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บทนนา
เมมืองโครรินธห์อยยยู่หยู่างไปประมาณหกสริบไมลห์ทางทริศตะววันตกของกรรุงเอเธนสห์บนแหลมเพโลพอนเนซรุส 

เมมืองโครรินธห์กรรุงเกยู่านวันั้นเคยอยยยู่ททที่ตทนเขาอะโครโครรินธห์เชยู่นเดทยวกวับนครโบราณอมืที่น ๆ เนรินเขาศยนยห์กลางลยกนทนั้เปป็น
สถานททที่นมวัสการและสถานททที่สสาหรวับการปกปป้องแหยู่งหนนที่งในกรณทททที่เกริดสงคราม เมมืองโครรินธห์ททที่เกยู่ากวยู่านวันั้นไดด้ถยก
ทสาลายไปโดยพวกโรมในปปี 146 กยู่อน ค.ศ. แตยู่มวันถยกสรด้างขนนั้นใหมยู่โดยจยเลทยส ซทซารห์ในปปี 44 กยู่อน ค.ศ. และมท
ผยด้คนมากมายมาตวันั้งอาณานริคม ซนที่งสยู่วนใหญยู่แลด้วเปป็นพวกสวัญชาตริโรมททที่เปป็นไท จากนวันั้นชาวกรทกจสานวนมากไดด้มา
และหลวังจากนวันั้นจนงมทนริคมชาวยริว

Godet กลยู่าววยู่า “ณ เวลานวันั้นเมมืที่ออวัครทยตเปาโลไปถนงในเมมืองนวันั้น เมมืองนวันั้นมทผยด้คนอาศวัยอยยยู่ประมาณหก
ถนงเจจ็ดแสนคน ซนที่งในคนเหลยู่านทนั้สองแสนคนเปป็นไทและสทที่แสนคนเปป็นทาส” เมมืองโครรินธห์เปป็นหนนที่งในนครททที่ใหญยู่
กวยู่าของจวักรวรรดริโรม เคทยงคยยู่กวับกรรุงโรมและเมมืองเอเฟซวัส มวันตวันั้งอยยยู่บนคอคอดททที่เชมืที่อมแหลมเพโลพอนเนซรุสกวับ
แผยู่นดรินใหญยู่ของประเทศกรทซ มวันมททยู่าเรมือใหญยู่สองแหยู่ง-เคนเครทย หยู่างไปเกด้าไมลห์บนฝฝฝั่งใตด้ และเลคาเออรุม หยู่าง
ไปหนนที่งไมลห์ครนที่งบนฝฝฝั่งเหนมือของคอคอดนวันั้น

Ellicott กลยู่าววยู่า “สองสริที่งนวันั้นซนที่งในสมวัยกยู่อนไดด้ทสาใหด้เมมืองโครรินธห์มทชมืที่อเสทยงในประววัตริศาสตรห์ของชาว
กรทกกจ็ยวังทสาใหด้เมมืองนทนั้มทความสสาควัญสยงยริที่งอยยยู่เหมมือนเดริม จากมรุมมองดด้านการทหาร มวันอาจถมือไดด้วยู่าเปป็นกรุญแจไข
สยยู่แหลมเพโลพอนเนซรุส และในดด้านการพาณริชยห์มวันเปป็นจรุดศยนยห์รวมแหยู่งการคด้าขายอวันไพศาลซนที่งมทระหวยู่างทวทป
เอเชทยกวับยรุโรป พายรุซนที่งโหมกระหนที่สาชายฝฝฝั่งตอนใตด้ของประเทศกรทซอยยยู่เสมอไดด้ผลวักไสกระแสการคด้าสยู่วนใหญยู่ไป
ยวังเสด้นทางบนบกททที่ปลอดภวัยกวยู่า ซนที่งทอดยาวผยู่านเมมืองเคนเครทยและเลคาเออรุม”

เรมือลสาเลจ็ก ๆ ถยกลากขด้ามคอคอดนทนั้และเรมือลสาใหญยู่ ๆ เอาของททที่บรรทรุกลงและขนสวัมภาระขด้ามและใสยู่
บนเรมือลสาอมืที่น ๆ เพมืที่อประหยวัดเวลาไมยู่ตด้องเดรินทางไกลอด้อมแหลมนทนั้และเพมืที่อจะไดด้ไมยู่ตด้องเผชริญทะเลททที่มทพายรุ บวัดนทนั้
มทคลองเมมืองโครรินธห์ ซนที่งตวัดผยู่านคอคอดนวันั้น พรด้อมกวับการสวัญจรมากมาย และรถยนตห์กจ็ขด้ามคอคอดนทนั้โดยใชด้
สะพานททที่ทอดจากกรรุงเอเธนสห์ไปยวังเมมืองโครรินธห์

Farrar กลยู่าววยู่า “เมมืองโครรินธห์เปป็น งานออกรด้านแหยู่งความไรด้แกยู่นสารของจวักรวรรดริโรม โดยเคยเปป็น
เหมมือนกรรุงลอนดอนและกรรุงปารทสแหยู่งศตวรรษแรกภายหลวังครริสตศาสนา ในโลกคนตยู่างชาตริมวันทวันั้งขนนั้นชมืที่อและ
ชมืที่อกระฉยู่อนในเรมืที่องความทรุจรริต ความเสเพล ความสสามะเลเทเมา”

ประชากรนวันั้นมทองคห์ประกอบมากมายยริที่งนวัก หลากหลายภาษาเสทยจนมวันไมยู่นยู่าประหลาดใจเลยททที่ภาษา
เหลยู่านทนั้ถยกใชด้ในคสาสอนผริดเรมืที่องภาษาแปลก ๆ ททที่ถยกพยดถนงใน 1 โครรินธห์ 14 นวักอรรถาธริบายทยู่านหนนที่งกลยู่าววยู่า “ใน
ทางววัฒนธรรม เมมืองโครรินธห์เปป็นบด้านของชาวอริตาเลทยน ชาวกรทก ชาวอทยริปตห์ ชาวซทเรทย ชาวยริวและชาวตะววัน
ออก” ผยด้หนนที่งกลยู่าวอทกวยู่า “ศาสนาททที่ขนนั้นชมืที่อมากททที่สรุดของเมมืองโครรินธห์คมือ ศาสนาของเทพทอะโฟรไดทห์ซนที่งวริหารของ



นางตวันั้งอยยยู่บนยอดเขาอะโครโครรินธห์ ตามคสาบอกเลยู่าของ Strabo ผยด้ซนที่งเปป็นนวักภยมริศาสตรห์ททที่เคยมทชทวริตอยยยู่ในครริสต
ศตวรรษแรก “ในสมวัยแรก ๆ ผยด้หญริงหนนที่งพวันกวยู่าคน พวกหญริงโสเภณทในพริธททางศาสนา ไดด้ปรนนริบวัตริในวริหารของ
เทพทอะโฟรไดทห์ ซนที่งจรริง ๆ แลด้วเปป็นเทพทอาสทารเทททที่มวักมากในกามของชาวฟปีนริเซทยภายใตด้ชมืที่อแบบกรทก”

ในสภาพแวดลด้อมอวันนอกรทตและลามกเชยู่นนวันั้น เราจนงไมยู่ประหลาดใจเลยททที่ศทลธรรมอวันหละหลวมโดย
รวมนวันั้นจะสยู่งผลตยู่อเหลยู่าผยด้เชมืที่อใหมยู่และจสาเปป็นตด้องมทการเตมือนใจอยยยู่เสมอใหด้พวัฒนาอรุปนริสวัยแบบครริสเตทยน

ลสาดวับเหตรุการณห์ของ Ussher ระบรุเวลาททที่เปาโลไปถนงททที่เมมืองโครรินธห์วยู่าตรงกวับประมาณปปี ค.ศ. 54 
เปาโลอยยยู่ททที่นวัที่นนานกวยู่าสริบแปดเดมือน Farrar กลยู่าววยู่าหนวังสมือ 1 โครรินธห์ถยกเขทยน  “เมมืที่อสรินั้นสรุดการอาศวัยอยยยู่
ยาวนานของเปาโลในเมมืองเอเฟซวัส หลวังจากเขทยนไปถนงชาวเธสะโลนริกาแลด้ว อ.เปาโลไดด้ไปเยมือนกรรุงเยรยซาเลจ็ม
เพทยงชยู่วงสวันั้น ๆ  และจากนวันั้นไดด้อาศวัยอยยยู่เกมือบสามปปีททที่เมมืองเอเฟซวัส ฉะนวันั้นเขาจนงหยู่างหายไปจากเหลยู่าผยด้เชมืที่อชาว
เมมืองโครรินธห์นานเกมือบสทที่ปปี”

เปาโลพยายามไปยวังนครใหญยู่ ๆ และใชด้เวลาสยู่วนใหญยู่ของเขาททที่นวัที่น-ในเมมืองโครรินธห์ เมมืองเอเฟซวัส และ
กรรุงโรม-และคงจะใชด้เวลามากขนนั้นในกรรุงเยรยซาเลจ็มซนที่งเปป็นศยนยห์รวมของพวกยริวไปแลด้วหากเขาไดด้รวับอนรุญาตใหด้
ทสาเชยู่นนวันั้น

ใน 1 และ 2 โครรินธห์ มทคสาสอนตามพระควัมภทรห์ในทางปฏริบวัตริและมทรายละเอทยดเกทที่ยวกวับกริจธรุระตยู่าง ๆ ใน
ครริสตจวักรพวันธสวัญญาใหมยู่แหยู่งหนนที่งและปฝญหาเหลยู่านวันั้นททที่เกทที่ยวขด้องมากกวยู่าในจดหมายฉบวับอมืที่น ๆ ทวันั้งหมดของ
ภาคพวันธสวัญญาใหมยู่

ขอองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงโปรดชยู่วยใหด้ความคริดเหจ็นเหลยู่านทนั้เปป็นพระพร ประการแรก เรามาสยยู่ภารกริจ
บรริสรุทธริธิ์นทนั้ดด้วยความทรุยู่มเทอวันลนั้สาลนกททที่สรุดททที่มทตยู่อพระวจนะของพระเจด้าในฐานะเปป็นพระควัมภทรห์ททที่ไดด้รวับการดลใจ
ดด้านถด้อยคสาและไมยู่อาจลด้มเหลวไดด้ เราตวันั้งใจททที่จะเชมืที่อพระควัมภทรห์ตามททที่เขทยนในทรุกกรณทยกเวด้นเมมืที่อบรริบทพริสยจนห์วยู่า
มทความหมายฝฝ่ายวริญญาณหรมือเชริงเปรทยบเปรยบางอยยู่าง และประการททที่สอง เรามาสยยู่ภารกริจนทนั้หลวังจากไมยู่กทที่ปปีใน
การรวับหนด้าททที่ศริษยาภริบาล หลวังจากหลายปปีในฐานะผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐททที่มทการตริดตยู่อสวัมพวันธห์กวับครริสตจวักร
และศริษยาภริบาลมากมายจรริง ๆ และหลวังจากตอบจดหมายหลายพวันฉบวับจากเหลยู่าผยด้อยู่านของ THE SWORD
 OF THE LORD เกทที่ยวกวับปฝญหาตยู่าง ๆ ในครริสตจวักร

ขอพระเจด้าทรงโปรดยรินั้มใหด้แกยู่ขด้อพระคสาเหลยู่านทนั้เองและทรงเปปิดใจหลายดวงใหด้รวับพระพรจากขยู่าวสาร
ของพระเจด้า

จอหห์น อารห์ ไรซห์ 1973



1 โครรินธธ 1
ขจ้อ 1-3:

1:1 เปาโล ผยด้ซนที่งถยกเรทยกใหด้เปป็นอวัครทยตของพระเยซย
ครริสตห์โดยทางนนั้สาพระทวัยของพระเจด้า และ
โสสเธเนสพทที่นด้องของพวกเรา
1:2 เรทยน ครริสตจวักรของพระเจด้าซนที่งอยยยู่ททที่เมมืองโครริน
ธห์ แกยู่คนทวันั้งหลายททที่ไดด้รวับการชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์แลด้วใน
พระเยซยครริสตห์ ไดด้ถยกเรทยกใหด้เปป็นพวกวริสรุทธริชน ดด้วย

กวันกวับบรรดาคนในทรุกแหยู่งหนททที่รด้องออกพระนาม
ของพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา 
ทวันั้งของพวกเขาและของพวกเรา
1:3 ขอพระครุณและสวันตริสรุขจากพระเจด้าพระบริดา
ของพวกเราและจากพระเยซยครริสตห์เจด้า จงดสารงอยยยู่
กวับทยู่านทวันั้งหลายเถริด

คนาคนานจับ (ขจ้อ 1)
“เปาโล ผยด้ซนที่งถยกเรทยกใหด้เปป็นอวัครทยต…” อวัครทยตคมือ ผยด้ททที่ถยกสยู่งไปแบบพริเศษจากพระเจด้า ไมยู่เพทยงถยกเรทยก

ใหด้เทศนาแตยู่พรด้อมกวับการเปปิดเผยพริเศษจากพระเจด้า เปาโลยมืนกรานเกทที่ยวกวับขยู่าวประเสรริฐททที่เขาประกาศ:
 “เพราะขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้รวับขยู่าวประเสรริฐนวันั้นจากมนรุษยห์ และขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้รวับคสาสอนเรมืที่องขยู่าวประเสรริฐนวันั้น แตยู่โดย
การเปปิดเผยของพระเยซยครริสตห์” (กท. 1:12) ขด้อกสาหนดพริเศษประการหนนที่งของอวัครทยตทวันั้งสริบสองกจ็คมือวยู่า พวก
เขาควรไดด้อยยยู่กวับพระเยซยมาตวันั้งแตยู่บวัพตริศมาของยอหห์นจนถนงเวลาแหยู่งการคมืนพระชนมห์ของพระองคห์และการขนนั้นสยยู่
สวรรคห์ (กริจการ 1:21,22) แตยู่เปาโลไดด้ขด้อยรุตริสสาหรวับประเดจ็นนทนั้ไปแลด้ว: เขาไดด้เหจ็นพระครริสตห์ดด้วยตวัวเองหลวังจาก
การคมืนพระชนมห์ของพระองคห์บนถนนไปเมมืองดามวัสกวัส (1 คร. 15:8,9) เปาโลไดด้รวับสริทธริอสานาจพริเศษของอวัคร
ทยตคนหนนที่ง (1 คร. 4:18-30) เขาไดด้รวับการทนทรุกขห์แบบพริเศษซนที่งถยกมอบหมายใหด้แกยู่พวกอวัครทยต (1 คร.
 9:9-13) ตามททที่เราเหจ็นจากเอเฟซวัส 4:11 และ 1 โครรินธห์ 12:28 พวกอวัครทยตไดด้ถยกจวัดอวันดวับใหด้อยยยู่เหนมือกวยู่า
พวกผยด้พยากรณห์ พวกผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐ เหลยู่าศริษยาภริบาลและอาจารยห์ และพวกเขาไดด้รวับการทรงเรทยก
แบบพริเศษใหด้ทสางานกยู่อนททที่ภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ไดด้เสรจ็จสมบยรณห์ หลวังจากเวลานวันั้นเรากจ็ไมยู่มทบวันทนกเกทที่ยวกวับอวัคร
ทยตคนอมืที่น ๆ อทก เกทที่ยวกวับชายทวันั้งหลายททที่ถยกสยู่งไปพรด้อมกวับการประทานฤทธริธิ์เดชและสริทธริอสานาจแบบพริเศษนทนั้

ชายสริบเจจ็ดคนถยกเรทยกวยู่าอวัครทยตในภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ พวกเขามทอยยยู่สริบสองคนในตอนแรก (มธ. 
10:2-4); จากนวันั้นกจ็มวัทธทอวัส ซนที่งถยกเลมือกใหด้แทนททที่ของพยานนวันั้นในตสาแหนยู่งอวัครทยต “ซนที่งโดยการละเมริดนวันั้นยยดาสไดด้
หลงไปจากตสาแหนยู่งอวัครทยต” (กริจการ 1:23-26); “ยากอบนด้องชายขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า” (กท. 1:19) ผยด้ซนที่งดย
เหมมือนเปป็นประธานในสภานวันั้นททที่กรรุงเยรยซาเลจ็มในกริจการ 15; บารนาบวัสผยด้ซนที่งถยกเรทยกวยู่าอวัครทยตเชยู่นกวัน (กริจการ 
14:14) กวับเปาโลผยด้เปป็นอวัครทยต; และพระเยซยครริสตห์ทรงถยกเรทยกวยู่า “อวัครทยตและมหาปรุโรหริตแหยู่งการยอมรวับ
ของพวกเรา” (ฮบ. 3:1)



“...และโสสเธเนสพทที่นด้องของพวกเรา” (ขด้อ 1) โสสเธเนสไดด้อยยยู่กวับอวัครทยตเปาโลและ เราเชมืที่อวยู่า กสาลวัง
เขทยนแทนเปาโล เราเหจ็นวยู่าเปาโลลงชมืที่อจดหมายนทนั้ดด้วยตวัวเอง (1 คร. 16:21) การอนรุมานกจ็คมือวยู่าการเขทยนจรริง 
ๆ ถยกกระทสาโดยใครสวักคนตามคสาบอกของเปาโล โสสเธเนสเปป็นหวัวหนด้านายธรรมศาลาททที่เมมืองโครรินธห์ (กริจการ
18:17) นยู่าจะกลวับใจรวับเชมืที่อ  เชยู่นเดทยวกวับครริสปฝส มหาปรุโรหริตผยด้นวันั้นททที่มากยู่อนเขา “นายธรรมศาลา” ททที่เมมืองโค
รรินธห์ (กริจการ 18:8) บวัดนทนั้กวับเปาโล โสสเธเนสถยกระลนกถนงแกยู่มริตรสหายของเขาและเหลยู่าคนททที่รวักททที่เมมืองโครรินธห์ 
โสสเธเนสนยู่าจะแคยู่เขทยนตามคสาบอกของเปาโล เทอรห์ททอวัสกจ็ทสาเชยู่นนวันั้นกวับจดหมายฝากถนงชาวโรม (รม. 16:22) 
เชยู่นเดทยวกวับททคริกวัส ผยด้ซนที่งนสาจดหมายฝากของเปาโลไปสยู่งใหด้ชาวเอเฟซวัส เขาอาจเขทยนตามคสาบอกของเปาโล
(อฟ. 6:21) ทริโมธทถยกเอยู่ยชมืที่อวยู่าเขทยนรยู่วมกวับเปาโลไปถนงชาวฟปีลริปปปี (ฟป. 1:1) และถนงชาวโคโลสท (คส. 1:1) สริลาส
และทริโมธทถนงชาวเธสะโลนริกา (1 ธส. 1:1; 2 ธส. 1:1)

ดร. สโกฟปิลดห์ดนงความสนใจไปยวังถด้อยคสาของเปาโลในกาลาเททย 6:11, “พวกทยู่านกจ็เหจ็นตวัวอวักษรททที่
ขด้าพเจด้าไดด้เขทยนถนงพวกทยู่านดด้วยมมือของขด้าพเจด้าเองวยู่า ตวัวใหญยู่ขนาดไหน” แตยู่ดร. สโกฟปิลดห์กลยู่าววยู่า,

กรทก “...ดด้วยมมือของขด้าพเจด้าเองวยู่า ตวัวใหญยู่ขนาดไหน” จากการพริจารณาหลาย ๆ ดด้าน อวัคร
ทยตทยู่านนทนั้ดยเหมมือนจะเปป็นโรคตาอวักเสบรรุนแรง ซนที่งเปป็นโรคสามวัญในแถบตะววันออก จนถนงขวันั้นเกมือบ
ตาบอดสนริท (ต.ย. กท. 4:13-15) ฉะนวันั้น เปป็นธรรมดาททที่เขาใหด้คนเขทยนจดหมายตยู่าง ๆ ของเขาตาม
คสาบอก แตยู่บวัดนทนั้ ไมยู่มทคนชยู่วยจดอยยยู่ใกลด้ตวัว แตยู่เพราะเปป็นหยู่วงภวัยฝฝ่ายวริญญาณททที่อาจมาสยยู่ชาวแควด้น
กาลาเททยททที่รวัก เขาจนงเขทยน เราไมยู่ทราบวยู่าดด้วยความเจจ็บปวดและความยากลสาบากขนาดไหน ดด้วย
มมือของเขาเอง โดยใชด้ “ตวัวอวักษรใหญยู่” ททที่การมองเหจ็นอวันมวัวมมืดของเขาไดด้ทสาใหด้เขาตด้องจสาใจใชด้

เราคริดถนงทวันททเกทที่ยวกวับ “หนามในเนมืนั้อ” ของเปาโล ซนที่งถยกกลยู่าวถนงใน 2 โครรินธห์ 12:7-9 เปาโลไดด้รวับ
ความลสาบากในเรมืที่องสายตาททที่มองไมยู่คยู่อยเหจ็นหรมือไมยู่ ตวันั้งแตยู่ททที่เขาไดด้เหจ็นพระเยซยเจด้าอยยู่างนยู่าอวัศจรรยห์และความ
เจริดจด้าททที่ทสาใหด้พรยู่าตาบนถนนไปเมมืองดามวัสกวัส เมมืที่อเขาตาบอดนานสามววัน? นวัที่นเปป็นไปไดด้ เขาไดด้กลยู่าวแกยู่เหลยู่าผยด้
เชมืที่อททที่รวักของเขาในแควด้นกาลาเททยวยู่า “และการทดลองของขด้าพเจด้าซนที่งอยยยู่ในเนมืนั้อหนวังของขด้าพเจด้า พวกทยู่านกจ็ไมยู่
ไดด้ดยหมริที่นหรมือปฏริเสธเลย แตยู่ไดด้ตด้อนรวับขด้าพเจด้าเหมมือนกวับวยู่าเปป็นทยตสวรรคห์องคห์หนนที่งของพระเจด้า คมือเหมมือนกวับ
วยู่าเปป็นพระเยซยครริสตห์เลยดด้วยซนั้สา ความปลมืนั้มใจททที่พวกทยู่านไดด้กลยู่าวถนงนวันั้นอยยยู่ททที่ไหนแลด้ว เพราะขด้าพเจด้าเปป็นพยาน
ใหด้พวกทยู่านไดด้วยู่า ถด้าเปป็นไปไดด้พวกทยู่านกจ็คงจะคววักตาของพวกทยู่านออก และใหด้ดวงตานวันั้นแกยู่ขด้าพเจด้าไปแลด้ว”
(กท. 4:14,15)

“เรทยน ครริสตจวักรของพระเจด้าซนที่งอยยยู่ททที่เมมืองโครรินธห์…” (ขด้อ 2) ครุณจะหมายเหตรุคสาวยู่า ครริสตจวักร ถยกใชด้
ตรงนทนั้เพมืที่อหมายถนงชรุมนรุมชนทด้องถริที่นแหยู่งหนนที่งของพวกครริสเตทยน เหมมือนอยยู่างททที่มวันถยกใชด้ประมาณเกด้าสริบหนใน
ภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ คสา ๆ นทนั้ไมยู่เคยหมายถนงนริกายหนนที่ง ไมยู่เคยหมายถนงกลรุยู่มหนนที่งของครริสตจวักรหลายแหยู่ง ใน



ภาษากรทกคสา ๆ นทนั้แคยู่หมายถนง ชรุมนรุมชนหนนที่งททที่ถยกเรทยกออกมา ในกริจการ 7:38 คสานทนั้ถยกใชด้เพมืที่อหมายถนงชนชาตริ
อริสราเอล ซนที่งถยกเรทยกออกมาจากอทยริปตห์โดยอด้อมภยเขาซทนาย และถยกเรทยกวยู่า “ครริสตจวักรในถริที่นทรุรกวันดาร” คสา
กรทก เอจ็คคเลซทอา ถยกแปลเปป็น “ททที่ประชรุม” สามครวันั้งในกริจการ 19, ขด้อ 32, 39 และ 41 ทรุกททที่ททที่เหลมือในภาค
พวันธสวัญญาใหมยู่คสานทนั้ถยกแปลเปป็น “ครริสตจวักร”

คราวอมืที่น ๆ คสาวยู่า “ครริสตจวักร” หมายถนงชรุมนรุมชนใหญยู่นวันั้นททที่ถยกเรทยกออกไปททที่จะพบกวันในสวรรคห์เมมืที่อ
การรวับขนนั้นมาถนง โดยถยกพรรณนาในฮทบรย 12:23 ในฐานะ “ททที่ชรุมนรุมอวันใหญยู่และครริสตจวักรของบรุตรหวัวปปี ผยด้ซนที่ง
มทชมืที่อจารนกไวด้ในสวรรคห์แลด้ว” ดวังนวันั้นคสาวยู่า “ครริสตจวักร” ถยกใชด้หลายครวันั้งในภาคพวันธสวัญญาใหมยู่เพมืที่อหมายถนง
ครริสเตทยนทวันั้งหมดททที่จะถยกเรทยกออกไปเมมืที่อการรวับขนนั้นมาถนง มวันคมือ “ททที่ชรุมนรุมอวันใหญยู่และครริสตจวักรของบรุตรหวัวปปี 
ผยด้ซนที่งมทชมืที่อจารนกไวด้ในสวรรคห์แลด้ว” ททที่ถยกพยดถนงในเอเฟซวัส 5:24, “...ครริสตจวักรอยยยู่ใตด้บวังควับตยู่อพระครริสตห์” และททที่ถยก
กลยู่าวถนงในขด้อ 25, “พระครริสตห์ไดด้ทรงรวักครริสตจวักรดด้วย และไดด้ประทานพระองคห์เองเพมืที่อครริสตจวักร” และมวันถยก
เรทยกวยู่า “กายคมือครริสตจวักร” เชยู่นกวัน (คส. 1:18)

แตยู่ตรงนทนั้ในขด้อ 2 เหมมือนในคราวสยู่วนใหญยู่ในภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ คสาวยู่า “ครริสตจวักร” หมายถนงชรุมนรุม
ชนทด้องถริที่นแหยู่งหนนที่งของพวกครริสเตทยน ชรุมนรุมชนทด้องถริที่นกลรุยู่มหนนที่งคมือครริสตจวักรทวันั้งหลายเสมอ, พหยพจนห์, ไมยู่เคย
เปป็นครริสตจวักรเดทยวเลย, แตยู่ “ครริสตจวักรทวันั้งเจจ็ดซนที่งอยยยู่ในแควด้นเอเชทย” (วว. 1:4) และ “ครริสตจวักรทวันั้งหลายแหยู่ง
แควด้นกาลาเททย” (กท. 1:2)

“...แกยู่คนทวันั้งหลายททที่ไดด้รวับการชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์แลด้วในพระเยซยครริสตห์ ไดด้ถยกเรทยกใหด้เปป็นพวกวริสรุทธริชน”
(ขด้อ 2) ครริสเตทยนทรุกคนเปป็น “วริสรุทธริชน” นวัที่นคมือ ถยกแยกตวันั้งไวด้และถยกชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์สสาหรวับพระเจด้า คสาวยู่า
 “ชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์” ไมยู่ไดด้หมายถนงไรด้บาปแตยู่แคยู่ถยกแยกตวันั้งไวด้สสาหรวับพระเจด้า พรด้อมกวับความสมบยรณห์ในหลาก
หลายระดวับ ฮทบรย 10:10 จนงกลยู่าววยู่า “โดยพระประสงคห์นวันั้นเอง พวกเราจนงไดด้รวับการทรงชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์ โดย
ทางการถวายพระกายของพระเยซยครริสตห์เพทยงครวันั้งเดทยวเทยู่านวันั้น” และขด้อ 14 “เพราะวยู่าโดยการทรงถวายเครมืที่อง
บยชาหนเดทยว พระองคห์ไดด้ทรงกระทสาใหด้คนทวันั้งหลายททที่ถยกชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์แลด้วถนงททที่สสาเรจ็จเปป็นนริตยห์” ทรุกคนททที่มา
วางใจพระเยซยครริสตห์และไดด้รวับการบวังเกริดใหมยู่กจ็ถยกแยกตวันั้งไวด้สสาหรวับสวรรคห์และสรุดทด้ายแลด้วจะตมืที่นขนนั้นในลวักษณะ
ททที่เหมมือนกวับพระเยซยครริสตห์

แนวคริดของโรมวันคาทอลริกททที่วยู่านด้อยคนไปถนงความเปป็นนวักบรุญและความสมบยรณห์แบบ และถยกยอมรวับใหด้
เปป็นนวักบรุญ กจ็ไมยู่ถยกตด้องตามพระควัมภทรห์ ผยด้เชมืที่อทรุกคนททที่เมมืองโครรินธห์ “ไดด้รวับการชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์แลด้วในพระเยซย
ครริสตห์ ไดด้ถยกเรทยกใหด้เปป็นพวกวริสรุทธริชน ดด้วยกวันกวับบรรดาคนในทรุกแหยู่งหนททที่รด้องออกพระนามของพระเยซยครริสตห์
องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ทวันั้งของพวกเขาและของพวกเรา”

ครุณหมายเหตรุวยู่าจดหมายฝากฉบวับนทนั้ไมยู่เพทยงถยกสยู่งไปถนงเมมืองโครรินธห์ แตยู่ถนงครริสเตทยนทรุกคนทรุกแหยู่งหน 



มวันเปป็นพระวจนะของพระเจด้าจากสวรรคห์และสริทธริอสานาจของมวันกจ็เปป็นของจรริงววันนทนั้สสาหรวับครริสเตทยนทรุกคนททที่
บวังเกริดใหมยู่แลด้วในโลกพอ ๆ กวับททที่มวันเปป็นของจรริงสสาหรวับชาวเมมืองโครรินธห์

ขอบครุณพระเจด้าททที่ครริสเตทยนทรุกคนอยยยู่บนระดวับเดทยวกวันของการถยกชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์ในความหมายททที่วยู่า
ทรุกคนถยกแยกตวันั้งไวด้สสาหรวับสวรรคห์ ทรุกคนถยกซมืนั้อดด้วยพระโลหริต ทรุกคนไดด้กลายเปป็นผยด้เขด้าสยู่วนในสภาพของพระเจด้า
แลด้ว ทรุกคนเปป็นทายาทของพระเจด้าและทายาทรยู่วมกวับพระเยซยครริสตห์

มทกลยู่าววยู่ากาลครวันั้งหนนที่งครริสตจวักรแบบ๊พตริสแหยู่งหนนที่งในวอชริงตวัน ดทซท มทคนสองคนมาขอสมวัครเปป็นสมาชริก
ในววันเดทยวกวัน คนหนนที่งเปป็นประธานาธริบดทแหยู่งสหรวัฐฯ และอทกคนเปป็นเดจ็กชายชาวจทนตวัวนด้อย ซนที่งไดด้รวับความรอด
ในงานประกาศหนนที่งในเมมืองนวันั้น ทวันั้งคยยู่ไดด้รวับการตด้อนรวับแบบเดทยวกวันและขณะททที่ทวันั้งคยยู่ยมืนเพมืที่อจะรวับ “มมือขวาแหยู่ง
การรยู่วมสามวัคคทธรรม” ศริษยาภริบาลกจ็ประกาศวยู่า “พมืนั้นดรินราบเรทยบอยยู่างแสนวริเศษรอบกางเขนนวันั้น”

เปาโลผยด้เปป็นอวัครทยตกลยู่าวไดด้วยู่า “พระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ทวันั้งของพวกเขาและของ
พวกเรา” ชยู่างวริเศษจรริง ๆ ททที่เราเขด้ากวับพวกอวัครทยตและกวับวริสรุทธริชนทวันั้งปวงในความเปป็นพทที่นด้องรยู่วมพระโลหริต ลยก
ๆ ของพระเจด้าองคห์เดทยวกวัน พทที่นด้องของพระเยซยเจด้าผยด้เปป็นททที่รวัก และถยกเรทยกวยู่าวริสรุทธริชน!

“ขอพระครุณและสวันตริสรุข…จงดสารงอยยยู่กวับทยู่านทวันั้งหลายเถริด” (ขด้อ 3) นทที่เปป็นรยปแบบคสาทวักทายททที่ไดด้รวับ
การดลใจ ไมยู่อาจมทสวันตริสรุขสสาหรวับมนรุษยชาตริททที่ผริดบาปไดด้ยกเวด้นวยู่าสวันตริสรุขนวันั้นตวันั้งอยยยู่บนพระครุณของพระเจด้า ดวัง
นวันั้นในจดหมายฝากหลายฉบวับของเขา เปาโลจนงกลยู่าวแกยู่ครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นวยู่า “ขอใหด้พระครุณและสวันตริสรุขมทแกยู่
ทยู่านทวันั้งหลาย” (รม. 1:7; 2 คร. 1:2; กท. 1:3; อฟ. 1:2; ฟป. 1:2; คส. 1:2; 1 ธส. 1:1; 2 ธส. 1:2; ฟม. 1:3) 
อยยู่างไรกจ็ตาม ใน 1 และ 2 ทริโมธทและทริตวัส เปาโลขยายสยตรคสาทวักทายนวันั้นใหด้ใหญยู่โตขนนั้นเปป็น “ขอพระครุณ พระ
เมตตา และสวันตริสรุข” (1 ทธ. 1:2; 2 ทธ. 1:2; ทต. 1:4) และ 1 เปโตร 1:2 และ 2 เปโตร 1:2 กจ็ใชด้คสาทวักทาย
นวันั้น “ขอพระครุณและสวันตริสรุข” ดวังนวันั้นตรงนทนั้ในตอนตด้นของจดหมายฝากเหลยู่านทนั้เลยคมือ หลวักคสาสอนอวันยริที่งใหญยู่
เกทที่ยวกวับพระครุณของพระเจด้า และความหววังเดทยวสสาหรวับมนรุษยห์ททที่จะมทสวันตริสรุข พระครุณมากยู่อนเสมอและสวันตริสรุข
มาเปป็นอวันดวับสอง ในกรณทททที่มวันเปป็น “ขอพระครุณ พระเมตตาและสวันตริสรุข” นวัที่นกจ็เปป็นเพทยงการสาธยาย เพราะ
วยู่าพระเมตตาคมือพระครุณททที่กระทสากริจ พระครุณหมายถนงความรอดสสาหรวับผยด้คนททที่ไมยู่สมควรไดด้รวับความรอด มวัน
หมายความวยู่าพระเจด้าทรงรวักคนเหลยู่านวันั้นททที่ในตวัวพวกเขาเองเปป็นคนไมยู่นยู่ารวักเลย มวันหมายความวยู่าคน ๆ หนนที่งททที่
สมควรไดด้รวับแตยู่ความเปป็นศวัตรยและการลงโทษจากพระเจด้าสามารถมทสวันตริสรุขไดด้เพราะการไหลออกแหยู่งพระครุณ
แสนมหวัศจรรยห์ของพระเจด้า

นทที่ไมยู่เพทยงเปป็นพมืนั้นฐานสสาหรวับแผนการแหยู่งความรอด แตยู่มวันเปป็นพมืนั้นฐานสสาหรวับสวันตริสรุขในแตยู่ละววันขณะ
ททที่ครริสเตทยนคนหนนที่งดสาเนรินไปกวับพระเจด้า โอ ขอใหด้เราพนที่งพาพระครุณของพระเจด้า! โอ ขอใหด้เราคาดหววังมวันและ
ชมืที่นบานในมวันและมทความเชมืที่อมหวัศจรรยห์ททที่จะอด้างพระสวัญญาทวันั้งหลายของพระองคห์เพราะพระครุณของพระองคห์



ฮทบรย 4:16 กลยู่าววยู่า “ฉะนวันั้นขอใหด้พวกเรามทใจกลด้าเขด้ามาถนงพระททที่นวัที่งแหยู่งพระครุณ เพมืที่อพวกเราจะไดด้รวับ
พระเมตตา และจะไดด้พบพระครุณททที่จะชยู่วยเหลมือในเวลาแหยู่งความตด้องการ” ชยู่างเปป็นมยลเหตรุแสนวริเศษสสาหรวับคสา
อธริษฐานดด้วยใจเชมืที่อและคาดหววัง! สเปอรห์เจทยนเรทยกใหด้สนใจเรมืที่องนทนั้เปป็นพริเศษ โดยกลยู่าววยู่าพระททที่นวัที่งนทนั้ททที่ครริสเตทยน
คนใดมาหาไมยู่ใชยู่พระททที่นวัที่งแหยู่งการพริพากษาแตยู่เปป็นพระททที่นวัที่งแหยู่งพระครุณและพระเมตตา

_____________
ขจ้อ 4-9:

1:4 ขด้าพเจด้าขอบพระครุณพระเจด้าของขด้าพเจด้าเสมอ
เพมืที่อพวกทยู่าน เพราะพระครุณของพระเจด้าซนที่ง
ประทานแกยู่พวกทยู่านโดยทางพระเยซยครริสตห์
1:5 วยู่าในทรุกสริที่งทรุกอยยู่างพวกทยู่านไดด้รวับความ
บรริบยรณห์โดยทางพระองคห์ ในการพยดทรุกอยยู่างและ
ในบรรดาความรยด้
1:6 เหมมือนกวับททที่คสาพยานของพระครริสตห์นวันั้นไดด้รวับ
การยมืนยวันในพวกทยู่านแลด้ว
1:7 จนพวกทยู่านมริไดด้ขาดของประทานใด ๆ เลย 

โดยรอคอยการเสดจ็จมาของพระเยซยครริสตห์องคห์พระ
ผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา
1:8 พระองคห์ผยด้จะทรงใหด้พวกทยู่านมวัที่นคงอยยยู่จนถนง
ททที่สรุดดด้วย เพมืที่อพวกทยู่านจะไดด้ไรด้ททที่ตริในววันของพระ
เยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา
1:9 พระเจด้าทรงสวัตยห์ซมืที่อ ซนที่งโดยพระองคห์นวันั้นพวก
ทยู่านไดด้ถยกเรทยกมายวังการรยู่วมสามวัคคทธรรมกวับพระ
บรุตรของพระองคห์ คมือพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็น
เจด้าของพวกเรา

เหลล่าครริสเตทยนชาวโครรินธธททที่ไดจ้รจับพระพรมากมาย
“...ในทรุกสริที่งทรุกอยยู่างพวกทยู่านไดด้รวับความบรริบยรณห์” (ขด้อ 5) พนที่งออกมาจากความมมืดของพวกนอกรทตไดด้

ไมยู่นาน ครริสตจวักรหนนที่งซนที่งประกอบดด้วยผยด้เชมืที่อใหมยู่เปป็นหลวัก ทวยู่าเปาโลกลยู่าวแกยู่พวกเขาวยู่า “...จนพวกทยู่านมริไดด้
ขาดของประทานใด ๆ เลย” ชยู่างเปป็นวาระแหยู่งการอวยพรอวันมหวัศจรรยห์ททที่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้ททที่นวัที่น! เปาโลไดด้
เรริที่มตด้นเทศนาททที่นวัที่นในธรรมศาลาของพวกยริวประมาณหด้าปปีกยู่อนหนด้านทนั้ อาจประมาณปปี ค.ศ. 54 เขาพวักอยยยู่ททที่นวัที่น
นานสริบแปดเดมือน ฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าไดด้ชนะจริตวริญญาณจสานวนมาก เปาโลไดด้สวัที่งสอนพวกเขาและฝฝึกฝนพวก
เขาในพระควัมภทรห์ พวกเขา “ไมยู่ขาดของประทานใด ๆ เลย” ในทรุกสริที่งพวกเขาไดด้รวับความบรริบยรณห์

การเตริบโตฝฝ่ายวริญญาณอวันยริที่งใหญยู่มาพรด้อมกวับการชนะจริตวริญญาณเสมอ ททที่ใดททที่พระเจด้าทรงใหด้การ
ฟฟฟื้นฟยอวันทรงฤทธริธิ์และชยู่วยคนบาปจสานวนมากใหด้รอด ครริสเตทยนทวันั้งหลายกจ็ไดด้รวับพระพรใหญยู่โตททที่สรุด บางคนอาจ
คริดวยู่าครริสตจวักรหนนที่งซนที่งมรุยู่งเนด้นการสอนพระควัมภทรห์แทนททที่จะจะมรุยู่งเนด้นการชนะจริตวริญญาณยยู่อมสรด้างเหลยู่า
ครริสเตทยนตามพระควัมภทรห์ททที่ดทกวยู่า แตยู่นวัที่นกจ็เปป็นความคริดททที่ผริด คนทวันั้งหลายททที่เปป็นอยยู่างมยดทนั้และสเปอรห์เจทยนและค
รริสตจวักรยริที่งใหญยู่เหลยู่านวันั้นททที่ชนะจริตวริญญาณกจ็สรด้างเหลยู่าครริสเตทยนททที่เปป็นผยด้ใหญยู่มากกวยู่า ดสาเนรินอยยยู่ในทางของ
พระเจด้า และเตจ็มเปปีฝั่ยมดด้วยพระวริญญาณ สรด้างเหลยู่าครริสเตทยนททที่อยู่านพระควัมภทรห์และมทคสาสอนททที่ถยกตด้องมากกวยู่าค



รริสตจวักรเหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่ชนะจริตวริญญาณเปป็นหลวัก ดวังนวันั้นททที่เมมืองโครรินธห์ ครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นจนง ‘ไมยู่ขาดของประทาน
ใด ๆ เลย’

เนมืที่องจากมทผยด้เชมืที่อใหมยู่จสานวนมากอยยยู่ททที่นวัที่น แมด้กระทวัที่งในทยู่ามกลางเหลยู่าครริสเตทยนททที่ยอดเยทที่ยมกลยู่ลุ่มนวันั้น 
แนยู่นอนวยู่ายยู่อมมทการหลงผริดตยู่าง ๆ อวันเกริดจากความไรด้วรุฒริภาวะกวับบางคน บด้านทวันั้งหลายททที่มทเดจ็กทารกยยู่อมมทผด้า
อด้อมใหด้ซวัก มทรอยสทเททยนบนผนวัง มทรองเทด้าสเกตในทางเขด้าโรงรถ ดวังนวันั้นจนงมทการแบยู่งแยกแบบเดจ็ก ๆ เกริดขนนั้นททที่นทที่ 
ชายคนหนนที่งกจ็ทสาผริดศทลธรรมอยยู่างโจยู่งแจด้ง (1 คร. 5:1,2) บางคนถนงขวันั้นฟป้องรด้องครริสเตทยนคนอมืที่น ๆ (1 คร. 6:6) 
บางคนกจ็ถนงขวันั้นเมาททที่พริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า (1 คร. 11:20-22) มทคสาสอนนอกรทตเรมืที่องการพยดภาษาแปลก 
ๆ ททที่เมมืองโครรินธห์จนตด้องถยกตสาหนริในบทททที่ 14 ทวันั้ง ๆ ททที่มทครริสเตทยนทารกจสานวนมาก กจ็มทผยด้คนกลรุยู่มใหญยู่ททที่ดสาเนริน
ตามทางของพระเจด้าและมทของประทานฝฝ่ายวริญญาณผยด้ซนที่งไดด้รวับคสายกยยู่องจากเปาโล

“...โดยรอคอยการเสดจ็จมาของพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” (ขด้อ 7) เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าเรา
พบวยู่าเหลยู่าครริสเตทยนภาคพวันธสวัญญาใหมยู่กสาลวังรอคอยพระเยซยททที่จะเสดจ็จมาในชยู่วงชทวริตของพวกเขา เปาโลเอง
คาดหววังอยยู่างชวัดเจนวยู่าจะยวังมทชทวริตอยยยู่เมมืที่อพระครริสตห์เสดจ็จมา ตามททที่ครุณเหจ็นใน 1 เธสะโลนริกา 4:16,17 และใน 
1 โครรินธห์ 15:50,51 อยยู่างไรกจ็ตาม มวันไมยู่ควรเปป็นเรมืที่องนยู่าอวัศจรรยห์สสาหรวับเรา เพราะพระเยซยเจด้าไดด้ทรงบวัญชา
พวกอวัครทยตไวด้อยยู่างชวัดแจด้งใหด้เฝป้าคอยการเสดจ็จมาของพระองคห์ พวกเขาถยกบอกอยยู่างชวัดแจด้งวยู่าไมยู่มทผยด้ใดทราบ
ววันนวันั้นหรมือโมงนวันั้นแหยู่งการเสดจ็จมาของพระองคห์ (ดย มธ. 24:36 และสยู่วนททที่เหลมือของบทนวันั้น; มธ. 25:13; มก. 
13:32-37 และททที่อมืที่น ๆ) พวกอวัครทยตคริดถยกแลด้วททที่วยู่าพระเยซยอาจเสดจ็จมาไดด้ทรุกเมมืที่อ การเสดจ็จมาของพระองคห์นวันั้น
เกริดขนนั้นไดด้เสมอ มาถนงไดด้ทรุกเมมืที่อเสมอ โดยไมยู่มทเวลาตายตวัวและไมยู่มททางททที่ผยด้ใดจะทราบไดด้วยู่าเมมืที่อไร มวันจะฉวับพลวัน
และไมยู่คาดคริดพอ ๆ กวับนนั้สาทยู่วมนวันั้นไดด้มาสยยู่ผยด้คนในสมวัยของโนอาหห์ มวันจะฉวับพลวันพอ ๆ กวับนายคนหนนที่งททที่กลวับมา
ในชวัที่วโมงททที่ไมยู่คาดคริดจากการเดรินทางไกลมายวังบด้านของตนซนที่งเปป็นททที่ ๆ เขาไดด้ตวันั้งผยด้คนใหด้เฝป้าคอยการมาของเขา 
และพระควัมภทรห์สอนตรงนทนั้ เหมมือนททที่มวันสอนในทริตวัส 2:12 และ 13 วยู่าความหววังอวันมทสรุขแหยู่งการเสดจ็จมาของพระ
ครริสตห์ ซนที่งทริตวัสไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้สวัที่งสอน ควรสยู่งผลเปป็น “การละทรินั้งการอธรรมและตวัณหาตยู่าง ๆ ฝฝ่ายโลกนทนั้” 
เพมืที่อททที่ “พวกเราควรดสาเนรินชทวริตอยยู่างมทสตริสวัมปชวัญญะ อยยู่างชอบธรรม และตามทางของพระเจด้า ในโลกปฝจจรุบวัน
นทนั้”

ดวังนวันั้น 1 ยอหห์น 2:28 สอนเราวยู่า “และบวัดนทนั้ ลยกเลจ็ก ๆ ทวันั้งหลายเออ๋ย จงเขด้าสนริทอยยยู่ในพระองคห์ เพมืที่อวยู่า
เมมืที่อพระองคห์จะทรงปรากฏ พวกเราจะไดด้มทความมวัที่นใจ และไมยู่มทความละอายตยู่อพระพวักตรห์พระองคห์เมมืที่อพระองคห์
เสดจ็จมา” และ 1 ยอหห์น 3:3 สวัญญาอทกวยู่า “และทรุกคนททที่มทความหววังนทนั้ในพระองคห์ กจ็ยยู่อมชสาระตนใหด้บรริสรุทธริธิ์
เหมมือนอยยู่างททที่พระองคห์ทรงบรริสรุทธริธิ์” นวัที่นเขด้ากวับขด้อ 7 และ 8 มริใชยู่หรมือ? ชาวโครรินธห์เหลยู่านทนั้กสาลวังรอคอยการเสดจ็จ
มาของพระครริสตห์เพมืที่อททที่พวกเขาจะไดด้ “ไรด้ททที่ตริในววันของพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” 



____________
ขจ้อ 10-17:

1:10 บวัดนทนั้ ขด้าพเจด้าขอวริงวอนพวกทยู่าน พทที่นด้องทวันั้ง
หลาย โดยพระนามของพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้
เปป็นเจด้าของพวกเรา ขอใหด้พวกทยู่านทรุกคนกลยู่าวสริที่ง
เดทยวกวัน และไมยู่มทการแตกแยกกวันในทยู่ามกลางพวก
ทยู่าน แตยู่ขอใหด้พวกทยู่านถยกเชมืที่อมตยู่อกวันสนริทอยยู่าง
เตจ็มททที่ในความคริดอยยู่างเดทยวกวันและในการตวัดสริน
อยยู่างเดทยวกวัน
1:11 ดด้วยวยู่าสริที่งนทนั้ไดด้ถยกเปปิดเผยแกยู่ขด้าพเจด้าเรมืที่องพวก
ทยู่าน พทที่นด้องทวันั้งหลายของขด้าพเจด้า โดยคนทวันั้งหลาย
ซนที่งอยยยู่ในครวัวเรมือนของนางคะโลเอ วยู่ามทบรรดาการ
โตด้แยด้งกวันในทยู่ามกลางพวกทยู่าน
1:12 บวัดนทนั้ขด้าพเจด้าขอกลยู่าววยู่า ทรุกคนในพวกทยู่าน
กลยู่าววยู่า “ขด้าพเจด้าเปป็นของเปาโล” และ “ขด้าพเจด้า
เปป็นของอปอลโล” และ “ขด้าพเจด้าเปป็นของเคฟาส”
และ “ขด้าพเจด้าเปป็นของพระครริสตห์”

1:13 พระครริสตห์ทรงถยกแบยู่งออกแลด้วหรมือ เปาโลไดด้
ถยกตรนงททที่กางเขนเพมืที่อพวกทยู่านหรมือ หรมือพวกทยู่าน
ไดด้รวับบวัพตริศมาในนามของเปาโลหรมือ
1:14 ขด้าพเจด้าขอบพระครุณพระเจด้าททที่ขด้าพเจด้ามริไดด้ใหด้
บวัพตริศมาแกยู่ผยด้หนนที่งผยด้ใดในพวกทยู่าน เวด้นแตยู่ครริสปฝส
และกายอวัส
1:15 เกรงวยู่า ผยด้หนนที่งผยด้ใดจะกลยู่าววยู่า ขด้าพเจด้าไดด้ใหด้
บวัพตริศมาในนามของขด้าพเจด้าเอง
1:16 และขด้าพเจด้าไดด้ใหด้บวัพตริศมาแกยู่ครวัวเรมือนของส
เทฟานวัสดด้วย นอกจากนวันั้นขด้าพเจด้าไมยู่ทราบวยู่า
ขด้าพเจด้าไดด้ใหด้บวัพตริศมาแกยู่ผยด้ใดอทก
1:17 เพราะวยู่าพระครริสตห์มริไดด้ทรงสยู่งขด้าพเจด้าไปเพมืที่อ
ใหด้บวัพตริศมา แตยู่เพมืที่อประกาศขยู่าวประเสรริฐ มริใชยู่
ดด้วยสตริปฝญญาแหยู่งบรรดาถด้อยคสา เกรงวยู่ากางเขน
ของพระครริสตห์จะถยกทสาใหด้สยญเปลยู่า

การแตกแยกของครริสเตทยนฝฝ่ายเนมืนื้อหนจังเหลล่านจันื้นถถูกตนาหนริ
ครริสเตทยนดท ๆ เหลยู่านทนั้ททที่เมมืองโครรินธห์ (ขด้อ 5-7) ยวังอยยยู่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังตามททที่เปาโลบอกพวกเขาในบทททที่ 3 

ขด้อ 1-3 เพราะวยู่าพวกเขามทการแตกแยกกวัน พวกเขามทความขวัดแยด้งนวันั้นในตวัวแบบททที่เปาโลมท ตามททที่เขากลยู่าวไวด้ใน
โรม 7:14-17 ความขวัดแยด้งนวันั้นระหวยู่างเนมืนั้อหนวังกวับจริตวริญญาณททที่ถยกประกาศในกาลาเททย 5:17 การแตกแยกตยู่าง
ๆ ของพวกเขาเปป็นเรมืที่องเกทที่ยวกวับสริที่งททที่พวกเขาเหจ็นวยู่าเปป็นความเชมืที่อมวัที่นของจรริง กลรุยู่มหนนที่งรวักอปอลโลมากเสทยจน
พวกเขาชอบเปาโลไมยู่ไดด้ คนอมืที่น ๆ กจ็ไดด้รวับพรผยู่านทางเปโตร (เคฟาส) หรมือโดยเปาโลมากกวยู่าและปกปป้องพวก
เขาอยยู่างแขจ็งแรง บางคนกจ็ภาคภยมริใจในพระครริสตห์เหนมือคนทวันั้งปวงจนพวกเขาไมยู่สนใจนวักเทศนห์ททที่ไดด้รวับการเจริม
ของพระเจด้าคนใดเลย

จากความผริดพลาดของพวกเขา ขอใหด้เราเรทยนรยด้วยู่าพระเจด้าทรงเลมือกและใชด้คนหลากหลายประเภท 
ผยด้คนทวันั้งหมดของพระเจด้าตด้องการพวันธกริจอวันหลากหลายของนวักเทศนห์มากกวยู่าหนนที่งคน เปาโลไมยู่ไดด้มทโวหารดทมาก
เทยู่ากวับอปอลโล (กริจการ 18:24) และสภาพฝฝ่ายรยู่างกายของเขากจ็อยู่อนแอและคสาพยดของเขากจ็เปป็นททที่ดยถยก (2 คร. 



10:10) พวกเขากลยู่าว แตยู่เขากจ็บรริบยรณห์มากกวยู่าในเรมืที่องการทสางานหนวัก (2 คร. 11:23) และไมยู่ไดด้ดด้อยกวยู่าพวก
อวัครทยตคนเดยู่น ๆ เลย เปโตรไดด้ใชด้เวลาสามปปีครนที่งกวับพระเยซย เปป็นตวัวเอกในอวัครทยตพวกแรกนวันั้น ไดด้เทศนาททที่เทศ
กาลเพจ็นเทคอสตห์ แตยู่ตยู่อมาชนะจริตวริญญาณไดด้นด้อยกวยู่าเปาโล พระเจด้าทรงใชด้พวกเขาทรุกคน ทรุกคนเปป็นสยู่วนหนนที่ง
แหยู่งแผนการของพระองคห์ ขอใหด้เราขอบครุณพระเจด้าสสาหรวับผยด้ททที่ประกอบดด้วยพระวริญญาณแตยู่ไมยู่ไดด้เลยู่าเรทยน
อยยู่าง D.L.Moody และผยด้ททที่มทการศนกษาอยยู่าง R.A. Torrey สสาหรวับผยด้ททที่หยาบกระดด้างแตยู่นยู่าตมืที่นตาอยยู่าง Billy 
Sunday และผยด้ททที่มทของประทาน สงยู่างามและรด้อนรนอยยู่าง George W. Truett

ความเปป็นนนั้สาหนนที่งใจเดทยวกวันในทยู่ามกลางเหลยู่าครริสเตทยนมทความสสาควัญมากจรริง ๆ! ไมยู่ตด้องสงสวัยเลยวยู่า
สยู่วนสสาควัญของพระพรในเทศกาลเพจ็นเทคอสตห์นวันั้น ทวันั้งสาเหตรุและผลกระทบ คมือขด้อเทจ็จจรริงททที่วยู่าพวกสาวก
 “พรด้อมใจกวัน” อยยยู่เสมอ (กริจการ 1:14; 2:1; 2:46; 4:24; 5:12) ผยด้ททที่แขจ็งแรงควรชยู่วยเหลมือและชยู่วยผยด้ททที่อยู่อนแอ
ใหด้กลวับตวันั้งตวัวไดด้อทก (ยอหห์น 13:14; กท. 6:1) 

มวันคมือความเปป็นนนั้สาหนนที่งใจเดทยวกวันของพระวริญญาณททที่เราแสวงหา ไมยู่ใชยู่ความเปป็นแบบเดทยวกวันหมด
แบบขมืนใจ แบบมทกสาหนดการในดด้านบรุคลริกภาพและของประทานและความเหจ็นตยู่าง ๆ แตยู่เปป็นความเปป็นหนนที่ง
เดทยวกวันของผยด้คนททที่ “พยายามรวักษาความเปป็นอวันหนนที่งอวันเดทยวกวันของพระวริญญาณในการผยกมวัดแหยู่งสวันตริสรุข” 
เราถยกบอกในเอเฟซวัส 4:3-16:

“มทกายเดทยวและมทพระวริญญาณองคห์เดทยว เหมมือนอยยู่างททที่พวกทยู่านถยกเรทยกในความหววังอวันเดทยวแหยู่ง
การทรงเรทยกของพวกทยู่าน องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าองคห์เดทยว ความเชมืที่อเดทยว บวัพตริศมาเดทยว พระเจด้าองคห์เดทยวและ
พระบริดาของคนทวันั้งสรินั้น ผยด้ทรงอยยยู่เหนมือสริที่งสารพวัด และทวัที่วสริที่งสารพวัด และในพวกทยู่านทวันั้งสรินั้น แตยู่พระครุณโปรด
ประทานแกยู่เราทรุก ๆ คนตามขนาดแหยู่งของประทานของพระครริสตห์ เหตรุฉะนวันั้นพระองคห์จนงตรวัสวยู่า ‘เมมืที่อพระองคห์
ไดด้เสดจ็จขนนั้นสยยู่เบมืนั้องสยง พระองคห์ไดด้ทรงนสาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอทก และไดด้ประทานของประทานทวันั้งหลายแกยู่
มนรุษยห์’ (บวัดนทนั้ ททที่พระองคห์ไดด้เสดจ็จขนนั้นไปนวันั้น จะหมายความวยู่าอะไรเลยู่า นอกจากวยู่าพระองคห์ไดด้เสดจ็จลงไปสยยู่
บรรดาเบมืนั้องตที่สาของแผยู่นดรินโลกกยู่อนดด้วย พระองคห์ผยด้ไดด้เสดจ็จลงไปนวันั้น กจ็เปป็นองคห์เดทยวกวันกวับททที่ไดด้เสดจ็จขนนั้นไปเหนมือ
ฟป้าสวรรคห์ทวันั้งปวงดด้วย เพมืที่อพระองคห์จะไดด้เตจ็มอยยยู่ทวัที่วสริที่งสารพวัด) และพระองคห์ไดด้ประทานใหด้บางคนเปป็นอวัครทยต 
บางคนเปป็นผยด้พยากรณห์ บางคนเปป็นผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐ และบางคนเปป็นศริษยาภริบาล และอาจารยห์ เพมืที่อ
เตรทยมพวกวริสรุทธริชนใหด้ดทพรด้อม สสาหรวับงานแหยู่งการรวับใชด้ เพมืที่อเสรริมสรด้างพระกายของพระครริสตห์ใหด้จสาเรริญขนนั้น 
จนกวยู่าพวกเราทรุกคนจะมาถนงความเปป็นอวันหนนที่งอวันเดทยวกวันแหยู่งความเชมืที่อนวันั้น และแหยู่งความรยด้เกทที่ยวกวับพระบรุตร
ของพระเจด้า มาสยยู่การเปป็นคนดทพรด้อม มาสยยู่ขนาดแหยู่งความเปป็นผยด้ใหญยู่แหยู่งความครบบรริบยรณห์ของพระครริสตห์ เพมืที่อ
พวกเราจะไมยู่เปป็นเดจ็กอทกตยู่อไป ททที่ถยกซวัดไปซวัดมา และถยกหอบไปทวัที่วดด้วยสายลมแหยู่งคสาสวัที่งสอนทรุกอยยู่าง โดยกล
อรุบายของมนรุษยห์ และเลยู่หห์เหลทที่ยมอวันฉลาดหลวักแหลม ซนที่งโดยสริที่งเหลยู่านทนั้พวกเขาคอยซรุยู่มรอเพมืที่อททที่จะหลอกลวง แตยู่



โดยการพยดความจรริงในความรวัก จะจสาเรริญขนนั้นเขด้าในพระองคห์ในสริที่งสารพวัด ผยด้ทรงเปป็นศทรษะนวันั้น นวัที่นคมือพระครริสตห์
ซนที่งจากพระองคห์นวันั้น รยู่างกายทวันั้งสรินั้นททที่ถยกเชมืที่อมตยู่อกวันสนริทและผยกพวันกวันโดยสริที่งททที่ทรุก ๆ ขด้อตยู่อจวัดหาใหด้ ตามการก
ระทสากริจททที่ไดด้ผลตามททที่ตวันั้งใจไวด้ในขนาดแหยู่งอววัยวะทรุกสยู่วน ทสาใหด้รยู่างกายนวันั้นจสาเรริญขนนั้นไปสยยู่การเสรริมสรด้างรยู่างกาย
นวันั้นเองในความรวัก”

ลยก ๆ ของพระเจด้ามทหลายสริที่งททที่เหมมือนกวันมากเสทยจนการรยู่วมสามวัคคทธรรมควรนยู่ารวักเสมอ ททที่เมมืองอริน
ชอน ประเทศเกาหลท ผมไดด้เทศนาแกยู่เหลยู่าชายสยงววัยมทเคราททที่นวัที่งขวัดสมาธริอยยยู่บนพมืนั้นครริสตจวักรททที่ขวัดมวัน และแกยู่
ครริสเตทยนหนรุยู่มสาวททที่นวัที่งอยยยู่บนแถวททที่นวัที่งดด้านหลวัง ผมไดด้เทศนาโดยยมืนเทด้าเปลยู่าอยยยู่บนหมอนใบหนนที่ง แตยู่พระเจด้าไดด้
ประทานนนั้สาตา การกลวับใจใหมยู่ ความรอด และการชมืที่นชมยรินดทรยู่วมกวันใหด้แกยู่เรา ผยด้คนของพระเจด้าเปป็นผยด้คนของ
ผม ผมตด้องรวักพวกเขา มทสามวัคคทธรรมรยู่วมกวับพวกเขาในททที่ใดกจ็ตามททที่ผมทสาไดด้ เราพยดกวันคนละภาษาแตยู่มทพระผยด้
ชยู่วยใหด้รอดองคห์เดทยวกวันและความรอดแบบเดทยวกวัน เราแตยู่งกายตยู่างกวันแตยู่ใจของเราเหมมือนกวัน

เปาโลไดด้ใหด้บวัพตริศมาผยด้เชมืที่อสองสามคนดด้วยตวัวเอง คนอมืที่น ๆ กจ็ไดด้รวับบวัพตริศมาจากนวักเทศนห์คนอมืที่น ๆ 
อยยู่างแนยู่นอน แตยู่สายใยอวันอยู่อนโยนททที่คน ๆ หนนที่งอาจรยด้สนกตยู่อเปาโลผยด้ซนที่งใหด้บวัพตริศมาบางคน หากมวันนสาไปสยยู่การ
แบยู่งพรรคแบยู่งพวก กจ็ทสาใหด้เปาโลเศรด้าใจ เปาโลมา “มริใชยู่เพมืที่อใหด้บวัพตริศมา แตยู่เพมืที่อประกาศขยู่าวประเสรริฐ” นวัที่นไมยู่
ไดด้หมายความวยู่าเขาไมยู่ไดด้สอนผยด้เชมืที่อใหมยู่ทรุกคนใหด้เชมืที่อฟฝงพระครริสตห์ในเรมืที่องนทนั้ เขาสอน แตยู่มทกลยู่าวไวด้เกทที่ยวกวับพระ
เยซยเชยู่นกวันวยู่าพระองคห์ไดด้เสดจ็จมา “เพมืที่อจะแสวงหาและชยู่วยผยด้ซนที่งหลงหายไปนวันั้นใหด้รอด” (ลยกา 19:10) พระองคห์ 
“ไดด้เสดจ็จเขด้ามาในโลกเพมืที่อจะทรงชยู่วยคนบาปทวันั้งหลายใหด้รอด” (1 ทธ. 1:15) กระนวันั้นทวันั้งพระเยซยและเปาโลกจ็
สอนวยู่าบวัพตริศมาของผยด้เชมืที่อเปป็นสริที่งททที่ถยกตด้องและถยกบวัญชาใหด้กระทสา แมด้วยู่าบวัพตริศมาไมยู่ใชยู่จรุดประสงคห์หลวักของ
พระเยซยและเปาโลกจ็ตาม บวัพตริศมาเปป็นเรมืที่องรองของพระบวัญชาอวันยริที่งใหญยู่นวันั้น การชยู่วยผยด้คนใหด้รวับความรอดเปป็น
เรมืที่องหลวักและมทความสสาควัญมากกวยู่าอยยู่างหาททที่สรุดมริไดด้

___________________
ขจ้อ 18-25:

1:18 ดด้วยวยู่าการประกาศเรมืที่องกางเขนนวันั้นสสาหรวับ
คนทวันั้งหลายททที่กสาลวังจะพรินาศกจ็เหจ็นเปป็นเรมืที่องโงยู่เขลา 
แตยู่สสาหรวับพวกเราซนที่งรอดแลด้วกจ็เหจ็นวยู่าการประกาศ
เรมืที่องกางเขนนวันั้นเปป็นฤทธานรุภาพของพระเจด้า
1:19 เพราะมทเขทยนไวด้แลด้ววยู่า ‘เราจะทสาลายสตริ
ปฝญญาของคนมทปฝญญา และจะทสาใหด้ความเขด้าใจ
ของคนรอบคอบสยญสรินั้นไป’

1:20 คนมทปฝญญาอยยยู่ททที่ไหน อาลวักษณห์อยยยู่ททที่ไหน นวัก
โตด้ปฝญหาแหยู่งโลกนทนั้อยยยู่ททที่ไหน พระเจด้ามริไดด้ทรง
กระทสาปฝญญาแหยู่งโลกนทนั้ใหด้โฉดเขลาไปแลด้วหรมือ
1:21 เพราะวยู่าหลวังจากนวันั้นในพระสตริปฝญญาของ
พระเจด้าโลกโดยอาศวัยปฝญญาไมยู่ไดด้รยด้จวักพระเจด้า กจ็
เปป็นททที่พอพระทวัยของพระเจด้าโดยความโงยู่เขลาแหยู่ง
การประกาศททที่จะชยู่วยคนทวันั้งหลายททที่เชมืที่อใหด้รอด



1:22 ดด้วยวยู่าพวกยริวเรทยกรด้องหมายสสาควัญ และ
พวกกรทกเสาะหาสตริปฝญญา
1:23 แตยู่พวกเราประกาศพระครริสตห์ผยด้ทรงถยกตรนงททที่
กางเขนนวันั้น สสาหรวับพวกยริวกจ็เปป็นหรินสะดรุด และ
สสาหรวับพวกกรทกกจ็เปป็นความโงยู่เขลา
1:24 แตยู่สสาหรวับคนทวันั้งหลายซนที่งถยกเรทยกนวันั้น ทวันั้งพวก

ยริวและพวกกรทก พระครริสตห์ทรงเปป็นฤทธานรุภาพ
ของพระเจด้าและพระสตริปฝญญาของพระเจด้า
1:25 เพราะวยู่าความโงยู่เขลาของพระเจด้ามทปฝญญายริที่ง
กวยู่ามนรุษยห์ทวันั้งหลาย และความอยู่อนแอของพระเจด้า
กจ็เขด้มแขจ็งยริที่งกวยู่ามนรุษยห์ทวันั้งหลาย

ปปัญญาของมนนุษยธคมือความโงล่เขลาสนาหรจับพระเจจ้า
“ดด้วยวยู่าการประกาศเรมืที่องกางเขนนวันั้น…เรมืที่องโงยู่เขลา” (ขด้อ 18) สสาหรวับคนททที่ไมยู่รอด กางเขนนวันั้นคมือความ

โงยู่เขลาและไมยู่นยู่าดนงดยดเลยสสาหรวับความคริดททที่อยยยู่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวัง และหลวักคสาสอนนวันั้นกจ็โงยู่เขลา มนรุษยห์โดยสวันดานกจ็
เยยู่อหยริที่งเหลมือเกริน ชอบธรรมในสายตาตวัวเองเหลมือเกริน Robert Ingersoll ผยด้ไมยู่เชมืที่อนวันั้นไดด้กลยู่าวเกทที่ยวกวับกางเขน
วยู่า “ตายผริดคนแลด้ว” เขาบอกวยู่าตวันั้งแตยู่เปป็นเดจ็กเขาเกลทยดแนวคริดททที่วยู่าคนอมืที่นตด้องลงแรงเพมืที่อใหด้เขาไดด้รวับความ
รอด Dr. George Buttrick ผยด้ไมยู่เชมืที่อชมืที่อกระฉยู่อน กลยู่าวเกทที่ยวกวับพระเจด้าผยด้ทรงเรทยกรด้องการถวายบยชาเพมืที่อไถยู่โทษ
วยู่า “พระเจด้าของครุณคมือมารรด้ายของผม” (The Christian Fact and Modern Doubt) และเขาเดรินออกไป
ขณะนวักเทศนห์ตามพระควัมภทรห์ทยู่านหนนที่งอธริบายโรม 5:7,8 มนรุษยห์ธรรมดาททที่ไมยู่ยอมกลวับใจใหมยู่อด้างวยู่ามนรุษยห์เปป็น
คนดท สมควรไดด้ไปสวรรคห์ ไมยู่ตด้องการการไถยู่โทษ ไมยู่ตด้องการการบวังเกริดใหมยู่ แตยู่พระเจด้าทรงเปปิดเผยวยู่ากางเขน
นวันั้นเปปีฝั่ยมดด้วยสงยู่าราศท เชยู่นเดทยวกวับความรวักของพระเจด้าซนที่งไดด้จวัดหาความรอดใหด้แกยู่เหลยู่าคนบาปผยด้มทความผริดททที่
กลวับใจ

“สตริปฝญญาของคนมทปฝญญา…” (ขด้อ 19) พวกคนเฉลทยวฉลาด นวักวริทยาศาสตรห์ ชาวโลกกลยู่าววยู่า 
“วริววัฒนาการ ไมยู่มทการเนรมริตสรด้าง” เขากลยู่าววยู่ามนรุษยห์ และชทวริตอมืที่น ๆ ทวันั้งหมด ไดด้ผรุดขนนั้นมา “จากพลวังททที่แฝงอยยยู่
ภายใน” คนเฉลทยวฉลาดมองมนรุษยห์วยู่าพวัฒนาขนนั้นมาจากสวัตวห์และไตยู่ขนนั้นไปโดยวริววัฒนาการของตวัวเองและไมยู่ไดด้ถยก
สรด้างตามแบบพระฉายของพระเจด้า ไมยู่ไดด้ตกตที่สา ไมยู่ไดด้เสทยหาย คนมทปฝญญาของโลกนทนั้ยมืนตวัดสรินพระควัมภทรห์ พระ
วจนะของพระเจด้า! สตริปฝญญาของพระเจด้ากลยู่าววยู่าทางขนนั้นนวันั้นคมือตด้องลง ทางททที่จะไดด้รวับคมือตด้องใหด้ ทางไปสยยู่ความ
ยริที่งใหญยู่คมือตด้องเปป็นผยด้รวับใชด้ สตริปฝญญาของมนรุษยห์กยู่อใหด้เกริดคนอยยู่างฮริตเลอรห์, Tom Paine, Bishop Pike สตริ
ปฝญญาของพระเจด้ากยู่อใหด้เกริดคนอยยู่างเปาโล หรมือ D.L.Moody หรมือ Sam Jones

โลกกลยู่าวรยู่วมกวับ John Dewey และ Benjamin Spock และกบฏคนอมืที่น ๆ วยู่า อยยู่าไปยวับยวันั้งความ
ปรารถนาตยู่าง ๆ ของครุณเลย อยากทสาอะไรกจ็ทสา อยยู่ามทระเบทยบวรินวัย อยยู่ามทโทษประหารชทวริตสสาหรวับการฆยู่าคน 
อยยู่าเทศนากลยู่าวโทษบาป อยยู่าทสาใหด้ผยด้คนขวัดเคมืองใจ

สตริปฝญญาของพระเจด้ากลยู่าววยู่า จงฝฝึกวรินวัยลยก ๆ จงยนดมวัที่นในคสาสวัตยห์แหยู่งชทวริตคยยู่ไมยู่วยู่าจะมทความสรุขหรมือไมยู่



จงปฏริบวัตริตามกฎหมาย จงเคารพผยด้มทอสานาจ จงเตมือนเกทที่ยวกวับการพริพากษาททที่จะมา จงจสาไวด้วยู่าคนเราเกทที่ยวสริที่งททที่
ตนหวยู่าน

“...โลกโดยอาศวัยปฝญญาไมยู่ไดด้รยด้จวักพระเจด้า” (ขด้อ 21) สเปอรห์เจทยนกลยู่าวไวด้วยู่ามนรุษยห์ธรรมดานวันั้นมท
แนวคริดแบบอารห์มริเนทยน อยากลงแรงเพมืที่อรวับความรอด ไดด้ความดทความชอบสสาหรวับการงานและครุณความดทของ
ตน ดวังนวันั้นฟารริสทคนนวันั้นในลยกา 18 ททที่โอด้อวดในพระวริหาร จนงเปป็นมนรุษยห์ธรรมดา เชยู่นเดทยวกวับนวักศาสนาคนนวันั้นใน
มวัทธริว 7:21,22 ททที่อยากไดด้หนด้าสสาหรวับการขวับพวกผทออกและการทสา “การงานมหวัศจรรยห์เปป็นอวันมาก” แตยู่กจ็ถยก
สยู่งไปเสทยจากสวรรคห์ และพระครริสตห์ไมยู่ทรงยอมรวับ คนเกจ็บภาษทผยด้นยู่าสงสารคนนวันั้นในพระวริหารททที่ทยลขอพระ
เมตตา หญริงโสเภณทททที่สสานนกผริดคนนวันั้นททที่พระบาทของพระเยซยในมมืนั้อเยจ็นททที่บด้านเบธานทในลยกา 7:36-40 คนเหลยู่านทนั้
เปป็นสวัญลวักษณห์และตวัวอยยู่างของพระครุณและของสตริปฝญญาของพระเจด้า

“...ททที่จะชยู่วยคนทวันั้งหลายททที่เชมืที่อใหด้รอด” (ขด้อ 21) ความคริดแบบเนมืนั้อหนวังกลยู่าววยู่า, จงชยู่วยคนเหลยู่านวันั้นททที่
สวัตยห์ซมืที่อใหด้รอด จงชยู่วยคนเหลยู่านวันั้นททที่สมควรไดด้รวับความรอด จงชยู่วยคนเหลยู่านวันั้นททที่ไดด้รวับบวัพตริศมาหรมือศทลยมืนยวัน
แลด้วใหด้รอด จงชยู่วยคนเหลยู่านวันั้นททที่ดสารงอยยยู่ในพวันธสวัญญานวันั้นใหด้รอด สตริปฝญญาของพระเจด้ากจ็นยู่ารวักและเรทยบงยู่าย
เหลมือเกริน! คนเราแคยู่พนที่งพาพระครริสตห์ วางใจในพระองคห์ พระผยด้ชยู่วยใหด้รอดผยด้ทรงไถยู่โทษของเรา และเขากจ็ไดด้รวับ
ความรอด! นวัที่นคมือสตริปฝญญาของพระเจด้า

“พวกยริวเรทยกรด้องหมายสสาควัญ…” (ขด้อ 22) คสาพยากรณห์มากมายเหลยู่านวันั้นของพระควัมภทรห์ ซนที่งถยกทสาใหด้
สสาเรจ็จจรริงแลด้วในพระครริสตห์ จยงใจพวกยริวททที่ไมยู่เชมืที่อไหม? ไมยู่ “เพราะถด้าทยู่านทวันั้งหลายไดด้เชมืที่อโมเสส ทยู่านทวันั้งหลายกจ็
คงจะเชมืที่อเราไปแลด้ว เพราะโมเสสไดด้เขทยนกลยู่าวถนงเรา” พระเยซยตรวัส (ยอหห์น 5:46) แมด้กระทวัที่งในนรก เศรษฐทคน
นวันั้นททที่ไมยู่ไดด้บวังเกริดใหมยู่กจ็อยากไดด้การอวัศจรรยห์หนนที่งเพมืที่อพทที่นด้องหด้าคนของเขาททที่มทพระควัมภทรห์ภาคพวันธสวัญญาเดริมอยยยู่
แลด้ว พวกยริวกลยู่าวแกยู่พระเยซยวยู่า “อาจารยห์เจด้าขด้า พวกขด้าพเจด้าอยากจะเหจ็นหมายสสาควัญอวันหนนที่งจากทยู่าน” (มธ.
12:38) แตยู่ไมยู่ประทานหมายสสาควัญใดใหด้เลยนอกจากการคมืนพระชนมห์ของพระครริสตห์ พวกเขากลยู่าววยู่า “ใหด้เขา
ลงมาจากกางเขนเดทดี๋ยวนทนั้เถริด และพวกเราจะเชมืที่อเขา” (มธ. 27:42) โดยหลวับหยหลวับตาเพริกเฉยขด้อเทจ็จจรริงททที่วยู่า
นวัที่นคงจะยกเลริกแผนการไถยู่ของพระเจด้าและไมยู่พริสยจนห์ความเปป็นพระเจด้าของพระองคห์

“พวกกรทกเสาะหาสตริปฝญญา” (ขด้อ 22) ดวังนวันั้นพวกนวักวริชาการดด้านพระควัมภทรห์จนงทสาตามแบบอยยู่างของ
พวกนวักปรวัชญากรทก พวกคนไมยู่เชมืที่อสมวัยใหมยู่ตริดตามความเหจ็น “แบบนวักวริชาการ” แทนททที่พระวจนะของพระเจด้า

_____________
ขจ้อ 26-31:

1:26 ดด้วยวยู่าพวกทยู่านไดด้เหจ็นการทรงเรทยกของพวก
ทยู่าน พทที่นด้องทวันั้งหลาย วยู่ามทคนมทปฝญญาตามเนมืนั้อหนวัง

นด้อยคน มทผยด้มทอสานาจนด้อยคน มทคนททที่มทตระกยลสยง
นด้อยคน ททที่ถยกเรทยก



1:27 แตยู่พระเจด้าไดด้ทรงเลมือกสริที่งทวันั้งหลายททที่โงยู่เขลา
ของโลกเพมืที่อทสาใหด้คนมทปฝญญาสวับสน และพระเจด้า
ไดด้ทรงเลมือกสริที่งทวันั้งหลายททที่อยู่อนแอของโลกเพมืที่อทสาใหด้
สริที่งทวันั้งหลายซนที่งมทอสานาจสวับสน
1:28 และสริที่งทวันั้งหลายททที่ตที่สาตด้อยของโลก และสริที่งทวันั้ง
หลายซนที่งถยกเหยทยดหยาม พระเจด้าทรงเลมือกไวด้ ใชยู่
แลด้ว และสริที่งทวันั้งหลายซนที่งมริไดด้เปป็น เพมืที่อกระทสาสริที่งทวันั้ง
หลายซนที่งเปป็นอยยยู่แลด้วใหด้ลด้มเหลวไป

1:29 เพมืที่อไมยู่ใหด้เนมืนั้อหนวังใด ๆ อวดตยู่อพระพวักตรห์
พระองคห์ไดด้
1:30 แตยู่โดยพระองคห์พวกทยู่านจนงอยยยู่ในพระเยซย
ครริสตห์ ผยด้ซนที่งโดยพระเจด้าทรงถยกตวันั้งไวด้ใหด้เปป็นสตริ
ปฝญญา และความชอบธรรม และการแยกตวันั้งไวด้ 
และการไถยู่ถอน สสาหรวับเราทวันั้งหลาย
1:31 เพมืที่อททที่วยู่า ตามททที่มทเขทยนไวด้แลด้ววยู่า ‘ผยด้ททที่โอด้อวด 
จงใหด้ผยด้นวันั้นอวดในองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าเถริด’

พระเจจ้าทรงเลมือกคนอล่อนแอ แลจ้วพระเจจ้ากก็ไดจ้รจับเกทยรตริ
“...คนมทปฝญญาตามเนมืนั้อหนวังนด้อยคน …มทคนททที่มทตระกยลสยงนด้อยคน” (ขด้อ 26) นวักชทวประววัตริทยู่านหนนที่ง

กลยู่าววยู่า “Billy Sunday คมือเสทยงหวัวเราะของพระเจด้าททที่มทตยู่อนวักเทศนห์เหลยู่านวันั้น” นวักเบสบอลททที่ไมยู่ไดด้เรทยนหนวังสมือ
ไดด้เทศนาแกยู่คนหลายลด้าน ขณะททที่พวกดจ็อกเตอรห์และบริชอปและนวักศาสนศาสตรห์ไมยู่มทคนฟฝงเลย บางครวันั้งพวกเขา
เยด้ยหยวันผยด้กลวับใจเชมืที่อหลายลด้านคนของครุณซวันเดยห์แตยู่กจ็อริจฉาเขา มยดทนั้ซนที่งจบ ป. 5 และสเปอรห์เจทยน ผยด้ซนที่งไมยู่เคยไป
เรทยนมหาลวัยเลย แสดงใหด้เหจ็นวยู่าพระเจด้าทรงเลมือกคนอยู่อนแอและทสาใหด้พวกเขาเขด้มแขจ็งในพละกสาลวังของ
พระองคห์ เพมืที่อพระเจด้าจะทรงไดด้รวับเกทยรตริ อวัครทยตสริบสองคนนวันั้นเปป็นคนททที่ “ขาดการศนกษาและเปป็นคนขาดความ
รยด้” เราอยู่านในกริจการ 4:13 แตยู่ปรุโรหริตใหญยู่ “สสานนกเกทที่ยวกวับคนทวันั้งสองนทนั้วยู่า คนทวันั้งสองไดด้เคยอยยยู่กวับพระเยซย”
(กริจการ 4:13) พระควัมภทรห์เชริดชยเหรทยญสตางคห์ของหญริงมยู่ายคนนวันั้น ไมด้เทด้าในมมือโมเสส ขนมปฝงหด้ากด้อนกวับปลา
สองตวัวซนที่งเปป็นมมืนั้อเททที่ยงของเดจ็กชายคนนวันั้นซนที่งเลทนั้ยงคนไดด้หด้าพวันคน ประตวักววัวผยด้อวันนวันั้นในมมือของผยด้วรินริจฉวัยชวัมการห์
(ผวฉ. 3:31)

คนมทปฝญญาและคนสยงศวักดริธิ์ไมยู่เยอะเลย! คนอยยู่างโมเสส, เปาโล, Torrey, Robert Dick Wilson, 
Machen, B.H. Carroll! แตยู่โมเสสตด้องมาสยยู่ความลด้มเหลวในอทยริปตห์และตด้อนแกะในทะเลทรายจนเขาอายรุแปด
สริบ และเปาโลตด้องมทหนามในเนมืนั้อหากเขาอยากถยกใชด้การไดด้มากททที่สรุด พระเยซยตรวัสวยู่า “ทยู่านทวันั้งหลายททที่เปป็นคน
ยากจนยยู่อมไดด้รวับพร” (ลยกา 6:20) แตยู่พระองคห์ตรวัสเชยู่นกวันวยู่า “บรรดาผยด้ททที่ยากจนในจริตวริญญาณยยู่อมไดด้รวับ
พร…” (มธ. 5:3) เศรษฐทคนนวันั้นอาจไปสวรรคห์ไดด้หากเขายากจนในจริตวริญญาณมากพอจนรยด้สนกสรินั้นหววังในครุณความ
ดทและทรวัพยห์สมบวัตริและยอมรวับความไพบยลยห์ของพระครริสตห์โดยความเชมืที่อ

“...คนอยู่อนแอ” ผยด้ททที่ “ถยกรวังเกทยจ” ผยด้ททที่ “ตที่สาตด้อย” คนหนรุยู่ม, บรุตรสาว, หรมือบยู่าว, สาวใชด้กจ็สามารถเตจ็ม
เปปีฝั่ยมดด้วยพระวริญญาณและพยากรณห์ในฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าไดด้เชยู่นเดทยวกวับผยด้เปป็นพยู่อ; บยู่าวเชยู่นเดทยวกวับนาย 
(กริจการ 2:17,18) หวัวขโมยตามแมยู่นนั้สา, Jerry McAuley; คนขทนั้เมา, Mel Trotter, และคนขทนั้เมา หวัวขโมยและ



อาชญากรอทกมากมายไดด้ถยกยกชยใหด้เปป็นพยานเพมืที่อพระเจด้า
“เพมืที่อไมยู่ใหด้เนมืนั้อหนวังใด ๆ อวดตยู่อพระพวักตรห์พระองคห์ไดด้” (ขด้อ 29) พระเจด้าทรงมทสตริปฝญญานวันั้นซนที่งคน

เขลาตด้องการ พระเจด้าทรงมทการไถยู่นวันั้นและประทานมวันใหด้ฟรท ๆ แกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่สมควรไดด้รวับมวัน พระองคห์
ทรงมทความชอบธรรมนวันั้นททที่ถยกยกใหด้และถยกถยู่ายทอดใหด้เพมืที่อแทนททที่ความผริดบาปของเรา พระองคห์ทรงมทการชสาระ
ใหด้บรริสรุทธริธิ์ททที่เราควรมท ทรงมทมวันสสาหรวับเรา- “เพราะวยู่าพระครริสตห์ทรงเปป็นจรุดจบของพระราชบวัญญวัตริ เพมืที่อความ
ชอบธรรมแกยู่ทรุกคนททที่เชมืที่อ” (รม. 10:4) เปาโลครที่สาครวญททที่พวกยริว “พยายามจะตวันั้งความชอบธรรมของตนเอง 
จนงไมยู่ยอมใหด้พวกเขาเองอยยยู่ใตด้อสานาจของความชอบธรรมของพระเจด้า” (รม. 10:3)



1 โครรินธธ 2
ขจ้อ 1-8:

2:1 และขด้าพเจด้า พทที่นด้องทวันั้งหลาย เมมืที่อขด้าพเจด้าไดด้มา
หาพวกทยู่าน กจ็ไมยู่ไดด้มาดด้วยความเลอเลริศแหยู่งคสาพยด
หรมือแหยู่งสตริปฝญญา โดยประกาศคสาพยานของ
พระเจด้าแกยู่พวกทยู่าน
2:2 เพราะวยู่าขด้าพเจด้าตวันั้งใจไวด้วยู่าจะไมยู่รยด้สริที่งใด ๆ ใน
ทยู่ามกลางพวกทยู่านเลย เวด้นแตยู่พระเยซยครริสตห์ และ
การททที่พระองคห์ทรงถยกตรนงททที่กางเขน
2:3 และขด้าพเจด้าไดด้อยยยู่กวับพวกทยู่านในความอยู่อน
กสาลวัง และในความกลวัว และในความตวัวสวัที่นเปป็นอวัน
มาก
2:4 และคสาพยดของขด้าพเจด้าและการประกาศของ
ขด้าพเจด้า ไมยู่ใชยู่ดด้วยถด้อยคสาอวันชวักชวนแหยู่งสตริปฝญญา
ของมนรุษยห์ แตยู่ในการแสดงออกของพระวริญญาณ
และของฤทธริธิ์เดช

2:5 เพมืที่อความเชมืที่อของพวกทยู่านจะไมยู่ไดด้ตวันั้งอยยยู่ในสตริ
ปฝญญาของมนรุษยห์ แตยู่อยยยู่ในฤทธริธิ์เดชของพระเจด้า
2:6 อยยู่างไรกจ็ดท พวกเรากลยู่าวสตริปฝญญาใน
ทยู่ามกลางคนทวันั้งหลายททที่เปป็นผยด้ใหญยู่แลด้ว แตยู่กจ็ไมยู่ใชยู่
สตริปฝญญาของโลกนทนั้ หรมือของพวกเจด้านายของโลก
นทนั้ ททที่เสมืที่อมสยญไป
2:7 แตยู่พวกเรากลยู่าวพระสตริปฝญญาของพระเจด้าใน
ขด้อลนกลวับ คมือพระสตริปฝญญาซนที่งทรงซยู่อนไวด้นวันั้น ซนที่ง
พระเจด้าไดด้ทรงแตยู่งตวันั้งไวด้กยู่อนสรด้างโลกใหด้เปป็นสงยู่า
ราศทของพวกเรา
2:8 ซนที่งไมยู่มทผยด้ใดในพวกเจด้านายของโลกนทนั้ไดด้รยด้จวัก
พระสตริปฝญญานวันั้น เพราะวยู่าถด้าพวกเขาไดด้รยด้จวักพระ
สตริปฝญญานวันั้นแลด้ว พวกเขากจ็คงจะไมยู่ตรนงองคห์พระผยด้
เปป็นเจด้าแหยู่งสงยู่าราศทไวด้ททที่กางเขน

เปาโลไมล่ไดจ้ใชจ้ถจ้อยคนาลล่อลวงแหล่งปปัญญาแบบมนนุษยธ
“ขด้าพเจด้าไดด้อยยยู่กวับพวกทยู่านในความอยู่อนกสาลวัง และในความกลวัว และในความตวัวสวัที่นเปป็นอวันมาก” (ขด้อ 

3) อวัครทยตเปาโลเคยมทใจกลด้าและไมยู่กลวัวเกรงในเกาะไซปรวัส (กริจการ 13:6-12), ในเมมืองอวันทริโอกในแควด้นปปิสริ
เดทย (กริจการ 13:40-46), ในเมมืองอริโคนทยยม (กริจการ 14:1-3) เขาและบารนาบวัสถยกเชมืที่อวยู่าเปป็นเหลยู่าเทพเจด้าใน
เมมืองลริสตราเพราะฤทธริธิ์เดชมหวัศจรรยห์ของตน และเมมืที่อเปาโลวางแผนวยู่าจะไปยวังกรรุงโรม เขากจ็เขทยนอยยู่างเปปีฝั่ยม
ชวัยชนะวยู่า “และขด้าพเจด้าแนยู่ใจวยู่า เมมืที่อขด้าพเจด้ามาหาพวกทยู่านนวันั้น ขด้าพเจด้าจะมาในความเตจ็มเปปีฝั่ยมดด้วยพระพร
แหยู่งขยู่าวประเสรริฐของพระครริสตห์” (รม. 15:29) แตยู่เมมืที่อเขามายวังเมมืองโครรินธห์ เขากจ็มา “ในความอยู่อนกสาลวัง และ
ในความกลวัว และในความตวัวสวัที่นเปป็นอวันมาก” เขาไดด้ตวันั้งปณริธานอวันแรงกลด้า ในความหยู่วงใยของเขาเกทที่ยวกวับการ
อวยพรของพระเจด้า “วยู่าจะไมยู่รยด้สริที่งใด ๆ ในทยู่ามกลางพวกทยู่านเลย เวด้นแตยู่พระเยซยครริสตห์ และการททที่พระองคห์ทรง
ถยกตรนงททที่กางเขน”

เหตรุใดตด้องหวาดกลวัวเปป็นพริเศษเชยู่นนวันั้นเมมืที่อเขามายวังเมมืองโครรินธห์? อาจเพราะเขาไดด้รวับอริทธริพลจากขด้อ
เทจ็จจรริงททที่วยู่าเขาเพริที่งมาจากกรรุงเอเธนสห์ซนที่งเปป็นททที่ ๆ ผลลวัพธห์ฝฝ่ายวริญญาณมทเพทยงเลจ็กนด้อยและเปาโลจากมาพรด้อม



กวับผยด้เชมืที่อไมยู่กทที่คน: “และเมมืที่อคนทวันั้งหลายไดด้ยรินเรมืที่องการเปป็นขนนั้นมาจากความตายแลด้ว บางคนกจ็เยาะเยด้ย และคน
อมืที่น ๆ กลยู่าววยู่า “พวกเราจะฟฝงทยู่านอทกในเรมืที่องนทนั้” ดวังนวันั้นเปาโลจนงออกไปจากทยู่ามกลางพวกเขา” (กริจการ
17:32,33) ททที่กรรุงเอเธนสห์ เปาโลซนที่งประทวับใจททที่เขาไดด้อยยยู่ ณ ใจกลางแหยู่งความเฉลทยวฉลาดของโลก และเมมืที่อ
เผชริญหนด้ากวับเหลยู่านวักปรวัชญา, พวกเอปปิกยเรทยนและพวกสโตอริก, เขากจ็สาธยายและดยมทความรยด้มาก ๆ ในคสา
ปราศรวัยของเขา มวันจะดทกวยู่าไหมหากเขาประกาศขยู่าวประเสรริฐแหยู่งพระครริสตห์ผยด้ถยกตรนงกางเขนอยยู่างเรทยบงยู่าย
มากกวยู่า? นวัที่นเปป็นเหตรุผลหนนที่งไหมสสาหรวับผลลวัพธห์อวันเลจ็กนด้อยททที่กรรุงเอเธนสห์? เขาอาจคริดเชยู่นนวันั้น โอ ททที่เมมืองโครริน
ธห์ เขาจะตรงไปตรงมามากขนนั้นและประกาศขยู่าวประเสรริฐอยยู่างยมืนกรานมากขนนั้น

ดยเหมมือนวยู่าททที่กรรุงเอเธนสห์ เปาโลตด้องการการใหด้ความมวัที่นใจแบบพริเศษจากพระเจด้า ดวังนวันั้นในกริจการ 
18:9-11 พระเจด้าจนงประทานมวันใหด้ “แลด้วองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าไดด้ตรวัสกวับเปาโลในเวลากลางคมืนโดยทางนริมริตวยู่า 
“อยยู่ากลวัวเลย แตยู่จงกลยู่าวตยู่อไป และเจด้าอยยู่านริที่งเสทย เพราะวยู่าเราอยยยู่กวับเจด้า และจะไมยู่มทผยด้หนนที่งผยด้ใดตยู่อสยด้กวับเจด้า
เพมืที่อทสารด้ายเจด้า เพราะวยู่าเรามทคนจสานวนมากในเมมืองนทนั้” และทยู่านอยยยู่ททที่นวัที่นตยู่อไปเปป็นเวลาหนนที่งปปีกวับหกเดมือน โดย
สวัที่งสอนพระวจนะของพระเจด้าในทยู่ามกลางพวกเขา” เราทรุกคนตด้องจดจสาไวด้ ตามททที่อวัครทยตผยด้ไดด้รวับการดลใจทยู่าน
นทนั้ไดด้เนด้นยนั้สามาตลอดในบทททที่ 1 วยู่าพระเจด้าทรงชอบใชด้การคนททที่อยู่อนแอ คนททที่ซมืที่อ ๆ คนททที่ตรงไปตรงมา แทนททที่
ปฝญญาแบบมนรุษยห์และความเปป็นนวักวริชาการ

“...ในการแสดงออกของพระวริญญาณและของฤทธริธิ์เดช” (ขด้อ 4) โอ อยยู่าลมืมวยู่า มวันตด้องเปป็นฤทธริธิ์เดช
พระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์: “พระองคห์ประทานกสาลวังแกยู่คนอยู่อนเปลทนั้ย และแกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่มทกสาลวัง พระองคห์ทรง
เพริที่มแรงขนนั้น แมด้แตยู่เยาวชนทวันั้งหลายจะอยู่อนเปลทนั้ยและเหนจ็ดเหนมืที่อย และคนหนรุยู่ม ๆ จะลด้มลงททเดทยว แตยู่เขาทวันั้ง
หลายททที่รอคอยพระเยโฮวาหห์จะเสรริมเรทที่ยวแรงของพวกเขาใหมยู่ พวกเขาจะบรินขนนั้นดด้วยปปีกเหมมือนนกอรินทรททวันั้ง
หลาย พวกเขาจะวริที่งและไมยู่เหนจ็ดเหนมืที่อย และพวกเขาจะเดรินและไมยู่อยู่อนเปลทนั้ย” (อสย. 40:29-31) และเราตด้อง
จดจสาไวด้: “มริใชยู่ดด้วยกสาลวัง และมริใชยู่ดด้วยฤทธานรุภาพ แตยู่ดด้วยวริญญาณของเรา พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรวัส”
(ศคย. 4:6)

อยยู่างไรกจ็ตาม ครุณมทการเลยู่าเรทยน ความเปป็นนวักวริชาการ สตริปฝญญาแบบมนรุษยห์หรมือ? ฉะนวันั้นจงถยู่อมใจ
เหมมือนเดจ็กเลจ็ก ๆ ในการใชด้มวัน และจงแสวงหาการประทานฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์เปป็นพริเศษ

เราเชมืที่อไดด้วยู่าเปาโล เมมืที่อไปถนงเมมืองโครรินธห์ กจ็เปป็นเหมมือนพวกสาวกในกรรุงเยรยซาเลจ็มททที่แสวงหาการ
ประทานฤทธริธิ์ใหมยู่ตามอยยู่างเพจ็นเทคอสตห์และไมยู่มทขด้อสงสวัยเลยวยู่าเขาไดด้รวับมวันเหมมือนททที่พวกเขาไดด้รวับ: “และเมมืที่อ
พวกเขาอธริษฐานแลด้ว สถานททที่ซนที่งพวกเขาประชรุมอยยยู่นวันั้นไดด้หววัที่นไหว และพวกเขาทรุกคนเตจ็มเปปีฝั่ยมดด้วยพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธิ์ และพวกเขากลยู่าวพระวจนะของพระเจด้าดด้วยใจกลด้าหาญ” (กริจการ 4:31) พระเจด้าตด้องไดด้รวับ
เกทยรตรินวันั้น ไมยู่ใชยู่มนรุษยห์ เราไมยู่สงสวัยเลยวยู่าเปาโลตด้องผยู่านชยู่วงททที่ตรวจคด้นใจแบบจรริงจวังตอนททที่เขาทยลขอใหด้เอา



หนามในเนมืนั้อของเขาออกไปแตยู่ถยกปฏริเสธ พระเจด้าทรงอยากประทานพระครุณใหด้แกยู่ผยด้ททที่อยู่อนแอ ททที่อวดในความ
อยู่อนแอตยู่าง ๆ ของตนมากกวยู่า “เพมืที่อฤทธริธิ์เดชของพระครริสตห์จะไดด้สถริตอยยยู่บนขด้าพเจด้า” (2 คร. 12:1-10)

____________
ขจ้อ 9-16:

2:9 แตยู่ตามททที่มทเขทยนไวด้แลด้ววยู่า ‘นวัยนห์ตาไมยู่ไดด้เหจ็น 
และหยไมยู่ไดด้ยริน และไมยู่เคยไดด้เขด้าไปในใจของมนรุษยห์ 
สริที่งเหลยู่านวันั้นซนที่งพระเจด้าไดด้ทรงจวัดเตรทยมไวด้สสาหรวับคน
ทวันั้งหลายททที่รวักพระองคห์’
2:10 แตยู่พระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยสริที่งเหลยู่านวันั้นแกยู่พวก
เราโดยทางพระวริญญาณของพระองคห์ เพราะวยู่า
พระวริญญาณทรงตรวจคด้นสริที่งสารพวัด ใชยู่แลด้ว สริที่งลนั้สา
ลนกเหลยู่านวันั้นของพระเจด้า
2:11 ดด้วยวยู่าผยด้ใดเลยู่าหยวัที่งรยด้สริที่งตยู่าง ๆ ของมนรุษยห์นวันั้น
ไดด้ เวด้นแตยู่จริตวริญญาณของมนรุษยห์ซนที่งอยยยู่ในผยด้นวันั้นเอง
ฉวันใด สริที่งทวันั้งหลายของพระเจด้ากจ็ไมยู่มทผยด้ใดหยวัที่งรยด้ไดด้ 
เวด้นแตยู่พระวริญญาณของพระเจด้าฉวันนวันั้น
2:12 บวัดนทนั้ พวกเราไดด้รวับแลด้ว ไมยู่ใชยู่วริญญาณของ
โลก แตยู่เปป็นพระวริญญาณซนที่งมาจากพระเจด้า เพมืที่อ
พวกเราจะไดด้ทราบสริที่งตยู่าง ๆ ททที่พระเจด้าไดด้โปรด
ประทานโดยไมยู่คริดคยู่าแกยู่พวกเรา

2:13 ซนที่งสริที่งเหลยู่านวันั้นพวกเรากจ็กลยู่าวเชยู่นกวัน ไมยู่ใชยู่
ดด้วยบรรดาถด้อยคสาซนที่งปฝญญาของมนรุษยห์สวัที่งสอน แตยู่
ซนที่งพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ทรงสวัที่งสอน โดยเปรทยบ
เททยบสริที่งทวันั้งหลายททที่อยยยู่ฝฝ่ายจริตวริญญาณกวับเรมืที่องฝฝ่าย
จริตวริญญาณ
2:14 แตยู่มนรุษยห์ธรรมดาไมยู่รวับเอาสริที่งเหลยู่านวันั้นซนที่งเปป็น
ของพระวริญญาณของพระเจด้า เพราะสริที่งเหลยู่านวันั้น
เปป็นความโงยู่เขลาสสาหรวับเขา และเขาไมยู่สามารถ
ทราบสริที่งเหลยู่านวันั้นไดด้ เพราะวยู่าสริที่งเหลยู่านวันั้นตด้อง
สวังเกตโดยจริตวริญญาณ
2:15 แตยู่ผยด้ททที่อยยยู่ฝฝ่ายจริตวริญญาณชทนั้ขาดสริที่งสารพวัดไดด้ 
แตยู่ตวัวเขาเองไมยู่ถยกชทนั้ขาดโดยมนรุษยห์คนใดเลย
2:16 เพราะวยู่า ‘ผยด้ใดเลยู่าไดด้รยด้จวักพระทวัยขององคห์
พระผยด้เปป็นเจด้า เพมืที่อผยด้นวันั้นจะสอนพระองคห์ไดด้’ แตยู่
พวกเรากจ็มทพระทวัยของพระครริสตห์

