวลิตของพระองคร์เพพกี่อพวกเรา และพวกเรากร็ควรจะวางชบีวลิตของพวกเราเพพกี่อพบีกี่นล้อง แตล่ผรูล้
ใดกร็ตามทบีกี่มบีทรกัพยร์สมบกัตลิของโลกนบีนี้ และเหร็นพบีกี่นล้องของตนมบีความตล้องการ และปปิดใจไมล่กรยุณาเขา ความรกักของ
พระเจล้าจะดจารงอยรูล่ในผรูล้นกันี้นอยล่างไรไดล้ ลรูกเลร็ก ๆ ทกันี้งหลายของขล้าพเจล้าเออ๋ย อยล่าใหล้เรารกักในคจาพรูดและในลลินี้น แตล่
ใหล้เรารกักในการกระทจาและในความจรลิง และโดยสลิกี่งนบีนี้พวกเราจถึงทราบวล่าพวกเราอยรูล่ฝฝ่ายความจรลิง และจะมบี
ความมกักี่นใจตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ เพราะวล่าถล้าใจของพวกเรากลล่าวโทษพวกเรา พระเจล้ากร็ทรงเปป็นใหญล่กวล่าใจ
ของพวกเรา และทรงทราบทยุกสลิกี่ง พวกทล่านทบีกี่รกัก ถล้าใจของพวกเราไมล่กลล่าวโทษพวกเรา พวกเรากร็มบีความไวล้เนพนี้อ
เชพกี่อใจจจาเพาะพระเจล้า และสลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่พวกเราทรูลขอ พวกเรากร็จะไดล้รกับจากพระองคร์ เพราะวล่าพวกเรารกักษา
บรรดาพระบกัญญกัตลิของพระองคร์ และกระทจาตามสลิกี่งเหลล่านกันี้นซถึกี่งเปป็นทบีกี่พอพระทกัยในสายพระเนตรของพระองคร์”
(1 ยอหร์น 3:13-22)

โรม 8:9 บอกเราวล่า “ถล้าผรูล้ใดไมล่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรูล้นกันี้นกร็ไมล่เปป็นของพระองคร์” และในกาลา
เทบีย 5:22 เราถรูกบอกวล่า “ผลของพระวลิญญาณนกันี้นคพอ ความรกัก…”

“ความรกักฉกันพบีกี่นล้อง” คพอขล้อบล่งชบีนี้แรกสยุดและผลของชบีวลิตครลิสเตบียน (กลิจการ 16:33) และยกังเปป็นเปป้า
หมายสยุดทล้ายและผลลกัพธร์ของพระคยุณของพระเจล้าดล้วย (2 ปต. 1:7)

“ใครกร็ตามทบีกี่เชพกี่อวล่าพระเยซรูทรงเปป็นพระครลิสตร์นกันี้น เขากร็บกังเกลิดจากพระเจล้า และทยุกคนทบีกี่รกักพระองคร์
ผรูล้ทรงใหล้กจาเนลิดนกันี้นกร็รกักคนทบีกี่บกังเกลิดจากพระองคร์ดล้วย” (1 ยอหร์น 5:1)

พระเยซรูตรกัสวล่า “เราใหล้บกัญญกัตลิใหมล่ไวล้แกล่ทล่านทกันี้งหลายคพอ ใหล้ทล่านทกันี้งหลายรกักซถึกี่งกกันและกกัน เรารกักทล่าน
ทกันี้งหลายมาแลล้วอยล่างไร ทล่านทกันี้งหลายจงรกักซถึกี่งกกันและกกันดล้วยอยล่างนกันี้น” (ยอหร์น 13:34)

ใน 1 ยอหร์น 2:7,8 เราอล่านวล่า “พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย ขล้าพเจล้าไมล่ไดล้เขบียนพระบกัญญกัตลิใหมล่ถถึงพวกทล่าน แตล่เปป็น
พระบกัญญกัตลิเกล่าซถึกี่งพวกทล่านไดล้มบีอยรูล่ตกันี้งแตล่เรลิกี่มแรก พระบกัญญกัตลิเกล่านกันี้นคพอพระดจารกัสซถึกี่งพวกทล่านไดล้ยลินตกันี้งแตล่เรลิกี่ม
แรกแลล้ว อบีกครกันี้ง ขล้าพเจล้าเขบียนพระบกัญญกัตลิใหมล่ถถึงพวกทล่าน ซถึกี่งสลิกี่งนกันี้นกร็เปป็นความจรลิงในพระองคร์และในพวกทล่าน
เพราะวล่าความมพดนกันี้นลล่วงไปแลล้ว และบกัดนบีนี้ความสวล่างแทล้กร็สล่องแสงอยรูล่”

สลิกี่งทบีกี่พระราชบกัญญกัตลิเรบียกรล้องในเลวบีนลิตลิ 19:18 ถรูกทวนซนี้จาในยอหร์น 15:12 ความรกักทบีกี่มบีตล่อพวกพบีกี่นล้อง
ไมล่ใชล่พระบกัญญกัตลิใหมล่ มกันแคล่ถรูกบกังคกับใชล้โดยแรงจรูงใจใหมล่ ๆ (1 ยอหร์น 3:16; 4:10,11)

“เหตยุฉะนกันี้นขณะทบีกี่พวกเรามบีโอกาส ใหล้พวกเรากระทจาดบีตล่อคนทกันี้งปวง โดยเฉพาะตล่อคนทกันี้งหลายผรูล้ทบีกี่อยรูล่
ในครอบครกัวแหล่งความเชพกี่อ” (กท. 6:10)

นานแลล้วกล่อนครลิสตจกักรไดล้ถพอกจาเนลิด ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีเขบียนไวล้วล่า “ดรูเถลิด เปป็นการดบีและนล่าชพกี่นใจมากสกัก
เทล่าใดทบีกี่พบีกี่นล้องอาศกัยอยรูล่ดล้วยกกันเปป็นนนี้จาหนถึกี่งใจเดบียวกกัน!” (เพลงสดยุดบี 133:1)

ยอหร์นใหล้คจาพยานนบีนี้เกบีกี่ยวกกับพระเยซรู: “...พระองคร์ทรงรกักพวกเขาจนถถึงทบีกี่สยุดปลาย” (ยอหร์น 13:1)
ในเอเฟซกัส 4:1,2 เปาโลเตพอนสตลิวล่า “เหตยุฉะนกันี้นขล้าพเจล้า … ขอวลิงวอนพวกทล่านใหล้พวกทล่านดจาเนลิน

อยล่างสมควรกกับงานรกับใชล้ทบีกี่พวกทล่านถรูกเรบียกแลล้วนกันี้น ดล้วยใจถล่อมลงและใจอล่อนสยุภาพทยุกอยล่าง ดล้วยความอดทน



ไวล้นาน โดยความอดกลกันี้นตล่อกกันและกกันในความรกัก”
เขากลล่าวแกล่ชาวโครลินธร์วล่า “ความรกักนกันี้นกร็อดทนนานและมบีความกรยุณา ความรกักไมล่อลิจฉา ความรกักไมล่

อวดตกัว ไมล่หยลิกี่งผยอง” (1 คร. 13:4)
เขากลล่าวแกล่ชาวเธสะโลนลิกาวล่า “และขอองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงนจาใจของพวกทล่านใหล้เขล้าในความรกัก

ของพระเจล้า และใหล้เขล้าในการรอคอยพระครลิสตร์อยล่างอดทน” (2 ธส. 3:5)
เมพกี่อหลกักคจาสอนหนถึกี่ง ความจรลิงหนถึกี่ง หรพอคจา ๆ หนถึกี่งถรูกใชล้ซนี้จา ๆ ในพระคกัมภบีรร์ เรากร็ทราบวล่ามกันมบีความ

สจาคกัญอยล่างยลิกี่ง จงพลิจารณาขล้อพระคจาตล่อไปนบีนี้:
“เราใหล้บกัญญกัตลิใหมล่ไวล้แกล่ทล่านทกันี้งหลายคพอ ใหล้ทล่านทกันี้งหลายรกักซถึกี่งกกันและกกัน เรารกักทล่านทกันี้งหลายมาแลล้ว

อยล่างไร ทล่านทกันี้งหลายจงรกักซถึกี่งกกันและกกันดล้วยอยล่างนกันี้น” (ยอหร์น 13:34)
“นบีกี่แหละเปป็นบกัญญกัตลิของเรา คพอใหล้ทล่านทกันี้งหลายรกักซถึกี่งกกันและกกัน เหมพอนทบีกี่เรารกักทล่านทกันี้งหลายแลล้ว”

(ยอหร์น 15:12)
“สลิกี่งเหลล่านบีนี้เราบกัญชาทล่านทกันี้งหลาย ทล่านทกันี้งหลายจงรกักซถึกี่งกกันและกกัน” (ยอหร์น 15:17)
“และความหวกังมลิไดล้ทจาใหล้เกลิดความละอาย เพราะวล่าความรกักของพระเจล้าไดล้หลกักี่งไหลออกมาในใจของ

พวกเรา โดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ซถึกี่งไดล้ประทานใหล้แกล่พวกเราแลล้ว” (รม. 5:5)
“เหตยุฉะนกันี้นในฐานะทบีกี่เปป็นพวกซถึกี่งพระเจล้าทรงเลพอกไวล้ เปป็นพวกทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์และเปป็นพวกทบีกี่ทรงรกัก จงสวม

ใจเมตตา ใจปรานบี ใจถล่อม ใจอล่อนสยุภาพ ใจอดทนไวล้นาน โดยอดทนซถึกี่งกกันและกกันและยกโทษใหล้กกันและกกัน ถล้า
ผรูล้ใดมบีเรพกี่องทะเลาะกกับผรูล้ใด พระครลิสตร์ไดล้โปรดยกโทษใหล้พวกทล่านแลล้วฉกันใด พวกทล่านจงกระทจาฉกันนกันี้นดล้วย และ
เหนพอสลิกี่งสารพกัดเหลล่านบีนี้จงสวมความรกัก ซถึกี่งเปป็นเครพกี่องผรูกมกัดแหล่งความสมบรูรณร์” (คส. 3:12-14)

“อยล่าลพมทบีกี่จะตล้อนรกับบรรดาคนแปลกหนล้า” การตล้อนรกับขกับสรูล้คนแปลกหนล้าเปป็นเรพกี่องปกตลิและมบีความ
สจาคกัญในสมกัยของพวกอกัครทรูตมากกวล่าตอนนบีนี้ สลิกี่งอจานวยความสะดวกตล่าง ๆ ในการเดลินทางในสมกัยนกันี้นไมล่ไดล้
สะดวกสบายและรวดเรร็วเหมพอนในสมกัยนบีนี้ และทบีกี่พกักอยล่างเชล่นหล้องพกักและโรงแรมกร็ไมล่ไดล้มบีใหล้ในสมกัยนกันี้น ในชล่วง
แรก ๆ ของความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนเหลล่าวลิสยุทธลิชนมกักตกอยรูล่ในอกันตรายของการสรูญเสบียชบีวลิตของตนและคนเหลล่า
นกันี้นทบีกี่เปปิดประตรูบล้านของตนเพพกี่อตล้อนรกับพวกเขากร็รล่วมแบล่งปฟันอกันตรายนบีนี้ อยล่างไรกร็ตาม ผมไมล่คลิดวล่าการตล้อนรกับ
ขกับสรูล้เปป็นประเดร็นทบีกี่ถรูกเนล้นยนี้จาตรงนบีนี้ มากเทล่ากกับแรงจรูงใจทบีกี่อยรูล่เบพนี้องหลกังการตล้อนรกับขกับสรูล้นกันี้น การตล้อนรกับขกับสรูล้
ทบีกี่แทล้จรลิงควรถรูกกระตยุล้นโดยความรกัก ดล้วยเหตยุนบีนี้ ในสมกัยปฟัจจยุบกันของเรา ความจจาเปป็นในการตล้อนรกับคนแปลก
หนล้าเขล้าบล้านจถึงไมล่ไดล้ใหญล่โตมากเทล่ากกับในสมกัยของเปาโล กระนกันี้นกร็มบีหลายครกันี้งเมพกี่อเราสามารถเปปิดใจของเรา
และทรกัพยากรของเราเพพกี่อตล้อนรกับคนแปลกหนล้าไดล้ และ “ความรกักของพวกพบีกี่นล้อง” กร็ถรูกแสดงออกมา

สล่วนทล้ายของขล้อ 2 อล่านในภาษากรบีกวล่า “บางคน ทบีกี่ตล้อนรกับพวกทรูตสวรรคร์ กร็ไมล่รรูล้ตกัว” ซถึกี่งหมายความวล่า
บางคนไดล้ตล้อนรกับพวกทรูตสวรรคร์โดยทบีกี่ไมล่รรูล้ตกัววล่าตนกจาลกังทจาอะไรอยรูล่ ตกัวอยล่างของเหตยุการณร์นบีนี้อาจถรูกพบไดล้ใน
ปฐมกาล 18:1-16; 19:1-3; ผรูล้วลินลิจฉกัย 6:11-22; 13:15,16

ขล้อ 3: “จงระลถึกถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ในเครพกี่องพกันธนาการ เหมพอนกกับวล่าไดล้อยรูล่ในเครพกี่องพกันธนาการ
พรล้อมกกับพวกเขา และคนทกันี้งหลายทบีกี่ทนความทยุกขร์ยาก เหมพอนกกับวล่าพวกทล่านเองกร็เชล่นกกันในรล่างกาย”



นบีกี่เปป็นคจาบกัญชาหนถึกี่งทบีกี่ถรูกแสดงออกในความเหร็นอกเหร็นใจอยล่างลถึกซถึนี้งตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีกี่กจาลกังทนทยุกขร์
เพราะคจาพยานของตน ในสมกัยของเปาโลมบีครลิสเตบียนจจานวนมากทบีกี่ตลิดคยุก และนบีกี่กร็ยกังเปป็นจรลิงอยรูล่วกันนบีนี้-ไมล่ใชล่ใน
ประเทศทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ของเรา แตล่ในรกัสเซบีย จบีน คลิวบา และอบีกหลายแหล่งบนแผล่นดลินโลกเหลล่าวลิสยุทธลิชนกจาลกังทนทยุกขร์
เพราะคจาพยานของตนเพพกี่อพระเยซรูครลิสตร์

คจากรลิยากรบีกตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “อยรูล่ในเครพกี่องพกันธนาการพรล้อมกกับพวกเขา” มบีความหมายวล่า “ถรูกผรูกมกัด
เขล้าดล้วยกกันแลล้ว” ซถึกี่งบอกเปป็นนกัยถถึงความเปป็นนนี้จาหนถึกี่งใจเดบียวกกันอยล่างสมบรูรณร์ของพระกายของพระครลิสตร์ เมพกี่อ
อวกัยวะหนถึกี่งของกายนกันี้นเจร็บ อวกัยวะทกันี้งหมดกร็เจร็บและดล้วยเหตยุนบีนี้เราจถึงตล้องระลถึกถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกจองจจา คน
เหลล่านกันี้นทบีกี่ทนทยุกขร์เพราะคจาพยานทบีกี่พวกเขาใหล้เพพกี่อพระครลิสตร์และขล่าวประเสรลิฐ

พระวจนะของพระเจล้าเตร็มไปดล้วยตกัวอยล่างทกันี้งหลายทบีกี่พระวลิญญาณทรงเชพกี่อมโยงหนล้าทบีกี่และอภลิสลิทธลิธิ์เขล้า
ดล้วยกกัน มกันเปป็นอภลิสลิทธลิธิ์อกันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีทบีกี่ไดล้เปป็นลรูกคนหนถึกี่งของพระเจล้า แตล่มกันกร็เปป็นหนล้าทบีกี่อกันศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เชล่นกกัน 
มบีหลายตกัวอยล่างในพระคกัมภบีรร์เชล่นกกันทบีกี่พระวลิญญาณทรงเชพกี่อมโยงความเชพกี่อฟฟังและบจาเหนร็จ เมพกี่อเราไดล้ยลินและ
เชพกี่อฟฟังคจาบกัญชาตล่าง ๆ ของพระคกัมภบีรร์ เรากร็เชพกี่อใจไดล้เลยวล่าพระเจล้าจะทรงตอบแทนคนเหลล่านกันี้นทบีกี่รกับใชล้ในความ
กรยุณา รล่วมแบล่งเบาภาระตล่าง ๆ ของลรูกทกันี้งหลายของพระเจล้า และในพระนามของพระเยซรูกร็รกับใชล้พวกเขาในสลิกี่ง
ทบีกี่เราทจาไดล้ แมล้แตล่การใหล้นนี้จาเยร็นสกักถล้วย สกักสองสามตกัวอยล่างของการรกับใชล้เชล่นนกันี้นในพระวจนะของพระเจล้าอาจ
ถรูกพบไดล้ในการรกับใชล้ทบีกี่กระทจาโดยเรเบคาหร์ในปฐมกาล 24:18,19,25; โปตลิฟารร์ในปฐมกาล 39:5; หญลิง
ผดยุงครรภร์ชาวฮบีบรรูในอพยพ 1:15-20; ราหกับในโยชรูวา 6:25; หญลิงมล่ายชาวศาเรฟฟัทใน 1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 17:8-16 
และอบีกหลายตกัวอยล่าง (โปรดศถึกษามกัทธลิว 25:34-46)

“จงระลถึกถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อยรูล่ในเครพกี่องพกันธนาการ…” ระลถึกถถึงหมายความมากกวล่าแคล่การคลิดถถึงใครสกัก
คน มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของเราพระเยซรูครลิสตร์เจล้าทรงถรูกสกัมผกัสดล้วยความรรูล้สถึกแหล่งความเจร็บปฝ่วยทกันี้งหลายของ
พวกเรา (ฮบ. 4:15) และโดยแบบอยล่างของพระองคร์เรากร็ควรถรูกสกัมผกัสอยล่างลถึกซถึนี้งเมพกี่อเพพกี่อนผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายของ
เราถรูกจองจจาและทนทยุกขร์

“และคนทกันี้งหลายทบีกี่ทนความทยุกขร์ยาก เหมพอนกกับวล่าพวกทล่านเองกร็เชล่นกกันในรล่างกาย” มบีการอล้างอลิงสอง
ชกันี้นตรงนบีนี้-ประการแรกคพอ อล้างอลิงถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกจองจจาอยรูล่ในคยุก และจากนกันี้นคพออล้างอลิงถถึงบรรดาคนทบีกี่เรา
รกัก-ภรรยา ลรูก ๆ ครอบครกัว ถล้าสามบีหรพอคนทบีกี่เปป็นพล่อตลิดคยุก คนทบีกี่หาเลบีนี้ยงใหล้ครอบครกัวกร็ถรูกเอาตกัวไปจากบล้าน
และดกังนกันี้นจถึงเกลิดปฟัญหาทางการเงลิน ความปวดรล้าวใจ และการทนทยุกขร์ตล่าง ๆ ตามมา สจาหรกับครอบครกัวทกันี้ง
หลายทบีกี่เปป็นเชล่นนกันี้น ครลิสเตบียนคนอพกี่น ๆ ควรรรูล้สถึก “เหมพอนกกับวล่าพวกทล่านเองกร็เชล่นกกันในรล่างกาย”

บางคนทนทยุกขร์เพราะเหร็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ และพระเจล้าทรงพอพระทกัยทบีกี่จะประทานพระคยุณและความ
กลล้าหาญใหล้แกล่ผรูล้เชพกี่อเหลล่านกันี้น เปาโลทนทยุกขร์จากหนามในเนพนี้อหนกัง พระเจล้าไมล่ไดล้เอาหนามนกันี้นออกไป แตล่
พระองคร์ไดล้ประทานพระคยุณทบีกี่เขาตล้องการเพพกี่อทบีกี่จะสรูล้ทนหนามนกันี้น พระเจล้ากร็ประทานอภลิสลิทธลิธิ์ใหล้แกล่เราในการทน
ทยุกขร์รล่วมกกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกจองจจาเชล่นกกัน-เราสามารถชล่วยแบล่งเบาภาระของพวกเขาไดล้ อธลิษฐานเผพกี่อพวกเขา 
เสบียสละเพพกี่อทบีกี่จะจกัดหาขล้าวของทบีกี่จจาเปป็นสจาหรกับครอบครกัวและลรูก ๆ ของคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ตลิดคยุกหรพอกจาลกังประสบ
ความยากลจาบากแสนสาหกัส ครลิสเตบียนบางคนถรูกทดสอบในการถรูกจองจจา คนอพกี่น ๆ กร็ถรูกทดสอบเกบีกี่ยวกกับความ



จรลิงใจของพวกเขาในการปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่ตล่าง ๆ ทบีกี่พวกเขาพถึงปฏลิบกัตลิตล่อผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่กจาลกังทนทยุกขร์ อกัครทรูต
เปาโลไมล่ไดล้เทศนาสลิกี่งหนถึกี่งและปฏลิบกัตลิอบีกสลิกี่ง เขากลล่าววล่า “ผรูล้ใดเปป็นคนอล่อนกจาลกังและขล้าพเจล้าไมล่อล่อนกจาลกัง ผรูล้ใด
ถรูกทจาใหล้สะดยุดและขล้าพเจล้าไมล่เปป็นทยุกขร์เปป็นรล้อน” (2 คร. 11:29) เปาโลทนทยุกขร์กกับเพพกี่อนผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่กจาลกัง
ทนทยุกขร์

