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บทนนา

นนักวลิชาการดด้านพระคนัมภบีรร์ทบีที่ยลิที่งใหญญ่สญ่วนใหญญ่ตลอดหลายยยุคสมนัยเหห็นพด้องตรงกนันวญ่าเปาโลเปป็นสยุดยอดอนัครททูต ดทู
เหมมือนวญ่ามนันเปป็นขด้อเทห็จจรลิงทบีที่ถทูกกกาหนดไวด้ลญ่วงหนด้าทบีที่วญ่าพระเจด้าทรงประสงคร์ทบีที่จะเกห็บรนักษาขด้อความเหลญ่านนันั้นถถึงครลิสตจนักรไวด้
ดด้วยกนัน เพราะวญ่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงใชด้เปาโลเพมืที่อเขบียนจดหมายฝากเหลญ่านนันั้นถถึงครลิสตจนักรทนันั้งหลายซถึที่งหลนักๆแลด้วถทูก
รวมเขด้าดด้วยกนันจากทญ่ามกลางคนตญ่างชาตลิ แมด้วญ่ายลิวบางคนไดด้เปลบีที่ยนความเชมืที่อและถทูกรวมเขด้ากนับทบีที่ประชยุมทด้องถลิที่นเหลญ่านนันั้น
กห็ตาม

เหห็นไดด้ชนัดวญ่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงตนันั้งพระทนัยทบีที่จะใหด้ความจรลิงทนันั้งสลินั้นถทูกเกห็บรนักษาไวด้ในกายหนถึที่ง เพมืที่อทบีที่เราทนันั้ง
หลายผทูด้เปป็นอวนัยวะแหญ่งครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมญ่จะไดด้ศถึกษาหลนักคกาสอนทอัทั้งสลิทั้นทบีที่มาถถึงครลิสตจนักรโดยรวม แทนทบีที่จะหยลิบ
ตรงนบีนั้นลิดตรงนนันั้นหนญ่อยเพมืที่อพลิสทูจนร์ประเดห็นตญ่างๆประจกานลิกายหรมือเพมืที่อเรลิที่มตด้นคณะใหมญ่

พระเยซทูทรงเปป็นศทูนยร์กลางแหญ่งครลิสตศาสนา – จยุดทบีที่ความจรลิงทนันั้งสลินั้นของพระเจด้าเขด้าถทูกรวมเขด้าสทูญ่ศทูนยร์กลาง เมมืที่อ
เหห็นเชญ่นนบีนั้แลด้ว มนันจถึงไมญ่ใชญ่เรมืที่องแปลกทบีที่ขด้อสกาคนัญของหนนังสมือฟฟีลลิปปฟีคมือ บททบีที่ 3 ขด้อ 8: “ทบีที่จรลิงขด้าพเจด้าถมือวญ่าสลิที่งสารพนัดไรด้
ประโยชนร์เพราะเหห็นแกญ่ความประเสรลิฐแหญ่งความรทูด้ถถึงพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้า เพราะเหตยุพระองคร์ 
ขด้าพเจด้าจถึงไดด้ยอมสละสลิที่งสารพนัด และถมือวญ่าสลิที่งเหลญ่านนันั้นเปป็นเหมมือนหยากเยมืที่อ เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้พระครลิสตร์”

ใจความหลนักของหนนังสมือฟฟีลลิปปฟีคมือ ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายควรสละทลินั้งสลิที่งตญ่างๆของแผญ่นดลินโลกและนนับวญ่าสลิที่งทนันั้งปวงเปป็นการ
ขาดทยุนเพมืที่อทบีที่จะไดด้พระครลิสตร์ – ไมญ่ใชญ่เพมืที่อทบีที่เราจะไดด้ความรอดโดยการประพฤตลิดบีตญ่างๆ แตญ่เพมืที่อทบีที่เราจะไดด้รนับชบีวลิตอนันเตห็ม
บรลิบทูรณร์โดยการสทูญเสบียสลิที่งทนันั้งปวงบนโลกเพมืที่อทบีที่ไดด้รนับสลิที่งตญ่างๆอนันเปป็นนลิรนันดรร์ซถึที่งยลิที่งใหญญ่กวญ่า และเพมืที่อทบีที่เราจะถวายเกบียรตลิแดญ่
พระเยซทูโดยการออกผลมาก เราควรพากเพบียรทบีที่จะวลิที่งในการแขญ่งอนันดบีและไดด้มงกยุฎ เราควรตญ่อสทูด้ในการสทูด้รบอนันดบีอยญ่าง
สมที่กาเสมอในฐานะทหารแหญ่งกางเขนนนันั้น และเราควรเปป็นชาวไรญ่ทบีที่ดบีในสวนองยุญ่นของพระเจด้า

ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายเปป็นผทูด้สนัญจรทบีที่กกาลนังเดลินทาง บากบนัที่นไปสทูญ่เปป้าหมายเพมืที่อรนับรางวนัลแหญ่งการทรงเรบียกของพระเจด้าทบีที่อยทูญ่
เบมืนั้องบน เราจะตด้องสกาแดงความรอดของเราออกมาดด้วยความเกรงกลนัวตนัวสนัที่น เราไมญ่ควรพถึงพอใจกนับการเปป็นเพบียงครลิสเตบียน
ทนัที่วๆไป

อนัครททูตเปาโลเปป็นนนักโทษในกรยุงโรมตอนทบีที่เขาเขบียนหนนังสมือฟฟีลลิปปฟี (บททบีที่ 1 ขด้อ 13 และ 14) แตญ่เขากห็มบีความสยุข
และพอใจ เขามบีสนันตลิสยุขกนับพระเจด้าและกนับมนยุษยร์ เรารทูด้สถึกถถึงชนัยชนะซถึที่งมบีอยทูญ่ทนัที่วจดหมายฝากทนันั้งฉบนับนบีนั้ สกาหรนับเปาโลแลด้ว 
เมมืองฟฟีลลิปปฟีหมายถถึงความทยุกขร์ – แตญ่กระนนันั้น มนันกห็หมายถถึงความชมืที่นชมยลินดบีอนันเหลมือจะกลญ่าว เพราะวญ่าในเมมืองนนันั้นเขาไดด้
รทูด้จนักชญ่วงเวลาทบีที่ยากลกาบาก – แตญ่เขากห็มบีความยลินดบีอยทูญ่ภายในดด้วยทบีที่การขญ่มเหงและความยากลกาบากทนันั้งสลินั้นทบีที่เขาไดด้ผญ่านมานนันั้น
ไมญ่อาจพรากไปจากเขาไดด้

บททบีที่สลิบหกของหนนังสมือกลิจการบนันทถึกการไปเยมือนครนันั้งแรกของเปาโลยนังเมมืองฟฟีลลิปปฟี เมมืที่อเขาและเหลญ่าเพมืที่อนรญ่วมงาน
ของเขาไดด้รนับการปฏลิบนัตลิอยญ่างนญ่าละอาย: “แตญ่ถถึงแมด้วญ่าเราตด้องทนการยากลกาบากและไดด้รนับการอนัปยศตญ่าง ๆ มาแลด้วทบีที่เมมือง
ฟฟีลลิปปฟี ซถึที่งทญ่านกห็ทราบอยทูญ่ เรากห็ยนังมบีใจกลด้าในพระเจด้าของเราทบีที่ไดด้ประกาศขญ่าวประเสรลิฐของพระเจด้าแกญ่ทญ่านทนันั้งหลาย โดย
เผชลิญกนับอยุปสรรคมากมาย” (1 ธส. 2:2)



ในการไปเยมือนเมมืองฟฟีลลิปปฟีครนันั้งแรกของเปาโล เขาและเหลญ่าเพมืที่อนรญ่วมงานของเขาถทูกจนับกยุม ถทูกซด้อม และถทูกโยน
เขด้าไปในคยุก แตญ่ทนันั้งๆทบีที่ขด้อเทห็จจรลิงมบีอยทูญ่วญ่าพวกเขาถทูกขนังในคยุก พวกเขากห็รด้องเพลงสรรเสรลิญพระเจด้า พวกเขาอธลิษฐาน และ
พระเจด้าทรงตอบคกาอธลิษฐานของพวกเขา คยุกนนันั้นทบีที่ขนังพวกเขาไวด้ไดด้กลายเปป็นสถานทบีที่แหญ่งการฟฟฟื้นฟทู เปป็นทบีที่ๆพระคยุณทบีที่ชญ่วยใหด้
รอดและฤทธลิธิ์เดชมหนันตร์ของพระเจด้าเปป็นทบีที่ประจนักษร์ในลนักษณะทบีที่ผลิดธรรมดามากๆ – อนันทบีที่จรลิงแลด้ว ทยุกสลิที่งทบีที่เปาโลไดด้กระทกา
หรมือกลญ่าวลด้วนผลิดปกตลิ ไมญ่มบีลนักษณะเฉพาะตนัวแบบทบีที่ปกตลิธรรมดาสนักอยญ่างเดบียวเกบีที่ยวกนับสยุดยอดอนัครททูตผทูด้นบีนั้ในตอนนนันั้น

พญามาร เหลญ่าสมยุนของมนัน และเมมืองหนถึที่งของเหลญ่าคนไมญ่เชมืที่อลด้วนตญ่อสทูด้กนับครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี ครลิสเตบียนกลยุญ่ม
เลห็กๆนนันั้นทนทยุกขร์ – แตญ่ทนันั้งๆทบีที่เปป็นอยญ่างนนันั้น นรกกห็ไมญ่อาจทกาลายครลิสตจนักรแรกเกลิดนบีนั้ไดด้ มนันเตลิบโตและจกาเรลิญขถึนั้น พระเจด้า
ทรงใหด้เกบียรตลิขด้อความแหญ่งขญ่าวประเสรลิฐในเมมืองทบีที่ชนัที่วรด้ายนนันั้น

กระทนัที่งในทญ่ามกลางความปวดรด้าวใจ ความยากลกาบาก ความทยุกขร์ยาก และการขญ่มเหงอนันนญ่ากลนัว ครลิสตจนักรทบีที่เมมือง
ฟฟีลลิปปฟีกห็ยนังคงซมืที่อตรงและสนัตยร์ซมืที่อตญ่อหลนักคกาสอนทบีที่บรลิสยุทธลิธิ์ และเมมืที่อเปาโลเขบียนไปหาผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี กห็มบีความ
ผลิดพลาดทบีที่ตด้องแกด้ไขนด้อยมากๆ ชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นเปป็นผทูด้เชมืที่อในอยุดมคตลิและเปป็นแบบอยญ่างของผทูด้ทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วควร
จะเปป็น พวกเขาไมญ่เปป็นเหมมือนคนเหลญ่านนันั้นในครลิสตจนักรแหญ่งแควด้นกาลาเทบียและทบีที่เมมืองโครลินธร์



สารบอัญ
บทนกา

บททบีที่หนถึที่ง
พระครลิสตร์ ชบีวลิตของผทูด้เชมืที่อ
ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายชมืที่นชมยลินดบีไดด้ในทญ่ามกลางความทยุกขร์ยาก

บททบีที่สอง
พระครลิสตร์ แบบอยญ่างของผทูด้เชมืที่อ
ชมืที่นชมยลินดบีในการรนับใชด้ดด้วยความถญ่อมใจ

บททบีที่สาม
ชมืที่นชมยลินดบีทนันั้งๆทบีที่ถทูกขญ่มเหง

บททบีที่สบีที่
พระครลิสตร์ พละกกาลนังของผทูด้เชมืที่อ



ฟฟีลลิปปฟี - บทททที่หนถึที่ง
พระครลิสตต์ ชทวลิตของผผผู้เชชที่อ

ผผผู้เชชที่อทอัทั้งหลายชชที่นชมยลินดทไดผู้ในทท่ามกลางความททุกขต์ยาก

1:1 เปาโลและทลิโมธบี ผทูด้รนับใชด้ของพระเยซทูครลิสตร์ เรบียน บรรดาวลิสยุทธลิชนในพระเยซทูครลิสตร์ ซถึที่งอยทูญ่ในเมมืองฟฟีลลิปปฟี ทนันั้งบรรดาผทูด้
ดทูแลและผทูด้ชญ่วย
1:2 ขอใหด้พระคยุณและสนันตลิสยุขจากพระเจด้าพระบลิดาของเราและจากพระเยซทูครลิสตร์เจด้า จงดการงอยทูญ่กนับทญ่านเถลิด
1:3 ขด้าพเจด้าระลถึกถถึงทญ่านเมมืที่อใด ขด้าพเจด้ากห็ขอบพระคยุณพระเจด้าของขด้าพเจด้าทยุกครนันั้ง
1:4 และทยุกเวลาทบีที่ขด้าพเจด้าอธลิษฐานเพมืที่อทญ่านทยุกคน ขด้าพเจด้ากห็ททูลขอดด้วยความยลินดบี
1:5 เพราะเหตยุทบีที่ทญ่านทนันั้งหลายมบีสญ่วนในขญ่าวประเสรลิฐดด้วยกนัน ตนันั้งแตญ่วนันแรกมาจนกระทนัที่งบนัดนบีนั้
1:6 ขด้าพเจด้าแนญ่ใจในสลิที่งนบีนั้วญ่า พระองคร์ผทูด้ทรงตนันั้งตด้นการดบีไวด้ในพวกทญ่านแลด้ว จะทรงกระทกาใหด้สกาเรห็จจนถถึงวนันแหญ่งพระเยซทู
ครลิสตร์
1:7 การทบีที่ขด้าพเจด้าคลิดอยญ่างนนันั้นเนมืที่องดด้วยทญ่านทนันั้งหลายกห็สมควรแลด้ว เพราะวญ่าขด้าพเจด้ามบีทญ่านในใจของขด้าพเจด้า ทญ่านทนันั้งหลาย
ไดด้รนับสญ่วนในพระคยุณดด้วยกนันกนับขด้าพเจด้า ในการทบีที่ขด้าพเจด้าถทูกจองจกา และในการกลญ่าวแกด้ และหนยุนใหด้ขญ่าวประเสรลิฐนนันั้นตนันั้ง
มนัที่นคงอยทูญ่
1:8 เพราะวญ่าพระเจด้าทรงเปป็นพยานของขด้าพเจด้าวญ่า ขด้าพเจด้าเปป็นหญ่วงทญ่านทนันั้งหลายเพบียงไรตามพระทนัยเมตตาของพระเยซทู
ครลิสตร์
1:9 และขด้าพเจด้าอธลิษฐานขอใหด้ความรนักของทญ่านจกาเรลิญยลิที่ง ๆ ขถึนั้นในความรทูด้และในวลิจารณญาณทยุกอยญ่าง
1:10 เพมืที่อทญ่านทนันั้งหลายจะสนังเกตไดด้วญ่าสลิที่งใดประเสรลิฐทบีที่สยุด และเพมืที่อทญ่านจะไดด้เปป็นคนซมืที่อสนัตยร์ และไมญ่เปป็นทบีที่ตลิไดด้ จนถถึงวนันของ
พระครลิสตร์
1:11 จะไดด้เปป็นผทูด้ทบีที่บรลิบทูรณร์ดด้วยผลของความชอบธรรม ซถึที่งเกลิดขถึนั้นโดยพระเยซทูครลิสตร์ เพมืที่อถวายพระเกบียรตลิและความ
สรรเสรลิญแดญ่พระเจด้า
1:12 พบีที่นด้องทนันั้งหลาย ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้ทญ่านทราบวญ่า การทนันั้งปวงทบีที่อยุบนัตลิขถึนั้นกนับขด้าพเจด้านนันั้น ไดด้กลนับเปป็นเหตยุใหด้ขญ่าว
ประเสรลิฐแผญ่แพรญ่กวด้างออกไป
1:13 จนการทบีที่ขด้าพเจด้าถทูกพนันธนาการเพราะพระครลิสตร์นนันั้น กห็ปรากฏทนัที่วตลอดกองผทูด้คยุมและทนัที่วสถานทบีที่แหญ่งอมืที่น ๆ ทนันั้งสลินั้น
1:14 และพบีที่นด้องมากมายในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทบีที่ไดด้เกลิดความเชมืที่อมนัที่นเนมืที่องดด้วยเครมืที่องพนันธนาการทนันั้งหลายของขด้าพเจด้า และ
พวกเขากห็มบีใจกลด้าขถึนั้นทบีที่จะกลญ่าวพระวจนะนนันั้นโดยปราศจากความกลนัว
1:15 ความจรลิงมบีบางคนประกาศพระครลิสตร์ดด้วยจลิตใจรลิษยาและทยุญ่มเถบียงกนัน แตญ่กห็มบีคนอมืที่นทบีที่ประกาศดด้วยใจหวนังดบี
1:16 ฝฝ่ายหนถึที่งประกาศพระครลิสตร์ดด้วยการชลิงดบีชลิงเดญ่นกนัน ไมญ่ใชญ่ดด้วยความจรลิงใจ จงใจจะเพลิที่มความทยุกขร์ยากใหด้แกญ่เครมืที่อง
พนันธนาการของขด้าพเจด้า



1:17 แตญ่ฝฝ่ายหนถึที่งประกาศดด้วยใจรนัก โดยรทูด้แลด้ววญ่าทรงตนันั้งขด้าพเจด้าไวด้ปป้องกนันขญ่าวประเสรลิฐนนันั้นไวด้
1:18 ถด้าเชญ่นนนันั้นจะแปลกอะไร แมด้เขาจะประกาศดด้วยประการใดกห็ตาม จะเปป็นดด้วยการแกลด้งทกากห็ดบี หรมือดด้วยใจจรลิงกห็ดบี แตญ่
เขากห็ไดด้ประกาศพระครลิสตร์ ในการนบีนั้ทกาใหด้ขด้าพเจด้ามบีความยลินดบี และจะมบีความชมืที่นชมยลินดบีตญ่อไปดด้วย
1:19 เพราะขด้าพเจด้ารทูด้วญ่า โดยคกาอธลิษฐานของทญ่าน และโดยการชญ่วยเหลมือของพระวลิญญาณแหญ่งพระเยซทูครลิสตร์นบีนั้ จะเปป็นเหตยุ
ใหด้ขด้าพเจด้ารนับการชญ่วยใหด้พด้น
1:20 เพราะวญ่าเปป็นความมยุญ่งมาดปรารถนาและความหวนังของขด้าพเจด้าวญ่า ขด้าพเจด้าจะไมญ่ไดด้รนับความละอายใด ๆ เลย แตญ่เมมืที่อ
กญ่อนทยุกครนันั้งมบีใจกลด้าเสมอฉนันใด บนัดนบีนั้กห็ขอใหด้เปป็นเชญ่นเดบียวกนันฉนันนนันั้น พระครลิสตร์จะไดด้ทรงรนับเกบียรตลิในรญ่างกายของขด้าพเจด้า
เสมอ แมด้จะโดยชบีวลิตหรมือโดยความตาย
1:21 เพราะวญ่าสกาหรนับขด้าพเจด้านนันั้น การมบีชบีวลิตอยทูญ่กห็เพมืที่อพระครลิสตร์ และการตายกห็คมือกกาไร
1:22 แตญ่ถด้าขด้าพเจด้ายนังจะมบีชบีวลิตอยทูญ่ในรญ่างกาย ขด้าพเจด้ากห็จะทกางานใหด้เกลิดผล แตญ่ขด้าพเจด้าบอกไมญ่ไดด้วญ่าจะเลมือกฝฝ่ายไหนดบี
1:23 ขด้าพเจด้าลนังเลใจอยทูญ่ในระหวญ่างสองฝฝ่ายนบีนั้ คมือวญ่า ขด้าพเจด้ามบีความปรารถนาทบีที่จะจากไปเพมืที่ออยทูญ่กนับพระครลิสตร์ ซถึที่งประเสรลิฐ
กวญ่ามากนนัก
1:24 แตญ่การทบีที่ขด้าพเจด้ายนังมบีชบีวลิตอยทูญ่ในรญ่างกายนบีนั้ กห็มบีความจกาเปป็นสกาหรนับพวกทญ่านมากกวญ่า
1:25 เมมืที่อขด้าพเจด้าแนญ่ใจอยญ่างนบีนั้แลด้ว ขด้าพเจด้ากห็ทราบวญ่าขด้าพเจด้าจะยนังอยทูญ่ และคงอยทูญ่กนับทญ่านทนันั้งหลายเพมืที่อใหด้ทญ่านจกาเรลิญขถึนั้น
และชมืที่นชมยลินดบีในความเชมืที่อ
1:26 เพมืที่อความปลาบปลมืนั้มของทญ่านจะมากยลิที่งขถึนั้นในพระเยซทูครลิสตร์เนมืที่องดด้วยขด้าพเจด้า เพราะขด้าพเจด้าจะมาหาทญ่านอบีก
1:27 ขอแตญ่เพบียงใหด้ทญ่านดกาเนลินชบีวลิตใหด้สมกนับขญ่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพมืที่อวญ่าแมด้ขด้าพเจด้าจะมาหาทญ่านหรมือไมญ่กห็ตาม 
ขด้าพเจด้ากห็จะไดด้รทูด้ขญ่าวของทญ่านวญ่า ทญ่านตนันั้งมนัที่นคงอยทูญ่ เปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนัน ตญ่อสทูด้เหมมือนอยญ่างเปป็นคนเดบียวเพมืที่อความเชมืที่อแหญ่ง
ขญ่าวประเสรลิฐนนันั้น
1:28 และไมญ่เกรงกลนัวผทูด้ทบีที่ขนัดขวางทญ่านแตญ่ประการใดเลย เมมืที่อเปป็นเชญ่นนบีนั้กห็จะเปป็นทบีที่ประจนักษร์แกญ่เขาวญ่า พวกเขาจะถถึงซถึที่งความ
พลินาศ แตญ่พวกทญ่านกห็จะถถึงซถึที่งความรอด และการนนันั้นมาจากพระเจด้า
1:29 เพราะวญ่าไดด้ทรงโปรดแกญ่ทญ่านเพราะเหห็นแกญ่พระครลิสตร์ มลิใชญ่ใหด้ทญ่านเชมืที่อถมือในพระองคร์เทญ่านนันั้น แตญ่ใหด้ทญ่านทนความทยุกขร์
ยากเพราะเหห็นแกญ่พระองคร์ดด้วย
1:30 คมือใหด้ทญ่านตด้องตญ่อสทูด้เชญ่นเดบียวกนับทบีที่ทญ่านไดด้เหห็นขด้าพเจด้าตญ่อสทูด้ และซถึที่งทญ่านไดด้ยลินวญ่าขด้าพเจด้ากกาลนังสทูด้อยทูญ่ในขณะนบีนั้



คนาคนานอับ
นญ่าสนใจทบีที่วญ่าตอนตด้นของจดหมายฝากฉบนับนบีนั้แตกตญ่างจากตอนตด้นของงานเขบียนสญ่วนใหญญ่ของเปาโล ในทบีที่นบีนั้ (เชญ่น

เดบียวกนับในจดหมายฝากอบีกสามฉบนับของเขาทบีที่เขบียนถถึงชาวแควด้นมาเซโดเนบีย – 1 และ 2 เธสะโลนลิกา และฟฟีเลโมน) เรา
หมายเหตยุการหายไปของคกาวญ่า “อนัครททูต”

ขด้อ 1: “เปาโลและทลิโมธบี ผทูด้รนับใชด้ของพระเยซทูครลิสตร์ เรบียน บรรดาวลิสยุทธลิชนในพระเยซทูครลิสตร์ ซถึที่งอยทูญ่ในเมมืองฟฟีลลิปปฟี 
ทนันั้งบรรดาผทูด้ดทูแลและผทูด้ชญ่วย”

อาจเปป็นไดด้วญ่าเปาโลสละทลินั้งคกาวญ่า “อนัครททูต” เพราะวญ่าในครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี มบีความไมญ่เปป็นระเบบียบนด้อยมากๆ
มบีคกาตกาหนลินด้อยมากๆในทนันั้งสบีที่บทของจดหมายฝากถถึงชาวฟฟีลลิปปฟี ในจดหมายฝากฉบนับอมืที่นๆทนันั้งหมดของเขา เปาโลรทูด้สถึกถถึง
ความจกาเปป็นในการเตมือนความจกาผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นวญ่าเขากกาลนังเขบียน – ไมญ่ใชญ่ในฐานะมนยุษยร์ แตญ่ดด้วยสลิทธลิอกานาจทบีที่ตกาแหนญ่งอนัคร
ททูตไดด้มอบใหด้แกญ่เขา เชญ่นในโรม 11:13:

“แตญ่ขด้าพเจด้ากลญ่าวแกญ่พวกทญ่านทบีที่เปป็นคนตญ่างชาตลิ เพราะขด้าพเจด้าเปป็นอนัครททูตมายนังพวกตญ่างชาตลิ ขข้าพเจข้าจจึงยกยย่อง
หนข้าททที่ของขข้าพเจข้า”

แมด้วญ่าไดด้รนับการดลใจดด้านคกาพทูดอยญ่างแนญ่นอน แทนทบีที่จะเปป็นจดหมายฝากฉบนับหนถึที่งทบีที่ตกาหนลิและแกด้ไข จดหมายฉบนับ
นบีนั้ทบีที่สญ่งถถึงครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีเปป็นจดหมายรนัก เตห็มไปดด้วยคกาพทูดทบีที่แสดงถถึงความสกานถึกบยุญคยุณ ความมนัที่นใจและมลิตรภาพ
อนันแทด้จรลิง เปาโลรนักผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟียลิที่งนนักและใหด้เกบียรตลิพวกเขาอยญ่างสทูงมากเพราะชบีวลิตทบีที่อยุทลิศตนัวและแยกตนันั้งไวด้
ใหด้บรลิสยุทธลิธิ์และคกาพยานทบีที่โดดเดญ่นของพวกเขา จดหมายฝากของเขาทบีที่สญ่งถถึงคนเหลญ่านนันั้นเปป็นจดหมายทบีที่เปฟีปี่ยมดด้วยความ
ชมืที่นบานและความซาบซถึนั้ง 

จดหมายฝากฉบบับตย่างๆเปป็นสมบนัตลิของผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วและขญ่าวสารของพวกมนัน (ยกเวด้นบางโอกาส
ทบีที่หายาก) กห็มบีไปถถึงผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายแทนทบีที่จะเปป็นคนไมญ่เชมืที่อ แนญ่นอนวญ่ามบีคกาเชลิญชวนคนบาปทนันั้งหลายใหด้บนังเกลิดใหมญ่ แตญ่
จดหมายฝากทนันั้งหลายถทูกสย่งถจึงครริสตจบักรของพระเจข้าเสมอ และขด้อความของพวกมนันกห็จะตด้องถทูกรนับไวด้อยญ่างสยุดหนัวใจและ
ชมืที่นบานอยญ่างเตห็มทบีที่

ความเขด้าใจและความชมืที่นบานเชญ่นนนันั้นสามารถมาถถึงคนเหลญ่านนันั้นทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วอยญ่างแทด้จรลิงเทญ่านนันั้น 1 โครลินธร์ 
2:14 กลญ่าวเรมืที่องนบีนั้ชนัดเจนมากๆ: 

“แตญ่มนยุษยร์ธรรมดาจะรนับสลิที่งเหลญ่านนันั้นซถึที่งเปป็นของพระวลิญญาณแหญ่งพระเจด้าไมญ่ไดด้ เพราะเขาเหห็นวญ่าเปป็นสลิที่งโงญ่เขลา 
และเขาไมญ่สามารถเขด้าใจไดด้ เพราะวญ่าจะเขด้าใจสลิที่งเหลญ่านนันั้นไดด้กห็ตด้องสนังเกตดด้วยจลิตวลิญญาณ”

จดหมายฝากฉบนับตญ่างๆอยุดมไปดด้วยหลนักคกาสอนและความจรลิงอนันบรลิสยุทธลิธิ์ของพระคนัมภบีรร์ ซถึที่งเหลญ่าผทูด้เชมืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมญ่
แลด้วเทญ่านนันั้นสามารถเรลิที่มตด้นทบีที่จะเขด้าใจและซาบซถึนั้งไดด้ ดด้วยเหตยุนบีนั้ในตอนตด้นแหญ่งการศถึกษานบีนั้ผมขอถามวญ่า: สถานะของคคุณกบับ
พระเจข้าเปป็นอยย่างไรบข้าง? คยุณบนังเกลิดใหมญ่แลด้วอยญ่างแทด้จรลิงไหม? คยุณถทูกลด้างชการะในพระโลหลิตไหม? ถถึงเวลาแลด้ว – ตอนนบีนั้
เลย – ทบีที่จะทกาใหด้การทรงเรบียกและการทรงเลมือกของคยุณแนญ่นอน เพมืที่อทบีที่คยุณจะสามารถกลญ่าวพรด้อมกนับเปาโลไดด้วญ่
า “...ขด้าพเจด้ารทูด้จนักพระองคร์ทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้เชมืที่อ และขด้าพเจด้าเชมืที่อมนัที่นวญ่าพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถรนักษาซถึที่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กนับ
พระองคร์จนถถึงวนันนนันั้น” (2 ทธ. 1:12)



เหตยุผลทบีที่สมาชลิกครลิสตจนักรบางคนและผทูด้ทบีที่เครญ่งศาสนาไมญ่ไดด้อะไรเลยจากการศถึกษาพระคนัมภบีรร์ของตนกห็คมือวญ่า พวก
เขาไมญ่เคยไดด้เขผู้าไปในพระคนัมภบีรร์เลย ความสนัมพนันธร์ของเรากนับพระเยซทูทบีที่เกบีที่ยวขด้องกนับการบนังเกลิดใหมญ่เปป็นตนัวกกาหนดวญ่าเรา
เขผู้าไปในพระวจนะของพระเจด้าอยญ่างไร และเราไดด้รนับอะไรออกมาจากพระคนัมภบีรร์ คนทบีที่ยนังไมญ่ไดด้ถทูกสรด้างใหมญ่ – คนไมญ่เชมืที่อ – 
ไมญ่สามารถซาบซถึนั้งกนับความลถึกซถึนั้งและความอญ่อนหวานแหญ่งจดหมายของเปาโลทบีที่สญ่งถถึงผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้

“เปาโลและทริโมธท ผผข้รบับใชข้ของพระเยซผครริสตต” ไมญ่ใชญ่ “เปาโลผทูด้เปป็นอนัครททูต” ตอนเขบียนถถึงชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟี เปาโลพทูด
ถถึงตนัวเขากนับทลิโมธบี บยุตรชายของเขาในงานรนับใชด้ ผทูด้ซถึที่งอยทูญ่กนับเขาทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีตอนทบีที่เขาประกาศขญ่าวประเสรลิฐในเมมืองนนันั้นเปป็น
ครนันั้งแรก (กลิจการ 16:1-3) และเปป็นผทูด้ทบีที่อยทูญ่กนับเขาในกรยุงโรมอยทูญ่ตอนนบีนั้

บรรดาผทูด้รทูด้ภาษากรบีกบอกเราวญ่าคกาทบีที่แปลตรงนบีนั้วญ่า “ผทูด้รนับใชด้” มบีความหมายจรลิงๆวญ่า ทาสรบับใชข้ – คกาทบีที่เปาโลใชด้บญ่อยๆ
ในจดหมายฝากฉบนับตญ่างๆของเขา ใน 1 โครลินธร์ 7:22 เขากลญ่าววญ่า “...ผทูด้ใดทบีที่องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงเรบียกเมมืที่อยนังเปป็นทาสอยทูญ่ 
ผทูด้นนันั้นเปป็นเสรบีชนขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า เชญ่นเดบียวกนันคนทบีที่รนับการทรงเรบียกเมมืที่อเปป็นเสรบีชน คนนนันั้นเปป็นผทูด้รนับใชด้ของพระครลิสตร์”

เมมืที่อผทูด้ใดกลายเปป็นผทูด้เชมืที่อคนหนถึที่ง แมด้วญ่าเขาอาจเปป็นทาสคนหนถึที่งจากมยุมมองฝฝ่ายโลก ในฝฝ่ายวริญญาณแลข้วเขากห็เปป็น
เสรบีชนโดยทางการไถญ่ทบีที่อยทูญ่ในพระเยซทูครลิสตร์ – เขาไดด้รนับการปลดปลญ่อยใหด้เปป็นอลิสระแลด้วจากพนันธนาการของซาตาน มนันเปป็น
ความจรลิงเชญ่นกนันทบีที่วญ่าแมด้ผทูด้เชมืที่ออาจเปป็นไทฝฝ่ายวบัตถคุ ไมญ่ไดด้เปป็นทาสแกญ่มนยุษยร์คนใดบนแผญ่นดลินโลก ในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ
เขากห็เปป็นทาสรนับใชด้ของพระเยซทูครลิสตร์ แบบเดบียวกนับทบีที่ผทูด้เชมืที่อทยุกคนเปป็น เราเปป็นหนบีนั้ทยุกสลิที่งตญ่อพระครลิสตร์ – รญ่างกาย จลิตใจ 
วลิญญาณและการรนับใชด้ เราควรกลญ่าวพรด้อมกนับเปาโลวญ่า “แตญ่วญ่าสลิที่งใดทบีที่เคยเปป็นคยุณประโยชนร์แกญ่ขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าถมือวญ่าสลิที่งนนันั้น
ไรด้ประโยชนร์แลด้วเพมืที่อเหห็นแกญ่พระครลิสตร์” (ฟป. 3:7)

เปาโลอวดในการเปป็นทาสรนับใชด้ของพระเยซทูครลิสตร์ เขามบีความชมืที่นบานในการประกาศวญ่าเขาเปป็นผทูด้รนับใชด้คนหนถึที่ง – 
ใชญ่แลด้วครนับ ทาส – ตญ่อพระครลิสตร์ผทูด้ทรงชญ่วยเขาใหด้รอดแลด้ว ในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณเปาโลมบีคกาพยานเดบียวกนับทาสคนนนันั้น
ในอพยพ 21:5 ทบีที่วญ่า “ขด้าพเจด้ารนักนาย...ของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะไมญ่ออกไปเปป็นอลิสระ”

พระเยซทูทรงเตห็มพระทนัยรนับแบกบาปทนันั้งหลายของเราในพระกายของพระองคร์บนกางเขนนนันั้น และผทูด้เชมืที่อทยุกคนไดด้รนับ
การปลดปลญ่อยใหด้เปป็นไทจากพนันธนาการของบาปผญ่านทางพระโลหลิตอนันมบีคญ่าประเสรลิฐของพระเมษโปดก: “ทญ่านรทูด้วญ่า 
พระองคร์ไดด้ทรงไถญ่ทญ่านทนันั้งหลายออกจากการประพฤตลิอนันหาสาระมลิไดด้ ซถึที่งทญ่านไดด้รนับเปป็นประเพณบีตญ่อจากบรรพบยุรยุษของทญ่าน
มลิไดด้ไถญ่ไวด้ดด้วยสลิที่งทบีที่เสมืที่อมสลายไดด้ เชญ่นเงลินและทอง แตญ่ทรงไถญ่ดด้วยพระโลหลิตอนันมบีราคามากของพระครลิสตร์ ดนังเลมือดลทูกแกะทบีที่
ปราศจากตกาหนลิหรมือจยุดดญ่างพรด้อย” (1 ปต. 1:18-19)

“เหตยุฉะนนันั้นถด้าพระบยุตรจะทรงกระทกาใหด้ทญ่านทนันั้งหลายเปป็นไท ทญ่านกห็จะเปป็นไทจรลิง ๆ” (ยอหร์น 8:36) แตญ่แมด้วญ่าเรา
ไดด้รนับการปลดปลญ่อยใหด้เปป็นไทแลด้ว ขณะทบีที่เราเตลิบโตในพระคยุณและศถึกษาพระราชบนัญญนัตลิแหญ่งเสรบีภาพอนันสมบทูรณร์แบบทบีที่
ทกาใหด้เราไดด้ปปัญญาถถึงความรอด ในพระราชบนัญญนัตลิแหญ่งเสรบีภาพอนันสมบทูรณร์แบบนนันั้น เราคด้นพบวญ่าตนัวเองเปป็นทาสรนับใชด้ของ
พระเยซทูครลิสตร์! แตญ่ไมญ่เหมมือนกนับการตกเปป็นทาสแบบของโลก การตกเปป็นทาสแบบนทนนกามาซถึที่งความชมืที่นบานอนันเหลมือจะกลญ่าว
และเปฟีปี่ยมดด้วยสงญ่าราศบี

นายรนับผลิดชอบดทูแลทาสของตนในทยุกเรมืที่อง – อาหารการกลิน เครมืที่องนยุญ่งหญ่ม ทบีที่อยทูญ่อาศนัย ความตด้องการทยุกอยญ่างของ
ทาส พระองคร์ผทูด้ทบีที่เราสวามลิภนักดลิธิ์ใหด้เปป็นนายและองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าแหญ่งชบีวลิตของเราไดด้ทรงสนัที่งเราวญ่า “อยญ่ากระวนกระวายถถึง



ชบีวลิตของตนวญ่า จะเอาอะไรกลิน หรมือจะเอาอะไรดมืที่ม และอยญ่ากระวนกระวายถถึงรญ่างกายของตนวญ่า จะเอาอะไรนยุญ่งหญ่ม ชบีวลิต
สกาคนัญยลิที่งกวญ่าอาหารมลิใชญ่หรมือ และรญ่างกายสกาคนัญยลิที่งกวญ่าเครมืที่องนยุญ่งหญ่มมลิใชญ่หรมือ...เหตยุฉะนนันั้น อยญ่ากระวนกระวายวญ่า เราจะเอา
อะไรกลิน หรมือจะเอาอะไรดมืที่ม หรมือจะเอาอะไรนยุญ่งหญ่ม...แตญ่วญ่าพระบลิดาของทญ่านผทูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์ทรงทราบแลด้ววญ่า ทญ่าน
ตด้องการสลิที่งทนันั้งปวงเหลญ่านบีนั้ แตญ่ทญ่านทนันั้งหลายจงแสวงหาอาณาจนักรของพระเจด้า และความชอบธรรมของพระองคร์กญ่อน แลด้ว
พระองคร์จะทรงเพลิที่มเตลิมสลิที่งทนันั้งปวงเหลญ่านบีนั้ใหด้แกญ่ทญ่าน” (มธ. 6:25-33 เพบียงบางสญ่วน)

เปาโลประกาศความจรลิงแบบเดบียวกนันในคกาพทูดอมืที่นในจดหมายฉบนับนบีนั้ถถึงเหลญ่าผทูด้เชมืที่อทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี: “แตญ่พระเจด้าของ
ขด้าพเจด้าจะจนัดเตรบียมสกาหรนับความตด้องการทยุกอยญ่างของทญ่านทนันั้งหลายจากทรนัพยร์อนันรยุญ่งเรมืองของพระองคร์โดยพระเยซทูครลิสตร์”
(ฟป. 4:19)

นายของทาสไมญ่เพบียงรนับผลิดชอบทคุกความตข้องการของทาสของตนเทญ่านนันั้น แตญ่เขายนังรนับผลิดชอบหนด้าทบีที่ตญ่างๆของทาส
ดด้วย ทาสไมญ่ไดด้เลมือกวญ่าเขาจะทกาอะไรหรมือเขาจะทกางานทบีที่ไหนในแตญ่ละวนัน เชญ่นเดบียวกนัน ทาสรนับใชด้ของพระเยซทูครลิสตร์กห็
จดจด้องทบีที่พระผทูด้เปป็นนายของตนเพมืที่อรนับคกาชบีนั้แนะสกาหรนับทยุกวนันแหญ่งการทกาหนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขาของตน ครลิสเตบียนจดจด้องทบีที่พระเยซทู
เหมมือนคนเหลญ่านนันั้นใน 2 ซามทูเอล 15:5 จดจด้องทบีที่กษนัตรลิยร์ของพวกเขา: “ดผเถริด พวกผผข้รบับใชข้ของพระองคตพรข้อมททที่จะททาตามสริที่ง
ใด ๆ กก็ตาม ซจึที่งกษบัตรริยตเจข้านายของขข้าพระองคตจะตบัดสรินพระทบัย”

ดาวลิดกลญ่าววญ่า “พระเยโฮวาหร์ทรงนกายญ่างเทด้าของคนดบี และพระองคร์ทรงพอพระทนัยในทางของเขา” (เพลงสดยุดบี 
37:23) นอกจากนบีนั้ในเพลงสดยุดบี 23 เราอญ่านวญ่า “พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นผทูด้เลบีนั้ยงดทูขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะไมญ่ขนัดสน...แนญ่ทบีเดบียวทบีที่
ความดบีและความเมตตาจะตลิดตามขด้าพเจด้าไปตลอดวนันเวลาแหญ่งชบีวลิตของขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าจะอาศนัยอยทูญ่ในพระนลิเวศนร์
ของพระเยโฮวาหร์สมืบไปเปป็นนลิตยร์!”

นายของทาสไมญ่เพบียงรนับผลิดชอบในการจนัดหาสกาหรนับความตด้องการทยุกอยญ่างของทาสและการออกแบบหนด้าทบีที่ประจกา
วนันตญ่างๆของเขาเทญ่านนันั้น แตญ่นายยนังตด้องจนัดหาสลิที่งจกาเปป็นตญ่างๆทบีที่ทาสตด้องการสกาหรนับการทกาหนด้าทบีที่เหลญ่านนันั้นดด้วย ใน 1 โครลินธร์ 
9:7 เปาโลถามวญ่า “ใครบด้างทบีที่เปป็นทหารไปในการศถึกสงคราม และตด้องกลินเสบบียงของตนัวเอง หรมือใครบด้างทบีที่ทกาสวนปลทูกเถา
องยุญ่น และมลิไดด้กลินผลองยุญ่นในสวนนนันั้น หรมือใครบด้างทบีที่เลบีนั้ยงสนัตวร์และมลิไดด้กลินนนั้กานมของฝทูงสนัตวร์นนันั้น”

นายของทาสจนัดหาเครมืที่องมมือทยุกชลินั้นสกาหรนับหนด้าทบีที่เหลญ่านนันั้นทบีที่ทาสกระทกา และนบีที่กห็เปป็นจรลิงสกาหรนับทหารเชญ่นกนัน 
อยุปกรณร์ทางทหารของเขาถทูกจนัดหาโดยรนัฐบาลในกองทนัพของรนัฐบาลทบีที่เขารนับใชด้ เชญ่นเดบียวกนัน ทาสรนับใชด้ของพระเยซทูครลิสตร์
และทหารในกองทนัพขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้ากห็ไดด้รนับการจนัดหาทยุกสลิที่งทบีที่จกาเปป็นและตด้องมบีสกาหรนับการทกาหนด้าทบีที่ ทาสรนับใชด้ของ
พระเยซทูครลิสตร์กลญ่าวไดด้วญ่า “ขด้าพเจด้ากระทกาทยุกสลิที่งไดด้โดยพระครลิสตร์ผทูด้ทรงเสรลิมกกาลนังขด้าพเจด้า” (ฟป. 4:13)

ในทยุกสถานการณร์ ประชาชนขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้ากลญ่าวไดด้วญ่า “...เรารผผู้วญ่า ทยุกสลิที่งตญ่างรญ่วมมมือกนันเพมืที่อใหด้เกลิดผลดบีแกญ่
คนทนันั้งหลายทบีที่รนักพระเจด้า คมือคนทนันั้งปวงทบีที่ไดด้ทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์!” (รม. 8:28) พรด้อมกนันกนับเปาโล พวก
เรากห็มบีพระสนัญญาทบีที่วญ่าพระคยุณของพระเจด้าเพบียงพอสกาหรนับพวกเรา (2 คร. 12:9)

ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลาย – ซถึที่งถทูกปลดปลญ่อยแลด้วจากการเปป็นทาสของบาป – อยทูญ่ในการเปป็นทาสฝฝ่ายวลิญญาณตญ่อนาย
พระองคร์หนถึที่งผทูด้ทรงจนัดหาสกาหรนับทยุกความตด้องการของเรา ทรงวางแบบไวด้สกาหรนับหนด้าทบีที่ทยุกอยญ่างแหญ่งการเปป็นผทูด้อารนักขาของ
เรา และทรงจนัดเตรบียมทยุกสลิที่งทบีที่เราตด้องการเพมืที่อทกาหนด้าทบีที่เหลญ่านนันั้นทบีที่พระองคร์ทรงวางไวด้แลด้วเพมืที่อเรา พระองคร์ทรงจนัดหา



พระคคุณททที่เพทยงพอสกาหรนับทยุกชนัที่วขณะของทยุกวนันและสกาหรนับทยุกหนด้าทบีที่ๆเรามบีในฐานะผทูด้รนับใชด้ของพระองคร์
“...เรทยน บรรดาวริสคุทธริชน...” คกาวญ่า “วลิสยุทธลิชน” (saint) หมายถถึง “ถทูกแยกตนันั้งไวด้ใหด้บรลิสยุทธลิธิ์” มนันชบีนั้ไปยนังตทาแหนย่ง 

ไมญ่ใชญ่อยุปนลิสนัยสญ่วนบยุคคล แมด้แตญ่ผทูด้เชมืที่อทบีที่ตามเนมืนั้อหนนังเหลญ่านนันั้นทบีที่เมมืองโครลินธร์กห็ถทูกเรบียกวญ่าเปป็น “วลิสยุทธลิชน” (1 คร. 1:2) ผทูด้เชมืที่อ
ทคุกคนเปป็นวลิสยุทธลิชน และทนันทบีทบีที่พวกเขาบนังเกลิดใหมญ่ พวกเขากห็ควรเรลิที่มตด้นทบีที่จะดทาเนรินชทวริตในฐานะวลิสยุทธลิชน มนันเปป็นเรมืที่องผลิด
ธรรมชาตลิทบีที่กษนัตรลิยร์จะใชด้ชบีวลิตเหมมือนยาจกและทบีที่เจด้าชายจะใชด้ชบีวลิตเหมมือนชาวนา พวกเราทบีที่เปป็นวริสคุทธริชนในตทาแหนย่งควร
ดกาเนลินชบีวลิตเหมมือนวลิสยุทธลิชน และไมญ่นกาความอนัปยศและการดทูหมลิที่นเหยบียดหยามมาสทูญ่พระองคร์ผทูด้ไดด้สลินั้นพระชนมร์บนกางเขนเพมืที่อ
ทบีที่เราจะไดด้เปป็นวลิสยุทธลิชน

ความคลิดและการปฏลิบนัตลิของการทกาใหด้ชายและหญลิงทนันั้งหลายเปป็น “เซนตร์” (นนักบยุญ) โดยมอบ “ความเปป็นนนักบยุญ” 
แกญ่พวกเขาหลนังจากทบีที่พวกเขาตายไปแลด้ว กห็เปป็นคกาสอนทบีที่มนยุษยร์สรด้างขถึนั้น มนันไมย่ใชย่หลบักคทาสอนของพระคบัมภทรต ผมขอเนด้นยนั้กา
วญ่าผทูด้เชมืที่อทยุกคนทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้ว “ถทูกเรบียกวญ่าวลิสยุทธลิชน” – และเนมืที่องจากเราเปป็นวลิสยุทธลิชน มนันจถึงเปป็นความจรลิงตามพระ
คนัมภบีรร์อยญ่างแนญ่นอนวญ่าเราทนันั้งหลาย “ถผกเรทยกใหห้เปป็นวริสคุทธริชน” เพราะวญ่าลทูกทยุกคนของพระเจด้าถทูกลลิขลิตลญ่วงหนด้าใหด้เปป็นตามพ
ระฉายแหญ่งพระบยุตรผทูด้เปป็นทบีที่รนักของพระเจด้า (รม. 8:29) ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายควรปฏลิบนัตลิตน “ใหข้สมกบับเปป็นวริสคุทธริชน” (อฟ. 5:3)

ครลิสเตบียนทนันั้งหลายทบีที่ใชด้ชบีวลิตเหมมือนชาวโลกกห็ทกาลายความมบีประสลิทธลิผลของครลิสตจนักรในชยุมชนหนถึที่งมากกวญ่าพวกคน
ขายเหลด้าหรมือพวกอนันธพาล ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายควรเปป็นเหมมือนอยญ่างยอหร์นผทูด้ใหด้บนัพตลิศมา คมือเปป็น “โคมทบีที่จยุดสวญ่างไสว” (ยอหร์น 
5:35) ครลิสเตบียนทนันั้งหลายจะตด้องไมญ่เปป็นควนันไลญ่แมลง – พวกเขาเปป็นแสงประภาคาร เทบียนบนเชลิงเทบียน ไมญ่ใชญ่โคมใตด้ถนัง

“...ในเมมืองอนันทลิโอกนนัที่นเอง พวกสาวกไดด้ชมืที่อวญ่าครลิสเตบียนเปป็นครนันั้งแรก” (กลิจการ 11:26) ครลิสเตบียนแปลวญ่า “ผผข้ททที่เปป็น
ของพระครริสตต” ดด้วยเหตยุนบีนั้ เราทนันั้งหลายจถึงควรดกาเนลินชบีวลิตตามแบบพระครลิสตร์ เราควรประพฤตลิตนในลนักษณะทบีที่จะถวาย
เกบียรตลิแดญ่พระนามของพระเยซทูและไมญ่นกาความเสมืที่อมเสบียมาสทูญ่ครลิสตจนักร

คนทบีที่ยนังไมญ่รอดบางคนกลญ่าววญ่า “ฉนันดกาเนลินชบีวลิตอยญ่างขาวสะอาดเหมมือนกนับสมาชริกครริสตจบักรหลายคนทบีที่ฉนันรทูด้จนัก” 
ขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าคกากลญ่าวนบีนั้เปป็นความจรลิงกห็ไมญ่ทกาใหด้นรกเปป็นเรมืที่องทบีที่งญ่ายขถึนั้นสกาหรนับคนๆนนันั้นทบีที่ใชด้ขด้อเทห็จจรลิงนนันั้นเปป็นขด้ออด้างทบีที่จะไมญ่
รนับความรอด! ครลิสเตบียนทนันั้งหลายทบีที่ยมืนอยทูญ่ในทางของคนบาปหรมือนนัที่งอยทูญ่ในทบีที่นนัที่งของคนทบีที่ชอบเยาะเยด้ย และทบีที่โดยการใชด้ชบีวลิต
แบบประมาททกาใหด้พบีที่นด้องทบีที่อญ่อนแอสะดยุด กห็มบีแนวโนด้มทบีที่จะสทูญเสบียบกาเหนห็จ ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายควรดกาเนลินชบีวลิตใหด้พด้นจากการ
เหยบียดหยาม และปราศจากตกาหนลิตญ่อพระพนักตรร์พระเจด้าอยทูญ่ตลอดเวลา (1 คร. 1:8)

ชชที่อและลบักษณะเฉพาะของผทูด้เชมืที่อควรสอดคลด้องกนัน เราไมญ่ควรใชด้ชมืที่อ “ครลิสเตบียน” และยนังแสดงใหด้เหห็นลนักษณะ
เฉพาะและการประพฤตลิของคนไมญ่เชมืที่อ หากเราเปป็นครลิสเตบียนในชชที่อ เรากห็ควรเปป็นครลิสเตบียนในลบักษณะเฉพาะดด้วย

“...ในพระเยซผครริสตต...” เปาโลกกาลนังเขบียนถถึงผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่ (ดด้านรญ่างกาย) อาศนัยอยทูญ่ในเมมืองฟฟีลลิปปฟี แตญ่เปป็นผทูด้ทบีที่ใน
ฝฝ่ายวริญญาณอยผย่ในพระเยซผครริสตต ผทูด้เชมืที่อจกานวนมากไมญ่ชมืที่นชมยลินดบีกนับสลิทธลิบยุตรหนัวปฟีฝฝ่ายวลิญญาณของตนเพราะวญ่าพวกเขาไมญ่
ตระหนนักอยญ่างถญ่องแทด้ถถึงตทาแหนย่งของตนในฝฝ่ายวลิญญาณ:

ผทูด้เชมืที่อทยุกคนทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วอยทูญ่ “ในพระเยซผครริสตต” (รม. 8:1)
เรามบีพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์เปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ (รม. 8:9)
เราถผกนทาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (รม. 8:14)



เราไดข้รบับความมบัที่นใจโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (รม. 8:16)
เราถผกประทบับตราโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (อฟ. 4:30)
ในทางตกาแหนญ่งแลด้ว เรานบัที่งกบับพระเยซผในสวรรคสถาน (อฟ. 2:6)
เราตายไปแลข้ว และชบีวลิตของเราถทูกซญ่อนไวด้กนับพระครลิสตร์ในพระเจด้า (คส. 3:3)
ดนังนนันั้นเราจถึงเหห็นวญ่าผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลาย “ในพระครลิสตร์” ไดด้รนับการปกปป้องจากผทูด้ชนัที่วรด้ายนนันั้น เราเปป็นยลิที่งกวญ่าผทูด้พลิชลิตโดยทาง

พระองคร์ เราไดด้มบีชนัยตญ่อโลกแลด้วเพราะวญ่าพระองคร์ผทูด้ทรงอยทูญ่ในเราทรงเปป็นใหญญ่วญ่าผทูด้นนันั้นทบีที่อยทูญ่ในโลก (1 ยอหร์น 4:4) เนมืที่องจากฟฟี
ลลิปปฟีเปป็นเมมืองของคนนนับถมือรทูปเคารพ เปาโลจถึงรทูด้วญ่าการทดลองและภยนันตรายตญ่างๆของเมมืองนนันั้นรอคอยผทูด้เชมืที่อใหมญ่เหลญ่านนันั้น
อยทูญ่ เขาจถึงใหด้ความมนัที่นใจพวกเขาวญ่าพวกเขาอยทูญ่ในพระครลิสตต์ และวญ่าพระครลิสตต์ทรงมบีชนัยชนะแลด้ว!

ในยอหร์น 16:33 พระเยซทูตรนัสแกญ่พวกสาวกของพระองคร์วญ่า “...ในโลกนบีนั้ทญ่านจะประสบความทยุกขร์ยาก แตญ่จงชมืที่นใจ
เถลิด เพราะวญ่าเราไดข้ชนะโลกแลข้ว!” ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายอยทูญ่ในโลกแมด้ไมญ่ไดด้เปป็นของโลก และเราตด้องเผชลิญขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าเราจะยนัง
อยทูญ่ในโลกนบีนั้ตญ่อไปจนกวญ่าพระเยซทูทรงเรบียกเราใหด้ไปอยทูญ่กนับพระองคร์ ในยอหร์น 17:15 พระองคร์ทรงอธลิษฐานวญ่า “ขด้าพระองคร์
ไมญ่ไดด้ขอใหด้พระองคร์เอาเขาออกไปจากโลก แตญ่ขอปกปป้องเขาไวด้ใหด้พด้นจากความชนัที่วรด้าย”

ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟี “ในพระครลิสตร์” ไดด้รนับความมนัที่นใจเกบีที่ยวกนับชนัยชนะเหนมือบญ่วงแรด้วและหลยุมพรางตญ่างๆ
ของพญามาร พวกเขายนังไดด้รนับความมนัที่นใจเรมืที่องความเปป็นไปไดด้ของการดกาเนลินชบีวลิตทบีที่บรลิสยุทธลิธิ์ดด้วย: “เมมืที่อเหห็นแลด้ววญ่าสลิที่งทนันั้งปวง
จะตด้องสลายไปหมดสลินั้นเชญ่นนบีนั้ ทย่านทบันงหลายควรจะเปป็นคนเชย่นใดในชทวริตททที่บรริสคุทธริธิ์และททที่เปป็นอยย่างพระเจข้า คอยทญ่าและเรญ่งทบีที่
จะใหด้วนันของพระเจด้ามาถถึง...” (2 ปต. 3:11-12)

เราจะตด้องไมญ่เกญ่งในเรมืที่องลบและลมืมเรมืที่องบวก เราจะตด้องเปป็นผทูด้บรลิสยุทธลิธิ์เพราะวญ่าพระเจด้าทรงบรลิสยุทธลิธิ์ เราจะตด้อง
ตริดตามความบรลิสยุทธลิธิ์ ดด้วยวญ่านอกจากนนันั้นไมญ่มบีใครจะไดด้เหห็นองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า เราจะตด้องถทูกชการะใหด้บรลิสยุทธลิธิ์ – จลิตใจ 
วลิญญาณและรญ่างกาย และเราจะตด้องถวายอวนัยวะของเราเปป็นเครมืที่องมมือแหญ่งความชอบธรรมแดญ่พระเจด้า เราถวายเกบียรตลิ
พระเจด้าเมมืที่อเราเกลิด “ผลมาก” 

มนันไมญ่เพบียงพอทบีที่จะไมญ่ปฏลิบนัตลิ “สลิที่งตด้องหด้ามตญ่างๆ” ของครลิสตศาสนา มนันยนังจกาเปป็นดด้วยทบีที่เราปฏลิบนัตลิ “สลิที่งพถึงกระทกา
ตญ่างๆ” การไถญ่เปป็นเรมืที่องดบี – “พระครลิสตร์ในทญ่านทนันั้งหลาย” และดนังทบีที่ถทูกชบีนั้ใหด้เหห็นแลด้วกญ่อนหนด้านบีนั้ หากเราใชด้พระนามของพระ
ครลิสตร์ เรากห็ควรแสดงออกถถึงลอักษณะเฉพาะของพระครลิสตร์

เราควรใชด้ชบีวลิตใหด้พด้นจากการดทูหมลิที่นเหยบียดหยามและถวายเกบียรตลิพระเจด้าโดยการกระทกาดบีตญ่างๆของเรา: “จงใหด้
ความสวญ่างของทญ่านสญ่องไปตญ่อหนด้าคนทนันั้งปวงอยญ่างนนันั้น เพมืที่อวญ่าเขาไดด้เหห็นความดบีทบีที่ทญ่านทกา และจะไดด้สรรเสรลิญพระบลิดาของ
ทญ่านผทูด้ทรงอยทูญ่ในสวรรคร์” (มธ. 5:16)

ชบีวลิตของเราควรเปป็นแบบทบีที่เหลญ่าศนัตรทูของพระเยซทูจะพทูดถถึงเราเหมมือนกนับทบีที่พวกเขาไดด้พทูดถถึงสาวกเหลญ่านนันั้นในกลิจการ
4:13: “เมมืที่อเขาเหห็นความกลด้าหาญของเปโตรกนับยอหร์น และรทูด้วญ่าทญ่านทนันั้งสองขาดการศถึกษาและเปป็นคนมบีความรทูด้นด้อยกห็
ประหลาดใจ แลข้วสทานจึกวย่าคนทบันงสองเคยอยผย่กบับพระเยซผ”

“...ซจึที่งอยผย่ในเมชองฟฟีลริปปฟี...” ฟฟีลลิปปฟีเปป็นเมมืองทบีที่นญ่าสนใจมากๆ มบีความสกาคนัญเพราะทกาเลทบีที่ตนันั้งของมนันบนถนนระหวญ่าง
ยยุโรปและเอเชบีย มนันเปป็นเมมืองใหญญ่ มบีคนมากมายเคยอยทูญ่ทบีที่นนัที่น แตญ่เปาโลไมญ่กลนัวเมมืองใหญญ่ๆ ในกลิจการ 19:21 เราอญ่านวญ่า



 “ครนันั้นสลินั้นเหตยุการณร์เหลญ่านบีนั้แลด้วเปาโลไดด้ตนันั้งใจวญ่า เมมืที่อไปทนัที่วแควด้นมาซลิโดเนบียกนับแควด้นอาคายาแลด้วจะเลยไปยนังกรยุงเยรทูซาเลห็ม
และพทูดวญ่า “เมมืที่อขด้าพเจด้าไปทบีที่นนัที่นแลด้ว ขผู้าพเจผู้าจะตผู้องไปเหห็นกรยุงโรมดด้วย”

ในกลิจการ 23:11 พระวจนะบอกเราวญ่า “...องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงยมืนอยทูญ่กนับเปาโลตรนัสวญ่า “เปาโลเออ๋ย เจด้าจงมบีใจ
กลด้าเถลิด เพราะวญ่าเจด้าไดด้เปป็นพยานฝฝ่ายเราในกรยุงเยรทูซาเลห็มฉนันใด เจด้าจะตด้องเปป็นพยานในกรยุงโรมดด้วยฉนันนนันั้น”

(ผมไมญ่ไดด้กกาลนังพทูดเปป็นนนัยวญ่าเปาโลไมญ่สนใจในปปัจเจกชน แตญ่ภาระใจของเขาดทูเหมมือนจะมบีใหด้สกาหรนับเมมืองใหญญ่ๆซถึที่ง
เปป็นทบีที่ๆมวลมนยุษยร์ตด้องการขญ่าวประเสรลิฐแหญ่งพระคยุณของพระเจด้า)

เหลญ่านนักประวนัตลิศาสตรร์บอกเราวญ่ารอบฟฟีลลิปปฟีนครใหญญ่นนันั้น ดลินอยุดมสมบทูรณร์และออกพมืชผลอยญ่างบรลิบทูรณร์ ใกลด้ๆกนันมบี
เหมมืองทองคกาและเงลิน และไมญ่ตด้องสงสนัยเลยวญ่าคนมากมายทบีที่นนัที่น เชญ่นเดบียวกนับนางลลิเดบีย มบีฐานะทางการเงลินมนัที่นคง

ฟฟีลลิปปฟีเปป็นสถานทบีที่แหญ่งแรกทบีที่ขญ่าวประเสรลิฐถทูกประกาศในยยุโรป เปาโลไมญ่ไดด้มบีแผนจะไปทบีที่นนัที่น แตญ่พระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธิ์ทรงบนัญชาเชญ่นนบีนั้: 

“ครนันั้นทญ่านเหลญ่านนันั้นไปทนัที่วแวญ่นแควด้นฟรบีเจบียกนับกาลาเทบียแลด้ว พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์หด้ามมลิใหด้กลญ่าวพระวจนะในแควด้น
เอเชบีย เมมืที่อไปยนังแควด้นมลิเซบียแลด้ว กห็พยายามจะไปยนังแวญ่นแควด้นบลิธบีเนบีย แตย่พระวริญญาณไมย่ทรงโปรดใหข้ไป แลด้วทญ่านเหลญ่านนันั้น
ไดด้เดลินทางผญ่านแควด้นมลิเซบียลงมายนังเมมืองโตรอนัส ในเวลากลางคมืนเปาโลไดด้นลิมลิตเหห็นผทูด้ชายชาวมาซลิโดเนบียคนหนถึที่งยมืนอด้อนวอน
วญ่า “ขอโปรดมาชญ่วยพวกขด้าพเจด้าในแควด้นมาซลิโดเนบียเถลิด” ครนันั้นทญ่านเหห็นนลิมลิตนนันั้นแลด้ว เราจถึงหาโอกาสทนันทบีทบีที่จะไปยนังแควด้น
มาซลิโดเนบีย ดด้วยเหห็นแนญ่วญ่า องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงเรบียกเราใหด้ไปประกาศขญ่าวประเสรลิฐแกญ่ชาวแควด้นนนันั้น เหตยุฉะนนันั้น เมมืที่อ
ออกจากเมมืองโตรอนัสแลด้ว กห็ตรงไปยนังเกาะสาโมธรนัสเซบียและรยุญ่งขถึนั้นกห็ถถึงเมมืองเนอาบยุรบี เมมืที่อออกจากทบีที่นนัที่นแลด้ว กห็ไดด้ไปยนังเมมืองฟฟี
ลลิปปฟีซถึที่งเปป็นเมมืองเอกในเขตแควด้นมาซลิโดเนบีย และเปป็นเมมืองขถึนั้น เราจถึงพนักอยทูญ่ในเมมืองนนันั้นหลายวนัน” (กลิจการ 16:6-12)

เปป็นไปไดด้มากๆทบีที่วญ่าตอนทบีที่เปาโลไดด้รนับนลิมลิตนบีนั้ ความคลิดตามธรรมชาตลิของเขาถามวญ่า “ททาไม?” แตญ่เขากห็เดลินตามการ
ทรงนกาของพระวลิญญาณและทนันทบีทบีที่มาถถึงในเมมืองฟฟีลลิปปฟี เขากห็เขด้าใจวญ่าทกาไมกกาหนดการเดลินทางของเขาจถึงถทูกเปลบีที่ยนเสด้น
ทางไปยนังทบีที่นนัที่น

ฟฟีลลิปปฟีเปป็นเมมืองทญ่าตลิดทะเลซถึที่งจากทบีที่นนัที่นเปาโลสามารถเดลินทางเขด้าไปในยยุโรปไดด้โดยตรง และไมญ่มบีคกาถามเลยวญ่าการ
ทบีที่เขาอยทูญ่ทบีที่นนัที่นเปป็นพระประสงคร์ของพระเจด้า เพราะวญ่าเขาเดลินทางจากเมมืองโตรอนัสไปยนังยยุโรปในเวลาสองวนัน ซถึที่งเปป็นการเดลิน
ทางทบีที่ภายใตด้สภาพปกตลิใชด้เวลาหด้าวนัน (กลิจการ 16:11; 20:6)

ในบททบีที่สลิบหกของหนนังสมือกลิจการ เราทราบวญ่าเปาโลพทูดในทบีที่ประชยุมหนถึที่งของชนันั้นเรบียนพระคนัมภบีรร์กลยุญ่มสตรบีในเมมืองฟฟี
ลลิปปฟี และ “มบีหญลิงคนหนถึที่งชมืที่อลลิเดบียมาจากเมมืองธลิยาทลิราเปป็นคนขายผด้าสบีมญ่วง” ไดด้ยลินเขา ไมญ่ตด้องสงสนัยเลยวญ่าลลิเดบีย
กระตมือรมือรด้นในกลยุญ่มนบีนั้ และขณะทบีที่เปาโลเทศนาอยทูญ่ พระเจด้ากห็ทรงเปปิดใจของลลิเดบียและเธอไดด้รนับความรอด

หลนังจากนนันั้นไมญ่นาน เปาโลนกาหญลิงหมอดทูคนหนถึที่งมาถถึงพระครลิสตร์ และการกลนับใจเชมืที่อของเธอกห็นกามาซถึที่งความ
วยุญ่นวายตญ่างๆ เพราะวญ่า “สญ่วนพวกนายของเขาเมมืที่อเหห็นวญ่าหมดหวนังทบีที่จะไดด้เงลินแลด้ว” พวกเขากห็จนับตนัวเปาโลและสลิลาสและสนัที่ง
คนใหด้รยุมซด้อมพวกเขาอยญ่างทารยุณ จนับพวกเขาขนังคยุกและใสญ่ขมืที่อไวด้ในหด้องขนังลถึกสยุดของคยุกนนันั้น แตญ่นนักเทศนร์สองคนนบีนั้อธลิษฐาน
และรด้องเพลงสรรเสรลิญพระเจด้า และพระองคร์ทรงตอบคกาอธลิษฐานของพวกเขา ผญ่านเหตยุการณร์ตญ่างๆทบีที่เกลิดขถึนั้นตามมา นาย
คยุกชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีและทนันั้งครอบครนัวของเขาไดด้รนับความรอด นลิวเคลบียสของครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีจถึงถทูกกญ่อรญ่างขถึนั้นซถึที่งเปาโล



เขบียนจดหมายฉบนับนบีนั้ทบีที่เรากกาลนังศถึกษาอยทูญ่ไปหาพวกเขา
ไมญ่ตด้องสงสนัยเลยวญ่าเปาโลเปป็นทบีที่ตด้อนรนับเสมอในบด้านของลลิเดบียและบด้านของนายคยุกชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีผทูด้นนันั้น คนเหลญ่านบีนั้

เปป็นผลแรกของขญ่าวประเสรลิฐอนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีแหญ่งพระคยุณของพระเจด้า พวกเขาเปป็นนลิวเคลบียสของครลิสตจนักรของพระเจด้า
ผทูด้ทรงพระชนมร์อยทูญ่ในเมมืองฟฟีลลิปปฟี และครลิสตจนักรกห็เตลิบโตขถึนั้นรอบตนัวพวกเขา เหลญ่าผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีไมญ่เคยลมืมวญ่าพวกเขา
เปป็นหนบีนั้บยุญคยุณสลิที่งใดตญ่อเปาโลชายผทูด้นบีนั้ ผทูด้ซถึที่งไดด้นกาขญ่าวสารแหญ่งความรอดมาใหด้และเปปิดไฟแหญ่งขญ่าวประเสรลิฐทบีที่ทญ่วมทด้นจลิต
วลิญญาณของพวกเขา พวกเขารนักเขาอยญ่างทยุญ่มเทและเขารนักพวกเขาตอบอยญ่างรด้อนรนพอๆกนัน

ผมพบวญ่าขด้อความทบีที่ยกมาจากไลทร์ฟยุต (Lightfoot) นญ่าสนใจยลิที่ง และผมจถึงขอสญ่งตญ่อมนันแกญ่คยุณ:
“การประกาศของเปาโลในเมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้นกาหญลิงทบีที่เขด้าจารบีตยลิวคนหนถึที่ง ทาสกรบีกคนหนถึที่ง และพนัศดบีชาวโรมนันคน

หนถึที่งมาถถึงพระครลิสตร์ – หญลิงเชญ่นเดบียวกนับชาย ทาสเชญ่นเดบียวกนับไท คนตญ่างชาตลิเชญ่นเดบียวกนับยลิว เหมมือนกนับทบีที่กาลาเทบีย 3:28 
อยากใหด้เราคาดหวนังไวด้ หรมือเหมมือนกนับทบีที่มนันไดด้ทกาใหด้ขด้าพเจด้าตมืที่นเตด้นทบีที่ระลถึกถถึง 'ฮบีบรทู กรบีก และลาตลิน' เหมมือนกนับทบีที่คกา
ประจานแบบกษนัตรลิยร์ของพระองคร์ ในยอหร์น 19:20 ไดด้พยากรณร์ไวด้” 

กาลาเทบีย 3:28 บอกเราวญ่า “จะไมญ่เปป็นยลิวหรมือกรบีก จะไมญ่เปป็นทาสหรมือไท จะไมญ่เปป็นชายหรมือหญลิง เพราะวญ่าทญ่านทนันั้ง
หลายเปป็นอนันหนถึที่งอนันเดบียวกนันในพระเยซทูครลิสตร์” ในการประกาศขญ่าวประเสรลิฐครนันั้งแรกในยยุโรปเราเหห็นการสกาเรห็จจรลิงของ
พระสนัญญานนันั้นทบีที่วญ่าในพระคยุณมหนัศจรรยร์ของพระเจด้า ไมญ่มบีความแตกตญ่าง – ทาสและนาย กษนัตรลิยร์และชาวนา คนรวยและ
คนจน ทาสและไท ชนชนันั้นสทูงหรมือคนทบีที่กลนับใจเชมืที่อซถึที่งมาจากตาสบีตาสา ทคุกคนอยผย่ในกายเดทยวกบัน! ผทูด้เชมืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วและ
ถทูกชการะลด้างดด้วยพระโลหลิตแลด้วทยุกคนเปป็นสญ่วนหนถึที่งของพระกายของพระครลิสตร์ เราเปป็นหนถึที่งเดทยวกอันในพระองคร์ เรากลาย
เปป็นหนถึที่งเดบียวกนันในพระองคร์โดยพระคยุณผญ่านทางความเชมืที่อในพระโลหลิตทบีที่หลนัที่งรลินของพระองคร์

“...ทบันงบรรดาผผข้ดผแลและผผข้ชย่วย” ไมญ่วญ่าจะเปป็นผทูด้ดทูแล ผทูด้ชญ่วย ผทูด้อาวยุโส ผทูด้อารนักขา หรมือแคญ่สมาชลิกธรรมดาๆ เรากห็ไดด้ชมืที่อ
วญ่าเปป็น “วริสคุทธริชน” และ “ถผกเรทยกใหห้เปป็นวริสคุทธริชน” เหลญ่าผทูด้ดทูแลและผทูด้ชญ่วยทบีที่แทด้จรลิงไมญ่ไดด้ถทูกแตญ่งตนันั้งโดยมนยุษยร์ พระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงดทูแลการงานนบีนั้ในครลิสตจนักร: “พบีที่นด้องทนันั้งหลาย เราขอวลิงวอนทญ่านใหด้รทูด้จนักคนทบีที่ทกางานอยทูญ่ในพวกทญ่าน และ
ปกครองทญ่านในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า และตนักเตมือนทญ่าน จงเคารพเขาใหด้มากในความรนักเพราะงานทบีที่เขาไดด้กระทกา ...” (1 ธส. 
5:12, 13)

พระวจนะของพระเจด้ากลญ่าวชนัดเจนวญ่าเราทนันั้งหลายจะตด้องใหด้ความเคารพและความนนับถมืออยญ่างสทูงตญ่อเหลญ่าผทูด้เลบีนั้ยง
รองและผทูด้ดทูแลฝทูงแกะของพระองคร์ มนันเปป็นเกบียรตลิอยญ่างสทูงในการเปป็นผทูด้ชญ่วยคนหนถึที่งทบีที่ถทูกแตญ่งตนันั้งโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ – 
แตญ่ตกาแหนญ่งอนันมบีอภลิสลิทธลิธิ์เชญ่นนนันั้นกห็มบีความรนับผลิดชอบอยญ่างสทูงดด้วย

ความปรารถนาของเปาโลเพชที่อผผผู้เชชที่อเหลท่านอัทั้นในเมชองฟฟีลลิปปฟี
ขด้อ 2: “ขอใหด้พระคยุณและสนันตลิสยุขจากพระเจด้าพระบลิดาของเราและจากพระเยซทูครลิสตร์เจด้า จงดการงอยทูญ่กนับทญ่านเถลิด”
“ขอพระคคุณจงดทารงอยผย่กบับทย่านทย่านทบันงหลายเถริด...” มนันเปป็นธรรมเนบียมของเปาโลทบีที่จะทนักทายครลิสตจนักรตญ่างๆเชญ่น

นบีนั้ เขาใชด้คกาวญ่า “พระคยุณและสนันตลิสยุข” ในจดหมายฝากทยุกฉบนับทบีที่เขบียนถถึงครลิสตจนักร พระคยุณและสนันตลิสยุขประกอบดด้วย
อะไร?

พระคทุณคมือ ความโปรดปรานของพระเจด้าทบีที่ไมญ่ไดด้เกลิดจากการลงแรงแลก ทบีที่ไมญ่สมควรไดด้รนับ และทบีที่ไมญ่ไดด้เกลิดจากคยุณ



งามความดบีใดๆซถึที่งมบีตญ่อคนบาปทนันั้งหลายทบีที่คงจะอยทูญ่ในนรกชนัที่วนลิรนันดรร์ไปแลด้วหากพวกเขาไดด้รนับสลิที่งทบีที่ตนสมควรไดด้รนับจาก
พระเจด้าผทูด้บรลิสยุทธลิธิ์ พระเจด้าสามารถสญ่งพวกเราทยุกคนไปนรกและยนังทรงเปป็นผทูด้ทบีที่ยยุตลิธรรม ชอบธรรมและบรลิสยุทธลิธิ์เหมมือนเดลิม 
แตญ่โดยพระคยุณมหนัศจรรยร์ของพระองคร์ พระเยซทูไดด้ทรงรนับโทษแทนเราและทรงชลิมความตายเพมืที่อมนยุษยร์ทยุกคน:

“แตญ่เรากห็เหห็นพระเยซทู ผทูด้ซถึที่งพระองคร์ทรงทกาใหด้ตที่กากวญ่าพวกททูตสวรรคร์แตญ่หนญ่อยเดบียวนนันั้น ทรงไดด้รนับสงญ่าราศบีและพระ
เกบียรตลิเปป็นมงกยุฎ เพราะทรงสลินั้นพระชนมร์ดด้วยความทยุกขร์ทรมาน ทนันั้งนบีนั้โดยพระคยุณของพระเจด้า พระองคร์จะไดด้ทรงชลิมความ
ตายเพมืที่อมนยุษยร์ทยุกคน” (ฮบ. 2:9)

“ดด้วยวญ่าซถึที่งทญ่านทนันั้งหลายรอดนนันั้นกห็รอดโดยพระคยุณเพราะความเชมืที่อ และมลิใชญ่โดยตนัวทญ่านทนันั้งหลายเอง ความรอดนนันั้น
เปป็นของประทานจากพระเจด้า” (อฟ. 2:8)

พระคยุณของพระเจด้าชญ่วยเราใหด้รอด – แตญ่มนันกห็ทกามากกวญ่านนันั้นอบีก: “เพราะวญ่าพระคยุณของพระเจด้าทบีที่นกาไปถถึงความ
รอดไดด้ปรากฏแกญ่คนทนันั้งปวงแลด้ว สอนใหด้เราละทลินั้งความอธรรมและโลกบียตนัณหา และดกาเนลินชบีวลิตในโลกปปัจจยุบนันนบีนั้อยญ่างมบี
สตลิสนัมปชนัญญะ อยญ่างชอบธรรม และตามทางพระเจด้า คอยความหวบังอบันมทสคุข และการปรากฏอบันทรงสงย่าราศทของพระเจข้า
ใหญย่ยริที่ง และพระผผข้ชย่วยใหข้รอดของเราทบันงหลาย คชอ พระเยซผครริสตต” (ทต. 2:11-13)

พระคยุณนกาความรอดมาใหด้ พระคยุณสอนเราใหด้รอคอยพระเยซทู – แตญ่มนันกห็ทกามากกวญ่านนันั้น: พระคคุณกย่อใหข้เกริด
กริจกรรม เปาโลสารภาพวญ่า “...แตญ่วญ่าขด้าพเจด้าเปป็นอยทูญ่อยญ่างทบีที่เปป็นอยทูญ่นบีนั้กห็เนมืที่องดด้วยพระคยุณของพระเจด้า และพระคยุณของ
พระองคร์ซถึที่งไดด้ทรงประทานแกญ่ขด้าพเจด้านนันั้นมลิไดด้ไรด้ประโยชนร์ แตญ่ขข้าพเจข้ากลบับททางานมากกวย่าพวกเขาเสทยอทก มลิใชญ่ตนัวขด้าพเจด้า
เองทกา แตญ่เปป็นดด้วยพระคยุณของพระเจด้าซถึที่งดการงอยทูญ่กนับขด้าพเจด้า” (1 คร. 15:10)

พระคยุณกระทกากลิจในเรา แตญ่มนันยนังกระททากริจออกมาจากตบัวเราดข้วย ดนังทบีที่มบีบนันทถึกไวด้ในกลิจการ 4:33: “อนัครททูตจถึง
เปป็นพยานดด้วยฤทธริธิ์เดชใหญย่ยริที่งถถึงการคมืนพระชนมร์ของพระเยซทูเจด้า และพระคคุณอบันใหญย่ยริที่งไดข้อยผย่กบับเขาทคุกคน!” พระคยุณคมือ
ความรนักทบีที่แสดงออกเปป็นการกระทกา

“...และสอันตลิสทุข...” สนันตลิสยุขเปป็นของเราเพราะพระคยุณทบีที่ชญ่วยใหด้รอดและทบีที่รนักษาของพระเจด้า พระเจด้าแหญ่งพระคยุณ
ยนังทรงเปป็นพระเจด้าแหญ่งสนันตลิสยุขดด้วย และหากไมญ่มบีพระคยุณของพระเจด้าแลด้ว สนันตลิสยุขกห็ไมญ่อาจมบีไดด้เลย!

2 เปโตร 1:2 กลญ่าววญ่า “ขอพระคคุณและสบันตริสคุขจงเพริที่มพผนแกย่ทย่านทบันงหลาย โดยรผข้จบักพระเจข้าและพระเยซทูองคร์พระผทูด้
เปป็นเจด้าของเรา”

ในโรม 15:33 เปาโลกลญ่าววญ่า “บนัดนบีนั้ขอพระเจข้าแหย่งสบันตริสคุขจงสถลิตอยทูญ่กนับทญ่านทนันั้งหลายเถลิด”
พระเยซทูตรนัสวญ่า “เรามอบสบันตริสคุขไวข้ใหข้แกย่ทย่านแลข้ว สบันตริสคุขของเราททที่ใหข้แกย่ทย่านนบันน เราใหข้ทย่านไมย่เหมชอนโลกใหข้...”

(ยอหร์น 14:27) โลกไมญ่อาจใหด้สนันตลิสยุขไดด้ โดยทางพระคยุณของพระเจด้าเทญ่านนันั้นเราจถึงจะสามารถมบีสนันตลิสยุขในความคลิด สนันตลิสยุข
ในจลิตใจ วลิธบีรนักษาความกระวนกระวายทนันั้งปวงไดด้

อลิสยาหร์ประกาศวญ่า “ใจแนญ่วแนญ่ในพระองคร์นนันั้น พระองคร์ทรงรนักษาไวด้ในสบันตริภาพอบันสมบผรณต เพราะเขาวางใจใน
พระองคร์” (อสย. 26:3)

“...จากพระเจข้าพระบริดาของเราและจากพระเยซผครริสตตเจข้า” พระเจด้าพระบลิดาทรงเปป็นแหลย่งททที่มาของพระคยุณและ
สนันตลิสยุข พระเจด้าทรงเปป็นผทูด้ทบีที่รนักเหลมือเกลินจนพระองคร์ไดด้ประทานพระเยซทูใหด้มาสลินั้นพระชนมร์เพมืที่อเรา – ใชญ่แลด้วครนับ แมด้ในยาม



ทบีที่เราตายไปแลด้วในการบาปตญ่างๆ ปราศจากเรบีที่ยวแรง ชนัที่วชด้า เปป็นศนัตรทูตญ่อพระเจด้า พระครริสตตไดข้ทรงสรินนพระชนมตเพชที่อเรา! 
ความรนักของพระเจด้าเปป็นแหลญ่งทบีที่มาของพระคยุณและสนันตลิสยุขทบันงปวง

แตญ่พระเยซทูพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดทรงเปป็นคนกลางซถึที่งโดยทางพระองคร์นนันั้นพระคยุณและสนันตลิสยุขไดด้ลงมาสทูญ่มนยุษยร์ “ไมญ่
เหมมือนโลกใหด้” – ไมญ่เลยครนับ โลกไมญ่สามารถใหด้พระคยุณหรชอสนันตลิสยุขไดด้ สภาพการณตแวดลข้อมตย่างๆไมญ่สามารถนกาพระคยุณ
หรมือสนันตลิสยุขมาไดด้ มริตรสหาย (ไมญ่วญ่าพวกเขาดบีเลลิศประเสรลิฐสนักเพบียงใด) ไมญ่สามารถใหด้พระคยุณหรมือสนันตลิสยุขไดด้ คยุณสมบนัตลิสอง
ประการนบีนั้ไดด้มาจากพระเจข้าเทย่านบันนโดยทางพระเยซผ ซถึที่งในพระองคร์นนันั้น “ความเปป็นพระเจด้าดการงอยทูญ่อยญ่างบรลิบทูรณร์ในแงญ่
รญ่างกาย” (คส. 2:9) เราครบบรลิบทูรณร์ในพระองคต์ (คส. 2:10)

ขด้อ 3: “ขด้าพเจด้าระลถึกถถึงทญ่านเมมืที่อใด ขด้าพเจด้ากห็ขอบพระคยุณพระเจด้าของขด้าพเจด้าทยุกครนันั้ง”
การขอบพระคคุณและการอธริษฐานไปดข้วยกบัน ทนันั้งสองสลิที่งเปป็นแฝดสยามฝฝ่ายวลิญญาณ เราควรขอบพระคยุณพระเจด้า

กญ่อนเสมอสกาหรนับพระพรตญ่างๆทบีที่เราไดด้รนับแลด้ว เพราะวญ่า “ของประทานอนันดบีทยุกอยญ่าง และของประทานอนันเลลิศทยุกอยญ่างยญ่อม
มาจากเบมืนั้องบน และสญ่งลงมาจากพระบลิดาแหญ่งบรรดาดวงสวญ่าง ในพระบลิดาไมญ่มบีการแปรปรวน หรมือไมญ่มบีเงาอนันเนมืที่องจากการ
เปลบีที่ยนแปลง” (ยากอบ 1:17)

การอธริษฐานคมือการททูลใหด้ทราบถถึงความตด้องการตญ่างๆทบีที่มบีแตญ่พระเยซทูเจด้าเทญ่านนันั้นทรงตอบสนองไดด้ และผทูด้เชมืที่อทนันั้ง
หลายมบีความมนัที่นใจวญ่าในพระองคร์ ทยุกความตด้องการจะไดด้รนับการตอบสนอง

เปาโลไมญ่ไดด้ประกาศขญ่าวประเสรลิฐหนถึที่งและปฏลิบนัตลิอบีกขญ่าวประเสรลิฐหนถึที่ง เขาตลิดคยุกตอนทบีที่ครลิสตจนักรในเมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้
ถมือกกาเนลิดขถึนั้นหลนังจากการกลนับใจเชมืที่อของลลิเดบีย หญลิงหมอดทูคนนนันั้นและนายคยุกคนนนันั้น และเขาอยทูญ่ในคยุกตอนทบีที่เขาเขบียน
จดหมายรนักฉบนับนบีนั้ถถึงครลิสเตบียนเหลญ่านนันั้นทบีที่อยทูญ่ทบีที่นนัที่น แตญ่ไมญ่วญ่าเขามบีบรลิบทูรณร์หรมือเผชลิญกนับความขาดแคลน เขากก็สรรเสรริญ
พระเจข้าเสมอ

ขด้อ 4: “และทยุกเวลาทบีที่ขด้าพเจด้าอธลิษฐานเพมืที่อทญ่านทยุกคน ขด้าพเจด้ากห็ททูลขอดด้วยความยลินดบี”
“และทคุกเวลาททที่ขข้าพเจข้าอธริษฐาน...” เปาโลไมญ่ใชญ่ครลิสเตบียนแบบขถึนั้นๆลงๆ เขาไมญ่ไดด้สรรเสรลิญพระเจด้าตอนทบีที่สภาพ

การณร์แวดลด้อมตญ่างๆดทูดบีและลมืมสรรเสรลิญพระองคร์เวลาทบีที่การขญ่มเหงมา เขาอธลิษฐานและชมืที่นบานในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าเสมอ 
ไมญ่วญ่าจะในคยุกหรมือนอกคยุก ไมญ่วญ่าจะมบีอยุดมสมบทูรณร์หรมือขนัดสน เขากลญ่าววญ่า “ขด้าพเจด้ารทูด้จนักทบีที่จะเผชลิญกนับความตกตที่กา และรทูด้จนัก
ทบีที่จะเผชลิญกนับความอยุดมสมบทูรณร์ ไมญ่วญ่าทบีที่ไหนหรมือในกรณบีใด ๆ ขด้าพเจด้าไดด้รนับการสนัที่งสอนใหด้เผชลิญกนับความอลิที่มทด้องและความ
อดอยาก ทนันั้งความสมบทูรณร์พทูนสยุขและความขนัดสน” (ฟป. 4:12)

บางคนเรบียกหนนังสมือฟฟีลลิปปฟีวญ่า “จดหมายฝากแหญ่งความชชที่นชมยลินดท” – และแนญ่นอนวญ่าความชมืที่นชมยลินดบีมบีอยทูญ่ทนัที่ว
จดหมายฝากฉบนับนบีนั้ทนันั้งฉบนับ ขด้อเทห็จจรลิงนบีนั้ยลิที่งโดดเดญ่นมากขถึนั้นเมมืที่อเราพลิจารณาวญ่าเปาโลตลิดคยุกอยทูญ่ตอนทบีที่เขบียน ไมญ่ตด้องสงสนัยเลย
วญ่าขณะนนันั้นเขาขาดสลิที่งของจกาเปป็นหลายสลิที่งและความสะดวกสบายทยุกรทูปแบบของชบีวลิต – หนาว หลิวและตลิดโซญ่ตรวน แตญ่จลิต
วลิญญาณของเขาทญ่วมทด้นดด้วยความชมืที่นชมยลินดบีเมมืที่อเขาชมืที่นบานในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า!

หนถึที่งในความตด้องการเรญ่งดญ่วนในครลิสตจนักรทยุกวนันนบีนั้ – ตนันั้งแตญ่ศลิษยาภลิบาลลงไปจนถถึงผทูด้ดทูแลตถึก – คมือบนัพตลิศมาแหญ่ง
ความรนักของพระเจด้า เราตด้องเรบียนรทูด้ทบีที่จะเดลินในฐานะพบีที่นด้องในพระครลิสตร์ เปป็นเพมืที่อนรญ่วมทางทบีที่ดบีตญ่อกนันและกนัน เราตด้องแสดง
โรม 5:5 ออกเปป็นการกระทกา “และความหวนังใจมลิไดด้ทกาใหด้เกลิดความละอาย เพราะเหตคุวย่าความรบักของพระเจข้าไดข้หลบัที่งไหล



เขข้าสผย่จริตใจของเรา โดยทางพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ ซจึที่งพระองคตไดข้ประทานใหข้แกย่เราแลข้ว”
พระเยซทูตรนัสแกญ่เหลญ่าผทูด้ตลิดตามของพระองคร์วญ่า “ถด้าเจด้าทนันั้งหลายรนักกนันและกนัน ดนังนบีนั้แหละคนทนันั้งปวงกห็จะรทูด้ไดด้วญ่าเจด้า

ทนันั้งหลายเปป็นสาวกของเรา” (ยอหร์น 13:35) มนันคมือความรนักนบีนั้เองทบีที่เปาโลมบีใหด้แกญ่ครลิสเตบียนเหลญ่านนันั้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีและพวก
เขากห็รนักเขาตอบเชญ่นกนัน

ขด้อ 5: “เพราะเหตยุทบีที่ทญ่านทนันั้งหลายมบีสญ่วนในขญ่าวประเสรลิฐดด้วยกนัน ตนันั้งแตญ่วนันแรกมาจนกระทนัที่งบนัดนบีนั้”
ในจดหมายฝากฉบนับนบีนั้เราอญ่านมากมายเกบีที่ยวกนับการมบีสามนัคคบีธรรม ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายเปป็นอวนัยวะของกายเดบียวกนัน เรา

เปป็นหนถึที่งเดบียวกนันในพระครลิสตร์ เราควรมบีสามนัคคบีธรรมในพระองคร์ในขญ่าวประเสรลิฐ และโดยสามบัคคทธรรมนบันนและความรบักททที่มท
ตย่อกบันและกบัน โลกของคนไมญ่เชมืที่อกห็จะทราบวญ่าเราเปป็นลทูกของพระเจด้า

สามนัคคบีธรรมในหมทูญ่ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายเปป็นสญ่วนสกาคนัญอยญ่างไมญ่ตด้องสงสนัยแหญ่งประสบการณร์ครลิสเตบียนของเรา มนันแสดงวญ่า
เราเปป็นพวกเดบียวกนับพระครลิสตร์ ประชากรของพระเจด้า – ไมญ่วญ่าจะเปป็นผทูด้ชญ่วย ผทูด้อารนักขา ผทูด้อาวยุโส ผทูด้ดทูแล สมาชลิก อาจารยร์ ผทูด้
ประกาศขญ่าวประเสรลิฐ หรมือมลิชชนันนารบี – ควรเปป็นพวกเดบียวกนับความจรลิงของพระเจด้า พวกเขาควรเหก็นพข้องตรงกบัน ไมญ่ควรมบี
การแตกแยกในพระกายของพระครลิสตร์ เราควรจนับมมือเดลินไปดด้วยกนันกนับพระองคร์และกนับกนันและกนัน แบกกางเขน รญ่วมแบญ่ง
ปปันความอนับอายและการถทูกดทูหมลิที่นเหยบียดหยาม ยลินดบีทนทยุกขร์เพราะเหห็นแกญ่พระครลิสตร์และนนับวญ่าทยุกสลิที่งเปป็นการเสบียเพมืที่อทบีที่เรา
จะไดด้พระองคต์

ขด้อ 6: “ขด้าพเจด้าแนญ่ใจในสลิที่งนบีนั้วญ่า พระองคร์ผทูด้ทรงตนันั้งตด้นการดบีไวด้ในพวกทญ่านแลด้ว จะทรงกระทกาใหด้สกาเรห็จจนถถึงวนันแหญ่ง
พระเยซทูครลิสตร์”

“แนย่ใจ...” อนัครททูตเปาโลเปป็นชายทบีที่ถญ่อมใจ เหลญ่าผทูด้รทูด้พระคนัมภบีรร์หลายทญ่านเชมืที่อวญ่าเปาโลไมญ่ใชญ่คนรทูปหลญ่อ บางคนเสนอ
วญ่าเปาโลเปป็นคนหลนังคญ่อมเลห็กนด้อยและตนัวเตบีนั้ย หลายคนเชมืที่อวญ่าเปาโลเกมือบตาบอด เราอาจกลญ่าววญ่าเปาโล “ไมญ่ใชญ่คนนญ่าดทูมาก
นนัก” แนญ่นอนวญ่าเขาไมญ่ใชญ่คนขบีนั้อวด แตญ่เขามบัที่นใจในสลิที่งทบีที่เกบีที่ยวขด้องกนับขญ่าวประเสรลิฐและเรมืที่องฝฝ่ายวลิญญาณตญ่างๆ เขาใหด้การวญ่า 
“ขห้าพเจห้ารรห้จจักพระองคตททที่ขข้าพเจข้าไดข้เชชที่อแลข้ว”

“...พระองคตผผข้ทรงตบันงตข้นการดทไวข้ในพวกทย่านแลข้ว จะทรงกระททาใหข้สทาเรก็จ...” เปาโลไมญ่เพบียงมนัที่นใจในความรอดของ
ตนัวเองเทญ่านนันั้น แตญ่เขายนังมบีความมนัที่นใจเกบีที่ยวกนับผทูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆดด้วย เขารทูด้พระประสงคร์ของพระเจด้าสกาหรนับครลิสตจนักร และเขารทูด้
วญ่าพระเจด้าจะทรงกระทกาใหด้พระประสงคร์ของพระองคร์สกาเรห็จสกาหรนับผทูด้เชมืที่อแตญ่ละคนและทยุกคน

พระครลิสตร์ทรงเปป็นผทูด้รลิเรลิที่มชบีวลิตนลิรนันดรร์: “และเมมืที่อทรงถทูกทกาใหด้เพบียบพรด้อมทยุกประการแลด้ว พระองคร์กห็ทรงกลายเปป็น
ผทูด้จนัดความรอดนลิรนันดรร์สกาหรนับคนทนันั้งปวงทบีที่เชมืที่อฟปังพระองคร์” (ฮบ. 5:9) 

พระครลิสตร์ทรงเปป็นผทูด้รลิเรลิที่มและผทูด้ทกาใหด้ความเชมืที่อของเราสกาเรห็จ: “...หมายเอาพระเยซทูเปป็นผทูด้รลิเรลิที่มความเชมืที่อ และผทูด้ทรง
ทกาใหด้ความเชมืที่อของเราสกาเรห็จ เพราะเหห็นแกญ่ความยลินดบีทบีที่มบีอยทูญ่ตรงหนด้านนันั้น พระองคร์ไดด้ทรงทนเอากางเขน ทรงถมือวญ่าความ
ละอายไมญ่เปป็นสลิที่งสกาคนัญอะไร และไดด้เสดห็จประทนับเบมืนั้องขวาพระทบีที่นนัที่งของพระเจด้าแลด้ว” (ฮบ. 12:2)

ขญ่าวประเสรลิฐของพญามารกห็คมือวญ่า แมด้วญ่าคนๆนนันั้นถผกชย่วยใหข้รอดแลข้วโดยพระคยุณของพระเจด้าโดยไมญ่พถึที่งความ
พยายามของมนยุษยร์เลยสนักนลิดเดบียว หลบังจากไดด้รนับความรอดแลด้วมนันกห็ขถึนั้นอยทูญ่กนับคนๆนนันั้นทบีที่จะรอักษาความรอดของตนและไดด้
มาซถึที่งชนัยชนะผญ่านทางความพยายามของเนมืนั้อหนนังและความคลิด แตญ่เปาโลใหด้ความมนัที่นใจแกญ่เหลญ่าวลิสยุทธลิชนทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีวญ่า



พระครลิสตร์ผทูด้ไดด้ทรงตนันั้งตด้นการดบี (ความรอด) ในพวกเขาแลด้วทรงสามารถกระทกาใหด้สกาเรห็จไดด้
“...จนถจึงวบันแหย่งพระเยซผครริสตต” เปาโลมบีสายตาจนับจด้องอยทูญ่ทบีที่วนันนนันั้น และเขามบีความแนญ่ใจวญ่าพระครลิสตร์ทรงสามารถ

ชญ่วยใหด้รอดและรอักษาผทูด้เชมืที่อทยุกคนไวด้ไดด้จนถถึงวนันนนันั้น นบีที่นญ่าจะทกาใหด้ผทูด้เชมืที่อทยุกคนมบีความมนัที่นใจอยญ่างยลิที่ง! การรนับประกนันจาก
สวรรคร์ทบีที่วญ่าพระเจด้าผทูด้ไดด้ประทานพระคยุณและสนันตลิสยุขมาทางพระเยซทูครลิสตร์เจด้าจะทรงทกาใหด้การงานแหญ่งพระคยุณนนันั้นสกาเรห็จ
แนย่นอนพอๆกบับททที่พระองคตไดข้ตบันงตข้นการนบันน! พระองคร์จะทรงกระทกาการงานแหญ่งพระคยุณตญ่อไปจนถถึงวนันแหญ่งพระเยซทูครลิสตร์ –
และสกาหรนับอนัครททูตเปาโลแลด้ว นบีที่เปป็นจยุดไคลแมกซร์อนันยลิที่งใหญญ่ วนันรนับคญ่าจด้าง วนันสวมมงกยุฎ: “เพราะอะไรเลญ่าจะเปป็นความหวนัง
หรมือความยลินดบี หรมือมงกยุฎแหญ่งความชมืที่นชมยลินดบีของเรา ตญ่อพระพนักตรร์ของพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าของเรา เมมืที่อ
พระองคร์จะเสดห็จมา กห็มลิใชญ่ทญ่านทนันั้งหลายดอกหรมือ” (1 ธส. 2:19)

เปาโลอยากใหด้วลิสยุทธลิชนเหลญ่านนันั้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีมบีความมนัที่นใจอนันเปฟีปี่ยมสยุขแหญ่งชนัยชนะครนันั้งสยุดทด้ายในวนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบี
นนันั้นเมมืที่อผทูด้รนับใชด้ทยุกคนของพระเจด้าจะไดด้รนับบกาเหนห็จสกาหรนับการทกาหนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขาอนันสนัตยร์ซมืที่อของพวกเขา ปราศจากความ
มนัที่นใจนบีนั้ เปาโลคงไมญ่สามารถผญ่านการทดสอบและสทูด้ทนความขนัดแยด้งเหลญ่านนันั้นทบีที่เขาเจออยทูญ่ตลอดไดด้ เราพบคกากลญ่าวทบีที่
แสดงออกถถึงความมนัที่นใจนบีนั้อยทูญ่ทนัที่วงานเขบียนตญ่างๆของเขา

เขาใหด้การวญ่า “ขด้าพเจด้ารทูด้จนักพระองคร์ทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้เชมืที่อ และขด้าพเจด้าเชมืที่อมนัที่นวญ่าพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถรนักษาซถึที่ง
ขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กนับพระองคร์...เรารทูด้วญ่า ทยุกสลิที่งตญ่างรญ่วมมมือกนันเพมืที่อใหด้เกลิดผลดบีแกญ่คนทนันั้งหลายทบีที่รนักพระเจด้า... ถด้าพระเจด้าทรงอยทูญ่
ฝฝ่ายเรา ใครจะขนัดขวางเราไดด้...เรามบีชนัยยลิที่งกวญ่าผทูด้พลิชลิตโดยพระองคร์ผทูด้ไดด้ทรงรนักเราทนันั้งหลาย...ขด้าพเจด้าเชมืที่อมนัที่นวญ่า แมด้ความตาย 
หรมือชบีวลิต... หรมือสลิที่งอมืที่นใด ๆ ทบีที่ไดด้ทรงสรด้างแลด้วนนันั้น จะไมญ่สามารถกระทกาใหด้เราทนันั้งหลายขาดจากความรนักของพระเจด้า ซถึที่งมบีอยทูญ่
ในพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าของเราไดด้!”

ไมญ่แปลกเลยทบีที่ชายผทูด้นบีนั้สามารถจด้องหนด้าความมรณาและกลญ่าวไดด้วญ่า “เพราะวญ่าสกาหรนับขด้าพเจด้านนันั้น การมบีชบีวลิตอยทูญ่กห็
เพมืที่อพระครลิสตร์ และการตายกก็คชอกทาไร!”