ความจรริงฝฝ่ายวริญญาณทจันื้งหลายไมล่ถถูกคจ้นพบโดยแหลล่งททที่มา
แบบมนนุษยธแตล่ถถูกเปปิดเผย

ในททที่นทนั้อวัครทยตเปาโลเรริที่มตด้นคสาสอนททที่ละเอทยดมากททที่สรุดเกทที่ยวกวับการดลใจในภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ การ
ดลใจททที่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกยู่พวกอวัครทยตกยู่อนททที่ภาคพวันธสวัญญาไดด้ถยกเขทยน และการดลใจของพระควัมภทรห์ 
บางคนเทศนาเกทที่ยวกวับสงยู่าราศทตยู่าง ๆ แหยู่งสวรรคห์ ซนที่งพวกเขาคริดวยู่าถยกกลยู่าวถนงในขด้อ 9 แตยู่พวกเขาเขด้าใจผริด สริที่ง
วริเศษเหลยู่านวันั้น “ซนที่งพระเจด้าไดด้ทรงจวัดเตรทยมไวด้สสาหรวับคนทวันั้งหลายททที่รวักพระองคห์” อยยยู่ในพระควัมภทรห์ สงยู่าราศทตยู่าง 
ๆ แหยู่งการเปปิดเผยของพระเจด้าถยกพยดถนงตรงนทนั้ จงหมายเหตรุในททที่นทนั้วยู่ามทหลวักการททที่ยริที่งใหญยู่หลายประการ จงแนยู่ใจ
วยู่าครุณเหจ็นสริที่งนทนั้วยู่าพระควัมภทรห์ตามททที่เรามทนวันั้นไมยู่ไดด้มทแหลยู่งททที่มาจากมนรุษยห์ พระควัมภทรห์ไมยู่ไดด้มาจากมนรุษยห์แตยู่มาจาก



พระเจด้า
“นวัยนห์ตาไมยู่ไดด้เหจ็น…” (ขด้อ 9) ทางโทรทวัศนห์เรารวับชมรายการ “ขยู่าวจากเหลยู่าประจวักษห์พยาน” ทรุกคมืน 

นวัที่นไมยู่ใชยู่วริธทททที่เราไดด้พระควัมภทรห์มา ใครเลยู่าไดด้เหจ็นและสามารถบวันทนกในฐานะประจวักษห์พยานการทรงสรด้างจวักรวาล
และสริที่งสารพวัดททที่อยยยู่ในมวันในหกววัน ตามททที่ถยกบวันทนกในหนวังสมือปฐมกาล? ไมยู่มทใคร พระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยขด้อเทจ็จ
จรริงเหลยู่านวันั้นโดยพระวริญญาณของพระองคห์แกยู่โมเสส โมเสสทราบไดด้อยยู่างไรเกทที่ยวกวับลสาดวับพงศห์พวันธรุห์ของคนเหลยู่า
นวันั้นททที่เคยมทชทวริตอยยยู่กยู่อนนนั้สาทยู่วมโลกและรายชมืที่อลสาดวับพงศห์พวันธรุห์อมืที่น ๆ อทกยาวเหยทยดซนที่งไมยู่ไดด้ถยกบวันทนกไวด้กยู่อนหนด้า
โมเสส? เขาไดด้เหจ็นบวันทนกโบราณและควัดลอกพวกมวันหรมือ? ไมยู่ใชยู่ สริที่งเหลยู่านวันั้นไดด้ถยกเปปิดเผยโดยพระวริญญาณของ
พระเจด้า บวันทนกตยู่าง ๆ ของมนรุษยห์คงจะมทขด้อผริดพลาดแนยู่นอน และผยด้ควัดลอกททที่เปป็นมนรุษยห์คงจะทสาผริดพลาดททที่ไหน
สวักแหยู่ง ไมยู่เลย สริที่งวริเศษทวันั้งหลายถยกเตรทยมไวด้สสาหรวับเราในพระควัมภทรห์ “นวัยนห์ตาไมยู่ไดด้เหจ็น”

บวันทนกเหตรุการณห์ททที่พระกริตตริครุณทวันั้งสทที่เลยู่มใหด้เกทที่ยวกวับพระเยซยททที่ทรงเลทนั้ยงฝยงชน หรมือเดรินบนนนั้สา หรมือทสาใหด้
ลมพายรุสงบดด้วยคสาตรวัสเดทยว หรมือทสาใหด้คนตายเปป็นขนนั้น-สริที่งเหลยู่านทนั้ถยกบวันทนกตามททที่มวัทธริว มาระโก ลยกา และ
ยอหห์นเหจ็นพวกมวันหรมือ? ไมยู่เลย พยานททที่เปป็นมนรุษยห์ไมยู่เพทยงพอ เหตรุการณห์เหลยู่านวันั้นถยกเปปิดเผยโดยพระวจนะของ
พระเจด้า

Dr. Harry Rimmer บอกเลยู่าเกทที่ยวกวับเดจ็กชายคนหนนที่งททที่รายงานวยู่าตนไดด้เหจ็นชายคนหนนที่งทสามด้าตวัวหนนที่ง
ขนนั้นมา เขาเพริที่งตอกตะปยบนเทด้าของมด้าตวัวนวันั้นเสรจ็จเอง เดจ็กชายประกาศ แตยู่ชยู่างตทเหลจ็กคนหนนที่งเพริที่งตอกตะปยบน
เกมือกมด้าแคยู่นวันั้น พยานททที่เปป็นมนรุษยห์เชมืที่อถมือไมยู่ไดด้ ครวันั้งหนนที่งหลวังจากอรุบวัตริเหตรุทางรถยนตห์ททที่ถนงชทวริต ผยด้เขทยนคนนทนั้ถยก
ขอใหด้ระบรุรยปพรรณรถยนตห์ควันหนนที่ง ภายใตด้คสาสวัตยห์ปฏริญาณผมไดด้รายงานวยู่ารถควันนวันั้นสทดสา ภายใตด้คสาสวัตยห์
ปฏริญาณผยด้ชยู่วยนายอสาเภอททที่ลากรถควันนวันั้นเขด้ามาประกาศวยู่ามวันเปป็นรถสทเขทยว เราทวันั้งคยยู่ไปดยรถ-มวันเปป็นสทฟป้าเขด้ม! 
แมด้แตยู่ประจวักษห์พยานททที่เปป็นมนรุษยห์ททที่ระมวัดระววังและเฉลทยวฉลาด กจ็ยวังเชมืที่อถมือไมยู่ไดด้ขนาดนวันั้นเลย นวัที่นไมยู่ใชยู่แหลยู่ง
ททที่มาททที่ดทพอสสาหรวับการเปปิดเผยของพระเจด้า พระควัมภทรห์ไมยู่ใชยู่ผลลวัพธห์แหยู่งรายงานของมนรุษยห์ผยด้เปป็นประจวักษห์พยาน

เปป็นความจรริงททที่วยู่าเรามทบวันทนกของพระเจด้าททที่วยู่าผยด้คนมากมายไดด้เหจ็นพระเยซยวยู่าทรงพระชนมห์อยยยู่หลวังจาก
การคมืนพระชนมห์ของพระองคห์ พระวริญญาณของพระเจด้าทรงเปป็นผยด้ตรวัสเชยู่นนวันั้น ไมยู่ใชยู่พยานเหลยู่านทนั้ (1 คร. 
15:1-8) ยอหห์นผยด้เปป็นททที่รวักไดด้รายงานใน 1 ยอหห์น 1:1 และ 2 วยู่า “ซนที่งไดด้ทรงเปป็นอยยยู่ตวันั้งแตยู่เรริที่มแรก ซนที่งพวกเรา
ไดด้ยริน ซนที่งพวกเราไดด้เหจ็นกวับตาของพวกเรา ซนที่งพวกเราไดด้พรินริจดย และมมือของพวกเราไดด้จวับตด้อง เกทที่ยวกวับพระวา
ทะแหยู่งชทวริต (ดด้วยวยู่าชทวริตนวันั้นไดด้ปรากฏ และพวกเราไดด้เหจ็นชทวริตนวันั้นและเปป็นพยาน และสสาแดงชทวริตนริรวันดรห์นวันั้นแกยู่
พวกทยู่าน ซนที่งไดด้ดสารงอยยยู่กวับพระบริดา และไดด้ปรากฏแกยู่พวกเรา)...” นวัที่นกจ็เชมืที่อถมือไดด้อยยู่างสมบยรณห์ ไมยู่ใชยู่เพราะวยู่า
ยอหห์นไดด้เหจ็นพระเยซยหรมือไดด้สวัมผวัสพระองคห์แตยู่เพราะวยู่าพระวริญญาณของพระเจด้าตรวัสแลด้ววยู่ายอหห์นไดด้เหจ็น
พระองคห์และจวับตด้องพระองคห์ และสริที่งททที่เรามทคมือถด้อยคสาของพระวริญญาณของพระเจด้า ไมยู่ใชยู่แคยู่ถด้อยคสาของยอหห์น 



ยอหห์นพยดความจรริงเพราะวยู่าพระวริญญาณของพระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยคสาพยานนวันั้นและเขากจ็รายงานมวันอยยู่างสวัตยห์
จรริง

“...และหยไมยู่ไดด้ยริน” (ขด้อ 9) พระควัมภทรห์ไมยู่ไดด้ตวันั้งอยยยู่บนคสาพยานของสริที่งททที่ผยด้คนไดด้ยรินมา ใครบางคนเชมืที่อ
ตามอยยู่างททที่บริดาครริสตจวักรทยู่านหนนที่งเคยเสนอแนะ วยู่ามาระโกเคยอยยยู่กวับเปโตร และเปโตรบอกมาระโกเกทที่ยวกวับ
สริที่งเหลยู่านวันั้นททที่เกริดขนนั้นในพระกริตตริครุณนวันั้น มาระโกจนงบวันทนกสริที่งเหลยู่านวันั้นลงไปแทนเปโตร ไมยู่ใชยู่เลย! มาระโกไดด้รวับ
การดลใจจากพระเจด้าโดยตรง ถด้อยคสาเหลยู่านวันั้นเปป็นถด้อยคสาของพระเจด้า ใครบางคนคริดวยู่าลยกาคงไดด้รวับเรมืที่องททที่ตน
เขทยนมาจากอวัครทยตเปาโล และฉะนวันั้นหนวังสมือกริจการจะไดด้มท “สริทธริอสานาจของอวัครทยต” คอยหนรุนหลวังมวัน ไมยู่ใชยู่
เลย สริที่งวริเศษเหลยู่านวันั้นททที่พระเจด้าทรงเตรทยมไวด้สสาหรวับเราททที่รวักพระองคห์ในการเปปิดเผยของพระเจด้าไมยู่ใชยู่สริที่งเหลยู่านวันั้น
ซนที่งหยเคยไดด้ยริน

บางคนคริดวยู่าลยกาไดด้พยดครุยกวับมารทยห์และนางจนงเลยู่าใหด้เขาฟฝงเกทที่ยวกวับการประสยตริจากหญริงพรหมจารทนวันั้น 
แตยู่คสาของมารทยห์กจ็เปป็นคสาของมนรุษยห์ ททที่อยู่อนแอและลด้มเหลวไดด้ เราไมยู่สามารถวางใจคสาของมนรุษยห์ไดด้ในเรมืที่องตยู่าง ๆ
เกทที่ยวกวับพระเจด้าและเปป็นนริรวันดรห์อยยู่างความเปป็นพระเจด้าของพระครริสตห์และการททที่พระเจด้าไดด้ทรงกลายเปป็นมนรุษยห์
ไมยู่เลย ลยกาเองกลยู่าววยู่าเขา “ไดด้มทความเขด้าใจอยยู่างสมบยรณห์แบบเกทที่ยวกวับสริที่งสารพวัดจากเบมืนั้องบน”- ไมยู่ใชยู่ “มา
ตวันั้งแตยู่ตด้น” อยยู่างททที่ฉบวับคริงเจมสห์แปลมวัน แตยู่ อะโนเธจ็น, “จากเบมืนั้องบน” (ลยกา 1:3) อยยู่าใหด้คสาเกรริที่นนสาสยยู่พระ
กริตตริครุณของลยกาขวัดแยด้งกวับคสากลยู่าวททที่ชวัดแจด้งนทนั้เกทที่ยวกวับแหลยู่งททที่มาของพระควัมภทรห์ พระควัมภทรห์ไมยู่ไดด้มาจาก
ประจวักษห์พยาน และไมยู่ไดด้มาจากสริที่งททที่มนรุษยห์ไดด้ยรินคนอมืที่นพยด และไมยู่ไดด้มาจาก “ประเพณทททที่บอกเลยู่าสมืบตยู่อกวันมา”
อยยู่างททที่พวกถมือแนวคริดเสรทนริยมกลยู่าว

เปาโล ผยด้ซนที่งประกาศขยู่าวประเสรริฐในความบรริสรุทธริธิ์ของมวันอยยู่างอวัศจรรยห์ บอกเราอยยู่างชวัดแจด้งในกาลา
เททย 1 และ 2 วยู่าเขาไมยู่ไดด้รวับขยู่าวประเสรริฐมาจากผยด้อมืที่น “แตยู่เมมืที่อเปป็นททที่ชอบพระทวัยพระเจด้า ผยด้ไดด้ทรงสรรขด้าพเจด้า
ไวด้ตวันั้งแตยู่ครรภห์มารดาของขด้าพเจด้า และไดด้ทรงเรทยกขด้าพเจด้าโดยพระครุณของพระองคห์ ททที่จะทรงสสาแดงพระบรุตร
ของพระองคห์ในตวัวขด้าพเจด้า เพมืที่อขด้าพเจด้าจะประกาศพระองคห์ทยู่ามกลางพวกคนตยู่างชาตริ โดยทวันทททวันใดขด้าพเจด้า
ไมยู่ไดด้ปรนกษากวับเนมืนั้อหนวังและเลมือดเลย และขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้ขนนั้นไปยวังกรรุงเยรยซาเลจ็มไปหาคนทวันั้งหลายททที่เปป็นอวัครทยต
กยู่อนขด้าพเจด้า แตยู่ขด้าพเจด้าไดด้เขด้าไปในประเทศอาระเบทย และกลวับมายวังเมมืองดามวัสกวัสอทก แลด้วหลวังจากสามปปีตยู่อ
มา ขด้าพเจด้าไดด้ขนนั้นไปยวังกรรุงเยรยซาเลจ็มเพมืที่อพบกวับเปโตร และพวักอยยยู่กวับทยู่านเปป็นเวลาสริบหด้าววัน แตยู่ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้
พบอวัครทยตคนอมืที่นเลย นอกจากยากอบนด้องชายขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า บวัดนทนั้ เรมืที่องททที่ขด้าพเจด้าเขทยนมาถนงทยู่านทวันั้ง
หลายนทนั้ ดยเถริด ตยู่อพระพวักตรห์พระเจด้า ขด้าพเจด้าไมยู่มรุสาเลย หลวังจากนวันั้นขด้าพเจด้ากจ็เขด้าไปในแควด้นซทเรทยและซทลทเซทย 
และครริสตจวักรทวันั้งหลายในแควด้นยยเดทยซนที่งอยยยู่ในพระครริสตห์กจ็ยวังไมยู่รยด้จวักหนด้าของขด้าพเจด้าเลย แตยู่เขาทวันั้งหลายไดด้ยริน
เพทยงแตยู่วยู่า “ผยด้ททที่แตยู่กยู่อนเคยขยู่มเหงเราทวันั้งหลาย บวัดนทนั้กจ็ประกาศความเชมืที่อซนที่งเขาไดด้เคยทสาลาย” และเขาทวันั้งหลาย



ไดด้ถวายสงยู่าราศทแดยู่พระเจด้าในตวัวขด้าพเจด้า” (กท. 1:15-24) สริบสทที่ปปีตยู่อมาเขากลวับไปยวังกรรุงเยรยซาเลจ็ม: “และ
ขด้าพเจด้าไดด้ขนนั้นไปตามการเปปิดเผย และไดด้ประกาศแกยู่พวกเขาถนงขยู่าวประเสรริฐททที่ขด้าพเจด้าประกาศอยยยู่ทยู่ามกลาง
พวกคนตยู่างชาตริ แตยู่ประกาศเปป็นสยู่วนตวัวแกยู่คนทวันั้งหลายททที่มทชมืที่อเสทยง เกรงวยู่าโดยวริธทหนนที่งวริธทใดขด้าพเจด้าอาจจะวริที่ง
หรมือไดด้วริที่งแลด้วอยยู่างไรด้ประโยชนห์” (กท. 2:2) แตยู่อวัครทยตเหลยู่านวันั้นในกรรุงเยรยซาเลจ็ม “...คนเหลยู่านวันั้นททที่ดยเหมมือนวยู่า
เปป็นคนสสาควัญ ไมยู่ไดด้เพริที่มเตริมสริที่งหนนที่งสริที่งใดใหด้แกยู่ขด้าพเจด้าเลย” (กท. 2:6)

ไมยู่เลย เปาโลไมยู่ไดด้เทศนาสริที่งททที่ใครบางคนบอกเขาวยู่าเปป็นความจรริงเกทที่ยวกวับพระครริสตห์และขยู่าวประเสรริฐ
เขาเทศนาสริที่งททที่ถยกเปปิดเผยโดยพระวริญญาณของพระเจด้าแกยู่เขา และเมมืที่อเขาเขทยนมวันลงไป เขากจ็เขทยนดด้วยสริทธริ
อสานาจของพระเจด้า สริที่งอวัศจรรยห์เหลยู่านวันั้นททที่พระเจด้าทรงมทใหด้เราในพระควัมภทรห์ไมยู่ไดด้ถยกรวับไวด้โดยสริที่งททที่ผยด้เขทยนไดด้เหจ็น
หรมือไดด้ยริน

“...และไมยู่เคยไดด้เขด้าไปในใจของมนรุษยห์ สริที่งเหลยู่านวันั้นซนที่งพระเจด้าไดด้ทรงจวัดเตรทยมไวด้สสาหรวับคนทวันั้งหลาย
ททที่รวักพระองคห์” (ขด้อ 9) เปาโลไดด้ศนกษาคด้นควด้าหนวังสมือหด้าเลยู่มแรกของโมเสส บรรดาบวัญญวัตริดด้านพริธทการ และจนง
เรริที่มเขด้าใจความหมายฝฝ่ายวริญญาณอวันแสนวริเศษของสริที่งเหลยู่านทนั้และเขทยนพวกมวันลงไปอาจในหนวังสมือฮทบรยงวันั้น
หรมือ?

ในคสานสาสยยู่หนวังสมือฮทบรย ดร. สโกฟปิลดห์กลยู่าววยู่า “ตรงนทนั้เรามทวริธทการพยดกวับธรรมศาลาของเปาโลอยยู่างไมยู่
ตด้องสงสวัย” ผมไมยู่คริดเชยู่นนวันั้น อยยู่างนด้อยการจวัดเตรทยมเชยู่นนวันั้นโดยเปาโลกจ็ไมยู่ใชยู่แหลยู่งททที่มาของหนวังสมือฮทบรย หาก
เขาเปป็นผยด้เขทยนททที่ไดด้รวับการดลใจนวันั้น และถด้าเปาโลปฏริบวัตริตามโครงรยู่างใด ๆ เชยู่นนวันั้น เขากจ็เรทยนรยด้พวกมวันจาก
หนวังสมือฮทบรยซนที่งพระเจด้าไดด้ทรงดลใจ ไมยู่มทพระควัมภทรห์สยู่วนใดเลยททที่เปป็นผลลวัพธห์ของการใชด้เหตรุผลแบบมนรุษยห์ ดย
เหมมือนวยู่าหนวังสมือปฝญญาจารยห์จงใจททที่จะรายงานสริที่งสารพวัดททที่ความคริดสามารถมองเหจ็นและรยด้จวักไดด้ “ภายใตด้ดวง
อาทริตยห์” และเรามทบวันทนกททที่ไดด้รวับการดลใจเกทที่ยวกวับขด้อสรรุปเหลยู่านวันั้นแบบมนรุษยห์ แตยู่สตริปฝญญาแบบมนรุษยห์กจ็ไมยู่เคย
เหมมือนกวับสตริปฝญญาของพระเจด้า และการมองเหจ็นและการไดด้ยรินและการยกเหตรุผลของมนรุษยห์กจ็ไมยู่เคยเปป็นพมืนั้น
ฐานสสาหรวับพระควัมภทรห์

เหลยู่าศาสดาพยากรณห์สมวัยภาคพวันธสวัญญาเดริม ผยด้ซนที่งไดด้รวับการดลใจใหด้พยากรณห์เกทที่ยวกวับการเสดจ็จมา
ของพระครริสตห์และการสรินั้นพระชนมห์เพมืที่อไถยู่โทษของพระองคห์ ไดด้สมืบคด้นอยยู่างขมทขมวันและคด้นดยพระควัมภทรห์ของพวก
เขาเอง โดยพยายามททที่จะเขด้าใจพระคสาเหลยู่านวันั้น (1 เปโตร 1:10-12) และรยด้วยู่าสริที่งททที่ตนไดด้เขทยนในพระควัมภทรห์นวันั้นมท
ไวด้สสาหรวับพวกเราผยด้ซนที่งจะมทชทวริตในสมวัยตยู่อมาและซนที่งเลยพด้นความเขด้าใจอวันถยู่องแทด้ของพวกเขาฉวันใด คนเหลยู่านวันั้น
ผยด้ซนที่งเขทยนภาคพวันธสวัญญาใหมยู่กจ็เขทยนเลยพด้นสริที่งใดททที่พวกเขาไดด้เหจ็นหรมือไดด้ยรินหรมือสริที่งใดททที่พวกเขาไดด้ใชด้เหตรุผล
อธริบายฉวันนวันั้น พระเจด้าไดด้ทรงจวัดเตรทยมสริที่งมหวัศจรรยห์หลายอยยู่างไวด้ในพระควัมภทรห์มริใชยู่จากการมองเหจ็นและการ
ไดด้ยรินและสตริปฝญญาของมนรุษยห์ “แตยู่พระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยสริที่งเหลยู่านวันั้นแกยู่พวกเราโดยทางพระวริญญาณของ



พระองคห์” (ขด้อ 10) ฉะนวันั้นการเปปิดเผยจนงไปถนงสริที่งททที่ไรด้ขทดจสากวัดและเปป็นการททที่พระเจด้าตรวัสแกยู่มนรุษยห์และเปปิดเผย
สริที่งตยู่าง ๆ ททที่มนรุษยห์ไมยู่อาจทราบไดด้โดยปราศจากการเปปิดเผยของพระเจด้า “ดด้วยวยู่าผยด้ใดเลยู่าหยวัที่งรยด้สริที่งตยู่าง ๆ ของ
มนรุษยห์นวันั้นไดด้ เวด้นแตยู่จริตวริญญาณของมนรุษยห์ซนที่งอยยยู่ในผยด้นวันั้นเองฉวันใด สริที่งทวันั้งหลายของพระเจด้ากจ็ไมยู่มทผยด้ใดหยวัที่งรยด้ไดด้ 
เวด้นแตยู่พระวริญญาณของพระเจด้าฉวันนวันั้น” ดวังนวันั้นพระวริญญาณของพระเจด้าจนงไดด้เสดจ็จมาบนผยด้เขทยนททที่ไดด้รวับการ
ดลใจนวันั้น “เพมืที่อพวกเราจะไดด้ทราบสริที่งตยู่าง ๆ ททที่พระเจด้าไดด้โปรดประทานโดยไมยู่คริดคยู่าแกยู่พวกเรา”

แตยู่การเปปิดเผยอวันสมบยรณห์แบบนวันั้นททที่เกทที่ยวขด้องในพระควัมภทรห์ ซนที่งเลยพด้นสริที่งททที่มนรุษยห์มองเหจ็นหรมือไดด้ยริน
หรมือเขด้าใจไดด้จนมวันเปป็นรายงานททที่สมบยรณห์แบบ ตด้องเกทที่ยวขด้องกวับการดลใจดด้านถด้อยคสาแบบคสาตยู่อคสาจรริง ๆ ขด้อ 
13 จนงกลยู่าววยู่า “ซนที่งสริที่งเหลยู่านวันั้นพวกเรากจ็กลยู่าวเชยู่นกวัน ไมยู่ใชยู่ดด้วยบรรดาถด้อยคสาซนที่งปฝญญาของมนรุษยห์สวัที่งสอน แตยู่
ซนที่งพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ทรงสวัที่งสอน โดยเปรทยบเททยบสริที่งทวันั้งหลายททที่อยยยู่ฝฝ่ายจริตวริญญาณกวับเรมืที่องฝฝ่ายจริตวริญญาณ” 
และฉบวับ American Standard Version กลยู่าวอยยู่างเหมาะสมวยู่า “เปรทยบเททยบสริที่ง [หรมือเรมืที่อง] ฝฝ่ายวริญญาณ
กวับถด้อยคสาฝฝ่ายวริญญาณ”

ดวังนวันั้นเราจนงกลยู่าวอทกครวันั้งสริที่งททที่พระเยซยครริสตห์เจด้าทรงกลยู่าวอด้างในมวัทธริว 4:4 ซนที่งยกคสาพยดมาจากพระราช
บวัญญวัตริ 8:3, “มทเขทยนไวด้แลด้ววยู่า ‘มนรุษยห์จะมทชทวริตอยยยู่โดยอาหารอยยู่างเดทยวไมยู่ไดด้ แตยู่โดยพระวจนะทรุกคสาซนที่งออก
มาจากพระโอษฐห์ของพระเจด้า’” พระควัมภทรห์มาจากไหน? “ทรุกคสา…ออกมาจากพระโอษฐห์ของพระเจด้า” โปรด
อยู่านหนวังสมือเลยู่มใหญยู่ของผยด้แตยู่งททที่ชมืที่อวยู่า Our God-Breathed Book-THE BIBLE, the Verbally Inspired, 
Eternal, Inerrant Word of God

จงหมายเหตรุวยู่าพระเจด้าทรงรวับประกวันทรุกตวัวอวักษรและทรุกจรุด (มธ. 5:18) จงสวังเกตวยู่าพระเจด้าไมยู่เพทยง
ประทานทรุกคสาททที่พระองคห์ทรงหมายความแตยู่เอกพจนห์และพหยพจนห์ของมวันดด้วย: “พระองคห์ไมยู่ไดด้ตรวัสวยู่า ‘และแกยู่
เชมืนั้อสายทวันั้งหลาย’ เหมมือนอยยู่างกวับวยู่าแกยู่คนมากคน แตยู่เหมมือนกวับวยู่าแกยู่คนผยด้เดทยว ‘และแกยู่เชมืนั้อสายของทยู่าน’ ซนที่ง
เปป็นพระครริสตห์” (กท. 3:16) เราไมยู่ประหลาดใจเมมืที่อพระควัมภทรห์กลยู่าววยู่า “และโมเสสไดด้จารนกพระวจนะทรุกคสานวันั้น
ของพระเยโฮวาหห์” ในหนวังสมือหด้าเลยู่มแรกนวันั้น (อพย. 24:4) พระเจด้าทรงใสยู่คสาเหลยู่านวันั้นไวด้ในปากของอริสยาหห์ 
(อสย. 51:16) และในปากของเยเรมทยห์ (ยรม. 1:9; ยรม. 36:28,32) ในปากของเอเสเคทยล (อสค. 2:7; 3:10) ใน
ปากของดาวริด (2 ซมอ. 23:1,2) ทวันั้งเรมืที่องราวและถด้อยคสาของตด้นฉบวับเดริมถยกประทานใหด้โดยพระเจด้า

และเรมืที่องนทนั้ถยกสรรุปยยู่อในขด้อ 14: “แตยู่มนรุษยห์ธรรมดาไมยู่รวับเอาสริที่งเหลยู่านวันั้นซนที่งเปป็นของพระวริญญาณของ
พระเจด้า เพราะสริที่งเหลยู่านวันั้นเปป็นความโงยู่เขลาสสาหรวับเขา และเขาไมยู่สามารถทราบสริที่งเหลยู่านวันั้นไดด้ เพราะวยู่าสริที่ง
เหลยู่านวันั้นตด้องสวังเกตโดยจริตวริญญาณ” มนรุษยห์อาจศนกษาพระควัมภทรห์ดด้วยใจยสาเกรง เขด้าหามวันในฐานะสริทธริอสานาจ
ของพระเจด้า แตยู่พวกเขาไมยู่กลด้านวัที่งตวัดสรินพระวจนะของพระเจด้า

นวัที่นหมายความวยู่าไมยู่มทนวักวริชาการคนใด ไมยู่วยู่าจะรที่สาเรทยนมากขนาดไหน เหมาะททที่จะสอนหรมืออธริบาย



พระวจนะของพระเจด้านอกเสทยจากวยู่าเขามาดด้วยใจถยู่อม ยอมรวับพระควัมภทรห์วยู่าเปป็นพระวจนะของพระเจด้าและ
จากนวันั้น เมมืที่อพระวริญญาณของพระเจด้าทรงสยู่องสวยู่างเพมืที่อททที่จะเขด้าใจสริที่งททที่พระวริญญาณไดด้ประทานไวด้ในพระควัมภทรห์ 
และแมด้กระนวันั้น ความคริดของมนรุษยห์ซนที่งถยกสยู่องสวยู่างและไดด้รวับความกระจยู่าง และพระวริญญาณทรงชยู่วยใหด้มทความ
สามารถ กจ็เขด้าใจความมหวัศจรรยห์เหลยู่านวันั้นแหยู่งการดลใจของพระเจด้าไดด้ททละเลจ็กละนด้อยและเพทยงบางสยู่วน นด้อย
กวยู่าความสมบยรณห์ เกทที่ยวกวับพระควัมภทรห์ ความคริดททที่มทขทดจสากวัด แมด้กระทวัที่งความคริดททที่ถยกสยู่องสวยู่างโดยพระวริญญาณ
ของพระเจด้า กจ็ไมยู่สามารถไปถนงความสมบยรณห์ซนที่งการเปปิดเผยของพระเจด้ามทในพระควัมภทรห์ททที่ไดด้รวับการดลใจ และดวัง
นวันั้นเราจนงตด้องกลยู่าววยู่า “ดด้วยวยู่าพวกเรารยด้เพทยงสยู่วนหนนที่ง และพวกเรากจ็พยากรณห์เพทยงสยู่วนหนนที่ง…เพราะวยู่าบวัดนทนั้
พวกเราเหจ็นผยู่านทางกระจกเงาอยยู่างมมืดมวัว แตยู่เวลานวันั้นหนด้าตยู่อหนด้า บวัดนทนั้ขด้าพเจด้ารยด้เพทยงสยู่วนหนนที่ง แตยู่เวลานวันั้น
ขด้าพเจด้าจะรยด้แจด้งเหมมือนอยยู่างททที่ทรงรยด้จวักขด้าพเจด้าดด้วย” (1 คร. 13:9,12)

แตยู่มวันเปป็นความจรริงอยยู่างแสนวริเศษททที่วยู่าคนททที่พระวริญญาณของพระเจด้าสถริตอยยยู่ในใจททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้ว 
และคนททที่ไดด้รวับการสยู่องสวยู่างโดยพระวริญญาณ กจ็วรินริจฉวัยสริที่งสารพวัด

Dr. Bob Jones, Sr. กลยู่าวไวด้วยู่าหญริงคนหนนที่งททที่ไมยู่ไดด้เรทยนหนวังสมือในกระทยู่อมบนภยเขากจ็อาจเขด้าใจความ
จรริงเหลยู่านวันั้นแหยู่งพระวจนะของพระเจด้าไดด้ดทกวยู่านวักวริชาการผยด้รที่สาเรทยนในมหาวริทยาลวัยโดยปราศจากการนสาทาง
ของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ เรามทพระครริสตห์ พระวริญญาณของพระองคห์ประทวับอยยยู่ภายในเรา มทการรยู่วมสนริทอวัน
แสนหวานระหวยู่างครริสเตทยนททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้วและททที่พระวริญญาณทรงนสากวับพระวจนะของพระเจด้า

“มนรุษยห์ธรรมดา…” (ขด้อ 14) เกทที่ยวกวับขด้อ 14 หมายเหตรุของ Dr. C.I. Scofield กลยู่าววยู่า:
“เปาโลแบยู่งมนรุษยห์ออกเปป็นสามประเภท: ซยคทคอส, ‘แหยู่งผวัสสะทวันั้งหลาย’ (ยก. 3:15; ยยดาส 

19), หรมือ ‘แบบธรรมชาตริ’ นวัที่นคมือ มนรุษยห์แบบอาดวัม ไมยู่ไดด้ถยกสรด้างใหมยู่โดยการบวังเกริดใหมยู่ 
(ยอหห์น 3:3,5); พนมือมาทริคอส, ‘ฝฝ่ายวริญญาณ’ นวัที่นคมือ มนรุษยห์ททที่ถยกสรด้างใหมยู่ซนที่งประกอบดด้วยพระ
วริญญาณและดสาเนรินในพระวริญญาณในการรยู่วมสนริทอวันเตจ็มเปปีฝั่ยมกวับพระเจด้า (อฟ. 5:18-20); และ
ซารคริคอส, ‘ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวัง’, ‘ตามเนมืนั้อหนวัง’ นวัที่นคมือมนรุษยห์ททที่ถยกสรด้างใหมยู่แลด้วผยด้ซนที่ง ดสาเนริน ‘ตามเนมืนั้อ
หนวัง’ ยวังคงเปป็นทารกในพระครริสตห์ (1 คร. 3:1-4) มนรุษยห์ธรรมดาอาจเปป็นผยด้เลยู่าเรทยน สรุภาพ มท
โวหาร นยู่าประทวับใจ แตยู่เนมืนั้อหาฝฝ่ายวริญญาณของพระควัมภทรห์กจ็ถยกซยู่อนไวด้อยยู่างสรินั้นเชริงจากเขา; และ
ครริสเตทยนททที่อยยยู่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวัง หรมือตามเนมืนั้อหนวัง กจ็สามารถเขด้าใจไดด้แคยู่ความจรริงททที่เรทยบงยู่ายททที่สรุดของ
มวัน, ‘นนั้สานม’ (1 คร. 3:2)”



1 โครรินธธ 3
ขจ้อ 1-4:

3:1 และขด้าพเจด้า พทที่นด้องทวันั้งหลาย ไมยู่อาจจะพยดกวับ
พวกทยู่านเหมมือนพยดกวับผยด้ททที่อยยยู่ฝฝ่ายจริตวริญญาณแลด้ว
ไดด้ แตยู่เหมมือนพยดกวับคนททที่อยยยู่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวัง คมือ
เหมมือนกวับเปป็นพวกทารกในพระครริสตห์
3:2 ขด้าพเจด้าไดด้เลทนั้ยงพวกทยู่านดด้วยนนั้สานม และมริใชยู่
ดด้วยอาหารแขจ็ง เพราะวยู่าเมมืที่อกยู่อนนวันั้นพวกทยู่านยวัง
ไมยู่สามารถรวับอาหารแขจ็งนวันั้นไดด้ และถนงแมด้เดทดี๋ยวนทนั้
พวกทยู่านกจ็ยวังไมยู่สามารถ

3:3 ดด้วยวยู่าพวกทยู่านยวังอยยยู่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวัง เพราะวยู่า
ในทยู่ามกลางพวกทยู่านมทการอริจฉากวัน และการโตด้
เถทยงกวัน และการแตกแยกกวัน พวกทยู่านไมยู่ไดด้อยยยู่
ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวัง และดสาเนรินเหมมือนมนรุษยห์สามวัญดอก
หรมือ
3:4 เพราะขณะททที่คนหนนที่งกลยู่าววยู่า “ขด้าพเจด้าเปป็น
ของเปาโล” และอทกคนหนนที่งกลยู่าววยู่า “ขด้าพเจด้าเปป็น
ของอปอลโล” พวกทยู่านมริไดด้อยยยู่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังหรมือ

พวกครริสเตทยนทารกททที่ตามเนมืนื้อหนจังและไมล่รถูจ้จจักโต
กก็มทความอริจฉาและการวริวาท

“และขด้าพเจด้า พทที่นด้องทวันั้งหลาย…” (ขด้อ 1) เปาโลกสาลวังเขทยนไปหาพวกพทที่นด้อง นวัที่นคมือ ครริสเตทยนทวันั้งหลาย 
ผยด้คนททที่รวับความรอดแลด้ว ลยก ๆ ของพระเจด้า แตยู่พวกเขาไมยู่เปป็นครริสเตทยนททที่เปป็นผยด้ใหญยู่ มวันผริดททที่จะคริดวยู่าคน ๆ 
หนนที่งททที่กลวับใจเชมืที่อ ผยด้เชมืที่อแทด้คนหนนที่ง กลายเปป็นผยด้ใหญยู่ในทวันททพรด้อมกวับพระครุณและอรุปนริสวัยแบบครริสเตทยนทวันั้งสรินั้น 
หาเปป็นเชยู่นนวันั้นไมยู่ บางคนยกคสาพยดจาก 2 โครรินธห์ 5:17, “เหตรุฉะนวันั้นถด้าผยด้หนนที่งผยด้ใดอยยยู่ในพระครริสตห์ ผยด้นวันั้นกจ็เปป็นคน
ททที่ถยกสรด้างใหมยู่แลด้ว บรรดาสริที่งเกยู่า ๆ กจ็ลยู่วงไป ดยเถริด สริที่งสารพวัดกลายเปป็นสริที่งใหมยู่ทวันั้งนวันั้น” เพมืที่อททที่จะใหด้หมายความ
วยู่าสารพวัดความชอบเกยู่า ๆ นริสวัยเกยู่า ๆ การลองใจเกยู่า ๆ หมดสรินั้นไปโดยอวัตโนมวัตริเมมืที่อผยด้หนนที่งไดด้รวับความรอด เปป็น
ความจรริงททที่วยู่ามท “ผยด้ถยกสรด้างใหมยู่” หรมือ “สริที่งทรงสรด้างใหมยู่” บวัดนทนั้มท “คนใหมยู่” แลด้ว แตยู่เรากจ็ยวังมท “มนรุษยห์เกยู่า” 
อยยยู่ ตามททที่พระคสาหลายขด้อแสดงใหด้เหจ็น

และบวัดนทนั้เนมืที่องจากครริสเตทยนมทธรรมชาตริเกยู่าและธรรมชาตริใหมยู่ จนงมทความขวัดแยด้ง การตยู่อสยด้
“ดด้วยวยู่าสริที่งซนที่งขด้าพเจด้ากระทสา ขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่อนรุญาต เพราะวยู่าสริที่งใดททที่ขด้าพเจด้าประสงคห์ สริที่งนวันั้นขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่

กระทสา แตยู่สริที่งททที่ขด้าพเจด้าเกลทยดชวัง สริที่งนวันั้นขด้าพเจด้ากระทสา ดวังนวันั้น ถด้าขด้าพเจด้ากระทสาสริที่งซนที่งขด้าพเจด้าไมยู่ประสงคห์ 
ขด้าพเจด้ากจ็เหจ็นดด้วยกวับพระราชบวัญญวัตริวยู่าพระราชบวัญญวัตรินวันั้นดท ฉะนวันั้นบวัดนทนั้ ไมยู่ไดด้เปป็นขด้าพเจด้าซนที่งกระทสาสริที่งนวันั้น แตยู่
เปป็นบาปซนที่งอาศวัยอยยยู่ในตวัวขด้าพเจด้า ดด้วยวยู่าขด้าพเจด้าทราบวยู่าในตวัวขด้าพเจด้า (คมือในเนมืนั้อหนวังของขด้าพเจด้า) ไมยู่มทความ
ดทประการใดอาศวัยอยยยู่เลย เพราะวยู่าความประสงคห์กจ็อยยยู่กวับขด้าพเจด้า แตยู่จะกระทสาการดทนวันั้นอยยู่างไร ขด้าพเจด้าหาพบ
ไมยู่ ดด้วยวยู่าการดทนวันั้นซนที่งขด้าพเจด้าประสงคห์กระทสา ขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่ไดด้กระทสา แตยู่การชวัที่วรด้ายซนที่งขด้าพเจด้าไมยู่ประสงคห์
กระทสา ขด้าพเจด้ายวังทสาอยยยู่ บวัดนทนั้ ถด้าขด้าพเจด้ายวังกระทสาสริที่งซนที่งขด้าพเจด้าไมยู่ประสงคห์ กจ็ไมยู่ใชยู่ตวัวขด้าพเจด้าเปป็นผยด้กระทสาสริที่ง



นวันั้น แตยู่เปป็นบาปททที่อาศวัยอยยยู่ในตวัวขด้าพเจด้า ดวังนวันั้นขด้าพเจด้าจนงพบบวัญญวัตริอยยู่างหนนที่ง คมือวยู่า เมมืที่อขด้าพเจด้าประสงคห์
กระทสาความดท ความชวัที่วรด้ายกจ็อยยยู่กวับขด้าพเจด้า เพราะวยู่าขด้าพเจด้าชมืที่นชมยรินดทในพระราชบวัญญวัตริของพระเจด้า ตาม
มนรุษยห์ซนที่งอยยยู่ภายในนวันั้น แตยู่ขด้าพเจด้าเหจ็นบวัญญวัตริอทกอยยู่างหนนที่งอยยยู่ในบรรดาอววัยวะของขด้าพเจด้า ซนที่งทสาสงครามกวับ
บวัญญวัตริแหยู่งจริตใจของขด้าพเจด้า และนสาขด้าพเจด้าเขด้าสยยู่การตกเปป็นเชลยตยู่อบวัญญวัตริแหยู่งบาปซนที่งอยยยู่ในบรรดาอววัยวะ
ของขด้าพเจด้า โอ ขด้าพเจด้าเปป็นคนเขจ็ญใจจรริง ผยด้ใดจะชยู่วยขด้าพเจด้าใหด้พด้นจากรยู่างกายแหยู่งความตายนทนั้ไดด้ ขด้าพเจด้า
ขอบพระครุณพระเจด้า โดยทางพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ดวังนวันั้นดด้วยจริตใจขด้าพเจด้าเองรวับใชด้
พระราชบวัญญวัตริของพระเจด้า แตยู่ดด้วยเนมืนั้อหนวังกจ็รวับใชด้บวัญญวัตริแหยู่งบาป”- รม. 7:15-25

และอยยู่าคริดเดจ็ดขาดวยู่าอวัครทยตผยด้ไดด้รวับการดลใจทยู่านนทนั้พยดถนงชยู่วงเวลาหนนที่งซนที่งผยู่านพด้นไปนานแลด้วตอนททที่
ขด้อความนทนั้ถยกเขทยน อยยู่าคะยวันั้นคะยอผยด้คนใหด้ “ออกไปจากบทททที่ 7 ของหนวังสมือโรม เขด้าสยยู่บทททที่ 8” ทวันั้งสองบทเปป็น
ของครริสเตทยนทรุกคน

มทมนรุษยห์ภายในผยด้ชมืที่นบานในพระราชบวัญญวัตริของพระเจด้า แตยู่บวัญญวัตรินวันั้นในอววัยวะทวันั้งหลายของเรา เนมืนั้อ
หนวังของเรา ทสาสงครามตยู่อสยด้บวัญญวัตริแหยู่งจริตใจ พระควัมภทรห์กลยู่าว “ดวังนวันั้นดด้วยจริตใจขด้าพเจด้าเองรวับใชด้พระราช
บวัญญวัตริของพระเจด้า แตยู่ดด้วยเนมืนั้อหนวังกจ็รวับใชด้บวัญญวัตริแหยู่งบาป” กาลาเททย 5:17 กลยู่าววยู่า “เพราะวยู่าเนมืนั้อหนวังมท
ตวัณหาตยู่อสยด้พระวริญญาณ และพระวริญญาณกจ็ตยู่อสยด้เนมืนั้อหนวัง และทวันั้งสองฝฝ่ายนทนั้อยยยู่ตรงกวันขด้ามกวัน ดวังนวันั้นพวกทยู่าน
จนงกระทสาบรรดาสริที่งททที่พวกทยู่านปรารถนากระทสาไมยู่ไดด้” ดวังนวันั้นครริสเตทยนจนงควรดสาเนรินในพระวริญญาณและควร
ตรนงกางเขนเนมืนั้อหนวังทรุกววัน พรด้อมกวับความใครยู่อยากและราคะตวัณหา แตยู่การตทความพระควัมภทรห์แบบททที่ซมืที่อตรง
ททที่สรุดกจ็คมือวยู่า ครริสเตทยนทรุกคนมทธรรมชาตริเกยู่าและธรรมชาตริใหมยู่ ทวันั้งสองนวันั้นตยู่อสยด้กวันและกวัน

เกทที่ยวกวับธรรมชาตริใหมยู่ ธรรมชาตริททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้ว เราถยกบอกวยู่า “ผยด้ใดกจ็ตามททที่บวังเกริดจากพระเจด้า กจ็ไมยู่
กระทสาบาป เพราะวยู่าเมลจ็ดของพระองคห์ดสารงอยยยู่ในผยด้นวันั้น และเขากระทสาบาปไมยู่ไดด้ เพราะเขาบวังเกริดจาก
พระเจด้า” (1 ยอหห์น 3:9) แตยู่ครริสเตทยนทรุกคนมทธรรมชาตริเกยู่าซนที่งยวังไมยู่ไดด้ถยกแปลงสภาพ

ฉะนวันั้นเราจนงไดด้รวับคสาบวัญชาวยู่า “จงสวมมนรุษยห์ใหมยู่ ซนที่งถยกสรด้างขนนั้นตามแบบอยยู่างของพระเจด้า ในความ
ชอบธรรมและความบรริสรุทธริธิ์ททที่แทด้จรริง” (อฟ. 4:24 ดย คส. 3:10 เชยู่นกวัน) ถด้าวริสรุทธริชนเหลยู่านวันั้นททที่เมมืองเอเฟซวัสถยก
บวัญชาใหด้สวมมนรุษยห์ใหมยู่ นวัที่นกจ็หมายความวยู่าพวกเขาหลายคนยวังดสาเนรินชทวริตตามมนรุษยห์เกยู่ามากเกรินไปอยยยู่ คมือ
ธรรมชาตริเกยู่านวันั้น ดวังนวันั้นพวกเขาจนงไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้ “ละทรินั้งการกระทสาอวันเกยู่ากยู่อนของมนรุษยห์เกยู่า ซนที่งเสมืที่อมทราม
ไปตามบรรดาตวัณหาททที่หลอกลวง และถยกเปลทที่ยนแปลงใหมยู่ในวริญญาณแหยู่งความคริดของพวกทยู่าน” (อฟ. 
4:22,23) และโคโลสท 3:8-14 กลยู่าววยู่าเราจะตด้องถอดทรินั้งการมรุสา ฯลฯ

ครุณเหจ็นแลด้ววยู่า ไมยู่มทครริสเตทยนคนใดเปป็นครริสเตทยนททที่ดทนอกเสทยจากวยู่าเขาลงแรงในการเปป็นครริสเตทยนททที่ดท
ถยกนสาโดยพระวริญญาณ ประหารการกระทสาตยู่าง ๆ ของเนมืนั้อหนวัง เตริบโตในพระครุณผยู่านทางพระวจนะของ



พระเจด้า ครริสเตทยนททที่ไมยู่ถยกสอนบางคนกลยู่าววยู่า “พวกทยู่านจะรยด้จวักพวกเขาโดยผลตยู่าง ๆ ของพวกเขา” และคริด
วยู่าตนมทสริทธริธิ์และความสามารถททที่จะตวัดสรินวยู่าใครรอดและใครไมยู่รอดโดยการงานของพวกเขา แตยู่พวกเขา
บริดเบมือนและใชด้คสาตรวัสของพระเยซยในมวัทธริว 7:15-20 แบบผริด ๆ ททที่พระองคห์ตรวัสวยู่า “จงระววังพวกผยด้พยากรณห์
เทจ็จ ซนที่งมาหาพวกทยู่านในเครมืที่องนรุยู่งหยู่มของแกะ แตยู่ภายในพวกเขาเปป็นสรุนวัขปฝ่าททที่ตะกละตะกลาม…เหตรุฉะนวันั้น 
โดยผลทวันั้งหลายของพวกเขา ทยู่านทวันั้งหลายกจ็จะรยด้จวักพวกเขาไดด้” ครุณสามารถรยด้จวักคนสอนเทจ็จไดด้โดยคสาสอนของ
เขา เมมืที่อผยด้ใดไมยู่ยอมรวับอยยู่างเปปิดเผยเรมืที่องการดลใจของพระควัมภทรห์ ความเปป็นพระเจด้าของพระครริสตห์ การประสยตริ
จากหญริงพรหมจารทของพระองคห์ การไถยู่โทษโดยพระโลหริตของพระองคห์ ครุณกจ็รยด้วยู่าคน ๆ นวันั้นเปป็นสรุนวัขปฝ่าในคราบ
แกะ ครุณสามารถตวัดสรินคนสอนเทจ็จไดด้โดยคสาสอนของเขา นวัที่นไมยู่ไดด้หมายความวยู่ามทผยด้ใดฉลาดพอททที่จะมองเหจ็น
จริตใจและบอกไดด้วยู่าใครบวังเกริดใหมยู่แลด้วและใครไมยู่ “มนรุษยห์มองดยททที่รยปรยู่างภายนอก แตยู่พระเยโฮวาหห์ทรงมองดยททที่
ใจ” (1 ซมอ. 16:7)

ครุณจะกลยู่าวไหมวยู่าเมมืที่อเปโตรสบถและไมยู่ยอมรวับพระครริสตห์และเลริกงานรวับใชด้ เขากจ็ไมยู่รอด? ครุณจะ
ตวัดสรินไหมวยู่าเมมืที่อดาวริดเลยู่นชยด้และกยู่อเหตรุฆาตกรรม เขากจ็ไมยู่ไดด้กลวับใจรวับเชมืที่อจรริง? พระเจด้าไมยู่ทรงตวันั้งมนรุษยห์ใหด้เปป็น
ผยด้ตวัดสรินเกทที่ยวกวับใจของคนอมืที่นในเรมืที่องของความรอด

มวันนยู่าสวังเกตททที่วยู่าในจดหมายเหลยู่านทนั้ถนงครริสตจวักรททที่เมมืองโครรินธห์ เปาโลไมยู่เคยบอกเปป็นนวัยเลยวยู่า
ครริสเตทยนททที่ไมยู่รยด้จวักโตเหลยู่านทนั้ยวังไมยู่รอด พวกเขาทะเลาะเบาะแวด้งและมทการวริวาทและการแตกแยกและความเปป็น
ศวัตรยในหมยยู่พวกเขา กระนวันั้นพวกเขากจ็ถยกเรทยกวยู่าพทที่นด้อง พวกเขาบางคนฟป้องรด้องกวันตยู่อหนด้าคนไมยู่เชมืที่อ (1 คร. 6:6)
บางคนไมยู่รวับประทานททที่พริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าอยยู่างสมควรและตด้องลด้มปฝ่วย และบางคนกจ็ตาย และบาง
คนกจ็เมามายททที่พริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า (1 คร. 11:21,30) กระนวันั้นคนเหลยู่านทนั้กจ็เปป็นครริสเตทยน พวกเขาเปป็น
ครริสเตทยนทารก ครริสเตทยนฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังและไมยู่รยด้จวักโต แตยู่พวกเขากจ็เปป็นลยก ๆ ของพระเจด้า

ความสรุขมทแกยู่ศริษยาภริบาลและความสรุขมทแกยู่ครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นททที่เปป็นผยด้ใหญยู่มากกวยู่าผยด้ซนที่งมทความรวักและ
ความกรรุณาและผยด้ซนที่งชยู่วยเหลมือเหลยู่าทารกใหด้เตริบโตเปป็นครริสเตทยนททที่เปป็นผยด้ใหญยู่และชยู่วยคนเหลยู่านวันั้นททที่ลด้มในบาป
ใหด้กลวับตวันั้งตวัวขนนั้นใหมยู่ ตามททที่กลยู่าวไวด้ในกาลาเททย 6:1

“ขด้าพเจด้าไดด้เลทนั้ยงพวกทยู่านดด้วยนนั้สานม” (ขด้อ 2) เราตด้องไมยู่ลมืมททที่จะวางอาหารไวด้ตรงททที่ ๆ ลยกแกะจะกรินไดด้
เราตด้องจสาไวด้วยู่าครริสเตทยนจสานวนมากตด้องเรทยนรยด้ซนั้สาแลด้วซนั้สาอทกเรมืที่องความจรริงอวันยริที่งใหญยู่เหลยู่านวันั้นเกทที่ยวกวับความ
รอดโดยพระครุณ การเฝป้าดยแลรวักษาอยยยู่เสมอของพระเจด้า การเขด้าถนงพระครริสตห์ไดด้โดยการอธริษฐานของเรา และ
ความมวัที่นใจอวันแสนวริเศษเรมืที่องการยกโทษและการชสาระใหด้สะอาดเมมืที่อเราสารภาพบรรดาความลด้มเหลวและบาป
ของเรา ครริสเตทยนบางคนไมยู่สามารถรวับอาหารแขจ็งไดด้แตยู่พวกเขาตด้องไดด้รวับนนั้สานม

“ขด้าพเจด้าเปป็นของเปาโล” และอทกคนหนนที่งกลยู่าววยู่า “ขด้าพเจด้าเปป็นของอปอลโล” (ขด้อ 4) มวันเปป็นแนว



โนด้มของพวกครริสเตทยนททที่ไมยู่รยด้จวักโตททที่จะตริดตามมนรุษยห์โดยปราศจากการแยกแยะมากนวัก พวกเขาไมยู่มทพมืนั้นฐาน
มวัที่นคงในเรมืที่องความเชมืที่อมวัที่นดด้านหลวักคสาสอน พวกเขาตกเปป็นเหยมืที่อของพวกคนสอนเทจ็จไดด้งยู่าย พวกเขาถยกนสาเขด้า
สยยู่ลวัทธริเททยมเทจ็จตยู่าง ๆ พวกเขาถยกนสาใหด้หลงเจริที่นในเรมืที่องเลจ็กนด้อยทวันั้งหลาย พวกเขาชอบแตกแยกและวริวาทกวันใน
เรมืที่องตสาแหนยู่งผยด้นสาของมนรุษยห์ ครริสตจวักรอายรุนด้อยทวันั้งหลายจนงมวักมทการวริวาทและการแบยู่งแยก ครริสตจวักรใหญยู่ ๆ 
ททที่ชนะจริตวริญญาณตด้องพบวยู่าพวกเขามทเหลยู่าครริสเตทยนใหมยู่ททที่ยวังไมยู่โตททที่ตด้องรวับการสอน ครอบครวัวททที่มทเดจ็กทารกจะ
มทผด้าอด้อมใหด้ซวัก จะมทรอยสทเททยนบนผนวัง จะมทของเลยู่นเกลมืที่อนอยยยู่บนพมืนั้น โอ แตยู่มอบเดจ็กทารกเหลยู่านวันั้นไวด้ใหด้เรา
เถริดและขอใหด้เราฝฝึกฝนพวกเขา!

______________
ขจ้อ 5-9:

3:5 ดวังนวันั้น เปาโลเปป็นผยด้ใด และอปอลโลเปป็นผยด้ใด 
นอกจากเปป็นพวกผยด้รวับใชด้ซนที่งโดยพวกเราพวกทยู่านไดด้
เชมืที่อแลด้ว ตามซนที่งองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าไดด้โปรดประทาน
แกยู่ทรุกคน
3:6 ขด้าพเจด้าไดด้ปลยก อปอลโลไดด้รดนนั้สา แตยู่พระเจด้า
ทรงทสาใหด้เตริบโต
3:7 ดวังนวันั้น คนททที่ปลยกไมยู่สสาควัญอะไร และคนททที่รดนนั้สา
ไมยู่สสาควัญอะไร แตยู่พระเจด้าผยด้โปรดใหด้เตริบโตนวันั้นตยู่าง

หากททที่สสาควัญ
3:8 บวัดนทนั้คนททที่ปลยกและคนททที่รดนนั้สากจ็เปป็นพวก
เดทยวกวัน และทรุกคนจะไดด้รวับบสาเหนจ็จของตนตาม
การทสางานหนวักของตนเอง
3:9 ดด้วยวยู่าพวกเราเปป็นพวกผยด้รยู่วมทสาการดด้วยกวัน
กวับพระเจด้า พวกทยู่านเปป็นไรยู่นาของพระเจด้า พวก
ทยู่านเปป็นสริที่งปลยกสรด้างของพระเจด้า

เหลล่าผถูจ้รจับใชจ้ของพระเจจ้าเปป็นเพทยงเครมืที่องมมือของพระเจจ้าเหมมือนกจัน
เปาโล อปอลโล และเคฟาส (ซทโมนเปโตรททที่ถยกกลยู่าวถนงใน 1:12) ลด้วนเปป็นคนททที่ถยกใชด้การอยยู่างยริที่งใหญยู่ 

ถยกจวัดเตรทยมไวด้เปป็นพริเศษ ผยด้คนททที่มทของประทานททที่แตกตยู่างกวัน แตยู่ทรุกคนกจ็ถยกประทานใหด้แกยู่ผยด้คนของพระเจด้า
เหมมือน ๆ กวัน ครริสเตทยนทรุกคนตด้องการงานรวับใชด้ของคนอมืที่น ๆ นอกเหนมือจากนวักเทศนห์คนโปรดของตนผยด้ซนที่งไดด้
ชนะจริตวริญญาณเขามาหรมือไดด้ใหด้บวัพตริศมาเขา

อปอลโลไดด้มาททที่เมมืองโครรินธห์หลวังจากททที่เปาโลใชด้เวลาสริบแปดเดมือนททที่นวัที่นและไดด้กยู่อตวันั้งและสวัที่งสอนครริสต
จวักรนวันั้น (กริจการ 19:1) อปอลโลไมยู่ไดด้รวับการปลยกฝฝงดด้านหลวักคสาสอนอยยู่างถทที่ถด้วนมากเทยู่ากวับอวัครทยตเปาโล ไมยู่ไดด้
สอนผยด้คนททที่เมมืองเอเฟซวัสเกทที่ยวกวับการรวับพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ในฤทธริธิ์เดชททที่จะชนะจริตวริญญาณ ตามททที่ครุณเหจ็นใน
กริจการ 19:1-7 หลายคนคงจะใหด้เกทยรตริเปาโลอยยู่างเหมาะสมในฐานะอวัครทยตททที่ไมยู่มทใครเททยบและททที่พระเจด้าทรง
รวับรอง

แตยู่อปอลโลกจ็นยู่าสนใจมากกวยู่าอยยู่างเหจ็นไดด้ชวัด โดดเดยู่นมากกวยู่า “เปป็นคนมทโวหารดท และชสานาญมากใน



ทางพระควัมภทรห์” (กริจการ 18:24) ขณะททที่คนกลรุยู่มเดทยวกวันนทนั้ททที่เมมืองโครรินธห์ไดด้กลยู่าวเกทที่ยวกวับเปาโลวยู่า “จดหมาย
ตยู่าง ๆ ของเปาโลนวันั้น…มทนนั้สาหนวักและมทอสานาจกจ็จรริง แตยู่ตวัวเขาเองดยอยู่อนกสาลวัง และคสาพยดของเขากจ็นยู่าเหยทยด
หยาม” (2 คร. 10:10) ไมยู่นยู่าประหลาดใจททที่บางคนชอบคนหนนที่งมากกวยู่าอทกคน และเปโตร แมด้เขาไมยู่เคยมาททที่
เมมืองโครรินธห์ กจ็เปป็นททที่รยด้จวักอยยู่างกวด้างขวางในฐานะหวัวหนด้าของพวกอวัครทยต, นวักเทศนห์นวันั้นททที่เทศกาลเพจ็นเทคอสตห์, 
และอาจเปป็นไดด้วยู่าตลอดทวัที่วพมืนั้นททที่นวันั้นไมยู่วยู่าพวกครริสเตทยนไปททที่ใดกจ็ตาม ผยด้คนกจ็พยดถนงอวัครทยตเปโตร และความเปป็น
เอกนวันั้นททที่ไดด้นสาใหด้พทที่นด้องชาวโรมในสมวัยตยู่อมาอด้างวยู่าเปโตรเปป็นพระสวันตะปาปาคนหนนที่งและอด้างใหด้เขามทสริทธริ
อสานาจททที่คนอมืที่นไมยู่มทจากพระเจด้า อาจทสาใหด้เขาเปป็นคนโปรดของหลายคน แตยู่พวกเขากจ็คริดผริดททที่ยกคนหนนที่งมาสยด้
กวับอทกคน ทรุกคนเปป็นบยู่าวและผยด้รวับใชด้ของพระเจด้าซนที่งมทของประทานททที่แตกตยู่างกวัน พวกเขามทพระครริสตห์องคห์
เดทยวกวัน หลวักคสาสอนเดทยวกวัน เปป้าหมายเดทยวกวัน และพวกเขาทรุกคนเปป็นตวัวแทนของพระเยซยเจด้าเหมมือน ๆ กวัน

เปาโลกลยู่าววยู่า “พวกทยู่านจงเปป็นผยด้ปฏริบวัตริตามแบบของขด้าพเจด้า เหมมือนอยยู่างททที่ขด้าพเจด้าเปป็นผยด้ปฏริบวัตริตาม
แบบของพระครริสตห์ดด้วย” (1 คร. 11:1) ใชยู่แลด้ว แตยู่เฉพาะเมมืที่อเขาตริดตามพระครริสตห์เทยู่านวันั้น และกวับผยด้อมืที่นเชยู่น
เดทยวกวัน ขยู่าวประเสรริฐทวันั้งสรินั้น พระพรทวันั้งหมดลด้วนมาจากพระครริสตห์ และพระองคห์ควรไดด้รวับความรวักและคสา
สรรเสรริญหลวัก ผยด้ใดกจ็ตามททที่ไถนา ผยด้ใดกจ็ตามททที่ปลยก-พระเจด้าเพทยงผยด้เดทยวประทานการเพริที่มพยน ผยด้ใดททที่ถยกชนะมาถนง
พระครริสตห์โดยเปโตรควรสรรเสรริญพระเจด้าสสาหรวับเปาโลหรมืออปอลโล ผยด้รวับใชด้คนอมืที่น ๆ ของพระครริสตห์ททที่ถยกสยู่งมา
อยยู่างเทยู่าเททยมกวัน ดวังนวันั้นยอหห์นผยด้ใหด้บวัพตริศมาจนงกลยู่าวเกทที่ยวกวับพระครริสตห์วยู่า “พระองคห์จะตด้องยริที่งใหญยู่ขนนั้น แตยู่
ขด้าพเจด้าจะตด้องดด้อยลง” (ยอหห์น 3:30)

ในการเขด้าไปเพมืที่อพริชริตคานาอวัน ชนชาตริอริสราเอลไดด้รวับคสาทรงบวัญชาไมยู่ใหด้ทสาลายตด้นไมด้ททที่มทผล พวกเขา
ไดด้รวับคสาบวัญชาวยู่า:

“เมมืที่อทยู่านจะลด้อมนครหนนที่งนครใดอยยยู่ชด้านาน โดยการทสาสงครามตยู่อนครนวันั้นเพมืที่อยนดเอานครนวันั้น ทยู่าน
ตด้องไมยู่ทสาลายบรรดาตด้นไมด้ของนครนวันั้นโดยใชด้ขวานฟฝนตด้นไมด้เหลยู่านวันั้น เพราะทยู่านสามารถรวับประทานจากตด้นไมด้
เหลยู่านวันั้นไดด้ และทยู่านตด้องไมยู่โคยู่นตด้นไมด้เหลยู่านวันั้นลง (เพราะตด้นไมด้แหยู่งทรุยู่งนาเปป็นชทวริตของมนรุษยห์) เพมืที่อจะใชด้พวกมวัน
ในการลด้อมนวันั้น เฉพาะบรรดาตด้นไมด้ซนที่งทยู่านทราบวยู่าเปป็นตด้นไมด้ททที่ไมยู่ไดด้ใชด้เปป็นอาหาร ทยู่านตด้องทสาลายและโคยู่น
ตด้นไมด้เหลยู่านวันั้นลง และทยู่านตด้องสรด้างเครมืที่องลด้อมตยู่อสยด้นครททที่ทสาสงครามกวับทยู่าน จนกวยู่านครนวันั้นจะถยกปราบ”-
พบญ. 20:19,20

โอ เหลยู่าผยด้ชนะจริตวริญญาณเปป็นตด้นไมด้ททที่มทผลของพระเจด้าและพวกเขาควรเปป็นททที่รวักตยู่อหวัวใจของ
ครริสเตทยนทรุกคน เหมมือนกวับททที่พวกเขาเปป็นททที่รวักตยู่อพระเจด้า พระเจด้าจะประทานบสาเหนจ็จใหด้พวกเขาแตยู่ละคน เรา
ตด้องไมยู่กยู่อใหด้เกริดความแตกแยกวยู่าดด้วยเรมืที่องคนเหลยู่านวันั้นททที่ดสาเนรินตามทางของพระเจด้าผยด้ซนที่งสอนถยกและพระเจด้า
ทรงใชด้การ แมด้พวกเขามทของประทานททที่แตกตยู่างกวันกจ็ตาม



______________
ขจ้อ 10-15:

3:10 ตามพระครุณของพระเจด้าซนที่งไดด้โปรดประทาน
แกยู่ขด้าพเจด้า เหมมือนเปป็นนายชยู่างผยด้ชสานาญ ขด้าพเจด้า
ไดด้วางรากฐานลงแลด้ว และอทกคนหนนที่งกจ็มากยู่อสรด้าง
บนรากฐานนวันั้น แตยู่ขอทรุกคนจงระววังใหด้ดทวยู่าเขาจะ
กยู่อสรด้างบนรากฐานนวันั้นอยยู่างไร
3:11 เพราะวยู่าผยด้ใดจะวางรากฐานอมืที่นนอกจาก
รากฐานททที่วางไวด้แลด้วไมยู่ไดด้ ซนที่งคมือพระเยซยครริสตห์
3:12 บวัดนทนั้ถด้าผยด้ใดกยู่อสรด้างบนรากฐานนทนั้ ดด้วย
ทองคสา เงริน เพชรพลอย ไมด้ หญด้าแหด้ง ฟาง

3:13 การงานของทรุกคนจะถยกสสาแดงใหด้เหจ็นชวัดเจน
เพราะววันนวันั้นจะใหด้เหจ็นการงานนวันั้นไดด้ชวัดเจน เพราะ
วยู่าการงานนวันั้นจะถยกเปปิดเผยดด้วยไฟ และไฟนวันั้นจะ
ทดสอบการงานของทรุกคนวยู่าเปป็นชนริดอะไรบด้าง
3:14 ถด้าการงานของผยด้ใด ซนที่งผยด้นวันั้นไดด้กยู่อสรด้างบน
รากฐานนวันั้น ทนอยยยู่ไดด้ ผยด้นวันั้นกจ็จะไดด้รวับบสาเหนจ็จ
3:15 ถด้าการงานของผยด้ใดจะถยกเผาไหมด้ไป ผยด้นวันั้นกจ็จะ
ขาดบสาเหนจ็จ แตยู่ตวัวเขาเองจะรอด แตยู่เหมมือนอยยู่าง
รอดจากไฟ

บนาเหนก็จตล่าง ๆ ททที่บจัลลจังกธพริพากษาของพระครริสตธ
เปาโลเปป็น “นายชยู่างผยด้ชสานาญ” โดยการดลใจของพระเจด้า เขากลยู่าวคสานทนั้ไดด้และมวันเปป็นความจรริง เขา

เปป็นอวัครทยตคนหนนที่ง ผยด้หนนที่งททที่ถยกสยู่งมาอยยู่างพริเศษ ผยด้หนนที่งททที่ไดด้รวับการเปปิดเผยพริเศษจากพระเจด้า พรด้อมกวับสริทธริ
อสานาจและฤทธริธิ์เดช เขายกยยู่องตสาแหนยู่งอวัครทยตของตน (1 คร. 9:1; รม. 11:13; กท. 2:7-9) จดหมายหลาย
ฉบวับททที่ไดด้รวับการดลใจของเขา ผยด้กลวับใจเชมืที่อหลายพวันคนนวันั้น ครริสตจวักรเหลยู่านวันั้นททที่เขาปลยก เปป็นพยานถนงเขาวยู่า
เปป็น “นายชยู่างผยด้ชสานาญ”

ททที่เมมืองโครรินธห์ เขาไดด้ทสางานหนวักนานสริบแปดเดมือน (กริจการ 18:11) และททที่นวัที่นเขาชยู่วยใหด้ชาวโครรินธห์
เหลยู่านทนั้จสานวนมากไดด้รวับความรอด และจะเปป็นอยยู่างไรหากวยู่า หลวังจากททที่เขาไดด้วางรากฐานนวันั้นแลด้ว-ความรอด
โดยทางพระครริสตห์-คนอมืที่นบางคนมากยู่อขนนั้นบนรากนวันั้น? โอ แตยู่บวัดนทนั้ครริสเตทยนทรุกคนตด้องรวับผริดชอบสสาหรวับสริที่งททที่
ตนกยู่อ นวัที่นคมือ ชทวริตครริสเตทยนของเขาหลวังจากททที่เขาตด้อนรวับพระครริสตห์เปป็นพระผยด้ชยู่วยใหด้รอด

รากฐานนวันั้นคมือพระครริสตห์
“เพราะวยู่าผยด้ใดจะวางรากฐานอมืที่นนอกจากรากฐานททที่วางไวด้แลด้วไมยู่ไดด้ ซนที่งคมือพระเยซยครริสตห์” (ขด้อ 11) ค

รริสตจวักรถยกกยู่อขนนั้นบนพระครริสตห์และบนศริลาททที่มทชทวริตนวันั้นพวกเรา ในฐานะเปป็นศริลาททที่มทชทวริต กจ็ถยกกยู่อขนนั้นเปป็นนริเวศ
ฝฝ่ายวริญญาณหลวังหนนที่ง (1 ปต. 2:4,5) เมมืที่อพระเยซยเจด้าตรวัสแกยู่เปโตรวยู่า “ทยู่านคมือเปโตร และบนศริลานทนั้เราจะ
สรด้างครริสตจวักรของเราไวด้” พระองคห์กจ็กสาลวังตรวัสแบบตรงตวัววยู่า “ทยู่านคมือเปโตร หรินกด้อนหนนที่งททที่เคลมืที่อนยด้ายไดด้; แตยู่
บนศริลานทนั้ (อทกคสาหนนที่ง, รากฐาน, พระครริสตห์เอง) พระครริสตห์ไดด้ทรงสรด้างครริสตจวักรของพระองคห์”

ในมวัทธริว 21:42-44 เราอยู่านวยู่า,



“พระเยซยตรวัสกวับพวกเขาวยู่า “ทยู่านทวันั้งหลายยวังไมยู่เคยอยู่านในพระควัมภทรห์หรมือซนที่งวยู่า ‘ศริลาซนที่งพวกชยู่างกยู่อ
ไดด้ปฏริเสธเสทย ศริลาอวันเดทยวกวันนวันั้นไดด้กลายเปป็นศริลามรุมเอกแลด้ว สริที่งนทนั้เปป็นการกระทสาขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า และ
สริที่งนทนั้กจ็มหวัศจรรยห์ในสายตาของพวกเรา’ เหตรุฉะนวันั้นเราจนงกลยู่าวแกยู่พวกทยู่านวยู่า อาณาจวักรของพระเจด้าจะถยกเอา
ไปเสทยจากพวกทยู่าน และยกใหด้แกยู่ชนชาตริหนนที่งซนที่งจะกระทสาใหด้เกริดผลทวันั้งหลายของอาณาจวักรนวันั้น และผยด้ใดกจ็ตาม
ททที่จะลด้มทวับศริลานทนั้ จะถยกทสาใหด้แตกหวักไป แตยู่ผยด้ใดกจ็ตามททที่จะถยกศริลานทนั้ตกทวับ ศริลานวันั้นจะบดขยทนั้ผยด้นวันั้นจนแหลกเปป็น
ผรุยผง”

ดร. สโกฟปิลดห์กลยู่าวเกทที่ยวกวับพระคสาตอนนทนั้, มวัทธริว 21:42-44:
“พระครริสตห์ในฐานะ ‘ศริลา’ นวันั้นถยกเปปิดเผยในสามลวักษณะ: (1) แกยู่ชนชาตริอริสราเอล พระ

ครริสตห์ ซนที่งเสดจ็จมามริใชยู่ในฐานะกษวัตรริยห์ผยด้ยริที่งใหญยู่แตยู่ในรยปแบบของผยด้รวับใชด้คนหนนที่ง กจ็ทรงเปป็นหรินสะดรุด
และศริลาททที่ทสาใหด้ขวัดเคมือง (อสย. 8:14,15; รม. 9:32,33; 1 คร. 1:23; 1 ปต. 2:8); (2) แกยู่ครริสตจวักร 
พระครริสตห์ทรงเปป็นศริลารากฐานและศริลามรุมเอก (1 คร. 3:11; อฟ. 2:20-22; 1 ปต. 2:4,5); (3) แกยู่
เหลยู่าอสานาจโลกคนตยู่างชาตริ (ดย ‘คนตยู่างชาตริ’, ลก. 21:24; วว. 16:19) พระองคห์จะทรงเปป็นหรินททที่ชน
จนพรินาศ (ดนล. 2:34) ชนชาตริอริสราเอลสะดรุดขด้ามพระครริสตห์; ครริสตจวักรถยกกยู่อขนนั้นบนพระครริสตห์; 
อสานาจครอบครองโลกคนตยู่างชาตริจะถยกทสาใหด้แตกหวักโดยพระครริสตห์ (ดย ‘อารมาเกดโดน’, วว. 
16:14; 19:19)”

บางครวันั้งพทที่นด้องดท ๆ กลยู่าววยู่ารากฐานนวันั้นคมือคสาสารภาพของเปโตรททที่วยู่าพระครริสตห์กสาลวังสรด้างครริสตจวักร 
แตยู่มวันอยยยู่บนพระครริสตห์เอง; “ผยด้ใดจะวางรากฐานอมืที่นไมยู่ไดด้”

จงหมายเหตรุวยู่านทที่เปป็นการพริพากษาหนนที่งเกทที่ยวกวับการงานของครริสเตทยนแตยู่ละคน ไมยู่ใชยู่การงานของคนททที่
หลงหาย การงานททที่ดทอาจถยกนสาเสนอใหด้เปป็นทองคสา เงริน เพชรพลอย พวกมวันอาจแตกตยู่างกวันในเรมืที่องมยลคยู่า แตยู่
ทวันั้งหมดกจ็มทคยู่า และดวังนวันั้นจนงหมายถนงการงานเหลยู่านวันั้นททที่มทผลลวัพธห์นริรวันดรห์และจนงไดด้รวับบสาเหนจ็จนริรวันดรห์ ดานริเอล 
12:3 บอกเราวยู่าผยด้ชนะจริตวริญญาณจะ “สยู่องแสงเหมมือนความสวยู่างจด้าแหยู่งทด้องฟป้า” และมวัทธริว 10:42 บอกเรา
วยู่าแมด้กระทวัที่งนนั้สาถด้วยเดทยวททที่ใหด้ในพระนามของพระเยซยกจ็จะไมยู่ขาดบสาเหนจ็จ ในลยกา 14:12-14 พระเยซยตรวัสวยู่าคน
เหลยู่านวันั้นททที่ทสาการเลทนั้ยง มริใชยู่เพมืที่อมริตรสหาย พทที่นด้อง ญาตริหรมือเพมืที่อนบด้านททที่มวัที่งมท แตยู่เพมืที่อ “คนยากจน คนพริการ คน
งยู่อย คนตาบอด” จะมทการตอบแทนในสวรรคห์ 2 ทริโมธท 2:12 กลยู่าววยู่า “ถด้าพวกเราทนความทรุกขห์ยาก พวกเรากจ็
จะครอบครองรยู่วมกวับพระองคห์ดด้วย” โอ ครุณแนยู่ใจไดด้เลยวยู่าทรุกการกระทสาททที่ทสาเพมืที่อพระครริสตห์ ทรุกการดทอยยู่าง
แทด้จรริงจะถยกหมายเหตรุททที่บวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ ไมยู่วยู่าจะเปป็นทองคสา เงริน หรมือเพชรพลอย

แตยู่การงานบางอยยู่างของครริสเตทยนกจ็ถยกแสดงภาพโดย “ไมด้ หญด้าแหด้ง ฟาง” มยลคยู่าของพวกมวันกจ็แตก
ตยู่างกวันเชยู่นเคย ไมด้อาจเปป็นไมด้มะฮอกานทฮอนดยรวัสชวันั้นดทหรมือไมด้เมเปปิฟื้ลเบริรห์ดสอายหรมือโรสวยด หรมือมวันอาจเปป็นหญด้า



แหด้ง ซนที่งมทประโยชนห์แตยู่หาไดด้งยู่าย หรมืออาจเปป็นฟางททที่ไรด้คยู่า แตยู่ไมยู่วยู่ามวันจะถยกจวัดอวันดวับวยู่าดทขนาดไหนในทยู่ามกลาง
มนรุษยห์ การงานมากมายเหลยู่านทนั้กจ็จะถยกเผาหมด ถยกทรินั้ง ถยกนวับวยู่าไมยู่มทคยู่าททที่การพริพากษานวันั้น

โอ ฉะนวันั้น ขอใหด้ครริสเตทยนทรุกคน “จงระววังใหด้ดทวยู่าเขาจะกยู่อสรด้าง” บนรากฐานนทนั้อยยู่างไร! โอ มวันชยู่าง
สสาควัญยริที่งททที่เราตด้องมทจริตใจของพระครริสตห์ ททที่จะมองเหจ็นสริที่งตยู่าง ๆ ในความสวยู่างแหยู่งนริรวันดรห์กาล! คนททที่กองสรุม
ทรวัพยห์สมบวัตริกจ็จะพบวยู่าพวกมวันหลรุดลอดผยู่านนรินั้วททที่เยจ็นชมืดของเขาไปยามเขาตาย คนททที่กยู่อสรด้างคฤหาสนห์และ
ปราสาทหลายหลวังเพมืที่อตวัวเองกจ็จะพบวยู่าตวัวเองนอนมมือเปลยู่าอยยยู่ในโลงแคบ ๆ ในผมืนดริน!

ใน 2 โครรินธห์ 5:10 เปาโลเตมือนใจคนกลรุยู่มเดทยวกวันนทนั้วยู่า “เพราะวยู่าพวกเราทรุกคนตด้องปรากฏตวัวททที่หนด้า
บวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ เพมืที่อทรุกคนจะไดด้รวับตามสริที่งทวันั้งหลายททที่ถยกกระทสาในรยู่างกายของตน ตามททที่เขาไดด้
กระทสาแลด้ว ไมยู่วยู่าสริที่งนวันั้นจะดทหรมือเลว”

“ถด้าการงานของผยด้ใด ….ทนอยยยู่ไดด้ ผยด้นวันั้นกจ็จะไดด้รวับบสาเหนจ็จ” (ขด้อ 14) บสาเหนจ็จหรมือ? ใชยู่แลด้ว ไมยู่ใชยู่ความ
รอด การพริพากษานทนั้มทไวด้สสาหรวับผยด้คนททที่ไดด้รวับความรอดแลด้ว อยยยู่ในรยู่างกายททที่ไดด้รวับสงยู่าราศทและฟฟฟื้นคมืนชทพแลด้ว ถยก
รวับขนนั้นไปพบกวับพระครริสตห์ในฟป้าอากาศแลด้วททที่บวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ในสวรรคห์ อยยู่าสวับสนการพริพากษา
นทนั้กวับการพริพากษาบนแผยู่นดรินโลกเมมืที่อพระครริสตห์เสดจ็จกลวับมาเพมืที่อครอบครองและพริพากษาเหลยู่าชนตยู่างชาตริเมมืที่อ
สรินั้นสรุดความทรุกขห์ลสาบากนวันั้น ซนที่งถยกบอกในมวัทธริว 25:31-46 อยยู่าสวับสนการพริพากษานทนั้กวับการพริพากษาของพวก
คนตายททที่ไมยู่รอดในอวกาศททที่พระททที่นวัที่งใหญยู่สทขาวนวันั้นและหลวังจากการครอบครองยรุคพวันปปีบนแผยู่นดรินโลก ตามททที่
ถยกพยดถนงในวริวรณห์ 20 นทที่เปป็นการพริพากษาของเหลยู่าครริสเตทยนททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้วและคนเหลยู่านวันั้นททที่การงานของตน
ทนอยยยู่กจ็จะไดด้รวับบสาเหนจ็จ และไมยู่ไดด้ตวัดสรินเรมืที่องความรอดเลย

บสาเหนจ็จแบบไหน? ผมคริดวยู่าเปป็นการกรินเลทนั้ยงในสวรรคห์เพมืที่อตอบแทนสสาหรวับการใหด้แกยู่ผยด้อมืที่นบนแผยู่นดริน
โลก (ลยกา 14:14-16) แนยู่นอนวยู่ามวันคงรวมถนงการชยู่วยพระครริสตห์ครอบครองดด้วย เพราะวยู่า “ถด้าพวกเราทน
ความทรุกขห์ยาก พวกเรากจ็จะครอบครองรยู่วมกวับพระองคห์ดด้วย” (2 ทธ. 2:12)

ในคสาอรุปมาเรมืที่องเงรินตะลวันตห์ในมวัทธริว 25:14-30 คนหนนที่งททที่เงรินหด้าตะลวันตห์ของเขาไดด้กสาไรหด้าตะลวันตห์ 
และคนหนนที่งททที่เงรินสองตะลวันตห์ของเขาไดด้มาอทกสองตะลวันตห์ ไดด้รวับคสาทรงสวัญญาวยู่า “เจด้าสวัตยห์ซมืที่อเหนมือบรรดา
สริที่งของเลจ็กนด้อย เราจะตวันั้งเจด้าใหด้เปป็นผยด้ปกครองเหนมือสริที่งของมากมาย” ฉะนวันั้น ครริสเตทยนทวันั้งหลายจนงจะชยู่วยครอบ
ครองกวับพระครริสตห์บนแผยู่นดรินโลกนทนั้เมมืที่อพระองคห์เสดจ็จกลวับมาสสาหรวับอาณาจวักรยรุคพวันปปีททที่นทที่ และบสาเหนจ็จเหลยู่า
นวันั้นจะไมยู่เหมมือนกวันสสาหรวับทรุกคนในสวรรคห์ บางคนจะนวัที่งใกลด้หวัวโตบ๊ะมากกวยู่าททที่งานเลทนั้ยงนวันั้น ในคสาอรุปมาเรมืที่องเงริน
มรินาในลยกา 19:11-27 คนหนนที่งททที่ไดด้กสาไรสริบมรินาถยกบอกวยู่า “เจด้าจงมทสริทธริอสานาจครอบครองเหนมือเมมืองสริบเมมือง
เถริด’” และคนททที่ไดด้กสาไรหด้ามรินาถยกบอกวยู่า “เจด้าจงครอบครองเหนมือเมมืองหด้าเมมืองเชยู่นกวันเถริด” อนริจจา บางคนททที่
การงานของตนถยกไฟเผา จะทนทรุกขห์กวับการสยญเสทย



จงหมายเหตรุใหด้ดทวยู่าคนททที่ทนทรุกขห์กวับการสยญเสทยททที่บวัลลวังกห์พริพากษานทนั้ของพระครริสตห์ “ตวัวเขาเองจะรอด 
แตยู่เหมมือนอยยู่างรอดจากไฟ” การสยญเสทยในสวรรคห์หรมือ? ใชยู่แลด้ว หากเขามทหลายคนททที่เขารวักซนที่งเขาไมยู่ไดด้ชนะมา
ถนงพระครริสตห์และคนเหลยู่านวันั้นไปสยยู่นรกแลด้ว พวกเขากจ็จากไปแลด้วเหมมือนเดริม หากมทโอกาสททที่เขาพลาดไปและคสา
สวัตยห์ปฏริญาณททที่เขาไมยู่ไดด้รวักษาไวด้ เขากจ็จะตด้องเศรด้าเสทยใจอยยยู่นาน หากคนอมืที่น ๆ ททที่เตจ็มใจทนทรุกขห์เพมืที่อพระครริสตห์ไดด้
ครอบครองกวับพระองคห์ คนททที่ขลาดกลวัวและไมยู่ภวักดทกจ็จะไมยู่ไดด้ครอบครอง ใชยู่แลด้วครริสเตทยนบางคนจะทนทรุกขห์กวับ
การสยญเสทยในสวรรคห์

นทที่อาจเปป็นเหตรุผลหนนที่งททที่วยู่าทสาไม หลวังจากททที่ครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นไดด้รวับรยู่างกายททที่ฟฟฟื้นคมืนชทพแลด้วและครอบ
ครองกวับพระครริสตห์นานหนนที่งพวันปปีและหลวังจากการพริพากษาสรุดทด้ายนวันั้นของเหลยู่าคนตายททที่ไมยู่รอด เมมืที่อพวกเขา
เหจ็นเหลยู่าคนททที่พวกเขารวักซนที่งไมยู่ไดด้กลวับใจเชมืที่อและคนอมืที่น ๆ อทกมากมายถยกโยนทรินั้งในบนงไฟ เรากจ็ถยกบอกวยู่าเมมืที่อนวันั้น
“พระเจด้าจะทรงเชจ็ดนนั้สาตาทรุก ๆ หยดจากตาของพวกเขา” (วว. 21:4) เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าในระหวยู่างยรุคพวันปปีและหลวัง
จากยรุคพวันปปีนวันั้น ครริสเตทยนจสานวนมากจะรด้องไหด้เพราะความลด้มเหลวและบาปตยู่าง ๆ ของตนบนแผยู่นดรินโลก 
และพระเจด้าจะทรงเชจ็ดนนั้สาตาออกไปและจากนวันั้น ขอบครุณพระเจด้า “จะไมยู่มทความตายอทกตยู่อไป หรมือความโศก
เศรด้า หรมือการรด้องไหด้ และจะไมยู่มทการเจจ็บปวดใด ๆ อทกตยู่อไป เพราะวยู่าสริที่งตยู่าง ๆ ในกาลกยู่อนนวันั้นไดด้ผยู่านพด้นไป
แลด้ว” (วว. 21:4)

______________
ขจ้อ 16,17:

3:16 พวกทยู่านไมยู่ทราบหรมือวยู่า พวกทยู่านเปป็นวริหาร
ของพระเจด้า และวยู่าพระวริญญาณของพระเจด้าทรง
สถริตอยยยู่ในพวกทยู่าน

3:17 ถด้าผยด้ใดทสาใหด้วริหารของพระเจด้าเปป็นมลทริน 
พระเจด้าจะทรงทสาลายผยด้นวันั้น เพราะวริหารของ
พระเจด้าบรริสรุทธริธิ์ ซนที่งพวกทยู่านเปป็นวริหารนวันั้น

รล่างกายของครริสเตทยนเปป็นวริหารของพระเจจ้า
ในสมวัยภาคพวันธสวัญญาเดริมพระเจด้าเคยประทวับอยยยู่ในททที่บรริสรุทธริธิ์ททที่สรุดในสงยู่าราศทเชครินาหห์นวันั้นเหนมือ

พระททที่นวัที่งกรรุณา เราเชมืที่อวยู่าพระเจด้าไดด้ทรงปรากฏในเสาเมฆนวันั้นตอนกลางววันและเสาไฟนวันั้นตอนกลางคมืนซนที่งนสา
ชนชาตริอริสราเอลไปในถริที่นทรุรกวันดาร และศาสดาพยากรณห์ผยด้นวันั้นจนงกลยู่าวไดด้วยู่า “พระเยโฮวาหห์ทรงสถริตอยยยู่ในพระ
วริหารบรริสรุทธริธิ์ของพระองคห์ จงใหด้แผยู่นดรินโลกทวันั้งสรินั้นอยยยู่สงบตยู่อพระพวักตรห์พระองคห์เถริด” (ฮบก. 2:20) แตยู่มวันไมยู่
เปป็นเชยู่นนวันั้นแลด้วววันนทนั้!

เมมืที่อทรงครที่สาครวญเพราะกรรุงเยรยซาเลจ็ม ซนที่งไดด้ฆยู่าพวกศาสดาพยากรณห์และปฏริเสธพระครริสตห์ พระเยซย
ตรวัสวยู่า “ดยเถริด ‘บด้านเรมือน (พระนริเวศ) ของพวกเจด้ากจ็ถยกละทรินั้งใหด้รกรด้างแกยู่พวกเจด้า’” (มธ. 23:38) เราเชมืที่อวยู่า
เมมืที่อพระเยซยทรงสรินั้นพระชนมห์บนกางเขนนวันั้นและ “มยู่านแหยู่งพระวริหารกจ็ถยกฉทกออกเปป็นสองทยู่อนตวันั้งแตยู่บนตลอด



ลยู่าง และมทแผยู่นดรินไหว และศริลาทวันั้งหลายกจ็แตกออกจากกวัน” (มธ. 27:51) พระเยซยทรงหมายความแนยู่นอนวยู่า
บวัดนทนั้พระเจด้าไมยู่ทรงอาศวัยอยยยู่ในพระนริเวศนวันั้นอทกตยู่อไปแลด้ว มวันเปปิดรวับคนทวันั้งโลกไดด้แลด้ว พระวริหารนวันั้นไดด้ถยก
ทสาลายใน ค.ศ. 70 โดยทริตวัสในการทสาลายกรรุงเยรยซาเลจ็ม

บางครวันั้งครริสตจวักรสวักแหยู่งกจ็มทขด้อความเขทยนไวด้ตรงซรุด้มประตยดด้านหนด้าซนที่งเปป็นถด้อยคสาของศาสดาพยากรณห์
ททที่กลยู่าววยู่า “องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงอยยยู่ในวริหารบรริสรุทธริธิ์ของพระองคห์ จงใหด้แผยู่นดรินโลกทวันั้งสรินั้นสงบเงทยบตยู่อพระ
พวักตรห์พระองคห์” แตยู่นวัที่นเปป็นการใชด้ขด้อพระควัมภทรห์นทนั้แบบผริด ๆ พระเจด้าไมยู่ทรงสถริตอยยยู่ในอาคารททที่ประชรุม ไมยู่มทหอ
ประชรุมครริสตจวักรใดควรถยกเรทยกวยู่า “สถานบรริสรุทธริธิ์” เพราะมวันไมยู่ใชยู่ ททที่อยยยู่อาศวัยอวันตที่สาตด้อยแหยู่งใด ๆ กจ็ตามททที่
ผยด้คนอธริษฐานและรวักและรวับใชด้พระเจด้ากจ็บรริสรุทธริธิ์ศวักดริธิ์สริทธริธิ์ตยู่อพระเจด้าพอ ๆ กวับอาคารททที่ประชรุมครริสตจวักรแหยู่ง
หนนที่ง เปป็นความจรริงททที่ผยด้คนควรเคารพนวับถมือนวักเทศนห์และเคารพสริทธริของผยด้อมืที่น และสริที่งตยู่าง ๆ ควรถยกกระทสาอยยู่าง
เปป็นระเบทยบเรทยบรด้อย แตยู่การใหด้ความเคารพยสาเกรงตยู่อททที่ประชรุมครริสตจวักรในลวักษณะเชยู่นนวันั้นกจ็ผริดททที่ผริดทาง ไมยู่มท
อาคารททที่ประชรุมครริสตจวักรใดถยกกลยู่าวถนงในภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ดด้วยซนั้สา ความเคารพยสาเกรงควรใหด้แกยู่พระวจนะ
ของพระเจด้าและใหด้แกยู่คนของพระเจด้า ผยด้ซนที่งประกอบดด้วยพระวริญญาณ กลยู่าวขยู่าวสารนวันั้นและใหด้แกยู่ครริสเตทยนคน
อมืที่น ๆ ททที่มาประชรุมรยู่วมกวัน

พระวริญญาณของพระเจด้าทรงสถริตอยยยู่ในรยู่างกายของครริสเตทยนแตยู่ละคน นทที่ไดด้เรริที่มตด้นววันนวันั้นททที่พระเยซย
ทรงเปป็นขนนั้นจากตายและเมมืที่อพระองคห์เสดจ็จมาและระบายลมหายใจบนเหลยู่าสาวกและตรวัสวยู่า “ทยู่านทวันั้งหลายจง
รวับพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์เถริด” (ยอหห์น 20:19-23) จากชวัที่วโมงนวันั้นเปป็นตด้นมาครริสเตทยนทรุกคนกจ็มทพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธิ์สถริตอยยยู่ภายในตน

นทที่เปป็นคสาเตมือนททที่นยู่ายสาเกรง: “ถด้าผยด้ใดทสาใหด้วริหารของพระเจด้าเปป็นมลทริน พระเจด้าจะทรงทสาลายผยด้นวันั้น” 
บยู่อยครวันั้งสรุขภาพและสววัสดริภาพของรยู่างกายครริสเตทยนคนหนนที่งกจ็ขนนั้นอยยยู่กวับวยู่าเขาทสาใหด้รยู่างกายนวันั้นเปป็นมลทรินหรมือ
ไมยู่หรมือวยู่าเขาทสาบาปหรมือไมยู่ ยากอบ 5:13-16 กลยู่าวชวัดเจนวยู่าการยกโทษบาปมวักมาพรด้อมกวับการรวักษารยู่างกาย
ใหด้หาย และครริสเตทยนทวันั้งหลายถยกตวักเตมือนใหด้ “สารภาพความผริดทวันั้งหลายของพวกทยู่านตยู่อกวันและกวัน และจง
อธริษฐานเผมืที่อกวันและกวัน เพมืที่อพวกทยู่านจะไดด้รวับการรวักษาใหด้หาย” การถยกทสาลายของรยู่างกายมวักมาเพราะบาป 
นวัที่นยริที่งเปป็นความจรริงมากขนนั้นเกทที่ยวกวับการลยู่วงประเวณท การเมาเหลด้า และบาปอมืที่น ๆ ททที่เกทที่ยวขด้องกวับรยู่างกายโดย
เฉพาะ (1 คร. 6:18)

______________
ขจ้อ 18-23:

3:18 อยยู่าใหด้ผยด้ใดหลอกลวงตวัวเอง ถด้าผยด้ใดใน
ทยู่ามกลางพวกทยู่านถมือวยู่าตวัวเปป็นคนมทปฝญญาในโลก

นทนั้ จงใหด้ผยด้นวันั้นกลายเปป็นคนโงยู่เขลา เพมืที่อผยด้นวันั้นจะเปป็น
คนมทปฝญญาไดด้



3:19 เพราะวยู่าปฝญญาของโลกนทนั้เปป็นความโงยู่เขลา
เฉพาะพระเจด้า เพราะมทเขทยนไวด้แลด้ววยู่า ‘พระองคห์
ทรงจวับคนททที่มทปฝญญาดด้วยอรุบายของพวกเขาเอง’
3:20 และมทอทกวยู่า ‘องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงทราบ
ความคริดทวันั้งหลายของคนมทปฝญญาวยู่า ความคริดเหลยู่า
นวันั้นเปป็นเพทยงแตยู่ไรด้สาระ’
3:21 เหตรุฉะนวันั้นอยยู่าใหด้ผยด้ใดโอด้อวดในมนรุษยห์ทวันั้ง

หลาย เพราะวยู่าสริที่งสารพวัดเปป็นของพวกทยู่าน
3:22 ไมยู่วยู่าเปาโล หรมืออปอลโล หรมือเคฟาส หรมือ
โลก หรมือชทวริต หรมือความตาย หรมือบรรดาสริที่งใน
ปฝจจรุบวันนทนั้ หรมือสริที่งทวันั้งหลายในอนาคต สริที่งสารพวัดนวันั้น
เปป็นของพวกทยู่าน
3:23 และพวกทยู่านเปป็นของพระครริสตห์ และพระ
ครริสตห์ทรงเปป็นของพระเจด้า

เราจะตจ้องไมล่โอจ้อวดในมนนุษยธแตล่
มทสริที่งสารพจัดในพระครริสตธ

เนมืที่องจากพระเจด้าจะประทานบสาเหนจ็จแกยู่ทรุกคนสสาหรวับการงานของเขา ตามททที่เขาสมควรไดด้รวับ เราจนง
ตด้องฝากเรมืที่องนวันั้นไวด้ในพระหวัตถห์ของพระเจด้า และเนมืที่องจากพระเจด้าจะทรงนวับวยู่าเปป็นทองคสา เงริน เพชรพลอย สริที่ง
ทวันั้งหลายททที่ผยด้คนอาจคริดวยู่าเปป็นความโงยู่เขลา และเนมืที่องจากพระเจด้าอาจทรงนวับวยู่าสริที่งซนที่งดยเหมมือนมทปฝญญาและดทใน
สายตาของเราเปป็นไมด้ หญด้าแหด้ง และฟาง ขอใหด้เราทรุกคนถยู่อมใจฝากไวด้กวับพระเจด้าเรมืที่องการตวัดสรินครุณคยู่าของ
มนรุษยห์ในงานของพระองคห์ ฉะนวันั้นขอใหด้พระเจด้าประทานใจททที่ซมืที่อตรงเหมมือนเดจ็กใหด้แกยู่เรา

เราควรโอด้อวดในมนรุษยห์ไหม? “เพราะวยู่าสริที่งสารพวัดเปป็นของพวกทยู่าน” ชยู่างวริเศษจรริง ๆ เปาโลและอ
ปอลโลและทวันั้งโลก และชทวริตและความตายและสริที่งสารพวัดเปป็นของฉวัน โอ เราควรดสาเนรินอยยู่างถยู่อมใจจรริง ๆ และ
ใหด้พระครริสตห์เปป็นททที่หนนที่งเสมอ และครริสเตทยนผยด้ซนที่งเปป็นเจด้าของสริที่งสารพวัดในพระครริสตห์กจ็มวัที่งมทจรริง ๆ ขอใหด้เราชมืที่นชม
ยรินดทในความมวัที่งมทนวันั้นและในสตริปฝญญานวันั้น ไมยู่ใชยู่ในปฝญญาหรมือการตวัดสรินตยู่าง ๆ แบบโลก



1 โครรินธธ 4
ขจ้อ 1-8:

4:1 จงใหด้ผยด้ใดถมือวยู่า พวกเราเปป็นเหมมือนบรรดาผยด้รวับ
ใชด้ของพระครริสตห์ และเปป็นเหมมือนผยด้อารวักขาทวันั้ง
หลายแหยู่งบรรดาขด้อลนกลวับของพระเจด้า
4:2 ยริที่งกวยู่านทนั้ เปป็นสริที่งจสาเปป็นในผยด้อารวักขาทวันั้งหลายวยู่า
เปป็นคนททที่ถยกพบวยู่าสวัตยห์ซมืที่อ
4:3 แตยู่สสาหรวับขด้าพเจด้า กจ็เปป็นสริที่งเลจ็กนด้อยททที่ขด้าพเจด้า
จะถยกตวัดสรินโดยพวกทยู่าน หรมือถยกตวัดสรินโดยมนรุษยห์ 
ใชยู่แลด้ว ขด้าพเจด้าเองกจ็ไมยู่ตวัดสรินตวัวขด้าพเจด้าเอง
4:4 เพราะขด้าพเจด้าไมยู่ทราบอะไรเลยโดยตวัวขด้าพเจด้า
เอง ถนงอยยู่างนวันั้นขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่ถยกนวับวยู่าชอบธรรมโดย
การนทนั้ แตยู่ผยด้ททที่ทรงพริพากษาตวัวขด้าพเจด้านวันั้นคมือองคห์
พระผยด้เปป็นเจด้า
4:5 เหตรุฉะนวันั้น อยยู่าตวัดสรินสริที่งหนนที่งสริที่งใดกยู่อนททที่จะถนง
เวลา จนกวยู่าองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าจะเสดจ็จมา 
พระองคห์ผยด้ทวันั้งจะทรงนสาบรรดาความลนกลวับททที่ซยู่อน
อยยยู่แหยู่งความมมืดมาสยยู่ความสวยู่าง และจะทรงสสาแดง
บรรดาความคริดมรุยู่งหมายแหยู่งใจทวันั้งหลาย และเมมืที่อ
นวันั้นมนรุษยห์ทรุกคนจะไดด้รวับการชมเชยจากพระเจด้า

4:6 และสริที่งเหลยู่านทนั้ พทที่นด้องทวันั้งหลาย ขด้าพเจด้าไดด้นสามา
เปป็นภาพเปรทยบถนงตวัวขด้าพเจด้าและถนงอปอลโล กจ็
เพราะเหจ็นแกยู่พวกทยู่าน เพมืที่อพวกทยู่านจะไดด้เรทยนรยด้
ในพวกเราวยู่าไมยู่ควรคริดเกทที่ยวกวับมนรุษยห์ทวันั้งหลายเกริน
กวยู่าสริที่งซนที่งไดด้เขทยนไวด้แลด้ว เพมืที่อททที่จะไมยู่มทคนหนนที่งคนใด
ในพวกทยู่านผยองขนนั้นเพมืที่อยกคนหนนที่งเหยทยดอทกคน
หนนที่ง
4:7 ดด้วยวยู่าผยด้ใดเลยู่ากระทสาใหด้ทยู่านแตกตยู่างจากอทก
คนหนนที่ง และทยู่านมทอะไรททที่ทยู่านไมยู่ไดด้รวับเลยู่า บวัดนทนั้ถด้า
ทยู่านไดด้รวับสริที่งนวันั้นแลด้ว เหตรุไฉนทยู่านจนงโอด้อวด 
ราวกวับวยู่าทยู่านไมยู่ไดด้รวับสริที่งนวันั้นเลย
4:8 บวัดนทนั้ พวกทยู่านอริที่มหนสาแลด้ว บวัดนทนั้ พวกทยู่าน
มวัที่งมทแลด้ว พวกทยู่านไดด้ครอบครองเหมมือนอยยู่างพวก
กษวัตรริยห์แลด้วโดยปราศจากพวกเรา และขด้าพเจด้าขอ
พระเจด้าโปรดใหด้พวกทยู่านไดด้ขนนั้นครอบครองจรริง ๆ 
เพมืที่อพวกเราจะไดด้ขนนั้นครอบครองพรด้อมกวับพวกทยู่าน
ดด้วย

เปาโลและอปอลโลเปป็นผถูจ้อารจักขา
ททที่ตจ้องใหจ้การตล่อพระเจจ้าเพทยงผถูจ้เดทยว

ไมยู่มทผยด้ใดสามารถตวัดสรินหนด้าททที่ผยด้อารวักขาของเปาโลไดด้นอกจากพระเจด้า เขาเปป็นผยด้อารวักขาขด้อลนกลวับทวันั้ง
หลายททที่พระเจด้าทรงเปปิดเผย ขด้อลนกลวับหนนที่งททที่พระเจด้าประทานใหด้ ผยด้ใดเลยู่าจะมทสตริปฝญญาพอททที่จะประเมรินคยู่างาน
รวับใชด้ของเขาไดด้? เขาตด้องเปป็นคนททที่สวัตยห์ซมืที่อ-การพริพากษาของพระเจด้าททที่มทตยู่องานรวับใชด้ของเขา ขยู่าวประเสรริฐททที่
เปาโลประกาศเขากจ็ไดด้รวับมาจากพระเจด้า-ฤทธริธิ์เดชนวันั้นจากพระเจด้า เปาโลไมยู่อาจอด้างความดทความชอบสสาหรวับสริที่ง
เหลยู่านวันั้นและเขาไมยู่กลด้าแมด้แตยู่จะตวัดสรินตวัวเอง

ผยด้คนมองเหจ็นแตยู่สริที่งตยู่าง ๆ ททที่อยยยู่ภายนอก มทแตยู่พระเจด้าททที่ทรงมองเหจ็นจริตใจ (ขด้อ 5) เราทรุกคนควรระววังททที่



จะไมยู่จวัดอวันดวับเหลยู่าผยด้รวับใชด้ของพระเจด้า ในคสาอรุปมาเรมืที่องเงรินตะลวันตห์พระเยซยไดด้ตรวัสถด้อยคสาททที่อยู่อนหวานนวันั้นวยู่า 
“ดทแลด้ว เจด้าเปป็นผยด้รวับใชด้ททที่ดทและสวัตยห์ซมืที่อ เจด้าสวัตยห์ซมืที่อเหนมือบรรดาสริที่งของเลจ็กนด้อย เราจะตวันั้งเจด้าใหด้เปป็นผยด้ปกครอง
เหนมือสริที่งของมากมาย” (มธ. 25:21,23) แกยู่คนททที่ไดด้กสาไรสองตะลวันตห์และคนททที่ไดด้อทกหด้าตะลวันตห์ หญริงมยู่ายคนนวันั้นททที่
ถวายเงรินสองสตางคห์ พระเยซยตรวัสวยู่า นางไดด้ใหด้มากกวยู่าของกสานวัลบรริบยรณห์ของคนเหลยู่านวันั้นททที่ถวายมากกวยู่า

และดาวริดตวันั้งกฎไวด้วยู่า “คนททที่ลงไปทสาศนกนวันั้นไดด้สยู่วนแบยู่งของเขาอยยู่างไร คนททที่เฝป้ากองสวัมภาระอยยยู่กจ็จะไดด้
สยู่วนแบยู่งของตนอยยู่างนวันั้น ทวันั้งสองพวกจะรวับสยู่วนแบยู่งเหมมือนกวัน” (1 ซมอ. 30:24) และบสาเหนจ็จททที่ใหด้แกยู่คนนวันั้นททที่
ใหด้นนั้สาเยจ็นถด้วยหนนที่งแกยู่ผยด้พยากรณห์คนหนนที่งกจ็อาจมากกวยู่าบสาเหนจ็จของคน ๆ นวันั้นททที่ถวายเงรินเปป็นลด้าน (มาระโก 
9:41)

สตริปฝญญาแบบมนรุษยห์ใดเลยู่าจะรยด้วริธทชวัที่งนนั้สาหนวักการมทโวหารดทของอปอลโล (กริจการ 18:24,25) เททยบกวับ
จดหมายฝากทวันั้งหลาย “ททที่มทนนั้สาหนวักมาก” ของเปาโลพรด้อมกวับความพริการตยู่าง ๆ ของเขา: “แตยู่ตวัวเขาเองดยอยู่อน
กสาลวัง และคสาพยดของเขากจ็นยู่าเหยทยดหยาม” ตามททที่ชาวโครรินธห์เหลยู่านทนั้ตวัดสริน (2 คร. 10:10)?