“ทล่านทกันี้งหลายจงแบกภาระของกกันและกกัน และโดยการนกันี้นจถึงทจาใหล้พระราชบกัญญกัตลิของพระครลิสตร์
สจาเรร็จ” (กท. 6:2)

“จงปปีตลิยลินดบีกกับคนทกันี้งหลายทบีกี่ปปีตลิยลินดบี จงรล้องไหล้กกับคนทกันี้งหลายทบีกี่รล้องไหล้” (รม. 12:15)
นอกจากนบีนี้ อล่านปฐมกาล 14:14, เนหะมบียร์ 1:4, โยบ 29:15,16 และเยเรมบียร์ 38:7-13

การสมรสเปป็นทฮียิ่นอับถสอ
ขล้อ 4: “การสมรสเปป็นทบีกี่นกับถพอในทยุกสลิกี่ง และทบีกี่นอนกร็ปราศจากมลทลิน แตล่บรรดาคนลล่วงประเวณบีและ

คนเลล่นชรูล้นกันี้น พระเจล้าจะทรงพลิพากษา”
ในบล้านของครลิสเตบียน ในความสกัมพกันธร์ตล่าง ๆ ประจจาวกันทบีกี่ปกตลิของชบีวลิต “ความรกักฉกันพบีกี่นล้อง” กร็เปป็นคจา

บกัญชาหนถึกี่งมากพอ ๆ กกับทบีกี่มกันเปป็นนอกบล้าน “ความรกักเรลิกี่มตล้นทบีกี่บล้าน” แตล่บางครกันี้งครลิสเตบียนกร็แสดงความรกักและ
ความเหร็นอกเหร็นใจตล่อคนภายนอกมากกวล่าทบีกี่พวกเขาแสดงตล่อครอบครกัวของตกัวเอง นบีกี่มกักเปป็นจรลิงบล่อย ๆ 
สจาหรกับสามบีและภรรยา สจาหรกับพล่อแมล่ตล่อลรูก ๆ และลรูก ๆ ตล่อพล่อแมล่ มกันไมล่ควรเปป็นเชล่นนบีนี้เลย เราควรรกักผรูล้เชพกี่อทยุก
คน และเราควรระมกัดระวกังทบีกี่จะแสดงความรกักและความเหร็นอกเหร็นใจแบบเดบียวกกันทบีกี่บล้านเหมพอนอยล่างทบีกี่เราทจา
นอกบล้าน

พระเจล้าทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดการสมรส และผรูล้เชพกี่อทยุกคน ทกันี้งทบีกี่แตล่งงานแลล้วและยกังโสด ตล้องใหล้เกบียรตลิการ
สมรสและเวล้นเสบียจากการกระทจาใด ๆ ทบีกี่ไมล่สอดคลล้องกกับความไรล้มลทลิน ความชอบธรรม และความบรลิสยุทธลิธิ์ 
ดล้วยวล่าความบรลิสยุทธลิธิ์เปป็นเครพกี่องหมายของทยุกความสกัมพกันธร์ของชบีวลิตเทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับผรูล้เชพกี่อ

การสมรสเปป็นทบีกี่นกับถพอเพราะวล่าพระเจล้าเองทรงประทานเกบียรตลิทบีกี่พลิเศษใหล้แกล่มกัน พลิธบีอพกี่น ๆ ทกันี้งหมดหรพอ
สลิกี่งสถาปนาทกันี้งหลายยกเวล้นวกันสะบาโตถรูกกจาหนดโดยพระเจล้าผล่านทางตกัวกลางทบีกี่เปป็นเหลล่าทรูตสวรรคร์หรพอมนยุษยร์-
จงสกังเกตกลิจการ 7:35 แตล่การสมรสถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจล้าเอง ทกันี้งมนยุษยร์และทรูตสวรรคร์ไมล่ไดล้นจาเอวามาใหล้สามบี
ของเธอ-พระเจล้าทรงนจามา (ปฐก. 2:21,22) และในสวนเอเดนการสมรสแรกไดล้ถรูกทจาพลิธบีโดยพระองคร์ พระราช
กลิจสรูงสยุดแหล่งการทรงสรล้างของพระเจล้าถรูกกระทจาเมพกี่อพระองคร์ทรงสรล้างเอวาจากกระดรูกซบีกี่โครงชลินี้นหนถึกี่งทบีกี่เอามา
จากสบีขล้างของอาดกัม เมพกี่อสลินี้นสยุดแตล่ละวกันแหล่งการทรงสรล้าง พระเจล้าทรงเหร็นสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ไดล้ทรงสรล้าง “และทรง
เหร็นวล่าดบี” แตล่ในวกันทบีกี่หก (เมพกี่อมนยุษยร์ผรูล้ชายไดล้ถรูกสรล้างขถึนี้น) พระเจล้าทรงเหร็นวล่าไมล่ดบีทบีกี่ผรูล้ชายจะอยรูล่ตกัวคนเดบียว มบีบาง
สลิกี่งทบีกี่ขาดหายไป สกัตวร์ทกันี้งหมดมบีครูล่ของพวกมกัน แตล่ไมล่มบีครูล่อยุปถกัมภร์สจาหรกับอาดกัม และหลกังจากทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงสรล้าง
เอวาแลล้ว พระองคร์จถึงเหร็นพระราชกลิจแหล่งวกันทบีกี่หกของการทรงสรล้างวล่า “ดบี”

สถาบกันแหล่งการสมรสทบีกี่พระเจล้าทรงสถาปนาสอนถถึงสภาวะในอยุดมคตลิของผรูล้ชายและผรูล้หญลิง มกันไมล่ดบีทบีกี่
ชายและหญลิงจะแยกจากกกัน-เขาทกันี้งสองถรูกสรล้างมาเพพกี่อกกันและกกัน และไมล่มบีชายหรพอหญลิงคนใดจะรรูล้จกักชบีวลิตใน
ความเตร็มเปปีปี่ยมอกันสมบรูรณร์จนกวล่าเขาหรพอเธอมบีประสบการณร์กกับความรกักอกันไรล้มลทลินและบรลิสยุทธลิธิ์ในสถาบกันแหล่ง



การสมรสตามทบีกี่พระเจล้าไดล้ทรงแตล่งตกันี้งมกัน
พระเยซรูทรงใหล้เกบียรตลิการสมรส การอกัศจรรยร์แรกของพระองคร์ถรูกกระทจาทบีกี่งานสมรสในบล้านคานา 

(ยอหร์น 2:1-10) คจาอยุปมาตล่าง ๆ ของพระองคร์เปรบียบเทบียบอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์กกับงานสมรส (มธ. 22:2,8,11) 
และพระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ตรกัสวล่า “เหตยุฉะนกันี้นซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงผรูกพกันกกันแลล้ว อยล่าใหล้มนยุษยร์ทจาใหล้พรากจากกกัน
เลย” (มธ. 19:4-6)

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์และพระวจนะของพระเจล้าใหล้เกบียรตลิการสมรส โดยใชล้การสมรสเปป็นภาพเปรบียบ
ของการรวมกกันเปป็นหนถึกี่งระหวล่างพระครลิสตร์กกับครลิสตจกักรของพระองคร์: “‘เพราะเหตยุนบีนี้ ผรูล้ชายจะจากบลิดาและ
มารดาของเขา และจะไปผรูกพกันอยรูล่กกับภรรยาของเขา และเขาทกันี้งสองจะเปป็นเนพนี้ออกันเดบียวกกัน’ นบีกี่เปป็นขล้อลถึกลกับทบีกี่
ยลิกี่งใหญล่ แตล่ขล้าพเจล้าพรูดเกบีกี่ยวกกับพระครลิสตร์และครลิสตจกักร” (อฟ. 5:31,32)

การสมรสถรูกออกแบบโดยพระเจล้าและถรูกเสนอแนะใหล้เปป็นมาตรการปป้องกกันการทจาผลิดศบีลธรรมและ
บาป: “แตล่อยล่างไรกร็ตาม เพพกี่อหลบีกเลบีกี่ยงการลล่วงประเวณบี จงใหล้ผรูล้ชายทยุกคนมบีภรรยาของตนเอง และจงใหล้ผรูล้หญลิง
ทยุกคนมบีสามบีของตนเอง” (1 คร. 7:2)

พระคกัมภบีรร์มบีกลล่าวหลายเรพกี่องเกบีกี่ยวกกับการสมรส โดยเฉพาะอยล่างยลิกี่งในหมรูล่ครลิสเตบียนทกันี้งหลาย:
“พวกทล่านอยล่าเขล้าเทบียมแอกอยล่างไมล่เทล่าเทบียมกกันกกับพวกคนทบีกี่ไมล่เชพกี่อ เพราะวล่าความชอบธรรมจะมบี

มลิตรภาพอะไรกกับความอธรรม และความสวล่างจะมบีสล่วนรล่วมอะไรกกับความมพด” (2 คร. 6:14)
“ภรรยาผรูล้เปปีปี่ยมดล้วยคยุณธรรมกร็เปป็นมงกยุฎแกล่สามบีของตน…” (สภษ. 12:4)
“...ภรรยาทบีกี่หยกักี่งรรูล้กร็มาจากพระเยโฮวาหร์” (สภษ. 19:14)
“ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่พบภรรยากร็พบสลิกี่งทบีกี่ดบี และไดล้ความโปรดปรานจากพระเยโฮวาหร์” (สภษ. 18:22)
“สามบีทกันี้งหลาย จงรกักภรรยาของพวกทล่าน เหมพอนอยล่างทบีกี่พระครลิสตร์ไดล้ทรงรกักครลิสตจกักรดล้วย และไดล้

ประทานพระองคร์เองเพพกี่อครลิสตจกักร” (อฟ. 5:25)
“เชล่นกกัน พวกทล่าน สามบีทกันี้งหลาย จงอาศกัยอยรูล่กกับพวกนางตามความรรูล้ โดยใหล้เกบียรตลิแกล่ภรรยาเหมพอน

หนถึกี่งเปป็นภาชนะทบีกี่อล่อนแอกวล่า และเหมพอนเปป็นครูล่ทายาทของพระคยุณแหล่งชบีวลิตดล้วยกกัน เพพกี่อบรรดาคจาอธลิษฐาน
ของพวกทล่านจะไมล่ถรูกขกัดขวาง” (1 ปต. 3:7)

“แตล่ขล้าพเจล้าปรารถนาใหล้พวกทล่านทราบวล่า ศบีรษะของผรูล้ชายทยุกคนคพอพระครลิสตร์ และศบีรษะของผรูล้หญลิง
คพอผรูล้ชาย และพระเศบียรของพระครลิสตร์คพอพระเจล้า” (1 คร. 11:3)

“เพราะวล่าสามบีเปป็นศบีรษะของภรรยา เหมพอนอยล่างพระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจกักร และพระองคร์
ทรงเปป็นพระผรูล้ชล่วยใหล้รอดของกายนกันี้น” (อฟ. 5:23)

“การสมรสเปป็นทบีกี่นกับถพอในทยุกสลิกี่ง…” ไมล่มบีสกักคนเลยในเผล่าพกันธยุร์มนยุษร์ทบีกี่ถรูกหล้ามไมล่ใหล้แตล่งงาน ในยยุคแหล่ง
พระคยุณนบีนี้การสมรสเปป็นทบีกี่นล่านกับถพอในทยุกคน-บรรดานกักเทศนร์ มลิชชกันนารบี ชาวนา คยุณหมอ นกักกฎหมาย ใคร
กร็ตาม คจาสอนของโรมทบีกี่วล่าพวกบาทหลวงควรเวล้นเสบียจากการสมรสกร็ไมล่ตรงตามพระคกัมภบีรร์เลย: “ผรูล้ดรูแลนกันี้นจถึง
ตล้องเปป็นคนทบีกี่ไรล้ทบีกี่ตลิ เปป็นสามบีของภรรยาคนเดบียว เปป็นคนรอบคอบ เปป็นคนรรูล้จกักประมาณตน เปป็นคนมบีการ
ประพฤตลิดบี มบีอกัชฌาสกัยรกับแขกดบี เหมาะทบีกี่จะเปป็นครรู” (1 ทธ. 3:2)



“...และทบีกี่นอนกร็ปราศจากมลทลิน” นบีกี่สพกี่ออยล่างชกัดเจนถถึงความซพกี่อสกัตยร์ตล่อคจาปฏลิญาณสมรส: “เพพกี่อใหล้ทยุก
คนในพวกทล่านทราบวลิธบีทบีกี่จะรกักษาภาชนะของตนในทางบรลิสยุทธลิธิ์ และในทางทบีกี่มบีเกบียรตลิ” (1 ธส. 4:4) แตล่มกันไป
ไกลกวล่านกันี้น มกันบอกอยล่างชกัดเจนวล่าความสกัมพกันธร์ทบีกี่ใกลล้ชลิดตามปกตลิระหวล่างสามบีกกับภรรยาไมล่ใชล่เรพกี่องผลิดบาปหรพอ
ทจาใหล้เปป็นมลทลิน กล่อนอาดกัมและเอวาไดล้ทจาบาป พรเจล้าทรงบกัญชาพวกเขาใหล้ทวบีจจานวนและปกคลยุมเตร็มแผล่นดลิน
โลก อยล่างไรกร็ตาม ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะตล้องพอประมาณในสลิกี่งสารพกัด และความพอประมาณควรถรูกปฏลิบกัตลิแมล้
กระทกักี่งในความสกัมพกันธร์ตามธรรมชาตลิระหวล่างสามบีกกับภรรยา

เปาโลกลล่าวแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกผรูกมกัดเขล้าดล้วยกกันในการสมรสแลล้ววล่า “พวกทล่านอยล่าฉล้อโกงสลิทธลิธิ์ของกกัน
และกกัน เวล้นแตล่ไดล้ตกลงกกันไวล้เปป็นการชกักี่วคราว เพพกี่อพวกทล่านจะสามารถอยุทลิศตกัวเองตล่อการอดอาหารและการ
อธลิษฐาน และจงมาอยรูล่รล่วมกกันอบีก เพพกี่อไมล่ใหล้ซาตานลล่อลวงพวกทล่านเพราะเหตยุการขาดความอดกลกันี้นของพวก
ทล่าน” (1 คร. 7:5) นบีกี่บอกเราอยล่างชกัดแจล้งวล่าสามบีกกับภรรยาจะตล้องไมล่แยกขาดจากกกันเปป็นเวลาเทล่าใดเลยยกเวล้น
โดยความเหร็นชอบของทกันี้งสองฝฝ่าย-และแมล้ในขณะนกันี้นกร็ตล้องเพพกี่อการอดอาหารและการอธลิษฐานเทล่านกันี้น พระเจล้า
ไดล้ทรงสรล้างผรูล้ชายสจาหรกับผรูล้หญลิง และผรูล้หญลิงสจาหรกับผรูล้ชาย ดล้วยเหตยุนบีนี้การสมรสจถึงเปป็นทบีกี่นล่าถพอ

“แตล่บรรดาคนลล่วงประเวณบีและคนเลล่นชรูล้นกันี้น พระเจล้าจะทรงพลิพากษา” เรามบีคจาเตพอนจากพระเจล้าตรงนบีนี้
ใหล้ระวกังราคะตกัณหาและความไมล่ซพกี่อสกัตยร์ คนทกันี้งหลายทบีกี่ทจาบาปเชล่นนกันี้นกร็จะใชล้เวลาชกักี่วนลิรกันดรร์ในนรก: “เพราะ
พวกทล่านทราบเรพกี่องนบีนี้แลล้ววล่า ไมล่มบีคนเลล่นชรูล้ คนโสโครก คนโลภ ผรูล้เปป็นคนไหวล้รรูปเคารพ มบีมรดกใด ๆ ใน
อาณาจกักรของพระครลิสตร์และของพระเจล้า!” (อฟ. 5:5)

ขล้อ 5 และ 6: “จงใหล้ความประพฤตลิของพวกทล่านปราศจากความโลภ และจงพอใจกกับสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่
พวกทล่านมบีอยรูล่ เพราะวล่าพระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้แลล้ววล่า “เราจะไมล่ละทล่านหรพอทอดทลินี้งทล่านเลย” เพพกี่อวล่าพวกเราจะ
กลล่าวอยล่างกลล้าหาญวล่า ‘องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงเปป็นพระผรูล้ชล่วยของขล้าพเจล้า และขล้าพเจล้าจะไมล่กลกัววล่ามนยุษยร์จะทจา
อะไรแกล่ขล้าพเจล้า’”

“ความประพฤตลิ” หมายถถึงลกักษณะการดจาเนลินชบีวลิตของคน ๆ หนถึกี่งขณะทบีกี่เขาปะปนอยรูล่กกับเพพกี่อนมนยุษยร์
ของเขา เราไมล่มบีชบีวลิตอยรูล่เพพกี่อตกัวเราเอง ดกังนกันี้นเราจถึงตล้องระมกัดระวกังวล่าเราใชล้ชบีวลิตอยล่างไร ลกักษณะการดจาเนลินชบีวลิต
ของเราตล้อง “ปราศจากความโลภ”-และเหลล่าผรูล้รรูล้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคจาตรงนบีนี้ทบีกี่แปลเปป็น “ความโลภ” หมาย
ถถึง “คนรกักเงลิน” ผรูล้เชพกี่อจะตล้องไมล่รกักสลิกี่งทบีกี่เพพกี่อนมนยุษยร์ของเขาถพอครอง เขาจะตล้องรกัก “พบีกี่นล้อง” เงลินทองเปป็นสลิกี่ง
จจาเปป็นและสามารถถรูกใชล้เพพกี่อใหล้เกลิดประโยชนร์ยลิกี่งใหญล่และการดบีมากมาย แตล่ 1 ทลิโมธบี 6:10 บอกเราวล่า “ดล้วย
วล่าการรกักเงลินนกันี้นเปป็นรากเหงล้าแหล่งความชกักี่วรล้ายทกันี้งสลินี้น ขณะทบีกี่บางคนโลภสลิกี่งเหลล่านบีนี้ พวกเขาจถึงไดล้หลงผลิดไปจาก
ความเชพกี่อนกันี้น และทลิกี่มแทงตกัวพวกเขาเองใหล้ทะลยุดล้วยความเสบียใจเปป็นอกันมาก” ชบีวลิตของผรูล้เชพกี่อควรปลอดการรกัก
เงลิน ปลอดความโลภ

“และจงพอใจกกับสลิกี่งทกันี้งหลายทบีกี่พวกทล่านมบีอยรูล่” อกัครทรูตเปาโลปฏลิบกัตลิสลิกี่งทบีกี่เขาเทศนา เขากลล่าวแกล่ผรูล้เชพกี่อทบีกี่
เมพองฟปีลลิปปปีวล่า:

“แตล่ขล้าพเจล้าไดล้ปปีตลิยลินดบีในองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าอยล่างยลิกี่ง วล่าบกัดนบีนี้ในทบีกี่สยุดการระลถึกถถึงขล้าพเจล้าของพวกทล่าน
กร็ไดล้เจรลิญขถึนี้นอบีก ในเรพกี่องนบีนี้พวกทล่านไดล้คลิดถถึงจรลิง ๆ แตล่พวกทล่านกร็ขาดโอกาส ขล้าพเจล้าไมล่ไดล้กลล่าวถถึงเรพกี่องความ



ขกัดสน เพราะขล้าพเจล้าเรบียนรรูล้แลล้ววล่า ขล้าพเจล้าจะอยรูล่ฐานะอยล่างไรกร็ตาม กร็จะพอใจอยรูล่อยล่างนกันี้น ขล้าพเจล้ารรูล้จกักทบีกี่จะ
เผชลิญกกับความตกตกี่จา และขล้าพเจล้ารรูล้จกักทบีกี่จะเผชลิญกกับความอยุดมสมบรูรณร์ ในทยุกหนแหล่งและในทยุกกรณบี ขล้าพเจล้าไดล้
รกับการสกักี่งสอนใหล้เผชลิญกกับความอลิกี่มทล้องและความหลิว ทกันี้งความอยุดมสมบรูรณร์และความขกัดสน ขล้าพเจล้ากระทจาทยุก
สลิกี่งไดล้โดยทางพระครลิสตร์ผรูล้ทรงเสรลิมกจาลกังขล้าพเจล้า อยล่างไรกร็ตาม ทล่านทกันี้งหลายไดล้กระทจาดบีอยรูล่แลล้ว ทบีกี่พวกทล่านไดล้
รล่วมแบล่งปฟันกกับความทยุกขร์ยากของขล้าพเจล้า บกัดนบีนี้ พวกทล่านชาวฟปีลลิปปปีกร็ทราบอยรูล่แลล้วดล้วยวล่า ในเวลาเรลิกี่มแรกแหล่ง
ขล่าวประเสรลิฐนกันี้น เมพกี่อขล้าพเจล้าไดล้ออกไปจากแควล้นมาซลิโดเนบีย ไมล่มบีครลิสตจกักรใดมบีสล่วนรล่วมกกับขล้าพเจล้าเกบีกี่ยวกกับ
การถวายทรกัพยร์และรกับการถวายทรกัพยร์เลย นอกจากพวกทล่านพวกเดบียวเทล่านกันี้น เพราะแมล้แตล่ในเมพองเธสะโลนลิ
กา พวกทล่านกร็ไดล้สล่งมาชล่วยหลายครกันี้งหลายหน สจาหรกับความขกัดสนของขล้าพเจล้า มลิใชล่เพราะวล่าขล้าพเจล้าปรารถนา
ของกจานกัล แตล่วล่าขล้าพเจล้าปรารถนาจะใหล้ผลกจาไรเขล้าในบกัญชบีของพวกทล่านมากขถึนี้น แตล่ขล้าพเจล้ามบีสลิกี่งของสารพกัด 
และมบีบรลิบรูรณร์อยรูล่แลล้ว ขล้าพเจล้ากร็อลิกี่มอยรูล่โดยไดล้รกับบรรดาสลิกี่งของซถึกี่งเอปาโฟรดลิทกัสไดล้นจามาจากพวกทล่าน เปป็นกลลิกี่น
หอม เปป็นเครพกี่องบรูชาทบีกี่โปรด เปป็นทบีกี่พอพระทกัยแดล่พระเจล้า แตล่พระเจล้าของขล้าพเจล้าจะเตลิมเตร็มความตล้องการทยุก
อยล่างของทล่านทกันี้งหลายตามความมกักี่งคกักี่งของพระองคร์ในสงล่าราศบีโดยพระเยซรูครลิสตร์” (ฟป. 4:10-19)

ครลิสเตบียนควรพอใจกกับสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงจกัดหาใหล้ เรามบีพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของ
เรา และถล้าเราแสวงหาอาณาจกักรของพระองคร์เหนพอสลิกี่งอพกี่นใดทกันี้งหมด สลิกี่งอพกี่น ๆ ทบีกี่เหลพอกร็จะถรูกเพลิกี่มเตลิมใหล้ (มธ. 
6:33) เราจะปรารถนาอะไรไดล้มากไปกวล่านบีนี้เลล่า? พระเจล้าทรงทราบความตล้องการตล่าง ๆ ของเราและถล้าพระองคร์
จะประทานใหล้มากกวล่าทบีกี่เราตล้องการ นกักี่นอาจเปป็นความลล่มจมของเราไดล้เทล่าทบีกี่เกบีกี่ยวขล้องกกับคจาพยานและหนล้าทบีกี่ผรูล้
อารกักขาของเรา ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายมบีในสวรรคร์ “ทรกัพยร์ศฤงคารทบีกี่ดบีกวล่าและคงทน”

บาปบางอยล่างกร็ถรูกตรวจจกับและถรูกหลบีกหนบีไดล้งล่ายกวล่าบาปอพกี่น ๆ ความโลภเปป็นบาปทบีกี่แยบยลอยล่างหนถึกี่ง
ซถึกี่งครลิสเตบียนแตล่ปากหลายคนมบีความผลิด พระเจล้าทรงประกาศกล้องวล่า:

“เจล้าอยล่าโลภครกัวเรพอนของเพพกี่อนบล้านของเจล้า เจล้าอยล่าโลภภรรยาของเพพกี่อนบล้านของเจล้า หรพอคนใชล้ชาย
ของเขา หรพอสาวใชล้ของเขา หรพอวกัวตกัวผรูล้ของเขา หรพอลาของเขา หรพอสลิกี่งใด ๆ ทบีกี่เปป็นของของเพพกี่อนบล้านของเจล้า”
(อพย. 20:17)

“เพราะคนชกักี่วอวดอล้างถถึงความปรารถนาแหล่งใจของเขา และอวยพรคนทบีกี่โลภ ผรูล้ซถึกี่งพระเยโฮวาหร์ทรง
เกลบียดชกัง” (เพลงสดยุดบี 10:3)

“และ(พระเยซรู)ตรกัสแกล่เขาทกันี้งหลายวล่า “จงเอาใจใสล่ และระวกังความโลภ เพราะวล่าชบีวลิตของบยุคคลใด ๆ 
ไมล่ประกอบดล้วยความอยุดมสมบรูรณร์ของสลิกี่งของตล่าง ๆ ซถึกี่งเขามบีอยรูล่นกันี้น” (ลรูกา 12:15)

“หรพอบรรดาคนขโมย หรพอพวกคนโลภ หรพอคนขบีนี้เมาทกันี้งหลาย หรพอพวกคนปากรล้าย หรพอเหลล่าคน
ฉล้อโกง จะไมล่รกับอาณาจกักรของพระเจล้าเปป็นมรดก” (1 คร. 6:10)

“เหตยุฉะนกันี้นจงประหารบรรดาอวกัยวะของพวกทล่านซถึกี่งอยรูล่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ การลล่วงประเวณบี การ
โสโครก ความชอบพออกันเลยเถลิด ตกัณหาทบีกี่ชกักี่วรล้าย และความโลภ ซถึกี่งเปป็นการไหวล้รรูปเคารพ” (คส. 3:5)

“ขอทรงโนล้มใจของขล้าพระองคร์เขล้าหาบรรดาพระโอวาทของพระองคร์ และมลิใชล่เขล้าหาความโลภ” (เพลง
สดยุดบี 119:36)



“มบีคนหนถึกี่งอยรูล่คนเดบียว และไมล่มบีคนทบีกี่สอง ใชล่แลล้ว เขาไมล่มบีบยุตรหรพอพบีกี่นล้อง ถถึงอยล่างนกันี้นไมล่มบีการหยยุด
หยล่อนแหล่งบรรดางานหนกักของเขา และตาของเขาไมล่เคยอลิกี่มดล้วยความมกักี่งคกักี่ง และเขาไมล่พรูดดล้วยวล่า “ขล้า
ตรากตรจาทจางานเพพกี่อผรูล้ใด ทกันี้งทจาใหล้ชบีวลิตของขล้าสรูญเสบียสลิกี่งทบีกี่ดบีเลล่า” สลิกี่งนบีนี้กร็อนลิจจกังดล้วย ใชล่แลล้ว สลิกี่งนบีนี้เปป็นความยาก
ลจาบากอกันแสนเจร็บปวด” (ปญจ. 4:8)

ลรูกา 12:16-21 บกันทถึกเรพกี่องราวของเศรษฐบีโงล่คนนกันี้น-ชายผรูล้ซถึกี่งพพชผลของเขามบีบรลิบรูรณร์มากเสบียจนเขา
ไมล่มบีทบีกี่ ๆ จะเกร็บพวกมกัน “และเขากลล่าววล่า ‘เราจะทจาอยล่างนบีนี้ เราจะรพนี้อบรรดายยุล้งฉางของเราเสบีย และจะสรล้างใหล้
ใหญล่โตกวล่าเกล่า และทบีกี่นกักี่นเราจะเกร็บผลทกันี้งหมดของเราและบรรดาทรกัพยร์สมบกัตลิของเราไวล้ และเราจะกลล่าวแกล่จลิต
วลิญญาณของเราวล่า “จลิตวลิญญาณเออ๋ย เจล้ามบีทรกัพยร์สมบกัตลิมากเกร็บไวล้พอหลายปปี เจล้าจงอยรูล่สบาย กลิน ดพกี่ม และ
รพกี่นเรลิงเถลิด”’ แตล่พระเจล้าตรกัสแกล่เขาวล่า ‘เจล้าคนโงล่ ในคพนวกันนบีนี้จลิตวลิญญาณของเจล้าจะถรูกเรบียกเอาไปจากเจล้า แลล้ว
สลิกี่งของเหลล่านกันี้นจะเปป็นของใครเลล่า ซถึกี่งเจล้าไดล้เกร็บไวล้นกันี้น’ คนทบีกี่สกี่จาสมทรกัพยร์สมบกัตลิไวล้สจาหรกับตกัวเอง และมลิไดล้มกักี่งมบี
เฉพาะพระเจล้ากร็เปป็นเชล่นนกันี้นแหละ!”

ยากอบบอกเราวล่าพระเจล้าทรงเปป็นผรูล้ประทานของประทานอกันดบีเลลิศทยุกอยล่าง พระราชบกัญญกัตลิ 8:18 
บอกเราวล่าพระเจล้าทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ประทานอจานาจทบีกี่จะไดล้ความมกักี่งคกักี่ง ถล้าพระเจล้าทรงเหร็นสมควรทบีกี่จะอวยพรเราดล้วย
ความมกักี่งคกักี่ง เรากร็ควรยอมรกับวล่าพรนกันี้นเปป็นมาจากพระองคร์ ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีเตพอนวล่า “...ถล้าความมกักี่งคกักี่งเพลิกี่มขถึนี้น 
อยล่าวางใจของพวกทล่านในสลิกี่งเหลล่านกันี้น” (เพลงสดยุดบี 62:10) เราจะตล้องไมล่เกบียจครล้านในการงาน (รม. 12:11) แตล่
เราจะตล้องไมล่โลภความรกี่จารวยเชล่นกกัน

“ขอใหล้ความไรล้สาระและความมยุสาอยรูล่หล่างไกลจากขล้าพระองคร์ ขออยล่าประทานความยากจนหรพอความ
มกักี่งคกักี่งแกล่ขล้าพระองคร์ ขอทรงเลบีนี้ยงขล้าพระองคร์ดล้วยอาหารทบีกี่พอดบีแกล่ขล้าพระองคร์ เกรงวล่าขล้าพระองคร์จะอลิกี่ม และ
ปฏลิเสธพระองคร์ และกลล่าววล่า “พระเยโฮวาหร์เปป็นผรูล้ใดเลล่า” หรพอเกรงวล่าขล้าพระองคร์จะยากจนและขโมย และ
ออกพระนามของพระเจล้าของขล้าพระองคร์อยล่างไรล้สาระ” (สภษ. 30:8,9)

“ถล้าขล้ากระทจาใหล้ทองคจาเปป็นความหวกังของขล้า หรพอไดล้พรูดกกับทองคจาเนพนี้อดบีวล่า ‘ทล่านเปป็นความไวล้เนพนี้อเชพกี่อ
ใจของขล้า’ ถล้าขล้าเปรมปรบีดลิธิ์เพราะทรกัพยร์สมบกัตลิของขล้ามากมาย หรพอเพราะมพอของขล้าไดล้มามาก…นบีกี่กร็เปป็นความชกักี่ว
ชล้าดล้วยทบีกี่จะตล้องถรูกลงโทษโดยผรูล้พลิพากษา เพราะขล้าคงตล้องปฏลิเสธพระเจล้าผรูล้ทรงอยรูล่เบพนี้องบน” (โยบ 31:24-28 
บางสล่วน)

พระเยซรูทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “...ความกกังวลแหล่งโลกนบีนี้ และการลล่อลวงแหล่งบรรดา
ทรกัพยร์สมบกัตลิกร็รกัดพระวจนะนกันี้นเสบีย…” (มธ. 13:22)

“เพราะวล่าพระองคร์ไดล้ตรกัสไวล้แลล้ววล่า “เราจะไมล่ละทล่านหรพอทอดทลินี้งทล่านเลย”” สล่วนหนถึกี่งของคจากลล่าวนบีนี้
ถรูกเอามาจากพระราชบกัญญกัตลิ 31:6: “จงเขล้มแขร็งและกลล้าหาญเถลิด อยล่ากลกัวและอยล่าครกักี่นครล้ามพวกเขาเลย 
เพราะวล่าพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทล่าน พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่จะไปกกับทล่านนกันี้น พระองคร์จะไมล่ทรงทจาใหล้ทล่านผลิด
หวกัง หรพอทอดทลินี้งทล่านเสบีย” พระเจล้าจะไมล่ละทลินี้งหรพอทอดทลินี้งคนของพระองคร์ พระองคร์จะไมล่ทจาใหล้ลรูก ๆ ของ
พระองคร์ผลิดหวกังเลย พรล้อมกกับการรกับประกกันนบีนี้ของพระเจล้าตล่อหนล้าเรา เราจถึงกลล่าวไดล้-ไมล่ใชล่ในการโอล้อวดไรล้สาระ
แตล่ในความมกักี่นใจอกันสมบรูรณร์ “องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าทรงเปป็นพระผรูล้ชล่วยของขล้าพเจล้า และขล้าพเจล้าจะไมล่กลกัววล่ามนยุษยร์



จะทจาอะไรแกล่ขล้าพเจล้า!”
ผรูล้แตล่งเพลงสดยุดบีปฝ่าวประกาศวล่า “พระเยโฮวาหร์ทรงอยรูล่ฝฝ่ายขล้าพเจล้า ขล้าพเจล้าจะไมล่กลกัว มนยุษยร์จะทจา

อะไรแกล่ขล้าพเจล้าไดล้เลล่า” (เพลงสดยุดบี 118:6)
เปาโลกลล่าววล่า “ขล้าพเจล้ารรูล้จกักผรูล้ทบีกี่ขล้าพเจล้าไดล้เชพกี่อแลล้ว” ถล้าเรารรูล้จกักผรูล้ทบีกี่เราไดล้เชพกี่อแลล้ว ไมล่วล่าสภาพการณร์

แวดลล้อมจะเปป็นเชล่นไร องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้ากร็ทรงอยรูล่เคบียงขล้างเรา-ใชล่แลล้วครกับ กระทกักี่งอยรูล่ภายในเราในพระภาคของ
พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ มนยุษยร์อาจขล่มเหงเรา มนยุษยร์อาจถถึงขกันี้นทจาลายเราในฝฝ่ายรล่างกาย แตล่เขาไมล่สามารถแตะ
ตล้องจลิตวลิญญาณไดล้ เขาไมล่สามารถเปลบีกี่ยนแปลงพระสกัญญาของพระเจล้าทบีกี่ทรงใหล้ไวล้แกล่ลรูก ๆ ของพระองคร์ไดล้ (รม.
8:28,31)

ขล้อ 7: “จงระลถึกถถึงคนเหลล่านกันี้นซถึกี่งปกครองเหนพอพวกทล่าน ผรูล้ซถึกี่งไดล้ประกาศพระวจนะของพระเจล้าแกล่
พวกทล่าน จงตามอยล่างความเชพกี่อของพวกเขา โดยพลิจารณาปลายทางแหล่งความประพฤตลิของพวกเขา”

นบีกี่เปป็นครกันี้งแรกของสามครกันี้งในบทนบีนี้ทบีกี่มบีการใหล้ขล้อปฏลิบกัตลิเกบีกี่ยวกกับ “คนเหลล่านกันี้นซถึกี่งปกครองเหนพอพวก
ทล่าน” ในพระคจาขล้อนบีนี้พวกเขาจะตล้องถรูกระลถึกถถึง ในขล้อ 17 พวกเขาจะตล้องถรูกเชพกี่อฟฟัง และในขล้อ 24 เราจะตล้อง
ฝากความคลิดถถึงไปยกังพวกเขา

ขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพวกเขา “ปกครองอยรูล่เหนพอเรา” กร็บล่งบอกวล่าพวกเขาเปป็นผรูล้นจาของเรา คนเหลล่านกันี้นทบีกี่
นจาทางเรา อยล่างไรกร็ตาม นบีกี่ไมล่ไดล้บอกเปป็นนกัยถถึงความเหนพอกวล่าในฝฝ่ายวลิญญาณหรพอสลิทธลิอจานาจอยล่างทบีกี่บางคน
ประกาศวกันนบีนี้ มกันแคล่หมายความวล่าเราจะตล้องยอมรกับขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าพระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งเหลล่าศลิษยาภลิบาล 
อาจารยร์ และผรูล้ดรูแลของฝรูงแกะของพระองคร์

จงสกังเกตวล่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงบอกชกัดเจนวล่าผรูล้นจาเหลล่านบีนี้จะตองเปป็นคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ “ไดล้ประกาศ
พระวจนะของพระเจล้าแกล่พวกทล่าน” ชายทกันี้งหลายทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งและเจลิมตกันี้งกร็เปป็นชล่องทางตล่าง ๆ ทบีกี่พระ
วจนะของพระองคร์ไหลผล่านออกมา ในสมกัยนบีนี้ เหลล่าผรูล้รกับใชล้และผรูล้นจาปฝ่าวประกาศพระวจนะของพระเจล้าซถึกี่งไดล้ถรูก
ประทานใหล้แกล่เราผล่านทางเหลล่าผรูล้บรลิสยุทธลิธิ์ตามทบีกี่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ตรกัสแกล่พวกเขาและพวกเขาบกันทถึกพระ
วจนะของพระเจล้าลงไป เราจะตล้องไมล่เชพกี่อฟฟังคนเหลล่านบีนี้หรพอคจานกับพวกเขาเพราะเหร็นแกล่พวกเขาเอง แตล่เพราะ
เหร็นแกล่งานของพวกเขาเพราะวล่าพวกเขาเปป็นผรูล้ทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งใหล้เปป็นผรูล้เลบีนี้ยงรอง อาจารยร์ และผรูล้นจา เรา
ตล้องเคารพพวกเขาเพราะสลิกี่งนกันี้นและผรูล้นกันี้นทบีกี่พวกเขาเปป็นตกัวแทน

“...จงตามอยล่างความเชพกี่อของพวกเขา…” ครลิสเตบียนทกันี้งหลายจะตล้องไมล่ตามมนยุษยร์ ตรงกกันขล้าม เราถรูก
เตพอนสตลิใหล้พลิจารณา “ปลายทางแหล่งความประพฤตลิของพวกเขา” (ลกักษณะการดจาเนลินชบีวลิตของพวกเขา) เรา
สามารถตลิดตามความเชพกี่อของเหลล่าผรูล้นจาทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งไดล้ ซถึกี่งหลายคนนกันี้นถรูกใหล้รายชพกี่อไวล้ในบททบีกี่ 11 ของ
จดหมายฝากฉบกับนบีนี้ เราสามารถดจาเนลินชบีวลิตตามแบบอยล่างแหล่งความเชพกี่อของพวกเขา

ขล้อ 8: “พระเยซรูครลิสตร์ยกังทรงเหมพอนเดลิมวานนบีนี้ และวกันนบีนี้ และสพบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์”
“วานนบีนี้” (ในกาลอดบีต) พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ไดล้ประทานฤทธลิธิ์เดชแกล่เหลล่าวลิสยุทธลิชนทบีกี่จากโลกนบีนี้ไปแลล้ว

เพพกี่อทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิตอยล่างทบีกี่พวกเขาไดล้ดจาเนลินชบีวลิต พระองคร์ทรงมบีอดบีตนลิรกันดร-พระเจล้าทรงเปป็นอยรูล่ตกันี้งแตล่นลิรกันดรร์
กาล (เพลงสดยุดบี 90:1,2)



“วกันนบีนี้” (ในชกักี่วโมงปฟัจจยุบกันนบีนี้) พระองคร์ทรงเปป็นมหาปยุโรหลิตผรูล้เปปีปี่ยมความเมตตาและสกัตยร์ซพกี่อ คนกลางผรูล้
เดบียวนกันี้นระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ และพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถทบีกี่จะชล่วยใหล้รอดจนถถึงทบีกี่สยุดทยุกคนทบีกี่ยอมมาหา
พระเจล้าโดยพระองคร์

“สพบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์” (ไมล่เพบียงจากนลิรกันดรร์กาล แตล่ยกังไปถถึงนลิรกันดรร์กาล) พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรูล้นกันี้นทบีกี่ไมล่
เปลบีกี่ยนแปลง พระองคร์ไดล้ทรงเปป็นอยรูล่กกับพระบลิดาในเรลิกี่มแรกนกันี้น บกัดนบีนี้พระองคร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์ของ
พระบลิดา และพระองคร์จะทรงเปป็นอยรูล่กกับพระบลิดาไปตลอดชกักี่วนลิจนลิรกันดรร์ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงเนล้นความเปป็น
นลิรกันดรร์แหล่อดบีตของพระองคร์ ความเปป็นนลิรกันดรร์แหล่งอนาคตของพระองคร์ และความสกัตยร์ซพกี่อแหล่งปฟัจจยุบกันของ
พระองคร์-วานนบีนี้ วกันนบีนี้ และสพบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์