ขด้อ 7: “การทบีที่ขด้าพเจด้าคลิดอยญ่างนนันั้นเนมืที่องดด้วยทญ่านทนันั้งหลายกห็สมควรแลด้ว เพราะวญ่าขด้าพเจด้ามบีทญ่านในใจของขด้าพเจด้า 
ทญ่านทนันั้งหลายไดด้รนับสญ่วนในพระคยุณดด้วยกนันกนับขด้าพเจด้า ในการทบีที่ขด้าพเจด้าถทูกจองจกา และในการกลญ่าวแกด้ และหนยุนใหด้ขญ่าว
ประเสรลิฐนนันั้นตนันั้งมนัที่นคงอยทูญ่”

“...ขข้าพเจข้ามททย่านทบันงหลายในใจของขข้าพเจข้า” เปาโลไมญ่เพบียงคริดถถึงครลิสเตบียนชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นเทญ่านนันั้น เขายนัง
ใหด้คนเหลญ่านนันั้นอยทูญ่ในใจของเขาดด้วยความรนักอยญ่างสยุดหนัวใจดด้วย ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายควรรนักกนันและกนันจากหนัวใจ เมมืที่อเรารนักกนันและ
กนันเชญ่นนนันั้น เรากห็จะอดทนตญ่อขด้อบกพรญ่องตญ่างๆของพวกเขา เราจะพรด้อมทบีที่จะยอมรนับความอญ่อนแอตญ่างๆของพวกเขา – และ
เนมืที่องจากพวกเขาเปป็นพบีที่นด้อง เราจถึงจะพรด้อมทบีที่จะรญ่วมแบญ่งปปันภาระตญ่างๆของพวกเขา อธลิษฐานทยุกวนันเพมืที่อพวกเขา และชญ่วย
เหลมือพวกเขาในดด้านใดกห็ตามทบีที่พวกเขาตด้องการ

ไมญ่ใชญ่ผทูด้เชมืที่อทยุกคนจะเปป็นมลิชชนันนารบี ศลิษยาภลิบาล หรมือแมด้แตญ่ผทูด้ชญ่วยและผทูด้อารนักขาไดด้ แตญ่งานรบับใชข้ดข้านความกรคุณา
และความรบักแบบครริสเตทยนททที่แทข้จรริงนบันนเปปิดรบับตย่อผผข้เชชที่อทคุกคน – และงานรนับใชด้นบีนั้กญ่อใหด้เกลิดการเกห็บเกบีที่ยวทบีที่เกลิดผลมาก แมด้แตญ่
นนั้กาเยห็นสนักแกด้วทบีที่ใหด้ในพระนามของพระเยซทูกห็จะไดด้รนับบกาเหนห็จ

“ทย่านทบันงหลายไดข้รบับสย่วนในพระคคุณดข้วยกบันกบับขข้าพเจข้า ในการททที่ขข้าพเจข้าถผกจองจทา และในการกลย่าวแกข้ และหนคุน



ใหข้ขย่าวประเสรริฐนบันนตบันงมบัที่นคงอยผย่”
นนัที่นคมือ พวกเขาไดด้มบีสญ่วนดด้วยกนันกนับเขาในการปป้องกนันขญ่าวประเสรลิฐ ชาวฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นรนักเปาโลในฐานะนนักโทษ

ขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าอยญ่างทยุญ่มเทพอๆกนับทบีที่พวกเขารนักเขาขณะทบีที่เขาอยทูญ่กนับพวกเขาตญ่อหนด้า โดยประกาศขญ่าวประเสรลิฐแหญ่ง
พระคยุณมหนัศจรรยร์ของพระเจด้า พวกเขารทูด้สถึกถถึงภาระแหญ่งความทยุกขร์ยากของเขาขณะทบีที่เขาตลิดคยุกอยทูญ่ ความรนักอนันคงทนเชญ่น
นนันั้นเปป็นหลนักฐานทบีที่แทด้จรลิงของหนัวใจทบีที่ถทูกตด้องกนับพระเจด้า เมมืที่อครลิสเตบียนทนันั้งหลายเปป็นหญ่วงเกบีที่ยวกนับความทยุกขร์ของวลิสยุทธลิชนคน
อมืที่นๆและผทูด้รนับใชด้คนอมืที่นๆของพระเจด้า และเมมืที่อเรา “ทกาสลิที่งทบีที่เราทกาไดด้” เหมมือนมารบียร์ เรากห็แสดงพระคยุณออกมาเปป็นการ
กระทกา และโลกกห็จะรทูด้วญ่าเราอยทูญ่กนับพระเยซทู ความรบักททที่แทข้จรริงถผกใหข้กทาเนริดโดยทางพระคคุณเทย่านบันน

ขด้อ 8: “เพราะวญ่าพระเจด้าทรงเปป็นพยานของขด้าพเจด้าวญ่า ขด้าพเจด้าเปป็นหญ่วงทญ่านทนันั้งหลายเพบียงไรตามพระทนัยเมตตา
ของพระเยซทูครลิสตร์”

ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีเปป็นลทูกๆของเปาโลเองในความเชมืที่อนนันั้น เขาถทูกพระเจด้าใชด้เพมืที่อนกาพาคนเหลญ่านนันั้นใหด้รทูด้จนัก
ความรอด และดด้วยเหตยุนบีนั้เขาจถึงมบีความรนักอนันลถึกซถึนั้งและเปป็นเอกลนักษณร์ตญ่อพวกเขา เขาโหยหาทบีที่จะเหห็นหนด้าพวกเขาอบีก (บท
ทบีที่ 2 ขด้อ 24) และเขานญ่าจะไปเยบีที่ยมครลิสตจนักรนนันั้นในเวลาตญ่อมาอยญ่างแนญ่นอน เขาถทูกพลิจารณาคดบีและถทูกตนัดสลินใหด้พด้นผลิดใน
การถทูกจกาคยุกครนันั้งนบีนั้ เขาออกเดลินทางเพมืที่อการประกาศในตญ่างแดนตญ่อไป และเปป็นไปไดด้อยญ่างยลิที่งทบีที่วญ่าระหวญ่างการพลิจารณาคดบี
สองครนันั้งของเขา – การพลิจารณาคดบีหลนังจากจดหมายฉบนับนบีนั้และการพลิจารณาคดบีทบีที่เกลิดขถึนั้นภายหลนัง – เขาไปเยบีที่ยมครลิสตจนักร
ทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี

“...ตามพระทบัยเมตตาของพระเยซผครริสตต” หากแปลใหด้ดบีกวญ่านบีนั้คมือ “ความโหยหาของพระเยซทูครลิสตร์” เปาโลรนัก
ครลิสเตบียนชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านบีนั้ดด้วยความรนักแบบทบีที่พระเยซทูเทญ่านนันั้นทรงสามารถใสญ่ไวด้ในใจของมนยุษยร์ทบีที่ตายไดด้ พระเจด้าทรง
เปป็นความรนัก (1 ยอหร์น 4:8) และเพราะพระคยุณของพระเจด้า ความรนักจถึงไดด้ถทูกนกาลงมาสทูญ่มนยุษยร์ ความรนักไมญ่ไดด้นกาพระคยุณ
ของพระเจด้ามาสทูญ่เรา แตญ่ตรงกนันขด้าม พระคยุณของพระเจด้าไดด้นกาความรนักมา (ฮบ. 2:9) การสามนัคคบีธรรมแบบครลิสเตบียนถทูกใหด้
กกาเนลิดในความรนักและถทูกแสดงออกในการรนับใชด้อนันเสบียสละ

ขด้อ 9: “และขด้าพเจด้าอธลิษฐานขอใหด้ความรนักของทญ่านจกาเรลิญยลิที่ง ๆ ขถึนั้นในความรทูด้และในวลิจารณญาณทยุกอยญ่าง” 
ความรนักคมือลนักษณะเฉพาะตนัวอยญ่างแรกสยุดทบีที่ถทูกแสดงออกโดยผทูด้เชมืที่อแทด้สนักคน “เราทนันั้งหลายรนักพระองคร์ กห็เพราะ

พระองคร์ทรงรนักเรากญ่อน” (1 ยอหร์น 4:19) เปาโลทกาใหด้ความรบักเปป็นคกาขออยญ่างแรกและสกาคนัญทบีที่สยุดสกาหรนับผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่
เมมืองฟฟีลลิปปฟีขณะทบีที่เขาอธลิษฐานเผมืที่อคนเหลญ่านนันั้น:

“...ขอใหข้ความรบักของทย่านจทาเรริญยริที่ง ๆ ขจึนน...” ในกาลาเทบีย 5:22 เปาโลบอกเราวญ่าผลของพระวลิญญาณคมือความรนัก
ใน 1 โครลินธร์ 13:13 เขากลญ่าววญ่า “ดนังนนันั้นยนังตนันั้งอยทูญ่สามสลิที่ง คมือความเชมืที่อ ความหวนังใจ ความรนัก แตย่ความรบักใหญย่ททที่สคุด”

สลิที่งทบีที่เปาโลกกาลนังกลญ่าวตรงนบีนั้จรลิงๆแลด้วกห็คมือวญ่า เมมืที่อความรนักครอบครองทบีที่อนันเหมาะสมของมนันในใจผทูด้เชมืที่อ ทคุกสริที่งททที่
เหลชอกก็จะเพริที่มพผนขจึนน เมมืที่อใจของเราถทูกเตลิมจนเตห็มลด้นดด้วยความรนักของพระเจด้า สลิที่งทบีที่เตห็มลด้นนนันั้นกห็จะเปป็นพรแกญ่ผทูด้อมืที่น: “...จง
ลองดทูเราในเรมืที่องนบีนั้วญ่า เราจะเปปิดบรรดาชญ่องฟป้าสวรรคร์ใหด้เจด้า และเทพรอยญ่างลด้นไหลมาใหด้เจด้าหรมือไมญ่” (มลค. 3:10)

ในยอหร์น 7:37 ในวนันสยุดทด้ายของเทศกาลอยทูญ่เพลิง “พระเยซทูทรงยมืนและประกาศวญ่า “ถด้าผทูด้ใดกระหาย ผทูด้นนันั้นจงมาหา
เราและดมืที่ม!”



ในยอหร์น 4:14 พระเยซทูตรนัสแกญ่หญลิงชาวสะมาเรบียผทูด้นนันั้นวญ่า “ผทูด้ใดทบีที่ดมืที่มนนั้กาซถึที่งเราจะใหด้แกญ่เขานนันั้นจะไมญ่กระหายอบีกเลย 
แตญ่นนั้กาซถึที่งเราจะใหด้เขานนันั้นจะบนังเกลิดเปป็นบญ่อนนั้กาพยุในตนัวเขาพลยุญ่งขถึนั้นถถึงชบีวลิตนลิรนันดรร์”

ในยอหร์น 7:38 พระองคร์ตรนัสวญ่า “ผทูด้ทบีที่เชมืที่อในเรา ตามทบีที่พระคนัมภบีรร์ไดด้กลญ่าวไวด้แลด้ววญ่า ‘แมญ่นนั้กาทบีที่มบีนนั้กาประกอบดด้วยชบีวลิต
จะไหลออกมาจากภายในผทูด้นนันั้น’”

ดนังนนันั้นในยอหร์น 7:37 เราจถึงมบีการไหลอยผย่ภายใน  ในยอหร์น 4:14 เรามบีการไหลขจึนนมา และในยอหร์น 7:38 เรามบีการ
ไหลลข้นซถึที่งกญ่อใหด้เกลิดธารพระพรหลายสายแกญ่มนยุษยชาตลิ! แตญ่หนทางเดบียวทบีที่ความรนักของพระเจด้าจะถทูกแผญ่กระจายออกไป 
เพมืที่อไหลลด้นและเปป็นพรแกญ่ผทูด้อมืที่น คมือโดยทางพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (รม. 5:5)

“...ในความรผข้และในวริจารณญาณทคุกอยย่าง” ความรนักของพระเจด้าในใจของเราใหด้กกาเนลิดความรทูด้ ในสยุภาษลิต 1:7 เรา
อญ่านวญ่า “ความยกาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นบย่อเกริดของความรทูด้ คนโงญ่ยญ่อมดทูหมลิที่นปปัญญาและคกาสนัที่งสอน” ใน 1 ยอหร์น 4:7 พระ
วจนะของพระเจด้าบอกเราวญ่า “ทญ่านทบีที่รนักทนันั้งหลาย ขอใหด้เรารนักซถึที่งกนันและกนัน เพราะวญ่าความรนักมาจากพระเจด้า และทยุกคน
ทบีที่รนักกห็บนังเกลิดจากพระเจด้า และรทูด้จนักพระเจด้า”

“วริจารณญาณ” (การรทูด้จนักแยกแยะหรมือความเขด้าใจลถึกซถึนั้ง) หมายความวญ่าผทูด้เชมืที่อจะตด้องมบีการรนับรทูด้ทบีที่รวดเรห็ว และ
วญ่องไวตญ่อสลิที่งใดกห็ตามและทยุกสลิที่งทบีที่จะขนัดขวางไมญ่ใหด้ความรนักของพระเจด้าซถึมซาบไปทนัที่วใจและชบีวลิตของเรา และไหลออกผญ่านตนัว
เราไปเปป็นพรแกญ่ผทูด้อมืที่น เราควรวญ่องไวทบีที่จะตนัดสลินตนัวเอง – แมด้แตญ่ความคลิดตญ่างๆของเรา – เกรงวญ่าเราจะกลญ่าวหรมือทกาบางสลิที่งทบีที่
จะขนัดขวางเหตยุแหญ่งพระครลิสตร์

พระวลิญญาณขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทกาใหด้เรา “มบีความเขด้าใจอนันวญ่องไว” (อสย. 11:3) ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายมบีพระวลิญญาณ
ขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ และผลของพระวริญญาณคชอความรบัก หากเราถทูกซถึมซาบและไหลลด้นดด้วยความรนักของ
พระเจด้า เรากห็จะวญ่องไวในการตรวจจนับสลิที่งเหลญ่านนันั้นทบีที่จะทกาใหด้เราหมดไฟและทกาใหด้ความรนักของเราทบีที่มบีตญ่อพระเจด้าและตญ่อ
เพมืที่อนมนยุษยร์ของเรานด้อยลง

จลิตวลิญญาณแหญ่งการแยกแยะ (การตรวจจนับความชนัที่วรด้าย) ถทูกมอบใหด้โดยและผญ่านทางความรนัก และเปป็นประโยชนร์
มากๆตญ่อผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลาย บารนาบนัสมบีของประทานอนันไมญ่ธรรมดานบีนั้ของการรทูด้จนักแยกแยะ เมมืที่อสาวกคนอมืที่นๆกลนัวเซาโลแหญ่ง
ทารซนัส (ซถึที่งกลนับใจเชมืที่อและกลายเปป็นเปาโลผทูด้เปป็นอนัครททูตแลด้ว) บารนาบนัสกห็แยกแยะวญ่าชายผทูด้นบีนั้บนัดนบีนั้อยผย่ฝฝ่ายพวกเขาแลด้ว
แทนทบีที่จะตย่อสผข้พวกเขา

“ครนันั้นเซาโลไปถถึงกรยุงเยรทูซาเลห็มแลด้ว ทญ่านใครญ่จะคบใหด้สนลิทกนับพวกสาวก แตญ่เขาทนันั้งหลายกลนัว เพราะไมญ่เชมืที่อวญ่าเซา
โลเปป็นสาวก แตญ่บารนาบนัสไดด้พาทญ่านไปหาพวกอนัครททูต แลด้วเลญ่าใหด้เขาฟปังวญ่าเซาโลไดด้เหห็นองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทบีที่กลางทาง และ
พระองคร์ตรนัสแกญ่ทญ่าน ทญ่านจถึงประกาศออกพระนามพระเยซทูโดยใจกลด้าหาญในเมมืองดามนัสกนัส” (กลิจการ 9:26-27)

จลิตวลิญญาณแหญ่งการแยกแยะแบบเดบียวกนันนบีนั้ถทูกพบในบารนาบนัสทบีที่เมมืองอนันทลิโอก (กลิจการ 11:22, 23) และเขาเปป็น
ผทูด้ทบีที่รทูด้จนักแยกแยะวญ่ายอหร์นมาระโกกลนับคมืนดบีกนับพระเจด้าแลด้วและทนันั้งๆทบีที่มาระโกลด้มเหลวกญ่อนหนด้านนันั้น เขากห็ควรไดด้รนับอนยุญาต
ใหด้รญ่วมเดลินทางไปกนับเหลญ่าบยุรยุษทบีที่อายยุมากกวญ่าในการเดลินทางของพวกเขาเพมืที่อไปประกาศในตญ่างแดน (กลิจการ 15:37-39)

ความสยุขมบีแกญ่ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่รทูด้จนักแยกแยะไดด้อยญ่างรวดเรห็วในสลิที่งตญ่างๆแหญ่งพระคยุณและทบีที่วญ่องไวพอๆกนันในการ
แยกแยะสลิที่งเหลญ่านนันั้นทบีที่ไมย่ไดข้เกลิดจากพระคยุณ – สลิที่งตญ่างๆทบีที่ชนัที่วรด้าย แมด้วญ่ามองภายนอกอาจไมญ่เปป็นเชญ่นนนันั้น ซาตานเปป็นผทูด้เหลบีที่ยม



จนัดและกลอยุบายตญ่างๆของมนันนนันั้นแยบยล แตญ่พระวลิญญาณของพระเจด้าทรงเปป็นพยานกนับวลิญญาณของผทูด้เชมืที่อในการแยกแยะ
สลิที่งเหลญ่านบีนั้ไดด้ 

ขด้อ 10: “เพมืที่อทญ่านทนันั้งหลายจะสนังเกตไดด้วญ่าสลิที่งใดประเสรลิฐทบีที่สยุด และเพมืที่อทญ่านจะไดด้เปป็นคนซมืที่อสนัตยร์ และไมญ่เปป็นทบีที่ตลิไดด้ 
จนถถึงวนันของพระครลิสตร์”

Lightfoot – หนถึที่งในนนักวลิชาการผทูด้ยลิที่งใหญญ่ทบีที่สยุดดด้านภาษากรบีก – บอกเราวญ่าการแปลทบีที่ดบีกวญ่าเดลิมในขด้อนบีนั้คมือ “เพมืที่อ
ทญ่านทนันั้งหลายจะสนังเกตสลิที่งตญ่างๆทบีที่แตกตย่าง” มนันตด้องอาศนัยการแยกแยะฝฝ่ายศบีลธรรมเพบียงเลห็กนด้อยเพมืที่อทบีที่จะแยกแยะระหวญ่าง
สลิที่งตญ่างๆทบีที่ตรงขด้ามกนัน เชญ่น ความรนักและความเกลบียด, ความสวญ่างและความมมืด แตญ่ความหมายตรงนบีนั้คมือ “สริที่งตย่างๆททที่กข้าวลนทา”
เปาโลอธลิษฐานขอใหด้ผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นมบีวลิจารณญาณทบีที่จะตนัดสลิน – ไมญ่เพบียงสลิที่งตญ่างๆทบีที่ดทและสลิที่งตญ่างๆทบีที่เลวเทญ่านนันั้น
แตญ่สริที่งตย่างๆททที่ดดและสริที่งเหลย่านบันนททที่ดดกวว่าดข้วย 

คกากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “สนังเกต” หมายความวญ่า แบย่งแยก – นนัที่นคมือ ทดสอบ หรมือประทนับตราอนยุมนัตลิสลิที่งหนถึที่งแทนทบีที่
จะเปป็นอบีกสลิที่งหนถึที่ง มบีความสนัมพนันธร์ระหวญ่างสองขด้อนบีนั้ – ขด้อ 10 จรลิงๆแลด้วเปป็นการตญ่อเนมืที่องของความจรลิงในขด้อ 9 การตนัดสลิน
และวลิจารณญาณเปป็นของประทานแทด้จรลิงของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ แตญ่ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายตด้องอธริษฐานขอของประทานเหลญ่านบีนั้
เพมืที่อทบีที่พวกเขาจะสามารถอนยุมนัตลิสลิที่งตญ่างๆทบีที่ดทกวย่า

เรมืที่องนญ่าเศรด้าเกบีที่ยวกนับครลิสเตบียนจกานวนมากเหลมือเกลินในวนันนบีนั้กห็คมือวญ่า พวกเขาไมญ่สนใจเกบีที่ยวกนับการดกาเนลินชบีวลิตทบีที่
บรลิสยุทธลิธิ์ อยุทลิศตนและแยกตนันั้งไวด้ พวกเขาไมญ่สนใจวญ่าการเลลิกนลิสนัยหรมือการประพฤตลิหนถึที่งทบีที่ไมญ่ดบีจะทกาใหด้พวกเขาเปป็นครลิสเตบียนทบีที่
ดบีขถึนั้นหรมือไมญ่ พวกเขาถามวญ่า “ถด้าฉนันเตด้นรกาจะบาปไหม? การเลญ่นไพญ่เปป็นบาปไหม?” และอบีกหลายสลิบสลิที่ง ครลิสเตบียนทนัที่วๆไปดทู
เหมมือนอยากจะรทูด้วญ่าเขาสามารถใชข้ชทวริตเฉทยดนรกไดข้ขนาดไหนโดยไมย่ตข้องไปททที่นบัที่น! ผทูด้เชมืที่อจกานวนมากเหลมือเกลินพอใจทบีที่แคญ่ไดด้
เขด้าประตทูสวรรคร์ แตญ่ความปรารถนาของลทูกทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วทยุกคนของพระเจด้าควรจะเปป็น “ฉนันทกาสลิที่งใดไดด้ – หรมือเลลิกทกาสลิที่ง
ใดไดด้ – ทบีที่จะทกาใหด้ฉนันเปป็นครลิสเตบียนทบีที่ดบีขถึนั้นและชญ่วยใหด้ฉนันสามารถนกาสงญ่าราศบีมาสทูญ่พระเจด้าไดด้?”

มนันเปป็นเรมืที่องดบีทบีที่จะปรนนลิบนัตลิพระเจด้าแหย่งหนใดกก็ตาม แตญ่หากเราอยากไดด้รนับพระคยุณอนันอยุดมของพระองคร์ เรากห็ตด้อง
ปรนนลิบนัตลิในสถานทบีที่และในหนด้าทบีที่รนับผลิดชอบใดกห็ตามทบีที่พระองคร์ทรงนกา ใน 1 โครลินธร์ 2:16 เปาโลกลญ่าววญ่า “...เรากก็มทพระทบัย
ของพระครริสตต” ไมญ่มบีขด้ออด้างสกาหรนับความโฉดเขลาฝฝ่ายวลิญญาณหากเราจะยอมใหด้องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าควบคยุมชบีวลิตของเรา
อยญ่างเตห็มทบีที่ – จลิตใจ วลิญญาณและรญ่างกาย

“...เพชที่อทย่านจะไดข้เปป็นคนซชที่อสบัตยต...” เปาโลอธลิษฐานขอใหด้ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีอนยุมนัตลิสลิที่งเหลญ่านนันั้นทบีที่จะทกาใหด้
พระเจด้าพอพระทนัย ถวายเกบียรตลิและสงญ่าราศบีแดญ่พระเจด้าจนถถึงทบีที่สยุด นบีที่ควรเปป็นความปรารถนาของเราในวนันนบีนั้ เราถทูกเตมือนวญ่า
“...และอยญ่าทกาใหด้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ของพระเจด้าเสบียพระทนัย เพราะโดยพระวลิญญาณนนันั้นทญ่านไดด้ถทูกประทนับตราหมายทญ่าน
ไวด้จนถถึงวนันทบีที่ทรงไถญ่ใหด้รอด” (อฟ. 4:30) – และเราควรเผชลิญขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าหากเราไมญ่ทกาใหด้พระเจด้าพอพระทนัยในสลิที่งทบีที่เรา
กกาลนังทกาอยทูญ่ เรากห็กกาลนังทกาใหด้พระเจด้าไมย่พอพระทบัย! ไมญ่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกวญ่าเปป็นกลางกนับพระเจด้า

นนักวลิชาการหลายทญ่านบอกเราวญ่า “ซมืที่อสนัตยร์” มาจากคกาทบีที่มบีความหมายวญ่า “แสงอาทลิตยร์” หรมือมบีความหมายเมมืที่อ
แปลตรงตนัววญ่า “ตนัดสลินในแสงอาทลิตยร์” ชญ่างเปป็นคกากลญ่าวทบีที่ยลิที่งใหญญ่! ไมญ่มบีสลิที่งใดนญ่าสงสนัย ทยุกสลิที่งชนัดเจนดยุจดวงอาทลิตยร์ยามเทบีที่ยง
วนัน! กลญ่าวในแงญ่ฝฝ่ายวลิญญาณ ทยุกสลิที่งทบีที่เราพทูด ทยุกสลิที่งทบีที่เรากระทกา และทยุกสลิที่งทบีที่เราเปป็น ควรถทูกตนัดสลินในลกาแสงทบีที่สอดสญ่องแหญ่ง



ความจรลิงของพระเจด้า คยุณเหห็นแลด้ววญ่ามนันเปป็นไปไดด้อยญ่างยลิที่งทบีที่ผทูด้เชมืที่อคนหนถึที่งจะระมนัดระวนังสยุดๆเกบีที่ยวกนับสลิที่งตญ่างๆทบีที่โดดเดย่น แตญ่กห็
ละเลยรายละเอบียดเลห็กนด้อยมากๆในชบีวลิตประจกาวนันทบีที่คนอมืที่นๆอาจสะดยุดลงนรกไดด้

ยอหร์นประกาศวญ่า “แลด้วนบีที่เปป็นขด้อความทบีที่เราไดด้ยลินจากพระองคร์ และประกาศแกญ่ทญ่านทนันั้งหลาย คมือวญ่าพระเจผู้าทรง
เปป็นความสวท่าง และไมท่มทความมชดอยผท่ในพระองคต์เลย” (1 ยอหร์น 1:5) ไมญ่มบี “แสงรกาไร” กนับพระเจด้า พระองคร์ทรงเปป็นแสง
สวญ่างจด้า ผทูด้แตญ่งเพลงสดยุดบีบอกเราวญ่าพระวจนะของพระเจด้าเปป็นโคมสกาหรนับเทด้าของเราและเปป็นความสวญ่างแกญ่มรรคาของเรา 
(เพลงสดยุดบี 119:105) ยากอบบอกเราวญ่าพระวจนะเปป็นกระจกสญ่อง (ยากอบ 1:23)

เราอาจเปรบียบเทบียบพระวจนะของพระเจด้ากนับรนังสบีเออ๊กซร์ซถึที่ง เมมืที่อเรามองเขด้าไปในพระราชบนัญญนัตลิแหญ่งเสรบีภาพอนัน
สมบทูรณร์ ตรวจคด้นใจของเราและชญ่วยใหด้เราสามารถมองเหห็นตนัวเราเองในความสวญ่างทบีที่แทด้จรลิงแหญ่งเรมืที่องตญ่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ 
ครลิสเตบียนทบีที่ดกาเนลินชบีวลิตในใจกลางแหญ่งความรนักของพระเจด้าจะพบวญ่าตนัวเองอยทูญ่ในใจกลางแหญ่งพระประสงคต์ของพระเจด้า 
บยุคคลเชญ่นนนันั้นไมญ่รนังเกบียจการคด้นดทูพระวจนะของพระเจด้า และการยอมใหด้แสงสวญ่างแหญ่งความจรลิงของพระเจด้าสอดสญ่องใจและ
ชบีวลิตของเขาเอง

ใน 1 เปโตร 2:2 เราอญ่านวญ่า “เชญ่นเดบียวกนับพวกเดห็กทารกแรกเกลิด จงปรารถนานนั้กานมอนันบรลิสยุทธลิธิ์แหญ่งพระวจนะ เพมืที่อ
จะทกาใหด้ทญ่านทนันั้งหลายเตลิบโตขถึนั้น” ในขด้อนบีนั้ “อนันบรลิสยุทธลิธิ์” อาจแปลไดด้ดด้วยวญ่า “ไมญ่ถทูกทกาใหด้เจมือปน” – นนัที่นคมือบรลิสยุทธลิธิ์ ไมญ่ถทูก
ผสม ปราศจากสารปรยุงแตญ่ง นนั้กานมบรลิสยุทธลิธิ์ทบีที่ไมญ่ถทูกแตะตด้องโดยผทูด้ชนัที่วรด้ายนนันั้น ผทูด้เชมืที่อจะตด้องรนับประทานพระวจนะของพระเจด้า 
– พระวจนะอบันบรริสคุทธริธิ์ซถึที่งไมญ่ถทูกผสมดด้วยประเพณบี หลนักเกณฑร์ทบีที่ไมญ่มบีขด้อพลิสทูจนร์ และความคลิดตญ่างๆทบีที่มนยุษยร์สรด้างขถึนั้นมา มนันไมญ่
สกาคนัญวญ่าเราคริดอะไรหรมือนนักวลิชาการกลยุญ่มหนถึที่งตบัดสรินใจอะไรเกบีที่ยวกนับพระวจนะของพระเจด้า หากเราอยากดกาเนลินชบีวลิตของ
เราในแบบทบีที่พอพระทนัยพระเจด้า เรากห็ตด้องรนับประทานพระวจนะ – ทบีที่ไมญ่มบีวนันผลิดพลาดและทบีที่ไมญ่มบีวนันเปลบีที่ยนแปลง “ถถึงแมด้ทยุก
คนจะพทูดมยุสากห็ขอใหด้พระเจด้าทรงสนัตยร์จรลิงเถลิด” (โรม 3:4)

ผทูด้รนับใชด้คนหนถึที่งเคยเทศนาคกาเทศนาหนถึที่งในหนัวขด้อ ชายสทที่คนนบันน คนแรกคมือ “ชายผทูด้ทบีที่โลกมองเหห็น” คนทบีที่สองคมือ 
“ชายผทูด้ทบีที่เพชที่อนๆของเรามองเหห็น” คนทบีที่สามคมือ “ชายผทูด้ทบีที่ตบัวเราเองมองเหห็น” และคนทบีที่สบีที่คมือ “ชายผผข้ททที่พระเจข้าทรงมองเหก็น”
แนญ่นอนวญ่าคนทบีที่สกาคนัญทบีที่สยุดในสบีที่คนนบีนั้คมือ ชายผทูด้ทบีที่พระเจด้าทรงมองเหห็น พระองคร์ทรงทราบความคลิดตญ่างๆของเรา พระองคร์ทรง
ทราบความมยุญ่งหมายแหญ่งใจของเรา เสด้นผมบนศบีรษะของเราถทูกนนับไวด้แลด้ว ดนังนนันั้นมนันจถึงไมญ่ใชญ่สลิที่งทบีที่ผทูด้คนคลิดเกบีที่ยวกนับเราและ
ไมญ่ใชญ่สลิที่งทบีที่โลกอาจพทูดเกบีที่ยวกนับตนัวเราทบีที่เปป็นสลิที่งสกาคนัญ: มนันคมือสลิที่งทบีที่พระเจด้าทรงมองเหห็นและทรงทราบเกบีที่ยวกนับตนัวเราทบีที่สกาคนัญ
อยญ่างแทด้จรลิง

“...และไมย่เปป็นททที่ตริไดข้...” ใน 2 โครลินธร์ 6:3 เปาโลเตมือนสตลิผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายใหด้ดกาเนลินชบีวลิตอยญ่างปราศจากเหตยุสะดยุด 
“เพมืที่อมลิใหด้การทบีที่เรารนับใชด้ปฏลิบนัตลินนันั้นเปป็นทบีที่เขาจะตลิเตบียนไดด้” ใน 1 โครลินธร์ 10:32 เขาบอกเราวญ่า “อยญ่าเปป็นตด้นเหตยุทบีที่ทกาใหด้พวก
ยลิว หรมือพวกตญ่างชาตลิ หรมือครลิสตจนักรของพระเจด้าหลงผลิดไป” ในฮบีบรทู 12:13 เราอญ่านวญ่า “จงกระทกาทางทบีที่เทด้าของทญ่านจะ
เดลินไปนนันั้นใหด้ตรงไป เพมืที่ออาการทบีที่ทกาใหด้งญ่อยจะมลิไดด้กกาเรลิบขถึนั้น แตญ่จะไดด้หายเปป็นปกตลิ” เราควรระมนัดระวนังวญ่าสลิที่งใดกห็ตามทบีที่เรา
กระทกานนันั้นถทูกกระทกาเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดญ่พระเจด้าและเพมืที่อการเสรลิมสรด้างเพมืที่อนผทูด้เชมืที่อของเรา

“...จนถจึงวบันของพระครริสตต” ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายจะตด้องระมนัดระวนังเกบีที่ยวกนับการดกาเนลินชบีวลิตของตนนานขนาดไหน? สญ่วน
นบีนั้ของขด้อนบีนั้ตอบคกาถามนนันั้น เราจะตด้องดกาเนลินชบีวลิตอยญ่างสอดคลด้องกนับทบีที่พระเจด้าทรงนกาวนันตญ่อวนัน โดยระมนัดระวนังในทยุกสลิที่งทบีที่เรา



กระทกา โดยเฝป้าคอยและทกางานจนกวญ่าพระเยซทูเสดห็จมา (ทต. 2:11-14) ครลิสเตบียนทบีที่รอคอยพระเยซทูอยทูญ่ตลอดเวลาจะระมนัด
ระวนังมากๆวญ่าเขาไปทบีที่ไหนและเขาทกาอะไร

ยอหร์นพทูดถถึงคนเหลญ่านนันั้นทบีที่จะละอายเมมืที่อพระเยซทูเสดห็จมา: “และบนัดนบีนั้ลทูกเลห็ก ๆ ทนันั้งหลายเออ๋ย จงดการงอยทูญ่ในพระองคร์
เพมืที่อวญ่าเมมืที่อพระองคร์ทรงมาปรากฏ เราทนันั้งหลายจะไดด้มบีใจกลด้า และไมญ่มบีความละอายเฉพาะพระองคร์เมมืที่อพระองคร์เสดห็จมา” 
(1 ยอหร์น 2:28)

ขด้อ 11: “จะไดด้เปป็นผทูด้ทบีที่บรลิบทูรณร์ดด้วยผลของความชอบธรรม ซถึที่งเกลิดขถึนั้นโดยพระเยซทูครลิสตร์ เพมืที่อถวายพระเกบียรตลิและ
ความสรรเสรลิญแดญ่พระเจด้า”

“จะไดข้เปป็นผผข้ททที่บรริบผรณตดข้วยผลของความชอบธรรม...” ในแงญ่ของการตนัดสลินคดบี ผทูด้เชมืที่อเปป็นคนชอบธรรมตญ่อพระพนักตรร์
พระเจด้า เราครอบครองความชอบธรรมของพระเจด้าโดยความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลด้วของพระเยซทูครลิสตร์ เราเปป็นผทูด้
เขด้าสญ่วนในสภาพของพระเจด้า “เหตยุฉะนนันั้นถด้าผทูด้ใดอยทูญ่ในพระครลิสตร์ ผทูด้นนันั้นกห็เปป็นคนทบีที่ถทูกสรด้างใหมญ่แลด้ว สลิที่งเกญ่า ๆ กห็ลญ่วงไป ดทูเถลิด 
สลิที่งสารพนัดกลายเปป็นสลิที่งใหมญ่ทนันั้งนนันั้น” (2 คร. 5:17)

ในฤทธลิธิ์เดชแหญ่งชบีวลิตใหมญ่ของเขาผญ่านทางการอนัศจรรยร์แหญ่งการบนังเกลิดฝฝ่ายวลิญญาณ ผทูด้เชมืที่อ “ประพฤตลิการชอบ
ธรรม”: “ลทูกเลห็ก ๆ ทนันั้งหลายเออ๋ย อยญ่าใหด้ใครชนักจทูงทญ่านใหด้หลง ผทูด้ทบีที่ประพฤตลิการชอบธรรมกห็เปป็นผทูด้ชอบธรรม เหมมือนอยญ่าง
พระองคต์ทรงเปป็นผทูด้ชอบธรรม” (1 ยอหร์น 3:7)

ในคกาเทศนาบนภทูเขาพระเยซทูตรนัสวญ่า “ทญ่านทนันั้งหลายจะรทูด้จนักพวกเขาโดยผลตญ่างๆของพวกเขา” มนันเปป็นเรมืที่องผลิด
ธรรมชาตลิทบีที่คนไมญ่เชมืที่อจะเกลิดผลแหญ่งความชอบธรรม และมนันกห็ผลิดธรรมชาตลิพอๆกนันทบีที่ครริสเตทยนจะเกลิดผลแหญ่งความไมย่ชอบ
ธรรม ตด้นแอปเปปิฟื้ลออกผลเปป็นลทูกแอปเปปิฟื้ล – ไมญ่ใชญ่ลทูกพลนัมหรมือลทูกแพรร์ มนันไมญ่ใชญ่ธรรมชาตลิของตด้นแอปเปปิฟื้ลทบีที่จะออกผลอมืที่น
นอกจากแอปเปปิฟื้ล และมนันไมญ่ใชญ่ธรรมชาตลิของครลิสเตบียนทบีที่จะเกลิดผลตญ่างๆแหญ่งความไมญ่ชอบธรรม 

ครลิสเตบียนทนันั้งหลายเปป็น “คนของพระครลิสตร์” พวกเขามบีลนักษณะเฉพาะตนัวตามแบบพระเจด้า พวกเขาอยทูญ่ในพระ
ครลิสตร์ เปาโลกกาลนังกลญ่าวซนั้กาความจรลิงเดบียวกนับทบีที่ถทูกพบในอลิสยาหร์ 61:3:

“...เพมืที่อจนัดใหด้บรรดาผทูด้ทบีที่ไวด้ทยุกขร์ในศลิโยน เพมืที่อประทานความสวยงามแทนขบีนั้เถด้าใหด้เขา นนั้กามนันแหญ่งความยลินดบีแทนการ
ไวด้ทยุกขร์ ผด้าหญ่มแหญ่งการสรรเสรลิญแทนจลิตใจทบีที่ทด้อถอย เพมืที่อคนจะเรบียกเขาวญ่าตด้นไมด้แหญ่งความชอบธรรม ทบีที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรง
ปลทูกไวด้ เพมืที่อพระองคร์จะทรงไดด้รนับสงญ่าราศบี”

ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้ถทูกปลทูกไวด้แลด้วในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า และดนังนนันั้นพวกเขาจถึงควรเกลิดผลตญ่างๆซถึที่งเปป็น
โดยพระเยซทูครลิสตร์ผญ่านทางพระคยุณของพระองคร์ เพมืที่อทบีที่พระองคร์จะทรงไดด้รนับสงญ่าราศบีผญ่านทางการเกลิดผลของพวกเขา

“...ซจึที่งเกริดขจึนนโดยพระเยซผครริสตต เพชที่อถวายพระเกทยรตริและความสรรเสรริญแดย่พระเจข้า” บรรดาผลแหญ่งความชอบ
ธรรมอยทูญ่ “ในพระครลิสตร์” และ “โดยพระครลิสตร์” เชญ่นกนัน พระองคร์ทรงปลทูกตด้นไมด้แหญ่งความชอบธรรมในใจของเรา ใน
ยอหร์น 15:1, 2 พระองคร์ตรนัสวญ่า “เราเปป็นเถาองยุญ่นแทด้ และพระบลิดาของเราทรงเปป็นผทูด้ดทูแลรนักษา กลิที่งทยุกกลิที่งในเราทบีที่ไมญ่ออกผล 
พระองคร์กห็ทรงตนัดทลินั้งเสบีย และกริที่งทคุกกริที่งททที่ออกผล พระองคตกก็ทรงลริดเพชที่อใหข้ออกผลมากขจึนน” หากเราอยากถวายเกบียรตลิ
พระเจด้า เหมมือนอยญ่างทบีที่เราควรกระทกา เรากห็ตด้องเกลิดผลมาก (ยอหร์น 15:5)

ขด้อ 12: “พบีที่นด้องทนันั้งหลาย ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้ทญ่านทราบวญ่า การทนันั้งปวงทบีที่อยุบนัตลิขถึนั้นกนับขด้าพเจด้านนันั้น ไดด้กลนับเปป็นเหตยุใหด้



ขญ่าวประเสรลิฐแผญ่แพรญ่กวด้างออกไป”
มนันไมญ่สกาคนัญวญ่าเกลิดอะไรขถึนั้นกนับเปาโลตราบใดทบีที่ขญ่าวประเสรลิฐแผญ่แพรญ่กวด้างออกไป ดนังทบีที่ผมไดด้กลญ่าวไวด้กญ่อนหนด้านบีนั้แลด้ว

เชมืที่อกนันวญ่าเปาโลเปป็นคนตนัวเตบีนั้ยและไมญ่นญ่าจะรทูปหลญ่อเลย แตญ่เขาเปป็นยบักษตใหญย่ฝฝ่ายวริญญาณอยญ่างแทด้จรลิง เจด้าชายแหญ่งอนัครททูต 
บยุรยุษผทูด้เปฟีปี่ยมดด้วยฤทธลิธิ์เดชมหาศาลและดทูเหมมือนจะเปป็นผทูด้ทบีที่ครลิสตจนักรในสมนัยนนันั้นขาดไมญ่ไดด้เลย กระนนันั้นเขากห็ถมือวญ่าตนัวเองเปป็น
คนทบีที่ไมญ่สกาคนัญอะไร เขายถึดถมือจยุดยมืนเชญ่นนนันั้นเพมืที่อขญ่าวประเสรลิฐทบีที่วญ่าไมญ่วญ่าสลิที่งใดกห็ตามทบีที่โลกถมือวญ่าเปป็นการไดด้ เขากลนับถมือวญ่า
เปป็นการเสบียเพราะเหห็นแกญ่ความรทูด้เกบีที่ยวกนับพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าของเขา

ในโรม 1:16 เปาโลกลญ่าววญ่า “...ดด้วยวญ่าขด้าพเจด้าไมญ่มบีความละอายในเรมืที่องขญ่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวญ่าขญ่าว
ประเสรลิฐนนันั้นเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า เพมืที่อใหด้ความรอดแกญ่ทยุกคนทบีที่เชมืที่อ พวกยลิวกญ่อน และพวกกรบีกดด้วย”

ใน 1 โครลินธร์ 9:16 เขาประกาศวญ่า “เพราะถถึงแมด้วญ่าขด้าพเจด้าประกาศขญ่าวประเสรลิฐนนันั้นขด้าพเจด้าไมญ่มบีเหตยุทบีที่จะอวดไดด้ 
เพราะจกาเปป็นทบีที่ขด้าพเจด้าจะตด้องประกาศ ถข้าขข้าพเจข้าไมย่ประกาศขย่าวประเสรริฐวริบบัตริจะเกริดแกย่ขข้าพเจข้า!”

เปาโลไมญ่ใชญ่แคญ่นนักเทศนร์หรมือผทูด้ประกาศขญ่าวประเสรลิฐเทญ่านนันั้น เขาโอด้อวดและชมืที่นบานในการประกาศขด้อความแหญ่ง
ความรอดของเขาดด้วย เขาหวงแหนขญ่าวประเสรลิฐแหญ่งพระคยุณของพระเจด้า และในกาลาเทบีย 1:8, 9 เขาเตมือนวญ่า “...แตญ่
แมด้วญ่าเราเองหรมือททูตสวรรคร์ ถด้าประกาศขญ่าวประเสรลิฐอมืที่นแกญ่ทญ่าน ซถึที่งขนัดกนับขญ่าวประเสรลิฐทบีที่เราไดด้ประกาศแกญ่ทญ่านไปแลด้วกห็ใหด้
ผทูด้นนันั้นถทูกสาปแชญ่ง ตามทบีที่เราไดด้พทูดไวด้กญ่อนแลด้ว บนัดนบีนั้ขด้าพเจด้าพทูดอบีกวญ่า ถด้าผทูด้ใดประกาศขญ่าวประเสรลิฐอมืที่นแกญ่ทญ่านทบีที่ขนัดกนับขญ่าว
ประเสรลิฐซถึที่งทญ่านไดด้รนับไวด้แลด้ว ผผข้นบันนจะตข้องถผกสาปแชย่ง!”

ความปรารถนาของเปาโลกห็คมือ การนกาขญ่าวดบีนบีนั้ไปยนังสยุดปลายแผญ่นดลินโลกในสมนัยของเขา เขาประกาศแกญ่พวกนนับถมือ
พระอมืที่นในแควด้นกาลาเทบีย เขาประกาศในเมมืองเอเฟซนัส ศทูนยร์กลางแหญ่งการนนับถมือรทูปเคารพ เขาประกาศในเมมืองฟฟีลลิปปฟีและ
ในเมมืองโคโลสบี และเราทราบวญ่าหนถึที่งในความปรารถนายลิที่งใหญญ่ทบีที่สยุดของเขาคมือ การนกาขญ่าวประเสรลิฐแหญ่งพระคยุณของพระเจด้า
ไปยนังกรยุงโรมนครแหญ่งจนักรวรรดลิธิ์ – ศทูนยร์รวมของจนักรวาลในสมนัยนนันั้น (กลิจการ 19:21) ในกลิจการ 23:11 องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า
ตรนัสแกญ่เขาเกบีที่ยวกนับนครใหญญ่นบีนั้:

“องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงยมืนอยทูญ่กนับเปาโลตรนัสวญ่า “เปาโลเออ๋ย เจด้าจงมบีใจกลด้าเถลิด เพราะวญ่าเจด้าไดด้เปป็นพยานฝฝ่ายเราใน
กรยุงเยรทูซาเลห็มฉนันใด เจด้าจะตด้องเปป็นพยานในกรยุงโรมดด้วยฉนันนนันั้น”” ในตอนทบีที่เขบียนจดหมายฝากถถึงชาวฟฟีลลิปปฟี เปาโลกห็อยทูญ่ใน
กรรุงโรมจรลิงๆซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเขาไดด้ปรารถนามานานทบีที่จะประกาศขญ่าวสารอนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีแหญ่งพระคยุณทบีที่ชญ่วยใหด้รอดของพระเจด้า
แตญ่มนันกห็แตกตญ่างเหลมือเกลินจากสลิที่งทบีที่เขาไดด้คาดหมายไวด้! แทนทบีที่จะเดลินตามทด้องถนนของกรยุงโรม เขากลนับอยทูญ่หลนังลทูกกรงในคยุก
ของโรม แตญ่เขาไมญ่ยอมใหด้เครมืที่องพนันธนาการของเขาหยยุดยนันั้งการประกาศของเขา ไมญ่มบีสลิที่งใดนอกจากความตายสามารถหยยุด
ยนันั้งปากของผทูด้รนับใชด้ทญ่านนบีนั้ทบีที่พระเจด้าทรงแตญ่งตนันั้งใหด้ไปประกาศแกญ่คนตญ่างชาตลิไดด้

พญามารคงใชด้งานพวกปฟีศาจของมนันอยญ่างเตห็มทบีที่เพมืที่อไลญ่ลญ่ายนักษร์ใหญญ่ฝฝ่ายวลิญญาณผทูด้นบีนั้ สภาพการณร์แวดลด้อมตญ่างๆดทู
เหมมือนขนัดขวางเขาไปหมด แตญ่เปาโลรทูด้จนักพระเจด้าผทูด้ทรงสามารถเปลบีที่ยนอยุปสรรคใหด้กลายเปป็นโอกาสไดด้! และสกาหรนับเจด้าชาย
แหญ่งอนัครททูตผทูด้นบีนั้ มนันไมญ่สกาคนัญเลยวญ่าเขาจะตลิดคยุกหรมืออยทูญ่นอกคยุก มบีบรลิบทูรณร์หรมือขาดแคลน อลิที่มหรมือหลิว เขาไมญ่เหห็นวญ่ามนันแตก
ตญ่างอะไรเลยตราบใดทบีที่ขญ่าวประเสรลิฐแผญ่แพรญ่กวด้างออกไป เขาไมญ่รนังเกบียจคยุกใตด้ดลินหากเขาสามารถเหห็นนายคยุกสนักคนและทนันั้ง
ครอบครนัวของเขาไดด้รนับการบนังเกลิดใหมญ่!



ขด้อ 13: “จนการทบีที่ขด้าพเจด้าถทูกพนันธนาการเพราะพระครลิสตร์นนันั้น กห็ปรากฏทนัที่วตลอดกองผทูด้คยุมและทนัที่วสถานทบีที่แหญ่งอมืที่น ๆ
ทนันั้งสลินั้น”

“...จนการททที่ขข้าพเจข้าถผกพบันธนาการเพราะพระครริสตตนบันน กก็ปรากฏทบัที่ว” มบีความหมายตรงตนัววญ่า “เครมืที่องพนันธนาการ
ของขด้าพเจด้าไดด้ถทูกพบเหห็นวญ่าเกบีที่ยวขด้องกนับพระครลิสตร์ เครมืที่องพนันธนาการของขด้าพเจด้าไดด้เปป็นพยานถถึงขญ่าวประเสรลิฐ” เนมืที่องจาก
นนัที่นเปป็นความจรลิง เปาโลจถึงไมญ่รนังเกบียจเครมืที่องพนันธนาการเหลญ่านนันั้น

“...ตลอดกองผผข้คคุม” หมายถถึงราชสกานนักของซบีซารร์ ดนังทบีที่ถทูกกลญ่าวชนัดเจนในบททบีที่ 4 ขด้อ 22: “พวกวลิสยุทธลิชนทนันั้งปวง
ฝากความคลิดถถึงมายนังทญ่านทนันั้งหลาย โดยเฉพาะอยญ่างยลิที่งพวกขด้าราชการของซบีซารร์”

เปาโลถทูกจนับใสญ่กยุญแจมมือตลิดกนับทหารนายหนถึที่งอยทูญ่เกมือบตลอดเวลา และเนมืที่องจากพวกทหารทกางานเปป็นกะ เขาจถึงมบี
โอกาสเยอะทบีที่จะเปป็นพยานแกญ่ทหารยามแตญ่ละคน ไมญ่ตด้องสงสนัยเลยวญ่าทหารเหลญ่านบีนั้จะเลญ่าใหด้ครอบครนัวของตนฟปังทบีที่บด้านเกบีที่ยว
กนับนนักโทษทบีที่ไมญ่ธรรมดาผทูด้นบีนั้ทบีที่ไมญ่ยอมถอดใจหรมือทด้อแทด้เพราะการถทูกจกาคยุกของเขา พวกเขาเลญ่าวญ่าตลอดทนันั้งวนันเขาพทูดถถึง
พระคยุณของพระเจด้าและของพระครลิสตร์ผทูด้ทรงชญ่วยใหด้รอด – และขนาดเจอเรมืที่องรด้ายๆดทูเหมมือนวญ่าเขาไมญ่เพบียงสยุขใจเทญ่านนันั้น แตญ่
ถถึงขนาดรนักชายคนทบีที่เขาถทูกลญ่ามโซญ่ตลิดดด้วย! นลิรนันดรร์กาลเทญ่านนันั้นจะเปปิดเผยสลิที่งดบีทบีที่ไดด้ถทูกกระทกาในใจของชายเหลญ่านบีนั้ทบีที่เปาโลไดด้
เปป็นพยานตลอดวนันคมืนทบีที่เขาตลิดคยุกอยทูญ่ในราชสกานนัก (กองผทูด้คยุม) ของซบีซารร์

พระเจด้าทรงมบีหนทางทบีที่จะทกาใหด้แผนการของพญามารทการด้ายตนัวมนันเอง เปาโลคงไมญ่มบีวนันไดด้เขด้าไปในกองผทูด้คยุมเพมืที่อ
ประกาศขญ่าวประเสรลิฐหากเขาไมญ่ไดด้เปป็นนนักโทษคนหนถึที่ง หากเราผทูด้ทบีที่เชมืที่ออนันนกาไปสทูญ่ความรอดจะยอมใหด้องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า
นกาพาเราในทยุกรายละเอบียดของชบีวลิตและกลิจกรรมประจกาวนันของเรา เรากห็จะนกาสงญ่าราศบีมากยลิที่งขถึนั้นมาสทูญ่พระเจด้าและมบีบกาเหนห็จ
มากยลิที่งขถึนั้นในตอนปลายของการเดลินทางแหญ่งชบีวลิตนบีนั้!

ทหารคนนนันั้นทบีที่ถทูกลญ่ามโซญ่ตลิดกนับเปาโลจรลิงๆแลด้วกห็เปป็นนนักโทษของเปาโลพอๆกนับทบีที่เปาโลเปป็นนนักโทษของซทซารต ไมญ่มบี
ขด้อสงสนัยเลยวญ่าเปาโลซถึที่งรด้อนรนเพมืที่อพระเจด้าเหมมือนทบีที่เขาเปป็น ไดด้ประกาศขญ่าวประเสรลิฐแกญ่ทหารทยุกนายทบีที่เฝป้าเขา และใครจะ
รทูด้วญ่าทหารนายนนันั้นจะไปเขข้าเฝฝ้าองคตจบักรพรรดริธิ์ในอบีกไมญ่กบีที่อถึดใจ? และเมมืที่อเลญ่าใหด้นายของตนฟปังเกบีที่ยวกนับเปาโล เขากห็จะเลญ่าใหด้
จนักรพรรดลิธิ์ฟปังดด้วยเกบีที่ยวกนับพระครลิสตร์ผทูด้ทบีที่เปาโลปรนนลิบนัตลิ และเลญ่าขญ่าวประเสรลิฐทบีที่เปาโลไดด้ประกาศใหด้จนักรพรรดลิธิ์ฟปังตญ่อ

ขด้อ 14: “และพบีที่นด้องมากมายในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทบีที่ไดด้เกลิดความเชมืที่อมนัที่นเนมืที่องดด้วยเครมืที่องพนันธนาการทนันั้งหลายของ
ขด้าพเจด้า และพวกเขากห็มบีใจกลด้าขถึนั้นทบีที่จะกลญ่าวพระวจนะนนันั้นโดยปราศจากความกลนัว”

การทบีที่เปาโลตลิดคยุก แตญ่กห็ชมืที่นชมยลินดบีในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าและแสดงออกถถึงความกลด้าหาญและความมยุญ่งมนัที่นแบบนนันั้น กห็
ทกาใหด้บรรดาเพมืที่อนผทูด้เชมืที่อของเขาเรลิที่มกลด้าหาญมากขถึนั้นและอยุทลิศตนัวมากกวญ่าทบีที่พวกเขาเคยเปป็นกญ่อนทบีที่เปาโลตลิดคยุก หากการตลิด
คยุกจะทกาใหด้พบีที่นด้องทนันั้งหลายมบีความรด้อนรนมากขถึนั้นเพมืที่อเหห็นแกญ่พระครลิสตร์ หากมนันจะทกาใหด้พวกเขากลนัวคนนด้อยลงและกลนัว
พระเจด้ามากขถึนั้น แลด้วมนันจะผลิดตรงไหนทบีที่เปาโลถทูกจกาคยุก?

ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายเตลิบโตขถึนั้นในพระคยุณภายใตด้ความกดดนัน ไมญ่มบีสลิที่งใดทบีที่จะทกาใหด้ครลิสเตบียนเรลิที่มเยห็นชาและเฉยชาตญ่อเรมืที่อง
ตญ่างๆฝฝ่ายวลิญญาณอยญ่างรวดเรห็วเทญ่ากนับการอยทูญ่ “อยญ่างสบายในศลิโยน” การขญ่มเหงนกาไปสทูญ่การอยุทลิศตนัวอนันลถึกซถึนั้งยลิที่งขถึนั้น การ
พถึที่งพาพระเจด้ามากขถึนั้นและดด้วยเหตยุนบีนั้จถึงเปป็นความมนัที่นใจในพระเจด้ามากขถึนั้น พรด้อมกนับความกลด้าหาญเพลิที่มขถึนั้นเพมืที่อทบีที่จะเปป็น
พยานและบอกผทูด้อมืที่นเกบีที่ยวกนับพระคคุณททที่ชย่วยใหข้รอดของพระเจด้า



พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงอยากใหด้เราเรบียนรทูด้บทเรบียนหนถึที่งตรงนบีนั้ และเราควรจกาใสญ่ใจไวด้: ผทูด้เชมืที่อไมญ่วญ่าจะเจอกนับ
สถานการณร์ใด มบีโอกาสสกาหรนับการรนับใชด้เสมอ ไมญ่มบีสนักครนันั้งหรมือสนักสถานการณร์ทบีที่เผชลิญหนด้าครลิสเตบียนนอกจากโอกาสทบีที่จะ
เปป็นพยาน แผนการและรายการตญ่างๆของเราอาจถทูกฉยุดรนันั้งหรมือถทูกขนัดขวางโดยสภาพการณร์แวดลด้อมตญ่างๆ แตญ่ในทนันั้งหมดนบีนั้มบี
โอกาสทบีที่จะเปป็นพยานเพมืที่อพระเยซทูและประกาศขญ่าวดบีแหญ่งขญ่าวประเสรลิฐ

ขด้อ 15-17: “ความจรลิงมบีบางคนประกาศพระครลิสตร์ดด้วยจลิตใจรลิษยาและทยุญ่มเถบียงกนัน แตญ่กห็มบีคนอมืที่นทบีที่ประกาศดด้วยใจ
หวนังดบี  ฝฝ่ายหนถึที่งประกาศพระครลิสตร์ดด้วยการชลิงดบีชลิงเดญ่นกนัน ไมญ่ใชญ่ดด้วยความจรลิงใจ จงใจจะเพลิที่มความทยุกขร์ยากใหด้แกญ่เครมืที่อง
พนันธนาการของขด้าพเจด้า แตญ่ฝฝ่ายหนถึที่งประกาศดด้วยใจรนัก โดยรทูด้แลด้ววญ่าทรงตนันั้งขด้าพเจด้าไวด้ปป้องกนันขญ่าวประเสรลิฐนนันั้นไวด้”

“บางคนประกาศพระครริสตตดข้วยจริตใจรริษยาและทคุย่มเถทยงกบัน...” ตอนนนันั้นมบีคนเหลญ่านนันั้นทบีที่ประกาศพระครลิสตร์ แตญ่
ประกาศดด้วยเหตยุจทูงใจทบีที่ผลิด – เพมืที่อกญ่อใหด้เกลิดการทะเลาะวลิวาทและสรด้างความแตกแยกทญ่ามกลางวลิสยุทธลิชนเหลญ่านนันั้น

“...แตย่กก็มทคนอชที่นททที่ประกาศดข้วยใจหวบังดท...” บางคนซถึที่งตมืนั้นตนันมากๆเพราะเครมืที่องพนันธนาการของเปาโล ไดด้ประกาศ
พระครลิสตร์อยญ่างรด้อนรนมากยลิที่งขถึนั้นกวญ่าแตญ่กญ่อน อนันแสดงออกถถึงใจหวนังดบีของพวกเขาทบีที่มบีตญ่อนนักเทศนร์ของพระเจด้าผทูด้ตลิดคยุกอยทูญ่ 
สกาหรนับคนเหลญ่านบีนั้ทบีที่กกาลนังประกาศความจรลิง เปาโลมบีความยลินดบี

“ ฝฝ่ายหนจึที่งประกาศพระครริสตตดข้วยการชริงดทชริงเดย่นกบัน ไมย่ใชย่ดข้วยความจรริงใจ...” พวกถมือลนัทธลิยลิวเกลบียดชนังเปาโลและ
รนังเกบียจหลนักคกาสอนอนันบรลิสยุทธลิธิ์ทบีที่เขาไดด้ประกาศเกบีที่ยวกนับความรอดโดยพระคยุณซถึที่งไมญ่พถึที่งการประพฤตลิ พวกเขาทกาทยุกอยญ่างทบีที่
ทกาไดด้เพมืที่อขนัดขวางงานรนับใชด้ของเขา ถถึงขนาดประกาศดด้วยความอลิจฉา การวลิวาท และการชลิงดบีชลิงเดญ่นกนัน

“ ...จงใจจะเพริที่มความทคุกขตยากใหข้แกย่เครชที่องพบันธนาการของขข้าพเจข้า” พวกถมือบนัญญนัตลิกลยุญ่มเดบียวกนันนบีนั้ถทูกกลญ่าวถถึงใน
กาลาเทบีย 1:6-9: “...มบีบางคนทบีที่ทกาใหด้ทญ่านยยุญ่งยาก และปรารถนาทบีที่จะบลิดเบมือนขญ่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์” พวกเขาไมญ่
ยอมรนับเสรบีภาพแหญ่งขญ่าวประเสรลิฐและพยายามทบีที่จะใหด้คนทนันั้งหลายอยทูญ่ใตด้การตกเปป็นทาสตญ่อพระราชบนัญญนัตลิและการถมือ
พลิธบีกรรม คนเหลญ่านบีนั้หวนังวญ่าการประกาศของตนจะเพลิที่มเขด้ากนับความทยุกขร์ยากทบีที่อนัครททูตเปาโลเผชลิญอยทูญ่แลด้วในขณะนนันั้น

“แตญ่ฝฝ่ายหนถึที่งประกาศดด้วยใจรนัก โดยรผข้แลข้ววย่าทรงตบันงขข้าพเจข้าไวข้ปฝ้องกบันขย่าวประเสรริฐนบันนไวข้” เปาโลไมญ่ไดด้สญ่งพบีที่นด้องใหด้
ไปหาทนายเกญ่งๆมาสทูด้คดบีใหด้เขา เขาไมญ่ไดด้พยายามทบีที่จะปกปป้องตบัวเอง บยุรยุษผทูด้นบีนั้ถทูกตนันั้งใหด้เปป็นทหารยามผทูด้ปป้องกนันขญ่าวประเสรลิฐ 
และมบีคนเหลญ่านนันั้นทบีที่ทราบเรมืที่องนบีนั้อยญ่างไมญ่ตด้องสงสนัย หากเขาไมญ่ไดด้ประกาศขญ่าวประเสรลิฐอนันบรลิสยุทธลิธิ์แหญ่งพระคยุณของพระเจด้า 
เขากห็คงไมญ่ไดด้ตลิดคยุกอยทูญ่ตอนนบีนั้! แตญ่ไมญ่วญ่าสภาพการณร์แวดลด้อมตนัวเขาจะเปป็นเชญ่นไร ตราบใดทบีที่เขาสามารถบอกผทูด้คนเกบีที่ยวกนับ
พระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดแสนวลิเศษของเขา สลิที่งอมืที่นกห็ไมญ่สกาคนัญอะไรตญ่อเขา

และใครเลญ่าทบีที่เหมาะสมไปกวญ่าเปาโลสทาหรบับการปป้องกนันขญ่าวประเสรลิฐ? เขาเปป็นผทูด้ทบีที่เขบียนหาชาวเมมืองเอเฟซนัส โดย
สนัที่งพวกเขาใหด้สวมยยุทธภนัณฑร์ทนันั้งชยุดของพระเจด้า (อฟ. 6:11-17) เปาโลเปป็นผทูด้ทบีที่เตมือนสตลิทลิโมธบีวญ่า “ฉะนนันั้นทญ่านจงทนการยาก
ลกาบากดยุจทหารทบีที่ดบีของพระเยซทูครลิสตร์” (2 ทธ. 2:3) และคกาพยานสยุดทด้ายของนนักรบฝฝ่ายวลิญญาณผทูด้เกรบียงไกรทญ่านนบีนั้คมือ 
“ขด้าพเจด้าไดด้ตญ่อสทูด้อยญ่างเตห็มกกาลนัง ขด้าพเจด้าไดด้แขญ่งขนันจนถถึงทบีที่สยุด ขด้าพเจด้าไดด้รนักษาความเชมืที่อไวด้แลด้ว!” (2 ทธ. 4:7) ใชญ่แลด้วครนับ 
เปาโลถทูกตนันั้งไวด้ใหด้ปป้องกนันขญ่าวประเสรลิฐ

ขด้อ 18: “ถด้าเชญ่นนนันั้นจะแปลกอะไร แมด้เขาจะประกาศดด้วยประการใดกห็ตาม จะเปป็นดด้วยการแกลด้งทกากห็ดบี หรมือดด้วยใจ
จรลิงกห็ดบี แตญ่เขากห็ไดด้ประกาศพระครลิสตร์ ในการนบีนั้ทกาใหด้ขด้าพเจด้ามบีความยลินดบี และจะมบีความชมืที่นชมยลินดบีตญ่อไปดด้วย”



โปรดสนังเกตวญ่าเปาโลไมญ่ไดด้พลิพากษาคนเหลญ่านบีนั้ เขาฝากการพลิพากษาไวด้กนับองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าผทูด้ทรงทราบใจมนยุษยร์ทนันั้ง
ปวงและผทูด้จะทรงพลิพากษาในความชอบธรรม (1 คร. 4:5)

เขาถามวญ่า “ถข้าเชย่นนบันนจะแปลกอะไร?” มนันจะแตกตญ่างตรงไหน? พระครริสตตกทาลบังถผกประกาศ! เปาโลชมืที่นชมยลินดบี
แมด้กระทนัที่งเพราะเหตยุนบีนั้ – ไมญ่ใชญ่ในวลิธบีทบีที่คนบางคนเหลญ่านบีนั้ประกาศ และไมญ่ใชญ่เพราะเหตยุจทูงใจเหลญ่านนันั้นทบีที่นกาพาพวกเขาใหด้ทกา
แบบนนันั้น แตญ่เพราะวญ่าแมด้แตญ่พวกเขากห็ออกพระนามของพระครลิสตร์ และสกาหรนับเปาโลแลด้ว พระนามนนันั้นหมายถถึงฤทธลิธิ์เดช: 
“ในผทูด้อมืที่นความรอดไมญ่มบีเลย ดด้วยวญ่านามอมืที่นซถึที่งใหด้เราทนันั้งหลายรอดไดด้ ไมญ่ทรงโปรดใหด้มบีในทญ่ามกลางมนยุษยร์ทนัที่วใตด้ฟป้า” (กลิจการ 
4:12)

เปาโลตลิดคยุกอยทูญ่ในตอนนนันั้น (และแมด้กระทนัที่งทบีที่นนัที่นเขากห็กกาลนังประกาศขญ่าวประเสรลิฐแกญ่คนเหลญ่านนันั้นในราชสกานนักของซบี
ซารร์) แตญ่เขากห็ยนังสามารถชมืที่นชมยลินดบีไดด้ทบีที่วญ่าคนอมืที่นๆมบีโอกาสทบีที่จะออกพระนามของพระครลิสตร์ในสถานทบีที่ตญ่างๆทบีที่เขาไมญ่
สามารถไปประกาศขญ่าวประเสรลิฐไดด้ในขณะนนันั้น แนญ่ทบีเดบียวบางคนกกาลนังประกาศพระครลิสตร์ดด้วยการชลิงดบีชลิงเดญ่นกนัน บด้างกห็ไมญ่
จรลิงใจ บด้างกห็กกาลนังหวนังวญ่าจะเพลิที่มเขด้ากนับความทยุกขร์ยากของเปาโลโดยการประกาศแบบทบีที่พวกเขาทกา แตญ่เปาโลกห็ยนังชมืที่นชม
ยลินดบีไดด้อยทูญ่เพราะวญ่าพวกเขากกาลนังออกพระนามของพระเยซทู การตลิดคยุกไมญ่ไดด้หยยุดยนันั้งเขาจากการชมืที่นชมยลินดบี และทนัศนคตลิของ
เขากห็คมือ “หากการทบีที่ขด้าพเจด้าตลิดคยุกทกาใหด้ขญ่าวประเสรลิฐแผญ่แพรญ่กวด้างออกไป กห็เอเมน!”

ขด้อ 19: “เพราะขด้าพเจด้ารทูด้วญ่า โดยคกาอธลิษฐานของทญ่าน และโดยการชญ่วยเหลมือของพระวลิญญาณแหญ่งพระเยซทูครลิสตร์นบีนั้
จะเปป็นเหตยุใหด้ขด้าพเจด้ารนับการชญ่วยใหด้พด้น” 

“... จะเปป็นเหตคุใหข้ขข้าพเจข้ารบับการชย่วยใหข้พข้น (ความรอด)...” เปาโลไมญ่ไดด้หมายความวญ่าเขาจะไดด้รนับการชญ่วยใหด้รอด
มากไปกวญ่าเดลิม ความรอดชญ่วยเราใหด้พด้นจากโทษของบาป ความรอดชญ่วยเราใหด้พด้นจากอทานาจของบาปทยุกวนัน – และในทด้าย
ทบีที่สยุด ความรอดจะชญ่วยเราใหด้พด้นจากการมทอยผย่ของบาป ทนันทบีทบีที่เราถทูกไถญ่เรากห็ไดด้รนับความรอดแลด้ว เปป็นบยุตรของพระเจด้าอยญ่าง
แทด้จรลิงเหมมือนทบีที่เราจะเปป็นเสมอไป

แตญ่ความรอดตรงนบีนั้มบีความหมายมากกวญ่าการชญ่วยใหด้พด้นจากการพลิพากษา มนันรวมถถึงมากกวญ่าการเปป็นอลิสระจากการ
ปรนับโทษของบาป ในหนนังสมือฟฟีลลิปปฟี ความรอดเกบีที่ยวขด้องกนับปปัจจยุบนันและอนาคต (ฟป. 2:12; 3:20) ขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าเปาโลตลิด
คยุกเพราะเหห็นแกญ่ขญ่าวประเสรลิฐไดด้นกาความกลด้าหาญมาสทูญ่หนัวใจของเขาเอง ความสยุขมบีแกญ่ผทูด้เชมืที่อทบีที่ทนทยุกขร์เพราะเหห็นแกญ่พระ
เยซทู:

“...โดยคทาอธริษฐานของทย่าน...” เปาโลทราบวญ่าเนมืที่องจากเขาตลิดคยุก ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีจะอธลิษฐานมากยลิที่ง
ขถึนั้นไปอบีกเพมืที่อเขา เราตด้องเผชลิญหนด้าขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าเราทคุกคนอธลิษฐานมากขถึนั้นในยามทบีที่มบีความตด้องการทบีที่เจาะจงและเรญ่งดญ่วน 
ตราบใดทบีที่ทยุกสลิที่งดกาเนลินไปอยญ่างราบรมืที่น ตราบใดทบีที่เรามบีอาหารรนับประทาน มบีเงลินในธนาคาร ครอบครนัวกลินดบีอยทูญ่ดบีและมบีเงลิน
ทองใชด้สอยไมญ่ขาดมมือ พวกเราสญ่วนใหญญ่กห็อธลิษฐานเพบียงเลห็กนด้อย แตญ่เมมืที่อเหตยุรด้ายเขด้ามาหรมือเมมืที่อมบีความตข้องการเรญ่งดญ่วน เรากห็
อธลิษฐานอยญ่างสมที่กาเสมอและอยญ่างรด้อนรนมากยลิที่งขถึนั้น เปาโลทราบวญ่าผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีกกาลนังระลถึกถถึงเขาในการ
อธลิษฐานโดยไมญ่หยยุดหยญ่อน

“...และโดยการชย่วยเหลชอของพระวริญญาณแหย่งพระเยซผครริสตตนทน” วลิสยุทธลิชนทยุกคนถผกประทบับอยผย่ภายในโดยพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ กระนนันั้นเรากห็ตด้องการการฟฟฟื้นคชนใหมย่ของพระวลิญญาณเปป็นประจกาทยุกวนัน – การปป้อนแบบตญ่อเนมืที่องขณะทบีที่มนัน



ไหลมาจากพระองคร์ โดยใหด้ฤทธลิธิ์เดชสกาหรนับชบีวลิตและการรนับใชด้

ความมทุท่งมาดปรารถนาของเปาโล
ขด้อ 20: “เพราะวญ่าเปป็นความมยุญ่งมาดปรารถนาและความหวนังของขด้าพเจด้าวญ่า ขด้าพเจด้าจะไมญ่ไดด้รนับความละอายใด ๆ 

เลย แตญ่เมมืที่อกญ่อนทยุกครนันั้งมบีใจกลด้าเสมอฉนันใด บนัดนบีนั้กห็ขอใหด้เปป็นเชญ่นเดบียวกนันฉนันนนันั้น พระครลิสตร์จะไดด้ทรงรนับเกบียรตลิในรญ่างกาย
ของขด้าพเจด้าเสมอ แมด้จะโดยชบีวลิตหรมือโดยความตาย”

ความมยุญ่งมาดปรารถนาของเปาโลกห็คมือวญ่า “พระครริสตตจะไดข้ทรงรบับเกทยรตริ... แมข้จะโดยชทวริตหรชอโดยความตาย!” นบีที่
ควรเปป็นความมยุญ่งมาดปรารถนาหลนักของผทูด้เชมืที่อทยุกคน ยอหร์นผทูด้ใหด้บนัพตลิศมา (ผทูด้ซถึที่งมาประกาศการเสดห็จมาของพระมหา
กษนัตรลิยร์) ประกาศวญ่า “พระองคต์ตด้องทรงยริที่งใหญย่ขจึนน แตญ่ขด้าพเจด้าตด้องดข้อยลง” (ยอหร์น 3:30) มารบียร์หญลิงพรหมจารบีกลญ่าววญ่า 
“จลิตใจของขด้าพเจด้ากห็ยกยญ่ององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า” (ลทูกา 1:46)

เปาโลกลญ่าววญ่า “... พระครริสตตจะไดข้ทรงรบับเกทยรตริในรย่างกายของขข้าพเจข้าเสมอ” เปาโลรทูด้ความจรลิงของ 1 โครลินธร์ 
10:12: “เหตยุฉะนนันั้นคนทบีที่คลิดวญ่าตนัวเองมนัที่นคงดบีแลด้ว กห็จงระวนังใหด้ดบี กลนัววญ่าจะลด้มลง” ยนักษร์ใหญญ่ฝฝ่ายวลิญญาณทญ่านนบีนั้ตระหนนักถถึง
อนันตรายของอยุบายตญ่างๆของพญามารและเขารทูด้ความอญ่อนแอของเนมืนั้อหนนัง เขากลญ่าววญ่า “ขด้าพเจด้าระงนับความปรารถนาฝฝ่าย
เนมืนั้อหนนังใหด้อยทูญ่ใตด้บนังคนับ (ทยุบตบีรญ่างกายของขด้าพเจด้า) เพราะเกรงวญ่าโดยทางหนถึที่งทางใดเมมืที่อขด้าพเจด้าไดด้ประกาศแกญ่คนอมืที่นแลด้ว 
ตนัวขด้าพเจด้าเองจะเปป็นคนทบีที่ใชด้การไมญ่ไดด้” (1 คร. 9:27)

“...แมข้จะโดยชทวริต...” เปาโลอยากใหด้ความพยายามทยุกอยญ่างแหญ่งชบีวลิตของเขายกชทูและถวายเกบียรตลิพระเยซทูเจด้า – 
ไมญ่วญ่าโดยรลิมฝฟีปากของเขา ในการกลญ่าวคกาพยานอนันชมืที่นบานเกบีที่ยวกนับพระคยุณทบีที่ชญ่วยใหด้รอดของพระเจด้า หรมือโดยมมือของเขา 
ซถึที่งถทูกใชด้งานในการปรนนลิบนัตลิแบบอยุทลิศตนัวเพมืที่อพระผทูด้เปป็นนาย หรมือโดยเทด้าของเขาในฐานะเดห็กรนับใชด้ของพระเจด้า ในฐานะ
ทหารทบีที่ดบีซถึที่งเดลินหนด้าเพมืที่อพระเยซทู และในฐานะนนักวลิที่งทบีที่ดบีทบีที่บากบนัที่นเพมืที่อทบีที่จะชนะรางวนัล เปาโลอยากทบีที่จะเชลิดชทูองคร์พระผทูด้เปป็น
เจด้าในการอธลิษฐาน และโดยการแบกกางเขนของพระเยซทูและการรญ่วมแบกภาระของผทูด้อมืที่น ไมญ่วญ่าเขากระทกาสลิที่งใดในชบีวลิต เขา
กห็อยากใหด้สลิที่งนนันั้นถวายเกบียรตลิพระครลิสตร์ผทูด้ทรงชญ่วยเขาใหด้รอดแลด้ว

“...หรชอโดยความตาย” เปาโลไมญ่รทูด้จนักความกลนัวตาย เขาเจอหนด้าความตายมานนับครนันั้งไมญ่ถด้วนแลด้วในการรนับใชด้ของ
เขา กระนนันั้นใน 1 โครลินธร์ 15:55 เขากห็ทด้าทายวญ่า “โอ ความตาย เหลก็กในของเจข้าอยผย่ททที่ไหน โอ หลคุมฝฝังศพ ชบัยชนะของเจข้า
อยผย่ททที่ไหน” หากเขามบีชบีวลิตอยทูญ่ เขากห็จะมบีชบีวลิตอยทูญ่เพมืที่อถวายเกบียรตลิพระเจด้า หากเขาประทนับตราคกาพยานของเขาดด้วยโลหลิตของ
เขา (และเขากห็ทกาเชญ่นนนันั้นจรลิงๆ) ในความตายความปรารถนาของเขากห็ยนังเปป็นการเชลิดชทูพระครลิสตร์อยทูญ่ดบี สลิที่งนบีนั้ปรากฏชนัดมากยลิที่ง
ขถึนั้นไปอบีกในขด้อถนัดไป

ขด้อ 21: “เพราะวย่าสทาหรบับขข้าพเจข้านบันน การมทชทวริตอยผย่กก็เพชที่อพระครริสตต และการตายกก็คชอกทาไร!”
หากเปาโลสามารถตนัดสลินใจเลมือกไดด้ (หรมือหากเขาจะเลมือกสลิที่งทบีที่เขาชอบใจมากทบีที่สยุด) เขากห็คงไมญ่ลนังเลในการตนัดสลินใจ

เลย เขากลญ่าววญ่า “เพราะวย่าสทาหรบับขข้าพเจข้านบันน... การตายกก็คชอกทาไร!”
แตญ่มบีคนอมืที่นๆใหด้ตด้องพลิจารณาดด้วย และมนันกห็คงดบีกวญ่าเยอะสกาหรนับคนเหลญ่านนันั้นทบีที่เขานกามาหากเขายนังมบีชบีวลิตอยทูญ่ตญ่อไป 

การทบีที่เปาโลมบีชบีวลิตอยทูญ่บนโลกตญ่อไปกห็จะเพลิที่มผลแหญ่งการตรากตรกาของเขาและทกาใหด้เขาไดด้รนับบกาเหนห็จนลิรนันดรร์มากขถึนั้นไปอบีก 
แตญ่นนัที่นไมญ่ใชญ่ประเดห็นหลนักทบีที่จะตด้องตนัดสลินใจ เขาอยากไดด้สลิที่งทบีที่จะเปป็นประโยชนร์มากกวญ่าสกาหรนับพวกเขาและในขณะเดบียวกนันกห็



นกาสงญ่าราศบีมาสทูญ่พระครลิสตร์มากขถึนั้นดด้วย ไมญ่มบีขด้อสงสนัยเลยวญ่าหากเขามบีชบีวลิตอยทูญ่ เขากห็จะหนยุนใจผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟี 
(และในครลิสตจนักรอมืที่นๆทบีที่เขารนับใชด้) พวกเขาจะเตลิบโตในพระคยุณและในความรทูด้เกบีที่ยวกนับองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าและพระผทูด้ชญ่วยใหด้
รอดของพวกเขา คมือพระเยซทูครลิสตร์ (2 ปต. 3:18)

หากเปาโลยนังอยทูญ่ในเนมืนั้อหนนังตญ่อไป เขากห็จะมบีสญ่วนชญ่วยไมญ่ใชญ่แคญ่การเตลิบโตฝฝ่ายวลิญญาณของผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟี
ลลิปปฟีเทญ่านนันั้น แตญ่มบีสญ่วนชญ่วยเพลิที่มความชมืที่นบานและความสยุขของพวกเขาดด้วย (ขด้อ 26) ดด้วยเหตยุนบีนั้เขาจถึงปปัดทลินั้งความชอบสญ่วน
ตนัวของเขาและตนัดสลินใจวญ่าเขาจะพอใจทบีที่จะอยทูญ่กนับพวกเขาตญ่อไปตราบใดทบีที่มนันเปป็นพระประสงคร์ของพระเจด้าทบีที่จะใหด้เขาอยทูญ่ตญ่อ
ไปในรญ่างกายนบีนั้ เปาโลซถึที่งเปป็นคนทบีที่ถญ่อมใจ ไมญ่นถึกถถึงตนัวเอง ลมืมขด้อไดด้เปรบียบของตนัวเองและประโยชนร์สญ่วนตนัวของเขาเอง มบี
ความปรารถนาอยญ่างสลินั้นสยุดใจทบีที่จะถวายเกบียรตลิพระครลิสตร์ และจากนนันั้นจถึงเปป็นพระพรแกญ่ผทูด้อมืที่น จลิตใจเชญ่นนนันั้นทกาใหด้เปาโลมบี
ความสยุขในแบบทบีที่ไมญ่มบีผทูด้เชมืที่อทบีที่เหห็นแกญ่ตนัวคนใดสามารถรทูด้จนักไดด้!
พระองคร์เจด้าขด้า ขอโปรดชญ่วยขด้าพระองคร์ใหด้ดกาเนลินชบีวลิตวนันตญ่อวนัน ในแบบทบีที่ลมืมตนัวเอง
เพมืที่อทบีที่แมด้ในยามทบีที่ขด้าพระองคร์คยุกเขญ่าอธลิษฐาน คกาอธลิษฐานของขด้าพระองคร์จะเปป็นไปเพมืที่อผผข้อชที่น
ขอโปรดชญ่วยขด้าพระองคร์ในทยุกการงานทบีที่ขด้าพระองคร์กระทกา ทบีที่จะจรลิงใจและสนัตยร์จรลิงเสมอไป
และใหด้ขด้าพระองคร์รทูด้วญ่าทยุกสลิที่งทบีที่ขด้าพระองคร์จะทกาเพมืที่อพระองคร์นนันั้น ตด้องถทูกกระทกาเพมืที่อผผข้อชที่น
ขอโปรดใหด้ “อนัตตา” ถทูกตรถึงกางเขนและถทูกประหารเสบีย และถทูกฝปังไวด้ลถึก และขออยญ่าใหด้มนันเปป็นขถึนั้นอบีก
ไมญ่วญ่ามนันจะพยายามมากสนักเทญ่าใด เวด้นเสบียแตญ่วญ่ามนันจะเปป็นขถึนั้นและมบีชบีวลิตอยทูญ่เพมืที่อผผข้อชที่น
และเมมืที่อการงานของขด้าพระองคร์เสรห็จสลินั้นแลด้วบนแผญ่นดลินโลก และการงานใหมญ่ของขด้าพระองคร์ในสวรรคร์ไดด้เรลิที่มตด้น
ขอใหด้ขด้าพระองคร์ลมืมมงกยุฎนนันั้นทบีที่ขด้าพระองคร์ไดด้มา โดยยนังคลิดถถึงผผข้อชที่นอยทูญ่เหมมือนเดลิม
ผทูด้อมืที่น พระองคร์เจด้าขด้า ใชญ่แลด้ว ผทูด้อมืที่น ขอใหด้นบีที่เปป็นคกาขวนัญของขด้าพระองคร์
ขอโปรดชญ่วยขด้าพระองคร์ทบีที่จะมบีชบีวลิตอยทูญ่เพมืที่อผทูด้อมืที่น เพชที่อททที่ขข้าพระองคตจะดทาเนรินชทวริตเหมชอนอยย่างพระองคต

ขด้อ 22: “แตญ่ถด้าขด้าพเจด้ายนังจะมบีชบีวลิตอยทูญ่ในรญ่างกาย ขด้าพเจด้ากห็จะทกางานใหด้เกลิดผล แตญ่ขด้าพเจด้าบอกไมญ่ไดด้วญ่าจะเลมือก
ฝฝ่ายไหนดบี”

มบีความจรลิงหนถึที่งอนันยลิที่งใหญญ่ทบีที่ผมอยากใหด้คยุณเหห็นในขด้อนบีนั้: เปาโลกลญ่าววญ่า “แตย่ถข้าขข้าพเจข้ายบังจะมทชทวริตอยผย่ในรย่างกาย 
(เนชนอหนบัง)” ดนังนนันั้น เนชนอหนบังจถึงไมญ่ใชญ่คนๆนบันน มบีหลายคนทบีที่สอนวญ่าจลิตใจ วลิญญาณและรญ่างกายเปป็นอนันหนถึที่งอนันเดบียวกนัน และ
สอนวญ่าเมมืที่อเราจากโลกนบีนั้ไปเรากห็ตาย – จลิตใจ วลิญญาณ และรญ่างกาย – จนกวญ่าจะถถึงการฟฟฟื้นขถึนั้นจากตาย แตญ่เปาโลใหด้การวญ่า
เขามทชทวริตอยผย่ในเนมืนั้อหนนัง เนมืนั้อหนนังไมญ่ใชญ่เปาโล มนันเปป็นพลบับพลาททที่เขาอาศบัยอยผย่ขข้างในนบันน และตราบใดทบีที่เขามบีชบีวลิตอยทูญ่ในเนมืนั้อ
หนนัง เขากห็สามารถทกางานเพมืที่อพระเยซทูและเกลิดผลเพมืที่อถวายเกบียรตลิพระเจด้าไดด้

ขด้อ 23 และ 24: “ขด้าพเจด้าลนังเลใจอยทูญ่ในระหวญ่างสองฝฝ่ายนบีนั้ คมือวญ่า ขด้าพเจด้ามบีความปรารถนาทบีที่จะจากไปเพมืที่ออยทูญ่กนับ
พระครลิสตร์ ซถึที่งประเสรลิฐกวญ่ามากนนัก แตญ่การทบีที่ขด้าพเจด้ายนังมบีชบีวลิตอยทูญ่ในรญ่างกายนบีนั้ กห็มบีความจกาเปป็นสกาหรนับพวกทญ่านมากกวญ่า”

ตรงนบีนั้เปาโลตด้องตนัดใจเลมือกระหวญ่างความปรารถนาทบีที่จะจากไปเพมืที่ออยทูญ่กนับพระเยซทู (ซถึที่งสกาหรนับเขาแลด้วกห็ดบีกวญ่าความ
ทยุกขร์ยากทบีที่เขากกาลนังสทูด้ทนอยทูญ่ในคยุกมากนนัก) และความปรารถนาทบีที่จะอยทูญ่ตญ่อไปในเนมืนั้อหนนังและเปป็นประโยชนร์ในโลกในการ
ประกาศขญ่าวประเสรลิฐและการนกาวลิญญาณเพมืที่อพระเยซทู



“ขข้าพเจข้าลบังเลใจอยผย่ (อยทูญ่ในชญ่องแคบ)ในระหวย่างสองฝฝ่ายนทน...” คกากรบีกทบีที่แปลเปป็น “ชญ่องแคบ” หมายถถึง การถผก
กดดบัน หรชอการถผกบทบบบังคบับ เปาโลตลิดอยทูญ่ในชญ่องแคบแหญ่งความวด้าวยุญ่นใจ

“...ขข้าพเจข้ามทความปรารถนาททที่จะจากไป...” เปาโลไมญ่ใชญ่คนขบีนั้ขลาด เขาไมญ่ไดด้อยากตายเพราะวญ่าเขาตลิดคยุก และ
ไมญ่ใชญ่เพราะวญ่าเขาผลิดหวนังในตนัวผทูด้คน และไมญ่ใชญ่เพราะวญ่าเขาลด้มเหลวทบีที่จะไดด้มาซถึที่งความมนัที่งคนัที่งและความเปป็นทบีที่นลิยมชมชอบ เขา
มบีเหตยุจทูงใจทบีที่สทูงสญ่งกวญ่าสลิที่งเหลญ่านบีนั้

“...เพชที่ออยผย่กบับพระครริสตต...” ความปรารถนาของเปาโลคมือ จากโลกนบีนั้ไปเพมืที่อทบีที่จะไดด้โลกททที่ดทกวย่ารญ่วมกนับพระเยซทู! เขา
กลญ่าววญ่า “เราเปป็นชาวสวรรคร์ พระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดของเรา คมือศบีรษะของครลิสตจนักร ประทนับอยทูญ่ในสวรรคร์ เรารอคอยการปรากฏ
อนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีของพระองคร์!” เปาโลทยุญ่มเทตญ่อพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดมากเหลมือเกลินจนเขาปรารถนาทบีที่จะไปอยทูญ่กนับพระองคร์ เขา
เชมืที่อวญ่าตญ่อพระพนักตรร์พระเยซทูมบีความชมืที่นบานอนันเปฟีปี่ยมลด้น และเขาเชมืที่อวญ่าทนันทบีทบีที่ครลิสเตบียนคนใดจากโลกนบีนั้ไป เขากห็จะไปอยผย่กนับ
พระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดในทนันทบี

เหห็นไดด้ชนัดวญ่าเปาโลไมญ่เชมืที่อเรมืที่อง “การหลนับของดวงวลิญญาณ” พระคนัมภบีรร์ไมญ่ไดด้สอนหลนักคกาสอนเชญ่นนนันั้นเลย คกาสอน
เรมืที่องการหลนับของดวงวลิญญาณเปป็นความผลิดพลาด เปป็นหลนักคกาสอนของปฏลิปปักษร์ตญ่อพระครลิสตร์ และใน 2 ยอหร์น เราถทูกสนัที่ง
อยญ่างชนัดเจนวญ่า “...ผทูด้ลญ่อลวงเปป็นอนันมากออกเทบีที่ยวไปในโลก คมือคนทบีที่ไมญ่รนับวญ่าพระเยซทูครลิสตร์ไดด้เสดห็จมารนับสภาพของเนมืนั้อหนนัง 
คนนนันั้นแหละเปป็นผทูด้ลญ่อลวงและเปป็นปฏลิปปักษร์ตญ่อพระครลิสตร์...ผทูด้ใดละเมลิดและไมญ่อยทูญ่ในหลนักคกาสอนเรมืที่องพระครลิสตร์ ผทูด้นนันั้นกห็ไมญ่มบี
พระเจด้า... ถด้าผทูด้ใดมาหาทญ่านทนันั้งหลายและไมญ่นกาหลนักคกาสอนนบีนั้ (ของพระครลิสตร์) มาดด้วย อยญ่ารนับเขาไวด้ในเรมือนของพวกทญ่าน 
และอยญ่าขอพรใหด้เขาเลย เพราะวญ่าผทูด้ทบีที่ขอพรใหด้เขา กห็เขด้าสญ่วนในการกระทกาสลิที่งชนัที่วรด้ายของเขานนันั้น!”

“...ซจึที่งประเสรริฐกวย่ามากนบัก” ความหมายของคกากรบีกในวลบีนบีนั้คมือ “ดบีกวญ่าเหนมือคกาบรรยายใดๆ” โลกทบีที่ผทูด้เชมืที่อจากไป
อยทูญ่นนันั้นดทกวย่าเหนชอคทาบรรยายใดๆ ดบีกวญ่าเหนมือความสามารถของมนยุษยร์ทนันั้งปวงทบีที่จะบรรยายมนันโดยใชด้ถด้อยคกาไดด้ เปาโลทราบ
เรมืที่องนบีนั้ดด้วยตนัวเอง เขาไดด้ไปเยมือนอบีกโลกนนันั้นมาแลด้ว เขาไดด้ถทูกรนับขถึนั้นเขด้าไปในสวรรคร์ชนันั้นทบีที่สาม ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเขา “ไดด้ยลินวาจาซถึที่ง
จะพทูดเปป็นคกาไมญ่ไดด้ และมนยุษยร์จะพทูดออกมากห็ตด้องหด้าม” (2 คร. 12:1-3)

“...แตย่การททที่ขข้าพเจข้ายบังมทชทวริตอยผย่ในรย่างกายนทน กก็มทความจทาเปป็นสทาหรบับพวกทว่านมากกวย่า” นบีที่เปป็นอบีกขด้อพลิสทูจนร์หนถึที่งวญ่า
รญ่างกายและจลิตวลิญญาณไมญ่ใชญ่อนันหนถึที่งอนันเดบียวกนัน จลิตวลิญญาณจะแยกจากรญ่างกายนบีนั้ไปตอนสลินั้นชบีวลิตและจะอยทูญ่ในสถานะของ
การมบีตนัวตนทบีที่แยกตญ่างหาก “และผงคลบีจะกลนับไปเปป็นดลินอยญ่างเดลิม และจลิตวลิญญาณจะกลนับไปสทูญ่พระเจด้าผทูด้ทรงประทานใหด้มา
นนันั้น” (ปญจ. 12:7)

การออกจากรญ่างกายนบีนั้คมือการไปอยทูญ่กนับองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า ขอทานลาซารนัสตาย “และเหลญ่าททูตสวรรคร์ไดด้นกาเขาไปไวด้
ทบีที่อกของอนับราฮนัม ฝฝ่ายเศรษฐบีนนันั้นกห็ตายดด้วย และเขากห็ฝปังไวด้ แลด้วเมมืที่ออยทูญ่ในนรกเปป็นทยุกขร์ทรมานยลิที่งนนัก...” (ลทูกา 16:19-31) 
ผมกลญ่าวซนั้กาวญ่า – ไมญ่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกวญ่า “การหลนับของดวงวลิญญาณ” คนตายไมญ่ไดด้หมดสตลิ ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายจากไปเพมืที่ออยทูญ่กนับองคร์
พระผทูด้เปป็นเจด้าตอนทบีที่พวกเขาตาย และคนชนัที่วกห็ตกนรกทนันทบี

เปาโลรทูด้สถึกวญ่าสกาหรนับเขาแลด้วการอยทูญ่ในเนมืนั้อหนนังนนันั้นเปป็นประโยชนร์ตญ่อผทูด้อมืที่นมากกวญ่า เพราะแมด้วญ่าเขาตลิดคยุกเขากห็ไมญ่ไดด้
รทูด้สถึกวญ่าตนัวเองไรด้ประโยชนร์หรมือเวลาของเขากกาลนังถทูกเสบียไปเปลญ่าๆ เขาเชมืที่อวญ่าทยุกสลิที่งตญ่างรญ่วมมมือกนันเพมืที่อใหด้เกลิดผลดบีแกญ่คนทนันั้ง
หลายทบีที่รนักพระเจด้า และในบางแงญ่ประสบการณร์ของเขาในคยุกโรมกห็จะกญ่อใหด้เกลิดผลดบีตญ่อตนัวเขาเองและเพมืที่อถวายเกบียรตลิ



พระเจด้า รวมถถึงเปป็นพรแกญ่ผทูด้อมืที่นดด้วย
ขด้อ 25: “เมมืที่อขด้าพเจด้าแนญ่ใจอยญ่างนบีนั้แลด้ว ขด้าพเจด้ากห็ทราบวญ่าขด้าพเจด้าจะยนังอยทูญ่ และคงอยทูญ่กนับทญ่านทนันั้งหลายเพมืที่อใหด้ทญ่าน

จกาเรลิญขถึนั้นและชมืที่นชมยลินดบีในความเชมืที่อ”
“... เมชที่อขข้าพเจข้าแนย่ใจอยย่างนทนแลข้ว...” เปาโลเชมืที่อในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าผทูด้ทรงพระชนมร์อยทูญ่ และเนมืที่องจากเขาเชมืที่อมนัที่น

วญ่าการอยทูญ่ตญ่อไปในเนมืนั้อหนนังของเขาเปป็นสลิที่งทบีที่นญ่าปรารถนาและจะเปป็นประโยชนร์ตญ่อผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟี เขาจถึงมบีความ
มนัที่นใจวญ่าองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าจะทรงอนยุญาตใหด้เขามบีชบีวลิตอยทูญ่และไดด้รนับการปลดปลญ่อยจากคยุก เพมืที่อทบีที่จะทกางานอบีกครนันั้งหนถึที่งกนับค
รลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี เขามบีความมนัที่นใจวญ่าพระเจด้าจะทรงทกาใหด้เขาไดด้รนับการไวด้ชบีวลิต และวญ่าเขาจะไดด้รนับอนยุญาตใหด้รนับใชด้ลทูกๆ
ของเขาในความเชมืที่อนนันั้นและประกาศขญ่าวประเสรลิฐเพมืที่อนกาวลิญญาณผทูด้อมืที่นอบีก

“...ขข้าพเจข้ากก็ทราบวย่าขข้าพเจข้าจะยบังอยผย่ และคงอยผย่กบับทย่านทบันงหลาย...” แมด้วญ่าอกานาจทนันั้งหลายแหญ่งแผญ่นดลินโลกและ
นรกตญ่างตญ่อสทูด้เขาและเขาตกเปป็นทาสตญ่อเหลญ่าผทูด้ครอบครองแหญ่งแผญ่นดลินนนันั้น เปาโลกห็มบีความเชมืที่อมนัที่นวญ่ามบีพระเจด้าผทูด้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์ในสวรรคร์ผทูด้ทรงปกครองในกลิจการตญ่างๆของมนยุษยร์ – และโดยเฉพาะอยญ่างยลิที่งในชบีวลิตของลทูกๆของพระองคร์เอง! เปาโล
มนัที่นใจวญ่าพระเจด้าผทูด้ทรงพลิทนักษร์รนักษาดาเนบียลในถนั้กาสลิงโตและทรงดกาเนลินกนับเดห็กหนยุญ่มฮบีบรทูสามคนนนันั้นในเตาไฟอนันรด้อนจนัดจะทรง
ดทูแลเขาเชญ่นกนัน

ผมไมญ่ใชญ่พวกยอมแพด้ตญ่อโชคชะตา แตย่ผมเชชที่ออยย่างสรินนสคุดใจของผมวย่าไมย่มทสริที่งใดเกริดขจึนนกบับลผกของพระเจข้าไดข้หาก
พระเจข้าไมย่ทรงอนคุญาต! พระเจด้าทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ – ทรงทราบทยุกสลิที่ง ทรงอยทูญ่ทยุกแหญ่งหน และทรงพลานยุภาพทนันั้งสลินั้น พระองคร์
ทรงทราบทยุกสลิที่ง พระองคร์ทรงเหห็นทยุกสลิที่ง และพระองคร์ทรงควบคคุมทยุกสลิที่ง สลิที่งตญ่างๆไมญ่ไดด้ “อยทูญ่ดบๆี กห็เกลิด” กนับผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลาย 
พระเจด้าทรงอนคุญาตทยุกสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนั้นกนับคนของพระองคร์ พระองคร์ทรงอนยุญาตสลิที่งใดกห็ตามทบีที่เกลิดขถึนั้นเพมืที่อผลดบีของผทูด้เชมืที่อและสงญ่า
ราศบีของพระองคต์

ขด้อ 26: “เพมืที่อความปลาบปลมืนั้มของทญ่านจะมากยลิที่งขถึนั้นในพระเยซทูครลิสตร์เนมืที่องดด้วยขด้าพเจด้า เพราะขด้าพเจด้าจะมาหา
ทญ่านอบีก”

ตรงนบีนั้เปาโลกลญ่าวคกาสรรเสรลิญและคกาขอบพระคยุณลย่วงหนข้าสกาหรนับการชญ่วยใหด้พด้น เขามนัที่นใจวญ่าเขาจะไดด้รนับการชญ่วย
ใหด้พด้นโดยทางความเมตตาและพระคยุณของพระเยซทูครลิสตร์เจด้า และเขารทูด้วญ่าผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีจะชมืที่นชมยลินดบีดด้วย
กนันเพราะวญ่าพระเจด้าไดด้ทรงชญ่วยอนัครททูตผทูด้เปป็นทบีที่รนักใหด้พด้นจากคยุกแลด้วและทรงอนยุญาตใหด้เขามาเยบีที่ยมพวกเขาอบีกหน

ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายและเหลญ่าผทูด้รนับใชด้ในสมนัยนบีนั้ไดด้สทูญเสบียบางสลิที่งทบีที่ครลิสเตบียนยยุคตด้นเหลญ่านบีนั้มบี! เราไดด้สทูญเสบียความรนักอนันลถึก
ซถึนั้งทบีที่เราตญ่างมบีใหด้กนัน ความรนักทบีที่มบีตญ่อพบีที่นด้องทนันั้งหลายนนันั้นตมืนั้นเขลินในหลายสถานการณร์มากเกลินไปแลด้ววนันนบีนั้ ผมสงสนัยจรลิงๆวญ่าผทูด้รนับ
ใชด้กบีที่คนรนักฝทูงแกะของพวกเขาเหมมือนอยญ่างทบีที่เปาโลไดด้รนักคนเหลญ่านนันั้นทบีที่พระเจด้าทรงแตญ่งตนันั้งเขาใหด้เปป็นผทูด้เลบีนั้ยงรองเพมืที่อดทูแลคน
เหลญ่านนันั้น?

จงยชนหยอัดมอัที่นคง!
ขด้อ 27: “ขอแตญ่เพบียงใหด้ทญ่านดกาเนลินชบีวลิตใหด้สมกนับขญ่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพมืที่อวญ่าแมด้ขด้าพเจด้าจะมาหาทญ่านหรมือ

ไมญ่กห็ตาม ขด้าพเจด้ากห็จะไดด้รทูด้ขญ่าวของทญ่านวญ่า ทญ่านตนันั้งมนัที่นคงอยทูญ่ เปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนัน ตญ่อสทูด้เหมมือนอยญ่างเปป็นคนเดบียวเพมืที่อความ
เชมืที่อแหญ่งขญ่าวประเสรลิฐนนันั้น”



ไมญ่วญ่าเปาโลไปเยมือนเมมืองฟฟีลลิปปฟีหรมือไมญ่ เขากห็อยากใหด้ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่นนัที่นยมืนหยนัดมนัที่นคงในความเชมืที่อนนันั้น รนักษาความ
เปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันแหญ่งความรนักของพระเจด้าไวด้ และพากเพบียรรญ่วมกนันในการตญ่อสทูด้ศนัตรทูเหลญ่านนันั้นแหญ่งขญ่าวประเสรลิฐ ในความ
หมายหนถึที่ง พวกเขากกาลนังตญ่อสทูด้กนับความขนัดแยด้งแบบเดบียวกนับทบีที่เขากกาลนังตญ่อสทูด้อยทูญ่ และเขาอยากไดด้ยลินรายงานขย่าวดทๆ เกบีที่ยวกนับ
ความอยุทลิศตนและความสนัตยร์ซมืที่อของพวกเขาในการสานตญ่องานของครลิสตจนักร

มนันไมญ่ใชญ่เรมืที่องงญ่ายเลยทบีที่จะเปป็นทหารทบีที่ดบีของพระเยซทูครลิสตร์  การสทูด้ในการตญ่อสทูด้อนันดบีแหญ่งความเชมืที่อหมายถถึง การ
ประกาศสงครามตญ่อเหลญ่าศนัตรทูของขญ่าวประเสรลิฐ ในขณะเดบียวกนัน เราจะตด้องเปป็นผทูด้หวญ่านเมลห็ดพมืช คอยมองไปทบีที่ทยุญ่งนาทบีที่ขาว
พรด้อมสกาหรนับการเกห็บเกบีที่ยวอยทูญ่เสมอ และตระหนนักวญ่าคนงานยนังนด้อยอยทูญ่ เหมมือนในคกาอยุปมาเรมืที่องผทูด้หวญ่าน (มธ. 13:3-8) ศนัตรทูผทูด้
นนันั้นจะทกาทยุกวลิถบีทางในอกานาจชนัที่วรด้ายของมนันเพมืที่อทบีที่จะขนัดขวางไมญ่ใหด้เมลห็ดพมืชเกลิดผลเปป็นการเกห็บเกบีที่ยว

เราไมญ่เพบียงตด้อง “ยชนหยบัดมบัที่นคง” เทญ่านนันั้น เราจะตด้อง “พากเพทยร” บากบนัที่นมยุญ่งไปและรยุกเขด้าใสญ่ศนัตรทูนนันั้นเพมืที่อชญ่วยคนทบีที่
กกาลนังจะพลินาศใหด้รอดและเกห็บเกบีที่ยวขด้าวทบีที่สยุกงอมพรด้อมเกบีที่ยวแลด้ว

ขด้อเทห็จจรลิงประการหนถึที่งทบีที่สกาคนัญมากๆถทูกชบีนั้ใหด้เหห็นตรงนบีนั้: สมรภทูมลินบีนั้มบีแนวรบเดบียวเทญ่านนันั้น – “เปป็นนนทาหนจึที่งใจเดทยวกบัน
ตย่อสผข้เหมชอนอยย่างเปป็นคนเดทยว” การสทูด้รบฝฝ่ายวลิญญาณนบีนั้เปป็นแบบเดบียวกนันทนัที่วโลก – นนัที่นคมือ ผทูด้เชมืที่อทยุกคนเผชลิญหนด้ากนับพญา
มารตนเดบียวกนัน อกานาจฝฝ่ายวลิญญาณแหญ่งความชนัที่วรด้ายแบบเดบียวกนัน ชญ่องทางการถทูกทดลองแบบเดบียวกนันซถึที่ง “เคยเกลิดกนับ
มนยุษยร์ทนันั้งหลาย” 

ดนังนนันั้นครลิสตจนักรจถึงตด้องยมืนหยนัดมนัที่นคง – มบีความคลิดและจลิตใจเปป็นหนถึที่งเดบียวกนัน ครลิสเตบียนทยุกคนเจอความขนัดแยด้ง
แบบเดบียวกนัน ตอนทบีที่เขบียนจดหมายฝากถถึงชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟี เปาโลอยทูญ่ในสญ่วนหนถึที่งของสนามรบ และผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟี
ลลิปปฟีกห็อยทูญ่ในพมืนั้นทบีที่อบีกสญ่วนของสนามรบ แตญ่เปาโลกลญ่าวชนัดเจนวญ่าพวกเขาเปป็นแนวหนด้าเดบียวกนัน – ความขบัดแยข้งหนจึที่งเดทยว นนัที่น
คมือ ความชอบธรรมตญ่อสทูด้ความไมญ่ชอบธรรม ความเปป็นอยญ่างพระเจด้าตญ่อสทูด้ความชนัที่วรด้าย บยุตรของพระเจด้าตญ่อสทูด้อกานาจของ
ซาตาน

ผทูด้เชมืที่อทยุกคนมบีผทูด้บนัญชาการกองทนัพองคร์เดบียวกนัน – พระเยซทูครลิสตร์เจด้า ศบีรษะของครลิสตจนักรและพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดของ
กายนนันั้น

สกาหรนับโยชทูวา พระครลิสตร์ทรงเปป็น จอมพลโยธาของพระเยโฮวาหต (ยชว. 5:15)
ในฮบีบรทู 2:10 พระองคร์ทรงเปป็น นายแหย่งความรอดของเรา 
ในอลิสยาหร์ 55:4 พระองคร์ทรงเปป็น ผผข้บบัญชาการเพชที่อชนชาตริทบันงปวง
ผทูด้เชมืที่อแทด้ทยุกคนอยทูญ่ในกองทนัพเดบียวกนัน เราทยุกคนสวมเครมืที่องแบบฝฝ่ายวลิญญาณแบบเดบียวกนัน และเราทยุกคนตด้อง

ทกางานดด้วยความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนัน เรากกาลนังตญ่อสทูด้ในการสทูด้รบเดบียวกนันเพมืที่ออยุดมการณร์เดบียวกนัน – พระครลิสตร์ตญ่อสทูด้ซาตาน
ในยอหร์น 17:21 พระเยซทูทรงอธลิษฐานวญ่า “เพมืที่อเขาทนันั้งหลายจะไดด้เปป็นอนันหนถึที่งอนันเดบียวกนัน ดนังทบีที่พระองคร์คมือพระบลิดา

ทรงสถลิตในขด้าพระองคร์ และขด้าพระองคร์ในพระองคร์ เพมืที่อใหด้เขาเปป็นอนันหนถึที่งอนันเดบียวกนันกนับพระองคร์และกนับขด้าพระองคร์ดด้วย 
เพมืที่อโลกจะไดด้เชมืที่อวญ่าพระองคร์ทรงใชด้ขด้าพระองคร์มา” คกาอธลิษฐานขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าเพมืที่อเราทนันั้งหลายนนันั้นชญ่างอญ่อนโยนและ
ตรวจคด้นดทูจลิตใจเหลมือเกลิน เพมืที่อทบีที่เราจะรญ่วมใจกนันในการสานตญ่อพระราชกลิจทบีที่พระองคร์ทรงฝากไวด้ใหด้เรากระทกา! ขด้อเทห็จจรลิงทบีที่
นญ่าเศรด้าและทการด้ายจลิตใจในวนันนบีนั้กห็คมือวญ่า สมาชลิกครลิสตจนักรและกลยุญ่มศาสนาตญ่างๆจกานวนมากกกาลนังตญ่อสทูด้กนับกนันและกนันและ



ตญ่อสทูด้กนันเอง และดด้วยเหตยุนบีนั้พวกเขาจถึงไมญ่สามารถตญ่อสทูด้ซาตานไดด้อยญ่างสนัมฤทธลิธิ์ผล ขอพระเจด้าทรงโปรดชญ่วยเหลมือเราใหด้เลลิก
ตญ่อสทูด้และทะเลาะกนันเองและเรลิที่ม “ตย่อสผข้เหมชอนอยย่างเปป็นคนเดทยวเพชที่อความเชชที่อแหย่งขย่าวประเสรริฐนบันน” เพมืที่อทบีที่คนทนันั้งหลายจะ
ไดด้รทูด้วญ่าพวกเราเปป็นสาวกของพระเยซทูครลิสตร์!