และททที่สสาควัญยริที่งไปกวยู่านวันั้น นวักเทศนห์ยยู่อมไมยู่กลด้าทสางานรวับใชด้ของตนเพมืที่อเอาใจผยด้คน ดวังนวันั้นคสาเทศนาของ
เปาโลจนง “ไมยู่ใชยู่ดด้วยถด้อยคสาอวันชวักชวนแหยู่งสตริปฝญญาของมนรุษยห์” (1 คร. 2:4) เปาโลเอาใจมนรุษยห์ไมยู่ไดด้ เพราะ
บยู่อยครวันั้งเขาตด้องตสาหนริบาปตยู่าง ๆ ของพวกเขาและแกด้ไขหลวักคสาสอนเททยมเทจ็จของพวกเขา เขากลยู่าวแกยู่เหลยู่า
ครริสเตทยนชาวแควด้นกาลาเททยวยู่า “เพราะบวัดนทนั้ ขด้าพเจด้ากสาลวังชวักชวนมนรุษยห์หรมือ หรมือพระเจด้า หรมือขด้าพเจด้าเสาะ
หาททที่จะเอาใจมนรุษยห์หรมือ เพราะถด้าขด้าพเจด้ากสาลวังเอาใจมนรุษยห์อยยยู่ ขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่ควรเปป็นผยด้รวับใชด้ของพระครริสตห์”

เมมืที่อเหลยู่าผยด้พยากรณห์ททที่มรุสาของกษวัตรริยห์อาหวับพยากรณห์วยู่าเขาจะไดด้รวับชวัยชนะยริที่งใหญยู่ททที่ราโมทกริเลอาด มท
คายาหห์ ผยด้พยากรณห์แทด้คนหนนที่ง กจ็ถยกรบเรด้าใหด้ทสาแบบเดทยวกวัน “และผยด้สมืที่อสารททที่ไดด้ไปเพมืที่อเรทยกมทคายาหห์พยดกวับ
ทยู่าน โดยกลยู่าววยู่า “บวัดนทนั้ ดยเถริด ถด้อยคสาทวันั้งหลายของผยด้พยากรณห์เหลยู่านวันั้นตยู่างพยดสริที่งททที่ดทแกยู่กษวัตรริยห์เปป็นปาก
เดทยวกวัน ขอใหด้ถด้อยคสาของทยู่าน ขด้าพเจด้าขอรด้องทยู่าน เปป็นเหมมือนอยยู่างถด้อยคสาของคนหนนที่งในพวกนวันั้น และพยดสริที่ง
ททที่ดทเถริด” และมทคายาหห์กลยู่าววยู่า “พระเยโฮวาหห์ทรงพระชนมห์อยยยู่แนยู่ฉวันใด พระเยโฮวาหห์ตรวัสกวับขด้าพเจด้าอยยู่างไร 
ขด้าพเจด้าจะพยดอยยู่างนวันั้น” (1 พงศห์กษวัตรริยห์ 22:13,14) และเขากจ็พยากรณห์วยู่า “ขด้าพระองคห์ไดด้เหจ็นคนอริสราเอลทวันั้ง
สรินั้นกระจวัดกระจายอยยยู่บนเนรินเขาตยู่าง ๆ อยยู่างแกะททที่ไมยู่มทผยด้เลทนั้ยง และพระเยโฮวาหห์ไดด้ตรวัสวยู่า ‘คนเหลยู่านทนั้ไมยู่มทนาย
ใหด้พวกเขาทรุกคนกลวับไปยวังบด้านของตนโดยสวันตริเถริด’” นวัที่นไมยู่ไดด้ทสาใหด้อาหวับพอใจแตยู่มวันเปป็นคสาพยากรณห์ททที่แทด้
จรริง

เมมืที่อเยเรมทยห์พยากรณห์ซนั้สาแลด้วซนั้สาอทกถนงความพรินาศททที่จะมาของกรรุงเยรยซาเลจ็มหากประชาชนนวันั้นไมยู่ยอม
จสานนตยู่อเนบยควัดเนสซารห์ เขากจ็ถยกทรุบตท ถยกจสาครุกมากกวยู่าหนนที่งหน และเขด้าใกลด้ความตาย เขาไมยู่ไดด้เอาใจมนรุษยห์
แตยู่เขาเปป็นตวัวแทนของพระเจด้า



เมมืที่อเปโตรและยอหห์นถยกบวัญชาไมยู่ใหด้พยดอทกตยู่อไปในพระนามของพระเยซย พวกเขากจ็กลยู่าววยู่า “จะเปป็นสริที่ง
ททที่ถยกตด้องในสายพระเนตรของพระเจด้าหรมือไมยู่ ททที่จะตวันั้งใจฟฝงพวกทยู่านมากกวยู่าพระเจด้า ขอพวกทยู่านจงพริจารณา
ดยเถริด เพราะวยู่าพวกเราจะไมยู่พยดสริที่งเหลยู่านวันั้นซนที่งพวกเราไดด้เหจ็นและไดด้ยรินแลด้วนวันั้นกจ็ไมยู่ไดด้” (กริจการ 4:19,20) และ
คสารด้องทรุกขห์อวันขมขมืที่นของมหาปรุโรหริตผยด้นวันั้นคมือ “พวกเราไดด้กสาชวับพวกเจด้าอยยู่างแขจ็งแรงแลด้วมริใชยู่หรมือวยู่าไมยู่ใหด้พวก
เจด้าสอนในชมืที่อนทนั้ และดยเถริด พวกเจด้าไดด้ทสาใหด้กรรุงเยรยซาเลจ็มเตจ็มไปดด้วยหลวักคสาสอนของพวกเจด้า และตวันั้งใจททที่จะนสา
โลหริตของชายผยด้นทนั้ใหด้ตกอยยยู่บนพวกเรา” (กริจการ 5:28)

อวัครทยตเปาโลเตมือนทริโมธทเกทที่ยวกวับเรมืที่องนทนั้ททที่ไมยู่ใหด้เทศนาเพมืที่อเอาใจมนรุษยห์ ในขยู่าวสารอสาลาของ 2 ทริโมธท 
4:1-5 เขากลยู่าววยู่า:

“เหตรุฉะนวันั้นขด้าพเจด้าจนงกสาชวับทยู่านตยู่อพระพวักตรห์พระเจด้า และพระเยซยครริสตห์เจด้า ผยด้จะทรงพริพากษาทวันั้งคน
เปป็นและคนตาย ในการปรากฏของพระองคห์และในอาณาจวักรของพระองคห์ จงประกาศพระวจนะ จงตวันั้งใจทสา
ตอนททที่สะดวกและตอนททที่ไมยู่สะดวก จงตวักเตมือน วยู่ากลยู่าว และเตมือนสตริดด้วยความอดกลวันั้นทรุกอยยู่างและหลวักคสา
สอน เพราะจะถนงเวลาททที่คนทวันั้งหลายจะไมยู่ทนตยู่อหลวักคสาสอนอวันถยกตด้อง แตยู่ตามตวัณหาตยู่าง ๆ ของพวกเขาเอง 
พวกเขาจะรวบรวมบรรดาครยไวด้สสาหรวับตนเอง โดยมทหยททที่ควัน และพวกเขาจะบยู่ายหยของตนไปเสทยจากความจรริง 
และจะหวันไปยวังนริทานตยู่าง ๆ แตยู่ทยู่านจงระววังระไวอยยยู่ในสริที่งทวันั้งปวง จงสยด้ทนบรรดาความทรุกขห์ยากลสาบาก จง
กระทสาหนด้าททที่ของผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐ จงกระทสาการรวับใชด้ของทยู่านใหด้สสาเรจ็จเตจ็มททที่”

ฉะนวันั้นนวักเทศนห์จนงตด้องไมยู่เทศนาเพมืที่อเอาใจมนรุษยห์ เขาตด้องรวักผยด้คน เขาตด้องมทฤทธริธิ์เดชเพมืที่อททที่จะนสาพาผยด้คน
และชนะพวกเขา แตยู่บางครวันั้งผยด้คนจะ “บยู่ายหยของตนไปเสทยจากความจรริง” และบางครวันั้งพวกเขาจะหวันมาตยู่อสยด้
นวักเทศนห์เหมมือนอยยู่างททที่บางคนเคยหวันมาเลยู่นงานเปาโล เหมมือนอยยู่างททที่บางคนเคยตยู่อสยด้เยเรมทยห์และมทคายาหห์ บาง
ครวันั้งเมมืที่อคน ๆ หนนที่งเทศนาอยยู่างเรทยบงยู่ายและเปป็นตวัวแทนของพระเจด้าอยยู่างสวัตยห์ซมืที่อ เหมมือนอยยู่างททที่เปาโลไดด้
กระทสาเมมืที่อเขาตสาหนริเปโตรในกาลาเททย 2:4-11 คนของพระเจด้ากจ็จะถยกวยู่ากลยู่าวโดยกระทวัที่งครริสเตทยนททที่ดท ๆ แตยู่
นวักเทศนห์ตด้องทสาใหด้พระเจด้าพอพระทวัย

เราคงไมยู่แกด้ตวัวใหด้กวับจริตใจททที่ขทนั้หงรุดหงริดหรมือโอหวังในตวัวนวักเทศนห์ เขาตด้องพยดความจรริง แตยู่เขาตด้องทสาเชยู่น
นวันั้นในความรวัก เขาตด้องเทศนาความจรริง แตยู่เขาตด้องมทฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์อยยยู่บนตวัวเขา เขาตด้อง
เตจ็มใจททที่จะเปป็นผยด้รวับใชด้เพมืที่อททที่จะเปป็นผยด้ยริที่งใหญยู่ แตยู่นวักเทศนห์ตด้องใหด้การรายงานตยู่อพระเจด้าเองและแนยู่นอนวยู่า
พระเจด้าจะประทานใหด้แกยู่แตยู่ละคนตามททที่เขาสมควรไดด้รวับในบสาเหนจ็จ

_____________
ขจ้อ 9-17:

4:9 เพราะขด้าพเจด้าคริดวยู่าพระเจด้าไดด้ทรงนสาตวัวพวก เราผยด้เปป็นเหลยู่าอวัครทยตใหด้ออกมาเปป็นลสาดวับสรุดทด้าย 



เหมมือนกวับวยู่าถยกกสาหนดไวด้แกยู่ความตาย เพราะวยู่า
พวกเราถยกทสาใหด้เปป็นภาพททที่นยู่าตมืที่นตาแกยู่โลก และแกยู่
พวกทยตสวรรคห์ และแกยู่มนรุษยห์ทวันั้งหลาย
4:10 พวกเราเปป็นพวกคนโงยู่เขลาเพราะเหจ็นแกยู่พระ
ครริสตห์ แตยู่พวกทยู่านมทสตริปฝญญาในพระครริสตห์ พวก
เราอยู่อนกสาลวัง แตยู่พวกทยู่านเขด้มแขจ็ง พวกทยู่านมท
เกทยรตริยศ แตยู่พวกเราถยกเหยทยดหยาม
4:11 คมือจนถนงเวลานทนั้พวกเรากจ็ทวันั้งหริว และกระหาย 
และเปลมือยเปลยู่า และถยกโบยตท และไมยู่มทททที่อยยยู่อาศวัย
ททที่แนยู่นอน
4:12 และทสาการหนวัก โดยทสางานดด้วยมมือของพวก
เราเอง เมมืที่อถยกดยู่าวยู่า พวกเรากจ็อวยพร เมมืที่อถยก
ขยู่มเหง พวกเรากจ็ทนเอาการขยู่มเหงนวันั้น
4:13 เมมืที่อถยกใสยู่รด้าย พวกเรากจ็อด้อนวอน พวกเราถยก
ทสาใหด้เปป็นเหมมือนสริที่งโสโครกแหยู่งแผยู่นดรินโลก และ
เหมมือนสริที่งสกปรกของสริที่งสารพวัดจนถนงววันนทนั้

4:14 ขด้าพเจด้ามริไดด้เขทยนสริที่งเหลยู่านทนั้เพมืที่อจะใหด้พวก
ทยู่านไดด้ละอาย แตยู่เหมมือนเปป็นบรรดาลยกททที่รวักของ
ขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าขอเตมือนพวกทยู่าน
4:15 เพราะถนงแมด้วยู่าพวกทยู่านมทครยสวักหนนที่งหมมืที่น
คนในพระครริสตห์ แตยู่พวกทยู่านไมยู่มทบริดาหลายคน 
ดด้วยวยู่าในพระเยซยครริสตห์ขด้าพเจด้าไดด้ใหด้กสาเนริดพวก
ทยู่านโดยทางขยู่าวประเสรริฐ
4:16 เหตรุฉะนวันั้น ขด้าพเจด้าจนงวริงวอนพวกทยู่าน ขอ
พวกทยู่านจงเปป็นผยด้ปฏริบวัตริตามแบบของขด้าพเจด้า
4:17 เพราะเหตรุนทนั้ขด้าพเจด้าจนงไดด้สยู่งทริโมธท ผยด้ซนที่งเปป็น
ลยกททที่รวักของขด้าพเจด้า และสวัตยห์ซมืที่อในองคห์พระผยด้เปป็น
เจด้า ใหด้มาหาพวกทยู่าน ผยด้ซนที่งจะนสาพวกทยู่านใหด้ระลนก
ถนงทางทวันั้งหลายของขด้าพเจด้าซนที่งมทอยยยู่ในพระครริสตห์ 
เหมมือนอยยู่างททที่ขด้าพเจด้าสอนอยยยู่ทรุกแหยู่งหนในทรุกค
รริสตจวักร

เหลล่าผถูจ้รจับใชจ้ททที่ยริที่งใหญล่ททที่สนุดของพระเจจ้าไดจ้รจับ
ตนาแหนล่งผถูจ้นนาผล่านทางการทนทนุกขธ คนาดล่าวล่า

และการทนางานหนจักไมล่หยนุดหยล่อน
“...พระเจด้าไดด้ทรงนสาตวัวพวกเราผยด้เปป็นเหลยู่าอวัครทยตใหด้ออกมาเปป็นลสาดวับสรุดทด้าย เหมมือนกวับวยู่าถยกกสาหนด

ไวด้แกยู่ความตาย” (ขด้อ 9) แนยู่นอนวยู่ามวันสอดคลด้องกวับขด้อพระคสาตอนนทนั้ททที่อวัครทยตยากอบถยกตวัดศทรษะ ททที่สเทเฟน
ถยกหรินขวด้างจนตาย ททที่อวัครทยตยอหห์นถยกเนรเทศใหด้ไปอยยยู่โดดเดทที่ยวบนเกาะปฝทมอส และคนอมืที่น ๆ บางคนไดด้ตาย
ในฐานะมรณะสวักขท เราไมยู่เชมืที่อตามประเพณทของพวกโรม และเปโตรไมยู่เคยอยยยู่ททที่กรรุงโรมและเขาไมยู่ไดด้ถยกตรนง
กางเขนททที่นวัที่น แตยู่อวัครทยตเหลยู่านวันั้นไดด้ทนทรุกขห์กวับการสยญเสทยสริที่งสารพวัดและจยู่ายราคาสยงยริที่งสสาหรวับตสาแหนยู่งผยด้นสา
ของตนมากกวยู่าคนอมืที่น ๆ สยู่วนใหญยู่

มวันไมยู่นยู่าประหลาดใจเลยททที่วยู่าเมมืที่อพระเจด้าทรงเรทยกคน ๆ หนนที่งมาสยยู่งานรวับใชด้หรมืองานประกาศตยู่างแดน 
พระองคห์กจ็ดยเหมมือนจะทสาใหด้ใบหนด้าของคน ๆ นวันั้นตด้องคลรุกฝรุฝ่นแหยู่งความยากจนและความขวัดสนเกมือบเสมอ ถด้า
นวักเทศนห์คนใดไมยู่ตวันั้งใจจรริงมากพอททที่จะทนทรุกขห์เพมืที่อพระเยซย ททที่จะยากจนเพมืที่อพระเยซย ททที่จะยอมใหด้ครอบครวัวของ



ตนไมยู่ไดด้รวับเครมืที่องนรุยู่งหยู่มและบด้านเรมือนดทเทยู่ากวับคนอมืที่น ๆ ททที่ไดด้รวับการฝฝึกฝนแบบเทยู่าเททยมกวัน เขากจ็ไมยู่อาจเปป็นผยด้ททที่
ดทเยทที่ยมททที่สรุดเพมืที่อพระเจด้าไดด้ ถด้าผยด้ใดไมยู่เตจ็มใจททที่จะเจอกวับการตยู่อตด้านขวัดขวางบด้าง ททที่จะทนทรุกขห์การถยกดยู่าวยู่าเพมืที่อ
ความจรริงบด้าง เขากจ็ไมยู่เหมาะสสาหรวับตสาแหนยู่งผยด้นสา

เปาโลอด้างสริทธริความเปป็นผยด้นสาใดเมมืที่อเขากลยู่าววยู่า “เหตรุฉะนวันั้น ขด้าพเจด้าจนงวริงวอนพวกทยู่าน ขอพวกทยู่าน
จงเปป็นผยด้ปฏริบวัตริตามแบบของขด้าพเจด้า”? มวันคมือคสากลยู่าวอด้างททที่วยู่าเขาเตจ็มใจททที่จะถยกนวับวยู่าอยู่อนแอ เขาถยกรวังเกทยจ 
เขาตด้องทนหริวและขาดเสมืนั้อผด้าเพทยงพออยยยู่บยู่อย ๆ เขาทสางานดด้วยมมือของเขาเองในการทสาเตจ็นทห์เพมืที่อหาเลทนั้ยงชทพใหด้
ตวัวเองและเหลยู่าผยด้ชยู่วยของเขาในบางครวันั้ง เขาถยกใสยู่รด้ายปป้ายสทแตยู่เขากจ็ยวังอด้อนวอน เขาไดด้ใหด้บวังเกริดครริสเตทยนเหลยู่า
นทนั้โดยทางพระครริสตห์ในฐานะพยู่อคนหนนที่ง และดวังนวันั้นพวกเขาจนงควรตริดตามเขา

เราตด้องจสาไวด้วยู่าคนททที่อยากเปป็นผยด้นสาตด้องเปป็นผยด้รวับใชด้ พระเยซยตรวัสวยู่า “แตยู่จะไมยู่เปป็นอยยู่างนวันั้นในทยู่ามกลาง
พวกทยู่าน แตยู่ผยด้ใดกจ็ตามททที่ใครยู่จะเปป็นใหญยู่ในทยู่ามกลางพวกทยู่าน จงใหด้ผยด้นวันั้นเปป็นผยด้ปรนนริบวัตริของทยู่านทวันั้งหลาย และ
ผยด้ใดกจ็ตามททที่ใครยู่จะเปป็นเอกเปป็นตด้นในทยู่ามกลางพวกทยู่าน จงใหด้ผยด้นวันั้นเปป็นผยด้รวับใชด้ของทยู่านทวันั้งหลาย เหมมือนกวับททที่
บรุตรมนรุษยห์ไดด้มา มริใชยู่เพมืที่อรวับการปรนนริบวัตริ แตยู่เพมืที่อจะปรนนริบวัตริ และเพมืที่อจะประทานชทวริตของทยู่านใหด้เปป็นคยู่าไถยู่
สสาหรวับคนเปป็นอวันมาก” (มธ. 20:26-28)

การเสทยสละ การถยกดยู่าวยู่า และการถยกเขด้าใจผริดเปป็นสยู่วนหนนที่งของคนททที่อยากไดด้รวับตสาแหนยู่งผยด้นสาใน
ทยู่ามกลางประชากรของพระเจด้า

Billy Sunday ถยกใสยู่รด้ายวยู่าเปป็นพวกหริวเงริน แมด้เขาไมยู่ไดด้เรทยกรด้องเลยวยู่าเขาควรไดด้รวับเงรินเทยู่าไรในการ
ประชรุมฟฟฟื้นฟยแตยู่ละครวันั้ง และเงรินถวายมากททที่สรุดททที่เขาเคยไดด้รวับในงานประชรุมฟฟฟื้นฟยหนนที่ง-ในนริวยอรห์คซริตทนั้-เขากจ็มอบ
เงรินนวันั้นใหด้แกยู่ Servicemen’s Center เงรินถวายในงานประชรุมฟฟฟื้นฟยครวันั้งใหญยู่ในชริคาโกด้ เขาสยู่งมอบเงรินนวันั้น
ทวันั้งหมดใหด้แกยู่ Pacific Garden Mission ซนที่งเปป็นททที่ ๆ เขาไดด้รวับความรอด

ผยด้เขทยนคนนทนั้ไดด้รวับความเพลริดเพลรินททที่ไดด้อยยยู่ในกระทยู่อมนด้อยของ Billy Sunday ซนที่งมทหด้าหรมือหกหด้องททที่
ทะเลสาบวริโนนยู่า ซนที่งคริดเปป็นเงริน 3,800 เหรทยญสหรวัฐ และเมมืที่อตวัวผมเองไดด้จวัดงานประชรุมฟฟฟื้นฟยทวัที่วเมมืองใหญยู่ทวัที่ว
อเมรริกา มวันกจ็เปป็นธรรมเนทยมปฏริบวัตริของผมททที่จะสยู่งมอบบวัญชทคยู่าใชด้จยู่ายททที่คริดเปป็นเงรินแคยู่ 2.00 เหรทยญสหรวัฐ
สสาหรวับอาหารหลายมมืนั้อ ผมไมยู่ยอมใหด้พวกคนใสยู่รด้ายททที่เกลทยดชวังการประกาศขยู่าวประเสรริฐและผยด้ประกาศขยู่าว
ประเสรริฐไดด้รวับความนยู่าเชมืที่อถมือใด ๆ

จงหมายเหตรุความอยู่อนโยนในขด้อ 15 ททที่วยู่า “เพราะถนงแมด้วยู่าพวกทยู่านมทครยสวักหนนที่งหมมืที่นคนในพระครริสตห์ 
แตยู่พวกทยู่านไมยู่มทบริดาหลายคน ดด้วยวยู่าในพระเยซยครริสตห์ขด้าพเจด้าไดด้ใหด้กสาเนริดพวกทยู่านโดยทางขยู่าวประเสรริฐ” เรา
ถยกเตมือนใจวยู่าหวัวใจททที่เปปีฝั่ยมดด้วยความรวักของเปาโลตด้องแตกสลายเพราะคสาสอนนอกรทตตยู่าง ๆ ซนที่งพวกครยสอน
เทจ็จนสามาสยยู่เหลยู่าผยด้เชมืที่อททที่รวักแหยู่งแควด้นกาลาเททย



และคนเหลยู่านทนั้ททที่เมมืองโครรินธห์จะยวังถยกเตมือนใจใหด้ระลนกถนงคสาสอนของเปาโลตยู่อไป (ขด้อ 17) ทริโมธทจะ
เตมือนใจพวกเขาและสวัที่งสอนพวกเขาใหด้ดสาเนรินชทวริตตามหลวักการเหลยู่านวันั้นททที่เปาโลไดด้สวัที่งสอนพวกเขาแลด้ว

________________
ขจ้อ 18-21:

4:18 บวัดนทนั้บางคนผยองขนนั้น ราวกวับวยู่าขด้าพเจด้าจะไมยู่
มาหาพวกทยู่าน
4:19 แตยู่ถด้าองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าโปรด ขด้าพเจด้าจะมา
หาพวกทยู่านในไมยู่ชด้านทนั้ และขด้าพเจด้าจะหยวัที่งดย มริใชยู่
ถด้อยคสาของคนททที่ผยองเหลยู่านวันั้นแตยู่จะหยวัที่งดยฤทธริธิ์
อสานาจของพวกเขา

4:20 เพราะวยู่าอาณาจวักรของพระเจด้ามริไดด้อยยยู่ใน
ถด้อยคสา แตยู่ในฤทธริธิ์เดช
4:21 พวกทยู่านจะเอาอะไร จะใหด้ขด้าพเจด้ามาหา
พวกทยู่านดด้วยไมด้เรทยว หรมือในความรวัก และในจริต
วริญญาณแหยู่งความอยู่อนสรุภาพ

เปาโลจะเหก็นหนจ้าพวกเขา โดยมาพรจ้อมกจับสริทธริอนานาจ
มวันไมยู่นยู่าประหลาดใจททที่ในครริสตจวักรอายรุนด้อยสวักแหยู่งจะมทการแตกแยกอยยยู่บด้างในหมยยู่ผยด้เชมืที่อใหมยู่จสานวน

มากททที่ไมยู่ไดด้มทพมืนั้นฐานหนวักแนยู่นพอ บางครวันั้งจะมทความโอหวังและพวกครยสอนเทจ็จและการหวันไปเสทยจากคนเหลยู่า
นวันั้นททที่ไดด้นสาพวกเขามาถนงความรอดและไดด้นสาพวกเขาในยยู่างกด้าวแรก ๆ ของพวกเขาเกทที่ยวกวับความจรริงฝฝ่าย
วริญญาณ

เราจสาไดด้วยู่าเปาโลขอรด้องทริโมธทวยู่า “เหตรุฉะนวันั้นทยู่านอยยู่าละอายคสาพยานขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวก
เรา หรมือของตวัวขด้าพเจด้าผยด้เปป็นนวักโทษของพระองคห์” (2 ทธ. 1:8)

และเปาโล แมด้จะถยู่อมใจและแมด้วยู่าเขาเขทยนมาพรด้อมกวับการวริงวอน กจ็ยวังทราบวยู่าฤทธริธิ์เดชของพระเจด้า
อยยยู่บนตวัวเขา เขาสามารถมาในการพริพากษาตยู่อพวกเขาไดด้หากจสาเปป็น ในบทถวัดไปเขาจะบอกพวกเขาอยยู่างชวัด
แจด้งวยู่าบนสริทธริอสานาจของเขา พวกเขาตด้องเลริกการรยู่วมสามวัคคทธรรมกวับครริสเตทยนคนใดททที่เลยู่นชยด้และทสาบาป

และฉะนวันั้นสริทธริอสานาจของเปาโลจนงไมยู่ใชยู่สริทธริอสานาจของครริสตจวักรหนนที่งหรมือนริกายหนนที่ง แตยู่เปป็นสริทธริ
อสานาจของผยด้หนนที่งททที่มทฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าอยยยู่บนตวัวเขา และเขาเตมือนพวกเขาวยู่าหากจสาเปป็นเขาจะมาพรด้อมกวับไมด้
เรทยวอวันหนนที่ง นวัที่นคมือ เพมืที่อตสาหนริและตวัดสรินพวกเขาและกสาราบคนโอหวังและเกจ็บกวาดครริสตจวักรนวันั้น

และเราเรทยนรยด้ใน 2 โครรินธห์ 1:23,24 วยู่าเปาโลชะลอการกลวับไปยวังเมมืองโครรินธห์ของเขา: “...เพมืที่อจะงด
โทษพวกทยู่านไวด้กยู่อน ขด้าพเจด้าจนงยวังไมยู่ไดด้มาถนงเมมืองโครรินธห์”

เปาโลไปยวังเมมืองโครรินธห์อทกททเมมืที่อไร? อาจหลวังจากชยู่วงสามปปีของเขาททที่เมมืองเอเฟซวัส และเหตรุการณห์ตยู่าง 
ๆ ททที่นวัที่น ซนที่งถยกบรรยายในกริจการ 19 กริจการ 20:1-3 บอกเราวยู่าเขาเขด้าไปในแควด้นมาซริโดเนทย จากนวันั้นกจ็เขด้าไปใน
ประเทศกรทซและอยยยู่ททที่นวัที่นสามเดมือน นวัที่นนยู่าจะรวมถนงเมมืองโครรินธห์ดด้วย กริจการ 19:21,22 บอกเราวยู่าเขาไดด้



วางแผนไวด้กยู่อนแลด้ววยู่าจะผยู่านเขด้าแควด้นมาซริโดเนทยและแควด้นอาคายาแตยู่ลยู่าชด้าและสยู่งทริโมธทกวับเอรวัสทวัสไป
เปาโลไปเยมือนเมมืองโครรินธห์เปป็นครวันั้งททที่สามไหม? ใน 2 โครรินธห์ 13:1 เขากลยู่าววยู่า “นทที่เปป็นครวันั้งททที่สามททที่

ขด้าพเจด้าจะมาหาพวกทยู่าน” ผมไมยู่พบบวันทนกเหตรุการณห์เกทที่ยวกวับการไปเยมือนครวันั้งททที่สามกยู่อนหนด้าการถยกไตยู่สวน
ความของเขาและการเดรินทางไปยวังกรรุงโรมและการตริดครุกททที่นวัที่นของเขา แตยู่ไมยู่แนยู่เมมืที่อเปาโลถยกปลยู่อยตวัวจากการ
จสาครุกครวันั้งแรกของเขา ตามททที่เราคริดวยู่าเขาไดด้รวับการปลยู่อยตวัว และจากนวันั้นตยู่อมากจ็ถยกจวับกรุมอทกและถยกจสาครุกและ
ถยกประหารชทวริต-นวัที่นอาจเปปิดชยู่องสสาหรวับการไปเยมือนเมมืองโครรินธห์หนหนนที่ง

มทการอนรุมานหลายหนททที่วยู่าเปาโลไดด้รวับการปลยู่อยตวัวจากครุกชวัที่วระยะหนนที่ง เขาคริดวยู่าเขาจะไดด้รวับการ
ปลยู่อยตวัวและเขานยู่าจะกลยู่าวเชยู่นนวันั้นโดยไดด้รวับการดลใจจากพระเจด้า ขด้อ 22 ของฟปีเลโมนกลยู่าววยู่า “แตยู่พรด้อมกวัน
นทนั้ ขอทยู่านจวัดเตรทยมททที่พวักไวด้สสาหรวับขด้าพเจด้าดด้วย เพราะขด้าพเจด้าวางใจวยู่าโดยทางคสาอธริษฐานตยู่าง ๆ ของทยู่านทวันั้ง
หลาย ขด้าพเจด้าจะถยกมอบไวด้แกยู่พวกทยู่าน” และในโรม 15:24 เปาโลเขทยนวยู่า “เมมืที่อไรกจ็ตามททที่ขด้าพเจด้าทสาการเดริน
ทางของขด้าพเจด้าไปยวังประเทศสเปน ขด้าพเจด้าจะมาหาพวกทยู่าน เพราะขด้าพเจด้าวางใจวยู่าจะไดด้เหจ็นพวกทยู่านใน
การเดรินทางของขด้าพเจด้า” ฉะนวันั้นคสากลยู่าวนวันั้นททที่ไดด้รวับการดลใจจนงบยู่งบอกวยู่าเปาโลถยกปลยู่อยตวัวจากกรรุงโรม เดริน
ทางตยู่อไปยวังประเทศสเปน และจากนวันั้นกจ็กลวับไปเพมืที่อพบกวับฟปีเลโมนและคนอมืที่น ๆ

ในฟปีลริปปปี 1:25 เปาโลเขทยนวยู่า “และโดยมทความไวด้เนมืนั้อเชมืที่อใจอยยู่างนทนั้แลด้ว ขด้าพเจด้ากจ็ทราบวยู่าขด้าพเจด้าจะ
ยวังอยยยู่ และคงอยยยู่กวับพวกทยู่านทรุกคนตยู่อไปเพมืที่อการจสาเรริญขนนั้นและความปปีตริยรินดทแหยู่งความเชมืที่อของพวกทยู่าน” และ
นวัที่นบยู่งบอกวยู่าเขานยู่าจะคาดหววังวยู่าจะไดด้รวับการปลยู่อยตวัวจากครุก

ใน 2 ทริโมธท 4:20 เปาโลเขทยนจากกรรุงโรม เมมืที่อเราคริดวยู่าเปป็นการตริดครุกรอบสองของเขา, “เอรวัสทวัสยวัง
อาศวัยอยยยู่ททที่เมมืองโครรินธห์ แตยู่ขด้าพเจด้าละโตรฟปีมวัสไวด้ททที่เมมืองมริเลทวัสเมมืที่อยวังปฝ่วยอยยยู่” แตยู่เปาโลไมยู่ไดด้ผยู่านมาหาโตรฟปีมวัส
ในการเดรินทางรอบแรกของเขาไปยวังกรรุงโรม ดวังนวันั้นนทที่จนงนยู่าจะเปป็นการเดรินทางรอบททที่สอง และในกรณทนวันั้นเขานยู่า
จะอยยยู่ททที่เมมืองโครรินธห์และละเอรวัสทวัสไวด้ททที่นวัที่น



1 โครรินธธ 5
ขจ้อ 1:

5:1 มทรายงานโดยทวัที่วไปวยู่ามทการลยู่วงประเวณทใน
ทยู่ามกลางพวกทยู่าน และการลยู่วงประเวณทเชยู่นนวันั้นกจ็

ไมยู่กลยู่าวถนงแมด้แตยู่ในทยู่ามกลางพวกคนตยู่างชาตริ ททที่
คนหนนที่งจะไดด้ภรรยาบริดาของตน

ครริสเตทยนคนหนนที่งมทความผริดเรมืที่องการลล่วงประเวณท
ครริสเตทยนคนหนนที่งสามารถลด้มในบาปอวันเลวรด้ายเชยู่นนวันั้นไดด้หรมือ? ใชยู่แลด้ว ดาวริดเคยลด้มแลด้ว ครริสเตทยนมท

ความปรารถนาฝฝ่ายรยู่างกายตามธรรมชาตริทรุกอยยู่างเหมมือนแตยู่กยู่อน เราจนงไดด้รวับคสาบวัญชาวยู่า “จงหลทกหนทเสทยจาก
ราคะตวัณหาของคนหนรุยู่มสาว” (2 ทธ. 2:22) ครริสเตทยนไดด้รวับคสาเตมือนวยู่า “แตยู่การลยู่วงประเวณท บรรดาการลามก
และความโลภ อยยู่าใหด้สริที่งเหลยู่านทนั้ถยกเอยู่ยถนงแมด้แตยู่ครวันั้งเดทยวในทยู่ามกลางพวกทยู่านเลย ใหด้สมกวับพวกวริสรุทธริชน ทวันั้ง
อยยู่าพยดหยาบคาย พยดเลยู่นไมยู่เปป็นเรมืที่อง และพยดตลกหยาบโลนเกเร ซนที่งเปป็นการไมยู่เหมาะสม แตยู่ใหด้ขอบพระครุณดท
กวยู่า” (อฟ. 5:3,4)

บทททที่ 6 ใหด้คสาเตมือนททที่จรริงจวังเกทที่ยวกวับบาปของการลยู่วงประเวณท และเหจ็นไดด้ชวัดวยู่าครริสเตทยนหนรุยู่มสาวทวันั้ง
หลายตกอยยยู่ในอวันตรายเปป็นพริเศษตรงนทนั้

และในบทททที่ 7 ขด้อ 2 กลยู่าววยู่า “แตยู่อยยู่างไรกจ็ตาม เพมืที่อหลทกเลทที่ยงการลยู่วงประเวณท จงใหด้ผยด้ชายทรุกคนมท
ภรรยาของตนเอง และจงใหด้ผยด้หญริงทรุกคนมทสามทของตนเอง” ครริสเตทยนทวันั้งหลายไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้ “ทสาลาย
กริจการทวันั้งหลายของรยู่างกายเสทย” (รม. 8:13) แนยู่นอนวยู่าผยด้รวับใชด้ของพระเจด้าควรเตมือนอยยู่างจรริงจวังใหด้ครริสเตทยน
ทวันั้งหลายระววังบาปของการลยู่วงประเวณท ใชยู่แลด้ว และบาปอมืที่น ๆ ททที่นสาไปสยยู่บาปนทนั้ ภาพยนตรห์ลามก ชรุดโปป๊ ๆ 
หนวังสมือโปป๊ททที่สกปรกหยาบโลน การกอดจยบลยบคลสาของคนหนรุยู่มสาวลด้วนเปป็นบาปททที่นสาไปสยยู่บาปอมืที่น ๆ และ
ประชาชนของพระเจด้าตด้องถยกเตมือนใหด้ระววังอวันตรายในการเลยู่นกวับไฟแหยู่งเซจ็กสห์ ไฟททที่อยยยู่ในอกของชายและหญริง
ทรุกคน ครริสเตทยนทวันั้งหลายไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้ “เวด้นเสทยจากสริที่งททที่ดยเหมมือนชวัที่วรด้ายทรุกอยยู่าง” (1 ธส. 5:22) พวกผยด้
หญริงไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้ “แตยู่งตวัวในเครมืที่องนรุยู่งหยู่มททที่สรุภาพเรทยบรด้อย” (1 ทธ. 2:9) มวันคงจะเปป็นเรมืที่องโงยู่เขลาททที่จะ
คริดวยู่าลยกของพระเจด้าคนใดไมยู่ตด้องไดด้รวับการเตมือนใหด้ระววังบาปเชยู่นนวันั้น

ขจ้อ 2-5:
5:2 และพวกทยู่านกจ็ผยองขนนั้น และไมยู่ไดด้โศกเศรด้า
แทน เพมืที่อคนททที่ไดด้กระทสากริจการนทนั้จะถยกเอาไปเสทย
จากทยู่ามกลางพวกทยู่าน
5:3 ดด้วยวยู่าแทด้จรริงแลด้วขด้าพเจด้า ซนที่งไมยู่อยยยู่ดด้วยในกาย
แตยู่อยยยู่ดด้วยในจริตวริญญาณ ไดด้ตวัดสรินแลด้ว ราวกวับวยู่า

ขด้าพเจด้าไดด้อยยยู่ดด้วย เกทที่ยวกวับคนนวันั้นททที่ไดด้กระทสา
กริจการนทนั้
5:4 ในพระนามของพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็น
เจด้าของพวกเรา เมมืที่อพวกทยู่านชรุมนรุมกวัน และจริต
วริญญาณของขด้าพเจด้า พรด้อมดด้วยฤทธริธิ์เดชของพระ



เยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา
5:5 เพมืที่อจะมอบคนเชยู่นนวันั้นไวด้ใหด้ซาตานเพมืที่อการ

ทสาลายของเนมืนั้อหนวังเสทย เพมืที่อจริตวริญญาณจะไดด้รอด
ในววันของพระเยซยเจด้า

ครริสตจจักรตจ้องไมล่รล่วมสามจัคคทธรรมกจับเหลล่าสมาชริกททที่ไมล่ยอมกลจับใจ
ททที่ยจังทนาบาปอจันนล่าเกลทยดตล่อไป

เหลยู่าครริสเตทยนชาวโครรินธห์ควรสะเทมือนใจกวับบาปของชายผยด้นทนั้ททที่อยยยู่กรินกวับแมยู่เลทนั้ยงของตวัวเอง ไมยู่ใชยู่แคยู่
การลยู่วงประเวณทแตยู่เปป็นการรยู่วมประเวณทกวับคนในครอบครวัวและทสาบาปตยู่อบริดาของตวัวเอง พวกเขาไมยู่ไดด้
สะเทมือนใจแตยู่บางคนอาจแกด้ตวัวใหด้หรมือถนงกวับปกปป้องคนบาปผยด้นวันั้น

การททที่ครริสตจวักรนวันั้นไมยู่ไดด้ทรุกขห์โศกเพราะบาปนทนั้ไดด้ทสาใหด้พวกเขาทรุกคนเหมมือนมทความผริดในบาปนทนั้ 
เหมมือนอยยู่างททที่ชนชาตริอริสราเอลมทความผริดเพราะบาปของอาคาน เมมืที่ออาคานไดด้ขโมยขด้าวของบางอยยู่างมาในการ
ยนดเมมืองเยรทโคและไมยู่มทใครคอยเฝป้าดยและระววังททที่จะหลทกเลทที่ยงการฝฝ่าฝฟนพระบวัญชาททที่ชวัดเจนของพระเจด้า พระเจด้า
กจ็ตรวัสแกยู่โยชยวาวยู่า “คนอริสราเอลไดด้กระทสาบาป” (ยชว. 7:11)

บวัดนทนั้ครริสตจวักรไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้ใชด้มาตรการขวันั้นเดจ็ดขาด พวกเขาจะตด้องเลริกการรยู่วมสามวัคคทธรรมกวับ
ชายผยด้นทนั้ พวกเขาจะตด้อง “มอบคนเชยู่นนวันั้นไวด้ใหด้ซาตานเพมืที่อการทสาลายของเนมืนั้อหนวังเสทย” (ขด้อ 5) ในมวัทธริว 18 
พระเยซยไดด้ประทานคสาบวัญชาวยู่าถด้าคน ๆ หนนที่งถยกละเมริด เขากจ็ควรไปหาผยด้ททที่กระทสาผริดนวันั้นสองตยู่อสอง จากนวันั้น 
หากจสาเปป็น เขากจ็อาจพาอทกสองคนไปดด้วยไดด้ และจากนวันั้นถด้าอทกฝฝ่ายไมยู่ฟฝงเขา ควรนสาเรมืที่องนทนั้ไปถนงครริสตจวักรและ
ครริสตจวักรจะตด้องตกลงวยู่าพทที่นด้องททที่ถยกทสาผริดและผยด้ททที่กระทสาผริดนวันั้นควรฟฝงครริสตจวักร ถด้าไมยู่ฟฝง “จงถมือเสทยวยู่า 
สสาหรวับทยู่าน เขาเปป็นเหมมือนคนตยู่างชาตริและคนเกจ็บภาษท” พระเยซยตรวัส (มธ. 18:15-17)

แตยู่ตรงนทนั้ในเมมืองโครรินธห์ การกระทสาผริดนวันั้นไมยู่ไดด้เปป็นการทสาผริดตยู่อคน ๆ หนนที่งแตยู่ทสาผริดตยู่อพระเจด้าและทวันั้ง
ครริสตจวักร บาปของเขาจะทสาใหด้ภาพลวักษณห์และคสาพยานของทวันั้งครริสตจวักรเสทยหายและจะสยู่งผลตยู่อคนอมืที่น ๆ 
ดด้วย มวันเปป็นเรมืที่องคอขาดบาดตาย ดวังนวันั้นจนงไมยู่จสาเปป็นตด้องมทการลงโทษเบมืนั้องตด้นอะไรแลด้ว ทรุกคนไดด้ทราบและพยด
ถนงบาปของเขาแลด้ว เขาไมยู่เพทยงทสาบาปรด้ายแรงแตยู่ยวังไมยู่ยอมสสานนกผริดดด้วย และในขด้อ 13 เปาโลกลยู่าววยู่า “เหตรุ
ฉะนวันั้นจงกสาจวัดคนชวัที่วรด้ายนวันั้นออกเสทยจากทยู่ามกลางพวกทยู่านเถริด”

เขาถยกมอบไวด้ “ใหด้ซาตานเพมืที่อการทสาลายของเนมืนั้อหนวัง” บาปมทผลลวัพธห์ททที่ไมยู่อาจหลทกเลทที่ยงไดด้บาง
ประการ ทางทวันั้งหลายของซาตานคมือทางอวันนยู่าเศรด้าและสรินั้นสรุดในความพรินาศ แอปเปปิฟื้ลทรุกลยกของซาตานมท
หนอน คสาสวัญญาทรุกอยยู่างของซาตานเปป็นคสามรุสา เวลาสนรุกทวันั้งหมดของซาตานจบลงดด้วยใจสลาย

แตยู่นอกเหนมือจากการตด้องเกจ็บเกทที่ยวสริที่งททที่เขาหวยู่านในทด้ายททที่สรุดแลด้ว ดยเหมมือนจะมทการพริพากษาพริเศษตก
อยยยู่บนชายผยด้นทนั้ดด้วย อวัครทยตเปาโลมทสริทธริอสานาจและเขาบวัญชาชาวโครรินธห์วยู่า “ในพระนามของพระเยซยครริสตห์องคห์
พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา เมมืที่อพวกทยู่านชรุมนรุมกวัน และจริตวริญญาณของขด้าพเจด้า พรด้อมดด้วยฤทธริธิ์เดชของพระเยซย



ครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” ใหด้มอบชายผยด้นทนั้ไวด้แกยู่ซาตาน เปาโล ในฐานะอวัครทยตคนหนนที่งททที่พระเจด้าทรง
ใชด้มา มทความเหมาะสมเปป็นพริเศษททที่จะกระทสาการแทนพระเจด้าในการสอนหลวักคสาสอนและตสาหนริบาป โดย
เฉพาะอยยู่างยริที่งจนกวยู่าภาคพวันธสวัญญาถยกเขทยนเสรจ็จแลด้ว ฉะนวันั้นชรุมนรุมชนนวันั้น “พรด้อมดด้วยฤทธริธิ์เดชของพระเยซย
ครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” จนงไดด้รวับสริทธริอสานาจบางอยยู่าง เหมมือนอยยู่างททที่พระเยซยไดด้ประทานใหด้แกยู่
เหลยู่าสาวกในยอหห์น 20:21-23 ครริสเตทยนทวันั้งหลายททที่พระวริญญาณทรงนสาและททที่พระวริญญาณทรงเตริมเตจ็มไดด้
รวับคสาทรงสวัญญาวยู่า “บาปทวันั้งหลายของผยด้ใดกจ็ตามททที่พวกทยู่านยกโทษใหด้ มวันกจ็ถยกยกโทษใหด้แกยู่ผยด้นวันั้น และบาปของ
ผยด้ใดกจ็ตามททที่พวกทยู่านยวังเกจ็บไวด้ บาปเหลยู่านวันั้นกจ็ถยกเกจ็บไวด้”

“การทสาลายของเนมืนั้อหนวัง…” (ขด้อ 5) ดร. สโกฟปิลดห์หมายเหตรุในททที่นทนั้วยู่า “คสากรทก ออเละธรอส ซนที่งถยกใชด้ททที่
อมืที่น, 1 ธส. 5:3; 2 ธส. 1:9; 1 ทธ. 6:9, ไมยู่เคยหมายถนงการพรินาศดวับสยญ”

และววัตถรุประสงคห์ในททที่นทนั้กจ็ไมยู่ใชยู่ความพรินาศยยู่อยยวับหรมือการลงโทษชายผยด้นทนั้ททที่ไดด้ทสาผริดมากเทยู่ากวับททที่มวัน
เปป็นไปเพมืที่อททที่ “จริตวริญญาณจะไดด้รอดในววันของพระเยซยเจด้า” ดวังนวันั้นคสาเตมือนททที่จรริงจวังของครริสเตทยนคนใดหรมือคสา
ตสาหนริของทวันั้งครริสตจวักรจนงมทจรุดประสงคห์เพมืที่อททที่จะชยู่วยชายคนนวันั้นใหด้กลวับมามทสามวัคคทธรรมกวับพระเจด้าและกวับ
ครริสเตทยนทวันั้งหลายอทกครวันั้ง มริใชยู่แคยู่เพมืที่อทสารด้ายเขา

ในมวัทธริว 18:15 องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าตรวัสวยู่าถด้าผยด้ใดไปหาพทที่นด้องของตนพรด้อมกวับเรมืที่องททที่ทสาผริดและพทที่นด้อง
คนนวันั้นฟฝงเขา “ทยู่านกจ็ไดด้พทที่นด้องของทยู่านคมืนมาแลด้ว” นวัที่นคมือเหตรุจยงใจ และจากนวันั้นในกาลาเททย 6:1 พระควัมภทรห์
กลยู่าววยู่า “พทที่นด้องทวันั้งหลาย ถด้าผยด้ใดถยกครอบงสาอยยยู่ในความพลวันั้งผริด พวกทยู่านซนที่งอยยยู่ฝฝ่ายวริญญาณ จงชยู่วยผยด้นวันั้นกลวับ
ตวันั้งตวัวใหมยู่ในจริตใจแหยู่งความอยู่อนสรุภาพ โดยพริจารณาตวัวทยู่านเอง เกรงวยู่าทยู่านจะถยกทดลองดด้วย”

เปาโลไมยู่เคยกวังขาความรอดของชายผยด้นทนั้เลย นวัที่นอาจดยเหมมือนเปป็นเรมืที่องแปลก แตยู่เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าเปาโลคริด
ถยกแลด้วในการถมือวยู่าชายผยด้นทนั้เปป็นครริสเตทยนคนหนนที่งททที่กลวับสวัตยห์และทสาบาป มริใชยู่คนบาปททที่หลงหาย เพราะวยู่าใน 2 
โครรินธห์ 2:1-11 เราพบวยู่าชายผยด้นทนั้ไดด้กลวับใจแลด้วดด้วยความโศกเศรด้ามากมายและควรถยกตด้อนรวับกลวับมา
รยู่วมสามวัคคทธรรม

ครริสเตทยนทวันั้งหลายในททที่นทนั้ ททที่ยวังคงทสาบาปตยู่อไป อาจสยญเสทยการรยู่วมสามวัคคทธรรมกวับครริสเตทยนทวันั้งหลาย
ไดด้ พวกเขาอาจไดด้รวับการลงโทษรรุนแรงในเนมืนั้อหนวังไดด้ และเนมืที่องจากพระเจด้าไมยู่ยอมและไมยู่สามารถสยู่งครริสเตทยน
ททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้วคนใดไปนรก พระองคห์จนงตด้องลงโทษเขาในชทวริตนทนั้และจากนวันั้นเขากจ็อาจสยญเสทยบสาเหนจ็จททที่
บวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์และ “จะรอด แตยู่เหมมือนอยยู่างรอดจากไฟ” (1 คร. 3:10-15)

มวันเปป็นสยู่วนหนนที่งของหลวักคสาสอนอวันเปปีฝั่ยมสรุขของพระเจด้าเรมืที่องชทวริตนริรวันดรห์ ความรอดนริรวันดรห์สสาหรวับ
เหลยู่าวริสรุทธริชนของพระองคห์ “ดด้วยวยู่าผยด้ททที่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงรวัก พระองคห์กจ็ทรงตทสอน และทรงเฆทที่ยนตทบรุตรทรุก
คนททที่พระองคห์ทรงรวับไวด้” (ฮบ. 12:6) พระเจด้าไมยู่ทรงปลยู่อยใหด้บาปลอยนวล



ภาพประกอบททที่ดทของเรมืที่องนวันั้นคมือวริธทททที่พระเจด้าทรงจวัดการกวับราชวงศห์ของดาวริด ซนที่งพระองคห์ไดด้ทรง
สวัญญาพระททที่นวัที่งแกยู่พวกเขา ในเพลงสดรุดท 89:28-34 องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงอธริบายวยู่า:

“เราจะเกจ็บความเมตตาของเราไวด้ใหด้เขาเปป็นนริตยห์ และพวันธสวัญญาของเราจะตวันั้งมวัที่นคงอยยยู่กวับเขา เราจะ
ทสาใหด้เชมืนั้อสายของเขาดสารงอยยยู่เปป็นนริตยห์ดด้วย และพระททที่นวัที่งของเขาเหมมือนอยยู่างววันทวันั้งหลายแหยู่งสวรรคห์ ถด้าลยก
หลานของเขาทอดทรินั้งราชบวัญญวัตริของเรา และไมยู่ดสาเนรินในบรรดาคสาตวัดสรินของเรา ถด้าพวกเขาฝฝ่าฝฟนบรรดากฎ
เกณฑห์ของเรา และมริไดด้รวักษาบวัญญวัตริทวันั้งหลายของเรา แลด้วเราจะเยทที่ยมเยทยนการละเมริดของพวกเขาดด้วยไมด้เรทยว 
และความชวัที่วชด้าของพวกเขาดด้วยการเฆทที่ยน แตยู่กระนวันั้น เราจะไมยู่ถอนความเมตตาของเราไปจากเขาอยยู่างสรินั้นเชริง 
และไมยู่ยอมใหด้ความสวัตยห์ซมืที่อของเราลด้มเหลว เราจะไมยู่ฝฝ่าฝฟนพวันธสวัญญาของเรา หรมือพลริกแพลงสริที่งททที่ออกไปจาก
รริมฝปีปากของเรา”

สรุดทด้ายแลด้วพระททที่นวัที่งของดาวริดจะถยกตวันั้งขนนั้นอทกเปป็นนริตยห์ พรด้อมกวับพระครริสตห์ผยด้ประทวับอยยยู่บนมวัน ดวังนวันั้น
พวันธสวัญญาของพระเจด้าพระองคห์จะไมยู่ทรงฝฝ่าฝฟน แตยู่พระองคห์จะทรงตทสอนลยกหลานคนใดของดาวริดตามททที่จสาเปป็น
ดวังนวันั้นพระเจด้าจะไมยู่ทรงฝฝ่าฝฟนพวันธสวัญญาของพระองคห์กวับครริสเตทยนคนใดเลย แตยู่พระองคห์ทรงตทสอนเขายาม
จสาเปป็น

_____________
ขจ้อ 6-8:

5:6 การโอด้อวดของพวกทยู่านไมยู่ดท พวกทยู่านไมยู่
ทราบหรมือวยู่าเชมืนั้อนริดเดทยวยยู่อมทสาใหด้กด้อนทวันั้งกด้อนฟย
ขนนั้น
5:7 เหตรุฉะนวันั้น จงชสาระเชมืนั้อเกยู่าเสทย เพมืที่อพวกทยู่าน
จะไดด้เปป็นกด้อนใหมยู่ เหมมือนพวกทยู่านไรด้เชมืนั้อ เพราะ
วยู่าแมด้แตยู่พระครริสตห์ผยด้ทรงเปป็นปฝสกาของพวกเรา 

ทรงถยกถวายเปป็นเครมืที่องบยชาเพมืที่อพวกเราแลด้ว
5:8 เหตรุฉะนวันั้นจงใหด้พวกเราถมือเทศกาลเลทนั้ยงนวันั้น 
มริใชยู่ดด้วยเชมืนั้อเกยู่า หรมือดด้วยเชมืนั้อแหยู่งการคริดปองรด้าย
และความชวัที่วชด้า แตยู่ดด้วยขนมปฝงไรด้เชมืนั้อแหยู่งความ
จรริงใจและความจรริง

บาปททที่ปลล่อยไวจ้ไมล่ถถูกตนาหนริ ไมล่ถถูกลงโทษ จะทนางานเหมมือนเชมืนื้อ
ททที่ทนาใหจ้ทจันื้งกลนุล่มเปป็นมลทริน

เชมืนั้อในททที่นทนั้ถยกกลยู่าวถนงพรด้อมกวับความหมายฝฝ่ายวริญญาณททที่ไมยู่ดทเหมมือนททที่มวันเปป็นตลอดทวัที่วพระควัมภทรห์ อวับ
ราฮวัมเลทนั้ยงพระเจด้ากวับทยตสวรรคห์สององคห์ดด้วยขนมอบททที่ทสาเสรจ็จเรจ็วซนที่งปราศจากเชมืนั้อ (ปฐก. 18:6) โลทไดด้ทสาการ
เลทนั้ยงเพมืที่อทยตสวรรคห์สององคห์นวันั้น “และไดด้อบขนมปฝงไรด้เชมืนั้อ และพวกเขาไดด้รวับประทาน” พริธทปฝสกาตด้องถยกรวับ
ประทานพรด้อมกวับ “ขนมปฝงไรด้เชมืนั้อ” เสมอ (อพย. 12:8) เทศกาลกรินขนมปฝงไรด้เชมืนั้อจะตด้องสมืบเนมืที่องตยู่อไปนานเจจ็ด
ววัน (อพย. 12:15) หด้ามมริใหด้พบเชมืนั้อในบด้านเรมือนของพวกเขาเลยในชยู่วงเวลานวันั้น (อพย. 12:19,20) เชมืนั้อซนที่งเปป็น



ภาพของบาป ไมยู่อาจเปป็นตวัวแทนของพระครริสตห์ ผยด้ทรงเปป็นอาหารแหยู่งชทวริต ดวังนวันั้นในททที่นทนั้พวกเขาจนงถยกเตมือนวยู่า
พระครริสตห์ผยด้ทรงเปป็นปฝสกาของเราทรงถยกฆยู่าบยชาเพมืที่อเราและเราเปป็นพระกายของพระองคห์ และบาปททที่ไมยู่ถยกตวัก
เตมือนและไมยู่ถยกลงโทษ กจ็จะแพรยู่เชมืนั้อไปยวังครริสเตทยนทวันั้งหมดนวันั้น ทสาลายคสาพยานของพวกเขาและภาพลวักษณห์
ของพวกเขาและนสาไปสยยู่บาปไมยู่ขาดตอน

เชมืนั้อเปป็นภาพของ “การคริดปองรด้ายและความชวัที่วชด้า” ในขด้อ 8
เราจสาไดด้วยู่าพระเยซยทรงเตมือนเหลยู่าสาวกใหด้ “ระววังเชมืนั้อของพวกฟารริสทและของพวกสะดยสทใหด้ดท” (มธ. 

16:6) และตรงนวันั้นมวันหมายถนง “หลวักคสาสอนของพวกฟารริสทและของพวกสะดยสท” (มธ. 16:12) ดวังนวันั้นเราจนงเหจ็น
ความหมายของคสาอรุปมาเรมืที่องเชมืนั้อในมวัทธริว 13:33 เมมืที่อพระเยซยตรวัสวยู่า “อาณาจวักรแหยู่งสวรรคห์เปรทยบเหมมือนเชมืนั้อ
ซนที่งผยด้หญริงคนหนนที่งเอามา และซยู่อนไวด้ในแปป้งบดสามถวัง จนแปป้งบดนวันั้นฟยขนนั้นทวันั้งหมด” และนวัที่นกจ็เปป็นภาพของแนว
โนด้มไปในทางททที่เสมืที่อมลงททที่ไมยู่อาจหลทกเลทที่ยงไดด้ในชทวริตครริสเตทยน หลวักคสาสอนเทจ็จและการละทรินั้งความเชมืที่อ เมมืที่อมวัน
ไมยู่ถยกขวับไลยู่ออกไป กจ็แพรยู่เชมืนั้อไปยวังแปป้งทวันั้งกด้อน พาชรุมนรุมชนทวันั้งหมดและหลายกลรุยู่มเขด้าสยยู่บาปและหลวักคสาสอน
เทจ็จ ฉะนวันั้นครริสเตทยนทวันั้งหลายจนงควรหลทกเลทที่ยงการยอมทนตยู่อบาปและหลวักคสาสอนเทจ็จใด ๆ!

_______________
ขจ้อ 9-13:

5:9 ขด้าพเจด้าไดด้เขทยนถนงพวกทยู่านในจดหมายฉบวับ
หนนที่งวยู่า อยยู่าคบกวับบรรดาคนลยู่วงประเวณท
5:10 แตยู่ไมยู่ไดด้หมายรวมถนงกวับบรรดาคนลยู่วง
ประเวณทแหยู่งโลกนทนั้ หรมือกวับพวกคนโลภ หรมือคน
ฉด้อโกงทวันั้งหลาย หรมือพวกคนไหวด้รยปเคารพ เพราะ
ถด้าเปป็นอยยู่างนวันั้นพวกทยู่านจะตด้องออกไปเสทยจากโลก
นทนั้
5:11 แตยู่บวัดนทนั้ขด้าพเจด้าไดด้เขทยนถนงพวกทยู่านวยู่าอยยู่า
คบหาสมาคม ถด้าผยด้ใดททที่ถยกเรทยกวยู่าเปป็นพทที่นด้องแลด้ว 

เปป็นคนลยู่วงประเวณท หรมือคนโลภ หรมือคนไหวด้รยป
เคารพ หรมือคนปากรด้าย หรมือคนขทนั้เมา หรมือคน
ฉด้อโกง กวับคนเชยู่นนทนั้ไมยู่กรินดด้วยกวันเลย
5:12 ดด้วยวยู่าขด้าพเจด้ามทหนด้าททที่อะไรททที่จะตวัดสรินคนทวันั้ง
หลายททที่อยยยู่ภายนอกเชยู่นกวันเลยู่า พวกทยู่านตวัดสรินคน
เหลยู่านวันั้นททที่อยยยู่ภายในมริใชยู่หรมือ
5:13 แตยู่คนทวันั้งหลายททที่อยยยู่ภายนอกนวันั้นพระเจด้าทรง
พริพากษา เหตรุฉะนวันั้นจงกสาจวัดคนชวัที่วรด้ายนวันั้นออกเสทย
จากทยู่ามกลางพวกทยู่านเถริด

หลจักคนาสอนตามพระคจัมภทรธเรมืที่องการแยกออกจาก
ครริสเตทยนทจันื้งหลายททที่ทนาบาป

ในททที่นทนั้เปาโลทสาการแบยู่งแยกททที่สสาควัญ พวกเขาจะตด้องเลริกรยู่วมสามวัคคทธรรมกวับพทที่นด้องครริสเตทยนคนนทนั้ททที่
ทสาบาปอวันเลวรด้ายและไมยู่ยอมสสานนกผริด แตยู่พระควัมภทรห์อธริบายวยู่าครริสเตทยนไมยู่สามารถหลทกเลทที่ยงการตริดตยู่อ
สวัมพวันธห์ทวันั้งหมดกวับผยด้คนททที่ไมยู่กลวับใจเชมืที่อไดด้ เราอาศวัยอยยยู่ในโลกนทนั้และนวัที่นกจ็หมายความวยู่าเราจะมทการตริดตยู่อ



สวัมพวันธห์กวับคนททที่ไมยู่รอดและเราไมยู่สามารถควบครุมพวกเขาหรมือตวัดสรินพวกเขาไดด้
ครริสเตทยนคนหนนที่งททที่นวัที่งโดยสารรถบวัสหรมือเครมืที่องบรินหรมือรถไฟกจ็จสาเปป็นตด้องนวัที่งโดยสารไปกวับบางคนททที่ไมยู่

ไดด้รวับความรอด คนททที่ซมืนั้อของจากรด้านคด้าหรมือปฝปั๊มนนั้สามวันกจ็จะซมืนั้อของจากสถานททที่แหยู่งเดทยวกวันกวับททที่คนททที่ไมยู่รอดซมืนั้อ
ของ ครุณหมอททที่เขด้ารยู่วมกวับสมาคมการแพทยห์กจ็จะพบวยู่าตวัวเองอยยยู่กวับคนอมืที่น ๆ ททที่ประกอบวริชาชทพเดทยวกวันผยด้ซนที่งยวัง
ไมยู่ไดด้กลวับใจเชมืที่อ ทนายความผยด้ประกอบอาชทพนทนั้กจ็จะพบกวับทนายความคนอมืที่น ๆ ซนที่งบางคนไมยู่ไดด้รวับความรอด

มวันไมยู่ใชยู่การเททยมแอกแบบไมยู่เทยู่ากวันททที่จะมทการคบหาสมาคมในสยู่วนททที่จสาเปป็นกวับผยด้คนททที่ไมยู่รอด ในททที่ ๆ 
ไมยู่มทพวันธะดด้านศทลธรรมหรมือฝฝ่ายวริญญาณเขด้ามาเกทที่ยวขด้อง เหลยู่าทนายความกจ็ลด้วนสนใจอยยยู่กวับกระบวนการของ
กฎหมายและการขนนั้นศาล นวัที่นไมยู่ใชยู่การเททยมแอกแบบไมยู่เทยู่ากวัน ครุณหมอทวันั้งหลายกจ็สนใจในวริชาชทพของการ
รวักษาใหด้หายและยารวักษาโรคและพวกเขากจ็เหมมือนกวันในเรมืที่องนวันั้น ไมยู่วยู่าเปป็นผยด้ททที่รอดหรมือหลงหาย รวัฐบาลททที่มทการ
ตริดตยู่อสวัมพวันธห์ทางการทยตกวับประชาชาตริอมืที่นบางครวันั้งกจ็จะมททยตททที่เปป็นครริสเตทยนในศาลตยู่างประเทศ ดาวริดและซา
โลมอนมทการตริดตยู่อคด้าขายกวับฮทราม กษวัตรริยห์แหยู่งเมมืองไทระ ซนที่งเปป็นกษวัตรริยห์ททที่นวับถมือพระอมืที่นและเปป็นมริตรสหาย
ของพวกเขา ดวังนวันั้นคสาบวัญชาททที่ไมยู่ใหด้คบหาสมาคมกวับคนลยู่วงประเวณทจนงถยกดวัดแปลงใหด้เขด้าขอบขยู่ายนทนั้คมือ “แตยู่ไมยู่
ไดด้หมายรวมถนงกวับบรรดาคนลยู่วงประเวณทแหยู่งโลกนทนั้ หรมือกวับพวกคนโลภ หรมือคนฉด้อโกงทวันั้งหลาย หรมือพวกคน
ไหวด้รยปเคารพ เพราะถด้าเปป็นอยยู่างนวันั้นพวกทยู่านจะตด้องออกไปเสทยจากโลกนทนั้” ไมยู่ใชยู่เลย ในอาณาเขตแหยู่งความ
เปป็นพทที่นด้องครริสเตทยนและการรยู่วมสามวัคคทธรรมและสายใยฝฝ่ายวริญญาณ ครริสเตทยนทวันั้งหลายจะตด้องมทการแยกออก
แตยู่เปาโลกลยู่าววยู่า “ดด้วยวยู่าขด้าพเจด้ามทหนด้าททที่อะไรททที่จะตวัดสรินคนทวันั้งหลายททที่อยยยู่ภายนอกเชยู่นกวันเลยู่า” และกลยู่าวอทก
วยู่า “แตยู่คนทวันั้งหลายททที่อยยยู่ภายนอกนวันั้นพระเจด้าทรงพริพากษา”

แตยู่ผยด้คนททที่เปป็นครริสเตทยนตด้องเขด้มงวดมาก ๆ ในมาตรฐานตยู่าง ๆ ของตนในสยู่วนของผยด้ททที่พวกเขาคบหา
สมาคมดด้วย ถด้าคนใดททที่ไดด้ชมืที่อวยู่าเปป็นพทที่นด้องคนหนนที่งเปป็น “คนลยู่วงประเวณท หรมือคนโลภ หรมือคนไหวด้รยปเคารพ หรมือ
คนปากรด้าย หรมือคนขทนั้เมา หรมือคนฉด้อโกง กวับคนเชยู่นนทนั้ไมยู่กรินดด้วยกวันเลย” ผมคริดวยู่าพวกเขาคงไมยู่ถยกยอมรวับใหด้
เขด้ารยู่วมในพริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าและการรยู่วมสามวัคคทธรรมแบบครริสเตทยนซนที่งเกทที่ยวขด้องททที่นวัที่น และจะตด้อง
ไมยู่ถยกตด้อนรวับในการรยู่วมสามวัคคทธรรมแบบอมืที่น

หมายเหตรุ: “ถด้าผยด้ใดททที่ถยกเรทยกวยู่าเปป็นพทที่นด้องแลด้ว” (ขด้อ 11)- ไมยู่วยู่าเขาจะเปป็นครริสเตทยนจรริง ๆ หรมือเปป็น
แคยู่คนหนนที่งททที่แสรด้งวยู่าเปป็นครริสเตทยน ดวังนวันั้นบาปททที่เลวรด้ายกวยู่าเหลยู่านทนั้ควรททที่จะหมายความวยู่าพวกเขาตด้องไมยู่ถยก
ยอมรวับใหด้เขด้ารยู่วมการสามวัคคทธรรมแบบครริสเตทยนจนกวยู่าพวกเขาจะกลวับใจ

ผมถมือวยู่านทที่คยู่อนขด้างคลด้ายกวับขด้อปฏริบวัตริของเปาโลใน 2 เธสะโลนริกา 3:6-12 เกทที่ยวกวับคนเหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่
ทสาการทสางาน ชอบยรุยู่งเรมืที่องชาวบด้าน ประพฤตริตวัวเกะกะ ตรงททที่วยู่าพวกเขาอยากกรินโดยไมยู่ตด้องทสางานและ
เบทยดเบทยนผยด้อมืที่น เปาโลกลยู่าวถนงคนแบบนวันั้นวยู่า “อยยู่าสมาคมกวับเขาเลย เพมืที่อเขาจะไดด้ละอายใจ ถนงอยยู่างนวันั้นอยยู่า



ถมือวยู่าเขาเปป็นศวัตรย แตยู่จงเตมือนสตริเขาเหมมือนอยยู่างพทที่นด้องคนหนนที่ง” ในโรม 14:1 เราถยกสวัที่งวยู่า “คนททที่อยู่อนแอใน
ความเชมืที่อนวันั้น พวกทยู่านจงรวับไวด้ แตยู่มริใชยู่เพมืที่อการโตด้เถทยงตยู่าง ๆ ททที่เตจ็มไปดด้วยขด้อสงสวัย” คนททที่เชมืที่อในหลวักสสาควัญ ๆ 
ททที่ยริที่งใหญยู่แหยู่งความเชมืที่อแบบครริสเตทยนควรไดด้รวับการตด้อนรวับและรวับไวด้ดรุจครริสเตทยนททที่ดทคนหนนที่ง หากเขาเปป็นเชยู่น
นวันั้น และถนงแมด้วยู่าเขาอยู่อนแอในเรมืที่องเลจ็กนด้อยบางเรมืที่องกจ็ตาม แตยู่จะตด้องไมยู่โตด้เถทยงกวัน หากการรยู่วมสามวัคคทธรรม
ของเขานสามาซนที่งการวริวาทและการแตกแยก เรากจ็ไมยู่อาจรยู่วมงานกวับเขาไดด้

แตยู่ในททที่นทนั้เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าครริสเตทยนทวันั้งหลายควรขวับออกไปจากการรยู่วมสามวัคคทธรรมของตนครริสเตทยนคน
ใดททที่ยวังทสาบาปททที่เลวรด้ายตยู่อไป นวัที่นหมายความวยู่า พวกเขาตด้องเอาออกไปไมยู่ใชยู่แคยู่การลยู่วงประเวณท แตยู่ความโลภ
และการดยู่าวยู่าและการเมาสรุราและการฉด้อโกงดด้วย “เหตรุฉะนวันั้นจงกสาจวัดคนชวัที่วรด้ายนวันั้นออกเสทยจากทยู่ามกลางพวก
ทยู่านเถริด”



1 โครรินธธ 6
ขจ้อ 1-8:

6:1 มทคนใดในพวกทยู่านททที่เปป็นความกวับอทกคนหนนที่ง 
กลด้าททที่จะไปวยู่าความกวันตยู่อหนด้าคนอธรรม และไมยู่ใชยู่
ตยู่อหนด้าบรรดาวริสรุทธริชนหรมือ
6:2 พวกทยู่านไมยู่ทราบหรมือวยู่า บรรดาวริสรุทธริชนจะ
พริพากษาโลก และถด้าโลกจะถยกพริพากษาโดยพวก
ทยู่าน พวกทยู่านไมยู่สมควรจะพริพากษาความเรมืที่องเลจ็ก
นด้อยททที่สรุดหรมือ
6:3 พวกทยู่านไมยู่ทราบหรมือวยู่า พวกเราจะพริพากษา
พวกทยตสวรรคห์ สริที่งตยู่าง ๆ ททที่เกทที่ยวขด้องกวับชทวริตนทนั้จะ
มากยริที่งกวยู่าสวักเทยู่าไร
6:4 ดวังนวันั้น ถด้าพวกทยู่านเปป็นความกวันเรมืที่องสริที่งตยู่าง ๆ 
ททที่เกทที่ยวขด้องกวับชทวริตนทนั้ จงตวันั้งคนทวันั้งหลายททที่ถยกนวับถมือ
นด้อยททที่สรุดในครริสตจวักรใหด้ตวัดสรินเถริด

6:5 ขด้าพเจด้ากลยู่าวดวังนทนั้กจ็เพมืที่อใหด้พวกทยู่านละอายใจ 
จรริงหรมือททที่วยู่าไมยู่มทคนมทปฝญญาในทยู่ามกลางพวกทยู่าน
เลย ไมยู่เลยหรมือ ไมยู่มทใครททที่จะสามารถชสาระความ
ระหวยู่างพทที่นด้องของตนไดด้เลยหรมือ
6:6 แตยู่พทที่นด้องตด้องไปวยู่าความกวันกวับพทที่นด้อง และทสา
อยยู่างนวันั้นตยู่อหนด้าบรรดาคนททที่ไมยู่เชมืที่อ
6:7 เหตรุฉะนวันั้นบวัดนทนั้ จนงมทความผริดพลาดใน
ทยู่ามกลางพวกทยู่านจรริง ๆ เพราะวยู่าพวกทยู่านไป
เปป็นความกวันตยู่อกวันและกวัน ทสาไมพวกทยู่านจนงไมยู่ทน
ตยู่อการรด้ายเสทยดทกวยู่าเลยู่า ทสาไมพวกทยู่านจนงไมยู่ยอม
ใหด้ตนเองถยกโกงเสทยดทกวยู่าเลยู่า
6:8 ไมยู่ใชยู่เลย พวกทยู่านทสารด้ายกวัน และโกงกวัน และ
ทสาตยู่อพวกพทที่นด้องของทยู่านทวันั้งหลายเอง

ครริสเตทยนถถูกหจ้ามมริใหจ้ฟฟ้องรจ้องซนที่งกจันและกจัน
ครริสเตทยนทวันั้งหลายจะตด้องหาขด้อยรุตริสสาหรวับความบาดหมางตยู่าง ๆ ของตนในทยู่ามกลางพวกเขาเอง และ

ททที่ใดททที่คนสองคนตกลงกวันไมยู่ไดด้ พวกเขากจ็ควรนสาเรมืที่องนวันั้นไปบอกครริสเตทยนคนอมืที่น ๆ เพมืที่อขอคสาตวัดสริน “ตยู่อหนด้า
บรรดาวริสรุทธริชน” ในททที่นทนั้หมายถนงตยู่อหนด้าครริสเตทยนทวันั้งหลาย ผยด้ททที่รอดแลด้วทรุกคนเปป็นวริสรุทธริชน

จงหมายเหตรุ “...บรรดาวริสรุทธริชนจะพริพากษาโลก” (ขด้อ 2), “พวกเราจะพริพากษาพวกทยตสวรรคห์” (ขด้อ
3) พระเยซยตรวัสแกยู่สาวกสริบสองคนของพระองคห์วยู่า “เมมืที่อบรุตรมนรุษยห์จะนวัที่งในพระททที่นวัที่งแหยู่งสงยู่าราศทของพระองคห์
นวันั้น พวกทยู่านจะไดด้นวัที่งบนบวัลลวังกห์สริบสองททที่เชยู่นกวัน โดยพริพากษาคนอริสราเอลสริบสองเผยู่า” (มธ. 19:28) พระเยซย
เจด้าตรวัสแกยู่เหลยู่าผยด้รวับใชด้ททที่สวัตยห์ซมืที่อซนที่งเงรินตะลวันตห์ททที่ไปลงทรุนของพวกเขาไดด้กสาไรในคสาอรุปมาเรมืที่องเงรินตะลวันตห์วยู่า 
“เจด้าสวัตยห์ซมืที่อเหนมือบรรดาสริที่งของเลจ็กนด้อย เราจะตวันั้งเจด้าใหด้เปป็นผยด้ปกครองเหนมือสริที่งของมากมาย” (มธ. 25:21,23) 
และในคสาอรุปมาททที่คลด้ายกวันเรมืที่องเงรินมรินา ผยด้รวับใชด้ททที่สวัตยห์ซมืที่อคนหนนที่งไดด้รวับคสาทรงสวัญญาวยู่าเขาจะไดด้ครอบครองสริบ
เมมืองและอทกคนไดด้ครองหด้าเมมือง (ลยกา 19:17,19) วริวรณห์ 20:6 บอกเราวยู่าคนเหลยู่านวันั้นทรุกคนในการฟฟฟื้นคมืนชทพ
ครวันั้งแรก, การฟฟฟื้นคมืนชทพของครริสเตทยน, “จะเปป็นปรุโรหริตของพระเจด้าและของพระครริสตห์ และจะครอบครองรยู่วม
กวับพระองคห์เปป็นเวลาหนนที่งพวันปปี” เราจะพริพากษาเหลยู่าทยตสวรรคห์หรมือ? ใชยู่แลด้ว เหลยู่าทยตสวรรคห์- “ทยตสวรรคห์ทวันั้ง



สรินั้นนวันั้นเปป็นบรรดาวริญญาณผยด้ปรนนริบวัตริ ททที่ถยกสยู่งไปใหด้ปรนนริบวัตริคนเหลยู่านวันั้นททที่จะเปป็นทายาททวันั้งหลายแหยู่งความ
รอดมริใชยู่หรมือ” (ฮบ. 1:14) ฉะนวันั้นแนยู่นอนวยู่า ครริสเตทยนทวันั้งหลาย ผยด้คนททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้วโดยมทพระวริญญาณของ
พระเจด้าสถริตอยยยู่ภายในพวกเขา ควรททที่จะสามารถตวัดสรินความระหวยู่างพทที่นด้องดด้วยกวันและชยู่วยเหลมือผยด้คนใหด้ไดด้รวับ
ความยรุตริธรรมและสวันตริสรุข

การวริวาทและการกลยู่าวหาและความขมขมืที่นของการขนนั้นศาลไมยู่ใชยู่เรมืที่องททที่ครริสเตทยนคนหนนที่งควรกระทสาตยู่อ
ครริสเตทยนอทกคนเลย

ครริสเตทยนจะไดด้รวับความยรุตริธรรมเสมอไปไหม? ไมยู่เลย บางครวันั้งคน ๆ หนนที่งกจ็ไมยู่ยอมพอใจททที่ตนไดด้รวับ
ความยรุตริธรรมอวันสมบยรณห์แลด้ว คนอมืที่นอาจมองคดทนวันั้นแตกตยู่างไปจากเขา แตยู่ถนงกระนวันั้นกจ็ไมยู่มทความแนยู่นอนวยู่าเขา
จะพอใจกวับศาลของแผยู่นดรินนวันั้น “ทสาไมพวกทยู่านจนงไมยู่ทนตยู่อการรด้ายเสทยดทกวยู่าเลยู่า ทสาไมพวกทยู่านจนงไมยู่ยอมใหด้
ตนเองถยกโกงเสทยดทกวยู่าเลยู่า” และบางครวันั้งในการขนนั้นศาล คน ๆ หนนที่งกจ็ตด้องโกงพทที่นด้องของตนจรริง ๆ (ขด้อ 8) คสา
ตวัดสรินของผยด้พริพากษาคนหนนที่งททที่ไมยู่ไดด้กลวับใจเชมืที่อ พรด้อมกวับเหลยู่าทนายความททที่ไมยู่กลวับใจเชมืที่อและบางครวันั้งกจ็คณะ
ลยกขรุนททที่ไมยู่รอดและมทอคตริ ไมยู่รวับประกวันวยู่าจะใหด้ความยรุตริธรรมแกยู่ครริสเตทยนคนใด แมด้หากคน ๆ หนนที่งจะตด้องเปป็น
ฝฝ่ายสยญเสทย เขากจ็ควรรวักพทที่นด้องของเขาและอาศวัยอยยยู่อยยู่างสงบสรุขกวับพทที่นด้องของเขาและไมยู่นสาคสาเหยทยดหยามมาสยยู่
อรุดมการณห์ของพระครริสตห์โดยการฟป้องรด้อง

เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าพระเจด้าทรงประสงคห์ใหด้ครริสเตทยนทวันั้งหลายมทความแตกตยู่างเปป็นอยยู่างมากจากชาวโลกและ
สวังคมของเหลยู่าครริสเตทยนควรเปป็นททที่หลบภวัยอวันนยู่ารวักและนยู่าอภริรมยห์จากโลกททที่ชวัที่วรด้ายรอบตวัวเรา

_______________
ขจ้อ 9-12:

6:9 พวกทยู่านไมยู่ทราบหรมือวยู่า คนอธรรมจะไมยู่ไดด้รวับ
อาณาจวักรของพระเจด้าเปป็นมรดก อยยู่าถยกหลอกลวง
เลย ทวันั้งบรรดาคนลยู่วงประเวณท หรมือพวกคนไหวด้รยป
เคารพ หรมือคนเลยู่นชยด้ทวันั้งหลาย หรมือคนนริสวัยเหมมือน
ผยด้หญริง หรมือพวกคนรวักรยู่วมเพศ
6:10 หรมือบรรดาคนขโมย หรมือพวกคนโลภ หรมือ
คนขทนั้เมาทวันั้งหลาย หรมือพวกคนปากรด้าย หรมือเหลยู่า
คนฉด้อโกง จะไมยู่รวับอาณาจวักรของพระเจด้าเปป็น
มรดก
6:11 และบางคนในพวกทยู่านเคยเปป็นคนเชยู่นนวันั้น 

แตยู่พวกทยู่านถยกชสาระลด้างแลด้ว แตยู่พวกทยู่านถยกแยก
ตวันั้งไวด้แลด้ว แตยู่พวกทยู่านถยกนวับวยู่าชอบธรรมแลด้วใน
พระนามของพระเยซยเจด้า และโดยพระวริญญาณ
ของพระเจด้าของพวกเรา
6:12 สริที่งสารพวัดกจ็ถยกตด้องตามพระราชบวัญญวัตริ
สสาหรวับขด้าพเจด้า แตยู่ไมยู่ใชยู่ทรุกสริที่งเปป็นประโยชนห์ สริที่ง
สารพวัดกจ็ถยกตด้องตามพระราชบวัญญวัตริสสาหรวับ
ขด้าพเจด้า แตยู่ขด้าพเจด้าไมยู่ยอมอยยยู่ใตด้อสานาจของสริที่งใด
เลย



คนอธรรมจะไมล่ไดจ้รจับอาณาจจักรนจันื้นเปป็นมรดก
ครริสเตทยนใหมยู่เหลยู่านทนั้ททที่ไมยู่รยด้จวักโตและอยยยู่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังททที่เมมืองโครรินธห์ ไมยู่ไดด้ทรุกขห์โศกเลยเรมืที่องการลยู่วง

ประเวณท พวกเขาตด้องทรุกขห์ใจบด้าง เหมมือนอยยู่างททที่เราตด้องทรุกขห์ใจ ความอธรรมไมยู่เขด้ากวันกวับสวรรคห์ บาปทวันั้งหลาย
ททที่ถยกเอยู่ยชมืที่อในททที่นทนั้ตด้องไมยู่ถยกคริดวยู่าเหมาะสมสสาหรวับครริสเตทยนเลย

จงหมายเหตรุบาปอวันหลากหลายมาก ๆ ซนที่งถยกกลยู่าวถนงในททที่นทนั้ ไมยู่ใชยู่แคยู่คนลยู่วงประเวณทและคนไหวด้รยป
เคารพและคนเลยู่นชยด้ แตยู่กระทวัที่งคนโลภและคนปากรด้ายกจ็ถยกกลยู่าวถนงในททที่นทนั้ดด้วย ความโลภมวักไมยู่ถยกถมือวยู่าเปป็นบาป
ททที่ชวัที่วแตยู่พระเจด้าทรงจวัดใหด้มวันเปป็นเชยู่นนวันั้น คนททที่ใชด้ถด้อยคสาดยู่าวยู่าหยาบคาย ไมยู่เคารพสริทธริอสานาจ ใชด้คสาพยดใจดสากวับ
ผยด้อมืที่น อาจถยกถมือวยู่าเปป็นคนนริสวัยดทมาก ๆ และนวัที่นเปป็นขด้อบกพรยู่องเลจ็กนด้อย แตยู่จรริง ๆ แลด้วบาปเหลยู่านวันั้นไมยู่เหมาะ
สมสสาหรวับครริสเตทยนและพวกมวันเขด้าในสวรรคห์ไมยู่ไดด้

แตยู่บางคนในพวกเหลยู่านทนั้ททที่เมมืองโครรินธห์เคยเปป็นคนบาปททที่เลวททที่สรุด พวกเขาไดด้รวับความรอดแลด้วตอนนทนั้ 
พวกเขา “ถยกชสาระลด้าง…ถยกแยกตวันั้ง…ถยกนวับวยู่าชอบธรรมแลด้ว” พวกเขาจะไมยู่ถยกเรทยกอทกตยู่อไปวยู่าคนขทนั้เมาและ
คนลยู่วงประเวณทและคนไหวด้รยปเคารพ

เปป็นความจรริงททที่วยู่าพระเจด้าสามารถทสาใหด้ขทนั้เมาเลริกเหลด้าไดด้ สามารถทสาใหด้คนลยู่วงประเวณทสะอาดไดด้ 
สามารถทสาใหด้คนไมยู่เชมืที่อกลายเปป็นวริสรุทธริชนททที่เชมืที่อไดด้ และนวัที่นสยู่วนหนนที่งกจ็ถยกหมายถนงตรงนทนั้ แตยู่พระเจด้าทรง
หมายความมากยริที่งกวยู่านวันั้น ผมคริดวยู่าพระองคห์ทรงหมายความวยู่าลยกของพระเจด้าทรุกคนมทธรรมชาตริใหมยู่ททที่ไมยู่
ทสาบาป ททที่เกลทยดชวังบาป ธรรมชาตริหนนที่งททที่ทสาบาปไมยู่ไดด้ (1 ยอหห์น 3:9 และ 1 ยอหห์น 5:18) มวันไมยู่มททาง
หมายความไดด้วยู่าครริสเตทยนททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้วจะไมยู่มทววันทสาบาปใด ๆ เหลยู่านทนั้เลย มทใครเลยู่าททที่ไมยู่เคยมทความคริดททที่
โลภ ททที่ไมยู่เคยพยดคสาดยู่าวยู่าใครเลยหลวังจากททที่พวกเขารวับความรอดแลด้ว? แตยู่มวันหมายความวยู่าผยด้ททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้ว
ถยกเปลทที่ยนแปลงภายใน ไดด้รวับการยกโทษ ถยกชสาระใหด้สะอาดและถยกนวับวยู่าชอบธรรมแลด้ว ดวังนวันั้นครริสเตทยนจนงควร
สวมมนรุษยห์ใหมยู่และประหารการกระทสาทวันั้งหลายของเนมืนั้อหนวัง เราจะตด้องเฝป้าระววังแนวโนด้มททที่จะทสาบาปอยยยู่เสมอ 
และเราควรเกลทยดชวังบาป

_______________
ขจ้อ 13-20:

6:13 อาหารทวันั้งหลายมทไวด้สสาหรวับทด้อง และทด้องกจ็
สสาหรวับอาหารทวันั้งหลาย แตยู่พระเจด้าจะทรงทสาลาย
ทวันั้งทด้องและอาหารทวันั้งหลายนวันั้น บวัดนทนั้รยู่างกายนวันั้นไมยู่
ไดด้มทไวด้สสาหรวับการลยู่วงประเวณท แตยู่สสาหรวับองคห์พระ
ผยด้เปป็นเจด้า และองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าสสาหรวับรยู่างกาย

6:14 และพระเจด้าไดด้ทรงชรุบองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าใหด้
เปป็นขนนั้นมาใหมยู่ และจะทรงชรุบพวกเราใหด้เปป็นขนนั้นมา
ใหมยู่โดยฤทธริธิ์เดชของพระองคห์เองดด้วย
6:15 พวกทยู่านไมยู่ทราบหรมือวยู่า รยู่างกายทวันั้งหลาย
ของพวกทยู่านเปป็นอววัยวะทวันั้งหลายของพระครริสตห์ 



ดวังนวันั้นขด้าพเจด้าจะเอาอววัยวะทวันั้งหลายของพระครริสตห์
และทสาอววัยวะเหลยู่านวันั้นใหด้เปป็นอววัยวะทวันั้งหลายของ
หญริงโสเภณทไดด้หรมือ ขอพระเจด้าอยยู่ายอมใหด้เปป็นเชยู่น
นวันั้นเลย
6:16 อะไรกวัน พวกทยู่านไมยู่ทราบหรมือวยู่า คนซนที่ง
ผยกพวันกวับหญริงโสเภณทกจ็เปป็นกายอวันเดทยวกวัน เพราะ
พระองคห์ตรวัสวยู่า ‘เขาทวันั้งสองจะเปป็นเนมืนั้ออวัน
เดทยวกวัน’
6:17 แตยู่คนททที่ผยกพวันกวับองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า กจ็เปป็นจริต
วริญญาณอวันเดทยวกวัน
6:18 จงหนทเสทยจากการลยู่วงประเวณท บาปทรุกอยยู่าง

ททที่มนรุษยห์กระทสานวันั้นกจ็อยยยู่ภายนอกรยู่างกาย แตยู่คนททที่
ลยู่วงประเวณทกจ็ทสาบาปตยู่อรยู่างกายของตวัวเขาเอง
6:19 อะไรกวัน พวกทยู่านไมยู่ทราบหรมือวยู่า รยู่างกาย
ของพวกทยู่านเปป็นวริหารของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ 
ซนที่งสถริตอยยยู่ในพวกทยู่าน ซนที่งพวกทยู่านไดด้รวับจาก
พระเจด้า และพวกทยู่านไมยู่ใชยู่เจด้าของตวัวพวกทยู่านเอง
6:20 เพราะวยู่าพวกทยู่านถยกซมืนั้อไวด้แลด้วตามราคา 
เหตรุฉะนวันั้นจงถวายสงยู่าราศทแดยู่พระเจด้าในรยู่างกาย
ของพวกทยู่าน และในจริตวริญญาณของพวกทยู่าน ซนที่ง
เปป็นของพระเจด้า

รล่างกายของครริสเตทยนเปป็นวริหารของพระวริญญาณบรริสนุทธริธ
เราเชมืที่อวยู่าในเมมืองโครรินธห์สมวัยโบราณ เหมมือนททที่ผยด้คนทสากวันววันนทนั้ ครริสเตทยนทวันั้งหลายททที่เปปีฝั่ยมราคะและไมยู่มท

วรินวัยหาขด้ออด้างใหด้การถยกเนมืนั้อหนวังดนงไปอยยยู่เสมอ การททที่รยู่างกายรที่สารด้องหาเซจ็กสห์ และการทดลองเหลยู่านวันั้นททที่มทอยยยู่ใน
อารยธรรมททที่ตระหนวักเรมืที่องเซจ็กสห์อยยู่างททที่พวกเขามทททที่เมมืองโครรินธห์ ดวังนวันั้นเปาโลตด้องจวัดการเรมืที่องนทนั้จนกวยู่าพวกเขาจะ
เกลทยดชวังการลยู่วงประเวณทและมองเหจ็นความชวัที่วของมวัน รยู่างกายของครริสเตทยนนวันั้นศวักดริธิ์สริทธริธิ์ในแบบททที่พริเศษ
เนมืที่องจากมวันเปป็นบด้านของพระวริญญาณของพระเจด้า รยู่างกายนวันั้นเปป็นขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า

และเราถยกบอกเชยู่นนวันั้นในโรม 12:1 วยู่า “เหตรุฉะนวันั้น ขด้าพเจด้าจนงวริงวอนพวกทยู่าน พทที่นด้องทวันั้งหลาย โดย
บรรดาความเมตตาของพระเจด้า ใหด้พวกทยู่านถวายรยู่างกายของพวกทยู่าน เปป็นเครมืที่องบยชาททที่มทชทวริต อวันบรริสรุทธริธิ์ เปป็น
ททที่พอพระทวัยแดยู่พระเจด้า ซนที่งเปป็นการรวับใชด้ททที่เหมาะสมของพวกทยู่าน” รยู่างกายนทนั้เปป็นของพระเจด้า มมือของครุณ เทด้า
ของครุณ ดวงตาของครุณ หยของครุณเปป็นของพระองคห์และควรถยกเกจ็บรวักษาไวด้เพมืที่อพระองคห์ รยู่างกายนทนั้จะถยกฟฟฟื้น
คมืนชทพ เหมมือนอยยู่างททที่พระกายของพระเยซยถยกฟฟฟื้นคมืนชทพ และดวังนวันั้นจนงมทบางสริที่งททที่ศวักดริธิ์สริทธริธิ์เปป็นพริเศษชวัที่วนริรวันดรห์
เกทที่ยวกวับรยู่างกายของครริสเตทยน

และการเททยมแอกใด ๆ ของครริสเตทยนทวันั้งหลายกวับคนททที่ไมยู่รอดเปป็นสริที่งททที่ไมยู่ดท แตยู่โดยเฉพาะอยยู่างการ
ลยู่วงประเวณทเปป็นสริที่งททที่ไมยู่ดท คมือการทสาใหด้อววัยวะของพระครริสตห์เปป็นอววัยวะของหญริงโสเภณท! พระคสาขด้อนทนั้กลยู่าวดด้วย
ความเดมือดดาลวยู่า “ขอพระเจด้าอยยู่ายอมใหด้เปป็นเชยู่นนวันั้นเลย”

ความสวัมพวันธห์ดด้านเซจ็กสห์เปป็นเรมืที่องททที่ศวักดริธิ์สริทธริธิ์ซนที่งถยกเจตนาไวด้เมมืที่อพระเจด้าทรงเชมืที่อมชายคนหนนที่งกวับหญริงคน
หนนที่งเขด้าดด้วยกวันในการสมรสและเขาสองคนกลายเปป็นเนมืนั้อหนวังเดทยวกวัน และดวังนวันั้นสามทกวับภรรยาจนง “เหมมือน



เปป็นทายาทรวับพระครุณแหยู่งชทวริตรยู่วมกวัน” คมือนสาชทวริตใหมยู่ใหด้เปป็นขนนั้นมา และการรยู่วมสนริทนวันั้น ซนที่งควรดสารงอยยยู่ชวัที่ว
ชทวริตและถยกแยกตวันั้งไวด้โดยการอวยพรของพระเจด้าแบบถาวร ไมยู่ควรเปป็นการเชมืที่อมครริสเตทยนคนหนนที่งเขด้ากวับหญริง
โสเภณทคนหนนที่ง ลยกของพระเจด้าคนหนนที่งกวับลยกของพญามารคนหนนที่ง เพมืที่อความเพลริดเพลรินอวันผริดบาปนอก
กฎหมายและนอกหนด้าททที่และอภริสริทธริธิ์ตามปกตริ

การลยู่วงประเวณทเปป็นการทสาบาปตยู่อรยู่างกายอยยู่างหนนที่งในแบบททที่บาปอมืที่น ๆ ไมยู่เปป็น
แตยู่ขด้อ 19 บอกเราวยู่า “รยู่างกายของพวกทยู่านเปป็นวริหารของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ ซนที่งสถริตอยยยู่ในพวกทยู่าน

ซนที่งพวกทยู่านไดด้รวับจากพระเจด้า และพวกทยู่านไมยู่ใชยู่เจด้าของตวัวพวกทยู่านเอง” โรม 8:10 กลยู่าวสริที่งเดทยวกวัน: “และ
ถด้าพระครริสตห์ทรงสถริตอยยยู่ในพวกทยู่านแลด้ว รยู่างกายกจ็ตายไปเพราะเหตรุบาป แตยู่จริตวริญญาณกจ็มทชทวริตเพราะเหตรุ
ความชอบธรรม”