หกัวใจสจาคกัญของความจรลิงของจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรูกร็คพอ ความเหนพอกวล่าของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า พระ
บยุตรของพระเจล้า ซถึกี่งอยรูล่เหนพอสลิกี่งทรงสรล้างอพกี่น ๆ ทกันี้งปวง-ไมล่วล่ามนยุษยร์หรพอเหลล่าทรูตสวรรคร์-ในสวรรคร์และในแผล่น
ดลินโลก พระเยซรูครลิสตร์ผรูล้เดบียวทรงเปป็นเอกเปป็นใหญล่ เราถรูกเตพอนสตลิใหล้ตลิดตามความเชพกี่อของเหลล่าคนทบีกี่เปปีปี่ยมดล้วย
ความเชพกี่อ แตล่พระครลิสตร์เองทรงเปป็นผรูล้นจาสรูงสยุด แบบอยล่างทบีกี่สมบรูรณร์แบบ และเราตล้องตลิดตามพระองคร์ ความรกัก
ของพระองคร์ ความกรยุณาของพระองคร์ ความอล่อนโยนของพระองคร์ ความประพฤตลิของพระองคร์ ความเปป็นผรูล้นจา
ของพระองคร์ ความบรลิสยุทธลิธิ์ของพระองคร์ ความชอบธรรมของพระองคร์ไมล่เคยเปลบีกี่ยนแปลง พระองคร์ทรงเปป็น
ความเพบียงพอของเรา พระองคร์ทรงทจาใหล้อลิกี่มหนจา และหากปราศจากพระองคร์ กร็ไมล่มบีความพถึงพอใจหรพอสกันตลิสยุข
ทบีกี่คงทนถาวร พระองคร์ไมล่มบีวกันทอดทลินี้งลรูก ๆ ของพระองคร์ทบีกี่ถรูกซพนี้อแลล้วโดยพระโลหลิต พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ชล่วย
เหลพอวกันตล่อวกันของเรา พระครลิสตร์ทรงมกักี่นคงเปป็นนลิตยร์ ทรงไมล่เปลบีกี่ยนแปลงเปป็นนลิตยร์

พระครลิสตร์พระวาทะผรูล้รกับสภาพเนพนี้อหนกังไดล้ทรงเปป็นอยรูล่กกับพระบลิดาในเรลิกี่มแรกนกันี้นกล่อนโลกไดล้มบีขถึนี้นมา ใน
ฐานะพระบยุตรนลิรกันดรร์ของพระเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นเหมพอนเดลิมในเรลิกี่มแรกนกันี้นเหมพอนกกับทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็นวกันนบีนี้
และพระองคร์จะทรงเปป็นเหมพอนเดลิมพรยุล่งนบีนี้

จงสกังเกตชพกี่อทบีกี่ถรูกใชล้ในทบีกี่นบีนี้-พระนามแบบมนยุษยร์ของพระองคร์ พระเยซรู (พระผรูล้ชล่วยใหล้รอด) ดกังนกันี้นขล้อ 8 
จถึงเสนอแนะความเปลบีกี่ยนแปลงไมล่ไดล้ของพระองคร์ในความสกัมพกันธร์ตล่อพระราชกลิจของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก
วานนบีนี้ พระราชกลิจของพระองคร์ในสวรรคร์วกันนบีนี้ และพระราชกลิจนลิรกันดรร์ของพระองคร์พรยุล่งนบีนี้ พระองคร์ทรงเปป็น
เหมพอนเดลิมตลอดไป ความรกักทบีกี่ไดล้นจาเอาพระองคร์ลงมาสรูล่มนยุษยร์ยกังมบีตล่อไปเพราะวล่าพระองคร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวา
พระหกัตถร์ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระเมตตาภายในมล่านนกันี้นแลล้ว ความรกักของพระครลิสตร์ทบีกี่แผล่ออก
มาจากพระทบีกี่นกักี่งนกันี้นถถึงผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายบนแผล่นดลินโลกวกันนบีนี้จะโอบกอดเราในความอล่อนโยนและพระคยุณในวกันพรยุล่ง
นบีนี้และไปตลอดนลิจนลิรกันดรร์อกันไมล่รรูล้สลินี้นสยุด ขอบคยุณพระเจล้า ในโลกทบีกี่เปลบีกี่ยนแปลงนบีนี้ซถึกี่งเตร็มไปดล้วยผรูล้คนทบีกี่
เปลบีกี่ยนแปลงมบีพระองคร์ผรูล้หนถึกี่งทบีกี่ไมล่ทรงเปลบีกี่ยนแปลง: พระเยซรูครลิสตร์ยกังทรงเหมพอนเดลิม-วานนบีนี้ และวกันนบีนี้ และสพบ 
ๆ ไปเปป็นนลิตยร์!

ขล้อ 9: “อยล่ายอมถรูกชกักนจาไปมาดล้วยหลกักคจาสอนตล่าง ๆ และแปลก ๆ เพราะวล่าเปป็นสลิกี่งดบีทบีกี่จะใหล้ใจตกันี้ง
มกักี่นคงดล้วยพระคยุณ ไมล่ใชล่ดล้วยอาหารทกันี้งหลาย ซถึกี่งไมล่เปป็นประโยชนร์แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่สาละวนอยรูล่กกับสลิกี่งเหลล่านกันี้น”

เนพกี่องจากพระเยซรูทรงเปป็นเหมพอนเดลิมวานนบีนี้ วกันนบีนี้ และตลอดไป ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจถึงถรูกเตพอนสตลิไมล่ใหล้



ตลิดตามหลกักคจาสอนใดนอกจากทบีกี่ถรูกประกาศแลล้วโดยพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิง และเราจะตล้องไมล่หกัน
ไปจากความจรลิงตามทบีกี่มกันมบีอยรูล่ในพระองคร์ ครลิสเตบียนทกันี้งหลายตล้องถรูกเตพอนใหล้ระวกังเหลล่าครรูสอนคจาสอนผลิด หนถึกี่ง
ในคจาเตพอนเหลล่านกันี้นทบีกี่พระเยซรูทรงใหล้แกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์คพอ ใหล้ระวกังพวกครรูสอนผลิด: “จงระวกังใหล้ดบีวล่า 
อยล่าใหล้ผรูล้ใดลล่อลวงพวกทล่านใหล้หลง ดล้วยวล่าหลายคนจะมาในนามของเรา โดยกลล่าววล่า ‘ขล้าคพอพระครลิสตร์’ และจะ
ลล่อลวงคนเปป็นอกันมากใหล้หลง” (มธ. 24:4,5) เปาโลเตพอนชาวเอเฟซกัสทบีกี่พวกเขาจะ “ไมล่เปป็นเดร็กอบีกตล่อไป ทบีกี่ถรูก
ซกัดไปซกัดมา และถรูกหอบไปทกักี่วดล้วยสายลมแหล่งคจาสกักี่งสอนทยุกอยล่าง โดยกลอยุบายของมนยุษยร์ และเลล่หร์เหลบีกี่ยมอกัน
ฉลาดหลกักแหลม ซถึกี่งโดยสลิกี่งเหลล่านบีนี้พวกเขาคอยซยุล่มรอเพพกี่อทบีกี่จะหลอกลวง” (อฟ. 4:14)

ดรูเหมพอนวล่าคจาสอนผลิดแบบเจาะจงทบีกี่ถรูกกลล่าวถถึงในทบีกี่นบีนี้เกบีกี่ยวขล้องกกับอาหารทกันี้งหลาย แตล่อาจมบีคจาสอนผลิด
รรูปแบบอพกี่น ๆ ดล้วย สลิกี่งใดทบีกี่เบบีกี่ยงเบนไปจากหรพอเพลิกี่มเขล้ากกับพระคยุณของพระเจล้ากร็เปป็นคจาสอนผลิด วกันนบีนี้มบีคจาสอน
ผลิดหลากหลายชนลิด บางคนพยายามทบีกี่จะปนพระราชบกัญญกัตลิกกับพระคยุณเขล้าดล้วยกกัน คนอพกี่น ๆ กร็ไมล่ยอมรกับพระ
โลหลิตทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเยซรูในฐานะเปป็นสลิกี่งเดบียวทบีกี่ทจาใหล้บาปไดล้รกับการยกโทษ มบีหลายคนทบีกี่สอนวล่าคนชกักี่วจะดกับ
สรูญไป ถรูกทจาลายจนหมดสลินี้นไป มบีบางคนทบีกี่สอนวล่าไมล่มบีนรก บางคนสอนวล่ามบีโอกาสครกันี้งทบีกี่สองหลกังความตาย คจา
ตอบเดบียวทบีกี่เราจะยอมรกับไดล้เกบีกี่ยวกกับคจาสอนเหลล่านกันี้นของมนยุษยร์ถรูกพบในโรม 3:4: “ขอใหล้พระเจล้าทรงสกัตยร์จรลิง 
แตล่มนยุษยร์ทยุกคนเปป็นคนพรูดมยุสาเถลิด”

เราจะรรูล้จกักแยกแยะความจรลิงจากคจาสอนผลิดไดล้อยล่างไร? 1 เปโตร 2:6 ใหล้คจาตอบ: “เพราะฉะนกันี้นจถึงมบี
อยรูล่ในพระคกัมภบีรร์ดล้วยวล่า ‘ดรูเถลิด เราวางศลิลามยุมเอกกล้อนหนถึกี่งลงในศลิโยน เปป็นทบีกี่ทรงเลพอกสรรไวล้ และทรงลนี้จาคล่า 
และผรูล้ใดทบีกี่เชพกี่อในพระองคร์นกันี้นกร็จะไมล่ไดล้รกับความอกับอาย” ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายทบีกี่บกังเกลิดใหมล่และถรูกลล้างชจาระโดยพระ
โลหลิตกร็ถรูกนจาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ และพระวลิญญาณจะไมล่นจาลรูกทบีกี่แทล้จรลิงของพระเจล้าคนใดใหล้ยอมรกับหรพอ
ตลิดตามคจาสอนผลิด

ทล่านผรูล้อล่านทบีกี่รกัก ถล้าคยุณไมล่สามารถตรวจจกับคจาสอนผลิดไดล้เมพกี่อคยุณไดล้ยลินมกันหรพออล่านมกัน ผมกร็ขอแนะนจา
คยุณใหล้ตรวจคล้นใจของคยุณเองโดยอาศกัยความสวล่างของพระคกัมภบีรร์และดรูวล่าคยุณบกังเกลิดใหมล่อยล่างแทล้จรลิงแลล้วหรพอ
ยกัง พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงนจาผรูล้เชพกี่อเขล้าสรูล่ความจรลิง: “แตล่การเจลิมซถึกี่งพวกทล่านไดล้รกับจากพระองคร์นกันี้นดจารงอยรูล่ใน
พวกทล่าน และพวกทล่านไมล่จจาเปป็นตล้องใหล้มนยุษยร์คนใดมาสอนพวกทล่าน แตล่เพราะวล่าการเจลิมนกันี้นเองสอนพวกทล่าน
ใหล้ทราบทยุกสลิกี่ง และเปป็นความจรลิง และไมล่ไดล้เปป็นความเทร็จ และตามทบีกี่การเจลิมนกันี้นไดล้สอนพวกทล่านมาแลล้วอยล่างไร
พวกทล่านกร็จะดจารงอยรูล่ในพระองคร์อยล่างนกันี้น” (1 ยอหร์น 2:27)

ใน 2 ยอหร์น 7-11 เราอล่านวล่า: “เพราะวล่าผรูล้ลล่อลวงเปป็นอกันมากไดล้เขล้ามาในโลกแลล้ว ผรูล้ซถึกี่งไมล่กลล่าวยอมรกับ
วล่าพระเยซรูครลิสตร์ไดล้เสดร็จมารกับสภาพของเนพนี้อหนกัง คนนบีนี้แหละเปป็นผรูล้ลล่อลวงและเปป็นปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์ จง
ระวกังพวกทล่านเองใหล้ดบี เพพกี่อพวกเราจะไดล้ไมล่สรูญเสบียสลิกี่งเหลล่านกันี้นทบีกี่พวกเราไดล้กระทจามาแลล้ว แตล่เพพกี่อพวกเราจะไดล้
รกับบจาเหนร็จเตร็มทบีกี่ ผรูล้ใดกร็ตามทบีกี่ละเมลิดและไมล่ดจารงอยรูล่ในหลกักคจาสอนของพระครลิสตร์ กร็ไมล่มบีพระเจล้า ผรูล้ใดทบีกี่ดจารงอยรูล่
ในหลกักคจาสอนของพระครลิสตร์ ผรูล้นกันี้นกร็มบีทกันี้งพระบลิดาและพระบยุตร ถล้ามบีผรูล้ใดมาหาพวกทล่านและไมล่นจาหลกักคจาสอนนบีนี้
มาดล้วย อยล่ารกับเขาไวล้ใหล้เขล้ามาในบล้านของพวกทล่าน และอยล่าขอพระเจล้าอวยพรใหล้เขาเลย เพราะวล่าผรูล้ทบีกี่ขอ
พระเจล้าอวยพรใหล้เขา กร็เปป็นผรูล้เขล้าสล่วนในบรรดาการกระทจาชกักี่วรล้ายของเขานกันี้น” มกันเปป็นบาปอกันรล้ายแรงสจาหรกับ



ครลิสเตบียนทกันี้งหลายทบีกี่จะสนกับสนยุนพวกครรูทบีกี่สอนผลิด
เรารกับความรอดโดยพระคยุณของพระเจล้า ผล่านทางความเชพกี่อ ไมล่เพลิกี่มสลิกี่งใดเลย (อฟ. 2:8,9) มกันคพอ

พระคยุณ พระคยุณลล้วน ๆ หรพอไมล่กร็ไมล่มบีพระคยุณเลย พระคยุณไมล่ปนกกับการถพอบกัญญกัตลิ พลิธบีกรรม หรพอรายการตล่าง ๆ
เมพกี่อใจถรูกตกันี้งมกักี่นคงในพระคยุณ ผรูล้เชพกี่อกร็ถวายเกบียรตลิพระเจล้าและพระวจนะของพระองคร์ มกักี่นใจวล่าเครพกี่องบรูชาเดบียวทบีกี่
พระเยซรูไดล้ถวายนกันี้นเพบียงพอ วล่าความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า-ของประทานของพระเจล้าโดยพระคยุณ
ผล่านทางความเชพกี่อในพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วนกันี้นของพระเยซรูโดยไมล่พถึกี่งอาศกัยการงานอพกี่นใดหรพอความพยายาม
ดล้วยตกัวเองหรพอความชอบธรรมในตกัวเองซถึกี่งเปป็นสล่วนของเรา ใจทบีกี่ถรูกตกันี้งมกักี่นคงในพระคยุณยล่อมรรูล้จกักความมกักี่นใจนกันี้น
โดยปราศจากความกลกัวหรพอความไมล่แนล่ใจเกบีกี่ยวกกับความรอด

ใจของผรูล้เชพกี่อจะตล้องถรูกตกันี้งมกักี่นคง “ไมล่ใชล่ดล้วยอาหารทกันี้งหลาย ซถึกี่งไมล่เปป็นประโยชนร์แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่
สาละวนอยรูล่กกับสลิกี่งเหลล่านกันี้น” ภายใตล้พระราชบกัญญกัตลิ ประชากรของพระเจล้าเคยสาละวนอยรูล่กกับอาหาร เครพกี่องบรูชา
เครพกี่องสกัตวบรูชา เทศกาลเลบีนี้ยง และพลิธบีกรรมตล่าง ๆ (ศถึกษาเลวบีนลิตลิ 11) ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นไมล่ใชล่พวกสยุดทล้ายทบีกี่
สาละวนอยรูล่กกับอาหารตล่าง ๆ มบีหลายศาสนาวกันนบีนี้ทบีกี่บกัญชาเหลล่าสมาชลิกของตนใหล้ละเวล้นจากอาหารบางอยล่าง-
บล้างกร็ตลอดเวลา บล้างกร็เฉพาะวกันตล่าง ๆ แตล่ไมล่มบีขล้อพระคกัมภบีรร์ทบีกี่สนกับสนยุนคจาสอนเชล่นนกันี้นเลย สลิกี่งเหลล่านบีนี้เปป็น 
“ตามบรรดาบทบกัญญกัตลิและหลกักคจาสอนตล่าง ๆ ของมนยุษยร์” (โคโลสบี 2:22) ผรูล้รกับใชล้คนใดกร็ตามไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบีกี่จะหล้าม
เหลล่าสมาชลิกครลิสตจกักรของเขาไมล่ใหล้รกับประทานอาหารทบีกี่สะอาด มบีประโยชนร์ และจะใหล้พละกจาลกังแกล่รล่างกาย

ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่เรพกี่องอาหารและเครพกี่องดพกี่ม วกันสจาคกัญ การกลินเลบีนี้ยง เทศกาล และพลิธบีกรรม
ทกันี้งหลาย ความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนคพอพระครลิสตร์ในพวกทล่านผล่านทางการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่ (ยอหร์น
3:3,5; คส. 1:27; 3:3) อาหารและเทศกาลเลบีนี้ยงทยุกอยล่างของระบบแบบโมเสสและคนเลวบีเปป็นเพบียงเงาของสลิกี่ง
ทกันี้งหลายทบีกี่จะมา แตล่กายนกันี้นเปป็นของพระครลิสตร์ (คส. 2:17)

ครลิสเตบียนทกันี้งหลายวกันนบีนี้จจาเปป็นตล้องอล่านถล้อยคจาของ 1 ทลิโมธบี 4:1-4 อบีกครกันี้ง: “บกัดนบีนี้ พระวลิญญาณตรกัส
อยล่างชกัดแจล้งวล่า ในกาลภายหลกังบางคนจะออกไปจากความเชพกี่อนกันี้น โดยตกันี้งใจฟฟังพวกวลิญญาณทบีกี่ลล่อหลอก และ
บรรดาหลกักคจาสอนของพวกผบีปปีศาจ โดยพรูดคจาโกหกตล่าง ๆ ในความหนล้าซพกี่อใจคด โดยใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบ
ของพวกเขาถรูกนาบลงดล้วยเหลร็กทบีกี่รล้อนจกัด โดยหล้ามไมล่ใหล้ทจาการสมรส และบกัญชาใหล้งดเวล้นจากเนพนี้อสกัตวร์ตล่าง ๆ 
ซถึกี่งพระเจล้าไดล้ทรงสรล้างไวล้เพพกี่อใหล้รกับดล้วยการขอบพระคยุณของคนทกันี้งหลายทบีกี่เชพกี่อและรรูล้จกักความจรลิง ดล้วยวล่าบรรดา
สลิกี่งเนรมลิตสรล้างของพระเจล้าเปป็นของดบี และไมล่ตล้องปฏลิเสธเลยสกักสลิกี่งเดบียว ถล้าสลิกี่งนกันี้นถรูกรกับดล้วยการขอบพระคยุณ”

ผรูล้รกับใชล้คนใด (ไมล่วล่าเขาจะอยรูล่นลิกายใดกร็ตาม) ทบีกี่สอนเหลล่าสมาชลิกของเขาวล่าพวกเขาไมล่ควรแตล่งงานหรพอ
ไมล่ควรรกับประทานอาหารบางอยล่างกร็ขาดความรรูล้เกบีกี่ยวกกับความจรลิงตามพระคกัมภบีรร์ อล่านพระคจาขล้อนกันี้นอบีกครกันี้ง 
อาหารถรูกสรล้างมาโดยพระเจล้าเพพกี่อทบีกี่จะถรูกรกับไวล้ดล้วยการขอบพระคยุณโดยคนเหลล่านกันี้นทบีกี่รรูล้จกักและเชพกี่อความจรลิง! 
แตล่ไมล่วล่าคจาสอนผลิดนกันี้นจะเปป็นเรพกี่องเกบีกี่ยวกกับอาหารตล่าง ๆ การสมรส หรพอวลิธบีปฏลิบกัตลิอพกี่น ๆ ถล้าคจาสอนนกันี้นขกัดแยล้งกกับ
พระวจนะอกันชกัดแจล้งของพระเจล้า ถล้ามกันเพลิกี่มเขล้ากกับหรพอเอาออกไปจากพระคยุณของพระเจล้า ถล้ามกันไมล่ยอมรกับ
หลกักคจาสอนเหลล่านกันี้นของพระเยซรู คจาสอนนกันี้นกร็เปป็นหลกักคจาสอนของพวกผบีปปีศาจ ผรูล้เชพกี่อแทล้ทกันี้งหลายกร็หลิวขนมปฟัง
แหล่งสวรรคร์นกันี้น พวกเขาไมล่สาละวนอยรูล่กกับอาหารและหลกักคจาสอนตล่าง ๆ ของมนยุษยร์ เปาโลเตพอนชาวกาลาเทบีย



เกบีกี่ยวกกับผรูล้สอนทกันี้งหลายทบีกี่จะมาเทศนาขล่าวประเสรลิฐอพกี่นซถึกี่งไมล่ใชล่ขล่าวประเสรลิฐนกันี้น และบอกชกัดเจนวล่าผรูล้เชพกี่อเหลล่า
นกันี้นควรทจาอะไรเมพกี่ออยรูล่ในสถานการณร์เชล่นนกันี้น:

“ขล้าพเจล้าประหลาดใจทบีกี่ทล่านทกันี้งหลายไดล้ถอยไปโดยเรร็วจากพระองคร์ ผรูล้ไดล้ทรงเรบียกทล่านทกันี้งหลายใหล้เขล้า
มาในพระคยุณของพระครลิสตร์ ไปหาขล่าวประเสรลิฐอพกี่น ซถึกี่งมลิใชล่อยล่างอพกี่นดอก แตล่มบีบางคนทบีกี่รบกวนจลิตใจทล่านทกันี้ง
หลาย และหมายจะบลิดเบพอนขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ แตล่ถถึงแมล้วล่าพวกเราเอง หรพอทรูตสวรรคร์องคร์หนถึกี่งจาก
สวรรคร์ ประกาศขล่าวประเสรลิฐอพกี่นใดแกล่ทล่านทกันี้งหลาย นอกจากขล่าวประเสรลิฐทบีกี่พวกเราไดล้ประกาศแกล่ทล่านทกันี้ง
หลายแลล้ว กร็จงใหล้คนนกันี้นถรูกสาปแชล่ง ตามทบีกี่พวกเราไดล้กลล่าวไวล้แตล่กล่อนแลล้ว บกัดนบีนี้ขล้าพเจล้ากลล่าวดกังนกันี้นอบีกวล่า ถล้าคน
ใดคนหนถึกี่งประกาศขล่าวประเสรลิฐอพกี่นใดแกล่ทล่านทกันี้งหลายนอกจากขล่าวประเสรลิฐซถึกี่งทล่านทกันี้งหลายไดล้รกับไวล้แลล้ว จงใหล้
คนนกันี้นถรูกสาปแชล่ง!”