ขด้อ 28: “และไมญ่เกรงกลนัวผทูด้ทบีที่ขนัดขวางทญ่านแตญ่ประการใดเลย เมมืที่อเปป็นเชญ่นนบีนั้กห็จะเปป็นทบีที่ประจนักษร์แกญ่เขาวญ่า พวกเขา
จะถถึงซถึที่งความพลินาศ แตญ่พวกทญ่านกห็จะถถึงซถึที่งความรอด และการนนันั้นมาจากพระเจด้า”

“... และไมย่เกรงกลบัวผผข้ททที่ขบัดขวางทย่านแตย่ประการใดเลย...” คกากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “เกรงกลนัว” จรลิงๆแลด้วมบีความ
หมายวญ่า หวาดกลบัว – และแนญ่นอนวญ่าพวกเรารทูด้วญ่าผทูด้ทบีที่ขนัดขวางเราคมือ พญามาร: “ทญ่านทนันั้งหลายจงเปป็นคนใจหนนักแนญ่น จง
ระวนังระไวใหด้ดบี ดด้วยวญ่าศนัตรทูของทญ่าน คมือพญามาร วนเวบียนอยทูญ่รอบ ๆ ดยุจสลิงโตคการาม เทบีที่ยวไปเสาะหาคนทบีที่มนันจะกนัดกลิน
ไดด้!” (1 ปต. 5:8)

บางทบีไมญ่มบีมนยุษยร์คนใดเคยประจนันหนด้ากนับผทูด้ทบีที่ขนัดขวางนบีนั้บญ่อยครนันั้งไปกวญ่า (และในการตญ่อสทูด้ทบีที่ดคุเดชอดมากไปกวย่า) ทบีที่
อนัครททูตเปาโลเคยประสบ ในกลิจการ 16:22-24 เราอญ่านเกบีที่ยวกนับประสบการณร์ของเขาในการเจอกนับผทูด้ทบีที่ขนัดขวางนบีนั้ทบีที่เมมืองฟฟี
ลลิปปฟี และใน 2 โครลินธร์ 11:23-27 อนัครททูตทญ่านนบีนั้เองเลญ่ายด้อนถถึงการขนัดขวางทบีที่เขาประสบดด้วยนนั้กามมือของเหลญ่าศนัตรทูของขญ่าว
ประเสรลิฐ:

“...ขด้าพเจด้าถทูกโบยตบีเกลินขนาด ขด้าพเจด้าตลิดคยุกมากกวญ่าเขา ขด้าพเจด้าหวลิดตายบญ่อย ๆ พวกยลิวเฆบีที่ยนขด้าพเจด้าหด้าครนันั้ง ๆ 
ละสามสลิบเกด้าทบี เขาตบีขด้าพเจด้าดด้วยไมด้เรบียวสามครนันั้ง เขาเอากด้อนหลินขวด้างขด้าพเจด้าครนันั้งหนถึที่ง ขด้าพเจด้าเผชลิญภนัยเรมือแตกสามครนันั้ง 
ขด้าพเจด้าลอยอยทูญ่ในทะเลคมืนหนถึที่งกนับวนันหนถึที่ง ขด้าพเจด้าตด้องเดลินทางบญ่อย ๆ เผชลิญภนัยอนันนญ่ากลนัวในแมญ่นนั้กา เผชลิญโจรภนัย เผชลิญภนัย
จากชนชาตลิของขด้าพเจด้าเอง เผชลิญภนัยจากคนตญ่างชาตลิ เผชลิญภนัยในนคร เผชลิญภนัยในปฝ่า เผชลิญภนัยในทะเล เผชลิญภนัยจากพบีที่
นด้องเทบียม ตด้องทกางานเหนห็ดเหนมืที่อยและยากลกาบาก ตด้องอดหลนับอดนอนบญ่อย ๆ ตด้องหลิวและกระหาย ตด้องอดขด้าวบญ่อย ๆ 
ตด้องทนหนาวและเปลมือยกาย”

กระนนันั้นบยุรยุษผทูด้นบีนั้กห็สามารถแนะนกาเหลญ่าผทูด้ตลิดตามของเขาวญ่า “ไมย่ตข้องหวาดกลบัวสริที่งใดเลย” เขาหนยุนใจผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่
เมมืองฟฟีลลิปปฟีวญ่าไมญ่ตด้องกลนัว ไมญ่วญ่าศนัตรทูผทูด้นนันั้นอาจจะทกาหรมือพยายามทกาสลิที่งใดกห็ตาม

ในฐานะเหลญ่าทหารทบีที่ดบีของพระเยซทูครลิสตร์ เราทนันั้งหลายจะตด้องยมืนหยนัดมนัที่นคง ไมญ่วญ่าศนัตรทูนนันั้นจะขทูญ่อะไรกห็ตาม ผทูด้เชมืที่อทนันั้ง
หลายจะตด้องหมายพถึที่งพระเจด้า แสวงหาพระคยุณของพระองคร์และพระประสงคร์ของพระองคร์ และเดลินหนด้าตญ่อไปเมมืที่อพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงนทาพาเราใหด้เดลินหนด้าไป จงเตห็มใจทบีที่จะทนทยุกขร์เพราะเหห็นแกญ่พระครลิสตร์ แมด้หากวญ่ามนันนกาไปสทูญ่การพลบีชบีพ
เพมืที่อความเชมืที่อกห็ตาม มนันเปป็นสลิทธลิพลิเศษทบีที่จะทนทยุกขร์เพมืที่อเหตยุแหญ่งพระครลิสตร์

“...เมชที่อเปป็นเชย่นนทนกก็จะเปป็นททที่ประจบักษตแกย่เขา (ผทูด้ทบีที่ขนัดขวางเหลญ่านนันั้น)วย่า พวกเขาจะถจึงซจึที่งความพรินาศ” เมมืที่อผทูด้เชมืที่อยมืน
หยนัดอยญ่างมนัที่นคงและขนัดขมืนพญามารอยญ่างหนนักแนญ่น ขด้อเทห็จจรลิงเรมืที่องความหนนักแนญ่นเชญ่นนนันั้นในตบัวมบันเอง กห็เปป็นเครมืที่องหมาย 
(แสดงใหด้ผทูด้ทบีที่ขนัดขวางเหลญ่านนันั้นเหห็น) วญ่าผทูด้เชมืที่อคนนนันั้นเปป็นลทูกของพระเจด้าอยญ่างแทด้จรลิง และวญ่าผทูด้ทบีที่ขนัดขวางเหลญ่านนันั้นจะถทูกทกาลาย
เอง  ความหนนักแนญ่นเชญ่นนนันั้นเปป็นเครมืที่องหมายแสดงใหด้เหห็นวญ่าสลิงโตแหญ่งตระกทูลยทูดาหร์ทรงยลิที่งใหญญ่กวญ่าสลิงโตคการามทบีที่วนเวบียนอยทูญ่
รอบๆเทบีที่ยวไปเสาะหาคนทบีที่มนันจะกนัดกลินไดด้ (วว. 5:5; 1 ปต. 5:8) กลญ่าวอบีกนนัยหนถึที่ง ความหนนักแนญ่นของผทูด้เชมืที่อคนนนันั้นเปป็น 
“เครมืที่องหมายหนถึที่งทบีที่ชนัดเจน” ซถึที่งแสดงถถึงความพลินาศสทาหรบับผผข้ททที่ขบัดขวางเหลย่านบันน



เมมืที่อเราทบันงหลายผผข้วางใจในพระเยซผเผชลิญหนด้าพญามาร การทดลอง และการโจมตบีอยญ่างหนนักของนรกอยญ่างไมญ่เกรง
กลนัว และเราเอาชนะในพระนามของพระเยซทู เรากห็มบีความมนัที่นใจในความรอดของเราและรทูด้ความจรลิงของ 1 ยอหร์น 4:4: 
“ลผกเลก็ก ๆ ทบันงหลายเออ๋ย ทย่านเปป็นฝฝ่ายพระเจข้า และไดข้ชนะเขาเหลย่านบันน เพราะวย่าพระองคตผผข้สถริตอยผย่ในทย่านทบันงหลายเปป็น
ใหญย่กวย่าผผข้นบันนททที่อยผย่ในโลก!”

เราพลิชลิตไมญ่ไดด้ แตญ่ในพระครลิสตต์เราเปป็นยลิที่งกวท่าผทูด้พลิชลิต พระองคคทรงเปป็นชบัยชนะของเรา
โดยทางพระเจด้าของเขา ดาวลิดเดห็กเลบีนั้ยงแกะมบีชนัยตญ่อโกลลิอนัท ยนักษร์ใหญญ่ของพวกคนฟปิลลิสเตบีย แตญ่ความเชมืที่อของดาวลิด

ไมญ่ไดด้อยทูญ่ในพละกกาลนังของเขาเอง เขากลญ่าวแกญ่โกลลิอนัทวญ่า “เจด้ามาหาขด้าดด้วยดาบ ดด้วยหอกและดด้วยโลญ่ แตย่ขข้ามาหาเจข้าใน
พระนามแหย่งพระเยโฮวาหตจอมโยธา พระเจข้าแหย่งกองทบัพอริสราเอล ผผข้ซจึที่งเจข้าไดข้ทข้าทายนบันน ในวบันนทนพระเยโฮวาหตจะทรงมอบ
เจข้าไวข้ในมชอของขข้า!” (1 ซมอ. 17:45-46)

สหายครลิสเตบียนครนับ เมมืที่อเราตกเปป็นเหยมืที่อของซาตาน เรากห็โทษใครไมญ่ไดด้นอกจากตนัวเราเอง พระคยุณของพระเจด้า
และฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้านนันั้นเพบียงพอ พระองคร์ทรงนกาพาเราในวลิถบีแหญ่งความชอบธรรม ไมญ่มบีขด้ออด้างใดเลยทบีที่ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายจะ
สะดยุดหรมือหวาดกลนัว เพราะวญ่าพระเจด้าทรงอยทูญ่กนับเราและพระองคร์ทรงสนัญญาแลด้ววญ่าจะไมญ่ละเราหรมือทอดทลินั้งเราเลย

ขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายเอาชนะจรลิงๆในพระเยซทูกห็เปป็นเครมืที่องหมายชนัดเจนทบีที่แสดงถถึงความพลินาศของผทูด้ทบีที่ขนัด
ขวางเหลญ่านนันั้นและยนังเปป็นเครมืที่องหมายทบีที่แสดงถถึงความรอดสกาหรนับผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายดด้วย พระเจด้าไมญ่เคยสนัญญาลทูกคนใดของ
พระองคร์วญ่าเขาจะมบีทางเดลินทบีที่โรยไปดด้วยกลบีบกยุหลาบ พระวจนะของพระเจด้ากลญ่าวชนัดเจนวญ่า “ทยุกคนทบีที่ปรารถนาจะดกาเนลิน
ชบีวลิตตามทางของพระเจด้าในพระเยซทูครลิสตร์จะถผกกดขทที่ขย่มเหง” (2 ทธ. 3:12)

พระเยซทูครลิสตร์ทรงเชลิญชวนเราใหด้แบกกางเขน – และหากเราอยากรญ่วมแบญ่งปปันมงกยุฎ เรากห็ตด้องรญ่วมแบญ่งปปันกางเขน
หากเราอยากครอบครองกนับพระองคร์ เรากห็ตด้องทนทยุกขร์กนับพระองคร์ หากเราปฏลิเสธพระองคร์ พระองคร์กห็จะทรงปฏลิเสธเรา
ดด้วย ชบีวลิตครลิสเตบียนเปป็นความขนัดแยด้งหนถึที่งตนันั้งแตญ่ตด้นจนจบ แตญ่เรามบีความแนญ่ใจวญ่าเราเปป็นยลิที่งกวญ่าผทูด้พลิชลิตในพระเยซทู ไมญ่มบีเหตยุผล
ทบีที่เราควรกระวนกระวายหรมือหวาดกลนัวเลย เรารทูด้วญ่าเราอยทูญ่ฝฝ่ายทบีที่ชนะ

ขด้อ 29: “เพราะวญ่าไดด้ทรงโปรดแกญ่ทญ่านเพราะเหห็นแกญ่พระครลิสตร์ มลิใชญ่ใหด้ทญ่านเชมืที่อถมือในพระองคร์เทญ่านนันั้น แตญ่ใหด้ทญ่านทน
ความทยุกขร์ยากเพราะเหห็นแกญ่พระองคร์ดด้วย”

“ไดข้ทรงโปรดแกย่ทย่าน...” มนันเปป็นความชมืที่นบานทบีที่จะทนทยุกขร์เพมืที่อหรมือกนับใครบางคนทบีที่เรารนัก มนันเปป็นสญ่วนหนถึที่งของ
ของประทานแหญ่งพระคยุณทบีที่พระเจด้าไดด้ประทานแกญ่เรา โดยทรงยอมใหด้เรารญ่วมแบญ่งปปันในความทยุกขร์ของพระครลิสตร์ หากเรา
ทนทยุกขร์เพราะความโฉดเขลาหรมือความสะเพรญ่า เรากห็ควรละอายใจตนัวเราเอง แตญ่หากเราทนทยุกขร์เพราะเหห็นแกญ่ความชอบ
ธรรม เรากห็ควรชมืที่นชมยลินดบีวญ่าพระเจด้าทรงเหห็นวญ่าเราคทูญ่ควรและทรงยอมใหด้เรารญ่วมแบญ่งปปันความทยุกขร์ยากเพบียงเลห็กนด้อยกนับ
พระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดผทูด้ไดด้ทรงทนทยุกขร์มากเหลชอเกลินเพมืที่อทบีที่เราจะเปป็นผทูด้มบีสญ่วนในพระคยุณของพระเจด้า เราควรเตห็มใจทบีที่จะสทูด้ทนการ
ขนัดขวางเพมืที่อเหห็นแกญ่พระครลิสตร์และเพมืที่อเหห็นแกญ่ขญ่าวประเสรลิฐ:

“ฝฝ่ายเปโตรและยอหร์นตอบเขาวญ่า “การทบีที่จะฟปังทญ่านมากกวญ่าฟปังพระเจด้าจะเปป็นการถทูกตด้องในสายพระเนตรของ
พระเจด้าหรมือ ขอทญ่านทนันั้งหลายพลิจารณาดทูเถลิด ซจึที่งขข้าพเจข้าจะไมย่พผดตามททที่เหก็นและไดข้ยรินนบันนกก็ไมย่ไดข้” เมมืที่อเขาขทูญ่สกาทนับทญ่านทนันั้ง
สองนนันั้นอบีกแลด้วกห็ปลญ่อยไป ไมญ่เหห็นมบีเหตยุทบีที่จะทกาโทษทญ่านอยญ่างไรไดด้เพราะกลนัวคนเหลญ่านนันั้น เหตคุวย่าคนทบันงหลายไดข้สรรเสรริญ



พระเจข้าเนชที่องดข้วยเหตคุการณตททที่เกริดขจึนนนบันน” (กลิจการ 4:19-21)
กางเขนตด้องมากญ่อนมงกยุฎ ความทยุกขร์ตด้องมากญ่อนสงญ่าราศบี และถด้าเราเตห็มใจทบีที่จะรญ่วมเทบียมแอกกนับพระเยซทู เรากห็จะ

รญ่วมแบญ่งปปันสงญ่าราศบีและมงกยุฎของพระองคร์ในนลิรนันดรร์กาลทบีที่อยทูญ่เบมืนั้องหนด้าเรา แตญ่หากเราปฏลิเสธพระองคร์และไมญ่ยอมทนทยุกขร์
เพราะเหห็นแกญ่พระองคร์ หากเราปฏลิเสธทบีที่จะทนรนับความเหยบียดหยามแหญ่งขญ่าวประเสรลิฐ งนันั้นแมด้วญ่าเราอาจบนังเกลิดใหมญ่แลด้ว เรา
กห็จะเจอกนับการสทูญเสบียบกาเหนห็จในโลกทบีที่จะมานนันั้น

ขด้อ 30: “คมือใหด้ทญ่านตด้องตญ่อสทูด้เชญ่นเดบียวกนับทบีที่ทญ่านไดด้เหห็นขด้าพเจด้าตญ่อสทูด้ และซถึที่งทญ่านไดด้ยลินวญ่าขด้าพเจด้ากกาลนังสทูด้อยทูญ่ในขณะ
นบีนั้”

ตรงนบีนั้เรามบีความตญ่อเนมืที่องของความจรลิงทบีที่ถทูกนกาเสนอในขด้อทบีที่แลด้ว ชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านบีนั้ไดด้เหห็นสลิที่งทบีที่เปาโลไดด้สทูด้ทนใน
เมมืองฟฟีลลิปปฟีแลด้ว พวกเขาทราบเกบีที่ยวกนับประสบการณร์ในคยุกของเขาและการถทูกเฆบีที่ยนตบีอยญ่างทารยุณทบีที่เขาและสลิลาสไดด้รนับดด้วย
นนั้กามมือของเหลญ่าศนัตรทูของขญ่าวประเสรลิฐ และเขากกาลนังสทูด้ทนการขญ่มเหงทบีที่คลด้ายๆกนันในกรยุงโรม – และเพมืที่ออยุดมการณร์เดบียวกนัน

ผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านบีนั้จถึงควรเหห็นวญ่ามนันเปป็นความโปรดปรานทบีที่ไดด้ประทานใหด้ผญ่านทางพระคยุณของพระเจด้าทบีที่
พวกเขาไดด้รนับอนยุญาตใหด้ทนทยุกขร์กนับอนัครททูตผทูด้เปป็นทบีที่รนักทญ่านนบีนั้และยลิที่งกวญ่านนันั้นเพมืที่อเหห็นแกญ่พระครลิสตร์

ในบทแรกนบีนั้ของหนนังสมือฟฟีลลิปปฟี พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ประทานภาพประกอบอนันงดงามแกญ่เราเกบีที่ยวกนับจลิตวลิญญาณ
ทบีที่แทด้จรลิงของครลิสเตบียนภายใตด้การโจมตบีจากศนัตรทู ในสภาพการณร์แวดลด้อมตญ่างๆทบีที่ลองใจและยากลกาบากยลิที่งนนัก เปาโลอยทูญ่ใน
สถานการณร์หนถึที่งทบีที่ความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนทบีที่แทด้จรลิงจะสกาแดงตนัวมนันเองออกมาในทนัศนคตลิทบีที่เขาแสดงออกตญ่อการถทูกจกาคยุก
ของเขา หากเขาไมญ่ใชญ่ลทูกทบีที่แทด้จรลิงคนหนถึที่งของพระเจด้า ธรรมชาตลิเกญ่าของเขากห็จะสกาแดงตนัวมนันเองออกมาอยญ่างแนญ่นอนใน
สภาพการณร์ตญ่างๆทบีที่เขากกาลนังเขบียนจดหมายฝากฉบนับนบีนั้

เขาไดด้ถทูกกลญ่าวหาอยญ่างไมญ่เปป็นธรรม เขาไมญ่มบีความผลิด เขาไมญ่ไดด้ตลิดคยุกเพราะอาชญากรรมหนถึที่งทบีที่เขากญ่อ กระนนันั้นเขากห็
กกาลนังจะถทูกตนัดสลินคดบีเพมืที่อแลกกนับชบีวลิตของเขา เขาถทูกหด้อมลด้อมดด้วยเหลญ่าศนัตรทู บางคนทบีที่ดทูเหมมือนเปป็นเพมืที่อนของเขาปรากฏวญ่า
ไมญ่ใชญ่เพมืที่อน – คนเหลญ่านนันั้นไดด้ฉวยโอกาสจากการตลิดคยุกของเขาและไดด้พยายามทบีที่จะทกาลายอลิทธลิพลของเขา ทนันั้งในเมมืองฟฟีลลิปปฟี
และในทบีที่อมืที่นๆทบีที่เขาไดด้ประกาศขญ่าวประเสรลิฐ

แตญ่ผญ่านเหตยุการณร์ทนันั้งหมดนบีนั้เขากห็รทูด้วญ่าทยุกสลิที่งตญ่างรญ่วมมมือกนันเพมืที่อใหด้เกลิดผลดบีแกญ่คนทนันั้งหลายทบีที่รนักพระเจด้า และดด้วยเหตยุนบีนั้
เปาโลจถึงแสดงออกถถึงความมนัที่นใจและความแนญ่ใจอนันสมบทูรณร์แบบทบีที่มบีตญ่อพระเจด้าและความรนักทบีที่มบีใหด้แกญ่เพมืที่อนมนยุษยร์ของเขา 
– แมด้แตญ่เหลญ่าศนัตรทูของเขาดด้วย

เปาโลแสดงออกตรงนบีนั้ถถึงความรทูด้สถึกตญ่างๆอนันอญ่อนโยนทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่เคยถทูกแสดงออกโดยมนยุษยร์ เขาพลิสทูจนร์ใหด้เหห็นวญ่า
ศาสนาของเขาเปป็นของแทด้ – “การเครญ่งครนัดในความเชมืที่ออยญ่างบรลิสยุทธลิธิ์ไรด้มลทลิน” แทนทบีที่จะพรที่กาบญ่น เขากลนับสารภาพวญ่าสลิที่ง
เหลญ่านนันั้นทบีที่ไดด้เกลิดขถึนั้นกนับเขา ความทยุกขร์ทบีที่ไดด้เกลิดกนับเขาเปป็นสลิที่งทบีที่พระเจด้าทรงอนยุญาต และแมด้วญ่าศนัตรทูนนันั้นเปป็นตนัวการของการ
ทดสอบและความทยุกขร์ลกาบากตญ่างๆ พระเจด้าผทูด้ทบีที่เขาปรนนลิบนัตลิกห็ทรงมบีอกานาจมากกวญ่าและทกาใหด้แมด้แตญ่การถทูกพลิจารณาคดบีของ
เขาเปป็นเหตยุใหด้ขญ่าวประเสรลิฐแผญ่แพรญ่กวด้างออกไปไดด้ เขาไดด้รนับอนยุญาตใหด้ประกาศแกญ่พวกทหารและเหลญ่าสมาชลิกในราชสกานนัก
ของซบีซารร์ ซถึที่งเปป็นสถานทบีที่ๆเขาคงเขด้าไปไมญ่ไดด้หากเขาไมญ่ไดด้ถทูกจนับกยุมและถทูกจกาจองทบีที่นนัที่น แตญ่โดยทางการถทูกขญ่มเหงของเขา 
ขญ่าวประเสรลิฐไดด้เปป็นทบีที่ทราบแกญ่คนทนันั้งปวงในราชวนังของซบีซารร์!



เปาโลไมญ่ไดด้ผทูกใจเจห็บเลยแมด้ตญ่อคนเหลญ่านนันั้นทบีที่ไดด้ประกาศพระครลิสตร์ดด้วยเหตยุจทูงใจทบีที่ผลิด เขาชมืที่นชมยลินดบีทบีที่พระนามของ
พระเยซทูไดด้ถทูกประกาศออกไปผญ่านทางคนเหลญ่านบีนั้ แมด้วญ่าในบางครนันั้งมนันไดด้ถทูกกระทกาดด้วยจลิตใจทบีที่ผลิดกห็ตาม ดด้วยเจตนาทบีที่จะ
เพลิที่มพทูนความทยุกขร์แกญ่เปาโล แตญ่เขาชมืที่นชมยลินดบีทบีที่ความจรลิงแหญ่งขญ่าวประเสรลิฐไดด้ถทูกประกาศ และวญ่าความจรลิงทบีที่วญ่าพระเยซทูไดด้
ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะบาปของโลกไดด้ถทูกประกาศใหด้เปป็นทบีที่ทราบแลด้ว

ครลิสเตบียนนด้อยคนจรลิงๆเคยไปถถึงจยุดทบีที่ยอมจกานนอยญ่างสลินั้นสยุดใจแบบทบีที่เปาโลไปถถึง แตญ่เมมืที่อไปถถึงจยุดนนันั้นแลด้ว ความ
กลนัวตายกห็ไมญ่มบีอยทูญ่ในความคลิดของผทูด้เชมืที่อคนนนันั้น ในชบีวลิตแบบทบีที่อยุทลิศตนัวเชญ่นนนันั้น ความคลิดเกบีที่ยวกนับความตายกห็ไมญ่นญ่ากลนัวอบีกตญ่อไป 
เรารทูด้วญ่าเราเปป็นทายาทแหญ่งชบีวลิตนลิรนันดรร์กนับพระเยซทู และเมมืที่อเราอยุทลิศตนัวทนันั้งหมดตญ่อพระเจด้า เรากห็มนัที่นใจไดด้วญ่าการจากโลกนบีนั้คมือ
การไปอยทูญ่กนับองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า ซถึที่งดบีกวญ่ามากนนัก

ความรนักอนันสมบทูรณร์แบบยญ่อมขจนัดความกลนัวเสบีย และเมมืที่อเรามบีพระครลิสตร์เปป็นพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดและพระองคร์ทรงถมือ
กรรมสลิทธลิธิ์ตนัวเราอยญ่างสมบทูรณร์ เรากห็ถทูกเตลิมเตห็มดด้วยความรนักอนันสมบทูรณร์แบบและไมญ่มบีทบีที่วญ่างสกาหรนับความกลนัว เมมืที่อนนันั้นเรากห็
กลญ่าวพรด้อมกนับเปาโลไดด้วญ่า “การตายเปป็นกกาไร” เมมืที่อนนันั้นเรากห็อธลิษฐานพรด้อมกนับยอหร์นผทูด้เปป็นทบีที่รนักไดด้วญ่า “เอเมน พระเยซทูเจด้า 
ขอใหด้เปป็นเชญ่นนนันั้น เชลิญเสดด็จมาเถลิด!”

เนมืที่องจากขด้าพระองคร์ตด้องตญ่อสทูด้หากขด้าพระองคร์อยากครอบครอง
ขอทรงเพลิที่มความกลด้าหาญของขด้าพระองคร์ พระองคร์เจด้าขด้า
ขด้าพระองคร์จะแบกรนับความเหนมืที่อยยาก สทูด้ทนความเจห็บปวด

โดยมบีพระวจนะของพระองคร์คอยคนั้กาจยุน



ฟฟีลลิปปฟี – บทททที่สอง
พระครลิสตต์แบบอยท่างของผผผู้เชชที่อ

ชชที่นชมยลินดทในการรอับใชผู้ออันถท่อมใจ

2:1 เหตยุฉะนนันั้นถด้าไดด้รนับการเรด้าใจประการใดในพระครลิสตร์ ถด้ามบีการหนยุนใจประการใดในความรนัก ถด้ามบีสญ่วนประการใดกนับ
พระวลิญญาณ ถด้ามบีการรนักใครญ่เอห็นดทูและเหห็นอกเหห็นใจประการใด
2:2 กห็ขอใหด้ทญ่านทกาใหด้ความยลินดบีของขด้าพเจด้าเตห็มเปฟีปี่ยม ดด้วยการมบีความคลิดอยญ่างเดบียวกนัน มบีความรนักอยญ่างเดบียวกนัน มบีใจรทูด้สถึก
และคลิดพรด้อมเพรบียงกนัน
2:3 อยญ่าทกาสลิที่งใดในทางทยุญ่มเถบียงกนันหรมืออวดดบี แตญ่จงมบีใจถญ่อมถมือวญ่าคนอมืที่นดบีกวญ่าตนัว
2:4 อยญ่าใหด้ตญ่างคนตญ่างเหห็นแกญ่ประโยชนร์ของตนฝฝ่ายเดบียว แตญ่จงเหห็นแกญ่ประโยชนร์ของคนอมืที่น ๆ ดด้วย
2:5 ทญ่านจงมบีนนั้กาใจอยญ่างนบีนั้ เหมมือนอยญ่างทบีที่พระเยซทูครลิสตร์ทรงมบีดด้วย
2:6 พระองคร์ผทูด้ทรงอยทูญ่ในสภาพพระเจด้ามลิไดด้ทรงเหห็นวญ่าการเทญ่าเทบียมกนับพระเจด้านนันั้นเปป็นการแยญ่งชลิงเอาไปเสบีย
2:7 แตญ่ไดด้ทรงกระทกาพระองคร์เองใหด้ไมญ่มบีชมืที่อเสบียงใด ๆ และพระองคร์ทรงรนับสภาพอยญ่างผทูด้รนับใชด้ และทรงถมือกกาเนลิดในลนักษณะ
ของมนยุษยร์
2:8 และเมมืที่อทรงปรากฏพระองคร์ในสภาพมนยุษยร์แลด้ว พระองคร์กห็ทรงถญ่อมพระองคร์ลง ยอมเชมืที่อฟปังจนถถึงความมรณา กระทนัที่ง
ความมรณาทบีที่กางเขน
2:9 เหตยุฉะนนันั้นพระเจด้าจถึงไดด้ทรงยกพระองคร์ขถึนั้นอยญ่างสทูงทบีที่สยุดดด้วย และไดด้ทรงประทานพระนามเหนมือนามทนันั้งปวงใหด้แกญ่
พระองคร์
2:10 เพมืที่อ ‘หนัวเขญ่าทยุกหนัวเขญ่า’ ในสวรรคร์กห็ดบี ทบีที่แผญ่นดลินโลกกห็ดบี ใตด้พมืนั้นแผญ่นดลินโลกกห็ดบี ‘จะตด้องคยุกกราบลง’ นมนัสการใน
พระนามแหญ่งพระเยซทูนนันั้น
2:11 และเพมืที่อ ‘ลลินั้นทยุกลลินั้นจะยอมรนับ’ วญ่าพระเยซทูครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า อนันเปป็นการถวายพระเกบียรตลิแดญ่พระเจด้า
พระบลิดา
2:12 เหตยุฉะนบีนั้พวกทบีที่รนักของขด้าพเจด้า เหมมือนทญ่านทนันั้งหลายไดด้ยอมเชมืที่อฟปังทยุกเวลา และไมญ่ใชญ่เมมืที่อขด้าพเจด้าอยทูญ่ดด้วยเทญ่านนันั้น แตญ่
เดบีดี๋ยวนบีนั้เมมืที่อขด้าพเจด้าไมญ่อยทูญ่ดด้วย ทญ่านทนันั้งหลายจงใหด้ความรอดของตนเกลิดผลดด้วยความเกรงกลนัวตนัวสนัที่น
2:13 เพราะวญ่าพระเจด้าเปป็นผทูด้ทรงกระทกากลิจอยทูญ่ภายในทญ่าน ทนันั้งใหด้ทญ่านมบีใจปรารถนาและใหด้ประพฤตลิตามชอบพระทนัยของ
พระองคร์
2:14 จงกระทกาสลิที่งสารพนัดโดยปราศจากการบญ่นและการทยุญ่มเถบียงกนัน
2:15 เพมืที่อทญ่านทนันั้งหลายจะปราศจากตกาหนลิและไมญ่มบีความผลิด เปป็น ‘บยุตรทบีที่ปราศจากตกาหนลิของพระเจด้า’ ในทญ่ามกลาง ‘คน
ยยุคสมนัยทบีที่หลอกลวงและดมืนั้อรนันั้น’ ทญ่านปรากฏในหมทูญ่พวกเขาดยุจดวงสวญ่างตญ่าง ๆ ในโลก
2:16 โดยการปฝ่าวประกาศยกพระวจนะอนันมบีชบีวลิตไวด้อยทูญ่เสมอ เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้ชมืที่นชมยลินดบีในวนันของพระครลิสตร์วญ่า ขด้าพเจด้า



ไมญ่ไดด้วลิที่งเปลญ่า ๆ และไมญ่ไดด้ทกางานโดยเปลญ่าประโยชนร์
2:17 แทด้จรลิงถด้าแมด้ขด้าพเจด้าตด้องถวายตนัวเปป็นเครมืที่องบทูชา และเปป็นการปรนนลิบนัตลิเพราะความเชมืที่อของทญ่านทนันั้งหลาย ขด้าพเจด้ายนัง
จะมบีความชมืที่นชมยลินดบีดด้วยกนันกนับทญ่านทนันั้งหลาย
2:18 ซถึที่งทญ่านกห็ควรจะยลินดบีและชมืที่นชมดด้วยกนันกนับขด้าพเจด้าดด้วยเชญ่นเดบียวกนัน
2:19 แตญ่ขด้าพเจด้าหวนังใจในพระเยซทูเจด้าวญ่า ในไมญ่ชด้าขด้าพเจด้าจะใหด้ทลิโมธบีไปหาพวกทญ่าน เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้รนับความชทูใจเชญ่นกนัน
เมมืที่อไดด้รนับขญ่าวของทญ่าน
2:20 เพราะวญ่าขด้าพเจด้าไมญ่มบีผทูด้ใดทบีที่มบีนนั้กาใจเหมมือนทลิโมธบี ซถึที่งจะเอาใจใสญ่ในทยุกขร์สยุขของทญ่านอยญ่างแทด้จรลิง
2:21 เพราะวญ่าคนทนันั้งปวงยญ่อมแสวงหาประโยชนร์ของตนเอง ไมญ่ไดด้แสวงหาประโยชนร์ของพระเยซทูครลิสตร์
2:22 แตญ่ทญ่านกห็รทูด้ถถึงคยุณคญ่าของทลิโมธบีแลด้ววญ่า เขาไดด้รนับใชด้รญ่วมกนับขด้าพเจด้าในการประกาศขญ่าวประเสรลิฐ เสมมือนบยุตรรนับใชด้รญ่วม
กนับบลิดา
2:23 เหตยุฉะนนันั้นขด้าพเจด้าหวนังใจวญ่า พอจะเหห็นไดด้วญ่าจะเกลิดการอยญ่างไรแกญ่ขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะใชด้เขาไปโดยเรห็ว
2:24 แตญ่ขด้าพเจด้าไวด้วางใจในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าวญ่า ในไมญ่ชด้าขด้าพเจด้าเองจะมาหาทญ่านดด้วย
2:25 ขด้าพเจด้าคลิดแลด้ววญ่า จะตด้องใหด้เอปาโฟรดลิทนัสนด้องชายของขด้าพเจด้า ซถึที่งเปป็นเพมืที่อนรญ่วมงานและเพมืที่อนทหารของขด้าพเจด้า 
และเปป็นผทูด้นกาขญ่าวของพวกทญ่าน และไดด้ปรนนลิบนัตลิขด้าพเจด้าในยามขนัดสน มาหาทญ่านทนันั้งหลาย
2:26 เพราะวญ่าเขาคลิดถถึงทญ่านทยุกคน และเปป็นทยุกขร์มากเพราะทญ่านไดด้ขญ่าววญ่าเขาปฝ่วย
2:27 เขาปฝ่วยจรลิง ๆ ปฝ่วยจนเกมือบจะตาย แตญ่พระเจด้าทรงพระกรยุณาโปรดเขา และไมญ่ใชญ่ทรงโปรดเขาคนเดบียว แตญ่ทรงโปรด
ขด้าพเจด้าดด้วย เพมืที่อไมญ่ใหด้ขด้าพเจด้ามบีความทยุกขร์ซด้อนทยุกขร์
2:28 เหตยุฉะนนันั้นขด้าพเจด้าจถึงรบีบรด้อนใชด้เขาไป หวนังวญ่าเมมืที่อทญ่านทนันั้งหลายไดด้เหห็นเขาอบีก ทญ่านจะไดด้ชมืที่นชมยลินดบี และความทยุกขร์ของ
ขด้าพเจด้าจะเบาบางไปสนักหนญ่อย
2:29 เหตยุฉะนนันั้นทญ่านจงตด้อนรนับเขาไวด้ในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าดด้วยความยลินดบีทยุกอยญ่าง และจงนนับถมือคนอยญ่างนบีนั้
2:30 ดด้วยวญ่าเขาเกมือบจะตายเสบียแลด้วเพราะเหห็นแกญ่การของพระครลิสตร์ คมือไดด้เสบีที่ยงชบีวลิตของตน เพมืที่อการปรนนลิบนัตลิของทญ่านทนันั้ง
หลายทบีที่บกพรญ่องตญ่อขด้าพเจด้าอยทูญ่นนันั้นจะไดด้เตห็มบรลิบทูรณร์

พระครลิสตต์แบบอยท่างของผผผู้เชชที่อ
บทนบีนั้ประกอบดด้วยคกาเตมือนสตลิตญ่างๆทบีที่เกบีที่ยวขด้องกนับการทกาหนด้าทบีที่หลายอยญ่างของผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายและขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่า

เราควรแสดงออกถถึงคยุณธรรมตญ่างๆของครลิสเตบียนในทยุกสลิที่งทบีที่เรากระทกา เปาโลเตมือนสตลิผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีใหด้
ดกาเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่เขาจะมบีความชมืที่นชมยลินดบีในคกาพยานของพวกเขา

เขาอยากใหด้พวกเขามบีความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันและมบีสามนัคคบีธรรมกนับกนันและกนัน ทกาทยุกสลิที่งในความรนักแบบพบีที่
นด้องและความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนัน แทนทบีที่จะมบีการทะเลาะวลิวาทหรมือยนัที่วโทสะกนัน เขาเตมือนสตลิพวกเขาใหด้ถญ่อมใจ เขายก
ใหด้พระเยซทูครลิสตร์เจด้าเปป็นแบบอยญ่างสกาหรนับครลิสเตบียนทนันั้งหลาย โดยเฉพาะอยญ่างยลิที่งเมมืที่อกลญ่าวถถึงแบบอยญ่างของพระครลิสตร์ใน
เรมืที่องการถทูกดทูหมลิที่นเหยบียดหยาม และชบีนั้ใหด้เหห็นวญ่าผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายควรเตห็มใจทบีที่จะยอมรนับตกาแหนญ่งตที่กาตด้อยทบีที่สยุดในครลิสตจนักรหรมือ
ชยุมชนหากโดยการทกาเชญ่นนนันั้นพวกเขาจะสามารถถวายเกบียรตลิพระครลิสตร์และเปป็นประโยชนร์ตญ่อผทูด้อมืที่นไดด้



เขาเตมือนสตลิครลิสเตบียนชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นใหด้สกาแดงความรอดของพวกเขาเองออกมาดด้วยความเกรงกลนัวตนัว
สนัที่น โดยใหด้ความมนัที่นใจพวกเขาวญ่าพระเจข้าทรงกระททากริจในพวกเขาเมมืที่อพระองคร์ทรงชญ่วยพวกเขาใหด้รอดแลด้ว – และพระองคร์
ทรงชญ่วยพวกเขาใหด้รอดเพมืที่อสงญ่าราศบีของพระองคร์ เขาวลิงวอนพวกเขาอยญ่างจรลิงจนังใหด้หลบีกเลบีที่ยงความแตกแยกในทบีที่ประชยุม 
การทยุญ่มเถบียงกนันและการบญ่นทญ่ามกลางพวกเขาเอง และหนยุนใจพวกเขาใหด้ดกาเนลินชบีวลิตทบีที่ปราศจากตกาหนลิ ดกาเนลินในการอยุทลิศ
ตนัวและการชการะตนัวใหด้บรลิสยุทธลิธิ์เพมืที่อทบีที่คนอมืที่นๆจะไดด้รทูด้วญ่าพวกเขาเปป็นครลิสเตบียน เขารนับประกนันพวกเขาวญ่าเขาสนใจในความอยทูญ่ดบี
มบีสยุขของพวกเขาอยญ่างลถึกซถึนั้ง และวญ่าเขาหวนังวญ่าจะสญ่งทลิโมธบีไปหาพวกเขาในไมญ่ชด้า

เปาโลเตชอนสตลิใหผู้มทความเปป็นนทั้นาหนถึที่งใจเดทยวกอัน
และความอท่อนสทุภาพในททที่ประชทุม

ขด้อ 1: “เหตยุฉะนนันั้นถด้าไดด้รนับการเรด้าใจประการใดในพระครลิสตร์ ถด้ามบีการหนยุนใจประการใดในความรนัก ถด้ามบีสญ่วน
ประการใดกนับพระวลิญญาณ ถด้ามบีการรนักใครญ่เอห็นดทูและเหห็นอกเหห็นใจประการใด...”

“เหตคุฉะนบันนถข้าไดข้รบับการเรข้าใจประการใดในพระครริสตต...” เรารทูด้วญ่าเปาโลไมญ่ไดด้บอกเปป็นนนัยวญ่ามบีคกาถามทบีที่วญ่ามบีการ
เรด้าใจ (การปลอบประโลมใจ) ในพระครลิสตร์หรชอไมท่ เพราะวญ่าเขาหมายพถึที่งพระเยซทูเจด้าเพมืที่อรนับการปลอบประโลมใจเชญ่นเดบียว
กนับสกาหรนับความตด้องการอมืที่นๆทยุกประการของเขา – ทนันั้งฝฝ่ายรญ่างกายและฝฝ่ายวลิญญาณ การปลอบประโลมใจในพระครลิสตร์
เปป็นสลิที่งทบีที่พระครลิสตร์ผทูด้เดบียวทรงสามารถถญ่ายทอดใหด้แกญ่ผทูด้เชมืที่อไดด้ โลกไมญ่สามารถปลอบประโลมใจครลิสเตบียนทนันั้งหลายในยามทบีที่
พวกเขาตด้องการไดด้ ไมญ่วญ่าโลกจะมบีสลิที่งใดมายมืที่นเสนอกห็ตาม

ความชมืที่นชมยลินดบียลิที่งใหญญ่ทบีที่สยุดทบีที่สามารถมาสทูญ่ใจของเปาโลไดด้คงเปป็นการไดด้เรบียนรทูด้วญ่าลทูกๆของเขาในความเชมืที่อนนันั้นกกาลนัง
ประพฤตลิตนัวในแบบทบีที่ครลิสเตบียนทนันั้งหลายควรประพฤตลิ และเขาเตมือนสตลิคนเหลญ่านนันั้นแมด้ในยามทยุกขร์ยากและการถทูกขญ่มเหงใหด้
แสวงหาการปลอบประโลมใจ – ไมญ่ใชญ่จากโลก แตญ่จากพระครริสตตแหย่งการปลอบประโลมใจ

ความจรลิงทบีที่ถทูกนกาเสนอตรงนบีนั้กห็คมือวญ่า ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายควรดกาเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่โดยทางพระคยุณมหนัศจรรยร์ของพระเจด้า
การปลอบประโลมใจของพระครลิสตร์จะมบีใหด้เราพรด้อมใชด้ตลอด – โดยเฉพาะอยญ่างยลิที่งภายใตด้ความทยุกขร์ใจและการถทูกขญ่มเหง 
เราควรทบีที่จะสามารถหมายพถึที่งพระองคร์ไดด้ตลอดเวลาในความมนัที่นใจอนันสมบทูรณร์แบบ โดยรทูด้วญ่าพระองคร์จะทรงปลอบประโลม 
วญ่าพระองคร์จะทรงพนันผทูกใจทบีที่แตกสลายและประทานความสบายใจและสนันตลิสยุขอนันสมบทูรณร์แบบแมด้ในโมงยามทบีที่มมืดมลิดทบีที่สยุด
แหญ่งความลกาบากตญ่างๆและการขญ่มเหงตญ่างๆ

“...ถข้ามทการหนคุนใจประการใดในความรบัก...” ความรนักไมญ่เพบียงนกามาซถึที่งการหนยุนใจเทญ่านนันั้น มนันนกามาซถึที่งความสยุขและ
ความพอใจดด้วย ความรนักเปฟีปี่ยมดด้วยความชมืที่นชมยลินดบี ตรงกนันขด้าม ความเกลทยดชบังเปป็นตนัณหาทบีที่นกามาซถึที่งความเสบียใจ ความ
ปวดรด้าวใจ และความผลิดหวนัง ความเกลบียดชนังทกาใหด้จลิตวลิญญาณหดเลห็กลงและพรากความชมืที่นบานออกไปจากการมบีชบีวลิต

ความรนักเปป็นสลินทรนัพยร์จากสวรรคต พระเยซทูตรนัสวญ่า “เราใหด้บนัญญนัตลิใหมญ่ไวด้แกญ่เจด้าทนันั้งหลายคมือใหด้เจด้ารนักซถึที่งกนันและกนัน 
เรารนักเจด้าทนันั้งหลายมาแลด้วอยญ่างไร เจด้าจงรนักกนันและกนันดด้วยอยญ่างนนันั้น ถด้าเจด้าทนันั้งหลายรนักกนันและกนัน ดบังนทนแหละคนทบันงปวงกก็จะ
รผข้ไดข้วย่าเจข้าทบันงหลายเปป็นสาวกของเรา” (ยอหร์น 13:34, 35) ในเอเฟซนัส 5:2 เปาโลสนัที่งเราวญ่า “...จงดกาเนลินชบีวลิตในความรนัก
เหมมือนดนังทบีที่พระครลิสตร์ไดด้ทรงรนักเรา และทรงประทานพระองคร์เองเพมืที่อเรา...” พระเจผู้าทรงเปป็นความรอัก – และความรนักเปป็น



จยุดศทูนยร์กลาง จลิตใจและหนัวใจของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน
เปาโลอยากใหด้ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีชมืที่นชมยลินดบีกนับสลิทธลิบยุตรหนัวปฟีฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขาอยญ่างเตห็มทบีที่ และ

หนทางเดบียวทบีที่พวกเขาจะทกาเชญ่นนบีนั้ไดด้คมือ การรนักซถึที่งกนันและกนันเหมมือนกนับทบีที่พระครลิสตร์ไดด้ทรงรนักพวกเขา – และเหมมือนกนับทบีที่
พวกเขารทูด้วญ่าเปาโลรนักพวกเขา

“...ถข้ามทสย่วนประการใดกบับพระวริญญาณ...” ไมญ่อาจมบีสามนัคคบีธรรมแบบครลิสเตบียนอยญ่างแทด้จรลิงไดด้หากปราศจากพระ
วลิญญาณ พระองคร์ทรงเปป็นผทูด้นกาพาผทูด้เชมืที่อเขด้าในวลิถบีตญ่างๆแหญ่งความชอบธรรม พระองคร์ทรงเปป็นผทูด้นกาเราใหด้รนักแทนทบีที่จะเกลบียด 
ใหด้ถญ่อมใจแทนทบีที่จะเยญ่อหยลิที่ง พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงนกาเราใหด้ตระหนนักถถึงการงานตญ่างๆทบีที่ดบีและความสกาเรห็จตญ่างๆของผทูด้เชมืที่อ
คนอมืที่นๆและไมญ่อลิจฉาสลิที่งทบีที่พวกเขากกาลนังทกาอยทูญ่หรมือตกาแหนญ่งทบีที่พวกเขาดการงอยทูญ่ในทบีที่ประชยุมนนันั้นๆ

ในเอเฟซนัส 5:18, 19 เปาโลแนะนกาวญ่าผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายไมญ่ควร “เมาเหลด้าองยุญ่นซถึที่งจะทกาใหด้เสบียคน แตญ่จงเตห็มลด้นดด้วย
พระวลิญญาณ จงปราศรนัยกนันดด้วยเพลงสดยุดบี เพลงนมนัสการและเพลงฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ คมือรด้องเพลงสรรเสรลิญและสดยุดบีจากใจ
ของทญ่านถวายองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า!”

พระเยซทูทรงสนัญญาวญ่าทบีที่ใดกห็ตามทบีที่สองหรมือสามคนรวมตนัวกนันในพระนามของพระองคร์ พระองคร์จะทรงอยทูญ่ทญ่ามกลาง
พวกเขา และพระองคร์ทรงอยผท่ทบีที่นนัที่นในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ ทบีที่ใดทบีที่พระวลิญญาณทรงมบีสลิทธลิธิ์ควบคยุม ทบีที่นนัที่นกห็มบี
ความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนัน ความชมืที่นชมยลินดบีและสนันตลิสยุข – และความรนักในแบบทบีที่คนไมญ่เชมืที่อไมญ่รทูด้จนัก ไมญ่มบีผทูด้ใดสามารถรนักไดด้
อยญ่างเตห็มทบีที่จนกวญ่าเขารนักพระเจด้าอยญ่างสยุดใจ สยุดจลิตและสยุดกกาลนังของเขา

“...ถข้ามทการรบักใครย่เอก็นดผและเหก็นอกเหก็นใจประการใด...” (ตามการแปลของฉบนับ Amplified New Testament)
สลิที่งทบีที่เปาโลกกาลนังกลญ่าวแกญ่เหลญ่าผทูด้เชมืที่อชาวฟฟีลลิปปฟีกห็คมือวญ่า: “หากมบีสายใยแหญ่งความรนักแมด้เพบียงเลห็กนด้อยผญ่านทางความ

รนักของพระเจด้าและพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ซถึที่งผทูกพนันพวกทญ่านกนับขด้าพเจด้า หากพวกทญ่านมบีความใสญ่ใจและความเหห็นอกเหห็นใจ
ตญ่อความโศกเศรด้าและโมงยามทบีที่มมืดมลิดของขด้าพเจด้า หากพวกทญ่านไดด้เขด้าในสามนัคคบีธรรมแหญ่งความทยุกขร์ยากของขด้าพเจด้า งนันั้น
จงทกาใหด้การปลอบประโลมใจทบีที่ขด้าพเจด้าแสวงหาและความชมืที่นบานทบีที่ขด้าพเจด้ามบีสลิทธลิธิ์พถึงไดด้รนับเปป็นจรลิงเถลิด จงดกาเนลินในความ
เปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันและใชด้ชบีวลิตในแบบทบีที่จะนกาสงญ่าราศบีมาสทูญ่พระเจด้าแทนทบีที่จะนกาความเหยบียดหยามมาสทูญ่ขญ่าวประเสรลิฐ”

ขด้อ 2: “กห็ขอใหด้ทญ่านทกาใหด้ความยลินดบีของขด้าพเจด้าเตห็มเปฟีปี่ยม ดด้วยการมบีความคลิดอยญ่างเดบียวกนัน มบีความรนักอยญ่าง
เดบียวกนัน มบีใจรทูด้สถึกและคลิดพรด้อมเพรบียงกนัน”

หนทางเดบียวทบีที่ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีจะสามารถทกาใหด้ความชมืที่นชมยลินดบีของเปาโลเตห็มเปฟีปี่ยมไดด้คมือ การดกาเนลิน
ชบีวลิตทบีที่อยุทลิศตนัว แยกออก เปฟีปี่ยมลด้นดด้วยพระวลิญญาณ โดยดกาเนลินในความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันพรด้อมกนับความรด้อนรนเพมืที่อ
ขญ่าวประเสรลิฐและเพมืที่อการแผญ่แพรญ่ไปของขญ่าวดบีทบีที่วญ่าพระเยซทูทรงชญ่วยใหด้รอด

ยอหร์นผทูด้นกาหนด้าพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดแสนวลิเศษของเรา กลญ่าววญ่า “...“มนยุษยร์จะรนับสลิที่งใดไมญ่ไดด้ นอกจากทบีที่ทรงประทาน
จากสวรรคร์ใหด้เขา ทญ่านทนันั้งหลายเองกห็ไดด้เปป็นพยานของขด้าพเจด้าวญ่า ขด้าพเจด้าไดด้พทูดวญ่า ขด้าพเจด้ามลิใชญ่พระครลิสตร์ แตญ่ขด้าพเจด้าไดด้รนับ
พระบนัญชาใหด้นกาเสดห็จพระองคร์ ทญ่านทบีที่มบีเจด้าสาวนนัที่นแหละคมือเจด้าบญ่าว แตญ่สหายของเจด้าบญ่าวทบีที่ยมืนฟปังเจด้าบญ่าว กห็ชมืที่นชมยลินดบีอยญ่าง
ยลิที่งเมมืที่อไดด้ยลินเสบียงของเจด้าบญ่าว ฉะนบันนความปฟีตริยรินดทของขข้าพเจข้าจจึงเตก็มเปฟีปี่ยมแลข้ว พระองคตตข้องทรงยริที่งใหญย่ขจึนน แตย่ขข้าพเจข้า
ตข้องดข้อยลง” (ยอหร์น 3:27-30)



เปาโลมบีความปรารถนาแบบเดบียวกนันสกาหรนับผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหมมือนกนับทบีที่ยอหร์นผทูด้ใหด้บนัพตลิศมามบีสกาหรนับ
พระครลิสตร์ผทูด้ทบีที่เขาประกาศ เปาโลรทูด้วญ่างานรนับใชด้ของเขาจะตด้องมาถถึงตอนจบ แตญ่เขาอยากใหด้ชาวฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นดกาเนลินตญ่อไป
ในความเชมืที่อนนันั้น – และในการดกาเนลินตญ่อไปเชญ่นนบีนั้พวกเขากห็จะทกาใหด้ความชมืที่นชมยลินดบีของเขาเตห็มเปฟีปี่ยม

“...ดด้วยการมบีความคลิดอยญ่างเดบียวกนัน...” เปาโลกกาลนังอด้อนวอนขอความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันและสนันตลิสยุขทญ่ามกลาง
พวกพบีที่นด้อง การ “มบีความคลิดอยญ่างเดบียวกนัน” เปป็นหนทางเดบียวทบีที่ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายจะสามารถดกาเนลินในสามนัคคบีธรรมแบบ
ครลิสเตบียนและความรนักแบบพบีที่นด้อง อนันเปป็นการปป้องกนันไมญ่ใหด้เกลิดความบาดหมาง การแกญ่งแยญ่งชลิงดบี การทะเลาะวลิวาทและ
ความอลิจฉารลิษยา วลิสยุทธลิชนทนันั้งหลายทบีที่มบีความคลิดอยญ่างเดบียวกนันจะมบีครลิสตจนักรทบีที่สมนัครสมานสามนัคคบี คมือเปป็นครลิสตจนักรทบีที่จะสญ่ง
เสรลิมขญ่าวประเสรลิฐแหญ่งพระคยุณของพระเจด้าและชญ่วยดวงวลิญญาณใหด้รอดผญ่านทางการประกาศขญ่าวประเสรลิฐ – ทนันั้งโดยคกาพทูด
และการดทาเนรินชทวริตตามขย่าวประเสรริฐในทยุกสลิที่งทบีที่เรากระทกาหรมือกลญ่าว

“...มทความรบักอยย่างเดทยวกบัน...” ไมญ่ควรมบี “คนโปรด” ในครลิสตจนักร ไมญ่ควรมบีการเลมือกทบีที่รนักมนักทบีที่ชนังทญ่ามกลางพวกพบีที่
นด้อง แมด้วญ่าพบีที่นด้องชายหญลิงทนันั้งหลายในพระครลิสตร์อาจแตกตญ่างกนันบด้างในบางประเดห็นทบีที่เลห็กนด้อยเกบีที่ยวกนับหลนักคกาสอน พวกเขา
กห็ยนังสามารถเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันไดด้ในความรนัก พวกเขาอาจตกลงทบีที่จะเหห็นตญ่างกนันในเรมืที่องเลห็ก แตญ่ในความรนักแบบ
ครลิสเตบียนทบีที่แทด้จรลิงซถึที่งไมญ่ลกาเอบียง พวกเขากห็สามารถเหห็นตรงกนันในเรมืที่องใหญญ่ และมบีความรนักแบบเดบียวกนันตญ่อกนันและกนันไดด้

“...มทใจรผข้สจึก...พรข้อมเพรทยงกบัน...” บรรดาผทูด้รทูด้บอกเราวญ่าความหมายของคกากรบีกทบีที่ถทูกใชด้ตรงนบีนั้คมือ “การรวมกบันเปป็น
หนจึที่งของจริตใจ” เปาโลอยากใหด้ครลิสเตบียนชาวฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นผทูกผนันกนันในความรนักและสามนัคคบีธรรมอยญ่างใกลด้ชลิดจนถถึงขนาด
ทบีที่วญ่าครลิสตจนักรทด้องถลิที่นแหญ่งนนันั้นจะดกาเนลินชบีวลิตเปป็นหนญ่วยเดบียว ราวกนับวญ่าจลิตใจเดบียวสนัที่งการพวกเขา

“...และคริดพรข้อมเพรทยงกบัน” กลญ่าวอบีกนนัยหนถึที่ง “ทบีที่จะคลิดสลิที่งเดบียวกนัน” พวกเขาจะตด้องไมญ่มบีความคลิดทบีที่แตกตญ่างกนัน 
เปาโลใชด้หลายสกานวนในขด้อนบีนั้ แตญ่ในทยุกสกานวนเราเหห็นวญ่าเขากกาลนังอด้อนวอนขอความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันของหนัวใจ ความ
เปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันของความรทูด้สถึก ความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันของแผนการและจยุดประสงคร์ เขาอยากใหด้ครลิสตจนักรทบีที่
เมมืองฟฟีลลิปปฟีเปป็นหนญ่วยเดบียวกนัน

ขด้อ 3: “อยญ่าทกาสลิที่งใดในทางทยุญ่มเถบียงกนันหรมืออวดดบี แตญ่จงมบีใจถญ่อมถมือวญ่าคนอมืที่นดบีกวญ่าตนัว”
“...ในทางทคุย่มเถทยงกบันหรชออวดดท...” ไมญ่วญ่าจะภายใตด้สถานการณร์ใด อยญ่าใหด้ครลิสตจนักรทกาสลิที่งใดดด้วยจลิตวลิญญาณแหญ่ง

การทยุญ่มเถบียงกนันหรมือชลิงดบีชลิงเดญ่นเดห็ดขาด ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายควรทกาทยุกสลิที่งทบีที่พวกเขาทกาโดยยถึดหลนักการแบบครลิสเตบียนทบีที่เครญ่งครนัด 
ดด้วยความปรารถนาทบีที่จะคงไวด้ซถึที่งความจรลิงและถวายเกบียรตลิพระเจด้าในทยุกสลิที่ง แตญ่บญ่อยครนันั้งเหลมือเกลินทบีที่กฎครลิสเตบียนขด้อนบีนั้ถทูก
ฝฝ่าฝฟน กระทนัที่งโดยคนทนันั้งหลายทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้ว

หลายครนันั้งเหลมือเกลินทบีที่ครลิสเตบียนทนันั้งหลายพยายามทบีที่จะทกาเกลินหนด้ากนัน เพมืที่อทบีที่จะเหห็นวญ่าคนไหนจะสามารถเปป็นผทูด้ทบีที่
สกาคนัญทบีที่สยุดและไปถถึงตกาแหนญ่งสทูงทบีที่สยุดในทบีที่ประชยุม ดนังนนันั้นความเยญ่อหยลิที่งอนันนญ่าเกลบียดจถึงเขด้ามา และสงญ่าราศบีทบีที่ควรถทูกถวายใหด้
แกญ่พระครลิสตร์กลนับถทูกยกใหด้แกญ่มนยุษยร์แทน มบีหลายคนในทบีที่ประชยุมทด้องถลิที่นทบีที่ถถึงขนาดพยายามทบีที่จะถวายทรบัพยตมากกวย่าคนอมืที่น
และโอด้อวดความใจกวด้างของตน

ไมญ่มบีสลิที่งใดในครลิสตจนักรทบีที่ควรถทูกกระทกาเพมืที่อนกาสงญ่าราศบีและคกาสรรเสรลิญมาสทูญ่ตนัวเอง เราไมญ่ควรมบีความคลิดเหห็นอนัน
โอด้อวดเกบีที่ยวกนับความสามารถและของประทานตญ่างๆของตนัวเราเอง สริที่งใดกก็ตามททที่เรากระทกา หากเรากระทกามนันดด้วยการ



ยกยญ่องตนัวเอง อยากไดด้เกบียรตลิและคกาสรรเสรลิญของมนยุษยร์ หากเราทกามนันเพมืที่อดถึงดทูดความสนใจและทกาใหด้ตนัวเราเองโดดเดญ่น
ทบีที่สยุดในทบีที่ประชยุม เรากก็กทาลบังททาบาป – และจะไมญ่มบีบกาเหนห็จสกาหรนับหนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขาเชญ่นนนันั้นเลย

ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายจะตด้องทกาทยุกสลิที่งเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดญ่พระเจด้า – “และพระบลิดาของทญ่านผทูด้ทอดพระเนตรเหห็นในทบีที่ลบีนั้ลนับ 
พระองคร์เองจะทรงโปรดประทานบกาเหนห็จแกญ่ทญ่านอยญ่างเปปิดเผย” ในเวลาทบีที่กกาหนด – และสงญ่าราศบีจะเปป็นของพระองคต์ 
พระองคร์ทรงสมควรไดผู้รอับสงญ่าราศบี คกาเยลินยอ คกาสรรเสรลิญและเกบียรตลิทนันั้งสลินั้น เราไมญ่ควรขโมยไปจากพระเยซทู!

“...แตย่จงมทใจถย่อม...” ครลิสเตบียนทนันั้งหลายจะตด้องเปป็นคนสงบเสงบีที่ยมเจบียมตนัวและถญ่อมใจ เราจะตด้องไมญ่กระทกาหนด้าทบีที่
ตญ่างๆของเราดด้วยความคลิดทบีที่วญ่าเราอยากไดด้รนับการรนับรทูด้อนันเหมาะสมจากมนยุษยร์สกาหรนับสลิที่งทบีที่เรากระทกา พระเจข้าทรงเปป็นผทูด้ทบีที่รนับ
รทูด้หนด้าทบีที่อารนักขาแบบทบีที่ถทูกตด้องและประทานบกาเหนห็จแกญ่เราสกาหรนับหนด้าทบีที่อารนักขาแบบทบีที่ถทูกตด้องนนันั้น

แนญ่นอนวญ่ามบีความถย่อมใจแบบคนหนข้าซชที่อใจคด – บางคนอด้างวญ่าเปป็นคนถญ่อมใจซถึที่งจรลิงๆแลด้วไมญ่ไดด้ถญ่อมใจเลยสนักนลิด! 
พวกเขาอด้างวญ่าเปป็นคนไมญ่สกาคนัญและไมญ่ไดด้รนับการฝฝึกมา แตญ่พวกเขากห็รทูด้สถึกอยญ่างลนับๆวญ่าตนสามารถทกาหนด้าทบีที่นนันั้นไดด้ดบีกวญ่าใครๆ
ในทบีที่ประชยุมนนันั้น ความถญ่อมใจและความอญ่อนสยุภาพทบีที่แทด้จรลิงมาไดด้โดยทางการแยกตนัวออกใหด้บรลิสยุทธลิธิ์เทญ่านนันั้น ซถึที่งเปป็นผลของ
ชบีวลิตทบีที่เตห็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณ

“...ถชอวย่าคนอชที่นดทกวย่าตบัว” มบีอยทูญ่สองสามคนในครลิสตจนักรทยุกแหญ่งทบีที่คลิดวญ่าพระเจด้าขาดพวกเขาไมญ่ไดด้ (พวกเขายนังไมญ่ไดด้
คด้นพบวญ่าพระองคร์ทรงไปไดข้สบายโดยไมญ่ตด้องมบีพวกเขากห็ไดด้!) เมมืที่อเรามาถถึงจยุดทบีที่เรารทูด้สถึกวญ่าพระเจด้าทรงดทูแลครลิสตจนักรของ
พระองคร์โดยขาดเราไมญ่ไดด้ เรากห็แนญ่ใจไดด้เลยวญ่าสลิที่งใดกห็ตามทบีที่เรากกาลนังทกาอยทูญ่นนันั้นถทูกกระทกาโดยความอวดดบีและเพมืที่อนกาเกบียรตลิมา
สทูญ่ตนัวเราเอง ไมญ่ใชญ่เพมืที่อถวายสงญ่าราศบีแดญ่พระเจด้า

เมมืที่อครลิสเตบียนคนใดนนับถมือผทูด้อมืที่นวญ่าดบีกวญ่าตนัวเองอยญ่างจรลิงใจ เขากห็จะเปป็นคนถญ่อมใจและเจบียมตนัว เปป็นทรนัพยร์สลินทบีที่มบีคญ่า
ตญ่อครลิสตจนักรและเปป็นคกาพยานอนันยลิที่งใหญญ่ในชยุมชนนนันั้นๆ

ขด้อ 4: “อยญ่าใหด้ตญ่างคนตญ่างเหห็นแกญ่ประโยชนร์ของตนฝฝ่ายเดบียว แตญ่จงเหห็นแกญ่ประโยชนร์ของคนอมืที่น ๆ ดด้วย”
หากครลิสตจนักรอยากจะเปป็นอยญ่างทบีที่องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงอยากใหด้มนันเปป็น จะตด้องไมญ่มบีการวลิวาทภายใน จะตด้องมบี

ความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนัน ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นจะตด้อง “มบีใจรทูด้สถึกและคลิดพรด้อมเพรบียงกนัน” หากงานในทบีที่ประชยุมถทูกกระทกาดด้วย
การทยุญ่มเถบียงกนันหรมืออวดดบี หากสมาชลิกเหลญ่านนันั้นชอบทะเลาะเบาะแวด้ง พวกเขากห็นกาความอนัปยศมาสทูญ่ครลิสตจนักรและความ
เหยบียดหยามมาสทูญ่ขญ่าวประเสรลิฐ หลายตญ่อหลายครนันั้งเหตยุแหญ่งพระครลิสตร์ถทูกขนัดขวางเพราะเรมืที่องหยยุมหยลิมตญ่างๆทบีที่เกบีที่ยวขด้องกนับ
ความคนับขด้องใจทบีที่ตญ่างคนตญ่างมบีตญ่อกนัน ซถึที่งบญ่อยครนันั้งเกลิดขถึนั้นพรด้อมความเยญ่อหยลิที่งอนันโงญ่เขลาและการหาเกบียรตลิเขด้าตนัว

มบีความเยย่อหยริที่งแบบททที่ถผกตข้อง (นบัที่นคชอ ความภาคภผมริใจ) และครลิสเตบียนกห็มบีหลายสลิที่งใหด้ภาคภทูมลิใจ แตญ่กห็มบีความเยญ่อ
หยลิที่งททที่บาปหนาเชญ่นกนัน มบีความถญ่อมใจทบีที่แทด้จรลิง และมบีความถญ่อมใจแบบคนหนด้าซมืที่อใจคด เราควรมทใจขอบพระคคุณทบีที่ไดด้รทูด้วญ่า
เราเปป็นของพระเจด้า! มนันควรทกาใหด้ใจเราถญ่อมทบีที่ไดด้รทูด้วญ่าพระเจด้าทรงใชด้การเราในฐานะผทูด้รนับใชด้ ในฐานะผทูด้สมืที่อสารของพระองคร์
บนโลกนบีนั้

เปาโลมบีความเยญ่อหยลิที่งแบบทบีที่ถทูกตด้อง – เขาภาคภทูมลิใจในการประกาศวญ่าเขาเปป็นของพระเจด้า วญ่าเขาเปป็นทาสรนับใชด้
ของพระเยซทูครลิสตร์ เขากลญ่าววญ่า “ขด้าพเจด้าเปป็นอยญ่างทบีที่เปป็นโดยพระคคุณของพระเจข้า...ขด้าพเจด้ากระทกาทคุกสริที่งไดด้โดยพระครลิสตร์
ผทูด้ทรงเสรลิมกกาลนังขด้าพเจด้า... ขด้าพเจด้ารทูด้วญ่าในตบัวขข้าพเจข้า คมือในเนมืนั้อหนนังของขด้าพเจด้านนันั้น ไมญ่มบีความดบีประการใดเลย!”



ครลิสเตบียนทบีที่แสวงหาเกบียรตลิเขด้าตนัว ทบีที่สนใจแตญ่ตนัวเอง กห็ไมญ่ไดด้กกาลนังเกลิดผลของพระวลิญญาณอยญ่างแนญ่นอน เขาเกลิดผล
ตญ่างๆของเนมืนั้อหนนังและของความคลิดทบีที่รนักโลกตามแบบเนมืนั้อหนนัง ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายจะตด้องไมญ่มองการงาน ความสกาเรห็จและการ
บรรลยุเปป้าหมายตญ่างๆของตนัวเองอยญ่างเยญ่อหยลิที่ง การหมกมยุญ่นอยทูญ่กนับ “เรมืที่องตญ่างๆของเราเอง” คมือตนัวฉยุดรนันั้งทบีที่นญ่ากลนัวทบีที่สยุดตญ่อ
สามนัคคบีธรรมทบีที่แทด้จรลิง ครลิสเตบียนทบีที่มบีความสยุข ผทูด้ทบีที่พระเจด้าสามารถใชด้การไดด้อยญ่างสนัมฤทธลิธิ์ผล คมือผทูด้เชมืที่อทบีที่มบีใจถญ่อมและจลิต
วลิญญาณทบีที่เตห็มใจ ผทูด้ทบีที่ตระหนนักวญ่ามบีคนอชที่นๆทบีที่ทกางานนนันั้นไดด้ดบีพอๆกนับตน ชายหรมือหญลิงคนใดทบีที่เตห็มใจทบีที่จะทกางานเพมืที่อเหห็นแกญ่
พระครลิสตร์และเพมืที่อประโยชนร์ของผทูด้อมืที่นกห็สามารถถทูกพระเจด้าใชด้การไดด้อยญ่างยลิที่งใหญญ่ แตญ่ครลิสเตบียนคนใดทบีที่เยญ่อหยลิที่ง เหห็นแกญ่ตนัว 
สนใจแตญ่ตนัวเองกห็ไมญ่สามารถหวนังไดด้วญ่าจะถทูกองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าใชด้การหรมือจะไดด้รนับบกาเหนห็จในบนันั้นปลายแหญ่งการเดลินทางของ
ชบีวลิต

ครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีอยทูญ่ทบีที่นนัที่นเพราะการทบีที่เปาโลประกาศขญ่าวประเสรลิฐทบีที่บรลิสยุทธลิธิ์และไมญ่เจมือปนเกบีที่ยวกนับพระคยุณ
มหนัศจรรยร์ของพระเจด้า เขาอยากใหด้ลทูกๆของเขาในความเชมืที่อนนันั้นดกาเนลินตามรอยเทด้าของเขาเหมมือนกนับทบีที่เขาดกาเนลินตามรอย
พระบาทของพระเยซทู เขาอด้อนวอนวญ่า “ขอเพบียงแตญ่พวกทญ่านประพฤตลิตนใหด้สมกนับขญ่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์” เมมืที่อทกาเชญ่น
นนันั้นพวกเขากห็จะถวายเกบียรตลิแดญ่พระเจด้า – ไมญ่ใชญ่แคญ่ในสลิที่งทบีที่พวกเขากลญ่าวเทญ่านนันั้น แตญ่ในสลิที่งตญ่างๆทบีที่พวกเขากระทกาและในเพมืที่อน
ฝทูงทบีที่พวกเขาคบหาสมาคมดด้วย

กลญ่าวอบีกนนัยหนถึที่ง “ทบีที่ทญ่านทนันั้งหลายไดด้ชการะจลิตใจของทญ่านใหด้บรลิสยุทธลิธิ์แลด้ว ดด้วยการเชมืที่อฟปังความจรลิงโดยพระวลิญญาณ 
จนมบีใจรนักพวกพบีที่นด้องอยญ่างจรลิงใจ ทญ่านทนันั้งหลายจงรนักกนันใหด้มากดด้วยนนั้กาใสใจจรลิง” (1 ปต. 1:22)

เปาโลประกาศขญ่าวประเสรลิฐแหญ่งสบันตริสคุข และเขาอยากใหด้ลทูกๆของเขาในความเชมืที่อนนันั้น “จงอยุตสญ่าหร์ทบีที่จะสงบสยุขอยทูญ่
กนับคนทนันั้งปวง และทบีที่จะไดด้ใจบรลิสยุทธลิธิ์ ดด้วยวญ่านอกจากนนันั้นไมญ่มบีใครจะไดด้เหห็นองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า” (ฮบ. 12:14) เขาประกาศขญ่าว
ประเสรลิฐททที่เปฟีปี่ยมดข้วยฤทธริธิ์เดช – ขญ่าวประเสรลิฐซถึที่งเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าอนันนกาไปสทูญ่ความรอด ฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะขจนัดบาปออก
ไปจากชบีวลิต ในโรม 6:12 เขาอด้อนวอนวญ่า “เหตยุฉะนนันั้นอยญ่าใหด้บาปครอบงกากายทบีที่ตด้องตายของทญ่าน ซถึที่งทกาใหด้ตด้องเชมืที่อฟปังตนัณหา
ของกายนนันั้น”

ในเอเฟซนัส 5:1,2 เขาสนัที่งวญ่า “เหตคุฉะนบันนทย่านจงเปป็นผผข้ประพฤตริตามแบบของพระเจข้า ใหข้สมกบับเปป็นบคุตรททที่รบัก และจง
ดทาเนรินชทวริตในความรบักเหมชอนดบังททที่พระครริสตตไดข้ทรงรบักเรา และทรงประทานพระองคตเองเพชที่อเรา...”

การถท่อมพระองคต์ลงเจด็ดแบบของพระเยซผครลิสตต์เจผู้า
ขด้อ 5: “ทญ่านจงมบีนนั้กาใจอยญ่างนบีนั้ เหมมือนอยญ่างทบีที่พระเยซทูครลิสตร์ทรงมบีดด้วย”
เปาโลใชด้องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าเปป็นแบบอยญ่างเพมืที่อทบีที่จะสอนเรมืที่องความจกาเปป็นของการถญ่อมใจแบบครลิสเตบียน ผทูด้เชมืที่อทนันั้ง

หลายจะตด้องใหด้พระเยซทูเจด้าเปป็นแบบอยญ่างของตน พระองคร์ไดด้เสดห็จมาจากสถานทบีที่แหญ่งสงญ่าราศบีอนันเหลมือบรรยาย และทรงรนับ
สภาพมนยุษยร์เพมืที่อทบีที่จะกระทกาภารกลิจทบีที่ตที่กาตด้อยทบีที่สยุด – และพระองคร์กห็ทรงกระทกามนันเพชที่อททที่เราทบันงหลายจะไดข้รบับความรอด! 
พระองคร์ทรงเปป็นแบบอยญ่างอนันสมบทูรณร์แบบทบีที่ครลิสเตบียนทนันั้งหลายจะตด้องทกาตาม ความปรารถนาอนันดนับแรกสยุดของพระองคร์
คมือ กระทกาตามพระประสงคร์ของพระบลิดา เพมืที่อกระทกาพระราชกลิจทบีที่พระบลิดาไดด้ทรงใชด้พระองคร์มากระทกาใหด้สกาเรห็จ

ทยุกสลิที่งทบีที่พระเยซทูไดด้ทรงกระทกาลด้วนถทูกกระทกาเพมืที่อผทูด้อมืที่น พระองคร์ไมญ่เคยกระทกาการอนัศจรรยร์ใดหรมือดกาเนลินไปทบีที่ใดเพมืที่อ
ประโยชนร์สยุขหรมือความสบายของพระองคร์เองเลย พระองคร์ตรนัสวญ่า “สยุนนัขจลินั้งจอกยนังมบีโพรง และนกในอากาศยนังมบีรนัง แตญ่บยุตร



มนยุษยร์ไมญ่มบีทบีที่ทบีที่จะวางศบีรษะ” (มธ. 8:20) พระองคร์ทรงขอยชมเรมือลกาหนถึที่ง และทรงใชด้มนันเปป็นธรรมาสนร์เพมืที่อเทศนาแกญ่ฝทูงชนทบีที่
อยทูญ่บนฝปัปี่งทะเล พระองคร์ทรงขอยมืมมมืนั้อเทบีที่ยงของเดห็กชายตนัวนด้อยคนหนถึที่งเพมืที่อทบีที่จะเลบีนั้ยงคนนนับพนันๆทบีที่มาฟปังพระองคร์เทศนา 
พระองคร์ถถึงขนาดทรงขอยมืมอคุโมงคตฝฝังศพแหญ่งหนถึที่งเพมืที่อทบีที่จะถทูกฝปังพระศพในนนันั้นดด้วยซนั้กา!

พระเยซทูครลิสตร์ไดด้เสดห็จเขด้ามาในโลกเพมืที่อรนับใชด้ เพมืที่อใหด้ เพมืที่อปรนนลิบนัตลิ และเพมืที่อชญ่วยใหด้รอด สลิที่งเหลญ่านบีนั้เปป็นลนักษณะ
เฉพาะตนัวของพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอด และเรามบีคกาสนัที่งตญ่างๆของพระองคร์ทบีที่มบีแกญ่คนเหลญ่านนันั้นทบีที่ตลิดตามพระองคร์:

“ถด้าผทูด้ใดใครญ่จะไดด้เปป็นเอกเปป็นตด้นในพวกทญ่าน ผทูด้นนันั้นจะตด้องเปป็นผทูด้รนับใชด้ของพวกทญ่าน อยญ่างทบีที่บยุตรมนยุษยร์มลิไดด้มาเพมืที่อ
รนับการปรนนลิบนัตลิ แตญ่มาเพมืที่อจะปรนนลิบนัตลิ และประทานชบีวลิตของทญ่านใหด้เปป็นคญ่าไถญ่สกาหรนับคนเปป็นอนันมาก” (มธ. 20:27-28) 
และเปาโลจถึงบอกผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นวญ่า “ทญ่านจงมบีนนั้กาใจอยญ่างนบีนั้ เหมมือนอยญ่างทบีที่พระเยซทูครลิสตร์ทรงมบีดด้วย”

ครลิสเตบียนทนันั้งหลายจะตด้องไมญ่รนับการปรนนลิบนัตลิ – พวกเขาจะตด้องปรนนริบบัตริ เราตนันั้งตนัวเปป็นนายเหนมือตนัวไมญ่ไดด้เพราะวญ่า
เราเปป็นทาสรบับใชข้ พระเยซทูไดด้ทรงซมืนั้อเราดด้วยพระโลหลิตอนันมบีคญ่าประเสรลิฐของพระองคร์และเราจะตด้องใหด้พระองคร์เปป็นอนันดนับ
หนถึที่งในการรนับใชด้ของเรา ในฐานะผทูด้รนับใชด้ของพระองคร์เราจะตด้องถวายรญ่างกายของเราและทยุกสลิที่งทบีที่เรามบีในหนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขาทบีที่
สนัตยร์ซมืที่อแดญ่พระองคร์ และไมญ่กระทกาสลิที่งใดทบีที่จะฉยุดรนันั้งขญ่าวประเสรลิฐหรมือนกาความเหยบียดหยามมาสทูญ่พระนามขององคร์พระผทูด้เปป็น
เจด้าและพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดของเราพระเยซทูครลิสตร์

ขด้อ 6: “พระองคร์ผทูด้ทรงอยทูญ่ในสภาพพระเจด้ามลิไดด้ทรงเหห็นวญ่าการเทญ่าเทบียมกนับพระเจด้านนันั้นเปป็นการแยญ่งชลิงเอาไปเสบีย”
ในขด้อ 6, 7 และ 8 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงยด้อนรอยพระบาทของพระเยซทูเจด้าตนันั้งแตญ่ความเทญ่าเทบียมกนันกนับพระเจด้า

จนถถึงการสลินั้นพระชนมร์อนันนญ่ากลนัวของพระองคร์บนกางเขน พระองคร์ไดด้ทรงถญ่อมพระองคร์ลงในความเชมืที่อฟปังอนันสมบทูรณร์แบบ 
“เหตยุฉะนนันั้นพระเจข้าจจึงไดข้ทรงยกพระองคตขจึนนอยย่างสผงททที่สคุดดข้วย” พระเยซทูไดด้ทรงทกาใหด้ตนัวพระองคร์เองตด้อยตที่กา แตญ่บนัดนบีนั้
พระองคร์ประทนับนนัที่งในสงญ่าราศบี ณ เบมืนั้องขวาพระหนัตถร์ของพระเจด้า

ซาตานไดด้แสวงหาทบีที่จะยกตบัวขจึนน และมนันไดด้ถทูกเหยบียดลงแลด้ว เพราะความเยญ่อหยลิที่ง และการกบฏตญ่อพระเจด้า มนันจถึง
ถทูกขนับออกจากสวรรคร์ และกลายเปป็นสลิที่งมบีชบีวลิตทบีที่นญ่ารนังเกบียจทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่พระเจด้าหรมือมนยุษยร์เคยรทูด้จนัก

พระเยซทูตรนัสวญ่า “ผทูด้ใดจะยกตนัวขถึนั้น ผทูด้นนันั้นจะตด้องถทูกเหยบียดลง ผทูด้ใดถญ่อมตนัวลง ผทูด้นนันั้นจะไดด้รนับการยกขถึนั้น” (มธ. 23:12) 
ใชญ่แลด้วครนับ ทางขถึทั้นสกาหรนับพระเจด้านนันั้นคมือทางลง

พระเยซทูไดด้ทรงดการงตกาแหนญ่งสทูงทบีที่สยุดในสวรรคร์ ในคกาอธลิษฐานเสนอความแทนของพระองคร์ในยอหร์น 17 พระองคร์
ทรงกลญ่าวถถึงสงญ่าราศบีทบีที่พระองคร์เคยมบีกนับพระบลิดา “กย่อนททที่โลกนทนมทมา” พระองคร์ไดด้ทรงเลมือกทบีที่จะสละทลินั้งความสทูงสญ่งแหญ่งสงญ่า
ราศบีและไดด้เสดห็จลงมาตที่กาทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่พระองคร์จะทกาไดด้ – โดยทางกางเขนนนันั้น จนถถึง “เบชนองตที่ทาของแผย่นดรินโลก” (อฟ. 4:9, 
10) แตญ่พระเจด้าไดด้ทรงชยุบพระองคร์ใหด้เปป็นขถึนั้นจากพวกคนตาย และทรงยกชทูพระองคร์ “สผงเหนชอฟฝ้าสวรรคตทบันงปวง”

“พระองคร์ผผข้ทรงอยผย่ในสภาพพระเจข้า...” ไมญ่มบีคกาพทูดใดทบีที่แจญ่มชนัดไปกวญ่านบีนั้แลด้ว พระเยซทูไดด้ทรงอยทูญ่ในสภาพของพระเจด้า
ผทูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์: “ในเรลิที่มแรกนนันั้นพระวาทะทรงเปป็นอยทูญ่แลด้ว และพระวาทะทรงอยทูญ่กนับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็น
พระเจด้า...และพระวาทะไดด้รนับสภาพของเนมืนั้อหนนัง และทรงอยทูญ่ทญ่ามกลางเรา (และเราทนันั้งหลายไดด้เหห็นสงญ่าราศบีของพระองคร์ 
คมือสงญ่าราศบีอนันสมกนับพระบยุตรองคร์เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบทูรณร์ดด้วยพระคยุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:1, 14)

พระเยซทูทรงเทญ่าเทบียมกนับพระเจด้า ใชญ่แลด้วครนับ พระเยซผทรงเปป็นพระเจข้า และขณะทบีที่พระองคร์ทรงตนันั้งพลนับพลาอยทูญ่บน



โลกนบีนั้ในตอนนนันั้นพระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าในสภาพเนมืนั้อหนนัง (2 คร. 5:19) กญ่อนทบีที่พระเจด้าทรงสรด้างผงคลบีดลินทบีที่พระองคร์ทรงใชด้
สรด้างมนยุษยร์ กญ่อนทบีที่พระองคร์ทรงวางรากฐานของแผญ่นดลินโลกนบีนั้ กญ่อนทบีที่พระองคร์ทรงวางดาวดวงแรกไวด้ในทด้องฟป้า พระเยซทู
ทรงเปป็น “เราเปป็น” ผทูด้ยลิที่งใหญญ่แหญ่งนลิรนันดรร์กาล – ทรงเทญ่าเทบียมรญ่วมกนันกนับพระบลิดา อยทูญ่ในพระทรวงของพระบลิดา (ยอหร์น 
1:18)

ไมญ่วญ่าพระเจด้าทรงมบีสภาพใดในนลิรนันดรร์กาลทบีที่อยทูญ่ขด้างหลนังเรา พระครริสตตกก็ทรงมทสภาพนบันน พระองคร์ทรงอยทูญ่ในสภาพ
ของพระเจข้าในเรลิที่มแรกนนันั้น และไมญ่มบีสภาพใดททที่สผงสย่งกวย่า ดด้วยเหตยุนบีนั้พระเยซทูซถึที่งอยทูญ่ในสภาพของพระเจด้าจถึง “มริไดข้ทรงเหก็น
วย่าการเทย่าเททยมกบับพระเจข้านบันนเปป็นการแยย่งชริงเอาไปเสทย”

พระวาทะนลิรนันดรร์มลิไดด้ทรงทกาใหด้พระองคร์เองวญ่างเปลญ่าจากพระลนักษณะแบบพระเจด้าของพระองคร์หรมือคยุณลนักษณะ
ตญ่างๆแบบพระเจด้าของพระองคร์ พระองคร์แคญ่ทรงรนับเอารญ่างกายเนมืนั้อหนนังกายหนถึที่งและทรงทกาใหด้พระเจด้าปรากฏแกญ่สายตา
ผญ่านทางการปรากฏของเนมืนั้อหนนังเทญ่านนันั้น ดด้วยเหตยุนบีนั้พระองคร์จถึงไดด้ทรงนกาเอาพระเจด้าลงมาสทูญ่มนยุษยร์ในกายหนถึที่ง พระเยซทูทรง
เปป็นมนยุษยร์เหมชอนกบับททที่เราเปป็นมนคุษยตหากกลญ่าวถถึงเนมืนั้อหนนังของพระองคร์ แตญ่พระองคร์ไดด้ทรงแสดงออกถถึงคยุณลนักษณะตญ่างๆ
แบบพระเจด้าของพระองคร์ทนันั้งหมดเมมืที่อถถึงเวลาทบีที่ตด้องแสดง และไดด้ทรงกระทกาสลิที่งทบีที่ไมญ่มบีมนยุษยร์ธรรมดาคนไหนจะกระทกาไดด้

นลิโคเดมนัสสารภาพเชญ่นนบีนั้: เขากลญ่าวแกญ่พระเยซทูวญ่า “ชายผทูด้นบีนั้ไดด้มาหาพระเยซทูในเวลากลางคมืนและททูลพระองคร์วญ่า 
“รนับบบี พวกขด้าพเจด้าทราบอยทูญ่วญ่าทญ่านเปป็นครทูทบีที่มาจากพระเจด้า เพราะไมย่มทผผข้ใดกระททาการอบัศจรรยตซจึที่งทย่านไดข้กระททานบันนไดข้ 
นอกจากวย่าพระเจข้าทรงสถริตอยผย่กบับเขาดข้วย” (ยอหร์น 3:2)

แมด้แตญ่พวกปฟีศาจกห็ยอมรนับวญ่าพระเยซทูเปป็นพระเจด้าในสภาพเนมืนั้อหนนัง: พวกมนันรด้องออกมาวญ่า “พระเยซทูผทูด้เปป็นพระ
บยุตรของพระเจด้า เราเกบีที่ยวขด้องอะไรกนับพระองคร์เลญ่า พระองคร์มาทบีที่นบีที่เพมืที่อจะทรมานพวกเรากญ่อนเวลาหรมือ” (มธ. 8:29)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจด้าเสมอมา และพระองคร์จะทรงเปป็นพระเจด้าเสมอไป พระองคร์ไดด้ปรากฏพระองคร์หลายครนันั้ง
ในพนันธสนัญญาเดลิม – ปกตลิแลด้วในสภาพของ “ททูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์” ททูตสวรรคร์แหญ่งพยุญ่มไมด้ทบีที่ลยุกเปป็นไฟนนันั้นหาใชญ่ใคร
อมืที่นนอกจากพระเยซทูครลิสตร์พระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดและพระผทูด้ไถญ่ของเรา (อพย. 3:2)

ในโยชทูวา 5:13, 14 พระองคร์ทรงเปป็นทหารผทูด้นนันั้นทบีที่ถมือดาบ: “และตญ่อมาเมมืที่อโยชทูวาอยทูญ่ขด้างเมมืองเยรบีโค ทญ่านกห็เงยหนด้า
ขถึนั้นมองดทู และดทูเถลิด มบีชายคนหนถึที่งชนักดาบออกมาถมือไวด้ในมมือของตนยมืนอยทูญ่ตรงหนด้าทญ่าน และโยชทูวาเขด้าไปหาชายนนันั้น และ
กลญ่าวแกญ่ทญ่านผทูด้นนันั้นวญ่า “ทญ่านอยทูญ่ฝฝ่ายเราทนันั้งหลายหรมืออยทูญ่ฝฝ่ายศนัตรทูของพวกเรา” และทญ่านผทูด้นนันั้นตอบวญ่า “มลิใชญ่เชญ่นนนันั้น แตญ่ทบีที่เรา
มาตอนนบีนั้กห็มาเปป็นจอมพลโยธาของพระเยโฮวาหต” และโยชทูวากห็กราบลงถถึงดลินและนมนัสการ และถามทญ่านผทูด้นนันั้นวญ่า “เจข้านาย
ของขข้าพเจข้าจะกลย่าวอะไรแกย่ผผข้รบับใชข้ของทย่าน”

ไมญ่วญ่าพระเยซทูไดด้ทรงปรากฏพระองคร์ในรทูปกายใดในพนันธสนัญญาเดลิม พระองคตกก็ยบังทรงเปป็นพระเจข้าเหมชอนเดริม และ
เมมืที่อพระองคร์ไดด้เสดห็จจากพระทรวงของพระบลิดามาเพมืที่อประกาศพระเจด้าแกญ่มนยุษยร์ พระองคร์กห็ไดด้ทรงนกาความเปป็นพระเจด้า
ของพระองคร์ตลิดตนัวพระองคร์มาดด้วย – พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าในสภาพเนมืนั้อหนนัง

พระเยซทูทรงเรบียกพระองคร์เองวญ่า “บคุตรมนคุษยต” แตญ่พระองคร์ทรงยอมใหด้คนอมืที่นเรบียกพระองคร์วญ่าพระบคุตรของ
พระเจข้าและไมญ่ทรงปฏลิเสธชมืที่อเรบียกนนันั้น ความเปป็นพระเจด้าไมญ่เคยจากพระองคร์ไปไหน พระองคร์ทรงอยทูญ่กนับพระบลิดาในเรลิที่มแรก
นนันั้น ทรงเทญ่าเทบียมรญ่วมกนันกนับพระองคร์ และพระองคร์จะทรงอยทูญ่กนับพระบลิดาเมมืที่อสลิที่งสารพนัดสกาเรห็จและตลอดไปจนนลิรนันดรร์กาล 



พระองคร์ทรงรนับสภาพกายเนมืนั้อหนนัง แตญ่ความเปป็นพระเจด้าของพระองคร์กห็ยนังอยทูญ่เหมมือนเดลิม ดนังนนันั้นพระองคร์จถึงไมญ่คลิดวญ่าการเทญ่า
เทบียมกนับพระเจด้านนันั้นเปป็นการแยญ่งชลิงเอาไปเสบีย

พระองคร์มลิไดด้ทรงรนับเอาตกาแหนญ่งทบีที่ไมญ่เปป็นสลิทธลิอนันชอบธรรมของพระองคร์ เมมืที่อพระองคร์ทรงอด้างวญ่าเทญ่าเทบียมกนับพระ
บลิดาพระองคร์กห็ไมญ่ไดด้ทรงกลญ่าวอด้างอยญ่างผลิดๆ พวกยลิวกลญ่าววญ่าพระองคร์สมควรตายเพราะวญ่าพวกเขากลญ่าววญ่า “ยนังไดด้เรบียก
พระเจด้าวญ่าเปป็นบลิดาของตนดด้วย ซถึที่งเปป็นการกระทกาตนเสมอกนับพระเจด้า” (ยอหร์น 5:18) แตญ่มนันเปป็นทนันั้งพระลบักษณะของ
พระองคร์และสริทธริของพระองคร์ทบีที่จะเทญ่าเทบียมกนับพระเจด้า พระองคร์ตรนัสวญ่า “กญ่อนอนับราฮนัมบนังเกลิดมานนันั้นเราเปป็น” – และพวก
เขาจถึงหยลิบกด้อนหลินจะขวด้างพระองคร์ (ยอหร์น 8:58, 59) พระองคร์ทรงพลิสทูจนร์วญ่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าโดยสลิที่งเหลญ่านนันั้นทบีที่
พระองคร์ทรงกระทกาและถด้อยคกาเหลญ่านนันั้นทบีที่พระองคร์ตรนัส

ในขด้อ 6 เราเหห็นพระเยซทูในสภาพของพระเจด้า เทญ่าเทบียมกนับพระเจด้า ทรงเปป็นพระเจข้า ในขด้อ 7 พระองคร์เรลิที่มเสดห็จลง
มา – ทบีละกด้าว – จนกระทนัที่งพระองคร์ไปถถึงจยุดแหญ่งการถทูกเหยบียดหยามทบีที่ไมญ่มบีมนยุษยร์คนใดไปถถึงมากญ่อนหรมือหลนังจากนนันั้น

ขด้อ 7: “แตญ่ไดด้ทรงกระทกาพระองคร์เองใหด้ไมญ่มบีชมืที่อเสบียงใด ๆ และพระองคร์ทรงรนับสภาพอยญ่างผทูด้รนับใชด้ และทรงถมือ
กกาเนลิดในลนักษณะของมนยุษยร์”

คยุณลองนถึกภาพพระเจด้า – ผทูด้ทรงฤทธานยุภาพทนันั้งสลินั้น ทรงทราบทยุกสลิที่ง ทรงสถลิตอยทูญ่ทยุกแหญ่งหน ตนันั้งแตญ่นลิรนันดรร์กาล
จนถถึงนลิรนันดรร์กาล – ผทูด้ทรงยอมถทูกเหยบียดหยามขนาดนนันั้นออกไหม? พระองคร์ทรงสละทลินั้งพระองคร์เอง มนยุษยร์ไมญ่ไดด้ปลดเปลมืนั้อง
ความโอญ่อญ่าตระการของพระองคร์ พระองคร์ทรงเตห็มพระทนัยปลดเปลชนองพระองคตเองและทรงรนับความดทูหมลิที่นเหยบียดหยามแทน
เราเพมืที่อทบีที่เราทอัทั้งหลายจะถทูกยกชทูขถึนั้นสทูญ่ตกาแหนญ่งบยุตรทนันั้งหลายของพระเจด้า – “และถด้าเราทนันั้งหลายเปป็นบยุตรแลด้ว เรากห็เปป็นผทูด้รนับ
มรดกคมือเปป็นผทูด้รนับมรดกของพระเจด้า และเปป็นผทูด้รนับมรดกรญ่วมกนับพระครลิสตร์...” (รม. 8:17)

พระเยซทูทรงดกาเนลินชบีวลิตแบบมนยุษยร์อยญ่างแทด้จรลิง – พระองคร์ไมญ่ไดด้ทรงเสแสรด้ง พระองคร์ไมญ่ไดด้แกลด้งเปป็นมนยุษยร์ 
พระองคร์ไมญ่ไดด้ทรงเลทยนแบบมนยุษยร์ – พระองคร์ทรงเปป็นมนยุษยร์ กระนนันั้นพระองคร์กห็ทรงเปป็นพระเจผู้า ผมชบีนั้ใหด้เหห็นไปแลด้ววญ่า
พระองคร์ไมญ่ไดด้ทรงเรบียกพระองคร์เองวญ่าพระบยุตรของพระเจด้า แตญ่ทรงเรบียกวญ่าบยุตรมนยุษยร์ ในยอหร์น 18:6 พระองคร์ทรงใชด้
พระนามแบบพระเจด้าของพระองคร์ (พระองคร์ตรนัสวญ่า “เราเปป็น”) และพวกศนัตรทูของพระองคร์กห็กลนับถอยหลนังและลด้มลงถถึงดลิน 
มนันไมญ่ใชญ่การปลอมแปลงทบีที่พระองคร์จะทรงใชด้พระนามแบบพระเจด้าของพระองคร์

ในอพยพ 3:14 เราอญ่านวญ่า “และพระเจด้าตรนัสกนับโมเสสวญ่า “เราเปป็นอยผท่ เราเปป็นอยผท่” และพระองคร์ตรนัสวญ่า “เจด้าจง
พทูดกนับชนชาตลิอลิสราเอลดนังนบีนั้วญ่า ‘เราผรห้เปป็นอยรว่ ไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้ามาหาทญ่านทนันั้งหลาย’”

พระเยซทูทรงเปป็น “เราเปป็น” ผทูด้ยลิที่งใหญญ่ – แตญ่พระองคร์ทรงเปป็นมนยุษยร์อยญ่างแทด้จรลิงพอๆกนับทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้า
อยญ่างแทด้จรลิง มลิฉะนนันั้น ความหมายของคกากลญ่าวทบีที่ไดด้รนับการดลใจในลทูกา 2:52 คมืออะไร: “พระเยซทูกห็ไดด้จกาเรลิญขถึนั้นในดด้านสตลิ
ปปัญญา...”? หากพระองคร์มลิไดด้ทรงเปป็นมนยุษยร์จรลิงๆและเปป็นพระเจด้าจรลิงๆ พระองคร์จะทรงจกาเรลิญขถึนั้นในดด้านสตลิปปัญญาไดข้
อยย่างไร? พระเจข้าทรงสมบผรณตแบบในพระปฝัญญาและไมญ่มบีเหตยุทบีที่พระปปัญญาของพระองคร์จะตด้องจกาเรลิญขถึนั้น

พระครลิสตร์ไมญ่เพบียงทรงกระทกาใหด้พระองคร์เอง “ไมย่มทชชที่อเสทยงใดๆ” เทญ่านนันั้น แตญ่พระองคร์ทรงกด้าวตที่กาลงไปกวญ่าเดลิมใน
การถทูกเหยบียดหยามดด้วย: พระองคร์ “ทรงรบับสภาพอยย่างผผข้รบับใชข้” ผทูด้รนับใชด้ตญ่อผผข้ใด? คกาตอบนนันั้นมบีเพบียงหนถึที่งเดบียวเทญ่านนันั้น: ตท่อ
พระเจผู้าพระบลิดา 



ในฮบีบรทู 10:7 เราอญ่านวญ่า “...ดทูเถลิด ขด้าพระองคร์มาแลด้ว โอ พระเจข้าขข้า เพชที่อจะกระททาตามพระประสงคตพระองคต”
(ในหนนังสมือกห็มบีเขบียนเรมืที่องขด้าพระองคร์)” ในอลิสยาหร์ 52:13 พระเจด้าตรนัสวญ่า “ดทูเถลิด ผทูด้รนับใชด้ของเราจะทกาอยญ่างมบีสตลิปปัญญา ทญ่าน
จะสทูงเดญ่นและเปป็นทบีที่เทลิดททูน และทญ่านจะสทูงนนัก” หากคยุณจะอญ่านขด้ออมืที่นๆทบีที่เหลมือในบทนนันั้น คยุณกห็จะเหห็นวญ่าอลิสยาหร์กกาลนังกลญ่าว
ถถึงพระเยซทูครลิสตร์เจด้า

พระเยซทูทรงเปป็นผทูด้รนับใชด้คนหนถึที่ง ทาสรนับใชด้คนหนถึที่ง ตญ่อพระเจด้าพระบลิดา และบนัดนบีนั้พวกเราทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วเพราะ
ความรนักของพระเจด้าและของประทานอนันยลิที่งใหญญ่ของพระองคร์ คมือความรอดโดยทางพระเยซทูครลิสตร์เจด้า กห็เปป็นทาสรนับใชด้ของ
พระเยซทูครลิสตร์

“...บยุตรมนยุษยร์มลิไดด้มาเพมืที่อรนับการปรนนลิบนัตลิ แตญ่มาเพมืที่อจะปรนนลิบนัตลิ และประทานชบีวลิตของทญ่านใหด้เปป็นคญ่าไถญ่สกาหรนับ
คนเปป็นอนันมาก” (มาระโก 10:45)

“...แตญ่วญ่าเราอยทูญ่ทญ่ามกลางทญ่านทนันั้งหลายเหมมือนผทูด้รนับใชด้” (ลทูกา 22:27)
ในยอหร์น 13:4, 5 เราเหห็นพระเยซทูครลิสตร์เจด้า พระเจด้าในสภาพเนมืนั้อหนนัง ขณะทบีที่พระองคร์ทรงถอดฉลองพระองคร์ออก

ทรงหยลิบผด้าเชห็ดตนัว (สนัญลนักษณร์ของผด้ากนันเปฟฟื้อนของผทูด้รนับใชด้คนหนถึที่ง) และทรงคาดเอวพระองคร์เอง จากนนันั้นพระองคร์ทรงทกา
หนด้าทบีที่รนับใชด้อนันตที่กาตด้อยทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่คนใดจะกระทกาไดด้ในสมนัยของพระองคร์: “แลด้วกห็ทรงเทนนั้กาลงในชามอญ่าง และทรงตนันั้งตด้นเอา
นนั้กาลด้างเทด้าของพวกสาวก”

มนันเปป็นหนด้าทบีที่ของพวกผทูด้รนับใชด้ทบีที่รนับจด้างทบีที่จะลด้างเทด้าทบีที่เปฟฟื้อนฝยุฝ่นของพวกแขกเมมืที่อพวกเขาเขด้ามาในเรมือนหลนังหนถึที่ง 
พระเยซทูทรงรบับสภาพของผทูด้รนับใชด้คนหนถึที่งอยญ่างแทด้จรลิง และทรงกระทกาหนข้าททที่เหลย่านบันนของผทูด้รนับใชด้คนหนถึที่ง จากนนันั้นในขด้อ 15 
ของบทเดบียวกนันนนันั้น พระองคร์ทรงสนัที่งพวกสาวกของพระองคร์วญ่า “เพราะวย่าเราไดข้วางแบบแกย่ทย่านแลข้ว เพชที่อใหข้ทย่านททาเหมชอน
ดบังททที่เราไดข้กระททาแกย่ทย่าน”

มนันเปป็นเรมืที่องนญ่าเศรด้าทบีที่วนันนบีนั้ครลิสเตบียนจกานวนมาก – โดยเฉพาะอยญ่างยลิที่งพวกคนททที่ออกปากยอมรบับวย่านบับถชอครลิสต
ศาสนา – รทูด้สถึกวญ่าตนควรไดด้รนับการปรนนลิบนัตลิ หลายครนันั้งพวกเขาดทูเหมมือนจะคลิดวญ่ามนยุษยชาตลิเปป็นหนบีนั้พวกเขาและพวกเขา
สมควรมบีชบีวลิตทบีที่สยุขสบาย กระนนันั้นพระมหากษนัตรลิยร์ผทูด้ทรงเปป็นจอมกษนัตรลิยร์กห็ทรงรนับสภาพของผทูด้รนับใชด้คนหนถึที่ง ทรงสวมเสมืนั้อผด้า
ของผทูด้รนับใชด้ และทรงกระทกาหนด้าทบีที่อนันตที่กาตด้อยทบีที่สยุดทบีที่ผทูด้รนับใชด้คนใดจะกระททาไดข้เพมืที่อเพมืที่อนมนยุษยร์ดด้วยกนัน พระเยซทูทรงวางแบบ
อยญ่างไวด้แลด้ว และเรากห็ไดด้รนับคกาเชลิญชวน – ใชญ่แลด้วครนับ เราไดข้รบับคทาบบัญชาใหด้ดกาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์

พระบยุตรของพระเจด้าทรงกระทกาพระองคร์เองใหด้ไมญ่มบีชมืที่อเสบียงใดๆ พระองคร์ทรงรนับสภาพอยญ่างผทูด้รนับใชด้ – แตญ่พระองคร์
ทรงกด้าวตที่กาลงไปกวญ่าเดลิมอบีก: พระองคต “ทรงถชอกทาเนริดในลบักษณะของมนคุษยต”

ยกเวด้นขด้อ 8 ของบททบีที่เราศถึกษากนันอยทูญ่นบีนั้ พระเยซทูไมญ่เคยถทูกกลญ่าวถถึงในฐานะ “มนคุษยตคนหนจึที่ง” เลย พระองคร์ทรงถทูก
เรบียกเสมอวญ่า มนคุษยต – และมนันกห็ควรเปป็นเชญ่นนนันั้น พระเยซทูทรงถทูกทกาใหด้เปป็น “มนยุษยร์” – ไมญ่ใชญ่ “มนคุษยตคนหนจึที่ง” ซถึที่งหมายถถึง
คนๆหนถึที่ง ในฐานะอาดนัมคนสยุดทด้าย พระองคร์ทรงเปป็นตนัวแทนของมนยุษยชาตลิทนันั้งปวง มนคุษยตทบันงตระกผล

พระองคร์ไดด้เสดห็จไปยนังกางเขนนนันั้นในฐานะมนทุษยต์ พระองคร์เสดห็จไปทบีที่นนัที่นเพมืที่อมนยุษยร์ทอัทั้งปวง เพมืที่อมนยุษยชาตลิ พระองคต
ไดข้ทรงวายพระชนมตเพชที่อคนทจัทั้งปวง (2 คร. 5:15) ทยุกคนสามารถรญ่วมแบญ่งปปันในพระราชกลิจแหญ่งการทรงไถญ่ของพระองคร์ไดด้
หากพวกเขาปรารถนา ทยุกคนไดด้รนับการเชลิญชวน พระองคร์ไมญ่ไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพมืที่อคนไมญ่กบีที่คนทบีที่ถทูกเลมือกสรร พระองคร์ทรง



สลินั้นพระชนมร์เพมืที่อบาปของคนทนันั้งโลก พระองคร์ไมญ่ไดด้ทรงถทูกสรด้างใหด้อยทูญ่ในลนักษณะของ “มนยุษยร์คนหนถึที่ง” (a man) แตญ่ใน
ลนักษณะของมนทุษยต์ทอัทั้งหลาย (men)

ขด้อ 8: “และเมมืที่อทรงปรากฏพระองคร์ในสภาพมนยุษยร์แลด้ว พระองคร์กห็ทรงถญ่อมพระองคร์ลง ยอมเชมืที่อฟปังจนถถึงความ
มรณา กระทนัที่งความมรณาทบีที่กางเขน”

ผมขอกลญ่าวซนั้กาวญ่า – พระเยซทูไมญ่ไดด้ทรงปลอมตนัวเปป็นมนยุษยร์ พระองคร์ไมญ่ไดด้แคญ่สทาแดงพระองคตเองในฐานะมนยุษยร์ 
พระองคร์ทรงเปป็นมนยุษยร์อยย่างแทข้จรริง และพระเจผู้าอยญ่างแทด้จรลิง ผมรทูด้วญ่าความจรลิงแบบคทูญ่เรมืที่องพระเจด้า-มนยุษยร์เปป็นเรมืที่องทบีที่ยาก
จะเขด้าใจสกาหรนับความคลิดทบีที่อญ่อนดด้อยและจกากนัดของเรา แตญ่ถถึงกระนนันั้น เรากห็สามารถตข้อนรบับพระเยซผไดด้ดด้วยใจทบีที่สกานถึกบยุญคยุณ 
– และเมมืที่อพระราชกลิจแหญ่งพระคยุณถทูกกระทกาในใจของเรา เรากห็ไมญ่ถามคกาถามวญ่า “อยย่างไร” เราเพบียงขอบพระคยุณพระเจด้า
สกาหรนับขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าเราเปป็นผทูด้ทบีที่ถทูกสรด้างใหมญ่แลด้วในพระเยซทูครลิสตร์!