คมืนนวันั้นกยู่อนททที่พระองคห์ทรงถยกตรนงกางเขน พระเยซยทรงสวัญญาเรมืที่องการสถริตอยยยู่ภายในของพระวริญญาณ
ในอนาคต: “เพราะพระองคห์ทรงสถริตอยยยู่กวับทยู่านทวันั้งหลายและจะประทวับอยยยู่ในทยู่านทวันั้งหลาย” (ยอหห์น 14:17) 
การสถริตอยยยู่ภายในของพระวริญญาณในรยู่างกายของครริสเตทยนแตยู่ละคนกจ็ถยกสวัญญาไวด้เชยู่นกวันในยอหห์น 7:37-39:

“ในววันสรุดทด้าย ววันใหญยู่แหยู่งเทศกาลเลทนั้ยงนวันั้น พระเยซยทรงยมืนและรด้อง โดยตรวัสวยู่า “ถด้าผยด้ใดกระหาย จง
ใหด้ผยด้นวันั้นมาหาเราและดมืที่ม ผยด้ททที่เชมืที่อในเรา ตามททที่พระควัมภทรห์ไดด้กลยู่าวไวด้แลด้ววยู่า ‘จากภายในผยด้นวันั้น บรรดาแมยู่นนั้สาแหยู่ง
นนั้สาประกอบดด้วยชทวริตจะไหลออกมา’” (แตยู่พระองคห์ตรวัสสริที่งนทนั้เรมืที่องพระวริญญาณ ซนที่งคนทวันั้งหลายททที่เชมืที่อในพระองคห์
จะไดด้รวับ ดด้วยวยู่าพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ยวังไมยู่ถยกประทานใหด้ เพราะพระเยซยยวังมริไดด้รวับสงยู่าราศท)”

พระเยซยยวังไมยู่ไดด้รวับสงยู่าราศท แตยู่เมมืที่อพระองคห์ทรงเปป็นขนนั้นจากตายแลด้วและทรงปรากฏในรยู่างกายททที่ไดด้รวับ
สงยู่าราศทของพระองคห์ เรากจ็ถยกบอกในยอหห์น 20:22 วยู่าพระองคห์ “ทรงระบายลมหายใจออกบนพวกเขา และ
ตรวัสกวับพวกเขาวยู่า “ทยู่านทวันั้งหลายจงรวับพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์เถริด” ววันนวันั้นพระวริญญาณของพระเจด้าไดด้ทรงยด้าย
เขด้ามาอยยยู่ในรยู่างกายของครริสเตทยนทรุกคน ตามททที่เราเขด้าใจมวัน และบวัดนทนั้เมมืที่อผยด้ใดไดด้รวับการบวังเกริดจากพระ
วริญญาณ พระวริญญาณกจ็ทรงสถริตอยยยู่ภายในรยู่างกายของผยด้เชมืที่อใหมยู่คนนวันั้นและทรงทสาใหด้รยู่างกายนวันั้นเปป็นวริหารของ
พระองคห์

ไมยู่มทวริหารอมืที่น ๆ ของพระเจด้าบนแผยู่นดรินโลกแลด้วตอนนทนั้ พระเยซยทรงครที่สาครวญเพราะกรรุงเยรยซาเลจ็ม
และตรวัสวยู่า “ดยเถริด ‘พระนริเวศนห์ของพวกเจด้ากจ็ถยกละทรินั้งใหด้รกรด้างแกยู่พวกเจด้า” (ลยกา 13:35) เราเชมืที่อวยู่าเมมืที่อมยู่าน
ของพระวริหารนวันั้นถยกฉทกเปป็นสองทยู่อนจากบนลงลยู่างตอนททที่พระเยซยเจด้าทรงถยกตรนงกางเขน พระเจด้ากสาลวังตรวัสแกยู่
ชาวโลกวยู่าบวัดนทนั้พระวริหารททที่กรรุงเยรยซาเลจ็มนวันั้นวยู่างเปลยู่าแลด้วและพริธทการทวันั้งหลายททที่นวัที่นซนที่งเปป็นภาพของขยู่าว
ประเสรริฐกจ็ไรด้คยู่าแลด้วตอนนทนั้

ศาสดาพยากรณห์สมวัยภาคพวันธสวัญญาเดริมกลยู่าวไวด้ถยกตด้องแลด้ววยู่า “พระเยโฮวาหห์ทรงสถริตอยยยู่ในพระ



วริหารบรริสรุทธริธิ์ของพระองคห์ จงใหด้แผยู่นดรินโลกทวันั้งสรินั้นอยยยู่สงบตยู่อพระพวักตรห์พระองคห์เถริด” (ฮบ. 2:20) เพราะวยู่า
เหนมือพระททที่นวัที่งกรรุณาในททที่บรริสรุทธริธิ์ททที่สรุดนวันั้น สงยู่าราศทเชคทนาหห์คมือการสถริตอยยยู่ดด้วยแบบมทชทวริตของพระเจด้า ผมคริดวยู่า
นวัที่นเปป็นเหมมือนกวับเสาเมฆตอนกลางววันและเสาไฟตอนกลางคมืนซนที่งนสาลยกหลานของอริสราเอลในถริที่นทรุรกวันดาร แตยู่
บวัดนทนั้พระเจด้าเองโดยทางพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ไดด้ทรงยด้ายเขด้ามาอยยยู่ในรยู่างกายของครริสเตทยนทวันั้งหลายและพระเจด้า
ไมยู่ทรงมทพระวริหารอมืที่นบนแผยู่นดรินโลกแลด้ว

นยู่าสวังเกตททที่วยู่าไมยู่มทอาคารครริสตจวักรสวักแหยู่งเลยถยกกลยู่าวถนงในภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ ในสมวัยนวันั้นมทอาคารค
รริสตจวักรบด้างไหม? ถด้ามท พระเจด้ากจ็ทรงระมวัดระววังเปป็นพริเศษททที่จะไมยู่มทใครเคารพเทริดทยนอาคารเหลยู่านวันั้นหรมือใหด้
เกทยรตริพวกมวัน พระเจด้าไมยู่ทรงอาศวัยอยยยู่ในอาคารครริสตจวักรทวันั้งหลาย ในบด้านเรมือนททที่ครริสเตทยนทวันั้งหลายอธริษฐาน
และอยู่านพระวจนะของพระเจด้าและชมืที่นบานในการสถริตอยยยู่ดด้วยของพระองคห์กจ็เกมือบเปป็นนริเวศหลวังหนนที่งของ
พระเจด้ามากกวยู่าอาคารครริสตจวักร ฉะนวันั้นมวันจนงผริดททที่จะพยดถนง “การใหด้ความเคารพยสาเกรงตยู่อพระนริเวศของ
พระเจด้า” เราควรเคารพสริทธริตยู่าง ๆ ของผยด้อมืที่น เราควรแนยู่ใจวยู่าการประชรุมนมวัสการเปป็นไปอยยู่างมทระเบทยบ
เรทยบรด้อย ปราศจากความสวับสนวรุยู่นวาย เราควรเคารพคนของพระเจด้า แตยู่พระเจด้าไมยู่ทรงมทวริหารบนแผยู่นดรินโลก
นอกจากรยู่างกายมนรุษยห์ ไมยู่มทหอประชรุมครริสตจวักรใดควรถยกเรทยกวยู่า “สถานบรริสรุทธริธิ์” มวันไมยู่ใชยู่

โอ ครริสเตทยนเออ๋ย ครุณถยกซมืนั้อแลด้วดด้วยราคาหนนที่ง! ดด้วยราคาททที่แสนแพง พระเยซยครริสตห์ไดด้ทรงทนทรุกขห์เพมืที่อ
เราและทรงซมืนั้อเราใหด้พระเจด้าแลด้ว มวันคงเปป็นการไมยู่ซมืที่อตรงททที่ครริสเตทยนคนใดจะอด้างวยู่าตนมทสริทธริธิ์ททที่จะดสาเนรินชทวริต
ของตนโดยไมยู่ถยกนสาทาง ไมยู่ถยกควบครุม ไมยู่ถยกกสากวับดยแลโดยพระวริญญาณผยด้เปปีฝั่ยมสรุขของพระเจด้า



1 โครรินธธ 7
ขจ้อ 1-9:

7:1 บวัดนทนั้เกทที่ยวกวับสริที่งทวันั้งหลายซนที่งพวกทยู่านไดด้เขทยน
มาถนงขด้าพเจด้านวันั้น เปป็นการดทททที่ผยด้ชายจะไมยู่แตะตด้องผยด้
หญริงเลย
7:2 แตยู่อยยู่างไรกจ็ตาม เพมืที่อหลทกเลทที่ยงการลยู่วง
ประเวณท จงใหด้ผยด้ชายทรุกคนมทภรรยาของตนเอง 
และจงใหด้ผยด้หญริงทรุกคนมทสามทของตนเอง
7:3 จงใหด้สามทปฏริบวัตริหนด้าททที่อวันพนงปฏริบวัตริตยู่อภรรยา 
และจงใหด้ภรรยาปฏริบวัตริตยู่อสามทเชยู่นเดทยวกวัน
7:4 ภรรยาไมยู่มทอสานาจเหนมือรยู่างกายของตนเอง แตยู่
สามทมท และในทสานองเดทยวกวันสามทไมยู่มทอสานาจเหนมือ
รยู่างกายของตนเอง แตยู่ภรรยามท
7:5 พวกทยู่านอยยู่าฉด้อโกงสริทธริธิ์ของกวันและกวัน เวด้น
แตยู่ไดด้ตกลงกวันไวด้เปป็นการชวัที่วคราว เพมืที่อพวกทยู่านจะ
สามารถอรุทริศตวัวเองตยู่อการอดอาหารและการ
อธริษฐาน และจงมาอยยยู่รยู่วมกวันอทก เพมืที่อไมยู่ใหด้ซาตาน

ลยู่อลวงพวกทยู่านเพราะเหตรุการขาดความอดกลวันั้น
ของพวกทยู่าน
7:6 แตยู่ขด้าพเจด้ากลยู่าวสริที่งนทนั้โดยไดด้รวับอนรุญาต และไมยู่
ไดด้เปป็นพระบวัญชา
7:7 ดด้วยวยู่าขด้าพเจด้าปรารถนาททที่จะใหด้ทรุกคนเปป็น
เหมมือนขด้าพเจด้า แตยู่ทรุกคนกจ็ไดด้รวับของประทานททที่
เหมาะสมสสาหรวับตนเองจากพระเจด้า คนหนนที่งตาม
อยยู่างนทนั้ และอทกคนหนนที่งตามอยยู่างนวันั้น
7:8 เหตรุฉะนวันั้นขด้าพเจด้าขอกลยู่าวแกยู่คนททที่ยวังไมยู่
แตยู่งงานและพวกหญริงมยู่ายวยู่า เปป็นสริที่งททที่ดทสสาหรวับ
พวกเขาถด้าพวกเขาอยยยู่เหมมือนอยยู่างขด้าพเจด้า
7:9 แตยู่ถด้าพวกเขายวันั้งใจไมยู่ไดด้กจ็จงใหด้พวกเขา
แตยู่งงานเสทยเถริด เพราะวยู่าการแตยู่งงานเสทยกจ็ดทกวยู่ามท
ใจเรยู่ารด้อน

การสมรสเปป็นททที่นจับถมือ และพระเจจ้าทรงอวยพร
“เปป็นการดทททที่ผยด้ชายจะไมยู่แตะตด้องผยด้หญริงเลย” (ขด้อ 1) นวัที่นดยเหมมือนแปลกไหม? จสาไวด้วยู่าเหลยู่าทยตสวรรคห์

ของพระเจด้า “ไมยู่สมรส และไมยู่ถยกยกใหด้ในการสมรส” และในสภาพอวันสมบยรณห์ของรยู่างกายททที่ฟฟฟื้นคมืนชทพและไดด้
รวับสงยู่าราศท เราจะไมยู่สมรส ดวังนวันั้นถด้าไมยู่มทความปรารถนาอวันแรงกลด้าหรมือความกดดวันผริดธรรมดาของสวัญชาต
ญาณเซจ็กสห์ คน ๆ หนนที่งอาจพบชทวริตททที่ไดด้รวับการอวยพรและมทความสรุขไดด้โดยไมยู่ตด้องสมรส

แตยู่เนมืที่องจากสวัญชาตญาณเซจ็กสห์มทกสาลวังมากกวยู่าสวัญชาตญาณอมืที่นใดยกเวด้นการเอาชทวริตรอด เราจนงถยก
บอกวยู่า ตด้องมทการทรุยู่มเทแบบสรินั้นสรุดใจ เหมมือนอยยู่างของเปาโล และรยปแบบททที่สยงสรุดของความรวักแบบครริสเตทยน
และการใหด้พระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ครอบครอง เหมมือนททที่พระเยซยตรวัสถนงในลยกา 14:26 จนถนงขนาดททที่วยู่าเพมืที่อพระ
ครริสตห์คน ๆ หนนที่งถนงกวับยอม “เกลทยดชวังบริดาของตน และมารดา และภรรยา และบรุตรทวันั้งหลาย และพทที่นด้องชาย 
และพทที่นด้องหญริง ใชยู่แลด้ว และชทวริตของตนเองดด้วย” เพมืที่อททที่จะเปป็นสาวกคนหนนที่งของพระครริสตห์ มทแตยู่ความรวักททที่มาก
ลด้นเกรินกวยู่าใคร ๆ เพมืที่อพระครริสตห์และการสาละวนอยยยู่กวับการงานของพระองคห์ จะทสาใหด้ชายและหญริงปกตริทวันั้ง



หลายเปป็นสรุขใจททที่จะดสาเนรินชทวริตโดยปราศจากความสรุขและพระพรปกตริของชทวริตคยยู่และครอบครวัวและลยก ๆ ไมยู่
ตด้องสงสวัยเลยวยู่าความสนใจและสวัญชาตญาณเรมืที่องเซจ็กสห์ ซนที่งมทพลวังมากจรริง ๆ ไดด้ถยกสรด้างมาแบบนวันั้นโดยแผนการ
ของพระเจด้า: ประการแรกคมือเพมืที่อการทวทเผยู่าพวันธรุห์และประการททที่สองคมือเพมืที่อความสรุขและความสบายของสามท
และภรรยา แตยู่เปาโลและคนอมืที่น ๆ อทกไมยู่กทที่คนไดด้คด้นพบวยู่าสวัญชาตญาณและแรงดนงดยดทางเพศทวันั้งหมดนวันั้นถยก
ทสาใหด้ระเหริด ไดด้รวับการเตริมเตจ็ม ในความรวักเพมืที่อพระครริสตห์และงานของพระองคห์

พระเยซยตรวัสไวด้ในมวัทธริว 19:12 วยู่า “ดด้วยวยู่ามทขวันททบางคน ซนที่งเปป็นขวันททตวันั้งแตยู่กสาเนริดจากครรภห์มารดา
ของตน และมทขวันททบางคน ซนที่งถยกมนรุษยห์กระทสาใหด้เปป็นขวันทท และมทขวันททบางคน ซนที่งกระทสาตวัวเองใหด้เปป็นขวันทท
เพราะเหจ็นแกยู่อาณาจวักรแหยู่งสวรรคห์ ใครสามารถรวับไดด้ กจ็จงใหด้เขารวับเอาเถริด” เหจ็นไดด้ชวัดวยู่ามทไมยู่กทที่คนตวันั้งใจแลด้วททที่
จะเปป็นคนโสดททที่มทความสรุข แตยู่คนอมืที่น ๆ กจ็ไมยู่ไดด้ตวันั้งใจเชยู่นนวันั้น และแตยู่ละคนกจ็ควรรวับเอาททที่ทางและแผนการแหยู่ง
ชทวริตททที่พระเจด้าประทานใหด้แกยู่ตน

ชทวริตเซจ็กสห์ททที่ปกตริในการสมรสกจ็ไมยู่มทขด้อหด้ามตยู่าง ๆ นอกจากสริที่งททที่ความรวักและความกรรุณาและความ
สรุขรยู่วมกวันเรทยกรด้อง ตามททที่เราเหจ็นในขด้อ 4 และ 5 ภรรยาไมยู่มทอสานาจเหนมือรยู่างกายของตน มวันเปป็นของสามทของ
เธอ สามทไมยู่มทอสานาจเหนมือรยู่างกายของตน มวันเปป็นของภรรยาของเขา เขาทวันั้งสองตด้องเตริมเตจ็มกวันและกวันและ
แตยู่ละฝฝ่ายตด้องไมยู่ฉด้อโกงอทกฝฝ่าย ในททที่ ๆ พระเจด้าไมยู่ไดด้ทรงตวันั้งกฎใด ๆ มนรุษยห์กจ็ไมยู่ควรตวันั้งกฎ

และในททที่นทนั้เราถยกบอกวยู่าสามทและภรรยาอาจยรินยอมททที่จะแยกหยู่างกวันสวักพวัก เพมืที่อททที่จะอรุทริศตวัวตยู่อการอด
อาหารและการอธริษฐาน แตยู่นวัที่นกจ็เปป็นเพทยงเรมืที่องททที่ถยกอนรุญาต มวันไมยู่ไดด้ถยกบวัญชา แมด้กระนวันั้น พวกเขาไมยู่ควรแยก
หยู่างกวันนานพอททที่จะทสาใหด้เกริดการทดลองหรมือความปรารถนาททที่ผริดธรรมดาและเปป็นเรมืที่องหงรุดหงริดแกยู่คนทวันั้งสอง

ใชยู่แลด้ว เปาโลอยากใหด้ทรุกคนรด้อนรนดด้วยความหยู่วงใยอวันบรริสรุทธริธิ์เพมืที่อจริตวริญญาณทวันั้งหลายและการ
สาละวนอยยยู่กวับองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าและงานของพระองคห์จนพวกเขาไมยู่จสาเปป็นตด้องแตยู่งงาน ฉะนวันั้นถด้าผยด้ใดเปป็นโสด
หรมือเปป็นมยู่ายและไมยู่มทความจสาเปป็นอะไร กจ็ใหด้ผยด้นวันั้นมทความสรุขททที่จะอยยยู่เปป็นโสดตยู่อไป แตยู่การแตยู่งงานกจ็ดทกวยู่ามทใจ
เรยู่ารด้อน ดทกวยู่าททที่จะเปป็นทรุกขห์เพราะความปรารถนาททที่ไมยู่ไดด้รวับการเตริมเตจ็ม เราถยกบอกเชยู่นนวันั้น

_________________
ขจ้อ 10-16:

7:10 และสสาหรวับคนททที่แตยู่งงานแลด้วขด้าพเจด้าขอสวัที่ง 
แตยู่มริใชยู่ขด้าพเจด้า แตยู่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงบวัญชาวยู่า 
อยยู่าใหด้ภรรยาไปจากสามทของตน
7:11 แตยู่ถด้านางไปแลด้ว จงใหด้นางเปป็นโสดตยู่อไป 
หรมือจงใหด้นางกลวับคมืนดทกวันกวับสามทของนาง และ

อยยู่าใหด้สามทไลยู่ภรรยาของตนไปเสทย
7:12 แตยู่สสาหรวับคนอมืที่นนวันั้น ขด้าพเจด้าขอกลยู่าว ไมยู่ใชยู่
องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าวยู่า ถด้าพทที่นด้องคนใดมทภรรยาททที่ไมยู่
เชมืที่อ และนางพอใจททที่จะอาศวัยอยยยู่กวับสามท อยยู่าใหด้
สามทไลยู่นางไปเสทย



7:13 และผยด้หญริงซนที่งมทสามทททที่ไมยู่เชมืที่อ และถด้าสามท
พอใจททที่จะอาศวัยอยยยู่กวับนาง อยยู่าใหด้นางทรินั้งสามทนวันั้น
เลย
7:14 ดด้วยวยู่าสามทททที่ไมยู่เชมืที่อนวันั้นไดด้รวับการทรงชสาระใหด้
บรริสรุทธริธิ์โดยทางภรรยา และภรรยาททที่ไมยู่เชมืที่อนวันั้นไดด้
รวับการทรงชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์โดยทางสามท มริฉะนวันั้นลยก
ๆ ของพวกทยู่านกจ็เปป็นมลทริน แตยู่บวัดนทนั้ลยกเหลยู่านวันั้นกจ็
บรริสรุทธริธิ์

7:15 แตยู่ถด้าคนททที่ไมยู่เชมืที่อจะไป กจ็จงใหด้เขาไปเถริด พทที่
นด้องชายหญริงไมยู่ถยกผยกมวัดในกรณทดวังกลยู่าว แตยู่
พระเจด้าไดด้ทรงเรทยกพวกเราใหด้มาสยยู่สวันตริสรุข
7:16 เพราะทยู่านทราบอะไรเลยู่า โอ ทยู่านผยด้เปป็น
ภรรยา วยู่าทยู่านจะชยู่วยสามทของตนใหด้รอดไดด้หรมือไมยู่ 
หรมือทยู่านทราบไดด้อยยู่างไรเลยู่า โอ ทยู่านผยด้เปป็นสามท วยู่า
ทยู่านจะชยู่วยภรรยาของตนใหด้รอดไดด้หรมือไมยู่

การสมรสตจ้องไมล่ถถูกทนาลาย
ภรรยาตด้องไมยู่ไปจากสามทของตน ถด้าชทวริตคยยู่นวันั้นดยเหมมือนจะเกรินทนและเธอรยด้สนกวยู่าเธอไมยู่สามารถอยยยู่กริน

กวับเขาไดด้อทก กจ็ “จงใหด้นางเปป็นโสดตยู่อไป หรมือจงใหด้นางกลวับคมืนดทกวันกวับสามทของนาง” และสามทตด้องไมยู่ไลยู่ภรรยา
ไปเสทย

นทที่เปป็นการทวนซนั้สาคสาบวัญชานวันั้นททที่พระเยซยไดด้ประทานใหด้: เปาโลจนงกลยู่าววยู่า “ขด้าพเจด้าขอสวัที่ง แตยู่มริใชยู่
ขด้าพเจด้า แตยู่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงบวัญชา” เขาอด้างอริงถนงคสาบวัญชานวันั้นของพระเยซยเจด้าในหนวังสมือพระกริตตริครุณ: ใน
มวัทธริว 5:31,32 และ 19:3-12; มาระโก 10:1-12; ลยกา 16:18 มาระโกและลยการายงานคสาตรวัสนทนั้ของพระเยซยททที่
วยู่า “เหตรุฉะนวันั้นซนที่งพระเจด้าไดด้ทรงผยกพวันกวันแลด้ว อยยู่าใหด้มนรุษยห์ทสาใหด้พรากจากกวันเลย” และมทอทกวยู่า “ผยด้ใดกจ็ตามททที่
จะหยยู่าภรรยาของตน และไปแตยู่งงานกวับหญริงคนอมืที่น กจ็เลยู่นชยด้ตยู่อนาง และถด้าผยด้หญริงคนหนนที่งจะหยยู่าสามทของตน 
และไปแตยู่งงานกวับชายคนอมืที่น หญริงนวันั้นกจ็เลยู่นชยด้” (มาระโก 10:9,11,12)แตยู่ในขด้ออด้างอริงสองขด้อนวันั้นในมวัทธริว พระ
เยซยทรงเพริที่มเงมืที่อนไขสสาหรวับการหยยู่ารด้างวยู่า “ยกเวด้นสสาหรวับสาเหตรุการลยู่วงประเวณท”

บางคนชอบทสาใหด้เกริดการแบยู่งแยกวยู่าการลยู่วงประเวณทคมือ บาปททที่กระทสากยู่อนแตยู่งงานและวยู่าการเลยู่นชยด้
คมือบาปททที่กระทสาหลวังแตยู่งงาน นทที่ดยเหมมือนจะไมยู่ใชยู่การตทความตามพระควัมภทรห์ เพราะวยู่าในกรณทนทนั้ผยด้ชายคนนวันั้นใน 1
โครรินธห์ 5:1 และขด้ออมืที่น ๆ ททที่ตามมาไดด้ทสาการลยู่วงประเวณทกวับแมยู่เลทนั้ยงของตน แนยู่นอนวยู่านางแตยู่งงานแลด้วและ
เปป็นไปไดด้อยยู่างยริที่งวยู่าเขากจ็แตยู่ง ไมยู่ใชยู่เลย การลยู่วงประเวณทเปป็นบาปเดทยวกวันกวับการเลยู่นชยด้และถยกครอบคลรุมอยยยู่ใน
บาปชนริดเดทยวกวันของบวัญญวัตริสริบประการนวันั้นททที่วยู่า “เจด้าอยยู่าเลยู่นชยด้” อยยู่างไรกจ็ตาม การลยู่วงประเวณทดยเหมมือนจะ
บยู่งบอกถนงบาปททที่ทสาซนั้สา ๆ หรมือตริดเปป็นนริสวัย คสากรทกคมือ พอรเนะอยโอ และคสาเรทยก คนลยู่วงประเวณทในพระควัมภทรห์กจ็
เปป็นรยปแบบหนนที่งของคสาเดทยวกวัน ดวังนวันั้นการลยู่วงประเวณท นวัที่นคมือ การเลยู่นชยด้ททที่ถยกทสาตยู่อไป จนงเปป็นเงมืที่อนไขททที่ยอมใหด้
ยรุตริชทวริตคยยู่ไดด้ การหยยู่ารด้างไมยู่ไดด้ถยกบวัญชาในกรณทเชยู่นนทนั้แตยู่ถยกอนรุญาตใหด้กระทสาไดด้ตามคสาตรวัสของพระผยด้ชยู่วยใหด้
รอดในมวัทธริว 5:31,32 และมวัทธริว 19:9



ทวยู่าการหยยู่ารด้างกจ็เปป็นเรมืที่องททที่นยู่าชวังอยยยู่เสมอและผริด และหากเปป็นไปไมยู่ไดด้ มวันกจ็ถยกตด้องเสมอททที่จะกลวับ
คมืนดทกวันและทสาใหด้ชทวริตคยยู่กลวับคมืนดวังเดริม บางครวันั้งหากการทสาตวัวเปป็นหญริงโสเภณทหรมือการเลยู่นชยด้ตยู่อไปในสยู่วนของ
ภรรยาดยเหมมือนทสาใหด้ชทวริตคยยู่ดสาเนรินตยู่อไปอยยู่างเหมาะสมไมยู่ไดด้ นทที่กจ็อาจเปป็นจรริงเชยู่นกวันเกทที่ยวกวับการมวัที่วผยด้หญริงตยู่อไป
ไมยู่เลริกในสยู่วนของสามท

การหยยู่ารด้างใหด้สริทธริธิ์ททที่จะแตยู่งงานใหมยู่ไหม? เราตด้องจสาขด้อ 11 ใหด้ขนนั้นใจ: ภรรยาควร “เปป็นโสดตยู่อไป 
หรมือจงใหด้นางกลวับคมืนดทกวันกวับสามทของนาง”

อยยู่างไรกจ็ตาม มทบางครวันั้งททที่ผยด้คนดยู่วนตวัดสรินใจจบชทวริตคยยู่และจากนวันั้นกจ็ไปแตยู่งงานกวับคนอมืที่นอทก ในกรณทเชยู่น
นวันั้น ชทวริตคยยู่แรกถยกทสาลายแลด้วและดยเหมมือนไมยู่สามารถกลวับคมืนดวังเดริมไดด้อทก และการอยยยู่กรินกวับสามทใหมยู่หรมือ
ภรรยาใหมยู่คงจะเหมมือนกวับการเลยู่นชยด้ตยู่อไปนอกชทวริตคยยู่ ซนที่งแนยู่นอนวยู่าทสาใหด้การหยยู่ารด้างเปป็นเรมืที่องททที่อนรุญาตใหด้
กระทสาไดด้ในบางครวันั้ง ตามททที่พระเยซยดยเหมมือนจะสอนในมวัทธริว 5:31,32 และในมวัทธริว 19:9

ในพระควัมภทรห์ การหยยู่ารด้างมทความหมายเหมมือนททที่มวันเปป็นในภาษาทวัที่วไปววันนทนั้-ททที่วยู่าบด้านถยกทสาลาย ททที่วยู่า
คนสองคนททที่เคยเกทที่ยวขด้องกวันไมยู่ไดด้สมรสกวันอทกตยู่อไป

อวันททที่จรริง ในสมวัยภาคพวันธสวัญญาเดริมการหยยู่ารด้างถยกอนรุญาตใหด้กระทสาไดด้โดยมทเงมืที่อนไขนด้อยกวยู่าททที่ถยก
เรทยกรด้องในภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ พระราชบวัญญวัตริ 24:1-4 กลยู่าววยู่าเมมืที่อหญริงคนใดถยกหยยู่าแลด้ว นางกจ็มทสามทแคยู่คน
เดทยว และชายคนนวันั้นททที่นางแตยู่งงานดด้วยครวันั้งแรกและจากนวันั้นกจ็หยยู่าถยกเรทยกวยู่า “สามทคนกยู่อนของนาง” ฉะนวันั้นมวัน
จนงไมยู่ใชยู่ภาษาตามพระควัมภทรห์ททที่จะกลยู่าววยู่าคนททที่หยยู่าแลด้วและแตยู่งงานใหมยู่ “มทภรรยาททที่มทชทวริตอยยยู่สองคน”

การหยยู่ารด้างเปป็นเรมืที่องททที่นยู่าชวังอยยยู่เสมอ เปป็นอรุปสรรคเสมอและไมยู่ควรถยกสยู่งเสรริมใหด้กระทสาเดจ็ดขาด แตยู่
เมมืที่อบาปททที่เลวรด้ายไดด้ถยกกระทสาและผยด้กระทสากลวับใจจากบาปนวันั้นแลด้ว บางครวันั้งกจ็ไมยู่มทสริที่งใดททที่จะทสาไดด้นอกจากการ
ขอการยกโทษ ถด้าผยด้ใดกยู่อเหตรุฆาตกรรม เขากจ็ไมยู่อาจนสาเหยมืที่อกลวับมามทชทวริตไดด้อทก เขาไดด้แตยู่ขอการยกโทษสสาหรวับ
อาชญากรรมททที่ตนไดด้กยู่อ ถด้าผยด้ใดทสาลายชทวริตคยยู่อยยู่างคนชวัที่วและจากนวันั้นกจ็แตยู่งงานกวับอทกคน กจ็ดยเหมมือนวยู่าไมยู่มท
หนทางใดททที่จะแกด้ไขบาปของการหยยู่ารด้างนวันั้น แตยู่บาปนวันั้นกจ็ยกโทษใหด้ไดด้แกยู่ผยด้ททที่กลวับใจใหมยู่

บางครวันั้งมนรุษยห์เรทยกรด้องใหด้การสมรสหนสองนวันั้นเปป็นโมฆะ พระเจด้าไมยู่ทรงเรทยกรด้องเชยู่นนวันั้น และเราไมยู่มท
สริทธริอสานาจททที่จะทสาอยยู่างนวันั้นเชยู่นกวัน

เราไมยู่เชมืที่อวยู่าขด้อกสาหนดเหลยู่านวันั้นททที่วยู่าศริษยาภริบาลคนหนนที่งตด้องเปป็น “สามทของภรรยาคนเดทยว” (1 ทธ. 
3:2) เจาะจงหมายถนงคนททที่หยยู่าแลด้ว ไมยู่มทนวักเทศนห์คนใดควรหยยู่ารด้าง แตยู่บางครวันั้งชทวริตคยยู่ททที่พวังทลายกจ็เกริดขนนั้นกยู่อน
การกลวับใจเชมืที่อ และพระควัมภทรห์ไมยู่ไดด้กลยู่าว และเราไมยู่ควรกลยู่าว วยู่าเมมืที่อบาปหนนที่งในอดทตไดด้รวับการยกโทษแลด้ว
และคน ๆ นวันั้นไดด้ทสาทรุกสริที่งเพมืที่อแกด้ไขบาปนวันั้นแลด้ว วยู่าเขาไมยู่สามารถททที่จะไดด้รวับการยกโทษและวยู่าเขาไมยู่สามารถถยก
พระเจด้าใชด้การไดด้ตอนนทนั้



เมมืที่อเกริดการหยยู่ารด้างขนนั้นแลด้ว กจ็เกริดความอวัปยศอดสยและเหตรุใหด้ตริเตทยน เราไมยู่ควรสยู่งเสรริมมวัน เพราะมวัน
เปป็นสริที่งททที่ฉรุดรวันั้ง แตยู่นทที่กจ็เปป็นจรริงเชยู่นกวันเกทที่ยวกวับบาปอมืที่น ๆ ททที่นยู่าเกลทยด ถด้าผยด้ใดเมาสรุราหรมือกยู่อเหตรุอาชญากรรมไป
แลด้ว นวัที่นกจ็ทสาใหด้เขาขาดครุณสมบวัตริททที่จะรวับใชด้สาธารณชนไปชวัที่วระยะหนนที่ง หรมือจนกวยู่าเขาจะพริสยจนห์ตวัวเองโดยการ
ดสาเนรินชทวริตตามทางพระเจด้าและมทความถยู่อมใจ

แตยู่เปาโลกลยู่าววยู่า “แตยู่สสาหรวับคนอมืที่นนวันั้น ขด้าพเจด้าขอกลยู่าว ไมยู่ใชยู่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้า” (ขด้อ 12) เขาไมยู่ไดด้
หมายความเลยสวักนริดวยู่าคสาบวัญชาของเขาไมยู่ไดด้รวับการดลใจ ไมยู่ใชยู่เลย สริที่งททที่เขากสาลวังกลยู่าวกจ็คมือวยู่า นทที่เปป็นการเปปิด
เผยเพริที่มเตริมจากพระเจด้านอกเหนมือจากสริที่งททที่พระเยซยเจด้าไดด้ตรวัสไวด้แลด้วในหนวังสมือพระกริตตริครุณ พระเยซยไมยู่ไดด้ตรวัส
ถนงการอยยยู่กรินกวับคยยู่ชทวริตททที่ไมยู่รอดของครริสเตทยนในบวันทนกพระกริตตริครุณ

ดวังนวันั้นเปาโลจนงกลยู่าววยู่าในกรณทเชยู่นนวันั้น การสมรสไมยู่ควรถยกทสาลายเพทยงเพราะวยู่าคน ๆ หนนที่งเปป็น
ครริสเตทยนและคยยู่ชทวริตอทกคนไมยู่เปป็น แนยู่นอนวยู่าหรุบเหวอวันกวด้างใหญยู่ททที่กวันั้นอยยยู่ระหวยู่างลยกของพระเจด้าคนหนนที่งททที่
บวังเกริดใหมยู่แลด้วกวับลยกของพญามารคนหนนที่งททที่ยวังไมยู่กลวับใจเชมืที่อกยู่อใหด้เกริดคสาถามหลายอยยู่าง กยู่อใหด้เกริดความยรุยู่ง
ยากและความวรุยู่นวายในใจของครริสเตทยนจสานวนมากททที่ตกอยยยู่ในสภาพนวันั้น แตยู่การสมรสเปป็นสวัญญาถาวร ซนที่ง
พระเจด้าไดด้ทรงผยกพวันไวด้ดด้วยกวันแลด้ว มนรุษยห์ตด้องไมยู่ทสาใหด้พรากจากกวัน มวันเปป็นเรมืที่องโงยู่เขลาททที่บางครวันั้งผยด้คนจะกลยู่าว
วยู่าชทวริตคยยู่ไมยู่ไดด้ถยกสรด้างในสวรรคห์ ดวังนวันั้นมวันจนงโอเคททที่จะทสาลายมวันเสทย หาเปป็นเชยู่นนวันั้นไมยู่ ททที่ใดททที่รวัฐบาลมนรุษยห์
รวับรองการสมรส พระเจด้ากจ็ทรงถมือวยู่าการสมรสนวันั้นมทผลผยกพวัน ครริสเตทยนททที่มทคยยู่สมรสททที่ยวังไมยู่รอดควรอยยยู่กรินกวับคยยู่
สมรสนวันั้นอยยู่างอดทนและดด้วยความรวัก

“ดด้วยวยู่าสามทททที่ไมยู่เชมืที่อนวันั้นไดด้รวับการทรงชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์โดยทางภรรยา” (ขด้อ 14) นวัที่นแคยู่หมายความ
วยู่าการสมรสนวันั้นชอบดด้วยกฎหมายและลยกเหลยู่านวันั้นชอบดด้วยกฎหมาย เพราะวยู่าการสมรสนวันั้นเปป็นการสมรสททที่นยู่า
นวับถมือ

“แตยู่ถด้าคนททที่ไมยู่เชมืที่อจะไป กจ็จงใหด้เขาไปเถริด” (ขด้อ 15) บางครวันั้งครริสเตทยนคนใดททที่ดสาเนรินชทวริตเพมืที่อพระเจด้า
แบบเตจ็มททที่กจ็ทสาใหด้คยยู่สมรสไมยู่พอใจ ไมยู่ใชยู่เพราะวยู่าครริสเตทยนคนนวันั้นเจด้าอารมณห์หรมือใจดสาหรมือดมืนั้อรวันั้นแตยู่เพราะวยู่าคน
ททที่ไมยู่รอดนวันั้นเกลทยดชวังพระครริสตห์และความเชมืที่อแบบครริสเตทยน ผมคริดวยู่านวัที่นเปป็นเรมืที่องททที่ไมยู่คยู่อยเกริด ถด้าสามทททที่ไมยู่เชมืที่อ
จะไป ขอใหด้เขาไปเถริด

“พทที่นด้องชายหญริงไมยู่ถยกผยกมวัดในกรณทดวังกลยู่าว แตยู่พระเจด้าไดด้ทรงเรทยกพวกเราใหด้มาสยยู่สวันตริสรุข” (ขด้อ 15) 
Dr. Ironside ดยเหมมือนจะคริดวยู่านวัที่นหมายความวยู่าถด้าคยยู่สมรสททที่ไมยู่เชมืที่อไมยู่ยอมใชด้ชทวริตคยยู่รยู่วมกวันตยู่อไป ครริสเตทยนผยด้
นวันั้นกจ็มทสริทธริธิ์ททที่จะหยยู่า เราไมยู่ทราบเนมืที่องจากพระคสาตรงนทนั้ไมยู่ไดด้กลยู่าวชวัดเจน แตยู่แนยู่นอนวยู่าครริสเตทยนไมยู่ถยกผยกมวัดใหด้
ตด้องอยยยู่กรินกวับคยยู่สมรสททที่ไมยู่รอดผยด้ซนที่งไมยู่ตด้องการเขาหรมือเธอแลด้ว



วยู่า: “เชยู่นกวัน พวกทยู่าน ภรรยาทวันั้งหลาย จงนบนอบเชมืที่อฟฝงสามทของพวกทยู่าน เพมืที่อวยู่า ถด้าคนหนนที่งคนใดไมยู่เชมืที่อฟฝง
พระวจนะ พวกเขา โดยปราศจากพระวจนะนวันั้น จะไดด้ถยกจยงใจโดยการประพฤตริของภรรยาดด้วย ขณะททที่พวกเขา
สวังเกตดยการประพฤตริอวันบรริสรุทธริธิ์ของพวกทยู่าน พรด้อมดด้วยความยสาเกรง” ภรรยาททที่ดสาเนรินตามทางพระเจด้าผยด้ซนที่งรวัก
สามทของตน ททที่เชมืที่อฟฝงเขา ตามททที่พระควัมภทรห์บวัญชา แนยู่นอนวยู่าจะเปป็นภรรยาททที่ใหด้ความรวักและความชยู่วยเหลมือมาก
ขนนั้นและจะมทอริทธริพลอยยู่างมากตยู่อสามทททที่ไมยู่ตามพระเจด้า ดวังนวันั้นคยยู่สมรสททที่เปป็นครริสเตทยนจนงควรททที่จะสามารถชนะอทก
ฝฝ่ายททที่ไมยู่รอดมาไดด้ เพราะวยู่าการททที่ฝฝ่ายหนนที่งรอดแลด้วตอนนทนั้และอทกฝฝ่ายยวังไมยู่รอดไมยู่ใชยู่เหตรุผลอวันแทด้จรริงสสาหรวับ
การหยยู่ารด้าง

______________
ขจ้อ 17-27:

7:17 แตยู่ตามททที่พระเจด้าไดด้แจกจยู่ายแกยู่ทรุกคนอยยู่างไร
ตามททที่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงเรทยกทรุกคนอยยู่างไร 
กจ็จงใหด้เขาดสาเนรินอยยู่างนวันั้น และขด้าพเจด้ากสาหนดไวด้
ตามนวันั้นในครริสตจวักรทวันั้งหมด
7:18 มทชายคนใดททที่ไดด้รวับการทรงเรทยกเมมืที่อไดด้เขด้า
สรุหนวัตแลด้วหรมือ อยยู่าใหด้เขากลายเปป็นเหมมือนไมยู่ไดด้
เขด้าสรุหนวัตเลย มทคนใดททที่ไดด้รวับการทรงเรทยกเมมืที่อมริไดด้
เขด้าสรุหนวัตหรมือ อยยู่าใหด้เขาเขด้าสรุหนวัตเลย
7:19 การเขด้าสรุหนวัตไมยู่สสาควัญอะไร และการไมยู่เขด้า
สรุหนวัตไมยู่สสาควัญอะไร แตยู่การรวักษาพระบวัญญวัตริตยู่าง 
ๆ ของพระเจด้านวันั้นตยู่างหากททที่สสาควัญ
7:20 จงใหด้ทรุกคนอยยยู่ตยู่อไปในการทรงเรทยกเดทยวกวับ
ททที่เขาอยยยู่เมมืที่อเขาไดด้รวับการทรงเรทยกนวันั้น
7:21 ทยู่านไดด้รวับการทรงเรทยกเมมืที่อยวังเปป็นทาสอยยยู่
หรมือ อยยู่าสนใจเรมืที่องนวันั้นเลย แตยู่ถด้าทยู่านสามารถไถยู่
ตวัวใหด้เปป็นไทไดด้กจ็ควรไถยู่ดทกวยู่า
7:22 เพราะผยด้ใดททที่ไดด้รวับการทรงเรทยกในองคห์พระผยด้
เปป็นเจด้าเมมืที่อยวังเปป็นทาสอยยยู่ กจ็เปป็นเสรทชนขององคห์

พระผยด้เปป็นเจด้า เชยู่นเดทยวกวันคนททที่ไดด้รวับการทรงเรทยก
เมมืที่อเปป็นเสรทชน คนนวันั้นกจ็เปป็นผยด้รวับใชด้ของพระครริสตห์
7:23 พวกทยู่านไดด้ถยกซมืนั้อไวด้แลด้วตามราคา พวกทยู่าน
อยยู่าเปป็นพวกผยด้รวับใชด้ของมนรุษยห์เลย
7:24 พทที่นด้องทวันั้งหลาย ในฐานะอวันใดททที่เขาอยยยู่เมมืที่อไดด้
รวับการทรงเรทยก จงใหด้ทรุกคนอยยยู่ตยู่อไปกวับพระเจด้า
ในฐานะนวันั้น
7:25 บวัดนทนั้เกทที่ยวกวับพวกหญริงสาวพรหมจารทนวันั้น 
ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้รวับพระบวัญชาจากองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า 
แตยู่ขด้าพเจด้ากจ็ขอออกความเหจ็นของขด้าพเจด้า เหมมือน
เปป็นผยด้หนนที่งททที่ไดด้รวับพระเมตตาจากองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
เพมืที่อเปป็นคนสวัตยห์ซมืที่อ
7:26 เหตรุฉะนวันั้นขด้าพเจด้าจนงเหจ็นวยู่า เปป็นการดท
สสาหรวับความยรุยู่งยากในปฝจจรุบวันนทนั้ ขด้าพเจด้าขอกลยู่าว
วยู่า เปป็นการดทททที่ผยด้ชายจะอยยยู่อยยู่างนทนั้
7:27 ทยู่านผยกพวันอยยยู่กวับภรรยาแลด้วหรมือ อยยู่าหาชยู่อง
ททที่จะไดด้รวับการปลดปลยู่อยเลย ทยู่านไดด้รวับการปลด
ปลยู่อยจากภรรยาแลด้วหรมือ อยยู่าหาภรรยาเลย



ครริสเตทยนจะตจ้องพอใจกจับททที่ใดกก็ตาม
ททที่พระเจจ้าทรงใหจ้เขาอยถูล่

มวันเปป็นสยู่วนหนนที่งแหยู่งธรรมชาตริเกยู่าฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังของเราททที่จะไมยู่พนงพอใจ ททที่จะพรที่สาบยู่นเกทที่ยวกวับ
สถานการณห์ตยู่าง ๆ ของเรา ททที่จะอยากใหด้มทการเปลทที่ยนแปลง ดวังนวันั้นครริสเตทยนจนงอาจโตด้เถทยงกวับตวัวเองวยู่าตนอาจ
เปป็นครริสเตทยนททที่ดทกวยู่าเดริมหากตนไดด้อยยยู่ททที่อมืที่น หากตนเปป็นศริษยาภริบาลของครริสตจวักรแหยู่งอมืที่น หรมือหากตนเปป็น
สมาชริกของครริสตจวักรอมืที่น หรมือหากตนมทภรรยาอมืที่น

แตยู่ความไมยู่พอใจนทนั้กจ็ผริดแบบเหมารวม “พระเจด้าไมยู่ไดด้ประทานวริญญาณแหยู่งความกลวัวใหด้แกยู่พวกเรา 
แตยู่แหยู่งฤทธริธิ์เดช และแหยู่งความรวัก และแหยู่งความคริดททที่ปกตริดท [มวัที่นคง]” และดาวริดผยด้แตยู่งเพลงสดรุดทกจ็ไดด้รวับการ
ดลใจใหด้กลยู่าววยู่า “โอ ขด้าแตยู่พระเจด้า ใจของขด้าพระองคห์มวัที่นคง ขด้าพระองคห์จะรด้องเพลงและถวายคสาสรรเสรริญ คมือ
ดด้วยสงยู่าราศทของขด้าพระองคห์” (สดด. 108:1) และในเพลงสดรุดท 112:7,8 มทกลยู่าวไวด้เกทที่ยวกวับ “คนดท” วยู่า “เขาจะ
ไมยู่กลวัวขยู่าวรด้ายทวันั้งหลาย ใจของเขามวัที่นคง โดยวางใจในพระเยโฮวาหห์ ใจของเขาแนยู่วแนยู่ เขาจะไมยู่กลวัว” ดวังนวันั้น
คสาบวัญชาของพระเจด้าในททที่นทนั้กจ็คมือวยู่า เราตด้องพอใจในททที่ ๆ พระเจด้าทรงใหด้เราอยยยู่

คน ๆ หนนที่งไดด้เขด้าสรุหนวัตเปป็นยริวแลด้วใชยู่ไหม? ฉะนวันั้นขอใหด้เขาเปป็นครริสเตทยนยริวแตยู่ไมยู่ปปิดบวังขด้อเทจ็จจรริงททที่วยู่า
เขาเปป็นยริวคนหนนที่งและไมยู่ตวัดขาดสายสวัมพวันธห์ของเขากวับผยด้คนททที่เขารวักและมริตรสหายและพระพรนวันั้นททที่พระเจด้าไดด้
ประทานใหด้แกยู่พวกยริว

คน ๆ หนนที่งเปป็นคนตยู่างชาตริททที่ไมยู่ไดด้เขด้าสรุหนวัตหรมือ? แนยู่นอนวยู่า อยยู่าใหด้เขาพยายามเลทยนแบบพวกยริวเลย
อยยู่าพยายามททที่จะปฏริบวัตริตามพระราชบวัญญวัตริดด้านพริธทการ การไมยู่พอใจกวับมรดกของครุณเองเปป็นสริที่งททที่ผริด

คน ๆ หนนที่งไดด้รวับการทรงเรทยก “ขณะเปป็นคนรวับใชด้” อยยยู่หรมือ? นวัที่นคมือ เปป็นทาส (คสากรทกคมือ ดออยลอส) 
บวัดนทนั้มวันเปป็นความจรริงททที่วยู่าผลกระทบอวันใหญยู่หลวงของความเชมืที่อแบบครริสเตทยนในสยู่วนททที่เราไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้รวัก
เพมืที่อนบด้านของเราเหมมือนรวักตวัวเอง สรุดทด้ายแลด้วจะยกเลริกความเปป็นทาสในทยู่ามกลางเหลยู่าครริสเตทยน แตยู่คนททที่
เปป็นทาสไมยู่ควรแสวงหาการปฏริววัตริหรมือแสวงหาททที่จะหลทกเลทที่ยงขด้อผยกมวัดเหลยู่านวันั้นแหยู่งสถานะของเขา พระเจด้าทรง
อนรุญาตการตกเปป็นทาสภายใตด้สถานการณห์บางอยยู่างในสมวัยภาคพวันธสวัญญาเดริม และแนยู่นอนวยู่า ภายใตด้เงมืที่อนไข
บางประการ บางคนททที่ยากจนและโฉดเขลาอาจมทชทวริตแบบทาสดทกวยู่าบงการชทวริตของตวัวเอง ถนงอยยู่างไรแลด้ว ใน
แตยู่ละกรณท พระเจด้ากจ็ทรงทราบสถานะของคน ๆ หนนที่งและทรงอนรุญาตใหด้เปป็นเชยู่นนวันั้นและเราควรรยด้สนกพอใจในททที่
ๆ พระเจด้าทรงใหด้เราอยยยู่

มวันเปป็นสยู่วนหนนที่งของธรรมชาตริอวันเหจ็นแกยู่ตวัวของเราททที่ไมยู่มทใครอยากททที่จะรวับคสาสวัที่ง ททที่เรารยด้สนกวยู่าเราตด้อง
ไมยู่มทเจด้านายมาคอยบงการ เดจ็กเลจ็ก ๆ ในเกด้าอทนั้สยง ททที่ครุณแมยู่ของเขากสาลวังใชด้ชด้อนปป้อนอาหารใสยู่ปากเขาอยยู่างตวันั้งใจ
กลยู่าววยู่า “หนยอยากทสาเอง!” ความดมืนั้อรวันั้นของบรุตรนด้อยหลงหายผยด้นวันั้นททที่มทตยู่อบริดาของเขากจ็เปป็นภาพของธรรมชาตริ



ททที่อยยยู่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังในตวัวเราทรุกคน ความไมยู่พอใจของคนงานททที่มทตยู่อเจด้านายของตน ความไมยู่พอใจของพลเมมืองททที่มท
ตยู่อกฎหมายจราจรและการจสากวัดความเรจ็ว เปป็นสยู่วนหนนที่งของสริที่งเดทยวกวัน จงพอใจในททที่ ๆ ครุณอยยยู่ แตยู่ถด้าพระเจด้า
ทรงปลยู่อยทาสใหด้เปป็นไท กจ็ใหด้เขาชมืที่นชมยรินดทเถริด เขายวังคงเปป็นทาสของพระเจด้า ถด้าคนงานไดด้ขนนั้นเปป็นหวัวหนด้าครุม
คนงาน กจ็ใหด้เขาชมืที่นชมยรินดทเถริด แตยู่เขายวังคงอยยยู่ภายใตด้คสาสวัที่งตยู่าง ๆ จากพระเจด้า

ผยด้ใดแตยู่งงานแลด้วหรมือ ฉะนวันั้นอยยู่าแสวงหาททที่จะเปป็นโสดเลย ในกรณทสยู่วนใหญยู่ คนเหลยู่านวันั้นททที่ยรุตริชทวริตคยยู่ดด้วย
เหตรุผล “ความเขด้ากวันไมยู่ไดด้” หรมือการปะทะกวันดด้านบรุคลริกภาพ ในภายหลวังพบวยู่าพวกเขาไมยู่มทความสรุขและพวก
เขาไดด้สยญเสทยไปมากกวยู่าททที่ไดด้มา ใครบางคนกลยู่าววยู่า “ความรวักไดด้ตายไปแลด้ว” แตยู่ชทวริตคยยู่เปป็นสวัญญาศวักดริธิ์สริทธริธิ์ททที่
จะตด้องไมยู่ถยกละเมริด ผยด้คนยวังคงใชด้ชทวริตคยยู่ดด้วยกวันตยู่อไปเพราะวยู่าพวกเขามทอรุปนริสวัยมากพอททที่จะทสาสริที่งททที่ถยกตด้องและ
เพราะวยู่าพวกเขารวักษาขด้อผยกมวัดตยู่าง ๆ ของตน นวัที่นเปป็นเคลจ็ดลวับของความสรุขในชทวริตคยยู่

จดหมายฉบวับหนนที่งททที่เพริที่งเขด้ามาเลยู่าวยู่าชายคนหนนที่งไมยู่มทความสรุขกวับภรรยาคนททที่สองของเขาและปรารถนา
ททที่จะกลวับไปหาภรรยาคนแรกผยด้ซนที่งเขาไดด้หยยู่าแลด้ว การหยยู่ารด้างจสานวนมากมาจากความอยู่อนแอของธรรมชาตริ
มนรุษยห์ของเรา ซนที่งโหยหาการเปลทที่ยนแปลง จรินตนาการวยู่าคนอมืที่นมทดทกวยู่าททที่เรามท วยู่าหญด้าททที่อยยยู่อทกฟากของรวันั้วนวันั้นดย
เขทยวสดกวยู่า ฯลฯ

“ทยู่านไดด้รวับการปลดปลยู่อยจากภรรยาแลด้วหรมือ อยยู่าหาภรรยาเลย” (ขด้อ 27) อยยู่ากระวนกระวายททที่จะ
แตยู่งงานเลย มวันแยยู่ขนาดนวันั้นเลยหรมือกวับการอยยยู่เปป็นโสด และเปลทที่ยวเหงา? ททที่แยยู่กวยู่าการอยยยู่เปป็นโสดกจ็คมือ การ
แตยู่งงานกวับชายหรมือหญริงผริดคน สรุภาษริตเกยู่าแกยู่กลยู่าววยู่า “รทบแตยู่งงานเกรินไป ระววังนนั้สาตาจะตกใน” บยู่อยครวันั้งพยู่อ
มยู่าย ซนที่งถยกทรินั้งใหด้โดดเดทที่ยวเพราะภรรยาของตนเสทยชทวริต รยด้สนกวยู่าตนตด้องไดด้รวับการปลอบประโลมใจและการมทคน
คอยอยยยู่เคทยงขด้างเหมมือนททที่ตนเคยมทแตยู่กยู่อน เขาจนงรทบแตยู่งงานและพบวยู่าชทวริตคยยู่นวันั้นไมยู่ไดด้รวับการอวยพร พบวยู่าตน
ถยกจวับโดยหญริงคนหนนที่งททที่แสวงหาความมวัที่นคงและอาจอยากไดด้เงรินของเขาดด้วย หญริงสาวคนหนนที่ง ททที่รยด้สนกวยู่าโอกาส
ของเธอกสาลวังหลรุดลอยไป อาจรทบรวับคสาขอแตยู่งงานเพราะวยู่าดยเหมมือนวยู่ามวันเปป็นโอกาสเดทยวททที่เธอจะไดด้รวับแลด้ว 
นวัที่นกจ็ไมยู่ออกมาแบบมทความสรุข คนททที่เปป็นโสดควรรอคอยการอนรุมวัตริททที่ชวัดเจนของพระเจด้ากยู่อนแตยู่งงาน คนเหลยู่า
นวันั้นททที่ตวันั้งตด้นแสวงหาการแตยู่งงานดด้วยความกระวนกระวายเกรินพอดทอาจพบกวับความเศรด้าโศกมหาศาล

ศริษยาภริบาลจสานวนมากรยด้สนกวยู่าตนควรยด้ายไปอทกแหยู่งซนที่งเปป็นททที่ ๆ ตนจะมทโอกาสมากกวยู่า แตยู่ถด้าพระเจด้า
ทรงใหด้เขาอยยยู่ในททที่ ๆ เขาอยยยู่ตอนนทนั้ เขากจ็ควรอยยยู่ททที่นวัที่นตยู่อไปจนกวยู่าพระเจด้าทรงยด้ายเขา บยู่อยครวันั้งมากกวยู่าททที่คน ๆ 
หนนที่งตด้องการความกระตมือรมือรด้นใหมยู่ ความเชมืที่อใหมยู่ การเจริมใหมยู่ของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์สสาหรวับงานททที่ใหญยู่โตก
วยู่าเดริมในททที่ ๆ เขาอยยยู่ตอนนทนั้ ฉะนวันั้นขอใหด้ครริสเตทยนทวันั้งหลายเรทยนรยด้ททที่จะพอใจและขอบครุณพระเจด้าสสาหรวับพระพร
เหลยู่านวันั้นในททที่ ๆ พวกเขาอยยยู่ตอนนทนั้

_______________



ขจ้อ 28-38:
7:28 แตยู่ถด้าทยู่านแตยู่งงาน ทยู่านกจ็ไมยู่ไดด้ทสาผริด และถด้า
หญริงสาวพรหมจารทแตยู่งงาน เธอกจ็ไมยู่ไดด้ทสาผริด แตยู่
อยยู่างไรกจ็ตามคนเชยู่นนวันั้นจะมทความยากลสาบากใน
เนมืนั้อหนวัง แตยู่ขด้าพเจด้าละเวด้นพวกทยู่านไวด้
7:29 แตยู่ขด้าพเจด้ากลยู่าววยู่า พทที่นด้องทวันั้งหลาย เวลากจ็สวันั้น
มากแลด้ว เทยู่าททที่เหลมืออยยยู่นทนั้ ทวันั้งคนทวันั้งหลายททที่มทภรรยา
แลด้ว จงเปป็นเหมมือนกวับวยู่าพวกเขาไมยู่มทภรรยา
7:30 และคนทวันั้งหลายททที่รด้องไหด้ จงเปป็นเหมมือนกวับวยู่า
พวกเขาไมยู่รด้องไหด้ และคนทวันั้งหลายททที่ปปีตริยรินดท จง
เปป็นเหมมือนกวับวยู่าพวกเขาไมยู่ปปีตริยรินดท และคนทวันั้ง
หลายททที่ซมืนั้อ จงเปป็นเหมมือนกวับวยู่าพวกเขาไมยู่ถมือครอง
เลย
7:31 และคนทวันั้งหลายททที่ใชด้โลกนทนั้ จงเปป็นเหมมือนกวับ
วยู่าไมยู่ใชด้โลกนทนั้ในทางททที่ผริด เพราะความนริยมของโลก
นทนั้จะลยู่วงไป
7:32 แตยู่ขด้าพเจด้าอยากใหด้พวกทยู่านอยยยู่โดย
ปราศจากความกระวนกระวาย คนททที่ยวังไมยู่แตยู่งงาน
กจ็ใสยู่ใจในสริที่งทวันั้งหลายททที่เปป็นขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า 
วยู่าเขาจะเปป็นททที่พอพระทวัยองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าอยยู่างไร
7:33 แตยู่คนททที่แตยู่งงานแลด้วกจ็ใสยู่ใจในสริที่งทวันั้งหลายททที่
เปป็นของโลก วยู่าเขาจะเปป็นททที่พอใจของภรรยาของ
ตนอยยู่างไร
7:34 มทความแตกตยู่างกวันดด้วยระหวยู่างภรรยาและ

สาวพรหมจารท หญริงททที่ยวังไมยู่แตยู่งงานกจ็ใสยู่ใจในสริที่งทวันั้ง
หลายททที่เปป็นขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า เพมืที่อนางจะ
บรริสรุทธริธิ์ทวันั้งในรยู่างกายและในจริตวริญญาณ แตยู่หญริงททที่
แตยู่งงานแลด้วกจ็ใสยู่ใจในสริที่งทวันั้งหลายททที่เปป็นของโลกนทนั้ 
วยู่านางจะเปป็นททที่พอใจสามทของตนอยยู่างไร
7:35 และสริที่งนทนั้ขด้าพเจด้ากลยู่าวเพมืที่อเปป็นผลประโยชนห์
ของพวกทยู่านเอง มริใชยู่เพมืที่อขด้าพเจด้าจะเอาบยู่วงคลด้อง
พวกทยู่าน แตยู่เพมืที่อสริที่งซนที่งเหมาะสม และเพมืที่อใหด้พวก
ทยู่านปรนนริบวัตริองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าโดยปราศจากสริที่งททที่
ทสาใหด้ไขวด้เขว
7:36 แตยู่ถด้าชายคนใดคริดวยู่าตนประพฤตริตยู่อสาว
พรหมจารทของตนอยยู่างไมยู่เหมาะสม และถด้าหญริง
นวันั้นมทอายรุผยู่านววัยสาวของเธอแลด้ว และเหจ็นวยู่า
จสาเปป็น จงใหด้เขาทสาสริที่งททที่ตนประสงคห์ เขาไมยู่ไดด้ทสาผริด
สริที่งใด จงใหด้เขาทวันั้งสองแตยู่งงานกวันเถริด
7:37 แตยู่อยยู่างไรกจ็ตาม ชายคนใดททที่ตวันั้งใจแนยู่วแนยู่ 
และเหจ็นวยู่าไมยู่มทความจสาเปป็น แตยู่มทอสานาจเหนมือ
ความประสงคห์ของตนเอง และตวันั้งใจดวังนวันั้นวยู่าเขาจะ
ใหด้หญริงนวันั้นเปป็นพรหมจารทตยู่อไป เขากจ็กระทสาดทแลด้ว
7:38 ดวังนวันั้นผยด้ใดททที่มอบหญริงนวันั้นไวด้ในการแตยู่งงานกจ็
ทสาดทอยยยู่ แตยู่ผยด้ททที่ไมยู่มอบหญริงนวันั้นไวด้ในการแตยู่งงานกจ็
ทสาดทกวยู่า

แตล่งดทหรมือไมล่แตล่งดท
การสมรสไมยู่ใชยู่สริที่งผริด พระเจด้าไดด้ทรงจวัดเตรทยมภรรยาคนหนนที่งไวด้สสาหรวับอาดวัมและทรงบวัญชาเขาวยู่า “จง

มทลยกดก และทวทมากขนนั้น และเตริมเตจ็มแผยู่นดรินโลก” (ปฐก. 1:28) อทกครวันั้ง หลวังนนั้สาทยู่วมนวันั้น พระเจด้าตรวัสแกยู่โนอาหห์
วยู่า “จงมทลยกดก และทวทมากขนนั้น และเตริมเตจ็มแผยู่นดรินโลก” (ปฐก. 9:1) และในฮทบรย 13:4 เราถยกบอกวยู่า “การ



สมรสเปป็นททที่นวับถมือในทรุกสริที่ง และททที่นอนกจ็ปราศจากมลทริน” 
ผยด้คนคริดเอาเองอยยู่างชวัดเจนวยู่าปกตริแลด้วศริษยาภริบาลจะตด้องแตยู่งงาน และควรแตยู่งงาน เพราะคสาสวัที่งนวันั้น

ถยกใหด้ไวด้วยู่าเขาควรเปป็น “สามทของภรรยาคนเดทยว” (1 ทธ. 3:2) ดวังนวันั้นการสมรสจนงไมยู่ใชยู่สริที่งผริด แผนการของพวก
โรมททที่หด้ามพวกบาทหลวงไมยู่ใหด้แตยู่งงานนวันั้นไมยู่ไดด้มาจากพระเจด้า เปป็นความจรริงททที่วยู่าบางคนไมยู่ควรแตยู่งงาน แตยู่
หลายคนควร และการแตยู่งงานกจ็ถยกเรทยกในทยู่ามกลางพวกครริสเตทยนอยยู่างเหมาะสมวยู่า “การสมรสอวันบรริสรุทธริธิ์”

แตยู่ขด้อ 29 ถนง 31 เตมือนใจเราวยู่าเวลากจ็สวันั้นแลด้ว วยู่าการแตยู่งงานหรมือไมยู่แตยู่งงานกจ็ไมยู่ใชยู่เรมืที่องใหญยู่เมมืที่อเททยบ
กวับความเปป็นสรุขชวัที่วนริรวันดรห์ คนททที่รด้องไหด้เพราะความเหงาหรมือชมืที่นชมยรินดทเพราะมทคยยู่ครอง (ขด้อ 30) กจ็จะพบในไมยู่
ชด้าวยู่าการรด้องไหด้หรมือการชมืที่นชมยรินดทเพราะความเปลทที่ยวเหงาหรมือการมทคยยู่บนโลกนวันั้นจะผยู่านพด้นไป และคนเหลยู่า
นวันั้นททที่เปป็นเจด้าของหลายสริที่งหรมือเปป็นเจด้าของเลจ็กนด้อยจะพบวยู่ามวันไมยู่สสาควัญเลยในโลกหนด้า

แตยู่มทพวันธะผยกพวันและภวัยอวันตรายหลายอยยู่างในความสวัมพวันธห์ของชทวริตคยยู่ เปาโลไดด้รวับการดลใจใหด้กลยู่าว
วยู่า “แตยู่ขด้าพเจด้าอยากใหด้พวกทยู่านอยยยู่โดยปราศจากความกระวนกระวาย” (ขด้อ 32) คนททที่มทครอบครวัวกจ็มทพวันธะ
ผยกพวัน มทภาระหลายอยยู่าง แนยู่นอนวยู่าในกรณทของเปาโล ซนที่งเปป็นผยด้ททที่อรุทริศตนอยยู่างสรินั้นสรุดใจเพมืที่อนสาขยู่าวประเสรริฐ
ออกไป ชทวริตคยยู่คงจะเปป็นสริที่งททที่ฉรุดรวันั้ง เขาไดด้รวับการสนวับสนรุนทางการเงรินเพทยงเลจ็กนด้อย เขาไมยู่มทบด้านเปป็นหลวักแหลยู่ง 
เขาไมยู่มทเวลาสสาหรวับพวันธะผยกพวันเหลยู่านวันั้นของภรรยาและครอบครวัว และบางครวันั้งมริชชวันนารทหรมือผยด้ประกาศขยู่าว
ประเสรริฐ หรมือครริสเตทยนอมืที่นบางคนอาจอรุทริศตวัวทวันั้งกลางววันและกลางคมืนใหด้แกยู่งานของพระเจด้าจนเขาเปป็นสรุขใจ
และทสาเพมืที่อพระเจด้าไดด้มากกวยู่าโดยไมยู่ตด้องแตยู่งงานและมทครอบครวัว ถนงอยยู่างไรแลด้ว เราตด้องพริจารณาวยู่ามทภาระ
หลายอยยู่าง มทความรวับผริดชอบหลายประการในชทวริตคยยู่และสริที่งเหลยู่านทนั้อาจจสากวัดการรวับใชด้ของคน ๆ หนนที่งเพมืที่อ
พระเจด้าไดด้ สามทอาจถยกทดลองใหด้เอาใจภรรยาของตนแทนททที่จะทสาใหด้พระเจด้าพอพระทวัย ภรรยาอาจถยกทดลอง
ใหด้เอาใจสามทของตนและไมยู่แสวงหาอาณาจวักรของพระเจด้าเปป็นอวันดวับแรก

เปป็นความจรริงททที่วยู่าภรรยาตด้องเชมืที่อฟฝงสามทของตน ถนงแมด้เขายวังไมยู่รอดกจ็ตาม (1 ปต. 3:1,2) และดวังนวันั้น
สามทททที่ไมยู่อยยยู่ฝฝ่ายวริญญาณหรมือสามทททที่ยวังไมยู่รอดจนงอาจจสากวัดความมทประโยชนห์ของภรรยาไดด้ ในเรมืที่องทวันั้งหมดนทนั้ 
ความหยู่วงใยของเปาโลและของเราควรจะเปป็น “เพมืที่อใหด้พวกทยู่านปรนนริบวัตริองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าโดยปราศจากสริที่งททที่
ทสาใหด้ไขวด้เขว” (ขด้อ 35)

แตยู่เชยู่นเคย เขาตด้องเตมือนใจเราในขด้อ 36 ถนง 38 วยู่าการสมรสเปป็นสริที่งททที่อนรุญาตใหด้กระทสาไดด้ มวันไมยู่ใชยู่สริที่ง
ผริด และบยู่อยครวันั้งมวันกจ็เปป็นสยู่วนหนนที่งของหนทางททที่ดทททที่สรุดของความสรุขและความมทประโยชนห์ มวันไมยู่บาปททที่จะ
แตยู่งงานและมวันไมยู่บาปททที่จะอยยยู่เปป็นโสดตยู่อไป หากใจของครุณมทความสรุขไดด้และถวายหมดทวันั้งตวัวแดยู่องคห์พระผยด้เปป็น
เจด้า

อยยู่างไรกจ็ตาม เราไดด้รวับคสาเตมือนใหด้ระววังในขด้อ 2 ขด้างบนวยู่า “แตยู่อยยู่างไรกจ็ตาม เพมืที่อหลทกเลทที่ยงการลยู่วง



ประเวณท จงใหด้ผยด้ชายทรุกคนมทภรรยาของตนเอง และจงใหด้ผยด้หญริงทรุกคนมทสามทของตนเอง” และในขด้อ 9, “การ
แตยู่งงานเสทยกจ็ดทกวยู่ามทใจเรยู่ารด้อน” พระเจด้าไมยู่ไดด้ประสงคห์ททที่จะใหด้ชายหลายคนเปป็นอวัครทยต และการสมรสเปป็นเรมืที่อง
ปกตริสสาหรวับครริสเตทยนทวัที่วไป

___________________
ขจ้อ 39, 40:

7:39 ภรรยากจ็ถยกผยกมวัดโดยกฎหมายตราบใดททที่สามท
ของนางยวังมทชทวริตอยยยู่ แตยู่ถด้าสามทของนางตายเสทย
แลด้ว นางกจ็มทเสรทภาพททที่จะแตยู่งงานกวับชายใดกจ็ไดด้ททที่
นางประสงคห์ ในองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าเทยู่านวันั้น

7:40 แตยู่นางจะเปป็นสรุขกวยู่าถด้านางอยยยู่คนเดทยว ตาม
ความเหจ็นของขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าคริดวยู่าขด้าพเจด้ามท
พระวริญญาณของพระเจด้าดด้วย

การสมรสคมือชจัที่วชทวริต
การสมรสคมือ “จนกวยู่าความตายจะพรากเราจากกวัน” เหมมือนอยยู่างททที่คสาปฏริญาณในงานวริวาหห์กลยู่าว

บยู่อย ๆ พระเยซยตรวัสวยู่า “เหตรุฉะนวันั้นซนที่งพระเจด้าไดด้ทรงผยกพวันกวันแลด้ว อยยู่าใหด้มนรุษยห์ทสาใหด้พรากจากกวันเลย”
(มาระโก 10:9) ภรรยาถยกผยกมวัด “ตราบใดททที่สามทของนางยวังมทชทวริตอยยยู่” ไมยู่มทวริธทททที่ไรด้ตสาหนริในการยรุตริชทวริตคยยู่ ตรงนทนั้ 
เชยู่นเดทยวกวับในมาระโก 10:11,12 และลยกา 16:18 ไมยู่มทการกลยู่าวถนงขด้อยกเวด้น

ปกตริแลด้วในหมยยู่ครริสเตทยนทวันั้งหลาย การททที่คยยู่สมรสจะกลายเปป็นคนเลยู่นชยด้ นวัที่นคมือ คนลยู่วงประเวณทไมยู่ยอม
เลริกนวันั้น คงเปป็นกรณทททที่หายาก กระนวันั้นขด้อยกเวด้นเดทยวกจ็ถยกกลยู่าวถนงสองหนโดยพระเยซยเจด้าในมวัทธริว 5:31,32 และ
มวัทธริว 19:9 “และเรากลยู่าวแกยู่ทยู่านทวันั้งหลายวยู่า ผยด้ใดกจ็ตามททที่จะหยยู่าภรรยาของตน หากไมยู่ใชยู่เพราะการลยู่วง
ประเวณท และจะไปแตยู่งงานกวับหญริงคนอมืที่น เขากจ็เลยู่นชยด้ และผยด้ใดกจ็ตามททที่แตยู่งงานกวับหญริงซนที่งถยกหยยู่าแลด้วนวันั้นกจ็เลยู่น
ชยด้” ดวังนวันั้นทรงอนรุญาตใหด้มทขด้อยกเวด้น ททที่เปป็นไปไดด้ ในความเปป็นจรริงแลด้วกจ็คมือ คยยู่สมรสคนนวันั้นลยู่วงประเวณทตยู่อไป
และไดด้ “หยยู่า” ภรรยาคนนวันั้นแลด้ว หรมือสามทมทความผริดแลด้วในการทสาลายชทวริตคยยู่นวันั้นในฝฝ่ายวริญญาณ ดวังนวันั้นการ
หยยู่าจนงอนรุญาตใหด้กระทสาไดด้ แมด้ไมยู่ทรงบวัญชากจ็ตาม ภรรยา “ซนที่งถยกผยกมวัดอยยยู่กวับสามทของตน” แตยู่เพราะการลยู่วง
ประเวณท นวัที่นคมือ การเลยู่นชยด้ไมยู่เลริก ไดด้ทสาลายสริที่งผยกมวัดเหลยู่านวันั้นไปเสทยแลด้วในความเปป็นจรริง

สมมตริวยู่าบด้านนวันั้นพวังเสทยแลด้ว คยยู่สมรสทวันั้งสองฝฝ่ายไปแตยู่งงานใหมยู่กวับคนอมืที่น ฉะนวันั้นขอใหด้เราถมือวยู่าคน ๆ 
หนนที่งกลายเปป็นครริสเตทยนแลด้วและหยู่วงใยททที่จะทสาสริที่งททที่ถยกตด้อง สริที่งททที่ผริดไมยู่อาจแกด้ไขไดด้แลด้ว แตยู่ยกโทษใหด้ไดด้ การ
หยยู่ารด้างครวันั้งททที่สองหรมือการหยยู่าสองหนคงจะแกด้ไขสริที่งททที่ผริดไมยู่ไดด้ แมด้กระทวัที่งภายใตด้พระราชบวัญญวัตริ ซนที่งมทขด้อเรทยก
รด้องนด้อยกวยู่าภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ตวันั้งเยอะ หญริงคนใดททที่หยยู่าแลด้วและไปแตยู่งงานกวับชายอทกคนตด้องไมยู่กลวับไปหา
สามทคนแรกนวันั้น บวัดนทนั้เขาไมยู่ใชยู่ “สามทของนาง” แลด้วแตยู่ตามททที่พระควัมภทรห์กลยู่าววยู่า “สามทคนกยู่อนของนาง” (พบญ.
24:1-4)



การหยยู่ารด้าง แมด้กระทวัที่งททที่ปราศจากสาเหตรุนวันั้นททที่พระเยซยทรงอนรุญาต-การลยู่วงประเวณท-ควรทสาใหด้คน ๆ 
หนนที่งขาดครุณสมบวัตริสสาหรวับงานของครริสเตทยนไหม? ถยกตด้องแลด้ว เหมมือนอยยู่างบาปใด ๆ เหลยู่านวันั้นททที่ถยกจวัดอวันดวับ
รยู่วมกวับการลยู่วงประเวณท: “...คนลยู่วงประเวณท หรมือคนโลภ หรมือคนไหวด้รยปเคารพ หรมือคนปากรด้าย หรมือคนขทนั้เมา 
หรมือคนฉด้อโกง” (1 คร. 5:11)- บาปใด ๆ เหลยู่านวันั้นคงจะหมายความวยู่าครริสเตทยนคนหนนที่งขาดครุณสมบวัตริจนกวยู่า
เขาจะกลวับใจและพริสยจนห์การกลวับใจนวันั้น; ขาดครุณสมบวัตริจนกวยู่าเขาลดละบาปนวันั้น ไมยู่แกด้ตวัวใหด้มวัน และพริสยจนห์โดย
ชทวริตของเขาวยู่าบวัดนทนั้เขาเปป็นครริสเตทยนททที่ทรุยู่มเทและสะอาดแลด้ว แตยู่คนททที่เปป็นฆาตกร คนโลภ คนฉด้อโกง คนลยู่วง
ประเวณทสามารถขอการยกโทษไดด้ บาปนวันั้นสามารถถยกลด้างใหด้สะอาดไดด้ ครริสเตทยนคนนวันั้นถยกนวับวยู่าเปป็นผยด้ชอบ
ธรรมไดด้ ตามททที่ถยกระบรุไวด้ชวัดเจนใน 1 โครรินธห์ 6:11

ครริสตจวักรทวันั้งหลายควรรด้อนใจททที่จะรวักษาตวัวใหด้บรริสรุทธริธิ์เหมมือนอยยู่างททที่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงเปป็น แตยู่ควร
มทใจยกโทษเหมมือนอยยู่างททที่พระเจด้าทรงเปป็นเชยู่นกวัน ในททที่ๆ พระเจด้าไมยู่ทรงตวันั้งกฎเกทที่ยวกวับคน ๆ หนนที่งททที่หยยู่าแลด้ว
และแตยู่งงานใหมยู่วยู่าขาดครุณสมบวัตริททที่จะสอนหรมือทสางานในครริสตจวักรใด ครริสตจวักรกจ็ไมยู่ควรตวันั้งกฎเชยู่นนวันั้น ในททที่ ๆ 
พระเจด้าไมยู่ทรงตวันั้งกฎเลยวยู่าพวกเขาควรทสาใหด้การสมรสหนสองเปป็นโมฆะ ครริสตจวักรทวันั้งหลายกจ็ไมยู่ควรตวันั้งกฎเชยู่น
นวันั้นเลย



1 โครรินธธ 8
ขจ้อ 1-6:

8:1 บวัดนทนั้ เกทที่ยวกวับสริที่งตยู่าง ๆ ททที่บยชาแกยู่บรรดารยป
เคารพนวันั้น พวกเราทราบแลด้ววยู่าพวกเราทรุกคนกจ็มท
ความรยด้ ความรยด้ทสาใหด้ผยองขนนั้น แตยู่ความรวักเสรริม
สรด้างขนนั้น
8:2 และถด้าผยด้ใดคริดวยู่าเขาทราบสริที่งใด ๆ แลด้ว ผยด้นวันั้นกจ็
ไมยู่ทราบสริที่งใดเลยตามททที่เขาควรจะทราบ
8:3 แตยู่ถด้าผยด้ใดรวักพระเจด้า พระองคห์ผยด้เดทยวกวันนวันั้นกจ็
ทรงรยด้จวักผยด้นวันั้น
8:4 เหตรุฉะนวันั้นเกทที่ยวกวับการกรินสริที่งเหลยู่านวันั้นททที่บยชาแกยู่
บรรดารยปเคารพนวันั้น พวกเราทราบอยยยู่แลด้ววยู่ารยป

เคารพนวันั้นไมยู่มทตวัวมทตนเลยในโลก และทราบวยู่าไมยู่มท
พระเจด้าองคห์อมืที่น มทแตยู่พระเจด้าองคห์เดทยว
8:5 ดด้วยวยู่าถนงแมด้วยู่าจะมทสริที่งตยู่าง ๆ ททที่ถยกเรทยกวยู่า 
“พระ” ไมยู่วยู่าในสวรรคห์หรมือในแผยู่นดรินโลก (กจ็เปป็น
เหมมือนมทพระมากและเจด้านายมาก)
8:6 แตยู่สสาหรวับพวกเรานวันั้นมทแตยู่พระเจด้าองคห์เดทยว 
คมือพระบริดา ซนที่งสริที่งทวันั้งปวงเปป็นของพระองคห์ และ
พวกเราอยยยู่ในพระองคห์ และมทพระเยซยครริสตห์เจด้าองคห์
เดทยว ซนที่งสริที่งทวันั้งปวงเปป็นมาโดยพระองคห์ และพวกเรา
กจ็เปป็นมาโดยพระองคห์

ปปัญหาเรมืที่องอาหารททที่ถวายแกล่รถูปเคารพ
“พวกเราทรุกคนกจ็มทความรยด้” (ขด้อ 1) ดวังนวันั้นครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นททที่เมมืองโครรินธห์ โดยเฉพาะอยยู่างยริที่งพวกททที่

เปป็นผยด้ใหญยู่มากกวยู่า นยู่าจะทราบ อยยู่างททที่เราทราบ วยู่ารยปเคารพไมยู่ใชยู่พระเจด้า มวันเปป็นไมด้ชรินั้นหนนที่ง หรมือกด้อนหริน 
หรมือโลหะ ททที่ไมยู่มทชทวริตและไมยู่มทฤทธริธิ์เดช พวกเขาสามารถเยด้ยหยวัน เหมมือนอยยู่างททที่ศาสดาพยากรณห์ผยด้ไดด้รวับการ
ดลใจนวันั้นเยด้ยหยวันในอริสยาหห์ 44:9,10: “คนทวันั้งหลายททที่ทสารยปเคารพแกะสลวัก พวกเขาทรุกคนกจ็ไรด้ประโยชนห์ และ
สริที่งทวันั้งหลายททที่นยู่าลรินั้มลองของพวกเขาจะไมยู่เปป็นประโยชนห์อวันใด และพวกเขาเปป็นเหลยู่าพยานของตวัวพวกเขาเอง 
พวกเขามองไมยู่เหจ็น และไมยู่รยด้ เพมืที่อพวกเขาจะอวับอาย ผยด้ใดเลยู่าไดด้ปฝฟื้นพระ หรมือหลยู่อรยปเคารพแกะสลวัก ททที่ไมยู่เปป็น
ประโยชนห์อะไรเลย” ใชยู่แลด้ว ศาสดาพยากรณห์ผยด้นวันั้นของพระเจด้าเยด้ยพวกเขา:

“เขาตวัดตด้นสนซทดารห์หลายตด้นลงสสาหรวับตน และเอาตด้นสนจทนและตด้นโอบ๊ก ซนที่งเขาทสาใหด้แขจ็งแรงขนนั้น
สสาหรวับตวัวเองในทยู่ามกลางบรรดาตด้นไมด้แหยู่งปฝ่า เขาปลยกตด้นแอชและฝนกจ็เลทนั้ยงมวัน แลด้วมนรุษยห์จะเอามวันไปเผา
เสทย เพราะเขาจะเอาสยู่วนหนนที่งไปและผริงไฟ ใชยู่แลด้ว เขากยู่อไฟและอบขนมปฝง ใชยู่แลด้ว เขาทสาพระองคห์หนนที่ง และ
นมวัสการมวัน เขาทสามวันเปป็นรยปเคารพแกะสลวัก และกราบลงตยู่อรยปนวันั้น เขาเผามวันในกองไฟสยู่วนหนนที่ง ดด้วยสยู่วน
หนนที่งเขากรินเนมืนั้อ เขายยู่างเนมืนั้อและกรินอริที่ม ใชยู่แลด้ว เขาผริงไฟ และกลยู่าววยู่า “อด้าฮา ขด้าอรุยู่นจวัง ขด้าไดด้เหจ็นไฟแลด้ว” และ
สยู่วนททที่เหลมือนวันั้นเขาทสาเปป็นพระองคห์หนนที่ง คมือรยปเคารพแกะสลวักของเขา เขากราบลงตยู่อรยปนวันั้นและนมวัสการมวัน 
และอธริษฐานตยู่อรยปนวันั้น และกลยู่าววยู่า “ขอทรงชยู่วยขด้าพระองคห์ใหด้พด้น เพราะพระองคห์เปป็นพระของขด้าพระองคห์” 
เขาทวันั้งหลายไมยู่รยด้หรมือเขด้าใจ เพราะพระองคห์ไดด้ทรงปปิดตาของพวกเขา เพมืที่อพวกเขาจะไมยู่สามารถมองเหจ็นไดด้ และ



ใจของพวกเขา เพมืที่อพวกเขาจะไมยู่สามารถเขด้าใจไดด้”- อสย. 44:14-18
ดวังนวันั้นสสาหรวับครริสเตทยนททที่ทราบดทแลด้ว รยปเคารพจนงเปป็นสริที่งไรด้คยู่า ดวังนวันั้นอาหารททที่ถวายแกยู่รยปเคารพจนงไมยู่มท

ความหมายเลยสสาหรวับครริสเตทยนททที่รยด้ดท เมมืที่อเนมืนั้อนวันั้นถยกถวายแกยู่รยปเคารพหนนที่งในทางพริธทการและจากนวันั้นกจ็ถยกขาย
ในตลาดแกยู่สาธารณชนทวัที่วไป พวกมวันกจ็เปป็นเพทยงเนมืนั้อสวัตวห์ สสาหรวับครริสเตทยน การซมืนั้ออาหารเชยู่นนวันั้นโดยไมยู่ตด้อง
ถามหรมือพริจารณาวยู่ามวันไดด้ถยกถวายแกยู่รยปเคารพในทางพริธทการหรมือไมยู่ เนมืนั้อนวันั้นกจ็ไมยู่เปป็นเหตรุใหด้สะดรุด มทพระเจด้า
องคห์เดทยวเทยู่านวันั้น พระเยซยเจด้าองคห์เดทยว ผยด้ทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจด้า องคห์อมืที่น ๆ ไมยู่ใชยู่พระและไมยู่ควรถยกถมือวยู่า
เปป็นพระ ดวังนวันั้น 1 โครรินธห์ 8:8 กลยู่าววยู่า “แตยู่อาหารไมยู่ทสาใหด้พวกเราเปป็นททที่ชอบตยู่อพระเจด้า เพราะวยู่าถด้าพวกเรา
กริน พวกเรากจ็ไมยู่ไดด้ดทขนนั้น และถด้าพวกเราไมยู่กริน พวกเรากจ็ไมยู่ไดด้แยยู่ลง” การตวันั้งมวัที่นคงของผมกวับพระเจด้าไมยู่ไดด้ขนนั้นอยยยู่
กวับวยู่าผมกรินอาหารชนริดนทนั้ หรมือชนริดนวันั้น หรมือไมยู่กรินเลยหรมือไมยู่ การเปป็นครริสเตทยนททที่ดทไมยู่ไดด้หมายถนงแคยู่กฎชรุดหนนที่ง 
มวันเปป็นยริที่งกวยู่านวันั้นเยอะ! มวันเปป็นเรมืที่องของจริตใจททที่มทความรวักททที่ทรุยู่มเทและการเชมืที่อฟฝงตยู่อพระเจด้าและความรวักททที่มทใหด้
ผยด้อมืที่น

_____________
ขจ้อ 7-13:

8:7 อยยู่างไรกจ็ดท ความรยด้นวันั้นไมยู่ไดด้มทอยยยู่ในมนรุษยห์ทรุก
คน เพราะวยู่าบางคนททที่มทใจวรินริจฉวัยผริดและชอบเรมืที่อง
รยปเคารพจนถนงเวลานทนั้กจ็รวับประทานอาหารนวันั้น
ราวกวับเปป็นสริที่งททที่บยชาแกยู่รยปเคารพแลด้ว และใจ
วรินริจฉวัยผริดและชอบของพวกเขาททที่อยู่อนแออยยยู่จนงเปป็น
มลทริน
8:8 แตยู่อาหารไมยู่ทสาใหด้พวกเราเปป็นททที่ชอบตยู่อ
พระเจด้า เพราะวยู่าถด้าพวกเรากริน พวกเรากจ็ไมยู่ไดด้ดท
ขนนั้น และถด้าพวกเราไมยู่กริน พวกเรากจ็ไมยู่ไดด้แยยู่ลง
8:9 แตยู่จงระววังใหด้ดท เกรงวยู่าโดยวริธทหนนที่งวริธทใด 
เสรทภาพนทนั้ของพวกทยู่านจะกลายเปป็นหรินสะดรุดแกยู่
คนเหลยู่านวันั้นททที่อยู่อนแอ
8:10 เพราะวยู่าถด้าผยด้ใดเหจ็นทยู่านซนที่งมทความรยด้เอนกาย
ลงรวับประทานอาหารในวริหารของรยปเคารพ ใจ

วรินริจฉวัยผริดและชอบของผยด้นวันั้นททที่อยู่อนแอจะไมยู่เหริมเก
รริมททที่จะกรินสริที่งเหลยู่านวันั้นซนที่งถยกบยชาแกยู่บรรดารยป
เคารพหรมือ
8:11 และโดยความรยด้ของทยู่าน พทที่นด้องททที่อยู่อนแอของ
ทยู่านจะพรินาศไป ซนที่งพระครริสตห์ไดด้ทรงยอมวาย
พระชนมห์เพมืที่อเขาแลด้ว
8:12 แตยู่เมมืที่อพวกทยู่านทสาผริดเชยู่นนวันั้นตยู่อพวกพทที่นด้อง 
และทสาใหด้ใจวรินริจฉวัยผริดและชอบททที่อยู่อนแอของพวก
เขาไดด้รวับบาดแผล พวกทยู่านกจ็ทสาบาปตยู่อพระครริสตห์
8:13 เหตรุฉะนวันั้น ถด้าอาหารทสาใหด้พทที่นด้องของขด้าพเจด้า
หลงผริดไป ขด้าพเจด้าจะไมยู่กรินเนมืนั้อสวัตวห์ในขณะททที่โลก
ยวังคงอยยยู่ เกรงวยู่าขด้าพเจด้าจะทสาใหด้พทที่นด้องของ
ขด้าพเจด้าหลงผริดไป



ครริสเตทยนตจ้องระวจังททที่จะไมล่เปป็นเหตนุใหจ้
ครริสเตทยนททที่อล่อนแอตจ้องสะดนุด

แตยู่เดทดี๋ยวกยู่อน! “อยยู่างไรกจ็ดท ความรยด้นวันั้นไมยู่ไดด้มทอยยยู่ในมนรุษยห์ทรุกคน” (ขด้อ 7) ผมอาจรยด้วยู่าไมยู่มทพระเจด้าองคห์
อมืที่น แตยู่บางคนไมยู่ทราบเชยู่นนวันั้น สมมตริวยู่าคนนวับถมือพระอมืที่นซนที่งถยกตสาหนริเพราะถวายเนมืนั้อใหด้แกยู่รยปเคารพหนนที่งตอบ
กลวับมาวยู่า “แตยู่ครริสเตทยนคนนทนั้กรินเนมืนั้อชรินั้นเดทยวกวับททที่ไดด้ถวายใหด้แกยู่รยปเคารพนทนั้ ซนที่งถยกวางไวด้ตรงหนด้ารยปเคารพอวัน
หนนที่งกยู่อนททที่มวันถยกขายในตลาดนะ” ดวังนวันั้นครริสเตทยนคนนวันั้นอาจใหด้คนไหวด้รยปเคารพไดด้มทขด้ออด้าง อาจปลอบใจเขา
ในการไหวด้รยปเคารพของเขา

แนยู่นอนวยู่า ถด้ามทแตยู่เหลยู่าครริสเตทยนททที่เปป็นผยด้ใหญยู่ใหด้ตด้องพริจารณา ทรุกคนกจ็คงทราบวยู่านวัที่นเปป็นเพทยงขด้ออด้าง
หนนที่งเทยู่านวันั้น แตยู่ครริสเตทยนททที่อยู่อนแอคนหนนที่งกจ็อาจสะดรุดกวับเรมืที่องนวันั้นไดด้ ถด้าตวัวเขาเองรวับประทาน เขากจ็อาจยวังมท
ความทรงจสาเกยู่า ๆ เกทที่ยวกวับสมวัยททที่เขาเคยบยชารยปเคารพเดริมนวันั้น และในความคริดของเขาเนมืนั้อนวันั้นกจ็มทมลทริน ถด้าเขา
กรินโดยคริดวยู่ามวันผริด มวันกจ็ผริด การททที่คน ๆ หนนที่งเลมือกททที่จะทสาผริดตยู่อจริตสสานนกผริดชอบของตนนวันั้นกจ็เปป็นบาป “จริต
วริญญาณของมนรุษยห์เปป็นประททปของพระเยโฮวาหห์ คด้นหาสยู่วนลนกทวันั้งสรินั้นของรยู่างกาย” (สภษ. 20:27)

จริตสสานนกผริดชอบของเขาเปป็นตวัวแทนของพระเจด้าเทยู่าททที่เขาทราบอยยยู่ ณ ชวัที่วขณะนวันั้น การตวัดสรินใจททที่จะทสา
ผริดกจ็เปป็นสริที่งททที่ผริดถนงแมด้ในอทกทางหนนที่งมวันอาจไมยู่ผริดกจ็ตาม “สริที่งใดกจ็ตามททที่ไมยู่ไดด้เปป็นมาโดยความเชมืที่อกจ็เปป็นบาป”
(รม. 14:23) แตยู่ครริสเตทยนททที่อยู่อนแอจสานวนมากจะดมืที่มเครมืที่องดมืที่มแอลกอฮอลห์ถด้าครริสเตทยนคนอมืที่น ๆ ดมืที่ม แมด้ในใจ
เขาเชมืที่อวยู่ามวันผริดกจ็ตาม ถด้าครริสเตทยนคนใดไปดยหนวังททที่ลามก ใชด้ความรรุนแรง และไรด้พระเจด้า ครริสเตทยนใหมยู่ทวันั้ง
หลายททที่รยด้สนกและเกลทยดชวังแรงดนงดยดฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังททที่ชวัที่วของหนวังเหลยู่านวันั้นกจ็จะไปเชยู่นกวัน

ดวังนวันั้น ครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นททที่เมมืองโครรินธห์ ททที่รยด้วยู่ารยปเคารพไมยู่มทอะไรเลยและททที่กรินเนมืนั้อสวัตวห์ททที่ถวายแกยู่รยป
เคารพในฐานะอาหารเทยู่านวันั้น ตด้องคริดถนงเหลยู่าครริสเตทยนททที่อยู่อนแอกวยู่าและตด้องไมยู่เปป็นเหตรุใหด้คนเหลยู่านวันั้นทสาสริที่งททที่
พวกเขาคริดวยู่าผริด ตามททที่ขด้อ 13 กลยู่าว การไมยู่กรินเนมืนั้อเลยกจ็ดทกวยู่าการเปป็นเหตรุใหด้พทที่นด้องครริสเตทยนคนหนนที่งตด้องลด้มใน
บาปและสยญเสทยความสรุข ความชมืที่นบาน และความมทประโยชนห์แบบครริสเตทยนของเขาไป ครริสเตทยนทวันั้งหลายจะ
ตด้อง “เวด้นเสทยจากสริที่งททที่ดยเหมมือนชวัที่วรด้ายทรุกอยยู่าง” (1 ธส. 5:22) เราไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้ไมยู่เพทยงเปป็นคนททที่ซมืที่อตรง
เทยู่านวันั้น แตยู่ตด้อง “มรุยู่งกระทสาสริที่งทวันั้งหลายททที่ซมืที่อสวัตยห์ในสายตาของคนทวันั้งปวง” (รม. 12:17)

จงหมายเหตรุตวัวอยยู่างของ 2 พงศห์กษวัตรริยห์ 18:4 เมมืที่อกษวัตรริยห์เฮเซคทยาหห์ทสาลายรยปงยทองเหลมืองนวันั้นซนที่งไดด้
ถยกเกจ็บรวักษาไวด้เพราะมวันเคยถยกใชด้เพมืที่อแสดงภาพของพระครริสตห์ในกวันดารวริถท 21:5-9 มวันไดด้กลายเปป็นรยปเคารพ
อวันหนนที่งแลด้วและดวังนวันั้นจนงเกจ็บมวันไวด้ ใหด้ครุณคยู่าแกยู่มวัน และถมือวยู่ามวันเปป็นสมบวัตริลนั้สาคยู่าไมยู่ไดด้

เหลยู่าครริสเตทยนสมวัยแรก ซนที่งพบรยปปฝฟื้นตยู่าง ๆ ของพวกเทพและเทพทกรทก ไดด้ตวัดเศทยรของรยปเหลยู่านวันั้นเสทย 
เหมมือนททที่เมมืองซาลามริสในเกาะไซปรวัส เปป็นตด้น และเหลยู่าทหารครยเสดไดด้กระทสาเชยู่นนวันั้นแกยู่พวกพระของชาวโรมททที่



เมมืองซทซารทยาและเมมืองอวัชเคโลน และททที่อมืที่น ๆ
อยยู่างไรกจ็ตาม เราตด้องไมยู่คริดวยู่าในเรมืที่องตยู่าง ๆ ททที่ไมยู่มทชยู่องวยู่างอวันรด้ายแรงในการนสาผยด้อมืที่นใหด้หลงผริด เราตด้อง

ตกเปป็นทาสของจริตสสานนกผริดชอบของเหลยู่าครริสเตทยนททที่อยู่อนแอและไมยู่ถยกสอน ครริสเตทยนทรุกคนตด้องไมยู่ตริดกระดรุม
บนเสมืนั้อผด้าของตนเพราะวยู่าสสาหรวับครริสเตทยนบางกลรุยู่ม มวันเปป็นเครมืที่องหมายของการรวักสวยรวักงามงวันั้นหรมือ? ผยด้ชาย
ครริสเตทยนตด้องไมยู่สวมเนจ็คไทเพราะสสาหรวับบางคนมวันคมือการทสาตามแบบชาวโลกงวันั้นหรมือ? ผมตด้องถมือววันสะบาโต
ของพวกยริวเพราะวยู่าหลายคนสวับสนววันอาทริตยห์กวับววันสะบาโตสมวัยภาคพวันธสวัญญาเดริมงวันั้นหรมือ? ไมยู่ตด้องเลย เรา
ถยกบวัญชาอยยู่างชวัดเจนวยู่า “เหตรุฉะนวันั้นอยยู่าใหด้ผยด้หนนที่งผยด้ใดปรวับโทษพวกทยู่านในเรมืที่องการกริน หรมือในการดมืที่ม หรมือใน
เรมืที่องการถมือเทศกาล หรมือววันขนนั้นหนนที่งคที่สา หรมือววันสะบาโตทวันั้งหลาย ซนที่งเปป็นเงาของสริที่งตยู่าง ๆ ททที่จะมาภายหลวัง แตยู่
กายนวันั้นเปป็นของพระครริสตห์” (คส. 2:16,17) ในเรมืที่องตยู่าง ๆ เหลยู่านวันั้น ครริสเตทยนทวันั้งหลายจะตด้องมทเสรทภาพและไมยู่
ตวัดสรินคนอมืที่นททที่กรินเนมืนั้อหรมือไมยู่กริน โรม 14:1-6 บอกเราวยู่าคนใดททที่คริดวยู่ามวันผริดททที่จะกรินเนมืนั้อ กจ็ใหด้เขาไมยู่กรินเนมืนั้อ แตยู่
ตด้องไมยู่ตวัดสรินผยด้อมืที่น คนททที่คริดวยู่าตนตด้องถมือววันบางววันททที่ผยด้อมืที่นไมยู่ถมือ กจ็ใหด้เขาถมือววันนวันั้นแตยู่ตด้องไมยู่ตวัดสรินผยด้อมืที่น แตยู่
ครริสเตทยนทวันั้งหลายตด้องระววังใหด้ดทททที่จะไมยู่เปป็นเหตรุใหด้ครริสเตทยนคนอมืที่น ๆ สะดรุดในเรมืที่องตยู่าง ๆ ททที่นยู่ากวังขา



1 โครรินธธ 9
ขจ้อ 1-6:

9:1 ขด้าพเจด้ามริไดด้เปป็นอวัครทยตหรมือ ขด้าพเจด้ามริไดด้เปป็น
ไทหรมือ ขด้าพเจด้ามริไดด้เหจ็นพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้
เปป็นเจด้าของพวกเราหรมือ ทยู่านทวันั้งหลายมริไดด้เปป็นผล
งานของขด้าพเจด้าในองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าหรมือ
9:2 ถด้าขด้าพเจด้ามริไดด้เปป็นอวัครทยตตยู่อคนอมืที่น ๆ แตยู่
ขด้าพเจด้ากจ็เปป็นอวัครทยตตยู่อพวกทยู่านอยยู่างไมยู่ตด้อง
สงสวัย ดด้วยวยู่าตราประทวับแหยู่งการเปป็นอวัครทยตของ
ขด้าพเจด้าคมือพวกทยู่านในองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
9:3 คสาตอบของขด้าพเจด้าแกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่สอบสวน

ขด้าพเจด้าคมือวยู่า
9:4 พวกเราไมยู่มทสริทธริธิ์ททที่จะกรินและดมืที่มหรมือ
9:5 พวกเราไมยู่มทสริทธริธิ์ททที่จะพาพทที่นด้อง คมือภรรยา ไป
ไหน ๆ ดด้วยกวัน เหมมือนอยยู่างอวัครทยตคนอมืที่น ๆ และ
เหมมือนอยยู่างบรรดานด้องชายขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
และเคฟาสหรมือ
9:6 หรมือขด้าพเจด้าและบารนาบวัสเทยู่านวันั้นททที่ไมยู่มทสริทธริธิ์
จะเลริกทสางานหรมือ

เปาโลแกจ้ตล่างใหจ้ความเปป็นอจัครทถูตของตน
อวัครทยตคมือ ผยด้หนนที่งททที่ไดด้รวับการทรงเรทยกเปป็นพริเศษพรด้อมกวับสริทธริอสานาจพริเศษททที่จะพยดแทนพระเจด้า เมมืที่อผยด้

หนนที่งไดด้รวับเลมือกใหด้รวับตสาแหนยู่งอวัครทยตของยยดาสหลวังจากททที่เขาไดด้ฆยู่าตวัวตาย คน ๆ นวันั้นกจ็ตด้องเปป็นผยด้ททที่เคยคบหา
สมาคมกวับพระเยซยตลอดระยะเวลานวันั้น- “ตวันั้งแตยู่บวัพตริศมาของยอหห์น”-และจนงสามารถททที่จะ “เปป็นพยานคนหนนที่ง
กวับพวกเราถนงการคมืนพระชนมห์ของพระองคห์” (กริจการ 1:21,22) เปาโลถยกทสาใหด้เปป็นขด้อยกเวด้นหนนที่งโดยการ
ปรากฏททที่แสนอวัศจรรยห์ของพระเยซยแกยู่เขาบนถนนไปเมมืองดามวัสกวัส เขาไดด้ “เหจ็นพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็น
เจด้าของเรา” ตามททที่ถยกกสาหนดไวด้สสาหรวับอวัครทยต เขาไดด้รวับการเปปิดเผยขยู่าวประเสรริฐเปป็นพริเศษ (กท. 1:11,12) 
แทนททที่จะไดด้รวับขด้อปฏริบวัตริตยู่าง ๆ เหมมือนททที่สริบสองคนนวันั้นไดด้รวับในการรวับใชด้ของพระเยซยเอง

ครริสเตทยนเหลยู่านทนั้ททที่เมมืองโครรินธห์ไดด้เปป็นประจวักษห์พยานเกทที่ยวกวับความเปป็นอวัครทยตนทนั้ ดด้วยฤทธริธิ์เดชและสริทธริ
อสานาจททที่เหนมือปกตริธรรมดา เขาไดด้ชนะพวกเขา ไดด้กยู่อตวันั้งครริสตจวักรนวันั้นและไดด้พริสยจนห์ความเปป็นอวัครทยตของตน
แลด้ว

ไมยู่ตด้องสงสวัยเลยวยู่าบางคนคริดวยู่าเปาโล ซนที่งไมยู่ไดด้เปป็นหนนที่งในสริบสองคนนวันั้น ไมยู่ควรไดด้รวับความเคารพ
นวับถมือของอวัครทยตคนหนนที่ง บางคนคริดวยู่าเนมืที่องจากเขาไมยู่มทครอบครวัวใหด้ตด้องเลทนั้ยงดยและเปป็นชยู่างเยจ็บเตจ็นทห์ททที่
ชสานาญ ตามททที่ถยกแสดงตอนททที่เขามาถนงททที่เมมืองโครรินธห์ใหมยู่ ๆ (กริจการ 18:1,2) เขาจนงไมยู่สมควรไดด้รวับการ
สนวับสนรุนทางการเงริน แตยู่เนมืที่องจากเขาไดด้ทสางานหนวักมากมายขนาดนวันั้น เขาไมยู่ตด้องกรินงวันั้นหรมือ? เขาและบารบา
บวัสเทยู่านวันั้นหรมือททที่ตด้องอยยยู่เปป็นโสดตยู่อไป ทสางานหนวักทวันั้งกลางคมืนและกลางววัน?