การแยกออกและการนมอัสการในสญ่วนทฮียิ่เกฮียิ่ยวขจ้องกอับผทูจ้เชสยิ่อ
ขล้อ 10 และ 11: “พวกเรามบีแทล่นบรูชาแทล่นหนถึกี่ง ซถึกี่งคนทกันี้งหลายทบีกี่ปรนนลิบกัตลิในพลกับพลานกันี้นไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบีกี่จะ

รกับประทานของจากแทล่นนกันี้นไดล้ เพราะบรรดารล่างกายของสกัตวร์เหลล่านกันี้น ซถึกี่งเลพอดของพวกมกันถรูกนจาเขล้าไปใน
สถานบรลิสยุทธลิธิ์โดยมหาปยุโรหลิตเพพกี่อชจาระบาป กร็ถรูกเผาเสบียนอกคล่าย”

เหลล่าชายผรูล้ยลิกี่งใหญล่ของพระเจล้าไมล่เหร็นพล้องตรงกกันเกบีกี่ยวกกับความหมายของพระคจาสองขล้อนบีนี้ หนทาง
เดบียวทบีกี่จะเขล้าใจความหมายตรงนบีนี้ไดล้คพอ เปรบียบเทบียบสลิกี่งตล่าง ๆ ทบีกี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณกกับฝฝ่ายวลิญญาณและศถึกษา
คล้นควล้าขล้อพระคจาเหลล่านบีนี้โดยอาศกัยความสวล่างของพระคจาขล้ออพกี่น ๆ

เปาโลกลล่าววล่า “พวกเรามบีแทล่นบรูชาแทล่นหนถึกี่ง” เขาเปป็นชาวฮบีบรรูในพวกคนฮบีบรรู และไมล่ตล้องสงสกัยเลยวล่า
เขากจาลกังใชล้สจานวนตรงนบีนี้โดยอล้างอลิงถถึงอลิสราเอลในฐานะประชาชาตลิหนถึกี่ง เขาเพลิกี่งอล้างอลิงถถึงหลกักคจาสอนแปลก ๆ 
ทบีกี่กจาลกังถรูกสอนเกบีกี่ยวกกับอาหารตล่าง ๆ และบกัดนบีนี้กร็พรูดถถึงเครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นของพลกับพลาและการกจาจกัด
เครพกี่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้น “พวกเรา (ชาวฮบีบรรู) มบีแทล่นบรูชาแทล่นหนถึกี่ง ซถึกี่งคนทกันี้งหลายทบีกี่ปรนนลิบกัตลิในพลกับพลานกันี้น
ไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบีกี่จะรกับประทานของจากแทล่นนกันี้นไดล้” ดรูเหมพอนนบีกี่ไมล่มบีทางจะใชล้กกับความเชพกี่อแบบครลิสเตบียนไดล้ มกันเปป็นไป
ไมล่ไดล้เลยตามพระคกัมภบีรร์ทบีกี่จะประยยุกตร์ใชล้แทล่นบรูชานบีนี้กกับพระครลิสตร์ เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นอาหาร (ขนมปฟัง) 
แหล่งชบีวลิตและผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายกร็รกับประทานพระองคร์ทยุกวกัน เหมพอนกกับทบีกี่ชนอลิสราเอลเหลล่านกันี้นกลินมานาซถึกี่งถรูกจกัดหา
อยล่างอกัศจรรยร์โดยพระเจล้าในถลิกี่นทยุรกกันดารนกันี้น

โปรดศถึกษาคล้นควล้าเลวบีนลิตลิบททบีกี่ 6 ทกันี้งบท ในสมกัยระบบของโมเสสพวกปยุโรหลิตถรูกสกักี่งใหล้รกับประทาน
เครพกี่องธกัญญบรูชาและเครพกี่องบรูชาไถล่บาป แตล่ในวกันแหล่งการลบมลทลินนกันี้นรล่างกายของสกัตวร์เหลล่านกันี้นทบีกี่เปป็นเครพกี่องบรูชา
กร็ไมล่ถรูกรกับประทาน หลกังจากทบีกี่เลพอดถรูกถวายโดยมหาปยุโรหลิต รล่างกายของสกัตวร์เหลล่านกันี้นกร็ “ถรูกเผาเสบียนอกคล่าย” 
ปยุโรหลิตทจาเชล่นนบีนี้หลกังจากทบีกี่เลพอดถรูกประพรมบนพระทบีกี่นกักี่งกรยุณาในทบีกี่บรลิสยุทธลิธิ์ทบีกี่สยุดและบนแทล่นบรูชานกันี้นในพลกับพลา
แหล่งชยุมนยุมชน (ลนต. 16:14-27)

ขล้อสนกับสนยุนทกันี้งหมดตรงนบีนี้เกบีกี่ยวขล้องกกับเครพกี่องบรูชาไถล่บาปนกันี้นซถึกี่งถรูกเอาออกไปนอกคล่าย และไมล่ไดล้กจาลกัง
พยายามทบีกี่จะแสดงใหล้เหร็นวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นแทล่นบรูชานกันี้นซถึกี่งประชากรของพระเจล้าแหล่งยยุคนบีนี้ถพอครอง ในทบีกี่นบีนี้
เราพบการเปรบียบเทบียบอบีกประการระหวล่างสลิกี่งทบีกี่ชนชาตลิอลิสราเอลเคยมบีภายใตล้ตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี ซถึกี่ง



แตกตล่างจาก “สลิกี่งทบีกี่ดบีกวล่าเหลล่านกันี้น” ภายใตล้พกันธสกัญญาใหมล่ พกันธสกัญญาเกล่านกันี้นเปป็นภาพเลร็งอยล่างหนถึกี่งตามทบีกี่ถรูก
นจาเสนอในขล้อ 10 และ 11 ในขล้อ 12 เราพบการกลล่าวถถึงเครพกี่องบรูชาไถล่บาปนกันี้นทบีกี่เหนพอกวล่าภายใตล้พกันธสกัญญา
ใหมล่-พระครลิสตร์เอง ซถึกี่งถรูกถวายเปป็นเครพกี่องบรูชาครกันี้งเดบียวพอ มบีผลตลอดไปเปป็นนลิตยร์

ตามทบีกี่กลล่าวถถึงไปแลล้วกล่อนหนล้านบีนี้ ปยุโรหลิตไมล่ไดล้รกับประทานเนพนี้อของสกัตวร์เหลล่านกันี้นทบีกี่ถรูกถวายเปป็นเครพกี่อง
บรูชาในวกันแหล่งการลบมลทลิน เนพนี้อนกันี้นถรูกพาออกไปเสบียนอกคล่ายและถรูกไฟเผา คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ภายใตล้พระราช
บกัญญกัตลิมบีสลิทธลิธิ์ทบีกี่จะกลินเครพกี่องสกัตวบรูชาอพกี่น ๆ กร็ไมล่ไดล้รกับสล่วนแบล่งในเนพนี้อของสกัตวร์ทกันี้งหลายทบีกี่เลพอดของพวกมกันถรูก
ถวายเปป็นเครพกี่องบรูชาในวกันแหล่งการลบมลทลิน สององคร์ประกอบมบีอยรูล่ในพลิธบีนบีนี้ซถึกี่งเปป็นภาพเลร็ง: ประการแรก สภาพ
การณร์แวดลล้อมตล่าง ๆ ของมกันมบีลกักษณะเปป็นคจาพยากรณร์อยล่างชกัดเจน พระครลิสตร์ผรูล้ทรงเปป็นตกัวจรลิงนกันี้นทรงทจาใหล้
คจาพยากรณร์นบีนี้สจาเรร็จจรลิงแลล้ว เพพกี่อทบีกี่พระองคร์จะทรงชจาระแยกตกันี้งประชาชนใหล้บรลิสยุทธลิธิ์โดยพระโลหลิตประเสรลิฐของ
พระองคร์เอง พระครลิสตร์ทรงเปป็นเครพกี่องบรูชาไถล่บาปแทล้จรลิงนกันี้นทบีกี่พระเจล้าทรงกจาหนดไวล้

ประการทบีกี่สอง พลิธบีนกันี้นเปป็นสกัญลกักษณร์ของความจรลิงนลิรกันดรร์ทบีกี่วล่าชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นทบีกี่ปรารถนาทบีกี่จะอยรูล่ตล่อ
ไปภายใตล้ระบบของภาคพกันธสกัญญาเดลิม ระบบของโมเสสและตจาแหนล่งปยุโรหลิตของคนเลวบี โดยยถึดมกักี่นในหลกักการ
ตล่าง ๆ ทางศาสนาของมกัน กร็ไมล่มบีสล่วนเลยในเครพกี่องบรูชาไถล่บาปทบีกี่แทล้จรลิงนกันี้น

ขล้อ 12: “เหตยุฉะนกันี้น พระเยซรูเชล่นกกัน เพพกี่อพระองคร์จะทรงชจาระประชากรใหล้บรลิสยุทธลิธิ์ดล้วยพระโลหลิตของ
พระองคร์เอง กร็ไดล้ทรงทนทยุกขร์ภายนอกประตรูเมพอง”

ในทบีกี่นบีนี้เรามบีของจรลิงของภาพเลร็งนกันี้น-การสจาเรร็จจรลิงของสลิกี่งซถึกี่งถรูกแสดงเปป็นเงาลล่วงหนล้าโดยภาพเลร็งนกันี้น 
ภาพเลร็งและเงาทกันี้งหมดเหลล่านกันี้นไดล้ถรูกทจาใหล้สจาเรร็จจรลิงแลล้วในพระครลิสตร์: พระองคร์ทรงเปป็นจยุดจบของพระราช
บกัญญกัตลิ เพพกี่อความชอบธรรมแกล่ทยุกคนทบีกี่เชพกี่อ (รม. 10:4)

พระเยซรูไดล้ถวายพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์เอง มหาปยุโรหลิตในสมกัยระบบของโมเสสไดล้ถวายเลพอด
ของสกัตวร์ทกันี้งหลาย -ประการแรกเพพกี่อบาปตล่าง ๆ ของเขาเอง และจากนกันี้นจถึงเพพกี่อบาปทกันี้งหลายของประชาชน 
ผล่านทางการหลกักี่งรลินพระโลหลิตของพระองคร์เอง การประทานพระกายของพระองคร์เอง พระเยซรูเจล้าไดล้ทรงชจาระ
ประชากรของพระองคร์ใหล้บรลิสยุทธลิธิ์และทรงแยกตกันี้งพวกเขาไวล้ตล่างหากจจาเพาะพระเจล้า (ฮบ. 10:10,14) พระองคร์
ทรงทจาเชล่นนบีนี้แลล้ว “ภายนอกประตรูเมพอง”-พระองคร์ไมล่ไดล้ถวายพระโลหลิตของพระองคร์ในวลิหารทบีกี่กรยุงเยรรูซาเลร็ม 
และไมล่ใชล่ในกรยุงนกันี้นดล้วยซนี้จา พวกปยุโรหลิตกลล่าววล่า “พาเขาออกไปเสบีย!” ชนชาตลิอลิสราเอลนกันี้นกลล่าววล่า “พาเขา
ออกไปเสบีย!” พระองคร์ประทกับนกักี่งบนภรูเขามะกอกเทศและทรงรล้องไหล้เพราะนครอกันเปป็นทบีกี่รกักของพระองคร์ แตล่
กางเขนของพระองคร์ถรูกวางบนกลโกธา นอกกรยุงนกันี้น และบนเนลินเขาขรยุขระนกันี้นพระองคร์ผรูล้ไมล่ทรงมบีบาปทรงถรูก
ทจาใหล้เปป็นบาปเพพกี่อเรา (2 คร. 5:21) แบกรกับบาปทกันี้งหลายของเราไวล้ในพระกายของพระองคร์เอง พระองคร์ทรง
ทนทยุกขร์และสลินี้นพระชนมร์เพราะบาปทกันี้งหลายของเรา และการถรูกตรถึงกางเขนของพระองคร์ไดล้ทจาใหล้ทยุกราย
ละเอบียดปลบีกยล่อยของพระราชบกัญญกัตลิและระบบของโมเสสสจาเรร็จและจบสลินี้นแลล้ว

ขล้อ 13 และ 14: “เหตยุฉะนกันี้น จงใหล้พวกเราออกไปหาพระองคร์ภายนอกคล่ายนกันี้น โดยแบกรกับคจาตจาหนลิ
เหยบียดหยามทบีกี่พระองคร์ไดล้รกับ เพราะวล่าทบีกี่นบีกี่พวกเราไมล่มบีนครใด ๆ ทบีกี่คงทนถาวร แตล่พวกเราแสวงหานครแหล่งหนถึกี่ง
ทบีกี่จะมา”



ในทบีกี่นบีนี้เราพบคจาวลิงวอนและคจาเตพอนสตลิ: เพราะวล่าพระเยซรูไดล้ทรงทนทยุกขร์ โดยประทานพระโลหลิตของ
พระองคร์เอง ขอใหล้เราซถึกี่งเปป็นลรูก ๆ ของพระองคร์ทจาเหมพอนอยล่างพระองคร์ในการทนทยุกขร์ ความละอายและการ
ถรูกดล่าวล่าของพระองคร์ พระเยซรูครลิสตร์เจล้าไดล้ทรงทนทยุกขร์ภายนอกคล่าย พระองคร์ทรงเชพกี่อฟฟังจนถถึงความมรณา 
กระทกักี่งความมรณาแหล่งกางเขนนกันี้น ความมรณาแหล่งการถรูกปฏลิเสธและความละอายอกันแสนเลวรล้าย เหตยุฉะนกันี้น 
“จงใหล้พวกเราออกไปหาพระองคร์ภายนอกคล่ายนกันี้น”

ชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นทบีกี่ไดล้ตล้อนรกับพระครลิสตร์แลล้วและแยกออกจากศาสนายลิวกร็ถรูกขล่มเหงอยล่างหนกัก พวกเขา
ถรูกอกัปเปหลิโดยครอบครกัวและเพพกี่อนฝรูงของตน โดยปยุโรหลิต และโดยเหลล่าผรูล้นจาทางศาสนาในสมกัยนกันี้น แมล้แตล่โรมกร็
ขล่มเหงพวกเขา! การกลล่าวยอมรกับพระครลิสตร์ในความจรลิงใจและความจรลิงในสมกัยของเปาโลกร็หมายถถึงการทน
ทยุกขร์และการถรูกขล่มเหง พระเยซรูตรกัสวล่า “ถล้าทล่านทกันี้งหลายเปป็นของโลก โลกกร็คงจะรกักผรูล้ซถึกี่งเปป็นของโลกเอง แตล่
เพราะทล่านทกันี้งหลายไมล่ใชล่ของโลก แตล่เราไดล้เลพอกทล่านทกันี้งหลายออกจากโลกแลล้ว เหตยุฉะนกันี้นโลกจถึงเกลบียดชกังทล่าน
ทกันี้งหลาย” (ยอหร์น 15:19)

แมล้กระทกักี่งวกันนบีนี้คนทกันี้งหลายทบีกี่เชพกี่อในพระเยซรูครลิสตร์เจล้าและรกับใชล้พระองคร์อยล่างสกัตยร์ซพกี่อกร็อยรูล่นอกคล่าย
อยล่างแนล่นอน และ “ทยุกคนทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจล้าในพระเยซรูครลิสตร์จะถรูกขล่มเหง” (2 ทธ. 3:12) ผรูล้
เชพกี่อจจานวนมากวกันนบีนี้เผชลิญกกับการทนทยุกขร์เพราะเหร็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ ผรูล้เชพกี่อแทล้ทกันี้งหลายทบีกี่ไมล่ยอมจกับมพอกกับ
ศาสนาและ “รายการ” คนเหลล่านกันี้นทบีกี่กลล้าออกมาจากครลิสตจกักรทกันี้งหลายทบีกี่ถพอแนวคลิดเสรบีนลิยมและสมกัยใหมล่นลิยม
กร็มกักถรูกขล่มเหงอยล่างหนกักโดยเหลล่าเพพกี่อนฝรูงและครอบครกัวของพวกเขาเอง แตล่ในพระเยซรูเราพบหลายสลิกี่งมากยลิกี่ง
กวล่าทบีกี่โลกนบีนี้จะยพกี่นเสนอใหล้ไดล้-ความรอด ความชพกี่นบาน สกันตลิสยุข ความหวกัง และทยุกความตล้องการไดล้รกับการเตลิม
เตร็ม ถล้าเราทนทยุกขร์กกับพระองคร์ เรากร็จะครอบครองกกับพระองคร์อยล่างแนล่นอน ถล้าคนทกันี้งโลกหกันมาตล่อสรูล้เรา เรากร็
ยกังไดล้กจาไรโดยการออกไป “นอกประตรูเมพอง” เพพกี่อทนทยุกขร์การถรูกดล่าวล่ากกับพระเยซรู! ดล้วยเหตยุนบีนี้ขอใหล้เราออกไป
หาพระองคร์อยล่างจรลิงใจนอกคล่ายนกันี้น แบกรกับการถรูกดล่าวล่าของพระองคร์ รล่วมแบล่งปฟันความละอายของพระองคร์ 
แบกกางเขนของพระองคร์

“เพราะวล่าทบีกี่นบีกี่พวกเราไมล่มบีนครใด ๆ ทบีกี่คงทนถาวร แตล่พวกเราแสวงหานครแหล่งหนถึกี่งทบีกี่จะมา” เพพกี่อนผรูล้
เชพกี่อเออ๋ย ไมล่วล่าเราจะอาศกัยอยรูล่ในนครใหญล่หรพอในเมพองเลร็ก ๆ และหมรูล่บล้านเลร็ก ๆ ของแถบชนบท โลกนบีนี้กร็ไมล่ใชล่
บล้านของเรา เราเปป็นผรูล้สกัญจรทบีกี่กจาลกังเดลินทางไป สจาหรกับครลิสเตบียนไมล่มบีสลิกี่งใดในแผล่นดลินโลกนบีนี้ทบีกี่ยกักี่งยพนถาวร เราอยรูล่
ในโลกแตล่เราไมล่ไดล้เปป็นของโลก ในเหตยุการณร์ตล่าง ๆ ประจจาวกันเราปะปนและคลยุกคลบีกกับผรูล้คนของโลก แตล่เราไมล่
พบการรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับพวกคนไมล่เชพกี่อ ดล้วยดวงตาแหล่งความเชพกี่อเรามองเหร็นพระองคร์ผรูล้ไมล่ทรงปรากฏแกล่ตา 
ในใจของเราเราถพอครองพระองคร์ผรูล้ซถึกี่งโลกไมล่อาจมองเหร็นไดล้ เรามบีสกันตลิสยุขอกันสมบรูรณร์แบบเพราะวล่าความคลิดของ
เราจดจล่ออยรูล่ทบีกี่พระเยซรู เราพบวล่าทยุกความตล้องการของเราไดล้รกับการเตลิมเตร็มเพราะวล่าเราแสวงหาอาณาจกักรของ
พระองคร์และความชอบธรรมของพระองคร์กล่อน เราทราบวล่าแมล้สลิกี่งตล่าง ๆ ของแผล่นดลินโลกไมล่จบีรกังยกักี่งยพน เรากร็มบี
บล้านหนถึกี่งทบีกี่คงอยรูล่ชกักี่วนลิรกันดรร์: เราตกันี้งตาคอย “นครหนถึกี่งซถึกี่งมบีรากฐานทกันี้งหลาย ซถึกี่งผรูล้ทรงสรล้างและนายชล่างของนคร
นกันี้นคพอพระเจล้า” เราตกันี้งตาคอยประเทศหนถึกี่งทบีกี่ดบีกวล่า บล้านแหล่งสวรคร์ เรารรูล้จกักพระองคร์ผรูล้ทบีกี่เราเชพกี่อแลล้ว เรารรูล้จกัก
พระองคร์ผรูล้ทบีกี่ไดล้ตรกัสวล่า “ในพระนลิเวศนร์ของพระบลิดาเรามบีคฤหาสนร์หลายแหล่ง…เราไปเพพกี่อจกัดเตรบียมสถานทบีกี่ไวล้



สจาหรกับทล่านทกันี้งหลาย” ดกังนกันี้นเราจถึงเตร็มใจ-ใชล่แลล้ว เรานกับวล่ามกันเปป็นความชพกี่นบาน-ทบีกี่ไดล้ทนทยุกขร์กกับพระองคร์
ภายนอกประตรูเมพองนกันี้น!