ในฮบีบรทู 2:16, 17 เราอญ่านวญ่า “เหตยุฉะนนันั้นพระองคร์จถึงทรงตด้องเปป็นเหมชอนกบับพทที่นข้องทคุกอยย่าง...”
พระคนัมภบีรร์พลิสทูจนร์ใหด้เหห็นอยญ่างไมญ่มบีขด้อสงสนัยวญ่าพระเยซทูทรงเปป็นมนยุษยร์:
ในมนัทธลิว 4:2 พระองคร์ทรงหริวอาหารสกาหรนับรญ่างกาย
ในมนัทธลิว 4:3 พระองคร์ทรงถผกทดลอง เหมมือนกนับทบีที่เราถทูกทดลอง
ในยอหร์น 4:6 พระองคร์ทรงเหนก็ดเหนชที่อยฝฝ่ายรญ่างกาย
ในยอหร์น 11:35 พระองคร์ทรงรข้องไหข้ดข้วยความสงสารมลิตรสหายของพระองคร์
ในฮบีบรทู 2:18 เราอญ่านวญ่า “เพราะเหตยุทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงทนทยุกขร์ทรมานโดยถทูกทดลองนนันั้น พระองคร์จถึงทรงสามารถ

ชญ่วยผทูด้ทบีที่ถทูกทดลองนนันั้นไดด้”
พระองคร์ทรงถทูกทกาใหด้เปป็นมนยุษยร์เพมืที่อทบีที่พระองคร์จะทรงมบีชบีวลิตเหมมือนอยญ่างทบีที่มนยุษยร์มบีชบีวลิต เพมืที่อทบีที่พระองคร์จะทรงถทูก

ทดลองเหมมือนอยญ่างทบีที่มนยุษยร์ถทูกทดลอง – และเพมืที่อทบีที่พระองคร์จะทรงเอาชนะไดด้ในทยุกรายละเอบียดปลบีกยญ่อยเพมืที่อทบีที่วญ่าเราทอัทั้ง
หลายจะเปป็นยลิที่งกวญ่าผทูด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์

พวกยลิวขณะนนันั้นกกาลนังรอคอยบยุคคลผทูด้หนถึที่งทบีที่มบีลนักษณะโดดเดญ่นเพมืที่อทบีที่จะเปป็นกษนัตรลิยร์ของพวกเขาและชญ่วยพวกเขาใหด้
พด้นจากอกานาจทรราชยร์ของโรม พวกเขากกาลนังรอคอยพระเมสสลิยาหร์ของตน แตญ่เมมืที่อพระบยุตรของพระเจด้าเสดห็จมาแลด้ว – 
โดยถมือกกาเนลิดในรางหญด้าแทนทบีที่จะเปป็นในพระราชวนัง – และทรงดกาเนลินชบีวลิตแบบคนตที่กาตด้อยทบีที่ไมญ่มบีใครรทูด้จนัก พวกเขากห็กลญ่าว
วญ่า “เราจะไมย่ใหข้ชายคนนทนครอบครองเหนชอเรา!” พวกเขาปฏลิเสธความเปป็นกษนัตรลิยร์ของพระองคร์ และแทนทบีที่จะสวมมงกยุฎ
กษนัตรลิยร์ใหด้พระองคร์ พวกเขากลนับสวมมงกยุฎหนามใหด้พระองคร์และตอกตะปทูตรถึงพระองคร์เสบียทบีที่กางเขน! 

ใชญ่แลด้วครนับ พระเยซทูทรงเปป็นพระเจด้าจรลิงๆ พระองคร์ทรงเปป็นเจด้าแหญ่งสงญ่าราศบี แตญ่พระองคร์กห็ทรงถญ่อมพระองคร์ลง ใน
ฐานะพระเจด้าในสภาพเนมืนั้อหนนังพระองคร์ไดด้เสดห็จมายนังแผญ่นดลินโลกและทรงเลมือกสถานทบีที่ๆตที่กาตด้อยทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่มนยุษยร์คนใดจะ
เลมือกไดด้ พระองคร์ประสทูตลิในหมทูญ่บด้านทบีที่มบีขนาดเลห็กมากๆแหญ่งหนถึที่ง ในสถานทบีที่แหญ่งหนถึที่งทบีที่ตที่กาตด้อยมากๆ – โรงแกะ มารดาของ
พระองคร์เปป็นหญลิงทบีที่ถญ่อมใจมากๆ และวนัยเดห็กของพระองคร์กห็ถทูกใชด้ในรด้านของชญ่างไมด้คนหนถึที่ง แมด้แตญ่การเสดห็จเขด้ากรยุง
เยรทูซาเลห็มอยญ่างเปฟีปี่ยมชนัยชนะของพระองคร์กห็ตด้องใชด้ลาตนัวหนถึที่งทบีที่ขอยมืมเขามา

ใน 1 โครลินธร์ 1:26-31 เปาโลเตมือนความจกาเราวญ่า “พบีที่นด้องทนันั้งหลาย จงพลิจารณาดทูวญ่า พวกทญ่านทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงเรบียก



มานนันั้นเปป็นคนพวกไหน มบีนด้อยคนทบีที่โลกนลิยมวญ่ามบีปปัญญา มบีนด้อยคนทบีที่มบีอกานาจ มบีนด้อยคนทบีที่มบีตระกทูลสทูง แตญ่พระเจด้าไดด้ทรงเลมือก
สลิที่งทบีที่โลกถมือวญ่าโงญ่เขลา เพมืที่อจะทกาใหด้คนมบีปปัญญาอนับอาย และพระเจด้าไดด้ทรงเลมือกสลิที่งทบีที่โลกถมือวญ่าอญ่อนแอ เพมืที่อทกาใหด้คนทบีที่แขห็ง
แรงอนับอาย พระเจด้าไดด้ทรงเลมือกสลิที่งทบีที่โลกถมือวญ่าตที่กาตด้อย และสลิที่งทบีที่ถทูกดทูหมลิที่น ทนันั้งทรงเลมือกสลิที่งเหลญ่านนันั้นซถึที่งยนังมลิไดด้เกลิดเปป็นตนัวจรลิง
ดด้วย เพมืที่อจะไดด้ทกาลายสลิที่งซถึที่งเปป็นตนัวจรลิงอยทูญ่แลด้ว เพมืที่อมลิใหด้เนมืนั้อหนนังใด ๆ อวดตญ่อพระพนักตรร์ของพระองคร์ไดด้ โดยพระองคร์ทญ่านจถึง
อยทูญ่ในพระเยซทูครลิสตร์ เพราะพระเจด้าทรงตนันั้งพระองคร์ใหด้เปป็นปปัญญา ความชอบธรรม การแยกตนันั้งไวด้ และการไถญ่โทษ สกาหรนับ
เราทนันั้งหลาย เพมืที่อใหด้เปป็นไปตามทบีที่เขบียนวญ่า ‘ใหด้ผทูด้โอด้อวด อวดองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า’”

สกาหรนับบางคน อาจดทูเหมมือนวญ่าพระเจด้าตด้องยอมทนกนับสลิที่งใดกห็ตามทบีที่พระองคร์ทรงหาไดด้ – บยุรยุษบางทญ่านทบีที่ยลิที่งใหญญ่
ทบีที่สยุดทบีที่เคยประกาศขญ่าวประเสรลิฐกห็มาจากภทูมลิหลนังอนันตที่กาตด้อย พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกพวกเขามาจากสาขาอาชบีพทบีที่ตที่กาตด้อยทบีที่สยุด 
พระองคร์ทรงมบีแผนการแบบพระเจด้า และเหห็นไดด้ชนัดวญ่าพระองคร์ทรงพอพระทนัยทบีที่จะเรบียกคนทบีที่ตที่กาตด้อย – อนันทบีที่จรลิงแลด้ว 
บรรดาคนททที่ตที่ทาตข้อย (ถย่อมใจ) คชอพวกเดทยวททที่พระเจข้าทรงใชข้การไดข้ ผทูด้รนับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงของพระเจด้าตด้องสละทลินั้งอนัตตาออกไปใหด้
หมด

“ผทูด้ใดเลญ่ากระทกาใหด้ทญ่านวลิเศษกวญ่าคนอมืที่น ทญ่านมบีอะไรทบีที่ทญ่านมลิไดด้รนับมา กห็เมมืที่อทญ่านไดด้รนับมา เหตยุไฉนทญ่านจถึงโอด้อวด
เหมมือนกนับวญ่าทญ่านมลิไดด้รนับเลย” (1 คร. 4:7)

ขณะทบีที่พระเยซทูทรงถทูกตรถึงอยทูญ่บนกางเขน พวกปยุโรหลิตใหญญ่ พวกธรรมาจารยร์ และพวกผทูด้ใหญญ่ตญ่างเยาะเยด้ยพระองคร์ 
พวกเขากลญ่าววญ่า “เขาชญ่วยคนอมืที่นใหด้รอดไดด้ แตญ่ชญ่วยตนัวเองใหด้รอดไมญ่ไดด้!” (มธ. 27:42) พวกเขาชญ่างโงญ่เขลาเสบียนบีที่กระไร! ตอน
ทบีที่พวกทหารจนับกยุมพระเยซทู เปโตรชนักดาบของตนออกและฟปันหทูผทูด้รนับใชด้ของมหาปยุโรหลิตขาด:

“พระเยซทูจถึงตรนัสกนับเขาวญ่า “จงเอาดาบของทญ่านใสญ่ฝปักเสบีย... ทย่านคริดวย่าเราจะอธริษฐานขอพระบริดาของเรา และใน
บบัดเดทดี๋ยวนบันนพระองคตจะทรงประทานทผตสวรรคตแกย่เรากวย่าสริบสองกองไมย่ไดข้หรชอ” (มธ. 26:52, 53) หากพระเยซทูทรงสามารถ
เรบียกททูตสวรรคร์สลิบสองกองไดด้ตอนททที่พระองคตทรงถผกจบับกคุม พระองคร์กห็ทรงสามารถเรบียกททูตสวรรคร์เปป็นรข้อยกองไดข้ตอนทบีที่
พระองคร์ทรงถผกตรจึงททที่กางเขนหากพระองคร์ทรงปรารถนาทบีที่จะกระทกาเชญ่นนนันั้น เมมืที่อคนเหลญ่านนันั้นตรถึงพระองคร์ทบีที่กางเขน 
พระองคร์ทรงสามารถแสดงใหด้เหห็นความเปป็นพระเจด้าของพระองคร์และผลาญศนัตรทูเหลญ่านนันั้นของพระองคร์เสบียกห็ทกาไดด้

แตญ่พระองคร์ไมญ่ไดด้เสดห็จมาเพมืที่อทกาลายชบีวลิตของมนยุษยร์ทนันั้งหลาย – พระองคร์ไดด้เสดห็จมาเพมืที่อชญ่วยพวกเขาใหด้รอด และ 
“ผทูด้ใดกห็ตามทบีที่ประสงคร์” กห็สามารถรนับความรอดไดด้โดยการแสดงออกถถึงความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลด้วของพระองคร์ 
โอด้ ใชญ่แลด้วครนับ! พระองคร์ทรงชญ่วยผทูด้อมืที่นใหด้รอด! พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพมืที่อชญ่วยผทูด้อมืที่นใหด้รอด เพมืที่อมบีชบีวลิตอยทูญ่เพมืที่อผทูด้อมืที่น 
เพมืที่อตายเพมืที่อผทูด้อมืที่นเพมืที่อทบีที่พวกเขาจะไดด้มบีชบีวลิต – และพระองคร์ทรงทกาภารกลิจของพระองคร์สกาเรห็จแลด้ว

พระเจด้าเองทรงรนับสภาพเปป็นมนยุษยร์ พระองคร์ทรงถญ่อมพระองคร์ลงและทรงเยบีที่ยมเยบียนบด้านของคนเกห็บภาษบีและคน
บาปทนันั้งหลาย พระองคร์ทรงรนักษาคนตาบอดใหด้หาย พระองคร์ทรงทกาใหด้คนโรคเรมืนั้อนหายสะอาด ผทูด้ใดกห็ตามทบีที่ตด้องการความ
เมตตากรยุณาของพระองคร์และการอนัศจรรยร์ตญ่างๆของพระองคร์ พระองคร์กห็ทรงปรนนลิบนัตลิพวกเขา ยลิที่งกวญ่านนันั้น พระองคร์ทรง
ถญ่อมพระองคร์ลงจนถจึงขทดสคุดแหญ่งความถญ่อมใจ:

“...ยอมเชชที่อฟฝังจนถจึงความมรณา กระทบัที่งความมรณาททที่กางเขน” มนันเปป็นคกาสนัที่งของพระเจด้าทบีที่ใหด้คนๆหนถึที่งตายเพมืที่อรนับ
โทษบาปของคนทนันั้งหลาย เพราะวญ่า “คญ่าจด้างของความบาปของความตาย” พระเจข้าทรงตายไมย่ไดข้ และกระนนันั้นความเปป็น



พระเจด้าในพระเยซผกห็กด้าวลงไปในความตายเมมืที่อพระเยซทูทรงสละพระชนมร์ชบีพของพระองคร์เพมืที่อทบีที่เราทนันั้งหลายจะไดด้มบีชบีวลิตอยทูญ่
ชนัที่วนลิรนันดรร์

เอโนคไดด้ดกาเนลินกนับพระเจด้า และแลด้วเขากห็หายไป เพราะพระเจด้าทรงรนับเขาไป (ปฐก. 5:24) เอลบียาหร์ถทูกรนับไป
สวรรคร์ในรถรบเพลลิง (2 พงศร์กษนัตรลิยร์ 2:11) แตญ่พระเยซทูทรงสลินั้นพระชนมร์อยญ่างนญ่าอนับอายและนญ่าอนัปยศอดสทูทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่มนยุษยร์
คนใดจะตายไดด้ การตรถึงกางเขนเปป็นรทูปแบบการประหารชบีวลิตทบีที่ตที่กาทบีที่สยุดในสมนัยของพระองคร์ อกานาจแหญ่งการไถญ่อยทูญ่ในความ
ตายของพระองคร์ – ไมญ่ใชญ่ในชบีวลิตทบีที่ปราศจากบาปของพระองคร์

ในฮบีบรทู 5:8 และ 9 เราพบถด้อยคกาทบีที่เปป็นขด้อลถึกลนับ – ถด้อยคกาทบีที่เราจะไมญ่มบีวนันเขด้าใจอยญ่างถญ่องแทด้จนกวญ่าเรานนัที่งทบีที่
พระบาทของพระเยซทูในอาณาจนักรของพระองคร์: 

“ถจึงแมข้วย่าพระองคตทรงเปป็นพระบคุตร พระองคตกก็ทรงเรทยนรผข้ททที่จะนอบนข้อมยอมเชชที่อฟฝัง โดยความทคุกขตลทาบากททที่
พระองคตไดข้ทรงทนเอา และเมชที่อทรงถผกททาใหข้เพทยบพรข้อมทคุกประการแลข้ว พระองคตกก็ทรงกลายเปป็นผผข้จบัดความรอดนริรบันดรต
สทาหรบับคนทบันงปวงททที่เชชที่อฟฝังพระองคต”

แมด้พระเยซทูทรงเปป็นพระเจด้าในสภาพเนมืนั้อหนนัง พระองคตกก็ทรงเชชที่อฟฝังในทยุกรายละเอบียด ทยุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงกระทกา
ลด้วนถทูกกระทกาในความเชมืที่อฟปังตญ่อพระบนัญชาของพระเจด้าและสอดคลด้องกนับพระประสงคร์ของพระเจด้า และในการทกาเชญ่นนนันั้น 
องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าของเรากห็ทรง “ถทูกทกาใหด้เพบียบพรด้อมทยุกประการ” ผทูด้หนถึที่งทบีที่สมบทูรณร์แบบเทญ่านนันั้นจะสามารถกลายเปป็นผทูด้จนัด
เตรบียมความรอดนลิรนันดรร์ไดด้

ในสวนเกทเสมนบี เมมืที่อพระเยซทูทรงเหห็นถด้วยอนันขมขมืที่นนนันั้นถทูกสญ่งตญ่อมายนังหนด้าพระพนักตรร์พระองคร์ คมือถด้วยใบหนถึที่งทบีที่นญ่า
กลนัวเกลินกวญ่ามนยุษยร์จะสามารถบรรยายไดด้ พระองคร์กห็ทรงรด้องออกมาวญ่า “โอ พระบลิดาของขด้าพระองคร์ ถผู้าเปป็นไดด้ขอใหข้ถข้วยนทน
เลชที่อนพข้นไปจากขข้าพระองคตเถริด แตญ่อยญ่างไรกห็ดบี อยญ่าใหด้เปป็นตามใจปรารถนาของขด้าพระองคร์ แตย่ใหข้เปป็นไปตามพระทบัยของ
พระองคต!” (มธ. 26:39) 

พระองคร์ทรงทนทยุกขร์ พระองคร์ทรงเชมืที่อฟปัง พระองคร์ทรงสละชบีวลิตของพระองคร์ และโดยความเชมืที่อฟปังและความทยุกขร์
ทรมานของพระองคร์ เราทนันั้งหลายจถึงไดด้รนับการไถญ่โดยทางความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลด้วของพระองคร์ “เพราะวญ่าคน
เปป็นอนันมากเปป็นคนบาปเพราะคน ๆ เดบียวทบีที่มลิไดด้เชมืที่อฟปังฉนันใด คนเปป็นอนันมากกห็จะเปป็นคนชอบธรรมเพราะพระองคตผผข้เดทยวททที่
ไดข้ทรงเชชที่อฟฝังฉบันนบันน” (รม. 5:19)

ผมจะขอเนด้นยนั้กาอบีกทบีวญ่าเราไมญ่ไดด้เปป็นลทูกของพระเจด้าโดยทางความเชมืที่อฟปังของเราเอง  เราไดด้รนับการไถญ่โดยทางความ
เชชที่อฟฝังของพระครริสตต อาดนัมคนสยุดทด้าย

พระเยซทูไมย่เพทยงสรินนพระชนมตเทญ่านนันั้น พระองคร์ไมญ่ไดด้สลินั้นพระชนมร์ดด้วยความตายแบบทนัที่วๆไป พระองคตทรง
สรินนพระชนมตดข้วยความมรณาแหย่งกางเขนโดยถทูกตรถึงอยทูญ่ระหวญ่างอาชญากรสองคนทบีที่ถทูกตนัดสลินวญ่ามบีความผลิด พระองคร์ทรงรบับ
โทษแทนเราบนกางเขนทบีที่อยทูญ่ตรงกลางนนันั้น พระองคร์ทรงถทูกพรรณนาโดยผทูด้แตญ่งเพลงสดยุดบีในเพลงสดยุดบี 22:6 วญ่า:

“ขด้าพระองคร์เปป็นดยุจตนัวหนอน มลิใชญ่คน คนกห็ดญ่า ประชาชนกห็ดทูหมลิที่น” พระเจด้า – มนคุษยต - ตนัวหนอน พระเยซทูทรงเปป็น
พระเจด้าจรลิงๆ พระองคร์ไดด้ทรงกด้าวลงจากตกาแหนญ่งนนันั้น (ไมญ่ไดด้ทรงสละทลินั้งความเปป็นพระเจด้าของพระองคร์แตญ่ทรงหญ่อความเปป็น
พระเจด้านนันั้นไวด้ในสภาพของมนยุษยร์) และถทูกผทูด้คนมองดทูดยุจหนอนตนัวหนถึที่ง – ถทูกรนังเกบียจ



เหตคุใดสลิที่งเหลญ่านบีนั้ทนันั้งสลินั้นจถึงเกลิดกนับพระบยุตรของพระเจด้า? พระวจนะของพระองคร์บอกเราวญ่าพระองคร์มลิไดด้เสดห็จมาเพมืที่อ
รนับการปรนนลิบนัตลิ แตญ่มาเพมืที่อปรนนลิบนัตลิ และเพมืที่อประทานชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคญ่าไถญ่สกาหรนับคนเปป็นอนันมาก พระองคร์ไดด้เสดห็จ
มาเพมืที่อแสวงหาและชญ่วยผทูด้ทบีที่หลงหายไปใหด้รอด และถด้าพระองคร์ไดด้เสดห็จมาเพมืที่อชญ่วยผทูด้ทบีที่หลงหายไปใหด้รอด งนันั้นพระองคร์กห็คง
ตด้องรนับโทษแทนคนบาป – และพระองคร์ทรงทกาเชญ่นนนันั้นจรลิงๆ – ในความมรณาทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนนันั้น

พระเยซผผผผู้ทรงถผกยกชผ
ขด้อ 9: “เหตยุฉะนนันั้นพระเจด้าจถึงไดด้ทรงยกพระองคร์ขถึนั้นอยญ่างสทูงทบีที่สยุดดด้วย และไดด้ทรงประทานพระนามเหนมือนามทนันั้ง

ปวงใหด้แกญ่พระองคร์”
พระเยซทูครลิสตร์เจด้าทรงวางพระทบัยพระเจด้าในการถทูกเหยบียดหยามและการทนทยุกขร์จนถถึงขบีดสยุด และพระเจข้าทรงใหข้

เกทยรตริพระองคตโดยการยกพระองคร์ขถึนั้นจากพวกคนตายและยกชทูพระองคร์ขถึนั้นสทูญ่ตกาแหนญ่งสทูงทบีที่สยุดทบีที่สวรรคร์รนับไดด้ - ทบีที่นนัที่ง ณ 
เบมืนั้องขวาพระหนัตถร์ของผทูด้ทรงไอศวรรยานยุภาพเบมืนั้องบน

โดยทางการทนทยุกขร์ของพระองคร์ พระเยซทูไดด้ทรงกลายเปป็นผทูด้จนัดความรอดนลิรนันดรร์ ผทูด้รลิเรลิที่มและกระทกาใหด้ความเชมืที่อ
ของเราสกาเรห็จ ในสวนเกทเสมนบี พระองคร์ทรงเผชลิญกนับความเจห็บปวดรวดรด้าวของจลิตใจ วลิญญาณและรญ่างกายอยญ่างทบีที่ไมญ่มบี
มนยุษยร์คนใดเคยเจอมากญ่อน – และจะไมญ่มบีวนันเจอเลย กระนนันั้นพระองคร์กห็ทรงอธลิษฐานวญ่า “ขอใหด้เปป็นไปตามนนั้กาพระทนัยของ
พระองคร์” พระองคร์ทรงมบีความเชมืที่อทบีที่ไมญ่สนัที่นคลอนในพระบลิดา พระองคร์ทรงรทูด้วญ่าพระประสงคร์ของพระบลิดานนันั้นดบีทบีที่สยุด พระองคร์
ไดด้ทรงถญ่อมพระองคร์ลงจนถถึงขบีดสยุดแหญ่งความถญ่อมใจ และพระเจด้าจถึงไดด้ทรงยกชทูพระองคร์ขถึนั้นสทูญ่สงญ่าราศบีสทูงสยุดเทญ่าทบีที่สวรรคร์ใหด้ไดด้
ไมญ่มบีผทูด้ใดจะพญ่ายแพด้โดยการวางใจและเชมืที่อฟปังพระเจด้า

ถด้าเราเดลินตามพระเจด้า พระเยซทูทรงนกาเรา และประทานรนัศมบีใหด้อลิที่มหนกา
เมมืที่อเราทกาตามพระทนัย พระองคร์สถลิตในใจ ของทยุกคนทบีที่ยอมเชมืที่อและฟปังคกา
ไมญ่มบีทยุกขร์เกลิดขถึนั้นไดด้ ไมญ่มบีมมืดในจลิตใจ เพราะอกานาจของพระครลิสตร์ขนับไลญ่ไป

ไมญ่ตด้องกลนัวหรมือสงสนัย ไมญ่มบีโศกเศรด้ารด้องไหด้ มาแผด้วพานเมมืที่อเราเชมืที่อและฟปังคกา
ถด้าเรามบีความลกาบาก หรมือถด้ามบีความทยุกขร์ยาก พระเยซทูทรงชญ่วยใหด้พด้นมารรด้าย

หากมบีความทยุกขร์เหลมือหลาย ไมญ่ตด้องยากซนั้กาชนั้กาใจ พระองคร์ชญ่วยผทูด้ทบีที่เชมืที่อและฟปังคกา
เชมืที่อและฟปังคกา ไมญ่มบีทางอมืที่นเทบีที่ยงธรรม

พระเยซทูโปรดใหด้ความสยุข แกญ่ผทูด้เชมืที่อและฟปังคกา!
ขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าพระเจด้าทรงยกพระองคร์ขถึนั้นจากพวกคนตายและทรงยกชทูพระองคร์ขถึนั้นสทูญ่ตกาแหนญ่งทบีที่บนัดนบีนั้พระองคร์ทรง

ดการงอยทูญ่กห็เปป็นการบญ่งบอกของพระเจด้าวญ่าการถวายบทูชาครนันั้งเดบียวทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงถวายนนันั้นเปป็นเครชที่องบผชาททที่สมบผรณตแบบ
และเพทยงพอ พระโลหลิตของพระเยซทูซถึที่งถทูกถวายครนันั้งเดบียวพอตลอดกาลนนันั้นไดด้ทกาใหด้พระเจด้าพอพระทนัยสกาหรนับบาปของคนทนันั้ง
โลก

เปาโลใชด้คกาวญ่า “พระเจด้าไดด้ทรงยกพระองคร์ขถึนั้น” บญ่อยๆ ใชญ่แลด้วครนับ พระเจด้าไดด้ทรงยกพระองคร์ขถึนั้นจากพวกคนตาย 
และโดยการนบีนั้จถึงทรงประกาศวญ่าพระองคร์เปป็น “พระบยุตรของพระเจด้า ดด้วยฤทธานยุภาพ คมือโดยการเปป็นขถึนั้นมาจากความ
ตาย” (รม. 1:4)



“...และไดข้ทรงประทานพระนามเหนชอนามทบันงปวงใหข้แกย่พระองคต” คกากรบีกอญ่านวญ่า “พระนามนบันน” โดยบญ่งบอกวญ่า
พระนามนนันั้นทบีที่ประทานใหด้แกญ่พระเยซทูโดยพระเจด้าพระบลิดาถทูกสงวนไวด้เปป็นพลิเศษสกาหรนับพระองคร์เพมืที่อเปป็นเกบียรตลิและแสดง
การยอมรนับการถวายบทูชาอนันยลิที่งใหญญ่ทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทกา และการยกโทษบาปซถึที่งถทูกทกาใหด้เปป็นไปไดด้สกาหรนับเราโดยทาง
พระโลหลิตของพระองคร์ทบีที่หลนัที่งออกบนกางเขนนนันั้น 

เหลญ่าผทูด้รทูด้พระคนัมภบีรร์ไมญ่เหห็นพด้องตรงกนันเกบีที่ยวกนับความหมายตรงนบีนั้ บางทญ่านกลญ่าววญ่าพระนามของพระองคร์จะเปป็นเยซผ
ชนัที่วนลิรนันดรร์ พวกเขากลญ่าววญ่าในสวรรคร์เราจะจดจกาพระนามนนันั้นไปตลอดเพราะวญ่ามนันเปป็นพระนามของพระเยซผพระผผข้ชย่วยใหข้
รอด ทญ่านอมืที่นๆกห็เชมืที่อวญ่ามบีพระนามหนถึที่งทบีที่รอคอยพระองคร์อยทูญ่ซถึที่งยนังไมญ่ถทูกเปปิดเผยแกญ่เรา เปป็นพระนามหนถึที่งซถึที่งแสดงถถึงการยกชทูทบีที่
เรายนังไมญ่เขด้าใจ เรารด้องเพลงวญ่า “บทเพลงไพเราะทบีที่สยุดทบีที่เสราฟปิมขนับรด้อง/ พระนามไพเราะทบีที่สยุดทบีที่มนยุษยร์เคยเอญ่ย/ บทเพลง
ไพเราะทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่มบีผทูด้เคยขนับรด้องมา/ พระเยซทู พระเยซทูผทูด้เปฟีปี่ยมสยุข!”

สกาหรนับผม พระนามของพระเยซทูนนันั้นไพเราะและมบีคญ่าประเสรลิฐ อาจมทนามอมืที่นทบีที่สทูงสญ่งกวญ่ารอคอยพระองคร์อยทูญ่ แตญ่ผม
คลิดวญ่าเราจะตด้องการรญ่างกายใหมญ่ทบีที่ไดด้รนับสงญ่าราศบีเพมืที่อทบีที่จะซาบซถึนั้งถถึงพระนามหนถึที่งทบีที่อาจมบีความหมายลถึกซถึนั้งสกาหรนับเรา
มากกวญ่าพระนามพระเยซผ แตญ่ขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าพระเจด้าพระบลิดาไดด้ทรงยกชทูพระบยุตรขถึนั้นอยญ่างสทูงและไดด้ประทานพระนามหนถึที่ง
แกญ่พระองคร์ซถึที่งอยทูญ่เหนมือทยุกนามกห็เปป็นการประทนับตราของพระเจด้ารนับรองทยุกสลิที่งทบีที่พระเยซทูไดด้ทรงกระทกาเพมืที่อคนบาปทบีที่หลง
หายและนญ่าสงสาร

ขด้อ 10 และ 11: “เพมืที่อ ‘หนัวเขญ่าทยุกหนัวเขญ่า’ ในสวรรคร์กห็ดบี ทบีที่แผญ่นดลินโลกกห็ดบี ใตด้พมืนั้นแผญ่นดลินโลกกห็ดบี ‘จะตด้องคยุกกราบ
ลง’ นมนัสการในพระนามแหญ่งพระเยซทูนนันั้น และเพมืที่อ ‘ลลินั้นทยุกลลินั้นจะยอมรนับ’ วญ่าพระเยซทูครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า อนัน
เปป็นการถวายพระเกบียรตลิแดญ่พระเจด้าพระบลิดา”

“...ในพระนามแหย่งพระเยซผนบันน...” คกากรบีกอญ่านวญ่า “ในพระนามของพระเยซทู” ดนังทบีที่เปาโลชบีนั้ใหด้เหห็นในโรม 14:11 
ทยุกหนัวเขญ่าจะคยุกกราบลงและทยุกลลินั้นจะกลญ่าวยอมรนับตญ่อพระเจด้าวญ่าพระเยซทูทรงเปป็นพระครลิสตร์ ลลินั้นของคนทบีที่ปฏลิเสธพระเจด้า 
ลลินั้นของคนทบีที่นนับถมือรทูปเคารพ ลลินั้นของคนพทูดหมลิที่นประมาท ลลินั้นของคนชนัที่ว – ททุกลลิทั้นจะกลญ่าวยอมรนับวนันหนถึที่งวญ่าพระเยซทูทรง
เปป็นพระครลิสตร์ของพระเจด้า – อบันเปป็นการถวายพระเกทยรตริแดย่พระเจข้า

“แลด้วขด้าพเจด้ากห็มองดทู และขด้าพเจด้าไดด้ยลินเสบียงททูตสวรรคร์เปป็นอนันมากนนับเปป็นโกฏลิ ๆ เปป็นแสน ๆ ซถึที่งอยทูญ่ลด้อมรอบ
พระทบีที่นนัที่งรอบสนัตวร์และผทูด้อาวยุโสทนันั้งหลายนนันั้น รด้องเสบียงดนังวญ่า “พระเมษโปดกผทูด้ทรงถทูกปลงพระชนมร์แลด้วนนันั้น เปป็นผทูด้ทบีที่สมควรไดด้
รนับฤทธลิธิ์เดช ทรนัพยร์สมบนัตลิ ปปัญญา อานยุภาพ เกบียรตลิ สงญ่าราศบี และคกาสดยุดบี” (วว. 5:11, 12)

หากเราไมญ่ใชญ่คนทบีที่ปฏลิเสธพระเจด้าหรมือคนทบีที่ไมญ่เชมืที่อเรมืที่องพระเจด้า เรากห็รทูด้วญ่าพระเจด้าทรงเปป็นผทูด้ประทานของประทานอนัน
ดบีเลลิศทยุกอยญ่าง อากาศทบีที่เราหายใจ แสงอาทลิตยร์ทบีที่สกาคนัญยลิที่งตญ่อชบีวลิต อาหารและเสมืนั้อผด้า สยุขภาพและพละกกาลนัง ททุกสลิที่งทบีที่เรามบี
ลด้วนมาจากพระเจด้าโดยทางพระเมตตาและความรนักของพระองคร์ทบีที่มบีตญ่อเรา พระองคร์ทรงสญ่งฝนลงมาบนคนชอบธรรมและ
คนอธรรม ทยุกคนควรรนับรทูด้พระองคร์วญ่าทรงเปป็นพระเจด้า และในการทกาเชญ่นนนันั้นพวกเขากห็ควรรนับรทูด้พระครริสตตของพระเจด้าเชญ่น
กนันเพราะวญ่าทยุกสลิที่งลด้วนถทูกสรด้างขถึนั้นโดยพระองคร์และเพมืที่อพระองคร์ และวนันหนถึที่งพระองคร์จะทรงครอบครองอยญ่างสทูงทบีที่สยุดใน
ฐานะพระมหากษนัตรลิยร์แหญ่งมหากษนัตรลิยร์ทนันั้งปวงและเจด้านายแหญ่งเจด้านายทนันั้งปวง

พวกเราทบีที่กลญ่าวยอมรนับพระองคร์บนโลกนบีนั้ โดยเชมืที่อในใจของเราวญ่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจด้า – ทรงถทูก



ตรถึงกางเขน ถทูกฝปังไวด้ ทรงเปป็นขถึนั้น เสดห็จขถึนั้นสทูญ่สวรรคร์ และประทนับนนัที่ง ณ เบมืนั้องขวาพระหนัตถร์ขององคร์ผทูด้สทูงสยุด – จะครอบครอง
กนับพระองคร์ คนเหลญ่านนันั้นทบีที่ปฏริเสธทบีที่จะกลญ่าวยอมรนับวญ่าพระเยซทูทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจด้ากห็จะถผกบบังคบับใหด้คยุกเขญ่าลง ณ 
การพลิพากษาทบีที่พระทบีที่นนัที่งใหญญ่สบีขาว และกลญ่าวยอมรนับวญ่าพระเยซทูทรงเปป็นพระครลิสตร์ อนันเปป็นการถวายพระเกบียรตลิแดญ่พระเจด้า 
– และหลนังจากทบีที่พวกเขากลญ่าวยอมรนับโดยถทูกบนังคนับแลด้ว พวกเขากห็จะไดด้ยลินพระเจด้าตรนัสวญ่า “จงพาพวกเขาออกไปเสบีย! เรา
ไมญ่เคยรทูด้จนักพวกเขาเลย! จงมนัดพวกเขาและโยนพวกเขาไปในทบีที่มมืดภายนอก ซถึที่งมบีการรด้องไหด้ ครที่กาครวญและการขบเขบีนั้ยวเคบีนั้ยว
ฟปัน!”

บรรดาผทูด้รทูด้ภาษากรบีกบอกเราวญ่าคกากรบีกทบีที่แปลเปป็น “องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า” ในขด้อทบีที่เราศถึกษาอยทูญ่นบีนั้สมืที่อความหมายถถึง
ความเปป็นเจข้าของ – ผทูด้ครอบครองคนหนถึที่ง ผทูด้ซถึที่งมบีอกานาจสลิทธลิธิ์ขาด เรารผผู้วญ่าพระเจด้าทรงอกานาจสลิทธลิธิ์ขาด และเรารทูด้วญ่าพระเจด้า
และพระครลิสตร์ของพระเจด้าทรงเปป็นหนถึที่งเดทยวกอันในบรรดากลิจการแหญ่งนลิรนันดรร์กาล

ขด้อ 12: “เหตยุฉะนบีนั้พวกทบีที่รนักของขด้าพเจด้า เหมมือนทญ่านทนันั้งหลายไดด้ยอมเชมืที่อฟปังทยุกเวลา และไมญ่ใชญ่เมมืที่อขด้าพเจด้าอยทูญ่ดด้วย
เทญ่านนันั้น แตญ่เดบีดี๋ยวนบีนั้เมมืที่อขด้าพเจด้าไมญ่อยทูญ่ดด้วย ทญ่านทนันั้งหลายจงใหด้ความรอดของตนเกลิดผลดด้วยความเกรงกลนัวตนัวสนัที่น”

“เหตคุฉะนทน... เหมชอนทย่านทบันงหลายไดข้ยอมเชชที่อฟฝังทคุกเวลา...” ทบีที่ใดกห็ตามทบีที่เราพบคกาวญ่า “เหตยุฉะนบีนั้” ในพระคนัมภบีรร์ เรา
กห็รทูด้วญ่ามนันเปฟีปี่ยมดด้วยความหมาย มนันชบีนั้กลนับไปยนังความจรลิงทบีที่มากญ่อนหนด้า ในขด้อนบีนั้มนันชบีนั้กลนับไปยนังขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าพระเยซทู แมด้วญ่า
ทรงเปป็นพระเจด้า ไดด้ทรงยอมเชมืที่อฟปังจนถถึงความมรณา กระทนัที่งความมรณาแหญ่งกางเขน ดด้วยเหตยุนบีนั้เราททที่ออกพระนามพระเยซผ
และกลญ่าวยอมรนับวญ่าเปป็นลทูกๆของพระเจด้าโดยความเชมืที่อจถึงตด้องยอมจกานนอยญ่างเตห็มทบีที่เชย่นกบันโดยเชมืที่อฟปังพระเจด้าในทยุกสลิที่ง

ครลิสเตบียนจกานวนนด้อยมากๆไดด้เรบียนรทูด้ความหมายอนันถญ่องแทด้ของความเชมืที่อฟปังตญ่อพระเจด้า วางใจและเชชที่อฟฝังคมือ แฝด
สยามแหญ่งประสบการณร์แบบครลิสเตบียน การวางใจนนันั้นไมญ่เพบียงพอ เราตด้องเพลิที่มความเชชที่อฟฝังเขด้าไปดด้วย เราอาจกลญ่าวไดด้วญ่า
วางใจและเชชที่อฟฝังคมือเทด้าสองขด้างทบีที่เราควรใชด้เดลิน มมือสองขด้างทบีที่เราควรยมืที่นออกและยอมรนับ – ไมญ่เพบียงของประทานแหญ่งความ
รอดเทญ่านนันั้น แตญ่พระสนัญญาอนันยลิที่งใหญญ่และมบีคญ่าประเสรลิฐเหลญ่านนันั้นทบีที่พระเจด้าทรงยมืที่นเสนอแกญ่เราในพระเยซทูครลิสตร์ดด้วย วางใจ
และเชชที่อฟฝังเปป็นดวงตาสองขด้างทบีที่เราใชด้มองไปทบีที่พระเจด้าและมองเหห็นพระองคร์ในสงญ่าราศบีและความโอญ่อญ่าตระการตาทนันั้งสลินั้นของ
พระองคร์ เราจถึงตลิดตามพระองคร์ดด้วยความซาบซถึนั้งใจสกาหรนับสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทกาเพมืที่อเราโดยทางพระเยซทูครลิสตร์องคร์
พระผทูด้เปป็นเจด้าของเรา

“...และไมย่ใชย่เมชที่อขข้าพเจข้าอยผย่ดข้วยเทย่านบันน แตย่เดทดี๋ยวนทนเมชที่อขข้าพเจข้าไมย่อยผย่ดข้วย...” คกาวญ่า “เดบีดี๋ยวนบีนั้” ปรากฏโดดเดญ่นในขด้อ
นบีนั้ พระเจด้าทรงอยทูญ่ในเดทดี๋ยวนทนชนัที่วนลิรนันดรร์ ไมญ่เคยมบีคราใดทบีที่พระเจด้าไมญ่อยทูญ่ จะไมญ่มบีคราใดทบีที่พระเจด้าจะไมญ่ทรงอยทูญ่:

“ขด้าแตญ่องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า พระองคร์ทรงเปป็นทบีที่อาศนัยของขด้าพระองคร์ทนันั้งหลายตลอดทยุกชนัที่วอายยุ กญ่อนทบีที่ภทูเขาทนันั้งหลาย
เกลิดขถึนั้นมา กญ่อนทบีที่พระองคร์ทรงใหด้กกาเนลิดแผญ่นดลินโลกและพลิภพ พระองคตทรงเปป็นพระเจข้าตบันงแตย่นริรบันดรตกาลถจึงนริรบันดรตกาล”
(เพลงสดยุดบี 90:1, 2)

“(เพราะพระองคร์ตรนัสวญ่า ‘ในเวลาอนันชอบ เราไดด้ฟปังเจด้า ในวนันแหญ่งความรอด เราไดด้ชญ่วยเจด้า’ ดทูเถลิด บอัดนททั้เปป็นเวลา
อนันชอบ ดทูเถลิด บอัดนททั้เปป็นวนันแหญ่งความรอด) (2 คร. 6:2)

คกาสอนของพนันธสนัญญาใหมญ่เกบีที่ยวกนับความรอดไมญ่ใชญ่วญ่าเราตด้องคอยมองยข้อนอยทูญ่เสมอไปยนังจยุดนนันั้นทบีที่เราเคยไดด้รนับ
ความรอดจากบาปตญ่างๆในอดบีตของเรา และไมญ่ใชญ่วญ่าความรอดของเราเกบีที่ยวขด้องกนับความรอดในอนาคตเปป็นหลนัก – เวลานนันั้น



ทบีที่เราจะไดด้รนับการชญ่วยใหด้รอดจากโทษแหย่งความบาป ความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนของพนันธสนัญญาใหมญ่เหห็นภาพความรอดใน
ปฝัจจคุบบัน – เราควรชมืที่นชมยลินดบีกนับสลิทธลิบยุตรหนัวปฟีฝฝ่ายวลิญญาณของเราตอนนททั้

เรามบีพระสนัญญาของพระเจด้าทบีที่วญ่าเราสามารถเปป็นยลิที่งกวญ่าผทูด้พลิชลิตโดยทางพระเยซทูครลิสตร์ และดด้วยเหตยุนบีนั้แทนทบีที่จะคลิดถถึง
บาปตญ่างๆในอดบีตซถึที่งไดด้รนับการอภนัยแลด้วและตนันั้งตารอแตญ่วนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีนนันั้นเมมืที่อเราจะเหห็นพระเยซทู เราควรสาละวนตอนนดทั้
อยผย่กบับงานตย่างๆททที่รายลข้อมอยผย่รอบตบัวเรา ตอนนททั้เราควรมองไปทบีที่ทยุญ่งนาทบีที่ขาวพรด้อมทบีที่จะเกห็บเกบีที่ยวแลด้ว และยอมใหด้ความรอด
ททที่ถผกกระททากริจภายในกลายเปป็นความรอดททที่กระททากริจออกมา

“เพราะกายทบีที่ปราศจากจลิตวลิญญาณนนันั้น ตายแลด้วฉนันใด ความเชมืที่อทบีที่ปราศจากการกระทกากห็ตายแลด้วฉนันนนันั้นเชญ่น
เดบียวกนัน” (ยากอบ 2:26)

“เพราะวญ่าเราเปป็นฝฟีพระหนัตถร์ของพระองคร์ ทบีที่ทรงสรด้างขถึนั้นในพระเยซทูครลิสตร์ ใหด้เขด้าสทูญ่การงานทบีที่ดบีซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรง
ดการลิไวด้ลญ่วงหนด้าเพมืที่อใหด้เราดกาเนลินตามนนันั้น” (อฟ. 2:10)

เราควรมบีชบีวลิตอยทูญ่วนันนบีนั้ โมงนบีนั้ ชนัที่วขณะนบีนั้เพมืที่อพระเยซทู ราวกนับวญ่ามนันเปป็นวนันสยุดทด้าย โมงสยุดทด้าย ชนัที่วขณะสยุดทด้ายทบีที่เรามบี
บนแผญ่นดลินโลก

ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้เชมืที่อฟปังขด้อบนังคนับตญ่างๆของพระเจด้าตามทบีที่เปาโลไดด้วางไวด้ พวกเขาไมญ่ไดด้โตด้
เถบียงกนับอนัครททูตผทูด้นบีนั้ พวกเขาไมญ่ไดด้แตกแยกเปป็นกลยุญ่มกอ๊กตญ่างๆ โดยเลมือกขด้างและเลมือกคนเปป็นผทูด้นกาตญ่างกนัน พวกเขากกาลนัง
ตลิดตามพระเยซทูเหมมือนกนับทบีที่เปาโลตลิดตามพระองคร์

ขณะทบีที่เปาโลยนังอยทูญ่กนับพวกเขา พวกเขาไดด้ตลิดตามพระเยซทูทยุกวนัน พวกเขาไดด้ดกาเนลินชบีวลิตอยญ่างปราศจากคกาตลิเตบียน 
และเมมืที่อเปาโลอยทูญ่หญ่างไกลออกไปในคยุกโรมแหญ่งหนถึที่ง เขากห็เปป็นหญ่วงวญ่าพวกเขาจะสมที่กาเสมอในการดกาเนลินชบีวลิตประจกาวนัน
เหมมือนกนับทบีที่พวกเขาเคยเปป็นตอนทบีที่เขาอยทูญ่กนับพวกเขาตญ่อหนด้าไหม ในบททบีที่ 1 ขด้อ 27 เขาบอกคนเหลญ่านนันั้นวญ่า “ขอแตญ่เพบียงใหด้
ทญ่านดกาเนลินชบีวลิตใหด้สมกนับขญ่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพมืที่อวญ่าแมด้ขด้าพเจด้าจะมาหาทญ่านหรมือไมญ่กห็ตาม ขด้าพเจด้ากห็จะไดด้รทูด้ขญ่าวของ
ทญ่านวญ่า ทญ่านตนันั้งมนัที่นคงอยทูญ่ เปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนัน ตญ่อสทูด้เหมมือนอยญ่างเปป็นคนเดบียวเพมืที่อความเชมืที่อแหญ่งขญ่าวประเสรลิฐนนันั้น”

ยอหห์นผผผู้เปป็นททที่รรักมทความหหวงใยแบบเดทยวกรันสสาหรรับลผกๆของเขาในความเชชที่อนรันน ใน 3 ยอหห์น ขผู้อ 4 เราอหานวหา 
“ไมย่มทสริที่งใดททที่จะททาใหข้ขข้าพเจข้ายรินดทยริที่งกวย่านทน คชอททที่ไดข้ยรินวย่า บคุตรทบันงหลายของขข้าพเจข้าดทาเนรินตามความจรริง”

เราหมายเหตยุวญ่าเปาโลกลญ่าววญ่า “แตย่เดทดี๋ยวนทนเมชที่อขข้าพเจข้าไมย่อยผย่ดข้วย...” เปป็นไปไดด้วญ่าเขาตระหนนักวญ่าวลิสยุทธลิชนชาวเมมือง
ฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นพจึที่งเขามากไปนลิดหนญ่อย โดยหมายพถึที่งเขาในเรมืที่องการชบีนั้ทางและการหนยุนใจ ขณะทบีที่บนัดนบีนั้พวกเขาตด้องพถึที่งพระ
ครลิสตร์ลด้วนๆแลด้ว เปาโลไมญ่ไดด้อยทูญ่กนับพวกเขาแลด้วในแงญ่รญ่างกาย พวกเขามองไมญ่เหห็นเขา พวกเขาไมญ่ไดด้ยลินเสบียงของเขา แตญ่เขา
อยากใหด้พวกเขาพถึที่งพาพระองคร์ผทูด้ทรงสามารถยริที่งกวย่าเปาโลในการทกาใหด้พวกเขาตนันั้งมนัที่นคงอยทูญ่

มนันไมญ่ใชญ่ความบาปทบีที่จะพถึที่งพาเพมืที่อนครลิสเตบียนดด้วยกนันในชญ่วงเวลาแหญ่งความยากลกาบาก เราถทูกกกาชนับใหด้แบกภาระ
ของกนันและกนัน แตญ่หลายครนันั้งเรากห็เรลิที่มรทูด้จนักพระเยซทูดบียลิที่งขถึนั้นและอยญ่างสนลิทสนมมากขถึนั้นเมมืที่อเรายมืนอยทูญ่ลกาพนังกนับพระองคร์ ยก
ตนัวอยญ่างเชญ่น เดห็กชายชาวฮบีบรทูสามคนนนันั้นในดาเนบียล 3:12-25 รทูด้จนักพระเจด้าจากมยุมมองของประวนัตลิศาสตรร์ พวกเขาไดด้ยลิน
บรรพบยุรยุษของตนพทูดเกบีที่ยวกนับพระเยโฮวาหร์ พวกเขาไดด้ถทูกสอนเกบีที่ยวกนับ “เราเปป็น” ผทูด้ยลิที่งใหญญ่ แตญ่พวกเขาไดด้พบกนับพระองคร์
เปป็นการสญ่วนตนัวเมมืที่อพระองคร์ดกาเนลินกนับพวกเขาในเตาไฟอนันลยุกโชนนนันั้น!



ครลิสเตบียนทนันั้งหลายทยุกวนันนบีนั้กห็เปป็นเหมมือนกนัน พวกเราหลายคนใกลด้ชลิดกนับพระเจด้ามากขถึนั้นเมมืที่อเราเผชลิญหนด้ากนับการ
ทดสอบและความทยุกขร์ลกาบากตญ่างๆ เมมืที่อดทูเหมมือนวญ่าเรายมืนอยทูญ่ตนัวคนเดบียวจรลิงๆ – แตญ่มบี “คนทบีที่สบีที่” อยทูญ่ดด้วยเสมอ – พระเยซทู –
หากเราจะยอมวางใจและเชมืที่อฟปังเทญ่านนันั้น!

ผทูด้แตญ่งเพลงสดยุดบีประกาศวญ่า “กญ่อนทบีที่ขด้าพระองคร์ทยุกขร์ยาก ขด้าพระองคร์หลงเจลิที่น แตญ่บนัดนบีนั้ขด้าพระองคร์รนักษาพระวจนะ
ของพระองคร์ไวด้...ดบีแลด้วทบีที่ขด้าพระองคร์ทยุกขร์ยากเพมืที่อขด้าพระองคร์จะเรบียนรทูด้ถถึงกฎเกณฑร์ของพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 119:67, 71)

ผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้น (รวมถถึงครลิสเตบียนทนันั้งหลายทยุกวนันนบีนั้ดด้วย) สามารถอด้างสลิทธลิธิ์ในพระสนัญญานนันั้นของฮบีบรทู 
13:5, 6 ไดด้:

“ทญ่านจงพด้นจากการรนักเงลิน จงพอใจในสลิที่งทบีที่ทญ่านมบีอยทูญ่ เพราะวญ่าพระองคร์ไดด้ตรนัสไวด้แลด้ววญ่า “เราจะไมญ่ละทญ่านหรมือ
ทอดทลินั้งทญ่านเลย” เพมืที่อวญ่าเราทนันั้งหลายจะกลญ่าวดด้วยใจกลด้าวญ่า ‘องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นพระผทูด้ชญ่วยของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะ
ไมญ่กลนัว มนยุษยร์จะทกาอะไรแกญ่ขด้าพเจด้าไดด้เลญ่า’

ความรอับผลิดชอบของผผผู้เชชที่อททุกคน – ตอนนททั้
“...ทย่านทบันงหลายจงใหข้ความรอดของตนเกริดผล...” เปาโลไมญ่ไดด้กลญ่าววญ่า “ทญ่านทนันั้งหลายจงใหด้การบบังเกริดใหมย่ของตน

เกลิดผล” เขาไมญ่ไดด้กลญ่าววญ่า “ ทญ่านทนันั้งหลายจงใหด้การไถญ่ของตนเกลิดผล, การยกโทษบาปของตนเกลิดผล” การทบีที่เราจะใหด้ความ
รอดของเราเกลิดผล เราตด้องมทความรอดทบีที่ยลิที่งใหญญ่นนันั้นกญ่อน

ความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า พระเยโฮวาหร์ในพระคยุณซถึที่งเปป็นอกานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์และฤทธานยุ
ภาพอนันเกรบียงไกรของพระองคร์ทรงเปป็นผทูด้ทบีที่ทกาใหด้ความรอดเกลิดขถึนั้นไดด้ ผทูด้แตญ่งเพลงสดยุดบีกลญ่าววญ่า “จงสกาแดงความรอดของ
พระองคต์ในแตญ่ละวนัน” มนันเปป็นความรอดของพระองคต์ – แตญ่เมมืที่อเราตด้อนรนับพระครลิสตร์ของพระเจด้า เรากห็ไดด้รนับความรอดของ
เราแตย่ละคน พระเจด้าทรงชญ่วยมนยุษยร์ใหด้รอดเปป็นรายบยุคคล มนันเปป็นเรมืที่องสญ่วนบยุคคล

ดนังนนันั้นเมมืที่อเราไดด้รนับการชญ่วยใหด้รอดแลด้ว เรากห็มบีความรอดของเราเอง แตญ่ความรอดของเราเองนนันั้นเปป็นของประทาน
ของพระเจด้าโดยทางพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซทูครลิสตร์ (ยอหร์น 3:16; อฟ. 2:8) เมมืที่อเราไดด้รนับของขวนัญชลินั้นหนถึที่งจากผทูด้ใหด้ 
ของขวนัญนนันั้นกห็กลายเปป็นของเราเองแลด้ว ดนังนนันั้นเมมืที่อเราไดด้รนับของขวนัญของพระเจด้า (พระเยซทูครลิสตร์เจด้า) พระองคร์กห็ทรงเปป็น
พระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดของเราเอง

พระเจด้าไมญ่เคยยนัดเยบียดความรอดใหด้แกญ่ผทูด้ใดทนันั้งนนันั้น และพระองคร์จะไมญ่มบีวนันทกาเชญ่นนนันั้นเดห็ดขาด! ผทูด้ใดกห็ตามทบีที่ตด้อนรนับ
พระเยซทู พระเจด้ากห็ทรงชญ่วยใหด้รอด พระเยซทูทรงเชลิญชวนวญ่า “บรรดาผทูด้ทกางานเหนห็ดเหนมืที่อยและแบกภาระหนนัก จงมาหาเรา 
และเราจะใหด้ทญ่านทนันั้งหลายหายเหนมืที่อยเปป็นสยุข” (มธ. 11:28)

พระองคร์ตรนัสแกญ่ชนชาตลิของพระองคร์เองวญ่า “โอ เยรทูซาเลห็ม ๆ ทบีที่ไดด้ฆญ่าบรรดาผทูด้พยากรณร์ และเอาหลินขวด้างผทูด้ทบีที่ไดด้รนับ
ใชด้มาหาเจด้าถถึงตาย เราใครญ่จะรวบรวมลทูกของเจด้าไวด้เนมือง ๆ เหมมือนแมญ่ไกญ่กกลทูกอยทูญ่ใตด้ปฟีกของมนัน แตญ่เจด้าไมญ่ยอมเลยหนอ!”
(มธ. 23:37) ในยอหร์น 5:40 พระองคร์ตรนัสวญ่า “แตญ่ทญ่านทนันั้งหลายไมท่ยอมมาหาเราเพมืที่อจะไดด้ชบีวลิต” ทบีที่เราตด้องทกาคมือ มาหาพระ
เยซทูและตด้อนรนับพระองคต์ และพระเจด้าทรงชญ่วยเราใหด้รอดเพราะเหห็นแกญ่พระครลิสตร์ จากนนันั้นเรากห็มทความรอดของเราเอง

คนจกานวนมากใชด้พระคกาตอนนบีนั้เพมืที่อพลิสทูจนร์ประเดห็นทางศาสนาอนันหนถึที่งซถึที่งทกาใหด้ตนัวเองพอใจ – วญ่าความรอดเปป็นมา
โดยพระคยุณผญ่านทางการกระทกา ความรอดไมท่ไดผู้เกลิดจากการกระทกา (อฟ. 2:9) แตญ่ความรอดยย่อมกระททากริจ (อฟ. 2:10)



เราตด้องตระหนนักวญ่าเมมืที่อเปาโลหนยุนใจชาวฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นใหด้ยถึดพระครลิสตร์เปป็นแบบอยญ่างของพวกเขาและดกาเนลิน
ตามรอยพระบาทของพระองคร์ เขากห็กกาลนังพทูดกนับผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้ว คนเหลญ่านนันั้นทบีที่เขากกาลนังเขบียนถถึงไดด้วางใจ
พระเยซทูใหด้เปป็นพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดแลข้ว

มนันเปป็นไปไมญ่ไดด้เลยทบีที่คนทบีที่ยนังไมญ่รอดจะเลบียนแบบพระครลิสตร์หรมือดกาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ คนเราตด้องมบี
ประสบการณร์กนับการอนัศจรรยร์แหญ่งพระคยุณของพระเจด้าและฤทธลิธิ์เดชแหญ่งพระโลหลิตทบีที่ไหลออกกญ่อนทบีที่เขาจะสามารถดกาเนลิน
ตามรอยพระบาทของพระเยซทูไดด้ ชบีวลิตแบบนนันั้นเปป็นไปไดด้กนับครลิสเตบียนคนหนถึที่งทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วเทญ่านนันั้น

เปโตร (ซถึที่งเขบียนถถึงผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วและไดด้รนับการชการะลด้างดด้วยพระโลหลิตแลด้วเชญ่นกนัน) บอกเราวญ่า 
“ดด้วยวญ่าทญ่านทนันั้งหลายทรงถทูกเรบียกไวด้สกาหรนับเหตยุการณร์นนันั้น เพราะวญ่าพระครลิสตร์ไดด้ทรงรนับทนทยุกขร์ทรมานเพมืที่อเราทนันั้งหลาย ใหข้
เปป็นแบบอยย่างแกย่เรา เพชที่อทย่านจะไดข้ตามรอยพระบาทของพระองคต” (1 ปต. 2:21)

ในเอเฟซนัส 5:1 เปาโลกลญ่าววญ่า “เหตยุฉะนนันั้นทญ่านจงเปป็นผทูด้ประพฤตลิตามแบบของพระเจด้า ใหด้สมกนับเปป็นบยุตรทบีที่รนัก” คกา
กรบีกอญ่านวญ่า ผผข้เลทยนแบบ เราจะตด้องเลบียนแบบพระเจด้าเหมมือนลทูกๆเลบียนแบบพญ่อแมญ่ของตน และบยุคคลผทูด้เดบียวทบีที่สามารถ
เลบียนแบบพระครลิสตร์ไดด้คมือ ผทูด้เชมืที่อคนหนถึที่งทบีที่บนังเกลิดใหมญ่และไดด้รนับการชการะลด้างดด้วยพระโลหลิตแลด้ว เราเปป็นผทูด้มบีชนัยชนะเพราะวญ่า
พระองคร์ผทูด้ทรงอยทูญ่ในเรานนันั้นทรงเปป็นใหญญ่กวญ่าผทูด้นนันั้นทบีที่อยทูญ่ในโลก (1 ยอหร์น 4:4) พระเยซทูทรงสนัญญาแลด้ววญ่าจะไมญ่ละเราหรมือทอด
ทลินั้งเราเลย พระองคร์สามารถจนัดหาสกาหรนับความตด้องการทยุกอยญ่างของเราไดด้ และเราทกาทยุกสลิที่งไดด้โดยทางพระองคร์

หนทางเดบียวทบีที่เราจะสามารถวางใจและเชมืที่อฟปังไดด้คมือ อยทูญ่ในพระครลิสตต์ผญ่านทางการอนัศจรรยร์แหญ่งการบนังเกลิดใหมญ่ การ
บนังเกลิดใหมญ่เปป็นจยุดเรลิที่มตด้นแหญ่งความรอดของเรา ซถึที่งจะถทูกทกาใหด้เสรห็จสมบทูรณร์และครบถด้วนรด้อยเปอรร์เซห็นตร์เมมืที่อเราเหห็น
พระองคร์อยญ่างทบีที่พระองคร์ทรงเปป็น เพราะเมมืที่อนนันั้นเราจะเปป็นเหมมือนพระองคร์ (1 ยอหร์น 3:1, 2)

มนันเปป็นความชมืที่นบานทบีที่ไดด้ทกางานเพมืที่อใครสนักคนทบีที่คยุณรนัก มนันเปป็นความชมืที่นบานทบีที่ไดด้ทกางานเพมืที่อพระเจด้าและปรนนลิบนัตลิ
พระเยซทูครลิสตร์ – แตญ่มนันกห็เปป็นมากกวญ่านนันั้น: มบันเปป็นความรบับผริดชอบอยย่างหนจึที่ง เราจะตด้องทกางานจนกวญ่าพระองคร์เสดห็จมา 
เมมืที่อมองไปยนังทยุญ่งนาทบีที่ขาวพรด้อมทบีที่จะเกบีที่ยวแลด้ว เราจะตด้องเกลิดผล – และจากนนันั้นกห็ยอมใหด้องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงลลิดแขนงเรา
เพมืที่อทบีที่เราจะเกลิดผลมากยลิที่งขถึทั้น (ยอหร์น 15:2) พระเจด้าทรงไดด้รนับเกบียรตลิเมมืที่อเราเกลิดผลมาก (ยอหร์น 15:8) ครลิสเตบียนบางคน
เกลิดผลสลิบเทญ่า บางคนหด้าสลิบเทญ่า บางคนหกสลิบเทญ่า บางคนรด้อยเทญ่า พระคนัมภบีรร์ไมญ่ไดด้ระบยุเจาะจงวญ่าแตญ่ละคนจะตด้องเกลิดผล
มากขนาดไหน แตญ่คยุณแนญ่ใจไดด้เลยวญ่าคนทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วจะตด้องเกลิดผลบผู้าง!

ใชญ่แลด้วครนับ ความรอดของเราเปป็นความรอดทบีที่กระทกากลิจ และเราทบีที่มบีความรอดกห็จะตด้องกระทกากลิจเพมืที่อถวายเกบียรตลิ
แดญ่พระเจด้า โดยทกาใหด้ผทูด้คนไดด้ยลินเสบียงแหญ่งขญ่าวประเสรลิฐและไดด้เหห็นความสวญ่างแหญ่งความรอด เราจะตด้องถทูกนกาพาโดยองคร์
พระผทูด้เปป็นเจด้าในทยุกสลิที่งทบีที่เรากระทกา โดยไมญ่ทกาสลิที่งใดเพมืที่อจยุดประสงคร์อนันเหห็นแกญ่ตนัวแตญ่ทกาทยุกสลิที่งเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดญ่พระองคร์ 
พระเจด้าไมญ่ทรงมบีทบีที่วญ่างสกาหรนับคนขบีนั้เกบียจ พระองคร์ทรงชญ่วยคนๆหนถึที่งใหด้รอดเพมืที่อทบีที่เขาจะปรนนลิบนัตลิ พระองคร์ไมญ่เคยชญ่วยใครใหด้
รอดเพมืที่อทบีที่คนๆนนันั้นจะนนัที่งลงขณะทบีที่คนอมืที่นๆทกางานรนับใชด้ตญ่อไปในการหวญ่านเมลห็ดพนันธยุร์แหญ่งขญ่าวประเสรลิฐเพมืที่อทบีที่ในเวลาอนัน
เหมาะสมจะมบีการเกห็บเกบีที่ยวผลเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดญ่พระเจด้า

ครลิสเตบียนทนันั้งหลายจะตด้องประยยุกตร์ใชด้ตนัวเอง เราจะตด้องศถึกษาคด้นควด้า อธลิษฐาน ใหด้ ไป เราจะตด้องใชด้จญ่ายและถทูกใชด้
จญ่าย โดยทกาใหด้ความรอดของเราเกลิดผลมากทบีที่สยุด ผทูด้เชมืที่อจกานวนนด้อยมากๆเพลลิดเพลลินกนับสลิทธลิบยุตรหนัวปฟีฝฝ่ายวลิญญาณของตน



ขณะเดลินทางในฐานะผทูด้สนัญจรเชญ่นนบีนั้
“...ดข้วยความเกรงกลบัวตบัวสบัที่น” นบีที่เปป็นสกานวนทบีที่คยุด้นเคยในงานเขบียนของเปาโล เขาใชด้มนันใน 1 โครลินธร์ 2:3 ใน 2 โครลิน

ธร์ 7:15 ในเอเฟซนัส 6:5 ความหมายตรงนบีนั้ไมญ่ใชญ่วญ่าเราจะตด้องกลนัววญ่าจะสทูญเสบียความรอดของเรา แตญ่คมือวญ่าเราจะตด้อง
ระมนัดระวนังใหด้ดบีเกรงวญ่าเราจะใชด้ความรอดของเราในทางทบีที่ผลิด เกรงวญ่าเราจะลด้มเหลวทบีที่จะใชด้ของประทานทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงใสญ่
ไวด้ภายในเราแลด้วเพมืที่อถวายเกบียรตลิพระองคร์จนถถึงทบีที่สยุดและเปป็นพรแกญ่ผทูด้อมืที่นจนถถึงขบีดสยุดทบีที่คนๆหนถึที่งจะถทูกพระเจด้าใชด้การไดด้เพมืที่อ
เปป็นพรแกญ่อบีกคนหนถึที่ง

เปาโลไมญ่กลนัววญ่าจะสทูญเสบียการบนังเกลิดฝฝ่ายวลิญญาณของตน แตญ่เขากลนัววญ่าหลนังจากประกาศแกญ่ผทูด้อมืที่นแลด้ว เขาอาจถทูก
จนับวางบนชนันั้น – กลายเปป็นคนทบีที่ใชด้การไมญ่ไดด้ นบีที่ไมญ่เกบีที่ยวขด้องอะไรเลยกนับการทบีที่ผทูด้เชมืที่อคนหนถึที่งจะตกนรก มนันเกบีที่ยวขด้องกนับหนด้าทบีที่ผทูด้
อารนักขาและบกาเหนห็จตญ่างๆ เราจะตด้องไมญ่มนัที่นใจในเนมืนั้อหนนัง เราควรกลญ่าวยอมรนับรญ่วมกนับเปาโลวญ่า “ดด้วยวญ่าขด้าพเจด้ารทูด้วญ่าในตนัว
ขด้าพเจด้า (คมือในเนมืนั้อหนนังของขด้าพเจด้า) ไมญ่มบีความดบีประการใดอยทูญ่เลย เพราะวญ่าเจตนาดบีขด้าพเจด้ากห็มบีอยทูญ่ แตญ่ซถึที่งจะกระทกาการดบี
นนันั้นขด้าพเจด้าหาไดด้กระทกาไมญ่ ดด้วยวญ่าการดบีนนันั้นซถึที่งขด้าพเจด้าปรารถนาทกา ขด้าพเจด้าไมญ่ไดด้กระทกา แตญ่การชนัที่วซถึที่งขด้าพเจด้ามลิไดด้
ปรารถนาทกา ขด้าพเจด้ายนังทกาอยทูญ่” (รม. 7:18, 19)

เปโตรคลิดวญ่าตนัวเองตญ่อกรกนับพญามารไดด้ เขาททูลพระเยซทูวญ่า “คนอมืที่นๆทยุกคนอาจสะดยุดและทอดทลินั้งพระองคร์ – แตญ่ขด้า
พระองคร์นญ่ะหรมือ –ไมท่มทวอัน!” คยุณรทูด้เรมืที่องราวอนันนญ่าเศรด้านบีนั้แลด้ว เปโตรสบถ พทูดหมลิที่นประมาท และประกาศวญ่าเขาไมญ่เคยรทูด้จนัก
พระเยซทูเลย โอด้ มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วญ่าตญ่อมาเขารด้องไหด้อยญ่างขมขมืที่นในการกลนับใจใหมญ่ แตญ่เขาไดด้ปฏลิเสธองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าของ
ตนเสบียแลด้ว ดด้วยเหตยุนบีนั้ เปาโลจถึงเตมือนเราวญ่า “...เหตยุฉะนนันั้นคนทบีที่คลิดวญ่าตนัวเองมนัที่นคงดบีแลด้ว กห็จงระวนังใหด้ดบี กลนัววญ่าจะลด้มลง” (1 
คร. 10:12)

พระวจนะบอกเราวญ่า “จงมอบทางของทญ่านไวด้กนับพระเยโฮวาหร์ วางใจในพระองคร์ และพระองคร์จะทรงกระทกาใหด้
สกาเรห็จ” (เพลงสดยุดบี 37:5)

“พระเยโฮวาหร์ทรงนกายญ่างเทด้าของคนดบี และพระองคร์ทรงพอพระทนัยในทางของเขา” (เพลงสดยุดบี 37:23)
“ขอใหด้ยญ่างเทด้าของขด้าพระองคร์แนบสนลิทกนับวลิถบีของพระองคร์ เพมืที่อเทด้าของขด้าพระองคร์มลิไดด้พลาด” (เพลงสดยุดบี 17:5)
ยทูดาสปปิดทด้ายจดหมายฝากฉบนับเลห็กๆของเขาดด้วยคกายอพระเกบียรตลินบีนั้ “บบัดนทนแดย่พระองคตผผข้ทรงสามารถคคุข้มครอง

รบักษาทย่านมริใหข้ลข้มลง และทรงนทาทย่านใหข้ตบันงอยผย่เฉพาะสงย่าราศทของพระองคตโดยปราศจากตทาหนริ และมทความรย่าเรริงยรินดทอยย่าง
เหลชอลข้น สงย่าราศท พระอานคุภาพ การครอบครอง และศบักดานคุภาพจงมทแดย่พระเจข้าผผข้ทรงพระปฝัญญาแตย่เพทยงพระองคตเดทยว 
พระผผข้ชย่วยใหข้รอดของเรา ทบันงปฝัจจคุบบันกาล และในกาลตย่อ ๆ ไปเปป็นนริตยต เอเมน!”

(คกากรบีกทบีที่แปลวญ่า “ลด้มลง” ในพระคกาตอนนบีนั้จากหนนังสมือยทูดาสมบีความหมายวญ่า สะดคุด พระเยซทูทรงสามารถปป้องกนัน
เราและรนักษาเราไวด้ไมญ่ใหด้สะดยุด แตญ่ปราศจากการทรงนกาของพระองคร์ มนันกห็เลบีที่ยงไมญ่ไดด้ทบีที่แมด้แตญ่คนทบีที่เกญ่งทบีที่สยุดในพวกเราอาจ
สะดยุดลด้มและไปไมญ่ถถึง)

เราจะตด้องทกาใหด้ความรอดของเราเองเกลิดผลเดทดี๋ยวนททั้ เราจะตด้องทกาใหด้ความรอดของเราเองเกลิดผลดด้วยความเกรง
กลนัวตนัวสนัที่น – แตญ่ดห้วยววิธดใดกจัน?

ขด้อ 13: “เพราะวญ่าพระเจด้าเปป็นผทูด้ทรงกระทกากลิจอยทูญ่ภายในทญ่าน ทนันั้งใหด้ทญ่านมบีใจปรารถนาและใหด้ประพฤตลิตามชอบ



พระทนัยของพระองคร์”
นบัที่นแหละคชอวริธท! พระเจด้าทรงเปป็นผทูด้ทบีที่ไดด้วางแผนการทรงสรด้างในเรลิที่มแรกนนันั้น จากนนันั้นตามทบีที่พระองคร์ทรงพอพระทนัย 

ทยุกสลิที่งลด้วนถทูกสรด้างขถึนั้นโดยพระองคร์และเพมืที่อพระองคร์ผญ่านทางพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าของเรา จงสนังเกต ยอหร์น 1:1) 
พระเจด้าไมญ่ทรงทกาสลิที่งใดเพบียงเพราะพระองคร์ทรงพอพระทนัยทบีที่จะกระทกาสลิที่งนนันั้น พระองคร์ทรงมบีแผนการ แผนงาน จยุดประสงคร์ 
และทยุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงกระทกา เคยกระทกา หรมือจะกระทกาลด้วนเปป็นไป “ตามชอบพระทนัยของพระองคร์”

“...พระเจข้าเปป็นผผข้ทรงกระททากริจอยผย่ภายในทย่าน...” ดนังทบีที่ถทูกชบีนั้ใหด้เหห็นไปแลด้วกญ่อนหนด้านบีนั้ เปาโลกลญ่าววญ่า “ในเนมืนั้อหนนัง
ของขด้าพเจด้าไมญ่มบีสลิที่งดบีใดเลย” พระเจด้าทรงหมดหวนังในเนมืนั้อหนนังแลด้วในสวนเอเดน พระองคร์ทรงสนัญญาเรมืที่องการไถญ่สกาหรนับจลิต
วลิญญาณ (ปฐก. 3:15) แตญ่พระองคร์ตรนัสแกญ่อาดนัมวญ่า “เจด้าเปป็นผงคลบีดลิน และเจด้าจะกลนับไปเปป็นผงคลบีดลิน” 

มนันจะเปป็นวนันแสนสยุขในชบีวลิตของครลิสเตบียนบางคนเมมืที่อพวกเขาเลลิกพยายามซญ่อมแซมเนมืนั้อหนนัง พระเจด้าทรงหมดหวนัง
ในมนันแลด้ว วนันหนถึที่งพระองคร์จะประทานรญ่างกายทบีที่มบีสงญ่าราศบีแกญ่เรา เฉกเชญ่นพระกายทบีที่เปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีของพระเยซทู – รญ่างกายทบีที่
ไมญ่อาจทกาบาปไดด้และจะไมญ่ทกาบาปเลย แตญ่ตราบใดทบีที่เรายนังอยทูญ่ในกายเนมืนั้อหนนังนบีนั้ เรากห็ตด้องพถึที่งพาพระองคร์ผทูด้ยลิที่งใหญญ่กวญ่าเราเพมืที่อ
ทบีที่จะกระทกาในเราซถึที่งสลิที่งทบีที่เราตด้องกระทกาเพมืที่อทกาใหด้พระเจด้าพอพระทนัย

เรามบีชนัยตญ่อโลก เนมืนั้อหนนังและพญามารเพราะวญ่าพระเยซผทรงมบีชนัยแลด้ว และเราเปป็นผทูด้มบีชนัยโดยทางพระองคตเทย่านบันน:
ผทูด้เชมืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วทยุกคนมบีพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (รม. 8:9)
ผทูด้เชมืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วทยุกคนถทูกนกาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ (รม. 8:14)
ผทูด้เชมืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วทยุกคนไดด้รนับความมนัที่นใจโดยทางพระวลิญญาณ (รม. 8:16)
เปาโลกลญ่าววญ่า “...ขด้าพเจด้าถทูกตรถึงไวด้กนับพระครลิสตร์แลด้ว แตญ่ขด้าพเจด้ากห็ยนังมบีชบีวลิตอยทูญ่ ไมญ่ใชญ่ขด้าพเจด้าเองมบีชบีวลิตอยทูญ่ตญ่อไป 

แตญ่พระครลิสตร์ตญ่างหากทบีที่ทรงมบีชบีวลิตอยทูญ่ในขด้าพเจด้า และชบีวลิตซถึที่งขด้าพเจด้าดกาเนลินอยทูญ่ในรญ่างกายขณะนบีนั้ ขด้าพเจด้าดกาเนลินอยทูญ่โดย
ความเชมืที่อในพระบยุตรของพระเจด้า ผทูด้ไดด้ทรงรนักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคร์เองเพมืที่อขด้าพเจด้า” (กท. 2:20)

พระเจด้าทรงกระทกากลิจภายในเรา (ไมญ่ใชญ่รอบตบัวเรา) “ทบันงใหข้ทย่านมทใจปรารถนาและใหข้ประพฤตริตามชอบพระทบัย
ของพระองคต” เราตด้องยอมจกานนเจตจกานงของเราตญ่อพระประสงคร์ของพระเจด้าหากเราหวนังวญ่าจะทกาใหด้พระองคร์พอพระทนัย 
เราถทูกซมืนั้อแลด้วดด้วยราคาหนถึที่งและดด้วยเหตยุนบีนั้เราจถึงตด้องถวายเกบียรตลิแดญ่พระเจด้าแมด้แตญ่ในรญ่างกายของเรา (ซถึที่งเปป็นวลิหารของพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ – 1 คร. 6:19) เมมืที่อเรายอมจกานนเจตจกานงของเราตญ่อพระประสงคร์ของพระเจด้าสกาหรนับเรา พระองคร์กห็จะ
ทรงกระทกาสลิที่งเหลญ่านนันั้นในเราซถึที่งจะนกาความพอพระทนัยมาสทูญ่พระทนัยของพระองคร์ แตญ่หากเราดกาเนลินตามเนมืนั้อหนนัง เรากห็ไมญ่
สามารถและเราจะไมญ่ทกาใหด้พระเจด้าพอพระทนัย

พระเจด้าทรงกระทกากลิจในเราในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ และ “พระองคร์ผทูด้ทรงตนันั้งตด้นการดบีไวด้ในพวกทญ่าน
แลด้ว จะทรงกระทกาใหด้สกาเรห็จจนถถึงวนันแหญ่งพระเยซทูครลิสตร์” พระเจด้าทรงเปป็นผทูด้เรลิที่มการดบีนนันั้นเมมืที่อเราตด้อนรนับพระเยซทูครลิสตร์โดย
ความเชมืที่อ และพระเจด้าทรงเปป็นผทูด้กระทกากลิจภายในเราเพมืที่อทบีที่จะมบีใจปรารถนาและใหด้ประพฤตลิตามชอบพระทนัยของพระองคร์

ในปฐมกาล 1:31 เราอญ่านวญ่า “พระเจด้าทอดพระเนตรบรรดาสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงสรด้าง และดทูเถลิด เปป็นสลิที่งทบีที่ดบียลิที่งนนัก”
สลิที่งเหลญ่านนันั้นทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงเนรมลิตสรด้างทกาใหด้พระองคร์พอพระทนัย

ปฐมกาล 5:24 บอกเราวญ่าเอโนคดกาเนลินกนับพระเจด้า – “และหายไป เพราะพระเจด้าทรงรนับเขาไป” ฮบีบรทู 11:5 เสรลิม



วญ่ากญ่อนการถทูกรนับขถึนั้นไปของเอโนค “มทพยานวย่า ทย่านเปป็นททที่พอพระทบัยของพระเจข้า!” พระเจด้าทรงพบชายคนหนถึที่งทบีที่พอ
พระทนัยพระองคร์ และทรงพาเขากลนับบด้านโดยทบีที่เขาไมญ่ตด้องตาย บางคนเคยกลญ่าววญ่าเอโนคและพระเจด้าไปเดลินเลญ่นวนันหนถึที่ง 
และเขาทนันั้งสองพบสามนัคคบีธรรมอนันหวานชมืที่นเหลมือเกลินทบีที่มบีตญ่อกนันและเดลินไปดด้วยกนันนานเหลมือเกลินจนเขาทนันั้งสองเขด้าใกลด้
สวรรคร์มากกวญ่าโลกเมมืที่อพระเจด้าทรงตนัดสลินพระทนัยวญ่าเอโนคควรกลนับไปอยทูญ่บด้านกนับพระองคร์เดบีดี๋ยวนนันั้นเลย เพราะเขามบีคกาพยาน
วญ่าเขาเปป็นทบีที่พอพระทนัยพระเจด้า

เอเฟซนัส 5:25-27 บอกเราวญ่าพระครลิสตร์ทรงรนักครลิสตจนักร “และทรงประทานพระองคร์เองเพมืที่อครลิสตจนักรเพมืที่อ
พระองคร์จะไดด้ทรงแยกตนันั้งไวด้ และชการะครลิสตจนักรนนันั้นใหด้บรลิสยุทธลิธิ์โดยการลด้างดด้วยนนั้กาโดยพระวจนะ เพมืที่อพระองคร์จะไดด้ทรงม
อบครลิสตจนักรทบีที่มบีสงญ่าราศบีแดญ่พระองคร์เอง ไมญ่มบีจยุดดญ่างพรด้อย รลินั้วรอย หรมือมลทลินใดๆเลย แตญ่บรลิสยุทธลิธิ์ปราศจากตกาหนลิ” เมมืที่อ
พระเจด้าทรงกระทกากลิจหนถึที่ง มนันกห็ปราศจากตกาหนลิ ความสมบทูรณร์แบบนกาความพอพระทนัยมาสทูญ่พระเจด้า

เปาโลบอกเราวญ่าพระเยซทู “เพราะเหห็นแกญ่ความยลินดบีทบีที่มบีอยทูญ่ตรงหนด้านนันั้น” พระองคร์ไดด้ทรงทนเอากางเขน ทรงถมือวญ่า
ความละอายไมญ่เปป็นสลิที่งสกาคนัญอะไร อลิสยาหร์บอกเราวญ่าเมมืที่อพระเยโฮวาหร์ทรงทอดพระเนตรดทูผทูด้ไถญ่ “ทญ่านจะเหห็นความทยุกขร์
ลกาบากแหญ่งจลิตวลิญญาณของทญ่าน และจะพอใจ” (อสย. 53:11)

ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายตด้องตระหนนักวญ่าพระเจด้าทรงเปป็นหญ่วงมากกวญ่าเราเปป็นลด้านเทญ่าเกบีที่ยวกนับการทบีที่เราเปป็นครลิสเตบียนทบีที่
ประสบความสกาเรห็จ เมมืที่อเราทกาบาปหรมือลด้มลงขด้างทางเรากห็นกาความอนัปยศและความเหยบียดหยามมาสทูญ่พระนามของพระเยซทู 
ครลิสเตบียนทบีที่ทกาผลิดนกาความอนับอายมาสทูญ่พระนามของพระเยซทูมากกวญ่ามาสทูญ่ตนัวเขาเอง

ดาวลิดกลญ่าววญ่า “พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นผทูด้เลบีนั้ยงดทูขด้าพเจด้า...พระองคร์ทรงนกาขด้าพเจด้าไปในทางชอบธรรม เพราะเหก็นแกย่
พระนามของพระองคต” พระเจด้าทรงนกาลทูกๆของพระองคร์เขด้าในวลิถบีตญ่างๆแหญ่งการดกาเนลินชบีวลิตอนันถทูกตด้อง – ไมญ่ใชญ่เพมืที่อทบีที่พวก
เขาจะไดด้มบีอะไรอวด และไมญ่ใชญ่เพมืที่อทบีที่พวกเขาจะไดด้สกาแดงชบีวลิตทบีที่อวดความชอบธรรมของตนัวเอง – แตญ่เพราะเหด็นแกท่พระนาม
ของพระองคต์ พระเจด้าทรงมบีสญ่วนไดด้สญ่วนเสบียมากกวญ่าคยุณเสบียอบีกในการทบีที่คยุณดกาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนอยญ่างเปฟีปี่ยมชนัยชนะ

ขด้อ 14: “จงกระทกาสลิที่งสารพนัดโดยปราศจากการบญ่นและการทยุญ่มเถบียงกนัน”
เมมืที่อผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายบญ่นและทยุญ่มเถบียงกนัน พวกเขากห็นกาความเหยบียดหยามและความอนับอายมาสทูญ่พระนามของพระเยซทู 

พระองคตไมย่เคยบย่นเลย  พระองคร์ทรงทนทยุกขร์ในแบบทบีที่ไมญ่มบีมนคุษยตคนใดเคยทนทยุกขร์ กระนนันั้นเรากห็ไมญ่พบทบีที่ใดในพระคนัมภบีรร์เลย
ทบีที่พระองคร์ทรงบญ่นหรมือพถึมพกา พระองคร์ทรงวางแบบความจรลิงไวด้ดด้วยภาษาทบีที่เรบียบงญ่ายและเขด้าใจไดด้ พระองคร์มลิไดด้ทรงทยุญ่มเถบียง
หรมือโตด้แยด้งกนับพวกฟารลิสบี พระองคร์ประทานความจรลิงแกญ่พวกเขาแลด้ว – บางครนันั้งกห็ดด้วยคกาตรนัสทบีที่รยุนแรง แตญ่ไมญ่เคยโตด้เถบียงเลย
ตด้องไมญ่มบีการบญ่นหรมือการทยุญ่มเถบียงกนันอยทูญ่ในครลิสตจนักร มนันนกาความอนัปยศมาสทูญ่พระนามของพระเยซทู

ขด้อ 15: “เพมืที่อทญ่านทนันั้งหลายจะปราศจากตกาหนลิและไมญ่มบีความผลิด เปป็น ‘บยุตรทบีที่ปราศจากตกาหนลิของพระเจด้า’ ใน
ทญ่ามกลาง ‘ยยุคทบีที่คดโกงและวลิปลาส’ ทญ่านปรากฏในหมทูญ่พวกเขาดยุจดวงสวญ่างตญ่างๆในโลก”

“เพชที่อทย่านทบันงหลายจะปราศจากตทาหนริและไมย่มทความผริด...” เราไดด้ยลินเยอะแยะทยุกวนันนบีนั้เกบีที่ยวกนับ “ความสมบทูรณร์
แบบอนันปราศจากบาป” – ขด้อดบีและขด้อเสบีย บางคนสอนเรมืที่องการถอนรากถอนโคนธรรมชาตลิเกญ่าออกไปเสบีย – พวกเขา
กลญ่าววญ่าพวกเขาไมย่สามารถทกาบาปไดด้ บางคนกห็ไปไกลสยุดโตญ่งอบีกดด้านและกลญ่าววญ่าครลิสเตบียนทนันั้งหลายตข้องทกาบาป – ในความ
คลิด คกาพทูด หรมือการกระทกา – ทคุกวบัน ทนันั้งสองกลยุญ่มเขด้าใจผลิดหากพทูดถถึงคกาสอนตามพระคนัมภบีรร์เรมืที่องความสมบทูรณร์แบบอนัน



ปราศจากบาป
เปป็นความจรลิงทบีที่วญ่าสญ่วนของมนยุษยร์ทบีที่บนังเกลิดจากพระเจด้านนันั้นไมย่มทบาป – “ซถึที่งบนังเกลิดจากพระวลิญญาณคมือจลิตวลิญญาณ”

แตญ่ “ซจึที่งบบังเกริดจากเนชนอหนบังกก็เปป็นเนชนอหนบัง” – และจะยนังเปป็นเนมืนั้อหนนังตญ่อไปจนกวญ่าเราไดด้รนับสงญ่าราศบี จนกวญ่าซถึที่งตายไดด้นบีนั้จะ
สวมความเปป็นอมตะ!

แตญ่การ “ปราศจากตทาหนริ” เปป็นเรมืที่องหนถึที่งทบีที่แตกตญ่างอยญ่างสลินั้นเชลิงเลย เปป็นไปไดด้แนญ่นอนทบีที่ครลิสเตบียนทนันั้งหลายจะ
ดกาเนลินชบีวลิตอนันปราศจากตกาหนลิและไมญ่มบีพลิษภนัย เราไมญ่ควรทกาลายคนอมืที่นๆโดยการดกาเนลินชบีวลิตอยญ่างสะเพรญ่า เราตด้องมบีจลิตใจ
แบบทบีที่เปาโลมบีเมมืที่อเขากลญ่าววญ่า “ถด้าอาหารเปป็นเหตยุทบีที่ทกาใหด้พบีที่นด้องของขด้าพเจด้าหลงผลิดไป ขด้าพเจด้าจะไมญ่กลินเนมืนั้อสนัตวร์อบีกตญ่อไป 
เพราะเกรงวญ่าขด้าพเจด้าจะทกาใหด้พบีที่นด้องตด้องหลงผลิดไป” (1 คร. 8:13) เราควรพลิจารณาถถึงคนอมืที่นๆในสลิที่งตญ่างๆทบีที่เรากระทกา สลิที่ง
ตญ่างๆทบีที่เราพทูด สถานทบีที่ตญ่างๆทบีที่เราไป และคนทบีที่เราคบหาสมาคม

ในยอหร์น 17:14-16 พระเยซทูทรงอธลิษฐานตญ่อพระบลิดาในสวรรคร์วญ่า “ขด้าพระองคร์ไดด้มอบพระดการนัสของพระองคร์ใหด้
แกญ่เขาแลด้ว และโลกนบีนั้ไดด้เกลบียดชนังเขา เพราะเขาไมญ่ใชญ่ของโลก เหมมือนดนังทบีที่ขด้าพระองคร์ไมญ่ใชญ่ของโลกขด้าพระองคร์ไมญ่ไดด้ขอใหด้
พระองคร์เอาเขาออกไปจากโลก แตญ่ขอปกปป้องเขาไวด้ใหด้พด้นจากความชนัที่วรด้าย เขาไมญ่ใชญ่ของโลก เหมมือนดนังทบีที่ขด้าพระองคร์ไมญ่ใชญ่
ของโลก”

ใน 1 ยอหร์น 2:15-17 เราไดด้รนับบนัญชาวญ่า “อยญ่ารนักโลกหรมือสลิที่งของในโลก ถด้าผทูด้ใดรนักโลก ความรนักตญ่อพระบลิดาไมญ่ไดด้
อยทูญ่ในผทูด้นนันั้น เพราะวญ่าสารพนัดซถึที่งมบีอยทูญ่ในโลก คมือตนัณหาของเนมืนั้อหนนัง และตนัณหาของตา และความเยญ่อหยลิที่งในชบีวลิตไมญ่ไดด้เกลิดจาก
พระบลิดา แตญ่เกลิดจากโลก และโลกกนับสลิที่งยนัที่วยวนของโลกกกาลนังผญ่านพด้นไป แตญ่ผทูด้ทบีที่ประพฤตลิตามพระทนัยของพระเจด้ากห็ดการงอยทูญ่
เปป็นนลิตยร์”

ในพนันธสนัญญาใหมญ่ “โลก” เปป็นตนัวแทนของทยุกสลิที่งทบีที่ไมญ่ไดด้มาจากพระเจด้า ความไมญ่ชอบธรรมทนันั้งมวลเปป็นมาจากโลก 
ใน 2 ทลิโมธบี 4:10 เปาโลกลญ่าววญ่า “เพราะวญ่าเดมาสไดข้หลงรบักโลกปฝัจจคุบบันนทนเสทยแลข้ว และไดด้ทลินั้งขด้าพเจด้าไป...” แทด้จรลิงแลด้ว 
โลกนบีนั้เปป็นสถานทบีที่ๆมมืดมลิดและนญ่าสลด และเราตด้องฉายแสงของเราออกไป

และเพมืที่อนครลิสเตบียนทบีที่รนักของผมครนับ เราอาศนัยอยทูญ่ในโลกทบีที่มทฤทธริธิ์อทานาจ! วนัตถยุสลิที่งของตญ่างๆและความเพลลิดเพลลิน
ตญ่างๆของโลกนบีนั้เปป็นสลิที่งทบีที่เราประมาทไมญ่ไดด้เลย พญามารมบีเลญ่หร์เหลบีที่ยม และหลายครนันั้งเหลมือเกลินทบีที่มนันใชด้สลิที่งตญ่างๆทบีที่ไมญ่มบีพลิษมบีภนัย
ของโลกเพมืที่อนกาเราใหด้หลงไปและทกาใหด้เราละทลินั้งขญ่าวประเสรลิฐและครลิสตจนักรเหมมือนเดมาส เราจะตด้องปราศจากตกาหนลิและ
ไมญ่มบีพลิษภนัย – เพราะเหตยุใดนญ่ะหรมือ? เพราะวญ่าเราเปป็น “บรุตรของพระเจห้า!”

“...ในทย่ามกลาง ‘ยคุคททที่คดโกงและวริปลาส’” คกากรบีกทบีที่แปลวญ่า “ยยุค” ตรงนบีนั้จรลิงๆแลด้วคมือ “คนชนัที่วอายยุ” เปาโลอยาก
ใหด้ชาวฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นตระหนนักถถึงตกาแหนญ่งของพวกเขา – พวกเขาอยทูญ่ในจยุดทบีที่มมืด พวกเขากกาลนังอาศนัยอยทูญ่ทญ่ามกลางหมทูญ่ชนทบีที่
คดโกง – คดโกงเพราะวญ่าชบีวลิตของพวกเขาไมญ่ไดด้ถทูกทกาใหด้เหยบียดตรงโดยพระคยุณของพระเจด้า พระองคร์ผทูด้เดบียวทบีที่สามารถทกาใหด้
คนทนันั้งหลาย “ตรง” ไดด้คมือพระเยซทูครลิสตร์เจด้า โดยทางการอนัศจรรยร์แหญ่งพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์

ครลิสเตบียนชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นไมญ่เพบียงกกาลนังอาศนัยอยทูญ่ทญ่ามกลางหมทูญ่ชนทบีที่ “คดโกง” เทญ่านนันั้น พวกเขากกาลนังอาศนัย
อยทูญ่ทญ่ามกลางผทูด้คนทบีที่วริปลาสดด้วย – ผทูด้คนทบีที่มบีความคลิดบลิดเบมือนไป พวกเขาไมญ่ไดด้คลิดอยญ่างถทูกตด้องเกบีที่ยวกนับพระเจด้า เกบีที่ยวกนับพระ
ครลิสตร์ เกบีที่ยวกนับครลิสตจนักรและเกบีที่ยวกนับพระวจนะของพระเจด้า ความคลิดและจลิตใจของพวกเขาถทูกบลิดเบมือนไป พวกเขาไมญ่



เพบียงคดโกงเทญ่านนันั้น พวกเขายนัง “บริดเบทนยว” ดด้วย
เรามบีคนวลิปลาส (บลิดเบมือน) มากมายในครลิสตจนักรทยุกวนันนบีนั้ พวกเขาไดด้บลิดเบมือนมยุมมองตญ่างๆเกบีที่ยวกนับหลายสลิที่ง พวก

เขาเชมืที่อในการปลญ่อยใหด้ลทูกๆของตนไดด้ทกาตามใจชอบ ไมญ่เคยตบีสอนหรมือลงโทษลทูกทบีที่ไมญ่เชมืที่อฟปังเลย พวกเขาไดด้บลิดเบมือนมยุมมอง
ตญ่างๆเกบีที่ยวกนับพระคนัมภบีรร์ และทกาใหด้ขด้อพระคนัมภบีรร์ตญ่างๆอญ่านตรงกนับความคลิดของพวกเขา พวกเขาไมญ่อญ่านวญ่า “องคร์พระผทูด้เปป็น
เจด้าตรนัสดนังนบีนั้... ขอใหด้พระเจด้าสนัตยร์จรลิง และมนยุษยร์ทยุกคนเปป็นผทูด้มยุสาเถลิด!”