_____________



ขจ้อ 7-14:
9:7 ผยด้ใดบด้างเขด้าไปในสงครามในเวลาใดโดยจยู่ายคยู่า
จด้างของตวัวเอง ผยด้ใดบด้างปลยกสวนองรุยู่น และมริไดด้กริน
ผลจากสวนนวันั้น หรมือผยด้ใดบด้างเลทนั้ยงฝยงสวัตวห์ และมริไดด้
กรินนนั้สานมของฝยงสวัตวห์นวันั้น
9:8 ขด้าพเจด้ากลยู่าวสริที่งเหลยู่านทนั้ตามอยยู่างมนรุษยห์หรมือ 
หรมือพระราชบวัญญวัตริมริไดด้กลยู่าวอยยู่างนทนั้เหมมือนกวัน
หรมือ
9:9 เพราะมทเขทยนไวด้แลด้วในพระราชบวัญญวัตริของ
โมเสสวยู่า ‘ทยู่านอยยู่าเอาตะกรด้าครอบปากววัวตวัวผยด้ททที่
กสาลวังนวดขด้าวอยยยู่’ พระเจด้าทรงเปป็นหยู่วงบรรดาววัว
ตวัวผยด้หรมือ
9:10 หรมือพระองคห์ตรวัสเชยู่นนวันั้นเพมืที่อเหจ็นแกยู่พวกเรา
โดยสรินั้นเชริงหรมือ สริที่งนทนั้ถยกเขทยนไวด้เพมืที่อเหจ็นแกยู่พวกเรา
อยยู่างไมยู่ตด้องสงสวัย เพมืที่อคนททที่ไถนา จะไถนาในความ
หววัง และเพมืที่อคนททที่นวดขด้าวในความหววังจะไดด้เปป็นผยด้
เขด้าสยู่วนแหยู่งความหววังของเขา

9:11 ถด้าพวกเราไดด้หวยู่านสริที่งตยู่าง ๆ ฝฝ่ายจริตวริญญาณ
ใหด้แกยู่พวกทยู่าน เปป็นสริที่งใหญยู่โตหรมือถด้าพวกเราจะ
เกทที่ยวสริที่งทวันั้งหลายฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังของพวกทยู่าน
9:12 ถด้าคนอมืที่นเปป็นผยด้เขด้าสยู่วนของอสานาจนทนั้เหนมือ
พวกทยู่าน พวกเรากจ็เปป็นมากกวยู่ามริใชยู่หรมือ แตยู่
อยยู่างไรกจ็ตามพวกเรากจ็มริไดด้ใชด้อสานาจนทนั้เลย แตยู่ยอม
ทนทรุกขห์ยากสารพวัด เกรงวยู่าพวกเราจะขวัดขวางขยู่าว
ประเสรริฐของพระครริสตห์
9:13 พวกทยู่านไมยู่ทราบหรมือวยู่า คนทวันั้งหลายซนที่ง
ปรนนริบวัตริเรมืที่องสริที่งบรริสรุทธริธิ์ตยู่าง ๆ กจ็ไดด้รวับการเลทนั้ยงชทพ
จากสริที่งเหลยู่านวันั้นของพระวริหาร และคนทวันั้งหลายซนที่ง
ปรนนริบวัตริททที่แทยู่นบยชากจ็เปป็นผยด้เขด้าสยู่วนกวับแทยู่นบยชา
นวันั้น
9:14 ทสานองเดทยวกวัน องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงแตยู่ง
ตวันั้งไวด้วยู่า คนทวันั้งหลายซนที่งประกาศขยู่าวประเสรริฐควร
ไดด้รวับการเลทนั้ยงชทพดด้วยขยู่าวประเสรริฐนวันั้น

คนทจันื้งหลายททที่ประกาศขล่าวประเสรริฐจะตจ้อง
เลทนื้ยงชทพโดยขล่าวประเสรริฐ

ขยู่าวประเสรริฐเปป็นของฟรท ทรุกคนททที่รวับความรอดแลด้วควรนสาขยู่าวประเสรริฐไปประกาศแกยู่คนทวันั้งปวงททที่ตน
สามารถทสาไดด้ แลด้วทสาไมเราถนงควรจยู่ายเงรินใหด้พวกนวักเทศนห์ททที่ใชด้เวลาทวันั้งหมดของตนในงานรวับใชด้ขยู่าวประเสรริฐ
เลยู่า? บางคนคริดเชยู่นนวันั้นในสมวัยของเปาโล ศวัตรยบางคนของขยู่าวประเสรริฐและครริสเตทยนททที่รวักโลกบางคนททที่ไมยู่ไดด้ถยก
สอนกจ็ชอบกลยู่าวเชยู่นนวันั้นววันนทนั้

ไมยู่ตด้องสงสวัยเลยวยู่าพวกเขาไดด้รยด้จวักกวับพวกปรุโรหริตยริวหรมือพวกนวักบวชททที่วริหารรยปเคารพททที่ไมยู่ไดด้ทสา
ประโยชนห์อะไรเลยแกยู่ผยด้คน แตยู่อยยยู่เฉย ๆ และรวักโลก และแมด้กระทวัที่งววันนทนั้หลายคนรยด้จวักเหลยู่าผยด้รวับใชด้ททที่ไมยู่เคยชนะ
จริตวริญญาณเลยสวักดวง ททที่ไมยู่ดสาเนรินชทวริตอวันบรริสรุทธริธิ์หรมือเสทยสละเลย ศริษยาภริบาลบางคนททที่ไดด้เงรินเดมือนสยง และ
บด้านหลวังใหญยู่กจ็อาจไมยู่สมควรไดด้รวับความหรยหราทวันั้งหมดนวันั้นททที่ตนมท บางครวันั้งผยด้นสาทางศาสนาททที่โดดเดยู่นบางคนมทคสา
กลยู่าวอด้างใหญยู่โต หากสาไรกวับขยู่าวประเสรริฐและใหด้พวกนวักวริจารณห์มทขด้ออด้างททที่จะใสยู่รด้ายเหลยู่านวักเทศนห์และกลยู่าววยู่า



พวกเขาเทศนาเพมืที่อเงริน แตยู่คนเหลยู่านวันั้นทรุกคนกจ็คริดผริดททที่คริดวยู่านวักเทศนห์คนใดททที่ทสางานหนวักอยยู่างจรริงจวังในขยู่าว
ประเสรริฐไมยู่ควรไดด้รวับการสนวับสนรุนทางการเงริน มทหลวักการและคสาบวัญชาหนนที่งตามพระควัมภทรห์ททที่วยู่า “คนทวันั้งหลาย
ซนที่งประกาศขยู่าวประเสรริฐควรไดด้รวับการเลทนั้ยงชทพดด้วยขยู่าวประเสรริฐนวันั้น” (ขด้อ 14) ถด้าชายคนหนนที่งไปรบเปป็นทหาร 
รวัฐบาลและประชาชนททที่เขาเปป็นตวัวแทนและปกปป้องกจ็ควรสนวับสนรุนเขามริใชยู่หรมือ (ขด้อ 7)? เมมืที่อคน ๆ หนนที่งทสาไรยู่ทสา
นาหรมือสวนองรุยู่น เขากจ็ควรเลทนั้ยงชทพจากผลของมวันมริใชยู่หรมือ? ถด้าผยด้ใดเลทนั้ยงฝยงสวัตวห์ เขากจ็ควรไดด้รวับนนั้สานมและเนมืนั้อ
มริใชยู่หรมือ?

พระเจด้าทรงสอนเรมืที่องนทนั้อยยู่างนยู่ารวักมาก ๆ ในพระราชบวัญญวัตริดด้านพริธทการในพระราชบวัญญวัตริ 25:4 วยู่า  
“ทยู่านตด้องไมยู่เอาตะกรด้าครอบปากววัวตวัวผยด้ เมมืที่อมวันกสาลวังนวดขด้าวอยยยู่” เปาโลยกคสาพยดมวันตรงนทนั้ในขด้อ 9 และอทก
หนใน 1 ทริโมธท 5:17 เหมมือนกวับททที่ววัวตวัวผยด้เดรินยที่สาขด้าวไปรอบ ๆ และทสาใหด้ขด้าวหลรุดจากเปลมือกเพมืที่อททที่จะเอาไปสท 
และไดด้ขนมปฝงสสาหรวับมนรุษยห์นานหนนที่งปปี-ววัวตวัวผยด้ททที่หริวนวันั้นตด้องไมยู่ไดด้เพลริดเพลรินกวับสริที่งททที่มวันกรินไดด้ขณะททที่มวันทสางาน
หนวักหรมือ? บวัดนทนั้เราเรทยนรยด้วยู่ามวันไมยู่ใชยู่เพทยงเพมืที่อเหจ็นแกยู่ววัวตวัวผยด้เหลยู่านวันั้นแตยู่เพมืที่อเหจ็นแกยู่นวักเทศนห์ทรุกคน ผยด้ซนที่งใชด้เวลา
ทวันั้งชทวริตของตนเพมืที่อพระครริสตห์ ททที่จะทราบวยู่าพระเจด้าทรงอยากใหด้เขาไดด้รวับการดยแล ถด้ามนรุษยห์ยวังมทความหยู่วงใยใหด้
แกยู่เหลยู่าววัวตวัวผยด้ของตนททที่ทสางานหนวัก พระเจด้ากจ็ทรงมทความหยู่วงใยใหด้แกยู่เหลยู่าคนงานของพระองคห์ และพวกเขา
ควรไดด้รวับคยู่าจด้าง

เราถยกเตมือนใจในขด้อ 13 วยู่าพวกปรุโรหริตในพระวริหารไดด้เลทนั้ยงชทพจากเครมืที่องบยชาเหลยู่านวันั้นททที่ถวายแดยู่
พระเจด้า ฉะนวันั้นเหลยู่านวักเทศนห์ของพระเจด้ากจ็ควรไดด้รวับการสนวับสนรุนจากคนเหลยู่านวันั้นททที่ถยกชนะมาและไดด้รวับการ
อวยพรและความชยู่วยเหลมือในฝฝ่ายวริญญาณโดยงานรวับใชด้ของเขามริใชยู่หรมือ? นวัที่นเปป็นคสาสอนของกาลาเททย 6:6 
เชยู่นกวันททที่กลยู่าววยู่า “จงใหด้คนททที่รวับคสาสอนในพระวจนะแลด้ว แจกจยู่ายสริที่งททที่ดททรุกอยยู่างใหด้แกยู่ผยด้ททที่สอนนวันั้น” คนททที่ไดด้รวับ
การสอนจะตด้อง “แจกจยู่าย” นวัที่นคมือ “แบยู่งปฝน” ววัตถรุสริที่งของกวับคน ๆ นวันั้นททที่เลทนั้ยงดยเขาและสวัที่งสอนเขาในฝฝ่าย
วริญญาณ ดวังนวันั้นศริษยาภริบาล ผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐ นวักเทศนห์ทางวริทยรุผยด้ซนที่งเปป็นพรแกยู่ผยด้อมืที่นดด้วยอาหารฝฝ่าย
วริญญาณจนงควรไดด้รวับพรจากขด้าวของเครมืที่องใชด้ฝฝ่ายววัตถรุและฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังจากคนเหลยู่านวันั้นททที่เขาชยู่วยเหลมือ

และการสนวับสนรุนนวันั้นควรมทใหด้แกยู่ผยด้รวับใชด้ททที่รด้อนรน สวัตยห์ซมืที่อและเสทยสละมากกวยู่า 1 ทริโมธท 5:17,18 
กลยู่าววยู่า “จงใหด้บรรดาผยด้ปกครองททที่ปกครองดทนวันั้นถยกนวับวยู่าสมควรททที่จะไดด้รวับเกทยรตริสองเทยู่า โดยเฉพาะอยยู่างยริที่ง
คนเหลยู่านวันั้นททที่ทสางานหนวักในพระวจนะและหลวักคสาสอน เพราะพระควัมภทรห์กลยู่าววยู่า ‘เจด้าอยยู่าเอาตะกรด้าครอบ
ปากววัวตวัวผยด้ททที่กสาลวังนวดขด้าวอยยยู่’ และ ‘ผยด้ทสางานสมควรจะไดด้รวับคยู่าจด้างของตน’”

ครวันั้งหนนที่งชายผยด้มทของประทานคนหนนที่งเคยวางแผนททที่จะเกจ็บสะสมเงรินไวด้มากพอเพมืที่อททที่วยู่าพรด้อมกวับเงริน
เกษทยณแลด้ว เมมืที่อเกษทยณเขากจ็จะสามารถกลายเปป็นนวักเทศนห์ททที่ไมยู่รวับเงรินสนวับสนรุนหรมือเงรินเดมือนแตยู่เขาจะทสางาน
ใหด้ฟรท ๆ ดวังนวันั้นเขาจนงมอบเวลาสยู่วนใหญยู่แหยู่งชทวริตของเขาใหด้แกยู่โลก เขาคริดวยู่าเขาจะมทอริทธริพลมากขนนั้นและชนะจริต



วริญญาณไดด้มากขนนั้นหากเขาไมยู่รวับเงรินถวายเลย เขาคริดผริด บางททมวันอาจเปป็นความเยยู่อหยริที่งททที่ผริดบาป ความมรุยู่งมวัที่น
ททที่จะพนที่งตวัวเอง แตยู่นวัที่นไมยู่ใชยู่วริธทของพระเจด้า วริธทของพระเจด้าททที่ถยกประกาศอยยู่างชวัดแจด้งแลด้วกจ็คมือวยู่า “คนทวันั้งหลายซนที่ง
ประกาศขยู่าวประเสรริฐควรไดด้รวับการเลทนั้ยงชทพดด้วยขยู่าวประเสรริฐนวันั้น”

อวันททที่จรริงเมมืที่อผยด้คนถยกสอนใหด้ถวายทรวัพยห์เพมืที่อสนวับสนรุนงานแหยู่งพระวจนะของพระเจด้า พวกเขากจ็ถยกสอน
ใหด้เปป็นครริสเตทยนททที่ดทขนนั้น พวกเขาจะเจรริญรรุยู่งเรมืองมากขนนั้นในทางววัตถรุ พวกเขาจะรวักพระเจด้ามากขนนั้น พวกเขาจะ
ปฏริเสธโลกไดด้งยู่ายขนนั้นและพรด้อมใจมากขนนั้น จะวางใจพระเจด้ามากขนนั้นและมทขด้อพริสยจนห์ประจสาววันมากขนนั้นเกทที่ยวกวับ
การทรงดยแลและความสวัตยห์ซมืที่อของพระเจด้า ดวังนวันั้นเปาโลจนงถยกดลใจใหด้รบเรด้าวยู่าครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นตด้องถยกสอน 
“พระครุณนทนั้เชยู่นกวัน” พระครุณแหยู่งการใหด้อยยู่างเสทยสละและดด้วยใจยรินดทแมด้กระทวัที่งจากความยากจนขด้นแคด้น 
เหมมือนททที่เขากลยู่าวเกทที่ยวกวับครริสเตทยนชาวแควด้นมาซริโดเนทยเหลยู่านวันั้นเมมืที่อเขารบเรด้าครริสเตทยนชาวโครรินธห์เหลยู่านทนั้ใหด้
เรทยนรยด้พระครุณนทนั้ (2 คร. 8:1-6)

_______________
ขจ้อ 15-18:

9:15 แตยู่ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้ใชด้สริทธริธิ์เหลยู่านทนั้เลย ทวันั้ง
ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้เขทยนสริที่งเหลยู่านทนั้ เพมืที่อจะใหด้กระทสาอยยู่าง
นวันั้นแกยู่ขด้าพเจด้าดด้วย เพราะขด้าพเจด้ายอมตายเสทยดท
กวยู่าททที่จะใหด้ผยด้ใดทสาใหด้การโอด้อวดของขด้าพเจด้าไรด้
ประโยชนห์
9:16 เพราะถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้าประกาศขยู่าวประเสรริฐ
นวันั้น ขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่มทเหตรุททที่จะอวดไดด้ เพราะความ
จสาเปป็นถยกวางไวด้บนขด้าพเจด้า ใชยู่แลด้ว วริบวัตริจะเกริดแกยู่
ขด้าพเจด้าถด้าขด้าพเจด้าไมยู่ประกาศขยู่าวประเสรริฐ

9:17 เพราะถด้าขด้าพเจด้ากระทสาสริที่งนทนั้อยยู่างเตจ็มใจ 
ขด้าพเจด้ากจ็ไดด้รวับบสาเหนจ็จ แตยู่ถด้ากระทสาอยยู่างฝฟนใจ 
หนด้าททที่ประกาศขยู่าวประเสรริฐกจ็ถยกมอบไวด้แกยู่ขด้าพเจด้า
แลด้ว
9:18 แลด้วอะไรเลยู่าเปป็นบสาเหนจ็จของขด้าพเจด้า จรริง ๆ
แลด้ว เมมืที่อขด้าพเจด้าประกาศขยู่าวประเสรริฐ ขด้าพเจด้ากจ็
ประกาศขยู่าวประเสรริฐของพระครริสตห์โดยไมยู่คริดคยู่า 
เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไมยู่ใชด้อสานาจของขด้าพเจด้าอยยู่างผริด ๆ 
ในขยู่าวประเสรริฐนวันั้น

แตล่เหลล่าผถูจ้รจับใชจ้ของพระเจจ้าตจ้องไมล่พะวง
เกทที่ยวกจับเงรินทองมากจนเกรินไป

“แตยู่ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้ใชด้สริทธริธิ์เหลยู่านทนั้เลย” เปาโลกลยู่าว (เททยบกวับขด้อ 15) เปาโลไมยู่ไดด้เรทยกรด้องสริที่งททที่พวกเขา
ควรใหด้ดด้วยใจยรินดท เขาไดด้ทสางานเปป็นชยู่างเยจ็บเตจ็นทห์กวับอาควริลลาและปรริสสริลลาตอนททที่เขามายวังเมมืองโครรินธห์ใหมยู่ 
ๆ หาเลทนั้ยงชทพตวัวเองขณะเทศนาทรุกววันสะบาโตในธรรมศาลาแหยู่งหนนที่ง (กริจการ 18:1-4) แตยู่เมมืที่อสริลาสกวับทริโมธทม
าจากแควด้นมาซริโดเนทยโดยนสาทรวัพยห์สริที่งของททที่เหลยู่าครริสเตทยนชาวฟปีลริปปปีถวายมาใหด้ ตามททที่เราคริดจากฟปีลริปปปี
4:15,16 เขากจ็มทอริสระททที่จะทรุยู่มเทตวัวเองใหด้แกยู่งานรวับใชด้ไดด้อยยู่างเตจ็มททที่มากขนนั้น (กริจการ 18:5)



เปาโลเตมือนใจชาวเธสะโลนริกาเหลยู่านวันั้นวยู่า “เพราะพวกทยู่านกจ็จสาไดด้ พทที่นด้องทวันั้งหลาย ถนงการทสางานหนวัก
และการตรากตรสาทสางานของพวกเรา โดยไดด้ทสางานหนวักทวันั้งกลางคมืนและกลางววัน เพราะวยู่าพวกเราไมยู่อยากเปป็น
ภาระแกยู่ผยด้หนนที่งผยด้ใดในพวกทยู่าน พวกเราจนงไดด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐของพระเจด้าแกยู่พวกทยู่าน” (1 ธส. 2:9) เขา
เขทยนไปหาพวกเขาอทกวยู่าขณะอยยยู่กวับพวกเขา เขา “ไดด้กระทสากริจดด้วยการทสางานหนวักและดด้วยการตรากตรสา
ทสางานทวันั้งกลางคมืนและกลางววัน เพมืที่อพวกเราจะไมยู่เปป็นภาระแกยู่คนหนนที่งคนใดในพวกทยู่าน” (2 ธส. 3:8) และเมมืที่อ
ครริสเตทยนทวันั้งหลายในททที่ ๆ เขาเทศนาไมยู่หยู่วงเรมืที่องความตด้องการตยู่าง ๆ ของเขาอยยู่างททที่พวกเขาควรหยู่วง เขากจ็
เขทยนไปหาพวกเขาในภายหลวังวยู่าเขา “ไดด้ปลด้นครริสตจวักรแหยู่งอมืที่น ๆ” เพมืที่อททที่จะรวับใชด้พวกเขา นวัที่นคมือ เขากสาลวังรวับ
เงรินสนวับสนรุนมริชชวันนารทเพมืที่อชดเชยสริที่งททที่เหลยู่าผยด้ฟฝงโดยตรงของเขาไดด้ละเลยททที่จะใหด้ (2 คร. 11:8)

ไมยู่เลย เปาโลไมยู่ไดด้กสาลวังเทศนาเพมืที่อคยู่าจด้าง เขาขอตายดทกวยู่าททที่ผยด้ใดจะทสาใหด้ชทวริตอวันเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทและเสทย
สละของเขาเพมืที่อพระครริสตห์เปป็นโมฆะไป หรมือดทกวยู่าททที่จะใหด้ดยเหมมือนราวกวับวยู่าขยู่าวประเสรริฐนวันั้นไมยู่ใชยู่ของฟรท
สสาหรวับทรุกคน เขาไมยู่ควรอด้างความดทความชอบสสาหรวับการเทศนาเลยเนมืที่องจาก “หนด้าททที่ประกาศขยู่าวประเสรริฐ” 
ไดด้ถยกมอบไวด้แกยู่เขา (ขด้อ 17) เชยู่นเดทยวกวับเยเรมทยห์ ผยด้ซนที่งมท “ไฟททที่ลรุกไหมด้” อยยยู่ในกระดยกของตน หยรุดเทศนาไมยู่ไดด้
ตอนททที่เขาอยาก (ยรม. 20:7-9) เปาโลกจ็ตด้องเทศนา เขาจะเทศนาดด้วยความเตจ็มใจและไดด้รวับบสาเหนจ็จ แตยู่ถด้าไมยู่
เตจ็มใจ เขากจ็ตด้องเทศนาอยยยู่ดท!

ดวังนวันั้นเปาโล ซนที่งสมควรไดด้รวับเงรินสนวับสนรุน ไมยู่ไดด้เรทยกรด้องมวันเพมืที่อตวัวเอง แมด้เขาสอนพวกเขาวยู่ามวันเปป็น
สริที่งททที่ถยกตด้องและเหมาะสม โอ นวักเทศนห์ทวันั้งหลายเออ๋ย เราตด้องไมยู่พะวงมากนวักเกทที่ยวกวับเงรินทอง มวันตด้องไมยู่เปป็น
ปฝจจวัยหนนที่งททที่สยู่งผลวยู่าเราควรเทศนาททที่ไหนหรมืออยยู่างไร ผยด้เขทยนไดด้ทสาพวันธสวัญญาหนนที่งกวับพระเจด้าในปปี 1926 เมมืที่อ
เขาออกจากตสาแหนยู่งศริษยาภริบาลเพมืที่อจะกลายเปป็นผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐวยู่าเขาจะไมยู่ขอหรมือตกลงททที่จะรวับเงริน
เดมือนประจสาหรมือตยู่อรองเกทที่ยวกวับวยู่าเขาควรไดด้รวับสริที่งใด สริที่งใดททที่มาถนงเขา เขากจ็จะรวับไวด้ดด้วยใจยรินดท เขาจะไมยู่เรทยก
รด้องททที่จะรวับมากขนนั้นเลย

เงรินเดมือนไมยู่ใชยู่สริที่งผริด แตยู่ในกรณทนทนั้มวันจสาเปป็นสสาหรวับผยด้เขทยนคนนทนั้ททที่จะวางแบบอยยู่างไวด้ทวัที่วประเทศ เพมืที่อ
สรด้างความมวัที่นใจในตวัวเหลยู่าผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐและการประกาศขยู่าวประเสรริฐโดยการไมยู่กสาหนดขด้อเรทยก
รด้องใด ๆ พระเจด้าทรงตอบสนองความตด้องการของเราอยยู่างแสนมหวัศจรรยห์เสมอมา เราคริดวยู่าเงรินเดมือนไมยู่ใชยู่สริที่ง
ผริดเมมืที่อผยด้รวับใชด้คนใดไมยู่กวังวลมากเกรินไปเกทที่ยวกวับมวันและไมยู่มทขด้อเรทยกรด้องพริเศษใด ๆ สสาหรวับความตด้องการตยู่าง ๆ 
ของตน มวันเหมาะสมสสาหรวับผยด้คนของพระเจด้าททที่จะเลทนั้ยงดยเหลยู่าศริษยาภริบาล และศริษยาภริบาลทวันั้งหลายควรสอน
ผยด้คนวยู่าสริที่งใดถยกตด้อง แตยู่นวักเทศนห์ตด้องไมยู่มทใจจดจยู่ออยยยู่กวับเงรินทอง

_______________



ขจ้อ 19-27:
9:19 เพราะถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้าเปป็นไทจากมนรุษยห์ทรุก
คน แตยู่ขด้าพเจด้ากจ็ยวังทสาใหด้ตวัวเองเปป็นผยด้รวับใชด้ของทรุก
คน เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้พวกเขามากยริที่งขนนั้น
9:20 และตยู่อพวกยริว ขด้าพเจด้าไดด้กลายเปป็นเหมมือน
คนยริว เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้พวกยริว ตยู่อคนทวันั้งหลายททที่
อยยยู่ใตด้พระราชบวัญญวัตริ กจ็เปป็นเหมมือนอยยยู่ใตด้พระราช
บวัญญวัตริ เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้คนเหลยู่านวันั้นททที่อยยยู่ใตด้พระ
ราชบวัญญวัตริ
9:21 ตยู่อคนทวันั้งหลายททที่ไมยู่มทพระราชบวัญญวัตริ กจ็เปป็น
เหมมือนคนททที่ไมยู่มทพระราชบวัญญวัตริ (โดยไมยู่ไดด้อยยยู่อยยู่าง
ปราศจากพระราชบวัญญวัตริตยู่อพระเจด้า แตยู่อยยยู่ใตด้พระ
ราชบวัญญวัตริตยู่อพระครริสตห์) เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้คน
เหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่มทพระราชบวัญญวัตริ
9:22 ตยู่อคนอยู่อนแอ ขด้าพเจด้ากจ็กลายเปป็นเหมมือนคน
อยู่อนแอ เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้คนอยู่อนแอ ขด้าพเจด้ายอม
เปป็นคนทรุกชนริดตยู่อคนทวันั้งปวง เพมืที่อโดยทรุกวริถททาง
ขด้าพเจด้าจะชยู่วยบางคนใหด้รอด
9:23 และสริที่งนทนั้ขด้าพเจด้ากระทสาเพราะเหจ็นแกยู่ขยู่าว

ประเสรริฐ เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้เปป็นผยด้เขด้าสยู่วนกวับพวก
ทยู่านในขยู่าวประเสรริฐนวันั้น
9:24 พวกทยู่านไมยู่ทราบหรมือวยู่า คนทวันั้งหลายซนที่งวริที่งใน
การแขยู่งกวัน กจ็วริที่งดด้วยกวันทรุกคน แตยู่เพทยงคนเดทยวไดด้
รวับรางววัล เหตรุฉะนวันั้นจงวริที่ง เพมืที่อพวกทยู่านจะชริง
รางววัลใหด้ไดด้
9:25 และทรุกคนททที่พยายามอยยู่างหนวักเพมืที่อจะชนะ 
กจ็เครยู่งครวัดในสริที่งสารพวัด บวัดนทนั้พวกเขากระทสาสริที่งนวันั้น
เพมืที่อจะไดด้มงกรุฎซนที่งรยู่วงโรยไดด้ แตยู่พวกเราเพมืที่อจะไดด้
มงกรุฎททที่ไมยู่มทววันรยู่วงโรยเลย
9:26 เหตรุฉะนวันั้นขด้าพเจด้าจนงวริที่งแขยู่งอยยู่างนทนั้ ไมยู่ใชยู่
เหมมือนไมยู่มทเปป้าหมายชวัดเจน ขด้าพเจด้าตยู่อสยด้อยยู่างนทนั้ 
ไมยู่ใชยู่เหมมือนอยยู่างนวักมวยททที่ชกลม
9:27 แตยู่ขด้าพเจด้าปราบรยู่างกายของขด้าพเจด้า และ
ทสาใหด้รยู่างกายนวันั้นอยยยู่ใตด้บวังควับ เพราะเกรงวยู่าโดยทาง
หนนที่งทางใดเมมืที่อขด้าพเจด้าไดด้ประกาศแกยู่คนอมืที่นแลด้ว 
ตวัวขด้าพเจด้าเองจะเปป็นคนททที่ใชด้การไมยู่ไดด้

การสละทรินื้งแบบไมล่เหก็นแกล่ตจัวเพมืที่องานรจับใชจ้ซนที่งทนาใหจ้
สริที่งสารพจัดเปป็นเรมืที่องรองตล่อจากการชนะจริตวริญญาณ-

ทจันื้งหมดหมายถนงยอมแลกทนุกอยล่างเพมืที่อชนะจริตวริญญาณสจักดวง
อวัครทยตทยู่านนทนั้ยอมสละมากขนาดไหนเพมืที่อททที่จะชยู่วยผยด้คนใหด้รอด? ชยู่างเปป็นราคาททที่แสนแพงสสาหรวับการ

เปป็นอวัครทยตของเขา! ตามททที่เขากลยู่าวในบทททที่ 4 ขด้อ 9-13 เขาเตจ็มใจททที่จะดยเหมมือนเปป็นคนโงยู่ แมด้เปป็นคนหนนที่งททที่เลยู่า
เรทยนมากททที่สรุดในหมยยู่พวกยริวกจ็ตาม เขาถยกดยหมริที่น อยู่อนแอ ถยกดยู่าวยู่า เตจ็มใจยอมรวับการถยกรวังแก การถยกขยู่มเหง 
การถยกเขด้าใจผริดเพมืที่อททที่จะนสาขยู่าวประเสรริฐออกไป ความยากจน ความหริวโหย การทสางานหนวักไมยู่เปป็นสริที่งททที่เขา
รวังเกทยจหรมือเหจ็นวยู่าสสาควัญ หากพวกมวันเปป็นสยู่วนหนนที่งของการชยู่วยคนบาปใหด้รอดและนสาขยู่าวประเสรริฐออกไป เขา
เปป็น “ผยด้รวับใชด้ตยู่อคนทวันั้งปวง” แมด้เขาเปป็นผยด้เลยู่าเรทยน ผยด้ถมือสวัญชาตริโรมของเมมืองสสาควัญแหยู่งหนนที่งกจ็ตาม (กริจการ 



16:37; 21:39; 22:27-29) ทวยู่าเขาถยกปฏริบวัตริเหมมือนเปป็นผยด้ทสาผริดกฎหมาย คนกยู่อความวยู่ลุ่นวาย
เปาโลเทศนาแกยู่พวกยริวไหม? เขาเปป็นรวับบทททที่ถยกฝฝึกฝนมาเปป็นอยยู่างดท ในสยู่วนของพระราชบวัญญวัตริ เขากจ็

ไรด้ททที่ตริ เขด้าสรุหนวัตววันททที่แปด เปป็นคนเผยู่าเบนยามริน (รม. 11:1; ฟป. 3:4-6) เขารยด้จวักพระราชบวัญญวัตริดทจรริง ๆ! เขา
เคยอยยยู่ในคณะททที่เครยู่งครวัดมากททที่สรุดคมือพวกฟารริสท เขาพยดกวับพวกยริวตามสริที่งททที่พวกเขาครุด้นเคย

แตยู่เปาโลมทใจใหด้พวกคนตยู่างชาตริเชยู่นเดทยวกวับพวกยริว เขารวักคนเหลยู่านวันั้นและเขด้าใจพวกเขา เขาทราบวยู่า
เขาควร “ปปีตริยรินดทกวับคนทวันั้งหลายททที่ปปีตริยรินดท จงรด้องไหด้กวับคนทวันั้งหลายททที่รด้องไหด้” (รม. 12:15) บนเกาะมอลตา 
(เมลริตาในกริจการ 28) หลวังจากเรมือแตกเปาโลกจ็กยู่อกองไฟ ขนฟฟนมาและรยด้สนกสบายใจกวับพวกคนเถมืที่อนททที่ไมยู่ประสท
ประสาททที่นวัที่น และเขารวักษาความเจจ็บปฝ่วยของพวกเขา มมือของเขาเปป็นมมือของคนททที่ทสางานหนวัก ชยู่างเยจ็บเตจ็นทห์ 
ทวยู่าภาษาของเขาอาจเปป็นภาษาของผยด้คงแกยู่เรทยนคนหนนที่งบนเนรินเขาอาเรโอททที่กรรุงเอเธนสห์

พระเยซยเจด้าทรงเปป็นแบบอยยู่างของคนทวันั้งปวงททที่ชนะผยด้คน เพมืที่อชยู่วยผยด้คนใหด้รอด พระองคห์ไดด้ทรงกลาย
เปป็นมนรุษยห์คนหนนที่ง พระองคห์ไดด้กลายเปป็นคนยากจนพอ ๆ กวับใคร ๆ เตริบโตขนนั้นในความยากจนและการทสางาน
หนวัก และพระองคห์ตรวัสไดด้วยู่า “ทยู่านทวันั้งหลายททที่เปป็นคนยากจนยยู่อมไดด้รวับพร” (ลยกา 6:20) มทพยากรณห์ไวด้เกทที่ยวกวับ
พระองคห์ในอริสยาหห์ 61:1; ซนที่งถยกยกคสาพยดมาในลยกา 4:18 วยู่า “พระวริญญาณขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้าสถริตอยยยู่บน
ขด้าพเจด้า เพราะวยู่าพระองคห์ไดด้ทรงเจริมตวันั้งขด้าพเจด้าไวด้ใหด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐแกยู่คนยากจน พระองคห์ไดด้ทรงสยู่ง
ขด้าพเจด้ามาใหด้รวักษาคนททที่ชอกชนั้สาระกสาใจ ใหด้รด้องประกาศการชยู่วยใหด้พด้นแกยู่บรรดาเชลย และการไดด้รวับการมอง
เหจ็นคมืนมาแกยู่คนตาบอด ใหด้ปลยู่อยคนทวันั้งหลายททที่ฟกชนั้สาใหด้ไดด้รวับเสรทภาพ” แมด้ไรด้บาป บรริสรุทธริธิ์เหมมือนพระเจด้าพระ
บริดา พระองคห์กจ็ยวังทรงถยกเรทยกวยู่า “มริตรสหายของคนบาป” มทกลยู่าวถนงพระองคห์วยู่า “คนนทนั้ตด้อนรวับพวกคนบาป
และกรินดด้วยกวันกวับพวกเขา” (ลยกา 15:2) พระองคห์เสดจ็จไปบด้านของพวกเขา รวับประทานกวับพวกเขา รวักพวกเขา
ยกโทษใหด้พวกเขา

หญริงททที่ตกตที่สาผยด้นวันั้นจรุบพระบาทของพระองคห์ไดด้ขณะททที่นางรด้องไหด้เพราะบาปของตน คนโรคเรมืนั้อนหรมือ
ขอทานตาบอดมาทยลขอการรวักษาใหด้หายจากพระองคห์ไดด้ตามสบายและไดด้รวับมวันไป เดจ็กเลจ็ก ๆ ไมยู่กลวัวททที่จะมา
อยยยู่ในอด้อมกอดของพระองคห์!

“ทรุกชนริด… เพมืที่อ…ชยู่วยบางคนใหด้รอด” (ขด้อ 22) นทที่ไมยู่ไดด้เปป็นการหนรุนใจใหด้ออมชอมแตยู่อยยู่างใด พระเยซย
ทรงรวักนริโคเดมวัสคนฟารริสทและพยดครุยในระดวับเดทยวกวับเขาไดด้ แตยู่กจ็ทรงเรทยกรด้องวยู่า “ทยู่านทวันั้งหลายตด้องบวังเกริด
ใหมยู่” พระองคห์ทรงมองดด้วยสายตาอยู่อนโยนมายวังหญริงเลยู่นชยด้ผยด้นวันั้นททที่ถยกแฉซนที่งอยยยู่แทบพระบาทของพระองคห์ และ
ทรงทสาใหด้พวกคนททที่กลยู่าวโทษนางแบบพวกฟารริสทตด้องถอยหนทไปจนเหลมืออยยยู่แตยู่นางขณะททที่ทรุกคนททที่กลยู่าวโทษนาง
จากไปหมดแลด้วและนางจะไปดด้วยกจ็ไดด้ และนางเรทยกพระองคห์วยู่าองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า ทวยู่าพระองคห์ทรงบวัญชาวยู่า 
“จงไปเถริด และอยยู่าทสาบาปอทกตยู่อไปเลย”



ไมยู่มทใครจสาเปป็นตด้องเรทยกพวกเสรทนริยมททที่ปฏริเสธพระครริสตห์วยู่า “พทที่นด้อง” (2 ยอหห์น 9-11) และไมยู่ตด้องเขด้า
เททยมแอกกวับพวกคนไมยู่เชมืที่อ (2 คร. 6:14-18; อฟ. 5:11; สดด. 1:1) เพมืที่อททที่จะมทใจรวักแกยู่คนทวันั้งปวง เขด้าใจความ
ตด้องการตยู่าง ๆ ของพวกเขา เขด้าสยยู่ปฝญหาและภาระทวันั้งหลายของพวกเขา

“...ตยู่อคนทวันั้งปวง” เซาโลคงจะไมยู่มอบเวลาของตนใหด้กวับคนกลรุยู่มเดทยว คนประเภทเดทยวเทยู่านวันั้น “คน
งานสสาหรวับกลรุยู่มเดจ็ก” ควรพยายามททที่จะชนะทรุกคน-ทวันั้งคนแกยู่และหนรุยู่มสาว ผมไมยู่เชมืที่อวยู่าพระเจด้าทรงเรทยกผยด้ใดใหด้
เปป็น “คนงานกลรุยู่มอนรุชน” และใหด้เมรินเฉยเหลยู่าคนบาปททที่แกยู่กวยู่าทวันั้งหมด ใครบางคนอาจกลยู่าววยู่าตนถยกเรทยกใหด้
เปป็น “มริชชวันนารทไปยวังพวกยริว” เปโตรเปป็นเชยู่นนวันั้นในทยู่ามกลางพวกยริวหลายพวันคน แตยู่เขากจ็ถยกสยู่งไปหาโครเนลริ
อวัส คนสวัญชาตริโรม และไปหาคนตยู่างชาตริอทกมากมายเชยู่นกวัน และเขาไดด้เรทยนรยด้วยู่า “ซนที่งพระเจด้าไดด้ทรงชสาระแลด้ว 
เจด้าอยยู่าเรทยกวยู่าเปป็นของตด้องหด้าม”

เคยมทผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐททที่มทของประทานและไดด้รวับการเจริมผยด้หนนที่ง เขาเปป็นยริว และเขาถยกกดดวัน
อยยู่างมากใหด้ออกไปจากททที่ ๆ เขารวับใชด้ในฐานะผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐแกยู่คนทวัที่วไป ในททที่ ๆ เขาไดด้พยดกวับฝยงชน
มหาศาลพรด้อมกวับผลลวัพธห์ททที่พระเจด้าทรงโปรดอวยพร ใหด้ไปทสางานในทยู่ามกลางพวกยริวและสยู่งเสรริมงานมริชชวัที่น
เพมืที่อคนยริว เขามาขอคสาปรนกษาจากผม ผมกลยู่าววยู่าผมเชมืที่อวยู่าเขาจะชนะยริวไดด้มากกวยู่าขณะททที่ชนะคนอมืที่น ๆ อทก
หลายพวันคนในการประชรุมเพมืที่อประกาศขยู่าวประเสรริฐ หากเททยบกวับการททที่เขาจะเปป็นพยานแกยู่ยริวพวกเดทยวใน
ฐานะมริชชวันนารทชาวยริวคนหนนที่ง และมวันกจ็พริสยจนห์แลด้ววยู่าเปป็นความจรริง

ครริสเตทยนทรุกคนควรรยด้สนกถนงภาระของพระครริสตห์ททที่มทเพมืที่อ “คนทวันั้งโลก” และ “มนรุษยห์ทรุกคน” (มาระโก 
16:15) เขาควรรยด้สนกวยู่าถยกสยู่งไป เหมมือนผยด้รวับใชด้เหลยู่านวันั้นททที่ “ออกไปตามทางหลวงทวันั้งหลาย และรวบรวมทรุกคนททที่
พวกเขาไดด้พบ ทวันั้งเลวและดท” (มธ. 22:10) เราจะตด้อง “พาคนยากจน และคนพริการ และคนงยู่อย และคน
ตาบอดเขด้ามาททที่นทที่” (ลยกา 14:21)

เปาโลเขด้าหาเรมืที่องของการชนะจริตวริญญาณทวันั้งหลายดรุจนวักกรทฑาคนหนนที่งททที่วริที่งในการแขยู่งขวันหรมือการแขยู่ง
ในเกมกทฬาโอลริมปปิก มทมงกรุฎสสาหรวับผยด้ชนะ ดวังนวันั้นเขาจนงฝฝึกฝน เขาเสทยสละความเพลริดเพลริน การกรินเลทนั้ยง การ
พวักผยู่อนหยยู่อนใจททที่คนอมืที่นมท เพมืที่อททที่เขาจะไดด้ชนะ โอ การมทภาระอยยู่างจรริงจวังททที่จะพยายามเตจ็มททที่ ททที่จะแสวงหาทรุก
โอกาส ททที่จะรวักคนบาปทรุกคน และททที่จะหลทกเลทที่ยงสริที่งฉรุดรวันั้งหรมือสริที่งททที่ชวนใหด้ไขวด้เขวทรุกอยยู่างททที่อาจขวัดขวางเราไมยู่
ใหด้ชนะผยด้ททที่หลงหาย ททที่จะชนะทรุกคนททที่ทสาไดด้!

จงระลนกถนงผยด้เลทนั้ยงแกะคนนวันั้นททที่มทแกะปลอดภวัยอยยยู่เกด้าสริบเกด้าตวัว ซนที่งออกไปเททที่ยวตามหาแกะหลงตวัวเดทยว
นวันั้น เราควรอยากไดด้ทรุกคน

เปาโลกลวัววยู่าตนจะเปป็น “คนททที่ใชด้การไมยู่ไดด้” ไมยู่ใชยู่ถยกขวับออกจากครอบครวัวของพระเจด้า ไมยู่ใชยู่พลาด
สวรรคห์ไป ไมยู่ใชยู่สยญเสทยความรอด ไมยู่เลย แตยู่จะเปป็นอยยู่างไรหากวยู่าเขา ผยด้ซนที่งถยกใชด้การอยยู่างยริที่งใหญยู่ จะถยกกวันออก



ไปพด้นทางในฐานะนวักเทศนห์? จะเปป็นอยยู่างไรหากฤทธริธิ์เดชนวันั้นถยกถอนออกไป? จะเปป็นอยยู่างไรหากเครมืที่องมมือชรินั้นนทนั้
เรริที่มเทอะทะ ไมยู่เหมาะททที่จะใชด้งานจนองคห์เจด้านายทรงวางมวันไวด้ตยู่างหาก เพมืที่อททที่จะใชด้เครมืที่องมมือชรินั้นอมืที่นททที่ถนวัดมมือ
มากกวยู่า เหมาะททที่จะใชด้งานมากกวยู่า? คงนยู่าเศรด้าเมมืที่อชายผยด้นวันั้นททที่เคยชนะจริตวริญญาณมากมายจะกลายเปป็นเพทยง 
“ครยสอนพระควัมภทรห์” ททที่ชนะไมยู่กทที่คน หรมือเมมืที่อคน ๆ หนนที่งซนที่งไดด้รวับการเจริมอยยู่างยริที่งใหญยู่กลายเปป็นผยด้หมดฤทธริธิ์เดช
และเกริดผลนด้อยมาก! ตด้นมะเดมืที่อนวันั้นททที่ไมยู่มทผลกจ็ถยกแชยู่งสาป (มาระโก 11:13) และไมยู่อาจออกผลไดด้อทกเปป็นนริตยห์ 
เราจนงควรเกรงกลวัว เหมมือนอยยู่างททที่เปาโลเกรงกลวัว วยู่าพระเจด้าอาจทรงวางคนงานททที่ไมยู่แยแสไวด้ตยู่างหาก คนททที่
หมดความกระตมือรมือรด้นอวันบรริสรุทธริธิ์แลด้ว คนททที่ไมยู่แสวงหาททที่จะจยู่ายราคาใดเพมืที่อฤทธริธิ์เดชแลด้ว ไมยู่รวักคนบาปททที่หลง
หายทรุกคนดด้วยความหยู่วงใยอวันบรริสรุทธริธิ์ คนททที่ปลยู่อยใหด้ธรรมชาตริฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังมทททที่อยยยู่มากเกรินไปในชทวริตของตน!



1 โครรินธธ 10
ขจ้อ 1-15:

10:1 ยริที่งกวยู่านวันั้น พทที่นด้องทวันั้งหลาย ขด้าพเจด้าไมยู่อยาก
ใหด้พวกทยู่านขาดความรยด้ วยู่าบรรพบรุรรุษทรุกคนของ
พวกเราไดด้อยยยู่ใตด้เมฆนวันั้น และไดด้ผยู่านเขด้าไปในทะเล
นวันั้นทรุกคน
10:2 และทรุกคนไดด้รวับบวัพตริศมาเขด้าสยู่วนกวับโมเสส
ในเมฆนวันั้นและในทะเลนวันั้น
10:3 และทรุกคนไดด้รวับประทานอาหารฝฝ่ายจริต
วริญญาณอวันเดทยวกวัน
10:4 และทรุกคนไดด้ดมืที่มนนั้สาฝฝ่ายจริตวริญญาณอวัน
เดทยวกวัน เพราะวยู่าพวกเขาไดด้ดมืที่มจากศริลาฝฝ่ายจริต
วริญญาณททที่ตริดตามพวกเขามา และศริลานวันั้นคมือพระ
ครริสตห์
10:5 แตยู่สสาหรวับหลายคนในพวกเขา พระเจด้าไมยู่พอ
พระทวัย ดด้วยวยู่าพวกเขาถยกควที่สาเสทยในถริที่นทรุรกวันดาร
10:6 บวัดนทนั้สริที่งเหลยู่านทนั้ไดด้เปป็นตวัวอยยู่างตยู่าง ๆ สสาหรวับ
พวกเรา เพมืที่อททที่พวกเราจะไมยู่โลภอยากไดด้สริที่งตยู่าง ๆ 
ททที่ชวัที่วรด้าย เหมมือนพวกเขาไดด้โลภดด้วย
10:7 และพวกทยู่านอยยู่าเปป็นคนไหวด้รยปเคารพ 
เหมมือนอยยู่างบางคนในพวกเขาเปป็น ตามททที่มทเขทยนไวด้
แลด้ววยู่า ‘ประชากรกจ็นวัที่งลงกรินและดมืที่ม และลรุกขนนั้น
เลยู่นสนรุกกวัน’
10:8 และอยยู่าใหด้พวกเรากระทสาลยู่วงประเวณท 
เหมมือนอยยู่างบางคนในพวกเขาไดด้กระทสา และลด้ม
ตายในววันเดทยวเปป็นจสานวนสองหมมืที่นสามพวันคน

10:9 และอยยู่าใหด้พวกเราลองดทพระครริสตห์ เหมมือน
อยยู่างบางคนในพวกเขาไดด้ลองดทเชยู่นกวัน และถยก
ทสาลายดด้วยบรรดางยรด้าย
10:10 และอยยู่าใหด้พวกทยู่านบยู่น เหมมือนอยยู่างบาง
คนในพวกเขาไดด้บยู่นดด้วย และถยกทสาลายดด้วยองคห์
เพชฌฆาต
10:11 บวัดนทนั้สริที่งเหลยู่านทนั้ทวันั้งสรินั้นไดด้บวังเกริดแกยู่พวกเขา
เพมืที่อเปป็นตวัวอยยู่างตยู่าง ๆ และสริที่งเหลยู่านทนั้ไดด้ถยกบวันทนก
ไวด้เพมืที่อเตมือนสตริพวกเรา ผยด้ซนที่งบรรดายรุคสรุดทด้ายของ
โลกกสาลวังมาถนง
10:12 เหตรุฉะนวันั้นจงใหด้คนททที่คริดวยู่าตวัวเองยมืนมวัที่นคง
แลด้วระววังใหด้ดท เกรงวยู่าเขาจะลด้มลง
10:13 ไมยู่มทการทดลองใด ๆ เกริดขนนั้นกวับพวกทยู่าน 
นอกเหนมือจากการทดลองซนที่งเคยเกริดกวับมนรุษยห์ทวันั้ง
หลาย แตยู่พระเจด้าทรงสวัตยห์ซมืที่อ ผยด้จะไมยู่ทรงอนรุญาต
ใหด้พวกทยู่านถยกทดลองเกรินกวยู่าททที่พวกทยู่านจะ
สามารถทนไดด้ แตยู่พรด้อมกวับการทดลองนวันั้น จะ
โปรดใหด้มททางททที่จะหลบหนทไดด้ดด้วย เพมืที่อพวกทยู่านจะ
สามารถทนไดด้
10:14 เหตรุฉะนวันั้น พวกททที่รวักอยยู่างยริที่งของขด้าพเจด้า จง
หนทไปจากการไหวด้รยปเคารพ
10:15 ขด้าพเจด้าพยดเหมมือนอยยู่างพยดกวับพวกคนททที่มท
ปฝญญา พวกทยู่านจงพริจารณาสริที่งททที่ขด้าพเจด้าพยดนวันั้น
เถริด



“จงใหจ้คนททที่คริดวล่าตจัวเองยมืนมจัที่นคงแลจ้วระวจังใหจ้ดท 
เกรงวล่าเขาจะลจ้มลง”: ตจัวอยล่างของชนชาตริอริสราเอล

บทททที่สริบสานตยู่อใจความเดริมของขด้อพระคสาลยู่าสรุดในบทททที่แลด้ว เปาโลกลวัววยู่าตนจะเปป็นคนททที่ใชด้การไมยู่ไดด้ 
บวัดนทนั้อวัครทยตผยด้ไดด้รวับการดลใจทยู่านนทนั้บอกเราวยู่าชนชาตริอริสราเอล ซนที่งพระเจด้าทรงอวยพรมากมายขนาดนวันั้น ไดด้ลด้ม
ในบาปและภวัยพริบวัตริ และชนชาตริอริสราเอลทวันั้งหมดนวันั้นไดด้กรินมานาจากสวรรคห์ทรุกววัน ซนที่งเปป็นภาพของครริสเตทยนททที่
ดสารงชทวริตโดยพนที่งพระครริสตห์ ผยด้ทรงเปป็นอาหารแหยู่งชทวริต โดยรวับการเลทนั้ยงดยจากพระองคห์และพระวจนะของ
พระองคห์ พวกเขาทรุกคนไดด้ดมืที่มจากนนั้สาททที่ไหลลด้นนวันั้นททที่ทะลวักออกมาจากศริลานวันั้นในถริที่นทรุรกวันดาร และศริลานวันั้นเปป็น
ภาพของพระเยซยครริสตห์ เราจสาไดด้วยู่าพระเยซยตรวัสไวด้ในยอหห์น 7:37-39:

“ในววันสรุดทด้าย ววันใหญยู่แหยู่งเทศกาลเลทนั้ยงนวันั้น พระเยซยทรงยมืนและรด้อง โดยตรวัสวยู่า “ถด้าผยด้ใดกระหาย จง
ใหด้ผยด้นวันั้นมาหาเราและดมืที่ม ผยด้ททที่เชมืที่อในเรา ตามททที่พระควัมภทรห์ไดด้กลยู่าวไวด้แลด้ววยู่า ‘จากภายในผยด้นวันั้น บรรดาแมยู่นนั้สาแหยู่ง
นนั้สาประกอบดด้วยชทวริตจะไหลออกมา’” (แตยู่พระองคห์ตรวัสสริที่งนทนั้เรมืที่องพระวริญญาณ ซนที่งคนทวันั้งหลายททที่เชมืที่อในพระองคห์
จะไดด้รวับ ดด้วยวยู่าพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ยวังไมยู่ถยกประทานใหด้ เพราะพระเยซยยวังมริไดด้รวับสงยู่าราศท)”

ดวังนวันั้นชทวริตครริสเตทยนจนงถยกแสดงภาพวยู่าเปป็นเหมมือนลยกหลานของอริสราเอลททที่ออกจากอทยริปตห์และตริดตาม
พระครริสตห์ในถริที่นทรุรกวันดารนวันั้น โอ ศริลานวันั้นเปป็นภาพของพระครริสตห์ แหลยู่งแหยู่งชทวริตของเรา และฤทธริธิ์เดชพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธิ์ซนที่งถยกยมืที่นเสนอ และเสาไฟนวันั้นในเวลากลางคมืน ซนที่งนสาลยกหลานของอริสราเอล และเมฆกด้อนหนนที่ง
ตอนกลางววัน เปป็นภาพของพระวริญญาณของพระเจด้าผยด้เสดจ็จไปกวับครริสเตทยนทวันั้งหลาย และดวังนวันั้นเราจนงตด้องเรทยน
รยด้จากความผริดพลาดเหลยู่านวันั้นของชนชาตริอริสราเอล ผยด้ซนที่งเคยเดรินทางในถริที่นทรุรกวันดาร เหมมือนอยยู่างเราตอนนทนั้ 
พวกเขาบางคนไดด้รวับความรอดอยยู่างแทด้จรริง พวกเขาทรุกคนควรททที่จะรวับความรอดนวันั้น แตยู่ในฐานะคนกลรุยู่มหนนที่ง 
พวกเขาเปป็นภาพของครริสเตทยนทวันั้งหลายในชทวริตครริสเตทยน

แตยู่แมด้จะไดด้รวับการทรงนสา การชยู่วยใหด้รอดพด้น การเลทนั้ยงดยอวันแสนมหวัศจรรยห์ทวันั้งหมดนวันั้น จากพระเจด้าผยด้
ไดด้ทรงชยู่วยพวกเขาใหด้รอดและดยแลรวักษาพวกเขาในถริที่นทรุรกวันดาร ยริวเหลยู่านทนั้หลายคนไดด้ลด้มในบาปและทนทรุกขห์
 “แตยู่กวับหลายคนในพวกเขา พระเจด้าไมยู่พอพระทวัย ดด้วยวยู่าพวกเขาถยกควที่สาเสทยในถริที่นทรุรกวันดาร” (ขด้อ 5) และเรา
ถยกบอกอยยู่างชวัดแจด้งวยู่า “บวัดนทนั้สริที่งเหลยู่านทนั้ไดด้เปป็นตวัวอยยู่างตยู่าง ๆ สสาหรวับพวกเรา เพมืที่อททที่พวกเราจะไมยู่โลภอยากไดด้
สริที่งตยู่าง ๆ ททที่ชวัที่วรด้าย เหมมือนพวกเขาไดด้โลภดด้วย” (ขด้อ 6)

บาปอะไรบด้างททที่เปป็นความยยู่อยยวับสสาหรวับชนชาตริอริสราเอลในตอนนวันั้น?
(1) บางคนไดด้ลด้มเขด้าในการไหวด้รยปเคารพ พวกเขาทสารยปลยกววัวทองคสาขนนั้นมาและนวัที่งลงเพมืที่อกรินและดมืที่ม

และลรุกขนนั้นเพมืที่อเลยู่น และครริสเตทยนทวันั้งหลายกจ็ตกอยยยู่ในอวันตรายของการไหวด้รยปเคารพ แนยู่นอนวยู่าเราไมยู่คริดวยู่ามวัน
เปป็นเรมืที่องททที่จรริงจวังเลย พระเจด้าจะประทานบวัญญวัตริขด้อแรกและขด้อททที่สองของบวัญญวัตริสริบประการนวันั้นวยู่าเราตด้องไมยู่มท



พระอมืที่นตยู่อหนด้าพระองคห์และจะตด้องไมยู่ทสารยปเคารพใด ๆ หรมือ หากไมยู่มทความจสาเปป็นเลยททที่เราตด้องพริจารณาหรมือ
เกรงกลวัว? เราไดด้รวับคสาบวัญชานวันั้นใน 1 ยอหห์น 5:21 วยู่า “จงรวักษาตวัวพวกทยู่านใหด้พด้นจากบรรดารยปเคารพเถริด” 
เราถยกเตมือนใหด้ระววังการงานของเนมืนั้อหนวัง และการไหวด้รยปเคารพกจ็ถยกกลยู่าวถนงโดยเฉพาะ (กท. 5:20) 

ในโคโลสท 3:5 “ความโลภ ซนที่งเปป็นการไหวด้รยปเคารพ” ถยกใสยู่ไวด้เคทยงขด้างการลยู่วงประเวณทและบาปอมืที่น ๆ 
ททที่เลวรด้าย ดวังนวันั้นความโลภจนงเปป็นการไหวด้รยปเคารพ ครริสเตทยนจสานวนมากใหด้ครริสตจวักรของตนหรมือนริกายของตน
มากยู่อนองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า หลายคนเนด้นเรมืที่องการใหด้ความเคารพแกยู่พระนริเวศของพระเจด้าแทนททที่จะเคารพ
ยสาเกรงพระเจด้า หลายคนททที่ไมยู่เชมืที่อ “หลวักขด้อเชมืที่อของเหลยู่าอวัครทยต” กจ็ทยู่องมวันในววันอาทริตยห์เพราะวยู่ามวันเปป็นสยู่วน
หนนที่งของศาสนาแบบทางการของพวกเขา และพวกเขาไมยู่นมวัสการพระเจด้าเลยสวักนริดแตยู่นมวัสการครริสตจวักรหนนที่ง
และรยปแบบหนนที่งของศาสนา นวัที่นชยู่วยทสาใหด้จริตใจของพวกเขาสงบลงและชยู่วยผยู่อนคลายจริตสสานนกผริดชอบของ
พวกเขา ครริสเตทยนจสานวนมากจะพบวยู่าเหลยู่าศริษยาภริบาลและเหลยู่าผยด้นสาประจสานริกายจะถมือวยู่าเขาเปป็นคนททที่
บาปหนาหากเขาไมยู่จงรวักภวักดทตยู่อนริกายนวันั้น ๆ หากเขาไมยู่สนวับสนรุน “โปรแกรมนวันั้น” หากเขาไมยู่บยชารยปเคารพ
ประจสานริกายนวันั้น ผยด้นสาประจสานริกายจสานวนมากจนงเทยู่ากวับกลยู่าววยู่า “พระไดอานยู่าของชาวเอเฟซวัสเปป็นใหญยู่” และ
รยปเคารพของพวกเขาและกลไกประจสานริกายของพวกเขากจ็เปป็นรยปเคารพหนนที่งอยยู่างแทด้จรริงเหมมือนกวับศาลเจด้า
เหลยู่านวันั้นและเทวรยปททที่ยริที่งใหญยู่กวยู่าของพระไดอานยู่าททที่เมมืองเอเฟซวัส โอ ความโลภและการรวักความสนรุกสนาน และ
การใหด้ครอบครวัวมากยู่อนพระเจด้า-สริที่งเหลยู่านทนั้เปป็นรยปเคารพ เหมมือนอยยู่างเอลท ผยด้ซนที่งพระเจด้าตรวัสวยู่า “เจด้าใหด้เกทยรตริ
พวกลยกชายของเจด้ามากกวยู่าเรา” มทความผริดฐานไหวด้รยปเคารพ ในการทสาเชยู่นนวันั้น บางคนกจ็ทสาตามอยยู่างพวกยริวททที่
เคยบยชารยปลยกววัวทองคสานวันั้น

(2) การลยู่วงประเวณทเปป็นการทดลองหนนที่งซนที่งมาสยยู่ชนชาตริอริสราเอลอยยยู่ตลอด พวกเขาถยกนสาเขด้าสยยู่บาปโดย
เหลยู่าธริดาของมทเดทยนภายใตด้การนสาของบาลาอวัมผยด้พยากรณห์เทจ็จนวันั้น โอ ครริสเตทยนทรุกคนควรเผชริญหนด้าขด้อเทจ็จ
จรริงอวันศวักดริธิ์สริทธริธิ์ททที่วยู่าเขามทรยู่างกายแบบเนมืนั้อหนวังตามธรรมชาตริ ททที่มาพรด้อมกวับการทดลองและแรงกดดวันและ
ความปรารถนาเหลยู่านวันั้นของเนมืนั้อหนวัง และเขาตด้องประหารการกระทสาเหลยู่านวันั้นของเนมืนั้อหนวัง นวัที่นเปป็นทางไปสยยู่
ความยยู่อยยวับ เหมมือนททที่มวันเคยเปป็นกวับชนชาตริอริสราเอล

(3) พวกเขา “ทดลองพระครริสตห์” นวัที่นคมือ พวกเขาทดสอบความอดทนของพระเจด้าและทสาใหด้พระองคห์
ทรุกขห์พระทวัยกวับการพรที่สาบยู่นของพวกเขาในกวันดารวริถท 21:5-9 พวกเขาบางคนจนงถยกทสาลายโดยเหลยู่างยรด้าย พวกททที่
พรที่สาบยู่น พวกททที่พนมพสา คนเหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่พอใจกวับสยู่วนททที่ตนไดด้รวับ คนเหลยู่านวันั้นททที่หงรุดหงริด จนงทดลองพระเจด้าและมท
ความผริดในบาปเดทยวกวันนวันั้นซนที่งชนชาตริอริสราเอลเคยมทความผริด

แตยู่มทการรวับประกวันอวันเปปีฝั่ยมสรุขตรงนทนั้ ไมยู่มทผยด้ใดจะถยกทดลองเกรินขทดจสากวัดททที่พระเจด้าผยด้ทรงรวักทรงตวันั้งไวด้ 
อยยู่าใหด้ผยด้ใดคริดวยู่าตนถยกทดลองและไดด้รวับความทรุกขห์ใจมากกวยู่าคนอมืที่น ๆ และจสาไวด้วยู่าพระเจด้าทรงสวัตยห์ซมืที่อ 



พระองคห์จะไมยู่ทรงยอมใหด้ครุณถยกทดลองเกรินกวยู่าททที่ครุณจะทนไหว หากครุณทยลขอและไดด้รวับความชยู่วยเหลมือจาก
พระองคห์ พรด้อมกวับการทดลองพระเจด้าจะทรงจวัดหาทางหนทใหด้ดด้วย

เปโตรในสวนเกทเสมนทไดด้รวับคสาทรงเตมือนวยู่า “จงเฝป้าระววังและอธริษฐาน เพมืที่อพวกทยู่านจะไมยู่เขด้าในการ
ทดลอง จริตวริญญาณพรด้อมแลด้วกจ็จรริง แตยู่เนมืนั้อหนวังยวังอยู่อนกสาลวัง” เปโตรไมยู่จสาเปป็นตด้องสบถและสาบานและปฏริเสธ
พระผยด้ชยู่วยใหด้รอด หากเขาไดด้อธริษฐานอยยู่างททที่เขาควรกระทสา เขากจ็คงไดด้รวับการชยู่วยใหด้รอดพด้นไปแลด้ว ครุณกจ็เชยู่น
กวัน บางครวันั้งบางคราว เมมืที่อทบทวนคสาเตมือนททที่จรริงจวังขด้างบนและเมมืที่อสรรุปรวมทวันั้งหมด เรากจ็ถยกเตมือนอทกหนวยู่า “จง
หนทจากการไหวด้รยปเคารพ!” จงระววังใหด้ดท อยยู่าใหด้สริที่งใดมากยู่อนพระเจด้า

นวัที่นเปป็นอทกวริธทในการกลยู่าวสริที่งททที่พระเยซยตรวัสไวด้ในลยกา 14:26,27,
“ถด้าผยด้ใดมาหาเรา และไมยู่เกลทยดชวังบริดาของตน และมารดา และภรรยา และบรุตรทวันั้งหลาย และพทที่นด้อง

ชาย และพทที่นด้องหญริง ใชยู่แลด้ว และชทวริตของตนเองดด้วย ผยด้นวันั้นจะเปป็นสาวกของเราไมยู่ไดด้ และผยด้ใดกจ็ตามททที่ไมยู่แบก
กางเขนของตน และตามเรามา จะเปป็นสาวกของเราไมยู่ไดด้”

และอทกครวันั้งในขด้อ 33 ในบทเดทยวกวันนวันั้น พระเยซยตรวัสวยู่า “เชยู่นนวันั้นแหละ ผยด้ใดกจ็ตามในพวกทยู่านททที่มริไดด้
สละสริที่งสารพวัดททที่ตนมทอยยยู่ ผยด้นวันั้นจะเปป็นสาวกของเราไมยู่ไดด้” จงระววังใหด้ดท เกรงวยู่าผยด้นสาบางคนอาจเปป็นททที่รวักมากกวยู่า
พระเจด้า จงระววังใหด้ดทเกรงวยู่าครริสตจวักรนวันั้นซนที่งเปป็นททที่ ๆ ครุณไดด้พบพระครริสตห์และไดด้รวับการอวยพร จะอยยยู่ในความ
คริดของครุณมากกวยู่าพระครริสตห์องคห์นวันั้นผยด้ทรงอยยยู่เบมืนั้องหลวังสริที่งดท ๆ ทรุกอยยู่าง จงระววังใหด้ดทเกรงวยู่าสริที่งดท ๆ เหลยู่านวันั้นททที่
พระเจด้าประทานใหด้-เงรินทอง งาน บด้าน ธรุรกริจ-กลายเปป็นสริที่งททที่มทความสสาควัญมากกวยู่าพระเจด้าองคห์นวันั้นผยด้ทรงจวัดหา
สริที่งสารพวัด พระเจด้าองคห์นวันั้นผยด้ทรงเลทนั้ยงนกกระจอกและทรงตกแตยู่งดอกลริลลทที่เพมืที่อลยกของพระองคห์ทรุกคน

เราทรุกคนควรทบทวนพระคสาสริบหด้าขด้อขด้างบนนวันั้นอทกครวันั้งและเปป็นผยด้มทสตริปฝญญาและตวัดสรินใหด้ดทวยู่า
พระเจด้าไดด้ตรวัสอะไรแกยู่เราตรงนทนั้

____________
ขจ้อ 16-22:

10:16 ถด้วยแหยู่งพระพรซนที่งพวกเราขอพระพรนวันั้น 
ถด้วยนวันั้นเปป็นการมทสยู่วนรยู่วมในพระโลหริตของพระ
ครริสตห์มริใชยู่หรมือ ขนมปฝงซนที่งพวกเราหวักนวันั้น ขนมปฝง
นวันั้นเปป็นการมทสยู่วนรยู่วมในพระกายของพระครริสตห์
มริใชยู่หรมือ
10:17 ดด้วยวยู่าพวกเราซนที่งเปป็นหลายคน กจ็เปป็น
ขนมปฝงกด้อนเดทยว และเปป็นรยู่างกายเดทยว เพราะวยู่า

พวกเราทรุกคนเปป็นผยด้เขด้าสยู่วนในขนมปฝงกด้อนเดทยว
นวันั้น
10:18 จงดยพวกอริสราเอลตามเนมืนั้อหนวังเถริด พวกเขา
ซนที่งรวับประทานของททที่บยชาแลด้วนวันั้น กจ็เปป็นผยด้เขด้าสยู่วนใน
แทยู่นบยชานวันั้นมริใชยู่หรมือ
10:19 ถด้าอยยู่างนวันั้นแลด้วขด้าพเจด้าจะวยู่าอะไร รยป
เคารพนวันั้นศวักดริธิ์สริทธริธิ์หรมือ หรมือสริที่งซนที่งถวายบยชาแกยู่รยป



เคารพตยู่าง ๆ นวันั้นเปป็นของศวักดริธิ์สริทธริธิ์หรมือ
10:20 แตยู่ขด้าพเจด้ากลยู่าววยู่า สริที่งเหลยู่านวันั้น ซนที่งพวกคน
ตยู่างชาตริถวายบยชา พวกเขากจ็ถวายบยชาแกยู่พวกผท
ปปีศาจ และไมยู่ไดด้ถวายแดยู่พระเจด้า และขด้าพเจด้าไมยู่
ปรารถนาใหด้พวกทยู่านมทสยู่วนรยู่วมกวับพวกผทปปีศาจ
10:21 พวกทยู่านจะดมืที่มจากถด้วยขององคห์พระผยด้เปป็น

เจด้าและจากถด้วยของพวกผทปปีศาจไมยู่ไดด้ พวกทยู่านจะ
เปป็นผยด้เขด้าสยู่วนของโตบ๊ะขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้าและททที่
โตบ๊ะของพวกผทปปีศาจกจ็ไมยู่ไดด้
10:22 พวกเราจะยวัที่วยรุองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าใหด้ทรงหนง
หวงหรมือ พวกเรามทฤทธริธิ์มากกวยู่าพระองคห์หรมือ

พริธทระลนกถนงองคธพระผถูจ้เปป็นเจจ้า เปป็นเครมืที่องเตมือนใจอยถูล่เสมอ
ถนงความแตกตล่างระหวล่างพระครริสตธกจับโลก

“ถด้วยแหยู่งพระพรซนที่งพวกเราขอพระพรนวันั้น ถด้วยนวันั้นเปป็นการมทสยู่วนรยู่วมในพระโลหริตของพระครริสตห์มริใชยู่
หรมือ ขนมปฝงซนที่งพวกเราหวักนวันั้น ขนมปฝงนวันั้นเปป็นการมทสยู่วนรยู่วมในพระกายของพระครริสตห์มริใชยู่หรมือ…พวกเราจะยวัที่ว
ยรุองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าใหด้ทรงหนงหวงหรมือ พวกเรามทฤทธริธิ์มากกวยู่าพระองคห์หรมือ” (ขด้อ 16,22) หลวังจากเตมือนใจเรา
เกทที่ยวกวับการทดลองและบยู่วงแรด้วของซาตานซนที่งคอยดวักเลยู่นงานครริสเตทยน เหมมือนกวับททที่พวกมวันเคยเลยู่นงาน
ชนชาตริอริสราเอลในถริที่นทรุรกวันดาร (ขด้อ 1-12) พริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้ากจ็ถยกแสดงเพมืที่อเปป็นการขอรด้องอยยยู่
เสมอใหด้มทการแยกออกและการดสาเนรินชทวริตททที่บรริสรุทธริธิ์ ถด้วยนวันั้นททที่พริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าแสดงภาพพระ
โลหริตของพระครริสตห์ททที่หลวัที่งรรินเพมืที่อเรามริใชยู่หรมือ? และขนมปฝงนวันั้น มวันแสดงภาพวยู่าเราเปป็นผยด้เขด้าสยู่วนกวับพระครริสตห์ 
ผยด้ทรงเปป็นอาหาร (ขนมปฝง) แหยู่งชทวริต และตวัวเราเองเปป็นขนมปฝงกด้อนเดทยวกวันนวันั้นมริใชยู่หรมือ? ดวังนวันั้นพวกปรุโรหริต
และคนเลวทของชนชาตริอริสราเอล ซนที่งเปป็นแบบอยยู่างของเรา เมมืที่อพวกเขากรินเครมืที่องบยชาเหลยู่านวันั้นททที่ถยกถวายแดยู่
พระเจด้า กจ็ระบรุตวัวพวกเขาเองวยู่าเปป็นของพระเจด้า แตยู่พระเจด้าทรงบรริสรุทธริธิ์ ประชากรของพระองคห์จนงตด้องบรริสรุทธริธิ์
และควรแยกออกและแตกตยู่าง

แตยู่ชยู่างเปป็นภาพททที่ตรงขด้ามกวันจรริง ๆ ระหวยู่างการฆยู่าบยชาของพวกคนนวับถมือพระอมืที่นททที่ทสาเพมืที่อรยปเคารพ
ทวันั้งหลายของพวกเขา กวับพริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของเรา เปป็นความจรริงททที่วยู่าพวกรยปเคารพททที่ทสาจากไมด้หรมือ
หรินไมยู่มทฤทธริธิ์อะไรเลย แตยู่พวกมวันเปป็นตวัวแทนของพวกปปีศาจ ดวังนวันั้นในททที่นทนั้อทกหนอวัครทยตผยด้ไดด้รวับการดลใจทยู่านนทนั้
จนงพยดถนงเรมืที่องอาหารททที่ถวายแกยู่รยปเคารพ ซนที่งเขาพยดไปแลด้วในบทททที่ 8 อยยู่าถมือวยู่ารยปเคารพเปป็นเรมืที่องเลจ็กเดจ็ดขาด: 
มวันเปป็นตวัวแทนของพวกปปีศาจ เพราะวยู่าศาสนาเททยมเทจ็จทวันั้งหลายตยู่อตด้านพระเจด้าและเปป็นศวัตรยของความเชมืที่อ
แบบครริสเตทยน มทแตยู่พวกคนไมยู่เชมืที่อททที่โงยู่เขลาและวริปรริตททที่สามารถรบเรด้าเราใหด้รวมศาสนาของครริสเตทยนกวับ
ศาสนาของคนนวับถมือพระอมืที่นเขด้าดด้วยกวันเพมืที่อทสาใหด้เกริดศาสนาสากลหนนที่งเดทยว นวัที่นเปป็นสริที่งททที่สวัตวห์รด้ายนวันั้นและผยด้
พยากรณห์เทจ็จนวันั้นจะทสาในสมวัยความทรุกขห์ลสาบากนวันั้น และศาสนาเทจ็จนวันั้น แมยู่ของหญริงโสเภณททวันั้งหลายในวริวรณห์ 
17 จะมนนเมาดด้วยโลหริตของพวกวริสรุทธริชนและทสาการลยู่วงประเวณทกวับเหลยู่ากษวัตรริยห์แหยู่งแผยู่นดรินโลก การนมวัสการ



พระครริสตห์และการบยชาพญามารไมยู่อาจเขด้ากวันไดด้เลย การททที่คน ๆ หนนที่งรวับประทานในพริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็น
เจด้าและจากนวันั้นกจ็กรินเนมืนั้อททที่ถวายใหด้แกยู่รยปเคารพแลด้วและดมืที่มนนั้สาองรุยู่นททที่ถวายใหด้แกยู่พวกรยปเคารพ โดยตระหนวักวยู่า
มวันเปป็นของไหวด้รยปเคารพจรริง ๆ กจ็หมริที่นประมาทพระเจด้า พระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้าททที่หวงแหน และการททที่
ครริสเตทยนคนใดจะเปป็นมริตรกวับคนไมยู่เชมืที่อททที่ถมือแนวคริดสมวัยใหมยู่นริยมหรมือเสรทนริยมและการททที่เขาปฏริเสธขยู่าว
ประเสรริฐและพระครริสตห์แหยู่งขยู่าวประเสรริฐนวันั้น กจ็นสามาซนที่งพระพริโรธของพระเจด้าผยด้หวงแหน 2 ยอหห์น 9-11 เตมือน
เชยู่นนวันั้น:

“ผยด้ใดกจ็ตามททที่ละเมริดและไมยู่ดสารงอยยยู่ในหลวักคสาสอนของพระครริสตห์ กจ็ไมยู่มทพระเจด้า ผยด้ใดททที่ดสารงอยยยู่ในหลวัก
คสาสอนของพระครริสตห์ ผยด้นวันั้นกจ็มททวันั้งพระบริดาและพระบรุตร ถด้ามทผยด้ใดมาหาพวกทยู่านและไมยู่นสาหลวักคสาสอนนทนั้มาดด้วย
อยยู่ารวับเขาไวด้ใหด้เขด้ามาในบด้านของพวกทยู่าน และอยยู่าขอพระเจด้าอวยพรใหด้เขาเลย เพราะวยู่าผยด้ททที่ขอพระเจด้า
อวยพรใหด้เขา กจ็เปป็นผยด้เขด้าสยู่วนในบรรดาการกระทสาชวัที่วรด้ายของเขานวันั้น”

และการชมืที่นชม หรมือยกยยู่อง หรมือยรินั้มใหด้การบยชาพระอมืที่นกจ็ทสาใหด้พระเจด้าหวงแหน ไมยู่แปลกททที่หลายคนททที่
รวับประทานในพริธทระลนกนวันั้นอยยู่างไมยู่สมควรททที่เมมืองโครรินธห์ถยกพากลวับบด้านไปกยู่อนเวลาอวันควร และหลายคนกจ็อยู่อน
กสาลวัง (1 คร. 11:30)

____________
ขจ้อ 23-33:

10:23 สริที่งสารพวัดกจ็ถยกตด้องตามพระราชบวัญญวัตริ
สสาหรวับขด้าพเจด้า แตยู่ไมยู่ใชยู่ทรุกสริที่งททที่ใหด้ประโยชนห์ สริที่ง
สารพวัดกจ็ถยกตด้องตามพระราชบวัญญวัตริสสาหรวับ
ขด้าพเจด้า แตยู่ไมยู่ใชยู่ทรุกสริที่งจะทสาใหด้เจรริญขนนั้น
10:24 อยยู่าใหด้ผยด้ใดเหจ็นแกยู่ประโยชนห์ของตวัวเอง แตยู่
จงใหด้ทรุกคนเหจ็นแกยู่ประโยชนห์ของคนอมืที่น
10:25 สริที่งใดกจ็ตามททที่ถยกขายตามตลาดเนมืนั้อนวันั้น สริที่ง
นวันั้นรวับประทานไดด้ โดยไมยู่ตด้องถามอะไรโดยเหจ็นแกยู่
ใจวรินริจฉวัยผริดและชอบ
10:26 เพราะวยู่า ‘แผยู่นดรินโลกเปป็นขององคห์พระผยด้
เปป็นเจด้า และบรรดาสรรพสริที่งในนวันั้น’
10:27 ถด้าคนใดของพวกเขาททที่ไมยู่เชมืที่อจะเชริญพวก
ทยู่านไปในงานเลทนั้ยง และพวกทยู่านเตจ็มใจไป สริที่งใด

กจ็ตามททที่ตวันั้งไวด้ตรงหนด้าพวกทยู่าน จงรวับประทานเถริด 
โดยไมยู่ตด้องถามอะไรโดยเหจ็นแกยู่ใจวรินริจฉวัยผริดและ
ชอบ
10:28 แตยู่ถด้าคนใดกลยู่าวแกยู่พวกทยู่านวยู่า “สริที่งนทนั้ไดด้
ถยกถวายบยชาแกยู่รยปเคารพตยู่าง ๆ แลด้ว” อยยู่ารวับ
ประทาน เพราะเหจ็นแกยู่คนททที่แสดงใหด้เหจ็นนวันั้น และ
เพราะเหจ็นแกยู่ใจวรินริจฉวัยผริดและชอบ เพราะวยู่า 
‘แผยู่นดรินโลกเปป็นขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า และ
บรรดาสรรพสริที่งในนวันั้น’
10:29 ใจวรินริจฉวัยผริดและชอบนวันั้น ขด้าพเจด้ากลยู่าววยู่า 
ไมยู่ใชยู่ของทยู่านเอง แตยู่ของอทกคนนวันั้น ดด้วยวยู่าทสาไม
เสรทภาพของขด้าพเจด้าถยกตวัดสรินโดยใจวรินริจฉวัยผริดและ
ชอบของอทกคนหนนที่งเลยู่า



10:30 เพราะถด้าขด้าพเจด้าโดยพระครุณเปป็นผยด้เขด้าสยู่วน 
ทสาไมขด้าพเจด้าจนงถยกกลยู่าวรด้ายเพราะสริที่งซนที่งขด้าพเจด้า
ขอบพระครุณสสาหรวับมวันเลยู่า
10:31 เหตรุฉะนวันั้นไมยู่วยู่าพวกทยู่านจะรวับประทาน 
หรมือจะดมืที่ม หรมือพวกทยู่านจะทสาอะไรกจ็ตาม จง
กระทสาสริที่งสารพวัดเพมืที่อเปป็นการถวายสงยู่าราศทแดยู่
พระเจด้า

10:32 อยยู่าเปป็นเหตรุใหด้ผยด้ใดหลงผริดไป ทวันั้งตยู่อพวกยริว
หรมือตยู่อพวกคนตยู่างชาตริ หรมือตยู่อครริสตจวักรของ
พระเจด้า
10:33 เหมมือนททที่ขด้าพเจด้าพยายามเปป็นททที่พอใจของ
คนทวันั้งปวงในสริที่งสารพวัด มริไดด้เหจ็นแกยู่ประโยชนห์ของ
ตวัวเอง แตยู่เหจ็นแกยู่ประโยชนห์ของคนจสานวนมาก 
เพมืที่อพวกเขาจะรอดไดด้

การเหก็นแกล่ผถูจ้อมืที่นตจ้องจนากจัดเสรทภาพของเรา
“สริที่งสารพวัดกจ็ถยกตด้อง… แตยู่ไมยู่ใชยู่ทรุกสริที่งททที่ใหด้ประโยชนห์” ขด้อ 23 กลยู่าว ดวังนวันั้นคน ๆ หนนที่งอาจไปตลาดและ

ซมืนั้อเนมืนั้อใดกจ็ไดด้ททที่ถยกถวายแลด้ว หากไมยู่มทคสาถามอะไร (ขด้อ 25) ดวังนวันั้น เขากจ็อาจรวับประทานกวับผยด้อมืที่นสริที่งใดกจ็ไดด้ททที่ตวันั้ง
ไวด้ตรงหนด้าเขา โดยไมยู่ถามคสาถามอะไรเลยเพราะเหจ็นแกยู่จริตสสานนกผริดชอบ (ขด้อ 27) มทคสาเตมือนหลายประการ

คน ๆ หนนที่งอาจกลายเปป็นฟารริสท คนถมือบวัญญวัตริ ไดด้อยยู่างงยู่ายดายโดยการพยายามหาประเดจ็นบางอยยู่าง
เพมืที่อกลยู่าวโทษผยด้อมืที่นหรมือเพมืที่อโอด้อวดความชอบธรรมททที่เหนมือกวยู่าของตวัวเอง คอยหาเนมืนั้อใดกจ็ไดด้อยยยู่เสมอททที่ตนจะ
กลยู่าวโทษไดด้ แตยู่เมมืที่อยกคสาพยดจากเพลงสดรุดท 24 เรากจ็ถยกเตมือนใจวยู่า “แผยู่นดรินโลกเปป็นขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า 
และบรรดาสรรพสริที่งในนวันั้น” สริที่งดท ๆ ทวันั้งปวงลด้วนมาจากพระเจด้า หากไมยู่เกริดคสาถามอะไรในจรุดททที่พทที่นด้องททที่อยู่อนแอ
คนหนนที่งอาจถยกทสารด้าย หรมือสะดรุด หรมือถยกนสาใหด้ทสาบาป เรากจ็สามารถขอบครุณพระเจด้าไดด้สสาหรวับอาหารทรุกอยยู่าง
ททที่พระองคห์ประทานใหด้และไมยู่หาเหตรุผลททที่จะกลยู่าวโทษมวันเลย และดวังนวันั้นเราจนงรวับประทานในบด้านของคนไมยู่เชมืที่อ
ไดด้ (ขด้อ 27) โดยไมยู่ตด้องถามอะไร แตยู่ถด้าใครสวักคนมทขด้อสงสวัยและถามขนนั้นมาและกลยู่าววยู่าเนมืนั้อนวันั้นถยกถวายใหด้แกยู่รยป
เคารพแลด้ว ฉะนวันั้นเพมืที่อเหจ็นแกยู่เขาและเพมืที่อเหจ็นแกยู่จริตสสานนกผริดชอบททที่อยู่อนแอของเขา เรากจ็ไมยู่ควรกรินเนมืนั้อนวันั้น ใน
โอกาสนวันั้น

ประเดจ็นสสาควัญกจ็คมือ เราจะตด้องไมยู่ดสาเนรินชทวริตเพมืที่อตวัวเองแตยู่เพมืที่อผยด้อมืที่นและสริที่งททที่ไมยู่ผริดในตวัวมวันเองอาจ
ทสารด้ายผยด้อมืที่นและกลายเปป็นสริที่งททที่ผริดไดด้

พระควัมภทรห์ไมยู่มทคสาบวัญชาททที่ชวัดเจนวยู่าเราตด้องไมยู่ชริมเครมืที่องดมืที่มแอลกอฮอลห์เลยถนงแมด้วยู่ามทการอนรุมานอวัน
แขจ็งแรงวยู่าเราไมยู่ควร คนเรคาบไดด้รวับคสายกยยู่องททที่พวกเขาไมยู่ลรินั้มรสเหลด้าองรุยู่นเลย (ยรม. 35) พวกปรุโรหริตจะตด้อง
ไมยู่ดมืที่มเหลด้าองรุยู่นเมมืที่อพวกเขาเขด้าไปปรนนริบวัตริในพลวับพลา (อสค. 44:21) ยอหห์นผยด้ใหด้บวัพตริศมาถยกถมือวยู่าดสาเนรินตาม
ทางของพระเจด้าเปป็นพริเศษเพราะวยู่าเขา “จะไมยู่ดมืที่มนนั้สาองรุยู่นหรมือสรุราเลย” (ลยกา 1:15) 

มทคสาเตมือนมากมายใหด้ระววังเครมืที่องดมืที่มมนนเมา (สภษ. 20:1; 23:21, 29-35) และคสากลยู่าวโทษอยยู่าง
รรุนแรงตยู่อการเมาเหลด้า ไวนห์ในพระควัมภทรห์อาจเปป็นแคยู่นนั้สาองรุยู่นสด, “นนั้สาองรุยู่นใหมยู่” (สภษ. 3:8,9) หรมือมวันอาจถยก



หมวักจนเปป็นเหลด้าแลด้วกจ็ไดด้ ดวังนวันั้นขด้อปฏริบวัตริทวันั้งหลายจนงอาจหมายถนงอวันใดอวันหนนที่ง ขนนั้นอยยยู่กวับบรริบท
บางคนกลยู่าววยู่าการใชด้เหลด้าแบบพอประมาณชยู่วยใหด้รมืที่นเรริงและเปป็นเรมืที่องของเสรทภาพ แตยู่เราทราบวยู่าถด้า

ผยด้ใดดมืที่ม เขากจ็สยู่งเสรริมการดมืที่ม และสสาหรวับคนเหลยู่านวันั้นททที่ดมืที่ม หลายคนกจ็จะดมืที่มจนเกรินพอดท ผยด้ททที่ดมืที่มเกด้าในสริบคน
กลายเปป็นผยด้มทปฝญหาการดมืที่ม เปป็นคนตริดเหลด้า ความยากจน บด้านททที่แตกสลาย การลยู่วงประเวณท อรุบวัตริเหตรุและ
อาชญากรรมตามหลวังการดมืที่ม ดวังนวันั้นครริสเตทยนผยด้นวันั้นจนงทสาบาป คมือผยด้ททที่อด้างเสรทภาพ และเปป็นแบบอยยู่างททที่ไมยู่ดทและ
นสาผยด้อมืที่นไปสยยู่ความยยู่อยยวับ

ในททที่นทนั้เชยู่นเคยเราควร “เวด้นเสทยจากสริที่งททที่ดยเหมมือนชวัที่วรด้ายทรุกอยยู่าง” (1 ธส. 5:22) 
บางททการซมืนั้อเครมืที่องดมืที่มโซดาททที่รด้านขายเบทยรห์หรมือบารห์เบทยรห์ไมยู่ไดด้ถยกหด้ามไวด้อยยู่างชวัดเจนในพระควัมภทรห์ แตยู่

คนททที่อด้างเสรทภาพนวันั้นในการทสาเชยู่นนวันั้นกจ็สนวับสนรุนการงานชวัที่วของผยด้ขายสรุราและนสาผยด้อมืที่นใหด้ดมืที่มเครมืที่องดมืที่ม
แอลกอฮอลห์ คน ๆ หนนที่งอาจไปโรงหนวังททที่ตนเลมือกแลด้วอยยู่างระววังและกลยู่าววยู่าตนไมยู่ไดด้ทสาอะไรเสทยหาย แตยู่เขาททที่
ทสาแบบนวันั้นกจ็ทสาใหด้ภาพยนตรห์เปป็นเรมืที่องนยู่านวับถมือแกยู่ผยด้อมืที่น กจ็สยู่งเสรริมผยด้อมืที่นใหด้เขด้าโรงหนวังและกลายเปป็นสยู่วนหนนที่งของ
ความลามก ความรรุนแรง และความไรด้พระเจด้าทวันั้งหมดของโรงหนวังและธรุรกริจโรงหนวัง

ไมยู่ใชยู่สริที่งททที่อนรุญาตใหด้ทสาไดด้แตยู่สริที่งททที่เหมาะสม เราตด้องไมยู่ถามวยู่าสริที่งใดทสาไดด้แตยู่ถามวยู่าสริที่งใดดทสสาหรวับผยด้อมืที่น
ขด้อ 31 สรรุปเรมืที่องนทนั้อยยู่างดท: “เหตรุฉะนวันั้นไมยู่วยู่าพวกทยู่านจะรวับประทาน หรมือจะดมืที่ม หรมือพวกทยู่านจะทสา

อะไรกจ็ตาม จงกระทสาสริที่งสารพวัดเพมืที่อเปป็นการถวายสงยู่าราศทแดยู่พระเจด้า” เราตด้องไมยู่ทสาใหด้ยริวหรมือคนตยู่างชาตริหรมือ
เหลยู่าครริสเตทยนททที่อยู่อนแอตด้องสะดรุดโดยไมยู่จสาเปป็น เราตด้องทสาใหด้ทรุกคนพอใจเทยู่าททที่ทสาไดด้เพมืที่อททที่จะชยู่วยทรุกคนใหด้
รอดเทยู่าททที่ทสาไดด้

ดวังนวันั้นครริสเตทยนจนงควรแตยู่งกายในแบบททที่ไมยู่ทสาใหด้ใครสะดรุด เขาควรมทวริธทอวันเหมาะสมซนที่งบยู่งบอกถนง
ความรวักเพมืที่อททที่จะชนะทรุกคนททที่เขาจะชนะไดด้เพมืที่อพระครริสตห์



1 โครรินธธ 11
ขจ้อ 1-3:

11:1 พวกทยู่านจงเปป็นผยด้ปฏริบวัตริตามแบบของ
ขด้าพเจด้า เหมมือนอยยู่างททที่ขด้าพเจด้าเปป็นผยด้ปฏริบวัตริตาม
แบบของพระครริสตห์ดด้วย
11:2 บวัดนทนั้ขด้าพเจด้าขอชมพวกทยู่าน พทที่นด้องทวันั้งหลาย 
เพราะพวกทยู่านระลนกถนงขด้าพเจด้าในทรุกสริที่ง และ
รวักษากฎทวันั้งหลายตามททที่ขด้าพเจด้าไดด้มอบกฎเหลยู่านวันั้น

ไวด้กวับพวกทยู่าน
11:3 แตยู่ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้พวกทยู่านทราบวยู่า 
ศทรษะของผยด้ชายทรุกคนคมือพระครริสตห์ และศทรษะของ
ผยด้หญริงคมือผยด้ชาย และพระเศทยรของพระครริสตห์คมือ
พระเจด้า

ลนาดจับของสริทธริอนานาจททที่พระเจจ้าทรงกนาหนดไวจ้: พระเจจ้า, พระครริสตธ,
ผถูจ้ชายและผถูจ้หญริง

พระเจด้าทรงสยู่งอวัครทยตเหลยู่านวันั้นมา เราจนงตด้องตริดตามพวกเขาเหมมือนททที่พวกเขาตริดตามพระครริสตห์ ครุณ
จะตด้อง “เชมืที่อฟฝงคนเหลยู่านวันั้นททที่ปกครองเหนมือพวกทยู่าน”-เหลยู่าผยด้นสาครริสเตทยนและศริษยาภริบาลในครริสตจวักรทวันั้ง
หลายเหมมือนททที่พวกเขาตริดตามพระครริสตห์- “ดด้วยวยู่าคนเหลยู่านวันั้นคอยระววังดยจริตวริญญาณของพวกทยู่าน เหมมือนกวับ
วยู่าพวกเขาจะตด้องรายงาน เพมืที่อพวกเขาจะใหด้รายงานนวันั้นดด้วยความปปีตริยรินดท และไมยู่ใชยู่ดด้วยความเศรด้าใจ เพราะ
สริที่งนวันั้นไมยู่เปป็นประโยชนห์อะไรแกยู่พวกทยู่าน” (ฮบ. 13:17) เปาโลกลยู่าวเกทที่ยวกวับใครกจ็ตามททที่นสาขยู่าวประเสรริฐอมืที่นมา
วยู่า “จงใหด้คนนวันั้นถยกสาปแชยู่ง” (กท. 1:8,9) แตยู่พระเจด้าทรงมทเหลยู่าผยด้นสา และเมมืที่อพวกเขาตริดตามพระครริสตห์ เรากจ็
ควรตริดตามพวกเขา

ครริสตจวักรทวันั้งหลายควรมทศริษยาภริบาลเหมมือนกวับททที่โรงเรทยนควรมทครยอาจารยห์ เหมมือนกวับททที่ประเทศชาตริ
ควรมทผยด้ปกครอง และเชยู่นเดทยวกวันในบด้านภรรยากจ็ควรมทสามทททที่นสาและปกครอง

ดวังนวันั้นนทที่จนงเปป็นลสาดวับของสริทธริอสานาจ พระเจด้าเหนมือพระครริสตห์ พระครริสตห์เหนมือผยด้ชาย ผยด้ชายเหนมือผยด้หญริง
_______________

ขจ้อ 4-16:
11:4 ผยด้ชายทรุกคนททที่กสาลวังอธริษฐานหรมือพยากรณห์ 
โดยคลรุมศทรษะของตนอยยยู่ กจ็ทสาความอวัปยศแกยู่ศทรษะ
ของตน
11:5 แตยู่ผยด้หญริงทรุกคนททที่กสาลวังอธริษฐานหรมือ
พยากรณห์ โดยไมยู่คลรุมศทรษะของตน กจ็ทสาความ
อวัปยศแกยู่ศทรษะของตน เพราะนวัที่นกจ็เหมมือนกวับวยู่า
นางถยกโกนผมเสทยแลด้ว
11:6 เพราะวยู่าถด้าผยด้หญริงไมยู่ไดด้คลรุมศทรษะ จงใหด้นาง

ตวัดผมเสทยดด้วย แตยู่ถด้าเปป็นสริที่งททที่นยู่าอวับอายททที่จะใหด้ผยด้
หญริงถยกตวัดผมหรมือถยกโกนผมนวันั้น จงใหด้นางคลรุม
ศทรษะเสทย
11:7 เพราะผยด้ชายไมยู่ควรจะคลรุมศทรษะของตนจรริง 
ๆ ดด้วยเหตรุททที่วยู่าผยด้ชายเปป็นพระฉายและสงยู่าราศทของ
พระเจด้า แตยู่ผยด้หญริงนวันั้นเปป็นสงยู่าราศทของผยด้ชาย
11:8 เพราะวยู่าผยด้ชายไมยู่ไดด้มาจากผยด้หญริง แตยู่ผยด้หญริง
มาจากผยด้ชาย



11:9 และไมยู่ไดด้ทรงสรด้างผยด้ชายไวด้เพมืที่อผยด้หญริง แตยู่ไดด้
ทรงสรด้างผยด้หญริงไวด้เพมืที่อผยด้ชาย
11:10 ดด้วยเหตรุนทนั้เอง ผยด้หญริงจนงควรมทสริทธริอสานาจอยยยู่
บนศทรษะของนาง เพราะเหตรุพวกทยตสวรรคห์
11:11 แตยู่อยยู่างไรกจ็ตาม ทวันั้งผยด้ชายกจ็ตด้องพนที่งพาผยด้
หญริง และผยด้หญริงกจ็ตด้องพนที่งพาผยด้ชาย ในองคห์พระผยด้
เปป็นเจด้า
11:12 เพราะวยู่าผยด้หญริงนวันั้นเปป็นมาจากผยด้ชายฉวันใด 
เชยู่นกวันผยด้ชายกจ็เกริดมาโดยผยด้หญริงฉวันนวันั้น แตยู่สริที่ง
สารพวัดกจ็มาจากพระเจด้า
11:13 จงตวัดสรินในพวกทยู่านเองเถริดวยู่า เปป็นสริที่งททที่

เหมาะสมหรมือททที่ผยด้หญริงจะอธริษฐานตยู่อพระเจด้าโดย
ไมยู่คลรุมศทรษะ
11:14 แมด้แตยู่ธรรมชาตริเองไมยู่ไดด้สอนพวกทยู่านหรมือ
วยู่า ถด้าผยด้ชายไวด้ผมยาวกจ็เปป็นททที่นยู่าละอายแกยู่ตวัว
11:15 แตยู่ถด้าผยด้หญริงไวด้ผมยาวกจ็เปป็นสงยู่าราศทแกยู่ตวัว 
เพราะวยู่าไดด้ประทานผมของนางใหด้แกยู่นางสสาหรวับ
เปป็นเครมืที่องปกคลรุม
11:16 แตยู่ถด้าผยด้ใดดยเหมมือนจะชอบโตด้แยด้ง พวกเรากจ็
ไมยู่มทธรรมเนทยมอยยู่างนทนั้ และครริสตจวักรทวันั้งหลายของ
พระเจด้ากจ็ไมยู่มทเหมมือนกวัน

ผมยาวททที่ไมล่ตจัด ควรเปป็นเครมืที่องหมายของผถูจ้หญริงททที่ตามทางพระเจจ้า
นบนอบตล่อบริดาและสามท

พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างผยด้ชายและผยด้หญริงใหด้แตกตยู่างกวันและใหด้มทหนด้าททที่และความสวัมพวันธห์ททที่แตกตยู่างกวัน 
ผยด้ชายถยกสรด้างขนนั้นกยู่อน จากนวันั้นผยด้หญริงกจ็ถยกสรด้างเพมืที่อเปป็นผยด้ชยู่วยเหลมือททที่เหมาะสมสสาหรวับผยด้ชาย ดวังนวันั้นภรรยาจนงไดด้
รวับคสาบวัญชาใหด้นบนอบตยู่อสามทของเธอ เหมมือนอยยู่างททที่ “ครริสตจวักรอยยยู่ใตด้บวังควับตยู่อพระครริสตห์” และ “ในทรุก
ประการ” สามทควรไดด้รวับการเชมืที่อฟฝง “ดรุจกระทสาตยู่อองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า” (อฟ. 5:22-24; คส. 3:18) ภรรยาททที่เปป็น
ครริสเตทยนจะตด้องนบนอบตยู่อสามทททที่ไมยู่รอดดด้วยซนั้สา (1 ปต. 3:1,2) และในงานขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า 1 ทริโมธท 
2:11 บอกเราวยู่า “ใหด้ผยด้หญริงเรทยนรยด้อยยู่างเงทยบ ๆ ดด้วยใจนอบนด้อมทรุกอยยู่าง”  ผยด้หญริงจะตด้องสงบเสงทที่ยมเรทยบรด้อย
ในการประชรุมนมวัสการ ไมยู่พยดขวัดจวังหวะนวักเทศนห์แตยู่เธอจะตด้องถามสามทของเธอททที่บด้านหากเธอ “ประสงคห์ททที่จะ
เรทยนรยด้สริที่งใด” (1 คร. 14:35)

การนบนอบนทนั้จะตด้องถยกบยู่งบอกโดยความแตกตยู่างในชรุดททที่สวมใสยู่ พระราชบวัญญวัตริ 22:5 สอนวยู่า “ผยด้
หญริงตด้องไมยู่สวมใสยู่สริที่งซนที่งเปป็นของผยด้ชาย และผยด้ชายตด้องไมยู่สวมใสยู่เครมืที่องแตยู่งกายของผยด้หญริง เพราะวยู่าทรุกคนททที่
กระทสาเชยู่นนวันั้นกจ็เปป็นททที่นยู่าสะอริดสะเอทยนตยู่อพระเยโฮวาหห์พระเจด้าของทยู่าน” ดวังนวันั้นวริธทททที่ผยด้หญริงไวด้ทรงผมจะตด้อง
แยกแยะระหวยู่างผยด้ชายกวับผยด้หญริง ผมยาวของผยด้หญริงถยกใหด้เพมืที่อเปป็นผด้าคลรุมหรมือเครมืที่องปกปปิดในเชริงสวัญลวักษณห์ ผม
ของเธอเปป็นสงยู่าราศทแกยู่เธอ สยู่วนหนนที่งของความเปป็นผยด้หญริงของเธอและความงามของเธอ

ผยด้ชายไมยู่ควรมทเครมืที่องปกปปิดหรมือผด้าคลรุมตยู่อพระพวักตรห์พระครริสตห์ ดวังนวันั้นผยด้ชายจนงถอดหมวกของตนออก
ในครริสตจวักรขณะททที่ผยด้หญริงอาจสวมหมวกไดด้ ขด้อ 16 กลยู่าววยู่า “แตยู่ถด้าผยด้ใดดยเหมมือนจะชอบโตด้แยด้ง พวกเรากจ็ไมยู่มท
ธรรมเนทยมอยยู่างนทนั้ และครริสตจวักรทวันั้งหลายของพระเจด้ากจ็ไมยู่มทเหมมือนกวัน” ดวังนวันั้นผยด้ชายจนงเปป็นสวัญลวักษณห์ของ “ผม
ขอรวับผริดชอบตยู่อพระพวักตรห์พระเจด้าสสาหรวับครอบครวัวของผม” ขณะททที่ผยด้หญริง โดยการไวด้ผมยาว เปป็นสวัญลวักษณห์
ของการนบนอบของเธอและความจงรวักภวักดทของเธอตยู่อสามทหรมือบริดา ดวังนวันั้นผยด้หญริงจนงมทสวัญลวักษณห์ของ “อสานาจ
อยยยู่บนศทรษะของเธอ” นวัที่นคมือ สวัญลวักษณห์แหยู่งสริทธริอสานาจโดยผมททที่ยาว และนทที่เปป็น “เพราะเหตรุพวกทยตสวรรคห์” 



รอบตวัวเราคมือเหลยู่าทยตสวรรคห์ของพระเจด้า เหลยู่าผยด้สมืที่อสารจากพระเจด้า เหลยู่าผยด้รวับใชด้ของเรา เหลยู่าผยด้อารวักขาของ
เรา “ทยตสวรรคห์ทวันั้งสรินั้นนวันั้นเปป็นบรรดาวริญญาณผยด้ปรนนริบวัตริ ททที่ถยกสยู่งไปใหด้ปรนนริบวัตริคนเหลยู่านวันั้นททที่จะเปป็นทายาททวันั้ง
หลายแหยู่งความรอดมริใชยู่หรมือ” (ฮบ. 1:14)? เทยู่าททที่เราทราบ เหลยู่าทยตสวรรคห์ไมยู่เคยถยกทดลองและตกตที่สายกเวด้น
ในเรมืที่องของการกบฏตยู่อสริทธริอสานาจ ดวังนวันั้นผยด้หญริงคนใดททที่เปป็นสวัญลวักษณห์ของการกบฏตยู่อสริทธริอสานาจโดยการไวด้
ผมสวันั้นจนงทสาใหด้เหลยู่าทยตสวรรคห์เปป็นทรุกขห์ใจเมมืที่อเธออธริษฐาน ไมยู่แนยู่แบบอยยู่างของเธออาจชยู่วยทดลองพวกเขาใหด้
กบฏกจ็ไดด้

จงหมายเหตรุสามวริธทททที่ถยกกลยู่าวถนงเกทที่ยวกวับการไวด้ผมของผยด้หญริง: “โกนศทรษะ” หรมือ “ตวัดสวันั้น” หรมือ “ไวด้
ยาว”

พระควัมภทรห์ไมยู่ไดด้หด้ามผยด้หญริงททที่จะไวด้ผมททที่ถวักเปปียไดด้หรมือททที่จะแตยู่งผมในแบบอมืที่น ๆ มวันไมยู่กลยู่าวชวัดเจน
วยู่าการสวมชรุดหรยหราหรมือการไวด้เปปียและการสวมเครมืที่องทองคสาไมยู่ใชยู่เครมืที่องประดวับททที่แทด้จรริงของผยด้หญริง เครมืที่อง
ประดวับนวันั้นคมือ “จริตใจททที่อยู่อนสรุภาพและสงบเสงทที่ยม” (1 ปต. 3:3,4)

การไวด้ผมยาวสสาหรวับผยด้ชายกจ็เปป็น “ททที่นยู่าละอายแกยู่ตวัว” ขด้อ 14 กลยู่าว พวกศริลปปินแสดงภาพพระเยซยวยู่า
ไวด้ผมยาว แตยู่นวัที่นกจ็มทพมืนั้นฐานอยยยู่บนจรินตนาการลด้วน ๆ ไมยู่ใชยู่บนขด้อเทจ็จจรริง พวกผยด้ชายในสมวัยพระควัมภทรห์ตวัดผม
ของตน แตยู่ไมยู่ใชยู่ทรุก ๆ สองสวัปดาหห์เสมอไป อวับซาโลม “ตวัดผมของตน” ทรุกปปี เหรทยญตยู่าง ๆ ในสมวัยภาคพวันธ
สวัญญาใหมยู่ลด้วนแสดงภาพเหลยู่ากษวัตรริยห์ททที่ไวด้ผมสวันั้น ในหด้องแสดงภาพของวาตริกวัน รยปปฝฟื้นหลายรด้อยชรินั้นของสมวัย
กรทกและโรมไมยู่ไดด้แสดงใหด้เหจ็นผยด้ชายคนใดเลยททที่ไวด้ผมยาวเทยู่าททที่ผมหมายเหตรุไดด้ พระเยซยคงจะไมยู่ปฏริบวัตริขวัดแยด้ง
กวับพระควัมภทรห์ พระองคห์ไมยู่ไดด้ไวด้ผมยาวแบบไมยู่ตวัด

ผยด้ใดบยู่นหรมือ? ขด้อ 16 บอกเราวยู่าไมยู่มทครริสตจวักรใดในสมวัยภาคพวันธสวัญญาใหมยู่มทผยด้ชายไวด้ผมยาวหรมือมท
ธรรมเนทยมปฏริบวัตริใหด้ผยด้หญริงไวด้ผมสวันั้น

_____________
ขจ้อ 17-22:

11:17 บวัดนทนั้ในสริที่งนทนั้ททที่ขด้าพเจด้าประกาศแกยู่พวกทยู่าน 
ขด้าพเจด้าไมยู่ชมพวกทยู่านเลย ททที่พวกทยู่านมาประชรุม
กวัน ไมยู่ใชยู่เพมืที่อใหด้ดทขนนั้น แตยู่เพมืที่อใหด้แยยู่ลง
11:18 ดด้วยวยู่าประการแรก เมมืที่อพวกทยู่านมาประชรุม
กวันในครริสตจวักรนวันั้น ขด้าพเจด้าไดด้ยรินวยู่ามทการแตกกบ๊ก
แตกเหลยู่าในทยู่ามกลางพวกทยู่าน และขด้าพเจด้าเชมืที่อ
วยู่าคงเปป็นอยยู่างนวันั้นอยยยู่บด้าง
11:19 เพราะวยู่าจะตด้องมทการขวัดแยด้งกวันบด้างใน
ทยู่ามกลางพวกทยู่านดด้วย เพมืที่อวยู่าคนทวันั้งหลายซนที่งเปป็น
ททที่เหจ็นชอบจะไดด้ปรากฏเดยู่นขนนั้นทยู่ามกลางพวกทยู่าน
11:20 เหตรุฉะนวันั้นเมมืที่อพวกทยู่านมาประชรุมพรด้อมกวัน

ในททที่แหยู่งเดทยวนวันั้น กจ็ไมยู่ไดด้เปป็นเพมืที่อจะรวับประทานพริธท
ระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
11:21 เพราะวยู่าในการรวับประทานนวันั้น ทรุกคนรวับ
ประทานอาหารของตนเองกยู่อนคนอมืที่น และคนหนนที่ง
ยวังหริวอยยยู่ และอทกคนหนนที่งกจ็เมามาย
11:22 อะไรกวัน พวกทยู่านไมยู่มทบด้านททที่จะกรินและดมืที่ม
หรมือ หรมือพวกทยู่านเหยทยดหยามครริสตจวักรของ
พระเจด้า และทสาใหด้คนทวันั้งหลายททที่ไมยู่มทอาหารไดด้รวับ
ความอวับอายหรมือ ขด้าพเจด้าจะวยู่าอะไรแกยู่พวกทยู่าน 
ขด้าพเจด้าจะชมพวกทยู่านในสริที่งนทนั้หรมือ ขด้าพเจด้าไมยู่ชม
พวกทยู่านเลย



ความไรจ้ระเบทยบททที่โตต๊ะขององคธพระผถูจ้เปป็นเจจ้าถถูกตนาหนริ
พรด้อมกวับหลายรด้อยคน หรมืออาจถนงหลายพวันคน ททที่เพริที่งมาจากการนวับถมือพระอมืที่น เขด้ามาสยยู่ครริสตจวักรอายรุ

นด้อยททที่เมมืองโครรินธห์ มทความไรด้ระเบทยบททที่พริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าซนที่งตด้องรวับการแกด้ไข
การแตกแยกและความขวัดแขด้งซนที่งถยกตสาหนริในบทททที่ 3 เปป็นเรมืที่องนยู่าละอายเปป็นพริเศษเมมืที่อการรยู่วมสามวัคคท

ธรรมนวันั้นไมยู่สมบยรณห์ขณะททที่พวกเขารวับขนมปฝงและถด้วยนวันั้นเพมืที่อระลนกถนงการสรินั้นพระชนมห์ของพระครริสตห์
แนยู่นอนวยู่าในการเปป็นพยานอวันอยู่อนหวานถนงการสรินั้นพระชนมห์ของพระครริสตห์ พวกเขาควรเปป็นนนั้สาหนนที่งใจ

เดทยวกวัน แตยู่ททที่เมมืองโครรินธห์แตยู่ละคนกจ็นสาอาหารของตนมา มทการกรินเลทนั้ยงกวับคนกลรุยู่มหนนที่งซนที่งเปป็นเพมืที่อนฝยงของตวัว
เอง และเหลยู่าผยด้เชมืที่อใหมยู่หรมือคนยากจนททที่ไมยู่ไดด้นสาอาหารมากจ็ถยกทรินั้งไวด้ ขณะททที่คนอมืที่น ๆ ทสาใหด้มวันเปป็นมมืนั้อเยจ็นเพมืที่อ
ทสาใหด้รยู่างกายอริที่มหนสา ไมยู่ใชยู่พริธทการอวันเรทยบงยู่ายททที่แสดงภาพพระโลหริตและพระกายแหยู่งการเสทยสละของพระ
ครริสตห์เพมืที่อเรา ดวังนวันั้น “คนหนนที่งยวังหริวอยยยู่ และอทกคนหนนที่งกจ็เมามาย” บางคนนสาอาหารแพง ๆ และหรยหรามายวังททที่
ประชรุมของเหลยู่าวริสรุทธริชน ซนที่งทสาใหด้คนอมืที่นละอายผยด้ซนที่งไมยู่ไดด้นสาอาหารมาเยอะขนาดนวันั้น การกรินเลทนั้ยงของพวกเขา
ควรเปป็นททที่บด้าน ไมยู่ใชยู่ในการ “ประกาศการวายพระชนมห์ขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า จนกวยู่าพระองคห์จะเสดจ็จมา”

______________
ขจ้อ 23-26:

11:23 เพราะวยู่าขด้าพเจด้าไดด้รวับจากองคห์พระผยด้เปป็น
เจด้าสริที่งซนที่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กวับพวกทยู่านแลด้วนวันั้น วยู่า
พระเยซยเจด้าในคมืนเดทยวกวับททที่พระองคห์ถยกทรยศนวันั้น 
ไดด้ทรงหยริบขนมปฝง
11:24 และเมมืที่อพระองคห์ทรงขอบพระครุณแลด้ว 
พระองคห์ทรงหวักขนมปฝงนวันั้น และตรวัสวยู่า “จงรวับไป
กรินเถริด นทที่เปป็นรยู่างกายของเรา ซนที่งถยกหวักออกเพมืที่อ
พวกทยู่าน จงกระทสาสริที่งนทนั้ใหด้เปป็นททที่ระลนกถนงเรา”
11:25 เมมืที่อพระองคห์ทรงรวับประทานแลด้ว พระองคห์

ทรงหยริบถด้วยดด้วยอาการอยยู่างเดทยวกวันดด้วย โดย
ตรวัสวยู่า “ถด้วยนทนั้คมือพวันธสวัญญาใหมยู่ในโลหริตของเรา 
พวกทยู่านดมืที่มจากถด้วยนทนั้บยู่อยเทยู่าใด พวกทยู่านกจ็
กระทสาสริที่งนทนั้เพมืที่อเปป็นททที่ระลนกถนงเรา”
11:26 เพราะวยู่าพวกทยู่านกรินขนมปฝงนทนั้และดมืที่มจาก
ถด้วยนทนั้บยู่อยเทยู่าใด พวกทยู่านกจ็ประกาศการวาย
พระชนมห์ขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า จนกวยู่าพระองคห์จะ
เสดจ็จมา

วริธทททที่พริธทระลนกถนงองคธพระผถูจ้เปป็นเจจ้าถถูกประทานใหจ้: ความหมายของมจัน
“ขด้าพเจด้าไดด้รวับจากองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า…” (ขด้อ 23) เปาโลกลยู่าวเกทที่ยวกวับบวันทนกเหตรุการณห์แบบละเอทยด

ของการททที่พระครริสตห์ประทานพริธทระลนกนวันั้นเปป็นครวันั้งแรกในคมืนนวันั้นกยู่อนการตรนงกางเขน จงหมายเหตรุรยปแบบททที่นยู่า
อวัศจรรยห์ของการดลใจ เปาโลไมยู่ไดด้อยยยู่ดด้วยตอนททที่พระครริสตห์ประทานพริธทระลนกนวันั้น บวันทนกเหตรุการณห์ของพระ
กริตตริครุณเหลยู่านวันั้นยวังไมยู่ถยกเขทยน และไมยู่มทใครสวักคนททที่อยยยู่ในเหตรุการณห์ตอนนวันั้นบอกเปาโลวยู่าเกริดอะไรขนนั้น แทนททที่
จะเปป็นเชยู่นนวันั้น พระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ไดด้ทรงเปปิดเผยรายละเอทยดอวันแนยู่ชวัดเหลยู่านวันั้น ดวังนวันั้นเปาโลจนงไดด้รวับขยู่าว
ประเสรริฐของตนมาจากพระเจด้า ไมยู่ใชยู่จากมนรุษยห์ ตามททที่เขากลยู่าวในกาลาเททย 2 และนวัที่นกจ็เตมือนใจเราวยู่าการ
ดลใจทวันั้งหมดเกทที่ยวขด้องกวับการเปปิดเผยโดยตรง ไมยู่ใชยู่การควัดลอกบวันทนกอวันหนนที่ง ไมยู่ใชยู่การยกคสาพยดสริที่งททที่คน ๆ 
หนนที่งไดด้เหจ็นหรมือไดด้ยริน ไมยู่ใชยู่เลย “นวัยนห์ตาไมยู่ไดด้เหจ็น และหยไมยู่ไดด้ยริน และไมยู่เคยไดด้เขด้าไปในใจของมนรุษยห์” สริที่งททที่ถยก



ประทานใหด้ในการดลใจพระควัมภทรห์ (1 คร. 2:9)
จงเปรทยบเททยบบวันทนกเหตรุการณห์นทนั้ของพริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้ากวับมวัทธริว 26:26-29; มาระโก 

14:22-25; และลยกา 22:19,20
“นทที่เปป็นรยู่างกายของเรา…” (ขด้อ 24) แนยู่นอนวยู่า นวัที่นคมือขนมปฝงและผลของเถาองรุยู่นเปป็นตวัวแทนของพระ

กายและพระโลหริตของพระครริสตห์ พวกเขาไมยู่ไดด้กสาลวังกรินพระกายของพระองคห์จรริง ๆ เนมืที่องจากขณะนวันั้นพระ
ครริสตห์ทรงอยยยู่ดด้วยกวับพวกเขาในพระกายของพระองคห์เอง ขนมปฝงนวันั้นจนงไมยู่ใชยู่พระกายของพระองคห์จรริง ๆ 
แนยู่นอน ลทลาของภาษาในเชริงเปรทยบเปรยนทนั้ พระครริสตห์ทรงใชด้บยู่อยในพระควัมภทรห์ ในยอหห์น 6:35, 40, 48 พระ
เยซยตรวัสวยู่า “เราเปป็นขนมปฝงแหยู่งชทวริต”-ไมยู่ใชยู่ขนมปฝงจรริง ๆ แนยู่นอน พระองคห์ตรวัสวยู่า “ถด้าทยู่านทวันั้งหลายไมยู่กริน
เนมืนั้อหนวังของบรุตรมนรุษยห์ และไมยู่ดมืที่มโลหริตของทยู่าน ทยู่านทวันั้งหลายกจ็ไมยู่มทชทวริตในตวัวพวกทยู่านเลย” (ยอหห์น 6:53)

แตยู่พระองคห์ไมยู่ไดด้หมายความวยู่าการรวับพริธทระลนกนทนั้เปป็นหนทางเพมืที่อรวับความรอด และไมยู่มททางหมายความ
วยู่าในการรยู่วมสนริทนวันั้น ขนมปฝงและผลของเถาองรุยู่นนวันั้นกลายเปป็นพระกายและพระโลหริตของพระครริสตห์จรริง ๆ 
เพราะวยู่าในบทเดทยวกวันนวันั้นพระครริสตห์ตรวัสไปแลด้วสอนหนอยยู่างชวัดเจนมาก ๆ วยู่าผยด้ททที่เชมืที่อหรมือวางใจในพระครริสตห์กจ็
มทชทวริตนริรวันดรห์แลด้ว!

ในยอหห์น 6:40 พระองคห์ตรวัสวยู่า “นทที่แหละเปป็นพระประสงคห์ของผยด้ททที่ไดด้ทรงสยู่งเรามานวันั้น ททที่จะใหด้ทรุกคนซนที่ง
เหจ็นพระบรุตร และเชมืที่อในพระบรุตรนวันั้น จะมทชทวริตนริรวันดรห์ และเราจะใหด้ผยด้นวันั้นเปป็นขนนั้นมาในววันสรุดทด้าย” ในยอหห์น 
6:47 คสาตรวัสของพระเยซยคมือ “แทด้จรริงแลด้วเรากลยู่าวแกยู่ทยู่านทวันั้งหลายวยู่า ผยด้ททที่เชมืที่อในเรากจ็มทชทวริตนริรวันดรห์”

การทสาใหด้พริธทระลนกนทนั้เปป็นหนทางหนนที่งแหยู่งความรอดกจ็เปป็นการบริดเบมือนขยู่าวประเสรริฐ
นอกจากนทนั้ ฮทบรย 10:14 กลยู่าววยู่า “เพราะวยู่าโดยการทรงถวายเครมืที่องบยชาหนเดทยว พระองคห์ไดด้ทรง

กระทสาใหด้คนทวันั้งหลายททที่ถยกชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์แลด้วถนงททที่สสาเรจ็จเปป็นนริตยห์” นวัที่นกจ็เพทยงพอแลด้ว นวัที่นเปป็นอวันไดด้ขด้อยรุตริ ใน
บทเดทยวกวันนวันั้น ดยขด้อ 18: “ไมยู่มทการถวายเครมืที่องบยชาไถยู่บาปอทกตยู่อไป”

ดวังนวันั้นเมมืที่อพระเยซยตรวัสวยู่า “นทที่เปป็นกายของเรา” พระองคห์กจ็กสาลวังตรวัสเหมมือนตอนททที่พระองคห์ตรวัสวยู่า “เรา
เปป็นประตยนวันั้น” (ยอหห์น 10:9) และเหมมือนกวับตอนททที่ยอหห์นผยด้ใหด้บวัพตริศมากลยู่าววยู่า “จงดยพระเมษโปดกของ
พระเจด้า” ดวังนวันั้น 1 โครรินธห์ 10:4 จนงกลยู่าวเกทที่ยวกวับชนชาตริอริสราเอลททที่ดมืที่มนนั้สาจากหรินททที่ถยกตทนวันั้นในถริที่นทรุรกวันดารวยู่า 
“ศริลานวันั้นคมือพระครริสตห์” พระครริสตห์ทรงถยกเรทยกวยู่าเปป็นศริลารากฐาน, ศริลามรุมเอก, หรินททที่แขจ็งแกรยู่งนวันั้น ไมยู่เลย 
พระเยซยไมยู่ไดด้เปป็นขนมปฝงททที่กรินไดด้จรริง ๆ ไมยู่ใชยู่ประตยททที่เปป็นไมด้กระดาน ไมยู่ใชยู่ลยกแกะตวัวหนนที่งจรริง ๆ และไมยู่ใชยู่หริน
กด้อนหนนที่ง แตยู่ทวันั้งหมดนทนั้เปป็นภาพของพระองคห์ โรมชยู่างทสาสริที่งททที่โงยู่เขลาจรริง ๆ ในการบริดเบมือนขยู่าวประเสรริฐและ
พยายามททที่จะใหด้ความรอดอยยยู่ในมมืออวันอยู่อนแอฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังของเหลยู่าบาทหลวงของนาง!

พริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าแสดงใหด้เหจ็นอยยู่างชวัดเจนถนง “การวายพระชนมห์ขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า 
จนกวยู่าพระองคห์จะเสดจ็จมา” (ขด้อ 26) ตามททที่ Dr. George W. Truett แหยู่งเทจ็กซวัสกลยู่าวไวด้อยยู่างดทวยู่าพริธทระลนกนวันั้น
เปป็น “ขยู่าวประเสรริฐสสาหรวับสายตา” มวันไมยู่ชยู่วยใหด้รอดแตยู่มวันแสดงภาพขยู่าวประเสรริฐ

______________



ขจ้อ 27-34:
11:27 เหตรุฉะนวันั้น ผยด้ใดกจ็ตามททที่จะกรินขนมปฝงนทนั้และ
ดมืที่มจากถด้วยนทนั้ขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้าอยยู่างไมยู่สมควร
จะมทความผริดตยู่อพระกายและพระโลหริตขององคห์
พระผยด้เปป็นเจด้า
11:28 แตยู่จงใหด้คนหนนที่งคนใดสสารวจตนเอง และจง
ใหด้คนนวันั้นกรินขนมปฝงนวันั้นและดมืที่มจากถด้วยนวันั้น
11:29 เพราะวยู่าคนททที่กรินและดมืที่มอยยู่างไมยู่สมควร กจ็
กรินและดมืที่มเพมืที่อนสาพระอาชญามาสยยู่ตนเอง โดยไมยู่ไดด้
พรินริจดยพระกายขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
11:30 ดด้วยเหตรุนทนั้หลายคนในทยู่ามกลางพวกทยู่านจนง
อยู่อนกสาลวังและปฝ่วยอยยยู่ และหลายคนลยู่วงหลวับไป
แลด้ว

11:31 เพราะวยู่าถด้าพวกเราจะวรินริจฉวัยตวัวเอง พวก
เราจะไมยู่ถยกลงโทษ
11:32 แตยู่เมมืที่อพวกเราถยกลงโทษ พวกเรากจ็ถยกตท
สอนจากองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า เพมืที่อพวกเราจะไมยู่ถยก
พริพากษาดด้วยกวันกวับโลก
11:33 เหตรุฉะนวันั้น พทที่นด้องของขด้าพเจด้า เมมืที่อพวกทยู่าน
มารยู่วมประชรุมเพมืที่อรวับประทาน จงคอยซนที่งกวันและ
กวัน
11:34 และถด้าผยด้ใดหริว กจ็จงใหด้เขากรินททที่บด้าน เพมืที่อ
พวกทยู่านจะไมยู่รยู่วมประชรุมกวันจนมาสยยู่การพริพากษา 
และเรมืที่องอมืที่น ๆ นวันั้น ขด้าพเจด้าจะจวัดการเมมืที่อขด้าพเจด้า
มา

การถถูกลงโทษของคนเหลล่านจันื้นททที่รจับพริธทระลนกอยล่างไมล่สมควร
มวันเปป็นบาปททที่รด้ายแรงจรริง ๆ ททที่จะรวับพริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าในความไมยู่เชมืที่อ ทสาใหด้การกลยู่าว

ยอมรวับอวันบรริสรุทธริธิ์ททที่ถยกแสดงภาพในททที่นทนั้เปป็นเรมืที่องโกหก การไมยู่ใหด้เกทยรตริพระโลหริตของพระครริสตห์ยริที่งทสาใหด้การถยก
ปรวับโทษของคน ๆ หนนที่งยรุตริธรรมมากขนนั้น แนยู่นอนมากขนนั้น พระเจด้าทรงกรรินั้วผยด้ใดกจ็ตามททที่ลด้อเลยู่นเกทที่ยวกวับการไถยู่โทษ
นวันั้น นวักวริจารณห์บางคนและพวกเสรทนริยมเยาะเยด้ยวยู่าพวกเนด้นรากฐานไมยู่ไดด้ใหด้ความรวักและมทใจอดกลวันั้นมากเทยู่ากวับ
พวกตน แตยู่ในความจรริง ผยด้เชมืที่อททที่เนด้นรากฐานตด้องรยด้สนกเดมือดดาลกวับพวกคนททที่ปฏริเสธพระครริสตห์ พวกคนททที่เยาะ
เยด้ยพระโลหริตนวันั้น พระเจด้าเองทรงเตมือนเกทที่ยวกวับพระพริโรธอวันหวงแหนของพระองคห์ททที่มทตยู่อคนเชยู่นนวันั้นเมมืที่อ
พระองคห์ตรวัสถนงพวกเสรทนริยมหรมือพวกลวัทธริททที่มทขยู่าวประเสรริฐเทจ็จวยู่า “จงใหด้คนนวันั้นถยกสาปแชยู่ง” (กท. 1:8,9) 
ทสาไมทรุกคนททที่รวักและรยด้จวักพระครริสตห์ในฐานะพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดจนงไมยู่ควรกลยู่าวเชยู่นเดทยวกวันเลยู่า? ขณะททที่เรารวักคน
บาปททที่พระเจด้าทรงรวัก เรากจ็ไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้เกลทยดชวังบาปเหลยู่านวันั้นททที่พระเจด้าทรงเกลทยด

แตยู่ททที่นทที่ในเมมืองโครรินธห์ ครริสเตทยนททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้วบางคนไดด้ตกอยยยู่ภายใตด้การพริพากษาของพระองคห์
เพราะการเขด้าหาพริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าแบบอยยยู่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังและไมยู่เปป็นฝฝ่ายวริญญาณ ขณะททที่คนไมยู่เชมืที่อซนที่ง
ไมยู่ไดด้กลวับใจใหมยู่ผยด้รวับพริธทระลนกนทนั้เปป็นพยานถนงสภาพททที่หลงหายของตน ครริสเตทยนททที่มวักงยู่ายและรวักโลกททที่เขด้าหาพริธท
ระลนกนทนั้กจ็ “ดมืที่มเพมืที่อนสาพระอาชญามาสยยู่ตนเอง” ไมยู่ใชยู่ถยกปรวับโทษใหด้ตกนรก แตยู่ถยกปรวับโทษใหด้ตด้องเสทยชทวริตกยู่อน
ววัยอวันควร (เหมมือนททที่หลายคนททที่เมมืองโครรินธห์ไดด้เสทยชทวริตในขด้อ 29) หรมือถยกปรวับโทษใหด้อยู่อนแอและเจจ็บปฝ่วยเพมืที่อ
เปป็นการลงโทษ เกทที่ยวกวับคนเหลยู่านวันั้นททที่กรินพริธทระลนกนทนั้ “อยยู่างไมยู่สมควร” เราถยกบอกวยู่า “หลายคนลยู่วงหลวับไป
แลด้ว” คสาวยู่า ลยู่วงหลวับ พระเจด้าทรงใชด้สสาหรวับครริสเตทยนทวันั้งหลายททที่ตายไปและไมยู่เคยใชด้เพมืที่อหมายถนงคนททที่ไมยู่รอด 
(1 คร. 15:6, 18, 20; 1 ธส. 4:13, 15; 2 ปต. 3:4) ดวังนวันั้นคนทวันั้งหลายททที่ตายไปททที่เมมืองโครรินธห์และคนเหลยู่านวันั้นททที่
อยู่อนแอและเจจ็บปฝ่วยเพราะทวัศนคตริแบบเลยู่น ๆ หรมือดด้านชา หรมืออยยยู่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังททที่มทตยู่อพริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้



เปป็นเจด้าเปป็นพวกครริสเตทยน! เราไมยู่สงสวัยเลยวยู่าครริสเตทยนจสานวนมากววันนทนั้กจ็ถยกปรวับโทษเชยู่นกวันเพราะบาปในททที่นทนั้ 
บาปทวันั้งหลายของเหลยู่าครริสเตทยนไมยู่สามารถลงพระอาชญาจริตวริญญาณเพราะวยู่า “พวกเขาจะไมยู่พรินาศเลย” 
พระเยซยตรวัสไวด้ (ยอหห์น 10:27,28) ผยด้เชมืที่อททที่สสานนกผริด “กจ็มทชทวริตนริรวันดรห์ และจะไมยู่เขด้าสยยู่การปรวับโทษ” (ยอหห์น 
5:24) แตยู่บาปนสาการตทสอนมาสยยู่ลยก ๆ ของพระเจด้า เพราะวยู่าพระเจด้า “ทรงตทสอนบรุตรทรุกคนททที่พระองคห์ทรงรวับ”
และเราไมยู่อาจกลยู่าวไดด้วยู่าไมยู่เคยมทครริสเตทยนคนใดเคยทสาบาปททที่รด้ายแรงมากเทยู่ากวับคนเหลยู่านวันั้นททที่เมมืองโครรินธห์ไดด้
กระทสา โมเสส, ดาวริด, ซาโลมอนและเปโตรเปป็นเครมืที่องเตมือนใจวยู่าเหลยู่าวริสรุทธริชนชวันั้นดทททที่สรุดของพระเจด้ากจ็อาจลด้ม
เขด้าในบาปอวันนยู่าเศรด้าไดด้

พระคสาหลายขด้อแสดงใหด้เหจ็นวยู่าบาปอาจนสาความเจจ็บปฝ่วยททที่ไปสยยู่ความตายมาใหด้ การรวักษาพระบวัญญวัตริ
ทวันั้งหลายของพระเจด้านสามาซนที่ง “ววันเดมือนปปี ชทวริตยมืนยาว และสวันตริสรุข” (สภษ. 3:2) การออกไปจากความชวัที่วรด้าย
นสามาซนที่ง “สรุขภาพแกยู่สะดมือของเจด้า และเปป็นไขแกยู่กระดยกทวันั้งหลายของเจด้า” (สภษ. 3:7,8) “ความยสาเกรงพระ
เยโฮวาหห์” และ “ความรยด้ขององคห์บรริสรุทธริธิ์” หมายความวยู่า “ววันทวันั้งหลายของเจด้าจะเพริที่มทวทคยณ และปปีทวันั้งหลาย
แหยู่งชทวริตของเจด้าจะเพริที่มพยน” (สภษ. 9:11) เมมืที่อเราอธริษฐานเผมืที่อผยด้เจจ็บปฝ่วย เรากจ็อธริษฐานขอใหด้บาปทวันั้งหลายของ
พวกเขาถยกสารภาพและไดด้รวับการยกโทษ (ยากอบ 5:13-16)

“จงใหด้คนหนนที่งคนใดสสารวจตนเอง” (ขด้อ 28) ประการแรก คน ๆ หนนที่งควรตระหนวักถนงคสาพยานททที่วยู่าตน
กสาลวังวางใจในพระโลหริตททที่ไถยู่โทษซนที่งถยกแสดงภาพในททที่นทนั้จรริง ๆ จากนวันั้นแนยู่นอนวยู่าเขาควรพริจารณาดด้วยใจ
อธริษฐานอยยู่างททที่สรุดวยู่าทวัศนคตริแหยู่งใจของเขามทความเชมืที่อฟฝงดด้วยความรวักและชทวริตของเขาไมยู่ใชยู่เรมืที่องอมืนั้อฉาวและ
คสาครหา 1 โครรินธห์ 5:11 เตมือนใจเราวยู่าครริสเตทยนทวันั้งหลายไมยู่ควรรวับพริธทระลนกกวับคนเหลยู่านวันั้นททที่อยยยู่ในบาปททที่นยู่า
เกลทยด “แตยู่บวัดนทนั้ขด้าพเจด้าไดด้เขทยนถนงพวกทยู่านวยู่าอยยู่าคบหาสมาคม ถด้าผยด้ใดททที่ถยกเรทยกวยู่าเปป็นพทที่นด้องแลด้ว เปป็นคน
ลยู่วงประเวณท หรมือคนโลภ หรมือคนไหวด้รยปเคารพ หรมือคนปากรด้าย หรมือคนขทนั้เมา หรมือคนฉด้อโกง กวับคนเชยู่นนทนั้ไมยู่
กรินดด้วยกวันเลย”

“จงคอยซนที่งกวันและกวัน” (ขด้อ 33) ดวังนวันั้นเราจนงเรทยกนทที่วยู่า “การรยู่วมสนริท” เราเปป็นหนนที่งเดทยวกวันกวับคน
เหลยู่านวันั้นททที่วางใจในพระโลหริตททที่ไถยู่โทษ ผยด้ซนที่งดด้วยใจรวักระลนกถนงการสรินั้นพระชนมห์ของพระครริสตห์เพมืที่อเรา และผยด้ซนที่งไมยู่
ทสาความอวัปยศตยู่อพริธทระลนกและคสาพยานและองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าโดยบาปทวันั้งหลายททที่นยู่าเกลทยดและททที่ไมยู่ยอมกลวับ
ใจ เรามา “รยู่วมประชรุมกวัน” (ขด้อ 33,34; กริจการ 20:7) ไมยู่มทตวัวอยยู่างหรมือคสาสอนตามพระควัมภทรห์เลยวยู่าศริษยาภริ
บาลคนใดควรรวับขนมปฝงและนนั้สาองรุยู่นและใหด้พริธทรยู่วมสนริทแกยู่คน ๆ หนนที่งททที่บด้าน นทที่เปป็นคสาพยานของคนเปป็นกลรุยู่ม



1 โครรินธธ 12
ขจ้อ 1-7:

12:1 บวัดนทนั้เกทที่ยวกวับบรรดาของประทานฝฝ่ายจริต
วริญญาณนวันั้น พทที่นด้องทวันั้งหลาย ขด้าพเจด้าไมยู่อยากใหด้
พวกทยู่านขาดความรยด้
12:2 พวกทยู่านทราบแลด้ววยู่า พวกทยู่านเคยเปป็นคน
ตยู่างชาตริททที่ถยกชวักนสาไปยวังบรรดารยปเคารพเหลยู่านทนั้ซนที่ง
พยดไมยู่ไดด้ ตามททที่พวกทยู่านเคยถยกนสาไป
12:3 เหตรุฉะนวันั้นขด้าพเจด้าจนงแจด้งใหด้พวกทยู่านเขด้าใจวยู่า
ไมยู่มทผยด้ใดซนที่งพยดโดยพระวริญญาณของพระเจด้าจะ
เรทยกพระเยซยวยู่า ผยด้ททที่ถยกสาปแชยู่ง และไมยู่มทผยด้ใด
สามารถพยดไดด้วยู่าพระเยซยเปป็นองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า 

นอกจากโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์
12:4 บวัดนทนั้ของประทานนวันั้นมทอยยยู่หลากหลาย แตยู่มท
พระวริญญาณองคห์เดทยวกวัน
12:5 และมทความแตกตยู่างกวันของงานรวับใชด้ทวันั้ง
หลาย แตยู่มทองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าองคห์เดทยวกวัน
12:6 และมทความหลากหลายของกริจกรรมทวันั้งหลาย
แตยู่พระเจด้าองคห์เดทยวกวันทรงเปป็นผยด้กระทสาสารพวัดใน
ทรุกคน
12:7 แตยู่การสสาแดงของพระวริญญาณนวันั้นมทแกยู่ทรุก
คนเพมืที่อเปป็นประโยชนห์รยู่วมกวัน

ของประทานฝฝ่ายวริญญาณทจันื้งหลายสนาหรจับครริสเตทยนทนุกคน
คนเหลยู่านวันั้นททที่เมมืองโครรินธห์เคยเปป็นคนตยู่างชาตริและเคยชรินกวับรยปเคารพใบด้ พวกเขาจะทราบอะไรไดด้เกทที่ยว

กวับพระเจด้าองคห์หนนที่งซนที่งพระวริญญาณของพระองคห์อยากสถริตอยยู่างใกลด้ชริดในรยู่างกายของครริสเตทยน เปป็นผยด้ทรง
ปลอบประโลมใจ ผยด้นสาทาง ผยด้ชยู่วยในการอธริษฐาน ผยด้ทรงเตมือนใจเกทที่ยวกวับคสาตรวัสของพระครริสตห์ ประทานหลวัก
ฐานทรุกอยยู่าง ฤทธริธิ์เดชและของประทานทวันั้งหลายททที่เราตด้องการ? บวัดนทนั้รยู่างกายของครริสเตทยนทรุกคนเปป็นวริหารหนนที่ง
ของพระเจด้าเสมอและมทพระวริญญาณประทวับอยยยู่ภายในเสมอ พระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ไมยู่ทรงกระทสากริจโดยแยกจาก
พระครริสตห์ ผยด้ใดททที่ใจของเขาแชยู่งสาปพระเยซยกจ็ไมยู่รวับความรอด เขาจนงไมยู่มทของประทานฝฝ่ายวริญญาณทวันั้งหลาย 
ไมยู่มทผยด้ใดสามารถเรทยกพระเยซยวยู่าองคห์พระผยด้เปป็นเจด้านอกจากโดยพระวริญญาณ นวัที่นหมายความจรริง ๆ วยู่าไมยู่มทผยด้ใด
สามารถทสาใหด้พระเยซยเปป็นองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าแหยู่งชทวริตของตน สามารถกลยู่าวไดด้อยยู่างจรริงจวังและอยยู่างแทด้จรริงวยู่า
พระเยซยเปป็นองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า นอกจากโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ ทวัศนคตริของใจไมยู่อาจถยกตด้องไดด้นอกจากตาม
ททที่พระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ทรงมทอสานาจควบครุม ไมยู่ใชยู่แคยู่การพยดคสาวยู่า “องคห์พระผยด้เปป็นเจด้า” แตยู่การกลยู่าววยู่าใชยู่ในใจ
นวันั้นตยู่อองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าคมือสริที่งททที่เราตด้องมทความชยู่วยเหลมือของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์เพมืที่อททที่จะทสา

ความชยู่วยเหลมือและการสสาแดงของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์มทไวด้สสาหรวับครริสเตทยนทรุกคน ขด้อ 7 กลยู่าว ของ
ประทานและความชยู่วยเหลมือเหลยู่านวันั้นของพระวริญญาณจะมทหลากหลาย แตกตยู่างกวันไปตามครริสเตทยนแตยู่ละคน 
ฉะนวันั้นจงหมายเหตรุวยู่าพระเจด้าไมยู่ไดด้ประทาน “ของประทานแหยู่งการอวัศจรรยห์ตยู่าง ๆ” แกยู่ทรุกคน และไมยู่ไดด้
ประทาน “ของประทานแหยู่งภาษาตยู่าง ๆ” แกยู่ทรุกคน แตยู่ครริสเตทยนทรุกคนมทการสถริตอยยยู่ภายในของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธิ์แลด้ว (1 คร. 6:19,20; รม. 8:10)

และครริสเตทยนทรุกคนสามารถไดด้รวับการสสาแดงของพระวริญญาณ
______________



ขจ้อ 8-11:
12:8 ดด้วยวยู่าพระวริญญาณโปรดประทานใหด้คนหนนที่ง
มทถด้อยคสาแหยู่งสตริปฝญญา ใหด้อทกคนหนนที่งมทถด้อยคสาแหยู่ง
ความรยด้โดยพระวริญญาณองคห์เดทยวกวัน
12:9 ใหด้อทกคนหนนที่งมทความเชมืที่อโดยพระวริญญาณ
องคห์เดทยวกวัน ใหด้อทกคนหนนที่งมทของประทานตยู่าง ๆ 
ในการรวักษาโดยพระวริญญาณองคห์เดทยวกวัน
12:10 ใหด้อทกคนหนนที่งกระทสาการอวัศจรรยห์ตยู่าง ๆ ใหด้

อทกคนหนนที่งพยากรณห์ไดด้ ใหด้อทกคนหนนที่งรยด้จวักสวังเกต
วริญญาณตยู่าง ๆ ใหด้อทกคนหนนที่งพยดภาษาตยู่าง ๆ ใหด้
อทกคนหนนที่งแปลภาษาตยู่าง ๆ ไดด้
12:11 แตยู่สารพวัดเหลยู่านทนั้ พระวริญญาณองคห์เดทยว
และอวันเดทยวกวันนวันั้นทรงกระทสากริจ โดยแจกจยู่ายแกยู่
ทรุกคนตามททที่พระองคห์ทรงประสงคห์

รายการของประทานฝฝ่ายวริญญาณทจันื้งหลาย
1. “ถด้อยคสาแหยู่งสตริปฝญญา” (ขด้อ 8) เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าศริษยาภริบาลควรมทคสาปรนกษาททที่มทปฝญญาใหด้แกยู่คนเหลยู่า

นวันั้นททที่ตด้องการมวัน บริดาควรมทสตริปฝญญาททที่จะพยดสสาหรวับบรุตรทวันั้งหลาย คนเหลยู่านวันั้นททที่จะตด้องเชมืที่อฟฝงเขา สามทตด้องรวับ
ผริดชอบททที่จะมทสตริปฝญญาสสาหรวับภรรยา (1 คร. 14:34; กดว. 30:3-15) ในทรุกททที่ประชรุมมทคนเหลยู่านวันั้นททที่มทสตริ
ปฝญญาในเรมืที่องฝฝ่ายวริญญาณมากกวยู่าคนอมืที่น ๆ

2. “ถด้อยคสาแหยู่งความรยด้” (ขด้อ 8) มวันตด้องเปป็นแผนการของพระเจด้าททที่บางคนสามารถมทความเขด้าใจททที่
ชวัดเจนมากกวยู่าเกทที่ยวกวับขด้อเทจ็จจรริงตยู่าง ๆ ดด้านหลวักคสาสอน ขณะททที่ครริสเตทยนทรุกคนควรแสวงหาพระพรเชยู่นนวันั้น
ตามททที่พระเจด้าจะประทานใหด้ บางคนกจ็มทของประทานอวันเดยู่นชวัดในดด้านนทนั้ททที่คนอมืที่นไมยู่มท

3. “ความเชมืที่อ” (ขด้อ 9) ครุณจสาไดด้วยู่าความเชมืที่อเปป็นของประทานของพระเจด้า เราควร “คริดใหด้ถยู่อมสรุขรุม 
ตามททที่พระเจด้าไดด้โปรดประทานแกยู่มนรุษยห์ทรุกคนตามขนาดแหยู่งความเชมืที่อ” (รม. 12:3) พวกอวัครทยตอธริษฐานวยู่า 
“ขอโปรดใหด้ความเชมืที่อของพวกขด้าพเจด้าเพริที่มขนนั้นอทก” (ลยกา 17:5) บริดาของเดจ็กชายททที่ถยกผทสริงคนนวันั้นอธริษฐานวยู่
า “พระองคห์เจด้าขด้า ขด้าพระองคห์เชมืที่อ ขอพระองคห์โปรดชยู่วยเกทที่ยวกวับการขาดความเชมืที่อของขด้าพระองคห์ดด้วยเถริด”
(มาระโก 9:24) เพราะเหตรุความตด้องการ สภาพการณห์แวดลด้อมและอาจเปป็นระดวับการแสวงหาของเราและการ
ทรุยู่มเทของเราใหด้แกยู่พระวจนะ ความเชมืที่อจนงแตกตยู่างกวันไป (รม. 10:13)

4. “ของประทานแหยู่งการรวักษาใหด้หาย” (ขด้อ 9) ผยด้ททที่เจจ็บปฝ่วยจะตด้อง “เรทยกเหลยู่าผยด้ปกครองของครริสต
จวักร” ใหด้มาเจริมและอธริษฐานเผมืที่อคนเหลยู่านวันั้นททที่เจจ็บปฝ่วย (ยากอบ 5:13-16) ในกรรุงเยรยซาเลจ็มพวกคนททที่เจจ็บปฝ่วย
และคนททที่ผทสริงถยกนสามาวางขด้างทางททที่เปโตรจะเดรินไป “เพมืที่ออยยู่างนด้อยททที่สรุด เงาของเปโตรททที่ผยู่านไปจะไดด้ทอดบน
บางคนในพวกเขา” และพวกเขากจ็ไดด้รวับการรวักษาใหด้หายสรินั้นทรุกคน (กริจการ 5:14-16) เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าเคยมท และ
ไมยู่ตด้องสงสวัยเลยวยู่าอาจมทววันนทนั้ ตามททที่ตด้องการและตามททที่เหลยู่าวริสรุทธริชนแสวงหาของประทานททที่ดทททที่สรุด นวัที่นคมือ 
บรรดาของประทานแหยู่งการรวักษาใหด้หาย พระเจด้าทรงรวักษาผยด้ปฝ่วยใหด้หายบยู่อย ๆ เพมืที่อตอบคสาอธริษฐานและบยู่อย
ครวันั้งเมมืที่อเหจ็นไดด้ชวัดวยู่าทรุกวริธทของมนรุษยห์ลด้วนลด้มเหลว ครุณพยู่อของผม ซนที่งพวกเราถอดใจแลด้ววยู่าคงตด้องเสทยชทวริตในไมยู่
กทที่ชวัที่วโมง มทอาการดทขนนั้นในววันเดทยวกวันนวันั้นและกลวับคมืนสยยู่สรุขภาพ ในฟอรห์ทเวริรห์ธ, เทจ็กซวัส, ในปปี 1931, หญริงคนหนนที่ง
หลวังจากอยยยู่ททที่สถานฟฟฟื้นฟยผยด้ปฝ่วยววัณโรคของรวัฐนานสองปปีและถยกสยู่งกลวับไปบด้านเพมืที่อจะสรินั้นใจ ไดด้รวับการรวักษาใหด้
หายในทวันททและในสองสวัปดาหห์เธอกจ็ทสางานบด้านทรุกอยยู่างของเธอไดด้ และหลวังจากผยู่านไปสามสริบปปีโรคนวันั้นกจ็ไมยู่



กลวับมาอทกเลยจนตด้องสรรเสรริญพระเจด้า คนบางคนมทของประทานพริเศษอยยู่างแนยู่นอนในการรวักษาโรคและการ
อธริษฐานขอการรวักษาใหด้หาย

แตยู่เราควรจดจสาขด้อเทจ็จจรริงบางประการเกทที่ยวกวับการรวักษาททที่มาจากพระเจด้า
การรวักษาใหด้หายถยกใหด้ไวด้ในการไถยู่โทษนวันั้น นวัที่นคมือ “ดด้วยรอยเฆทที่ยนทวันั้งหลายของทยู่าน พวกเรากจ็ไดด้รวับ

การรวักษาใหด้หาย” (อสย. 53:5; และดย มธ. 8:17 เชยู่นกวัน) แตยู่การรวักษาใหด้หายแบบสมบยรณห์และถาวรกจ็ถยกจวัดหา
ใหด้เฉพาะททที่การฟฟฟื้นคมืนชทพนวันั้น ในรยู่างกายททที่เปป็นขนนั้นใหมยู่ของเรา การรวักษาใหด้หายทรุกอยยู่างบนโลกนทนั้ตอนนทนั้กจ็ถยก
จสากวัดและชวัที่วคราวในรยู่างกายนทนั้

พระเจด้าไมยู่ทรงสวัญญาการรวักษาใหด้หายตอนนทนั้สสาหรวับทรุกคน หนามในเนมืนั้อของเปาโลไมยู่ไดด้ถยกเอาออกไป 
ไมยู่มทผยด้ใดมทสริทธริธิ์ททที่จะสวัญญาการรวักษาใหด้หายในกรณทใดโดยเฉพาะนอกเสทยจากวยู่าพระเจด้าประทานความเชมืที่อ
สสาหรวับการนวันั้น “และการอธริษฐานแหยู่งความเชมืที่อจะชยู่วยผยด้ปฝ่วยนวันั้นใหด้รอด” (ยากอบ 5:15)

5. “การทสาการอวัศจรรยห์ตยู่าง ๆ” (ขด้อ 10) เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าเปป็นของประทานหนนที่งททที่หายาก แตยู่กจ็ยวังเปป็นของ
ประทานหนนที่งททที่พระวริญญาณของพระเจด้าอาจประทานใหด้ จงระลนกวยู่ายอหห์นผยด้ใหด้บวัพตริศมาซนที่งเตจ็มเปปีฝั่ยมดด้วยพระ
วริญญาณไมยู่ไดด้ทสาการอวัศจรรยห์ใด ๆ เลย (ยอหห์น 10:41) โดยบวันทนกตามพระควัมภทรห์เราทราบวยู่ามทแคยู่คนเดทยวททที่เป
โตรทสาใหด้เปป็นขนนั้นจากตาย นวัที่นคมือ โดรควัส มทแคยู่คนเดทยวททที่ถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นโดยเปาโล ผยด้ซนที่งถยกนวับวยู่าตายไปแลด้ว นวัที่น
คมือชายหนรุยู่มคนนวันั้นททที่เมมืองโตรอวัส เหลยู่าครริสเตทยนในพระควัมภทรห์ไมยู่ไดด้เททที่ยวทสาการอวัศจรรยห์ไปเรมืที่อยเปฟฝั่อย ตามททที่ใคร
ๆ เสนอแนะ อยยู่างไรกจ็ตาม เปป็นความจรริงททที่วยู่าพวกอวัครทยตไดด้อธริษฐานขอใหด้พระเจด้าประทานความกลด้าและใหด้มท
ผยด้ฟฝงขยู่าวประเสรริฐ “โดยทรงเหยทยดพระหวัตถห์ของพระองคห์ออกเพมืที่อรวักษาใหด้หาย และเพมืที่อททที่บรรดาหมายสสาควัญ
กวับการมหวัศจรรยห์ทวันั้งหลายจะถยกกระทสาโดยพระนามของพระเยซยพระบรุตรผยด้บรริสรุทธริธิ์ของพระองคห์” (กริจการ 
4:30) ดด้วยใจททที่ถยู่อมเราจนงควรเปปิดประตยนวันั้นทรินั้งไวด้ เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าของประทานนวันั้นไมยู่ไดด้มทไวด้สสาหรวับทรุกคน แมด้วยู่าทรุก
คนอาจอธริษฐานขอคสาตอบททที่อวัศจรรยห์ใด ๆ กจ็ไดด้ททที่ตนตด้องการ

6. “ใหด้อทกคนหนนที่งพยากรณห์ไดด้” (ขด้อ 10) เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าชาย หญริง และเดจ็กททที่เปป็นครริสเตทยนทรุกคนอาจไดด้
รวับการประทานฤทธริธิ์เดชททที่ชยู่วยใหด้ตนเปป็นพยานในพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ไดด้ซนที่งเรทยกวยู่าการพยากรณห์ (กริจการ 
2:16-18) ชาวโครรินธห์เหลยู่านทนั้ไดด้รวับการหนรุนใจวยู่า “ถด้าทรุกคนพยากรณห์” (1 คร. 14:24) ผลลวัพธห์ทวันั้งหลายททที่แสน
วริเศษกจ็จะปรากฏและพวกเขา, และพวกเรา, กจ็ถยกหนรุนใจใหด้ “ตวันั้งใจแสวงหาบรรดาของประทานททที่ดทททที่สรุดแตยู่ยริที่ง
กวยู่านวันั้นททที่พวกทยู่านจะพยากรณห์ไดด้” แนยู่นอนวยู่าทรุกคนจะตด้องชนะจริตวริญญาณและทรุกคนอาจไดด้รวับการเจริมและ 
“ประกอบดด้วยฤทธริธิ์เดชททที่มาจากเบมืนั้องบน” (ลยกา 24:49) แตยู่กจ็ยวังมท “ของประทานอวันหลากหลาย” และไมยู่ใชยู่ทรุก
คนไดด้รวับฤทธริธิ์เดชเหมมือน ๆ กวัน หรมือในขนาดททที่เทยู่ากวัน

7. “ใหด้อทกคนหนนที่งรยด้จวักสวังเกตวริญญาณตยู่าง ๆ” (ขด้อ 10) ครริสเตทยนทรุกคนถยกเตมือนใหด้ “พริสยจนห์วริญญาณ
เหลยู่านวันั้นวยู่าวริญญาณเหลยู่านวันั้นมาจากพระเจด้าหรมือไมยู่” (1 ยอหห์น 4:1) ทรุกคนจะตด้อง “ระววังพวกผยด้พยากรณห์เทจ็จ”
(มธ. 7:15) ทรุกคนถยกเตมือนใจวยู่าซาตานเททที่ยวไปรอบ ๆ เหมมือนสริงโตคสารามตวัวหนนที่ง และวยู่าเราจะตด้องสวม
ยรุทธภวัณฑห์ทวันั้งชรุดของพระเจด้า และอธริษฐานอยยยู่เสมอ (อฟ. 6:11) แตยู่ผยด้มทสตริปฝญญาบางคนกจ็ไดด้รวับการประทานสตริ
ปฝญญาเพมืที่อวรินริจฉวัยความไมยู่จรริงใจ บรรดาหลวักคสาสอนเทจ็จ และการประยรุกตห์ใชด้ตยู่าง ๆ ททที่ไรด้ปฝญญา Dr. Bob 



Jones, Sr. ดยเหมมือนจะมทของประทานนวันั้น เหลยู่าคนของพระเจด้าบางคนททที่พระเจด้าทรงใชด้การอยยู่างยริที่งใหญยู่กจ็มทของ
ประทานนวันั้น เปาโลดยเหมมือนจะมทการรยด้จวักแยกแยะมากกวยู่าเปโตร เพราะวยู่าเปโตรถยกนสาเขด้าสยยู่การออมชอมกวับ
พวกถมือศาสนายริวในกาลาเททย 2:4-11 และบารนาบวัสกจ็ถยกนสาใหด้หลงไปเชยู่นกวันในการทสาตามของเขา แตยู่เปาโล 
ดด้วยสตริปฝญญาททที่มาจากพระเจด้า มองเหจ็นวยู่านวัที่นเปป็นการทสาผริดและตสาหนริการทสาเชยู่นนวันั้นอยยู่างเปปิดเผย

8. “การพยดไดด้หลายภาษา” (ขด้อ 10) Tongues จรริง ๆ แลด้วหมายถนงภาษาตยู่าง ๆ ททที่เทศกาลเพจ็นเท
คอสตห์คมือตวัวอยยู่างททที่คลาสสริค ททที่นวัที่นบางคนไมยู่ไดด้มท “ภาษาสวรรคห์” ไมยู่ใชยู่ “ภาษาททที่ไมยู่มทใครรยด้จวัก” ททที่ไมยู่มทผยด้ใดพยด
เปป็นประจสา แตยู่เปป็นเพทยงฤทธริธิ์เดชแสนอวัศจรรยห์ในการพยดแกยู่ผยด้คนในภาษาของพวกเขาเองททที่พวกเขาครุด้นเคยมา
ตวันั้งแตยู่เกริด (กริจการ 2:8,11) เราไมยู่ทราบวยู่าของประทานนทนั้ไดด้ปรากฏอทกในสมวัยภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ เปป็นไปไดด้
วยู่าททที่บด้านของโครเนลริอวัส ซนที่งกลวับใจเชมืที่อในกริจการ 10 มทของประทานหนนที่งททที่แสนอวัศจรรยห์ เราถยกบอกเพทยงวยู่าพวก
เขาพยดเปป็นภาษาตยู่าง ๆ นวัที่นคมือ พยดกวันมากกวยู่าหนนที่งภาษา เนมืที่องจากพระควัมภทรห์ตอนนวันั้นไมยู่ไดด้กลยู่าววยู่ามวันเปป็นการ
อวัศจรรยห์ และเนมืที่องจากแนยู่นอนวยู่าบางคนททที่อยยยู่ททที่นวัที่นพยดหลายภาษาเปป็นประจสาอยยยู่แลด้ว เชยู่น ภาษาละตริน บางคน
กจ็พยดอาราเมค บางคนกจ็พยดกรทก เรากจ็คงไปไกลเกรินพระควัมภทรห์ททที่จะกลยู่าววยู่ามทของประทานแหยู่งการพยดภาษาตยู่าง 
ๆ ททที่นวัที่น แนยู่นอนวยู่าไมยู่มทโอกาสพริเศษอวันใดททที่ตด้องพยดหลายภาษาแบบอวัศจรรยห์อยยู่างททที่เคยมทททที่เพจ็นเทคอสตห์ ไมยู่มท
พระสวัญญาใดถยกใหด้ไวด้วยู่าผยด้ททที่กลวับใจเชมืที่อเหลยู่านวันั้นจะตด้องมทของประทานททที่แสนอวัศจรรยห์นวันั้น เราควรกลยู่าวแบบนทนั้
เชยู่นกวันในกรณทททที่ถยกพรรณนาในกริจการ 19:1-7 ททที่ผยด้เชมืที่อใหมยู่บางคนททที่เมมืองเอเฟซวัสกจ็ “พยดเปป็นภาษาตยู่าง ๆ” นวัที่น
คมือ พวกเขาเปป็นพยานในมากกวยู่าหนนที่งภาษา

ของประทานแหยู่งการพยดภาษาตยู่าง ๆ ผยู่านพด้นไปแลด้วหรมือ? ไมยู่ ไมยู่จสาเปป็นตด้องเปป็นเชยู่นนวันั้น แตยู่วยู่ามวัน 
พรด้อมกวับ “การแปลภาษาตยู่าง ๆ” เปป็นของประทานลสาดวับสรุดทด้ายและดด้อยททที่สรุดในหมยยู่ของประทานทวันั้งหมดของ
พระวริญญาณ มวันแทบจะไมยู่จสาเปป็นเลยในสมวัยพระควัมภทรห์ และเกมือบไมยู่จสาเปป็นแลด้วววันนทนั้ ในสภาพการณห์แวดลด้อม
ตยู่าง ๆ อยยู่างเพจ็นเทคอสตห์ เมมืที่ออรุปสรรคดด้านภาษาไดด้ขวัดขวางบางคนไมยู่ใหด้ไดด้ยรินขยู่าวประเสรริฐ “ในภาษาของเขา
เองในททที่ ๆ เขาเกริด” นอกเสทยจากวยู่าเหมมือนททที่เพจ็นเทคอสตห์พระเจด้าไดด้ทรงทสาการอวัศจรรยห์หนนที่ง ผมขอกลยู่าว
วยู่าการอวัศจรรยห์แบบนวันั้นแทบไมยู่คยู่อยมทประโยชนห์แลด้วตอนนทนั้ และเราไมยู่ทราบเกทที่ยวกวับกรณทใดเลยททที่การอวัศจรรยห์
นวันั้นไดด้เกริดขนนั้น ไมยู่วยู่าจะยวังไง “ของประทานแหยู่งการพยดภาษาตยู่าง ๆ” กจ็ไมยู่ใชยู่การสสาแดงแบบไรด้ความหมายททที่ถยก
ใหด้เพมืที่อความสนรุกสนาน การพยดภาษาตยู่าง ๆ ไดด้เกริดขนนั้นในสมวัยพระควัมภทรห์เพทยงเพมืที่อเปป็นวริธทหนนที่งในการนสาขยู่าว
ประเสรริฐไปสยยู่ผยด้คนททที่โดยวริธทอมืที่นคงจะไมยู่สามารถไดด้ยรินขยู่าวประเสรริฐนวันั้นในภาษาของพวกเขาเอง

9. “การแปลภาษาตยู่าง ๆ” (ขด้อ 10) ตรงนทนั้เชยู่นเคยจสาไวด้วยู่า “tongues” แคยู่หมายถนงภาษาตยู่าง ๆ ของ
ประทานนทนั้คมือ การเขด้าใจภาษาอมืที่น ๆ ขณะททที่ของประทานในการพยดภาษาตยู่าง ๆ คมือ การพยดภาษาเหลยู่านวันั้น พระ
ควัมภทรห์ไมยู่ไดด้อนรุญาตเลยวยู่าคน ๆ หนนที่งจะตด้องพยดเปป็นภาษาสวรรคห์ททที่มนรุษยห์ไมยู่เคยใชด้เลยและอทกคนจะตด้องบอกวยู่า
คนแรกนวันั้นพยดอะไร เราไมยู่ทราบเกทที่ยวกวับกรณทเชยู่นนวันั้นเลยในภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ยกเวด้นททที่เพจ็นเทคอสตห์เมมืที่อคน
เหลยู่านวันั้นททที่พยดสามารถเขด้าใจคสาถามเหลยู่านวันั้นและคสารวับสารภาพเหลยู่านวันั้นของผยด้คนททที่รวับความรอดจากกลรุยู่มคนททที่
พยดภาษาอมืที่น ๆ ไดด้

ไมยู่วยู่าจะยวังไง พระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์กจ็ทรงแบยู่ง “โดยแจกจยู่ายแกยู่ทรุกคนตามททที่พระองคห์ทรงประสงคห์” 



ไมยู่มทผยด้ใดมทของประทานเหลยู่านทนั้ทวันั้งหมด และไมยู่ควรมท และไมยู่ควรแสวงหาททที่จะมทดด้วย
______________

ขจ้อ 12,13:
12:12 เพราะวยู่ารยู่างกายนวันั้นเปป็นกายเดทยว และมท
อววัยวะหลายสยู่วน และอววัยวะทรุกสยู่วนของกายเดทยว
นวันั้น ซนที่งเปป็นหลายสยู่วนกจ็ยวังเปป็นกายเดทยวกวันฉวันใด 
พระครริสตห์กจ็ทรงเปป็นฉวันนวันั้น
12:13 เพราะวยู่าโดยพระวริญญาณองคห์เดทยวพวกเรา

ทรุกคนไดด้รวับบวัพตริศมาเขด้าเปป็นกายอวันเดทยวกวัน ไมยู่วยู่า
พวกเราเปป็นพวกยริวหรมือพวกคนตยู่างชาตริ ไมยู่วยู่าพวก
เราเปป็นทาสหรมือไท และทรุกคนไดด้ถยกทสาใหด้ดมืที่มเขด้า
อยยยู่ในพระวริญญาณองคห์เดทยวแลด้ว

ครริสเตทยนทนุกคนไดจ้รจับบจัพตริศมาเขจ้าในกายเดทยว
เมมืที่อผยด้ใดรวับความรอด เขากจ็กลายเปป็นสยู่วนหนนที่งของพระกายนวันั้นของพระครริสตห์ ซนที่งรวมทรุกคนททที่รอดไวด้

หมด หลายคสาเรทยกถยกใชด้สสาหรวับคนกลรุยู่มนทนั้ในททที่นทนั้และททที่อมืที่น มวันเปป็น “พระกายของพระครริสตห์” มวันเปป็น “ททที่ชรุมนรุม
อวันใหญยู่และครริสตจวักรของบรุตรหวัวปปี ผยด้ซนที่งมทชมืที่อจารนกไวด้ในสวรรคห์แลด้ว” (ฮบ. 12:23) มวันเปป็น “ครอบครวัวของ
พระเจด้า” (อฟ. 2:19) มวันเปป็น “โครงรยู่างซนที่งถยกตยู่อกวันสนริท” ททที่ “เจรริญขนนั้นเปป็นวริหารอวันบรริสรุทธริธิ์ในองคห์พระผยด้เปป็น
เจด้า” และ “ททที่สถริตของพระเจด้าโดยทางพระวริญญาณ” (อฟ. 2:21,22) มวันเปป็น “พระนริเวศนห์ฝฝ่ายจริตวริญญาณ” 
ซนที่งถยกกยู่อขนนั้นดด้วยบรรดาศริลาททที่มทชทวริตอยยยู่ (1 ปต. 2:5)

เราคริดวยู่า เพราะไดด้รวับอริทธริพลจากพวกนวักวริชาการกลรุยู่ม Plymouth Brethren ดร. สโกฟปิลดห์จนงคริดวยู่า
คสาวยู่า “ไดด้รวับบวัพตริศมาเขด้าเปป็นกายอวันเดทยวกวัน” หมายถนงสริที่งททที่เขาคริดวยู่าเปป็นตด้นกสาเนริดของครริสตจวักรททที่เพจ็นเท
คอสตห์ ขณะออกความเหจ็นเกทที่ยวกวับเอเฟซวัส 3:6 เขากลยู่าววยู่า “ขด้อลนกลวับนวันั้น ซนที่ง ‘ถยกซยู่อนในพระเจด้า’ คมือพระ
ประสงคห์ของพระเจด้าททที่จะทสาใหด้เกริดสริที่งใหมยู่จากยริวและคนตยู่างชาตริ- ‘ครริสตจวักร ซนที่งเปป็นพระกายของพระองคห์ 
[ของพระครริสตห์] ซนที่งถยกกยู่อรยู่างขนนั้นโดยการใหด้บวัพตริศมานวันั้นของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ (1 คร. 12:12,13)...”

สโกฟปิลดห์ผยด้ยริที่งใหญยู่ไดด้สะดรุดอยยู่างแรงในททที่นทนั้ในพระควัมภทรห์อด้างอริงฉบวับหนนที่งซนที่งดทททที่สรุดในโลก และปกตริแลด้วกจ็
ถยกตด้อง จงหมายเหตรุขด้อผริดพลาดเหลยู่านทนั้

1. พระควัมภทรห์ไมยู่เคยบอกเปป็นนวัยดด้วยซนั้สาวยู่า “ครริสตจวักร ซนที่งเปป็นพระกายของพระองคห์” ไดด้เรริที่มตด้นททที่เพจ็น
เทคอสตห์ พระกายนวันั้น “ททที่ชรุมนรุมอวันใหญยู่และครริสตจวักรของบรุตรหวัวปปี ผยด้ซนที่งมทชมืที่อจารนกไวด้ในสวรรคห์แลด้ว” (ฮบ. 
12:23) เมมืที่อการรวับขนนั้นนวันั้นมาถนงเมมืที่อมวันถยกเรทยกออกไปและถยกรวมพล (และดวังนวันั้นจนงเปป็นคสาวยู่า เอจ็คคเลซทอา หรมือ
ครริสตจวักร) จะรวมถนงลยกทวันั้งหลายททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้วของพระเจด้า, คนเหลยู่านทนั้ “ททที่ตายในพระครริสตห์” ของ 1 เธสะ
โลนริกา 4:16,17 ดวังนวันั้นมวันตด้องรวมถนงเหลยู่าวริสรุทธริชนสมวัยภาคพวันธสวัญญาเดริมดด้วย ฉะนวันั้นมวันจนงไมยู่มททางเรริที่มตด้นททที่
เพจ็นเทคอสตห์ไดด้

2. คนเหลยู่านทนั้ททที่เปาโลกสาลวังเขทยนไปถนงททที่เมมืองโครรินธห์ยวังไมยู่ไดด้รวับความรอด พวกเขาบางคนยวังไมยู่เกริดดด้วย
ซนั้สาตอนททที่สาวกเหลยู่านวันั้น “รวับบวัพตริศมาดด้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์” (กริจการ 1:5) ททที่เพจ็นเทคอสตห์ แนยู่นอนวยู่ามวันไมยู่
ไดด้รวมพวกเขาไวด้ดด้วยในตอนนวันั้น

3. ดร. สโกฟปิลดห์เขด้าใจผริดความหมายของ “ไดด้รวับบวัพตริศมา” ใน 1 โครรินธห์ 12:13 กลยู่าวงยู่าย ๆ คมือ ตยู่อ



ไปนทนั้เปป็นความหมายของคสา ๆ นทนั้ในการใชด้งานของพระควัมภทรห์
ประการแรก แบบตรงตวัว บวัพตริศมาฝฝ่ายรยู่างกายหมายถนง การจรุยู่มลงทวันั้งตวัวของผยด้เชมืที่อในนนั้สา
ประการททที่สอง แบบเปรทยบเปรย คสาเรทยกนทนั้ถยกใชด้ (a) ครวันั้งเดทยว ใน 1 โครรินธห์ 10:1 โดยหมายถนงชนชาตริ

อริสราเอลททที่ถยกลด้อมรอบดด้านในชยู่องทางเดรินนวันั้นผยู่านทะเลแดง โดยถยกปกคลรุมดด้านบน ดด้านหนด้า ดด้านหลวังดด้วยหมยยู่
เมฆ (b) คสานทนั้ถยกใชด้ในเชริงเปรทยบเปรยบางครวันั้งเพมืที่อหมายถนงเหลยู่าครริสเตทยนททที่จมมริด, ถยกปกคลรุม, ถยกจยู่ลุ่มมริดในฤทธริธิ์
เดชพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ (มธ. 3:11; มก. 1:8; ลก. 3:16; ยน. 1:33 และกจ. 1:5) แนยู่นอนวยู่านวัที่นเปป็นการใชด้แบบ
เปรทยบเปรยของคสาวยู่าบวัพตริศมา (c) คสาวยู่า รวับบวัพตริศมา กจ็ถยกใชด้เพมืที่อแสดงภาพพระเยซยททที่ถยกทยู่วมมริดในการทน
ทรุกขห์เชยู่นกวัน (มธ. 20:22,23) (d) จากนวันั้น คสาเรทยกนทนั้ถยกใชด้เปป็นภาพเปรทยบหนนที่งในททที่นทนั้ โดยแสดงภาพผยด้เชมืที่อแตยู่ละ
คนททที่ถยกใสยู่เขด้าในพระกายของพระครริสตห์ ถยกฝฝงไวด้ททที่นวัที่นแบบไมยู่อาจดนงออกไปไดด้เมมืที่อเขารวับความรอดแลด้ว ฉะนวันั้น
จนง “ถยกใหด้บวัพตริศมา” หรมือถยกจยู่ลุ่มมริดเขด้าในพระกายนวันั้นแลด้ว 1 เปโตร 2:5 มทภาพเดทยวกวันนทนั้ของครริสเตทยนทวันั้ง
หลาย ในฐานะศริลาทวันั้งหลายททที่มทชทวริตซนที่งถยกกยู่อเขด้าใน ถยกฝฝงเขด้าในและกลายเปป็นสยู่วนหนนที่งของสริที่งปลยกสรด้างนวันั้น

จงหมายเหตรุความแตกตยู่างนวันั้นททที่แสดงใหด้เหจ็นวยู่าการใชด้งานเชริงเปรทยบเปรยของ “รวับบวัพตริศมา” ใน 1 
โครรินธห์ 12:13 ไมยู่มททางเปป็นอวันเดทยวกวันกวับททที่เพจ็นเทคอสตห์ไดด้เลย ททที่เพจ็นเทคอสตห์ พระครริสตห์ทรงเปป็นตวัวแทน
ททที่ทสาการปกคลรุมวริสรุทธริชนทวันั้งหลายดด้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ ตรงนทนั้ภาพกจ็แตกตยู่าง พระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ทรงเปป็น
ตวัวแทนนวันั้น และครริสเตทยนกจ็ถยกฝฝงเขด้าในพระกายของพระครริสตห์

การพยดภาษาตยู่าง ๆ ไดด้ทสาใหด้คสาเรทยก “รวับบวัพตริศมาดด้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์” เสทยหาย แตยู่มวันเปป็นคสา
เรทยกหนนที่งในพระควัมภทรห์ เปป็นหนนที่งในหลายคสาเรทยกททที่หมายถนงการรวับฤทธริธิ์เดชนวันั้นททที่เพจ็นเทคอสตห์

_______________
ขจ้อ 14-27:

12:14 เพราะวยู่ารยู่างกายไมยู่เปป็นอววัยวะเดทยว แตยู่เปป็น
หลายอววัยวะ
12:15 ถด้าเทด้าจะกลยู่าววยู่า “เพราะขด้าไมยู่ไดด้เปป็นมมือ 
ขด้าจนงไมยู่ไดด้เปป็นของรยู่างกายนวันั้น” ฉะนวันั้นเทด้าจนงไมยู่
เปป็นของรยู่างกายนวันั้นหรมือ
12:16 และถด้าหยจะกลยู่าววยู่า “เพราะขด้าไมยู่ไดด้เปป็นตา
ขด้าจนงไมยู่ไดด้เปป็นของรยู่างกายนวันั้น” ฉะนวันั้นหยจนงไมยู่เปป็น
ของรยู่างกายนวันั้นหรมือ
12:17 ถด้ารยู่างกายทวันั้งหมดเปป็นตา การไดด้ยรินจะอยยยู่
ททที่ไหน ถด้ารยู่างกายทวันั้งหมดเปป็นหย การดมกลริที่นจะอยยยู่
ททที่ไหน
12:18 แตยู่บวัดนทนั้พระเจด้าไดด้ทรงตวันั้งอววัยวะทรุกสยู่วนไวด้
ในรยู่างกาย ตามชอบพระทวัยของพระองคห์

12:19 และถด้าอววัยวะทวันั้งหมดเปป็นอววัยวะเดทยว 
รยู่างกายจะอยยยู่ททที่ไหน
12:20 แตยู่บวัดนทนั้มทหลายอววัยวะ แตยู่ยวังเปป็นรยู่างกาย
เดทยวกวัน
12:21 และตาไมยู่สามารถกลยู่าวแกยู่มมือวยู่า “ขด้าไมยู่
ตด้องการเจด้า” หรมืออทกททศทรษะไมยู่สามารถกลยู่าวแกยู่
เทด้าวยู่า “ขด้าไมยู่ตด้องการพวกเจด้า”
12:22 ไมยู่เลย ยริที่งกวยู่านวันั้นอววัยวะเหลยู่านวันั้นของ
รยู่างกาย ซนที่งดยเหมมือนวยู่าอยู่อนแอกวยู่า กจ็จสาเปป็น
12:23 และอววัยวะเหลยู่านวันั้นของรยู่างกาย ซนที่งพวกเรา
คริดวยู่ามทเกทยรตรินด้อยกวยู่า พวกเรากลวับใหด้เกทยรตริ
บรริบยรณห์มากขนนั้นแกยู่อววัยวะเหลยู่านทนั้ และอววัยวะททที่ไมยู่
นยู่าดยของพวกเรา กจ็มทความนยู่าดยททที่บรริบยรณห์มากขนนั้น



12:24 เพราะวยู่าอววัยวะททที่นยู่าดยของพวกเราไมยู่มท
ความตด้องการ แตยู่พระเจด้าไดด้ทรงทสาใหด้รยู่างกาย
ประสานกวัน โดยทรงใหด้เกทยรตริททที่บรริบยรณห์มากขนนั้นแกยู่
สยู่วนททที่เคยขาดเกทยรตรินวันั้น
12:25 เพมืที่อททที่จะไมยู่มทความแตกแยกกวันในรยู่างกาย 
แตยู่เพมืที่ออววัยวะเหลยู่านวันั้นจะมทความหยู่วงใยซนที่งกวันและ
กวัน

12:26 และไมยู่วยู่าอววัยวะอวันหนนที่งทรุกขห์ อววัยวะ
ทวันั้งหมดกจ็พลอยทรุกขห์กวับอววัยวะนวันั้น หรมืออววัยวะอวัน
หนนที่งไดด้รวับเกทยรตริ อววัยวะทวันั้งหมดกจ็พลอยปปีตริยรินดทกวับ
อววัยวะนวันั้น
12:27 บวัดนทนั้ทยู่านทวันั้งหลายเปป็นพระกายของพระ
ครริสตห์ และเปป็นอววัยวะตยู่าง ๆ ของพระกายนวันั้น

ครริสเตทยนทนุกคนเปป็นอวจัยวะแหล่งพระกายของพระครริสตธ ไมล่ใชล่ทนุกคนเหมมือนกจัน
ครริสเตทยนทวันั้งหลายอาจมทความแตกตยู่างกวันเหมมือนมมือ เทด้า ดวงตา หรมือหย-ทวันั้งหมดลด้วนแตกตยู่างกวันแตยู่

ทวันั้งหมดกจ็เปป็นสริที่งจสาเปป็น เราไมยู่อาจคาดหววังใหด้ทรุกคนมทของประทาน วริธทการ และแนวคริดเหมมือนกวันหมดไดด้ใน
ทยู่ามกลางครริสเตทยนทวันั้งหลาย เราทรุกคนตด้องรวับการบวังเกริดใหมยู่ เราทรุกคนตด้องเชมืที่อความจรริงเหลยู่านวันั้นททที่สสาควัญแหยู่ง
ขยู่าวประเสรริฐเหมมือนกวัน ทรุกคนควรแสวงหาททที่จะรวักและรวับใชด้พระครริสตห์อยยู่างเตจ็มททที่ อววัยวะทรุกสยู่วนแหยู่งรยู่างกาย
ของคน ๆ หนนที่งไดด้รวับการหลยู่อเลทนั้ยงจากโลหริตสายเดทยวกวัน กสาลวังรวับใชด้คน ๆ เดทยวกวัน ทวยู่าอววัยวะแตยู่ละสยู่วนกจ็
แตกตยู่างกวัน เหมาะสมสสาหรวับงานนวันั้น ๆ ททที่มวันถยกสรด้างใหด้ทสาหนด้าททที่

ดวังนวันั้นครริสเตทยนทรุกคนจนงตด้องการครริสเตทยนทรุกคน เราควรดยแลซนที่งกวันและกวัน เราเปป็นของกวันและกวัน 
ถด้าอววัยวะหนนที่งเจจ็บ รยู่างกายนวันั้นกจ็เจจ็บไปดด้วย เราอาจถยกทดลองททที่จะใหด้เกทยรตริเยอะแกยู่ครริสเตทยนบางคนททที่มทคน
นวับถมือและชมืที่นชม เหมมือนอยยู่าง “อววัยวะททที่นยู่าดยของพวกเรา” แตยู่บยู่อยครวันั้งเราควรใหด้เกทยรตริมากขนนั้นแกยู่อววัยวะททที่ไมยู่
นยู่าดยแหยู่งพระกายของพระครริสตห์

_______________
ขจ้อ 28-31:

12:28 และพระเจด้าไดด้โปรดตวันั้งบางคนไวด้ในครริสต
จวักร ททที่หนนที่งคมือพวกอวัครทยต รองลงมาคมือบรรดาผยด้
พยากรณห์ ททที่สามครยบาอาจารยห์ทวันั้งหลาย ตยู่อจากนวันั้น
การอวัศจรรยห์ตยู่าง ๆ แลด้วบรรดาของประทานแหยู่ง
การรวักษาทวันั้งหลาย การชยู่วยเหลมือตยู่าง ๆ การครอบ
ครองทวันั้งหลาย การพยดภาษาตยู่าง ๆ
12:29 ทรุกคนเปป็นอวัครทยตหรมือ ทรุกคนเปป็นผยด้
พยากรณห์หรมือ ทรุกคนเปป็นครยบาอาจารยห์หรมือ ทรุกคน

เปป็นผยด้กระทสาการอวัศจรรยห์ตยู่าง ๆ หรมือ
12:30 ทรุกคนมทบรรดาของประทานแหยู่งการรวักษา
หรมือ ทรุกคนพยดภาษาตยู่าง ๆ หรมือ ทรุกคนสามารถ
แปลไดด้หรมือ
12:31 แตยู่จงปรารถนาบรรดาของประทานอวันดท
ททที่สรุดนวันั้นอยยู่างจรริงจวัง และขด้าพเจด้ายวังคงแสดงทาง
หนนที่งททที่ยอดเยทที่ยมกวยู่าแกยู่พวกทยู่าน

เหลล่าสมาชริกททที่หลากหลายถถูกตจันื้งไวจ้ในครริสตจจักร
ในททที่นทนั้องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงยกภาพประกอบวยู่าเหลยู่าอววัยวะของพระครริสตห์มทความหลากหลายขนาด

ไหน: “พวกอวัครทยต พวกผยด้พยากรณห์ พวกครยอาจารยห์” และคนเหลยู่านวันั้นททที่มทของประทานททที่หลากหลาย ประการ
แรก เคยมทอวัครทยตเพทยงไมยู่กทที่คน และไมยู่มทสวักคนททที่ยวังมทชทวริตอยยยู่ววันนทนั้ บางคนเปป็นผยด้พยากรณห์ บางคนเปป็นอาจารยห์ 



แตยู่ไมยู่ใชยู่ทรุกคน ไมยู่กทที่คนมทของประทานในการทสาการอวัศจรรยห์ตยู่าง ๆ หรมือการรวักษาโรค ไมยู่ใชยู่ทรุกคนพยด เหมมือนททที่
เพจ็นเทคอสตห์ แกยู่เหลยู่าคนตยู่างชาตริในภาษาของพวกเขาเองโดยการอวัศจรรยห์หนนที่ง และไมยู่ใชยู่ทรุกคนททที่สามารถแปล
ภาษาหนนที่งททที่ตนไมยู่ไดด้เรทยนมาไดด้

เนมืที่องจากมทการใหด้ความสนใจเกทที่ยวกวับการพยดภาษาตยู่าง ๆ เยอะในบทททที่ 14 เราจนงอาจแนยู่ใจไดด้วยู่าเปาโล
ไดด้รวับการดลใจในททที่นทนั้ใหด้เรริที่มตอบคสาถามเกทที่ยวกวับการใชด้ภาษาตยู่าง ๆ แบบผริด ๆ จงหมายเหตรุวยู่าการพยดภาษาตยู่าง
ๆ และการแปลภาษาตยู่าง ๆ ถยกกลยู่าวถนงเปป็นลสาดวับสรุดทด้ายและมทความสสาควัญนด้อยททที่สรุด (ลสาดวับความสสาควัญถยกสมืที่อ
เพราะพวกอวัครทยตถยกกลยู่าวถนง “เปป็นอวันดวับแรก”) ฉะนวันั้นมวันจนงถยกสอนอยยู่างชวัดเจนวยู่าเหมมือนอยยู่างททที่ไมยู่ใชยู่ทรุกคน
เปป็นอวัครทยต และไมยู่ใชยู่ทรุกคนทสาการอวัศจรรยห์ตยู่าง ๆ เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าไมยู่ใชยู่ทรุกคนจะตด้องพยดเปป็นภาษาตยู่าง ๆ

ผยด้คนททที่มทของประทานซนที่งพระองคห์ประทานใหด้แกยู่ครริสตจวักรถยกใหด้เปป็นรายการไวด้ในเอเฟซวัส 4:11 อทกหน, 
“และพระองคห์ไดด้ประทานใหด้บางคนเปป็นอวัครทยต บางคนเปป็นผยด้พยากรณห์ บางคนเปป็นผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐ 
และบางคนเปป็นศริษยาภริบาล และอาจารยห์”

พวกผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐและเหลยู่าศริษยาภริบาลถยกใสยู่เพริที่มเขด้ามาในททที่ ๆ เหมาะสมของพวกเขาใน
รายการนทนั้ จงหมายเหตรุวยู่าพวกผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐถยกเอยู่ยชมืที่อกยู่อนพวกศริษยาภริบาลและอาจารยห์ ททที่นวัที่นคน
เหลยู่านทนั้ถยกประทานใหด้ “เพมืที่อเตรทยมพวกวริสรุทธริชนใหด้ดทพรด้อม สสาหรวับงานแหยู่งการรวับใชด้” (อฟ. 4:12)

“ครริสตจวักร” ของ 1 โครรินธห์ 12:28 ไมยู่ใชยู่ครริสตจวักรทด้องถริที่นสวักแหยู่งโดยเฉพาะ และไมยู่ใชยู่ครริสตจวักรทด้อง
ถริที่นทรุกแหยู่งเหลยู่านวันั้น ครริสตจวักรทด้องถริที่นใดเลยู่ามทพวกอวัครทยต? คนอมืที่น ๆ เหลยู่านทนั้ทรุกคนถยกเอยู่ยชมืที่อในครริสตจวักรทด้อง
ถริที่นแหยู่งใดบด้างไหม? ไมยู่เลย นทที่คมือ ‘ครริสตจวักรซนที่งเปป็นพระกายของพระองคห์’ และเหลยู่านทนั้เปป็นอววัยวะททที่แตกตยู่างกวัน
ของพระกายนวันั้นของพระครริสตห์

ขด้อ 31 เตรทยมพรด้อมสสาหรวับคสาสอนผริดเรมืที่องภาษาตยู่าง ๆ อทกครวันั้ง ความรวักแบบครริสเตทยนยยู่อมดทกวยู่าของ
ประทานเหลยู่านวันั้นทวันั้งหมด โดยเฉพาะอยยู่างยริที่งดทกวยู่าของประทานลสาดวับสรุดทด้ายททที่เลจ็กนด้อยททที่สรุดนวันั้น นวัที่นคมือ การพยด
ภาษาตยู่างประเทศทวันั้งหลาย



1 โครรินธธ 13
ขจ้อ 1-3:

13:1 ถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้าพยดดด้วยภาษาทวันั้งหลายของ
มนรุษยห์และของพวกทยตสวรรคห์ และไมยู่มทความรวัก 
ขด้าพเจด้ากจ็กลายเปป็นเหมมือนฆด้องททที่สยู่งเสทยงหรมือฉาบททที่
ดวังแฉยู่งแฉยู่ง
13:2 และถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้ามทของประทานแหยู่งการ
พยากรณห์ และเขด้าใจบรรดาความลนกลวับ และมท
ความรยด้ทวันั้งสรินั้น และถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้ามทความเชมืที่อ

ทวันั้งหมด จนขด้าพเจด้าสามารถเคลมืที่อนยด้ายบรรดา
ภยเขาไปไดด้ และไมยู่มทความรวัก ขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่มทคยู่าอะไร
เลย
13:3 และถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้าใหด้สริที่งของสารพวัดของ
ขด้าพเจด้าเพมืที่อเลทนั้ยงคนยากจน และถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้า
ยอมใหด้รยู่างกายของขด้าพเจด้าถยกไฟเผาเสทย และไมยู่มท
ความรวัก มวันกจ็ไมยู่เปป็นประโยชนห์อวันใดแกยู่ขด้าพเจด้าเลย

ความรจักฉจันทธพทที่นจ้อง ททที่พระวริญญาณประทานใหจ้ 
ยล่อมสนาคจัญกวล่าของประทานทจันื้งปวง

“ความรวัก” (charity) ในททที่นทนั้เปป็นคสาททที่วริเศษซนที่งไมยู่ไดด้หมายถนงการใหด้ทานแกยู่คนยากจน (การกรุศล) แตยู่มท
ความหมายมากกวยู่านวันั้น นวัที่นคมือ ความรวักฉวันทห์พทที่นด้องแบบครริสเตทยน เหลยู่าครริสเตทยนชาวโครรินธห์ไดด้หลงเขด้าสยยู่คสา
สอนผริดเรมืที่อง “ภาษาตยู่าง ๆ” แลด้ว โดยใชด้ภาษาตยู่างประเทศในททที่ประชรุมจนพวกเขาตด้องถยกตสาหนริอยยู่างรรุนแรง
และหลวักคสาสอนเทจ็จของพวกเขาตด้องถยกแกด้ไขในบทททที่ 14 ดวังนวันั้นตรงนทนั้อวัครทยตเปาโลจนงแสดงใหด้เหจ็นวยู่าการพยด
ภาษาตยู่าง ๆ ถมือวยู่าไมยู่มทความสสาควัญเลย แมด้หากวยู่าพวกเขามทของประทานของจรริงททที่นยู่าอวัศจรรยห์ของการพยดภาษา
ตยู่าง ๆ เหมมือนททที่เพจ็นเทคอสตห์กจ็ตาม

สมมตริวยู่าคน ๆ หนนที่งมทการเลยู่าเรทยนมากและมทของประทานมากเสทยจนเขาสามารถพยดในทรุกภาษาของ
มนรุษยห์จนทสาใหด้คนทวันั้งปวงอวัศจรรยห์ใจและชมืที่นชม! สมมตริวยู่าคน ๆ หนนที่งสามารถไปไดด้ไกลเกรินกวยู่าของประทานนวันั้น
ททที่เพจ็นเทคอสตห์ เกรินกวยู่าทรุกประสบการณห์โดยมนรุษยห์ททที่มทกยู่อนหนด้าและพยดภาษาอมืที่นใดกจ็ตามททที่เหลยู่าทยตสวรรคห์จะ
พยดไดด้! หากไมยู่มทความรวักแบบครริสเตทยน ภาษาทวันั้งหลายททที่พวกเขาโอด้อวดกจ็คงไมยู่ดทไปกวยู่า “ฆด้องหรมือฉาบททที่กสาลวัง
สยู่งเสทยง” คงไมยู่มทการเสรริมสรด้างททที่แทด้จรริงใดเลยสสาหรวับพทที่นด้องททที่รวัก ไมยู่มทการถวายเกทยรตริแดยู่พระเจด้า ไมยู่มทการทสาใหด้
เหลยู่าคนบาปกลวับใจเชมืที่อ

นทที่เปป็นการตทไปททที่หวัวใจของการแตกแยกเหลยู่านวันั้น การวริวาทนวันั้น การไมยู่หยู่วงใยผยด้อมืที่นแบบดด้านชาซนที่งคอยดวัก
เลยู่นงานครริสเตทยนชาวโครรินธห์เหลยู่านวันั้น เมมืที่อพวกเขาไมยู่หยู่วงใยเลยเกทที่ยวกวับบริดาผยด้นวันั้นททที่ถยกทรยศโดยบรุตรชายททที่
ตวัณหาจวัดและภรรยาททที่ไรด้ความเชมืที่อ และไมยู่สนใจบรุตรชายและหญริงททที่ตกเปป็นทาสนวันั้น; เมมืที่อพวกเขาอยากรวับ
ประทานในพริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าโดยไมยู่ใสยู่ใจวยู่าบางคนถยกทสาใหด้อวับอายและหริวโหยขณะททที่คนอมืที่น ๆ กจ็
เมามาย; เมมืที่อพวกเขากสาลวังโตด้แยด้งกวันเกทที่ยวกวับวยู่าการตริดตามเปโตรหรมืออปอลโลกจ็ดทกวยู่าตริดตามเปาโล ทวยู่าสริที่งททที่
พวกเขาสนใจมากททที่สรุดกจ็คมือ การอวดวยู่าพยดไดด้หลายภาษาในททที่ประชรุม! ววันนทนั้ บางคนมทความรด้อนใจแบบเดทยวกวัน
ในเรมืที่อง “ของประทานในการพยดภาษาตยู่าง ๆ” ผยด้ซนที่งไมยู่ชนะจริตวริญญาณ ผยด้ซนที่งมทความเยยู่อหยริที่งตามเนมืนั้อหนวัง ททที่วยู่า
พวกเขามทสริที่งททที่พวกเขาเรทยกวยู่า “บวัพตริศมาของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์” และมท “หลวักฐาน” ททที่อวดไดด้ในการพยด
ภาษาตยู่าง ๆ บวัดนทนั้พวกเขาตด้องการคสาสอนนทนั้ แมด้กระทวัที่งของประทานในการพยดภาษาตยู่าง ๆ ตามพระควัมภทรห์กจ็คง



ไมยู่มทประโยชนห์อวันใดเลยหากไมยู่มทเรมืที่องของความรวักฉวันทห์พทที่นด้องททที่ยริที่งใหญยู่กวยู่านวันั้น เฉพาะในกรณทททที่เกริดขนนั้นไดด้ยาก
จรริง ๆ เทยู่านวันั้นภาษาตยู่างประเทศจนงจะมทการเสรริมสรด้างพริเศษใด ๆ หรมือชยู่วยในการนสาผยด้คนมารวับความรอด หรมือ
ครริสเตทยนทวันั้งหลายไดด้รวับการสอนพระวจนะ แตยู่ความรวักกจ็เปป็นสริที่งททที่จสาเปป็นในทรุกการตริดตยู่อสวัมพวันธห์ หากไมยู่มทความ
รวัก ความรวักททที่คอยชยู่วยเหลมือและททที่พระเจด้าประทานใหด้ จะพยดกวับผยด้ใดในพระนามของพระเยซยไปทสาไมเลยู่า?

แตยู่ของประทานททที่ยริที่งใหญยู่ททที่สรุดกจ็คมือ การพยากรณห์ ตามททที่ 1 โครรินธห์ 14:1-4 สอนอยยู่างชวัดเจน แตยู่พยาน
ททที่ยอดเยทที่ยมททที่สรุด โวหารดทมากททที่สรุด คสาเทศนาททที่มทความรยด้มากททที่สรุดหรมือตามพระควัมภทรห์มากททที่สรุดททที่ปราศจากใจททที่รวัก
และกรรุณาททที่พระเจด้าประทานใหด้กจ็คง “ไรด้คยู่า” เราถยกบอกเชยู่นนวันั้น การเรทยนรยด้ทวันั้งหมด ความเชมืที่อทวันั้งหมดททที่
ปราศจากความรวักกจ็คงเปป็นสริที่งนยู่าละอาย จะมทประโยชนห์อะไรกวับการเหจ็นภยเขาลยกหนนที่งถยกเคลมืที่อนไปอยยู่างอวัศจรรยห์
และคนทวันั้งปวงมองดยและอวัศจรรยห์ใจ หากไมยู่มทจริตวริญญาณใดเลยไดด้รวับความรอด ไมยู่มทตาททที่บอดดวงใดเลยถยกเปปิด
ใหด้มองเหจ็น ไมยู่มทใจททที่แตกสลายดวงใดเลยถยกรวักษาใหด้หาย ไมยู่มทเชลยททที่ถยกปลยู่อยใหด้เปป็นไทตามททที่พระเยซยไดด้ทรงถยก
เจริมใหด้กระทสา? (อสย. 61:1, ลยกา 4:18)

สมมตริวยู่าคน ๆ หนนที่งยกขด้าวของทวันั้งหมดของตนเพมืที่อเลทนั้ยงคนยากจน มนรุษยห์ไดด้กระทสาเชยู่นนวันั้นเพมืที่อใหด้คน
อมืที่นมองเหจ็น (มธ. 6:1,2) พวกพระสงฆห์ไดด้ปฏริญาณททที่จะใชด้ชทวริตแบบคนยากจนและสละเงรินและทรวัพยห์สรินทวันั้งหมด 
แตยู่งกายในผด้ากระสอบ ดสารงชทวริตดด้วยขนมปฝงและนนั้สาเพมืที่อททที่จะไดด้รวับความนวับหนด้าถมือตาจากมนรุษยห์เพราะการ
เครยู่งศทลธรรมซนที่งไมยู่ทราบอะไรเลยเกทที่ยวกวับความรอดโดยพระครุณและไมยู่ไดด้ชยู่วยตวัวพวกเขาเองหรมือผยด้อมืที่นใหด้ไดด้รวับ
ความรอด

นวักกฎหมายคนหนนที่งถามพระเยซยวยู่า “พระบวัญญวัตริขด้อใดใหญยู่ททที่สรุด” เราถยกบอกในททที่นทนั้วยู่าพระเยซยตรวัสแกยู่
เขาวยู่า “ทยู่านจงรวักองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าผยด้เปป็นพระเจด้าของทยู่าน ดด้วยสรุดใจของทยู่าน และดด้วยสรุดจริตของทยู่าน และ
ดด้วยสรินั้นสรุดความคริดของทยู่าน’ นทที่แหละเปป็นพระบวัญญวัตริขด้อตด้นและขด้อใหญยู่ และขด้อททที่สองกจ็เหมมือนกวับขด้อตด้นนวันั้นคมือ
‘เจด้าจงรวักเพมืที่อนบด้านของเจด้าเหมมือนตนเอง’ พระราชบวัญญวัตริและพวกศาสดาพยากรณห์ทวันั้งสรินั้นกจ็ขนนั้นอยยยู่กวับพระ
บวัญญวัตริสองขด้อนทนั้” (มธ. 22:37-40) ชยู่างบาปจรริง ๆ เมมืที่อเราทสาใหด้สริที่งทวันั้งหลายททที่ไมยู่เกริดผลและไมยู่สสาควัญมทความ
สสาควัญมากกวยู่าความรวักททที่มทอสานาจมากททที่สรุดนทนั้ซนที่งมทตยู่อผยด้คนทวันั้งปวงของพระเจด้าและเหลยู่าคนบาป!