ในทนุกสยยิ่งจงขอบพระคนุณ
ขล้อ 15 และ 16: “เหตยุฉะนกันี้น โดยทางพระองคร์นกันี้น ใหล้พวกเราถวายเครพกี่องบรูชาแหล่งคจาสรรเสรลิญแดล่

พระเจล้าอยล่างสมกี่จาเสมอ นกักี่นคพอ ผลแหล่งรลิมฝปีปากของพวกเราทบีกี่ถวายคจาขอบพระคยุณแดล่พระนามของพระองคร์ แตล่
ทบีกี่จะกระทจาการดบีและทบีกี่จะแบล่งปฟันกกัน อยล่าลพมเสบีย เพราะดล้วยบรรดาเครพกี่องบรูชาเชล่นนบีนี้ พระเจล้าพอพระทกัย”

“โดยทางพระองคร์นกันี้น”-นกักี่นคพอ โดยพระเยซรูเจล้า เพราะผรูล้ทบีกี่พระองคร์ทรงเปป็นและสลิกี่งทบีกี่พระองคร์ทรงทจา
สจาเรร็จแลล้ว เพราะตจาแหนล่งทบีกี่พระองคร์ทรงถพอครองอยรูล่ตอนนบีนี้ผล่านทางเครพกี่องบรูชาเดบียวนกันี้นของพระองคร์ “ใหล้พวก
เราถวายเครพกี่องบรูชาแหล่งคจาสรรเสรลิญแดล่พระเจล้าอยล่างสมกี่จาเสมอ” ไมล่วล่าเรากจาลกังดจาเนลินชบีวลิตอยรูล่ในแสงแดดหรพอ
เมฆพายยุ เรากร็ควรนมกัสการพระเจล้าในการเทลิดทรูนและการขอบพระคยุณ แมล้แตล่คนบาปทกันี้งหลายกร็ชพกี่นชมยลินดบีไดล้
เมพกี่อทยุกสลิกี่งไปไดล้สวย แตล่ในพระครลิสตร์ผรูล้เชพกี่อควรถวายเครพกี่องบรูชาแหล่งคจาสรรเสรลิญแดล่พระเจล้าเสมอไป ไมล่วล่าสภาพ
การณร์แวดลล้อมจะเปป็นเชล่นไรกร็ตาม ใชล่แลล้วครกับ พระบยุตรทรงถวายคจาสรรเสรลิญแดล่พระเจล้าพระบลิดา: “เราจะ
ประกาศพระนามของพระองคร์แกล่พบีกี่นล้องของเรา ในทล่ามกลางครลิสตจกักรเราจะรล้องเพลงสรรเสรลิญพระองคร์” (ฮบ.
2:12)

คจาวล่า “อยล่างสมกี่จาเสมอ” ไมล่อาจถรูกเนล้นจนเกลินพอดบีไดล้ นล่าเศรล้าแตล่เปป็นเชล่นนกันี้นจรลิง ๆ ผรูล้เชพกี่อสล่วนใหญล่ลพม
ทบีกี่จะสรรเสรลิญพระเจล้าเสบียแลล้ว ผมไมล่ไดล้หมายถถึงคจาสรรเสรลิญทบีกี่เกลิดมาจากเนพนี้อหนกัง ไมล่ใชล่ไฟลามทยุล่ง แตล่หมายถถึง
คจาสรรเสรลิญทบีกี่แทล้จรลิงซถึกี่งถรูกกระตยุล้นโดยพระวลิญญาณ คจาสรรเสรลิญและการเทลิดทรูนทบีกี่ถวายเกบียรตลิพระเจล้าและ
เสรลิมสรล้างเพพกี่อนผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลาย “ผลแหล่งรลิมฝปีปากของพวกเราทบีกี่ถวายคจาขอบพระคยุณแดล่พระนามของพระองคร์”

นานขนาดไหนแลล้วตกันี้งแตล่คยุณไดล้อธลิษฐานคจาอธลิษฐานแหล่งการขอบพระคยุณ-ไมล่ใชล่ทรูลขอ แตล่ถวายคจา
ขอบพระคยุณ? แคล่เพบียงสรรเสรลิญพระเจล้าและขอบพระคยุณพระองคร์สจาหรกับพระเยซรู สจาหรกับพระโลหลิตของ
พระองคร์ทบีกี่ไถล่บาป สจาหรกับพระคยุณมหกัศจรรยร์ของพระองคร์ สจาหรกับฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ทบีกี่พลิทกักษร์รกักษา สจาหรกับ
พระเมตตาและความอล่อนโยนของพระองคร์ และสจาหรกับสลิกี่งตล่าง ๆ ประจจาวกันของชบีวลิตทบีกี่เรามกักไมล่คล่อยเหร็นคล่า? 
นานขนาดไหนแลล้วตกันี้งแตล่คยุณไดล้ขอบพระคยุณพระเจล้าสจาหรกับแสงแดดและฝน สจาหรกับอากาศสดชพกี่นใหล้หายใจ 
อาหารดบี ๆ ใหล้รกับประทาน เสพนี้อผล้าใหล้สวมใสล่ บล้านใหล้อาศกัยอยรูล่ ครอบครกัว มลิตรสหาย เพพกี่อนบล้าน ครลิสตจกักร? นาน
ขนาดไหนแลล้วตกันี้งแตล่คยุณไดล้นกับพระพรตล่าง ๆ ของคยุณทบีละอกัน? นานขนาดไหนแลล้วตกันี้งแตล่คยุณไดล้คยุกเขล่าลงในความ
ถล่อมใจและถวายคจาสรรเสรลิญและคจาขอบพระคยุณแดล่พระเจล้าในฐานะผรูล้ประทานของประทานอกันดบีและทบีกี่
สมบรูรณร์แบบทยุกอยล่าง? ขอพระเจล้าทรงโปรดชล่วยเหลพอเราแตล่ละคนทบีกี่จะสละเวลาเพพกี่อถวายคจาอธลิษฐาน
ขอบพระคยุณสจาหรกับความดบีของพระองคร์ทบีกี่ทรงมบีตล่อเรา-เดบีตั๋ยวนบีนี้เลย!

“แตล่ทบีกี่จะกระทจาการดบีและทบีกี่จะแบล่งปฟันกกัน อยล่าลพมเสบีย เพราะดล้วยบรรดาเครพกี่องบรูชาเชล่นนบีนี้ พระเจล้าพอ
พระทกัย” คยุณจะสกังเกตเหร็นวล่ามบีเครพกี่องบรูชาสามอยล่างทบีกี่พอพระทกัยพระเจล้า และเราไมล่ควรขาดการถวายเครพกี่อง
บรูชาเหลล่านบีนี้อยล่างสมกี่จาเสมอ: อกันแรกคพอ กลล่าวยอมรกับพระนามของพระองคร์; อกันทบีกี่สอง ดจาเนลินชบีวลิตอกันบรลิสยุทธลิธิ์ 
ทจาความดบี; อกันทบีกี่สาม ใหล้แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่ขกัดสน แบล่งปฟันพระพรตล่าง ๆ ของเรากกับคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เคราะหร์ดบีนล้อย



กวล่าเรา คนทบีกี่หนล้าซพกี่อใจคดคพอคนทบีกี่สรรเสรลิญพระเจล้าดล้วยรลิมฝปีปากแตล่ไมล่ใชล่โดยชบีวลิตอกันบรลิสยุทธลิธิ์ ชบีวลิตแหล่งความเชพกี่อ
แบล่งปฟันพระพรตล่าง ๆ กกับผรูล้อพกี่น บยุคคลเชล่นนกันี้นอาจแสดงออกภายนอกแบบดรูนล่าเชพกี่อถพอ แตล่พระเจล้าทรงมองทบีกี่
จลิตใจ

มบีหลายสลิกี่งเหลพอเกลินทบีกี่เราสามารถแบล่งปฟันกกับผรูล้อพกี่นไดล้-มกันอาจเปป็นถล้อยคจาอกันกรยุณาหรพอรอยยลินี้มจากหกัวใจ
แหล่งความรกักและความเขล้าใจ มกันอาจเปป็นนนี้จาเยร็นสกักถล้วยทบีกี่ถรูกใหล้ในพระนามของพระเยซรู มกันอาจเปป็นของกจานกัล
สกักชลินี้น-ไมล่วล่าขนาดใหญล่หรพอเลร็ก-ถล้าเราสามารถชล่วยเหลพอดล้วยสลิกี่งจจาเปป็นตล่าง ๆ ของชบีวลิตไดล้-อาหารหรพอรองเทล้า
สกักครูล่สจาหรกับเดร็กคนหนถึกี่งทบีกี่ขกัดสน มบีหลายวลิธบีเหลพอเกลินทบีกี่เราสามารถรล่วมแบล่งปฟันพระพรตล่าง ๆ ของเรากกับคนเหลล่า
นกันี้นทบีกี่เคราะหร์ดบีนล้อยกวล่าไดล้ พวกเราสล่วนใหญล่ไมล่ตล้องมองไปไหนไกลเลยจนกระทกักี่งเราพบใครสกักคนทบีกี่เคราะหร์ดบี
นล้อยกวล่าเรา มกันงล่ายเหลพอเกลินทบีกี่จะมองขล้ามโอกาสตล่าง ๆ ทบีกี่จะรกับใชล้ ถวายเกบียรตลิ และสรรเสรลิญพระเจล้าโดยการ
ชล่วยเหลพอผรูล้อพกี่น

พระเจล้าทรงพอพระทกัยกกับเครพกี่องบรูชาและเครพกี่องสกัตวบรูชาเชล่นนกันี้น ไมล่วล่าในการกระทจาหรพอคจาพรูด หาก
เราทจาสลิกี่งทบีกี่เราทจาในพระนามของพระเยซรูและเพพกี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจล้า และมกันจะนจาบจาเหนร็จมาใหล้เมพกี่อสลินี้นสยุด
การเดลินทางของชบีวลิต

เพพกี่อนผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายเออ๋ย ขอใหล้เราออกไปหาพระองคร์และในพระนามของพระองคร์ถวายเครพกี่องบรูชาแหล่ง
คจาสรรเสรลิญแดล่พระเจล้า ขอใหล้เราทจาการดบีและแบล่งปฟันแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เคราะหร์ดบีนล้อยกวล่าเรา โดยการทจาเชล่นนกันี้น
เรากร็จะทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัย ถวายเกบียรตลิพระนามของพระองคร์ และเปป็นสยุขในใจของเราเอง

ผทูจ้เชสยิ่อและความเชสยิ่อฟฟัง
ขล้อ 17: “จงเชพกี่อฟฟังคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปกครองเหนพอพวกทล่าน และพวกทล่านจงยอมอยรูล่ใตล้บกังคกับ ดล้วยวล่าคน

เหลล่านกันี้นคอยระวกังดรูจลิตวลิญญาณของพวกทล่าน เหมพอนกกับวล่าพวกเขาจะตล้องรายงาน เพพกี่อพวกเขาจะใหล้รายงาน
นกันี้นดล้วยความปปีตลิยลินดบี และไมล่ใชล่ดล้วยความเศรล้าใจ เพราะสลิกี่งนกันี้นไมล่เปป็นประโยชนร์อะไรแกล่พวกทล่าน”

ในทบีกี่นบีนี้เรามบีอบีกคจากจาชกับซถึกี่งเกบีกี่ยวขล้องกกับทกัศนคตลิของผรูล้คนของพระเจล้าทบีกี่มบีตล่อเหลล่าผรูล้นจาฝฝ่ายวลิญญาณของ
พวกเขา ในขล้อ 7 เราถรูกเตพอนสตลิใหล้ระลถึกถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปกครองอยรูล่เหนพอเรา และดจาเนลินตามแบบอยล่างแหล่ง
ความเชพกี่อของพวกเขา เปป็นทบีกี่เขล้าใจกกันวล่าคนเหลล่านบีนี้เปป็นชายทบีกี่สกัตยร์ซพกี่อตล่อพระเจล้าและควรคล่าแกล่การตลิดตามโดย
เหลล่าสมาชลิกครลิสตจกักรของพวกเขา เราถรูกเตพอนสตลิใหล้พากเพบียรทบีกี่จะตลิดตาม-ไมล่ใชล่ตามคน ๆ นกันี้น แตล่ตามความ
เชพกี่อของเขา คนเหลล่านกันี้นทบีกี่เปป็นเหลล่าผรูล้นจาทบีกี่แทล้จรลิงในครลิสตจกักรของพระเจล้าผรูล้ทรงพระชนมร์อยรูล่กร็ถรูกแตล่งตกันี้งใหล้รกับ
ตจาแหนล่งผรูล้นจาโดยการออกแบบของพระองคร์ และดล้วยเหตยุนบีนี้พวกเขาจถึงตล้องถรูกระลถึกถถึงและเชพกี่อฟฟัง

“จงเชพกี่อฟฟังคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปกครองเหนพอพวกทล่าน และพวกทล่านจงยอมอยรูล่ใตล้บกังคกับ…” ผมขอเนล้นยนี้จาอบีก
ครกันี้งวล่าเปป็นทบีกี่เขล้าใจกกันวล่าคนเหลล่านบีนี้เปป็นชายทบีกี่อยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณผรูล้ซถึกี่งสอนพระวจนะอกันบรลิสยุทธลิธิ์และไมล่ถรูกเจพอปน
ของพระเจล้า ในการนบนอบตล่อพวกเขาและเชพกี่อฟฟังพวกเขา ในความเปป็นจรลิงเรากร็กจาลกังนบนอบและเชพกี่อฟฟังพระ
ครลิสตร์ ดล้วยวล่าผรูล้ดรูแลและผรูล้สอนเหลล่านบีนี้แหล่งพระวจนะถรูกแตล่งตกันี้งใหล้รกับตจาแหนล่งนกันี้นโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์: 
“เพราะฉะนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจงระวกังตกัวใหล้ดบี และจงรกักษาฝรูงแกะทกันี้งหมดไวล้ ผรูล้ซถึกี่งพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ไดล้ทรงตกันี้ง
พวกทล่านไวล้ใหล้เปป็นบรรดาผรูล้ดรูแล เพพกี่อทบีกี่จะบจารยุงเลบีนี้ยงครลิสตจกักรของพระเจล้า ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงไถล่ไวล้ดล้วยพระ



โลหลิตของพระองคร์เอง” (กลิจการ 20:28)
ผรูล้เชพกี่อแทล้ยล่อมเตร็มใจและกระตพอรพอรล้นทบีกี่จะนบนอบตล่อพระวจนะของพระเจล้า และเมพกี่อเหลล่าอาจารยร์ทบีกี่

พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งอธลิบายพระวจนะ ผรูล้เชพกี่อแทล้กร็พรล้อมและกระตพอรพอรล้นทบีกี่จะรกับมกันไวล้ ผมไมล่อาจเนล้นยนี้จามากเกลิน
ไปไดล้วล่าคนเหลล่านบีนี้ไมล่ใชล่คนทบีกี่แตล่งตกันี้งตกัวเองทบีกี่สอนแนวคลิดตล่าง ๆ ของตกัวเอง ประเพณบีตล่าง ๆ ของมนยุษยร์ และขล้อ
เชพกี่อทบีกี่มนยุษยร์สรล้างขถึนี้นมา เหลล่าผรูล้นจาฝฝ่ายวลิญญาณทบีกี่แทล้จรลิงทยุกคนถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์

“ดล้วยวล่าคนเหลล่านกันี้นคอยระวกังดรูจลิตวลิญญาณของพวกทล่าน เหมพอนกกับวล่าพวกเขาจะตล้องรายงาน เพพกี่อ
พวกเขาจะใหล้รายงานนกันี้นดล้วยความปปีตลิยลินดบี และไมล่ใชล่ดล้วยความเศรล้าใจ เพราะสลิกี่งนกันี้นไมล่เปป็นประโยชนร์อะไรแกล่
พวกทล่าน” ผรูล้นจาฝฝ่ายวลิญญาณเหลล่านบีนี้ ภายใตล้การแตล่งตกันี้งและการชบีนี้ทางของพระเจล้า เปป็นผรูล้พลิทกักษร์ฝฝ่ายวลิญญาณของ
เรา พวกเขาเฝป้าระวกังใหล้จลิตวลิญญาณของเรา พวกเขาพากเพบียรทบีกี่จะดรูวล่าเรารกับประทานขนมปฟัง นนี้จานม และเนพนี้อ
แหล่งพระวจนะ และทบีกี่สภาพฝฝ่ายวลิญญาณของเรายกังสยุขภาพดบีตล่อไป

“มบีกายเดบียวและมบีพระวลิญญาณองคร์เดบียว เหมพอนอยล่างทบีกี่พวกทล่านถรูกเรบียกในความหวกังอกันเดบียวแหล่ง
การทรงเรบียกของพวกทล่าน องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าองคร์เดบียว ความเชพกี่อเดบียว บกัพตลิศมาเดบียว พระเจล้าองคร์เดบียวและ
พระบลิดาของคนทกันี้งสลินี้น ผรูล้ทรงอยรูล่เหนพอสลิกี่งสารพกัด และทกักี่วสลิกี่งสารพกัด และในพวกทล่านทกันี้งสลินี้น แตล่พระคยุณโปรด
ประทานแกล่เราทยุก ๆ คนตามขนาดแหล่งของประทานของพระครลิสตร์ เหตยุฉะนกันี้นพระองคร์จถึงตรกัสวล่า ‘เมพกี่อพระองคร์
ไดล้เสดร็จขถึนี้นสรูล่เบพนี้องสรูง พระองคร์ไดล้ทรงนจาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบีก และไดล้ประทานของประทานทกันี้งหลายแกล่
มนยุษยร์’ (บกัดนบีนี้ ทบีกี่พระองคร์ไดล้เสดร็จขถึนี้นไปนกันี้น จะหมายความวล่าอะไรเลล่า นอกจากวล่าพระองคร์ไดล้เสดร็จลงไปสรูล่
บรรดาเบพนี้องตกี่จาของแผล่นดลินโลกกล่อนดล้วย พระองคร์ผรูล้ไดล้เสดร็จลงไปนกันี้น กร็เปป็นองคร์เดบียวกกันกกับทบีกี่ไดล้เสดร็จขถึนี้นไปเหนพอ
ฟป้าสวรรคร์ทกันี้งปวงดล้วย เพพกี่อพระองคร์จะไดล้เตร็มอยรูล่ทกักี่วสลิกี่งสารพกัด) และพระองคร์ไดล้ประทานใหล้บางคนเปป็นอกัครทรูต 
บางคนเปป็นผรูล้พยากรณร์ บางคนเปป็นผรูล้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ และบางคนเปป็นศลิษยาภลิบาล และอาจารยร์ เพพกี่อ
เตรบียมพวกวลิสยุทธลิชนใหล้ดบีพรล้อม สจาหรกับงานแหล่งการรกับใชล้ เพพกี่อเสรลิมสรล้างพระกายของพระครลิสตร์ใหล้จจาเรลิญขถึนี้น 
จนกวล่าพวกเราทยุกคนจะมาถถึงความเปป็นอกันหนถึกี่งอกันเดบียวกกันแหล่งความเชพกี่อนกันี้น และแหล่งความรรูล้เกบีกี่ยวกกับพระบยุตร
ของพระเจล้า มาสรูล่การเปป็นคนดบีพรล้อม มาสรูล่ขนาดแหล่งความเปป็นผรูล้ใหญล่แหล่งความครบบรลิบรูรณร์ของพระครลิสตร์ เพพกี่อ
พวกเราจะไมล่เปป็นเดร็กอบีกตล่อไป ทบีกี่ถรูกซกัดไปซกัดมา และถรูกหอบไปทกักี่วดล้วยสายลมแหล่งคจาสกักี่งสอนทยุกอยล่าง โดยกล
อยุบายของมนยุษยร์ และเลล่หร์เหลบีกี่ยมอกันฉลาดหลกักแหลม ซถึกี่งโดยสลิกี่งเหลล่านบีนี้พวกเขาคอยซยุล่มรอเพพกี่อทบีกี่จะหลอกลวง แตล่
โดยการพรูดความจรลิงในความรกัก จะจจาเรลิญขถึนี้นเขล้าในพระองคร์ในสลิกี่งสารพกัด ผรูล้ทรงเปป็นศบีรษะนกันี้น นกักี่นคพอพระครลิสตร์
ซถึกี่งจากพระองคร์นกันี้น รล่างกายทกันี้งสลินี้นทบีกี่ถรูกเชพกี่อมตล่อกกันสนลิทและผรูกพกันกกันโดยสลิกี่งทบีกี่ทยุก ๆ ขล้อตล่อจกัดหาใหล้ ตามการก
ระทจากลิจทบีกี่ไดล้ผลตามทบีกี่ตกันี้งใจไวล้ในขนาดแหล่งอวกัยวะทยุกสล่วน ทจาใหล้รล่างกายนกันี้นจจาเรลิญขถึนี้นไปสรูล่การเสรลิมสรล้างรล่างกาย
นกันี้นเองในความรกัก” (อฟ. 4:4-16)