ในมนัทธลิว 17:17 พระเยซทูครลิสตร์เจด้าตรนัสถถึง “คนในยยุคทบีที่ขาดความเชมืที่อและมบีทลิฐลิชนัที่ว”
ในกลิจการ 20:30 เปาโลประกาศวญ่าคนทนันั้งหลายจะลยุกขถึนั้นและ “กลญ่าวบลิดเบมือนความจรลิง เพมืที่อจะชนักชวนพวกสาวก

ใหด้หลงตามเขาไป”
“...ทย่านปรากฏในหมผย่พวกเขาดคุจดวงสวย่างตย่างๆในโลก” เราตด้องเผชลิญกนับขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าเราอาศนัยอยทูญ่ในโลกทบีที่พญา

มารเปป็นเจด้าแหญ่งอกานาจในยญ่านอากาศ (อฟ. 2:2) ซาตานเปป็นพระแหญ่งยยุคนบีนั้ (2 คร. 4:4)
เชญ่นเดบียวกนับทบีที่พระเจด้าทรงเปป็นพระบลิดาแหญ่งความสวญ่าง (ยากอบ 1:17) พญามารกห็เปป็นบลิดาแหญ่งความมมืด และ

เนมืที่องจากคนทนันั้งโลกนอนอยทูญ่ในตนักของผทูด้ชนัที่วรด้ายนนันั้น เราจถึงอาศนัยอยทูญ่ในโลกแหญ่งความมมืด ในโลกทบีที่มมืดนบีนั้ ในยยุคสมนัยทบีที่คดโกง 
ทญ่ามกลางหมทูญ่ชนทบีที่วลิปลาส หนทางเดบียวทบีที่จะซมืที่อตรงตญ่อไปไดด้คมือ ดกาเนลินอยทูญ่ในความสวญ่างเหมมือนอยญ่างพระองคต์ทรงสถลิตใน
ความสวญ่าง (1 ยอหร์น 1:7)

เมมืที่อเราดกาเนลินในความสวญ่าง ในสามนัคคบีธรรมกนับพระเยซทู เรากห็จะตด้องฉายแสงของเราออกไปในโลกทบีที่มมืดนบีนั้เพมืที่อทบีที่คน
ทนันั้งหลายจะมองเหห็นพระเยซทูในสลิที่งใดกห็ตามทบีที่เรากระทกา สถานทบีที่ใดกห็ตามทบีที่เราไป และในสลิที่งใดกห็ตามทบีที่เราพทูด ไมญ่วญ่าพวกฟารลิสบี
พวกสะดทูสบีและพวกปยุโรหลิตใหญญ่คลิดยนังไงเกบีที่ยวกนับพวกสาวกของพระเยซทู ทยุกครนันั้งทบีที่พวกเขาเหห็นคนเหลญ่านบีนั้ พวกเขากห็รทูด้วญ่าชาว
ประมงทบีที่โฉดเขลาและขาดการศถึกษาเหลญ่านบีนั้เคยอยทูญ่กนับพระเยซทู

หากเราฉายแสงของเราออกไปเหมมือนอยญ่างทบีที่ควรจะเปป็น เรากห็ตด้องใชด้ความระมนัดระวนังดด้วย มบีหลายสลิที่งทบีที่จะขนัดขวาง
แสงไมญ่ใหด้ฉาย แสงอาจมบีอยทูญ่แตญ่ความสวญ่างอาจถทูกทกาใหด้รลิบหรบีที่ ในขด้อกญ่อนหนด้านบีนั้เปาโลเตมือนใหด้ระวนังการบญ่นและการทยุญ่มเถบียง
กนัน สลิที่งเหลญ่านบีนั้จะขนัดขวางความสวญ่างแหญ่งแสงของเรา

การบญ่นอยทูญ่ภายใน และการทยุญ่มเถบียงอยทูญ่ภายนอก เราบญ่นในใจของเรา เราทยุญ่มเถบียงกนับพบีที่นด้องของเรา มบีการบญ่นทบีที่ไหน 
การทยุญ่มเถบียงกห็นญ่าจะเกลิดขถึนั้นทบีที่นนัที่นดด้วย

พวกลทูกหลานของอลิสราเอลบญ่น (กดว. 14:2, 29; 16:41) เปาโลเตมือนเราวญ่า “ทญ่านทนันั้งหลายอยญ่าบญ่นเหมมือนอยญ่างทบีที่
บางคนในพวกเขาไดด้บญ่น” (1 คร. 10:10) พระเยซทูตรนัสวญ่า “เราเปป็นความสวญ่างของโลก ผทูด้ทบีที่ตามเรามาจะไมญ่เดลินในความมมืด 
แตญ่จะมบีความสวญ่างแหญ่งชบีวลิต” (ยอหร์น 8:12) มาลาคบี 4:2 กลญ่าวถถึงพระครลิสตร์วญ่าทรงเปป็น “ดวงอาทริตยตแหย่งความชอบ
ธรรม...ซถึที่งมบีปฟีกรนักษาโรคภนัย”

ในฐานะเปป็นบยุตรของพระเจด้า ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายเปป็นหลอดไฟเลห็กๆในโลกทบีที่มมืดมลิด เราควรเปป็นตนัวสะทด้อนแสง โดยฉาย
แสงทบีที่พระเจด้าทรงใสญ่ไวด้ภายในจลิตใจของเราเมมืที่อเราเชมืที่อในพระเยซทูครลิสตร์เจด้าในฐานะพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดของเรา ยอหร์นกลญ่าววญ่า
“พระเจด้าทรงเปป็นความสวญ่าง และไมญ่มบีความมมืดอยทูญ่ในพระองคร์เลย” (1 ยอหร์น 1:5) เนมืที่องจากผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายอยทูญ่ในพระองคต์ 
เราจถึงเปป็นบยุตรแหญ่งความสวญ่าง และเราควรดกาเนลินชบีวลิตอยญ่างลทูกของความสวญ่าง (อฟ. 5:8)



ในวลิวรณร์ 1:12, 13 ยอหร์นกลญ่าววญ่า “ขด้าพเจด้าจถึงเหลบียวมาทางพระสยุรเสบียงทบีที่ตรนัสแกญ่ขด้าพเจด้านนันั้น ครนันั้นเหลบียวแลด้ว
ขด้าพเจด้ากห็เหห็นคนันประทบีปทองคกาเจห็ดคนัน และในทญ่ามกลางคนันประทบีปทนันั้งเจห็ดคนันนนันั้น มทผผข้หนจึที่งเหมชอนกบับบคุตรมนคุษยต...” เรามอง
เหห็นพระเยซทูในทญ่ามกลางคนันประทบีปเหลญ่านนันั้น หากตะเกบียงของเราไมญ่ไดด้กกาลนังลยุกจด้าอยทูญ่ พระองคร์กห็ทรงอยทูญ่ทบีที่นนัที่น – ทรงพรด้อม
และเตห็มพระทนัยทบีที่จะทกาความสะอาดและตกแตญ่งตะเกบียงของเราเพมืที่อทบีที่พวกมนันจะฉายแสงในโลกทบีที่มมืดมลิดนบีนั้ หากเราไมญ่ไดด้
กกาลนังฉายแสงเพมืที่อพระเยซทูอยทูญ่ เรากห็โทษใครไมญ่ไดด้นอกจากตนัวเราเอง เพราะวญ่าพระเยซทูไมญ่เพบียงประกาศพระองคร์เองวญ่าทรง
เปป็นความสวญ่างของโลกเทญ่านนันั้น พระองคร์ยนังตรนัสดด้วยวญ่า “ทท่านทอัทั้งหลายเปป็นความสวญ่างของโลก นครซถึที่งอยทูญ่บนภทูเขาจะปปิดบนัง
ไวด้ไมญ่ไดด้” (มธ. 5:14)

ชญ่างเปป็นสลิทธลิพลิเศษอะไรเชญ่นนบีนั้! ทบีที่พระเจด้าผทูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงอนยุญาตใหด้เราทอัทั้งหลายเปป็นตนัวสะทด้อนความสวญ่างแหญ่ง
สวรรคร์!

ขด้อ 16: “โดยการปฝ่าวประกาศยกพระวจนะอนันมบีชบีวลิตไวด้อยทูญ่เสมอ เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้ชมืที่นชมยลินดบีในวนันของพระครลิสตร์
วญ่า ขด้าพเจด้าไมญ่ไดด้วลิที่งเปลญ่าๆ และไมญ่ไดด้ทกางานโดยเปลญ่าประโยชนร์”

“ยก” ในภาษากรบีกอญ่านวญ่า “ยมืที่นออกไป” – เหมมือนกนับในการยมืที่นเสนอของขวนัญชลินั้นหนถึที่ง นนัที่นคมือ เราจะตด้องยมืที่นเสนอ
พระวจนะของพระเจด้าแกญ่คนเหลญ่านนันั้นทบีที่อยทูญ่ในความมมืดแหญ่งบาปและการไมญ่เชมืที่อ “แตญ่ถด้าขญ่าวประเสรลิฐของเราถทูกบนังไวด้จากใคร
กห็จากคนเหลญ่านนันั้นทบีที่กกาลนังจะพลินาศ สญ่วนคนทบีที่ไมญ่เชมืที่อนนันั้น พระของยยุคนบีนั้ไดด้กระทกาใจของเขาใหด้มมืดไป เพมืที่อไมญ่ใหด้ความสวย่างของ
ขย่าวประเสรริฐอบันมทสงย่าราศทของพระครริสตต ผทูด้เปป็นพระฉายของพระเจด้า สญ่องแสงถถึงพวกเขา” (2 คร. 4:3-4) มนันไมญ่เปป็นเพบียง
สลิทธลิพลิเศษของเราเทญ่านนันั้น แตญ่เปป็นความรนับผลิดชอบของเราดด้วย ทบีที่จะยมืที่นเสนอพระวจนะของพระเจด้า โดยยมืที่นเสนอพระวจนะ
แหญ่งชบีวลิตแกญ่คนบาปทนันั้งหลายผทูด้นญ่าสงสาร

เปาโลไดด้ยมืที่นเสนอพระวจนะแหญ่งชบีวลิตแกญ่ชาวฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นแลด้ว พวกเขาไดด้ยลินพระวจนะแลด้ว ความเชมืที่อไดด้มาถถึง 
และโดยการแสดงออกซถึที่งความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลด้วของพระเยซทูพวกเขาจถึงไดด้รนับความรอด บนัดนบีนั้เปาโลเตมือนสตลิ
พวกเขาใหด้ยมืที่นเสนอขญ่าวประเสรลิฐอนันเดบียวกนันนบีนั้ออกไปแกญ่คนไมญ่เชมืที่อทนันั้งหลายทบีที่พระองคต์ไดด้ทรงยมืที่นเสนอแกญ่พวกเขา และใน
การทกาเชญ่นนนันั้นพวกเขากห็จะ “ชญ่วยชบีวลิตหนถึที่งใหด้รอดพด้นจากความตาย และไดด้ปกปปิดการบาปเปป็นอนันมากไวด้” (ยากอบ 5:20)

“...เพชที่อขข้าพเจข้าจะไดข้ชชที่นชมยรินดทในวบันของพระครริสตต” – วนันทบีที่ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายจะไดด้รนับบกาเหนห็จสกาหรนับหนด้าทบีที่ผทูด้
อารนักขาของตน เปาโลตนันั้งตาคอยใหด้ถถึงวนันนนันั้นเมมืที่อหนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขาของผทูด้เชมืที่อจะเปป็นทบีที่ประจนักษร์และไดด้รนับบกาเหนห็จ (1 คร. 
3:11-15) พระเจด้าไดด้ทรงใชด้เปาโลเพมืที่อจยุดตะเกบียงของผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟี และเปาโลกห็เตมือนสตลิพวกเขาใหด้ฉายแสง 
“ดยุจดวงสวญ่างตญ่างๆในโลก” โดยพลิสทูจนร์ตนัวพวกเขาเองวญ่าเปป็นผทูด้จยุดตะเกบียงแกญ่ดวงวลิญญาณอมืที่นๆผทูด้นญ่าสงสารในความมมืดแหญ่ง
บาป ในการทกาเชญ่นนนันั้นพวกเขากห็จะทกาใหด้เปาโลมนัที่นใจวญ่าเขา “ไมย่ไดข้วริที่งเปลย่าๆ และไมย่ไดข้ททางานโดยเปลย่าประโยชนต”

พระเจด้าทรงใชด้อนันดรทูวร์เพมืที่อนกาความสวญ่างไปสทูญ่ตะเกบียงของเปโตร – และมนันชญ่างเปป็นความสวญ่างอนันยลิที่งใหญญ่ทบีที่เขาไดด้เรลิที่ม
ตด้นเพมืที่อองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า! เรมืที่องราวนบีนั้ถทูกใหด้ไวด้ในยอหร์น 1:41, 42

เนหะมบียร์แหญ่งพนันธสนัญญาเดลิมเปป็นความสวญ่างอนันยลิที่งใหญญ่เพมืที่อพระเจด้า และเขากห็ถทูกทกาใหด้ฉายแสงโดยฮานานบี ชายคน
หนถึที่งทบีที่ถญ่อมใจเสบียจนแทบไมญ่มบีใครรทูด้จนัก (นหม. 1:2) เราอาจชบีนั้ใหด้เหห็นดไวทร์ แอล. มทูดบีนั้, บลิลลบีที่ ซนันเดยร์, ชารร์ลสร์ สเปอรร์เจบียน และ
คนอมืที่นๆทบีที่ไดด้เปป็นความสวญ่างทบีที่ฉายแสงอนันยลิที่งใหญญ่เพมืที่อพระเยซทูในโลกทบีที่มมืดมลิด



ความชมืที่นชมยลินดบียลิที่งใหญญ่ทบีที่สยุดทบีที่มาสทูญ่หนัวใจของเปาโลไดด้คมือ การรทูด้วญ่าลทูกๆของเขาในความเชมืที่อนนันั้นกกาลนังเกลิดผลและ
กกาลนังยอมใหด้ความสวญ่างของตนฉายแสง เขาพทูดถถึงทลิโมธบีวญ่าเปป็น “บยุตรแทด้ของขด้าพเจด้าในความเชมืที่อ” (1 ทธ. 1:2) และพทูดถถึง
ทลิตนัสวญ่าเปป็น “บยุตรแทด้ของขด้าพเจด้าในความเชมืที่อเดบียวกนัน” (ทต. 1:4) เขาพทูดถถึงโอเนสลิมนัสวญ่าเปป็น “ลทูกของขด้าพเจด้าซถึที่งขด้าพเจด้า
ไดด้ใหด้กกาเนลิดเมมืที่อขด้าพเจด้าถทูกจองจกาอยทูญ่” (ฟฟีเลโมน 10) เปาโลยนังกลญ่าวถถึงฟฟีเลโมนดด้วยวญ่า “ทญ่านเปป็นหนบีนั้ขด้าพเจด้า และแมด้แตญ่ตนัว
ของทญ่านเองดด้วย” (ฟฟีเลโมน 19) ครลิสเตบียนทนันั้งหลายทบีที่ไดด้รนับความรอดแลด้วเพราะงานรนับใชด้ของเปาโลเปป็นความชมืที่นชมยลินดบี
และมงกยุฎของเขา (ฟป. 4:1) 

ความสวท่าง – ผลของการลทุกไหมผู้อยท่างเสทยสละ
พระเยซทูตรนัสถถึงยอหร์นผทูด้ใหด้บนัพตลิศมาวญ่า “ยอหร์นเปป็นโคมทบีที่จยุดสวญ่างไสว...” (ยอหร์น 5:35) ยอหร์นผทูด้ใหด้บนัพตลิศมาซถึที่งเปป็น

ผทูด้นกาหนด้าพระเยซทูครลิสตร์มบีทนันั้งความรข้อนและความสวย่าง – การรวมกนันทบีที่ไมญ่ถทูกพบในคนๆหนถึที่งเสมอไป ครลิสเตบียนบางคนมบี
ความรด้อนเยอะมาก – แตญ่พวกเขาไมญ่มบีความสวญ่างเลย บางคนมบีความสวญ่างเยอะจรลิงๆ แตญ่พวกเขากห็เยห็นพอๆกนับกด้อนนนั้กาแขห็ง 
– พวกเขาไมญ่มบีไฟและไมญ่มบีความอบอยุญ่นเลย ผทูด้เชมืที่อบางคนเปป็นพวกหนัวรด้อน บางคนกห็เปป็นกด้อนนนั้กาแขห็งฝฝ่ายวลิญญาณ

คงเปป็นเรมืที่องนญ่าสนใจทบีที่สยุดทบีที่ไดด้รทูด้วญ่าอยญ่างไหนสรด้างความเสบียหายตญ่อครลิสตจนักรมากทบีที่สยุด – สมาชลิกคนหนถึที่งทบีที่เปป็นคนหนัว
รด้อน หรมือคนทบีที่มบีใจเยห็นชา! มบีผทูด้รนับใชด้หลายทญ่านในปปัจจยุบนันทบีที่กลญ่าวคกาเทศนาของตนอยญ่างสยุดเสบียง แกวญ่งแขนไปมาและดทู
รด้อนรนมาก – แตญ่บางครนันั้งการลยุกไหมด้ทบีที่นด้อยลงนลิดนถึงและการฉายแสงทบีที่มากขถึนั้นนลิดนถึงจะนกาพาผทูด้คนมาถถึงพระเยซทูมากขถึนั้น

ในอบีกดด้านทบีที่สยุดโตญ่งคมือ ผทูด้รนับใชด้ทบีที่มบีการศถึกษา กลิรลิยามารยาทดบี เปป็นผทูด้ดบีและฉลาดเฉลบียว ซถึที่งแขห็งทมืที่อพอๆกนับเสานนั้กาแขห็ง
ผทูด้กด้าวขถึนั้นธรรมาสนร์ในเชด้าวนันอาทลิตยร์พรด้อมกนับเรบียงความทบีที่สนันั้นกระชนับซถึที่งเปป็นเพบียงผลผลลิตหนถึที่งของสตลิปปัญญาของมนยุษยร์ ความ
เปป็นทางการลด้วนๆ มนันไมญ่มบีความอบอยุญ่นสนักองศาเดบียวแหญ่งความรนักของพระเจด้าหรมือฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณของพระองคร์ 
เสานนั้กาแขห็งทบีที่ฉลาดเฉลบียวเชญ่นนนันั้นตด้องฉายแสงใหด้นด้อยลงและลยุกไหมด้ใหด้มากขถึนั้น เขาตด้องถทูกใสญ่ไวด้ในหมด้อหลอมของพระเจด้า

เราตด้องการครลิสเตบียนมากกวญ่านบีนั้ – ผทูด้รนับใชด้ ผทูด้ชญ่วยศลิษยาภลิบาล ผทูด้อารนักขา อาจารยร์และคนธรรมดา – ทบีที่มบีทนันั้งความ
รด้อนและความสวญ่าง ยอหร์นผทูด้ใหด้บนัพตลิศมาเปป็นหนถึที่งในคนเหลญ่านนันั้นทบีที่หายาก

แตญ่ความสวญ่างเกลิดขถึนั้นไดด้โดยการเสบียสละ – ขบีนั้ผถึนั้งตด้องลยุกไหมด้ขณะทบีที่เทบียนกญ่อใหด้เกลิดแสงสวญ่าง นนั้กามนันถทูกผลาญขณะทบีที่
ตะเกบียงลยุกอยทูญ่ แมด้แตญ่ในโลกสมนัยใหมญ่ของเรา ไฟฟป้ากห็ถทูกใชด้ไปขณะทบีที่แสงสวญ่างจด้าสญ่องฉาย

เราเอาความสวญ่างทนันั้งหลายของเราไปไวด้ใตด้ถนังหรมือไมญ่ – หรมือพวกมนันอยทูญ่บนเชลิงเทบียน? เรากกาลนังฉายแสงเพมืที่อพระเยซทู
อยทูญ่ไหม – หรมือเราปลญ่อยใหด้การบญ่น การทยุญ่มเถบียงกนัน การใชด้ชบีวลิตอยญ่างสะเพรญ่า หรมืออลิทธลิพลอมืที่นๆมาหรบีที่แสงเหลญ่านนันั้นของเรา
และทกาใหด้ความสวญ่างของพวกมนันเบลอไปเสบียแลด้ว? หากเราทกาเชญ่นนนันั้น พระเยซทูกห็ทรงเปป็นผทูด้ตกแตญ่งตะเกบียง พระองคร์ทรง
สามารถทกาใหด้ความสวญ่างของเราฉายแสงจด้าไดด้อบีกครนันั้ง วลิบนัตลิจงมบีแกญ่เราหากเราไมญ่ฉายแสงเพมืที่อพระองคร์ในโลกอนันมมืดมลิดนบีนั้!

ขด้อ 17: “แทด้จรลิงถด้าแมด้ขด้าพเจด้าตด้องถวายตนัวเปป็นเครมืที่องบทูชา และเปป็นการปรนนลิบนัตลิเพราะความเชมืที่อของทญ่านทนันั้ง
หลาย ขด้าพเจด้ายนังจะมบีความชมืที่นชมยลินดบีดด้วยกนันกนับทญ่านทนันั้งหลาย”

ในขด้อทบีที่แลด้ว เปาโลกลญ่าวถถึงการทกางานหนนักของเขาเพมืที่อผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี เขาไดด้ทนทยุกขร์มากมายเพราะ
การไปเยมือนทบีที่นนัที่นของเขา เขาไดด้ตรากตรกาทกางานเพมืที่อความรอดของพวกเขา โดยยกชทูพระวจนะแหญ่งชบีวลิตเพมืที่อทบีที่พวกเขาจะ
มองเหห็นความสวญ่างและไดด้รนับความรอด เขาไดด้เผชลิญกนับภนัยอนันตรายและความทยุกขร์ยากมากมายเพมืที่อทบีที่พวกเขา (และคน



อมืที่นๆ) จะไดด้ยลินขญ่าวสารแหญ่งขญ่าวประเสรลิฐอนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบี เขาเคยเปป็นนนักโทษในเมมืองฟฟีลลิปปฟีแลด้ว บนัดนบีนั้เขาเปป็นนนักโทษใน
กรยุงโรม และชบีวลิตของเขากกาลนังแขวนอยทูญ่บนเสด้นดด้าย

“แทข้จรริงถข้าแมข้ขข้าพเจข้าตข้องถวายตบัวเปป็นเครชที่องบผชา...” เหลญ่าผทูด้รทูด้ภาษากรบีกบอกเราวญ่าคกาวญ่า “ถวาย” ในภาษากรบีก
อญ่านวญ่า “ถทูกเทออกดยุจเครมืที่องดมืที่มบทูชา” เปาโลกกาลนังคลิดถถึงวลิธบีปฏลิบนัตลิหนถึที่งทบีที่มบีอยทูญ่สมนัยนนันั้นในทนันั้งศาสนาของพวกยลิวและคนนนับถมือ
พระตญ่างชาตลิ เนมืที่องจากครลิสเตบียนชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นพถึที่งออกมาจากการนนับถมือพระตญ่างชาตลิและแทบไมญ่คยุด้นเคยกนับวลิถบี
ตญ่างๆของชาวยลิวเลย นบีที่จถึงดทูเหมมือนเปป็นไปไดด้วญ่าเปาโลกกาลนังอด้างอลิงถถึงพลิธบีกรรมของคนนนับถมือพระตญ่างชาตลิ เราถทูกบอกวญ่าใน
การถวายสนัตวบทูชาของคนยลิว เครมืที่องดมืที่มบทูชา (กดว. 15:5) ถทูกเทรอบแทย่นบผชา ขณะทบีที่ในพลิธบีกรรมของคนนนับถมือพระตญ่างชาตลิ
เครมืที่องดมืที่มบทูชาถทูกเทลงบนเครชที่องสบัตวบผชา “ลงบน” ถทูกใชด้ตรงนบีนั้ซถึที่งตอกยนั้กาขด้อสรยุปทบีที่วญ่าเปาโลกกาลนังอด้างอลิงถถึงการถวายสนัตว
บทูชาของคนนนับถมือพระตญ่างชาตลิ

เมมืที่อเหห็นชนัดเจนเชญ่นนบีนั้แลด้ว บนัดนบีนั้เราจถึงสรยุปไดด้วญ่าเปาโลถมือวญ่าความเชมืที่อของชาวฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นเปป็นเหมมือนเครมืที่องสนัตว
บทูชา โดยทบีที่เลชอดแหย่งชทวริตของเขาเองเปป็นเหมมือนเครมืที่องดมืที่มบทูชาททที่ถผกเทลงบนมบัน ในการเสบียสละตนัวเองทนันั้งสองฝฝ่ายเชญ่นนบีนั้ อนัคร
ททูตทญ่านนบีนั้พบเหตยุสกาหรนับความชมืที่นชมยลินดบีทนันั้งสองฝฝ่าย: “ขข้าพเจข้ายนังจะมบีความชมืที่นชมยลินดบี” (ขด้อ 17) ; “ทย่านกห็ควรจะยลินดบี
และชมืที่นชม” (ขด้อ 18)

จลิตใจเชญ่นนบีนั้ถทูกแสดงใหด้เหห็นในจดหมายฉบนับทบีที่สองทบีที่เขบียนถถึงทลิโมธบี เขากลญ่าววญ่า “เพราะวย่าบบัดนทนขข้าพเจข้าพรข้อมททที่จะ
เปป็นเครชที่องบผชาแลข้ว และเวลาทบีที่ขด้าพเจด้าจะจากไปนนันั้นกห็ใกลด้จะถถึงแลด้ว” (2 ทธ. 4:6)

เปาโลไมญ่ไดด้หมายความวญ่าการพลบีชบีพของเขานนันั้นจะทกาการลบมลทลินบาป แตญ่เขากกาลนังถทูกเทออกดคุจเครชที่องบผชาเพชที่อ
ขย่าวประเสรริฐ การประกาศขญ่าวประเสรลิฐไดด้นกาความทยุกขร์ยากเชญ่นนบีนั้และการจองจกามาสทูญ่ตนัวเขา หากเขายอมออมชอมกนับพวก
ถมือลนัทธลิยลิว เขากห็คงไมญ่ตด้องพลบีชบีพเพมืที่อคกาพยานของตน

“ขข้าพเจข้ายบังจะมทความชชที่นชมยรินดทดข้วยกบันกบับทย่านทบันงหลาย” เปาโลเตห็มใจทบีที่จะทนทยุกขร์สลิที่งใดไดด้ทนันั้งนนันั้น สทูด้ทนไดด้ทยุกสลิที่ง–
แมด้กระทนัที่งจนถถึงความมรณา – เพมืที่อเหห็นแกญ่ลทูกๆของเขาในความเชมืที่อนนันั้น หากความทยุกขร์ยากและความตายของเขาจะทกาใหด้
การรนับใชด้ของพวกเขาอยทูญ่ฝฝ่ายวลิญญาณมากขถึนั้น เปป็นทบีที่พอพระทนัยและเปป็นประโยชนร์ตญ่อพระเจด้ามากขถึนั้น เขากห็เตห็มใจทบีที่จะเผชลิญ
กนับการพลบีชบีพ – และชมืที่นชมยลินดบีในโอกาสนนันั้น!

เปาโลไมญ่กลนัวตาย เขาไดด้ใหด้คกาพยานของตนเกบีที่ยวกนับเรมืที่องนนันั้นแลด้ว เขากลญ่าววญ่า “เพราะวญ่าสกาหรนับขด้าพเจด้านนันั้น การมบี
ชบีวลิตอยทูญ่กห็เพมืที่อพระครลิสตร์ และการตายกก็ไดข้กทาไร!” หากความตายของเขาสามารถเปป็นวลิธบีทบีที่จะสญ่งเสรลิมความเชมืที่อของผทูด้เชมืที่อชาว
ฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นไดด้ หากโดยการถวายชบีวลิตของเขาๆสามารถหนยุนใจพวกเขาใหด้สทูด้ตญ่อไปและสนัตยร์ซมืที่อไดด้ เขากห็สามารถชมืที่นชม
ยลินดบีไดด้ในการเสบียสละตนัวเขาเอง ตราบใดทบีที่เปาโลรทูด้วญ่าสลิที่งทบีที่เขาทกานนันั้นเปป็นไปเพมืที่อถวายเกบียรตลิพระเจด้าและเปป็นพรแกญ่ครลิสตจนักร
มนันกห็แทบไมญ่สกาคนัญเลยวญ่าจะเกลิดอะไรขถึนั้นกนับตบัวเขา – เปป็นอยทูญ่หรมือตาย ไดด้รนับคกาสรรเสรลิญหรมือถทูกดญ่าวญ่า ตลิดคยุกหรมือไดด้ออก
จากคยุก

ขด้อ 18: “ซถึที่งทญ่านกห็ควรจะยลินดบีและชมืที่นชมดด้วยกนันกนับขด้าพเจด้าดด้วยเชญ่นเดบียวกนัน”
เปาโลเปป็นผทูด้ทบีที่กลญ่าววญ่า “ถถึงกายนนันั้นเปป็นกายเดบียว กห็ยนังมบีอวนัยวะหลายสญ่วน และบรรดาอวนัยวะตญ่างๆของกายเดบียวนนันั้น

แมด้จะมบีหลายสญ่วนกห็ยนังเปป็นกายเดบียวกนันฉนันใด พระครลิสตร์กห็ทรงเปป็นฉนันนนันั้น เพราะวญ่าถถึงเราจะเปป็นพวกยลิวหรมือพวกตญ่างชาตลิ 



เปป็นทาสหรมือมลิใชญ่ทาสกห็ตาม เราทนันั้งหลายไดด้รนับบนัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวเขด้าเปป็นกายอนันเดบียวกนัน และพระ
วลิญญาณองคร์เดบียวกนันนนันั้นซาบซญ่านอยทูญ่” (1 คร. 12:12, 13)

ดนังนนันั้น เปาโลจถึงถทูกจกาคยุกในกรคุงโรมและผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมชองฟฟีลริปปฟีรวมใจเปป็นหนถึที่งเดบียว และสลิที่งทบีที่สญ่งผลฝฝ่ายหนถึที่งกห็
สญ่งผลตญ่ออบีกฝฝ่าย เปาโลไมญ่อยากใหด้พวกเขาเปป็นทยุกขร์โศกเศรด้ากนับความตายของเขา เขาไมญ่อยากใหด้ความโศกเศรด้าทกาใหด้จลิต
วลิญญาณของพวกเขาเปฟียกปอนและดนับความรด้อนรนของพวกเขาเพมืที่อพระเจด้า เขาไมญ่อยากแมด้แตญ่ทบีที่จะใหด้พวกเขาปลญ่อยใหด้
ความทยุกขร์และการพลบีชบีพของเขามาสรด้างความเกลบียดชนังไวด้ในใจของพวกเขาตญ่อศนัตรทูเหลญ่านนันั้นของขญ่าวประเสรลิฐ ตรงกนันขด้าม
เขาอยากใหด้พวกเขาแสดงความยลินดบีกนับเขาทบีที่เขาถทูกนนับวญ่าควรคญ่าทบีที่จะสละชบีวลิตเพมืที่อขญ่าวประเสรลิฐ

ทลิโมธทและเอปาโฟรดลิทอัส
ขด้อ 19: “แตญ่ขด้าพเจด้าหวนังใจในพระเยซทูเจด้าวญ่า ในไมญ่ชด้าขด้าพเจด้าจะใหด้ทลิโมธบีไปหาพวกทญ่าน เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้รนับความ

ชทูใจเชญ่นกนันเมมืที่อไดด้รนับขญ่าวของทญ่าน”
จากบททบีที่ 1 ขด้อ 1 ของจดหมายฝากฉบนับนบีนั้ และจากขด้อนบีนั้เราเชมืที่อวญ่ามนันปรากฏชนัดเจนวญ่าทลิโมธบีไดด้อยทูญ่กนับเปาโลทบีที่เมมือง

ฟฟีลลิปปฟี แมด้วญ่าขด้อเทห็จจรลิงนบีนั้ไมญ่ถทูกเอญ่ยถถึงในบททบีที่สลิบหกของหนนังสมือกลิจการกห็ตามซถึที่งเปป็นตอนทบีที่มบีบนันทถึกเกบีที่ยวกนับการไปเยมือน
เมมืองฟฟีลลิปปฟีของเปาโล มนันมบีโอกาสเปป็นไปไดด้ทบีที่ทลิโมธบีอยทูญ่กนับเปาโลตอนทบีที่เขาไปทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี เพราะเราอญ่านวญ่าตอนทบีที่อนัครททูต
ทญ่านนบีนั้มายนังเมมืองเดอรร์บบีและเมมืองลลิสตรา เขาพบสาวกคนหนถึที่งชมืที่อทลิโมธบีซจึที่งเปาโลใครย่จะพาทริโมธทไปดข้วยกบัน (กลิจการ 16:1-3)

เรมืที่องราวตอนนบีนั้ยนังชบีนั้ใหด้เหห็นเพลิที่มเตลิมถถึงการเดลินทางของเปาโลไปตลอดแควด้นตญ่างๆของเอเชบียนด้อยจนกระทนัที่งเขาไปถถึง
เมมืองโตรอนัสซถึที่งเปป็นทบีที่ๆนลิมลิตนนันั้นเรบียกเขาใหด้เขด้าไปในแควด้นมาซลิโดเนบีย เขาเดลินทางขด้ามทะเลอบีเจบียนจนกระทนัที่งเขามาถถึงเกาะสา
โมธรนัสเซบีย ซถึที่งจากทบีที่นนัที่นตญ่อไปยนังเมมืองเนอาบยุรบี และจากทบีที่นนัที่นเขาเดลินทางตญ่อไปยนังเมมืองฟฟีลลิปปฟี

ขณะทบีที่ไมญ่มบีคกากลญ่าวใดเลยเกบีที่ยวกนับการทบีที่ทลิโมธบีอยทูญ่กนับเปาโลทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี ในกลิจการ 17:14 หลนังจากเปาโลออกไป
จากเมมืองฟฟีลลิปปฟีและไปยนังเมมืองเบโรอาแลด้ว เรากห็อญ่านวญ่า “ขณะนนันั้นพวกพบีที่นด้องจถึงสญ่งเปาโลออกไปตามทางทบีที่จะไปทะเล แตญ่สริ
ลาสกบับทริโมธทยบังอยผย่ททที่นบัที่น” จากตรงนบีนั้ดทูเหมมือนปรากฏชนัดเจนวญ่าทลิโมธบีอยทูญ่กนับเปาโลและสลิลาสในการเดลินทางของพวกเขา และ
ไมญ่ตด้องสงสนัยเลยวญ่าเขาอยทูญ่กนับพวกเขาในเมมืองฟฟีลลิปปฟีดด้วย

บนัดนบีนั้เปาโลหวนังวญ่าจะสญ่งทลิโมธบีไปหาครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี เขากระวนกระวายทบีที่จะรทูด้สภาพของผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่นนัที่น 
– ไมญ่เพบียงเรมืที่องฝฝ่ายวลิญญาณเทญ่านนันั้น แตญ่ฝฝ่ายรญ่างกายดด้วย เพมืที่อทบีที่จะทราบวญ่าพวกเขากกาลนังเตลิบโตในพระคยุณและทราบวญ่าการทบีที่
พวกเขาถทูกขญ่มเหงนนันั้นไมญ่ไดด้เพลิที่มขถึนั้น ขญ่าวเชญ่นนบีนั้ยญ่อมจะนกาการปลอบประโลมมาสทูญ่หนัวใจของอนัครททูตชราผทูด้นบีนั้ทบีที่ตลิดคยุกอยทูญ่ในกรยุง
โรมอยญ่างแนญ่นอน

ขด้อ 20: “เพราะวญ่าขด้าพเจด้าไมญ่มบีผทูด้ใดทบีที่มบีนนั้กาใจเหมมือนทลิโมธบี ซถึที่งจะเอาใจใสญ่ในทยุกขร์สยุขของทญ่านอยญ่างแทด้จรลิง”
ทลิโมธบีมบีความคลิดแบบเดบียวกนันในเรมืที่องฝฝ่ายวลิญญาณตญ่างๆ – หลนักคกาสอนเรมืที่องพระคยุณและหลนักขด้อเชมืที่ออมืที่นๆทนันั้งหมด

แหญ่งความเชมืที่อนนันั้น เขามบีความคลิดทบีที่คลด้ายคลถึงกนับของเปาโลในสญ่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกนับเรมืที่องตญ่างๆพระวลิญญาณ และเปาโลไมญ่รทูด้จนักผทูด้
ใดทบีที่จะรทูด้สถึกใสญ่ใจในทยุกขร์สยุขของผทูด้เชมืที่อชาวฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นมากเทญ่ากนับทลิโมธบี ผทูด้เปป็นบยุตรทบีที่รนักของเขาในความเชมืที่อนนันั้น

“...ซจึที่งจะเอาใจใสย่ในทคุกขตสคุขของทย่านอยย่างแทข้จรริง” คกากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลวญ่า “อยญ่างแทด้จรลิง” มบีความหมายวญ่า อยย่าง
จรริงใจ ไมญ่วญ่าจะเปป็นความตด้องการใดกห็ตาม ไมญ่วญ่าจะเปป็นความทยุกขร์ยากและการขญ่มเหงใดกห็ตามทบีที่ครลิสเตบียนชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟี



เหลญ่านนันั้นกกาลนังสทูด้ทนอยทูญ่ ทลิโมธบีกห็จะใสญ่ใจสลิที่งนนันั้นทนันั้งหมดดด้วยใจทบีที่จรลิงใจ พรด้อมกนับความรนักและความหญ่วงใยทบีที่จรลิงใจ อาจเปป็นไดด้
วญ่าไมญ่มบีใครใกลด้เคบียงกนับอนัครททูตเปาโลมากเทญ่ากนับทลิโมธบีหนยุญ่ม และเขากห็มบีความรนักอนันลถึกซถึนั้งใหด้แกญ่ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี
ดด้วย ดนังนนันั้นความทยุญ่มเทของเขาทบีที่มบีตญ่อเปาโล พรด้อมกนันกนับความหญ่วงใยของเขาทบีที่มบีใหด้แกญ่ชาวฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นจถึงทกาใหด้เขาเปป็นผทูด้
เหมาะสมทบีที่จะไปเยบีที่ยมพวกเขา

ขด้อ 21: “เพราะวญ่าคนทนันั้งหลายยญ่อมแสวงหาประโยชนร์ของตนเอง ไมญ่ไดด้แสวงหาประโยชนร์ของพระเยซทูครลิสตร์”
เปาโลอาจหมายถถึงทยุกคนเหลญ่านนันั้นทบีที่อยทูญ่กนับเขาในกรยุงโรม อาจเปป็นไดด้วญ่ากญ่อนหนด้านนันั้นเขาคลิดทบีที่จะสญ่งครลิสเตบียนบาง

คนในกรยุงโรมไปเยบีที่ยมครลิสตจนักรในเมมืองฟฟีลลิปปฟี แตญ่พอเปาโลถทูกนกาตนัวใหด้ไปรนับการพลิจารณาคดบีตญ่อหนด้าจนักรพรรดลิโรม ทยุกคน
ทบีที่อยทูญ่กนับเขาในกรยุงโรมตย่างพากบันหนทไปหมด ใน 2 ทลิโมธบี 4:16 เปาโลกลญ่าววญ่า “ในการแกด้คดบีครนันั้งแรกของขด้าพเจด้านนันั้น ไมญ่มบี
ใครเขด้าขด้างขด้าพเจด้าสนักคนเดบียว เขาไดด้ละทลินั้งขด้าพเจด้าไปหมด ขด้าพเจด้าอธลิษฐานตญ่อพระเจด้าวญ่า ขอโปรดอยญ่าใหด้พวกเขาตด้องไดด้
รนับโทษเลย”

นบีที่จะบญ่งบอกวญ่าผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในกรยุงโรมไดด้ปฏลิบนัตลิตญ่อเปาโลอยญ่างเยห็นชา พวกเขาอาจไมญ่ไดด้ไปเยบีที่ยมเขาในคยุกและไมญ่
ไดด้ปรนนลิบนัตลิเขาในความตด้องการตญ่างๆของเขาขณะทบีที่เขาตลิดคยุกอยทูญ่ บางทบีพวกเขาอาจไมญ่เตห็มใจทบีที่จะเสบียสละความสบายหรมือ
เสบีที่ยงชบีวลิตของตนเพมืที่อนกาความสยุขมาสทูญ่เขาหรมือเปป็นประโยชนร์ตญ่อผทูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆ โดยเฉพาะอยญ่างยลิที่งหากมนันจกาเปป็นทบีที่จะตด้องเดลิน
ทางไปยนังเมมืองอมืที่นๆ เหห็นไดด้ชนัดวญ่าพวกเขาเหห็นแกญ่ตนัวและหาประโยชนร์ใสญ่ตนัวเอง

หนถึที่งในความบาปทบีที่รด้ายแรงยลิที่งกวญ่าของครลิสเตบียนทนันั้งหลายในปปัจจยุบนันคมือ ความเหห็นแกญ่ตนัวทญ่ามกลางพวกเขาเอง รวม
ถถึงตญ่อคนไมญ่เชมืที่อดด้วย สลิที่งทบีที่เปาโลกลญ่าวเกบีที่ยวกนับผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในกรยุงโรมกห็เปป็นจรลิงเหลมือเกลินในหลายกรณบีทยุกวนันนบีนั้ พระเยซทู
กลญ่าวชนัดเจนวญ่าคนเหลญ่านนันั้นทบีที่ปรนนลิบนัตลิผทูด้อมืที่นกห็ปรนนลิบนัตลิพระองคต์:

ในมนัทธลิว 25:31-40 เราอญ่านวญ่า “เมมืที่อบยุตรมนยุษยร์จะเสดห็จมาในสงญ่าราศบีของพระองคร์พรด้อมกนับเหลญ่าททูตสวรรคร์อนัน
บรลิสยุทธลิธิ์ทนันั้งปวง เมมืที่อนนันั้นพระองคร์จะประทนับบนพระทบีที่นนัที่งอนันรยุญ่งเรมืองของพระองคร์ บรรดาประชาชาตลิตญ่างๆจะประชยุมพรด้อมกนัน
ตญ่อพระพนักตรร์พระองคร์ และพระองคร์จะทรงแยกมนยุษยร์ทนันั้งหลายโดยแยกพวกหนถึที่งออกจากอบีกพวกหนถึที่ง เหมมือนอยญ่างผทูด้เลบีนั้ยง
แกะแยกแกะออกจากแพะ

“และพระองคร์จะทรงจนัดฝทูงแกะใหด้อยทูญ่เบมืนั้องขวาพระหนัตถร์ของพระองคร์ แตญ่ฝทูงแพะนนันั้นจะทรงจนัดใหด้อยทูญ่เบมืนั้องซด้าย ขณะ
นนันั้น พระมหากษนัตรลิยร์จะตรนัสแกญ่บรรดาผทูด้ทบีที่อยทูญ่เบมืนั้องขวาพระหนัตถร์ของพระองคร์วญ่า ‘ทญ่านทนันั้งหลายทบีที่ไดด้รนับพระพรจากพระบลิดา
ของเรา จงมารนับเอาราชอาณาจนักรซถึที่งไดด้ตระเตรบียมไวด้สกาหรนับทญ่านทนันั้งหลายตนันั้งแตญ่แรกสรด้างโลกเปป็นมรดก เพราะวญ่าเมมืที่อเรา
หลิว ทญ่านทนันั้งหลายกห็ไดด้จนัดหาใหด้เรากลิน เรากระหายนนั้กา ทญ่านกห็ใหด้เราดมืที่ม เราเปป็นแขกแปลกหนด้า ทญ่านกห็ไดด้ตด้อนรนับเราไวด้ เรา
เปลมือยกาย ทญ่านกห็ไดด้ใหด้เสมืนั้อผด้าเรานยุญ่งหญ่ม เมมืที่อเราเจห็บปฝ่วย ทญ่านกห็ไดด้มาเยบีที่ยมเรา เมมืที่อเราตด้องจกาอยทูญ่ในคยุก ทญ่านกห็ไดด้มาเยบีที่ยมเรา’

“เวลานนันั้นบรรดาผทูด้ชอบธรรมจะกราบททูลพระองคร์วญ่า ‘พระองคร์เจด้าขด้า ทบีที่ขด้าพระองคร์เหห็นพระองคร์ทรงหลิว และไดด้จนัด
มาถวายแดญ่พระองคร์แตญ่เมมืที่อไร หรมือทรงกระหายนนั้กา และไดด้ถวายใหด้พระองคร์ดมืที่มแตญ่เมมืที่อไร ทบีที่ขด้าพระองคร์ไดด้เหห็นพระองคร์ทรง
เปป็นแขกแปลกหนด้า และไดด้ตด้อนรนับพระองคร์ไวด้แตญ่เมมืที่อไร หรมือเปลมือยพระกาย และไดด้สวมฉลองพระองคร์ใหด้แตญ่เมมืที่อไรทบีที่ขด้า
พระองคร์เหห็นพระองคร์ประชวรหรมือตด้องจกาอยทูญ่ในคยุก และไดด้มาเฝป้าพระองคร์นนันั้นแตญ่เมมืที่อไร’ แลด้วพระมหากษนัตรลิยร์จะตรนัสตอบ
เขาวญ่า ‘เราบอกความจรลิงแกญ่ทญ่านทนันั้งหลายวญ่า ซถึที่งทญ่านไดด้กระทกาแกญ่คนใดคนหนถึที่งในพวกพบีที่นด้องของเรานบีนั้ถถึงแมด้จะตที่กาตด้อยเพบียง



ไร กห็เหมมือนไดด้กระทกาแกญ่เราดด้วย!’”
ครลิสเตบียนจกานวนมากเหลมือเกลินไมญ่เตห็มใจทบีที่จะเสบียสละเพมืที่อทบีที่คนอมืที่นจะไดด้รนับพระพร ไดด้รนับการปลอบประโลม และไดด้

รนับการหนยุนใจในเวลาทบีที่ตด้องการ
ขด้อ 22 “แตญ่ทญ่านกห็รทูด้ถถึงคยุณคญ่าของทลิโมธบีแลด้ววญ่า เขาไดด้รนับใชด้รญ่วมกนับขด้าพเจด้าในการประกาศขญ่าวประเสรลิฐ เสมมือนบยุตร

รนับใชด้บลิดา”
“...แตย่ทย่านกก็รผข้ถจึงคคุณคย่าของทริโมธทแลข้ว...” กลญ่าวอบีกนนัยหนถึที่งคมือ “พวกทญ่านไดด้เหห็นชายหนยุญ่มผทูด้นบีนั้ในการกระทกาแลด้ว 

พวกทญ่านมบีหลนักฐานทญ่ามกลางพวกทญ่านเองแลด้ววญ่าเขาไดด้ทยุญ่มเทตนัวเองใหด้แกญ่การเผยแพรญ่ขญ่าวประเสรลิฐอยญ่างจรลิงใจ มบีสตลิและ
สนัตยร์ซมืที่อขนาดไหน พวกทญ่านไดด้เหห็นแลด้ววญ่าเขาไดด้รนับใชด้ในฐานะผทูด้ชญ่วยของขด้าพเจด้าอยญ่างไมญ่รทูด้จนักเหนห็ดเหนมืที่อยขนาดไหนในการ
ปรนนลิบนัตลิพวกทญ่าน เขาไดด้ทกางานกนับขด้าพเจด้าเสมมือนบยุตรคนหนถึที่งกนับบลิดาของตน และพวกทญ่านไดด้เหห็นในตนัวเขาแลด้ว คมือจลิตใจ
แบบเดบียวกนับทบีที่พวกทญ่านไดด้เหห็นในขด้าพเจด้า พวกทญ่านไดด้เหห็นวญ่าชายหนยุญ่มผทูด้นบีนั้ไดด้รนับการพลิสทูจนร์แลด้ว เขาจะไมญ่แสวงหาประโยชนร์
ของตนัวเอง แตญ่สลิที่งเหลญ่านนันั้นซถึที่งเปป็นของพระครลิสตร์ – เพมืที่อถวายเกบียรตลิแดญ่พระเจด้าและเพมืที่อเปป็นพรแกญ่ครลิสตจนักรในเมมืองฟฟีลลิปปฟี” 

นบีที่ไมญ่ใชญ่ธยุระดด้านขญ่าวประเสรลิฐเดบียวเทญ่านนันั้นทบีที่ทลิโมธบีไดด้ปรนนลิบนัตลิเปาโล เขาไดด้ถทูกสญ่งไปยนังเมมืองเอเฟซนัสเพมืที่อดทูแลครลิสต
จนักรตญ่างๆในบรลิเวณโดยรอบเมมืองนนันั้น (1 ทธ. 1:3) และเปาโลไมญ่มบีความกลนัวเลยวญ่าทลิโมธบีจะประพฤตลิตนอยญ่างไรในครลิสตจนักร
ทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี รวมถถึงเรมืที่องหลนักคกาสอนทบีที่เขาจะประกาศขณะอยทูญ่ทบีที่นนัที่นดด้วย

ขด้อ 23: “เหตยุฉะนนันั้นขด้าพเจด้าหวนังใจวญ่า พอจะเหห็นไดด้วญ่าจะเกลิดการอยญ่างไรแกญ่ขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะใชด้เขาไปโดยเรห็ว”
ผทูด้รทูด้พระคนัมภบีรร์สญ่วนใหญญ่เชมืที่อวญ่าเปาโลถผกปลย่อยตบัวจากการถทูกจกาคยุกครนันั้งแรกของเขาในกรยุงโรม เขารทูด้สถึกวญ่าทนันทบีทบีที่การ

ถทูกพลิจารณาคดบีของเขาในกรยุงโรมสลินั้นสยุดลง เขาจะสามารถสญ่งทลิโมธบีไปยนังเมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้
ขด้อ 24: “แตญ่ขด้าพเจด้าไวด้วางใจในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าวญ่า ในไมญ่ชด้าขด้าพเจด้าเองจะมาหาทญ่านดด้วย”
นบีที่เปป็นคกากลญ่าวทบีที่เรบียบงญ่าย เปาโลกกาลนังวางใจในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าวญ่าเขาจะถทูกตนัดสลินใหด้พด้นผลิดและไดด้รนับการปลญ่อย

ตนัว และเขาจะไดด้รนับอภลิสลิทธลิธิ์อนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีในการมบีสามนัคคบีธรรมกนับเหลญ่าผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีแบบหนด้าตญ่อหนด้าอบีกครนันั้ง
ขด้อ 25: “ขด้าพเจด้าคลิดแลด้ววญ่า จะตด้องใหด้เอปาโฟรดลิทนัสนด้องชายของขด้าพเจด้า ซถึที่งเปป็นเพมืที่อนรญ่วมงานและเพมืที่อนทหาร

ของขด้าพเจด้า และเปป็นผทูด้นกาขญ่าวของพวกทญ่าน และไดด้ปรนนลิบนัตลิขด้าพเจด้าในยามขนัดสน มาหาทญ่านทนันั้งหลาย”
เอปาโฟรดลิทนัสไมญ่ไดด้ถทูกกลญ่าวถถึงในจดหมายฝากฉบนับอมืที่นๆเลย เขามาจากเมมืองฟฟีลลิปปฟีและเปป็นสมาชลิกคนหนถึที่งของค

รลิสตจนักรทด้องถลิที่นทบีที่นนัที่น เหลญ่าผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้สญ่งเขามาพรด้อมกนับของขวนัญตญ่างๆและขด้อความหนถึที่งมาถถึงเปาโล (ฟป. 
4:18) และไดด้บอกเขาอยญ่างชนัดเจนใหด้อยทูญ่กนับเปาโลและชญ่วยเหลมือทญ่านในหนทางใดทบีที่ทกาไดด้ ดนังทบีที่ไดด้ถทูกชบีนั้ใหด้เหห็นไปกญ่อนหนด้านบีนั้
แลด้ว ขณะทบีที่เอปาโฟรดลิทนัสยนังอยทูญ่กนับเปาโลนนันั้น เขากห็ปฝ่วยหนนักจนเกมือบจะตาย แตญ่พระเจด้าทรงไวด้ชบีวลิตเขา ทรงทกาใหด้เขาฟฟฟื้นขถึนั้น
และประทานสยุขภาพกลนับคมืนแกญ่เขา

เปาโลแสดงใหด้เหห็นอบีกครนันั้งถถึงจลิตใจแบบครลิสเตบียนทบีที่ไมญ่เหห็นแกญ่ตนัวของเขาในการตนัดสลินใจสญ่งเอปาโฟรดลิทนัสกลนับไปหาค
รลิสตจนักรในเมมืองฟฟีลลิปปฟี แทนทบีที่จะยอมใหด้เขาอยทูญ่ตญ่อในกรยุงโรมเพมืที่อปรนนลิบนัตลิสกาหรนับความตด้องการสญ่วนตนัวตญ่างๆของอนัครททูตผทูด้
นบีนั้ และในการกลนับไปยนังครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี เอปาโฟรดลิทนัสจะนกาสญ่งจดหมายฝากฉบนับนบีนั้ไปใหด้เหลญ่าผทูด้เชมืที่อทบีที่นนัที่น – และ
เหลญ่าผทูด้รทูด้พระคนัมภบีรร์สญ่วนใหญญ่กห็เชมืที่อวญ่าเขาทกาอยญ่างนนันั้นจรลิงๆ



“...นข้องชายของขข้าพเจข้า ซจึที่งเปป็นเพชที่อนรย่วมงาน...” ตรงนบีนั้เปาโลกลญ่าวชมเอปาโฟรดลิทนัสในเรมืที่องความรด้อนรน ความ
สนัตยร์ซมืที่อและความไมญ่เหห็นแกญ่ตนัวของเขาในการปรนนลิบนัตลิตน (และอยุดมการณร์ของพระครลิสตร์) ขณะยนังอยทูญ่ในกรยุงโรม ในการพทูด
ถถึงเขาวญ่าเปป็น “นด้องชายของขด้าพเจด้า” เปาโลกห็บญ่งบอกถถึงความรนักของตนทบีที่มบีใหด้แกญ่ครลิสเตบียนทบีที่สนัตยร์ซมืที่อผทูด้นบีนั้ทบีที่เตห็มใจยลิที่งทบีที่จะทกา
สลิที่งใดไดด้ทนันั้งนนันั้นเพมืที่อเปาโล เพมืที่อพบีที่นด้องผทูด้เชมืที่อของเขา และเหนมือสลิที่งอมืที่นใดคมือ เพมืที่อขญ่าวประเสรลิฐ เขาเปป็นวลิสยุทธลิชนทบีที่ตรากตรกา
ทกางานคนหนถึที่ง

“...และเพชที่อนทหารของขข้าพเจข้า...” พระคนัมภบีรร์เปรบียบเทบียบครลิสเตบียนทนันั้งหลายกนับเหลญ่าทหารเพราะวญ่าเราอยทูญ่ใน
กองทนัพขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าและแนญ่นอนวญ่าเราอยทูญ่ในการสงคราม! เราอยทูญ่ในการสทูด้รบอนันดยุเดมือดเพมืที่อตญ่อสทูด้กนับศนัตรทูทบีที่แขห็งแกรญ่ง
ทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่เราเคยรทูด้จนัก เปาโลกลญ่าววญ่า “...เราไมย่ไดข้ตย่อสผข้กบับเนชนอหนบังและเลชอดแตย่ตย่อสผข้กบับเจข้าผผข้ครอบครองอาณาจบักร เจข้าผผข้มท
อทานาจ เจข้าผผข้ปกครองความมชดแหย่งโลกนทน ตย่อสผข้กบับบรรดาวริญญาณททที่ชบัที่วในสถานฟฝ้าอากาศ” (อฟ. 6:12) ชบีวลิตครลิสเตบียนคมือ 
การสงครามตนันั้งแตญ่ตด้นจนจบ จนกวญ่าเราจะปลอดภนัยในเมมืองบรมสยุขเกษมของพระเจด้า แตญ่เพราะวญ่ามบีพระเยซทูเปป็นนายพนัน
แหญ่งความรอดของเรา ผทูด้บนัญชาการกองทนัพของเรา เราจถึงมนัที่นใจในชนัยชนะในพระองคต์

“...และเปป็นผผข้นทาขย่าวของพวกทย่าน...” เอปาโฟรดลิทนัสไดด้เดลินทางจากเมมืองฟฟีลลิปปฟีมายนังกรยุงโรม โดยนกาของขวนัญและ
ขญ่าวสารตญ่างๆจากครลิสตจนักรนนันั้นมามอบใหด้แกญ่อนัครททูตผทูด้เปป็นทบีที่รนักของพวกเขา เขาไดด้นกาความชมืที่นชมยลินดบียลิที่งใหญญ่มาสทูญ่เปาโลใน
การนกาสญ่งของขวนัญเหลญ่านบีนั้ทบีที่มาจากเหลญ่าผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟี

“...และไดข้ปรนนริบบัตริขข้าพเจข้าในยามขบัดสน” เราอาจพลาดบทเรบียนหนถึที่งทบีที่ยลิที่งใหญญ่ตรงนบีนั้ไปไดด้อยญ่างงญ่ายดาย ใน 1 โค
รลินธร์ 12:28 เปาโลแจกแจงถถึงของประทานบางอยญ่างทบีที่ประทานใหด้แกญ่ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์: “และพระเจด้า
ไดด้ทรงโปรดตนันั้งบางคนไวด้ในครลิสตจนักร คมือหนถึที่งอนัครททูต สองผทูด้พยากรณร์ สามครทูบาอาจารยร์ แลด้วตญ่อจากนนันั้นกห็มบีการอนัศจรรยร์ 
ของประทานในการรนักษาโรค การชญ่วยเหลมือ การครอบครอง การพทูดภาษาตญ่างๆ” ของประทานบางอยญ่างทบีที่โดดเดญ่นเหลญ่านบีนั้
อยทูญ่เกลินเอมืนั้อมพวกเราสญ่วนใหญญ่ – แตญ่เราทคุกคนสามารถเปป็นผผข้ครอบครองของประทานในดข้าน “การชย่วยเหลชอ” ไดข้ เอปาโฟ
รดลิทนัสมบีของประทานนนันั้น

ขด้อ 26: “เพราะวญ่าเขาคลิดถถึงทญ่านทยุกคน และเปป็นทยุกขร์มากเพราะทญ่านไดด้ขญ่าววญ่าเขาปฝ่วย”
เอปาโฟรดลิทนัสรนักผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีและปรารถนาทบีที่จะไดด้อยทูญ่กนับพวกเขา เราอาจกลญ่าวไดด้วญ่าเขาประสบกนับ

อาการซถึมเศรด้าของ “โรคคลิดถถึงบด้าน” แตญ่เขากห็รนักเปาโลและเขด้าใจดด้วยถถึงความจกาเปป็นในการอยทูญ่กนับเปาโลในกรยุงโรม จะวญ่าไป
แลด้วผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นไดด้ยลินมาวญ่าชายหนยุญ่มผทูด้นบีนั้ลด้มปฝ่วย และพวกเขากห็ไดด้แสดงใหด้เหห็นถถึงความหญ่วงใยแบบ
ครลิสเตบียนทบีที่มบีตญ่อเขา เขารทูด้สถึกหนนักใจมากและเขาปรารถนาทบีที่จะกลนับไปหาพวกเขาและใหด้ความมนัที่นใจพวกเขาวญ่าเขาหาย
ดบีแลด้วจากอาการปฝ่วยหนนักของเขาและพรด้อมแลด้วทบีที่จะรนับใชด้อบีก

ขด้อ 27: “เขาปฝ่วยจรลิงๆ ปฝ่วยจนเกมือบจะตาย แตญ่พระเจด้าทรงพระกรยุณาโปรดเขา และไมญ่ใชญ่ทรงโปรดเขาคนเดบียว 
แตญ่ทรงโปรดขด้าพเจด้าดด้วย เพมืที่อไมญ่ใหด้ขด้าพเจด้ามบีความทยุกขร์ซด้อนทยุกขร์”

“...พระเจข้าทรงพระกรคุณาโปรดเขา และ...ทรงโปรดขข้าพเจข้าดข้วย...” พระเจด้าทรงเปฟีปี่ยมพระเมตตาตญ่อเอปาโฟรดลิทนัส
ในการทกาใหด้เขาฟฟฟื้นขถึนั้นอบีก แตญ่พระองคร์ทรงเปฟีปี่ยมพระเมตตาตญ่อเปาโลเชญ่นกนัน เพราะวญ่าถด้าชายหนยุญ่มผทูด้นบีนั้เกลิดเสบียชบีวลิตขถึนั้นมา 
เปาโลกห็คงมบี “ความทคุกขตซข้อนทคุกขต” เขาอาจรทูด้สถึกวญ่าตนมบีสญ่วนรนับผลิดชอบในการตายครนันั้งนบีนั้ เนมืที่องจากเอปาโฟรดลิทนัสไดด้เดลินทาง



จากเมมืองฟฟีลลิปปฟีมายนังกรยุงโรมเพมืที่อนกาขด้าวของตญ่างๆและของขวนัญตญ่างๆมามอบใหด้แกญ่เปาโล และเขาไดด้ทกางานหนนักทบีที่นนัที่น – เรา
ไมญ่ทราบแนญ่ชนัดวญ่าเขาทกางานหนนักในดด้านใด แตญ่สลิที่งใดกห็ตามทบีที่เขาไดด้กระทกากห็ทกาใหด้เขาเหนห็ดเหนมืที่อยและทกาใหด้เขาอญ่อนแอลงจน
ความเจห็บปฝ่วยเลญ่นงานรญ่างกายของเขาและเกมือบทกาใหด้เขาตด้องแลกดด้วยชบีวลิตของตน เปาโลมบีใจขอบพระคยุณมากๆทบีที่ผทูด้รนับใชด้ทบีที่
สนัตยร์ซมืที่อผทูด้นบีนั้ของพระเจด้าและผทูด้นกาขญ่าวของครลิสตจนักรไมญ่ไดด้เสบียชบีวลิตในกรยุงโรม

ขด้อ 28, 29: “เหตยุฉะนนันั้นขด้าพเจด้าจถึงรบีบรด้อนใชด้เขาไป หวนังวญ่าเมมืที่อทญ่านทนันั้งหลายไดด้เหห็นเขาอบีก ทญ่านจะไดด้ชมืที่นชมยลินดบี 
และความทยุกขร์ของขด้าพเจด้าจะเบาบางไปสนักหนญ่อย เหตยุฉะนนันั้นทญ่านจงตด้อนรนับเขาไวด้ในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าดด้วยความยลินดบีทยุก
อยญ่าง และจงนนับถมือคนอยญ่างนบีนั้”

การไดด้รทูด้วญ่าเอปาโฟรดลิทนัสปลอดภนัยอบีกครนันั้งในเมมืองฟฟีลลิปปฟียญ่อมบรรเทาความเศรด้าใจของเปาโลไดด้อยญ่างแนญ่นอน และผทูด้
เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีกห็จะไดด้เลลิกกระวนกระวายใจเกบีที่ยวกนับเขาเมมืที่อพวกเขาไดด้เหห็นเขาและไดด้รทูด้อยญ่างถญ่องแทด้
วญ่าสหายผทูด้สนัตยร์ซมืที่อของพวกเขาสยุขภาพดบีอบีกครนันั้ง พวกเขาจะตด้องมองดทูเอปาโฟรดลิทนัสวญ่าเปป็นเหมมือนผทูด้ทบีที่องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรง
สญ่งคมืนใหด้แกญ่พวกเขา – ของขวนัญใหมญ่เอบีที่ยมจากพระเจด้า – เพราะวญ่าหากไมญ่ใชญ่เพราะความเมตตาของพระเจด้าแลด้วเขากห็คงจาก
โลกนบีนั้ไปแลด้ว เขากกาลนังถทูกสญ่งคมืนใหด้แกญ่พวกเขาในฐานะเปป็นพระพรพลิเศษมากๆแหญ่งพระคยุณของพระเจด้า

“จงนบับถชอคนอยย่างนทน” ในภาษากรบีกแบบตรงตนัวประโยคนบีนั้อญ่านวญ่า “จงใหข้เกทยรตริคนเชย่นนทน” นบีที่ไมญ่ใชญ่ผทูด้เชมืที่อปกตลิ
ธรรมดา เราควรใหด้เกบียรตลิแกญ่ผทูด้ทบีที่สมควรไดด้รนับเกบียรตลิ ความเคารพแกญ่ผทูด้ทบีที่สมควรไดด้รนับความเคารพ แตญ่โดยเฉพาะอยญ่างยลิที่งเรา
ควรใหด้เกบียรตลิคนเหลญ่านนันั้นทบีที่สนัตยร์ซมืที่อในงานขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า เปาโลสนัที่งผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่เมมืองเธสะโลนลิกาวญ่าพวกเขาจะ
ตด้อง “จงเคารพเขาใหด้มากในความรนักเพราะงานทบีที่เขาไดด้กระทกา” (1 ธส. 5:13) เปาโลอยากใหด้เอปาโฟรดลิทนัสไดด้รนับเกบียรตลิ
และความเคารพเชญ่นนบีนั้ทญ่ามกลางเหลญ่าผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟี 

ขด้อ 30: “ดด้วยวญ่าเขาเกมือบจะตายเสบียแลด้วเพราะเหห็นแกญ่การของพระครลิสตร์ คมือไดด้เสบีที่ยงชบีวลิตของตน เพมืที่อการ
ปรนนลิบนัตลิของทญ่านทนันั้งหลายทบีที่บกพรญ่องตญ่อขด้าพเจด้าอยทูญ่นนันั้นจะไดด้เตห็มบรลิบทูรณร์”

“...ไดข้เสทที่ยงชทวริตของตน...” (“ไมญ่เหห็นแกญ่ชบีวลิตของตน”) ภาษากรบีกตรงนบีนั้บญ่งบอกถถึงบยุคคลผทูด้หนถึที่งทบีที่ปลญ่อยใหด้ตนัวเองเจอ
กนับภนัยอนันตรายอยทูญ่เสมอ ไมญ่วญ่าจะตด้องแลกดด้วยสลิที่งใด แมด้กระทนัที่งความตาย – และนบีที่ดทูเหมมือนจะเปป็นสลิที่งทบีที่เอปาโฟรดลิทนัสไดด้กระ
ทกาจรลิงๆ ไมญ่วญ่าในการเดลินทางมายนังกรยุงโรมหรมือในการปรนนลิบนัตลิของเขาตญ่อเปาโลขณะทบีที่เขาอยทูญ่ทบีที่นนัที่น เขาไมญ่เหห็นแกญ่ชบีวลิตของ
ตนวญ่าเปป็นสลิที่งสกาคนัญ เขาเตห็มใจทบีที่จะเสบียสละทยุกสลิที่งของตนในการปรนนลิบนัตลิ – ประการแรกตญ่อองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า และจากนนันั้นกห็
ตญ่อครลิสตจนักรและอนัครททูตเปาโลผทูด้เปป็นทบีที่รนัก

“...เพชที่อการปรนนริบบัตริของทย่านทบันงหลายททที่บกพรย่องตย่อขข้าพเจข้าอยผย่นบันนจะไดข้เตก็มบรริบผรณต” เปาโลไมญ่ไดด้บอกเปป็นนนัยวญ่า
ครลิสเตบียนชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นไดด้เฉยชาตญ่อตนหรมือวญ่าพวกเขาไดด้จงใจเพลิกเฉยตญ่อความตด้องการตญ่างๆของเขาและสลิที่ง
จกาเปป็นตญ่างๆของชบีวลิต เขาไมญ่ไดด้กกาลนังตกาหนลิพวกเขาเรมืที่อง “การปรนนลิบนัตลิ...ทบีที่บกพรญ่อง” แตญ่พวกเขาแคญ่ไมญ่มบีโอกาสทบีที่จะ
ปรนนลิบนัตลิสกาหรนับความตด้องการตญ่างๆของเขา (ฟป. 4:10) ดด้วยเหตยุนบีนั้เอปาโฟรดลิทนัสจถึงทกาการเดลินทางพลิเศษมายนังกรยุงโรมเพมืที่อ
เหห็นแกญ่เปาโล เพบียงเพมืที่อนกาขด้าวของตญ่างๆมาใหด้เปาโล เพมืที่อหนยุนใจเขา และเพมืที่อทกาการปรนนลิบนัตลิใดกห็ตามทบีที่เขาทกาไดด้ ผทูด้เชมืที่อชาว
เมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นกห็คงทกาแบบเดบียวกนันเพมืที่อเปาโลหากเขาอยทูญ่ดด้วยกนันกนับพวกเขา แตญ่พวกเขากห็อยทูญ่หญ่างกนันหลายไมลร์และค
รลิสตจนักรกห็ขาดโอกาสทบีที่จะทกาสลิที่งทบีที่พวกเขาปรารถนาทบีที่จะทกาเพมืที่อเปาโล



เหห็นไดด้ชนัดวญ่าไมญ่มบีความสงสนัยในความคลิดของเปาโลเลยวญ่าทลิโมธบีและเอปาโฟรดลิทนัสจะทกาตามทบีที่พวกเขาไดด้รนับคกาสนัที่งใน
การกลนับไปยนังเมมืองฟฟีลลิปปฟี เขาไมญ่ไดด้บอกเปป็นนนัยวญ่าพวกเขาจะไมญ่เตห็มใจทบีที่จะไปยนังแหญ่งหนใดทบีที่พวกเขาถทูกสนัที่งใหด้ไป เหลญ่าผทูด้รนับ
ใชด้ของพระเจด้าควรพรด้อมเสมอและเตห็มใจทบีที่จะไปยนังทบีที่ใดกห็ตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงนกา พระคนัมภบีรร์ใหด้แบบอยญ่างตญ่างๆ
แกญ่เราเกบีที่ยวกนับคนเหลญ่านนันั้นทบีที่ไปเมมืที่อพระเจด้าตรนัสวญ่า “จงไป!”

ในอพยพ 4:18 เราอญ่านวญ่า “โมเสสจจึงกลบับไป...” โอด้ ใชญ่แลด้วครนับ – โมเสสยกขด้ออด้างตญ่างๆเมมืที่อพระเจด้าทรงเรบียกเขา
ครนันั้งแรก แตญ่เมมืที่อพระเจด้าตรนัสวญ่า “จงไป” เขากห็ไป เมมืที่อเขาตระหนนักวญ่ามนันเปป็นแผนการของพระเจด้าและพระประสงคร์ของ
พระเจด้าทบีที่เขาจะตด้องกลนับไปยนังอบียลิปตร์และนกาลทูกหลานของอลิสราเอลออกมาจากการเปป็นทาสตญ่อฟาโรหร์ เขากห็กระทกาตามคกา
บนัญชาของพระเจด้า – และพระเจด้าทรงอวยพรเขา

ใน 1 พงศร์กษนัตรลิยร์ 18:2 พระวจนะบอกเราวญ่า “เอลทยาหตกก็ไป...” กษนัตรลิยร์อาหนับผทูด้ชนัที่วรด้ายไดด้เทบีที่ยวตามหาผทูด้พยากรณร์
ทญ่านนบีนั้เพมืที่อทบีที่จะประหารชบีวลิตเขาเสบีย แตญ่แทนทบีที่จะรอคอยอาหนับใหด้พบตนัวเอลบียาหร์ พระเจด้ากลนับสญ่งเอลบียาหร์ใหด้ไปหากษนัตรลิยร์ผทูด้
ชนัที่วรด้ายองคร์นบีนั้ แมด้วญ่าชบีวลิตของเขากกาลนังแขวนอยทูญ่บนเสด้นดด้าย แตญ่เมมืที่อพระเจด้าตรนัสชนัดเจนวญ่าพระองคร์ทรงอยากใหด้ผทูด้พยากรณร์
ทญ่านนบีนั้ไปพบกษนัตรลิยร์อาหนับ เอลบียาหร์กห็กระทกาตามทบีที่เขาไดด้รนับคกาสนัที่ง – และเรากห็ทราบเรมืที่องชนัยชนะอนันยลิที่งใหญญ่บนภทูเขาคารเมล!
เมมืที่อเราไปตามคกาสนัที่งขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า เรากห็มนัที่นใจไดด้ถถึงความสกาเรห็จเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดญ่พระองคร์

ในกลิจการ 8:26 และ 27 เราพบเรมืที่องราวหนถึที่งทบีที่นญ่าสนใจมากๆ: “แตญ่ททูตสวรรคร์ขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้สนัที่งฟฟีลลิปวญ่า 
“จงลยุกขถึนั้นไปยนังทลิศใตด้ตามทางทบีที่ลงไปจากกรยุงเยรทูซาเลห็มถถึงเมมืองกาซา ซถึที่งเปป็นทางปฝ่าทราย” ฝฝ่ายฟฟีลลิปกห็ลยุกขถึนั้นไป” ณ เวลา
นนันั้นฟฟีลลิปกกาลนังจนัดการฟฟฟื้นฟทูทบีที่ประสบความสกาเรห็จมากๆในแควด้นสะมาเรบีย (กลิจการ 8:5-8) ผทูด้คนกกาลนังไดด้รนับความรอด พวกผบี
กกาลนังถทูกขนับออก คนเจห็บปฝ่วยกกาลนังไดด้รนับการรนักษาใหด้หาย ผทูด้รนับใชด้ทนัที่วๆไปคงพทูดวญ่า “พระเจด้าทรงทกาผลิดพลาดอยญ่างแนญ่นอน! 
พระองคร์ไมญ่ไดด้กกาลนังเรบียกฉนันใหด้ทลินั้งการฟฟฟื้นฟทูยลิที่งใหญญ่นบีนั้และใหด้เดลินทางขด้ามทะเลทรายหรอก!” แตญ่หากฟฟีลลิปโตด้เถบียงกนับองคร์พระ
ผทูด้เปป็นเจด้า มนันกห็ไมญ่ไดด้มบีบนันทถึกไวด้ เขาไดด้ยลินพระบนัญชาใหด้ไป – และเขากด็ไป จงอญ่านสญ่วนทบีที่เหลมือของบทนบีนั้และคยุณจะเรบียนรทูด้ถถึง
ผลลนัพธร์ตญ่างๆอนันนญ่าชมืที่นชมยลินดบีทบีที่ตามมา

ในกลิจการ 9:17 เราอญ่านวญ่า “แลข้วอานาเนทยกก็ไป...” เมมืที่อพระเจด้าตรนัสครนันั้งแรกแกญ่อานาเนบีย (สาวกคนหนถึที่งผทูด้อาศนัยอยทูญ่
ในเมมืองดามนัสกนัส) และทรงบอกเขาใหด้ไปพทูดกนับเปาโล อานาเนบียกห็เตมือนความจกาองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าวญ่าเซาโลชายผทูด้นบีนั้แหญ่งทาร
ซนัสไดด้กระทกาการโหดรด้ายทญ่ามกลางพวกครลิสเตบียนและวญ่ากลิจธยุระของเขาในเมมืองดามนัสกนัสคมือจนับกยุมเหลญ่าวลิสยุทธลิชนทบีที่นนัที่น แตญ่
เมมืที่อพระเจด้าทรงใหด้ความมนัที่นใจแกญ่อานาเนบียวญ่าเซาโลแหญ่งทารซนัสพรด้อมทบีที่จะกลนับใจเชมืที่อแลด้ว และวญ่าพระองคร์ทรงมบีสลิที่งยลิที่งใหญญ่
ตญ่างๆใหด้เขากระทกา อานาเนบียกห็ไปกระทกาตามทบีที่องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าสนัที่ง เซาโลแหญ่งทารซนัสไดด้กลนับใจเชมืที่อและกลายเปป็นอนัครททูต
เปาโล – บยุรยุษคนเดบียวกนันทบีที่ตอนเขบียนหนนังสมือฟฟีลลิปปฟีอยทูญ่นนันั้นถทูกจองจกาอยทูญ่ในกรยุงโรมโทษฐานประกาศขญ่าวประเสรลิฐ!

ในลทูกา 1:19 เมมืที่อกาเบรบียลมาประกาศแกญ่เศคารลิยาหร์วญ่าเอลบีซาเบธจะคลอดบยุตรชายคนหนถึที่งแกญ่เขา (ยอหร์นผทูด้ใหด้บนัพ
ตลิศมา) เศคารลิยาหร์กห็กลญ่าววญ่า “ขด้าพเจด้าจะรทูด้แนญ่ไดด้อยญ่างไร เพราะขด้าพเจด้ากห็ชราและภรรยากห็อายยุมากแลด้ว” แตญ่ททูตสวรรคร์ตน
นนันั้นกห็ตอบวญ่า “เราคชอกาเบรทยลซจึที่งยชนอยผย่เฉพาะพระพบักตรตพระเจข้า และทรงใชห้ใหห้มาพผดและนทาขย่าวดทนทนมาแจข้งกบับทย่าน...” 

พระเยซทูทรงเลมือกสาวกสลิบสองคน ในมาระโก 3:14 เราอญ่านวญ่า “พระองคร์จถึงทรงตนันั้งสาวกสลิบสองคนไวด้ใหด้พวกเขา
อยทูญ่กนับพระองคร์ เพชที่อพระองคตจะทรงใชห้เขาไปประกาศ”



ครริสเตทยนทคุกคน – ศลิษยาภลิบาล, ผทูด้ประกาศขญ่าวประเสรลิฐ, มลิชชนันนารบี หรมือสมาชลิกธรรมดาควรดกาเนลินชบีวลิตในจลิต
วลิญญาณแหญ่งความเตห็มใจ พรด้อมเสมอเพมืที่อพระเจด้าจะทรงใชด้เราใหด้ทกากลิจของพระองคร์ – แหญ่งหนใดกห็ตามทบีที่พระองคร์ทรงเลมือก
เมมืที่อพระสยุรเสบียงของพระเจด้าบนัญชาวญ่า “จงไป” เราไมญ่ควรถามคกาถามใดเลย เราควรเชมืที่อฟปัง

ขอพระเจด้าโปรดประทานบยุรยุษอยญ่างทลิโมธบีและเอปาโฟรดลิทนัสแกญ่ครลิสตจนักรทด้องถลิที่นทนันั้งหลายทยุกวนันนบีนั้เพลิที่มมากขถึนั้น 
คกาขวนัญของผทูด้รนับใชด้ทบีที่สนัตยร์ซมืที่อสองทญ่านนบีนั้ของพระเจด้าคมือ “สริที่งใดกก็ตาม...แหย่งหนใดกก็ตาม...เมชที่อใดกก็ตาม...ไมย่วย่าจะตข้องแลกดข้วย
อะไรกก็ตาม...เพพพื่อถวายเกดยรตวิแดว่พระเจห้า!” ชายหนยุญ่มเหลญ่านบีนั้สามารถกลญ่าวอยญ่างจรลิงใจไดด้วญ่า

เตห็มใจไปทบีที่พระองคร์ทรงใชด้ใหด้ไป
ไมญ่วญ่าบกหรมือนนั้กากห็ไป

เตห็มใจพทูดถด้อยคกาซถึที่งพระองคร์บนัญชา
เตห็มใจกระทกาตามนนั้กาพระทนัย!

ฟฟีลลิปปฟี – บทททที่สาม



การชชที่นชมยลินดทแมผู้เผชลิญความททุกขต์ลนาบาก
3:1 สยุดทด้ายนบีนั้ พวกพบีที่นด้องของขด้าพเจด้า จงชมืที่นชมยลินดบีในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า การทบีที่ขด้าพเจด้าเขบียนขด้อความเหลญ่านบีนั้ถถึงทญ่านซนั้กาอบีก 
กห็หาเปป็นการลกาบากแกญ่ขด้าพเจด้าไมญ่ แตญ่เปป็นการปลอดภนัยสกาหรนับทญ่านทนันั้งหลาย
3:2 จงระวนังพวกสยุนนัข จงระวนังบรรดาคนทบีที่ทกาชนัที่ว จงระวนังพวกถมือการเชมือดเนมืนั้อเถมือหนนัง
3:3 เพราะวญ่าเราทนันั้งหลายเปป็นพวกถมือพลิธบีเขด้าสยุหนนัต คมือเปป็นผทูด้นมนัสการพระเจด้าดด้วยจลิตวลิญญาณ และชมืที่นชมยลินดบีในพระเยซทู
ครลิสตร์ และไมญ่ไดด้ไวด้ใจในเนมืนั้อหนนัง
3:4 ถถึงแมด้วญ่าขด้าพเจด้าเองมบีเหตยุทบีที่จะไวด้ใจในเนมืนั้อหนนัง ถด้าผทูด้อมืที่นคลิดวญ่าเขามบีเหตยุผลทบีที่จะไวด้ใจในเนมืนั้อหนนัง ขด้าพเจด้ากห็มบีมากกวญ่าเขา
เสบียอบีก
3:5 คมือเมมืที่อขด้าพเจด้าเกลิดมาไดด้แปดวนันกห็ไดด้เขด้าสยุหนนัต ขด้าพเจด้าเปป็นชนชาตลิอลิสราเอล ตระกทูลเบนยามลิน เปป็นชาตลิฮบีบรทูเกลิดจาก
ชาวฮบีบรทู ในดด้านพระราชบนัญญนัตลิกห็อยทูญ่ในคณะฟารลิสบี
3:6 ในดด้านความกระตมือรมือรด้นกห็ไดด้ขญ่มเหงครลิสตจนักร ในดด้านความชอบธรรมซถึที่งมบีอยทูญ่โดยพระราชบนัญญนัตลิ ขด้าพเจด้ากห็ไมญ่มบีทบีที่ตลิไดด้
3:7 แตญ่วญ่าสลิที่งใดทบีที่เคยเปป็นคยุณประโยชนร์แกญ่ขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าถมือวญ่าสลิที่งนนันั้นไรด้ประโยชนร์แลด้วเพมืที่อเหห็นแกญ่พระครลิสตร์
3:8 ทบีที่จรลิงขด้าพเจด้าถมือวญ่าสลิที่งสารพนัดไรด้ประโยชนร์เพราะเหห็นแกญ่ความประเสรลิฐแหญ่งความรทูด้ถถึงพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูด้เปป็น
เจด้าของขด้าพเจด้า เพราะเหตยุพระองคร์ ขด้าพเจด้าจถึงไดด้ยอมสละสลิที่งสารพนัด และถมือวญ่าสลิที่งเหลญ่านนันั้นเปป็นเหมมือนหยากเยมืที่อ เพมืที่อ
ขด้าพเจด้าจะไดด้พระครลิสตร์
3:9 และจะไดด้ปรากฏอยทูญ่ในพระองคร์ ไมญ่มบีความชอบธรรมของขด้าพเจด้าเองซถึที่งไดด้มาโดยพระราชบนัญญนัตลิ แตญ่มบีมาโดยความเชมืที่อ
ในพระครลิสตร์ เปป็นความชอบธรรมซถึที่งมาจากพระเจด้าโดยความเชมืที่อ
3:10 เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้รทูด้จนักพระองคร์ และฤทธลิธิ์เดชแหญ่งการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ และรญ่วมทยุกขร์กนับพระองคร์ คมือยอม
ตนันั้งอารมณร์ตายเหมมือนพระองคร์
3:11 ถด้าโดยวลิธบีหนถึที่งวลิธบีใดขด้าพเจด้ากห็จะไดด้เปป็นขถึนั้นมาจากความตายดด้วย
3:12 มลิใชญ่วญ่าขด้าพเจด้าไดด้แลด้ว หรมือสกาเรห็จแลด้ว แตญ่ขด้าพเจด้ากกาลนังบากบนัที่นมยุญ่งไป เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้ฉวยเอาตามอยญ่างทบีที่พระเยซทู
ครลิสตร์ไดด้ทรงฉวยขด้าพเจด้าไวด้เปป็นของพระองคร์แลด้ว
3:13 พบีที่นด้องทนันั้งหลาย ขด้าพเจด้าไมญ่ถมือวญ่าขด้าพเจด้าไดด้ฉวยไวด้ไดด้แลด้ว แตญ่ขด้าพเจด้าทกาอยญ่างหนถึที่ง คมือลมืมสลิที่งทบีที่ผญ่านพด้นมาแลด้วเสบีย และ
โนด้มตนัวออกไปหาสลิที่งทบีที่อยทูญ่ขด้างหนด้า
3:14 ขด้าพเจด้ากกาลนังบากบนัที่นมยุญ่งไปสทูญ่หลนักชนัย เพมืที่อจะไดด้รนับรางวนัลซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรงเรบียกจากเบมืนั้องบนใหด้เราไปรนับในพระเยซทู
ครลิสตร์
3:15 เหตยุฉะนนันั้นใหด้เราซถึที่งเปป็นผทูด้ใหญญ่แลด้วมบีใจคลิดอยญ่างนนันั้น และถด้าทญ่านคลิดอยญ่างอมืที่น พระเจด้ากห็จะทรงโปรดสกาแดงสลิที่งนบีนั้ใหด้แกญ่
ทญ่านดด้วย
3:16 แตญ่เราไดด้แคญ่ไหนแลด้ว กห็ใหด้เราดกาเนลินตรงตามนนันั้นตญ่อไป คมือใหด้เราคลิดเหห็นอยญ่างเดบียวกนัน
3:17 พบีที่นด้องทนันั้งหลาย ทญ่านจงดกาเนลินตามอยญ่างขด้าพเจด้า และคอยดทูคนทนันั้งหลายเหลญ่านนันั้นทบีที่ดกาเนลินตามอยญ่างเดบียวกนัน เหมมือน
ทญ่านทนันั้งหลายไดด้พวกเราเปป็นตนัวอยญ่าง



3:18 (เพราะวญ่ามบีคนหลายคนทบีที่ประพฤตลิตนัวเปป็นศนัตรทูตญ่อกางเขนของพระครลิสตร์ ซถึที่งขด้าพเจด้าไดด้บอกทญ่านถถึงเรมืที่องของเขาหลาย
ครนันั้งแลด้ว และบนัดนบีนั้ยนังบอกทญ่านอบีกดด้วยนนั้กาตาไหล
3:19 ปลายทางของคนเหลญ่านนันั้นคมือความพลินาศ พระของเขาคมือกระเพาะ เขายกความทบีที่นญ่าอนับอายของเขาขถึนั้นมาโอด้อวด เขา
สนใจในวนัตถยุทางโลก)
3:20 ฝฝ่ายเราเปป็นชาวสวรรคร์ เรารอคอยพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดซถึที่งจะเสดห็จมาจากสวรรคร์ คมือพระเยซทูครลิสตร์เจด้า
3:21 พระองคร์จะทรงเปลบีที่ยนแปลงกายอนันตที่กาตด้อยของเรา ใหด้เหมมือนพระกายอนันทรงสงญ่าราศบีของพระองคร์ ดด้วยฤทธานยุภาพ
ซถึที่งพระองคร์ทรงสามารถปราบสลิที่งสารพนัดลงใตด้อกานาจของพระองคร์

บทนบีนั้โดยหลนักแลด้วประกอบดด้วยคกาเตมือนสตลิตญ่างๆใหด้ผทูด้เชมืที่อแตญ่ละคนดกาเนลินชบีวลิตอนันบรลิสยุทธลิธิ์ ขด้อความของมนัน
แสดงออกถถึงความอญ่อนโยน ความรนัก และคทาแนะนทาททที่ดทซถึที่งควรจทูงใจผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายใหด้อยุทลิศตนตญ่อการปรนนลิบนัตลิองคร์พระเยซทู
ครลิสตร์เจด้า เปาโลเตมือนสตลิผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นใหด้ชมืที่นชมยลินดบี แตญ่เขากห็ตนักเตมือนพวกเขาใหด้ระวนังตนัวดด้วย ครลิสเตบียนทนันั้งหลายตด้อง
ระมนัดระวนังและตมืที่นตนัวตลอดเวลา

จงชชที่นชมยลินดท – แตท่จงระวอังตอัว!
ขด้อ 1: “สยุดทด้ายนบีนั้ พวกพบีที่นด้องของขด้าพเจด้า จงชมืที่นชมยลินดบีในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า การทบีที่ขด้าพเจด้าเขบียนขด้อความเหลญ่านบีนั้ถถึง

ทญ่านซนั้กาอบีก กห็หาเปป็นการลกาบากแกญ่ขด้าพเจด้าไมญ่ แตญ่เปป็นการปลอดภนัยสกาหรนับทญ่านทนันั้งหลาย”
“สคุดทข้ายนทน พวกพทที่นข้องของขข้าพเจข้า” ดทูเหมมือนบอกเปป็นนนัยวญ่าเปาโลกกาลนังจะสรยุปขด้อเขบียนของตน แตญ่คกาพทูดเดบียวกนัน

นบีนั้กห็ถทูกกลญ่าวอบีกครนันั้งในบททบีที่ 4 ขด้อ 8 และมบีความจรลิงอนันยลิที่งใหญญ่อยทูญ่ในทบันงสองขด้อนนันั้น
“จงชชที่นชมยรินดทในองคตพระผผข้เปป็นเจข้า” เปาโลตระหนนักรทูด้ถถึงขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าทยุกสลิที่งทบีที่เรากระทกาควรอยทูญ่ในองคตพระผผข้

เปป็นเจข้าและเขากห็ระวนังตนัวทบีที่จะใหด้คกาแนะนกาเชญ่นนนันั้นเสมอ
ครลิสเตบียนทนันั้งหลายควรชมืที่นชมยลินดบีทบีที่วญ่าพระเจด้าทรงรนักเราจนพระองคร์ไดด้ประทานพระเยซทูใหด้มาสลินั้นพระชนมร์แทนเรา

เพมืที่อทบีที่เราจะไดด้มบีพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดองคร์หนถึที่ง เมมืที่อเราคลิดถถึงบาปทนันั้งหลายของเรา – โดยรทูด้วญ่าคญ่าจด้างของความบาปคมือความตาย 
– เรากห็ควรชมืที่นชมยลินดบีเพราะวญ่ามบีพระองคร์ผทูด้หนถึที่งทบีที่ “ทรงสามารถเปป็นนลิตยร์ทบีที่จะชญ่วยคนทนันั้งปวงทบีที่ไดด้เขด้ามาถถึงพระเจด้าโดยทาง
พระองคร์นนันั้นใหด้ไดด้รนับความรอด เพราะวญ่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยทูญ่เปป็นนลิตยร์เพมืที่อเสนอความใหด้คนเหลญ่านนันั้น” (ฮบ. 7:25)

พระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดของเราทรงสามารถจนัดหาสกาหรนับความตด้องการทยุกอยญ่างของเรา เราพบความเพบียงพอของเราใน
พระองคร์ และเรากระทกาทยุกสลิที่งไดด้โดยพระองคร์ในพละกกาลนังทบีที่พระองคร์ประทานแกญ่เรา

ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายควรชมืที่นชมยลินดบีในพระเยซทู ไมญ่ใชญ่ในสลิที่งตญ่างๆทบีที่เปป็นอนลิจจนังและวญ่างเปลญ่าของโลกนบีนั้ เชญ่น ทรนัพยร์สลินเงลิน
ทองหรมือคกาเยลินยอของมนยุษยร์ ความสยุขของเราควรพกานนักอยทูญ่ในองคร์พระเยซทูครลิสตร์เจด้าและเราไมญ่จกาเปป็นตด้องเสรลิมความชมืที่นชม
ยลินดบีแบบครลิสเตบียนของเราดด้วยความอนลิจจนังหรมือความสนยุกสนานแบบชาวโลก แคญ่ไดด้รทูด้วญ่าพระองคร์ทรงเปป็นมลิตรสหายของเรา
และยนังเปป็นพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดของเราและการไดด้รทูด้วญ่าพระองคร์ทรงเลมือกเราทอัทั้งหลายแลด้วใหด้เปป็นผทูด้รนับใชด้ของพระองคร์และเกลิด
ผลเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดญ่พระองคร์กห็ควรนกาความชมืที่นชมยลินดบีมากทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่จะมบีไดด้มาสทูญ่หนัวใจของมนยุษยร์

“การททที่ขข้าพเจข้าเขทยนขข้อความเหลย่านทนถจึงทย่านซนทาอทก...” ไมญ่ตด้องสงสนัยเลยวญ่าเปาโลกกาลนังอด้างอลิงถถึงคกาเตมือนสตลิตญ่างๆทบีที่
เขาไดด้ใหด้แกญ่ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีแลด้วตอนทบีที่เขาอยทูญ่ตญ่อหนด้ากนับพวกเขา มนันเปป็นไปไดด้วญ่าบทนบีนั้ถทูกเขบียนเปป็นสรยุปยญ่อของ



สลิที่งทบีที่เขาไดด้ประกาศดด้วยวาจาแกญ่พวกเขาแลด้วตอนทบีที่เขาอยทูญ่ในเมมืองฟฟีลลิปปฟี
“...กก็หาเปป็นการลทาบากแกย่ขข้าพเจข้าไมย่” มบีความหมายวญ่ามนันไมญ่ใชญ่ภาระหนนักสกาหรนับเปาโลเลยทบีที่จะกระทกาเชญ่นนบีนั้ เขา

ไมญ่รนังเกบียจทบีที่จะเขบียนสลิที่งทบีที่เขาไดด้ประกาศแกญ่พวกเขาแลด้วดด้วยวาจา เพราะวญ่ามนันเปป็นพระประสงคร์ของพระเจด้าตนันั้งแตญ่แรกและ
สลิที่งทบีที่เปาโลกกาลนังเขบียนอยทูญ่นนันั้นกห็เปป็นขด้อความจากพระเจด้า ไมญ่ใชญ่จากตนัวเขาเพบียงลกาพนัง เมมืที่อพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ประทาน
ขด้อความนนันั้นแกญ่เขา เขากห็เขบียนมนันลงไป – และมนันไมญ่ใชญ่เพมืที่อผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีเทญ่านนันั้น มนันมบีไวด้เพมืที่อผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลาย
ตลอดทนันั้งยยุคแหญ่งพระคยุณ

“...แตย่เปป็นการปลอดภบัยสทาหรบับทย่านทบันงหลาย” กลญ่าวอบีกนนัยหนถึที่ง “ขด้อความทบีที่มบีอยทูญ่ในจดหมายฉบนับนบีนั้จะชญ่วยเสรลิม
สรด้างความมนัที่นคงปลอดภนัยและความแนญ่ใจของทญ่านทนันั้งหลาย และการบนันทถึกสลิที่งเหลญ่านบีนั้ลงไปจะมบีความหมายตญ่อทญ่านทนันั้งหลาย
มากกวญ่าเพบียงการจดจกาคกาสนัที่งทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้ใหด้ไวด้แกญ่พวกทญ่านแลด้วดด้วยตนัวขด้าพเจด้าเอง”

เปาโลทราบวญ่าครลิสเตบียนชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นจะเจอกนับการขญ่มเหง การทดสอบ ความยากลกาบากในระดนับทบีที่
แตกตญ่างกนันไป และเขากห็ทราบวญ่าพวกเขาจะอญ่านจดหมายฉบนับนบีนั้และพบพละกกาลนังและการปลอบประโลมใจ พวกเขาถทูกตนันั้ง
มนัที่นคงในความเชมืที่อนนันั้นแลด้ว แตญ่พวกเขากห็ตด้องการคกาสนัที่งสอนนบีนั้เพมืที่อใหด้อาหารแกญ่จลิตใจทบีที่หลิวของพวกเขาและหนยุนจลิตชทูใจของ
พวกเขาในโมงยามแหญ่งภนัยอนันตรายและการทดลอง

ขด้อ 2: “จงระวนังพวกสยุนนัข จงระวนังบรรดาคนทบีที่ทกาชนัที่ว จงระวนังพวกถมือการเชมือดเนมืนั้อเถมือหนนัง”
บรรดาผทูด้รทูด้ภาษากรบีกบอกเราวญ่าขด้อนบีนั้ควรอญ่านวญ่า “จงระวนังพวกสยุนนัขเหลท่านอัทั้น จงระวนังบรรดาคนทบีที่ทกาชนัที่วเหลท่านอัทั้น จง

ระวนังพวกถมือการเชมือดเนมืนั้อเถมือหนนังเหลท่านอัทั้น” เปาโลกกาลนังอด้างอลิงตรงนบีนั้ – ไมญ่ใชญ่ถถึงภนัยอนันตรายตญ่างๆโดยทนัที่วไป แตญ่ถถึงบยุคคล
เฉพาะเจาะจงตญ่างๆในเมมืองฟฟีลลิปปฟี – บยุคคลเหลญ่านนันั้นทบีที่กลิจกรรมตญ่างๆของตนเปป็นทบีที่ทราบดบีตญ่อผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายทบีที่นนัที่นและเปป็นผทูด้ทบีที่
พวกเขาตด้องระวอัง! ไมญ่วญ่าเปาโลประกาศทบีที่ไหน พญามารกห็โจมตบีเขาและขด้อความของเขา เขาถทูกคนัดคด้านอยทูญ่เสมอและถทูก
รบกวนโดยสายใดสายหนถึที่งของคกาสอนเทห็จทบีที่มบีอกานาจมากสองสาย – ศาสนายลิวและลนัทธลินอสตลิก

จากจดหมายของเปาโลทบีที่สญ่งถถึงครลิสตจนักรชาวเมมืองโคโลสบี เราทราบวญ่าลนัทธลินอสตลิกคมือปปัญหาอนันดนับหนถึที่งททที่นบัที่น ขณะ
ทบีที่ศาสนายลิวเปป็นความกนังวลหลนักในเมมืองฟฟีลลิปปฟี มบีพวกอาจารยร์ในเมมืองฟฟีลลิปปฟีทบีที่เรบียกรด้องใหด้ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นยถึดถมือตามบนัญญนัตลิ
ของโมเสสและเขด้าสยุหนนัตตามแบบของพระราชบนัญญนัตลิ บยุคคลเหลญ่านบีนั้คอยรนังควานครลิสเตบียนเหลญ่านนันั้นอยทูญ่ตลอด คนเหลญ่านบีนั้
เปป็นตนัวกญ่อกวนอยุดมการณร์ของพระครลิสตร์และสรด้างความเสบียหายตญ่อการเผยแพรญ่ขญ่าวประเสรลิฐอนันบรลิสยุทธลิธิ์แหญ่งพระคยุณ

เปาโลไมญ่เกรงใจเลยทบีที่จะเรบียกพวกคนกญ่อความยยุญ่งยากเหลญ่านบีนั้วญ่า “พวกสยุนนัข” เขาไมญ่ไดด้หมายถถึงพวกสยุนนัขทบีที่เปป็นสนัตวร์
เลบีนั้ยงในบด้านซถึที่งถทูกกลญ่าวถถึงในมนัทธลิว 15:26 แตญ่หมายถถึงพวกสยุนนัขของซบีกโลกตะวนันออกทบีที่มบีอารมณร์ฉยุนเฉบียวซถึที่งออกหาเหยมืที่อใน
ตอนกลางคมืน คอยหากลินตามกองขยะ เหญ่าอยทูญ่ตลอด และรอยกนัดของพวกมนันกห็เตห็มไปดด้วยพลิษ เขาจนัดประเภทอาจารยร์สอน
ผลิดเหลญ่านบีนั้– ไมญ่ใชญ่อยทูญ่ในประเภทเดบียวกนับพวกสยุนนัขเฝป้ายามทบีที่พถึที่งพาไดด้และไมญ่ใชญ่กนับพวกสนัตวร์เลบีนั้ยงตนัวนด้อยแสนรทูด้ในบด้าน – แตญ่
กนับพวกหมาขข้างถนน!

มนันเปป็นธรรมเนบียมของพวกยลิวทบีที่จะเรบียกคนตย่างชาตริวญ่าเปป็นพวกสยุนนัข เหมมือนอยญ่างทบีที่เปาโลเองกห็คงกระทกากญ่อนทบีที่เขา
กลนับใจเชมืที่อ แตญ่บนัดนบีนั้เขาใชด้คกานบีนั้เพมืที่ออด้างอลิงถถึงพวกถมือลนัทธลิยลิวและคนเหลญ่านนันั้นทบีที่อยากจะบลิดเบมือนขญ่าวประเสรลิฐ

“จงระวบังบรรดาคนททที่ททาชบัที่ว” พวกถมือลนัทธลิยลิวเหลญ่านบีนั้และนนักเทศนร์คนอมืที่นๆทบีที่สอนผลิดคอยหวญ่านเมลห็ดพนันธยุร์แหญ่งความ



สงสนัยอยทูญ่เสมอ และโดยทางคกาสอนผลิดของพวกเขาๆกห็กกาลนังดทูดพละกกาลนัง ความมนัที่นใจและความกระตมือรมือรด้นซถึที่งความรอดใหด้
แกญ่ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายออกไปเสบีย คนเหลญ่านบีนั้กกาลนังทกาใหด้พวกเขาเรลิที่มเกบียจครด้านในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า โดยเพลิกเฉยโอกาสตญ่างๆใน
การหยลิบยมืที่นขญ่าวดบีแหญ่งความรอด แทนทบีที่จะกระทกาการดบีและนกาความชมืที่นชมยลินดบีมาใหด้ การงานของคนเหลญ่านบีนั้กลนับชนัที่วรด้าย

“จงระวบังพวกถชอการเชชอดเนชนอเถชอหนบัง” คกาๆนบีนั้แปลวญ่าการตบัด และในศาสนายลิวนนันั้น การเขข้าสคุหนบัตเปป็นพลิธบีทบีที่
ศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์พลิธบีหนถึที่ง แตญ่ครทูสอนเทห็จเหลญ่านบีนั้ไดด้ปลด้นเอาความสกาคนัญทางศาสนาอยญ่างแทด้จรลิงออกไปจากพลิธบีนนันั้น โดยลดทอนมนันใหด้
กลายเปป็นเพบียงความเปป็นทางการฝฝ่ายรญ่างกาย คนเหลญ่านบีนั้กกาลนังเรบียกรด้อง (และกกาลนังปฏลิบนัตลิ) พลิธบีเขด้าสยุหนนัตในสมนัยของเปาโล
แบบเดบียวกนับทบีที่บางนลิกายเรบียกรด้องและปฏลิบนัตลิการใหด้บนัพตลิศมาดด้วยนนั้กาในปปัจจยุบนัน – ใหด้เปป็นเพบียงรทูปแบบหนถึที่ง โดยความหมาย
ทบีที่แทด้จรลิงไดด้ถทูกทกาลายลงเสบียแลด้ว

ครลิสเตบียนชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านบีนั้จะตด้องไมญ่มบีสามนัคคบีธรรมกนับ “พวกสยุนนัข” เหลญ่านบีนั้ พวกคนทบีที่กระทกาการชนัที่วเหลญ่านบีนั้ทบีที่
กกาลนังปฏลิบนัตลิความเปป็นพลิธบีการ โดยกระทกาสลิที่งตญ่างๆเพมืที่อใหด้คนยกยญ่องแทนทบีที่จะถวายเกบียรตลิพระเจด้า ดด้วยเหตยุนบีนั้ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้น
จถึงถทูกสนัที่งวญ่า “จงระวอัง!”

ขด้อ 3: “เพราะวญ่าเราทนันั้งหลายเปป็นพวกถมือพลิธบีเขด้าสยุหนนัต คมือเปป็นผทูด้นมนัสการพระเจด้าดด้วยจลิตวลิญญาณ และชมืที่นชมยลินดบี
ในพระเยซทูครลิสตร์ และไมญ่ไดด้ไวด้ใจในเนมืนั้อหนนัง”

เปาโลกกาลนังกลญ่าวตรงนบีนั้วญ่าในพระเยซทูครลิสตร์ โดยทางพระคยุณของพระเจด้าและพระโลหลิตทบีที่ไหลออก เราไดด้รนับสลิที่งนนันั้น
เปป็นมรดกแลด้วซถึที่งพลิธบีเขด้าสยุหนนัตแหญ่งพนันธสนัญญาเดลิมเปป็นสนัญลนักษณร์แสดงถถึง “เหตยุฉะนนันั้นทญ่านจงรทูด้เถลิดวญ่า คนทบีที่เชมืที่อนนัที่นแหละกห็
เปป็นบยุตรของอนับราฮนัม” (กท. 3:7) เรานมนัสการพระเจด้า – ไมญ่ใชญ่ในตนัวอนักษร แตญ่ในจริตวริญญาณ เราชมืที่นชมยลินดบีในองคร์พระผทูด้
เปป็นเจด้า เราถมือกรรมสลิทธลิธิ์และถทูกถมือกรรมสลิทธลิธิ์โดยพระองคร์ผทูด้ทบีที่พนันธสนัญญาเดลิมเปป็นการจนัดเตรบียมและสนัญลนักษณร์แสดงถถึง

พระเยซทูตรนัสวญ่า “จลิตวลิญญาณเปป็นทบีที่ใหด้มบีชบีวลิต สญ่วนเนมืนั้อหนนังไมญ่มบีประโยชนร์อนันใด...” (ยอหร์น 6:63)
เปาโลกลญ่าววญ่า “ดด้วยวญ่าขด้าพเจด้ารทูด้วญ่าในตนัวขด้าพเจด้า (คมือในเนมืนั้อหนนังของขด้าพเจด้า) ไมญ่มบีความดบีประการใดอยทูญ่เลย” (รม.