โรม 13:8-10 บอกเราวยู่า:
“อยยู่าเปป็นหนทนั้สริที่งใด ๆ แกยู่มนรุษยห์คนใดเลย ยกเวด้นททที่จะรวักซนที่งกวันและกวัน เพราะวยู่าผยด้ททที่รวักคนอมืที่นกจ็ทสาใหด้

พระราชบวัญญวัตริสสาเรจ็จแลด้ว ดด้วยวยู่าคสาตรวัสนทนั้ ‘เจด้าอยยู่าเลยู่นชยด้ เจด้าอยยู่าฆยู่าคน เจด้าอยยู่าลวักทรวัพยห์ เจด้าอยยู่าเปป็นพยาน
เทจ็จ เจด้าอยยู่าโลภ’ และถด้ามทพระบวัญญวัตริอมืที่นใด มวันกจ็ถยกเขด้าใจอยยู่างยยู่อ ๆ ในถด้อยคสานทนั้คมือ ‘เจด้าจงรวักเพมืที่อนบด้านของ
เจด้าเหมมือนตนเอง’ ความรวักไมยู่ทสาอวันตรายแกยู่เพมืที่อนบด้านของตนเลย เหตรุฉะนวันั้นความรวักจนงเปป็นการทสาใหด้พระราช
บวัญญวัตริสสาเรจ็จแลด้ว”

คมืนททที่นยู่าเศรด้านวันั้นเมมืที่อพระเยซยจะทรงถยกทรยศ พระองคห์ทรงบอกพวกอวัครทยตและพวกเราวยู่า: “เราใหด้
บวัญญวัตริใหมยู่ไวด้แกยู่ทยู่านทวันั้งหลายคมือ ใหด้ทยู่านทวันั้งหลายรวักซนที่งกวันและกวัน เรารวักทยู่านทวันั้งหลายมาแลด้วอยยู่างไร ทยู่านทวันั้ง
หลายจงรวักซนที่งกวันและกวันดด้วยอยยู่างนวันั้น โดยสริที่งนทนั้มนรุษยห์ทรุกคนจะทราบวยู่าทยู่านทวันั้งหลายเปป็นพวกสาวกของเรา ถด้า
ทยู่านทวันั้งหลายมทความรวักตยู่อกวันและกวัน” (ยอหห์น 13:34,35)



_____________
ขจ้อ 4-7:

13:4 ความรวักนวันั้นกจ็อดทนนานและมทความกรรุณา 
ความรวักไมยู่อริจฉา ความรวักไมยู่อวดตวัว ไมยู่หยริที่งผยอง
13:5 ไมยู่ประพฤตริตวัวอยยู่างไมยู่เหมาะสม ไมยู่แสวงหา
ประโยชนห์ของตนเอง ไมยู่ถยกยวัที่วยรุอยยู่างงยู่ายดาย ไมยู่
คริดความชวัที่วรด้าย

13:6 ไมยู่ปปีตริยรินดทในความชวัที่วชด้า แตยู่ปปีตริยรินดทในความ
จรริง
13:7 ไมยู่แคะไคด้ครุด้ยเขทที่ยความผริดของเขา เชมืที่อในสยู่วน
ดทของเขาอยยยู่เสมอ มทความหววังอยยยู่เสมอ อดทนสริที่ง
สารพวัด

สริที่งททที่ความรจักจะกระทนา
ความรวักฉวันทห์พทที่นด้อง “อดทนนานและมทความกรรุณา” (ขด้อ 4) คนอมืที่น ๆ มทความอยู่อนแอและเปป็นมนรุษยห์ 

ฉะนวันั้นแนยู่นอนวยู่าผยด้คนยยู่อมทสาบาปตยู่อความรวัก นวัที่นไมยู่ไดด้หมายความวยู่าเราจะตด้องเพริกเฉยบาป เปาโลรวักชาวโครริน
ธห์เหลยู่านทนั้และตวักเตมือนพวกเขาอยยู่างเฉทยบขาด พวกเขาจะตด้องรวักชายคนนวันั้นททที่เลยู่นชยด้และทสาผริดประเวณทใน
ครอบครวัว แมด้วยู่าขณะททที่เขายวังอยยยู่ในบาปททที่นยู่าเกลทยด พวกเขาตด้องไมยู่รวับประทานกวับเขากจ็ตาม บางคนไดด้ทสาผริด
ตยู่อผยด้อมืที่นแตยู่ความรวักจะตด้องไมยู่ฟป้องรด้องกวัน (1 คร. 6:1-8) เปาโลสามารถรด้องไหด้ใหด้เหลยู่าผยด้เชมืที่อชาวแควด้นกาลาเททย
ของเขาททที่ไดด้กลวับสวัตยห์ขณะททที่เขาวริงวอนคนเหลยู่านวันั้นใหด้กลวับมาสยยู่ความจรริงแหยู่งความรอดโดยพระครุณ เปาโลรวักเป
โตรเมมืที่อเขาตสาหนริอทกฝฝ่ายตยู่อหนด้าผยด้คนโทษฐานททที่ออมชอมกวับพวกถมือศาสนายริว (กท. 2:4-11)

ความรวักจะตด้องอดทนนานและยกโทษใหด้ ความรวักจะตด้องเสาะหาททที่จะชยู่วยผยด้ททที่หลงผริดใหด้กลวับตวันั้งตวัวใหมยู่
(กท. 6:1) และแตยู่ละคนตด้องชยู่วยลด้างเทด้าฝฝ่ายวริญญาณของผยด้อมืที่น (ยอหห์น 13:14) เราควรยกโทษใหด้ “จนถนงเจจ็ด
สริบครวันั้งคยณดด้วยเจจ็ด” (มธ. 18:22) โอ และการยกโทษใหด้นวันั้นตด้องไมยู่เปป็นเพทยงในทางกฎหมายแตยู่เปป็นการยกโทษ
ใหด้ดด้วยความรวักและความกรรุณา

“ความรวักไมยู่อวดตวัว ไมยู่หยริที่งผยอง” (ขด้อ 4) ความรวักไมยู่เหจ็นแกยู่ตวัว มวันจนงทสาใหด้คน ๆ หนนที่งเปป็นผยด้รวับใชด้แกยู่
คนทวันั้งปวง ความรวักททที่มทตยู่อผยด้อมืที่นเปป็นเหมมือนความรวักของมารดา ซนที่งซวักผด้าอด้อม จยบเขยู่าททที่ถลอก อดตาหลวับขวับตา
นอนตอนกลางคมืนเพมืที่อดยแลลยกนด้อยททที่เจจ็บปฝ่วย ไมยู่ยอมเชมืที่อสริที่งใดททที่ไมยู่ดทเกทที่ยวกวับบรุตรชายททที่สสามะเลเทเมา ใหด้แกยู่ลยก 
ๆ ของเธอแมด้ในยามททที่พวกเขาไมยู่สสานนกบรุญครุณหรมือสรุรรุยู่ยสรุรยู่าย!

“...ไมยู่ถยกยวัที่วยรุอยยู่างงยู่ายดาย” (ขด้อ 5) ความรวักแบบครริสเตทยนสามารถพริชริตอารมณห์ททที่ฉรุนเฉทยวและ
ถด้อยคสาททที่เผจ็ดรด้อนไดด้ เชยู่นเดทยวกวับพระเจด้า เราทรุกคนไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้ระลนกถนงและขอบพระครุณพระนามบรริสรุทธริธิ์
ของพระองคห์ททที่ “พระเยโฮวาหห์ทรงเปปีฝั่ยมดด้วยพระเมตตาและมทพระครุณ กรรินั้วชด้าและอรุดมดด้วยความเมตตา 
พระองคห์จะไมยู่ทรงดรุวยู่าเสมอ และพระองคห์จะไมยู่กรรินั้วอยยยู่เปป็นนริตยห์ พระองคห์ไมยู่ไดด้ทรงกระทสาตยู่อพวกเราตามเรมืที่อง
บาปทวันั้งหลายของพวกเรา และไมยู่ทรงสนองพวกเราตามบรรดาความชวัที่วชด้าของพวกเรา” (สดด. 103:8-10)

ความรวัก “ไมยู่คริดความชวัที่วรด้าย” (ขด้อ 5) ความรวักและการหวาดระแวงไปดด้วยกวันไมยู่ไดด้ อยยู่าเชมืที่องยู่ายเดจ็ด
ขาดวยู่าครริสเตทยนคนใดไดด้กระทสาความผริดบางอยยู่าง

ครวันั้งหนนที่งเคยมทคนมารายงานใหด้ผยด้เขทยนทราบวยู่าผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐชมืที่อดวังคนหนนที่งไดด้ลด้มในบาปทาง
เพศอวันนยู่าสะเทมือนใจ คนททที่รายงานขยู่าวนวันั้นยมืนกรานวยู่ามทหลวักฐานททที่นยู่าเชมืที่อถมือ และเขาเปป็นทรุกขห์ใจ แตยู่ใจของผมกจ็



กบฏตยู่อความคริดนวันั้น ผมยมืนกรานวยู่า “ผมไมยู่เชมืที่อเรมืที่องนทนั้หรอก!”
“ทสาไมถนงไมยู่เชมืที่อลยู่ะ?”
“กจ็เพราะผมไมยู่อยากเชมืที่อไง”
หลายเดมือนตยู่อมาชายคนเดริมนวันั้นมาบอกวยู่ามวันเปป็นความเขด้าใจผริด พทที่นด้องคนนวันั้นไมยู่ไดด้มทความผริดจรริง ๆ 

บางคนดยู่วนสรรุปไปและรายงานขยู่าวนวันั้นกจ็เปป็นททที่ทราบในตอนนทนั้แลด้ววยู่าเปป็นรายงานททที่เขด้าใจผริด ผมรด้องไหด้ขณะททที่ผม
ไปอยยยู่ตามลสาพวังเพมืที่อขอบครุณพระเจด้าและวริงวอนวยู่า “พระองคห์เจด้าขด้า พระองคห์ทรงทราบวยู่าลยกไมยู่ไดด้เชมืที่อเรมืที่องนวันั้น 
บวัดนทนั้เมมืที่อซาตานเรริที่มททที่จะใสยู่รด้ายลยก ขอทรงโปรดใหด้ผยด้คนกลยู่าวเถริดวยู่า ‘ฉวันไมยู่เชมืที่อเรมืที่องนทนั้หรอก’”

ถด้าเรามทความรวักททที่ “ไมยู่ปปีตริยรินดทในความชวัที่วชด้า” (ขด้อ 6) เรากจ็จะซรุบซริบนรินทานด้อยลง เรากจ็จะยกโทษใหด้
เรจ็วขนนั้น เรากจ็จะชยู่วยครริสเตทยนททที่ลด้มเหลวใหด้ตวันั้งตวัวใหมยู่ ถด้าเรา “ปปีตริยรินดทในความจรริง” (ขด้อ 6) เรากจ็จะคริดเกทที่ยวกวับ
สริที่งททที่ดท ๆ เรากจ็จะเชมืที่อฟฝงคสาบวัญชานวันั้นของฟปีลริปปปี 4:8,9, “สรุดทด้ายนทนั้ พทที่นด้องทวันั้งหลาย สริที่งใดกจ็ตามททที่จรริง สริที่งใดกจ็ตาม
ททที่ซมืที่อตรง สริที่งใดกจ็ตามททที่ยรุตริธรรม สริที่งใดกจ็ตามททที่บรริสรุทธริธิ์ สริที่งใดกจ็ตามททที่นยู่ารวัก สริที่งใดกจ็ตามททที่เปป็นรายงานททที่ดท ถด้ามทครุณ
งามความดทใด ๆ และถด้ามทการสรรเสรริญใด ๆ ขอจงใครยู่ครวญดยสริที่งเหลยู่านทนั้ สริที่งเหลยู่านวันั้น ซนที่งพวกทยู่านทวันั้งไดด้เรทยนรยด้ 
และไดด้รวับไวด้ และไดด้ยรินและไดด้เหจ็นในตวัวขด้าพเจด้าแลด้ว จงกระทสาตาม และพระเจด้าแหยู่งสวันตริสรุขจะทรงสถริตอยยยู่กวับ
พวกทยู่าน” เรากจ็จะหววังตยู่อไป เชมืที่อตยู่อไป โอ ขอใหด้เรามทความรวักแบบครริสเตทยน ความกรรุณาสงสาร เพมืที่อททที่จะทน
เอาทรุกสริที่ง เชมืที่อทรุกสริที่ง หววังตยู่อไปและสยด้ทนตยู่อไปดด้วยใจททที่รวัก!

_____________
ขจ้อ 8-13:

13:8 ความรวักจะไมยู่มทววันลด้มเหลว แตยู่แมด้มทคสา
พยากรณห์ทวันั้งหลาย คสาพยากรณห์เหลยู่านวันั้นกจ็จะลด้ม
เหลวไป แมด้มทการพยดภาษาตยู่าง ๆ การพยดภาษาตยู่าง
ๆ นวันั้นกจ็จะเลริกไป แมด้มทความรยด้ ความรยด้นวันั้นกจ็จะเลมือน
หายไป
13:9 ดด้วยวยู่าพวกเรารยด้เพทยงสยู่วนหนนที่ง และพวกเรากจ็
พยากรณห์เพทยงสยู่วนหนนที่ง
13:10 แตยู่เมมืที่อสริที่งซนที่งสมบยรณห์แบบมาแลด้ว เวลานวันั้น
สริที่งซนที่งเปป็นเพทยงสยู่วนหนนที่งกจ็จะสยญไป
13:11 ตอนททที่ขด้าพเจด้ายวังเปป็นเดจ็ก ขด้าพเจด้าเคยพยด
เหมมือนอยยู่างเดจ็ก ขด้าพเจด้าเคยเขด้าใจเหมมือนอยยู่าง

เดจ็ก ขด้าพเจด้าเคยคริดเหมมือนอยยู่างเดจ็ก แตยู่เมมืที่อ
ขด้าพเจด้ากลายเปป็นผยด้ใหญยู่แลด้ว ขด้าพเจด้ากจ็เอาสริที่งทวันั้ง
หลายททที่เปป็นอยยู่างเดจ็กออกไปเสทย
13:12 เพราะวยู่าบวัดนทนั้พวกเราเหจ็นผยู่านทาง
กระจกเงาอยยู่างมมืดมวัว แตยู่เวลานวันั้นหนด้าตยู่อหนด้า 
บวัดนทนั้ขด้าพเจด้ารยด้เพทยงสยู่วนหนนที่ง แตยู่เวลานวันั้นขด้าพเจด้า
จะรยด้แจด้งเหมมือนอยยู่างททที่ทรงรยด้จวักขด้าพเจด้าดด้วย
13:13 และบวัดนทนั้ ความเชมืที่อ ความหววัง ความรวัก
ดสารงอยยยู่ ทวันั้งสามสริที่งนทนั้ แตยู่ใหญยู่ททที่สรุดของสริที่งเหลยู่านทนั้กจ็
คมือความรวัก

ความรจักแบบครริสเตทยนไมล่มทวจันลจ้มเหลว
มทครุณสมบวัตริอวันเปป็นนริรวันดรห์ประการหนนที่งในความรวัก คสาพยากรณห์ตยู่าง ๆ เกทที่ยวกวับการเสดจ็จมาของพระ

ครริสตห์, การฟฟฟื้นคมืนชทพ, ยรุคพวันปปี ทวันั้งหมดนทนั้จะถยกทสาใหด้สสาเรจ็จจรริงและมทจรุดจบของพวกมวัน แตยู่ความรวักมทชทวริตอยยยู่ตยู่อ
ไปหลวังจากททที่คสาพยากรณห์ทวันั้งหมดจบสรินั้นแลด้ว บวัดนทนั้ ตวันั้งแตยู่หอบาเบล เผยู่าพวันธรุห์ตยู่าง ๆไดด้ถยกแบยู่งแยกโดยความแตก



ตยู่างหลายประการในเรมืที่องภาษา ในยรุคพวันปปีเราเชมืที่อวยู่า แตยู่แนยู่นอนวยู่าหลวังจากยรุคพวันปปีแลด้ว เครมืที่องหมายนวันั้นแหยู่ง
การแบยู่งแยกและการวริวาทของมนรุษยห์จะสรินั้นสรุดและทรุกคนจะมทภาษาเดทยว ดวังนวันั้น “การพยดภาษาตยู่าง ๆ นวันั้นกจ็จะ
เลริกไป” ไมยู่ใชยู่แคยู่ของประทานในการพยดภาษาตยู่าง ๆ แตยู่ภาษาตยู่างประเทศทรุกภาษาจะหมดความแตกตยู่างและ
เราไมยู่ตด้องใหด้ความสนใจเปป็นพริเศษแกยู่พวกมวันอทกตยู่อไป แตยู่ความรวักจะดสารงอยยยู่ตยู่อไปเปป็นนริตยห์พอ ๆ กวับชทวริตนริรวัน
ดรห์เลย!

บรรดาของประทานแหยู่งความรยด้หรมือ? แตยู่ความรยด้ทวันั้งหมดของมนรุษยห์ซนที่งไดด้มาอยยู่างลสาบากยากเยจ็นบนโลก
นทนั้จะไรด้คยู่าไปเลย เลมือนหายไปเมมืที่ออยยยู่ตยู่อหนด้าความรยด้อวันสมบยรณห์แบบของพระเจด้า บวัดนทนั้คสาพยากรณห์ทรุกอยยู่าง 
ความรยด้ทวันั้งหมดเปป็นเพทยงบางสยู่วนและไมยู่สมบยรณห์ ความสมบยรณห์จะเขด้าแทนททที่ความไมยู่สมบยรณห์ บวัดนทนั้ทวันั้งหมดททที่เรา
รยด้และมทกจ็เปป็นววัยเดจ็กไปเลยเมมืที่อเททยบกวับความสมบยรณห์เมมืที่อเราไดด้อยยยู่กวับพระเจด้า บวัดนทนั้เราเหจ็นมวัว ๆ แตยู่ววันหนนที่ง
กระจกมวัว ๆ แหยู่งความเปป็นมนรุษยห์ของเราจะหลรุดรยู่อนไป เหลมือไวด้แตยู่การมองเหจ็นอวันสมบยรณห์ ความรยด้อวันสมบยรณห์

เมมืที่อนวันั้นความเชมืที่อจะกลายเปป็นการมองเหจ็น ความหววังจะไดด้รวับการเตริมเตจ็ม แตยู่ความรวักจะเปป็นสริที่งททที่ยริที่ง
ใหญยู่กวยู่า สมบยรณห์กวยู่าสริที่งสารพวัด “ใหญยู่ททที่สรุดของสริที่งเหลยู่านทนั้กจ็คมือความรวัก”

บทนทนั้ชยู่างเปป็นบทนสาททที่แสนวริเศษอวันจะนสาไปสยยู่คสาตวักเตมือนเหลยู่านวันั้นเพราะคสาสอนผริดอวันโงยู่เขลาเรมืที่องการ
พยดภาษาตยู่าง ๆ ในบทถวัดไป



1 โครรินธธ 14
ขจ้อ 1-11:

14:1 จงตริดตามความรวัก และจงปรารถนาบรรดา
ของประทานฝฝ่ายจริตวริญญาณ แตยู่ยริที่งกวยู่านวันั้นเพมืที่อ
พวกทยู่านจะพยากรณห์ไดด้
14:2 เพราะวยู่าผยด้หนนที่งผยด้ใดททที่พยดในภาษาททที่ไมยู่รยด้จวัก ไมยู่
ไดด้พยดกวับมนรุษยห์ แตยู่ทยลตยู่อพระเจด้า เพราะวยู่าไมยู่มท
มนรุษยห์คนใดเขด้าใจเขาไดด้ แตยู่ในจริตวริญญาณเขาพยด
ความลนกลวับทวันั้งหลาย
14:3 แตยู่ผยด้ททที่พยากรณห์นวันั้นพยดกวับมนรุษยห์เพมืที่อการเสรริม
สรด้างใหด้จสาเรริญขนนั้น และเพมืที่อการเตมือนสตริ และเพมืที่อ
การปลอบประโลมใจ
14:4 ผยด้ททที่พยดในภาษาททที่ไมยู่รยด้จวักนวันั้นกจ็ทสาใหด้ตนเอง
จสาเรริญขนนั้นฝฝ่ายเดทยว แตยู่ผยด้ททที่พยากรณห์นวันั้นยยู่อมทสาใหด้ค
รริสตจวักรจสาเรริญขนนั้น
14:5 ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้พวกทยู่านพยดภาษาตยู่าง ๆ
ไดด้ แตยู่ยริที่งกวยู่านวันั้นใหด้พวกทยู่านพยากรณห์ไดด้ เพราะวยู่า
ผยด้ททที่พยากรณห์ไดด้นวันั้นกจ็ใหญยู่กวยู่าคนททที่พยดภาษาตยู่าง ๆ 
ไดด้ เวด้นแตยู่เขาสามารถแปลไดด้ เพมืที่อครริสตจวักรจะไดด้
รวับการเสรริมสรด้าง
14:6 บวัดนทนั้ พทที่นด้องทวันั้งหลาย ถด้าขด้าพเจด้ามาหาพวก
ทยู่านโดยพยดภาษาตยู่าง ๆ ขด้าพเจด้าจะเปป็นประโยชนห์

อะไรแกยู่พวกทยู่านเลยู่า เวด้นเสทยแตยู่ขด้าพเจด้าจะพยดกวับ
พวกทยู่านโดยการเปปิดเผย หรมือโดยความรยด้ หรมือโดย
การพยากรณห์ หรมือโดยหลวักคสาสอน
14:7 และแมด้แตยู่สริที่งทวันั้งหลายททที่ไมยู่มทชทวริตกจ็ยวังสยู่งเสทยง
ไดด้ ไมยู่วยู่าปปีฝั่หรมือพริณเขาคยยู่ ถด้าพวกมวันไมยู่ใหด้มทความ
แตกตยู่างกวันในเสทยงเหลยู่านวันั้น จะทราบไดด้อยยู่างไรวยู่า 
อะไรถยกเปฝ่าหรมือถยกดทดเลยู่า
14:8 เพราะถด้าแตรเปลยู่งเสทยงไมยู่ชวัดเจน ผยด้ใดเลยู่าจะ
เตรทยมตวัวเองสสาหรวับการสยด้รบ
14:9 พวกทยู่านกจ็เปป็นเชยู่นนวันั้น ถด้าพวกทยู่านไมยู่ใชด้ลรินั้น
เอยู่ยคสาทวันั้งหลายททที่เขด้าใจไดด้งยู่าย จะทราบไดด้อยยู่างไร
วยู่า สริที่งททที่พยดนวันั้นคมืออะไร เพราะพวกทยู่านกจ็จะพยดเพด้อ
ตามลมไป
14:10 อาจมทเสทยงหลายชนริดในโลกนทนั้ และไมยู่มทเสทยง
ใด ๆ เลย ททที่ปราศจากความหมาย
14:11 เหตรุฉะนวันั้นถด้าขด้าพเจด้าไมยู่ทราบความหมาย
ของเสทยงนวันั้น ๆ ขด้าพเจด้าจะเปป็นคนปฝ่าเถมืที่อนแกยู่คนททที่
กสาลวังพยด และคนททที่กสาลวังพยดนวันั้นจะเปป็นคนปฝ่าเถมืที่อน
แกยู่ขด้าพเจด้า

คนาสอนผริดเรมืที่องการพถูดภาษาตล่าง ๆ ททที่เมมืองโครรินธธ
จดหมายฉบวับแรกถนงชาวโครรินธห์มทเนมืนั้อหาสยู่วนใหญยู่เกทที่ยวกวับการแกด้ไขการประพฤตริผริด ๆ ในการประชรุม

นมวัสการและการทสางานของครริสตจวักร อวัครทยตผยด้ไดด้รวับการดลใจทยู่านนทนั้กลยู่าวอยยู่างละเอทยดมาก ๆ ถนงการ
แตกแยกและการวริวาทของพวกเขา การแบยู่งพรรคแบยู่งพวกของพวกเขา เขาตริเตทยนจนพวกเขาละอายททที่ไปฟป้อง
รด้องกวันและกวัน ททที่ยอมใหด้บาปอวันนยู่าเกลทยดถยกปฏริบวัตริตยู่อไป ททที่ประพฤตริตามเนมืนั้อหนวังททที่พริธทระลนกถนงองคห์พระผยด้เปป็น
เจด้า ซนที่งเลวรด้ายเสทยจนหลายคนตด้องตาย

ไมยู่ตด้องสงสวัยเลยวยู่าครริสเตทยนเหลยู่านทนั้ททที่อยยยู่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังและไมยู่รยด้จวักโตพยายามอยยู่างหนวักททที่จะเลทยนแบบ
ของประทานททที่นยู่าอวัศจรรยห์นวันั้น และคริดวยู่าการททที่พวกเขาเรทยนรยด้และใชด้ภาษาตยู่างประเทศหลายภาษาในการ
ประชรุมนมวัสการเปป็นเหมมือนการมทของประทานหนนที่ง แตยู่มวันไมยู่ใชยู่เลย ททที่เพจ็นเทคอสตห์มทของประทานททที่อวัศจรรยห์
ประการหนนที่งจรริง ๆ ของการใชด้หลายภาษาเพมืที่อททที่หลายคนจะพยดกวับคนเหลยู่านวันั้นในภาษาของพวกเขาตามททที่พวก



เขาชรินตวันั้งแตยู่เกริดไดด้ และมวันกจ็เชมืที่อมโยงโดยตรงกวับการปฏริบวัตริตามพระบวัญชาททที่ยริที่งใหญยู่นวันั้น การเตจ็มเปปีฝั่ยมของพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธิ์ การประทานฤทธริธิ์เดชจากเบมืนั้องบน ตามททที่ทรงสวัญญาไวด้ในลยกา 24:46-49 ไดด้ถยกประทานใหด้
เพมืที่อททที่ขยู่าวประเสรริฐจะไดด้ถยกประกาศในทรุกประชาชาตริ และนวัที่นกจ็ชวัดเจนเชยู่นกวันจากกริจการ 1:8, “แตยู่พวกทยู่านจะ
ไดด้รวับพระราชทานฤทธริธิ์เดช หลวังจากพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์เสดจ็จมาบนพวกทยู่าน และพวกทยู่านจะเปป็นพยานฝฝ่าย
เรา…” ททที่เพจ็นเทคอสตห์ไมยู่ไดด้มทความหมายใด ๆ เลยของการเพลริดเพลรินสยู่วนตวัว นวักเขทยนททที่โงยู่เขลาบางคนพยดถนง 
“ภาษาเคลริบเคลรินั้ม” พระควัมภทรห์ไมยู่กลยู่าวอะไรแบบนวันั้นเลยและไมยู่มทความหมายแบบนวันั้นเลย  สริที่งททที่พวกเขามทททที่เพจ็น
เทคอสตห์เปป็นเพทยงการประทานฤทธริธิ์เดชเพมืที่อประกาศขยู่าวประเสรริฐแกยู่ผยด้คนททที่ตด้องการขยู่าวประเสรริฐและในภาษาททที่
พวกเขาตด้องไดด้ยรินขยู่าวประเสรริฐนวันั้น

จงพริจารณาใหด้ดทวยู่าทวันั้งบทนทนั้เตจ็มไปดด้วยคสาตวักเตมือนเกทที่ยวกวับสริที่งททที่พวกเขามทททที่เมมืองโครรินธห์ นวัที่นเองกจ็เปป็น
เครมืที่องพริสยจนห์แลด้ววยู่ามวันไมยู่ใชยู่ของประทานททที่อวัศจรรยห์นวันั้นททที่พวกเขากสาลวังใชด้อยยยู่แตยู่เปป็นเพทยงการเลทยนแบบฝฝ่ายเนมืนั้อ
หนวัง เปาโลไมยู่ตยู่อตด้านของประทานของจรริงของพระวริญญาณ และเขาไดด้นสาไปสยยู่เรมืที่องนวันั้นอยยู่างระมวัดระววังแลด้วใน
บทททที่ 12 และ 13 เขาไมยู่ไดด้หด้ามของประทานนวันั้นของพระวริญญาณหากพระเจด้าทรงเหจ็นสมควรททที่จะประทานมวัน
ใหด้ “ตามแตยู่พระองคห์ทรงประสงคห์” แตยู่สริที่งททที่กสาลวังเกริดขนนั้นททที่เมมืองโครรินธห์ในเรมืที่องการพยดภาษาตยู่าง ๆ นวันั้นถยกตสาหนริ
อยยู่างชวัดเจนและเนด้นหนวักในททที่นทนั้ 

ในขด้อ 1 พวกเขาถยกบวัญชาใหด้ปรารถนาบรรดาของประทานฝฝ่ายวริญญาณ “แตยู่ยริที่งกวยู่านวันั้นเพมืที่อพวกทยู่าน
จะพยากรณห์ไดด้” แทนททที่จะพยดเปป็นภาษาตยู่าง ๆ และเขาลงลนกรายละเอทยดเพมืที่อแสดงใหด้เหจ็นวยู่าการพยดในภาษา
ตยู่างประเทศไมยู่มทประโยชนห์อวันใด-ไมยู่มทผยด้ใดเขด้าใจเขา ไมยู่วยู่าคสาพยานของเขาจะยอดเยทที่ยมขนาดไหน มวันกจ็ไมยู่เกริด
ประโยชนห์อวันใด

ททที่เมมืองโครรินธห์มทผยด้หนนที่งยมืนขนนั้นและพยดอะไรบางอยยู่างในภาษาตยู่างประเทศซนที่งหลายคนไมยู่เขด้าใจ ไมยู่มท
พระพรอวันใด เขาไมยู่เสรริมสรด้างผยด้อมืที่นเลย จงหมายเหตรุวยู่าถด้าเขากสาลวัง “พยากรณห์” ในททที่นทนั้ ไมยู่วยู่าจะเปป็นภาษาใด
กจ็ตาม นวัที่นกจ็คงเปป็นการพยดในฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ ถด้อยคสาททที่ถยกประทานใหด้เพมืที่อเปป็นพรแกยู่ผยด้อมืที่น แตยู่
พระควัมภทรห์ตรงนทนั้เปรทยบเททยบความตรงขด้ามกวันของทวันั้งสอง “การพยากรณห์” เชยู่นในกริจการ 2:16-18 ททที่เพจ็นเท
คอสตห์ และเชยู่นในบทนทนั้ ไมยู่ถยกรวมอยยยู่ใน “ภาษาตยู่าง ๆ” หรมือภาษาตยู่างประเทศทวันั้งหลายตามททที่ถยกใชด้ททที่เมมืองโค
รรินธห์ ซนที่งถยกกลยู่าวถนงในบทนทนั้ ถด้อยคสาในภาษาตยู่างประเทศ เมมืที่อ “ไมยู่มทมนรุษยห์คนใดเขด้าใจเขา” (ขด้อ 2) กจ็ไมยู่เปป็น
ประโยชนห์แกยู่ผยด้ใดเลย

โอ คนนวันั้นททที่พยดในภาษาตยู่างประเทศสนรุกกวับมวัน เขาเปป็นผยด้เดทยวททที่เขด้าใจ และเขาอาจบอกเลยู่าเกทที่ยวกวับ
พระพรของพระเจด้าและไดด้รวับการเสรริมสรด้างแตยู่กจ็ไมยู่เปป็นประโยชนห์แกยู่ผยด้อมืที่นเลย ตรงกวันขด้าม ขด้อ 4 และ 5 กลยู่าว
วยู่า เขาควรพยากรณห์หรมือพยดในฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าเพมืที่อททที่ครริสตจวักรจะไดด้รวับการเสรริมสรด้าง

เปาโลกสาลวังตสาหนริสริที่งททที่พวกเขามทททที่เมมืองโครรินธห์หรมือ? เหจ็นชวัดเลยวยู่าเปป็นเชยู่นนวันั้น พระเจด้าประทานฤทธริธิ์
เดชเพมืที่อทสาการอวัศจรรยห์หนนที่งและจากนวันั้นทรงตสาหนริการอวัศจรรยห์นวันั้นหรมือ? ไมยู่มททาง! ฉะนวันั้นภาษาตยู่างประเทศทวันั้ง
หลายททที่พวกเขามทททที่เมมืองโครรินธห์จนงไมยู่ใชยู่การอวัศจรรยห์ พวกมวันเปป็นภาษาธรรมดา ๆ ททที่บางคนไมยู่รยด้ โดยเฉพาะอยยู่าง
ยริที่ง “คนททที่รยด้ไมยู่ถนง” ตามททที่ขด้อ 23 และ 24 บอกเรา



การเปป็นพยานจะเปป็นประโยชนห์อะไรเลยู่าหากไมยู่ใหด้ “การเปปิดเผย…ความรยด้…การพยากรณห์…หลวักคสา
สอน” (ขด้อ 6) ?

การฟาดมมือไปบนคทยห์เปปียโนหรมือการเปฝ่าแตรโดยไมยู่มทโนด้ตจะมทประโยชนห์อะไร? แตรในการสยด้รบ หากมวัน
ไมยู่ใหด้สารททที่วางแผนกวันไวด้ กจ็ไมยู่ทสาประโยชนห์อวันใด (ขด้อ 8)

การพยดเปป็นภาษาตยู่างประเทศททที่ไมยู่มทใครททที่นวัที่นรยด้จวักกจ็เทยู่ากวับเปป็นคนเถมืที่อน (ขด้อ 10,11)
_______________

ขจ้อ 12-22:
14:12 เชยู่นเดทยวกวันพวกทยู่าน เพราะวยู่าพวกทยู่าน
กระตมือรมือรด้นในเรมืที่องบรรดาของประทานฝฝ่ายจริต
วริญญาณแลด้ว กจ็จงอรุตสยู่าหห์เพมืที่อพวกทยู่านจะเปป็นเลริศ
ในการเสรริมสรด้างครริสตจวักรใหด้จสาเรริญขนนั้น
14:13 เหตรุฉะนวันั้นจงใหด้คนททที่พยดในภาษาททที่ไมยู่รยด้จวัก 
อธริษฐานขอใหด้ตนแปลไดด้
14:14 ดด้วยวยู่าถด้าขด้าพเจด้าอธริษฐานในภาษาททที่ไมยู่รยด้จวัก
จริตวริญญาณของขด้าพเจด้าอธริษฐานกจ็จรริง แตยู่ความ
เขด้าใจของขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่เกริดผล
14:15 แลด้วเปป็นอะไรเลยู่า ขด้าพเจด้าจะอธริษฐานดด้วย
จริตวริญญาณ และขด้าพเจด้าจะอธริษฐานดด้วยความ
เขด้าใจดด้วย ขด้าพเจด้าจะรด้องเพลงดด้วยจริตวริญญาณ 
และขด้าพเจด้าจะรด้องเพลงดด้วยความเขด้าใจดด้วย
14:16 มริฉะนวันั้นเมมืที่อทยู่านจะสรรเสรริญดด้วยจริต
วริญญาณแลด้ว คนททที่อยยยู่ในพวกททที่รยด้ไมยู่ถนงจะกลยู่าววยู่า 
“เอเมน” ในการขอบพระครุณของทยู่านอยยู่างไรไดด้ 
โดยเหจ็นวยู่าเขาไมยู่เขด้าใจสริที่งททที่ทยู่านพยด
14:17 ดด้วยวยู่าทยู่านขอบพระครุณไดด้ดทกจ็จรริง แตยู่อทกคน
นวันั้นกจ็ไมยู่จสาเรริญขนนั้น

14:18 ขด้าพเจด้าขอบพระครุณพระเจด้าของขด้าพเจด้า 
ขด้าพเจด้าพยดภาษาตยู่าง ๆ มากกวยู่าพวกทยู่านทรุกคน
14:19 ถนงอยยู่างนวันั้นในครริสตจวักร ขด้าพเจด้าขอเลมือกททที่
จะพยดสวักหด้าคสาดด้วยความเขด้าใจของขด้าพเจด้า เพมืที่อวยู่า
โดยเสทยงของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะไดด้สวัที่งสอนคนอมืที่น
ดด้วย ดทกวยู่าททที่จะพยดหนนที่งหมมืที่นคสาในภาษาททที่ไมยู่รยด้จวัก
14:20 พทที่นด้องทวันั้งหลาย อยยู่าเปป็นเดจ็กในความเขด้าใจ 
แตยู่ในเรมืที่องการคริดปองรด้าย พวกทยู่านจงเปป็นเดจ็ก แตยู่
ในความเขด้าใจจงเปป็นผยด้ใหญยู่
14:21 ในพระราชบวัญญวัตริมทเขทยนไวด้แลด้ววยู่า ‘“โดย
บรรดาคนตยู่างภาษาและโดยรริมฝปีปากของคนอมืที่น ๆ 
เราจะพยดกวับชนชาตรินทนั้ และถนงแมด้มทสริที่งสารพวัดเหลยู่า
นวันั้น พวกเขากจ็จะไมยู่ฟฝงเรา” องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าตรวัส’
14:22 เหตรุฉะนวันั้นการพยดภาษาตยู่าง ๆ จนงมทไวด้เพมืที่อ
เปป็นหมายสสาควัญ ไมยู่ใชยู่แกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่เชมืที่อ แตยู่แกยู่
คนเหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่เชมืที่อ แตยู่การพยากรณห์นวันั้นไมยู่ใชยู่
สสาหรวับคนเหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่เชมืที่อ แตยู่สสาหรวับคนเหลยู่านวันั้น
ททที่เชมืที่อแลด้ว

เฉพาะถจ้อยคนาททที่เขจ้าใจไดจ้กก็ทนาใหจ้พระเจจ้าพอพระทจัยและเปป็นประโยชนธ
คนเราควรพยดในภาษาแมยู่ของตนดทกวยู่าไหม แทนททที่จะพยดเปป็นภาษาททที่คนสยู่วนใหญยู่ในครริสตจวักรไมยู่

เขด้าใจ? เมมืองโครรินธห์เปป็นศยนยห์กลางอวันใหญยู่โตของสวังคมเมมือง พรด้อมกวับหลากหลายเชมืนั้อชาตริ หลายชนชาตริ หลาย
ภาษา แตยู่ถด้าผยด้ใดรยด้สนกวยู่าตนไมยู่สามารถแสดงตวัวเองออกมาไดด้ดทหากไมยู่ใชยู่ในภาษาตยู่างประเทศนทนั้ กจ็ใหด้เขาอธริษฐาน
ขอททที่เขาจะสามารถแปลคสาพยานของตนเปป็นภาษาททที่ทรุกคนจะเขด้าใจ หรมือไมยู่กจ็เงทยบเสทยตามททที่ขด้อ 27 และ 28 
กลยู่าว



มทสริที่งสสาควัญสองประการในการเปป็นพยานเพมืที่อพระเจด้าหรมือการพยดหรมืออธริษฐานในททที่ประชรุม สองสริที่งนวันั้น
คมือ ฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์และการพยดใหด้คนฟฝงเขด้าใจ- “จริตวริญญาณ” และ “ความเขด้าใจ” (ขด้อ 14, 
16)

“...ขด้าพเจด้าพยดภาษาตยู่าง ๆ มากกวยู่าพวกทยู่านทรุกคน” เปาโลกลยู่าว แตยู่เพมืที่อททที่ผยด้คนจะสามารถเขด้าใจสริที่งททที่
เขากลยู่าวเสมอ ภาษาใดบด้าง? เขาพยดภาษาฮทบรย ซนที่งเปป็นภาษายริวททที่เกยู่าแกยู่นวันั้น (กริจการ 21:4), ภาษากรทก (กริจการ
21:37) และภาษาอาราเมค หนวังสมือทรุกเลยู่มของเขาในภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ถยกเขทยนในภาษากรทก และเขาเทศนา
ในภาษากรทกทรุกแหยู่งหน แนยู่นอนวยู่าเขาพยดภาษาอาราเมคซนที่งเปป็นภาษาพยดสามวัญในสมวัยนวันั้นทวัที่วดรินแดน
ปาเลสไตนห์ เขานยู่าจะพยดภาษาละตรินไดด้ เพราะเขาเปป็นพลเมมืองสวัญชาตริโรม (กริจการ 22:25-28) แตยู่เขาไมยู่เคยพยด
“ภาษาททที่ไมยู่มทคนรยด้จวัก” ททที่ผยด้คนไมยู่สามารถเขด้าใจไดด้

________________
ขจ้อ 23-40:

14:23 เหตรุฉะนวันั้นถด้าทวันั้งครริสตจวักรมาประชรุมพรด้อม
กวันในททที่แหยู่งเดทยวนวันั้น และทรุกคนพยดภาษาตยู่าง ๆ 
และมทคนเหลยู่านวันั้นททที่รยด้ไมยู่ถนง หรมือคนทวันั้งหลายททที่ไมยู่
เชมืที่อเขด้ามา พวกเขาจะไมยู่กลยู่าววยู่าพวกทยู่านคลวัที่งไป
แลด้วหรมือ
14:24 แตยู่ถด้าทรุกคนพยากรณห์ และมทคนททที่ไมยู่เชมืที่อ 
หรมือคนททที่รยด้ไมยู่ถนงเขด้ามา ทรุกคนกจ็ทสาใหด้เขารยด้สสานนก 
ทรุกคนกจ็วรินริจฉวัยเขา
14:25 และดวังนวันั้น บรรดาความลวับแหยู่งใจของเขากจ็
ถยกทสาใหด้ประจวักษห์ และเมมืที่อซบหนด้าลง เขาจะ
นมวัสการพระเจด้า และรายงานวยู่า พระเจด้าทรงสถริต
อยยยู่ในพวกทยู่านอยยู่างแทด้จรริง
14:26 จะวยู่าอยยู่างไรกวัน พทที่นด้องทวันั้งหลาย เมมืที่อพวก
ทยู่านมาประชรุมกวัน ทรุกคนในพวกทยู่านมทเพลงสดรุดท
บทหนนที่ง มทหลวักคสาสอนหนนที่ง มทภาษาหนนที่ง มทการเปปิด
เผยหนนที่ง มทการแปลหนนที่ง จงกระทสาทรุกสริที่งทรุกอยยู่าง
เพมืที่อใหด้จสาเรริญขนนั้น
14:27 ถด้าผยด้ใดจะพยดภาษาททที่ไมยู่รยด้จวัก จงใหด้พยดโดย
สองคน หรมืออยยู่างมากททที่สรุดกจ็สามคน และใหด้พยดทท
ละคน และจงใหด้คนหนนที่งแปล
14:28 แตยู่ถด้าไมยู่มทคนแปล จงใหด้ผยด้นวันั้นอยยยู่เงทยบ ๆ ใน

ครริสตจวักร และจงใหด้ผยด้นวันั้นพยดกวับตวัวเอง และทยลตยู่อ
พระเจด้า
14:29 จงใหด้พวกผยด้พยากรณห์พยดสองคนหรมือสามคน
และจงใหด้อทกคนนวันั้นวรินริจฉวัย
14:30 ถด้ามทสริที่งใดถยกเปปิดเผยแกยู่อทกคนหนนที่งททที่นวัที่งอยยยู่
ดด้วยกวัน จงใหด้คนแรกนวันั้นนริที่งเสทยกยู่อน
14:31 เพราะวยู่าพวกทยู่านทรุกคนพยากรณห์ไดด้ททละ
คน เพมืที่อทรุกคนจะไดด้เรทยนรยด้ และเพมืที่อทรุกคนจะไดด้รวับ
การปลอบประโลมใจ
14:32 และวริญญาณทวันั้งหลายของพวกผยด้พยากรณห์
นวันั้นยยู่อมอยยยู่ใตด้บวังควับของพวกผยด้พยากรณห์
14:33 เพราะวยู่าพระเจด้าไมยู่ใชยู่ผยด้กยู่อใหด้เกริดความ
สวับสน แตยู่กยู่อใหด้เกริดสวันตริสรุข เหมมือนในบรรดาครริสต
จวักรของพวกวริสรุทธริชนนวันั้น
14:34 จงใหด้บรรดาผยด้หญริงของพวกทยู่านนริที่งเสทยในค
รริสตจวักรทวันั้งหลาย เพราะวยู่าไมยู่ไดด้อนรุญาตใหด้พวกเขา
พยดไดด้ แตยู่พวกเขาไดด้รวับคสาบวัญชาวยู่าใหด้เชมืที่อฟฝง ตาม
ททที่พระราชบวัญญวัตริกลยู่าวไวด้นวันั้นดด้วย
14:35 และถด้าพวกเขาประสงคห์ททที่จะเรทยนรยด้สริที่งใด จง
ใหด้พวกเขาถามสามทของตนททที่บด้าน เพราะวยู่าเปป็นสริที่ง
ททที่นยู่าอายททที่ผยด้หญริงทวันั้งหลายจะพยดในครริสตจวักร



14:36 อะไรกวัน พระวจนะของพระเจด้าไดด้ออกมา
จากพวกทยู่านหรมือ หรมือพระวจนะของพระเจด้าไดด้มา
ถนงพวกทยู่านแตยู่พวกเดทยวหรมือ
14:37 ถด้าผยด้ใดถมือวยู่าตนเองเปป็นผยด้พยากรณห์ หรมืออยยยู่
ฝฝ่ายจริตวริญญาณ จงใหด้ผยด้นวันั้นรวับรยด้วยู่า สริที่งทวันั้งหลายททที่
ขด้าพเจด้าเขทยนมาถนงพวกทยู่านนวันั้นเปป็นพระบวัญญวัตริทวันั้ง
หลายขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า

14:38 แตยู่ถด้าผยด้ใดขาดความรยด้ กจ็จงใหด้ผยด้นวันั้นขาดความ
รยด้ตยู่อไป
14:39 เหตรุฉะนวันั้น พทที่นด้องทวันั้งหลาย จงปรารถนาททที่จะ
พยากรณห์ และอยยู่าหด้ามททที่จะพยดภาษาตยู่าง ๆ เลย
14:40 จงกระทสาทรุกสริที่งตามสมควรและใหด้เปป็น
ระเบทยบเถริด

กฎตล่าง ๆ สนาหรจับการประชนุมครริสตจจักร
นทที่เปป็นกฎขด้อหนนที่ง: “จงกระทสาทรุกสริที่งทรุกอยยู่างเพมืที่อใหด้จสาเรริญขนนั้น” (ขด้อ 26)
จงหมายเหตรุวยู่าภาษาตยู่าง ๆ หรมือภาษาตยู่างประเทศทวันั้งหลายททที่ถยกพยดถนงตรงนทนั้เปป็นภาษาททที่พวก “คนรยด้ไมยู่

ถนง” ไมยู่รยด้จวัก (ขด้อ 23, 24) ภาษาเหลยู่านทนั้ไมยู่ใชยู่การอวัศจรรยห์ ไมยู่ใชยู่ “ของประทานในการพยดภาษาตยู่าง ๆ” ซนที่งมา
จากพระเจด้า

มวันคงดยเหลวไหลจรริง ๆ ในสายตาผยด้ททที่ยวังไมยู่รอดและเหลยู่าคนตยู่างถริที่นททที่รยด้ไมยู่ถนงททที่มาอยยยู่ในททที่ประชรุมหนนที่งซนที่ง
ผยด้คนพยดหลายภาษาททที่พวกเขาไมยู่อาจเขด้าใจไดด้ นวัที่นคงจะเปป็นการกระทสาททที่โงยู่เขลาและผริดอยยู่างเหจ็นไดด้ชวัด พวกเขา
คงกลยู่าววยู่า “พวกทยู่านบด้าไปแลด้ว” หรมือคลวัที่งไปแลด้ว! แตยู่ถด้าทรุกคนเปป็นพยานในฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ 
คนเหลยู่านวันั้นกจ็จะถยกฟป้องใจและทราบวยู่าพระเจด้าทรงอยยยู่ททที่นวัที่น

เราไดด้รวับคสาบวัญชาในการประชรุมเชยู่นนวันั้นวยู่า “จงกระทสาทรุกสริที่งทรุกอยยู่างเพมืที่อใหด้จสาเรริญขนนั้น” (ขด้อ 26) เหจ็น
ไดด้ชวัดมาก ๆ วยู่าเปาโลสอนไปแลด้ววยู่าการพยากรณห์ นวัที่นคมือ การเปป็นพยานในฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณในภาษา
นวันั้นของผยด้คนททที่อยยยู่ททที่นวัที่นเวลานวันั้นเพมืที่อททที่พวกเขาจะสามารถเขด้าใจมวันไดด้และเพมืที่อการจสาเรริญขนนั้นและการกยู่อขนนั้นของค
รริสตจวักร สยู่งผลเปป็น “การเสรริมสรด้างใหด้จสาเรริญขนนั้น และการเตมือนสตริ และการปลอบประโลมใจ” (ขด้อ 3) ทรุกสริที่ง
ตด้องถยกกระทสา “เพมืที่อครริสตจวักรจะไดด้รวับการเสรริมสรด้าง” (ขด้อ 5) และเชยู่นเคยททที่เปป้าหมายหลวักคมือ “เพมืที่อพวกทยู่าน
จะเปป็นเลริศในการเสรริมสรด้างครริสตจวักรใหด้จสาเรริญขนนั้น” (ขด้อ 12)

ดวังนวันั้นอวัครทยตผยด้ไดด้รวับการดลใจทยู่านนทนั้จนงยกกรณทหนนที่งททที่เรทยบงยู่าย: สมมตริวยู่าทวันั้งครริสตจวักรมาประชรุมกวัน
และทรุกคนพยดดด้วยภาษาตยู่างประเทศหลายภาษา (ขด้อ 23) ผลกระทบททที่จะเกริดกวับผยด้ไมยู่เชมืที่อเหลยู่านวันั้นหรมือพวกคนททที่
รยด้ไมยู่ถนงททที่ไมยู่รยด้จวักภาษาเหลยู่านวันั้นคมืออะไร? “พวกเขาจะไมยู่กลยู่าววยู่าพวกทยู่านคลวัที่งไปแลด้วหรมือ?” ครริสตจวักรนวันั้นไมยู่ไดด้
รวับการเสรริมสรด้างและผยด้คนกจ็ไมยู่ไดด้รวับประโยชนห์ ชาวโครรินธห์เหลยู่านวันั้นทสาผริดททที่มทการประชรุมนมวัสการเชยู่นนวันั้น

แตยู่เมมืที่อเปรทยบเททยบความตรงขด้ามกวันระหวยู่างการพยดภาษาตยู่างประเทศกวับการพยากรณห์ อวัครทยตทยู่านนทนั้
กจ็ไดด้รวับการดลใจใหด้บอกเราวยู่าถด้าทรุกคนเปป็นพยานในฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณในภาษาหนนที่งททที่ทรุกคนรยด้จวัก และมท
 “คนททที่ไมยู่เชมืที่อ หรมือคนททที่รยด้ไมยู่ถนง…” เขด้ามา เขากจ็ถยกชวักจยงโดยทรุกคน ถยกวรินริจฉวัยโดยทรุกคน และเขากจ็คงถยกคาด
หววังใหด้ซบหนด้าลงและนมวัสการพระเจด้าและกลยู่าววยู่าพระเจด้าทรงอยยยู่กวับพวกเขา ฉะนวันั้นไมยู่วยู่าคน ๆ หนนที่งจะมทสริที่งใด
กจ็ตาม “จงกระทสาทรุกสริที่งทรุกอยยู่างเพมืที่อใหด้จสาเรริญขนนั้น”

แตยู่ถด้ามทคนเหลยู่านวันั้นททที่พยดภาษาอมืที่นใดททที่คนอมืที่นไมยู่พยด กจ็ใหด้คนเหลยู่านวันั้นพยดเพทยงหนนที่งถนงสามคนมากสรุด และ



ใหด้พยดททละคน ตามลสาดวับ และใหด้ใครสวักคนแปลสริที่งททที่เขาพยด มริฉะนวันั้น จงใหด้พวกเขาอยยยู่เงทยบ ๆ หากเขาไมยู่พยด
ภาษาททที่คนอมืที่นสามารถฟฝงเขด้าใจไดด้ กจ็ใหด้เขาพยดกวับตวัวเองและทยลตยู่อพระเจด้าและไมยู่ดนงความสนใจของผยด้คนททที่เขา
ไมยู่สามารถกยู่อประโยชนห์อวันใดไดด้

แตยู่ผยด้คนควรพยดตามททที่พระวริญญาณของพระเจด้าทรงนสาพาใจของพวกเขามริใชยู่หรมือ? เอาลยู่ะ พระ
วริญญาณของพระเจด้าจะไมยู่ทรงนสาพวกเขาใหด้มทการประชรุมททที่มาพรด้อมกวับความสวับสนวรุยู่นวายและความไมยู่เปป็น
ระเบทยบ “พระเจด้าไมยู่ใชยู่ผยด้กยู่อใหด้เกริดความสวับสน” (ขด้อ 33) และเชยู่นเคย “วริญญาณทวันั้งหลายของพวกผยด้พยากรณห์
นวันั้นยยู่อมอยยยู่ใตด้บวังควับของพวกผยด้พยากรณห์” (ขด้อ 32) พระวริญญาณของพระเจด้าจะไมยู่ทรงนสาพาคนสองคนหรมือ
มากกวยู่านวันั้นใหด้พยดขนนั้นมาพรด้อมกวันหรมือนสาพาผยด้คนใหด้พยดกวับฝยงชนหมยยู่หนนที่งททที่ไมยู่สามารถเขด้าใจพวกเขาไดด้ หรมือใน
ภาษาหนนที่งททที่คนเหลยู่านวันั้นไมยู่รยด้จวัก ทรุกความคริดชวัที่วแลยู่นททที่อาจผยู่านเขด้ามาในหวัวของคนแบบนวันั้นจนงไมยู่ไดด้เปป็นการทรง
นสาของพระวริญญาณ ในกรณทเชยู่นนวันั้น เสรทภาพกจ็กลายเปป็นใบอนรุญาตและปลายทางกจ็ไมยู่ใชยู่การเสรริมสรด้างผยด้อมืที่นแตยู่
เปป็นความสวับสน ซนที่งไมยู่เกริดประโยชนห์อวันใด

บวัดนทนั้ ครริสตจวักรควรถมือปฏริบวัตริกฎขด้อใดบด้างเกทที่ยวกวับภาษาตยู่างประเทศเหลยู่านวันั้น?
1. หด้ามไมยู่ใหด้เกรินสองคนหรมือมากสรุดสามคนพยดในภาษาตยู่างประเทศในการประชรุมคราวหนนที่ง
2. ตด้องเปป็นการพยดททละคน ตามลสาดวับ
3. ตด้องมทใครสวักคนททที่สามารถบอกไดด้วยู่าคน ๆ นวันั้นพยดอะไรไป หรมือไมยู่เขากจ็ไมยู่ตด้องพยดเลย
4. ทรุกคนสามารถพยากรณห์ไดด้ททละคน (ขด้อ 31)
5. พวกผยด้หญริงจะตด้องอยยยู่เงทยบ ๆ ในครริสตจวักรทวันั้งหลาย พวกเธอมวักถยกนสาใหด้หลงเจริที่นบยู่อยครวันั้งกวยู่าผยด้อมืที่น

ในเรมืที่องคสาสอนผริดเกทที่ยวกวับการพยดภาษาตยู่าง ๆ
6. จงใหด้ทรุกคนปรารถนาททที่จะพยากรณห์ แตยู่อยยู่าหด้ามผยด้คนในการพยดภาษาตยู่างประเทศของพวกเขาเอง 

ซนที่งปฏริบวัตริตามขด้อกสาหนดเหลยู่านวันั้นขด้างบน พวกผยด้หญริงจะตด้อง “ถามสามทของตนททที่บด้าน” (ขด้อ 35) สามทควรเปป็น
มหาปรุโรหริตของพระเจด้าในบด้าน ควรมทพระวจนะของพระเจด้าอยยยู่ในใจของตนและ “หมวัที่นสอน” พระคสาของ
พระเจด้าแกยู่ครอบครวัวของตน (พบญ. 6:6-9) สามทหรมือบริดาจะตด้องรวับรองหรมือบอกเลริกทรุกคสาปฏริญาณททที่ภรรยา
หรมือธริดาไดด้กระทสาไวด้กวับพระเจด้า (กดว. 30)

“จงใหด้บรรดาผยด้หญริงของพวกทยู่านนริที่งเสทยในครริสตจวักรทวันั้งหลาย” (ขด้อ 34) พระควัมภทรห์กลยู่าวชวัดเจนมาก 
ๆ ใน 1 ทริโมธท 2:11-15:

“ใหด้ผยด้หญริงเรทยนรยด้อยยู่างเงทยบ ๆ ดด้วยใจนอบนด้อมทรุกอยยู่าง แตยู่ขด้าพเจด้าไมยู่อนรุญาตใหด้ผยด้หญริงคนใดสวัที่งสอน 
หรมือใชด้อสานาจเหนมือผยด้ชาย แตยู่ใหด้นริที่งเงทยบเสทย ดด้วยวยู่าอาดวัมทรงถยกปฝฟื้นกยู่อน แลด้วทรงปฝฟื้นเอวา และอาดวัมไมยู่ไดด้ถยก
หลอกลวง แตยู่ผยด้หญริงนวันั้นททที่ถยกหลอกลวงจนงไดด้อยยยู่ในการละเมริดนวันั้น แตยู่อยยู่างไรกจ็ตาม นางกจ็จะถยกชยู่วยใหด้รอดใน
การคลอดบรุตร ถด้าเขาทวันั้งหลายยวังดสารงอยยยู่ในความเชมืที่อ และความรวัก และความบรริสรุทธริธิ์ พรด้อมกวับความมท
สตริสวัมปชวัญญะ”

แตยู่ตรงนทนั้ดยเหมมือนจะมทเหตรุผลอวันดทวยู่าทสาไมขด้อหด้ามเรมืที่องผยด้หญริงพยดออกมาในททที่ประชรุมนมวัสการถนงถยกใสยู่ไวด้
แคยู่ตรงนทนั้ ซนที่งเปป็นททที่ ๆ เปาโลกสาลวังตสาหนริเรมืที่องความสวับสนวรุยู่นวายและอริสรภาพททที่เกรินพอดทในการประชรุมนมวัสการ 



ซนที่งสยู่งผลเปป็นการพยดสริที่งททที่ผยด้อมืที่นไมยู่เขด้าใจ ไมยู่ทสาใหด้ครริสตจวักรจสาเรริญขนนั้น ททที่เมมืองโครรินธห์ ดยเหมมือนวยู่าพวกผยด้หญริงไดด้เพริที่ม
เขด้ากวับความสวับสนโดยรวมททที่ผยด้อมืที่นกสาลวังกยู่อใหด้เกริดขนนั้นแลด้วในครริสตจวักรนวันั้น และบยู่อยครวันั้งในพระควัมภทรห์ พวกผยด้หญริง
มทความหมายฝฝ่ายวริญญาณททที่ไมยู่ดทในคสาอรุปมาหลายเรมืที่อง

ยกตวัวอยยู่างเชยู่น หญริงคนนวันั้นททที่เกทที่ยวขด้องในความลนกลวับเรมืที่องเชมืนั้อนวันั้น (มธ. 13:33-35) และเยเซเบลหญริงผยด้
นวันั้นในวริวรณห์ 2:20, “...เยเซเบล ผยด้ซนที่งเรทยกตวัวเองวยู่าเปป็นผยด้พยากรณห์หญริง ใหด้สอนและลยู่อลวงพวกผยด้รวับใชด้ของเรา 
เพมืที่อททที่จะกระทสาการลยู่วงประเวณทและเพมืที่อททที่จะกรินสริที่งของตยู่าง ๆ ททที่ไดด้บยชาแกยู่รยปเคารพแลด้ว”

และบยู่อยครวันั้งพวกผยด้หญริงถยกใชด้มากเปป็นพริเศษในลวัทธริเททยมเทจ็จทวันั้งหลาย-ตวันั้งแตยู่ราชรินทเยเซเบลในพระ
ควัมภทรห์ มาจนถนงพทที่นด้องตระกยลฟป็อกซห์ในลวัทธริทรงเจด้าเขด้าผท, นางเอลเลน ไวทห์ในลวัทธริเซเวนธห์เดยห์ แอดเวนตริสตห์, นาง
แมรทที่ เบเกอรห์ เอจ็ดดทนั้ในครริสเตทยนวริทยาศาสตรห์ บางททเราอาจเขด้าใจมากขนนั้นวยู่าทสาไมในกลรุยู่มเพจ็นเทคอสตห์ทวันั้งหลาย
และโดยเฉพาะอยยู่างยริที่งในกลรุยู่มเหลยู่านวันั้นททที่เนด้นเรมืที่องการพยดภาษาแปลก ๆ มากททที่สรุด เหลยู่านวักเทศนห์หญริงมทบทบาท
สสาควัญมาก ๆ และพวกผยด้หญริงเปป็นผยด้พยดในททที่ประชรุมมากกวยู่าพวกผยด้ชายดด้วยซนั้สา ดวังนวันั้นเมมืที่อไมยู่มทการเหนทที่ยวรวันั้งททที่
ระมวัดระววังเพมืที่อรวักษาสริที่งตยู่าง ๆ ใหด้เปป็นระเบทยบ เพมืที่อททที่สริที่งททที่พยดออกมาจะเปป็นททที่เขด้าใจไดด้และเพมืที่อททที่ผยด้คนจะไดด้รวับ
พระพร พวกผยด้หญริงกจ็มวักจะกระทสาผริดและยนดตสาแหนยู่งผยด้นสาซนที่งพระเจด้าทรงหด้ามพวกเธอไวด้ใน 1 ทริโมธท 2:11 และ
ในททที่นทนั้

ดวังนวันั้นในการพยดออกมาแบบหนด้าไมยู่อายในททที่ประชรุม ซนที่งอาจขวัดจวังหวะผยด้อมืที่น ผยด้หญริงคนหนนที่งอาจทสาผริด 
และขด้อปฏริบวัตรินวันั้นกจ็คมือ “และถด้าพวกเขาประสงคห์ททที่จะเรทยนรยด้สริที่งใด จงใหด้พวกเขาถามสามทของตนททที่บด้าน เพราะวยู่า
เปป็นสริที่งททที่นยู่าอายททที่ผยด้หญริงทวันั้งหลายจะพยดในครริสตจวักร” (ขด้อ 35)

บวัดนทนั้เปาโลพยดดด้วยใจกลด้าและเปป็นการทด้าทาย คนเหลยู่านทนั้พรด้อมกวับคสาสอนผริดเรมืที่องภาษาตยู่าง ๆ ของตน
กสาลวังปฏริบวัตริตามพระวจนะของพระเจด้าจรริง ๆ หรมือ? เปาโลและคนอมืที่น ๆ ควรฟฝงพวกเขาไหม? พวกเขาควร
เรทยนรยด้จากการพยดไมยู่รยด้เรมืที่องของตนและการใชด้ภาษาตยู่างประเทศหลายภาษาของตนในททที่ประชรุม หรมือในฐานะ
ครริสเตทยนใหมยู่ททที่ถยู่อมใจ พวกเขาควรฟฝงพระวจนะของพระเจด้าซนที่งมาถนงพวกเขาแลด้วจากอวัครทยตเปาโล? ถด้าคนใด
ในพวกเขาเปป็นผยด้พยากรณห์ ถด้าพวกเขาอยยยู่ฝฝ่ายวริญญาณจรริง ๆ กจ็ใหด้พวกเขารวับรยด้อยยู่างเปปิดเผยวยู่าสริที่งททที่เปาโลบวัญชา
พวกเขานวันั้นเปป็นสริที่งททที่ถยกตด้อง แตยู่ถด้าบางคนเปป็นพวกไมยู่รยด้ (เหมมือนททที่พวกเขาหลายคนเปป็น) กจ็ใหด้พวกเขายอมรวับ
ความไมยู่รยด้ของตนและเลริกเสแสรด้งวยู่าตนอยยยู่ฝฝ่ายวริญญาณมากกวยู่าเพราะความสวับสนนวันั้นและภาษาทวันั้งหลายททที่ถยกใชด้
ในททที่ประชรุม

สรรุปกจ็คมือ นทที่เทยู่ากวับเปาโลกลยู่าววยู่า “โอ ขอใหด้เราทรุกคนมรุยู่งมวัที่นททที่จะเปป็นพยานเพมืที่อพระครริสตห์ในฤทธริธิ์เดช
ของพระวริญญาณเปป็นอวันดวับแรก” นวัที่นคมือ การพยากรณห์

และสริที่งตยู่าง ๆ ตด้องถยกกระทสา “ตามสมควรและใหด้เปป็นระเบทยบ” ในการประชรุมนมวัสการ
(เราขอแนะนสาใหด้ครุณอยู่านบทททที่ละเอทยดและมทเนมืนั้อหาเพริที่มเตริมเกทที่ยวกวับภาษาตยู่าง ๆ ในหนวังสมือ The 

Power of Pentecost โดยผยด้แตยู่งคนเดทยวกวันและสสานวักพริมพห์เดทยวกวัน มวันอยยยู่ในรยปของแผยู่นพวับเชยู่นกวัน)



1 โครรินธธ 15
ขจ้อ 1-4:

15:1 ยริที่งกวยู่านทนั้ พทที่นด้องทวันั้งหลาย ขด้าพเจด้าประกาศ
ขยู่าวประเสรริฐแกยู่พวกทยู่านซนที่งขด้าพเจด้าเคยประกาศ
แกยู่พวกทยู่านแลด้ว ซนที่งพวกทยู่านไดด้ยอมรวับไวด้ดด้วย และ
ในขยู่าวประเสรริฐนวันั้นพวกทยู่านตวันั้งมวัที่นคงอยยยู่
15:2 โดยขยู่าวประเสรริฐนวันั้นพวกทยู่านไดด้รวับความรอด
ดด้วย ถด้าพวกทยู่านระลนกอยยยู่เสมอถนงสริที่งททที่ขด้าพเจด้าไดด้
ประกาศไวด้แกยู่พวกทยู่านนวันั้น เวด้นเสทยแตยู่พวกทยู่านไดด้
เชมืที่ออยยู่างไรด้ประโยชนห์

15:3 ดด้วยวยู่าขด้าพเจด้าไดด้มอบแกยู่พวกทยู่านเปป็นอวันดวับ
แรกคมือสริที่งซนที่งขด้าพเจด้ารวับไวด้นวันั้นดด้วย วยู่าพระครริสตห์ไดด้
ทรงวายพระชนมห์เพมืที่อบาปของเราทวันั้งหลาย ตามททที่
เขทยนไวด้ในพระควัมภทรห์
15:4 และพระองคห์ไดด้ทรงถยกฝฝงไวด้ และพระองคห์ไดด้
ทรงเปป็นขนนั้นมาใหมยู่ในววันททที่สามตามททที่เขทยนไวด้ในพระ
ควัมภทรห์

“ขล่าวประเสรริฐ”, ขจ้อสนาคจัญเหลล่านจันื้นแหล่งความเชมืที่อแบบครริสเตทยน
พระควัมภทรห์ทรุกตอนเปป็นพระวจนะของพระเจด้าททที่ไดด้รวับการดลใจ ไรด้ขด้อผริดพลาด แตยู่ขยู่าวประเสรริฐเปป็น

สยู่วนหนนที่งโดยเฉพาะของความจรริงททที่ถยกเปปิดเผย ขยู่าวดทนวันั้นททที่จสาเปป็นสสาหรวับความรอด หลวักคสาสอนททที่ยริที่งใหญยู่เหลยู่านทนั้
มทความสสาควัญมากททที่สรุด พระเยซยเจด้าตรวัสแกยู่พวกฟารริสทวยู่า “พวกเจด้าถวายสริบชวักหนนที่งของสะระแหนยู่ และยทที่หรยู่า
และขมรินั้น และไดด้ละเวด้นสริที่งเหลยู่านวันั้นททที่มทนนั้สาหนวักมากกวยู่าแหยู่งพระราชบวัญญวัตริ คมือการพริพากษา ความเมตตาและ
ความเชมืที่อ สริที่งเหลยู่านทนั้พวกเจด้าควรไดด้กระทสาอยยยู่แลด้ว และไมยู่ควรละเวด้นสริที่งอมืที่นเหลยู่านวันั้นดด้วย” (มธ. 23:23) ดวังนวันั้น
การถวายสริบชวักหนนที่งจนงเปป็นสริที่งททที่ถยกตด้อง แตยู่มท “หลายสริที่งททที่มทนนั้สาหนวักมากกวยู่า” พระเยซยตรวัส ยกตวัวอยยู่างเชยู่น การ
สรินั้นพระชนมห์เพมืที่อไถยู่โทษของพระครริสตห์ มทความสสาควัญมากกวยู่าหลวักคสาสอนเรมืที่องบวัพตริศมา

จงหมายเหตรุขด้อสสาควัญเหลยู่านทนั้ซนที่งถยกตริดฉลากในททที่นทนั้วยู่า “ขยู่าวประเสรริฐ”  
1. “บาปของเราทวันั้งหลาย” มนรุษยห์เปป็นสริที่งมทชทวริตททที่บาปหนาและตกตที่สา เขาไมยู่สามารถชยู่วยใหด้ตวัวเองรอด

ไดด้ เขาตด้องรวับการบวังเกริดใหมยู่ ถด้าเขาจะไดด้เหจ็นพระเจด้าในสวันตริสรุข เขากจ็ตด้องมทใครสวักคนททที่ชดใชด้คยู่าบาปของเขา
2. “พระครริสตห์ไดด้ทรงวายพระชนมห์เพมืที่อบาปของเราทวันั้งหลาย”-การสรินั้นพระชนมห์ททที่ไถยู่โทษเพมืที่อททที่พระเจด้า

จะทรงเปป็นผยด้ชอบธรรมไดด้และทรงนวับวยู่าคนเหลยู่านวันั้นททที่เชมืที่อในพระครริสตห์เปป็นผยด้ชอบธรรม
3. “ไดด้ทรงถยกฝฝงไวด้” ดวังนวันั้นพระครริสตห์จนงตายไปแลด้วจรริง ๆ ตายไปแลด้วอยยู่างเปป็นทางการ เปป็นททที่ทราบ

แลด้ววยู่าไดด้ตายไป
4. “และ…ไดด้ทรงเปป็นขนนั้นมาใหมยู่ในววันททที่สาม” การคมืนพระชนมห์ของพระครริสตห์ไดด้พริสยจนห์ความเปป็น

พระเจด้าของพระองคห์ พระเยซยตรวัสวยู่า “คนชวัที่วอายรุททที่ชวัที่วรด้ายและเลยู่นชยด้แสวงหาหมายสสาควัญ และจะไมยู่โปรดใหด้
หมายสสาควัญแกยู่มวันเลย เวด้นไวด้แตยู่หมายสสาควัญของโยนาหห์ศาสดาพยากรณห์ ดด้วยวยู่า ‘โยนาหห์ไดด้อยยยู่ในทด้องปลาวาฬ
นวันั้นสามววันและสามคมืน’ ฉวันใด บรุตรมนรุษยห์จะอยยยู่ในทด้องแผยู่นดรินโลกสามววันและสามคมืนฉวันนวันั้น” (มธ. 12:39, 40)
โรม 1:4 กลยู่าววยู่า “...ทรงถยกประกาศวยู่าเปป็นพระบรุตรของพระเจด้าดด้วยฤทธานรุภาพ ตามพระวริญญาณแหยู่งความ
บรริสรุทธริธิ์ โดยการเปป็นขนนั้นมาจากความตาย”

5. ทวันั้งหมดนทนั้ตด้องเปป็น “ตามททที่เขทยนไวด้ในพระควัมภทรห์” วลทนทนั้ถยกทวนซนั้สาสองหนในททที่นทนั้ นวัที่นหมายความวยู่า



ความนยู่าเชมืที่อถมือของพระควัมภทรห์เปป็นสริที่งสสาควัญตยู่อพระกริตตริครุณทวันั้งสทที่เลยู่ม คนเหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่เชมืที่อพระควัมภทรห์กจ็ไมยู่ยอมเชมืที่อ
ในพระครริสตห์ ไมยู่ยอมรวับพระองคห์ใหด้เปป็นพระผยด้ชยู่วยใหด้รอด

ภาคพวันธสวัญญาใหมยู่กลยู่าวซนั้สาแลด้วซนั้สาอทกเกทที่ยวกวับ “ความเชมืที่อนวันั้น” และเมมืที่อคสานทนั้ถยกใชด้วริธทนทนั้ มวันกจ็หมายถนง
องคห์หลวักคสาสอนหนนที่ง 1 โครรินธห์ 16:13 บวัญชาวยู่า “จงยมืนมวัที่นคงในความเชมืที่อนวันั้น” ใน 2 โครรินธห์ 13:5 เราไดด้รวับคสา
บวัญชาวยู่า “จงตรวจสอบตวัวพวกทยู่านเองเถริดวยู่า พวกทยู่านอยยยู่ในความเชมืที่อนวันั้นหรมือไมยู่” ในกาลาเททย 6:10 ผยด้คนถยก
พยดถนงวยู่าเปป็น “ผยด้ททที่อยยยู่ในครอบครวัวแหยู่งความเชมืที่อ” เอเฟซวัส 4:5 กลยู่าววยู่า “องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าองคห์เดทยว ความ
เชมืที่อเดทยว…” นวัที่นคมือ ผยด้คนททที่รวับความรอดแลด้วกจ็มทขด้อสสาควัญเหลยู่านวันั้นแหยู่งความเชมืที่อแบบครริสเตทยนททที่เหมมือนกวัน 
โคโลสท 1:23 กลยู่าววยู่า “ถด้าพวกทยู่านดสาเนรินตยู่อไปในความเชมืที่อนวันั้น…” เปาโลเรทยกทริโมธทวยู่า “บรุตรแทด้ของขด้าพเจด้า
ในความเชมืที่อนวันั้น” เมมืที่อเผชริญกวับความตาย อวัครทยตทยู่านนทนั้ชมืที่นชมยรินดทไดด้วยู่า “ขด้าพเจด้าไดด้รวักษาความเชมืที่อนวันั้นไวด้แลด้ว”
(2 ทธ. 4:7) ทริตวัส 1:1 พยดถนง “ความเชมืที่อของบรรดาผยด้ททที่พระเจด้าไดด้ทรงเลมือกสรรไวด้” ใน 2 เปโตร 1:1 องคห์หลวัก
คสาสอนนทนั้ถยกเรทยกวยู่า “ความเชมืที่ออวันประเสรริฐอยยู่างเดทยวกวัน” ในยยดาส 3 เราไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้ “ตยู่อสยด้อยยู่างจรริงจวัง
เพมืที่อความเชมืที่อนวันั้น”

ในฟปีลริปปปี 1:27 เปาโลวริงวอนคนเหลยู่านวันั้นททที่เขารวักใหด้ “ตยู่อสยด้ดด้วยกวันโดยมทความคริดอยยู่างเดทยวกวันเพมืที่อ
ความเชมืที่อแหยู่งขยู่าวประเสรริฐนวันั้น” จงหมายเหตรุคสาเรทยก “ความเชมืที่อแหยู่งขยู่าวประเสรริฐนวันั้น” มวันใหด้นริยามองคห์หลวัก
คสาสอนททที่สสาควัญยริที่งนทนั้ททที่เรทยกวยู่า “ความเชมืที่อนวันั้น” อยยู่างเฉพาะเจาะจงมากขนนั้น

ใน 2 ยอหห์น 9 ถนง 11 องคห์หลวักคสาสอนททที่สสาควัญยริที่งนทนั้ถยกเรทยกวยู่า “หลวักคสาสอนของพระครริสตห์” นวัที่นคมือ 
คสาสอนตามพระควัมภทรห์เกทที่ยวกวับพระครริสตห์ คน ๆ หนนที่งอาจเขด้าใจผริดหรมือคริดเลยู่น ๆ เกทที่ยวกวับคสาสอนอมืที่น ๆ ของ
พระควัมภทรห์ แตยู่เขาไมยู่อาจรวับความรอดไดด้หากเขาไมยู่ยอมรวับสริที่งททที่พระควัมภทรห์กลยู่าวเกทที่ยวกวับพระเยซยครริสตห์, ความ
เปป็นพระเจด้าของพระองคห์, การสรินั้นพระชนมห์เพมืที่อไถยู่โทษของพระองคห์, การคมืนพระชนมห์ของพระองคห์และเรมืที่องตยู่าง
ๆ เหลยู่านวันั้น

มทททที่วยู่างใหด้ครริสเตทยนทวันั้งหลายซนที่งเหจ็นตยู่างในเรมืที่องเลจ็กนด้อยแตยู่ยนดมวัที่นในขด้อสสาควัญอวันยริที่งใหญยู่เหลยู่านทนั้ เพราะ
โรม 14:1 กลยู่าววยู่า “คนททที่อยู่อนแอในความเชมืที่อนวันั้น พวกทยู่านจงรวับไวด้ แตยู่มริใชยู่เพมืที่อการโตด้เถทยงตยู่าง ๆ ททที่เตจ็มไปดด้วย
ขด้อสงสวัย” ผยด้หนนที่งททที่อยยยู่ “ในความเชมืที่อนวันั้น” อาจอยู่อนแอเกทที่ยวกวับหลวักคสาสอนและบางเรมืที่องททที่สสาควัญนด้อยกวยู่าแตยู่กจ็
เปป็นครริสเตทยนททที่จรริงใจ และครริสเตทยนทวันั้งหลายสามารถรยู่วมสามวัคคทธรรมกวับเขาไดด้ หากมวันไมยู่นสาไปสยยู่การ
แตกแยกและการวริวาท

แตยู่ความจรริงททที่สสาควัญเหลยู่านทนั้กจ็สสาควัญเหลมือเกรินจนใน 2 ยอหห์น ขด้อ 10 และ 11 เราไดด้รวับคสาบวัญชาอยยู่าง
ชวัดเจนวยู่าหากผยด้ใดมาและไมยู่ยนดมวัที่นในหลวักคสาสอนของพระครริสตห์ ครุณกจ็ตด้องไมยู่ตด้อนรวับเขาเขด้ามาในบด้านของครุณ
และตด้องไมยู่ขอใหด้พระเจด้าอวยพรเขาดด้วย ตรงกวันขด้าม เราตด้องถมือวยู่าเขาเปป็นอยยู่างททที่เขาเปป็นจรริง ๆ-คนบาปคน
หนนที่งททที่ไมยู่ไดด้กลวับใจเชมืที่อ

และเปาโลกลยู่าวเกทที่ยวกวับผยด้ใดกจ็ตามททที่ไมยู่ยอมรวับโครงรยู่างอวันเรทยบงยู่ายนทนั้แหยู่งขยู่าวประเสรริฐวยู่า “แตยู่ถนง
แมด้วยู่าพวกเราเอง หรมือทยตสวรรคห์องคห์หนนที่งจากสวรรคห์ ประกาศขยู่าวประเสรริฐอมืที่นใดแกยู่ทยู่านทวันั้งหลาย นอกจากขยู่าว
ประเสรริฐททที่พวกเราไดด้ประกาศแกยู่ทยู่านทวันั้งหลายแลด้ว กจ็จงใหด้คนนวันั้นถยกสาปแชยู่ง ตามททที่พวกเราไดด้กลยู่าวไวด้แตยู่กยู่อน



แลด้ว บวัดนทนั้ขด้าพเจด้ากลยู่าวดวังนวันั้นอทกวยู่า ถด้าคนใดคนหนนที่งประกาศขยู่าวประเสรริฐอมืที่นใดแกยู่ทยู่านทวันั้งหลายนอกจากขยู่าว
ประเสรริฐซนที่งทยู่านทวันั้งหลายไดด้รวับไวด้แลด้ว จงใหด้คนนวันั้นถยกสาปแชยู่ง” (กท. 1:8,9)

____________
ขจ้อ 5-11:

15:5 และพระองคห์ไดด้ถยกเหจ็นโดยเคฟาส จากนวันั้น
โดยสริบสองคนนวันั้น
15:6 หลวังจากนวันั้น พระองคห์ไดด้ถยกเหจ็นโดยพวกพทที่
นด้องมากกวยู่าหด้ารด้อยคนในคราวเดทยว ซนที่งสยู่วนมาก
ยวังคงอยยยู่จนถนงทรุกววันนทนั้ แตยู่บางคนกจ็ลยู่วงหลวับไปแลด้ว
15:7 หลวังจากนวันั้น พระองคห์ไดด้ถยกเหจ็นโดยยากอบ 
จากนวันั้นโดยอวัครทยตทวันั้งหมด
15:8 และในททที่สรุดพระองคห์ไดด้ถยกเหจ็นโดยขด้าพเจด้า
ดด้วย เหมมือนคนหนนที่งททที่คลอดกยู่อนกสาหนด
15:9 ดด้วยวยู่าขด้าพเจด้าเปป็นผยด้นด้อยททที่สรุดในพวกอวัครทยต
ททที่ไมยู่สมควรจะถยกเรทยกวยู่าเปป็นอวัครทยต เพราะวยู่า

ขด้าพเจด้าไดด้ขยู่มเหงครริสตจวักรของพระเจด้า
15:10 แตยู่โดยพระครุณของพระเจด้า ขด้าพเจด้าเปป็นอยยยู่
อยยู่างททที่ขด้าพเจด้าเปป็นอยยยู่นทนั้ และพระครุณของพระองคห์
ซนที่งไดด้ประทานแกยู่ขด้าพเจด้านวันั้นมริไดด้ไรด้ประโยชนห์ แตยู่
ขด้าพเจด้าไดด้ทสางานหนวักมากกวยู่าพวกเขาเสทยอทก แตยู่
มริใชยู่ตวัวขด้าพเจด้า แตยู่พระครุณของพระเจด้าซนที่งไดด้ดสารง
อยยยู่กวับขด้าพเจด้า
15:11 เหตรุฉะนวันั้นแมด้วยู่าเปป็นตวัวขด้าพเจด้าหรมือพวกเขา
พวกเรากจ็ไดด้ประกาศอยยู่างนวันั้น และพวกทยู่านกจ็ไดด้
เชมืที่ออยยู่างนวันั้น

ขจ้อพริสถูจนธททที่ไมล่อาจลจ้มเหลวไดจ้เกทที่ยวกจับ
การคมืนพระชนมธของพระครริสตธ

เนมืที่องจากการคมืนพระชนมห์จะตด้องเปป็นขด้อพริสยจนห์ททที่ยริที่งใหญยู่หนนที่งเดทยวเกทที่ยวกวับความเปป็นพระเจด้าของพระ
ครริสตห์ (ตามททที่เราเหจ็นจากคสาตรวัสของพระองคห์เองในมวัทธริว 12:39,40; และโรม 1:4) เรมืที่องนทนั้จนงตด้องไดด้รวับการ
รวับรองอยยู่างดท ไดด้รวับการพริสยจนห์อยยู่างดท มวันถยกพริสยจนห์แลด้วจรริง ๆ สรรเสรริญองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า! ไมยู่มทเหตรุการณห์ใดใน
ประววัตริศาสตรห์ททที่มทหลวักฐานสนวับสนรุนมวันอยยู่างมากมายและมหวัศจรรยห์มากไปกวยู่าการคมืนพระชนมห์ของพระครริสตห์ 
เราไมยู่ประหลาดใจททที่พระเยซย “ไดด้ทรงแสดงพระองคห์เองวยู่าทรงพระชนมห์อยยยู่ หลวังจากการทรงทนทรุกขห์ของ
พระองคห์แลด้ว ดด้วยการพริสยจนห์อยยู่างแนยู่นอนหลายอยยู่าง และทรงถยกพบเหจ็นโดยพวกเขาเปป็นเวลาสทที่สริบววัน และ
ตรวัสถนงสริที่งทวันั้งหลายททที่เกทที่ยวขด้องกวับอาณาจวักรของพระเจด้า”

จงหมายเหตรุคนเหลยู่านวันั้นทรุกคนททที่ไดด้เหจ็นพระองคห์ มทเปโตร จากนวันั้นพวกททที่เหลมือในสริบสองคนนวันั้นไดด้เหจ็น
พระองคห์ และหลวังจากนวันั้น พระองคห์ทรงถยกพบเหจ็นโดยพทที่นด้องกวยู่าหด้ารด้อยคนในคราวเดทยวและหลายคนในพวก
เขายวังมทชทวริตอยยยู่ตอนททที่เปาโลเขทยนจดหมายฉบวับนทนั้! จากนวันั้นพระองคห์ทรงถยกเหจ็นโดยยากอบและอวัครทยตเหลยู่านวันั้น
ทวันั้งหมด และทด้ายสรุด เปาโลเอง บนถนนไปเมมืองดามวัสกวัส ไดด้พบกวับพระเยซย พระผยด้ชยู่วยใหด้รอดททที่ทรงพระชนมห์อยยยู่
และคมืนพระชนมห์แลด้ว และพยดกวับพระองคห์และถวายใจของเขาใหด้พระองคห์ตลอดไป!

เราจสาไดด้วยู่าพวกสาวกเองแทบไมยู่อยากเชมืที่อเลยวยู่าพระเยซยทรงเปป็นขนนั้นแลด้ว แตยู่พวกเขากจ็ตด้องเชมืที่อหลวัก
ฐานททที่ทยู่วมทด้นนวันั้น พระองคห์ทรงใหด้พวกเขาเอามมือจวับตด้องพระองคห์และตรวัสวยู่า “ผทไมยู่มทเนมืนั้อและกระดยกทวันั้งหลาย 
เหมมือนพวกทยู่านเหจ็นเรามทอยยยู่นวันั้น” (ลยกา 24:39) พระองคห์ทรงกรินปลายยู่างและรวงผนนั้งตยู่อหนด้าพวกเขา ไมยู่ใชยู่หน



เดทยว ไมยู่ใชยู่สองหน แตยู่หลายตยู่อหลายครวันั้ง ตลอดระยะเวลาสทที่สริบววัน ทรงปรากฏแกยู่ครริสเตทยนหลายรด้อยคนเหลยู่า
นวันั้น ดวังนวันั้นจนงไมยู่อาจมทขด้อสงสวัยเลยวยู่าพระเยซยตวัวจรริงทรงมทการคมืนพระชนมห์ฝฝ่ายรยู่างกายแลด้วจรริง ๆ และไดด้ทรง
ปรากฏแกยู่ผยด้คนมากมายขนาดนวันั้นหลายครวันั้งเหลมือเกรินจนไมยู่มทศาลใดในโลกจะเปปิดโอกาสใหด้กวังขาขด้อพริสยจนห์เชยู่น
นวันั้นไดด้

ดยเหมมือนวยู่าเปาโลจะจดจสาขด้อกสาหนดเหลยู่านวันั้นไดด้ ครุณสมบวัตริเหลยู่านวันั้นททที่ถยกคาดหววังจากอวัครทยตคนหนนที่ง 
เมมืที่อยยดาสฆยู่าตวัวตายและพวกเขาอยากเลมือกอทกคนหนนที่งเพมืที่อมารวับพวันธกริจของเขาในฐานะพยานคนหนนที่ง พวกเขา
กจ็กลยู่าววยู่า “ดวังนวันั้นจากชายเหลยู่านทนั้ซนที่งไดด้รยู่วมคณะกวับพวกเราตลอดเวลาททที่พระเยซยเจด้าไดด้เสดจ็จเขด้ามาและออกไป
ทยู่ามกลางพวกเรา ตวันั้งแตยู่บวัพตริศมาของยอหห์น จนถนงววันเดทยวกวันนวันั้นททที่พระองคห์ทรงถยกรวับขนนั้นไปจากพวกเรา คน
หนนที่งในพวกนทนั้จะตด้องถยกแตยู่งตวันั้งไวด้ใหด้เปป็นพยานคนหนนที่งกวับพวกเราถนงการคมืนพระชนมห์ของพระองคห์” (กริจการ 
1:21,22) และดวังนวันั้นพวกเขาจนงเลมือกมวัทธทอวัสใหด้เปป็นพยานคนนวันั้นเพมืที่อเตริมตสาแหนยู่งอวัครทยตนวันั้น

แตยู่เปาโลกลยู่าวอยยู่างเศรด้าใจวยู่า “ดด้วยวยู่าขด้าพเจด้าเปป็นผยด้นด้อยททที่สรุดในพวกอวัครทยต ททที่ไมยู่สมควรจะถยกเรทยก
วยู่าเปป็นอวัครทยต เพราะวยู่าขด้าพเจด้าไดด้ขยู่มเหงครริสตจวักรของพระเจด้า” ขณะททที่อทกสริบสองคนนทนั้อยยยู่กวับพระเยซย เปาโล
ยวังไมยู่ไดด้รวับความรอด เมมืที่อพวกเขาเททที่ยวไปเปป็นพยานหลวังจากการคมืนพระชนมห์ของพระองคห์ เปาโลกจ็ถมือเสมืนั้อผด้า
ของคนเหลยู่านวันั้นททที่ฆยู่าสเทเฟนและเขาจวับกรุมพวกครริสเตทยนและนสาตวัวพวกเขาไปขวังครุก มทความกรรินั้วโกรธยริที่งนวักตยู่อ
พวกครริสเตทยน ผมไมยู่ประหลาดใจเลยวยู่าเขารยด้สนกวยู่าตนไมยู่คยยู่ควรกวับการถยกจวัดใหด้อยยยู่ในรายชมืที่อของอวัครทยต

ถนงกระนวันั้น โดยพระครุณของพระเจด้าซนที่งไมยู่ไดด้ประทานใหด้อยยู่างสยญเปลยู่า เปาโลไดด้ทสางานหนวักมากกวยู่า
พวกเขาทรุกคน! และพระเจด้าทรงตวันั้งเขาใหด้เปป็นกรณทพริเศษ “เหมมือนคนหนนที่งททที่คลอดกยู่อนกสาหนด” (ขด้อ 8) ซนที่งเหจ็น
พระเยซยวยู่าทรงพระชนมห์อยยยู่และพยดครุยเปป็นการสยู่วนตวัวกวับพระองคห์และไดด้รวับขยู่าวประเสรริฐโดยตรงจากพระองคห์
ในฐานะเปป็นการเปปิดเผยโดยตรง! ใชยู่แลด้ว ขด้อพริสยจนห์เรมืที่องการคมืนพระชนมห์ของพระครริสตห์ครอบคลรุมอยยู่างทยู่วมทด้น
แสนวริเศษ

______________
ขจ้อ 12-19:

15:12 บวัดนทนั้ ถด้าพระครริสตห์ถยกประกาศวยู่าพระองคห์
ไดด้ทรงเปป็นขนนั้นมาจากความตายแลด้ว เหตรุใดบาง
คนในทยู่ามกลางพวกทยู่านจนงกลยู่าววยู่า การเปป็นขนนั้นมา
จากความตายนวันั้นไมยู่มท
15:13 แตยู่ถด้าการเปป็นขนนั้นมาจากความตายนวันั้นไมยู่มท 
พระครริสตห์กจ็ไมยู่ไดด้ทรงเปป็นขนนั้นมา
15:14 และถด้าพระครริสตห์ไมยู่ไดด้ทรงเปป็นขนนั้นมา การ
ประกาศของพวกเรานวันั้นกจ็ไรด้ประโยชนห์ และความ
เชมืที่อของพวกทยู่านกจ็ไรด้ประโยชนห์ดด้วย
15:15 ใชยู่แลด้ว และพวกเราถยกพบวยู่าเปป็นพวกพยาน

เทจ็จของพระเจด้า เพราะวยู่าพวกเราไดด้เปป็นพยาน
รวับรองพระเจด้าวยู่า พระองคห์ไดด้ทรงบวันดาลใหด้พระ
ครริสตห์เปป็นขนนั้นมาแลด้ว ผยด้ซนที่งพระองคห์ไมยู่ไดด้ทรงบวันดาล
ใหด้เปป็นขนนั้นมา ถด้าคนตายไมยู่เปป็นขนนั้นมาแลด้ว
15:16 เพราะวยู่าถด้าคนตายไมยู่เปป็นขนนั้นมา พระครริสตห์
กจ็ไมยู่ไดด้ทรงถยกบวันดาลใหด้เปป็นขนนั้นมา
15:17 และถด้าพระครริสตห์ไมยู่ไดด้ทรงถยกบวันดาลใหด้
เปป็นขนนั้นมา ความเชมืที่อของพวกทยู่านกจ็ไรด้ประโยชนห์ 
พวกทยู่านกจ็ยวังอยยยู่ในบาปทวันั้งหลายของตน
15:18 แลด้วคนทวันั้งหลายซนที่งลยู่วงหลวับไปในพระครริสตห์



กจ็พรินาศไปดด้วย
15:19 ถด้าในชทวริตนทนั้เทยู่านวันั้น พวกเรามทความหววังใน

พระครริสตห์ พวกเรากจ็เปป็นพวกททที่นยู่าสวังเวชททที่สรุดของ
บรรดาคนทวันั้งปวง

การคมืนพระชนมธของพระครริสตธมทความสนาคจัญขนาดไหน?
ถด้าพระครริสตห์ไดด้ทรงตายเพมืที่อเรา พระองคห์จะทรงเปป็นพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดไมยู่ไดด้หรมือ ไมยู่วยู่าพระองคห์จะฟฟฟื้น

ขนนั้นจากตายหรมือไมยู่? ไมยู่ไดด้เลย เพราะพระควัมภทรห์บอกลยู่วงหนด้าแลด้วถนงการคมืนพระชนมห์ของพระองคห์และชทวริตนริรวัน
ดรห์ของพระองคห์ในฐานะมหาปรุโรหริตของเรา และขยู่าวประเสรริฐจะตด้องเปป็น “ตามททที่เขทยนไวด้ในพระควัมภทรห์”

บางคนอาจกลยู่าววยู่าการคมืนพระชนมห์นวันั้นเปป็นการเปป็นขนนั้นจากตายในฝฝ่ายวริญญาณ วยู่าในบางนวัยพระ
วริญญาณของพระครริสตห์ไดด้เสดจ็จออกมาและพระกายนวันั้นเนยู่าในอรุโมงคห์ แตยู่พวกเขาคริดผริดอยยู่างสรินั้นเชริง ถด้าไมยู่มทการ
เปป็นขนนั้นจากตาย พระครริสตห์กจ็ไมยู่ไดด้ทรงเปป็นขนนั้น และถด้าพระครริสตห์ไมยู่ไดด้ทรงเปป็นขนนั้น ขด้อ 14 กจ็กลยู่าววยู่าการเทศนากจ็
เรากจ็สยญเปลยู่า “และความเชมืที่อของพวกทยู่านกจ็ไรด้ประโยชนห์ดด้วย” ใชยู่แลด้ว ถด้าไมยู่มทการเปป็นขนนั้นจากตาย ทรุกคนททที่เคย
ประกาศขยู่าวประเสรริฐกจ็เปป็นผยด้พยากรณห์เทจ็จ และถด้าพระครริสตห์ไมยู่ไดด้ทรงเปป็นขนนั้น มวันกจ็ไรด้ประโยชนห์ททที่จะเชมืที่อวางใจ
พระองคห์ และทรุกคนททที่เคยอด้างวยู่าตด้อนรวับพระองคห์กจ็ยวังคงตายในบาปทวันั้งหลายของตน และคนเหลยู่านวันั้นทรุกคนททที่
ตายไปแลด้วโดยวางใจพระองคห์กจ็พรินาศแลด้วเปป็นนริตยห์ โอ ถด้าในชทวริตนทนั้เทยู่านวันั้นเรามทความหววังและถด้าไมยู่มทการเปป็นขนนั้น
จากตายสสาหรวับพวกเราททที่เหลมือ เรากจ็นยู่าสวังเวชมากททที่สรุดในบรรดาคนทวันั้งปวง

แตยู่จงสรรเสรริญองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า ขด้อเทจ็จจรริงททที่วยู่าพระเยซยทรงเปป็นขนนั้นจากตายแลด้วกจ็พริสยจนห์วยู่าพวกเรา
จะเปป็นขนนั้นเชยู่นกวัน! และโรม 8:11 บอกเราวยู่า “แตยู่ถด้าพระวริญญาณของพระองคห์ ผยด้ไดด้ทรงชรุบพระเยซยใหด้เปป็นขนนั้น
มาจากความตายทรงสถริตอยยยู่ในพวกทยู่าน พระองคห์ผยด้ไดด้ทรงชรุบพระครริสตห์ใหด้เปป็นขนนั้นมาจากความตายแลด้วนวันั้น จะ
ทรงกระทสาใหด้รยู่างกายททที่ตด้องตายของพวกทยู่านเปป็นขนนั้นมาใหมยู่ดด้วย โดยพระวริญญาณของพระองคห์ททที่ทรงสถริตอยยยู่ใน
พวกทยู่าน” เนมืที่องจากพระเยซยครริสตห์ทรงเปป็นขนนั้นแลด้ว ครุณแมยู่ของผมกจ็จะเปป็นขนนั้น ครุณพยู่อของผมกจ็จะเปป็นขนนั้น และ
รยู่างกายททที่อยู่อนแอนยู่าสวังเวชนทนั้ ซนที่งแกยู่ชรามากขนนั้นและอยู่อนแอลงและใกลด้ตายววันแลด้วววันเลยู่า จะเปป็นขนนั้นมาอทกอยยู่าง
เปปีฝั่ยมสงยู่าราศทสวักววันหนนที่งเพราะวยู่าพระครริสตห์ทรงเปป็นขนนั้นแลด้วในฐานะ “ผลแรกของคนทวันั้งหลายททที่ไดด้ลยู่วงหลวับไป
แลด้วนวันั้น”

_______________
ขจ้อ 20-28:

15:20 แตยู่บวัดนทนั้พระครริสตห์ไดด้ทรงเปป็นขนนั้นมาจาก
ความตายแลด้ว และไดด้ทรงกลายเปป็นผลแรกของคน
ทวันั้งหลายททที่ไดด้ลยู่วงหลวับไปแลด้วนวันั้น
15:21 เพราะวยู่าโดยมนรุษยห์คนหนนที่ง ความตายไดด้
อรุบวัตริขนนั้นฉวันใด โดยมนรุษยห์ผยด้หนนที่งการเปป็นขนนั้นมาจาก
ความตายกจ็ไดด้อรุบวัตริขนนั้นดด้วยฉวันนวันั้น
15:22 เพราะวยู่าในอาดวัม คนทวันั้งสรินั้นตด้องตายฉวันใด 
ในพระครริสตห์ คนทวันั้งสรินั้นกจ็จะถยกทสาใหด้มทชทวริตฉวันนวันั้น

15:23 แตยู่ทรุกคนตามลสาดวับของตนเอง คมือพระ
ครริสตห์ทรงเปป็นผลแรก แลด้วภายหลวังคนทวันั้งหลายททที่
เปป็นของพระครริสตห์ในการเสดจ็จมาของพระองคห์
15:24 จากนวันั้นวาระสรุดทด้ายจะมาถนง เมมืที่อพระองคห์
จะไดด้ทรงมอบอาณาจวักรไวด้แดยู่พระเจด้าคมือพระบริดา 
เมมืที่อพระองคห์จะทรงทสาลายบรรดาการปกครอง 
และสริทธริอสานาจทวันั้งหมด และอานรุภาพทวันั้งสรินั้นแลด้ว
15:25 เพราะวยู่าพระองคห์จะตด้องทรงปกครอง 



จนกวยู่าพระองคห์จะไดด้ทรงปราบศวัตรยทวันั้งสรินั้นใหด้อยยยู่ใตด้
พระบาทของพระองคห์
15:26 ศวัตรยตวัวสรุดทด้ายททที่จะถยกทสาลายนวันั้นกจ็คมือความ
ตาย
15:27 ดด้วยวยู่าพระองคห์ทรงปราบสริที่งสารพวัดลงใตด้
พระบาทของพระองคห์แลด้ว แตยู่เมมืที่อพระองคห์ตรวัสวยู่า
สริที่งสารพวัดถยกปราบลงใตด้พระองคห์นวันั้น เปป็นททที่

ประจวักษห์ชวัดวยู่าพระบริดาทรงไดด้รวับการยกเวด้น ผยด้ซนที่ง
ทรงปราบสริที่งสารพวัดใหด้อยยยู่ใตด้พระองคห์แลด้ว
15:28 และเมมืที่อสริที่งสารพวัดจะถยกปราบใหด้อยยยู่ใตด้
พระองคห์แลด้ว เมมืที่อนวันั้นพระบรุตรเองจะทรงอยยยู่ใตด้พระ
บริดาผยด้ทรงปราบสริที่งสารพวัดใหด้อยยยู่ใตด้พระองคห์แลด้ว 
เพมืที่อพระเจด้าจะทรงเปป็นเอกเปป็นใหญยู่ในสริที่งสารพวัด
ทวันั้งปวง

ลนาดจับของการเปป็นขนนื้นจากตาย
นทที่เปป็นภาพตรงขด้ามอวันนยู่าอวัศจรรยห์ อาดวัมมนรุษยห์คนแรก ประมรุขแหยู่งเผยู่าพวันธรุห์มนรุษยห์ ไดด้ทสาบาปและดวัง

นวันั้น “ความตายจนงไดด้แผยู่ไปถนงมนรุษยห์ทรุกคนฉวันนวันั้น เพราะทรุกคนไดด้ทสาบาปแลด้ว” (รม. 5:12) โอ ฉะนวันั้น ถด้าเรา
สามารถมทอาดวัมคนททที่สองไดด้ ใครสวักคนททที่จะแทนททที่เผยู่าพวันธรุห์มนรุษยห์ทวันั้งหมดอทกครวันั้งและยรุตริคสาถามเรมืที่องบาปนวันั้น! นวัที่น
แหละเปป็นสริที่งททที่พระเยซยไดด้ทรงกระทสา จงหมายเหตรุลสาดวับของการเปป็นขนนั้นจากตาย: พระครริสตห์ทรงเปป็น “ผลแรก
ของคนทวันั้งหลายททที่ไดด้ลยู่วงหลวับไปแลด้วนวันั้น” (ขด้อ 20) ไมยู่มทผยด้ใดถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นจากตายกยู่อนหนด้าพระเยซยหรมือ? 
ไมยู่มท ไมยู่ใชยู่ในความหมายททที่เหมมือนกวัน ลาซารวัสถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นจากตาย และบรุตรชายของหญริงมยู่ายแหยู่งนาอริน; 
และโดรควัส และคนอมืที่น ๆ บางคน แตยู่พวกเขาไมยู่ไดด้เปป็นขนนั้นพรด้อมกวับรยู่างกายททที่ไดด้รวับสงยู่าราศท พวกเขาแคยู่กลวับมา
อยยยู่ในรยู่างกายเดริม พรด้อมกวับความอยู่อนแอแบบเดริม ๆ พรด้อมกวับธรรมชาตริฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังอวันเดริม และววันหนนที่งลาซา
รวัสกจ็ลด้มปฝ่วยและตายอทก เชยู่นเดทยวกวับคนอมืที่น ๆ ทรุกคนททที่ ณ เวลานวันั้นไดด้ถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นจากหลรุมศพ

แตยู่การเปป็นขนนั้นจากตาย การฟฟฟื้นคมืนชทพของจรริงซนที่งเปป็นพมืนั้นฐานแหยู่งความหววังของเรา กจ็หมายความวยู่า
รยู่างกายนทนั้ไดด้รวับสงยู่าราศทและถยกทสาใหด้สมบยรณห์ กลายเปป็นรยู่างกายฝฝ่ายสวรรคห์ในนวัยททที่วยู่ามวันเหมาะสสาหรวับสวรรคห์ 
ทวันั้งรยู่างกายและจริตวริญญาณ ในความหมายททที่แทด้จรริงนวันั้น พระเยซยทรงเปป็นผยด้แรกททที่เปป็นขนนั้นจากตาย

เมมืที่อพระเยซยสรินั้นพระชนมห์ เราเรทยนรยด้วยู่า: “และดยเถริด มยู่านแหยู่งพระวริหารกจ็ถยกฉทกออกเปป็นสองทยู่อนตวันั้งแตยู่
บนตลอดลยู่าง และมทแผยู่นดรินไหว และศริลาทวันั้งหลายกจ็แตกออกจากกวัน และบรรดาอรุโมงคห์ฝฝงศพกจ็ถยกเปปิดออก 
และศพของพวกวริสรุทธริชนหลายคนซนที่งลยู่วงหลวับไปแลด้วไดด้เปป็นขนนั้นมา และไดด้ออกมาจากอรุโมงคห์ฝฝงศพเหลยู่านวันั้นหลวัง
จากการเปป็นขนนั้นมาของพระองคห์ และเขด้าไปในนครบรริสรุทธริธิ์ และไดด้ปรากฏแกยู่คนเปป็นอวันมาก” (มธ. 27:51-53) 
ดวังนวันั้นศพของวริสรุทธริชนหลายคนททที่ไดด้ลยู่วงหลวับไปแลด้วไดด้เปป็นขนนั้นมา พวกเขาเปป็นขนนั้นพรด้อมกวับรยู่างกายททที่ไดด้รวับสงยู่า
ราศทไหม และจากนวันั้นพวกเขาไปยวังสวรรคห์ทวันททไหมในรยู่างกายของพวกเขา? ไมยู่แนยู่พวกเขาอาจทสาเชยู่นนวันั้น ไมยู่วยู่า
จะยวังไง ครุณตด้องหมายเหตรุวยู่าเหตรุการณห์นทนั้เกริดขนนั้นหลวังจากการคมืนพระชนมห์ของพระองคห์ พระเยซยทรงเปป็นผลแรก
ของคนทวันั้งหลายททที่ลยู่วงหลวับไปแลด้ว พระองคห์ตด้องเปป็นททที่หนนที่ง

ชยู่างเปป็นความจรริงททที่แสนวริเศษในขด้อ 22: “เพราะวยู่าในอาดวัม คนทวันั้งสรินั้นตด้องตายฉวันใด ในพระครริสตห์ คน
ทวันั้งสรินั้นกจ็จะถยกทสาใหด้มทชทวริตฉวันนวันั้น” พระคสาขด้อนทนั้เขด้ามาในความคริดของผมอยยู่างนยู่าประหลาดพรด้อมกวับพลวัง
อวัศจรรยห์เมมืที่อหลายปปีกยู่อน ผมกสาลวังเปป็นพยานแกยู่ชายผยด้หลงหายททที่ชวัที่วและนยู่าสวังเวชคนหนนที่งซนที่งมทความเชมืที่อแบบ
คาทอลริก แตยู่เขามทใจแขจ็งกระดด้างและขมขมืที่น ผมเลยู่นกวับลยก ๆ ของเขาและกจ็ถามเขาวยู่า “ครุณมทลยกกทที่คนครวับ?” 