เหลล่าผรูล้นจาฝฝ่ายวลิญญาณจะตล้องไมล่เฝป้าระวกังลรูก ๆ ของพระเจล้าเพพกี่อทบีกี่จะวลิพากษร์วลิจารณร์ พวกเขาจะตล้องไมล่
เปป็นพวกชอบยยุล่งเรพกี่องคนอพกี่น พวกเขาจะตล้องคล้นหาคนเหลล่านกันี้นทบีกี่อาจกจาลกังหลงเจลิกี่นไป และถล้าผรูล้ใดในฝรูงแกะนกันี้น
ทจาบาป ผรูล้นจาเหลล่านกันี้นและคนทกันี้งหลายทบีกี่เขล้มแขร็งฝฝ่ายวลิญญาณกร็ถรูกเตพอนสตลิใหล้ฟฟฟื้นฟรูคนเชล่นนกันี้น ชล่วยเขาใหล้ตกันี้งตกัว
ใหมล่ พกันแผลของเขา และนจาเขากลกับมาสรูล่การรล่วมสามกัคคบีธรรมของครลิสตจกักร ถล้าผรูล้นจาฝฝ่ายวลิญญาณคนใดถรูก



พระเจล้าแตล่งตกันี้ง เขากร็จะปฏลิบกัตลิหนล้าทบีกี่รกับผลิดชอบเกบีกี่ยวกกับสวกัสดลิภาพดล้านจลิตวลิญญาณของคนเหลล่านกันี้นทบีกี่เขาเปป็นผรูล้
ดรูแล เขาจะทจาหนล้ารกับผลิดชอบตล่าง ๆ ของเขาดล้วยความยลินดบีเพพกี่อทบีกี่จะถวายเกบียรตลิแดล่พระเยซรูครลิสตร์เจล้าและ
สามารถยพนอยรูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจล้าไดล้โดยปราศจากความละอาย

ผรูล้เลบีนี้ยงรองทบีกี่แทล้จรลิงของพระเจล้า ทบีกี่พระวลิญญาณทรงนจา ทบีกี่พระคกัมภบีรร์ชบีนี้ทาง กร็มบีเหตยุจรูงใจสองประการ: 
ประการแรก เพพกี่อทบีกี่จะทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัย; ประการทบีกี่สอง เพพกี่อทบีกี่จะเสรลิมสรล้างและหนยุนใจพวกวลิสยุทธลิชน 
เหลล่าผรูล้ดรูแลและผรูล้ใหล้คจาแนะนจาฝฝ่ายวลิญญาณตล้องใหล้การตล่อพระเจล้าสจาหรกับความเปป็นผรูล้นจาของตนในครลิสตจกักร 
และพวกเราทบีกี่เปป็นเหลล่าสมาชลิกตล้องใหล้การตล่อพระเจล้าสจาหรกับทกัศนคตลิของเราทบีกี่มบีตล่อชายเหลล่านบีนี้ทบีกี่เปป็นเหลล่าผรูล้ดรูแล
ทบีกี่พระเจล้าทรงแตล่งตกันี้งของเรา ถล้าเราดรูหมลิกี่นงานรกับใชล้ของพวกเขาและปฏลิเสธทบีกี่จะตลิดตามความเปป็นผรูล้นจาของพวก
เขา เรากร็จะทนทยุกขร์การสรูญเสบียในวกันนกันี้นเมพกี่อผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายจะไดล้รกับบจาเหนร็จสจาหรกับการรกับใชล้อกันสกัตยร์ซพกี่อและ
หนล้าทบีกี่ผรูล้อารกักขาของพวกเขา

คคาอวยพรทยนั้งทจ้าย
ขล้อ 18 และ 19: “จงอธลิษฐานเผพกี่อพวกเรา เพราะพวกเราวางใจวล่าพวกเรามบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบี

ในสลิกี่งสารพกัดเตร็มใจทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิตอยล่างซพกี่อสกัตยร์ แตล่ขล้าพเจล้าวลิงวอนพวกทล่านมากยลิกี่งขถึนี้นใหล้กระทจาเชล่นนบีนี้ เพพกี่อ
ขล้าพเจล้าจะไดล้กลกับคพนไปอยรูล่กกับพวกทล่านเรร็วขถึนี้น”

“จงอธลิษฐานเผพกี่อพวกเรา” ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้เตพอนใจเราเกบีกี่ยวกกับคจาขอใหล้อธลิษฐานเผพกี่อของเปาโลใน
จดหมายฝากฉบกับอพกี่น ๆ จงตกันี้งใจศถึกษาคล้นควล้าโรม 15:30,31; เอเฟซกัส 6:18,19; 1 เธสะโลนลิกา 5:25; 2 เธสะ
โลนลิกา 3:1- และมบีอบีกหลายแหล่งทบีกี่เปาโลขอใหล้อธลิษฐานเผพกี่อ คยุณจะหมายเหตยุวล่าเขาไมล่เพบียงแตล่ขอใหล้อธลิษฐานเผพกี่อ
วลิสยุทธลิชนทกันี้งหลาย แตล่ขอใหล้อธลิษฐานเผพกี่อตกัวเขาเองดล้วย เปาโลตระหนกักดบีถถึงความตล้องการทบีกี่มบีอยรูล่เสมอของตน 
ผรูล้รกับใชล้ทบีกี่ถล่อมใจของพระเจล้า เขาไมล่ไดล้ถพอวล่าตกัวเองเปป็น “เจล้านาย” ฝฝ่ายวลิญญาณ เขาเปป็นผรูล้เลบีนี้ยงรองทบีกี่แทล้จรลิงของ
พระเยซรูครลิสตร์เจล้า และขล้อเทร็จจรลิงทบีกี่วล่าเขาขอใหล้อธลิษฐานเผพกี่อบล่อยขนาดนกันี้นกร็รกับประกกันเราเรพกี่องความมกักี่นใจของ
เขาในฤทธลิธิ์เดชของคจาอธลิษฐาน

“...เพพกี่อขล้าพเจล้าจะไดล้กลกับคพนไปอยรูล่กกับพวกทล่านเรร็วขถึนี้น” เปาโลเชพกี่อวล่าคจาอธลิษฐานเปลบีกี่ยนแปลงสลิกี่งตล่าง ๆ
ไดล้-คยุณเชพกี่อไหม? ผมเชพกี่อไหม? ขอพระเจล้าทรงโปรดชล่วยเราทบีกี่จะตรวจคล้นใจของเราเพพกี่อทบีกี่จะพบวล่าเราเชพกี่ออะไร
เกบีกี่ยวกกับการอธลิษฐาน พระวจนะของพระเจล้าบอกเราวล่าเราไมล่ไดล้รกับเพราะเราไมล่ไดล้ขอ (ยากอบ 4:2) พระเยซรู
ตรกัสวล่า “จงขอ และสลิกี่งนกันี้นจะใหล้แกล่พวกทล่าน จงแสวงหา และพวกทล่านจะพบ จงเคาะ และสลิกี่งนกันี้นจะถรูกเปปิดใหล้
แกล่พวกทล่าน” (มธ. 7:7)  พระองคร์ตรกัสเชล่นกกันวล่า “ถล้าทล่านทกันี้งหลายเขล้าสนลิทอยรูล่ในเรา และบรรดาคจาของเราฝฟัง
อยรูล่ในทล่านทกันี้งหลายแลล้ว ทล่านทกันี้งหลายจะขอสลิกี่งใดซถึกี่งทล่านทกันี้งหลายปรารถนา และสลิกี่งนกันี้นจะถรูกกระทจาแกล่ทล่านทกันี้ง
หลาย” (ยอหร์น 15:7)

เปาโลเปป็นพยานรกับรองวล่า “...พวกเราวางใจวล่าพวกเรามบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบี ในสลิกี่งสารพกัด
เตร็มใจทบีกี่จะดจาเนลินชบีวลิตอยล่างซพกี่อสกัตยร์” เขามกักี่นใจในใจของตกัวเองวล่าเขากจาลกังดจาเนลินชบีวลิตภายในนนี้จาพระทกัยของ
พระเจล้าและดล้วยเหตยุนบีนี้จถึงมบีสลิทธลิธิ์ทบีกี่จะขอคจาอธลิษฐานจากผรูล้เชพกี่อคนอพกี่น ๆ และมกันเปป็นหนล้าทบีกี่อกันศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของ
ครลิสเตบียนทกันี้งหลายทบีกี่จะอธลิษฐานเผพกี่อกกันและกกัน



ผมสงสกัยจรลิง ๆ วล่าเรามบีความจรลิงใจขนาดไหนเมพกี่อเราสกัญญาวล่าจะอธลิษฐานเผพกี่อเพพกี่อนผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายของ
เรา? เราหมายความตามนกันี้นจรลิง ๆ หรพอ? เราอธลิษฐานเผพกี่อผรูล้อพกี่นจรลิง ๆ หรพอเมพกี่อเราสกัญญาวล่าจะทจาเชล่นนกันี้น? ผม
ตล้องขอสารภาพวล่าผมกร็พลาดโอกาสทองนบีนี้และอภลิสลิทธลิธิ์ในการอธลิษฐานเผพกี่อผรูล้อพกี่นไปหลายครกันี้ง แตล่ผมไดล้เรบียนรรูล้วล่า
เมพกี่อผมสกัญญาวล่าจะอธลิษฐานเผพกี่อเพพกี่อนครลิสเตบียนคนใด ผมกร็ควรทจาเชล่นนกันี้นทกันทบี ในวลิธบีนกันี้นผมแนล่ใจวล่าผมจะรกักษา
คจาสกัญญาของผมและในขณะเดบียวกกันกร็อล้างสลิทธลิธิ์ความชล่วยเหลพอของพระเจล้าเพพกี่อผรูล้อพกี่น เราถรูกบกัญชาใหล้อธลิษฐาน
เผพกี่อกกันและกกัน และมกันเปป็นความผลิดบาปเมพกี่อเราไมล่ทจาเชล่นนกันี้น

ในทบีกี่นบีนี้เปาโลขอคจาอธลิษฐานเผพกี่อแบบเจาะจงเพพกี่อทบีกี่เขาจะไดล้กลกับไปเจอหนล้าชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นในไมล่ชล้า 
เขาเชพกี่อวล่าพระเจล้าทรงสนพระทกัยในชบีวลิตของเขาและในชบีวลิตของประชากรของพระองคร์ และนบีกี่ยกังเปป็นจรลิงเหมพอน
เดลิมวกันนบีนี้ พระเจล้าทรงสนพระทกัยในตกัวคยุณ พระองคร์ทรงสนพระทกัยในตกัวผม พระองคร์ทรงสนพระทกัยในลรูก ๆ ทยุก
คนของพระองคร์ ไมล่มบีความตล้องการใดทบีกี่ใหญล่โตเกลินไปหรพอเลร็กนล้อยเกลินกวล่าทบีกี่ลรูกของพระเจล้าจะอธลิษฐานถถึง

ขล้อ 20 และ 21: “บกัดนบีนี้ขอพระเจล้าแหล่งสกันตลิสยุข ผรูล้ทรงบกันดาลใหล้พระเยซรูเจล้าของพวกเราเปป็นขถึนี้นมาจาก
ความตายอบีก ผรูล้ทรงเปป็นผรูล้เลบีนี้ยงแกะทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ โดยพระโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญานลิรกันดรร์นกันี้น ทรงกระทจาใหล้พวกทล่าน
สมบรูรณร์ในการดบีทยุกอยล่าง เพพกี่อจะไดล้กระทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ โดยทรงทจางานภายในพวกทล่านใหล้
เปป็นทบีกี่ชอบในสายพระเนตรของพระองคร์โดยทางพระเยซรูครลิสตร์ ขอสงล่าราศบีจงมบีแดล่พระองคร์สพบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์
และเปป็นนลิตยร์ เอเมน”

ถล้อยคจาเหลล่านบีนี้เปป็นทบีกี่คยุล้นเคยดบีสจาหรกับสมาชลิกครลิสตจกักรจจานวนมหาศาลทบีกี่ไมล่รรูล้ดล้วยซนี้จาวล่าจะพบถล้อยคจา
เหลล่านบีนี้ไดล้ตรงไหนในพระคกัมภบีรร์ หนกังสพอเลล่มหนถึกี่งสามารถถรูกเขบียนไดล้เกบีกี่ยวกกับพระคจาสองขล้อนบีนี้-พวกมกันถพอวล่าเปป็น
คจาเทศนาหนถึกี่งในตกัวเอง แตล่ในทบีกี่นบีนี้เรามบีเวลาและพพนี้นทบีกี่ทบีกี่จะออกความเหร็นแคล่สกันี้น ๆ

นบีกี่ไมล่ใชล่คจาอวยพรทลินี้งทล้ายของจดหมายฝากของชาวฮบีบรรู คจาอวยพรทลินี้งทล้ายมาทบีหลกัง เปาโลเพลิกี่งขอใหล้
เหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูอธลิษฐานเผพกี่อเขา และในทบีกี่นบีนี้เรามบีคจาอธลิษฐานของเขาเผพกี่อผรูล้เชพกี่อเหลล่านกันี้น

ในขล้อ 20 เราพบหนถึกี่งในชพกี่อเรบียกของพระเจล้า: “พระเจล้าแหล่งสกันตลิสยุข” ไมล่มบีสกันตลิสยุขหากปราศจาก
พระเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นผรูล้ใหล้กจาเนลิดสกันตลิสยุข พระองคร์จะทรงรกักษาเราไวล้ในสกันตลิสยุขอกันสมบรูรณร์หากจลิตใจของเรา
แนล่วแนล่อยรูล่ทบีกี่พระเยซรู (อสย. 26:3) ในยอหร์น 14:27 พระเยซรูประทานสกันตลิสยุขใหล้แกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ 
พระองคร์ตรกัสวล่า “เรามอบสกันตลิสยุขไวล้ใหล้แกล่ทล่านทกันี้งหลายแลล้ว สกันตลิสยุขของเรา เราใหล้แกล่ทล่านทกันี้งหลาย เราใหล้แกล่
ทล่านทกันี้งหลายไมล่เหมพอนทบีกี่โลกใหล้ อยล่าใหล้ใจของทล่านทกันี้งหลายวลิตกเลย และอยล่าใหล้ใจของทล่านทกันี้งหลายกลกัว”

เรามบีสกันตลิสยุขกกับพระเจล้าโดยพระคยุณเทล่านกันี้น: “เหตยุฉะนกันี้น เมพกี่อถรูกนกับวล่าชอบธรรมโดยความเชพกี่อแลล้ว 
พวกเราจถึงมบีสกันตลิสยุขกกับพระเจล้าโดยทางพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ซถึกี่งโดยพระองคร์ พวกเราไดล้
มบีทางเขล้าโดยความเชพกี่อเขล้าในพระคยุณนบีนี้ทบีกี่พวกเรายพนอยรูล่ขล้างในนบีนี้ดล้วย และปปีตลิยลินดบีในความหวกังแหล่งสงล่าราศบีของ
พระเจล้า” (รม. 5:1,2) ในพระครลิสตร์ผรูล้เชพกี่อพบความรกัก การยกโทษ ความเมตตา พระคยุณ การไถล่ ความชอบธรรม
ความบรลิสยุทธลิธิ์ ความไรล้มลทลิน และความชพกี่นบานอกันเหลพอทบีกี่จะกลล่าวไดล้ พระเจล้าพระบลิดาทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ไดล้ประทาน
พระเยซรูพระบยุตร ดกังนกันี้นพระองคร์จถึงทรงเปป็น “พระเจล้าแหล่งสกันตลิสยุข” อยล่างแทล้จรลิง

พระเจล้าทรงเปป็น “ผรูล้ทรงบกันดาลใหล้พระเยซรูเจล้าของพวกเราเปป็นขถึนี้นมาจากความตายอบีก…” นบีกี่เปป็นคจา



กลล่าวโดยตรงครกันี้งแรกเกบีกี่ยวกกับการคพนพระชนมร์ของพระเยซรูในจดหมายฝากถถึงชาวฮบีบรรู สกันตลิสยุขของเรากกับ
พระเจล้า สกันตลิสยุขซถึกี่งเราถพอครองและเพลลิดเพลลินวกันตล่อวกัน เปป็นผลโดยตรงของพระราชกลิจทบีกี่เสรร็จสลินี้นแลล้วนกันี้นของ
พระเยซรูครลิสตร์เจล้า โดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ พระองคร์ทรงทจาใหล้พระเจล้าพอพระทกัยแลล้ว ทรงทจาใหล้พระราช
บกัญญกัตลิของพระเจล้าสจาเรร็จจรลิงแลล้ว และจล่ายหนบีนี้บาปครบแลล้ว พระเจล้าไดล้ประทกับตรารกับรองบนพระราชกลิจนกันี้น
ของพระเยซรูแลล้วโดยทรงทจาใหล้พระองคร์เปป็นขถึนี้นจากพวกคนตาย และบกัดนบีนี้พระองคร์ประทกับอยรูล่เบพนี้องขวาพระหกัตถร์
ของผรูล้ทรงเดชานยุภาพบนพระทบีกี่นกักี่งแหล่งพระคยุณและพระเมตตาเพพกี่อทจาการวลิงวอนเผพกี่อเรา-มหาปยุโรหลิตผรูล้ยลิกี่งใหญล่
ของเรา คนกลางของเรา ผรูล้ทรงลบลล้างพระอาชญาเพราะบาปทกันี้งหลายของเรา

“...ผรูล้ทรงเปป็นผรูล้เลบีนี้ยงแกะทบีกี่ยลิกี่งใหญล่…” ถรูกกลล่าวถถึงอยล่างละเอบียดมากขถึนี้นในยอหร์น 10 มบีผรูล้เลบีนี้ยงรอง
จจานวนมาก ผรูล้รกับใชล้ของพระเจล้าทยุกคนเปป็นผรูล้เลบีนี้ยงรองเพพกี่อเฝป้าระวกังจลิตวลิญญาณทกันี้งหลาย เพพกี่อปป้องกกันไมล่ใหล้พวก
สยุนกัขปฝ่าเขล้ามาในฝรูงแกะและนจาเราหลบหลยุมพรางเหลล่านกันี้นของซาตาน แตล่ทบีกี่เหนพอกวล่าผรูล้เลบีนี้ยงรองเหลล่านกันี้นคพอพระ
ผรูล้เลบีนี้ยงทบีกี่ยลิกี่งใหญล่นกันี้น พระเยซรูครลิสตร์เจล้า ไมล่มบีมนยุษยร์คนใดมบีความรกักทบีกี่ยลิกี่งใหญล่ไปกวล่านบีนี้ ทบีกี่เขาสละวางชบีวลิตของเขา
เพพกี่อมลิตรสหายของเขา พระเยซรูไดล้เตร็มพระทกัยสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพพกี่อเรา: “เหตยุฉะนกันี้นพระบลิดาของเราจถึง
ทรงรกักเรา เพราะเราสละชบีวลิตของเรา เพพกี่อเราจะรกับชบีวลิตนกันี้นคพนมาอบีก ไมล่มบีผรูล้ใดเอาชบีวลิตนกันี้นไปจากเรา แตล่เราสละ
ชบีวลิตนกันี้นดล้วยใจสมกัครของเราเอง เรามบีอจานาจทบีกี่จะสละชบีวลิตนกันี้น และเรามบีอจานาจทบีกี่จะรกับชบีวลิตนกันี้นคพนมาอบีก พระ
บกัญชานบีนี้เราไดล้รกับมาจากพระบลิดาของเรา” (ยอหร์น 10:17,18)

เรามบีสกันตลิสยุขกกับพระเจล้า “โดยพระโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญานลิรกันดรร์นกันี้น” พระเยซรูทรงเปป็นผรูล้ทบีกี่ “ในพระ
บยุตรนกันี้น พวกเราจถึงไดล้รกับการไถล่โดยพระโลหลิตของพระองคร์ คพอการโปรดยกบาปทกันี้งหลาย…และหลกังจากทจาใหล้
เกลิดสกันตลิภาพโดยพระโลหลิตแหล่งกางเขนของพระองคร์แลล้ว โดยพระองคร์เพพกี่อทจาใหล้สลิกี่งสารพกัดกลกับคพนดบีกกับพระองคร์
เอง โดยพระองคร์นกันี้น ขล้าพเจล้าขอกลล่าววล่า ไมล่วล่าสลิกี่งเหลล่านกันี้นเปป็นสลิกี่งทบีกี่อยรูล่ในแผล่นดลินโลกหรพอเปป็นสลิกี่งทบีกี่อยรูล่ในทล้องฟป้า”
(คส. 1:14,20)

“พกันธสกัญญานลิรกันดรร์” นกันี้น ไมล่ใชล่ระหวล่างพระเจล้ากกับมนยุษยร์ แตล่ระหวล่างพระเจล้ากกับพระครลิสตร์ของ
พระองคร์ และพกันธสกัญญานกันี้นลล้มเหลวไมล่ไดล้ มกันถรูกทจาใหล้เปป็นโมฆะไมล่ไดล้ มกันจะมบีผลบกังคกับใชล้ไปตลอดชกักี่วนลิจนลิรกัน
ดรร์เหลล่านกันี้นทบีกี่รออยรูล่เบพนี้องหนล้า พลกังของพกันธสกัญญานกันี้นคพอโดยทางพระโลหลิตนกันี้น ไมล่แปลกทบีกี่ซาตานเกลบียดชกังพระ
โลหลิตของพระเยซรู! ไมล่แปลกทบีกี่มกันไมล่สนวล่ามนยุษยร์จะเทศนายาวนาน เสบียงดกัง และรล้อนรนขนาดไหนตราบใดทบีกี่
พวกเขาตกัดหลกักคจาสอนเรพกี่องพระโลหลิตออกไป