7:18)
กาลาเทบีย 5:24 บอกเราวญ่า “...ผทูด้ทบีที่เปป็นของพระครลิสตร์ไดด้เอาเนมืนั้อหนนังกนับความอยากและราคะตนัณหาของเนมืนั้อหนนัง

ตรถึงไวด้ทบีที่กางเขนเสบียแลด้ว”
โรม 8:13 กลญ่าววญ่า “เพราะวญ่าถด้าทญ่านทนันั้งหลายดกาเนลินชบีวลิตตามฝฝ่ายเนมืนั้อหนนังแลด้ว ทญ่านจะตด้องตาย แตญ่ถด้าโดยฝฝ่าย

พระวลิญญาณทญ่านไดด้ทกาลายการของฝฝ่ายกายเสบีย ทญ่านกห็จะดการงชบีวลิตไดด้”
เปาโลเขบียนถถึงพบีที่นด้องชาวเมมืองโครลินธร์วญ่า “ทญ่านทบีที่รนัก เมมืที่อเรามบีพระสนัญญาเชญ่นนบีนั้แลด้ว ใหด้เราชการะตนัวเราใหด้ปราศจาก

มลทลินทยุกอยญ่างของเนมืนั้อหนนังและจลิตวลิญญาณ และจงทกาใหด้มบีความบรลิสยุทธลิธิ์ครบถด้วนโดยความเกรงกลนัวพระเจด้า” (2 คร. 7:1)
และใน 1 โครลินธร์ 1:29 เราอญ่านวญ่า “เพมืที่อมลิใหด้เนมืนั้อหนนังใดๆอวดตญ่อพระพนักตรร์พระองคร์ไดด้”
ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายจะตด้องไมญ่มนัที่นใจในเนมืนั้อหนนัง หรมือในสลิที่งตญ่างๆทบีที่อาจถทูกทกาสกาเรห็จไดด้ผญ่านทางเนมืนั้อหนนัง พระครลิสตร์ทรงเปป็น

ผทูด้ทบีที่เรามบีชบีวลิตและไหวตนัวและเปป็นอยทูญ่ในพระองคร์ และเราเปป็นพลเมมืองแหญ่งสวรรคร์ เราเปป็นผทูด้ถมือการเขด้าสยุหนนัตทบีที่แทด้จรลิง เรา
นมนัสการพระเจด้าในจริตวริญญาณ จากหนัวใจทบีที่ไดด้แสดงออกถถึงความเชมืที่ออยญ่างแทด้จรลิงแลด้วในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลด้วขององคร์
พระเยซทูครลิสตร์เจด้า – ไมญ่ใชญ่ในพลิธบีกรรมตญ่างๆหรมือพลิธบีการตญ่างๆแหญ่งเนมืนั้อหนนัง



ความชอบธรรมของพระเจผู้า – ไมท่ใชท่ความชอบธรรมตามบทบอัญญอัตลิ
ขด้อ 4-6: “ถถึงแมด้วญ่าขด้าพเจด้าเองมบีเหตยุทบีที่จะไวด้ใจในเนมืนั้อหนนัง ถด้าผทูด้อมืที่นคลิดวญ่าเขามบีเหตยุผลทบีที่จะไวด้ใจในเนมืนั้อหนนัง ขด้าพเจด้ากห็

มบีมากกวญ่าเขาเสบียอบีก คมือเมมืที่อขด้าพเจด้าเกลิดมาไดด้แปดวนันกห็ไดด้เขด้าสยุหนนัต ขด้าพเจด้าเปป็นชนชาตลิอลิสราเอล ตระกทูลเบนยามลิน เปป็น
ชาตลิฮบีบรทูเกลิดจากชาวฮบีบรทู ในดด้านพระราชบนัญญนัตลิกห็อยทูญ่ในคณะฟารลิสบี ในดด้านความกระตมือรมือรด้นกห็ไดด้ขญ่มเหงครลิสตจนักร ในดด้าน
ความชอบธรรมซถึที่งมบีอยทูญ่โดยพระราชบนัญญนัตลิ ขด้าพเจด้ากห็ไมญ่มบีทบีที่ตลิไดด้”

หากผทูด้ใดบนแผญ่นดลินโลกมบีสลิทธลิธิ์อวดไดด้ในความชอบธรรมตามบทบนัญญนัตลิ ผทูด้นนันั้นกห็คงเปป็นอนัครททูตเปาโล:
“เกริดมาไดข้แปดวบันกก็ไดข้เขข้าสคุหนบัต” – ซถึที่งบญ่งบอกวญ่าเขาเปป็นยลิวแทด้ พวกคนอลิชมาเอลเขด้าสยุหนนัตเมมืที่อพวกเขามบีอายยุสลิบ

สามปฟี พวกเขด้าจารบีตยลิว (พวกคนตญ่างชาตลิทบีที่หนันมานนับถมือศาสนายลิว) สามารถเขด้าสยุหนนัตตอนอายยุเทญ่าใดกห็ไดด้เมมืที่อพวกเขา
เปลบีที่ยนมานนับถมือศาสนายลิว แตญ่เปาโลเขด้าสยุหนนัตตามบทบนัญญนัตลิในวนันทบีที่แปด และเขาไมญ่เคยลมืมขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าเขาเปป็นยลิวแทด้
คนหนถึที่ง ไมญ่วญ่าเขาเดลินทางไปทบีที่ใดเขากห็พยายามกลญ่าวขด้อความของพระเจด้าเรมืที่องพระคยุณของพระเจด้าแกย่พวกยริวกย่อนในธรรม
ศาลา เขามบีภาระใจหนนักมากสกาหรนับชนชาตลิของเขาเอง

ในโรม 9:1-3 เขากลญ่าววญ่า “ขด้าพเจด้าพทูดตามความจรลิงในพระครลิสตร์ ขด้าพเจด้าไมญ่ไดด้มยุสา ใจสกานถึกผลิดชอบของขด้าพเจด้า
เปป็นพยานฝฝ่ายขด้าพเจด้าโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ดด้วยวญ่า ขด้าพเจด้ามบีความทยุกขร์หนนักและเสบียใจเสมอมลิไดด้ขาด เพราะวย่าขข้าพเจข้า
ปรารถนาจะใหข้ขข้าพเจข้าเองถผกสาปใหข้ตบัดขาดจากพระครริสตต เพราะเหก็นแกย่พทที่นข้องของขข้าพเจข้า คชอญาตริของขข้าพเจข้าตามเนชนอ
หนบัง!”

ในคราวหนถึที่ง หลนังจากเปาโลไดด้กลญ่าวคกาเทศนาแกญ่ชนชาตลิของเขาแลด้วและพวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะฟฝังขด้อความของเขา 
เขากห็รด้องออกมาวญ่า “ใหข้เลชอดของทย่านทบันงหลายตกบนศทรษะของทย่านเองเถริด! ขด้าพเจด้ากห็ปราศจากเลมือดนนันั้นแลด้ว ตนันั้งแตญ่นบีนั้ไป
ขด้าพเจด้าจะไปหาคนตญ่างชาตลิ” (กลิจการ 18:6)

เปาโลกลายเปป็นผทูด้รนับใชด้แกญ่คนตญ่างชาตลิ โดยถทูกพระเจด้าแตญ่งตนันั้งใหด้ไปกลญ่าวขด้อความแหญ่งพระคยุณของพระเจด้าแกญ่คน
เหลญ่านนันั้น แตญ่ถถึงจะเปป็นเชญ่นนนันั้น เขากห็กลญ่าววญ่า “แกย่พวกยริวกย่อน” (รม. 1:16) และเมมืที่อใดกห็ตาม แหญ่งหนใดกห็ตามทบีที่เขามบีโอกาส 
เขากห็กลญ่าวขด้อความแหญ่งพระคยุณของพระเจด้าแกญ่พวกยลิว ในโรม 10:1 เขากลญ่าววญ่า “พบีที่นด้องทนันั้งหลาย ความปรารถนาในจลิตใจ
ของขด้าพเจด้าและคกาวลิงวอนขอตญ่อพระเจด้าเพมืที่อคนอลิสราเอลนนันั้น คชอขอใหข้เขารอด” ผมอยากรทูด้จรลิงๆวญ่าเราทนันั้งหลายทบีที่บนังเกลิด
ใหมญ่แลด้วมบีภาระใจเพมืที่อชนรญ่วมชาตลิของเราเหมมือนกนับทบีที่เปาโลมบีเพมืที่อพวกยลิวไหม ถด้าไมญ่ เรากก็ควรมท

“...ขข้าพเจข้าเปป็นชนชาตริอริสราเอล...” นบีที่เปป็นชมืที่อทางศาสนาของประชาชาตลิทบีที่เปาโลเปป็นสมาชลิก และมนันมบีความหมาย
อยญ่างมากตญ่อยลิวคนหนถึที่งทบีที่เครญ่งศาสนา เปาโลไมญ่ไดด้ลดทอนคคุณคย่าทางวบัตถคุแหญ่งชนชาตลิของเขา แตญ่สกาหรนับเขาแลด้วสนัญชาตลิ
ฝฝ่ายวริญญาณของเขามบีเกบียรตลิมากยลิที่งกวญ่า บนัดนบีนั้เขาเปป็นบยุตรคนหนถึที่งของพระเจด้าแลด้วและความเปป็นพลเมมืองของเขากห็อยทูญ่ใน
สวรรคร์ แตญ่การไดด้มาจากประชาชาตลิอลิสราเอล การไดด้เปป็นยลิวแทด้คนหนถึที่งกห็เปป็นอภลิสลิทธลิธิ์อยญ่างหนถึที่งสกาหรนับเปาโลซถึที่งเขาไมญ่เคย
ลมืมเลย

“...ตระกผลเบนยามริน...” ชญ่างเปป็นตระกทูลทบีที่นญ่าเปป็นลทูกหลานจรลิงๆ! ผทูด้แตญ่งเพลงสดยุดบีพทูดถถึงเขาวญ่าเปป็น “เบนยามลินผทูด้
นด้อย” (สดด. 68:27) คนอลิสราเอลภาคภทูมลิใจในการเปป็นคนของตระกทูลเบนยามลิน 

“...เปป็นชาตริฮทบรผเกริดจากชาวฮทบรผ...” บด้านของเปาโลอยทูญ่ในเมมืองทารซนัส เขาเปป็นคนทบีที่มบีการศถึกษาสทูง โดยไดด้เรบียนรทูด้



ภายใตด้กามาลลิเอลผทูด้เปป็นครทูทบีที่ยลิที่งใหญญ่ทบีที่สยุดในสมนัยของเขา (กลิจการ 5:34; 22:3) ไมญ่มบีโลหลิตของคนตญ่างชาตลิไหลเวบียนอยทูญ่ใน
เสด้นเลมือดของอนัครททูตเปาโลเลย เขาเปป็นทายาทของคนฮบีบรทู ไมญ่ตด้องสงสนัยเลยวญ่าในชญ่วงวนัยหนยุญ่มของเขา เปาโลใหด้คยุณคญ่ามากๆ
ตญ่อชาตลิตระกทูลอนันบรลิสยุทธลิธิ์ไรด้สลิที่งเจมือปนของตน และมนันกห็คงชญ่วยเขาอยญ่างมากในการเปป็นรนับบบียลิว แตญ่วญ่าภายใตด้พระคยุณของ
พระเจด้าแลด้วมนันกลนับไมญ่ชญ่วยอะไรเขาเลยแมด้แตญ่นลิดเดบียว 

“...ในดข้านพระราชบบัญญบัตริกก็อยผย่ในคณะฟารริสท” เปาโลเปป็นคนทบีที่เครญ่งครนัดมากในสญ่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกนับความเชมืที่อมนัที่นทาง
ศาสนาของเขา เขาใหด้การตญ่อหนด้ากษนัตรลิยร์อากรลิปปาวญ่าเขาอยทูญ่ในคณะทบีที่เครญ่งครนัดทบีที่สยุดของพวกฟารลิสบีและเขาถมือปฏลิบนัตลิตามพ
ระราชบนัญญนัตลิในทยุกรายละเอบียด

ในบททบีที่ยบีที่สลิบสามของหนนังสมือมนัทธลิว พวกฟารลิสบีไดด้รนับคกาตกาหนลิอยญ่างรยุนแรงจากพระเยซทูครลิสตร์เจด้า พระองคร์ทรงตกาหนลิ
พวกเขาเพราะความยโสของพวกเขา การประพฤตลิตนัวนญ่าเลมืที่อมใสแตย่ภายนอกของพวกเขาซถึที่งตรงขด้ามกนับความเสมืที่อมทรามททที่
อยผย่ภายในของพวกเขา พระองคร์ทรงเรบียกพวกเขาวญ่า “อคุโมงคตฝฝังศพซจึที่งฉาบดข้วยปผนขาว ขข้างนอกดผงดงามจรริงๆ แตย่ขข้างใน
เตก็มไปดข้วยกระดผกคนตายและการโสโครกสารพบัด”

พวกฟารลิสบีบางคนเปป็นพวกสยุดโตญ่งทางการเมมือง คนอมืที่นๆกห็เปป็นพวกรนักชาตลิอยญ่างกระตมือรมือรด้น บด้างกห็ตญ่อตด้านพวกโรม 
บด้างกห็ยถึดมนัที่นตามบนัญญนัตลิของโมเสสอยญ่างเหนบียวแนญ่น และพวกเขากห็หาวญ่าผทูด้ใดกห็ตามทบีที่ไมญ่ยถึดถมือปฏลิบนัตลิตามทคุกรายละเอทยดของ
พระราชบนัญญนัตลิสมควรตกนรกหมกไหมด้ พวกฟารลิสบีมบีหลาย “ประเภท” เหมมือนกนับทบีที่มบีสมาชลิกครลิสตจนักรหลายประเภทใน
ปปัจจยุบนัน แตญ่เปาโลเคยถทูกจนัดอยทูญ่ในชนชนันั้นทบีที่ดบีกวญ่าและเทบีที่ยงธรรม เขาเคยดกาเนลินชบีวลิตตาม “คณะทบีที่เครญ่งครนัดทบีที่สยุด” ของพวก
เขา และเขาปฏลิบนัตลิตามพระราชบนัญญนัตลิดด้วยสลินั้นสยุดใจของตน – จนกระทนัที่งเขาไดด้พบกนับพระเยซทูระหวญ่างทางไปยนังเมมือง
ดามนัสกนัส!

“ในดข้านความกระตชอรชอรข้นกก็ไดข้ขย่มเหงครริสตจบักร” การขญ่มเหงครลิสตจนักรของเปาโลไดด้รนับคกาชมเชยอยญ่างมากใน
สายตาของพวกฟารลิสบี เขาคลิดวญ่าตนกกาลนังชญ่วยเหลมือพระเจด้าในความมยุญ่งมนัที่นของเขาทบีที่จะกกาจนัดพวกครลิสเตบียนยยุคตด้นใหด้พด้นไป 
เนมืที่องจากเขาเปป็นสมาชลิกคนหนถึที่งของสภาซานเฮดรลิน จถึงเปป็นไปไดด้ทบีที่เขาอาจอยทูญ่ในเหตยุการณร์ตอนทบีที่พระเยซทูเจด้าทรงถทูก
พลิจารณาคดบีดด้วย เขาทราบหลายเรมืที่องเกบีที่ยวกนับพวกคนทบีที่ตลิดตามพระครลิสตร์ และเขากห็มยุญ่งมนัที่นทบีที่จะจนับกยุมคนเหลญ่านนันั้นใหด้มาก
ทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่จะทกาไดด้และเหยบียบยที่กาพระนามของพระเยซทู

ในกลิจการ 8:3 เราอญ่านวญ่า “ฝฝ่ายเซาโลพยายามททาลายครริสตจบักร โดยเขข้าไปฉคุดลากชายหญริงจากทคุกบข้านทคุกเรชอน
เอาไปจทาไวข้ในคคุก” แตญ่แลด้ววนันหนถึที่งขณะทบีที่เขากกาลนังเดลินทางไปยนังเมมืองดามนัสกนัส เขากห็ไดด้ยลินพระสยุรเสบียงทบีที่จนับกยุมเขาใหด้เขด้าอยทูญ่
ฝฝ่ายพระเยซทูและขญ่าวประเสรลิฐอนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีแหญ่งพระคยุณของพระเจด้า! ขณะนนันั้นเองเปาโลกห็ถามวญ่า “พระองคร์เจด้าขด้า 
พระองคร์ประสงคร์จะใหด้ขด้าพระองคร์ทกาอะไร” จนกระทนัที่งเขาถทูกตนัดศบีรษะในการพลบีชบีพ เขาเปป็นทาสรนับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงคนหนถึที่งของ
พระเยซทูครลิสตร์

“...ในดข้านความชอบธรรมซจึที่งมทอยผย่โดยพระราชบบัญญบัตริ ขข้าพเจข้ากก็ไมย่มทททที่ตริไดข้” เปาโลปฏลิบนัตลิตามพระราชบนัญญนัตลิใน
ทยุกรายละเอบียดและหนด้าทบีที่อยญ่างเครญ่งครนัดเสบียจนไมญ่มบีฟารลิสบีคนใด – ไมญ่วญ่าคนๆนนันั้นจะเครญ่งครนัดขนาดไหน – สามารถชบีนั้นลินั้ว
กลญ่าวหาเขาวญ่าหยญ่อนยานหรมือไมญ่ถมือพลิธบีกรรมใดๆของพระราชบนัญญนัตลิไดด้

ใชญ่แลด้วครนับ ในสญ่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกนับพระราชบนัญญนัตลิ เขาไมญ่มบีทบีที่ตลิ เขาคนนทนแหละ – เซาโลแหย่งทารซบัส! ไดด้รนับพลิธบีเขด้า



สยุหนนัตเมมืที่ออายยุไดด้แปดวนัน เปป็นยลิวแทด้ อยทูญ่ในชนชาตลิอลิสราเอลและเปป็นคนตระกทูลเบนยามลิน เปป็นชาตลิฮบีบรทูเกลิดจากชาวฮบีบรทู 
เปฟีปี่ยมลด้นดด้วยความภาคภทูมลิใจดด้านชนชาตลิ ในดด้านพระราชบนัญญนัตลิ เขากห็เปป็นฟารลิสบีคนหนถึที่ง กลญ่าวในแงญ่ศาสนาแลด้ว เขากห็ไรด้ทบีที่ตลิ
จรลิงๆ ในดด้านความรด้อนรน เขากห็ขญ่มเหงครลิสตจนักร เปาโลไมญ่ไดด้เกบียจครด้านในศาสนาของตน – เขาทยุญ่มเทพลนังงานทนันั้งหมดของ
ตนใหด้แกญ่การทกาลายลด้างคนเหลญ่านนันั้นทบีที่เขาถมือวญ่าเปป็นศนัตรทูของพระเยโฮวาหร์พระเจด้าและศาสนาของบรรพบยุรยุษของเขา ในดด้าน
ความชอบธรรมซถึที่งมาจากพระราชบนัญญนัตลิ เขาไมญ่มบีทบีที่ตลิ

เมมืที่อคยุณสมบนัตลิอนันโดดเดญ่นเหลญ่านบีนั้ถทูกรวมเขด้าดด้วยกนัน เรากห็ตระหนนักวญ่าจากมยุมมองดด้านเชมืนั้อชาตลิและศาสนา พวกมนันกห็
มบีความหมายอยญ่างมากตญ่อเปาโล แตญ่ในสญ่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกนับพระคยุณของพระเจด้าและความรอดโดยพระคยุณแลด้ว เขากห็ใหด้การ
วญ่าเขายลิที่งกวญ่าเตห็มใจ – ใชญ่แลด้ว ดบีใจดด้วยซนั้กา – ทบีที่จะสละทลินั้งททุกสลิที่งเพมืที่อเหห็นแกญ่พระครลิสตร์ เขาไมญ่เคยโมด้หรมือโอด้อวดสนักครนันั้ง
นอกจากในพระคยุณของพระเจด้า เขาถวายเกบียรตลิและการนมนัสการแดญ่พระเยซทูครลิสตร์เจด้าเสมอ – พระองคร์ผทูด้ทรงควรคญ่าแกญ่
เกบียรตลิและการนมนัสการทนันั้งปวง

ชญ่างเปป็นคกาพยานอนันยลิที่งใหญญ่ทบีที่เปาโลใหด้ไวด้ในสองขด้อถนัดไป!
ขด้อ 7 และ 8: “แตญ่วญ่าสลิที่งใดทบีที่เคยเปป็นคยุณประโยชนร์แกญ่ขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าถมือวญ่าสลิที่งนนันั้นไรด้ประโยชนร์แลด้วเพมืที่อเหห็นแกญ่พระ

ครลิสตร์ ทบีที่จรลิงขด้าพเจด้าถมือวญ่าสลิที่งสารพนัดไรด้ประโยชนร์เพราะเหห็นแกญ่ความประเสรลิฐแหญ่งความรทูด้ถถึงพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูด้เปป็น
เจด้าของขด้าพเจด้า เพราะเหตยุพระองคร์ ขด้าพเจด้าจถึงไดด้ยอมสละสลิที่งสารพนัด และถมือวญ่าสลิที่งเหลญ่านนันั้นเปป็นเหมมือนหยากเยมืที่อ เพมืที่อ
ขด้าพเจด้าจะไดด้พระครลิสตร์”

“...สริที่งใดททที่เคยเปป็นคคุณประโยชนตแกย่ขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าถชอวย่าสริที่งนบันนไรข้ประโยชนตแลข้วเพชที่อเหก็นแกย่พระครริสตต” ขด้อไดด้
เปรบียบดด้านชาตลิกกาเนลิด การศถึกษา ความรที่การวยและสถานะทางสนังคมมบีคญ่าเปป็นศทูนยร์เมมืที่อพทูดถถึงความรอดโดยพระคยุณผญ่านทาง
ความเชมืที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซทู กญ่อนทบีที่เปาโลไดด้พบกนับพระเยซทูระหวญ่างทางไปยนังเมมืองดามนัสกนัส เขาเคยมองวญ่า
สลิที่งเหลญ่านบีนั้เปป็นประโยชนร์ มบีความสกาคนัญมากและเปป็นขด้อไดด้เปรบียบสกาหรนับตน แตญ่เมมืที่อเขาไดด้พบกนับพระเยซทู เขากห็สทูญเสบียสลิที่ง
เหลญ่านบีนั้ทนันั้งหมด เขาถามวญ่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์ประสงคร์จะใหด้ขด้าพระองคร์ทกาอะไร” และตนันั้งแตญ่ชนัที่วขณะนนันั้นเปป็นตด้นมา
เขากห็ฟปังแตญ่พระประสงคร์ขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าและปรนนริบบัตริพระองคตแตย่เพทยงผผข้เดทยว

ขณะทบีที่เปาโลนนัที่งอยทูญ่ในคยุกใตด้ดลินของโรมและพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงดลใจเขาใหด้เขบียนจดหมายฉบนับนบีนั้แบบคกาตญ่อคกา
เขากห็ถมือวญ่าสลิที่งเหลญ่านนันั้นเคยมบีความหมายมากเหลมือเกลินตญ่อเขากญ่อนทบีที่เขาไดด้พบกนับพระเยซทู และตระหนนักวญ่าในความเปป็นจรลิง
แลด้ว พวกมนันเปป็นตนัวขนัดขวางและเปป็นอยุปสรรคตญ่อความรอดของเขา กญ่อนเขาไดด้พบกนับพระเยซทู เขากห็พถึที่งพาสลิที่งเหลญ่านนันั้น แตญ่
บนัดนบีนั้พระครลิสตร์ทรงเปป็นทยุกอยญ่างสกาหรนับเขาแลด้ว

หากเปาโลเปป็นเพบียงชาวประมงหรมือคนเกห็บภาษบีคนหนถึที่ง เขากห็คงถทูกเปลบีที่ยนความเชมืที่อไปแลด้วตอนทบีที่พระเยซทูทรง
เทศนาและสนัที่งสอนในทด้องถนนของกรยุงเยรทูซาเลห็ม แตญ่วญ่าขณะนนันั้นเขากกาลนังวางใจในชาตลิกกาเนลิดของตน ในขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าเขา
เปป็นยลิวทบีที่มบีการศถึกษา ไรด้ทบีที่ตลิภายใตด้พระราชบนัญญนัตลิ สลิที่งเหลญ่านบีนั้ไดด้ทกาใหด้เขาเกลิดแนวคลิดทบีที่ไมญ่เหมาะสมเกบีที่ยวกนับอยุปนลิสนัยของตน 
และแทนทบีที่จะตด้อนรนับพระเยซทู เขากลนับเกลบียดชนังและขญ่มเหงคนทนันั้งปวงทบีที่อยทูญ่ใน “ทางนนันั้นคมือพระเยซทู” แตญ่บนัดนบีนั้ เขาไดด้สละทลินั้ง
การพถึที่งพาสลิที่งเหลญ่านบีนั้และนนับวญ่าพวกมนันเปป็นสลิที่งทบีที่ถทูกสทูญเสบียไปแลด้วเพราะเหห็นแกญ่พระครลิสตร์ เมมืที่อเทบียบกนับพระเยซทูครลิสตร์เจด้า
และความรอดของพระองคร์แลด้ว สลิที่งเหลญ่านบีนั้ไมญ่มบีคญ่าอะไรเลย



“...เพราะเหก็นแกย่ความประเสรริฐแหย่งความรผข้ถจึงพระเยซผครริสตตองคตพระผผข้เปป็นเจข้าของขข้าพเจข้า...” เรามบีสกานวนภาษา
ฮบีบรทูตรงนบีนั้ทบีที่สมืที่อถถึงความรผข้อบันดทเลริศ สกาหรนับเปาโล ทยุกสลิที่งทบีที่เหลมือนนันั้นไรด้คญ่าเมมืที่อเปรบียบเทบียบกนับความรทูด้เกบีที่ยวกนับพระเยซทูครลิสตร์ 
เขานนับวญ่ามนันเปป็นความชมืที่นชมยลินดบีทบีที่จะสทูญเสบียทยุกสลิที่งทบีที่เหลมือทบีที่เขาเคยมบีเพมืที่อทบีที่จะไดข้รบับความรทูด้นนันั้น เขาเตห็มใจทบีที่จะจกานนทยุกสลิที่ง
และทนทยุกขร์สลิที่งใดกห็ไดด้เพมืที่อเหห็นแกญ่ความรทูด้อนันดบีเลลิศนนันั้นทบีที่เขาไดด้รนับผญ่านทางการรทูด้จนักพระครลิสตร์ในแบบทบีที่เปฟีปี่ยมลด้นทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่เปป็น
ไปไดด้

เมมืที่อเซาโลแหญ่งทารซนัสกลายเปป็นอนัครททูตเปาโลและตด้อนรนับพระเยซทูเปป็นพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอด เขากห็สละทลินั้งความหวนังทนันั้ง
สลินั้นทบีที่จะไดด้รนับเกบียรตลิและความโดดเดญ่นในแงญ่ของมนยุษยร์ เขาเสบียสละทยุกสลิที่งทบีที่สามารถทกาใหด้เขาไดด้รนับประโยชนร์ สถานะทาง
สนังคมและความสะดวกสบาย เขาเสบียสละมลิตรสหายของตน เขาถทูกตนัดออกจากคนเหลญ่านนันั้นทบีที่เขารนักมากเหลมือเกลิน กระนนันั้น
เขากห็ไมญ่จมปลนักหรมือโศกเศรด้าเพราะขด้อเทห็จจรลิงเหลญ่านบีนั้ เขานนับวญ่ามนันเปป็นความชมืที่นชมยลินดบีทบีที่จะเสบียสละเพมืที่อทบีที่จะไดด้รนับ
ประโยชนร์ในพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอด และทบีที่จะสามารถถวายตนัวเขาเอง ความรนักของเขา ความทยุญ่มเทของเขาแดญ่พระครลิสตร์ผทูด้ทรง
ชญ่วยเขาใหด้รอดแลด้ว เขาสละทลินั้งทยุกสลิที่งเพมืที่อทบีที่จะมบีสญ่วนในพระพรเหลญ่านนันั้นทบีที่พระเยซทูเทญ่านนันั้นทรงสามารถประทานแกญ่เขาไดด้ – 
พระพรตญ่างๆทบีที่มบีแตญ่ครลิสเตบียนเทญ่านนันั้นทบีที่รทูด้

“...เพราะเหตคุพระองคต ขข้าพเจข้าจจึงไดข้ยอมสละสริที่งสารพบัด...” ใหด้เราพลิจารณาสองสามสลิที่งทบีที่เปาโลไดด้สทูญเสบียเมมืที่อเขา
เปลบีที่ยนความเชมืที่อเปป็นครลิสเตบียนและกลายเปป็นผทูด้รนับใชด้คนหนถึที่งของขญ่าวประเสรลิฐแหญ่งพระคยุณอนันบรลิสยุทธลิธิ์:

กญ่อนทบีที่เปาโลเปลบีที่ยนความเชมืที่อ เขากห็มบีความมนัที่นคงทางการเงลิน และเขาใชด้ชบีวลิตอยทูญ่เหนมือมยุมมองโดยเฉลบีที่ยของความ
สบายและสลิที่งดบๆี ของชบีวลิตเมมืที่อกลญ่าวในแงญ่ของเนมืนั้อหนนัง หากเขาไมญ่ใชญ่คนมนัที่งมบี หากเขาไมญ่ไดด้มาจากครอบครนัวมบีอนันจะกลิน เขากห็
คงไมญ่มบีขด้อไดด้เปรบียบทางการศถึกษาเชญ่นนนันั้น และเขากห็คงไมญ่ไดด้เปป็นสมาชลิกคนหนถึที่งของสภาซานเฮดรลิน โดยดการงตกาแหนญ่งอนัน
ทรงเกบียรตลิในคณะของพวกฟารลิสบี 

แตญ่ดทูเขาตอนนบีนั้สลิ – ในความยากจน ตลิดคยุก อาจหลิวกระหาย และเหนห็บหนาวอยญ่างแนญ่นอนในความเปฟียกชมืนั้นแหญ่ง
หด้องขนังของเขา ในระหวญ่างการรนับใชด้ของเขา เขาพถึที่งพาแรงงานของตนในฐานะเปป็นชญ่างทกาเตห็นทร์เพมืที่อหาเลบีนั้ยงชบีพ (กลิจการ 
18:3) มบีหลายครนันั้งเมมืที่อของขวนัญตญ่างๆจากมลิตรสหายของเขาจนัดหาสกาหรนับความตด้องการตญ่างๆของเขา ความสบายใดกห็ตาม
ของชบีวลิตของเขากญ่อนเปลบีที่ยนความเชมืที่อ เขาไดด้สละทลินั้งพวกมนันดด้วยความเตห็มใจเพมืที่อเหห็นแกญ่พระครลิสตร์

เปป็นทบีที่สนังเกตวญ่าพระวจนะของพระเจด้าไมญ่ไดด้กลญ่าวถถึงครอบครนัวของเปาโล ผมไมญ่สงสนัยเลยวญ่าเขาถทูกตนัดขาดจากพวก
เขาตนันั้งแตญ่วนันแรกทบีที่เขาเปลบีที่ยนความเชมืที่อ เราทราบจากคกาพยานของเขาวญ่าบลิดามารดาของเขาเปป็นชาวยลิวทนันั้งคทูญ่ – มลิฉะนนันั้นเขากห็
คงเปป็น “ชาตลิฮบีบรทูเกลิดจากชาวฮบีบรทู” ไมญ่ไดด้ แตญ่เมมืที่อเขาตด้อนรนับความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน มนันกห็เปป็นไปไดด้อยญ่างยลิที่งวญ่าคนเหลญ่านนันั้น
ตนัดขาดเขาแลด้ว เปป็นไปไดด้เชญ่นกนันวญ่าพวกเขาไดด้จนัดงานศพและประกาศใหด้คนรทูด้วญ่าเขาตายไปแลด้ว เหมมือนอยญ่างทบีที่เปป็น
ธรรมเนบียมในวนันนบีนั้เมมืที่อยลิวคนหนถึที่งกลายเปป็นครลิสเตบียนทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้ว ใน 2 โครลินธร์ 11:23-28 เปาโลกลญ่าวถถึงการตรากตรกา
ทกางานหนนัก การถทูกเฆบีที่ยนตบี การถทูกหลินขวด้าง การตลิดคยุก การผจญภนัยเรมือแตก ภนัยอนันตรายตญ่างๆ ความเหนห็ดเหนมืที่อย การเดลิน
ทาง ความเจห็บปวด ความหลิว ความกระหาย ความเหนห็บหนาว และความเปลมือยเปลญ่าของตน ดทูเหมมือนวญ่าเขามบีความสบาย
ฝฝ่ายรญ่างกายนด้อยมากในอาชบีพของเขาในฐานะผทูด้ประกาศขญ่าวประเสรลิฐและมลิชชนันนารบีคนหนถึที่ง พวกเราสญ่วนใหญญ่ทยุกวนันนบีนั้มบี
ชบีวลิตอยทูญ่อยญ่างราชาเมมืที่อเทบียบกนับชบีวลิตของเปาโลหลนังจากการเปลบีที่ยนความเชมืที่อของเขา – และนบีที่กห็เปป็นจรลิงสกาหรนับผทูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆ



อบีกมากมายในสมนัยแรกๆของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน
แนญ่นอนอยญ่างยลิที่งวญ่าเปาโลไดด้สทูญเสบียชมืที่อเสบียงทางศาสนาของตน! กญ่อนการเปลบีที่ยนความเชมืที่อของเขา พวกธรรมาจารยร์

พวกฟารลิสบีและพวกผทูด้ปกครองทญ่ามกลางพวกยลิวมองเขาวญ่าเปป็นรนับบบีหนยุญ่มทบีที่มบีอนาคตไกล เปป็นผทูด้ทบีที่พวกเขาใหด้ความเคารพ
นนับถมืออยญ่างสทูง พวกเขาตระหนนักถถึงขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่านบีที่คมือชายหนยุญ่มคนหนถึที่งทบีที่จะมบีคญ่าอยญ่างมากตญ่อความเชมืที่อแบบยลิว แตญ่ใน 1 โค
รลินธร์ 4:13 เขาใหด้การวญ่าพวกอนัครททูต “กลายเปป็นเหมชอนกากเดนของโลก...ราคทของสริที่งสารพบัด” ใชญ่แลด้วครนับ เปาโลไดด้สทูญเสบีย
ชมืที่อเสบียงทางศาสนาของตน แตญ่แมด้วญ่าจะตลิดคยุก หลิว เหนห็บหนาว แทบไมญ่มบีเสมืนั้อผด้าจะใสญ่ มนันกห็ไมญ่มบีบนันทถึกไวด้เลยวญ่าเขาเคยบญ่น 
เขาชมืที่นชมยลินดบีทบีที่วญ่าเขาสามารถสทูญเสบียทยุกสลิที่งเพมืที่อพระเยซทูไดด้!

“...และถชอวย่าสริที่งเหลย่านบันนเปป็นเหมชอนหยากเยชที่อ...” คกากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “หยากเยมืที่อ” มบีความหมายวญ่า กากหรมือ
เศษเดน – สลิที่งตญ่างๆทบีที่ถทูกโยนทลินั้งเพราะไมญ่มบีคญ่า ไรด้ประโยชนร์ แกลบ เศษอาหารจากโตอ๊ะกลินขด้าว ชลินั้นสญ่วนของสนัตวร์ทบีที่ถทูกฆญ่าซถึที่งใชด้
ประโยชนร์ไมญ่ไดด้ สลิที่งโสโครกทยุกประเภท

เปาโลใชด้ภาษารยุนแรงทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่ทกาไดด้เพมืที่อแสดงออกถถึงความไรด้คญ่าอยญ่างสลินั้นเชลิงของขด้อไดด้เปรบียบภายนอกใดกห็ตามทบีที่
จะเพลิที่มเขด้ากนับความรอดโดยพระคยุณผญ่านทางความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลด้วของพระเยซทูครลิสตร์ ในสญ่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกนับ
ความชอบธรรมตญ่อพระพนักตรร์พระเจด้า ขด้อไดด้เปรบียบดด้านชาตลิกกาเนลิด ศบีลธรรม ศาสนาอนันงดงาม คกาอธลิษฐานอนันไพเราะ และ
การใหด้ทานอยญ่างสนัตยร์ซมืที่อจะตด้องถทูกปปัดทลินั้งและถทูกประกาศวญ่าเปป็น “ตะกอน” เมมืที่อเทบียบกนับพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซทู
ครลิสตร์และพระคยุณมหนัศจรรยร์ของพระเจด้าทบีที่ชญ่วยเราทนันั้งหลายใหด้รอด

“...เพชที่อขข้าพเจข้าจะไดข้พระครริสตต” วลบีนบีนั้แปลถทูกตด้องกวญ่า “เพมืที่อขด้าพเจด้าจะชนะ (win) พระครลิสตร์” คกาวญ่า “ชนะ” 
อาจทกาใหด้บางคนคลิดวญ่าเราชนะความรอดโดยการกระทกาตญ่างๆของเรา หรมือโดยคยุณความดบีของเราเอง และนนัที่นไมญ่ใชญ่ความ
จรลิง! เราไดผู้ความรอดโดยการตด้อนรนับพระเยซทูโดยความเชมืที่อ มนันเปป็นพระคยุณของพระเจด้าทบีที่ไดด้นกาความรนักของพระองคร์ลงมาสทูญ่
มนยุษยร์ (ยอหร์น 3:16; ฮบ. 2:9)

ในยอหร์น 15:16 พระเยซทูตรนัสวญ่า “ทญ่านทนันั้งหลายไมญ่ไดด้เลมือกเรา แตญ่เราไดด้เลมือกทญ่านทนันั้งหลาย...” แนญ่นอนวญ่าเรา
ตข้อนรบับพระเยซทู และในแงญ่นนันั้นเราเลมือกพระองคร์ แตญ่มนันเปป็นการตนัดสลินพระทนัยเลมือกของพระองคต์ตนันั้งแตญ่ตด้นทบีที่ทกาใหด้การตนัดสลิน
ใจเลมือกของเราเปป็นไปไดด้ มนันเปป็นเพราะพระคยุณของพระเจด้าทบีที่ความรนักของพระองคร์ไดด้ถทูกนกาลงมาสทูญ่มนยุษยร์ พระเยซทูครลิสตร์
ทรงรนับโทษแทนเราและทรงแบกรนับบาปของเราบนกางเขนนนันั้น และในพระองคร์เทญ่านนันั้นทบีที่เราทนันั้งหลายจะรอดไดด้

ขด้อ 9: “และจะไดด้ปรากฏอยทูญ่ในพระองคร์ ไมญ่มบีความชอบธรรมของขด้าพเจด้าเองซถึที่งไดด้มาโดยพระราชบนัญญนัตลิ แตญ่มบีมา
โดยความเชมืที่อในพระครลิสตร์ เปป็นความชอบธรรมซถึที่งมาจากพระเจด้าโดยความเชมืที่อ”

วลบีสยุดทด้ายของขด้อ 8 นกาไปสทูญ่วลบีแรกของขด้อ 9: “เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้พระครลิสตร์ – และจะไดข้ปรากฏอยผย่ในพระองคต” 
ในวนันยลิที่งใหญญ่นนันั้นเมมืที่อเปาโลจะยมืนอยทูญ่ตญ่อพระพนักตรร์พระเจด้า เขากห็อยากทบีที่จะถทูกพบวญ่าอยทูญ่ในพระครริสตต โดยพถึที่งพาพระเยซทูแตญ่
เพบียงผทูด้เดบียวสกาหรนับความรอด – ไมญ่ใชญ่พถึที่งพาคยุณความดบีของตนัวเขาเอง เขาเขบียนถถึงพบีที่นด้องชาวเมมืองโคโลสบีวญ่า “ทบีที่พระครลิสตร์
ทรงสถลิตในทย่านอนันเปป็นทบีที่หวนังแหญ่งสงญ่าราศบี” (คส. 1:27) เขากลญ่าวแกญ่พบีที่นด้องชาวโรมวญ่า “เหตยุฉะนนันั้นบนัดนบีนั้การปรนับโทษจถึงไมญ่มบี
แกญ่คนทนันั้งหลายทบีที่อยทูญ่ในพระเยซผครลิสตต์...” (รม. 8:1) โคโลสบี 3:3 บอกเราวญ่า “เพราะวญ่าทญ่านไดด้ตายแลด้วและชบีวลิตของทญ่าน
ซญ่อนไวด้กนับพระครลิสตร์ในพระเจผู้า” ในเอเฟซนัส 2:6 เรา “นนัที่งในสวรรคสถานกนับพระองคร์ในพระเยซผครลิสตต์”



เราอญ่านซนั้กาแลด้วซนั้กาเลญ่าในจดหมายฝากเหลญ่านบีนั้วญ่า “ในพระครริสตต...ในพระองคต...ในองคตพระผผข้เปป็นเจข้า” ในพระครลิสตร์
เราไดด้รนับความรอด ในพระครลิสตร์เราเปป็นผทูด้ชอบธรรม ในพระครลิสตร์เราเปป็นผทูด้บรลิสยุทธลิธิ์ ในพระครลิสตร์เรามบีความแนญ่ใจ ในพระ
ครลิสตร์เรามบีชนัยชนะ ในพระครลิสตร์เราพบความเพบียงพอของเรา ในพระองคตเราครบบรริบผรณต – และในพระองคร์เทย่านบันนเราหวนัง
ไดด้วญ่าจะยมืนอยทูญ่ตญ่อพระพนักตรร์พระเจด้าในฐานะผทูด้ชอบธรรม!

“...ไมย่มทความชอบธรรมของขข้าพเจข้าเองซจึที่งไดข้มาโดยพระราชบบัญญบัตริ...” ในอลิสยาหร์ 64:6 เราอญ่านวญ่า “...ขด้าพระองคร์
ทยุกคนไดด้กลายเปป็นเหมมือนสลิที่งทบีที่ไมญ่สะอาด และการกระทกาอนันชอบธรรมของขด้าพระองคร์ทนันั้งสลินั้นเหมมือนเสมืนั้อผด้าทบีที่สกปรก” จง
สนังเกตโรม 4:3 “ดด้วยวญ่าพระคนัมภบีรร์วญ่าอยญ่างไร กห็วญ่า ‘อนับราฮนัมไดด้เชมืที่อพระเจด้า และพระองคร์ทรงนนับวญ่าเปป็นความชอบธรรมแกญ่
ทญ่าน’”

ในโรม 4:6-8 เปาโลบอกเราวญ่า “ดนังทบีที่ดาวลิดไดด้กลญ่าวถถึงความสยุขของคนทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงโปรดใหด้เปป็นคนชอบธรรม 
โดยมลิไดด้อาศนัยการกระทกาวญ่า ‘คนทนันั้งหลายซถึที่งพระเจด้าทรงโปรดยกความชนัที่วชด้าของเขาแลด้ว และพระเจด้าทรงกลบเกลมืที่อนบาป
ของเขาแลด้วกห็เปป็นสยุข บยุคคลทบีที่องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้ามลิไดด้ทรงถมือโทษบาปของเขากห็เปป็นสยุข’”

โรม 5:18, 19: “ฉะนนันั้นการพลิพากษาลงโทษไดด้มาถถึงคนทนันั้งปวงเพราะการละเมลิดของคนๆเดบียวฉนันใด ความชอบ
ธรรมของพระองคร์ผทูด้เดบียวกห็นกาของประทานแหญ่งพระคยุณมาถถึงทยุกคนฉนันนนันั้น คมือความชอบธรรมแหญ่งชบีวลิต เพราะวญ่าคนเปป็นอนัน
มากเปป็นคนบาปเพราะคนๆเดบียวทบีที่มลิไดด้เชมืที่อฟปังฉนันใด คนเปป็นอนันมากกห็เปป็นคนชอบธรรมเพราะพระองคร์ผทูด้เดบียวทบีที่ไดด้ทรงเชมืที่อฟปัง
ฉนันนนันั้น”

และสยุดทด้าย “เพราะฉะนบันนจจึงไมย่มทเนชนอหนบังคนหนจึที่งคนใดเปป็นผผข้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจข้าไดข้โดยการ
ประพฤตริตามพระราชบบัญญบัตริ...” (รม. 3:20)

“...แตย่มทมาโดยความเชชที่อในพระครริสตต เปป็นความชอบธรรมซจึที่งมาจากพระเจข้าโดยความเชชที่อ” โรม 3:22 พทูดถถึง 
“ความชอบธรรมของพระเจด้าซถึที่งทรงประทานโดยความเชมืที่อในพระเยซทูครลิสตร์สกาหรนับทยุกคนและแกญ่ทยุกคนทบีที่เชมืที่อ...” และใน
โรม 3:28 เราอญ่านวญ่า “เหตยุฉะนนันั้นเราทนันั้งหลายสรยุปไดด้วญ่า คนหนถึที่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดด้กห็โดยอาศบัยความเชชที่อนอก
เหนชอการประพฤตริตามพระราชบบัญญบัตริ”

“สญ่วนคนทบีที่มลิไดด้อาศนัยการกระทกา แตญ่ไดด้เชมืที่อในพระองคร์ ผทูด้ทรงโปรดใหด้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดด้ ความเชมืที่อของ
คนนนันั้นตด้องนนับวญ่าเปป็นความชอบธรรม” (รม. 4:5)

“ดด้วยวญ่าซถึที่งทญ่านทนันั้งหลายรอดนนันั้นกห็รอดโดยพระคยุณเพราะความเชมืที่อ และมลิใชญ่โดยตนัวทญ่านทนันั้งหลายเอง แตญ่พระเจด้า
ทรงประทานใหด้ ความรอดนนันั้นจะเนมืที่องดด้วยการกระทกากห็หามลิไดด้ เพมืที่อมลิใหด้คนหนถึที่งคนใดอวดไดด้” (อฟ. 2:8,9)

“พระองคร์ไดด้ทรงชญ่วยเราใหด้รอด มลิใชญ่ดด้วยการกระทกาทบีที่ชอบธรรมของเราเอง แตญ่พระองคร์ทรงพระกรยุณาชการะใหด้เรา
มบีใจบนังเกลิดใหมญ่ และทรงสรด้างเราขถึนั้นมาใหมญ่โดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์” (ทต. 3:5)

โดยทาง “ความเชมืที่อแหญ่งพระครลิสตร์” เปาโลปรารถนาและครอบครอง “ความชอบธรรมซถึที่งมาจากพระเจด้าโดย
ความเชมืที่อ” ความชอบธรรมของเขาอยทูญ่ในพระครลิสตต์และพระครลิสตร์เพบียงผทูด้เดบียว

ผผผู้เชชที่อทอัทั้งหลายควรคทุผู้นเคยอยท่างถท่องแทผู้กอับลอักษณะเฉพาะตอัว



อทุปนลิสอัย พระราชกลิจและความรอดททที่พระครลิสตต์ไดผู้ทรงกระทนา
ขด้อ 10: “เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้รทูด้จนักพระองคร์ และฤทธลิธิ์เดชแหญ่งการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ และรญ่วมทยุกขร์กนับ

พระองคร์ คมือยอมตนันั้งอารมณร์ตายเหมมือนพระองคร์”
ผทูด้เชมืที่อคมือ ครลิสเตบียนคนหนถึที่งเพราะวญ่าเขาไดด้พระครลิสตร์แลด้ว เขาอยทูญ่ในพระครริสตต และมนันเปป็นเรมืที่องธรรมชาตลิทบีที่เราทนันั้ง

หลายทบีที่เชมืที่อควรปรารถนาทบีที่จะรทูด้จนักพระองคร์อยย่างถย่องแทข้ อบับราฮบัมถทูกเรบียกวญ่าเปป็น “สหายของพระเจด้า” (ยากอบ 2:23; 2 
พศด. 20:7; อสย. 41:8) อนับราฮนัมเปป็นทบีที่รทูด้จนักในฐานะสหายของพระเจด้าไดด้กห็โดยทางการเฝป้าเดบีที่ยวและการอยุทลิศตนัว เขารทูด้จนัก
พระเจด้าเปป็นการสญ่วนตนัวอยญ่างถญ่องแทด้

โมเสสทกาสลิที่งยลิที่งใหญญ่หลายอยญ่างสกาเรห็จในชบีวลิตของเขาเพราะวญ่าเขามบีการพทูดคยุยแบบเปปิดใจกนับพระเจด้า: “ดนังนบีนั้แหละ
พระเยโฮวาหร์ตรนัสกนับโมเสสสองตญ่อสอง เหมมือนมลิตรสหายสนทนากนัน” (อพย. 33:11)

ในดาเนบียล 11:32 เราอญ่านวญ่า “...แตญ่ประชาชนผทูด้รทูด้จนักพระเจด้าของเขาทนันั้งหลายจะยมืนมนัที่นและปฏลิบนัตลิงาน” ในฐานะ
ครลิสเตบียน เราควรรญ่วมใจกนับเปาโลในความปรารถนาของเขาทบีที่จะรผข้จบักพระองคต การรทูด้จนักพระองคร์อยญ่างถญ่องแทด้ควรเปป็นความ
ปรารถนาของผทูด้เชมืที่อทยุกคน เราควรเรบียนรทูด้ทยุกสลิที่งเทญ่าทบีที่จะรทูด้ไดด้เกบีที่ยวกนับพระเจด้าพระบลิดา พระเจด้าพระบยุตรและพระเจด้าพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์

“...และฤทธริธิ์เดชแหย่งการฟฟฟื้นคชนพระชนมตของพระองคต...” ชาวโลกทบีที่ไมญ่เชมืที่อตญ่างงยุนงงกนับการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ฝฝ่าย
รญ่างกายของพระเยซทูครลิสตร์เจด้า สกาหรนับคนไมญ่เชมืที่อ ปรลิศนาตลอดกาลคมือ อยุโมงคร์ฝปังศพทบีที่วญ่างเปลญ่าของพระเยซทู หากไมญ่มบีการฟฟฟื้น
คมืนพระชนมร์นนันั้นแลด้ว ชบีวลิตของพระองคร์ – ซถึที่งแมด้ไมญ่มบีบาปและไมญ่มบีดญ่างพรด้อยเลยกห็ตาม – ไมญ่อาจชญ่วยเราทนันั้งหลายใหด้รอดไดด้ 
หากไมญ่มบีการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์นนันั้นแลด้ว การสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์ – ซถึที่งเปป็นการเสบียชบีวลิตทบีที่ทยุกขร์ทรมานทบีที่สยุดเทญ่าทบีที่มนยุษยร์จะ
เสบียชบีวลิตไดด้ในสมนัยนนันั้น – ไมญ่อาจชญ่วยเราใหด้รอดไดด้เลย มนันไมญ่ใชญ่ชบีวลิตและการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์เทญ่านนันั้นทบีที่ทกาใหด้ความ
รอดเปป็นไปไดด้ แตญ่มนันคมือการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ฝฝ่ายรญ่างกายของพระองคร์ดด้วย จงศถึกษา 1 โครลินธร์ บททบีที่สลิบหด้า – ทนันั้งบท 

คนทนันั้งปวงทบีที่ปฏลิเสธการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ฝฝ่ายรญ่างกายของพระเยซทูกห็หลงหาย หมดหวนัง ชญ่วยเหลมือตนัวเองไมญ่ไดด้ และจะ
ตกนรก ไมญ่มบีความเชมืที่อทบีที่ชญ่วยใหด้รอด – ไมญ่มบีความรอดเลย – หากไมญ่มบีการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ ในโรม 5:9 เราอญ่าน
วญ่า “เพราะเหตยุนนันั้นเมมืที่อเราเปป็นคนชอบธรรมแลด้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์ ยลิที่งกวญ่านนันั้น เราจะพด้นจากพระพลิโรธโดย
พระองคร์” นนัที่นคมือ โดยทางพระโลหลิตของพระเยซทูครลิสตร์ ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายถทูกปลดปลญ่อยจากความรทูด้สถึกผลิดแหญ่งบาป จากโทษ
และรอยเปฟฟื้อนของบาป พระโลหลิตของพระบยุตรผทูด้เปป็นทบีที่รนักของพระเจด้าชการะลด้างรญ่องรอยทนันั้งหมดของบาปออกไปเสบีย

ในโรม 5:10 เราอญ่านวญ่า “...ยลิที่งกวญ่านนันั้นอบีกเมมืที่อเรากลนับคมืนดบีแลด้ว เรากห็จะรอดโดยพระชนมร์ชบีพของพระองคร์แนญ่” – 
นนัที่นคมือ ความสามารถของผทูด้เชมืที่อทบีที่จะพลิชลิตบาปทยุกวนันและดกาเนลินชบีวลิตแหญ่งความบรลิสยุทธลิธิ์และการอยุทลิศตนัวประจกาวนันไดด้นนันั้นมา
จากฤทธลิธิ์เดชทบีที่อยทูญ่ภายในเรา – ฤทธลิธิ์เดชแหญ่งชบีวลิตทบีที่เปป็นขถึนั้นแลด้วของพระองคต์ “พระครริสตตในทย่านทบันงหลาย” คมือฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะ
เอาชนะบาปทยุกวนันและดกาเนลินชบีวลิตแหญ่งความบรลิสยุทธลิธิ์ตามพระคนัมภบีรร์ เปาโลกลญ่าววญ่า “...ขด้าพเจด้ากห็ยนังมบีชบีวลิตอยทูญ่ ไมญ่ใชญ่ขด้าพเจด้า
เองมบีชบีวลิตอยทูญ่ตญ่อไป แตญ่พระครริสตตตญ่างหากทบีที่ทรงมบีชบีวลิตอยทูญ่ในขด้าพเจด้า” (กท. 2:20) พระองคร์ทรงเปป็นชนัยชนะของเราและหาก
ปราศจากพระองคร์แลด้วกห็ไมญ่มบีชนัยชนะเลย พระองคร์ผทูด้สถลิตอยทูญ่ในเราทนันั้งหลายเปป็นใหญญ่กวญ่าผทูด้นนันั้นทบีที่อยทูญ่ในโลก เราเปป็นยลิที่งกวญ่าผทูด้
พลิชลิตโดยทางพระองคร์! 



“เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้รทูด้จนัก... และรย่วมทคุกขตกบับพระองคต...” มงกยุฎหนามมากญ่อนมงกยุฎแหญ่งสงญ่าราศบี ความทยุกขร์ทรมาน
ของพระครลิสตร์มากญ่อนการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์อนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีของพระองคร์ ความทยุกขร์ทรมานของเปาโลตามหลนังความรทูด้ของ
เขาเกบีที่ยวกนับการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์นนันั้น พระครลิสตร์ทรงสทูด้ทนกางเขนนนันั้น ทรงถมือวญ่าความละอายไมญ่เปป็นสลิที่งสกาคนัญอะไร แตญ่
พระองคร์ทรงมองพข้นกางเขนนนันั้นไปยนังสงญ่าราศบีทบีที่พระองคร์เคยมบีกนับพระบลิดากญ่อนโลกนบีนั้มบีมา และเปป็นสงญ่าราศบีทบีที่พระองคร์จะ
เสดห็จกลนับไปหา พระองคร์ทรงสวมมงกยุฎหนามเพมืที่อทบีที่พระองคร์จะทรงสวมมงกยุฎแหญ่งสวรรคร์

ความทยุกขร์ทรมานของเปาโล – ซถึที่งมบีมากมาย – มาทบีหลนังการเปลบีที่ยนความเชมืที่อของเขาและความรทูด้ของเขาเกบีที่ยวกนับ
การฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซทูครลิสตร์เจด้า ในกลิจการ 9:16 พระเจด้าตรนัสเกบีที่ยวกนับเปาโลวญ่า “...เราจะสกาแดงใหด้เขาเหห็นวญ่า เขา
จะตด้องทนทยุกขร์ลกาบากมากเทญ่าใดเพราะนามของเรา” กญ่อนการเปลบีที่ยนความเชมืที่อของเขา เปาโลเคยประกาศวญ่าเขาจะทกาลาย
“พวกสาวกของพระเยซทู” และเหยบียบยที่กาพระนามของพระเยซทูครลิสตร์เจด้า แตญ่หลนังจากทบีที่เขาไดด้พบกนับพระครลิสตร์ระหวญ่างทาง
ไปยนังเมมืองดามนัสกนัส เขากห็ยลินดบีทนทยุกขร์เพมืที่อพระนามนนันั้น!

“...คชอยอมตบันงอารมณตตายเหมชอนพระองคต” ตรงนบีนั้เปาโลกลญ่าวถถึงการตรถึงตนัวตนของเขาทบีที่กางเขนเมมืที่อประยยุกตร์ใชด้กนับ
ความจรลิงนนันั้นของกาลาเทบีย 2:20 ทบีที่ภาษากรบีกอญ่านวญ่า “ขด้าพเจด้าไดด้ถทูกตรถึงกางเขนกนับพระครลิสตร์แลด้ว” “เมมืที่อเราตด้อนรนับครลิสตร์
ศาสนาโดยทางความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลด้วของพระเยซทู เรากห็ยอมรนับทยุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นและทยุกสลิที่งทบีที่
พระองคร์ทรงกระทกาเพมืที่อชการะหนบีนั้บาปนนันั้น เมมืที่อพระองคร์ทรงถทูกตรถึงกางเขน เรากห็ถทูกตรถึงกางเขนกนับพระองคร์ เมมืที่อพระองคร์
ทรงเปป็นขถึนั้นจากพวกคนตาย เรากห็เปป็นขถึนั้นกนับพระองคร์ และในทางตกาแหนญ่งเรากห็นนัที่งกนับพระองคร์อยทูญ่ตอนนบีนั้ในสวรรคสถาน 
(อฟ. 2:6) ดนังนนันั้นผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายจถึง “ถทูกทกาใหด้สอดคลด้อง” กนับการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์จรลิงๆ

เปป็นไปไดด้วญ่าความคลิดเรมืที่องความตายฝฝ่ายรย่างกายไมญ่ไดด้ถทูกลบไปเสบียทนันั้งหมดจากความคลิดของเปาโลเมมืที่อเขากลญ่าวถถึง
การสลินั้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์ แตญ่ไมญ่มบีขด้อสงสนัยเลยวญ่าในความหมายทบีที่ลถึกซถึนั้งกวญ่าของคกากลญ่าวนบีนั้เขากกาลนังพทูดถถึงสลิที่งทบีที่อยทูญ่ในกา
ลาเทบีย 2:20

ขด้อ 11: “ถด้าโดยวลิธบีหนถึที่งวลิธบีใดขด้าพเจด้ากห็จะไดด้เปป็นขถึนั้นมาจากความตายดด้วย”
“ถข้าโดยวริธทหนจึที่งวริธทใด...” ความปรารถนาแรกสยุดของเปาโลในสลิที่งทนันั้งปวงกห็คมือการเปป็นเหมมือนพระเยซทู เขาอยาก

ดกาเนลินชบีวลิตเหมมือนอยญ่างทบีที่พระเยซทูทรงดกาเนลิน ทนทยุกขร์เหมมือนอยญ่างทบีที่พระเยซทูทรงทนทยุกขร์ ใหด้อภนัยเหมมือนอยญ่างทบีที่พระเยซทู
ทรงใหด้อภนัย และตายเหมมือนอยญ่างทบีที่พระเยซทูทรงสลินั้นพระชนมร์ ขด้อนบีนั้บอกเปป็นนนัยวญ่าเขาตนันั้งใจวญ่าจะสทูด้ทนจนถถึงทบีที่สยุดเพมืที่อทบีที่จะไดด้
สลิที่งทบีที่เขาปรารถนา นนัที่นกห็คมือเพมืที่อทบีที่เขาจะ “ไดข้เปป็นขจึนนมาจากความตาย”

เปาโลเชมืที่อวญ่าคนทนันั้งปวงทบีที่ตายไปแลด้วจะถทูกทกาใหด้เปป็นขถึนั้น (กลิจการ 24:15; 26:8) แตญ่ถถึงแมด้วญ่าเขาเชมืที่อในการเปป็นขถึนั้น
ของคนชนัที่วทบีที่ตายไปแลด้วเชญ่นเดบียวกนับการเปป็นขถึนั้นจากตายของผทูด้ชอบธรรม เขากห็กกาลนังหมายถถึงคนเหลญ่านนันั้นทบีที่ลญ่วงหลนับในพระ
เยซทูและผทูด้ทบีที่จะถทูกทกาใหด้เปป็นขถึนั้นในการเปป็นขถึนั้นจากตายครนันั้งแรก มนันเปป็นความปรารถนาของเขาทบีที่จะเปป็นขถึนั้นพรด้อมกนับวลิสยุทธลิชน
เหลญ่านนันั้นและเขด้าไปพรด้อมกนับพวกเขาในความเปป็นสยุขของมรดกฝฝ่ายสวรรคร์ของผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลาย – มรดกทบีที่เปโตรพรรณนาวญ่า 
“ซถึที่งไมญ่รทูด้เปฟปี่อยเนญ่า ปราศจากมลทลินและไมญ่รญ่วงโรย”

สกาหรนับผม หนถึที่งในขด้อพระคกาทบีที่ยลิที่งใหญญ่ทบีที่สยุดในพระคนัมภบีรร์ทนันั้งเลญ่มคมือ โรม 10:9: “คมือวญ่าถด้าทญ่านจะรนับดด้วยปากของ
ทญ่านวญ่าพระเยซทูทรงเปป็นองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า และเชมืที่อในจลิตใจของทญ่านวญ่าพระเจด้าไดด้ทรงชยุบพระองคร์ใหด้เปป็นขถึนั้นมาจากความ



ตาย ทญ่านจะรอด” เพราะวญ่าพระองคต์ทรงพระชนมร์อยทูญ่ เรากห็จะมบีชบีวลิตอยทูญ่เชญ่นกนัน
หลนักคกาสอนเรมืที่องการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ฝฝ่ายรญ่างกายของพระเยซทู (และของผทูด้เชมืที่อทยุกคน) คมือความจรลิงทบีที่ยลิที่งใหญญ่

ประการหนถึที่งซถึที่งทกาใหด้ความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนแตกตญ่างจากศาสนาอมืที่นๆทนันั้งปวงบนพมืนั้นแผญ่นดลินโลกนบีนั้ และมนันกห็มบีคญ่าเกลินกวญ่าทบีที่
มนยุษยร์จะประมาณการไดด้ดด้วย เปาโลอยากทบีที่จะมบีสญ่วนในเกบียรตลิและสงญ่าราศบีอนันเตห็มเปฟีปี่ยมแหญ่งการเปป็นขถึนั้นจากตายของวลิสยุทธลิ
ชนทนันั้งหลาย

ขด้อ 12: “มลิใชญ่วญ่าขด้าพเจด้าไดด้แลด้ว หรมือสกาเรห็จแลด้ว แตญ่ขด้าพเจด้ากกาลนังบากบนัที่นมยุญ่งไป เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้ฉวยเอาตามอยญ่าง
ทบีที่พระเยซทูครลิสตร์ไดด้ทรงฉวยขด้าพเจด้าไวด้เปป็นของพระองคร์แลด้ว”

“มริใชย่วย่าขข้าพเจข้าไดข้แลข้ว...” ขด้อ 12 ถถึง 14 เตห็มเปฟีปี่ยมดด้วยการอด้างอลิงถถึงการแขญ่งขนันตญ่างๆทบีที่ถทูกจนัดขถึนั้นในประเทศกรบีซ
ในสมนัยของเปาโล คกาวญ่า “ไดด้แลด้ว” บญ่งบอกถถึงการไปถถึงเสาประตทู การเขด้าเสด้นชนัยเพมืที่อทบีที่จะชนะรางวนัลแตญ่ยนังไมย่ไดข้รบับมนัน มนัน
บอกเปป็นนนัยวญ่านนักวลิที่งไดด้ชนะการแขญ่งขนันแลด้ว แตญ่รางวนัลขณะนนันั้นยนังไมญ่ไดด้อยทูญ่ในมมือของเขา

สลิที่งทบีที่เปาโลกกาลนังกลญ่าวตรงนบีนั้กห็คมือวญ่าเขาไมญ่ไดด้เสแสรด้งวญ่าไดด้สลิที่งทบีที่เขาหวบังวญ่าจะไดด้แลด้วในพระครลิสตต์ เขายนังไปไมญ่ถถึงจยุด
นนันั้นทบีที่เขากกาลนังบากบนัที่นมยุญ่งไปในฝฝ่ายวลิญญาณ เขาไดด้บนังเกลิดใหมญ่แลด้ว เขาไดด้ถทูกชยุบใหด้เปป็นขถึนั้นแลด้วจากความตายแหญ่งความบาป 
– แตญ่เขากห็กกาลนังตนันั้งตาคอยการเปป็นขถึนั้นจากตายอบีกอนันหนถึที่ง นนัที่นคมือการเปป็นขถึนั้นจากตายของรญ่างกายเมมืที่อเขาจะไดด้เหห็นพระเยซทู 
(1 ยอหร์น 3:1-3) ในสมนัยของเปาโลมบีบางคนสอนวญ่าการเปป็นขถึนั้นจากตายไดด้ผญ่านพด้นไปแลด้ว (2 ทธ. 2:18) และโดยคกาสอน
ของพวกเขา ความเชมืที่อของวลิสยุทธลิชนบางคนไดด้ถทูกทกาใหด้เสบียไป

“...หรชอสทาเรก็จแลข้ว...” ตรงนบีนั้เปาโลประกาศอยญ่างชนัดเจนวญ่าเขาไมญ่ไดด้ถมือวญ่าตนัวเองเปป็นคนทบีที่สมบทูรณร์แบบแลด้ว เขายนัง
ไปไมญ่ถถึงสถานะของความสมบทูรณร์แบบซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเขาเปป็นอลิสระจากบาปแลด้ว นบีที่คมือชายผทูด้กลญ่าววญ่า “ดด้วยวญ่าขด้าพเจด้ารทูด้วญ่าในตนัว
ขด้าพเจด้า (คมือในเนมืนั้อหนนังของขด้าพเจด้า) ไมญ่มบีความดบีประการใดอยทูญ่เลย”  (รม. 7:18) เขากลญ่าวตญ่อไปอบีกวญ่า “...เหตยุฉะนนันั้นคนทบีที่
คลิดวญ่าตนัวเองมนัที่นคงดบีแลด้ว กห็จงระวนังใหด้ดบี กลนัววญ่าจะลด้มลง” (1 คร. 10:12)

ผมขอถามวญ่า คยุณหรมือผมกลด้าประกาศไหมวญ่าพวกเราไดด้ไปถถึงการอยทูญ่ฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่เปาโลมบีตอนทบีที่เขาเขบียน
ขด้อความเหลญ่านบีนั้? เราแซงหนด้าเปาโลไหมในเรมืที่องความรนัก ความรด้อนรนและการปฏลิเสธตนัวเอง ในการทยุญ่มเทอยญ่างแทด้จรลิงตญ่อ
พระเจด้าในการปรนนลิบนัตลิและหนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขา? เราสามารถกลญ่าวไดด้อยญ่างจรลิงใจไหมวญ่าเรานนับวญ่าสลิที่งทนันั้งปวงเปป็นการขาดทยุน
เพมืที่อเหห็นแกญ่พระครลิสตร์? เรากลญ่าวไดด้ไหมวญ่าไมญ่วญ่าเรารนับประทานหรมือดมืที่มหรมือไมญ่วญ่าเรากระทกาสลิที่งใด เราทกาทยุกสลิที่งเพมืที่อถวาย
เกบียรตลิแดญ่พระเจด้า? เราสามารถใหด้คกาพยานทบีที่เปาโลใหด้ไวด้ไดด้ไหมกญ่อนทบีที่เขาประทนับตราคกาพยานของเขาดด้วยโลหลิตของเขา? 
กระนบันน – ชายผทูด้นบีนั้กห็กลญ่าววญ่า “ขด้าพเจด้ายนังไมญ่ถถึงทบีที่สกาเรห็จ!”

“แตย่ขข้าพเจข้ากทาลบังบากบบัที่นมคุย่งไป...” เปาโลบนังเกลิดใหมญ่แลด้วอยญ่างแทด้จรลิง ไดด้รนับความรอดโดยพระคยุณ แตญ่เขากห็มองหา
บางสลิที่งทบีที่สวญ่างจด้ากวญ่าและบรลิสยุทธลิธิ์กวญ่าในโลกทบีที่อยทูญ่พด้นหลยุมศพไป ในวนันแหญ่งการฟฟฟื้นคมืนชบีพอนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีนนันั้น เขายนังไปไมญ่ถถึง 
แตญ่เขากห็ “กกาลนังบากบนัที่นมยุญ่งไป” – นนัที่นคมือ เขาไลญ่ตามสลิที่งนนันั้นทบีที่เขาปรารถนา เขากกาลนังพากเพบียรอยญ่างตญ่อเนมืที่องเพมืที่อทบีที่จะไดด้มนันมา
วนันแลด้ววนันเลญ่าเขามยุญ่งหนด้าอยญ่างสมที่กาเสมอในเสด้นทางแหญ่งการดกาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนทบีที่อยุทลิศตนัวและหนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขาอนันสนัตยร์ซมืที่อ

“...เพชที่อขข้าพเจข้าจะไดข้ฉวยเอา...” สกาหรนับเปาโล มบีวนันหนถึที่งทบีที่เปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีคอยอยทูญ่เบมืนั้องหนด้า และเขาเตห็มใจทบีที่จะบาก
บนัที่นเตห็มทบีที่เพมืที่อจะบรรลยุเปป้าหมายนนันั้น คกากรบีกทบีที่แปลเปป็น “ฉวยเอา” บอกเปป็นนนัยถถึงการฉวยไวข้ทบันททดข้วยความกระตชอรชอรข้น 



และเทญ่าทบีที่นญ่าจะเปป็นนบีที่ชบีนั้ถถึงผทูด้ชนะในการแขญ่งขนันเมมืที่อเขาไปถถึงเสาประตทูชนัย โดยรทูด้ตนัววญ่าทนันทบีทบีที่เขาควด้ามนันไดด้เขาคมือผทูด้ชนะการ
แขญ่งขนันนนันั้น

นบีที่ไมญ่ไดด้บอกเปป็นนนัยวญ่าเปาโลเชมืที่อวญ่าเขาจะไดข้รบับความรอดในททที่สคุดเมมืที่อเขากด้าวเขด้าไปในประตทูมยุกดานนันั้น แตญ่นบีที่
หมายความวญ่าเขาตบันงตาคอยและปรารถนาทบีที่จะใหด้ถถึงวนันนนันั้นเมมืที่อเขาจะอยทูญ่กนับพระเยซทูเปป็นนลิตยร์นลิรนันดรร์ เมมืที่อนนันั้นเอง ความรอด
ของเรากห็จะครบถข้วนหนถึที่งรด้อยเปอรร์เซห็นตร์ จลิตวลิญญาณถทูกไถญ่แลด้วตอนนทน เราเปป็นบยุตรของพระเจด้าแลด้วตอนนทน เราถทูกซญ่อนไวด้กนับ
พระครลิสตร์ในพระเจด้าแลด้วตอนนทน เรานนัที่งดด้วยกนันในสวรรคสถานในพระเยซทูครลิสตร์แลด้วตอนนทน แตญ่เราจะไมญ่ไดด้รนับรญ่างกายทบีที่ถทูก
ทกาใหด้มบีสงญ่าราศบีของเราจนกวญ่าจะถถึงการรนับขถึนั้นและการเปป็นขถึนั้นจากตายครนันั้งแรก (1 ธส. 4:13-18; 1 ยอหร์น 3:2) 

“...เพชที่อขข้าพเจข้าจะไดข้ฉวยเอาตามอยย่างททที่พระเยซผครริสตตไดข้ทรงฉวยขข้าพเจข้าไวข้เปป็นของพระองคตแลข้ว” ผมชอบคกาพทูด
สยุดทด้ายในขด้อนบีนั้... “พระเยซผครลิสตต์ไดผู้ทรงฉวยขผู้าพเจผู้าไวผู้เปป็นของพระองคต์แลผู้ว!” เปาโลตระหนนักถถึงขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าพระเยซทู
ครลิสตร์เจด้าไดด้ทรงฉวยเขาไวด้แลด้วระหวญ่างทางไปยนังเมมืองดามนัสกนัส ทรงจนับเขาและตนันั้งเขาใหด้เปป็นผทูด้อารนักขาและผทูด้รนับใชด้คนหนถึที่งใน
การประกาศขญ่าวประเสรลิฐแหญ่งพระคยุณมหนัศจรรยร์ของพระเจด้า ตนันั้งแตญ่ครนันั้งนนันั้นบนถนนไปยนังเมมืองดามนัสกนัสเมมืที่อเปาโลถามวญ่า 
“พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์ประสงคร์จะใหด้ขด้าพระองคร์ทกาอะไร” จนกระทนัที่งเขาไดด้ประทนับตราคกาพยานของเขาดด้วยชบีวลิตของเขา
สยุดยอดอนัครททูตทญ่านนบีนั้ดกาเนลินไปตามทบีที่พระเยซทูทรงนกา การทบีที่พระเยซทูครลิสตร์ทรงฉวยเขาไวด้นนันั้นเปป็นจยุดเรลิที่มตด้นของการแขญ่งขนันทบีที่
เปาโลเองพรรณนาถถึงใน 2 ทลิโมธบี 4:6-8:

“...บนัดนบีนั้ขด้าพเจด้าพรด้อมทบีที่จะเปป็นเครมืที่องบทูชาแลด้ว และเวลาทบีที่ขด้าพเจด้าจะจากไปนนันั้นกห็ใกลด้จะถถึงแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้ตญ่อสทูด้
อยญ่างเตห็มกกาลนัง ขด้าพเจด้าไดด้แขญ่งขนันจนถถึงทบีที่สยุด ขด้าพเจด้าไดด้รนักษาความเชมืที่อไวด้แลด้ว ตนันั้งแตญ่นบีนั้ไป มงกยุฎแหญ่งความชอบธรรมกห็
เตรบียมไวด้สกาหรนับขด้าพเจด้าแลด้ว ซถึที่งองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า ผทูด้พลิพากษาอนันชอบธรรม จะทรงประทานแกญ่ขด้าพเจด้าในวนันนนันั้น และมลิใชญ่
แกญ่ขด้าพเจด้าผทูด้เดบียวเทญ่านนันั้น แตญ่จะทรงประทานแกญ่คนทนันั้งปวงทบีที่รนักการเสดห็จมาของพระองคร์!”

พระเยซทูเจด้าทรงปรารถนาในพระทนัยวญ่าเราจะไดด้รนับบกาเหนห็จครบถด้วนและเราจะไมญ่ “เสบียมงกยุฎของเราไป” (วว. 
3:11; 1 คร. 3:11-15) นบีที่ไมญ่เกบีที่ยวขด้องอะไรเลยกนับการไถญ่ มนันอด้างอลิงถถึงบกาเหนห็จ จะมบีหลายคนทบีที่จะเหห็นการงานตญ่างๆของตน
ถทูกเผาไหมด้ไปขณะทบีที่คนอมืที่นๆจะไดด้รนับบกาเหนห็จเตห็มจกานวน เปาโลตนันั้งตาคอยใหด้ถถึงวนันนนันั้นเมมืที่อเขาจะไดด้รนับการสวมมงกยุฎพรด้อม
กนับบกาเหนห็จทบีที่ผทูด้เชมืที่อทยุกคนสามารถรนับไดด้หากเราพลิสทูจนร์ตนัวเองวญ่าเปป็นผทูด้อารนักขาทบีที่สนัตยร์ซมืที่อจนถถึงทบีที่สยุด

เปาโลไมญ่เคยลมืมเรมืที่องการเปลบีที่ยนความเชมืที่อของเขาเมมืที่อพระเยซทูทรงฉวยเขาไวด้ เขารนักทบีที่จะเลญ่าเรมืที่องประสบการณร์การ
เปลบีที่ยนความเชมืที่อของตน เขาอนัศจรรยร์ใจทบีที่พระเจด้าทรงรนักเขา และใน 1 ทลิโมธบี 1:15 เขากห็กลญ่าววญ่า “...พระเยซทูครลิสตร์ไดด้เสดห็จ
มาในโลกเพมืที่อจะไดด้ทรงชญ่วยคนบาปใหด้รอด และในพวกคนบาปนบันนขข้าพเจข้าเปป็นตบัวเอก!” แตญ่พระเยซทูทรงรบกวนจลิตสกานถึกผลิด
ชอบของเขา และจากนนันั้นทรงเรบียกชมืที่อของเขา – ไมญ่ใชญ่หนเดบียว แตญ่สองหน – “เซาโล เซาโลเออ๋ย” ราวกนับวญ่าการเรบียกเพบียง
หนเดบียวนนันั้นไมญ่พอ เปาโลตอบการทรงเรบียกนนันั้น เขาถามวญ่าองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าของเขาทรงประสงคร์ใหด้เขาทกาอะไร – และเชมืที่อ
ฟปังทนันทบี ในกลิจการ 9:20 เราอญ่านวญ่า “...ทญ่านไมย่ไดข้รทรอทญ่านประกาศตามธรรมศาลา กลญ่าวเรมืที่องพระครลิสตร์วญ่า พระองคร์ทรง
เปป็นพระบยุตรของพระเจด้า”

ขด้อ 13: “พบีที่นด้องทนันั้งหลาย ขด้าพเจด้าไมญ่ถมือวญ่าขด้าพเจด้าไดด้ฉวยไวด้ไดด้แลด้ว แตญ่ขด้าพเจด้าทกาอยญ่างหนถึที่ง คมือลมืมสลิที่งทบีที่ผญ่านพด้นมา
แลด้วเสบีย และโนด้มตนัวออกไปหาสลิที่งทบีที่อยทูญ่ขด้างหนด้า”



“...ขข้าพเจข้าไมย่ถชอวย่าขข้าพเจข้าไดข้ฉวยไวข้ไดข้แลข้ว…” เปาโลตระหนนักวญ่า ณ จยุดนบีนั้แหญ่งการรนับใชด้ของเขาๆยนังไมญ่ไดด้รนับสลิที่งทบีที่
เขาไดด้ถทูกเรบียกใหด้มารนับในการปรนนลิบนัตลิพระเยซทูครลิสตร์เจด้า จรลิงๆแลด้วเขากกาลนังกลญ่าววญ่า “มบีบางสลิที่งทบีที่ขด้าพเจด้าบากบนัที่นทบีที่จะไปใหด้
ถถึง และทบีที่ขด้าพเจด้าตนันั้งตาคอย แตญ่เปป็นสลิที่งทบีที่ขด้าพเจด้ายนังไมญ่ไดด้รนับ” ความจรลิงนบีนั้ชบีนั้กลนับไปยนังคกากลญ่าวทบีที่วญ่าเปาโลไมญ่ไดด้ถมือวญ่าตนัวเอง 
“สกาเรห็จแลด้ว”

“แตย่ขข้าพเจข้าททาอยย่างหนจึที่ง…” เปาโลมบีเปป้าหมายและจยุดประสงคร์สทูงสยุดอยญ่างหนถึที่งในชบีวลิต และเปป้าหมายนนันั้นคมือ ททที่จะ
รบักพระเยซผเจข้าอยย่างสรินนสคุดใจ โดยมอบถวายจนสยุดกกาลนังของเขาในทยุกสลิที่ง เขาไมญ่มบีความปรารถนาทรนัพยร์สลิที่งของในโลกเลย – 
เขามบีทรนัพยร์ทบีที่ไมญ่มบีวนันหมดแหญ่งพระคยุณของพระเจด้าแลด้ว เขาไมญ่มบีความปรารถนาทบีที่จะสวมมงกยุฎแหญ่งชมืที่อเสบียงและเกบียรตลิยศบน
โลกนบีนั้ มงกยุฎแหญ่งสงญ่าราศบีรอคอยเขาอยทูญ่ในโลกทบีที่จะมานนันั้น เปป้าหมายยลิที่งใหญญ่เดบียวของเขาและจยุดประสงคร์แหญ่งจลิตใจคมือ ทบีที่จะ
รนักพระครลิสตร์เหนมือสลิที่งอมืที่นใดและมอบถวายการทกาหนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขาของตนอยญ่างสยุดกกาลนังแดญ่องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าผทูด้ทรงชญ่วยเขา
ใหด้รอดแลด้ว

เปาโลไมญ่ไดด้จมปลนักอยทูญ่กนับอดบีต เขาไมญ่ไดด้ใชด้เวลาไปกนับการชบีนั้ใหด้เหห็นการเสบียสละมากมายตญ่างๆทบีที่เขาไดด้กระทกาเมมืที่อเขา
กลายมาเปป็นครลิสเตบียนแลด้ว มนันทกาใหด้ผมเศรด้าใจและทกาใหด้ผมใจหายเมมืที่อผมอญ่านคกาพยานของครลิสเตบียนบางคนในวนันนบีนั้ – ศลิษ
ยาภลิบาล, ผทูด้ประกาศฯ, มลิชชนันนารบี, หรมือสมาชลิกทนัที่วไป – และในคกาพยานนนันั้นพวกเขาเลญ่าถถึงการเสบียสละมากมายตญ่างๆทบีที่พวก
เขาไดด้กระทกาเพมืที่อทบีที่จะตด้อนรนับพระครลิสตร์ อาชบีพการงานดบีๆทบีที่พวกเขาไดด้ยอมสละ ความมนัที่งคนัที่งมหาศาลทบีที่อาจตกเปป็นของพวก
เขาไดด้ เปาโลไมญ่เสบียเวลาไปกนับการจดจกาสลิที่งทบีที่เขาสทูญเสบียเมมืที่อเขาไดด้พระครลิสตร์ – และเขากห็มบีสลิที่งมากมายใหข้จดจกา เขาสละทลินั้ง
หลายสลิที่งมากมายกวญ่าทบีที่ครลิสเตบียนจกานวนมากในปปัจจยุบนันไดด้ยอมสละ แตญ่เขากห็ไมญ่มบีเวลาทบีที่จะมองยด้อนกลนับไป

“...คชอลชมสริที่งททที่ผย่านพข้นมาแลข้วเสทย...” คนทบีที่อยทูญ่ในการแขญ่งขนันยญ่อมไมญ่มองยด้อนกลนับไป... เขามองไปขด้างหนด้าสทูญ่เสด้นชนัย 
เปาโลมบีสายตาจดจด้องอยทูญ่ทบีที่รางวนัลนนันั้น และเขาไมญ่อยากใหด้ความสนใจของเขาถทูกเบบีที่ยงเบนไปแมด้สนักชนัที่วขณะเดบียว เขาไมญ่อยาก
ใหด้สลิที่งใดฉยุดรนันั้งเขาในการแขญ่งขนันนนันั้นและทกาใหด้เขาพลาดมงกยุฎของผทูด้ชนะ เขาบากบนัที่นเพมืที่อทบีที่จะไดด้รนับรางวนัลครบถด้วน – ไมญ่ใชญ่
เพราะวญ่าเขาโลภอยากไดด้กกาไร แตญ่เพมืที่อสงญ่าราศบีของพระครลิสตร์ผทูด้ทบีที่เขารนักและปรนนลิบนัตลิ เปาโลไมญ่เคยบญ่นเลยสนักครนันั้งถถึงความ
ยากลกาบากตญ่างๆทบีที่เขาตด้องเอาชนะ ความยยุญ่งยากทบีที่เขาเผชลิญตลอดทาง หรมือความทยุกขร์ยากและความขาดแคลนทบีที่เขาสทูด้ทน
เพมืที่อเหห็นแกญ่ขญ่าวประเสรลิฐ

มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วญ่าในบางโอกาส เมมืที่อมนันจะเปป็นประโยชนร์แกญ่ผทูด้อมืที่น เขากห็ใหข้การเปป็นพยานถถึงสลิที่งตญ่างๆทบีที่เขาไดด้รนับ
การชญ่วยใหด้พด้นมาแลด้ว แตญ่เขากห็ไมญ่ยอมใหด้การพทูดถถึงอดบีตมาแทรกแซงกนับความปรารถนายลิที่งใหญญ่หนถึที่งเดบียวแหญ่งหนัวใจของเขา
– การบากบนัที่นมยุญ่งไปทยุกชนัที่วขณะและทยุกวนันเพมืที่อทบีที่จะไดด้รนับรางวนัลนนันั้นอนันเปป็นการถวายเกบียรตลิแดญ่พระเจด้า! 

ครลิสเตบียนทบีที่เบลิกบานและมบีความสยุขคมือผทูด้ทบีที่มองไปขข้างหนข้าไมญ่ใชญ่มองยด้อนกลนับไป เขามองเหห็นสวรรคร์อยทูญ่เสมอ ขอ
พระเจด้าทรงหด้ามมลิใหด้เราใชด้เวลาของเราไปกนับการจมปลนักอยทูญ่กนับความลด้มเหลวตญ่างๆของเรา โดยคลิดถถึงสลิที่งทบีที่เรานย่าจะททาไดข้แตญ่
กห็มลิไดด้ทกา ในทางกลนับกนัน ขออยญ่าใหด้เราคลิดถถึงความสกาเรห็จตญ่างๆของเราและเรลิที่มหยลิที่งผยองและคลิดวญ่าเราไมญ่ตด้องพถึที่งใครกห็ไดด้ ใน
ฐานะเปป็นครลิสเตบียน ขอใหด้เราจดจด้องอยทูญ่ทบีที่รางวนัลนนันั้นและวลิที่งในการแขญ่งขนันนบีนั้ดด้วยความสนัตยร์ซมืที่อ โดยมองทบีที่พระเยซทูผทูด้รลิเรลิที่มและ
กระทกาใหด้ความเชมืที่อของเราสกาเรห็จ!

“...และโนข้มตบัวออกไปหาสริที่งททที่อยผย่ขข้างหนข้า...” อบีกครนันั้งทบีที่เปาโลกกาลนังคลิดถถึงคนทบีที่อยทูญ่ในการแขญ่งขนัน นนักวลิที่งยญ่อมโนด้มตนัว



ออกไป โดยบากบนัที่นมยุญ่งไปสทูญ่สลิที่งเหลญ่านนันั้นทบีที่อยผย่ขข้างหนข้า เสด้นชนัยอยทูญ่เบมืนั้องหนด้าเราแลด้ว ไมญ่ใชญ่อยทูญ่ขด้างหลนังเรา และเราควร “โนด้มตนัว
ออกไปขด้างหนด้า” และมองตรงไปยนังสวรรคร์เสมอ

ขด้อ 14: “ขด้าพเจด้ากกาลนังบากบนัที่นมยุญ่งไปสทูญ่หลนักชนัย เพมืที่อจะไดด้รนับรางวนัลซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรงเรบียกจากเบมืนั้องบนใหด้เราไปรนับ
ในพระเยซทูครลิสตร์”

“ขข้าพเจข้ากทาลบังบากบบัที่นมคุย่งไปสผย่หลบักชบัย...” ซถึที่งแนญ่นอนวญ่าหมายถถึง สลิที่งนนันั้นทบีที่อยทูญ่ทบีที่เสด้นชนัย และทบีที่เสด้นชนัยนนันั้นรางวนัลกห็รอ
คอยผทูด้เชมืที่อทยุกคนอยทูญ่! เปาโลกกาลนังบากบนัที่นมยุญ่งไปสทูญ่เปป้าหมายนนันั้น โดยตนันั้งตาคอยทบีที่จะไดด้รนับรางวนัลนนันั้น เขากลญ่าวถถึงตอนจบของ
การแขญ่งขนันของครลิสเตบียน เมมืที่อเราจะไดด้เหห็นพระเยซทูหนด้าตญ่อหนด้าและไดด้รนับมงกยุฎแหญ่งชบีวลิต – มงกยุฎทบีที่ไมญ่มบีวนันรญ่วงโรยทบีที่พระเจด้า
เทญ่านนันั้นประทานใหด้ไดด้ (หมายเหตยุ 1 โครลินธร์ 9:25)

“...เพชที่อจะไดข้รบับรางวบัลซจึที่งพระเจข้าไดข้ทรงเรทยกจากเบชนองบนใหข้เราไปรบับในพระเยซผครริสตต” โดยทางขญ่าวประเสรลิฐแหญ่ง
พระคยุณของพระองคร์ พระเจด้าผทูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดด้ทรงเรบียกครลิสเตบียนใหด้เขด้ามา เราไดด้รนับการทรงเรบียกจากพระองคร์ใหด้มาหา
พระเยซทูเพมืที่อรนับความรอด เราไดด้รนับการทรงเรบียกจากพระองคร์ใหด้มาทกาหนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขา และเราไดด้รนับการทรงเรบียกจาก
พระองคร์ใหด้ไปรนับมงกยุฎทบีที่ไมญ่มบีวนันรญ่วงโรยในสวรรคร์!

เปาโลไมญ่ไดด้พรรณนาถถึงรางวนัลนนันั้น แตญ่เรากห็ทราบวญ่ามนันไมญ่ใชญ่ความรอด เพราะวญ่าความรอดเปป็นของฟรท – มนันเปป็น
ของขวนัญของพระเจด้าและมนยุษยร์ไมญ่สามารถทกาอะไรไดด้สนักสลิที่งเดบียวเพมืที่อทบีที่จะไดด้มนันมา แตญ่บทาเหนก็จเปป็นสริที่งททที่ตข้องลงแรงเพชที่อททที่จะ
ไดข้มา และหากเราหวนังวญ่าจะรญ่วมแบญ่งปปันมงกยุฎ เรากห็ตด้องไมญ่ทด้อใจและไมญ่มองยด้อนกลนับไป การชนะมงกยุฎไดด้นนันั้นตด้องอาศนัย
ความพยายามสยุดกกาลนังของเราเพมืที่อพระเยซทู – แตญ่มนันจะคยุด้มคญ่ากนับความพยายามทนันั้งหมดเมมืที่อเราไดด้เหห็นพระองคร์ เมมืที่อเรามอบ
ถวายมงกยุฎแดญ่พระองคร์ใหด้เปป็นจอมเจด้านายเหนมือทยุกสลิที่งและวางมงกคุฎทบันงหลายของเราทบีที่พระบาทของพระองคร์ วลิสยุทธลิชนทนันั้ง
หลายจะไมญ่สวมมงกยุฎของตนเดลินไปมาตามถนนทองคกาเพมืที่ออวดสงญ่าราศบี เมมืที่อเราเหห็นพระเยซทู เราจะเปฟีปี่ยมลด้นดด้วยความ
ชมืที่นบานทบีที่ไดด้อยทูญ่ในเมมืองสวรรคร์และไดด้อยทูญ่ตญ่อพระพนักตรร์พระองคร์จนเราวางมงกยุฎตญ่างๆของเราแทบพระบาทซถึที่งมบีรอยตะปทูของ
พระองคร์ (วว. 4:10) 

เปาโลไมญ่อยากยมืนอยทูญ่ตอนทบีที่มบีการสวมมงกยุฎอนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีนนันั้นโดยไมญ่มบีสลิที่งใดในมมือ เขาอยากมบีมงกยุฎตญ่างๆเพมืที่อทบีที่จะ
วางทบีที่พระบาทของพระเยซทู ดด้วยเหตยุนบีนั้เขาจถึงบากบนัที่นมยุญ่งไปอยทูญ่เสมอ – โดยอธลิษฐาน ตรากตรกาทกางาน ใหด้สลิที่งตญ่างๆ เสบียสละ
และทนทยุกขร์ – เพมืที่อทบีที่จะไปถถึงหลนักชนัยแหญ่งรางวนัลนนันั้นแหญ่งการทรงเรบียกจากเบมืนั้องบนของพระเจด้าในพระเยซทูครลิสตร์

เปาโลขอใหผู้รท่วมใจเปป็นหนถึที่งเดทยว
ขด้อ 15: “เหตยุฉะนนันั้นใหด้เราซถึที่งเปป็นผทูด้ใหญญ่แลด้วมบีใจคลิดอยญ่างนนันั้น และถด้าทญ่านคลิดอยญ่างอมืที่น พระเจด้ากห็จะทรงโปรดสกาแดง

สลิที่งนบีนั้ใหด้แกญ่ทญ่านดด้วย”
“...ใหข้เราซจึที่งเปป็นผผข้ใหญย่แลข้ว...” เราไดด้พทูดถถึงเรมืที่องนบีนั้แลด้วในขด้อ 12 ทบีที่มบีการกลญ่าวถถึงความสมบทูรณร์แบบในทด้ายทบีที่สยุด 

เปาโลไมญ่ไดด้กกาลนังหมายถถึง “ความสมบทูรณร์แบบทบีที่ไรด้บาป” – เขาไมญ่ไดด้สอนหลนักคกาสอนเชญ่นนนันั้นเลย ไมญ่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกวญ่าความ
สมบทูรณร์แบบทบีที่ไรด้บาปในชบีวลิตนบีนั้ เราจะตด้องเปป็นผทูด้ทบีที่ปราศจากตทาหนริ เราควรดกาเนลินชบีวลิตใหด้พด้นจากการดทูหมลิที่นเหยบียดหยาม แตญ่
บยุคคลเดบียวเทญ่านนันั้นเคยดกาเนลินบนโลกนบีนั้ในความสมบทูรณร์แบบทบีที่ไรด้บาป และบยุคคลนนันั้นคมือพระเมษโปดกทบีที่ไรด้จยุดดญ่างพรด้อยของ
พระเจด้า เปาโลกลญ่าววญ่า “มลิใชญ่วญ่าขด้าพเจด้าสกาเรห็จแลข้ว” ขณะนนันั้นเขายนังไปไมญ่ถถึงปลายทางอบันสมบผรณตแบบแหญ่งความรอดอนัน



เปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีของเขา คกาวญ่า “สมบทูรณร์แบบ” (“เปป็นผทูด้ใหญญ่แลด้ว”) ในขด้อทบีที่เราศถึกษาอยทูญ่นบีนั้ชบีนั้ไปยนังความสมบทูรณร์แบบของคนๆ
หนถึที่งทบีที่เหมาะทบีที่จะวลิที่งในการแขญ่งขนันหนถึที่ง

เปาโลกกาลนังกลญ่าววญ่า “จงสละทลินั้งทยุกสลิที่งทบีที่จะแทรกแซงในการวลิที่งของทญ่านทนันั้งหลาย” “ความสมบทูรณร์แบบ” ในขด้อ 15
ไมญ่ใชญ่ความสมบทูรณร์แบบของประตทูชนัยสยุดทด้าย แตญ่เปป็นระยะกลางทาง เพมืที่อใชด้เปป็นภาพประกอบ เราจะกลญ่าววญ่าในลทูญ่วลิที่งนบีนั้ ความ
สมบทูรณร์แบบในทด้ายทบีที่สยุดของการแขญ่งขนันคมือ หนถึที่งรด้อยหลาในสลิบวลินาทบี คยุณยมืนอยทูญ่พรด้อมกนับนาฬลิกาจนับเวลาอยทูญ่ในมมือ และจนับ
เวลานนักวลิที่งคนนนันั้นทบีที่สลิบหลา – ซถึที่งวลิที่งเสรห็จในหนถึที่งวลินาทบี นนัที่นแหละคมือสมบทูรณร์แบบ มนันไมญ่ใชญ่สคุดทข้าย แตญ่เปป็นสมบผรณตแบบตาม
ระยะนบันน – และเปป็นอยญ่างนบีนั้ไปเรมืที่อยๆจนกวญ่าระยะทางทบีที่เหลมือของหนถึที่งรด้อยหลานนันั้นถทูกวลิที่งจนครบ

เพมืที่อยกภาพประกอบเพลิที่มเตลิม เราไดด้ยลินผทูด้คนกลญ่าวถถึงทารกนด้อยสนักคนวญ่า “เขาสมบทูรณร์แบบไมญ่ใชญ่หรมือ?” ใชญ่ครนับ 
สกาหรนับอายยุและระยะนนันั้นของเขา – แตญ่เขาจะตด้องเตลิบโตอบีกเยอะ! นบีที่กห็เปป็นจรลิงเชญ่นกนันเกบีที่ยวกนับวนัยหนยุญ่มสาว หลายครนันั้งเราเหห็น
หนยุญ่มหลญ่อลที่การญ่างกายกกายกาและเรากห็ออกปากวญ่า “เขาเปป็นตนัวอยญ่างทบีที่สมบทูรณร์แบบของความเปป็นชายไมญ่ใชญ่หรมือ?” ชายหนยุญ่ม
คนนนันั้นทบีที่เราพทูดถถึงอาจสมบทูรณร์แบบจนถจึงจคุดนบันนแหย่งอายคุและระยะนบันนของเขา – แตญ่เขากห็ไมท่สมบทูรณร์แบบหากกลญ่าวถถึงความ
เปป็นผทูด้ใหญญ่ของความเปป็นชาย เขายนังตด้องไปอบีกไกล เพราะวญ่าชายหนยุญ่มจะตด้องเรบียนรทูด้อบีกเยอะซถึที่งมบีแตญ่กาลเวลาและ
ประสบการณร์หลายปฟีเทญ่านนันั้นจะสอนไดด้

โดยการเปรบียบเทบียบกนันแลด้ว ความรอดของเรากห็เรลิที่มตด้นเมมืที่อเราตด้อนรนับพระเยซทู เราไดด้รนับความรอดในชนัที่ววลินาทบีนนันั้น 
เรากลายเปป็นลทูกของพระเจด้าในชนัที่ววลินาทบีนนันั้น แตญ่ความรอดอนันยลิที่งใหญญ่นบีนั้กห็ดกาเนลินตญ่อไปจนกวญ่ามนันถทูกทกาใหด้สมบทูรณร์แบบในตอน
ทด้ายเมมืที่อเราไดด้รนับรญ่างกายทบีที่ถทูกทกาใหด้มบีสงญ่าราศบีของเราและเหห็นพระเยซทูหนด้าตญ่อหนด้า!

“...มทใจคริดอยย่างนบันน...” ตรงนบีนั้เปาโลพทูดถถึงผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่รญ่วมแบญ่งปปันความคลิดเดบียวกนับทบีที่เขามบีเกบีที่ยวกนับเรมืที่องเหลญ่า
นนันั้นทบีที่เขาวางไวด้ตรงหนด้าพวกเขาในจดหมายฝากฉบนับนบีนั้ กลญ่าวอบีกนนัยหนถึที่ง เขากกาลนังกลญ่าววญ่า “จงแสดงความอยุตสาหะอนัน
กระตมือรมือรด้นและไมญ่รทูด้จนัดเหนห็ดเหนมืที่อยออกมาแบบเดบียวกนับทบีที่ขด้าพเจด้าแสดงออกมา และจงลมืมสลิที่งเหลญ่านนันั้นทบีที่อยทูญ่เบมืนั้องหลนังและ
จงบากบนัที่นมยุญ่งไปสทูญ่สลิที่งเหลญ่านนันั้นทบีที่อยทูญ่เบมืนั้องหนด้าเหมมือนกนับทบีที่ขด้าพเจด้ากระทกา จงพากเพบียรเพมืที่อทบีที่จะไดด้รนับรางวนัลแหญ่งการทรงเรบียก
จากเบมืนั้องบนของพระเจด้าในพระเยซทูครลิสตร์”

“...และถข้าทย่านคริดอยย่างอชที่น พระเจข้ากก็จะทรงโปรดสทาแดงสริที่งนทนใหข้แกย่ทย่านดข้วย” คนเหลญ่านนันั้นทบีที่เปาโลพทูดถถึงวญ่าเปป็น
พวกทบีที่ “คลิดอยญ่างอมืที่น” คมือพวกทบีที่อด้อยอลิที่งและเถลไถลอยทูญ่ตลอดทาง พวกเขาไมญ่มบีความคลิดแบบเดบียวกนับทบีที่เปาโลมบี เขาบอกคน
เหลญ่านนันั้นวญ่าพระเจด้าจะทรงเปปิดเผยแกญ่พวกเขาวญ่าชบีวลิตครลิสเตบียนทบีที่ทยุญ่มเทเตห็มทบีที่นนันั้นคยุด้มคญ่าขนาดไหน และการทบีที่พวกเขา “คลิด
อยญ่างอมืที่น” นนันั้นเปป็นการคลิดผลิดมากขนาดไหน

นอกจากนบีนั้ หากมบีความผลิดพลาดในทบีที่ประชยุมนนันั้น พระเจด้ากห็จะทรงเปปิดเผยความผลิดพลาดนนันั้นแกญ่ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายทบีที่มบี
ความคลิดอยทูญ่ฝฝ่ายวลิญญาณ หากมบีคนเหลญ่านนันั้นในครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีทบีที่ไมญ่เหห็นพด้องกนับเปาโล คนเหลญ่านนันั้นทบีที่มบีมยุมมองและ
เปป้าหมายของตนัวเอง เหลญ่าวลิสยุทธลิชนทบีที่มบีความคลิดอยทูญ่ฝฝ่ายวลิญญาณกห็สามารถพยายามในความรนักของพระเจด้าทบีที่จะแกด้ไขความ
คลิดเหห็นผลิดๆของคนเหลญ่านนันั้นทบีที่ซาตานชนักนกาใหด้หลงผลิดไปไดด้ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ผทูด้ทรงสถลิตอยทูญ่ภายในเราจะทรงเปปิดเผยสลิที่ง
ลนั้กาลถึกตญ่างๆของพระเจด้าแกญ่เรา – สลิที่งตญ่างๆทบีที่เราตด้องรทูด้เพมืที่อทบีที่จะทกาใหด้ครลิสตจนักรเปป็นคกาพยานทบีที่ดบีกวญ่าเดลิมในชยุมชนและทกาใหด้ผทูด้
เชมืที่อทนันั้งหลายไดด้รนับบกาเหนห็จเตห็มจกานวน



มนันเปป็นไปไดด้ทบีที่ครลิสเตบียนทนันั้งหลายจะไมญ่เหห็นพด้องตรงกนันในเรมืที่องเลห็กนด้อยตญ่างๆของหลนักคกาสอนหากพวกเขาเหห็นพด้อง
ตรงกนันในเรมืที่องใหญญ่ๆ ถถึงอยญ่างไรแลด้ว ผผข้เชชที่อทบันงหลายกก็คชอปฝัจเจกชน และเราไมญ่ควรพยายามยนัดทยุกคนใหด้เขด้าใน “แมญ่พลิมพร์ทาง
ศาสนา” อนันเลห็กๆของเราเอง ในความรนักของพระเจด้า เราควรชบีนั้นกาพวกเขาไปยนังแมญ่แบบทบีที่แทด้จรลิงเสมอ แบบอยญ่างทบีที่สมบทูรณร์
แบบของเรา คมือพระเยซทูครลิสตร์เจด้า

ขด้อ 16: “แตญ่เราไดด้แคญ่ไหนแลด้ว กห็ใหด้เราดกาเนลินตรงตามนนันั้นตญ่อไป คมือใหด้เราคลิดเหห็นอยญ่างเดบียวกนัน”
นบีที่เปป็นกฎทบีที่ดบี – กฎทบีที่หากนกาไปใชด้แลด้วจะปป้องกนันไมญ่ใหด้เกลิดความแตกแยกและการชลิงดบีชลิงเดญ่นกนันในครลิสตจนักรไดด้เยอะ

เลย ความหมายกห็คมือวญ่า ถถึงแมด้วญ่าอาจมบีการบรรลคุฝฝ่ายวริญญาณในระดบับททที่แตกตย่างกบันไปทญ่ามกลางผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลาย และทนัศนะ
ทบีที่แตกตญ่างกนันในบางเรมืที่อง มบันกก็มทหลายประเดก็นททที่เราเหก็นพข้องตรงกบัน – เชญ่นเรมืที่องการไดด้รนับการดลใจดด้านถด้อยคกาของพระ
คนัมภบีรร์, การประสทูตลิจากหญลิงพรหมจารบี, การลบมลทลินดด้วยพระโลหลิต ตราบใดทบีที่เราใหด้ความสกาคนัญในเรมืที่องใหญญ่ๆและไมญ่
ปลญ่อยใหด้ซาตานมาทกาใหด้เราเนด้นยนั้กาเรมืที่องปลบีกยญ่อย เรากห็จะมบีความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันมากกวญ่าเดลิมในทบีที่ประชยุมทด้องถลิที่นและ
มบีคกาพยานทบีที่แขห็งแกรญ่งกวญ่าเดลิมเยอะในชยุมชน ครลิสเตบียนทนันั้งหลายควรดกาเนลินในความรนักและความสามนัคคบี โดยเตห็มใจทบีที่จะใหด้
และรนับ ตราบใดทบีที่เราไมญ่มบีความผลิดในเรมืที่องการออมชอมหลนักคกาสอนสกาคนัญๆแหญ่งความเชมืที่อนนันั้น

บางทบีในทบีที่ประชยุมทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี ผทูด้เชมืที่อบางคนไดด้เตลิบโตฝฝ่ายวลิญญาณและมบีความเขด้าใจลถึกซถึนั้งมากกวญ่าในสลิที่งตญ่างๆของ
พระเจด้าเมมืที่อเทบียบกนับคนอมืที่นๆ แตญ่คนเหลญ่านนันั้นทบีที่มบีโอกาสมากกวญ่าทบีที่จะศถึกษาคด้นควด้าและรนับใชด้กห็ไมญ่ควรคลิดไมญ่ดบีตญ่อคนทนันั้งหลายทบีที่
ขาดโอกาส และในทกานองเดบียวกนัน คนเหลญ่านนันั้นทบีที่ไมย่ไดข้เตลิบโตอยญ่างเหห็นไดด้ชนัดขนาดนนันั้นและดด้วยเหตยุนบีนั้จถึงถทูกมองวญ่าเปป็นผทูด้ดด้อย
กวญ่าในหนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขา, ความรทูด้ และความเขด้าใจกห็ไมญ่ควรคลิดไมญ่ดบีตญ่อผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่ไดด้เตลิบโตลนั้กาหนด้าพวกเขาไปในเรมืที่องฝฝ่าย
วลิญญาณตญ่างๆและในการรนับใชด้

มนันจะเปป็นวนันแสนสยุขในชบีวลิตของครลิสเตบียนจกานวนมากเมมืที่อพวกเขาเรลิที่มเตห็มใจทบีที่จะปรนนลิบนัตลิในทบีที่ใดกห็ตามทบีที่พระเจด้า
ทรงใหด้พวกเขาไปอยทูญ่ โดยกระทกาสยุดความสามารถของตนไมญ่วญ่างานของตนจะตที่กาตด้อยสนักเพบียงใด มนันไมญ่ใชญ่ปรริมาณของหนด้าทบีที่
ผทูด้อารนักขาทบีที่เปป็นสลิที่งสกาคนัญ แตญ่มนันคมือความสนัตยร์ซมืที่อในการทกาหนด้าทบีที่นนันั้นตญ่างหาก คนเหลญ่านนันั้นทบีที่ถวายการปรนนลิบนัตลิอนันสนัตยร์ซมืที่อ 
จงรนักภนักดบีตญ่อพระเจด้าจะไดด้รนับบกาเหนห็จเตห็มจกานวน

เราตด้องจดจกาไวด้วญ่าพญามารจะไมญ่มบีทางหยยุดโจมตบีลทูกๆของพระเจด้าจนกวญ่าพวกเขาปลอดภนัยในนครขาวดยุจมยุกดานนันั้น
หากมนันไมญ่สามารถทกาใหด้เรากลายเปป็นพวกเสรบีนลิยมหรมือพวกแนวคลิดสมนัยใหมญ่ไดด้ มนันกห็จะพยายามลญ่อลวงเราไปยนังอบีกทลิศทาง
หนถึที่งและทกาใหด้เรากลายเปป็นพวกคลนัที่งศาสนา คนทบีที่ซาตานเกลบียดชนังมากทบีที่สยุดคมือคนทบีที่ยอมจกานนจลิตใจ วลิญญาณและรญ่างกาย
ตญ่อพระเจด้า และดกาเนลินตามรอยพระบาทของพระเยซทู

ใน 1 โครลินธร์ 4:5 เราถทูกบอกวญ่า “อยญ่าตนัดสลินสลิที่งใดกญ่อนทบีที่จะถถึงเวลา”  เมมืที่อเรามองดทูพบีที่นด้องครลิสเตบียนคนหนถึที่ง เรากห็
เหห็นเขาผญ่านทางสายตาของมนยุษยร์ ขณะทบีที่พระเจผู้าทรงมองดทูทบีที่จลิตใจ ทรงเหห็นทยุกสลิที่ง ทรงทราบทยุกสลิที่ง ผทูด้เชมืที่อจกานวนมากกกาลนัง
พยายามทบีที่จะสอนในเมมืที่อพวกเขาเองตญ่างหากทบีที่ตด้องถผกสอน พวกเขามบีความรด้อนรนมากกวญ่าความรทูด้ และนบีที่อาจเปป็นเรมืที่อง
อนันตรายไดด้ มบีหลายประเดห็นมากเหลมือเกลินทบีที่ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายเหก็นพข้องตรงกบันไดข้ แตญ่มนันเปป็นเรมืที่องปกตลิทบีที่เราจะไมย่เหก็นพข้องตรง
กบันในเรมืที่องเลห็กๆ ขอพระเจด้าทรงโปรดชญ่วยเราทบีที่จะอธลิษฐานขอพระคยุณทบีที่จะไมญ่เหห็นพด้องตรงกนันในเรมืที่องเลก็กนข้อยตญ่างๆและ
พากเพบียรรญ่วมกนันในความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันในเรมืที่องใหญญ่ๆ 



สลิที่งยลิที่งใหญญ่ทบีที่สยุดคมือ การนกาวลิญญาณมาถถึงพระเยซทูครลิสตร์ และหากผทูด้คนของพระเจด้ายอมทกางานรญ่วมกนัน อธลิษฐานรญ่วม
กนัน และพากเพบียรรญ่วมกนัน อยุดมการณร์ของพระครลิสตร์กห็จะกด้าวไปไกลเรห็วยลิที่งขถึนั้น วลิธบีทบีที่ดบีทบีที่สยุดบนแผญ่นดลินโลกทบีที่จะรนักษาความ
สามนัคคบีในทบีที่ประชยุมทด้องถลิที่นคมือ การพากเพบียรรญ่วมกนันในการนกาวลิญญาณ

อยท่าออมชอมความจรลิงเดด็ดขาด
ขด้อ 17: “พบีที่นด้องทนันั้งหลาย ทญ่านจงดกาเนลินตามอยญ่างขด้าพเจด้า และคอยดทูคนทนันั้งหลายเหลญ่านนันั้นทบีที่ดกาเนลินตามอยญ่าง

เดบียวกนัน เหมมือนทญ่านทนันั้งหลายไดด้พวกเราเปป็นตนัวอยญ่าง”
ผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านบีนั้รทูด้วญ่าเปาโลดกาเนลินชบีวลิตอยญ่างปราศจากขด้อตกาหนลิ พวกเขาทราบแบบอยญ่างทบีที่เขาไดด้วางไวด้

ตญ่อหนด้าพวกเขาแลด้ว และสลิที่งทบีที่เขากกาลนังกลญ่าวแกญ่พวกเขาตรงนบีนั้กห็คมือ “จงดกาเนลินชบีวลิตเหมมือนอยญ่างทบีที่ขด้าพเจด้าดกาเนลินชบีวลิต 
ขด้าพเจด้าเปป็นพญ่อแมญ่ของพวกทญ่านในความเชมืที่อนบีนั้ ขด้าพเจด้าไดด้ชบีนั้ทางพวกทญ่านใหด้ไปหาพระครลิสตร์ ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศขญ่าว
ประเสรลิฐทบีที่นกาความรอดมาสทูญ่จลิตวลิญญาณของทญ่านทนันั้งหลาย บนัดนบีนั้จงดกาเนลินตามแบบอยญ่างของขด้าพเจด้าเหมมือนกนับทบีที่ขด้าพเจด้า
ดกาเนลินตามพระเยซทู”

เปาโลไมญ่ไดด้กลญ่าววญ่า “จงกระทกาเหมมือนกนับทบีที่ขด้าพเจด้ากลท่าววท่าจงกระทกา” เขาดกาเนลินชบีวลิตทบีที่บรลิสยุทธลิธิ์และอยุทลิศตนัวมาก
เสบียจนเขากลญ่าวไดด้วญ่า “จงกระทกาเหมมือนอยญ่างทบีที่ขด้าพเจด้ากระทนา จงดกาเนลินชบีวลิตเหมมือนอยญ่างทบีที่ขด้าพเจด้าดกาเนลินชบีวลิต” นนัที่นควร
เปป็นความจรลิงในชบีวลิตของผทูด้รนับใชด้ทยุกทญ่าน – และในความเปป็นจรลิงแลด้ว มนันควรเปป็นจรลิงในชบีวลิตของผทูด้เชมืที่อทยุกคน เราควรดกาเนลิน
ชบีวลิตในแบบทบีที่จะเปป็นแบบอยญ่างแกญ่ครลิสเตบียนคนอมืที่นๆและแกญ่ชาวโลก

“และคอยดผคนทบันงหลายเหลย่านบันนททที่ดทาเนรินตามอยย่างเดทยวกบัน เหมชอนทย่านทบันงหลายไดข้พวกเราเปป็นตบัวอยย่าง”
ในครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีมบีผทูด้เชมืที่อหลายคนทบีที่พากเพบียรทบีที่จะดกาเนลินชบีวลิตเหมมือนอยญ่างทบีที่เปาโลดกาเนลินชบีวลิต โดยปฏลิเสธ

ความมนัที่นใจทนันั้งปวงในเนมืนั้อหนนังและบากบนัที่นมยุญ่งไปสทูญ่รางวนัลแหญ่งการทรงเรบียกจากเบมืนั้องบนนนันั้น แตญ่กห็มบีหลายคนในทบีที่ประชยุมนนันั้นทบีที่
อยทูญ่ฝฝ่ายวลิญญาณนด้อยกวญ่าและทบีที่มบีทนัศนะตญ่างๆทบีที่แตกตญ่างออกไป

ในครลิสตจนักรแทบทยุกแหญ่งมบีคนทบีที่ออกปากวญ่าเปป็นครลิสเตบียนอยทูญ่สองพวก มบีไมญ่กบีที่คนเสมอทบีที่ไมญ่เพบียงตด้อนรนับพระเยซทูเจด้า
เปป็นพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดเทญ่านนันั้น แตญ่ทบีที่ใหด้พระองคร์เปป็นนายเหนมือหนัวแหญ่งชบีวลิตของตนดด้วย พวกเขาดกาเนลินตามแบบอยญ่างของ
พระองคร์ในการดกาเนลินชบีวลิตแตญ่ละวนันของตน แตญ่กระนนันั้นกห็มบีหลายคนทบีที่เชญ่นเดบียวกนับเดมาสทบีที่รนัก “โลกปปัจจยุบนันนบีนั้” พวกเขาใหด้
พระเจด้าเปป็นทบีที่สอง ทบีที่สามหรมือทบีที่สบีที่แทนทบีที่จะอด้างสลิทธลิธิ์และชมืที่นชมกนับสลิทธลิบยุตรหนัวปฟีฝฝ่ายวลิญญาณของตน เปาโลเตมือนสตลิผทูด้เชมืที่อ
ชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นใหด้ “คอยดทูคนทนันั้งหลาย” นนัที่นคมือ สนังเกตดทูพวกเขา และไมญ่ดกาเนลินตามแบบอยญ่างของพวกเขา แตญ่
แทนทบีที่จะทกาเชญ่นนนันั้น จงดกาเนลินตามคนเหลญ่านนันั้นทบีที่เปป็นแบบอยญ่างทบีที่บรลิสยุทธลิธิ์และอยุทลิศตนัวในทบีที่ประชยุม

ขด้อ 18 และ 19: “(เพราะวญ่ามบีคนหลายคนทบีที่ประพฤตลิตนัวเปป็นศนัตรทูตญ่อกางเขนของพระครลิสตร์ ซถึที่งขด้าพเจด้าไดด้บอกทญ่าน
ถถึงเรมืที่องของเขาหลายครนันั้งแลด้ว และบนัดนบีนั้ยนังบอกทญ่านอบีกดด้วยนนั้กาตาไหล ปลายทางของคนเหลญ่านนันั้นคมือความพลินาศ พระของ
เขาคมือกระเพาะ เขายกความทบีที่นญ่าอนับอายของเขาขถึนั้นมาโอด้อวด เขาสนใจในวนัตถยุทางโลก)”

“เพราะวย่ามทคนหลายคนททที่ประพฤตริตบัว...” ดทูเหมมือนวญ่ามบีชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีอยทูญ่หลายคนทบีที่ออกปากวญ่าเปป็นครลิสเตบียน 
แตญ่พวกเขากห็ไมญ่ไดด้บนังเกลิดใหมญ่อยญ่างแทด้จรลิง พวกเขาเปป็นคนไมญ่จรลิงใจ – เปป็นศนัตรทูทบีที่แฝงตนัวมา พวกศนัตรทูและพวกคนมนักเยาะ
เยด้ยทบีที่เผยตนัวแบบซถึที่งๆหนด้ากห็แยญ่พอแลด้ว แตญ่พวกเขากห็สรด้างความเสบียหายตญ่ออยุดมการณร์ของพระครลิสตร์นด้อยกวญ่าคนเหลญ่านนันั้นทบีที่



เปป็น “สยุนนัขปฝ่าในคราบแกะ” ผทูด้คนทบีที่อยทูญ่ภายนอกครลิสตจนักรมองวญ่าครลิสเตบียนแตญ่ปากเหลญ่านบีนั้เปป็นอยญ่างทบีที่พวกเขาออกปากวญ่า
เปป็น และเมมืที่อการประพฤตลิของพวกเขาพลิสทูจนร์วญ่าพวกเขาเปป็นของปลอม ชาวโลกกห็กลญ่าววญ่าสมาชลิกครลิสตจนักรทยุกคนเปป็นคน
หนด้าซมืที่อใจคดและวญ่าความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนไมญ่มบีดบีอะไร (ชาวโลกไมญ่แยกแยะความแตกตญ่างระหวญ่างผทูด้ทบีที่ออกปากวญ่าเปป็น
ครลิสเตบียนจรริงๆและคนเหลญ่านนันั้นทบีที่ออกปากแบบจอมปลอม) 

“...ซจึที่งขข้าพเจข้าไดข้บอกทย่านถจึงเรชที่องของเขาหลายครบันงแลข้ว...” เปาโลไมญ่ไดด้พยายามทบีที่จะทกาใหด้บาปเปป็นเรมืที่องเลห็กนด้อย 
เมมืที่อเขาเทศนาในเมมืองฟฟีลลิปปฟี เขากห็ไมญ่ไดด้ออมชอมความจรลิงเพมืที่อทบีที่จะรนักษามลิตรภาพและไมตรบีจลิตของคนทนันั้งหลาย มนันเปป็น
ความจรลิงทบีที่วญ่าเขาระมนัดระวนังทบีที่จะแสดงออกถถึงจลิตวลิญญาณของพระเยซทู แตญ่เขากห็ไมญ่พยายามทบีที่จะปกปปิดหรมือหาขด้อแกด้ตนัว
สกาหรนับความผริด เขาไมญ่เคยขอโทษแทนคนเหลญ่านนันั้นทบีที่เทศนาเรมืที่องผลิดๆหรมือเพมืที่อคนเหลญ่านนันั้นทบีที่ดกาเนลินชบีวลิตเหมมือนเปป็นศนัตรทูของ
กางเขนนนันั้น เขารทูด้วญ่าความจรลิงเปป็นสลิที่งทบีที่ทราบและดกาเนลินตามไดด้โดยผทูด้ใดกห็ตามทบีที่อยากทราบและดกาเนลินตามความจรลิง ในโรม 
2:1 เปาโลกลญ่าววญ่า “เหตยุฉะนนันั้น โอ มนยุษยร์เออ๋ย ทญ่านไมญ่มบีขด้อแกด้ตนัวเลย!”

“...และบบัดนทนยบังบอกทย่านอทกดข้วยนนทาตาไหล...” ถด้อยคกาเหลญ่านบีนั้เปปิดเผยใหด้เหห็นจลิตใจทบีที่แทด้จรลิงของอนัครททูตเปาโล – 
และนบีที่ควรเปป็นสลิที่งทบีที่เกลิดกนับผทูด้เชมืที่อทยุกคนทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วและมบีความคลิดอยทูญ่ฝฝ่ายวลิญญาณ เราไมญ่ควรดบีใจในขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่ามบี
หลายคนในครลิสตจนักรทบีที่อด้างตนัวแตญ่ไมญ่ไดด้เปป็นจรลิงๆ พวกเขาสรด้างความเสบียหายตญ่ออยุดมการณร์ของพระครลิสตร์และเปปิดโอกาสใหด้
พวกศนัตรทูขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้ากลญ่าวเหยบียดหยามตญ่อครลิสตจนักรของพระเจด้าผทูด้ทรงพระชนมร์อยทูญ่! สถานการณร์ดนังกลญ่าวควร
ทกาใหด้เรารด้องไหด้! และแนญ่นอนวญ่าเราไมย่มทขข้ออข้างทบีที่จะไมญ่อยุทลิศตนัวอยญ่างสลินั้นสยุดใจตญ่อพระเจด้า

“...มทคนหลายคนททที่ประพฤตริตบัวเปป็นศบัตรผตย่อกางเขนของพระครริสตต” บนัดนบีนั้เปาโลลงลถึกยลิที่งกวญ่าเดลิมในหนัวขด้อนบีนั้และ
ประกาศวญ่าชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านบีนั้เปป็นศนัตรทูของกางเขนนนันั้น – และเราทราบวญ่ากางเขนนนันั้นเปป็นศทูนยร์กลาง, จลิตวลิญญาณ และ
การเตด้นของหนัวใจของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน ปราศจากกางเขนนนันั้น เรากห็ไมญ่มบีความรอดเลย ผทูด้ทบีที่เปป็นศนัตรทูตญ่อกางเขนนนันั้นกห็
ไมญ่ใชญ่ผทูด้เชมืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมญ่และรนับการชการะลด้างดด้วยพระโลหลิตแลด้วอยญ่างแนญ่นอน

“...ปลายทางของคนเหลย่านบันนคชอความพรินาศ พระของเขาคชอกระเพาะ...” คนกลยุญ่มนบีนั้ไมญ่เคยไดด้บนังเกลิดใหมญ่เลย พวก
เขากกาลนังใชด้ชบีวลิตอยทูญ่ในการหลงระเรลิงในความบาปและตนัณหาซถึที่งผทูด้คนทราบดบี พวกเขาบทูชาการเจรลิญอาหารของตนัวเองและใชด้
ชบีวลิตเพมืที่อสนองความตด้องการของเนมืนั้อหนนัง คนกลยุญ่มดนังกลญ่าวถทูกพรรณนาในโรม 16:18

คนเหลญ่านบีนั้ไมญ่แสดงออกถถึงผลใดๆเลยของพระวลิญญาณ พวกเขามบีความสนใจในเนมืนั้อหนนังและในสลิที่งตญ่างๆของโลก
มากกวญ่าทบีที่พวกเขาสนใจในอยุดมการณร์แหญ่งกางเขน พวกเขาเปป็นสมาชริกครริสตจบักร – แตญ่พวกเขากห็สาละวนอยทูญ่กนับโลกและ
เนมืนั้อหนนัง ไมญ่ใชญ่เกบีที่ยวกนับพระเจด้าและความชอบธรรมของพระองคร์ พวกเขาเพลิกเฉยสลิที่งตญ่างๆของพระวลิญญาณและไลญ่ตามสลิที่ง
ตญ่างๆของเนมืนั้อหนนังจนเปป็นนลิสนัย

มนันไมญ่ใชญ่พวกคนทบีที่ไมญ่ยอมรนับการมบีอยทูญ่จรลิงของพระเจด้า พวกแนวคลิดเสรบี พวกคนชอบเยาะเยด้ยและพวกคนพทูดหมลิที่น
ประมาททบีที่สรด้างความเสบียหายตญ่ออยุดมการณร์ของพระครลิสตร์เสมอไป ความเสบียหายมากมายถทูกกระทกาโดยคนเหลญ่านนันั้นในทบีที่
ประชยุมทด้องถลิที่นทบีที่ประกาศตนัววญ่าเปป็นครลิสเตบียน แตญ่กห็ปฏลิเสธความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนโดยชบีวลิตทบีที่พวกเขาดกาเนลิน

“...เขายกความททที่นย่าอบับอายของเขาขจึนนมาโอข้อวด เขาสนใจในวบัตถคุทางโลก” คนเหลญ่านบีนั้ทบีที่เปาโลกลญ่าวถถึงชอบอวดใน
สลิที่งตญ่างๆทบีที่พวกเขาควรละอาย – และในใจของพวกเขาๆกห็ละอายกางเขนทบีที่พวกเขาควรจะอวด แมด้วญ่าพวกเขาหลงระเรลิงใน



นลิสนัยนญ่าอนับอายตญ่างๆของชบีวลิต พวกเขากห็ไมญ่รทูด้สถึกละอายเลย พวกเขาใชด้ชบีวลิตในความสนับสน เพราะวญ่าพวกเขาออกปากยอมรนับ
ดด้วยปากของตน – แตญ่ในการปฏลิบนัตลิตญ่างๆของพวกเขาในชบีวลิตประจกาวนันพวกเขากห็ปฏริเสธสลิที่งทบีที่พวกเขาออกปากยอมรนับ

พวกเขาอยุทลิศตนัวใหด้แกญ่สลิที่งตญ่างๆของแผญ่นดลินโลก และแทนทบีที่จะบากบนัที่นมยุญ่งไปสทูญ่รางวนัลแหญ่งการทรงเรบียกจากเบมืนั้องบน
นนันั้น ความสนใจของพวกเขากลนับจดจญ่ออยทูญ่ทบีที่ความเพลลิดเพลลิน กกาไรของโลก และการไดด้รนับวนัตถยุสลิที่งของตญ่างๆ

สมาชลิกครลิสตจนักรบางคนของเราในปปัจจยุบนันจนัดอยทูญ่ในประเภทนบีนั้ไดด้อยญ่างสมบทูรณร์แบบ ศาสนาของพวกเขาไมญ่เคย
แทรกแซงกนับความเพลลิดเพลลินของพวกเขา ชบีวลิตทบีที่บด้านของพวกเขา หรมือความพยายามในการทกาธยุรกลิจของพวกเขา พวกเขา
จะอยทูญ่หญ่างไกลจากการประชยุมอธลิษฐานคมืนวนันพยุธอยญ่างเปป็นสยุขเพมืที่อทบีที่จะหาเงลินเพลิที่มอบีกสนักเหรบียญ และบางคนในพวกเขากห็อยทูญ่
บด้านแทนทบีที่จะมาครลิสตจนักรในวนันอาทลิตยร์เพมืที่อทบีที่จะทกาความสะอาดบด้านในเวลาทบีที่พวกเขาควรอยทูญ่ในชนันั้นเรบียนรวบีวารศถึกษาและ
นมนัสการ

มนันไมญ่ใชญ่คนเหลญ่านนันั้นเทญ่านนันั้นทบีที่ปฏลิเสธหลนักคกาสอนตญ่างๆแหญ่งกางเขน ทบีที่เยาะเยด้ยและลด้อเลบียนสลิที่งตญ่างๆของพระเจด้า ทบีที่
สญ่งผลเสบียตญ่อครลิสตจนักร เราทราบวญ่ามบีคนจกานวนมากในครลิสตจนักรทยุกวนันนบีนั้ – บางคนในพวกเขากห็เปป็นผทูด้ทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วดด้วย
ซนั้กา – ทบีที่ชบีวลิตของพวกเขาไมญ่เปป็นแบบอยญ่างทบีที่ดบีใหด้ครลิสเตบียนคนอมืที่นๆไดด้ปฏลิบนัตลิตาม เราตด้องจดจกาไวด้วญ่าความรอดเปป็นของขวนัญ
ของพระเจด้าโดยพระคยุณผญ่านทางความเชมืที่อ แตญ่มนันกห็เปป็นคนละเรมืที่องเลยในการเปป็นผทูด้อารนักขาทบีที่ดบี ในการยอมใหด้พระเยซทูเปป็น
นายเหนมือหนัวแหญ่งชบีวลิตของเรา และในการยอมจกานนอวนัยวะตญ่างๆของเราใหด้เปป็นเครมืที่องมมือแหญ่งความชอบธรรม ความรอด
เปป็นของฟรบี แตญ่หนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขาทบีที่ใหด้บกาเหนห็จเตห็มจกานวนนนันั้นกห็มบีราคาแพงมาก เราควรดกาเนลินชบีวลิตของเราตามแบบอยญ่างของ
คนเหลญ่านนันั้นทบีที่อยทูญ่ฝฝ่ายวลิญญาณมากทบีที่สยุด – ไมญ่ใชญ่ตามแบบอยญ่างของคนทบีที่อยทูญ่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนนังหรมือรนักโลกเดห็ดขาด

เปป้าหมายแหท่งความคาดหวอังของผผผู้เชชที่อคชอพระครลิสตต์
ขด้อ 20, 21: “ฝฝ่ายเราเปป็นชาวสวรรคร์ เรารอคอยพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดซถึที่งจะเสดห็จมาจากสวรรคร์ คมือพระเยซทูครลิสตร์เจด้า 

พระองคร์จะทรงเปลบีที่ยนแปลงกายอนันตที่กาตด้อยของเรา ใหด้เหมมือนพระกายอนันทรงสงญ่าราศบีของพระองคร์ ดด้วยฤทธานยุภาพซถึที่ง
พระองคร์ทรงสามารถปราบสลิที่งสารพนัดลงใตด้อกานาจของพระองคร์”

“...ฝฝ่ายเราเปป็นชาวสวรรคต…” เรากลญ่าวแลด้วตรงนบีนั้ถถึงลนักษณะเฉพาะตนัวของบรรดาผทูด้เชมืที่อแทด้ซถึที่งตรงขด้ามกนับคนเหลญ่า
นนันั้นทบีที่เปป็น “ศนัตรทูของกางเขน” คกากรบีกทบีที่ถทูกใชด้ตรงนบีนั้สกาหรนับคกาวญ่า “ชาว” ไมญ่ถทูกพบในทบีที่แหญ่งใดอบีกในภาคพนันธสนัญญาใหมญ่ มนัน
กลญ่าวถถึงชบีวลิตในฐานะพลเมมืองคนหนถึที่ง และความหมายเตห็มๆของคกากรบีกนบีนั้คมือ “ความเปป็นสาธารณะ การบรลิหารจนัดการรนัฐ วลิธบี
การบรลิหารจนัดการกลิจการตญ่างๆของรนัฐ”

ขด้อเทห็จจรลิงทบีที่เปป็นมาจากพระเจด้ากห็คมือวญ่า ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายเปป็นพลเมมืองแหญ่งสวรรคร์ – ผทูด้สนัญจรบนแผญ่นดลินโลก แตญ่เปป็น
พลเมมืองแหญ่งโลกสวรรคร์ โดยคลิดถถึงสลิที่งตญ่างๆทบีที่อยทูญ่เบมืนั้องบน และเนมืที่องจากเราเปป็นพลเมมืองแหญ่งโลกสวรรคร์ เราจจึงถผกปกครอง
โดยกฎหมายตว่างๆแหย่งโลกสวรรคตนบันน

ครลิสเตบียนแทด้ทนันั้งหลายเปป็นผทูด้สนัญจรและคนแปลกถลิที่นจรลิงๆในแผญ่นดลินตญ่างดด้าว ความเปป็นพลเมมืองของเราไมญ่เพบียงอยทูญ่
ในสวรรคร์เทญ่านนันั้น แตญ่ในดด้านตกาแหนญ่งแลด้วบนัดนบีนั้เราทนันั้งหลายกห็นนัที่งอยทูญ่ในพระเยซทูครลิสตร์ในสวรรคสถาน เราตายไปแลด้ว และชบีวลิต
ของเราถทูกซญ่อนไวด้กนับพระครลิสตร์ในพระเจด้า เราเปป็นสมาชลิกของครลิสตจนักรทบีที่พระเยซทูทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของมนัน เราไดด้
ถทูกยด้ายออกจากอาณาจนักรแหญ่งความมมืดเขด้ามาอยทูญ่ในอาณาจนักรแหญ่งพระบยุตรผทูด้เปป็นทบีที่รนักของพระเจด้าแลด้ว เราเปป็นพลเมมืองของ



อบีกโลกหนถึที่งอยญ่างแทด้จรลิง!
“...เรารอคอยพระผผข้ชย่วยใหข้รอดซจึที่งจะเสดก็จมาจากสวรรคต...” เรามบีชบีวลิตอยทูญ่ในการคาดหวนัง โดยรอคอยพระผทูด้ชญ่วยใหด้

รอดจากสวรรคร์ – แตญ่ในขณะเดบียวกนัน เรากห็ไมญ่ใชญ่พวกคนเพญ่งดทูดาว เราจะตด้องตมืที่นตนัว สาละวนทกางานจนกวญ่าพระองคร์จะ
เสดห็จมา โดยนกาวลิญญาณผทูด้คนเพมืที่อพระองคร์

ผทูด้เชมืที่อแทด้ทยุกคนรอคอยการเสดห็จมาครนันั้งทบีที่สองของพระเยซทูครลิสตร์เจด้า เราอาจไมญ่เหห็นพด้องตรงกนันในทคุกรายละเอทยด
เกบีที่ยวกนับการเสดห็จมาของพระองคร์ แตญ่พระคยุณของพระเจด้าทบีที่นกาความรอดมากห็สอนเราเชญ่นกนันใหด้รอคอยการเสดห็จกลนับมาของ
พระองคร์:

“เพราะวญ่าพระคยุณของพระเจด้าทบีที่นกาไปถถึงความรอดไดด้ปรากฏแกญ่คนทนันั้งปวงแลด้ว สอนใหด้เราละทลินั้งความอธรรมและ
โลกบียตนัณหา และดกาเนลินชบีวลิตในโลกปปัจจยุบนันนบีนั้อยญ่างมบีสตลิสนัมปชนัญญะ อยญ่างชอบธรรม และตามทางพระเจด้า คอยความหวนัง
อนันมบีสยุข และการปรากฏอนันทรงสงญ่าราศบีของพระเจด้าใหญญ่ยลิที่ง และพระเยซทูครลิสตร์พระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดของเรา” (ทลิตนัส 2:11-13)

แตญ่ขณะทบีที่ครลิสเตบียนรอคอยพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอด คนไมญ่เชมืที่อกห็เยาะเยด้ยการเสดห็จมาของพระองคร์: “...และจะถามวญ่า “คกา
ทบีที่ทรงสนัญญาไวด้วญ่าพระองคร์จะเสดห็จมานนันั้นอยทูญ่ทบีที่ไหน เพราะวญ่าตนันั้งแตญ่บรรพบยุรยุษหลนับลญ่วงไปแลด้ว สลิที่งทนันั้งปวงกห็เปป็นอยทูญ่เหมมือนทบีที่ไดด้
เปป็นอยทูญ่ตนันั้งแตญ่เดลิมทรงสรด้างโลก” (2 เปโตร 3:4)

การเสดห็จมาครนันั้งทบีที่สองขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าเกลิดขถึนั้นไดด้ทยุกเมมืที่อ ในยอหร์น 14:1-3 พระองคร์ทรงสนัญญาวญ่า: “...เราไป
จนัดเตรบียมทบีที่ไวด้สกาหรนับทญ่านทนันั้งหลาย และถด้าเราไปจนัดเตรบียมทบีที่ไวด้สกาหรนับทญ่านแลด้ว เราจะกลบับมาอทกรนับทญ่านไปอยทูญ่กนับเรา เพมืที่อ
วญ่าเราอยทูญ่ทบีที่ไหนทญ่านทนันั้งหลายจะอยทูญ่ทบีที่นนัที่นดด้วย!”

ใน 1 เธสะโลนลิกา 4:14 เปาโลรนับประกนันเราวญ่า “เพราะถด้าเราเชมืที่อวญ่าพระเยซทูทรงสลินั้นพระชนมร์ และทรงคมืน
พระชนมร์แลด้ว เชญ่นเดบียวกนันบรรดาคนททที่ลย่วงหลบับไปในพระเยซผนบันน พระเจข้าจะทรงนทาคนเหลย่านบันนมากบับพระองคตดข้วย”

ผทูด้เชมืที่อแทด้ทนันั้งหลายไมญ่ควรแคญ่เตรทยมตบัวสกาหรนับการเสดห็จมาครนันั้งทบีที่สองขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าเทญ่านนันั้น – เราควร
อธลิษฐานขอใหด้พระองคร์เสดห็จมาโดยเรห็ว สลิที่งตญ่างๆทบีที่เกลิดขถึนั้นบนโลกมบีความสกาคนัญนด้อยนลิดเมมืที่อเทบียบกนับการเสดห็จมาครนันั้งทบีที่สอง
ขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า และผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายควรดกาเนลินชบีวลิตอยผย่เหนชอโลก ความฝปักใฝฝ่ของเราควรอยทูญ่ทบีที่สลิที่งตญ่างๆทบีที่อยทูญ่เบมืนั้องบน 
แมด้วญ่าเราตด้องสาละวนและทกากลิจของพระผทูด้เปป็นเจด้านายอยทูญ่เชญ่นกนันจนกวญ่าพระเยซทูเสดห็จมาจรลิงๆ

ในพระวจนะของพระเจด้ามบีการกลญ่าวถถึงการเสดห็จมาครนันั้งทบีที่สองของพระครลิสตร์มากกวญ่ากลญ่าวถถึงการเสดห็จมาครบันงแรก
ของพระองคร์ ในวลิธบีใดวลิธบีหนถึที่ง ขด้อพระคนัมภบีรร์หนถึที่งขด้อในทยุกๆยบีที่สลิบหด้าขด้อในภาคพนันธสนัญญาใหมญ่กลญ่าวถถึงการเสดห็จมาครนันั้งทบีที่สอง
ของพระงอคร์ เปาโลพทูดถถึงการเสดห็จกลนับมาขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าบญ่อยครนันั้งกวญ่าทบีที่เขากลญ่าวถถึงเรมืที่องบนัพตลิศมาถถึงสลิบสามเทญ่า!

เพมืที่อเรบียนรทูด้ถถึงผลกระทบทบีที่ความแนญ่นอนของความเชมืที่อนบีนั้มบีตญ่อความคลิดของพวกครลิสเตบียนสมนัยแรกๆ จงอญ่านและ
ศถึกษาขด้อพระคนัมภบีรร์ตญ่อไปนบีนั้: มนัทธลิว 24:42-44; ลทูกา 12:37; ยอหร์น 14:3; กลิจการ 1:11; 1 โครลินธร์ 4:5; โคโลสบี 3:4; 1 เธสะ
โลนลิกา 2:19; 2 เธสะโลนลิกา 2:1; ฮบีบรทู 10:37; ยากอบ 5:7, 8; 1 ยอหร์น 3:2, 3; และวลิวรณร์ 22:7, 12 และ 20

เมมืที่อเรามองไปรอบตนัวเราวนันนบีนั้และสนังเกตดทูวลิธบีทบีที่สมาชลิกครลิสตจนักรทนันั้งหลายประพฤตลิตนัว ผมกห็ถทูกชนักนกาใหด้สงสนัยวญ่ามบี
พวกเขากทที่คนกบันกกาลนังคาดหวนังวญ่าพระเยซทูจะเสดห็จมาไดด้ทยุกเมมืที่อ? ดทูเหมมือนวญ่าสมาชลิกครลิสตจนักรสญ่วนใหญญ่ลมืมไปแลด้ววญ่าพระองคร์
ผทูด้ไดด้เสดห็จมาในฐานะทารกนด้อยในรางหญด้าจะเสดก็จกลบับมาในฐานะสลิงโตแหญ่งตระกทูลยทูดาหร์ พระองคร์ผทูด้ไดด้เสดห็จมาเพมืที่อตายบน



กางเขนเพมืที่อชญ่วยคนบาปทนันั้งหลายใหด้รอดจะเสดห็จมาอบีกทบีในเปลวเพลลิงจะลงโทษสนองคนเหลญ่านนันั้นทบีที่ไมญ่รทูด้จนักพระเจด้า (2 ธส. 
1:8)

ผมเชมืที่อวญ่าสองหนัวขด้อทบีที่ซาตานเกลบียดชนังมากกวญ่าหนัวขด้ออมืที่นๆทบีที่เหลมือทนันั้งหมดคมือ การชการะใหด้สะอาดโดยพระโลหลิตทบีที่
ไหลออกและความหวนังทบีที่ชการะใหด้บรลิสยุทธลิธิ์ – ความหวนังเรมืที่องการเสดห็จกลนับมาดด้วยพระองคร์เองของพระเยซทูครลิสตร์เจด้ามายนัง
แผญ่นดลินโลกนบีนั้

ความหวนังเรมืที่องการเสดห็จกลนับมาในไมญ่ชด้าของพระองคร์เตรบียมตนัวเราสกาหรนับชนัที่วโมงแหญ่งความทยุกขร์ลกาบากและปกปป้อง
เราในชนัที่วโมงแหญ่งการทดลอง ขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าเรารทูด้วญ่าพระองคร์จะเสดห็จมาและวญ่าการเสดห็จมาของพระองคร์นนันั้นเกลิดขถึนั้นไดด้ทยุก
เมมืที่อกห็ทกาใหด้เราตายตญ่อโลก และทกาใหด้เราจดจด้องสายตาฝฝ่ายวลิญญาณของเราไปทบีที่สวรรคร์อยทูญ่ตลอด

“...พระองคตจะทรงเปลทที่ยนแปลงกายอบันตที่ทาตข้อยของเรา...” คกากรบีกตรงนบีนั้มบีความหมายตรงตนัววญ่า “รญ่างกายแหญ่งความ
เหยบียดหยาม” รญ่างกายเนมืนั้อหนนังนบีนั้ตด้องกลนับคมืนสทูญ่ผงคลบีดลิน พระเยซทูไดด้เสดห็จมาครนันั้งแรกเพมืที่อไถญ่จลิตวลิญาณ พระองคร์จะเสดห็จมา
ครนันั้งทบีที่สองเพมืที่อไถญ่รญ่างกาย: “...และยนังไมญ่ปรากฏวญ่าตญ่อไปเบมืนั้องหนด้าเราจะเปป็นอยญ่างไร แตญ่เรารทูด้วญ่าเมมืที่อพระองคร์เสดห็จมาปรากฏ
นนันั้น เราทนันั้งหลายจะเปป็นเหมมือนพระองคร์ เพราะวญ่าเราจะเหห็นพระองคร์อยญ่างทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นอยทูญ่นนันั้น” (1 ยอหร์น 3:2)

“...ใหข้เหมชอนพระกายอบันทรงสงย่าราศทของพระองคต...” คกากรบีกตรงนบีนั้อญ่านวญ่า “รญ่างกายแหญ่งสงญ่าราศบีของพระองคร์” 
ซถึที่งหมายถถึงพระกายทบีที่พระองคร์ทรงมบีอยทูญ่ตอนนบีนั้ ในสภาพทบีที่ถทูกทกาใหด้มบีสงญ่าราศบีแลด้ว โดยประทนับนนัที่งอยทูญ่ ณ เบมืนั้องขวาพระหนัตถร์
ของพระเจด้าพระบลิดา

รญ่างกายแหญ่งเนมืนั้อหนนังนบีนั้ซถึที่งถทูกรยุมเรด้าดด้วยความเจห็บปวด ความโศกเศรด้า ความปวดรด้าวใจและโรคภนัยจะถทูก
เปลบีที่ยนแปลงและถทูกทกาใหด้มบีสภาพเหมมือนกนับพระกายทบีที่ฟฟฟื้นคมืนชบีพแลด้วอนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า เราจะถทูก
เปลบีที่ยนแปลง – ในชนัที่วขณะเดบียว ในชนัที่วพรลิบตาเดบียว – และเราจะไดด้รนับรญ่างกายหนถึที่งซถึที่งถทูกปรนับใหด้เขด้ากนับโลกนนันั้นทบีที่เราจะ
เขด้าไปอยทูญ่อาศนัย – นครขาวดยุจมยุกดานนันั้น จงศถึกษา 2 โครลินธร์ 12:1-5

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงบอกเราผญ่านทางปลายปากกาของเปาโลวญ่าเราจะมบีกายวลิญญาณ ซถึที่งไมญ่ตกอยทูญ่ภายใตด้ความ
เจห็บปวดหรมือความตายเหมมือนอยญ่างรญ่างกายเหลญ่านบีนั้ทบีที่ขณะนบีนั้เราอาศนัยอยทูญ่ภายใน 1 โครลินธร์ 15:44 บอกเราวญ่า “สลิที่งทบีที่หวญ่านลง
นนันั้นกห็เปป็นกายธรรมดา สลิที่งทบีที่เปป็นขถึนั้นมากห็จะเปป็นกายวลิญญาณ กายธรรมดามบี และกายวลิญญาณกห็มบี” 

“...ดข้วยฤทธานคุภาพซจึที่งพระองคตทรงสามารถปราบสริที่งสารพบัดลงใตข้อทานาจของพระองคต” องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าพระเจด้า
ผทูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เทญ่านนันั้นทรงสามารถกระทกาการอนัศจรรยร์เชญ่นนนันั้นไดด้ การทกาการเปลบีที่ยนแปลงดนังกลญ่าวในรญ่างกายอนันตที่กาตด้อย
เหลญ่านบีนั้ตด้องอาศนัยฤทธลิธิ์เดชทบีที่พระเจด้าผทูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เทญ่านนันั้นทรงมบี

ไมญ่วญ่าเราจะประคบประหงมดทูแลรญ่างกายเหลญ่านบีนั้มากขนาดไหน พวกมนันกห็จะตด้องกลนับคมืนสทูญ่ผงคลบีดลินในทบีที่สยุด พวก
หนอนทบีที่กลินเนมืนั้อหนนังจะกนัดกลินรญ่างกายเหลญ่านบีนั้ แตญ่มบีพระองคร์ผทูด้หนถึที่งทบีที่ทรงมบีฤทธานยุภาพทบีที่จะประทานรญ่างกายใหมญ่แกญ่เรา ซถึที่งถทูก
ออกแบบใหด้เหมมือนกนับพระกายอนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีของพระองคร์เอง พระองคร์ทรงสามารถและจะทรงปปัฟื้นรญ่างกายนบีนั้ – รวมถถึง
ความคลิดและจลิตใจดด้วย – ใหด้เปป็นตามพระฉายของพระองคร์เอง “เพราะวญ่าผทูด้หนถึที่งผทูด้ใดทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงทราบอยทูญ่แลด้ว ผทูด้นนันั้น
พระองคร์ไดด้ทรงตนันั้งไวด้ใหด้เปป็นตามลนักษณะพระฉายแหญ่งพระบยุตรของพระองคร์ เพมืที่อพระบยุตรนนันั้นจะไดด้เปป็นบยุตรหนัวปฟีทญ่ามกลาง
พวกพบีที่นด้องเปป็นอนันมาก” (รม. 8:29)



พระองคร์ทรงสามารถทบีที่จะทกาใหด้ทยุกสลิที่งตกอยทูญ่ภายใตด้พระประสงคร์ของพระองคร์ และในเมมืองสวรรคร์รทูปทรงสบีที่เหลบีที่ยม
จนัตยุรนัสนนันั้นทยุกสลิที่งจะตกอยผย่ภายใตด้พระประสงคร์ของพระองคร์ ไมญ่มบีสลิที่งใดทบีที่ทกาใหด้เปป็นมลทลินจะเขด้าในนครนนันั้นไดด้ คนทนันั้งปวงทบีที่อาศนัย
อยทูญ่ทบีที่นนัที่นจะอาศนัยอยทูญ่ในรญ่างกายทบีที่ไดด้รนับสงญ่าราศบี เราจะมบีพระทนัยของพระครลิสตร์ และจะไมญ่มบีความปวดรด้าวใจ ใจแตกสลาย 
ความปฝ่วยไขด้ นนั้กาตา ความเศรด้าโศกหรมือความตายเลย! 

ชญ่างเปป็นอนาคตอนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบี! ชญ่างเปป็นความเปป็นไปไดด้อนันเปฟีปี่ยมสงญ่าราศบีทบีที่รอคอยคนทนันั้งปวงทบีที่เชมืที่ออนันนกาไปสทูญ่
ความรอดโดยพระคยุณผญ่านทางพระโลหลิตทบีที่หลนัที่งออกของพระเยซทูครลิสตร์! ใชญ่แลด้วครนับ รญ่างกายทบีที่อญ่อนแอและกกาลนังจะตายเหลญ่า
นบีนั้จะถทูกเปลบีที่ยนแปลงและถทูกชญ่วยใหด้พด้นจากการแชญ่งสาป แตญ่ในโรม 8:20-23 เราอญ่านวญ่า:

“เพราะวญ่าสรรพสลิที่งเหลญ่านนันั้นตด้องเขด้าอยทูญ่ในอกานาจของอนลิจจนัง ไมญ่ใชญ่ตามใจชอบของตนเอง แตญ่เปป็นไปตามพระองคร์
ผทูด้ทรงบนันดาลใหด้เขด้าอยทูญ่นนันั้นดด้วยมบีความหวนังใจ วญ่าสรรพสลิที่งเหลญ่านนันั้นจะไดด้รอดจากอกานาจแหญ่งความเปฟปี่อยเนญ่า และจะเขด้าใน
เสรบีภาพซถึที่งมบีสงญ่าราศบีแหญ่งบยุตรทนันั้งหลายของพระเจด้าดด้วย เรารทูด้อยทูญ่วญ่า บรรดาสรรพสลิที่งทบีที่ทรงสรด้างนนันั้น กกาลนังครที่กาครวญและผจญ
ความทยุกขร์ลกาบากเจห็บปวดดด้วยกนันมาจนทยุกวนันนบีนั้ และไมญ่ใชญ่สรรพสลิที่งทนันั้งปวงเทญ่านนันั้น แตญ่เราทนันั้งหลายเองดด้วย ผทูด้ไดด้รนับผลแรก
ของพระวลิญญาณ ตนัวเราเองกห็ยนังครที่กาครวญคอยจะเปป็นอยญ่างบยุตร คมือทบีที่จะทรงไถญ่กายของเราทนันั้งหลายไวด้!”

คทุณภาพของอาณาจอักรนอัทั้นบนแผท่นดลินโลก
“สยุนนัขปฝ่าจะอยทูญ่กนับลทูกแกะ และเสมือดาวจะนอนอยทูญ่กนับลทูกแพะ ลทูกวนัวกนับสลิงโตหนยุญ่มกนับสนัตวร์อด้วนพบีจะอยทูญ่ดด้วยกนัน และ

เดห็กเลห็กๆจะนกามนันไป แมญ่วนัวกนับหมบีจะกลินดด้วยกนัน ลทูกของมนันกห็จะนอนอยทูญ่ดด้วยกนัน และสลิงโตจะกลินฟางเหมมือนวนัวผทูด้ และทารก
กลินนมจะเลญ่นอยทูญ่ทบีที่ปากรทูงทูเหญ่า และเดห็กทบีที่หยญ่านมจะเอามมือวางบนรนังของงทูทนับทาง สนัตวร์เหลญ่านนันั้นจะไมญ่ทกาใหด้เจห็บหรมือจะทกาลาย
ทนัที่วภทูเขาอนันบรลิสยุทธลิธิ์ของเรา เพราะวญ่าแผญ่นดลินโลกจะเตห็มไปดด้วยความรทูด้เรมืที่องของพระเยโฮวาหร์ ดนัที่งนนั้กาปกคลยุมทะเลอยทูญ่นนันั้น”
(อสย. 11:6-9)

สกาหรนับผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลาย สลิที่งทบีที่ดทททที่สทุดยนังมาไมญ่ถถึง! องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าของผทูด้เชมืที่อทรงเปป็นองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าผทูด้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์ พระองคร์ทรงสามารถปราบชบีวลิตของครลิสเตบียน เจตจกานงของครลิสเตบียน สภาพการณร์แวดลด้อมตญ่างๆของครลิสเตบียน 
รญ่างกายของครลิสเตบียน พระองคร์ทรงสามารถปราบสลิที่งสารพอัดใหด้อยทูญ่ใตด้อกานาจของพระองคร์ไดด้จรลิงๆ!

พระเจด้าของเราทรงสามารถกระทกาอยญ่างบรลิบทูรณร์มากยลิที่งกวญ่าสลิที่งใดกห็ตามทบีที่เราคลิดหรมือขอไดด้  -- และพระองคร์ทรง
สามารถกระทกาเชญ่นนนันั้นจนถถึงวนันอนันเปฟีปี่ยมสยุขนนันั้นเมมืที่อความชมืที่นบานทนันั้งสลินั้นแหญ่งความเปป็นพลเมมืองของครลิสเตบียนจะถทูกปลด
ปลญ่อยออกมาในทบีที่สยุดโดยองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าของเรา และกลายเปป็นจรลิงในทบีที่สยุดในการตด้อนรนับกลนับบด้านอนันยลิที่งใหญญ่นนันั้น

ดด้วยเหตยุนบีนั้ผมจถึงอธลิษฐานวญ่า “เชลิญเสดด็จมาเถลิด พระเยซผเจผู้า ขอเชลิญเสดด็จมาโดยเรด็วเถลิด” (วว. 22:20)

ฟฟีลลิปปฟี – บทททที่สทที่



พระครลิสตต์ผผผู้ทรงเปป็นพละกนาลอังของผผผู้เชชที่อ
4:1 เหตยุฉะนนันั้นพบีที่นด้องทนันั้งหลายของขด้าพเจด้า ผทูด้เปป็นทบีที่รนัก เปป็นทบีที่ปรารถนา เปป็นทบีที่ยลินดบี และเปป็นมงกยุฎของขด้าพเจด้า พวกทบีที่รนักของ
ขด้าพเจด้า จงยมืนมนัที่นในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า
4:2 ขด้าพเจด้าขอเตมือนนางยทูโอเดบีย และขอเตมือนนางสลินทลิเคใหด้มบีจลิตใจปรองดองกนันในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า
4:3 ขด้าพเจด้าขอรด้องทญ่านดด้วย ผทูด้เปป็นเพมืที่อนรญ่วมแอกแทด้ๆของขด้าพเจด้า ใหด้ทญ่านชญ่วยผทูด้หญลิงเหลญ่านนันั้น ผทูด้ซถึที่งไดด้ทกางานในขญ่าว
ประเสรลิฐดด้วยกนันกนับขด้าพเจด้าและกนับเคลเมดด้วย รวมทนันั้งคนอมืที่นทบีที่เปป็นเพมืที่อนรญ่วมงานของขด้าพเจด้า ซถึที่งชมืที่อของเขาเหลญ่านนันั้นมบีอยทูญ่ใน
หนนังสมือแหญ่งชบีวลิตแลด้ว
4:4 จงชมืที่นชมยลินดบีในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทยุกเวลา ขด้าพเจด้าขอยนั้กาอบีกครนันั้งวญ่า จงชมืที่นชมยลินดบีเถลิด
4:5 จงใหด้จลิตใจทบีที่อญ่อนสยุภาพของทญ่านประจนักษร์แกญ่คนทนันั้งปวง องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงอยทูญ่ใกลด้แลด้ว
4:6 อยญ่าทยุกขร์รด้อนในสลิที่งใดๆเลย แตญ่จงททูลเรมืที่องความปรารถนาของทญ่านทยุกอยญ่างตญ่อพระเจด้า ดด้วยการอธลิษฐาน การวลิงวอน 
กนับการขอบพระคยุณ
4:7 แลด้วสนันตลิสยุขแหญ่งพระเจด้า ซถึที่งเกลินความเขด้าใจทยุกอยญ่าง จะคยุด้มครองจลิตใจและความคลิดของทญ่านไวด้ในพระเยซทูครลิสตร์
4:8 พบีที่นด้องทนันั้งหลาย ในทบีที่สยุดนบีนั้ สลิที่งใดทบีที่จรลิง สลิที่งใดทบีที่นญ่านนับถมือ สลิที่งใดทบีที่ยยุตลิธรรม สลิที่งใดทบีที่บรลิสยุทธลิธิ์ สลิที่งใดทบีที่นญ่ารนัก สลิที่งใดทบีที่นญ่าฟปัง คมือถด้า
มบีสลิที่งใดทบีที่ลนั้กาเลลิศ สลิที่งใดทบีที่ควรแกญ่การสรรเสรลิญ กห็ขอจงใครญ่ครวญดทูสลิที่งเหลญ่านบีนั้
4:9 จงกระทกาทยุกสลิที่งทบีที่ทญ่านไดด้เรบียนรทูด้ และไดด้รนับไวด้ ไดด้ยลินและไดด้เหห็นในขด้าพเจด้าแลด้ว และพระเจด้าแหญ่งสนันตลิสยุขจะทรงสถลิตกนับ
ทญ่าน
4:10 แตญ่ขด้าพเจด้ามบีใจชมืที่นชมยลินดบีในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าอยญ่างยลิที่ง เพราะวญ่าในทบีที่สยุดทญ่านกห็ไดด้ฟฟฟื้นการระลถึกถถึงขด้าพเจด้าอบีก ทญ่าน
คลิดถถึงขด้าพเจด้าจรลิงๆ แตญ่ยนังหาโอกาสไมญ่ไดด้
4:11 ขด้าพเจด้าไมญ่ไดด้กลญ่าวถถึงเรมืที่องความขนัดสน เพราะขด้าพเจด้าจะมบีฐานะอยญ่างไรกห็ตาม ขด้าพเจด้ากห็เรบียนรทูด้แลด้วทบีที่จะพอใจอยทูญ่อยญ่าง
นนันั้น
4:12 ขด้าพเจด้ารทูด้จนักทบีที่จะเผชลิญกนับความตกตที่กา และรทูด้จนักทบีที่จะเผชลิญกนับความอยุดมสมบทูรณร์ ไมญ่วญ่าทบีที่ไหนหรมือในกรณบีใดๆ ขด้าพเจด้า
ไดด้รนับการสนัที่งสอนใหด้เผชลิญกนับความอลิที่มทด้องและความอดอยาก ทนันั้งความสมบทูรณร์พทูนสยุขและความขนัดสน
4:13 ขด้าพเจด้ากระทกาทยุกสลิที่งไดด้โดยพระครลิสตร์ผทูด้ทรงเสรลิมกกาลนังขด้าพเจด้า
4:14 ถถึงกระนนันั้นทญ่านทนันั้งหลายไดด้กระทกาดบีอยทูญ่แลด้ว ทบีที่ทญ่านไดด้รญ่วมทยุกขร์กนับขด้าพเจด้า
4:15 และพวกทญ่านชาวฟฟีลลิปปฟีกห็ทราบอยทูญ่แลด้ววญ่า การประกาศขญ่าวประเสรลิฐในเวลาเรลิที่มแรกนนันั้น เมมืที่อขด้าพเจด้าออกไปจาก
แควด้นมาซลิโดเนบีย ไมญ่มบีครลิสตจนักรใดมบีสญ่วนรญ่วมกนับขด้าพเจด้าในการใหด้ทานและรนับทานนนันั้นเลย นอกจากพวกทญ่านพวกเดบียว
เทญ่านนันั้น
4:16 เพราะเมมืที่อขด้าพเจด้าอยทูญ่ทบีที่เมมืองเธสะโลนลิกา พวกทญ่านกห็ไดด้ฝากของมาชญ่วยหลายครนันั้งหลายหน สกาหรนับความขนัดสนของ
ขด้าพเจด้า
4:17 มลิใชญ่วญ่าขด้าพเจด้าปรารถนาจะไดด้รนับของใหด้ แตญ่วญ่าขด้าพเจด้าอยากใหด้ทญ่านไดด้ผลกกาไรในบนัญชบีของทญ่านมากขถึนั้น
4:18 แตญ่ขด้าพเจด้ามบีของสารพนัด และมบีบรลิบทูรณร์อยทูญ่แลด้ว ขด้าพเจด้ากห็อลิที่มอยทูญ่เพราะไดด้รนับของซถึที่งเอปาโฟรดลิทนัสไดด้นกามาจากพวก



ทญ่าน เปป็นกลลิที่นหอม เปป็นเครมืที่องบทูชาทบีที่ทรงโปรดและพอพระทนัยของพระเจด้า
4:19 และพระเจด้าของขด้าพเจด้าจะประทานสลิที่งสารพนัดตามทบีที่ทญ่านตด้องการนนันั้นจากทรนัพยร์อนันรยุญ่งเรมืองของพระองคร์โดยพระเยซทู
ครลิสตร์
4:20 บนัดนบีนั้ขอใหด้สงญ่าราศบีจงมบีแดญ่พระเจด้าพระบลิดาของเราสมืบๆไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน
4:21 ขด้าพเจด้าขอฝากความคลิดถถึงมายนังวลิสยุทธลิชนทยุกคนในพระเยซทูครลิสตร์ พบีที่นด้องทนันั้งหลายทบีที่อยทูญ่กนับขด้าพเจด้ากห็ฝากความคลิดถถึง
มายนังทญ่าน
4:22 พวกวลิสยุทธลิชนทนันั้งปวงฝากความคลิดถถึงมายนังทญ่านทนันั้งหลาย โดยเฉพาะอยญ่างยลิที่งพวกขด้าราชการของซบีซารร์
4:23 ขอใหด้พระคยุณแหญ่งพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าของเรา ดการงอยทูญ่กนับทญ่านทนันั้งหลายเถลิด เอเมน

ในบทสยุดทด้ายนบีนั้ของจดหมายของเปาโลทบีที่เขบียนถถึงผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี เราพบคกาเตมือนสตลิและคกาบนัญชาตญ่างๆ
ถถึงผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายใหด้ดกาเนลินชบีวลิตทบีที่สมกนับทบีที่เปป็นครลิสเตบียน – ชบีวลิตทบีที่จะถวายเกบียรตลิแดญ่พระนามของพระเยซทู เปาโลแสดงการ
ขอบพระคยุณและรนับรทูด้ถถึงความชญ่วยเหลมือตญ่างๆทบีที่เขาไดด้รนับจากครลิสตจนักรนนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟี เขารนับประกนันคนเหลญ่านนันั้นวญ่าพวก
เขาเปป็นความชมืที่นชมยลินดบีของเขา วญ่าพวกเขาไมญ่ไดด้ทกาใหด้เขาผลิดหวนัง เขาบอกพวกเขาวญ่าครลิสตจนักรของพวกเขาเปป็นครลิสตจนักร
ทด้องถลิที่นเดบียวทบีที่สญ่งความชญ่วยเหลมือมายนังเขาในแควด้นมาซลิโดเนบีย และวญ่าของถวายทบีที่เขาเพลิที่งไดด้รนับจากพวกเขานนันั้นเปป็นทบีที่พอ
พระทนัยตญ่อพระเจด้า และวญ่าพระเจด้าจะประทานบกาเหนห็จแกญ่พวกเขาอยญ่างบรลิบทูรณร์

จงยชนหยอัดมอัที่นคงในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
ขด้อ 1: “เหตยุฉะนนันั้นพบีที่นด้องทนันั้งหลายของขด้าพเจด้า ผทูด้เปป็นทบีที่รนัก เปป็นทบีที่ปรารถนา เปป็นทบีที่ยลินดบี และเปป็นมงกยุฎของขด้าพเจด้า 

พวกทบีที่รนักของขด้าพเจด้า จงยมืนมนัที่นในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า”
“เหตคุฉะนบันน” ชบีนั้กลนับไปยนังขด้อสรยุปทบีที่ไดด้ในบททบีที่แลด้ว – ความพอเพบียงทยุกประการแหญ่งฤทธานยุภาพของพระเจด้าผทูด้ทรง

มหลิทธลิฤทธลิธิ์
“...พทที่นข้องทบันงหลายของขข้าพเจข้า ผผข้เปป็นททที่รบัก เปป็นททที่ปรารถนา...” ตรงนบีนั้เราเหห็นคกากลญ่าวอบีกหนทบีที่แสดงถถึงความรนักอนัน

ลถึกซถึนั้งและความนนับถมือของเปาโลทบีที่มบีใหด้แกญ่ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟี (จงสนังเกตบททบีที่ 1 ขด้อ 8 และบททบีที่ 2 ขด้อ 26 เชญ่นกนัน)
“...เปป็นททที่ยรินดท และเปป็นมงกคุฎของขข้าพเจข้า...” ผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นเปป็นแหลย่งททที่มาแหญ่งความชมืที่นชมยลินดบี

ของเปาโล ใจของเขาเปฟีปี่ยมลด้นดด้วยการขอบพระคยุณทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงใชด้การเขาเพมืที่อชบีนั้ทางพวกเขาใหด้ไปหาพระเมษโปดกของ
พระเจด้าผญ่านการประกาศขญ่าวประเสรลิฐแหญ่งพระคยุณ และเขากห็ชมืที่นชมยลินดบีในขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าพวกเขาไดด้กลนับใจเชมืที่อแลด้วผญ่าน
ทางการประกาศของเขา ความชมืที่นชมยลินดบีของผทูด้รนับใชด้แหญ่งขญ่าวประเสรลิฐคนใดกห็ตามคมือ การไดด้เหห็นบรรดาคนทบีที่เขานกา
วลิญญาณมาดกาเนลินชบีวลิตทบีที่บรลิสยุทธลิธิ์และปราศจากตกาหนลิ (ดทู 3 ยอหร์น 4)

คกากรบีกทบีที่แปลเปป็นคกาวญ่า มงกคุฎ หมายถถึง “มงกยุฎของราชา” ซถึที่งสมืที่อถถึงศนักดลิธิ์ศรบีของความเปป็นกษนัตรลิยร์ มงกยุฎเชญ่นนบีนั้เปป็น
เครมืที่องหมายของความเปป็นกษนัตรลิยร์  สนัญลนักษณร์แหญ่งตกาแหนญ่ง รางวนัลทบีที่มอบใหด้แกญ่ผทูด้ชนะในการแขญ่งขนันเฉกเชญ่นใน 1 โครลินธร์ 
9:25 ดนังทบีที่ถทูกใชด้ตรงนบีนั้ มนันชบีนั้ใหด้เหห็นถถึงรางวนัลแหญ่งชบีวลิตทบีที่อยทูญ่เหนมือการเดลินทางแบบผทูด้สนัญจรนบีนั้ (2 ทธ. 4:8; ยากอบ 1:12; 1 ปต.
5:4)

เราอาจกลญ่าวไดด้วญ่าสลิที่งใดกห็ตามทบีที่ผทูด้คนอวด หรมือทบีที่ผทูด้คนใหด้เกบียรตลิเปป็นพลิเศษ คมือ มงกยุฎอยญ่างหนถึที่ง เราอญ่านในสยุภาษลิต 



12:4 วญ่า “ภรรยาดบีเปป็นมงกยุฎของสามบีตน” และอบีกครนันั้งในสยุภาษลิต 14:24, “มงกยุฎของปราชญร์คมือความมนัที่งคนัที่งของตน” ใน
สยุภาษลิต 16:31, “ศบีรษะทบีที่มบีผมหงอกเปป็นมงกยุฎแหญ่งสงญ่าราศบี ถด้าพบในทางแหญ่งความชอบธรรม” และในสยุภาษลิต 17:6, “…
หลานๆเปป็นมงกยุฎของคนแกญ่”

ความคลิดทบีที่เปาโลสมืที่อตรงนบีนั้กห็คมือวญ่า ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีเปป็นผทูด้ทบีที่เขาอวดไดด้ สกาหรนับในขณะนบันน พวกเขาเปป็น
ความชมืที่นชมยลินดบีใหญญ่ตญ่อเขา และสกาหรนับอนาคตพวกเขาพรด้อมกนับคนอมืที่นๆจะพลิสทูจนร์วญ่าเปป็นมงกยุฎแหญ่งความพยายามทนันั้งสลินั้น
ของเขา คทุณมบีมงกยุฎสนักอนันทบีที่จะมาถถึงคยุณไหม คมือดวงวลิญญาณทนันั้งหลายทบีที่คยุณไดด้นกามาถถึงพระครลิสตร์? ชญ่างเปป็นความชมืที่นชมยลินดบี
ตรงนบีนั้ ชญ่างเปป็นสงญ่าราศบีในภายหลนังจากนบีนั้!

“...จงยชนมบัที่นในองคตพระผผข้เปป็นเจข้า...” นนัที่นคมือ จงยมืนมนัที่นในการปรนนริบบัตริองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า ใน 1 โครลินธร์ 15:58 
เปาโลกลญ่าววญ่า “เหตยุฉะนนันั้นพบีที่นด้องทบีที่รนักของขด้าพเจด้า ทญ่านจงตนันั้งมนัที่นอยทูญ่ อยญ่าหวนัที่นไหว จงปฏลิบนัตลิงานขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าใหด้
บรลิบทูรณร์ทยุกเวลา ดด้วยวญ่าทญ่านทนันั้งหลายรทูด้วญ่า โดยองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าการของทญ่านจะไรด้ประโยชนร์กห็หามลิไดด้” แมด้แตญ่นนั้กาเยห็นสนักแกด้ว
ทบีที่ถทูกใหด้ในพระนามของพระเยซทูกห็จะไมญ่ถทูกมองขด้ามเลย เราเปป็นฝฟีพระหนัตถร์ของพระองคร์ทบีที่ถทูกสรด้างในพระเยซทูครลิสตร์ใหด้กระทกา
การดบี และเราควรดกาเนลินในการดบีเหลญ่านนันั้น เราถวายเกบียรตลิพระเจด้าพระบลิดาเมมืที่อเราเกลิดผลมาก

เคลห็ดลนับแหญ่งการยมืนมนัที่นคงคมือ “ในองคตพระผผข้เปป็นเจข้า” โดยหยนัที่งรากในพระองคร์ (คส. 2:7) พระเยซทูตรนัสวญ่า “จงเขด้า
สนลิทอยทูญ่ในเรา และเราเขด้าสนลิทอยทูญ่ในทญ่าน” (ยอหร์น 15:4) เปาโลเปป็นหญ่วงลทูกๆเหลญ่านบีนั้ในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าอยญ่างลถึกซถึนั้ง และ
ตด้องการใหด้พวกเขาตมืที่นตนัว ยมืนหยนัดมนัที่นคง และระมนัดระวนังเกรงวญ่าซาตานจะทกาใหด้พวกเขาเขวไปหรมือทกาใหด้พวกเขาหนันเหไป
จากทางแคบและตรงนนันั้นทบีที่เปาโลไดด้วางไวด้เพมืที่อพวกเขาแลด้วตอนทบีที่เขาเทศนาและสนัที่งสอนอยทูญ่ทญ่ามกลางพวกเขา

ขด้อ 2: “ขด้าพเจด้าขอเตมือนนางยทูโอเดบีย และขอเตมือนนางสลินทลิเคใหด้มบีจลิตใจปรองดองกนันในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า”
เหห็นไดด้ชนัดวญ่าสถานการณร์นบีนั้ซถึที่งไดด้เกลิดขถึนั้นในครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้ทกาใหด้คนเหลญ่านนันั้นทบีที่พยายามแกด้ไขมนันถถึงกนับจน

ปปัญญา พญามารไดด้หวญ่านความแตกรด้าวระหวญ่างวลิสยุทธลิชนสองคนทบีที่นนัที่น เหลญ่าผทูด้รทูด้พระคนัมภบีรร์บอกเปป็นนนัยวญ่าสองชมืที่อนบีนั้เปป็นชมืที่อ
ของผทูด้หญลิง แมด้มบีผทูด้อด้างวญ่าสรินทริเคบางครนันั้งกห็เปป็นชมืที่อของผทูด้ชายกห็ตาม หากสองคนนบีนั้เปป็นผทูด้ทบีที่ถทูกกลญ่าวถถึงในขด้อ 3 มนันกห็ไมญ่มบีขด้อ
สงสนัยเลยวญ่าพวกเขาเปป็นผทูด้หญลิง เราไมญ่ทราบอะไรเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกนับนางยทูโอเดบียและนางสลินทลิเคนอกเหนมือไปจากทบีที่มบีอยทูญ่ในคกา
พทูดของเปาโลตรงนบีนั้ ดด้วยเหตยุผลบางประการมบีการไมญ่เหห็นพด้องตรงกนันระหวญ่างพวกเขาและจลิตใจทบีที่พวกเขากกาลนังแสดงออกมา
กห็เปป็นตนัวขนัดขวางอยุดมการณร์ของพระครลิสตร์ เปาโลจถึงวลิงวอนพวกเขาใหด้คมืนดบีกนันและ “ใหข้มทจริตใจปรองดองกบันในองคตพระผผข้
เปป็นเจข้า”

ผมขอขอบพระคยุณพระเจด้าสกาหรนับสตรบีผทูด้เปป็นทบีที่รนักทนันั้งหลายทบีที่ไดด้มบีสญ่วนชญ่วยเหลมืออยญ่างมากตญ่อพระราชกลิจขององคร์
พระผทูด้เปป็นเจด้า มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วญ่าในหลายสถานกรณร์ พวกสตรบีไดด้มบีสญ่วนชญ่วยอยญ่างมหาศาลตญ่อความสกาเรห็จและการเตลิบโต
ของครลิสตจนักร และครลิสตจนักรกห็เปป็นหนบีนั้บยุญคยุณตญ่อสตรบีทนันั้งหลายของครลิสตจนักรทบีที่ไดด้ดกาเนลินชบีวลิตอยญ่างเสบียสละ โดยใหด้การ
ปรนนลิบนัตลิอยญ่างสยุดหนัวใจ ศลิษยาภลิบาลจกานวนมากคงตกอยทูญ่ในสถานการณร์อนันนญ่าสงสารหากปราศจากเหลญ่าสตรบีผทูด้ดกาเนลินตาม
ทางของพระเจด้าในครลิสตจนักรของพวกเขา

อยญ่างไรกห็ตามในสถานการณร์ทบีที่เจาะจงนบีนั้ ดทูเหมมือนวญ่าสตรบีสองคนกกาลนังนกาความเสมืที่อมเสบียมาสทูญ่ทบีที่ประชยุมนบีนั้ เหห็นไดด้ชนัด
วญ่านางยทูโอเดบียและนางสลินทลิเคเปป็นผทูด้มบีอลิทธลิพลอยญ่างมากในครลิสตจนักรทด้องถลิที่นนนันั้น ไมญ่ตด้องสงสนัยเลยวญ่าพวกนางเปป็นคนงานทบีที่



รด้อนรนและกระตมือรมือรด้น โดยปรนนลิบนัตลิอยญ่างดบีในหนด้าทบีที่ใดกห็ตามทบีที่พวกนางกกาลนังทกาอยทูญ่ แตญ่ซาตานไมญ่นนัที่งอยทูญ่เฉยๆและมองดทูค
รลิสตจนักรเจรลิญเตลิบโตโดยไมญ่ทกาทยุกอยญ่างทบีที่ทกาไดด้เพมืที่อขนัดขวาง และมนันกห็ทกาใหด้สตรบีผทูด้ดกาเนลินตามทางของพระเจด้าสองคนนบีนั้
ทะเลาะกนัน เปป็นไปไดด้อยญ่างยลิที่งทบีที่วญ่าความแตกแยกระหวญ่างพวกนางมบีตด้นเหตยุมาจากอะไรบางอยญ่างทบีที่เปป็นเรมืที่องเลห็กนด้อย – อาจ
เปป็นไดด้วญ่าคนหนถึที่งเปป็นทบีที่นลิยมชมชอบมากกวญ่าอบีกคน ไดด้รนับคกาชมเชยมากกวญ่าอบีกคนเพบียงเลห็กนด้อย หรมือคนหนถึที่งไดด้รนับตกาแหนญ่ง
ทบีที่อบีกคนคลิดวญ่าตนสมควรไดด้รนับ ไมญ่วญ่าสาเหตยุจะเปป็นอะไรกห็ตาม มบีความยยุญ่งยากเกลิดขถึนั้นระหวญ่างพวกนาง เปาโลทราบถถึงความ
เสบียหายทบีที่จะมาจากจลิตใจเชญ่นนนันั้นในครลิสตจนักรนนันั้นและเขากกาลนังขอรด้องใหด้มบีความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนัน ทบีที่พวกนางจะมบีความ
คลิดอยญ่างเดบียวกนัน – ในองคตพระผผข้เปป็นเจข้า

ปปัญหาทคุกอยย่างสามารถถทูกแกด้ไดด้ในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า เราอาจกลญ่าววญ่าทบีที่ประชยุมทด้องถลิที่นเปป็นเหมมือนกนับเกวบียน โดย
ขอบลด้อเปรบียบเหมมือนเสด้นรอบวงแหญ่งความเชมืที่อนนันั้นทบีที่สมาชลิกทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วทยุกคนเขด้าอยทูญ่ในนนันั้น และสมาชลิกเหลญ่านนันั้นของทบีที่
ประชยุมกห็เปรบียบเหมมือนซบีที่ลด้อ ดนังนนันั้นเมมืที่อซบีที่ลด้ออนันหนถึที่งหนักหรมืองอ พละกกาลนังของลด้อนนันั้นกห็ไดด้รนับผลกระทบ เราอาจกลญ่าววญ่ายลิที่งซบีที่
ลด้อเขด้าใกลด้ดยุมลด้อมากเทญ่าไร พวกมนันกห็ยลิที่งเขด้าใกลด้กนันและกนันมากขถึนั้นเทญ่านนันั้น แนญ่นอนวญ่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นดยุมลด้อ จยุดศทูนยร์กลาง
จลิตวลิญญาณและธารโลหลิตแหญ่งความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนแทด้ทนันั้งมวลและความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันแบบครลิสเตบียนแทด้ทนันั้งปวง 
ในพระองคต์เราแกด้ไขความยยุญ่งยากตญ่างๆของเราและพบความสมนัครสมานสามนัคคบีและความเปป็นนนั้กาหนถึที่งใจเดบียวกนันอนันสมบทูรณร์
แบบ 

ขด้อ 3: “ขด้าพเจด้าขอรด้องทญ่านดด้วย ผทูด้เปป็นเพมืที่อนรญ่วมแอกแทด้ๆของขด้าพเจด้า ใหด้ทญ่านชญ่วยผทูด้หญลิงเหลญ่านนันั้น ผทูด้ซถึที่งไดด้ทกางาน
ในขญ่าวประเสรลิฐดด้วยกนันกนับขด้าพเจด้าและกนับเคลเมดด้วย รวมทนันั้งคนอมืที่นทบีที่เปป็นเพมืที่อนรญ่วมงานของขด้าพเจด้า ซถึที่งชมืที่อของเขาเหลญ่านนันั้น
มบีอยทูญ่ในหนนังสมือแหญ่งชบีวลิตแลด้ว”

เราไมญ่ทราบวญ่า “เพมืที่อนรญ่วมแอกแทด้ๆ” ผทูด้นบีนั้คมือใคร ไมญ่มบีการเอญ่ยชมืที่อเลย ผมเชมืที่อวญ่ามนคุษยตไมญ่ไดด้เขบียนพระคนัมภบีรร์ หาก
มนยุษยร์เปป็นผทูด้แตญ่ง ผมกห็จะแนญ่ใจวญ่าเขาคงบนันทถึกชมืที่อของ “เพมืที่อนรญ่วมแอก” ผทูด้นบีนั้ไปแลด้ว ทนันั้งหมดทบีที่เราทราบเกบีที่ยวกนับบยุคคลผทูด้นบีนั้กห็
คมือวญ่าเปาโลนนับถมือเขาวญ่าเปป็นผทูด้ชญ่วยและเพมืที่อนรญ่วมงานแทด้จรลิงคนหนถึที่งในงานเผยแพรญ่ขญ่าวประเสรลิฐ ไมญ่ตด้องสงสนัยเลยวญ่า
“เพมืที่อนรญ่วมแอก” ผทูด้นบีนั้เปป็นคนสกาคนัญพอสมควรในเมมืองฟฟีลลิปปฟีจนไมญ่จกาเปป็นตด้องเรบียกเขาดด้วยชมืที่อ เนมืที่องจากจดหมายฝากฉบนับนบีนั้
ถทูกเขบียนถถึงครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี “ทบันงบรรดาศริษยาภริบาลและผผข้ชย่วย” บยุคคลผทูด้นบีนั้จถึงอาจเปป็นศลิษยาภลิบาลหรมือผทูด้ชญ่วยคนหนถึที่ง 
– แตญ่เขาจะเปป็นใครนนันั้นกห็ไมญ่ใชญ่ประเดห็น สลิที่งทบีที่สกาคนัญคมือขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าเขาเปป็นเพมืที่อนรญ่วมแอกแทด้คนหนถึที่งกนับเปาโลในการ
ตรากตรกาของเขาเพมืที่อองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า

คกาวญ่า “แทด้” ในภาษากรบีกหมายถถึง “จรลิงใจ สนัตยร์ซมืที่อ ควรคญ่าแกญ่ความไวด้ใจ” เปาโลมบีหลนักฐานวญ่าเพมืที่อนรญ่วมแอกผทูด้นบีนั้
เปป็นคนจรลิงใจ และวญ่าเขาเปป็นบยุคคลๆหนถึที่งทบีที่พถึที่งพาและวางใจไดด้ในกลิจธยุระสกาคนัญแหญ่งการประกาศขญ่าวประเสรลิฐและการชญ่วย
ดทูแลผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในทบีที่ประชยุมทด้องถลิที่นนนันั้น ดนังนนันั้นเปาโลจถึงสนัที่งเขาใหด้ “ชย่วยผผข้หญริงเหลย่านบันน ผผข้ซจึที่งไดข้ททางานในขย่าวประเสรริฐดข้วย
กบันกบับขข้าพเจข้า”

ดทูเหมมือนเปป็นไปไดด้วญ่าผทูด้หญลิงเหลญ่านนันั้นทบีที่ถทูกอด้างอลิงถถึงตรงนบีนั้คมือ สองคนนนันั้นทบีที่ถทูกกลญ่าวถถึงในขด้อ 2 เราไมญ่อาจแนญ่ใจเรมืที่องนบีนั้
ไดด้ แตญ่เราทราบอยทูญ่เรมืที่องหนถึที่ง เปาโลกกาลนังพทูดถถึงเหลญ่าสตรบีผทูด้มบีอลิทธลิพลซถึที่งไดด้ใหด้ความชญ่วยเหลมืออนันสกาคนัญแกญ่เขาขณะเขาอยทูญ่ใน
เมมืองฟฟีลลิปปฟี เนมืที่องจากเปาโลไมญ่อนยุญาตใหด้พวกผทูด้หญลิงเทศนาในทบีที่ประชยุมทด้องถลิที่น (1 ทธ. 2:12) เขาจถึงนญ่าจะกกาลนังพทูดถถึงงาน



ปรนนลิบนัตลิอยญ่างอมืที่นทบีที่สตรบีเหลญ่านนันั้นไดด้มอบใหด้ บางคนเชมืที่อวญ่าในสมนัยแรกๆของครลิสตจนักร พวกผทูด้หญลิงทบีที่มบีอลิทธลิพลถทูกแตญ่งตนันั้งใหด้รนับ
ใชด้ผทูด้หญลิงคนอมืที่นๆในครลิสตจนักร เราทราบวญ่าสตรบีผทูด้สนัตยร์ซมืที่อเหลญ่านบีนั้รญ่วมทกางานกนับเปาโลในครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีในหนด้าทบีที่ๆ
เขามอบหมายแกญ่พวกนางตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงนกาพาเขา

“...และกบับเคลเมดข้วย...” ไมญ่ตด้องสงสนัยเลยวญ่าเคลเมเปป็นคนงานทบีที่โดดเดญ่นคนหนถึที่ง เปป็นทบีที่รทูด้จนักดบีในเมมืองฟฟีลลิปปฟี เปาโล
รทูด้สถึกวญ่าโดยการพทูดถถึงสตรบีเหลญ่านนันั้นกนับเคลเมวญ่าเปป็นผทูด้ชญ่วยเหลมือทบีที่จรลิงใจและซมืที่อตรงในขญ่าวประเสรลิฐ สมาชลิกทยุกคนในทบีที่
ประชยุมนนันั้นกห็จะใหด้ความเคารพตญ่อสลิทธลิของพวกนางและใสญ่ใจตญ่อปปัญหาของพวกนาง เราไมญ่ทราบวญ่าเคลเมเปป็นใคร เขาอาจ
เปป็นนนักเทศนร์คนหนถึที่งในครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี ชมืที่อนบีนั้มบีคนใชด้เยอะในสมนัยของเปาโล สลิที่งทบีที่สกาคนัญคมือ เขาททาอะไร ไมญ่ใชญ่วญ่าเขา
เปป็นใคร

“...ซจึที่งชชที่อของเขาเหลย่านบันนมทอยผย่ในหนบังสชอแหย่งชทวริตแลข้ว” วลบี “หนนังสมือแหญ่งชบีวลิต” ปรากฏตรงนบีนั้และอบีกครนันั้งในวลิวรณร์ 
3:5; 20:12, 15; 21:27; 22:19 แนญ่นอนวญ่ามนันเปป็นวลบีของชาวยลิว ซถึที่งเดลิมทบีอด้างอลิงถถึงบนันทถึกหรมือรายชมืที่อหนถึที่ง เหมมือนกนับราย
นามทหารในกองทนัพ มนันหมายความเพบียงวญ่า ถทูกใสญ่รายชมืที่อทญ่ามกลางผทูด้ทบีที่มบีชบีวลิตในชบีวลิตโดยธรรมชาตลิ เมมืที่อคนๆหนถึที่งตาย ชมืที่อ
ของเขากห็ถทูกลบจากรายชมืที่อนนันั้น

ในความหมายฝฝ่ายวริญญาณ “หนนังสมือแหญ่งชบีวลิต” หมายถถึงบนันทถึกของผทูด้เชมืที่อทยุกคนทบีที่ถทูกชการะลด้างดด้วยพระโลหลิตแลด้ว 
ตรงนบีนั้มนันหมายถถึงชทวริตนริรบันดรต และหมายถถึงผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายทบีที่ถทูกจดชมืที่อไวด้ในหนนังสมือแหญ่งสวรรคร์แลด้ว เปาโลเชมืที่อวญ่าชมืที่อของผทูด้เชมืที่อ
ทยุกคนถทูกเขบียนไวด้ในหนนังสมือแหญ่งชบีวลิตแลด้วและจะไมญ่ถทูกลบออกเลย เพราะวญ่าพระหบัตถตของพระเจข้าบนันทถึกมนันไวด้ทบีที่นนัที่น

ขด้อ 4: “จงชมืที่นชมยลินดบีในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทยุกเวลา ขด้าพเจด้าขอยนั้กาอบีกครนันั้งวญ่า จงชมืที่นชมยลินดบีเถลิด”
หนนังสมือฟฟีลลิปปฟีเปป็นจดหมายฝากแหญ่งความชมืที่นชมยลินดบี ในหนนังสมือเลญ่มนบีนั้คกาวญ่า “ชชที่นชมยรินดท” ถทูกใชด้สลิบเอห็ดครนันั้งและ 

“ความชชที่นชมยรินดท” ถทูกใชด้หด้าครนันั้ง เปาโลไมญ่ไดด้ยกคกาพทูดของคนอมืที่น เขากกาลนังพทูดจากหนัวใจของเขาเอง – และจกาไวด้วญ่าตอนทบีที่
เขาเขบียนจดหมายฉบนับนบีนั้เขากห็ตลิดคยุกอยทูญ่ และถทูกลญ่ามโซญ่ตลิดกนับทหารยามชาวโรมนันนายหนถึที่ง แตญ่ทนันั้งๆทบีที่เขาเปป็นนนักโทษซถึที่งในไมญ่
ชด้าจะถทูกนกาตนัวไปพลิจารณาคดบีตญ่อหนด้าศาล เขากห็ยนังชมืที่นชมยลินดบี

ไมญ่วญ่าจะเกลิดอะไรขถึนั้นกนับเขา เขากห็นนับวญ่ามนันเปป็นความชมืที่นชมยลินดบีทนันั้งสลินั้นทบีที่ไดด้ทนทยุกขร์เพมืที่อเหห็นแกญ่พระครลิสตร์ นบีที่คมือชาย
คนเดบียวกนันกนับทบีที่ในคยุกใตด้ดลินในเมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้รด้องเพลงสรรเสรลิญแดญ่พระเจด้าและอธลิษฐานตอนเทบีที่ยงคมืน – การประชยุม
สรรเสรลิญทบีที่ลงเอยเปป็นการฟฟฟื้นฟทูและการกญ่อตนันั้งครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี

จงสนังเกตวญ่าเปาโลกลญ่าววญ่า “จงชชที่นชมยรินดทในองคตพระผผข้เปป็นเจข้าทคุกเวลา!” มนันงญ่ายทบีที่จะชมืที่นชมยลินดบีเวลาทบีที่ทยุกคน
กกาลนังพทูดเรมืที่องดบๆี เกบีที่ยวกนับเรา เวลาทบีที่ดวงอาทลิตยร์กกาลนังสญ่องแสง เวลาทบีที่ชมืที่อของเราถทูกจดไวด้ในบคุคคลสทาคบัญ และเราอยทูญ่ “ยอด
บนสยุด” ในทยุกดด้าน แตญ่เปาโลกลญ่าววญ่า “จงชมืที่นชมยลินดบีทคุกเวลา!” เขากลญ่าวแกญ่พบีที่นด้องชาวเมมืองเธสะโลนลิกาวญ่า “จงชชที่นบานอยผย่
เสมอ!”

เปาโลคมือผทูด้ทบีที่กลญ่าววญ่า “...ขด้าพเจด้ารทูด้จนักพระองคร์ทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้เชมืที่อ และขด้าพเจด้าเชมืที่อมนัที่นวญ่าพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถ
รนักษาซถึที่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กนับพระองคร์จนถถึงวนันนนันั้น” (2 ทธ. 1:12) 

เปาโลผทูด้ไดด้รนับการดลใจจากพระเจด้าไดด้เขบียนความแนญ่ใจทบีที่วญ่า “เรารทูด้วญ่า ทยุกสลิที่งตญ่างรญ่วมมมือกนันเพมืที่อใหด้เกลิดผลดบีแกญ่คนทนันั้ง
หลายทบีที่รนักพระเจด้า คมือคนทนันั้งปวงทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์...ถด้าพระเจด้าทรงอยทูญ่ฝฝ่ายเราใครจะขนัด



ขวางเรา...ใครจะใหด้เราทนันั้งหลายขาดจากความรนักของพระครลิสตร์ไดด้เลญ่า จะเปป็นความยากลกาบาก หรมือความทยุกขร์ หรมือการ
ขญ่มเหง หรมือการกนันดารอาหาร หรมือการเปลมือยกาย หรมือการถทูกโพยภนัย หรมือการถทูกคมดาบหรมือ...แตญ่วญ่าในเหตยุการณร์ทนันั้งปวง
เหลญ่านบีนั้ เราเปป็นยริที่งกวย่าผผข้พริชริตโดยพระองคร์ผทูด้ไดด้ทรงรนักเราทนันั้งหลาย!” (รม. 8:28-37 บางสญ่วน)

มนันเปป็นอภลิสลิทธลิธิ์ของผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายทบีที่จะชมืที่นชมยลินดบี – ไมญ่ใชญ่แคญ่บางชญ่วงเวลาภายใตด้บางเงมืที่อนไขและบางสถานการณร์ 
แตญ่ในทคุกสริที่งทคุกเวลาเราสามารถชมืที่นชมยลินดบีในพระเจด้าและในพระเยซทูครลิสตร์พระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดของเราไดด้ ครลิสเตบียนทนันั้งหลาย
สามารถ (และควร) มบีความสยุขทยุกเวลา ทยุกสลิที่งรอบตนัวเราอาจเปลบีที่ยนแปลง แตญ่พระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดของเราไมญ่ทรงเปลบีที่ยนแปลง 
– และพระองคร์ทรงเปป็นแหลญ่งทบีที่มาแหญ่งความชมืที่นชมยลินดบีของเรา

สอันตลิสทุขแหท่งพระเจผู้า
ขด้อ 5-7: “จงใหด้จลิตใจทบีที่อญ่อนสยุภาพของทญ่านประจนักษร์แกญ่คนทนันั้งปวง องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงอยทูญ่ใกลด้แลด้ว อยญ่าทยุกขร์รด้อน

ในสลิที่งใดๆเลย แตญ่จงททูลเรมืที่องความปรารถนาของทญ่านทยุกอยญ่างตญ่อพระเจด้า ดด้วยการอธลิษฐาน การวลิงวอน กนับการขอบพระคยุณ
แลด้วสนันตลิสยุขแหญ่งพระเจด้า ซถึที่งเกลินความเขด้าใจทยุกอยญ่าง จะคยุด้มครองจลิตใจและความคลิดของทญ่านไวด้ในพระเยซทูครลิสตร์”

เปาโลกกาลนังกลญ่าวตรงนบีนั้วญ่า “จงใหด้การดกาเนลินชบีวลิตของพวกทญ่านเปป็นในแบบทบีที่คนอมืที่นๆจะมองเหห็นความชมืที่นชมยลินดบี
แหญ่งหนัวใจของพวกทญ่านถทูกแสดงออกมา – บนใบหนด้าของพวกทญ่านและในสลิที่งตญ่างๆทบีที่พวกทญ่านกระทกา” นบีที่ไมญ่ไดด้หมายความวญ่า
เราควรอวดความชมืที่นชมยลินดบีใหด้เหห็นภายนอก แตญ่วญ่าใจของเราควรเปฟีปี่ยมลด้มดด้วยความชมืที่นชมยลินดบีจนเราไมญ่สามารถปปิดซญ่อน
ความชมืที่นชมยลินดบีของเราไวด้จากคนเหลญ่านนันั้นทบีที่เราตลิดตญ่อสนัมพนันธร์ดด้วยไดด้

คกากรบีกทบีที่แปลเปป็น จริตใจททที่อย่อนสคุภาพ หมายถถึง “ความอดกลนันั้น หรมือการยอมใหด้” ศลิลปะแบบครลิสเตบียนของการ
ยอมใหด้ – ไมญ่ใชญ่ในเรมืที่องหลนักการตญ่างๆ ซถึที่งอญ่อนขด้อไมญ่ไดด้เลยแมด้แตญ่นลิดเดบียว (กท. 2:5) แตญ่พรด้อมทบีที่จะสละความชอบของเรา 
ความเพลลิดเพลลินของเรา และสลิทธลิของเรา หากการทกาเชญ่นนนันั้นเราจะสามารถชญ่วยเหลมือผทูด้อมืที่นไดด้ มนันจะสรด้างความแตกตญ่างไดด้
มากขนาดไหนหากนางยทูโอเดบียและนางสลินทลิเคไดด้แสดงออกถถึงจลิตใจแหญ่งการโอนอญ่อนผญ่อนตาม ในสลิที่งใดกห็ตามทบีที่เรากระทกา
เราตด้องเปป็นแบบอยญ่างแกญ่คนไมญ่เชมืที่อทนันั้งหลาย และเราตด้องดกาเนลินชบีวลิตในการรอคอยการเสดห็จกลนับมาขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า 
เพราะวญ่าการเสดห็จมาของพระองคร์นนันั้นเกลิดขถึนั้นไดด้ทยุกเมมืที่อ พระเยซทูตรนัสวญ่า “จงเฝป้าระวนังใหด้ดบี! เพราะในโมงทบีที่ทญ่านทนันั้งหลายไมญ่คลิด
นนันั้น บยุตรมนยุษยร์จะเสดห็จมา”

“องคตพระผผข้เปป็นเจข้าทรงอยผย่ใกลข้แลข้ว” ประการแรก องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงอยทูญ่ใกลด้และพระองคร์จะทรงดทูแลเรา แมด้
กระทนัที่งในหด้องขนังของเปาโล องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้ากห็ทรง “อยทูญ่ใกลด้” การสถลิตอยทูญ่ดด้วยของพระองคร์นกามาซถึที่งความปลอบประโลม
ใจ ความชมืที่นชมยลินดบี และเคลห็ดลนับแหญ่งการยอมใหด้ทบีที่ถทูกกลญ่าวถถึงในขด้อกญ่อนหนด้า ประการทบีที่สอง การเสดก็จมาครบันงททที่สองของ
พระองคร์กห็อยทูญ่ใกลด้ (สนังเกต ฟฟีลลิปปฟี 3:20) ตามทบีที่พระวจนะของพระเจด้ากลญ่าว พระองคร์อาจเสดห็จมาไดด้ทยุกวลินาทบี ทยุกชนัที่วโมงของ
วนัน และเราตด้องพรด้อมสกาหรนับการเสดห็จมาของพระองคร์ ในถด้อยคกาของคกาขวนัญหนถึที่งทบีที่คนรทูด้จนักดบี เราไมญ่ควร “ไปยนังสถานทบีที่ๆ
เราไมญ่อยากถทูกพบตอนทบีที่พระเยซทูเสดห็จมา กลย่าวสลิที่งทบีที่เราไมญ่อยากถทูกไดด้ยลินวญ่ากลญ่าวอยทูญ่ตอนทบีที่พระเยซทูเสดห็จมา ททาสลิที่งทบีที่เราไมญ่
อยากถทูกพบวญ่าทกาอยทูญ่ตอนทบีที่พระเยซทูเสดห็จมา”

“...อยย่าทคุกขตรข้อนในสริที่งใดๆเลย...” ความหมายตรงนบีนั้กห็คมือวญ่า ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายไมญ่ควรกระวนกระวายเกบีที่ยวกนับสลิที่งตญ่างๆทบีที่
เปป็นของชบีวลิตปปัจจยุบนันนบีนั้ เรามบีพระสนัญญาของพระเจด้าทบีที่วญ่า “แตญ่ทญ่านทนันั้งหลายจงแสวงหาอาณาจนักรของพระเจด้า และความ



ชอบธรรมของพระองคร์กญ่อน แลด้วพระองคร์จะทรงเพลิที่มเตลิมสลิที่งทนันั้งปวงเหลญ่านบีนั้ใหด้แกญ่ทญ่าน” (มธ. 6:33) นบีที่ไมญ่ไดด้หมายความวญ่าเรา
ไมญ่ควรหญ่วงหรมือแสดงออกถถึงการใสย่ใจเกบีที่ยวกนับสลิที่งตญ่างๆของโลก แตญ่เราไมญ่ควรกระวนกระวาย มบีความแตกตญ่างมหาศาล
ระหวญ่างการหญ่วงและการกระวนกระวาย เมมืที่อเรามบีความเชมืที่อ เรากห็ไมญ่กนังวล เมมืที่อเรากนังวล เรากก็ไมย่มทความเชชที่อ! เราควรจนัดหา
สกาหรนับครอบครนัวของเราและเปป็นหญ่วงเกบีที่ยวกนับสลิที่งจกาเปป็นตญ่างๆของชบีวลิต แตญ่เราไมญ่ควรกระวนกระวายหรมือหวาดกลนัว

“...แตย่ในทคุกสริที่ง...” พระเจด้าทรงหญ่วงใยเกบีที่ยวกนับทยุกสลิที่งทบีที่เกบีที่ยวขด้องกนับลทูกของพระองคร์ พระองคร์จะไมญ่หวงสลิที่งดบีใดๆจาก
คนเหลญ่านนันั้นทบีที่ดกาเนลินอยญ่างเทบีที่ยงธรรมเลย หากเราเขด้าสนลิทอยทูญ่ในพระองคร์และพระวจนะของพระองคร์เขด้าสนลิทอยทูญ่ในเรา เรากห็
สามารถขอสลิที่งทบีที่เราประสงคร์และจะทรงกระทกาสลิที่งนนันั้นใหด้ พระเจด้าทรงมบีความหญ่วงใยเกบีที่ยวกนับความทยุกขร์ยาก ความทยุกขร์
ลกาบาก ความเจห็บปวดตญ่างๆของผทูด้เชมืที่อ – พระองคร์ทรงหญ่วงใยเกบีที่ยวกนับทคุกสริที่งทบีที่เกบีที่ยวขด้องกนับเราขณะทบีที่เราเดลินทางในฐานะผทูด้
สนัญจรอยทูญ่นบีนั้

“...ดข้วยการอธริษฐาน การวริงวอน...” ทนันั้งสองนบีนั้ไมญ่ใชญ่อยญ่างเดบียวกนันและไมญ่เหมมือนกนัน คกากรบีกทบีที่แปลเปป็น “การ
วริงวอน” มบีนนั้กาหนนักมากยลิที่งกวญ่าคกากรบีกทบีที่แปลเปป็น “การอธลิษฐาน”  การวริงวอนสมืที่อถถึงการอธลิษฐานเกบีที่ยวกนับความตด้องการหนถึที่ง
ทบีที่เฉพาะเจาะจงทบีที่เกลิดขถึนั้น มนันบญ่งบอกถถึงภาระใจอนันลถึกซถึนั้ง หลายครนันั้งเราอธริษฐานตอนทบีที่เราไมญ่ไดด้มบีภาระใจเปป็นพลิเศษเกบีที่ยวกนับ
เรมืที่องใดทบีที่เฉพาะเจาะจง เราอาจกลญ่าวไดด้วญ่าเราอธลิษฐาน “แบบทนัที่วๆไป” มบีหลายครนันั้งทบีที่เรามบีภาระใจหนนักเหลมือเกลินจนถถึง
ขนาดทบีที่เรากลินไมญ่ไดด้นอนไมญ่หลนับ และโดยการอธริษฐานและการวริงวอน (ความหญ่วงใยอนันลถึกซถึนั้ง) เรากห็ททูลขอเรมืที่องตญ่างๆตญ่อ
พระเจด้า – แตญ่จงสนังเกตวญ่า:

“...กบับการขอบพระคคุณ...” การอธลิษฐานควรถทูกปรยุงรสดด้วยการขอบพระคยุณเสมอ ไมญ่วญ่าจะเกลิดอะไรขถึนั้นหรมือเรา
อาจมบีภาระใจเรมืที่องใดอยทูญ่กห็ตาม เรากห็สามารถพบอะไรบางอยญ่างทบีที่จะขอบคยุณไดด้อยทูญ่เสมอ คมืออะไรบางอยญ่างทบีที่จะสรรเสรลิญ
พระเจด้าไดด้

เปาโลกลญ่าวแกญ่ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นทบีที่เมมืองเธสะโลนลิกาวญ่า “จงขอบพระคยุณในทยุกกรณบี เพราะนบีที่แหละเปป็นนนั้กาพระทนัยของ
พระเจด้าในพระเยซทูครลิสตร์เพมืที่อทญ่านทนันั้งหลาย” (1 ธส. 5:18) พระประสงคร์ของพระเจด้าคมือใหด้เรามบีใจขอบพระคยุณทยุกเวลา และ
หากเราไมญ่มบีใจขอบพระคยุณ พระองคร์กห็จะไมญ่สดนับฟปังคกาอธลิษฐานของเรา คกาอธลิษฐานทยุกอยญ่างของเราควรถทูกปรยุงรสดด้วยการ
ขอบพระคยุณ ไมญ่วญ่าเรามบีภาระใจหนนักมากเพบียงใดกห็ตาม

“...จงทผลเรชที่องความปรารถนาของทย่านทคุกอยย่างตย่อพระเจข้า” ดนังนนันั้นเราจถึงมบีคกาทบีที่สามสกาหรนับการอธลิษฐาน การ
อธริษฐานเปป็นตนัวแทนของการอธลิษฐานในแบบทนัที่วๆไป การวริงวอนเปป็นตนัวแทนของการอธลิษฐานในเรมืที่องทบีที่เฉพาะเจาะจง และ
การทผลขอเปป็นตนัวแทนของการอธลิษฐานในรายละเอบียด เพมืที่อใชด้เปป็นภาพประกอบ เราอาจกลญ่าวไดด้วญ่า “การประชยุมอธลิษฐาน
ของกลยุญ่มบยุรยุษในแบบทบัที่วๆไป บยุรยุษคนหนถึที่งในการประชยุมอธลิษฐานนนันั้นในเรชที่องททที่เฉพาะเจาะจง และความตด้องการหลายอยญ่าง
ของบยุรยุษคนนนันั้นในรายละเอทยด” “พระเจด้าทรงทราบททุกสลิที่ง แตญ่เราจะตด้องแสดงออกถถึงภาระใจตญ่างๆของเราและความ
ตด้องการตญ่างๆของเราตญ่อพระองคร์ พระองคร์ไมญ่จกาเปป็นตด้องถทูกบอกถถึงสลิที่งจกาเปป็นตญ่างๆของเรา (มธ. 6:32) แตญ่พระองคร์กห็ทรง
อยากใหด้เรานกาภาระตญ่างๆของเรามามอบไวด้แดญ่พระองคร์และททูลขอเรมืที่องตญ่างๆของเรา”

“องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าพระเจด้าตรนัสดนังนบีนั้วญ่า เราจะใหด้วงศร์วานอลิสราเอลขอใหด้เรากระทกาสลิที่งนบีนั้ใหด้ดด้วย คมือใหด้เพลิที่มคนอยญ่าง
เพลิที่มฝทูงแพะแกะ” (อสค. 36:37)



ยากอบบอกเราวญ่า “...ทบีที่ทญ่านไมญ่มบีเพราะทญ่านไมญ่ไดด้ขอ ทญ่านขอและไมญ่ไดด้รนับ เพราะทญ่านขอผลิด...” (ยากอบ 4:2, 3) 
เราถทูกสนัญญาไวด้วญ่า “จงขอแลด้วจะไดด้ จงหาแลด้วจะพบ จงเคาะแลด้วจะเปปิดใหด้แกญ่ทญ่าน” (มธ. 7:7) 
การอธลิษฐานคมือลทูกกยุญแจทบีที่ไขเปปิดคลนังทรนัพยร์แหญ่งเสบบียงของพระเจด้า สลิที่งใดกห็ตามทบีที่เราตด้องการ พระเจข้าทรงมท และ

สลิที่งใดกห็ตามทบีที่เราจะใชด้เพมืที่อถวายเกบียรตลิพระองคร์และเพมืที่อประโยชนร์สยุขของเพมืที่อนมนยุษยร์ของเรา พระองคตกก็จะทรงจบัดหาใหข้ 
พระเจด้าทรงปฟีตลิยลินดบีทบีที่จะประทานสลิที่งดบๆี แกญ่คนเหลญ่านนันั้นทบีที่รนักพระองคร์ ไวด้วางใจพระองคร์ และยอมใหด้พระเยซทูเปป็นนายเหนมือ
หนัวแหญ่งชบีวลิตของพวกเขา 

“...แลข้วสบันตริสคุขแหย่งพระเจข้า ซจึที่งเกรินความเขข้าใจทคุกอยย่าง...”  เปาโลกกาลนังชบีนั้อยญ่างเฉพาะเจาะจงตรงนบีนั้ไปยนังสนันตลิสยุขทบีที่
พระเจด้าประทานใหด้ – สนันตลิสยุขทบีที่ขจนัดความกระวนกระวายออกไป เมมืที่อเรากระวนกระวายและวลิตกเกบีที่ยวกนับ “สริที่งตย่างๆ” เรา
กห็ไมญ่ไดด้กกาลนังเขด้าสนลิทอยทูญ่ใน “สนันตลิสยุขแหญ่งพระเจด้า” และเมมืที่อเราพนักสงบในสนันตลิสยุข โดยวางใจพระเจด้าอยญ่างเตห็มทบีที่ เรากก็ไมย่
กระวนกระวาย

อลิสยาหร์ 26:3 สนัญญาวญ่า “ใจแนญ่วแนญ่ในพระองคร์นนันั้น พระองคร์ทรงรนักษาไวด้ในสนันตลิภาพอนันสมบทูรณร์ เพราะเขาวางใจ
ในพระองคร์” พระเยซทูตรนัสแกญ่พวกสาวกของพระองคร์วญ่า “เรามอบสนันตลิสยุขไวด้ใหด้แกญ่ทญ่านแลด้ว สนันตลิสยุขของเราทบีที่ใหด้แกญ่ทญ่านนนันั้น 
เราใหด้ทญ่านไมญ่เหมมือนโลกใหด้ อยญ่าใหด้ใจของทญ่านวลิตกและอยญ่ากลนัวเลย” (ยอหร์น 14:27)