“ขอพระเจล้าแหล่งสกันตลิสยุข…ทรงกระทจาใหล้พวกทล่านสมบรูรณร์ในการดบีทยุกอยล่าง เพพกี่อจะไดล้กระทจาตามพระ
ประสงคร์ของพระองคร์…” เปาโลมบีสายตาจกับจล้องอยรูล่ทบีกี่สลิกี่งเดบียวในสล่วนของพระพรฝฝ่ายวลิญญาณทกันี้งหลาย เขากจาลกัง
พรูดในทบีกี่นบีนี้โดยพลิจารณาสลิกี่งทบีกี่พระเจล้าทรงกระทจาเพพกี่อเราแลล้วในการประทานพระบยุตรทบีกี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์ และผล่านทางการเสบียสละของพระบยุตรของพระองคร์ โดยประทานใหล้เรามบี “สกันตลิสยุขทบีกี่เกลินความเขล้าใจ
ทยุกอยล่าง” สกันตลิสยุขทบีกี่มาโดยทางพกันธสกัญญานลิรกันดรร์-พกันธสกัญญาหนถึกี่งทบีกี่ไมล่อาจยกเลลิกไดล้ ดล้วยเหตยุนบีนี้เขาจถึงอธลิษฐาน
ขอใหล้พระเยซรูทรงทจาใหล้ประชากรของพระองคร์เองสมบรูรณร์พรล้อม “ในการดบีทยุกอยล่าง” เพพกี่อจะกระทจาตามนนี้จา
พระทกัยของพระเจล้าเอง จงสกังเกตวล่าเปาโลไมล่ไดล้กจาลกังอธลิษฐานขอใหล้ผรูล้เชพกี่อทกันี้งหลายไปถถึงความสมบรูรณร์แบบหรพอ



ทจาใหล้ตกัวเองสมบรูรณร์แบบ แตล่ขอใหล้พระเจล้าทรงทจาใหล้ประชากรของพระองคร์เองสมบรูรณร์พรล้อม พระองคร์ทรงเปป็น
ผรูล้เดบียวทบีกี่ทจาเชล่นนกันี้นไดล้ เราสมบรูรณร์พรล้อมในพระเยซรูครลิสตร์ และพระเจล้าไมล่ทรงยอมรกับสลิกี่งใดทบีกี่ไมล่ถถึงความสมบรูรณร์
พรล้อม (ฮบ. 10:14)

“ขอพระเจล้าแหล่งสกันตลิสยุข…ทรงกระทจาใหล้พวกทล่านสมบรูรณร์…ทรงทจางานภายในพวกทล่านใหล้เปป็นทบีกี่ชอบ
ในสายพระเนตรของพระองคร์” หนทางเดบียวทบีกี่ผรูล้เชพกี่อจะกระทจาสลิกี่งซถึกี่งเปป็นทบีกี่ชอบในสายพระเนตรของพระเจล้าไดล้
คพอ กระทจากลิจโดยความเชพกี่อ เราไดล้เรบียนรรูล้ในฮบีบรรู 11:6 วล่าปราศจากความเชพกี่อ กร็เปป็นไปไมล่ไดล้เลยทบีกี่จะทจาใหล้
พระเจล้าพอพระทกัย ดกังนกันี้นถล้าเราอยากดจาเนลินชบีวลิตและทจางานใหล้เปป็นทบีกี่ชอบในสายพระเนตรของพระองคร์ มกันกร็
ตล้องเปป็นโดยความเชพกี่อ คยุณจะสกังเกตเหร็นวล่าเราไมล่ไดล้ถรูกสกักี่งใหล้ทจาใหล้ตกัวเองพอใจหรพอทจาใหล้เพพกี่อนรล่วมโลกของเรา
พอใจ-ไมล่ใชล่แมล้แตล่ครอบครกัวของเราหากโดยการทจาเชล่นนกันี้นเราอาจนจาความเสพกี่อมเสบียมาสรูล่พระนามของพระเยซรู 
เราจะตล้องดจาเนลินชบีวลิตและกระทจากลิจ “ใหล้เปป็นทบีกี่ชอบในสายพระเนตรของพระองคร์”

สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่ชอบพระทกัยพระเจล้าจะถรูกกระทจา “โดยทางพระเยซรูครลิสตร์ ขอสงล่าราศบีจงมบีแดล่พระองคร์สพบ 
ๆ ไปเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์ เอเมน” พระเยซรูครลิสตร์และพระองคร์ผรูล้เดบียวทรงควรคล่าแกล่การสรรเสรลิญ เกบียรตลิยศ 
การเทลิดทรูน สงล่าราศบี และการนมกัสการทกันี้งสลินี้น-บกัดนบีนี้และสพบไปเปป็นนลิตยร์ การรรูล้จกักพระองคร์ในฐานะพระผรูล้ชล่วยใหล้
รอดคพอ การนมกัสการพระองคร์ ถวายเกบียรตลิพระองคร์ สรรเสรลิญพระองคร์-ในบทเพลง ในคจาอธลิษฐาน และการ
ดจาเนลินชบีวลิตประจจาวกัน สลิกี่งใดกร็ตามทบีกี่เราทจาควรถรูกกระทจาเพพกี่อถวายเกบียรตลิพระเจล้าและหนทางเดบียวทบีกี่เราจะ
สามารถถวายเกบียรตลิพระเจล้าไดล้คพอ ถวายเกบียรตลิพระบยุตรของพระองคร์ เพราะวล่าพระเจล้าทรงพอพระทกัยในพระ
บยุตร ขอพระเจล้าทรงโปรดชล่วยเหลพอเรา ทยุกเวลาและภายใตล้ทยุกสถานการณร์ ทบีกี่จะปฝ่าวรล้องคจาสรรเสรลิญแดล่
พระองคร์สพบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน ขอใหล้เปป็นดกังนกันี้น, องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้า!

ขล้อ 22: “และขล้าพเจล้าขอวลิงวอนพวกทล่าน พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย ใหล้ทนตล่อคจาแหล่งการเตพอนสตลิ เพราะขล้าพเจล้า
ไดล้เขบียนจดหมายฉบกับหนถึกี่งมาถถึงพวกทล่านในไมล่กบีกี่คจา”

เปาโลเปป็นนกักเทศนร์แหล่งพระคยุณ-เขาเทศนาพระคยุณ เขาดจาเนลินชบีวลิตพระคยุณ เขาหวงแหนพระคยุณ ใน
พระคจาขล้อปปิดทล้ายเหลล่านบีนี้ของจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ เขากลล่าววล่า “ขล้าพเจล้าขอวลิงวอนพวกทล่าน พบีกี่นล้องทกันี้งหลาย” 
เขาไมล่ไดล้บกัญชาพบีกี่นล้องของเขาในพระครลิสตร์ เขาไมล่ใชล่เผดร็จการ เขาไมล่ใชล่เจล้านายทบีกี่บบีบบกังคกับทายาทของพระเจล้า 
เปาโลเปป็นผรูล้เลบีนี้ยงรองทบีกี่แทล้จรลิง และผรูล้เลบีนี้ยงแกะยล่อมนจาฝรูงแกะไป ดล้วยเหตยุนบีนี้ในความอล่อนโยนเปาโลจถึงวลิงวอนพบีกี่
นล้องของเขาใหล้ “ทนตล่อคจาแหล่งการเตพอนสตลิ”-นกักี่นคพอ ทยุล่มเททกันี้งใจและจลิตวลิญญาณในการพลิจารณาถล้อยคจาแหล่ง
การเตพอนสตลินบีนี้

หนกังสพอฮบีบรรูเปป็นจดหมายฝากแหล่งหลกักคจาสอน แตล่มกันกร็เปป็นจดหมายฝากทบีกี่เตร็มไปดล้วยคจาเตพอนสตลิทกันี้ง
หลายเชล่นกกัน (ฮบ. 2:1; 3:1; 4:1-11,16; 6:1 ฯลฯ)

“ขล้าพเจล้าไดล้เขบียนจดหมายฉบกับหนถึกี่งมาถถึงพวกทล่านในไมล่กบีกี่คจา…” ใครบางคนอาจถามวล่า “จดหมายฝาก
ถถึงชาวฮบีบรรูเปป็นแคล่ ‘ไมล่กบีกี่คจา’ หรพอ?” เมพกี่อพลิจารณาหกัวขล้อของจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ มกันเปป็น “ไมล่กบีกี่คจา” จรลิง ๆ 
จดหมายฝากฉบกับนบีนี้นจาเสนอสงล่าราศบีเหลล่านกันี้นของพระบยุตรของพระเจล้า ซถึกี่งเหนพอกวล่าสงล่าราศบีใด ๆ ทกันี้งหมดใน
สวรรคร์และในแผล่นดลินโลก ในตอนตล้นของจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงบอกเราวล่าพระเจล้า “ไดล้



ตรกัสในวาระตล่าง ๆ และในวลิธบีอกันหลากหลาย ในสมกัยกล่อนแกล่บรรพบยุรยุษโดยพวกศาสดาพยากรณร์” และวล่า
พระองคร์ในวกันสยุดทล้ายเหลล่านบีนี้ “ไดล้ตรกัสแกล่เราทกันี้งหลายโดยพระบยุตรของพระองคร์ ผรูล้ซถึกี่งพระองคร์ไดล้ทรงตกันี้งใหล้เปป็น
ทายาทผรูล้รกับสรรพสลิกี่งทกันี้งปวงเปป็นมรดก ซถึกี่งโดยพระบยุตรนกันี้นพระองคร์ไดล้ทรงสรล้างกกัลปจกักรวาลดล้วย” และตกันี้งแตล่
พระคจาขล้อนกันี้นเปป็นตล้นไป พระเยซรูทรงถรูกประกาศวล่าเหนพอกวล่าสารพกัดทกันี้งปวง มนยุษยร์สามารถเขล้าเฝป้าพระเจล้า เปป็น
ทบีกี่ชอบพระทกัยและถวายเกบียรตลิพระองคร์ไดล้เฉพาะในพระบยุตรเทล่านกันี้น มนยุษยร์จะหวกังวล่าจะเหร็นพระเจล้าไดล้กร็ในพระ
บยุตรเทล่านกันี้น ใชล่แลล้วครกับ เมพกี่อพลิจารณาหกัวขล้อนบีนี้ จดหมายฝากฉบกับนบีนี้เปป็นแคล่ “ไมล่กบีกี่คจา” จรลิง ๆ

ขล้อ 23: “พวกทล่านจงทราบวล่า ทลิโมธบีนล้องชายของพวกเรา ไดล้รกับเสรบีภาพแลล้ว ถล้าเขามาถถึงโดยเรร็ว 
ขล้าพเจล้ากร็จะมาพบพวกทล่านพรล้อมกกับเขา”

ทลิโมธบีเปป็นบยุตรของเปาโลในความเชพกี่อนกันี้น เปป็นทบีกี่รกักยลิกี่งของอกัครทรูตชราผรูล้นบีนี้ เขาตลิดคยุกกล่อนหนล้านกันี้น-ไมล่ตล้อง
สงสกัยเลยวล่าเพราะการเทศนาของเขา เปาโลไดล้ใหล้คจากจาชกับของตนแกล่ทลิโมธบี (2 ทธ. 4) และผรูล้รกับใชล้หนยุล่มทล่านนบีนี้
เทศนาขล่าวประเสรลิฐเดบียวกกันกกับทบีกี่เปาโลเทศนา เนพกี่องจากเปาโลใชล้เวลาในคยุกมากพอ ๆ กกับนอกคยุก มกันจถึงไมล่นล่า
ประหลาดใจเลยทบีกี่ทลิโมธบีกร็ตลิกคยุกเชล่นกกันเพราะการประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคยุณของพระเจล้า และพระโลหลิต
ทบีกี่หลกักี่งรลินของพระเยซรูในฐานะเปป็นสลิกี่งเดบียวทบีกี่ทจาใหล้บาปไดล้รกับการอภกัยไดล้ การถรูกปลล่อยตกัวของทลิโมธบีไดล้นจาความ
ชพกี่นบานมาสรูล่หกัวใจของเปาโล และเขาอดไมล่ไดล้ทบีกี่จะบอกผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้นวล่าทลิโมธบีออกจากคยุกแลล้ว ซถึกี่ง “ถล้า
เขามาถถึงโดยเรร็ว ขล้าพเจล้ากร็จะมาพบพวกทล่านพรล้อมกกับเขา”

ขล้อ 24: “ขอฝากความคลิดถถึงมายกังคนเหลล่านกันี้นทบีกี่ปกครองเหนพอพวกทล่าน และวลิสยุทธลิชนทกันี้งปวง พวกพบีกี่
นล้องแหล่งประเทศอลิตาลบีกร็ฝากความคลิดถถึงมายกังพวกทล่าน”

เราไดล้เรบียนรรูล้ไปกล่อนหนล้านบีนี้แลล้วในการศถึกษาคล้นควล้าของเราวล่าเหลล่าผรูล้เลบีนี้ยงรองของพระเจล้าทบีกี่มบีอจานาจ
ปกครองเหนพอทบีกี่ประชยุมทล้องถลิกี่นจะตล้องถรูกระลถึกถถึงและถรูกเชพกี่อฟฟัง บกัดนบีนี้เปาโลเตพอนสตลิวล่าพวกเขาจะตล้องไดล้รกับ
การคจานกับดล้วย-นกักี่นคพอ พวกเขาจะตล้องถรูกทกักทายดล้วยความรกักฉกันพบีกี่นล้องและความอาลกัยหาอกันอบอยุล่น เปาโลฝาก
ความคลิดถถึงของตนมายกังเหลล่าผรูล้นจาในครลิสตจกักรเปป็นอกันดกับแรก แตล่เขากร็ไมล่ลพมทบีกี่จะทกักทายวลิสยุทธลิชนเหลล่านกันี้น ผรูล้
เชพกี่อทกันี้งหมดนกันี้น ตกันี้งแตล่ผรูล้นล้อยทบีกี่สยุดไปจนถถึงผรูล้ใหญล่ทบีกี่สยุด และเขาไมล่ลพมทบีกี่จะนจาความคลิดถถึงจากผรูล้อพกี่นมาฝากดล้วย: 
“พวกพบีกี่นล้องแหล่งประเทศอลิตาลบีกร็ฝากความคลิดถถึงมายกังพวกทล่าน”-นกักี่นคพอ เหลล่าผรูล้เชพกี่อในกรยุงโรมและตลอดทกักี่ว
อลิตาลบีฝากความคลิดถถึงมายกังเหลล่าผรูล้เชพกี่อชาวฮบีบรรู อกัครทรูตทล่านนบีนี้มบีหกัวใจทบีกี่อบอยุล่น อล่อนโยน และเปปีปี่ยมดล้วยความรกัก 
เขาเปป็นศลิษยาภลิบาลทบีกี่แทล้จรลิง ผรูล้ประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีกี่แทล้จรลิง มลิชชกันนารบีทบีกี่แทล้จรลิง-ผรูล้รกับใชล้ทบีกี่แทล้จรลิงของพระเยซรู
ครลิสตร์เจล้า มกันคงเปป็นเรพกี่องแสนวลิเศษจรลิง ๆ ทบีกี่ไดล้เปป็นลรูกแกะในความดรูแลของอกัครทรูตเปาโล!

ขล้อ 25: “ขอพระคยุณจงดจารงอยรูล่กกับพวกทล่านทยุกคนเถลิด เอเมน”
คนเหลล่านกันี้นทบีกี่สงสกัยวล่าพระเจล้าไดล้ประทานจดหมายฝากฉบกับนบีนี้ผล่านทางปากกาทบีกี่ไดล้รกับการดลใจของ

เปาโลจรลิงหรพอ กร็ไมล่ควรสงสกัยอบีกตล่อไปเมพกี่อพวกเขาอล่านคจาอวยพรทลินี้งทล้ายนบีนี้ แนล่นอนวล่านบีกี่เปป็นถล้อยคจาทบีกี่เปาโลใชล้
หลายครกันี้งในจดหมายฝากฉบกับอพกี่น ๆ ของเขา จงสกังเกต 2 เธสะโลนลิกา 3:17,18 เปป็นพลิเศษ: “คจาแสดงความ
คลิดถถึงนบีนี้ของเปาโลดล้วยลายมพอของขล้าพเจล้าเอง ซถึกี่งเปป็นสกัญลกักษณร์ในจดหมายทยุกฉบกับ ขล้าพเจล้าจถึงเขบียนเชล่นนบีนี้ ขอ
ใหล้พระคยุณของพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูล้เปป็นเจล้าของพวกเรา ดจารงอยรูล่กกับพวกทล่านทยุกคนเถลิด เอเมน”



พระคจาขล้อปปิดทล้ายในจดหมายฝากฉบกับนบีนี้เปป็นเอกลกักษณร์เฉพาะตกัวของงานเขบียนของเปาโล เขาเปป็นนกัก
เทศนร์ “พระคยุณ” เขาเนล้นพระคยุณของพระเจล้าอยล่างสมกี่จาเสมอ ผล่านทางปลายปากกาของเขาเราเรบียนรรูล้วล่า “ทล่าน
ทกันี้งหลายไดล้รกับความรอดโดยพระคยุณผล่านทางความเชพกี่อ และมลิใชล่โดยตกัวทล่านทกันี้งหลายเอง ความรอดนกันี้นเปป็นของ
ประทานของพระเจล้า” (อฟ. 2:8) เปาโลเปป็นผรูล้ทบีกี่ใหล้ทลิตกัส 2:11-14 แกล่เรา: “เพราะวล่าพระคยุณของพระเจล้าทบีกี่นจา
ความรอดมาไดล้ปรากฏแกล่คนทกันี้งปวงแลล้ว โดยสอนพวกเราวล่า โดยการละทลินี้งการอธรรมและตกัณหาตล่าง ๆ ฝฝ่าย
โลกนบีนี้ พวกเราควรดจาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีสตลิสกัมปชกัญญะ อยล่างชอบธรรม และตามทางของพระเจล้า ในโลกปฟัจจยุบกันนบีนี้
โดยมยุล่งรอคอยความหวกังอกันมบีสยุขนกันี้น และการปรากฏอกันทรงสงล่าราศบีของพระเจล้าผรูล้ใหญล่ยลิกี่ง และพระผรูล้ชล่วยใหล้รอด
ของพวกเราคพอ พระเยซรูครลิสตร์ ผรูล้ไดล้โปรดประทานพระองคร์เองเพพกี่อพวกเรา เพพกี่อพระองคร์จะทรงไถล่พวกเราใหล้พล้น
จากความชกักี่วชล้าทยุกอยล่าง และทรงชจาระหมรูล่ชนพลิเศษใหล้บรลิสยุทธลิธิ์สจาหรกับพระองคร์เอง ซถึกี่งมบีความกระตพอรพอรล้นใน
การงานทบีกี่ดบีทกันี้งหลาย”

ตามขล่าวประเสรลิฐทบีกี่ถรูกประกาศโดยเปาโล เรารกับความรอดโดยพระคยุณ ถรูกรกักษาไวล้โดยพระคยุณ ไดล้รกับ
ความอลิกี่มเอมในพระคยุณ-และพระคยุณของพระเจล้ากร็เพบียงพอสจาหรกับลรูกทยุกคนของพระองคร์ในทยุกสถานการณร์หรพอ
ทยุกความตล้องการ โดยพระคยุณเราเรบียนรรูล้ทบีกี่จะเดลินอยล่างทบีกี่ครลิสเตบียนควรเดลิน โดยพระคยุณเราเรบียนรรูล้วล่าจะตล้องวลิกี่ง
อยล่างไรในการวลิกี่งแขล่งแบบครลิสเตบียน จะตล้องสรูล้อยล่างไรในการสรูล้รบอกันดบีนกันี้นแหล่งความเชพกี่อในฐานะทหารคนหนถึกี่ง
ของพระเยซรูครลิสตร์เจล้า โดยพระคยุณเราเรบียนรรูล้ทบีกี่จะแบกกางเขนนกันี้นและคจาตลิเตบียนทบีกี่พระเยซรูทรงแบกรกับ ทนทยุกขร์
นอกประตรูเมพองเพพกี่อทบีกี่เราจะไดล้ครอบครองกกับพระองคร์ เราจะไดล้รกับบจาเหนร็จโดยพระคยุณ และโดยพระคยุณเราจะ
นกักี่งกกับพระเยซรูวกันหนถึกี่งในเมพองนกันี้นซถึกี่งนายชล่างและผรูล้สรล้างของมกันคพอพระเจล้า ดล้วยเหตยุนบีนี้  ขอพระคนุณจงดคารงอยทูญ่
กอับพวกทญ่านทนุกคนเถยด เอเมน!