นบีที่คมือสนันตลิสยุขในแบบทบีที่โลกใหด้ไมญ่ไดด้ เงลินซชนอมนันไมญ่ไดด้ และสถานะทางสนังคมกห็นกามนันมาไมญ่ไดด้ดด้วย สนันตลิสยุขแหญ่งพระเจด้า
มาจากพระเจด้าในฐานะของขวนัญชลินั้นหนถึที่ง – สนันตลิสยุข “ซถึที่งเกลินความเขด้าใจทยุกอยญ่าง” กลญ่าวอบีกนนัยหนถึที่ง พระเจด้าประทาน
สนันตลิสยุขแบบหนถึที่งซถึที่งเกลินสลิที่งใดกห็ตามทบีที่ความคลิดของมนยุษยร์สามารถจลินตนาการหรมือนถึกไดด้ ความคลิดทบีที่มบีขบีดจกากนัดไมญ่อาจแมด้แตญ่
จะคริดในแงญ่ของสนันตลิสยุขนนันั้นทบีที่พระเจด้าประทานแกญ่คนเหลญ่านนันั้นทบีที่วางใจในพระองคร์

“...จะคคุข้มครองจริตใจและความคริดของทย่าน...” สนันตลิสยุขทบีที่ “เกลินความเขด้าใจทยุกอยญ่าง” นนัที่นคมือ สนันตลิสยุขอนันสมบทูรณร์
แบบของพระเจด้ายญ่อมปป้องกนันผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายใหด้พด้นจากความกระวนกระวายและความวลิตกกนังวล เมมืที่อเราททูลขอเรมืที่องตญ่างๆ
ของเราตญ่อพระเจด้า โดยมบีความเชมืที่อวญ่าพระองคร์จะตอบสนองความตด้องการทยุกอยญ่างของเรา เรากห็เปป็นอลิสระจากความหดหทูญ่ 
ความกระวนกระวายและความกลนัว พระองคร์ทรงรบักษาใจของเราไวข้ในชญ่วงเวลาแหญ่งความยากลกาบาก พระองคร์ทรงททาใหข้
เราแนย่ใจในชญ่วงเวลาแหญ่งความสงสนัย พระองคร์ทรงชย่วยเราใหข้พข้นในโมงยามแหญ่งการทดลอง พระองคร์ทรงเปป็นความพอเพบียง
ของเรา ในพระองคตเราสมบทูรณร์พรด้อม

สลิที่งตญ่างๆในชบีวลิตลด้วนออกมาจากใจ (สภษ. 4:23) และในสยุภาษลิต 23:7 เรากห็ถทูกบอกวญ่ามนยุษยร์คลิดในใจของตน
อยญ่างไร “เขากก็เปป็นอยย่างนบันน” พระเยซทูตรนัสวญ่า “...เพราะวญ่าจากภายในมนยุษยร์คมือจากใจมนยุษยร์ มบีความคลิดชนัที่วรด้าย การลญ่วง
ประเวณบี การผลิดผนัวผลิดเมบีย การฆาตกรรม การลนักขโมย การโลภ ความชนัที่ว การลญ่อลวงเขา ราคะตนัณหา อลิจฉาตารด้อน การ
หมลิที่นประมาท ความเยญ่อหยลิที่ง ความโฉด สารพนัดการชนัที่วนบีนั้เกลิดมาจากภายใน และทกาใหด้มนยุษยร์เปป็นมลทลิน” (มาระโก 7:21-23)

หากพระเจด้าแหญ่งสนันตลิสยุขทรงรนักษาใจและความคลิดของเราไวด้ เรากก็ไมย่มทเหตคุผลททที่จะตข้องกระวนกระวาย คกากรบีกตรง
นบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “จะคยุด้มครอง” เปป็นคกาทบีที่ใชด้ในทางทหาร มนันหมายความวญ่า เหมมือนกนับทหารนายหนถึที่งเฝป้ายามคญ่ายทหารหรมือ
ปราสาทเพมืที่อปป้องกนันผทูด้รยุกราน พระเจด้ากห็ทรงปกปป้องความคลิดและใจของเราจากการรยุกรานของความกระวนกระวาย ความ
กลนัวและความกนังวลเชญ่นกนัน



แตญ่สลิที่งนบีนั้มาไดด้ “โดยทางพระเยซผครริสตต” เทญ่านนันั้น ในพระเยซผเทญ่านนันั้นเราจถึงสามารถมบีสนันตลิสยุขแหญ่งความคลิดและจลิตใจ
ไดด้ เปาโลไมญ่เคยละสายตาไปจากความจรลิงของพระเจด้าทบีที่วญ่าความสยุข ความชมืที่นบาน ความมนัที่นคงปลอดภนัย สตลิปปัญญา ความ
ชอบธรรม การชการะแยกตนันั้งใหด้บรลิสยุทธลิธิ์ และการไถญ่จะตด้องถทูกพบในพระเยซทูครลิสตร์ฌจด้า พระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดของเรา ไมญ่มบีทบีที่อมืที่น
แลด้วทบีที่เราสามารถตอบสนองความตด้องการตญ่างๆฝฝ่ายวลิญญาณของเราไดด้ พระองคร์ทรงเปป็นผทูด้เดบียวทบีที่สามารถจบัดหาสทาหรบับ
ความตด้องการฝฝ่ายวลิญญาณตญ่างๆของเราไดด้ – รวมถถึงความตด้องการตญ่างๆฝฝ่ายรญ่างกายของเราเชญ่นกนัน

สนันตลิสยุขแหญ่งพระเจด้านบีนั้ “ซถึที่งเกลินความเขด้าใจทยุกอยญ่าง” แตกตญ่างจากสนันตลิสยุขแบบอมืที่น:
1 สนันตลิสยุขแหญ่งพระเจด้าเปป็นมรดกอยญ่างหนถึที่ง: “เรามอบสนันตลิสยุขไวด้ใหด้แกญ่ทญ่านแลด้ว สนันตลิสยุขของเราทบีที่ใหด้แกญ่ทญ่าน

นนันั้น” (ยอหร์น 14:27) เราอญ่านเรมืที่องนบีนั้จากพลินนัยกรรมสยุดทด้ายของพระผทูด้เปป็นนายซถึที่งประทานใหด้แกญ่พวกสาวก (และแกญ่ผทูด้เชมืที่อทนันั้ง
ปวง) คมืนนนันั้นกญ่อนพระองคร์ถทูกตรถึงกางเขน

2 สนันตลิสยุขแหญ่งพระเจด้าเปป็นผลอยญ่างหนถึที่ง – ผลของพระวลิญญาณ (กท. 5:22)
3 สนันตลิสยุขแหญ่งพระเจด้าเปป็นกองทหารรนักษาการณร์ – มนันจะคยุด้มครองใจและความคลิดของเราไวด้ “โดยทางพระ

เยซทูครลิสตร์”
ขด้อ 8: “พบีที่นด้องทนันั้งหลาย ในทบีที่สยุดนบีนั้ สลิที่งใดทบีที่จรลิง สลิที่งใดทบีที่นญ่านนับถมือ สลิที่งใดทบีที่ยยุตลิธรรม สลิที่งใดทบีที่บรลิสยุทธลิธิ์ สลิที่งใดทบีที่นญ่ารนัก สลิที่งใดทบีที่

นญ่าฟปัง คมือถด้ามบีสลิที่งใดทบีที่ลนั้กาเลลิศ สลิที่งใดทบีที่ควรแกญ่การสรรเสรลิญ กห็ขอจงใครญ่ครวญดทูสลิที่งเหลญ่านบีนั้”
การคริดและการกระททารวมกนันเปป็นทนันั้งหมดของชบีวลิต ชบีวลิตดด้านความคลิดคมือจยุดยยุทธศาสตรร์ในมนยุษยร์ทยุกคน จงสนังเกต

วญ่าเปาโลไมญ่ไดด้เอญ่ยถถึงความคลิดทบีที่เปป็นแงญ่ลบหรมือชนัที่วรด้าย เขาดถึงความสนใจมาทบีที่ความคลิดแงญ่บวก เขากลญ่าวถถึงแปดสลิที่งทบีที่ความคลิด
ของเราควรพยุญ่งเปป้าไปยนังโดยปราศจากอนันตรายตญ่อสวนัสดลิภาพฝฝ่ายวลิญญาณของเรา

1 – ความจรลิง
2 – ความซมืที่อตรง
3 – ความยยุตลิธรรม
4 – ความบรลิสยุทธลิธิ์
5 – ความงาม 
6 – สลิที่งดบีๆทบีที่บอกตญ่อ
7 – คยุณธรรม
8 – คกาสรรเสรลิญ
ในขด้อ 8 พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กกาลนังตรนัสแกญ่ผทูด้เชมืที่อ ผญ่านทางปลายปากกาของอนัครททูตเปาโลวญ่า “จงใหด้สริที่งททที่ถผกตข้องใน

ทยุกรทูปแบบทบีที่ปฏลิบนัตลิไดด้จรลิง สทูงสญ่งและมบีเกบียรตลิเปป็นสลิที่งทบีที่ทญ่านทนันั้งหลายพลิจารณา วางแผน และออกแบบกลิจกรรมตญ่างๆภายใน
ใจของพวกทญ่าน – ใน ‘มนยุษยร์ภายใน’ นนันั้น จงเขด้มแขห็ง – แตญ่ไมญ่ใชญ่ในตนัวทญ่านทนันั้งหลายเอง จงเขด้มแขห็งในองคตพระผผข้เปป็นเจข้า 
โดยรทูด้วญ่าการสถลิตอยทูญ่ดด้วยของพระองคร์และสนันตลิสยุขของพระองคร์นนันั้นอยทูญ่กนับทญ่านทนันั้งหลายทยุกเวลา อยญ่าพถึที่งพละกกาลนังของตนัวทญ่าน
ทนันั้งหลายเอง แตญ่จงพถึที่งพละกกาลนังของพระองคต์ในทญ่านทนันั้งหลายเพมืที่อทบีที่จะแสดงออกทยุกรายละเอบียดของการคลิด การวางแผน
และการดกาเนลินชบีวลิตเปป็นการกระทกา จงฟปังเสบียงกระซลิบทยุกครนันั้งของพระวลิญญาณขณะทบีที่พระองคร์ทรงนกาพา จงฟปังจลิตสกานถึกผลิด



ชอบของพวกทญ่านในขณะทบีที่มนันยอมจกานนอยญ่างเตห็มทบีที่ตท่อพระวลิญญาณ และจงดกาเนลิน คลิดและวางแผนตามทบีที่พระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธิ์ทรงนกา”

ในขด้อนบีนั้ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ทรงตนันั้งตรงหนด้าผทูด้เชมืที่อ คมือ ขด้อเทห็จจรลิงเหลญ่านนันั้นของชบีวลิตครลิสเตบียนปกตลิ ขด้อเทห็จจรลิงเหลญ่า
นบีนั้จะตด้องถทูกเชมืที่อฟปัง – ในสมนัยของเรา เชญ่นเดบียวกนับในสมนัยของครลิสตจนักรยยุคตด้น พวกมนันไมญ่ไดด้ถทูกใหด้ไวด้สกาหรนับผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายทบีที่
เปป็นคนพลิเศษ แตญ่สกาหรนับครลิสเตบียนทยุกระดนับชนันั้น – ในตอนนนันั้นและในตอนนบีนั้ พระสนัญญาเหลญ่านนันั้นทบีที่ถทูกวางลงแลด้วจะตด้องไมญ่
เจอกนับอาการเหนมืที่อยใจและตามมาดด้วยเสบียงถอนหายใจ ขด้อปฏลิบนัตลิ คกาบนัญชา (“ซถึที่งไมญ่นญ่าหนนักใจเลย”) คกาเตมือนสตลิตญ่างๆทบีที่
ถทูกใหด้ไวด้ จะตด้องถทูกยอมรนับและนกาไปปฏลิบนัตลิ โดยรทูด้วญ่าสลิที่งเหลญ่านบีนั้เปป็นตนัวรนับประกนันและสลิที่งทบีที่แสดงถถึงพระคยุณของพระเจด้า “ตญ่อ
หนด้าบยุตรทนันั้งหลายของมนยุษยร์”

ขด้อ 8 และ 9 จะตด้องถทูกศถึกษาโดยมองถถึงชบีวลิตประจกาวนัน พรด้อมกนับการมบีสตลิรทูด้ตนัวเตห็มทบีที่เกบีที่ยวกนับความบาปของเราเอง
และความอญ่อนแอของเราเอง ทบีที่ถทูกแสดงใหด้เหห็นตรงนบีนั้คมือ ความเปป็นไปไดด้ปกตลิตญ่างๆแหญ่งพระคยุณ – สกาหรนับผทูด้อญ่อนแอเชญ่น
เดบียวกนับผทูด้เขด้มแขห็ง ทบีที่ถทูกวางลงตรงนบีนั้คมือขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าชบีวลิตครลิสเตบียนสามารถเปป็น – และควรเปป็น – ชบีวลิตแหญ่งความชมืที่นบาน
ในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทยุกเวลา เพราะวญ่าองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นแหลญ่งทบีที่มาแหญ่งความชมืที่นบานเสมอไป

ผทูด้เชมืที่อจะตด้องระลจึกถจึงพระครลิสตร์ พริจารณาถจึงพระครลิสตร์ พผดคคุยกนับพระครลิสตร์และใชด้ประโยชนร์จากพระคยุณของ
พระเจด้าเพมืที่อทบีที่จะครอบครองพระครลิสตร์ในความบรลิบทูรณร์ของพระองคร์ และมบีบญ่อนนั้กาแหญ่งนนั้กาทบีที่มบีชบีวลิตอยทูญ่ภายใน “มนยุษยร์ภายใน”
นนันั้นซถึที่งผยุดขถึนั้นเขด้าสทูญ่ชบีวลิตนลิรนันดรร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นผทูด้ทบีที่เราครอบครอง – “พระครลิสตร์ในทญ่านทนันั้งหลายอนันเปป็นทบีที่หวนังแหญ่งสงญ่า
ราศบี” พระองคร์ทรงอยทูญ่ภายในเราในความชมืที่นบาน ในความเศรด้าโศก ในชบีวลิตและในความตาย ความรนักของพระองคร์ไมญ่รทูด้
เปลบีที่ยนแปลง พระองคร์ทรงเปป็นเหมมือนเดลิมวานนบีนั้ วนันนบีนั้และสมืบๆไปเปป็นนลิตยร์ – และผทูด้เชมืที่อทยุกคนเปป็นลทูกของพระองคร์

เราทนันั้งหลายทบีที่เปป็นครลิสเตบียนมาไดด้สนักพนักหนถึที่งแลด้วจดจกาไดด้ถถึงคนเหลญ่านนันั้นทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยทูญ่กญ่อนเราซถึที่งเปป็นชบีวลิตทบีที่เปป็น
ความชมืที่นบานอนันบรลิสยุทธลิธิ์และเปป็นความสวญ่างแกญ่เรา เราเปป็นครลิสเตบียนทบีที่ดบีกวญ่าเดลิม เขด้มแขห็งกวญ่าเดลิมเพราะการไดด้รทูด้จนักและไดด้
เฝป้าดทูวลิสยุทธลิชนเหลญ่านนันั้นของพระเจด้า ชบีวลิตทบีที่คนเหลญ่านนันั้นเคยมบีอยทูญ่และความชมืที่นบานทบีที่พวกเขาไดด้แสดงออกในการดกาเนลินชบีวลิต
ประจกาวนันของพวกเขาไดด้นกาความเขด้มแขห็งมาสทูญ่เราเพราะวญ่าเรารทูด้วญ่าแหลญ่งทบีที่มาแหญ่งความสวญ่างและพละกกาลนังของพวกเขานนันั้น
อยทูญ่ในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า

หากคนอมืที่นๆไดด้เปป็นแหลญ่งทบีที่มาแหญ่งแสงแดดและความชมืที่นบานแกญ่เรา เรากห็มบีโอกาสแบบเดบียวกนันนนันั้นทบีที่จะเปป็นความ
ชมืที่นบานและแสงสวญ่างแกญ่คนอมืที่นๆทบีที่เราตลิดตญ่อสนัมพนันธร์ดด้วย นบีที่คมือชบีวลิตครลิสเตบียนแบบปกตลิ ชบีวลิตแหญ่ง “จลิตใจทบีที่อญ่อน
สยุภาพ...ประจนักษร์แกญ่คนทนันั้งปวง” – และชบีวลิตแบบนนันั้นกก็สามารถเปป็นททที่ทราบไดข้โดยคนเหลญ่านนันั้นทบีที่มบีชบีวลิตอยทูญ่ใกลด้องคร์พระผทูด้เปป็น
เจด้า

“จลิตใจทบีที่อญ่อนสยุภาพ” นบีนั้คมือ สภาพอารมณร์อนันเปฟีปี่ยมสยุข การยอมจกานนแบบไมญ่เหห็นแกญ่ตนัว ซถึที่งไมญ่ใชญ่ความอญ่อนแอแตญ่
เปป็นความเขด้มแขห็ง ซถึที่งเปป็นผลลนัพธร์แหญ่งความอญ่อนสยุภาพของหนัวใจทบีที่ยอมจกานนอยญ่างเตห็มทบีที่ตญ่อพระครลิสตร์ คนทบีที่ดกาเนลินชบีวลิตแหญ่ง 
“จลิตใจทบีที่อญ่อนสยุภาพซถึที่งปรากฏแกญ่คนทนันั้งปวง” กห็ครอบครองจลิตใจอยญ่างหนถึที่งทบีที่ยอมใหด้พระครลิสตร์มบีอกานาจบนัญชาการเจตจกานง
และความคลิดทยุกประการอยญ่างเตห็มทบีที่ – แมด้กระทนัที่งในยามทบีที่สลิทธลิสญ่วนบยุคคลตญ่างๆถทูกลญ่วงละเมลิดโดยผทูด้อมืที่น ในยามทบีที่สลิทธลิความ
เปป็นเจด้าของถทูกดทูแคลน และความรทูด้สถึกตญ่างๆถทูกไมญ่เหห็นคญ่ากระทนัที่งโดยพบีที่นด้องทนันั้งหลาย ในยามทบีที่สลิทธลิอนันชอบธรรมตญ่างๆถทูก



เหยบียบยที่กาลงใตด้ฝฝ่าเทด้ากห็ตาม
เปป็นไปไดด้ทบีที่เราจะ “ใหด้การยอมจกานนของเราปรากฏแกญ่คนทนันั้งปวง” โดยปราศจากการแสดงออกถถึงความชอบธรรม

ของเราเองและจลิตใจแบบ “ขด้าดบีกวญ่าเจด้า” เราทกาเชญ่นนนันั้นไดด้อยญ่างจรลิงใจ พรด้อมกนับความเยมือกเยห็นทบีที่เปป็นของเราไดด้กห็ตญ่อเมมืที่อเรา
ทราบวญ่า “องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงอยทูญ่ใกลด้แลด้ว” เทญ่านนันั้น การยอมจกานนเชญ่นนนันั้น จลิตใจทบีที่อญ่อนสยุภาพเชญ่นนนันั้นสามารถถทูกประสบ
ไดด้แมด้ในชบีวลิตทบีที่สนับสนวยุญ่นวายสยุดๆ ในอยุปนลิสนัยหรมือบยุคลลิกทบีที่ฉยุนเฉบียวงญ่ายทบีที่สยุด หากผทูด้เชมืที่อคนนนันั้นจะยอม “รบับพระคคุณของ
พระเจข้า” อยญ่างเตห็มเปฟีปี่ยม

“ฉะนนันั้นเราผทูด้เปป็นคนทกาการรญ่วมกนับพระองคร์ขอวลิงวอนทญ่านวญ่า อยย่าสบักแตย่รบับพระคคุณของพระเจข้าเปป็นการหา
ประโยชนตมริไดข้” (2 คร. 6:1) หากเราดกาเนลินชบีวลิตแหญ่งการยอมจกานนและจลิตใจทบีที่อญ่อนสยุภาพ โดยเปป็นอลิสระจากการถมือวญ่าตนัว
ชอบธรรมทนันั้งสลินั้น ถทูกควบคยุมและถทูกนกาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ เรากห็แนญ่ใจไดด้วญ่าคนเหลญ่านนันั้นทบีที่ตลิดตญ่อสนัมพนันธร์กนับเราจะ
ตระหนนักไมญ่ชด้ากห็เรห็ววญ่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอด องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า และจอมเจด้านาย และวญ่าเราเปป็นผทูด้รนับใชด้ทบีที่ยอม
จกานนและถญ่อมใจของพระองคร์

การปฏลิบนัตลิความจรลิงทบีที่ถทูกวางไวด้ในขด้อ 8 และ 9 ของบทนบีนั้คมือ การดกาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนปกตลิ – เปป็นอลิสระจากความ
กนังวล ความกระวนกระวายและความกลนัว เราจะไมญ่หญ่วงเรมืที่องเลห็กๆนด้อยๆ เราจะ “ไมญ่ทยุกขร์รด้อนในสลิที่งใดๆเลย” เราจะวางใจ
องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าอยญ่างเตห็มทบีที่และทยุกเวลาเราจะ “แสดงความซมืที่อสนัตยร์อนันดบีในสลิที่งทนันั้งปวง โดยดกาเนลินชบีวลิตอยญ่างระมนัดระวนัง” 
โดยพลิสทูจนร์ใหด้เพมืที่อนมนยุษยร์ของเราเหห็นวญ่าพระครลิสตร์ไมญ่เพบียงชญ่วยใหด้รอดเทญ่านนันั้น – พระองคร์ยนังทรงททาใหข้อริที่มใจดด้วย!

ชบีวลิตครลิสเตบียนแบบปกตลิคมือ ชบีวลิตทบีที่พลนังงานฝฝ่ายความคลิดทกางานเตห็มทบีที่ – คลิดและวางแผน— แตญ่ปลญ่อยใหด้ความคลิด
และแผนการเหลญ่านนันั้นเกบีที่ยวขด้องกนับสลิที่งทบีที่เปป็นความจรลิง สลิที่งทบีที่บรลิสยุทธลิธิ์ สลิที่งทบีที่สงญ่างาม สลิที่งทบีที่ลนั้กาเลลิศ สลิที่งตญ่างๆทบีที่นญ่าชมเชย เทบีที่ยงธรรม 
ซมืที่อตรง ชอบธรรม “โดยหวญ่านผลแหญ่งความชอบธรรมในสนันตลิสยุข” โดยรทูด้วญ่าองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรง “อยทูญ่ใกลด้” เสมอ

มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วญ่ามบีหลายสลิที่งใหด้คลิดเกบีที่ยวกนับ นนัที่นคมือสลิที่งตญ่างๆฝฝ่ายโลกในโลกธยุรกลิจ เชญ่น สลิที่งเหลญ่านนันั้นทบีที่ถทูกพบเจอใน
อาชบีพนนักกฎหมาย หมอ หรมือนนักการเมมือง แตญ่ขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าครลิสเตบียนอาจถทูกบนังคนับใหด้คลิดเกบีที่ยวกนับสลิที่งเหลญ่านบีนั้จะไมญ่
เปลบีที่ยนแปลงความคลิดอนันบรลิสยุทธลิธิ์ของเขาหากเขายอมจกานนตญ่อพระครลิสตร์และตญ่อพระวลิญญาณ การคลิดเกทที่ยวกบับสลิที่งชนัที่วรด้าย
และการคลิดความคริดตย่างๆททที่ชบัที่วรข้ายเปป็นสองสลิที่งทบีที่แตกตญ่างกนันอยญ่างสลินั้นเชลิง

ผทูด้เชมืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้วทบีที่ยอมจกานนอยญ่างเตห็มทบีที่ตญ่อพระวลิญญาณจะจดจกาวญ่าความคลิดตญ่างๆของเขาเปป็นความคลิดของ
คนๆหนถึที่งทบีที่เปป็นขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า และไมญ่วญ่ามนันจะสญ่งผลตญ่อคนเหลญ่านนันั้นทบีที่เขากกาลนังคลิดเกบีที่ยวกนับอยญ่างไร ชบีวลิตทนันั้งหมดของ
เขากห็ตด้องสนัตยร์จรลิงตญ่อพระครลิสตร์และผลลนัพธร์ตญ่างๆแหญ่งความคลิดทนันั้งหลายของเขาตด้องนกาเกบียรตลิมาสทูญ่พระเจด้าและดบีตญ่อ
มนยุษยชาตลิ “พระเจข้าแหย่งสบันตริสคุขจะสถริตอยผย่กบับเขา” ไมญ่วญ่าเขาคลิดสลิที่งใดกห็ตามในอาชบีพการงานของเขา ไมญ่วญ่าเขาจะเปป็นผทูด้
พลิพากษา ทนายความ หมอ นนักธยุรกลิจ หรมือนนักการเมมืองกห็ตาม ไมญ่วญ่าครลิสเตบียนจะประกอบอาชบีพใดกก็ตาม ไมญ่วญ่าเขาไปทบีที่ไหน
และไมญ่วญ่าเขาทกาอะไร พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์กห็ทรงมบีอกานาจควบคยุมจลิตใจของเขา และความคลิดตญ่างๆของเขาจะถวายเกบียรตลิ
แดญ่พระเจด้ากญ่อนเปป็นอนันดนับแรก จากนนันั้นจถึงทกาสลิที่งดบีใหด้แกญ่มวลมนยุษยชาตลิ

เรามบีชบีวลิตอยทูญ่ในสนังคมทบีที่สลนับซนับซด้อนและเราถทูกโยนใหด้เจอกนับสลิที่งชนัที่วรด้ายอยทูญ่ทยุกวนัน – ตด้องเจอกนับสลิที่งชนัที่วรด้ายเกมือบทยุก
ชนัที่วโมงในกรณบีของบางอาชบีพและนนักธยุรกลิจบางพวก แตญ่มนันกห็เปป็นไปไดด้ทบีที่ผทูด้เชมืที่อจะยมืนหยนัดมนัที่นคงในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า เรามบีพระ



สนัญญาทบีที่วญ่าพระเจด้าแหญ่งสนันตลิสยุขจะทรงสถลิตอยทูญ่กนับเรา ดนังนนันั้น ใหด้เราดกาเนลินชบีวลิต – ไมญ่ใชญ่เพมืที่อตนัวเราเอง แตญ่เพมืที่อพระองคร์ผทูด้ไดด้
ทรงสลินั้นพระชนมร์เพมืที่อเราและทรงฟฟฟื้นขถึนั้นอบีก จงใหด้ชบีวลิตของเราถทูกอยุทลิศถวายแดญ่พระองคร์ ถทูกปปิดซญ่อนในพระองคร์อยญ่างเตห็มทบีที่ 
ถทูกนกาพาโดยพระองคร์อยญ่างสมบทูรณร์ ภายใตด้สถานการณร์เหลญ่านนันั้น เราแนญ่ใจวญ่าจะดกาเนลินชบีวลิตทบีที่จะถวายเกบียรตลิและสงญ่าราศบีแดญ่
พระองคร์ และพละกกาลนัง ความสวญ่างและประโยชนร์สยุขแกญ่คนทนันั้งปวงทบีที่เราตลิดตญ่อสนัมพนันธร์ดด้วย

ในฐานะเปป็นผทูด้เชมืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้ว เราจะตด้องคลิดถถึง “สริที่งทบันงปวงททที่แทข้จรริง สริที่งททที่ปวงททที่นย่านบับถชอ” – นนัที่นคมือ สลิที่งทนันั้ง
ปวงทบีที่จรลิงจนัง มบีความเคารพตญ่อตนเอง และศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์; “สริที่งทบันงปวงททที่ชอบธรรม” – สลิที่งตญ่างๆระหวญ่างมนยุษยร์กนับเพมืที่อนมนยุษยร์ของ
เขาในชบีวลิตประจกาวนัน; “สริที่งทบันงปวงททที่บรริสคุทธริธิ์” – ความคลิดตญ่างๆของเรา คกาพทูดตญ่างๆของเรา การกระทกาตญ่างๆของเราควร
สะอาดและบรลิสยุทธลิธิ์

เราจะตด้องคลิดเกบีที่ยวกนับ “สริที่งทบันงปวงททที่นย่ารบัก” – สลิที่งตญ่างๆทบีที่สงญ่างาม สลิที่งตญ่างๆทบีที่กรยุณา ซถึที่งเกบีที่ยวขด้องกนับเพมืที่อนมนยุษยร์ของ
เรา กลิจกรรมตญ่างๆของเราทบีที่บด้าน กลิจกรรมตญ่างๆของเราในโลกธยุรกลิจและในครลิสตจนักร; และ “สริที่งทบันงปวงททที่นย่าฟฝัง” – สลิที่งตญ่างๆ
ทบีที่กระตยุด้นใหด้เกลิดการสนทนาทบีที่นญ่ารนัก แทนทบีที่จะเปป็นคกาพทูดทบีที่ขมขมืที่นเกบีที่ยวกนับเพมืที่อนมนยุษยร์ของเรา มบีบางสลิที่งทบีที่ควรถทูกยกขถึนั้นมาพทูด
ในครลิสตจนักรเพมืที่อการแกด้ไขปรนับปรยุง แตญ่สลิที่งเหลญ่านนันั้นควรถทูกจนัดการโดยคณะกรรมการผทูด้ชญ่วยศลิษยาภลิบาล โดยศลิษยาภลิบาล คมือ
เหลญ่าผทูด้นกาของครลิสตจนักรนนันั้นๆ สลิที่งตญ่างๆทบีที่ไมญ่นญ่าอภลิรมยร์และขมขมืที่นไมญ่ควรถทูกหารมือในทบีที่ประชยุมหรมือระหวญ่างบยุคคลตญ่างๆ หาก
คนๆหนถึที่งไดด้นกาความเสมืที่อมเสบียมาสทูญ่ครลิสตจนักร และคนๆนนันั้นสามารถถทูกชญ่วยเหลมือไดด้ เขากห็ควรถทูกใหด้อภนัยและนกากลนับเขด้ามาใน
ฝทูง แทนทบีที่จะรทูด้สถึกเจห็บปวดและถทูกผลนักไสออกไปขด้างนอก การสนทนาของเราจถึงควรมบีลนักษณะนญ่ารนัก กรยุณา อญ่อนโยน

“คชอถข้ามทสริที่งใดททที่ลนทาเลริศ” – (นนัที่นคมือ หากมบีสลิที่งใดกห็ตามทบีที่เปป็นคยุณธรรมทบีที่แทข้จรริง คมือคยุณธรรมทบีที่เปป็นพลนังในการทกาสลิที่งทบีที่
ถทูกตด้อง ซถึที่งถทูกพบในพระเจด้า), “สริที่งใดททที่ควรแกย่การสรรเสรริญ” – (คกาสรรเสรลิญทบีที่ถทูกใหด้ในแบบทบีที่ถทูกตด้อง ไมญ่ใชญ่เพมืที่อกญ่อใหด้เกลิด
ความเยญ่อหยลิที่งในคนทบีที่ไดด้รนับคกาสรรเสรลิญ แตญ่เพมืที่อถวายเกบียรตลิแดญ่พระเจด้า) “กก็ขอจงใครย่ครวญดผสริที่งเหลย่านทน” นนัที่นคมือ จงตรถึก
ตรอง ใชด้เหตยุผล ใหด้ความคลิดของทญ่านทนันั้งหลายใครญ่ครวญเกบีที่ยวกนับสลิที่งเหลญ่านบีนั้ – และชญ่างมบีหลายสลิที่งใหด้คลิดเกบีที่ยวกนับจรลิงๆ! สลิที่ง
เหลญ่านบีนั้ชญ่วยสรด้างแรงกระตยุด้น ชการะใหด้บรลิสยุทธลิธิ์และยกชทูจลิตใจจรลิงๆ ไมญ่มบีรญ่องรอยหรมือเงาแหญ่งความอธรรมในสลิที่งเหลญ่านบีนั้เลย 

เราควรใหด้ความคลิดของเราฝปังอยทูญ่ในสลิที่งเหลญ่านบีนั้ และมองหาสลิที่งเหลญ่านบีนั้ในผทูด้อมืที่น มนันเปป็นเรมืที่องธรรมดา (และงญ่ายพอ
สมควร) ทบีที่จะมองเหห็นขด้อผลิดพลาดตญ่างๆในผทูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆ แตญ่หากเราจะทกาตามคกาเตมือนสตลิของเปาโล เรากห็จะเหห็นพระคยุณ
และสลิที่งดบๆี ในตนัวพวกเขา

มบีคกากลญ่าวสมนัยโบราณวญ่า “คยุณปป้องกนันไมญ่ใหด้พวกนกมาบลินอยทูญ่เหนมือหนัวคยุณไมญ่ไดด้ แตญ่คคุณสามารถปฝ้องกบันไมย่ใหข้พวก
มบันมาททารบังในผมของคคุณไดข้” นบีที่กห็เปป็นจรลิงเกบีที่ยวกนับความคลิดชนัที่วรด้ายตญ่างๆ การมบีความคลิดในแงญ่บวกเหมมือนอยญ่างทบีที่เปาโลกลญ่าว
ถถึงตรงนบีนั้จะชญ่วยลดความคลิดไมญ่ดบีทบีที่จะเขด้ามาไดด้อยญ่างมหาศาล แตญ่แมด้ในยามทบีที่คยุณพยายามทยุกวลิถบีทางแลด้ว คยุณกห็จะพบวญ่าความ
คลิดชนัที่วรด้ายแวญ่บเขด้ามาเปป็นบางครนันั้งบางคราวอยทูญ่ดบี การเขข้ามาของความคลิดชนัที่วรด้ายไมญ่ใชญ่เรมืที่องผลิด แตญ่มนันผลิดทบีที่จะเกก็บความคลิดเชญ่น
นนันั้นเอาไวด้

2 โครลินธร์ 10:5 บอกเราใหด้ “นด้อมนกาความคลิดทยุกประการใหด้เขด้าอยทูญ่ใตด้บนังคนับจนถถึงเชมืที่อฟปังพระครลิสตร์” ดนังนนันั้นเมมืที่อ
ความคลิดชนัที่วรด้ายตญ่างๆหาทางทบีที่จะเขด้ามาในหนัว จงทกาตนัวเหมมือนเปป็นตการวจและจนับกยุมพวกมนันทนันทบีโดยการรด้องออกพระนาม
ขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า จงผลนักพวกมนันออกไปดด้วยการคลิดบวก – “ขอจงใครย่ครวญดผสริที่งเหลย่านทน!”



ขด้อ 9: “จงกระทกาทยุกสลิที่งทบีที่ทญ่านไดด้เรบียนรทูด้ และไดด้รนับไวด้ ไดด้ยลินและไดด้เหห็นในขด้าพเจด้าแลด้ว และพระเจด้าแหญ่งสนันตลิสยุขจะ
ทรงสถลิตกนับทญ่าน”

“ทคุกสริที่งททที่ทย่านไดข้เรทยนรผข้ และไดข้รบับไวข้ ...” เปาโลไดด้ใหด้คกาสนัที่งและขด้อปฏลิบนัตลิตญ่างๆอยญ่างระมนัดระวนังแกญ่เหลญ่าผทูด้เชมืที่อชาว
เมมืองฟฟีลลิปปฟีแลด้ว เขารทูด้คยุณคญ่าของการสอนความจรลิง โดยสนัที่งสอนพวกเขาในสลิที่งเหลญ่านนันั้นของพระวลิญญาณ โดยชบีนั้ใหด้พวกเขา
เหห็นวญ่าจะใหด้อาหารมนยุษยร์ภายในดด้วยสลิที่งตญ่างๆของพระวลิญญาณไดด้อยญ่างไรเพมืที่อทบีที่ศนัตรทูนนันั้นจะไมญ่มาใหด้อาหารแกญ่ความคลิดและ
จลิตใจดด้วยสลิที่งตญ่างๆทบีที่ทกาใหด้ปนเปฟฟื้อน หากเรารนับประทานพระวจนะและดมืที่มนนั้กาแหญ่งชบีวลิต เรากห็จะมบีอญ่างเกห็บนนั้กาทบีที่มบีนนั้กาผยุดขถึนั้นใน
จลิตใจของเรา ซถึที่งไมญ่เพบียงทกาใหด้ใจของเราสดชมืที่นเทญ่านนันั้น แตญ่ยนังเปป็นพระพรแกญ่ผทูด้อมืที่นดด้วย

เปาโลไมญ่พอใจกนับการแคญ่ทกาใหด้ผทูด้คนกลนับใจรนับเชมืที่อเทญ่านนันั้น เขากระวนกระวายทบีที่จะเหห็นพวกเขาเตลิบโตฝฝ่ายวลิญญาณ
และกด้าวหนด้าในสลิที่งตญ่างๆขององคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า และเขารทูด้วญ่าสลิที่งนบีนั้จะสกาเรห็จไดด้กห็โดยการรนับใชด้ในดด้านการสนัที่งสอน โดยใหด้วลิสยุทธลิ
ชนเหลญ่านนันั้นไดด้รนับประทานเนมืนั้อ ขนมปปัง นนั้กานม และนนั้กาแหญ่งพระวจนะ การทกาเชญ่นนบีนั้เทญ่านนันั้นจะสามารถชญ่วยพวกเขาใหด้เตลิบโต
และเขด้มแขห็งในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้ นญ่าเศรด้าทบีที่ในครลิสตจนักรทนันั้งหลายของเราในปปัจจยุบนัน มบีการสอนพระคนัมภบีรร์นด้อยมาก ซถึที่งขด้อ
เทห็จจรลิงนบีนั้เปป็นสาเหตยุของสมาชลิกครลิสตจนักรจกานวนมากเหลมือเกลินทบีที่ผญ่ายผอมและไมญ่เกลิดผล

งานเขบียนตญ่างๆของเปาโลอยุดมไปดด้วยหลนักคกาสอน นบีที่ปรากฏชนัดเจนในจดหมายฝากทนันั้งสลิบสามฉบนับทบีที่พระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธิ์ทรงดลใจเขาใหด้เขบียน ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีไมญ่เพบียงไดด้รนับขด้อมทูลแลด้วเทญ่านนันั้น – พวกเขายนังไดด้ไปไกลกวญ่านนันั้น
กด้าวหนถึที่งดด้วย: พวกเขา “ไดข้รบับ” แลด้วเชญ่นกนัน กลญ่าวอบีกนนัยหนถึที่ง พวกเขาไดด้ฟปังคกาสอนของเปาโล พวกเขาเชมืที่อสลิที่งทบีที่เขากลญ่าว 
และพวกเขารนับคกาสอนของเขาไวด้เปป็นของตนัวเอง

“ทคุกสริที่งททที่ทย่าน...ไดข้ยรินและไดข้เหก็นในขข้าพเจข้าแลข้ว...” การอยทูญ่ดด้วยของเปาโลในทบีที่ประชยุมใดกห็ตามเปป็นแบบอยญ่างหนถึที่ง
ของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนแทด้ เขาดกาเนลินชบีวลิตตามสลิที่งทบีที่เขาเทศนา เขาเปป็นทหารทบีที่ดบี เปป็นนนักวลิที่งทบีที่ดบีเพมืที่อพระเยซทู เปาโลเปป็น
คนทบีที่ใจถญ่อม และในความถญ่อมใจนนันั้นเขากห็เชลิญชวนผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายของเขาใหด้ทกาตามอยญ่างเขาเหมมือนกนับทบีที่เขาทกาตามอยญ่าง
พระเยซทู ภาคพนันธสนัญญาใหมญ่ยนังไมญ่ครบถด้วนสมบทูรณร์ในขณะนนันั้น และงานรนับใชด้สญ่วนใหญญ่ในสมนัยของเปาโลกห็ใชด้คกาพทูดเปป็น
หลนัก เขาสอนโดยคกาทบีที่ออกจากปาก และสกาแดงใหด้เหห็นหลนักการตญ่างๆแบบครลิสเตบียนขณะทบีที่เขาดกาเนลินชบีวลิตอยทูญ่ตญ่อหนด้าคน
เหลญ่านนันั้นทบีที่เขานกาวลิญญาณมา

“จงกระททาทคุกสริที่งททที่ทย่านไดข้...” เราไมญ่เพบียงตด้องคริดถทูกเทญ่านนันั้น – เราจะตด้องทนาถทูกดด้วย เราตด้องประยคุกตตใชข้สลิที่งทบีที่เรารทูด้ 
ในยอหร์น 13:17 เราอญ่านวญ่า “ถด้าทญ่านรทูด้ดนังนบีนั้แลด้ว และทญ่านประพฤตลิตาม ทญ่านกห็เปป็นสยุข” เราตด้องไมญ่แคญ่ไดด้ยลินและเรบียนรทูด้
เทญ่านนันั้น เราตด้องปฏริบบัตริดด้วย มบีสลิที่งทบีที่ตด้อง “ทกา” หลายอยญ่างในภาคพนันธสนัญญาใหมญ่ พระเยซทูตรนัสวญ่า “ทญ่านทนันั้งหลายจะรทูด้จนัก
ความจรลิง และความจรลิงนนันั้นจะทกาใหด้ทญ่านทนันั้งหลายเปป็นไท” (ยอหร์น 8:32) ความจรลิงไมญ่ใชญ่อะไรทบีที่จะตด้องถทูกคด้นพบเทญ่านนันั้น 
หรมือเปป็นบางสลิที่งทบีที่จะตด้องถทูกเขด้าใจ ถทูกชมืที่นชม หรมือถทูกประกาศออกไป ความจรลิงคมือบางสลิที่งทบีที่จะตด้องถผกกระทนา!

“...และพระเจข้าแหย่งสบันตริสคุขจะทรงสถริตกบับทย่าน” เปาโลไดด้กลญ่าวถถึง “สนันตลิสยุขแหญ่งพระเจด้า” (ขด้อ 7) ไปแลด้วกญ่อน
หนด้านบีนั้ ตรงนบีนั้เขากลญ่าววญ่า “พระเจด้าแหญ่งสอันตลิสทุข” ผทูด้เชมืที่อทบีที่อยุทลิศตนัว แยกออก และเตห็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณไมญ่เพบียงแคญ่ฟปัง
เทญ่านนันั้น แตญ่เชชที่อฟฝังดด้วย ไมญ่เพบียงแคญ่คข้นพบเทญ่านนันั้น แตญ่ยนังนกาสลิที่งทบีที่เขาไดด้คด้นพบไปปฏลิบนัตลิดด้วย ผทูด้เชมืที่อเชญ่นนนันั้นมบีความสยุขกนับการ
สถลิตอยทูญ่ดด้วย ฤทธลิธิ์เดชและจยุดประสงคร์ของพระเจด้าซถึที่งครลิสเตบียนสญ่วนใหญญ่ไมญ่รทูด้จนัก



“เหตยุฉะนนันั้นเมมืที่อเราเปป็นคนชอบธรรมเพราะความเชมืที่อแลด้ว เราจถึงมบีสนันตลิสยุขกนับพระเจด้าทางพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูด้
เปป็นเจด้าของเรา” (รม. 5:1) สนันตลิสยุขกนับพระเจด้ากลายเปป็นของเราโดยความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลด้วของพระเยซทู 
และเมมืที่อเราวางใจพระเยซทูอยญ่างเตห็มเปฟีปี่ยมและยอมใหด้พระองคร์กลายเปป็นจอมเจด้านายแหญ่งชบีวลิตของเรา เรากห็รนับประทานสลิที่ง
ตญ่างๆแหญ่งพระวจนะ เมชที่อนบันนพระเจด้าแหญ่งสนันตลิสยุขกห็จะเสดห็จดกาเนลินไปกนับเรา – วนันตญ่อวนัน วลินาทบีตญ่อวลินาทบี

วลิธทททที่จะมทชอัยชนะเหนชอความกระวนกระวาย
ขด้อ 10: “แตญ่ขด้าพเจด้ามบีใจชมืที่นชมยลินดบีในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าอยญ่างยลิที่ง เพราะวญ่าในทบีที่สยุดทญ่านกห็ไดด้ฟฟฟื้นการระลถึกถถึงขด้าพเจด้า

อบีก ทญ่านคลิดถถึงขด้าพเจด้าจรลิงๆ แตญ่ยนังหาโอกาสไมญ่ไดด้”
เหลญ่าผทูด้เชมืที่อในเมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้แสดงความกรยุณาและใหด้ความชญ่วยเหลมืออยญ่างมากมายแกญ่เปาโล เขารนักคนเหลญ่านนันั้น

เพราะเหตยุนบีนั้ เขาสกานถึกบยุญคยุณพวกเขา แตญ่เขากห็ถมือวญ่าของขวนัญนนันั้นมาจากองคตพระผผข้เปป็นเจข้า – ผทูด้เปป็นแหลญ่งทบีที่มาแหญ่งของ
ประทานอนันดบีเลลิศทคุกอยย่าง

“...เพราะวย่าในททที่สคุด...” นนัที่นคมือ เปป็นระยะเวลานานเลยทบีที่เหลญ่าผทูด้เชมืที่อชาวฟฟีลลิปปฟีไมญ่ไดด้ตลิดตญ่อกนับเปาโลจากทบีที่ประชยุม
ทด้องถลิที่นนนันั้นและไมญ่ไดด้จนัดหาสลิที่งตญ่างๆทบีที่เขาตด้องการมากแกญ่เขา พวกเขาไมญ่ไดด้จงใจละเลยเขา แตญ่พวกเขาแคญ่ไมญ่มบีโอกาสทบีที่จะ
ตลิดตญ่อหาเขาไดด้เทญ่านนันั้นเอง

“...ทย่านกก็ไดข้ฟฟฟื้นการระลจึกถจึงขข้าพเจข้าอทก...” คกากรบีกตรงนบีนั้อญ่านวญ่า “ถทูกชยุบชบีวลิตขถึนั้นอบีก” คกาๆนบีนั้ใชด้กนับตด้นไมด้ตญ่างๆทบีที่หลนัง
จากเหบีที่ยวและมบีใบเหลมืองไปแลด้วถทูกชยุบชบีวลิตขถึนั้นใหมญ่และเบญ่งบานอบีกครนันั้ง เปาโลหมายความตรงนบีนั้วญ่าเหลญ่าผทูด้เชมืที่อในเมมืองฟฟีลลิปปฟี
ไดด้ใหด้การใสญ่ใจดทูแลเขาอบีกผญ่านทางของกกานนัลเหลญ่านนันั้นทบีที่พวกเขาไดด้สญ่งมาใหด้เขา มนันเปป็นเวลานานมากแลด้วตนันั้งแตญ่เขาไดด้รนับของ
กกานนัลตญ่างๆจากพวกเขา แตญ่การทบีที่พวกเขาใสญ่ใจดทูแลเขาไดด้ “ฟฟฟื้นขถึนั้น” อบีกและเขากห็สกานถึกบยุญคยุณอยญ่างสยุดซถึนั้ง

“...ทย่านคริดถจึงขข้าพเจข้าจรริงๆ...” เหลญ่าผทูด้เชมืที่อชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีรทูด้สถึกกระวนกระวายทบีที่จะใหด้ความชญ่วยเหลมือแกญ่เปาโลใน
หนทางใดกห็ตามทบีที่พวกเขาทกาไดด้ พวกเขาอยากจนัดหาสกาหรนับความตด้องการตญ่างๆของเปาโลในคยุก พวกเขามบีจลิตใจทบีที่ถทูกตด้องใน
เรมืที่องนบีนั้ แตญ่เวลาผญ่านไปนานพอสมควรทบีที่พวกเขาไมญ่สามารถตลิดตญ่อเปาโลไดด้

“...แตย่ยบังหาโอกาสไมย่ไดข้” ไมญ่มบีผทูด้ใดเลยทบีที่เดลินทางจากเมมืองฟฟีลลิปปฟีไปยนังกรยุงโรม และในสมนัยนนันั้นผทูด้คนกห็ไมญ่ไดด้นนัที่งรถ
ประจกาทาง รถไฟ หรมือเครมืที่องบลินและเดลินทางจากเมมืองหนถึที่งไปยนังอบีกเมมืองหนถึที่ง เหลญ่าผทูด้เชมืที่อในเมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้ละเลยเปาโล
เพราะวญ่าเปป็นเรมืที่องทบีที่ชญ่วยไมญ่ไดด้สกาหรนับพวกเขา ไมญ่ใชญ่เพราะความไมญ่ใสญ่ใจหรมือการเฉยชา ขณะนนันั้นไมย่มทวริธททบีที่จะตลิดตญ่อสมืที่อสารกนับ
เปาโลและสญ่งขด้าวของตญ่างๆไปใหด้เขาในคยุก

ขด้อ 11: “ขด้าพเจด้าไมญ่ไดด้กลญ่าวถถึงเรมืที่องความขนัดสน เพราะขด้าพเจด้าจะมบีฐานะอยญ่างไรกห็ตาม ขด้าพเจด้ากห็เรบียนรทูด้แลด้วทบีที่จะ
พอใจอยทูญ่อยญ่างนนันั้น”

เปาโลเคยขนัดสนมาหลายครนันั้งแลด้ว – เขาเคยตด้องเหนห็บหนาว หลิว ขาดแคลนสลิที่งจกาเปป็นตญ่างๆของชบีวลิต ชายผทูด้นบีนั้ไดด้เดลิน
ทางไปแลด้วหลายไมลร์เพมืที่อประกาศขญ่าวประเสรลิฐและนกาวลิญญาณผทูด้คน และในการเดลินทางตญ่างๆของเขาๆกห็ตลิดคยุกบญ่อยๆ เขา
เผชลิญความขนัดสนฝฝ่ายรญ่างกายและการขญ่มเหงอยญ่างรยุนแรง (ดทู 2 โครลินธร์ 11:23-28) แตญ่เขากห็ไดด้เรบียนรทูด้ทบีที่จะสทูด้ทนสลิที่งเหลญ่านบีนั้
ทนันั้งหมด โดยรทูด้วญ่าพระเยซทูทรงทนทยุกขร์มากกวญ่าเขาจะทนไดด้หลายเทญ่านนัก!

เปาโลไมญ่เคยบญ่นเลย เขานนับวญ่ามนันเปป็นความชมืที่นบานทบีที่ไดด้ทนทยุกขร์เพมืที่อพระครลิสตร์ผทูด้ทรงทนทยุกขร์มากมายเหลมือเกลินเพมืที่อ



เราทยุกคน และหากกลญ่าวถถึงความลกาบากและความทยุกขร์ยากสญ่วนตนัวของเขา เขากห็ไดด้เรบียนรทูด้ทบีที่จะแบกรนับสลิที่งเหลญ่านนันั้นโดยอาศนัย
พระคยุณของพระเจด้า เปาโลไมญ่ไดด้ใชด้ชบีวลิตอยทูญ่ในความกระวนกระวายหรมือความหงยุดหงลิด เขาชมืที่นบานกนับสนันตลิสยุขนนันั้นทบีที่เกลินความ
เขด้าใจทยุกอยญ่าง

“...เพราะขข้าพเจข้าจะมทฐานะอยย่างไรกก็ตาม ขข้าพเจข้ากก็เรทยนรผข้แลข้วททที่จะพอใจอยผย่อยย่างนบันน” ไมญ่วญ่าเปาโลจะตลิดคยุกหรมือ
ออกจากคยุก อยุญ่นหรมือหนาว หลิวหรมืออลิที่ม เหนมืที่อยหรมือสดชมืที่น มนันกห็ไมญ่แตกตญ่างอะไรเลยสกาหรนับเขา ไมญ่วญ่าสถานการณร์รอบขด้างจะ
เปป็นเชญ่นไร เขากห็มบีความคลิดทบีที่พอใจ สนันตลิสยุขอนันสมบทูรณร์แบบในใจของเขา และความมนัที่นใจทบีที่ไมญ่มบีวนันสนัที่นคลอนในจลิตใจของเขา

เหตยุใดผทูด้เชมืที่อคนใดจถึงควรอดรนทนไมญ่ไดด้ อยทูญ่ไมญ่สยุข ไมญ่พอใจหรมือกระวนกระวายเลญ่า? เหตยุใดเราจถึงควรวลิตกและ
กนังวล? ถด้าพระเจด้าอยทูญ่ฝฝ่ายเรา ใครเลญ่าจะตญ่อสทูด้เราไดด้? เนมืที่องจากทยุกสลิที่งตญ่างรญ่วมมมือกนันเพมืที่อใหด้เกลิดผลดบีสกาหรนับเรา เนมืที่องจาก
พระเจด้าจะทรงตอบสนองความตด้องการทยุกอยญ่างของเราตามทรนัพยร์อนันรยุญ่งเรมืองของพระองคร์ในพระเยซทูครลิสตร์ และเนมืที่องจาก
เรามบีพระสนัญญาของพระเจด้าทบีที่วญ่าหากเราแสวงหาอาณาจนักรของพระองคร์และความชอบธรรมของพระองคร์กญ่อน สลิที่งทนันั้งปวง
เหลญ่านบีนั้กห็จะถทูกจนัดหาใหด้ เหตคุใดเราจจึงควรกระวนกระวายเลย่า? “แตญ่คนทบีที่มบีใจรญ่าเรลิงมบีการเลบีนั้ยงตญ่อเนมืที่องกนัน” (สภษ. 15:15) 

เปาโลเปป็นนนักเรบียนทบีที่ดบี – พวกเราสญ่วนใหญญ่ไมญ่ใชญ่ เขาเรทยนรผข้ในทบีที่ๆพวกเราสญ่วนใหญญ่จะวริตก เขาเดลินตามรอย
พระบาทของพระเยซทู และบางครนันั้งรอยพระบาทเหลญ่านนันั้นกห็เตห็มไปดด้วยเลมือด แตญ่เนมืที่องจากพระเยซทูทรงตญ่อสทูด้จนถถึงโลหลิตตก 
เปาโลจถึงไมญ่ไดด้บญ่นเมมืที่อโลหลิตไหลลงตามแผญ่นหลนังของเขาหลนังจากการถทูกโบยตบีเพมืที่อเหห็นแกญ่ขญ่าวประเสรลิฐ

ขด้อ 12: “ขด้าพเจด้ารทูด้จนักทบีที่จะเผชลิญกนับความตกตที่กา และรทูด้จนักทบีที่จะเผชลิญกนับความอยุดมสมบทูรณร์ ไมญ่วญ่าทบีที่ไหนหรมือในกรณบี
ใดๆ ขด้าพเจด้าไดด้รนับการสนัที่งสอนใหด้เผชลิญกนับความอลิที่มทด้องและความอดอยาก ทนันั้งความสมบทูรณร์พทูนสยุขและความขนัดสน”

เปาโลรทูด้วญ่าการตกอยทูญ่ในสถานการณร์ขนัดสนนนันั้นเปป็นเชญ่นไร เขารทูด้วญ่าการทนทยุกขร์ความไมญ่สบายฝฝ่ายรญ่างกายและความ
ขนัดสนนนันั้นเปป็นอยญ่างไร เมมืที่อเขาเดลินทางเขด้าไปในเมมืองหนถึที่งเพมืที่อเทบีที่ยวประกาศขญ่าวประเสรลิฐ เขากห็ไมญ่ไดด้พนักคด้างคมืนในโรงแรมหรทู
เขาใชด้เวลาคด้างคมืนสญ่วนใหญญ่ในคยุก โดยถทูกลญ่ามโซญ่ตลิดกนับทหารหรมือยามคนหนถึที่งเปป็นปกตลิ กระนนันั้นเขากห็กลญ่าววญ่า “ขข้าพเจข้ารผข้จบัก
ททที่จะเผชริญกบับความอคุดมสมบผรณต” เขาไมญ่ไดด้ตกอยทูญ่ในสถานการณร์ทบีที่ขนัดสนเสมอไป เขาเคยพานพบชญ่วงเวลาทบีที่เขามบีอยุดม
สมบทูรณร์ คมือชญ่วงเวลาทบีที่ความตด้องการตญ่างๆของเขาไดด้รนับการตอบสนองและความอยากตญ่างๆของเขาไดด้รนับการเตลิมเตห็ม – 
โดยมบีเหลมือเกห็บอบีกมากมาย

ครลิสเตบียนนด้อยคนจรลิงๆตระหนนักถถึงขด้อเทห็จจรลิงแหญ่งสวรรคร์ทบีที่วญ่ามนันตด้องอาศนัยพระคยุณมากพอๆกนัน บางทบีอาจจะ
มากกวย่านลิดหนญ่อยทบีที่จะรนักษาใจใหด้ถทูกตด้องในชญ่วงเวลาแหญ่งความเจรลิญรยุญ่งเรมือง เมมืที่อเทบียบกนับทบีที่ตด้องอาศนัยพระคยุณในชญ่วงเวลา
แหญ่งความยากลกาบาก บางครนันั้งความยากลกาบากและความขนัดสนกห็เปป็นพระพรทบีที่แฝงตนัวมา! บางครนันั้งเรากห็มนัที่งมบีทบีที่สยุดในยามทบีที่
เราคลิดวญ่าเรายากจนทบีที่สยุด และบางครนันั้งเมมืที่อเราคลิดวญ่าเรามนัที่งมบีทบีที่สยุด เรากห็เปป็นยาจกอยญ่างแทด้จรลิง! เปาโลรทูด้จนักทนันั้งสองสถานการณร์
นนันั้น – เขารทูด้จนักความขาดแคลนและเขารทูด้จนักความอยุดมสมบทูรณร์

“ไมย่วย่าททที่ไหนหรชอในกรณทใดๆ...” นนัที่นกห็คมือ ในการเดลินทางทนันั้งหมดของเปาโล ในการตลิดคยุกทนันั้งสลินั้นของเขา ในการถทูก
โบยตบี ถทูกเฆบีที่ยนและถทูกหลินขวด้างทยุกครนันั้ง – ในทยุกสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนั้นกนับเขา เขาไดด้เรบียนรทูด้บทเรบียนหนถึที่ง:

“...ขข้าพเจข้าไดข้รบับการสบัที่งสอน...” คกากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็นไดข้รบับการสบัที่งสอน เกบีที่ยวขด้องกนับขด้อลถึกลนับตญ่างๆ เปาโลไดด้
ทราบถถึงบทเรบียนตญ่างๆทบีที่ถทูกสอนโดยความทยุกขร์ยากและความลกาบากตญ่างๆ และโดยความเจรลิญรยุญ่งเรมืองและความอยุดม



สมบทูรณร์ บทเรบียนใดกห็ตามทบีที่เหลญ่าโรงเรบียนแหญ่งความยากลกาบากและความเจรลิญรยุญ่งเรมืองสมควรสอนแกญ่ผทูด้เชมืที่อแตญ่ละคน เปาโล
ไดด้เรบียนรทูด้มาหมดแลด้ว เขามบีประสบการณร์มากมายในทนันั้งสองดด้าน และเขากห็เปปิดรนับขด้อลถึกลนับตญ่างๆอยญ่างสนัตยร์ซมืที่อซถึที่งถทูกเปปิดเผย
แลด้วและหลนักคกาสอนเหลญ่านนันั้นทบีที่ถทูกสอนผญ่านทางประสบการณร์ตญ่างๆของเขา สลิที่งทนันั้งปวงทบีที่ผญ่านเขด้ามาในเสด้นทางของเขา เขากห็
ถมือวญ่ามนันเปป็นสลิที่งทบีที่ไดด้รนับอนยุญาตแลด้วเพมืที่อใหด้เกลิดผลดบีตญ่อตนัวเขาและเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดญ่พระเจด้า ดนังนนันั้นไมญ่วญ่าเขาจะมบีชบีวลิตอยทูญ่ใน
ความยากจนหรมือในความอยุดมสมบทูรณร์ เขากห็รทูด้จนักสนันตลิสยุขนนันั้น “ซถึที่งเกลินความเขด้าใจทยุกอยญ่าง”

“...ใหข้เผชริญกบับความอริที่มทข้องและความอดอยาก ทบันงความสมบผรณตพผนสคุขและความขบัดสน” เปาโลไดด้รทูด้จนักชญ่วงเวลา
ตญ่างๆทบีที่เขามบีทยุกอยญ่างเหลมือเฟฟอ – แตญ่ทญ่ามกลางความอยุดมสมบทูรณร์ดนังกลญ่าว เขากห็ไดด้เรบียนรทูด้ทบีที่จะฝฝึกฝนการรทูด้จนักบนังคนับตนและ
ความมบีสตลิไมญ่เมามาย – และในทยุกเวลา ภายใตด้ทยุกสถานการณร์ เขากห็ถวายคกาสรรเสรลิญแดญ่พระเจด้าโดยรทูด้อยทูญ่วญ่าสลิที่งทนันั้งปวงลด้วน
มาจากพระเจด้า

ในลนักษณะเดบียวกนัน ในชญ่วงเวลาทบีที่เขาเผชลิญความขาดแคลนและความหลิวโหย เขากห็ไมญ่ไดด้บญ่นหรมือตญ่อวญ่า แตญ่ไดด้
ขอบพระคยุณพระเจด้าอยญ่างหนนักแนญ่น บทเรบียนเหลญ่านนันั้นทบีที่เขาไดด้เรบียนรทูด้ไมญ่ใชญ่บทเรบียนทบีที่งญ่ายเลย แตญ่เขากห็ “ไดด้รนับการสนัที่งสอน” 
แลด้ว บางทบีเขาอาจไมญ่ไดด้เรบียนรทูด้บทเรบียนของตนในชนัที่วขด้ามคมืน แตญ่ในชญ่วงระยะเวลาหลายปฟีเหลญ่านนันั้นทบีที่เขาไดด้เดลินทางเพมืที่อพระ
เยซทูและประกาศขญ่าวประเสรลิฐโดยปราศจากการออมชอม สลิที่งเหลญ่านนันั้นทบีที่เขาทนทยุกขร์ไดด้สอนบทเรบียนตญ่างๆแกญ่เขาซถึที่งเขาไมญ่
อาจเรบียนรทูด้ไดด้โดยใชด้วลิธบีอมืที่นเลย

ในชญ่วงเวลาทบีที่เขามบีอยุดมสมบทูรณร์ เขากห็จดจกาไดด้ถถึงวบันวานตอนทบีที่เขายากจนและหลิวโหย แตญ่เขากห็เปป็นคนเดลิมวานนบีนั้ วนัน
นบีนั้และพรยุญ่งนบีนั้! เขาดกาเนลินตามรอยพระบาทของพระผทูด้ชญ่วยใหด้รอดผทูด้ไมญ่ทรงเปลบีที่ยนแปลง

ขด้อ 13: “ขด้าพเจด้ากระทกาทยุกสลิที่งไดด้โดยพระครลิสตร์ผทูด้ทรงเสรลิมกกาลนังขด้าพเจด้า”
ไมญ่มบีความสงสนัยในความคลิดของเปาโลเลยวญ่าเขาสามารถสทูด้ทนความยากลกาบากทยุกอยญ่างไดด้ เผชลิญการขญ่มเหงใดกห็ไดด้ 

หรมือกระทกาหนด้าทบีที่ใดไดด้ทนันั้งนนันั้น เขามบีความแนญ่ใจวญ่าเขาสามารถเอาชนะความชนัที่วรด้ายใดกห็ไดด้หรมือเผชลิญกนับการทดลองใดกห็ตาม
ทบีที่ซาตานนกาเขด้ามา เขามบีการรบับประกบันฝฝ่ายวริญญาณ แตญ่คกาประกาศของเขาตรงนบีนั้ไมญ่ใชญ่คกาประกาศทบีที่แสดงถถึงความเยญ่อหยลิที่ง
และการพถึที่งตนัวเอง เปาโลรทูด้วญ่าพละกกาลนังของเขามบีทบีที่มาจากไหน และมนันจะไหลผญ่านชญ่องทางใดมาสทูญ่เขา เขารทูด้วญ่าพละกกาลนังทบีที่จะ
กระทกาทยุกสลิที่งไดด้ เอาชนะทยุกสลิที่งไดด้ และสทูด้ทนทยุกสลิที่งไดด้นนันั้นมา “โดยพระครริสตตผทูด้ทรงเสรลิมกกาลนังขด้าพเจด้า”

เปาโลไมญ่ไดด้กกาลนังวางใจในพละกกาลนังของตนัวเองหรมือพถึที่งพาความสามารถของตนัวเอง เขาไมญ่มบีความมนัที่นใจในเนมืนั้อหนนัง 
ในเรบีที่ยวแรงแหญ่งรญ่างกายของตน หรมือในความระแวดระวนังแหญ่งความคลิดของเขาเอง เขารทูด้วญ่าพละกกาลนังของตนมบีทบีที่มาจากพระ
ผทูด้ไถญ่ของเขา นนัที่นคมือพระครลิสตร์ผทูด้ทบีที่เขาไดด้พบบนถนนไปสทูญ่เมมืองดามนัสกนัส ในพระครลิสตต์ เขามบีความแนญ่ใจและความมนัที่นใจวญ่าเขา
สามารถทนความหลิว ความกระหาย ความเหนมืที่อยลด้า ความหนาวเหนห็บไดด้ ในพระครลิสตต์เขารทูด้วญ่าเขาสามารถเผชลิญการ
ทดลองทยุกอยญ่างไดด้ เผชลิญการขญ่มเหงทยุกรทูปแบบไดด้ และยนังกลญ่าวไดด้วญ่า “เราเปป็นยริที่งกวย่าผผข้พริชริตโดยทางพระองคต์!”

ครลิสเตบียนไมญ่จกาเปป็นตด้องจมลงภายใตด้ความทยุกขร์ลกาบากใดๆ เพราะวญ่ามบีพระองคตผผข้หนจึที่งททที่ทรงเขข้มแขก็งทบีที่จะเสรลิมกกาลนัง
เรา เราไมญ่จกาเปป็นตด้องยอมจกานนตญ่อการทดลอง เพราะวญ่ามบีพระองคร์ผทูด้หนถึที่งทบีที่ทรงสามารถทบีที่จะชย่วยเราใหข้พข้นไดด้ เราไมญ่จกาเปป็น
ตด้องรทูด้สถึกรกาคาญใจหรมือถทูกทรมานดด้วยความคลิดไมญ่ดบีตญ่างๆและความปรารถนาตญ่างๆทบีที่ไมญ่บรลิสยุทธลิธิ์ เพราะวญ่ามบีพระองคร์ผทูด้หนถึที่งทบีที่
ทรงสามารถขนับไลญ่ความคลิดชนัที่วรด้ายตญ่างๆไปจากสมองและชการะบาปทนันั้งสลินั้นใหด้สะอาดจากใจไดด้



ผทูด้เชมืที่อไมญ่จกาเปป็นตด้องกลนัวความตาย หรมือขยาดเวลาทบีที่เขาตด้องยมืนอยทูญ่ตญ่อพระพนักตรร์พระเจด้า เพราะวญ่าพระผทูด้เลบีนั้ยงแหญ่ง
จลิตวลิญญาณของเราทนันั้งหลายจะเสดห็จไปกนับเราผญ่านเขด้าในหยุบเขาแหญ่งเงามรณา – และพระองคร์ทรงสนัญญาไวด้วญ่าหากเรากลญ่าว
ยอมรนับพระองคร์ตญ่อหนด้ามนยุษยร์ พระองคร์กห็จะทรงกลญ่าวยอมรนับเราตญ่อหนด้าพระบลิดาในสวรรคร์ ตราบใดทบีที่เรายนังมบีชบีวลิตอยทูญ่ใน
พลนับพลาเนมืนั้อหนนังแหญ่งโลกนบีนั้ เรากห็จะเจอกนับการทดลอง ความทยุกขร์ลกาบาก ความปวดรด้าวใจ การขญ่มเหงและความผลิดหวนัง
ตญ่างๆ แตญ่เราไมญ่จกาเปป็นตด้องหญ่อเหบีที่ยวหรมือขลาดกลนัว เพราะวญ่าเราเปป็นยลิที่งกวญ่าผทูด้พลิชลิตโดยทางพระครลิสตร์!

ขด้อ 14: “ถถึงกระนนันั้นทญ่านทนันั้งหลายไดด้กระทกาดบีอยทูญ่แลด้ว ทบีที่ทญ่านไดด้รญ่วมทยุกขร์กนับขด้าพเจด้า”
แมด้วญ่าเปาโลมบีพระคยุณแหญ่งความพอใจในสลิที่งทบีที่ตนมบี และแมด้วญ่าเขารทูด้วญ่าพระครลิสตร์ทรงสามารถชญ่วยเขาใหด้ทกาทยุกสลิที่งไดด้ 

มนันกห็เปป็นการดบีทบีที่เหลญ่าผทูด้เชมืที่อในเมมืองฟฟีลลิปปฟีแสดงความเหห็นอกเหห็นใจในความทยุกขร์ยากของเขา โดยการทกาเชญ่นนนันั้น พวกเขาไดด้
แสดงออกถถึงจลิตใจอนันถทูกตด้องทบีที่ผทูด้เชมืที่อคนหนถึที่งมบีตญ่ออบีกคนหนถึที่ง – โดยเฉพาะอยญ่างยลิที่งทบีที่มบีตญ่อผทูด้เลบีนั้ยงรองของพระเจด้า พวกเขาทกา
ดบีแลด้วในการทบีที่พวกเขารญ่วมแบญ่งปปันกนับเปาโล

สลิที่งทบีที่อนัครททูตทญ่านนบีนั้กกาลนังกลญ่าวตรงนบีนั้กห็คมือวญ่า “ทญ่านทนันั้งหลายไดด้รญ่วมแบญ่งปปันความทยุกขร์ใจตญ่างๆของขด้าพเจด้า ทญ่านทนันั้ง
หลายเหห็นอกเหห็นใจขด้าพเจด้าและไดด้ชญ่วยเหลมือขด้าพเจด้าอยญ่างเหลมือจะวนัดไดด้ – ไมญ่ใชญ่ในเรมืที่องวนัตถยุสลิที่งของมากเทญ่ากนับเรมืที่องทบีที่
ขด้าพเจด้าไดด้รทูด้วญ่าทญ่านทนันั้งหลายคลิดถถึงขด้าพเจด้าและอยากมบีสญ่วนชญ่วยเหลมือขด้าพเจด้า”

เปาโลเชมืที่อในและเทศนาเรมืที่องความรอัก – โดยมบีใหด้พระครลิสตร์กญ่อนเปป็นอนันดนับแรก จากนนันั้นจถึงเปป็นความรนักทบีที่มบีตญ่อกนัน
และกนัน มนันทกาใหด้ใจของเขาชมืที่นบานทบีที่ไดด้รทูด้วญ่าเหลญ่าผทูด้เชมืที่อในเมมืองฟฟีลลิปปฟีรนักเขา คลิดถถึงเขา และอยากแบญ่งปปันสลิที่งดบๆี แกญ่เขาซถึที่งจะ
ทกาใหด้ชบีวลิตเขางญ่ายขถึนั้นในระหวญ่างการตลิดคยุกของเขา

ขด้อ 15: “และพวกทญ่านชาวฟฟีลลิปปฟีกห็ทราบอยทูญ่แลด้ววญ่า การประกาศขญ่าวประเสรลิฐในเวลาเรลิที่มแรกนนันั้น เมมืที่อขด้าพเจด้า
ออกไปจากแควด้นมาซลิโดเนบีย ไมญ่มบีครลิสตจนักรใดมบีสญ่วนรญ่วมกนับขด้าพเจด้าในการใหด้ทานและรนับทานนนันั้นเลย นอกจากพวกทญ่าน
พวกเดบียวเทญ่านนันั้น”

“การประกาศขย่าวประเสรริฐในเวลาเรริที่มแรกนบันน” หมายถถึงเวลานนันั้นตอนทบีที่เปาโลไดด้ประกาศขญ่าวประเสรลิฐแกญ่พวกเขา
หรมือตอนทบีที่ขญ่าวสารนนันั้นเรลิที่มมบีอลิทธลิพลในใจของพวกเขาในตอนแรก

“...เมชที่อขข้าพเจข้าออกไปจากแควข้นมาซริโดเนทย...” (ดทู กลิจการ 17:14) เมมืองเบโรอาเปป็นสถานทบีที่สยุดทด้ายในแควด้นมาซลิโด
เนบียทบีที่เปาโลประกาศขญ่าวประเสรลิฐในขณะนนันั้น และการประกาศของเขาไดด้กระตยุด้นใหด้เกลิดความโกลาหลทญ่ามกลางพวกยลิวจน
เขาจกาเปป็นตด้องออกไปจากเมมืองเบโรอาเพมืที่อรนักษาชบีวลิตของตน เขาจถึงโดยสารเรมือไปยนังเมมืองเอเธนสร์ โดยรบีบเรญ่งออกเดลินทาง
และทญ่ามกลางเหตยุการณร์ตญ่างๆทบีที่เปป็นการขญ่มเหงอนันขมขมืที่น – และตนันั้งแตญ่ขด้อ 15 ของหนนังสมือฟฟีลลิปปฟีนบีนั้เปป็นตด้นไป เรากห็ทราบวญ่า
เหลญ่าผทูด้เชมืที่อในเมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้รญ่วมแบญ่งปปันความเหห็นอกเหห็นใจและความชญ่วยเหลมือทบีที่เขาตด้องการแกญ่เขา

นอกจากนบีนั้ ตอนทบีที่เปาโลอยทูญ่ในเมมืองเธสะโลนลิกา (กลิจการ 17:10) เขากห็ตด้องการความชญ่วยเหลมือทบีที่มบีแตญ่ของกกานนัล
ตญ่างๆเทญ่านนันั้นจะตอบสนองไดด้ และเขาใหด้การเปป็นพยานวญ่าความตด้องการนนันั้นกห็ไดด้รนับการตอบสนองเชญ่นกนัน

“...ไมญ่มบีครลิสตจนักรใดมบีสญ่วนรญ่วมกนับขด้าพเจด้าในการใหด้ทานและรนับทานนนันั้นเลย นอกจากพวกทญ่านพวกเดบียวเทญ่านนันั้น” 
เปาโลเปป็นผทูด้ทบีที่พระเจด้าทรงใชด้การเพมืที่อกญ่อตนันั้งครลิสตจนักรหลายแหญ่งนอกจากครลิสตจนักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี กระนนันั้นตามคกากลญ่าวแสน
เศรด้านบีนั้ ไมญ่มบีครลิสตจนักรแหญ่งใดเลยในครลิสตจนักรเหลญ่านนันั้นมบีสญ่วนในการชญ่วยเหลมือเพมืที่อตอบสนองความตด้องการตญ่างๆของเขา! ไมญ่



แปลกเลยทบีที่วญ่าเมมืที่อเขาเขบียนถถึงผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองเธสะโลนลิกา เขากห็เตมือนสตลิพวกเขาวญ่า “...พบีที่นด้องทนันั้งหลาย เราขอวลิงวอน
ทญ่านใหด้รทูด้จนักคนทบีที่ทกางานอยทูญ่ในพวกทญ่าน และปกครองทญ่านในองคร์พระผทูด้เปป็นเจด้า และตนักเตมือนทญ่าน จงเคารพเขาใหด้มากใน
ความรนักเพราะงานทบีที่เขาไดด้กระทกา และจงอยทูญ่อยญ่างสงบสยุขดด้วยกนัน” (1 ธส. 5:12, 13)

เปาโลไมญ่จกาเปป็นตด้องตกาหนลิหรมือวลิพากษร์วลิจารณร์ครลิสตจนักรอมืที่นๆทบีที่ไมญ่ชญ่วยเหลมือเขาในเวลาทบีที่เขาตด้องการ แตญ่เขากห็ชบีนั้ใหด้
เหห็นถถึงขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าพวกเขาไมท่ไดด้มาชญ่วยเหลมือเขา และเขากห็กลญ่าวชมเหลญ่าผทูด้เชมืที่อในเมมืองฟฟีลลิปปฟีเพราะวญ่าพวกเขาไดข้ระลถึก
ถถึงเขาในตอนนนันั้น

ผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายควรรนัก ใหด้เกบียรตลิและนนับถมือศลิษยาภลิบาลทบีที่ยกาเกรงพระเจด้าและเทศนาพระคนัมภบีรร์ พวกเขาควรใหด้ดด้วย
ใจกวด้างขวางเพมืที่อตอบสนองความจกาเปป็นตญ่างๆของเขา โดยกระทกาสลิที่งใดๆและทยุกสลิที่งทบีที่พวกเขาทกาไดด้เพมืที่อทกาใหด้ชบีวลิตสะดวก
สบายมากขถึนั้นสกาหรนับเขา และเพมืที่อชญ่วยเหลมือเขาในการเปป็นผทูด้รนับใชด้ทบีที่ดบีกวญ่าเดลิมและเปป็นผทูด้เลบีนั้ยงรองทบีที่มบีประสลิทธลิภาพมากขถึนั้น
สกาหรนับพระเจด้าของเรา

ขด้อ 16: “เพราะเมมืที่อขด้าพเจด้าอยทูญ่ทบีที่เมมืองเธสะโลนลิกา พวกทญ่านกห็ไดด้ฝากของมาชญ่วยหลายครนันั้งหลายหน สกาหรนับความ
ขนัดสนของขด้าพเจด้า”

เราสนังเกตในกลิจการ 17 วญ่าเปาโลอยทูญ่ตญ่อในเมมืองเธสะโลนลิกานานพอทบีที่จะกญ่อตนันั้งครลิสตจนักรหนถึที่งทบีที่ประสบความสกาเรห็จทบีที่
นนัที่น เขาเจอกนับการตญ่อตด้านและการขญ่มเหงมากมาย และพญามารกห็ตญ่อสทูด้เขาอยญ่างขมขมืที่น แตญ่ผญ่านทางผทูด้เชมืที่อทนันั้งหลายอยญ่างคน
เหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟี ความตด้องการตญ่างๆฝฝ่ายรญ่างกายของเขากห็ไดด้รนับการตอบสนอง พระเจด้าทรงจนัดหาสกาหรนับความ
ตด้องการฝฝ่ายวริญญาณ และครลิสตจนักรยลิที่งใหญญ่ทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีกห็ถทูกกญ่อตนันั้งมนัที่นคง เพราะการทบีที่พวกเขามบีสญ่วนชญ่วยเหลมือสกาหรนับ
ความตด้องการตญ่างๆของเปาโลในเมมืองเธสะโลนลิกา ครลิสเตบียนชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นจถึงมบีสญ่วนสกาคนัญในครลิสตจนักรทบีที่นนัที่น

ขด้อ 17: “มลิใชญ่วญ่าขด้าพเจด้าปรารถนาจะไดด้รนับของใหด้ แตญ่วญ่าขด้าพเจด้าอยากใหด้ทญ่านไดด้ผลกกาไรในบนัญชบีของทญ่านมากขถึนั้น”
เปาโลอยากใหด้เปป็นทบีที่เขด้าใจชนัดเจนวญ่าเหตยุผลทบีที่เขาชมืที่นชมยลินดบีนนันั้นไมญ่ใชญ่เพราะสลิที่งทบีที่เขาไดด้รนับซถึที่งเปป็นวนัตถยุสลิที่งของ แตญ่

เพราะขด้อเทห็จจรลิงทบีที่วญ่าพวกเขาจะไดด้รนับบกาเหนห็จจากพระเจด้าแหญ่งพระคยุณทยุกอยญ่างเพราะการทบีที่พวกเขาไดด้สนใจและใสญ่ใจเขา 
การใหด้ของพวกเขาเปป็นไปตามหลนักการแบบครลิสเตบียน พวกเขากกาลนังถทูกนกาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธิ์ และเปาโลทราบวญ่า
ความพยายามตญ่างๆของพวกเขาจะไดด้รนับบกาเหนห็จอยญ่างยยุตลิธรรม

“...ขข้าพเจข้าอยากใหข้ทย่านไดข้ผลกทาไร...” ในภาคพนันธสนัญญาใหมญ่ คกาวญ่า “ผล” มนักถทูกใชด้เพมืที่ออด้างอลิงถถึงผลลนัพธร์ตญ่างๆ – 
หรมืออด้างอลิงถถึงสลิที่งทบีที่ถทูกทกาใหด้เกลิดขถึนั้นอนันเปป็นผลมาจากหนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขา หากเราหวญ่านเพบียงเลห็กนด้อย เรากห็จะเกก็บเกทที่ยวเพบียงเลห็ก
นด้อย หากเราหวญ่านอยญ่างบรลิบทูรณร์ เรากห็จะเกก็บเกทที่ยวอยญ่างบรลิบทูรณร์ พระเจด้าทรงรนักผทูด้ทบีที่ใหด้ดด้วยใจยลินดบี และหากเราใหด้อยญ่าง
บรลิบทูรณร์เพมืที่อถวายเกบียรตลิแดญ่พระเจด้า เรากห็คาดหวนังไดด้วญ่าพระองคร์จะทรงอวยพรเราอยญ่างบรลิบทูรณร์

“...ในบบัญชทของทย่านมากขจึนน” ตรงนบีนั้เรามบีวลบีภาษากรบีก (“ไปยนังบนัญชบีของพวกทญ่าน”) ซถึที่งถทูกเอามาจากโลกพาณลิชยร์ 
เปาโลอยากใหด้ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านบีนั้ทราบวญ่าของกกานนัลตญ่างๆของพวกเขาไดด้ถทูกใสญ่ลงในบนัญชบีของพวกเขาในสวรรคร์แลด้ว และเมมืที่อพวก
เขาไปถถึงการสลินั้นสยุดแหญ่งการเดลินทางสนัญจรนบีนั้ บกาเหนห็จของพวกเขากห็จะรอคอยพวกเขาอยทูญ่ทบีที่นนัที่น

เปาโลอยากใหด้ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านบีนั้ดกาเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่วญ่าเมมืที่อพวกเขาปรากฏตนัวตญ่อพระพนักตรร์พระเจด้าเพมืที่อทบีที่จะรนับบกาเหนห็จ
สกาหรนับหนด้าทบีที่ผทูด้อารนักขาของพวกเขา พวกเขาจะไดด้รนับบกาเหนห็จเตด็มจนานวนและเกห็บเกบีที่ยวผลบรลิบทูรณร์เพราะการกระทกาตญ่างๆ



ทบีที่แสดงถถึงความรนัก ความกรยุณาและการเอาใจใสญ่แบบไมญ่เหห็นแกญ่ตนัวทบีที่พวกเขาไดด้แสดงใหด้เขาเหห็นในระหวญ่างการรนับใชด้ของเขา
ตนันั้งแตญ่วนันทบีที่เขาประกาศพระครลิสตร์แกญ่พวกเขาและพวกเขาไดด้รนับความรอด จนถถึงของกกานนัลชลินั้นสยุดทด้ายทบีที่พวกเขาสญ่งมาใหด้เขา
ขณะทบีที่เขาตลิดคยุกอยทูญ่ในกรยุงโรม

ขด้อ 18: “แตญ่ขด้าพเจด้ามบีของสารพนัด และมบีบรลิบทูรณร์อยทูญ่แลด้ว ขด้าพเจด้ากห็อลิที่มอยทูญ่เพราะไดด้รนับของซถึที่งเอปาโฟรดลิทนัสไดด้นกามา
จากพวกทญ่าน เปป็นกลลิที่นหอม เปป็นเครมืที่องบทูชาทบีที่ทรงโปรดและพอพระทนัยของพระเจด้า”

“ขข้าพเจข้ามทของสารพบัด และมทบรริบผรณตอยผย่แลข้ว” หมายความวญ่าเปาโลไดด้รนับทยุกสลิที่งทบีที่เขาตด้องการแลด้ว และไมญ่อยากไดด้
สลิที่งใดอบีก เขาพอใจแลด้ว สลิที่งทบีที่ชาวฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้นสญ่งมาใหด้เขา เราไมญ่รทูด้วญ่าคมืออะไร แตญ่ไมญ่วญ่ามนันคมืออะไร ในสายตาของเขามนันกห็
เปป็นของกกานนัลทบีที่บรลิบทูรณร์! ของกกานนัลนนันั้นซถึที่งถทูกสญ่งมอบถถึงมมือเขาโดยเอปาโฟรดลิทนัส ทกาใหด้เขาไมญ่ขาดสลิที่งใดเลย ทยุกความ
ตด้องการไดด้รนับการตอบสนองอยญ่างเตห็มเปฟีปี่ยม

“...เปป็นกลริที่นหอม...” วลบีนบีนั้ไมญ่นญ่าจะอด้างอลิงถถึงเปาโล แตญ่อด้างอลิงถถึงพระเจด้า เขารทูด้วญ่าของถวายทบีที่ชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลญ่า
นนันั้นไดด้สญ่งมาใหด้เขาไมญ่ไดด้ถทูกใหด้แกญ่ชายคนหนถึที่งทบีที่ตลิดคยุกอยทูญ่ แตญ่ใหด้เพมืที่อถวายเกบียรตลิแดญ่พระเจด้า และโดยการทกาเชญ่นนบีนั้ พระเจด้าจถึง
จะทรงยอมรนับมนัน มนันจะเปป็นกลลิที่นหอมหวานสกาหรนับพระองคร์ อนันเปป็นทบีที่พอพระทนัยพระองคร์ ดยุจกลลิที่นหอมทบีที่มาจากการเผา
เครมืที่องหอมในพระวลิหาร นนั้กาเสบียงของภาษาทบีที่ถทูกใชด้ตรงนบีนั้สมืที่อถถึงการนมนัสการทบีที่แทด้จรลิงตญ่อพระเจด้า เปาโลถมือวญ่าการสญ่งของถวาย
มานบีนั้เปป็นเหมมือนการนมนัสการอยญ่างหนถึที่ง คมือเปป็นเครมืที่องบทูชาทบีที่แสดงถถึงการขอบพระคยุณตญ่อพระเจด้าจากชาวฟฟีลลิปปฟีเหลญ่านนันั้น
สกาหรนับผทูด้เลบีนั้ยงรองของพระเจด้า นนัที่นคมืออนัครททูตเปาโล

“...เปป็นเครชที่องบผชาททที่ทรงโปรดและพอพระทบัยของพระเจข้า…” การทบีที่เครมืที่องบทูชาหนถึที่งเปป็นทบีที่พอพระทนัยตญ่อพระเจด้า 
เปป็นทบีที่ชอบพระทนัยแดญ่พระองคร์ กห็เปป็นสนัญญาณบอกทบีที่แนญ่นอนของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนแทด้ ผทูด้เชมืที่อแทด้ยญ่อมใหด้จากหนัวใจแหญ่ง
ความรนัก – และเราเรบียนรทูด้ตรงนบีนั้วญ่าความรนัก ความกรยุณา และของกกานนัลตญ่างๆทบีที่มอบใหด้แกญ่ผทูด้รนับใชด้แทด้แหญ่งขญ่าวประเสรลิฐกห็ถทูก
ถมือวญ่าเปป็นเครมืที่องบทูชาอยญ่างหนถึที่งทบีที่พอพระทนัยพระเจด้า การกระทกาเหลญ่านนันั้นบญ่งบอกถถึงประสบการณร์แทด้จรลิงแหญ่งความเชมืที่อแบบ
ครลิสเตบียนในหนัวใจ เรามบีชบีวลิตอยทูญ่ในโลกทบีที่หนาวเหนห็บ เหห็นแกญ่ตนัวและโลภโมโทสนัน! ขอพระเจด้าโปรดประทานจลิตใจแหญ่งการใหด้
ทบีที่ไมญ่เหห็นแกญ่ตนัวเฉกเชญ่นทบีที่เหลญ่าผทูด้เชมืที่อในเมมืองฟฟีลลิปปฟีมบีดด้วยเถลิด!

ขด้อ 19: “แตญ่พระเจด้าของขด้าพเจด้าจะประทานสลิที่งสารพนัดตามทบีที่ทญ่านตด้องการนนันั้นจากทรนัพยร์อนันรยุญ่งเรมืองของพระองคร์
โดยพระเยซทูครลิสตร์”

สกาหรนับผทูด้เชมืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมญ่แลด้ว นบีที่อาจเปป็นขด้อพระคนัมภบีรร์ทบีที่เปป็นทบีที่รนักมากทบีที่สยุดขด้อหนถึที่งในภาคพนันธสนัญญาใหมญ่ทนันั้งหมด 
เปาโลกกาลนังกลญ่าวตรงนบีนั้วญ่า “พวกทญ่านไดด้แสดงออกถถึงความรนักและความเอาใจใสญ่ทบีที่มบีตญ่อขด้าพเจด้าในฐานะผทูด้รนับใชด้ของพระเจด้า 
โดยของกกานนัลตญ่างๆของพวกทญ่านทบีที่ใหด้แกญ่ขด้าพเจด้าพวกทญ่านไดด้พลิสทูจนร์ใหด้เหห็นความปรารถนาของพวกทญ่านทบีที่จะชญ่วยเหลมือ
ขด้าพเจด้าในเวลาทบีที่ขด้าพเจด้าขนัดสนและถทูกขญ่มเหง ขด้าพเจด้าแนญ่ใจวญ่าเพราะการเอาใจใสญ่และความไมญ่เหห็นแกญ่ตนัวของพวกทญ่าน 
พระเจด้าของขด้าพเจด้าจะตอบสนองความตด้องการของพวกทญ่านทยุกประการ” พระเจด้าแหญ่งพระคยุณทนันั้งปวงและความเมตตา
ทนันั้งหมดจะทรงตอบแทนพวกเขาอยญ่างบรลิบทูรณร์เพราะความเอาใจใสญ่และความกรยุณาทนันั้งสลินั้นของพวกเขา

จงสนังเกตวญ่าอนัครททูตทญ่านนบีนั้กลญ่าววญ่า “พระเจข้าของขห้าพเจห้า” เขาไมญ่ลนังเลทบีที่จะกลญ่าวชนัดเจนวญ่าสกาหรนับเขาแลด้ว พระเจด้า
ทรงเปป็นมลิตรสหายสญ่วนตนัว และพระเจด้าจะทรงตอบสนองความตข้องการทคุกอยย่าง ทยุกสลิที่งทบีที่เราตด้องการลด้วนอยทูญ่ในพระเยซทู เรา



ครบถด้วนในพระองคร์ หากเราแสวงหาอาณาจนักรของพระองคร์และความชอบธรรมของพระองคร์กญ่อน ทยุกสลิที่งทบีที่เราตด้องการกห็จะ
ถทูกเพลิที่มเตลิมใหด้แกญ่เรา

“...จากทรบัพยตอบันรคุย่งเรชองของพระองคต...” (จงสนังเกตเอเฟซนัส 3:16 เชญ่นกนัน) คกากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลวญ่า “ทรนัพยร์” มบี
ความหมายตรงตนัววญ่า “ความเตห็มเปฟีปี่ยมอนันบรลิบทูรณร์ การครอบครองทยุกสลิที่ง เสบบียงทบีที่ไมญ่มบีวนันหมด” ความสามารถของพระเจด้า
นนันั้นไมญ่มบีวนันหมดในการจนัดหาสกาหรนับความตด้องการตญ่างๆของเรา พระองคร์ทรงมบีเสบบียงมากเกลินพอและอยุดมสมบทูรณร์ เกลินกวญ่า
อะไรทบีที่เราจะคลิดไดด้ หรมือขอไดด้ หรมือหวนังไดด้ คลนังทรนัพยร์แหญ่งสวรรคร์นนันั้นไมญ่มบีวนันหมด

“...โดยพระเยซผครริสตต” เราทราบวญ่าของประทานอนันดบีและสมบทูรณร์แบบทยุกประการนนันั้นมาจากพระเจด้า ความ
ตด้องการตญ่างๆชนัที่วคราวของเราไดด้รนับการตอบสนองผญ่านทางความมนัที่งมบีของพระเยซทูครลิสตร์ “แผญ่นดลินโลกกนับสรรพสลิที่งในโลกนนันั้น
เปป็นของพระเยโฮวาหร์ ทนันั้งพลิภพกนับบรรดาผทูด้ทบีที่อยทูญ่ในพลิภพนนันั้น” (เพลงสดยุดบี 24:1) ทยุกสลิที่งทบีที่เรามบีและชมืที่นชมนนันั้นเกลิดขถึนั้นไดด้เพราะ
พระองคต์ ไมญ่วญ่าความตด้องการตญ่างๆของเรานนันั้นจะเปป็นสลิที่งใดกห็ตาม ไมญ่วญ่าเราจะเผชลิญกนับอะไร พระเจด้ากห็ทรงสามารถจนัดหา
สกาหรนับความตด้องการทยุกอยญ่างของเราไดด้ตามความมนัที่งมบีของพระองคร์ในสงญ่าราศบีโดยพระเยซทูครลิสตร์

ขด้อ 20: “บนัดนบีนั้ขอใหด้สงญ่าราศบีจงมบีแดญ่พระเจด้าพระบลิดาของเราสมืบๆไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน”
เปาโลไมญ่เคยลมืมทบีที่จะถวายคกาสรรเสรลิญแดญ่พระเจด้าพระบลิดา มนันเปป็น “โดยพระคยุณของพระเจด้า” ทบีที่พระเยซทูไดด้ทรง

ชลิมความตายเพมืที่อมนยุษยร์ทยุกคน (ฮบ. 2:9) พระคคุณของพระเจด้าไดด้นกาความรบักของพระเจด้าลงมาสทูญ่มนยุษยร์ทยุกคน (ยอหร์น 3:16)
ในโรม 5:11 เปาโลกลญ่าววญ่า “มลิใชญ่เพบียงเทญ่านนันั้น เราทนันั้งหลายยนังชมืที่นชมยลินดบีในพระเจด้าโดยทางพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระ

ผทูด้เปป็นเจด้าของเรา เพราะโดยพระองคร์นนันั้นเราจถึงไดด้กลนับคมืนดบีกนับพระเจด้า” หากพระเจด้าในพระคยุณและความเมตตาของ
พระองคร์ไมญ่ทรงยอมใหด้พระเยซทูเสดห็จเขด้ามาในโลกนบีนั้เพมืที่อสลินั้นพระชนมร์แทนเรา เรากห็คงไมญ่ไดด้รทูด้จนักความรอดโดยพระคยุณผญ่าน
ทางพระโลหลิตทบีที่หลนัที่งออกของพระองคร์ พระเจด้าทรงเปป็นผทูด้ทบีที่ทกาใหด้พระเยซทูทรงเปป็นความบาปเพมืที่อเรา:

“เพราะวญ่าพระเจด้าไดด้ทรงกระทกาพระองคร์ผทูด้ทรงไมญ่มบีบาป ใหด้เปป็นความบาปเพราะเหห็นแกญ่เรา เพมืที่อเราจะไดด้เปป็นคน
ชอบธรรมของพระเจด้าทางพระองคร์” (2 คร. 5:21)

ขด้อ 21: “ขด้าพเจด้าขอฝากความคลิดถถึงมายนังวลิสยุทธลิชนทยุกคนในพระเยซทูครลิสตร์ พบีที่นด้องทนันั้งหลายทบีที่อยทูญ่กนับขด้าพเจด้ากห็ฝาก
ความคลิดถถึงมายนังทญ่าน”

คกาวญ่า “พบีที่นด้องทนันั้งหลาย” ตรงนบีนั้อาจหมายถถึงผทูด้รนับใชด้เหลญ่านนันั้นทบีที่อยทูญ่กนับเปาโล บรรดาเพมืที่อนรญ่วมทางทบีที่อยทูญ่กนับเขาในกรยุง
โรมและทบีที่มาเยบีที่ยมเขาในคยุกและปรนนลิบนัตลิในเรมืที่องความตด้องการตญ่างๆของเขา

ขด้อ 22: “พวกวลิสยุทธลิชนทนันั้งปวงฝากความคลิดถถึงมายนังทญ่านทนันั้งหลาย โดยเฉพาะอยญ่างยลิที่งพวกขด้าราชการของซบีซารร์”
“พวกวริสคุทธริชนทบันงปวงฝากความคริดถจึงมายบังทย่านทบันงหลาย...” หมายถถึงวลิสยุทธลิชนเหลญ่านนันั้นในกรยุงโรม ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆ

จดหมายฝากถถึงชาวฟฟีลลิปปฟีถทูกเขบียน เปาโลไมญ่ไดด้เอญ่ยชมืที่อเปป็นรายบยุคคล – อาจเปป็นไดด้วญ่าผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีไมญ่ไดด้รทูด้จนัก
ผทูด้เชมืที่อเหลญ่านนันั้นในกรยุงโรมเปป็นการสญ่วนตนัว และดด้วยเหตยุนบีนั้มนันจถึงไมญ่มบีประโยชนร์ทบีที่เปาโลจะเอญ่ยชมืที่อคนเหลญ่านนันั้น ดนังนนันั้นเขาจถึงกลญ่าว
เพบียงวญ่า “พวกวลิสยุทธลิชนทบันงปวงฝากความคลิดถถึงมายนังทญ่านทนันั้งหลาย”

เขาชบีนั้ใหด้เหห็นถถึง “พวกขข้าราชการของซทซารต” เนโรเปป็นจนักรพรรดลิทบีที่ครองราชยร์อยทูญ่ในกรยุงโรมขณะนนันั้น ซทซารตเปป็นชมืที่อทบีที่
ถทูกมอบใหด้แกญ่ผทูด้ปกครองทยุกคนหลนังจากสมนัยของจทูเลบียส ซบีซารร์ เหมมือนกนับทบีที่ฟาโรหตเปป็นชมืที่อสามนัญทบีที่มอบใหด้แกญ่เหลญ่ากษนัตรลิยร์



แหญ่งอบียลิปตร์
“พวกขด้าราชการ (ครนัวเรมือน) ของซบีซารร์” นญ่าจะหมายถถึงบรรดาญาตลิของจนักรพรรดลิ และอาจเปป็นไดด้วญ่าพวกเขาบาง

คนไดด้กลนับใจรนับเชมืที่อ เปป็นไปไดด้วญ่าเปาโลไดด้ทกาความคยุด้นเคยกนับหลายคนในครนัวเรมือนของซบีซารร์ เพราะวญ่าเขาถทูกใสญ่กยุญแจมมือตลิด
กนับทหารยามคนหนถึที่งของโรมตลอดยบีที่สลิบสบีที่ชนัที่วโมงตญ่อวนัน และเราแนญ่ใจไดด้วญ่าเขาเปป็นพยานแกญ่ทหารยามเหลญ่านนันั้นทยุกคน! ใน
ระหวญ่างทบีที่เขาตลิดคยุกอยทูญ่นนันั้น ดทูเหมมือนจะเปป็นเรมืที่องทบีที่สมเหตยุสมผลทบีที่พระวจนะของพระเจด้าคงไดด้ทะลยุทะลวงเขด้าไปในครนัวเรมือน
ของซบีซารร์ และพระวจนะนนันั้นไมญ่ไดด้กลนับมาโดยเปลญ่าประโยชนร์ – มนันคงจะไดด้ผลเปป็นแนญ่ แมข้กระทบัที่งในพระราชวบังของซทซารต
กก็ตาม ดด้วยเหตยุนบีนั้เปาโลจถึงสญ่งคกาทนักทายพลิเศษเหลญ่านนันั้นมายนังเหลญ่าวลิสยุทธลิชนทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีจากวลิสยุทธลิชนเหลญ่านนันั้นในครนัวเรมือน
ของซบีซารร์

ขด้อ 23: “ขอใหด้พระคยุณแหญ่งพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูด้เปป็นเจด้าของเรา ดการงอยทูญ่กนับทญ่านทนันั้งหลายเถลิด เอเมน”
จดหมายฝากฉบนับตญ่างๆของเปาโลขจึนนตข้นในพระคยุณ และลงทข้ายในพระคยุณเสมอ พระคยุณของพระเจด้าทบีที่นกาความ

รอดมานนันั้นสอนเรา นกาพาเรา ใหด้ความมนัที่นใจแกญ่เรา และโดยพระคยุณของพระเจด้าเราจถึงเปป็นอยญ่างทบีที่เราเปป็น เราจถึงมบีสลิที่งทบีที่เรามบี 
และเรารอ “คอยความหวนังอนันมบีสยุข และการปรากฏอนันทรงสงญ่าราศบีของพระเจด้าใหญญ่ยลิที่ง และพระเยซทูครลิสตร์พระผทูด้ชญ่วยใหด้
รอดของเรา” (ทต. 2:13) พระคยุณเปป็นจคุดเรริที่มตข้นแหญ่งความรอด พระคยุณเปป็นความตย่อเนชที่องแหญ่งความรอด และพระคยุณจะ
นกาเรากลนับบด้าน:

พระคยุณพระเจด้านนันั้นแสนชมืที่นใจ
ชญ่วยไดด้คนชนัที่วอยญ่างฉนัน

ครนันั้งนนันั้นฉนันหลงพระองคร์ตามหา
ตาบอดแตญ่ฉนันเหห็นแลด้ว

พระคยุณสอนใหด้ใจฉนันยกาเกรง
เรญ่งใหด้ความกลนัวตด้องหนบี

พระคยุณอนันเลลิศประเสรลิฐยลิที่งใหญญ่
ไมญ่มบีหมทูญ่มารไดด้ชนัย

บญ่วงมารวางไวด้ ทยุกขร์ภนัยหลายอยญ่าง
ตามทางฉนันพด้นมาแลด้ว

แตญ่เพราะพระคยุณฉนันจถึงคลาดแคลด้ว
พระองคร์นกาฉนันกลนับบด้าน

เมมืที่อเราไดด้ไปอยทูญ่เมมืองสวรรคร์
ชด้านานนนับหลายพนันปฟี

ยนังมบีเวลารด้องเพลงสรรเสรลิญ
เทญ่ากนันกนับเมมืที่อเรลิที่มตด้น 

ในตอนตด้นของการศถึกษาของเรา เราพบวญ่าเกมือบคกาแรกในจดหมายฝากถถึงชาวฟฟีลลิปปฟีคมือคกาวญ่าพระคทุณ (ฟป. 1:2) 



และบนัดนบีนั้ในตอนจบของบทสยุดทด้าย เรากห็พบวญ่าเกมือบคกาสคุดทข้ายคมือ พระคทุณ
ชบีวลิตครลิสเตบียนเรริที่มตข้นในพระคยุณ (อฟ. 2:8) ถทูกตามหลบังในพระคยุณไปจนจบการเดลินทางแบบผทูด้สนัญจรนบีนั้ (1 คร. 

15:10) และพระคยุณจะนกาเรากลนับบด้าน ไมญ่มบีคกาขอใดทบีที่ดบีกวญ่านบีนั้และเปฟีปี่ยมดด้วยคกาอธลิษฐานมากกวญ่านบีนั้แลด้วทบีที่เปาโลจะหยลิบยมืที่นใหด้
แกญ่วลิสยุทธลิชนเหลญ่านนันั้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีในการลงทด้ายจดหมายของเขาทบีที่เขบียนหาพวกเขา

ครลิสเตบียนทยุกคนพบวญ่าปปัญหาตญ่างๆของตนไดด้รนับการตอบสนองอยญ่างเพบียงพอในพระเยซทูครลิสตร์ในพระคยุณนลิรนันดรร์
แหญ่งพระเจด้าของเรา และ “พระคยุณอนันใหญญ่ยลิที่ง” ทบีที่เราอญ่านถถึงในกลิจการ 4:33 กห็จะถทูกตลิดตามมาในไมญ่ชด้าดด้วย “ความปลมืนั้มปปิตลิ
อยญ่างยลิที่ง” ของกลิจการ 8:8! ไมญ่มบีขด้ออด้างสกาหรนับความหดหทูญ่ ความกระวนกระวายหรมือความกลนัวในชบีวลิตของผทูด้เชมืที่อเลย ทนันั้งหมด
ทบีที่เราตด้องการเราพบในพระเยซทูครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของเรา และเราสมบทูรณร์ครบถด้วนในพระองคร์