และเขาบอกผมวยู่าเขามทลยกหด้าหรมือหกคน “มทกวันทวันั้งหมดเทยู่านทนั้ตอนนทนั้” เขากลยู่าว ผมซวักถามวยู่ากยู่อนหนด้านวันั้นมทลยก
อทกคนไหม “ใชยู่ เคยมทลยกสาวอายรุสามขวบอยยยู่คนหนนที่ง เธอเปป็นคนหวัวดทททที่สรุดเลยในลยกทวันั้งหมดและเธอตกไปใน
แมยู่นนั้สามริสซริซริปปปีฟื้และจมนนั้สาตาย” เมมืที่อผมรบเรด้าเขาวยู่าเขาจะไดด้ไปพบลยกสาวตวัวนด้อยคนนวันั้นอทกไหม เขากจ็กลยู่าววยู่า 
“ไมยู่” อยยู่างเนด้นหนวัก และโกรธเลจ็กนด้อย “ไมยู่ ไมยู่ ครุณไมยู่เขด้าใจ” เมมืที่อผมยมืนกราน เขากจ็กลยู่าววยู่า “แตยู่เธอไมยู่ไดด้รวับ
บวัพตริศมา! พวกเขาไมยู่ยอมใหด้ผมฝฝงศพเธอในสรุสานของคาทอลริกดด้วยซนั้สา” พระคสาขด้อนทนั้เขด้ามาในหวัวและผมใหด้เขา
ดยมวันทวันทท 

สริที่งใดกจ็ตามททที่เดจ็กนด้อยคนนวันั้นไดด้สยญเสทยไปในบาปนวันั้นของอาดวัม เธอกจ็ไดด้กลวับคมืนแลด้วในการสรินั้นพระชนมห์
และการคมืนพระชนมห์ของพระเยซยครริสตห์ บวัดนทนั้ไมยู่มทใครจะตด้องตกนรกเพราะบาปของอาดวัม ผยด้คนไปนรกเพราะ
บาปของพวกเขาเองหลวังจากททที่พวกเขาเปป็นคนบาปททที่เตจ็มใจและมทจริตสสานนก และผมแสดงใหด้ชายคนนวันั้นเหจ็นวยู่าลยก
นด้อยของเขาปลอดภวัยในพระเยซย ผมบอกเขาวยู่าลยกทารกของดาวริดตายไปและดาวริดกลยู่าววยู่า “เราจะไปหาเขา 
แตยู่เขาจะไมยู่กลวับมาหาเรา” (2 ซมอ. 12:23)

“แลด้วลยกทารกของดาวริดไมยู่ไดด้รวับบวัพตริศมาหรมือ?”
“ไมยู่ไดด้รวับครวับ และนวัที่นกจ็ไมยู่เกทที่ยวขด้องอะไรเลยกวับขด้อเทจ็จจรริงททที่วยู่าพระเจด้าทรงพาเดจ็กเลจ็ก ๆ ทรุกคนททที่ยวัง

ไมยู่รยด้ผริดชอบชวัที่วดทไปถนงพระองคห์เองเมมืที่อเดจ็กนด้อยคนนวันั้นตาย”
โอ เขาดทใจจรริง ๆ ททที่ไดด้เหจ็นวยู่าพระครริสตห์ไดด้ทรงชดใชด้ความแปดเปฟฟื้อนใด ๆ กจ็ตามททที่มทอยยยู่ในลยกนด้อยของ

เขาแลด้ว และในไมยู่ชด้าเขากจ็ตด้อนรวับพระผยด้ชยู่วยใหด้รอด
โอ ใชยู่แลด้ว สริที่งใดกจ็ตามททที่เราไดด้สยญเสทยไปโดยบาปของอาดวัมกจ็ถยกไดด้คมืนแลด้วโดยพระครริสตห์
จงหมายเหตรุลสาดวับของการเปป็นขนนั้นจากตาย จรริง ๆ แลด้วมทการเปป็นขนนั้นจากตายสองหน-การเปป็นขนนั้นจาก

ตายครวันั้งแรกและการเปป็นขนนั้นจากตายครวันั้งททที่สอง
การเปป็นขนนั้นจากตายครวันั้งแรกนวันั้นรวมถนง: (1) พระเยซยครริสตห์, (2) คนเหลยู่านวันั้นททที่เปป็นของพระครริสตห์เมมืที่อ

พระองคห์เสดจ็จมา, (3) คนเหลยู่านวันั้นททที่รวับความรอดในสมวัยความทรุกขห์ลสาบากนวันั้นผยด้ซนที่งจะถยกเปลทที่ยนแปลงอยยู่าง
มหวัศจรรยห์และพบกวับพระครริสตห์เมมืที่อพระองคห์เสดจ็จมาอทกเพมืที่อครอบครองและเมมืที่อพระองคห์ทรงรวับคนเหลยู่านวันั้นททที่
อยยยู่เบมืนั้องขวาพระหวัตถห์ของพระองคห์ซนที่งถยกเรทยกวยู่า “พวกแกะ” (มธ. 25:31-44)

การเปป็นขนนั้นจากตายครวันั้งททที่สองนวันั้นเปป็นการฟฟฟื้นคมืนชทพของพวกคนตายททที่ไมยู่ไดด้รวับความรอดเมมืที่อสรินั้นสรุดการ
ครอบครองในยรุคพวันปปีนวันั้น เมมืที่อศพทวันั้งหลายถยกนสาออกมาจากหลรุมศพและทะเล เมมืที่อความตาย นรก และหลรุมศพ
จะคมืนพวกคนตายททที่อยยยู่ในพวกมวันเพมืที่อมาสยยู่การพริพากษา ซนที่งถยกเลยู่าในวริวรณห์ 20:11-15

วาระสรุดทด้ายนวันั้น ซนที่งถยกพยดถนงในขด้อ 24 คมือเมมืที่อไร เมมืที่อพระครริสตห์จะทรงมอบอาณาจวักรนวันั้นไวด้แดยู่พระ
บริดา? ผมคริดวยู่าเมมืที่อสรินั้นสรุดการครอบครองยรุคพวันปปีนวันั้น เมมืที่อการกบฏครวันั้งสรุดทด้ายจะถยกกสาราบ คนบาปททที่หลงหาย
ทรุกคนจะถยกสยู่งไปนรกเปป็นนริตยห์ และพระเจด้าพระบริดาจะเสดจ็จลงมากวับพระเยซยในเมมืองสวรรคห์นวันั้นซนที่งถยกเตรทยมไวด้
ดรุจเจด้าสาวคนหนนที่งททที่ประดวับตวัวเพมืที่อสามทของเธอ และพระเจด้าจะประทวับอยยยู่กวับมนรุษยห์

“ศวัตรยตวัวสรุดทด้ายททที่จะถยกทสาลายนวันั้นกจ็คมือความตาย” (ขด้อ 26) โอ ใชยู่แลด้ว และวริวรณห์ 21:4 กจ็กลยู่าวเชยู่น
กวันวยู่า “และพระเจด้าจะทรงเชจ็ดนนั้สาตาทรุก ๆ หยดจากตาของพวกเขา และจะไมยู่มทความตายอทกตยู่อไป หรมือความ



โศกเศรด้า หรมือการรด้องไหด้ และจะไมยู่มทการเจจ็บปวดใด ๆ อทกตยู่อไป เพราะวยู่าสริที่งตยู่าง ๆ ในกาลกยู่อนนวันั้นไดด้ผยู่านพด้น
ไปแลด้ว”

เราไมยู่ทราบความเปป็นหนนที่งเดทยวกวันอวันแสนวริเศษทวันั้งหมดนวันั้นของตรทเอกานรุภาพ เราทราบวยู่าพระเยซย
ครริสตห์พระบรุตรทรงเปป็นบรุคคลหนนที่งจรริง ๆ พระผยด้ชยู่วยใหด้รอดของเรา แตยู่เมมืที่อพระเจด้าพระบริดาและพระบรุตรทรงอยยยู่
ในพระวริหารนวันั้นในฟป้าสวรรคห์ใหมยู่และแผยู่นดรินโลกใหมยู่-เมมืที่อพระบรุตรจะทรงมอบสริที่งสารพวัดไวด้แกยู่พระบริดาและ
ทรงอยยยู่ใตด้อสานาจของพระองคห์แลด้ว เมมืที่อนวันั้นชวัยชนะของการเนรมริตสรด้างและความรอดจะมาถนงจรุดสรุดยอดอวันทรง
พลวังของมวัน

_______________
ขจ้อ 29-34:

15:29 มริฉะนวันั้น พวกเขาจะทสาอะไรกวัน ผยด้ซนที่งรวับบวัพ
ตริศมาสสาหรวับคนตาย ถด้าคนตายไมยู่เปป็นขนนั้นมาเลย 
เหตรุไฉนพวกเขาจนงรวับบวัพตริศมาสสาหรวับคนตายเลยู่า
15:30 และเหตรุไฉนพวกเราจนงเผชริญกวับภวัย
อวันตรายอยยยู่ทรุกโมงยามเลยู่า
15:31 ขด้าพเจด้าขอยมืนยวันโดยอด้างความปปีตริยรินดทของ
พวกทยู่าน ซนที่งขด้าพเจด้ามทอยยยู่ในพระเยซยครริสตห์องคห์พระ
ผยด้เปป็นเจด้าของพวกเราวยู่า ขด้าพเจด้าตายทรุกววัน
15:32 ถด้าตามลวักษณะของมนรุษยห์ ขด้าพเจด้าไดด้ตยู่อสยด้

กวับพวกสวัตวห์ปฝ่าททที่เมมืองเอเฟซวัสนวันั้น จะเปป็นประโยชนห์
อะไรแกยู่ขด้าพเจด้าเลยู่า ถด้าคนตายไมยู่ไดด้เปป็นขนนั้นมาอทก 
‘จงใหด้พวกเรากรินและดมืที่มเถริด เพราะวยู่าพรรุยู่งนทนั้พวก
เรากจ็ตายแลด้ว’
15:33 อยยู่าถยกหลอกลวงเลย การคบกวันแบบชวัที่ว
รด้ายยยู่อมทสาใหด้นริสวัยททที่ดทเสมืที่อมทรามไป
15:34 จงตมืที่นขนนั้นสยยู่ความชอบธรรมและอยยู่าทสาบาป
เลย เพราะวยู่าบางคนไมยู่มทความรยด้ของพระเจด้า 
ขด้าพเจด้ากลยู่าวสริที่งนทนั้เพมืที่อใหด้พวกทยู่านละอาย

การคาดเดาอจันโงล่เขลาตล่าง ๆ เกทที่ยวกจับ
การเปป็นขนนื้นจากตายถถูกตจักเตมือน

“...รวับบวัพตริศมาสสาหรวับคนตาย” หมายถนงอะไร?
ผมคริดวยู่าถด้าครุณเขด้าใจความหมายททที่ชวัดเจนเกทที่ยวกวับบวัพตริศมา มวันกจ็จะปรากฏชวัด บวัพตริศมาแสดงภาพ

ความตายของคนบาปคนเดริมและการเปป็นขนนั้นจากตาย แนยู่นอนวยู่ามวันแสดงภาพการสรินั้นพระชนมห์ของพระครริสตห์
และการคมืนพระชนมห์ของพระองคห์ ทสาไมเราถนงควรรวับบวัพตริศมาเลยู่าถด้าพระเยซยไมยู่ไดด้ทรงเปป็นขนนั้นจากตาย? ภาพ
อวันเหมาะสมนวันั้นกจ็คงเปป็นการฝฝงครริสเตทยนคนนวันั้นไวด้ในนนั้สาและทรินั้งเขาไวด้ตรงนวันั้นเลย หากไมยู่มทการเปป็นขนนั้นจากตาย 
บวัพตริศมาแสดงภาพนทนั้: “เหตรุฉะนวันั้น พวกเราจนงถยกฝฝงไวด้กวับพระองคห์แลด้วโดยการรวับบวัพตริศมาเขด้าสยู่วนในความตาย
นวันั้น เพมืที่อเหมมือนกวับททที่พระครริสตห์ไดด้ทรงถยกชรุบใหด้เปป็นขนนั้นมาจากความตาย โดยสงยู่าราศทของพระบริดาอยยู่างไร พวก
เรากจ็จะไดด้ดสาเนรินในชทวริตใหมยู่ดด้วยอยยู่างนวันั้น เพราะวยู่าถด้าพวกเราเขด้าสนริทกวับพระองคห์แลด้วในลวักษณะททที่เหมมือนกวับ
ความตายของพระองคห์ พวกเรากจ็จะเปป็นขนนั้นมาในลวักษณะททที่เหมมือนกวับการทรงเปป็นขนนั้นมาจากความตายของ
พระองคห์ดด้วย” (รม. 6:4,5) ทสาไมถนงตด้องมทบวัพตริศมาซนที่งแสดงภาพการสรินั้นพระชนมห์และการคมืนพระชนมห์หากไมยู่มท
การคมืนพระชนมห์ของพระครริสตห์? ทรุกสริที่งในแผนการขยู่าวประเสรริฐทวันั้งหมดกจ็คงหลรุดลรุยู่ยหากครุณทสาใหด้การคมืน
พระชนมห์เปป็นโมฆะ



และเปาโลถามชวัดเจนวยู่า ทสาไมเขาและอวัครทยตอทกหลายคน และมริชชวันนารทและมรณะสวักขทเพมืที่อพระ
ครริสตห์ถนงเสทที่ยงภวัยอยยยู่ทรุกชวัที่วโมงเลยู่า? ทสาไมถนงมทใจยรินดทสยด้ทนการขยู่มเหงและการทนทรุกขห์และการเขด้าใจผริด บางครวันั้ง
กจ็เปป็นการทรมานและอาจถนงความตายเพมืที่อพระครริสตห์ หากไมยู่มทการเปป็นขนนั้นจากตาย? พวกคนททที่ถมือแนวคริดสรุข
นริยมคงทสาถยกแลด้วททที่แสวงหาแตยู่ความเพลริดเพลรินททที่อยยยู่ใกลด้ตวัว หากไมยู่มทการเปป็นขนนั้นจากตายและจนงไมยู่มทววันพรรุยู่งนทนั้ททที่
นยู่ายรินดท ไมยู่มทววันรวับบสาเหนจ็จสสาหรวับคนเหลยู่านวันั้นททที่รวักองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าและรวับใชด้พระองคห์ ผยด้หนนที่งอาจกลยู่าววยู่า “จง
ใหด้พวกเรากรินและดมืที่มเถริด เพราะวยู่าพรรุยู่งนทนั้พวกเรากจ็ตายแลด้ว” นวัที่นคมือ หากสริที่งดททวันั้งหมดททที่ผยด้ใดจะมทไดด้คมือแคยู่ในชทวริต
นทนั้เทยู่านวันั้น โอ แตยู่สริที่งดททวันั้งหมดททที่ผยด้ใดจะมทไดด้บนโลกนทนั้กจ็บางเบาและเลจ็กนด้อยและไมยู่จทรวังเลยเมมืที่อเททยบกวับพระพร
เหลยู่านวันั้นททที่เลยพด้นหลรุมศพไป ดด้วยวยู่ามทการฟฟฟื้นคมืนชทพของคนตาย

ดวังนวันั้นเปาโลจนงรบเรด้าชาวโครรินธห์เหลยู่านทนั้ เหมมือนกวับททที่เขารบเรด้าพวกเราทรุกคน ใหด้หลทกเลทที่ยงการสนทนา
อวันโงยู่เขลาเชยู่นนวันั้นและหลทกเลทที่ยงการรยู่วมสามวัคคทธรรมกวับคนทวันั้งหลายททที่กวังขาการเปป็นขนนั้นจากตาย มวันนยู่าละอายททที่
จะอด้างตวัววยู่าเปป็นครริสเตทยนและไมยู่เขด้าใจวยู่าพระครริสตห์ไดด้ทรงเปป็นขนนั้นจากตายแลด้วและเราจะเปป็นขนนั้นเชยู่นกวัน

_______________
ขจ้อ 35-50:

15:35 แตยู่บางคนจะกลยู่าววยู่า “คนตายจะเปป็นขนนั้น
มาอยยู่างไรไดด้ และพวกเขาจะเปป็นขนนั้นมาดด้วย
รยู่างกายอะไร”
15:36 ทยู่านคนเขลาเออ๋ย สริที่งซนที่งทยู่านหวยู่านลงนวันั้น จะ
งอกขนนั้นใหมยู่ไมยู่ไดด้ ถด้ามวันไมยู่ตายเสทยกยู่อน
15:37 และสริที่งซนที่งทยู่านหวยู่านลงนวันั้น ทยู่านมริไดด้หวยู่าน
รยปกายททที่จะงอกขนนั้น แตยู่หวยู่านเมลจ็ดเปลยู่า บางททสริที่ง
นวันั้นจะเปป็นขด้าวสาลทหรมือพมืชอมืที่น ๆ กจ็ดท
15:38 แตยู่พระเจด้าประทานรยปกายแกยู่สริที่งนวันั้นตาม
ชอบพระทวัยพระองคห์ และประทานรยปกายแกยู่เมลจ็ด
พมืชทรุกพรรณตามชนริดของมวัน
15:39 บรรดาเนมืนั้อกจ็ไมยู่เปป็นเนมืนั้ออวันเดทยวกวัน แตยู่มท
ชนริดหนนที่งเปป็นเนมืนั้อของมนรุษยห์ อทกชนริดหนนที่งเปป็นเนมืนั้อ
ของสวัตวห์ทวันั้งหลาย อทกชนริดหนนที่งเปป็นเนมืนั้อของปลาตยู่าง
ๆ อทกชนริดหนนที่งเปป็นเนมืนั้อของฝยงนก
15:40 มทรยู่างกายทวันั้งหลายแบบฟป้าสวรรคห์ และมท
รยู่างกายทวันั้งหลายแบบแผยู่นดรินโลก แตยู่สงยู่าราศทแหยู่ง
รยู่างกายแบบฟป้าสวรรคห์กจ็อยยู่างหนนที่ง และสงยู่าราศท
แหยู่งรยู่างกายแบบแผยู่นดรินโลกกจ็อทกอยยู่างหนนที่ง

15:41 มทสงยู่าราศทของดวงอาทริตยห์อยยู่างหนนที่ง และมท
สงยู่าราศทของดวงจวันทรห์อทกอยยู่างหนนที่ง และมทสงยู่าราศท
ของดวงดาวตยู่าง ๆ อทกอยยู่างหนนที่ง เพราะวยู่าดาวดวง
หนนที่งกจ็แตกตยู่างจากดาวอทกดวงหนนที่งในสงยู่าราศท
15:42 การเปป็นขนนั้นมาจากความตายนวันั้นกจ็เชยู่น
เดทยวกวันดด้วย มวันถยกหวยู่านลงในความเปฟฝั่อยเนยู่า มวัน
ถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นมาใหมยู่ในความไมยู่เปฟฝั่อยเนยู่า
15:43 มวันถยกหวยู่านลงในการไรด้เกทยรตริ มวันถยกทสาใหด้
เปป็นขนนั้นมาใหมยู่ในสงยู่าราศท มวันถยกหวยู่านลงในความ
อยู่อนกสาลวัง มวันถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นมาใหมยู่ในฤทธริธิ์
อสานาจ
15:44 มวันถยกหวยู่านลงเปป็นกายธรรมดา มวันถยก
ทสาใหด้เปป็นขนนั้นมาใหมยู่เปป็นกายวริญญาณ มทกาย
ธรรมดา และมทกายวริญญาณ
15:45 และตามททที่มทเขทยนไวด้แลด้ววยู่า ‘มนรุษยห์คนแรก 
คมืออาดวัม ไดด้ถยกทสาใหด้เปป็นจริตวริญญาณททที่มทชทวริตอยยยู่’ 
แตยู่อาดวัมคนหลวังนวันั้นไดด้ทรงถยกทสาใหด้เปป็นวริญญาณททที่
ทสาใหด้มทชทวริต
15:46 แตยู่สริที่งซนที่งเปป็นฝฝ่ายวริญญาณไมยู่ไดด้มากยู่อน แตยู่



สริที่งซนที่งเปป็นตามธรรมดาโลกไดด้มากยู่อน และสริที่งซนที่งเปป็น
ฝฝ่ายวริญญาณนวันั้นมาททหลวัง
15:47 มนรุษยห์คนแรกนวันั้นกสาเนริดจากดรินและเปป็น
มนรุษยห์ดริน มนรุษยห์ททที่สองนวันั้นเปป็นองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
จากสวรรคห์
15:48 มนรุษยห์ดรินผยด้นวันั้นเปป็นอยยู่างไร คนทวันั้งหลายททที่
เปป็นมนรุษยห์ดรินเชยู่นกวันกจ็เปป็นอยยู่างนวันั้น และมนรุษยห์
สวรรคห์ผยด้นวันั้นทรงเปป็นอยยู่างไร คนทวันั้งหลายททที่เปป็น

มนรุษยห์สวรรคห์เชยู่นกวันกจ็เปป็นอยยู่างนวันั้น
15:49 และพวกเราไดด้รวับรยปกายของมนรุษยห์ดรินไวด้
อยยู่างไร พวกเรากจ็จะรวับรยปกายของมนรุษยห์สวรรคห์ไวด้
อยยู่างนวันั้นดด้วย
15:50 บวัดนทนั้ขด้าพเจด้าขอกลยู่าว พทที่นด้องทวันั้งหลาย วยู่า
เนมืนั้อและเลมือดจะรวับอาณาจวักรของพระเจด้าเปป็น
มรดกไมยู่ไดด้ และสริที่งซนที่งเปฟฝั่อยเนยู่าจะรวับสริที่งซนที่งไมยู่เปฟฝั่อย
เนยู่าเปป็นมรดกกจ็ไมยู่ไดด้

การเปป็นขนนื้นจากตายจะมทลจักษณะอยล่างไร?
เราจะมทรยู่างกายแบบไหนในการเปป็นขนนั้นจากตาย? มวันจะเปป็นรยู่างกายแบบเดริมแตยู่มทความแตกตยู่างอวัน

เปปีฝั่ยมสงยู่าราศทททที่ขยายออกและทวทคยณ ขด้าวสาลทเมลจ็ดหนนที่งถยกทรินั้งลงในดรินเพมืที่อเปฟฝั่อยเนยู่าและแตกหนยู่อ มวันออกผล
เปป็นลสาตด้นขนาดใหญยู่ เมลจ็ดเดทยวถยกปลยกไวด้ในดรินและตด้นไมด้ททที่มทผลตด้นหนนที่งออกมาพรด้อมกวับการออกผลและ
พระพรนานหลายปปี ดวังนวันั้นเมมืที่อรยู่างกายของครริสเตทยนคนใดถยกปลยก โอ จะมทการออกผลอวันเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทสวักววัน
หนนที่ง

เราจะมทรยู่างกายเหมมือนพระเยซย ผยด้ทรงมทเนมืนั้อหนวังและกระดยกททที่พวกเขารยด้สนกไดด้ “และพวกเขากจ็เอาปลา
ยยู่างชรินั้นหนนที่งมาถวายพระองคห์ กวับรวงผนนั้งชรินั้นหนนที่ง และพระองคห์ทรงรวับอาหารนวันั้นมา และเสวยตยู่อหนด้าเขาทวันั้ง
หลาย” (ลยกา 24:42,43) โอ ใชยู่แลด้ว จะมทการกรินเลทนั้ยงในอาณาจวักรของพระเจด้า เหมมือนททที่พระเยซยตรวัสบยู่อย ๆ 
และผยด้ใดททที่ใหด้อาหารตอนนทนั้แกยู่คนยากจน คนพริการและคนตาบอด จะไดด้รวับการตอบแทนมากยริที่งกวยู่าในสวรรคห์
(ลยกา 14:13-15)

รยู่างกายแบบไหน? ผมคริดวยู่าเปป็นรยู่างกายททที่เหมมือนของอาดวัมในสวนเอเดน รยู่างกายของเขาไดด้ถยกสรด้าง
ขนนั้นมาอยยู่างสมบยรณห์ ไมยู่มทอะไรผริดปกตริเกทที่ยวกวับมวันเลย อาดวัมไมยู่ไดด้บวังเกริดใหมยู่กยู่อนหนด้านวันั้น เขาเปป็นเพทยงชายททที่ดท
คนหนนที่งททที่ไรด้ตสาหนริ ไรด้บาป จนกระทวัที่งเขากรินผลไมด้ตด้องหด้ามนวันั้น แตยู่รยู่างกายของเขากจ็สมบยรณห์แบบและถยกตด้อง ผม
คริดวยู่ารยู่างกายแบบนวันั้นจะเปป็นของเราในการเปป็นขนนั้นจากตาย พรด้อมกวับความมหวัศจรรยห์เพริที่มเตริมททที่วยู่าเราไดด้รวับการ
ไถยู่แลด้วตลอดไปเปป็นนริตยห์ ทวันั้งจริตวริญญาณและรยู่างกาย และไมยู่สามารถลด้มในบาปหรมือสยญเสทยททที่ของเราในฐานะลยก
ๆ ของพระเจด้าเลย

เปป็นความจรริงททที่ขด้อ 50 กลยู่าววยู่า “เนมืนั้อและเลมือดจะรวับอาณาจวักรของพระเจด้าเปป็นมรดกไมยู่ไดด้” แตยู่นวัที่นไมยู่
ไดด้หมายความวยู่ารยู่างกายของเราจะไมยู่มทเลมือดแลด้ว ถด้านวัที่นหมายความวยู่าเราไมยู่อาจมทเลมือดไดด้ในรยู่างกายฝฝ่ายสวรรคห์
เหลยู่านวันั้น มวันกจ็คงหมายความวยู่าเราไมยู่อาจมทเนมืนั้อหนวังไดด้เชยู่นกวัน และนวัที่นกจ็ผริดถนวัดเลย ใชยู่แลด้ว รยู่างกายเหลยู่านวันั้นจะ
กรินและดมืที่มและมทกลไกแสนมหวัศจรรยห์ททที่พระเจด้าทรงจวัดเตรทยมไวด้เพมืที่อการยยู่อยอาหารและการทสางานของ
กระบวนการทวันั้งหมดของรยู่างกายอยยู่างเหมาะสม โดยปราศจากโรคภวัยหรมือบาปหรมือความลด้มเหลวใด ๆ

จงสวังเกตวยู่าทรุกคนจะคงไวด้ซนที่งความเปป็นปฝจเจกชนของตน: “พระเจด้าประทานรยปกายแกยู่สริที่งนวันั้นตามชอบ
พระทวัยพระองคห์ และประทานรยปกายแกยู่เมลจ็ดพมืชทรุกพรรณตามชนริดของมวัน” (ขด้อ 38) จะเกริดการเปลทที่ยนแปลง



ใดบด้างในรยู่างกายเหลยู่านทนั้ททที่เปป็นเนมืนั้อและเลมือดและกระดยก? ผมไมยู่ทราบ รอยเปฟฟื้อนใดกจ็ตามของบาป และ
เครมืที่องหมายใดกจ็ตามของบาปจะถยกไถยู่และถยกเปลทที่ยนแปลงและถยกทสาใหด้ถยกตด้อง ศพททที่ถยกฝฝงในหลรุมศพ “ถยก
หวยู่านในความเปฟฝั่อยเนยู่า” ความเนยู่าเปฟฝั่อยไดด้เรริที่มตด้นขนนั้นแลด้ว ในไมยู่กทที่ชวัที่วโมงศพนวันั้นจะสยู่งกลริที่นเหมจ็นและหนอนจะกวัด
กรินศพนวันั้น แตยู่ตยู่อมาภายหลวัง เมมืที่อถนงการเปป็นขนนั้นจากตายนวันั้น “มวันถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นมาใหมยู่ในความไมยู่เปฟฝั่อยเนยู่า 
มวันถยกหวยู่านลงในการไรด้เกทยรตริ มวันถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นมาใหมยู่ในสงยู่าราศท มวันถยกหวยู่านลงในความอยู่อนกสาลวัง มวันถยก
ทสาใหด้เปป็นขนนั้นมาใหมยู่ในฤทธริธิ์อสานาจ มวันถยกหวยู่านลงเปป็นกายธรรมดา มวันถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นมาใหมยู่เปป็นกาย
วริญญาณ” (ขด้อ 42-44)

เหมมือนอยยู่างททที่เราไดด้รวับกายธรรมดาเหลยู่านทนั้จากอาดวัมเปป็นมรดก เรากจ็จะไดด้รวับกายวริญญาณเปป็นมรดก 
ซนที่งเปป็นรยู่างกายททที่จวับตด้องไดด้จรริง ๆ แตยู่เปป็นกายททที่พระวริญญาณทรงครอบงสาและพระวริญญาณทรงทสาใหด้สมบยรณห์ 
เหมมือนกวับพระกายของพระครริสตห์ และเหมมือนอยยู่างททที่เราไดด้รวับรยปกายของพยู่อแมยู่และเผยู่าพวันธรุห์และเชมืนั้อชาตริฝฝ่าย
โลกของเรา โอ จงสรรเสรริญพระเจด้า เรากจ็จะไดด้รวับรยปกายของพระเยซยเจด้าในเราตลอดไปเปป็นนริตยห์: “พวกเรากจ็
จะรวับรยปกายของมนรุษยห์สวรรคห์ไวด้อยยู่างนวันั้นดด้วย” (ขด้อ 49)

โอ แตยู่จสาไวด้วยู่า ไมยู่มทผยด้ใดเขด้าสวรรคห์เพราะสายโลหริตของตนบนโลกนทนั้ ไมยู่ใชยู่เพราะวยู่าเขาเปป็นยริว ไมยู่ใชยู่
เพราะวยู่าพยู่อและแมยู่ของเขาไดด้ใหด้เขารวับการประพรมนนั้สาตอนเปป็นเดจ็กทารก ไมยู่ใชยู่เพราะวยู่าเขาอยยยู่ภายใตด้พวันธ
สวัญญาบางอยาง ไมยู่ใชยู่เพราะวยู่าเขารวับศทลมหาสนริท ไมยู่ใชยู่เพราะวยู่าเขาไดด้เรทยนรยด้การถามตอบนวันั้น ไมยู่ใชยู่เพราะวยู่า
เขาไดด้รวับบวัพตริศมาแลด้ว “เนมืนั้อและเลมือดจะรวับอาณาจวักรของพระเจด้าเปป็นมรดกไมยู่ไดด้ และสริที่งซนที่งเปฟฝั่อยเนยู่าจะรวับสริที่ง
ซนที่งไมยู่เปฟฝั่อยเนยู่าเปป็นมรดกกจ็ไมยู่ไดด้” (ขด้อ 50) มวันไมยู่ใชยู่มรดกทางธรรมชาตริททที่ชยู่วยครุณไปสวรรคห์ มวันตด้องเปป็นผยด้หนนที่งททที่
ถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นและไดด้รวับสงยู่าราศทในสวรรคห์ และนวัที่นกจ็ไมยู่ไดด้มาโดยธรรมชาตริ มวันมาพรด้อมกวับการบวังเกริดใหมยู่ตอน
นทนั้และจากนวันั้นกจ็ถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นโดยพระวริญญาณของพระเจด้าเมมืที่อการเปป็นขนนั้นจากตายนวันั้นมาถนง

______________
ขจ้อ 51-53:

15:51 ดยกยู่อน ขด้าพเจด้าจะสสาแดงความลนกลวับใหด้
พวกทยู่านเหจ็น คมือพวกเราจะไมยู่ลยู่วงหลวับหมดทรุกคน
แตยู่พวกเราจะถยกเปลทที่ยนแปลงใหมยู่หมด
15:52 ในชวัที่วขณะเดทยว ในพรริบตาเดทยว เวลาเปฝ่า
แตรครวันั้งสรุดทด้าย เพราะวยู่าแตรนวันั้นจะสยู่งเสทยง และ
คนทวันั้งหลายททที่ตายไปแลด้วจะถยกบวันดาลใหด้เปป็นขนนั้นมา

ปราศจากเปฟฝั่อยเนยู่า และพวกเราจะถยกเปลทที่ยนแปลง
ใหมยู่
15:53 เพราะวยู่าสริที่งซนที่งเปฟฝั่อยเนยู่านทนั้ตด้องสวมซนที่งไมยู่
เปฟฝั่อยเนยู่า และสริที่งททที่จะตายนทนั้ตด้องสวมสริที่งททที่จะไมยู่มทววัน
ตาย

หลายคนจะไปสวรรคธโดยททที่ยจังไมล่ตาย
แตยู่ไมยู่ใชยู่วยู่าครริสเตทยนทรุกคนจะตด้องตาย มวันเปป็นขด้อลนกลวับหนนที่งและบวัดนทนั้ถยกเปปิดเผยอยยู่างมหวัศจรรยห์: 

“พวกเราจะไมยู่ลยู่วงหลวับหมดทรุกคน แตยู่พวกเราจะถยกเปลทที่ยนแปลงใหมยู่หมด” มวันเปป็นคสาททที่อยู่อนหวาน-คสาวยู่า
 “ลยู่วงหลวับ” ครริสเตทยนคนใดททที่ตายไปกจ็แคยู่เพทยง “ลยู่วงหลวับในพระเยซย”



“ลยู่วงหลวับในพระเยซย! การลยู่วงหลวับททที่เปป็นสรุข
ซนที่งไมยู่มทใครตด้องตมืที่นมารที่สาไหด้และเปป็นทรุกขห์!”

ผมไดด้รวับการปลอบประโลมใจอยยู่างมากโดยถด้อยคสาของบทเพลงนมวัสการนทนั้เมมืที่อคนททที่ผมรวักคนหนนที่งตด้อง
เสทยชทวริต:

หลวับเถริด ทยู่านททที่รวัก หลวับเถริด พวักผยู่อนกายา
จงเอนกายและหนรุนหวัวของทยู่านแนบพระทรวงพระผยด้ชยู่วย
เรารวักทยู่านนะ แตยู่พระเยซยทรงรวักทยู่านมากททที่สรุด-
ราตรทสววัสดริธิ์! ราตรทสววัสดริธิ์! ราตรทสววัสดริธิ์!

แตยู่ขณะททที่เรามทความหววังอวันมทสรุขสสาหรวับคนเหลยู่านวันั้นททที่ลยู่วงหลวับในพระเยซย ไมยู่ใชยู่ทรุกคนจะตด้องตาย 
“พวกเราจะไมยู่ลยู่วงหลวับหมดทรุกคน” เราทรุกคนจะตด้องมทรยู่างกายททที่เปป็นขนนั้นจากตาย จนงตด้องมทการเปลทที่ยนแปลงททที่
แสนวริเศษเกริดขนนั้น เมมืที่อไร? นวัที่นจะเกริดขนนั้นเมมืที่อพระเยซยครริสตห์เสดจ็จกลวับมายวังโลกนทนั้และทรงเรทยกคนของพระองคห์
ออกไปพบกวับพระองคห์ในฟป้าอากาศ เมมืที่อนวันั้นเหลยู่าครริสเตทยนททที่มทชทวริตอยยยู่จะถยกเปลทที่ยนแปลงในชวัที่วขณะเดทยว ใน
พรริบตาเดทยว เมมืที่อแตรนวันั้นดวังและเหลยู่าคนตายเปป็นขนนั้น เมมืที่อนวันั้นเราจะถยกรวับขนนั้นไปดด้วยกวันกวับพวกเขาเพมืที่อพบกวับ
องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าในฟป้าอากาศ

เหตรุการณห์นวันั้นถยกเลยู่าไวด้อยยู่างอยู่อนหวานใน 1 เธสะโลนริกา 4:13-18:
“แตยู่ขด้าพเจด้าไมยู่อยากใหด้พวกทยู่านขาดความรยด้ พทที่นด้องทวันั้งหลาย ถนงเรมืที่องคนเหลยู่านวันั้นททที่ลยู่วงหลวับไปแลด้ว เพมืที่อ

พวกทยู่านจะไมยู่เสทยใจ เหมมือนอยยู่างคนอมืที่น ๆ ซนที่งไมยู่มทความหววัง เพราะถด้าพวกเราเชมืที่อวยู่าพระเยซยทรงสรินั้นพระชนมห์ 
และทรงคมืนพระชนมห์แลด้ว เชยู่นเดทยวกวันบรรดาคนซนที่งลยู่วงหลวับไปในพระเยซยนวันั้น พระเจด้าจะทรงนสามาพรด้อมกวับ
พระองคห์ เพราะสริที่งนทนั้พวกเราขอบอกแกยู่พวกทยู่านตามพระวจนะขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้าวยู่า พวกเราซนที่งยวังเปป็นอยยยู่
และเหลมืออยยยู่จนถนงการเสดจ็จมาขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า จะลยู่วงหนด้าไปกยู่อนคนเหลยู่านวันั้นททที่ลยู่วงหลวับไปแลด้วกจ็หามริไดด้ 
ดด้วยวยู่าองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าเองจะเสดจ็จลงมาจากสวรรคห์ ดด้วยเสทยงกยยู่กด้อง ดด้วยสสาเนทยงของเทพบดท และดด้วยแตร
ของพระเจด้า และคนทวันั้งปวงททที่ตายแลด้วในพระครริสตห์จะเปป็นขนนั้นมากยู่อน แลด้วพวกเราซนที่งยวังเปป็นอยยยู่และเหลมืออยยยู่ จะ
ถยกรวับขนนั้นไปดด้วยกวันกวับคนเหลยู่านวันั้นในหมยยู่เมฆ เพมืที่อจะไดด้พบองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าในฟป้าอากาศ และอยยู่างนวันั้นแหละ
พวกเรากจ็จะอยยยู่กวับองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าเปป็นนริตยห์ เหตรุฉะนวันั้นจงปลอบประโลมกวันและกวันดด้วยถด้อยคสาเหลยู่านทนั้เถริด”

ฉะนวันั้นครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นททที่ตายไปและไปพบกวับองคห์พระผยด้เปป็นเจด้ากจ็แคยู่เพทยงหลวับอยยยู่ คนเหลยู่านวันั้นททที่มท
ชทวริตอยยยู่และเหลมืออยยยู่จนถนงการเสดจ็จมาขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า เมมืที่อพวกเขาไดด้ยรินเสทยงแตรนวันั้นดวัง พวกเขากจ็จะถยก
เปลทที่ยนแปลงในชวัที่วขณะเดทยวและไดด้รวับรยู่างกายททที่เปป็นขนนั้นจากตายและมทสงยู่าราศทและจะถยกรวับขนนั้นไปพรด้อมกวับ
เหลยู่าผยด้ถยกไถยู่จากหลรุมศพเหลยู่านวันั้น เพมืที่อไปพบกวับองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าในฟป้าอากาศ

_______________
ขจ้อ 54-58:

15:54 ดวังนวันั้น เมมืที่อสริที่งซนที่งเปฟฝั่อยเนยู่านทนั้จะสวมซนที่งไมยู่มทววัน
เปฟฝั่อยเนยู่า และสริที่งททที่จะตายนทนั้จะสวมสริที่งททที่จะไมยู่มทววัน

ตาย เมมืที่อนวันั้นถด้อยคสานวันั้นจะสสาเรจ็จซนที่งมทเขทยนไวด้แลด้ววยู่า
‘ความตายกจ็ถยกกลมืนไปดด้วยการมทชวัย’



15:55 โอ ความตาย เหลจ็กในของเจด้าอยยยู่ททที่ไหน โอ 
หลรุมฝฝงศพ ชวัยชนะของเจด้าอยยยู่ททที่ไหน
15:56 เหลจ็กในของความตายนวันั้นคมือบาป และฤทธริธิ์
ของบาปนวันั้นคมือพระราชบวัญญวัตริ
15:57 แตยู่ขอบพระครุณพระเจด้า ผยด้ประทานชวัยชนะ
แกยู่เราทวันั้งหลายโดยทางพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้

เปป็นเจด้าของพวกเรา
15:58 เหตรุฉะนวันั้น พทที่นด้องททที่รวักของขด้าพเจด้า พวกทยู่าน
จงตวันั้งมวัที่นอยยยู่ อยยู่าหววัที่นไหว จงปฏริบวัตริงานขององคห์
พระผยด้เปป็นเจด้าใหด้บรริบยรณห์ทรุกเวลา ดด้วยวยู่าทยู่านทวันั้ง
หลายทราบวยู่า งานหนวักของทยู่านทวันั้งหลายไมยู่สยญ
เปลยู่าในองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า

ชจัยชนะเหนมือความตายสนาหรจับวริสนุทธริชนของพระเจจ้าทนุกคน
ดวังนวันั้นจะมทชวัยชนะททที่รอเราอยยยู่ขด้างหนด้า ความตายเปป็นศวัตรยททที่นยู่ากลวัว มทคสาแชยู่งสาปททที่ตกอยยยู่บนแผยู่นดรินโลก

จนววัชพมืชจะงอกงามยริที่งกวยู่าขด้าวโพด มทการรบกวนของพายรุไตด้ฝรุฝ่นและนนั้สาทยู่วมและอากาศททที่หนาวเหนจ็บและดวง
อาทริตยห์ในทะเลทรายททที่แผดเผา มทการรวังควานโดยพวกแมลง โรคภวัยตยู่าง ๆ ททที่เชมืนั้อโรคนสามาใหด้ ธรรมชาตริยวังตด้อง
รวับภวัยเพริที่มจากคสาแชยู่งสาปทวันั้งสรินั้นเหลยู่านวันั้นของเผยู่าพวันธรุห์มนรุษยห์ททที่ตกตที่สาและบาปหนาดด้วย ความตายเปป็นสริที่งททที่เลว
รด้าย มวันฝากรอยแผลไวด้บนผมืนดรินดด้วยหลรุมศพทวันั้งหลาย ขอบครุณพระเจด้า มทชวัยชนะรออยยยู่ขด้างหนด้าสสาหรวับ
ครริสเตทยนทรุกคน!

เราไดด้พยายามททที่จะปลอบประโลมใจททที่ทรุกขห์โศกของครุณแมยู่คนหนนที่งททที่สยญเสทยลยกนด้อยของเธอไป ผมจสาไดด้
ดทเกทที่ยวกวับเจด้าสาวททที่เพริที่งแตยู่งงานไดด้เพทยงเดมือนเดทยวซนที่งรที่สาไหด้ตามหลวังขบวนศพเจด้าบยู่าวของเธอผยด้ซนที่งถยกพรากชทวริตไป
อยยู่างกะทวันหวันเหลมือเกริน เราเคยยมืนอยยยู่ขด้างหลรุมฝฝงศพมากมายททที่เปปิดรอ โอ เราเคยหลวัที่งนนั้สาตากวับคนเหลยู่านวันั้นททที่
รด้องไหด้ แตยู่ววันหนนที่งเราจะชมืที่นชมยรินดทมากกวยู่ากวับคนเหลยู่านวันั้นทรุกคนททที่ชมืที่นชมยรินดท เพราะความตายถยกพริชริตแลด้ว 
พระเยซยเสดจ็จออกมาจากอรุโมงคห์ฝฝงศพแลด้วและทรงเอาชนะความตาย นรก และหลรุมศพแลด้ว

“เหลจ็กในของความตายนวันั้นคมือบาป” (ขด้อ 56) แตยู่พวกเราททที่ไดด้รวับการยกโทษบาปและการชสาระบาป
แลด้วจะมทสงยู่าราศทแหยู่งชวัยชนะเหนมือความตาย ขอบครุณพระเจด้าสสาหรวับชวัยชนะททที่เรามทโดยทางพระผยด้ชยู่วยใหด้รอด
ของเราผยด้ทรงเปป็นขนนั้นแลด้ว! 

เหตรุฉะนวันั้น ขอใหด้ครริสเตทยนทวันั้งหลายเปป็นสรุขใจ ขอใหด้เราหนวักแนยู่นไวด้ ขอใหด้เราททที่จะไมยู่ถยกทดลองหรมือถยก
ชวักนสาใหด้หลงหรมือถยกลยู่อลวงไปจากงานของพระเจด้า การทสางานหนวักของเราไมยู่สยญเปลยู่า มทชวัยชนะรออยยยู่ขด้างหนด้า!



1 โครรินธธ 16:
ขจ้อ 1-4:

16:1 บวัดนทนั้เกทที่ยวกวับการถวายทรวัพยห์เพมืที่อพวกวริสรุทธริ
ชนนวันั้น ขด้าพเจด้าไดด้ใหด้คสาสวัที่งแกยู่ครริสตจวักรทวันั้งหลาย
แหยู่งแควด้นกาลาเททยไวด้อยยู่างไร กจ็ขอใหด้พวกทยู่านจง
กระทสาอยยู่างนวันั้น
16:2 ทรุกววันตด้นสวัปดาหห์จงใหด้ทรุกคนในพวกทยู่านเกจ็บ
รวบรวมไวด้ตยู่างหาก ตามททที่พระเจด้าไดด้ทรงใหด้ผยด้นวันั้น
จสาเรริญ เพมืที่อจะไดด้ไมยู่ตด้องมทการเรทที่ยไรเมมืที่อขด้าพเจด้ามา

16:3 และเมมืที่อขด้าพเจด้ามาถนงแลด้ว ผยด้ใดกจ็ตามททที่พวก
ทยู่านจะเหจ็นชอบโดยจดหมายทวันั้งหลายของพวก
ทยู่าน ขด้าพเจด้าจะสยู่งคนเหลยู่านวันั้นไปเพมืที่อนสาของถวาย
ของพวกทยู่านไปยวังกรรุงเยรยซาเลจ็ม
16:4 และถด้าสมควรททที่ขด้าพเจด้าจะไปดด้วย คนเหลยู่า
นวันั้นกจ็จะไปพรด้อมกวับขด้าพเจด้า

เกทที่ยวกจับการถวายทรจัพยธเพมืที่อชล่วยเหลล่าวริสนุทธริชน
เปาโลซนที่งเขทยนไปถนงพวกครริสเตทยนททที่เมมืองโครรินธห์ บอกพวกเขาวยู่าบวัดนทนั้เขาอยยยู่ในครริสตจวักรทวันั้งปวงเหลยู่า

นวันั้นและรวับเงรินถวายสสาหรวับเหลยู่าวริสรุทธริชนททที่ยากจนททที่กรรุงเยรยซาเลจ็ม
เราถยกบอกวยู่า การทสาเชยู่นนวันั้นไดด้เรริที่มตด้นในกริจการ 11:27-30:
“และในววันเหลยู่านทนั้ พวกผยด้พยากรณห์ไดด้มาจากกรรุงเยรยซาเลจ็มมายวังเมมืองอวันทริโอก และผยด้หนนที่งในพวกเขา

ชมืที่อ อากาบวัส ไดด้ลรุกขนนั้น และบอกเปป็นนวัยโดยพระวริญญาณวยู่าจะบวังเกริดการกวันดารอาหารมากยริที่งตลอดทวัที่วแผยู่นดริน
โลก ซนที่งไดด้บวังเกริดขนนั้นในรวัชสมวัยของคลาวดริอวัส ซทซารห์ แลด้วพวกสาวกนวันั้น ทรุกคนตามความสามารถของตน ตวันั้งใจวยู่า
จะสยู่งของบรรเทาทรุกขห์ไปยวังพวกพทที่นด้องททที่อาศวัยอยยยู่ในแควด้นยยเดทย ซนที่งพวกเขาไดด้กระทสาดด้วย และไดด้สยู่งของนวันั้นไป
ยวังพวกผยด้ปกครองโดยมมือของบารนาบวัสและเซาโล”

เปาโลมทแผนการททที่ปฏริบวัตริเปป็นประจสา ตามททที่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงนสาเขาอยยู่างไมยู่ตด้องสงสวัย เขาคงเขทยน
ไปถนงครริสตจวักรเหลยู่านวันั้นลยู่วงหนด้า ขอใหด้พวกเขาผลวักดวันเรมืที่องนทนั้ลยู่วงหนด้าและใสยู่ไวด้ในแผนการตยู่าง ๆ ของพวกเขา 
จะไดด้ไมยู่ตด้องมทการวริที่งวรุยู่นเพมืที่อขอเรทที่ยไรเงรินถวายนวันั้น เงรินถวายนวันั้นจะพรด้อมททที่จะถยกสยู่งไปยวังกรรุงเยรยซาเลจ็มเพมืที่อชยู่วย
เหลมือเหลยู่าวริสรุทธริชนททที่ยากจนททที่นวัที่น และเมมืที่อเขามา เมมืที่อเปาโลจะไปถนงททที่นวัที่น พวกเขากจ็จะตด้องควัดเลมือกใครสวักคน
ใหด้เดรินทางไปดด้วยเพมืที่อนสาเงรินถวายของพวกเขาไปยวังกรรุงเยรยซาเลจ็มและสยู่งจดหมายฉบวับหนนที่งไปจากพวกเขา

การใหด้ของพวกเขาจะตด้องปฏริบวัตริเปป็นประจสา- “ทรุกววันตด้นสวัปดาหห์” (ขด้อ 2) นวัที่นอาจหมายถนงการสรินั้นสรุด
ของสวัปดาหห์หนนที่งและการเกจ็บรวบรวมเงรินคยู่าจด้างของสวัปดาหห์หนนที่ง การขายผลผลริตของสวัปดาหห์หนนที่ง และฉะนวันั้น
พวกเขาจนงจะสามารถทสาสริที่งททที่พระควัมภทรห์สอนไวด้อยยู่างชวัดเจนเหลมือเกริน-ถวายผลแรกแดยู่พระเจด้า สรุภาษริต 3:9, 10
กลยู่าววยู่า “จงถวายเกทยรตริแดยู่พระเยโฮวาหห์ดด้วยทรวัพยห์สรินของเจด้า และดด้วยผลแรกแหยู่งการเพริที่มขนนั้นทวันั้งสรินั้นของเจด้า 
แลด้วบรรดายรุด้งฉางของเจด้าจะเตจ็มดด้วยความอรุดม และบยู่อยที่สาองรุยู่นทวันั้งหลายของเจด้าจะโพลยู่งออกมาดด้วยนนั้สาองรุยู่น
ใหมยู่” หญริงมยู่ายคนนวันั้นททที่ศาเรฟฝทใหด้ขนมเลจ็กนด้อยแกยู่เอลทยาหห์กยู่อน จากนวันั้นววันแลด้วววันเลยู่าตลอดการกวันดารอาหาร
ทวันั้งหมดนวันั้นนางมทแปป้งและนนั้สามวันไมยู่ขาดเลยสสาหรวับตวัวเองและบรุตรของนาง

มวันควรเปป็นการใหด้ททที่ไดด้สวัดสยู่วน “ตามททที่พระเจด้าไดด้ทรงใหด้ผยด้นวันั้นจสาเรริญ” (ขด้อ 2) ผมคริดวยู่าหลายคนคงคริด
วยู่านทที่หมายถนงหนนที่งในสริบ; กวับหลายคนมวันคงจะหมายถนงมากกวยู่าหนนที่งในสริบ แนยู่นอนวยู่า เนมืที่องจากองคห์พระผยด้เปป็น



เจด้าทรงสอนแลด้วในภาคพวันธสวัญญาเดริมวยู่าผยด้คนควรนสาสริบชวักหนนที่งและของถวายมา พระองคห์กจ็คงไมยู่คาดหววังใหด้
ครริสเตทยนทวันั้งหลายภายใตด้พระครุณทสานด้อยกวยู่า ความจรริงอวันเรทยบงยู่ายกจ็คมือวยู่าทวันั้งหมดททที่เรามทเปป็นของพระเจด้าและ
พระองคห์ทรงมทสริทธริธิ์ททที่จะอด้างความเปป็นเจด้าของมวัน ยริวคนใดในภาคพวันธสวัญญาเดริมททที่ไมยู่นสาสริบชวักหนนที่งและของ
ถวายเขด้ามาไวด้ในคลวังททที่กรรุงเยรยซาเลจ็มกจ็ถยกกลยู่าวหาวยู่าปลด้นพระเจด้า (มลค. 3:7-10) ดวังนวันั้นแนยู่นอนวยู่าครริสเตทยน
เหลยู่านทนั้คงจะถวายเพมืที่องานขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้าสริบชวักหนนที่งและของถวายตยู่าง ๆ ดด้วยความสมวัครใจอทกตยู่างหาก 
การพริสยจนห์พระเจด้าในเรมืที่องนทนั้กจ็เปป็นสรุขจรริง ๆ คมือททที่จะวางใจพระองคห์และเหจ็นพระองคห์ทรงเลทนั้ยงดย! 

ของถวายแดยู่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าควรถยกเกจ็บไวด้ททที่ไหน? จงใหด้ครริสเตทยนทรุกคน “เกจ็บรวบรวมไวด้ตยู่างหาก”
(ขด้อ 2) ไมยู่ใชยู่ในคลวังครริสตจวักรแตยู่ภายใตด้การควบครุมและการกสากวับดยแลของชายคนหนนที่งผยด้ซนที่งกสาลวังเกจ็บออมสยู่วน
ของพระเจด้าไวด้เพมืที่อจะสยู่งมอบใหด้แกยู่อวัครทยตเปาโลและสริที่งททที่ผยด้สยู่งสารคนอมืที่น ๆ ททที่ครริสตจวักรนวันั้นจะสยู่งไป

บางครวันั้งสริบชวักหนนที่งกจ็ควรถยกมอบใหด้แกยู่ครริสตจวักรทด้องถริที่น แตยู่มวันควรถยกถมือวยู่าเปป็นขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
อยยยู่เสมอ และแตยู่ละคนควรแสวงหานนั้สาพระทวัยของพระเจด้าอยยยู่เสมอวยู่าจะถวายทรวัพยห์ททที่ไหน สริบชวักหนนที่งไมยู่ไดด้เปป็น
ของครริสตจวักรและไมยู่ไดด้เปป็นของศริษยาภริบาลหรมือของนริกายนวันั้น ๆ “สริบชวักหนนที่ง…เปป็นขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า” 
การใหด้นวันั้นจะตด้องเปป็น “ทรุกคนตามททที่เขาคริดหมายไวด้ในใจของตน” (2 คร. 9:7) อวัครทยตเปโตรบอกอานาเนทยวยู่า
เขาไมยู่จสาเปป็นตด้องขายททที่ดรินนวันั้นเลย แตยู่ถด้าเขาขายททที่ดรินนวันั้น เงรินนวันั้นกจ็เปป็นของเขาเองและเขาตด้องตวัดสรินใจวยู่าเขา
ควรถวายเงรินนวันั้นททที่ไหน ความยรุยู่งยากไมยู่ไดด้อยยยู่ททที่อานาเนทยถวายนด้อยเกรินไปแดยู่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าแตยู่วยู่าเขาโกหก
เกทที่ยวกวับมวันแกยู่เปโตรและคนอมืที่น ๆ (กริจการ 5:1-11)

ในครริสตจวักรทวันั้งหลายมวักมทแนวโนด้มไปสยยู่การมทสวันตะปาปาเสมอ แนวโนด้มททที่จะยอมใหด้บาทหลวงหรมือนวัก
เทศนห์มาแทนททที่พระครริสตห์ ดวังนวันั้น อาจโดยไมยู่รยด้ตวัว ผยด้คนจนงเรริที่มนวับวยู่าครริสตจวักรหรมือนวักเทศนห์หรมือนริกายนวันั้น ๆ เปป็น
เหมมือนรยปเคารพหนนที่ง และพวกเขามวัวแตยู่สนใจเกทที่ยวกวับรยปเคารพของตนมากกวยู่าททที่พวกเขาสนใจเกทที่ยวกวับพระ
ครริสตห์และงานของพระองคห์ จสาไวด้วยู่า ทรุกคนตด้องใหด้การรายงานและทรุกคนตด้องทสาใหด้พระเยซยครริสตห์เจด้าพอพระทวัย
ในการถวายของตน

ถด้าแผนการเหลยู่านวันั้นของครริสตจวักรทด้องถริที่นมทขนาดใหญยู่โตพอ ๆ กวับแผนการเหลยู่านวันั้นของพระเจด้า และ
ถด้าการถวายทรวัพยห์ผยู่านทางครริสตจวักรทด้องถริที่นนวันั้นเปป็นสริที่งททที่พระวริญญาณของพระเจด้าทรงนสาครริสเตทยนทวันั้งหลายใหด้
กระทสา นวัที่นกจ็ดทแลด้ว แตยู่ครริสเตทยนทรุกคนตด้องสงวนสริทธริธิ์ททที่จะแสวงหานนั้สาพระทวัยของพระเจด้ากยู่อนในทรุกสริที่ง มวันถยก
ตด้องเสมอททที่จะอธริษฐานเกทที่ยวกวับการถวายทรวัพยห์ของเรา เหมมือนททที่มวันถยกตด้องททที่จะอธริษฐานเกทที่ยวกวับการรวับใชด้ของ
เรา

จงสวังเกตวยู่าอวัครทยตทยู่านนทนั้ซมืที่อตรงอยยู่างระมวัดระววังขนาดไหนในการจวัดการกริจธรุระตยู่าง ๆ จากนวันั้นผยด้คนจะ
มทสริทธริธิ์ออกเสทยงและตวัดสรินใจและอนรุมวัตริใครสวักคนททที่จะถมือเงรินนทนั้ไปยวังกรรุงเยรยซาเลจ็ม พวกเขาจะสยู่งจดหมายของ
ตนไปพรด้อมกวันดด้วย ถด้าพวกเขาประสงคห์ เปาโลกจ็จะไปดด้วยกวับผยด้สยู่งสารของพวกเขา

_____________
ขจ้อ 5-24:

16:5 บวัดนทนั้ขด้าพเจด้าจะมาหาพวกทยู่าน เมมืที่อขด้าพเจด้า จะผยู่านเขด้าไปในแควด้นมาซริโดเนทย เพราะวยู่าขด้าพเจด้า



ตวันั้งใจวยู่าจะผยู่านเขด้าไปในแควด้นมาซริโดเนทย
16:6 และบางททขด้าพเจด้าอาจจะพวักอยยยู่ ใชยู่แลด้ว และ
อยยยู่จนถนงสรินั้นฤดยหนาวกวับพวกทยู่าน เพมืที่อพวกทยู่านจะ
ไดด้สยู่งขด้าพเจด้าไปในการเดรินทางของขด้าพเจด้าไมยู่วยู่า
ขด้าพเจด้าจะไปทางไหนกจ็ตาม
16:7 เพราะวยู่าบวัดนทนั้ขด้าพเจด้าจะไมยู่เหจ็นพวกทยู่านเมมืที่อ
ผยู่านไป แตยู่ขด้าพเจด้าวางใจวยู่าจะคด้างอยยยู่กวับพวกทยู่าน
นาน ๆ หนยู่อย ถด้าองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าโปรด
16:8 แตยู่ขด้าพเจด้าจะคอยอยยยู่ททที่เมมืองเอเฟซวัสจนถนง
เทศกาลเพจ็นเทคอสตห์
16:9 เพราะวยู่ามทประตยกวด้างขวางและนยู่าจะเกริดผล
เปปิดใหด้แกยู่ขด้าพเจด้า และมทปฎริปฝกษห์อยยยู่เปป็นจสานวน
มาก
16:10 บวัดนทนั้ถด้าทริโมธทมาหา จงใหด้เขาอยยยู่กวับพวกทยู่าน
โดยปราศจากความกลวัว เพราะวยู่าเขาทสางานของ
องคห์พระผยด้เปป็นเจด้า เหมมือนททที่ขด้าพเจด้าทสาดด้วย
16:11 เหตรุฉะนวันั้นอยยู่าใหด้ผยด้ใดเหยทยดหยามเขา แตยู่
จงชยู่วยเขาใหด้เดรินทางไปในสวันตริสรุข เพมืที่อเขาจะมาถนง
ขด้าพเจด้าไดด้ เพราะขด้าพเจด้ากสาลวังคอยเขาพรด้อมกวับ
พวกพทที่นด้องอยยยู่
16:12 เกทที่ยวกวับพทที่นด้องของพวกเรา คมืออปอลโล 
ขด้าพเจด้าไดด้ปรารถนาอยยู่างยริที่งททที่จะใหด้เขามาหาพวก
ทยู่านพรด้อมกวับพวกพทที่นด้อง แตยู่ความประสงคห์ของเขา
ไมยู่ใชยู่ททที่จะมาหาในเวลานทนั้เลย แตยู่เขาจะมาเมมืที่อเขา
จะมทเวลาททที่สะดวก
16:13 พวกทยู่านจงเฝป้าระววัง จงยมืนมวัที่นคงในความ
เชมืที่อนวันั้น พวกทยู่านจงเปป็นลยกผยด้ชาย จงเขด้มแขจ็ง
16:14 จงกระทสาสริที่งสารพวัดของพวกทยู่านดด้วยความ
รวัก
16:15 ขด้าพเจด้าขอวริงวอนพวกทยู่าน พทที่นด้องทวันั้งหลาย 

(พวกทยู่านรยด้จวักครวัวเรมือนของสเทฟานวัส วยู่าเปป็นผล
แรกแหยู่งแควด้นอาคายา และวยู่าพวกเขาไดด้ตวันั้งตนเอง
ไวด้สสาหรวับการปรนนริบวัตริพวกวริสรุทธริชน)
16:16 ใหด้พวกทยู่านอยยยู่ใตด้บวังควับของคนเชยู่นนวันั้น และ
ตยู่อทรุกคนททที่ชยู่วยกวันพรด้อมกวับพวกเรา และทสางาน
หนวัก
16:17 ขด้าพเจด้ากจ็ชมืที่นชมยรินดทในการมาหาของสเท
ฟานวัส และฟอรห์ทยนาทวัส และอาคายควัส เพราะวยู่า
สริที่งซนที่งไดด้ขาดในสยู่วนของพวกทยู่านนวันั้น พวกเขาไดด้
จวัดหาใหด้แลด้ว
16:18 ดด้วยวยู่าพวกเขาทสาใหด้จริตวริญญาณของ
ขด้าพเจด้าและของพวกทยู่านสดชมืที่นแลด้ว ฉะนวันั้นพวก
ทยู่านจงยอมรวับคนทวันั้งหลายททที่เปป็นเชยู่นนวันั้น
16:19 ครริสตจวักรทวันั้งหลายแหยู่งแควด้นเอเชทยฝาก
ความคริดถนงมายวังพวกทยู่าน อาควริลลาและปรริสสริล
ลา ฝากความคริดถนงมากมายมายวังพวกทยู่านในองคห์
พระผยด้เปป็นเจด้า พรด้อมกวับครริสตจวักรททที่อยยยู่ในบด้านของ
พวกเขา
16:20 พทที่นด้องทรุกคนทวักทายปราศรวัยพวกทยู่าน พวก
ทยู่านจงทวักทายปราศรวัยกวันและกวันดด้วยการจรุบอวัน
บรริสรุทธริธิ์
16:21 คสาแสดงความคริดถนงนทนั้ของขด้าพเจด้าเปาโล
ดด้วยลายมมือของขด้าพเจด้าเอง
16:22 ถด้าผยด้ใดไมยู่รวักพระเยซยครริสตห์เจด้า กจ็ขอใหด้ผยด้นวันั้น
ถยกสาปแชยู่ง องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าจะเสดจ็จมา
16:23 ขอพระครุณของพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็น
เจด้าของพวกเราสถริตอยยยู่กวับพวกทยู่านเถริด
16:24 ขอใหด้ความรวักของขด้าพเจด้าอยยยู่กวับพวกทยู่าน
ทรุกคนในพระเยซยครริสตห์ เอเมน

คนาสจัที่งทรินื้งทจ้ายและคนาแสดงความคริดถนง
เปาโลจะมาททที่เมมืองโครรินธห์อทก เขาเคยมากยู่อนหนด้านวันั้นแลด้วผยู่านทางแควด้นมาซริโดเนทย สยู่วนบนของททที่ ๆ 



ตอนนทนั้เราเรทยกวยู่าประเทศกรทซ จากนวันั้นกจ็ลงมายวังเมมืองโครรินธห์ เขาจะทสาเชยู่นนทนั้อทกครวันั้ง เขาหววังวยู่าจะพวักชยู่วงฤดย
หนาวกวับพวกเขา พวกเขาตมืที่นเตด้นจรริง ๆ ททที่จะไดด้เหจ็นหนด้าบริดาของพวกเขาในความเชมืที่อนวันั้น! จากนวันั้นหลวังจากททที่
เขาไดด้พวักชยู่วงฤดยหนาวกวับพวกเขาแลด้ว พวกเขากจ็จะไดด้จวัดหาสริที่งจสาเปป็นตยู่าง ๆ สสาหรวับการเดรินทางแบบมริชชวัน
นารทของเขาตยู่อไป

เปาโลรยด้สนกวยู่าตนตด้องกลวับไปยวังเมมืองเอเฟซวัสและรออยยยู่ททที่นวัที่นจนถนงเทศกาลเพจ็นเทคอสตห์เพราะประตย
ใหญยู่ททที่เปปิดกวด้างมทอยยยู่ททที่นวัที่น เขาเคยอยยยู่สามปปีในเมมืองเอเฟซวัสและไดด้เกริดครริสตจวักรใหญยู่แหยู่งหนนที่งซนที่งเขาเขทยน
จดหมายฝากถนงชาวเอเฟซวัสไปถนงพวกเขา มทปฏริปฝกษห์เปป็นอวันมากแตยู่นวัที่นกจ็ไมยู่ไดด้จสากวัดโอกาสนวันั้น

ชยู่างเปป็นถด้อยคสาททที่กรรุณาจรริง ๆ ททที่เขากลยู่าวถนงทริโมธทผยด้เปป็นททที่รวักของเขา “บรุตรของเขาในงานรวับใชด้นวันั้น” 
พวกเขาตด้องไมยู่ดยหมริที่นชายหนรุยู่มผยด้นวันั้นททที่เปปีฝั่ยมดด้วยพระวริญญาณ ซนที่งมาภายใตด้คสาสวัที่งของอวัครทยตทยู่านนทนั้ เปาโลจะมา
ภายหลวัง หากพระเจด้าทรงประสงคห์

บวัดนทนั้เปป็นถด้อยคสาปปิดทด้าย: พวกเขาจะตด้องเฝป้าระววังและยมืนมวัที่นคง พวกเขาตด้องคงไวด้ซนที่งความรวัก ความรวัก
ฉวันทห์พทที่นด้อง และจากนวันั้นเปาโลกจ็เอยู่ยถนงครริสเตทยนบางคนผยด้ซนที่งเปป็นพรแกยู่เขา: สเทฟานวัส ผยด้แรกททที่รวับความรอดใน
งานรวับใชด้ของเขาในกรทซตอนใตด้ ททที่แควด้นอาคายา พวกเขาจะตด้องระลนกถนงผยด้เชมืที่อกลรุยู่มแรก ๆ ผยด้คนททที่สวัตยห์ซมืที่อเหลยู่า
นวันั้นททที่กสาลวังนสาอยยยู่

ครริสตจวักรทวันั้งหลายฝากความคริดถนงมาหากวัน เหมมือนททที่เปาโลไดด้ฝากมา อาควริลลาและปรริสสริลลา ผยด้ซนที่ง
พวกเขารยด้จวัก ฝากความคริดถนงมา คนทวันั้งสองเคยอยยยู่ในมริตรกลรุยู่มแรก ๆ ของเปาโลเมมืที่อเขามายวังเมมืองโครรินธห์และ
เขาไดด้พวักอาศวัยอยยยู่กวับพวกเขาและทสาเตจ็นทห์ (กริจการ 18:1) บวัดนทนั้พวกเขาอยยยู่กวับเปาโลและกระตมือรมือรด้นเสมอททที่
จะรวับใชด้พระเจด้า พวกเขามท “ครริสตจวักรททที่อยยยู่ในบด้านของพวกเขา” (ขด้อ 19)

จดหมายฝากฉบวับนทนั้อาจถยกเขทยนโดยทริโมธทหรมือผยด้ชยู่วยเหลมือคนอมืที่นซนที่งเขทยนตามคสาบอกของเปาโล แตยู่ 
“คสาแสดงความคริดถนงนทนั้ของขด้าพเจด้าเปาโลดด้วยลายมมือของขด้าพเจด้าเอง” (ขด้อ 21) เขาลงชมืที่อจดหมายนทนั้

ใจของผมชมืที่นชมยรินดทในคสากลยู่าวททที่ชวัดเจนนทนั้ “ถด้าผยด้ใดไมยู่รวักพระเยซยครริสตห์เจด้า กจ็ขอใหด้ผยด้นวันั้นถยกสาปแชยู่ง 
องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าจะเสดจ็จมา” (ขด้อ 22) ใชยู่แลด้ว ขอใหด้คสาแชยู่งสาปตกอยยยู่กวับผยด้ใดททที่ไมยู่รวักพระเยซยเจด้า และเปาโล
ปปิดทด้ายจดหมายของตนเชยู่นนวันั้นดด้วยความรวัก



2 โครรินธธ 1
ขจ้อ 1,2: 

1:1 เปาโล ผยด้เปป็นอวัครทยตของพระเยซยครริสตห์ตามพ
ระประสงคห์ของพระเจด้า และทริโมธทนด้องของพวกเรา
เรทยน ครริสตจวักรของพระเจด้าซนที่งอยยยู่ททที่เมมืองโครรินธห์ 
พรด้อมกวับบรรดาวริสรุทธริชนซนที่งอยยยู่ทวัที่วแควด้นอาคายา

1:2 ขอพระครุณและสวันตริสรุขจากพระเจด้าพระบริดา
ของพวกเรา และจากพระเยซยครริสตห์เจด้า จงมทแกยู่
ทยู่านทวันั้งหลายเถริด

คนาคนานจับ
“เปาโล ผยด้เปป็นอวัครทยต” เขายมืนกรานททที่จะใชด้ชมืที่อเรทยกนทนั้ในจดหมายฝากทรุกฉบวับของเขายกเวด้นฉบวับททที่สยู่ง

ถนงเมมืองฟปีลริปปปี, 1 และ 2 เธสะโลนริกา และฟปีเลโมน คนเหลยู่านทนั้ยอมรวับตสาแหนยู่งอวัครทยตของเขาอยยู่างเตจ็มททที่แลด้ว 
และมวันไมยู่ถยกกวังขาเลยในทยู่ามกลางคนเหลยู่านทนั้ททที่รวักและทรุยู่มเท ไมยู่ตด้องสงสวัยเลยวยู่ามวันหมายความวยู่าเปาโลอด้าง
สริทธริอสานาจบางประการททที่มาจากการเปปิดเผยโดยตรงจากพระเจด้า ในความหมายททที่พริเศษเฉพาะและอาจถนงขวันั้น
อวัศจรรยห์เลยดด้วยเขาถยกสยู่งมาจากพระเจด้า คสาวยู่า “อวัครทยต” หมายถนง “ผยด้ททที่ถยกสยู่งมา”

คสาคสานวับนวันั้นคมือ “เปาโล…และทริโมธท” ทริมอเธะออสเปป็นการสะกดแบบกรทกของทริโมธท จสาไวด้วยู่าบริดาของ
ทริโมธทเปป็นชาวกรทก (กริจการ 16:1) และไมยู่ตด้องสงสวัยเลยวยู่าทริโมธทสะกดชมืที่อของตนแบบนทนั้บยู่อย เราคริดวยู่าทริโมธท ซนที่ง
จดตามคสาบอกของเปาโล เขทยนขยู่าวสารจากพระเจด้าแบบคสาตยู่อคสา ใชยู่แลด้ว การดลใจดด้านถด้อยคสาของพระเจด้ายวัง
อนรุญาตใหด้เปาโลรวมทริโมธทเขด้าไวด้ดด้วย “โอ ขด้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ พระวจนะของพระองคห์มวัที่นคงอยยยู่ในสวรรคห์เปป็น
นริตยห์” (สดด. 119:89) และ “พระเจด้าทรงทราบกริจการทวันั้งสรินั้นของพระองคห์ตวันั้งแตยู่แรกสรด้างโลกมาแลด้ว” (กริจการ
15:18) เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าพระเจด้าทรงจวัดเตรทยมสภาพการณห์แวดลด้อมเหลยู่านวันั้น ทรงเตรทยมทริโมธทและเปาโลไวด้แลด้ว
สสาหรวับโอกาสนวันั้น เมมืที่อพระองคห์ประทานถด้อยคสาของพระควัมภทรห์ใหด้แกยู่เปาโลและเปาโลใหด้ทริโมธทจดถด้อยคสาเหลยู่านวันั้น
ลงไป พระเจด้าผยด้ทรงควบครุมการดลใจ ยวังทรงควบครุมประววัตริศาสตรห์ มนรุษยห์ สภาพการณห์แวดลด้อมตยู่าง ๆ เชยู่นกวัน 
“แผยู่นดรินโลกเปป็นของพระเยโฮวาหห์ และบรรดาสรรพสริที่งในนวันั้น พริภพกวับบรรดาผยด้ททที่อาศวัยอยยยู่ในนวันั้น” (สดด. 24:1)
องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าผยด้ไดด้ประทานถด้อยคสาเหลยู่านวันั้นของพระควัมภทรห์กจ็ทรงจวัดแจงการมองเหจ็นททที่อยู่อนกสาลวังของเปาโล
ใหด้ตด้องการผยด้จดตามคสาบอกเชยู่นกวัน

จงหมายเหตรุวยู่าทริโมธทถยกเรทยกวยู่า “นด้อง” เปาโลเรทยกเขาวยู่า “บรุตรแทด้ของขด้าพเจด้าในความเชมืที่อนวันั้น” (1 
ทธ. 1:2) และ “บรุตรททที่รวักอยยู่างยริที่งของขด้าพเจด้า” (2 ทธ. 1:2) 

เพมืที่อนรยู่วมงานททที่ใกลด้ชริดททที่สรุดของเปาโลกยู่อนหนด้านวันั้นคมือบารนาบวัส จนกระทวัที่งพวกเขาแยกทางกวันใน
กริจการ 15:39 จากนวันั้นบทถวัดไปกจ็เลยู่าวยู่าเปาโลไดด้พบทริโมธท ผยด้ซนที่งกลายเปป็นผยด้ชยู่วยเหลมือททที่ใกลด้ชริดททที่สรุดและททที่เขาไวด้
วางใจมากททที่สรุด (1 คร. 16:10,11; ฟป. 2:19,23)

คสาคสานวับปกตริททที่มท “พระครุณและสวันตริสรุข”-พระครุณเปป็นความจรริงขวันั้นพมืนั้นฐานและสวันตริสรุขกจ็ตามมา
สสาหรวับผยด้นวันั้นททที่พระเจด้าประทานพระครุณของพระองคห์ใหด้

______________



ขจ้อ 3-10:
1:3 สาธรุการแดยู่พระเจด้า คมือพระบริดาของพระเยซย
ครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา พระบริดาแหยู่ง
ความเมตตาทวันั้งหลาย และพระเจด้าแหยู่งการปลอบ
ประโลมใจทรุกอยยู่าง
1:4 ผยด้ทรงปลอบประโลมใจพวกเราในความทรุกขห์
ยากทวันั้งสรินั้นของพวกเรา เพมืที่อพวกเราจะสามารถ
ปลอบประโลมใจคนเหลยู่านวันั้นซนที่งมทความทรุกขห์ยาก
อยยู่างหนนที่งอยยู่างใดไดด้ โดยการปลอบประโลมใจนวันั้น
ซนที่งพวกเราเองไดด้รวับการปลอบประโลมใจจาก
พระเจด้า
1:5 เพราะวยู่าการทนทรุกขห์ตยู่าง ๆ ของพระครริสตห์
บรริบยรณห์ในพวกเราฉวันใด การปลอบประโลมใจของ
พวกเรากจ็บรริบยรณห์โดยพระครริสตห์ฉวันนวันั้น
1:6 และไมยู่วยู่าพวกเราไดด้รวับความทรุกขห์ยากนวันั้น กจ็
เพมืที่อการปลอบประโลมใจและความรอดของพวก
ทยู่าน ซนที่งมทผลในการสยด้ทนความทรุกขห์ยากอวันเดทยวกวัน
เหลยู่านวันั้นซนที่งพวกเรากจ็ทนทรุกขห์ดด้วย หรมือไมยู่วยู่าพวก
เราไดด้รวับการปลอบประโลมใจนวันั้น กจ็เพมืที่อการปลอบ

ประโลมใจและความรอดของพวกทยู่าน
1:7 และความหววังของพวกเราในพวกทยู่านนวันั้นกจ็
มวัที่นคง โดยรยด้วยู่าพวกทยู่านเปป็นผยด้เขด้าสยู่วนของความ
ทรุกขห์ยากเหลยู่านวันั้นฉวันใด พวกทยู่านกจ็จะเปป็นผยด้เขด้า
สยู่วนของการปลอบประโลมใจนวันั้นดด้วยฉวันนวันั้น
1:8 พทที่นด้องทวันั้งหลาย ดด้วยวยู่าพวกเราไมยู่อยากใหด้พวก
ทยู่านขาดความรยด้เกทที่ยวกวับความทรุกขห์ลสาบากของพวก
เราซนที่งไดด้มาถนงพวกเราในแควด้นเอเชทย ททที่พวกเราไดด้
ถยกกดดวันอยยู่างเหลมือขนาด อยยู่างเกรินกสาลวัง จนพวก
เราหมดหววังวยู่าจะมทชทวริตอยยยู่ตยู่อไปดด้วยซนั้สา
1:9 แตยู่พวกเรามทคสาตวัดสรินแหยู่งความตายในพวกเรา
เองแลด้ว เพมืที่อพวกเราจะไมยู่วางใจในตนเอง แตยู่ใน
พระเจด้าผยด้ซนที่งทรงบวันดาลใหด้คนตายเปป็นขนนั้นมา
1:10 ผยด้ไดด้ทรงชยู่วยพวกเราใหด้พด้นจากความตายอวัน
ใหญยู่หลวงแลด้ว และกสาลวังทรงชยู่วยใหด้พด้น ใน
พระองคห์นวันั้นพวกเราวางใจวยู่า พระองคห์จะยวังทรง
ชยู่วยพวกเราใหด้พด้นอทก

“พระบริดาแหล่งความเมตตาทจันื้งหลาย และพระเจจ้าแหล่งการปลอบประโลมใจทนุกอยล่าง”
ชยู่างเปป็นพระเจด้าผยด้แสนวริเศษ! จงสวังเกตชมืที่อเรทยกทวันั้งสามในททที่นทนั้ อวันแรก พระองคห์ทรงเปป็นพระบริดาของ

พระเยซยครริสตห์เจด้าของเรา จากนวันั้นหากพระองคห์ทรงเปป็นเหมมือนพระเยซย กจ็ยอดเยทที่ยมไปเลย! พระเยซยทรงมท
พระทวัยกรรุณาเพราะความรวักใชยู่ไหม? พระองคห์ทรงไดด้สริที่งนวันั้นมาจากพระบริดา พระเยซยทรงรวักคนยากจน คน
ตที่สาตด้อย คนอยู่อนแอ หญริงททที่ตกตที่สา คนเกจ็บภาษทใหด้โรมททที่คดโกง เดจ็กเลจ็ก ๆ คนททที่ไมยู่รยด้ ฝยงชนททที่แสวงหาเพมืที่อตวัวเองใชยู่
ไหม? พระเจด้าพระบริดากจ็ทรงรวักเราทรุกคนเชยู่นนวันั้น

ผยด้นวับถมือศาสนาฮรินดยคนหนนที่งถยกถามวยู่า “ครุณรยด้สนกยวังไงเกทที่ยวกวับพระเจด้า?” เขาตอบวยู่า “ฉวันไมยู่รยด้วยู่า
พระเจด้าเปป็นแบบไหน ฉวันจะรยด้ไดด้ยวังไงวยู่าฉวันคริดอะไรเกทที่ยวกวับพระองคห์?”

มริชชวันนารทผยด้นวันั้นตอบผยด้นวับถมือศาสนาฮรินดยคนนวันั้นวยู่า “พระเจด้าทรงเปป็นเหมมือนพระเยซยครริสตห์”
จากนวันั้นผยด้นวับถมือศาสนาฮรินดยคนนวันั้นกจ็กลยู่าวอยยู่างจรริงจวังวยู่า “งวันั้นฉวันคงตด้องรวักพระองคห์แลด้ว!”
พระเจด้าทรงเปป็น “พระบริดาแหยู่งความเมตตาทวันั้งหลาย” ไมยู่อาจมทความเมตตาไดด้หากปราศจากการเสทย

สละเพมืที่อไถยู่โทษ ความเมตตาของพระเจด้าไมยู่อาจถยกเปปิดเผยไดด้หากไมยู่มทพระบรุตรของพระองคห์และการ
สรินั้นพระชนมห์บนกางเขนนวันั้น และพระเจด้าผยด้ชอบธรรมองคห์หนนที่งททที่ทรงทสาใหด้เกริดหนทางหนนที่งเพมืที่อชยู่วยคนบาปททที่เลว



รด้ายใหด้รอด ดวังนวันั้นพระเจด้า ผยด้ประทานพระบรุตรของพระองคห์ จนงพริสยจนห์พระองคห์เองวยู่าเปป็น “พระบริดาแหยู่งความ
เมตตาทวันั้งหลาย” บางคนชอบคริดวยู่าพระเจด้าทรงเจด้าคริดเจด้าแคด้น แตยู่พระเยซยเจด้าทรงมทแตยู่ความรวัก ไมยู่ใชยู่เลย! พระ
เยซยไดด้ทรงสรินั้นพระชนมห์เปป็นเครมืที่องบยชาดด้วยความเตจ็มใจ ประทานพระองคห์เองเพมืที่อชดใชด้บาปของเราหรมือ? โอ ใชยู่
แลด้ว แตยู่กยู่อนอมืที่น “พระเจด้าทรงรวักโลกยริที่งนวัก จนพระองคห์ไดด้ประทานพระบรุตรททที่บวังเกริดมาองคห์เดทยวของพระองคห์”
อวับราฮวัมททที่ใจสลายไดด้ถวายอริสอวัคบรุตรของตนเพมืที่อเปป็นเครมืที่องบยชาฉวันใด พระเจด้าผยด้ซนที่งพระทวัยสลายกจ็ประทานพระ
บรุตรของพระองคห์เชยู่นกวัน ทรงมทพระทวัยกรรุณาและโหยหาคนบาปทรุกคน พระองคห์ทรงเปป็น “พระบริดาแหยู่งความ
เมตตาทวันั้งหลาย” ชยู่างเปป็นพระนามอวันไพเราะ! เนมืที่องจากพระองคห์ไดด้ประทานพระบรุตรของพระองคห์ในความ
เมตตา “พระองคห์พรด้อมกวับพระบรุตรนวันั้นจะไมยู่โปรดประทานสริที่งสารพวัดแกยู่พวกเราโดยไมยู่คริดคยู่าไดด้อยยู่างไร?” (รม.
 8:32) ความเมตตาของพระองคห์ไดด้รวับการเทริดทยนในเพลงสดรุดท 103:8-17:

“พระเยโฮวาหห์ทรงเปปีฝั่ยมดด้วยพระเมตตาและมทพระครุณ กรรินั้วชด้าและอรุดมดด้วยความเมตตา พระองคห์จะ
ไมยู่ทรงดรุวยู่าเสมอ และพระองคห์จะไมยู่กรรินั้วอยยยู่เปป็นนริตยห์ พระองคห์ไมยู่ไดด้ทรงกระทสาตยู่อพวกเราตามเรมืที่องบาปทวันั้งหลาย
ของพวกเรา และไมยู่ทรงสนองพวกเราตามบรรดาความชวัที่วชด้าของพวกเรา เพราะวยู่าฟป้าสวรรคห์สยงเหนมือแผยู่นดริน
โลกเทยู่าใด ความเมตตาของพระองคห์ททที่มทตยู่อบรรดาคนททที่ยสาเกรงพระองคห์กจ็ใหญยู่ยริที่งเทยู่านวันั้น ทริศตะววันออกไกลจาก
ทริศตะววันตกเทยู่าใด พระองคห์กจ็ทรงกสาจวัดบรรดาการละเมริดของพวกเราไปไกลจากพวกเราแลด้วเทยู่านวันั้น บริดา
สงสารบรุตรทวันั้งหลายของตนฉวันใด พระเยโฮวาหห์กจ็ทรงสงสารบรรดาคนททที่ยสาเกรงพระองคห์ฉวันนวันั้น เพราะพระองคห์
ทรงทราบโครงรยู่างของพวกเรา พระองคห์ทรงระลนกวยู่าพวกเราเปป็นผงคลทดริน สสาหรวับมนรุษยห์นวันั้น ววันทวันั้งหลายของ
เขาเปป็นเหมมือนอยยู่างหญด้า เขาเจรริญขนนั้นเหมมือนอยยู่างดอกไมด้แหยู่งทรุยู่งนา เพราะลมพวัดผยู่านมาเหนมือมวัน และมวันกจ็
จากไป และสถานททที่ของมวันจะไมยู่รยด้จวักมวันอทกตยู่อไป แตยู่ความเมตตาของพระเยโฮวาหห์นวันั้นดสารงอยยยู่ตวันั้งแตยู่นริรวันดรห์
กาลจนถนงนริรวันดรห์กาลตยู่อบรรดาคนททที่ยสาเกรงพระองคห์ และความชอบธรรมของพระองคห์ตยู่อหลานเหลน”

และในเพลงสดรุดทบทททที่ 136 พระคสา 26 ขด้อกจ็กลยู่าว 26 ครวันั้งวยู่า “เพราะความเมตตาของพระองคห์ดสารง
อยยยู่เปป็นนริตยห์” ชยู่างเปป็นความคริดททที่นสาพาเหลยู่ากวทและนวักดนตรทจรริง ๆ! “อวันความกรรุณาปรานท จะมทใครบวังควับกจ็
หาไมยู่ หลวัที่งมาเองเหมมือนฝนอวันชมืที่นใจ” เชคสเปปียรห์กลยู่าว

“พระบริดาแหยู่งความเมตตาทวันั้งหลาย!” ฉะนวันั้นพระเจด้าจนงทรงเปป็นพระบริดาททที่มทความสงสารแบบเดทยวกวับ
ททที่แมยู่คนหนนที่งมทตยู่อลยกนด้อยของเธอ พระบริดาแหยู่งความเมตตาทวันั้งหลายทรงใสยู่สวัญชาตญาณแหยู่การปกปป้องไวด้ในคน
และสวัตวห์ทรุกตนททที่เปป็นแมยู่

เมมืที่อวานนทนั้ผมเหจ็นมด้าตวัวเมทยตวัวหนนที่งพรด้อมกวับลยกมด้าขายาวตวัวหนนที่งททที่พนที่งเกริด มด้าตวัวอมืที่น ๆ มามรุงดย-แตยู่แมยู่มด้า
ตวัวนวันั้นพรุยู่งเขด้าใสยู่มด้าตวัวหนนที่งททที่เขด้ามาใกลด้เกรินไป หมรุนไปรอบ ๆ และเตะแรง ขวับไลยู่มด้าตวัวนวันั้นไปเสทย มวันอยยยู่ตรงกลาง
ระหวยู่างลยกมด้าตวัวนวันั้นกวับมด้าตวัวใดกจ็ตามททที่เขด้ามาใกลด้ลยกนด้อยของมวันมากเกรินไป เจด้ามด้าตวัวนด้อยททที่ขาเอนไปมา เพริที่ง
เกริดไมยู่กทที่ชวัที่วโมง กจ็จะเดรินตามแมยู่มด้าไปจากคอก แมยู่มด้าหวันหวัวไปครางเบา ๆ และไมยู่ยอมหยู่างไปถนงสริบฟรุตหากลยกมด้า
นวันั้นไมยู่เดรินตามมา ความรวักแบบแมยู่งวันั้นหรมือ? ความรวักของพระเจด้า! การปกปป้องตามสวัญชาตญาณงวันั้นหรมือ? “พระ
บริดาแหยู่งความเมตตาทวันั้งหลาย” ทรงสรด้างมวันขนนั้นมา นนั้สาตาทรุกหยดแหยู่งความสงสาร ทรุกความรวักททที่ยกโทษใหด้ ทรุก
การเลทนั้ยงดยททที่ใหด้แกยู่ผยด้ขวัดสน ลด้วนมาจาก “พระบริดาแหยู่งความเมตตาทวันั้งหลาย”



ผมไดด้อยู่านในรายชมืที่อคสาศวัพทห์ททที่ปรากฏในพระควัมภทรห์ขด้อแลด้วขด้อเลยู่า หลายสริบคสาทวัที่วพระควัมภทรห์ซนที่งกลยู่าวถนง
ความเมตตาเปป็นนริตยห์ของพระเจด้า ความเมตตาซนที่งสยงกวยู่าฟป้าสวรรคห์และลนกกวยู่าทะเล ความเมตตาททที่มทมาตวันั้งแตยู่นริ
รวันดรห์กาลไปถนงนริรวันดรห์กาล โอ “พระบริดาแหยู่งความเมตตาทวันั้งหลาย” ผยด้ทรงเปปีฝั่ยมสรุข

พระองคห์จนงทรงเปป็น “พระเจด้าแหยู่งการปลอบประโลมใจทรุกอยยู่าง” มนรุษยห์คนใดเลยู่าจะรวับการปลอบ
ประโลมใจไดด้โดยปราศจากบาปททที่รวับการยกโทษแลด้ว? หากเขาเผชริญความตายและการพริพากษาโดยรยด้วยู่าเขามท
ความผริด ถยกปรวับโทษ ถยกปรวับโทษอยยู่างไมยู่อาจจะหนทพด้นไดด้ เพราะวยู่าเขาเปป็นผยด้ททที่ตกตที่สา บาปหนา ชวัที่วชด้าและมท
ความผริด? โอ ไมยู่เลย คงไมยู่มทการปลอบประโลมใจเลยสสาหรวับมนรุษยห์คนใดหากพระเจด้าไมยู่ทรงเปป็นพระบริดาของ
พระเยซยครริสตห์เจด้าของเรา และทรงเปป็นพระบริดาแหยู่งความเมตตาทวันั้งหลาย ดวังนวันั้นบรรดาพระเมตตาของพระเจด้า
จนงทสาใหด้พระองคห์ทรงเปป็น “พระเจด้าแหยู่งการปลอบประโลมใจทรุกอยยู่าง” เชยู่นกวัน

หญริงททที่ตกตที่สาคนนวันั้นททที่ครุกเขยู่าลงและรด้องไหด้แทบพระบาทของพระเยซยในเรมือนของซทโมนในบด้านเบธานท
บวัดนทนั้สามารถกลวับไปบด้านพรด้อมกวับการปลอบประโลมใจอวันอยู่อนหวานททที่นางไดด้รวับการยกโทษแลด้ว! บวัดนทนั้คนบาป
ทรุกคนททที่นยู่าสวังเวชและตวัวสวัที่นผยด้วางใจในการสรินั้นพระชนมห์เพมืที่อไถยู่โทษของพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดสามารถมทสวันตริสรุขของ
พระเจด้าททที่เกรินความเขด้าใจทรุกอยยู่างไดด้ โอ พระบริดาแหยู่งความเมตตาทวันั้งหลายทรงเปป็น “พระเจด้าแหยู่งการปลอบ
ประโลมใจทรุกอยยู่าง”

พระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์เองทรงถยกเรทยกวยู่า “ผยด้ทรงปลอบประโลมใจ” โอ ผยด้ปลอบโยนททที่เสดจ็จมาอยยยู่เคทยง
ขด้างเพมืที่อชยู่วยเหลมือ ทรงยมืนอยยยู่ในททที่ของพระเยซย ทรงเขด้าในทรุกหด้องเกจ็บความลวับกวับเราในบรรดาความคริด ความ
ตวันั้งใจ ความฝฝน และความยรุยู่งยากของหวัวใจ พระองคห์ทรงเปป็นผยด้ชทนั้ทางในเวลากลางคมืน พระองคห์ทรงเปป็นผยด้ไขขด้อ
ลนกลวับทวันั้งหลาย พระองคห์ทรงเปป็นผยด้เตมือนความจสาของเราเกทที่ยวกวับคสาสอนเหลยู่านวันั้นของพระเยซยเจด้า พระองคห์ทรง
เปป็นผยด้ชยู่วยเหลมือของเราในการอธริษฐานรด้องทยลจากหวัวใจ พระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ของพระเจด้าทรงเปป็นผยด้ปลอบ
ประโลมใจ พระองคห์จนงทรงเปป็นตวัวแทนของ “พระเจด้าแหยู่งการปลอบประโลมใจทรุกอยยู่าง”

อริสยาหห์ 66:13 กลยู่าววยู่า “เหมมือนผยด้ททที่มารดาของตนปลอบประโลม เรากจ็จะปลอบประโลมพวกเจด้าเชยู่น
นวันั้น” ดวังนวันั้นการปลอบประโลมใจทรุกอยยู่างททที่พระเจด้าทรงใสยู่ไวด้ในดวงใจและอด้อมแขนในการประเลด้าประโลมอวัน
อยู่อนโยนของผยด้เปป็นแมยู่จนงมาจากพระเจด้า การปลอบประโลมใจทวันั้งหมดททที่โลกนทนั้จะใหด้ไดด้กจ็มทรากเหงด้าและแหลยู่งททที่มา
ของมวันอยยยู่ใน “พระเจด้าแหยู่งการปลอบประโลมใจทรุกอยยู่าง” ผยด้ทรงเปป็น “พระบริดาแหยู่งความเมตตาทวันั้งหลาย” 
และ “พระบริดาของพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา”

“ผยด้ทรงปลอบประโลมใจพวกเราในความทรุกขห์ยากทวันั้งสรินั้นของพวกเรา” (ขด้อ 4) ฉะนวันั้นมทการปลอบ
ประโลมใจสสาหรวับทรุกความเศรด้าโศกหรมือ? ไมยู่มทความทรุกขห์ใจใด ความเศรด้าใด ความทรุกขห์ลสาบากใดททที่เกรินกวยู่าการ
ปลอบโยนอวันอยู่อนหวานนวันั้นททที่พระเจด้าประทานใหด้หรมือ? ไมยู่มทเลย ไมยู่จสาเปป็นตด้องมทเลย! พระองคห์ทรงเปป็น 
“พระเจด้าแหยู่งการปลอบประโลมใจทรุกอยยู่าง” และพระองคห์ทรง “ปลอบประโลมใจพวกเราในความทรุกขห์ยากทวันั้ง
สรินั้นของพวกเรา” พระเยซยเจด้าตรวัสวยู่า “ในโลกนทนั้ทยู่านทวันั้งหลายจะประสบความทรุกขห์ยาก แตยู่จงชมืที่นใจเถริด เราชนะ
โลกแลด้ว” (ยอหห์น 16:33) ดาวริดจนงกลยู่าวดด้วยใจขอบพระครุณไดด้วยู่า “คนยากจนคนนทนั้ไดด้รด้องทยล และพระเยโฮวาหห์
ไดด้ทรงสดวับฟฝงเขา และไดด้ทรงชยู่วยเขาใหด้พด้นจากความยากลสาบากทวันั้งสรินั้นของเขา” (สดด. 34:6) และผยด้แตยู่งเพลง



สดรุดทททที่ไดด้รวับการดลใจทยู่านนทนั้กลยู่าววยู่า “พระเยโฮวาหห์ทรงอยยยู่ใกลด้คนทวันั้งหลายททที่มทใจแตกสลาย และทรงชยู่วยคน
เหลยู่านวันั้นททที่มทจริตวริญญาณสสานนกผริดใหด้รอด บรรดาความเจจ็บปวดรวดรด้าวของคนชอบธรรมมทมาก แตยู่พระเยโฮวาหห์
ทรงชยู่วยเขาออกมาใหด้พด้นจากสริที่งเหลยู่านวันั้นทวันั้งหมด” (สดด. 34:18,19)

โอ ใชยู่แลด้ว และพระสวัญญานวันั้นในเพลงสดรุดท 145:14 กจ็ไรด้ขทดจสากวัดจรริง ๆ: “พระเยโฮวาหห์ทรงประคอง
ทรุกคนททที่ลด้มลง และทรงพยรุงทรุกคนททที่โนด้มตวัวลงใหด้ลรุกขนนั้น”

ไมยู่มทววันใดททที่มมืดหมยู่นเกริน
ไมยู่มทคมืนใดททที่เนริที่นนานเกริน

แตยู่จริตวริญญาณททที่วางใจพระเยซย
จะพบบทเพลงใหด้ขวับขานสวักสวักแหยู่ง

และเราโอด้อวดไดด้วยู่า “แนยู่ททเดทยว ความดทและความเมตตาจะตริดตามขด้าพเจด้าไปตลอดววันทวันั้งหลายแหยู่ง
ชทวริตของขด้าพเจด้า” (สดด. 23:6)

“...เพมืที่อพวกเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหลยู่านวันั้นซนที่งมทความทรุกขห์ยากอยยู่างหนนที่งอยยู่างใดไดด้” (ขด้อ 
4) โอ ฉะนวันั้น มทเหตรุผลสสาหรวับความยากลสาบากใดกจ็ตามททที่เขด้ามา โลกใบเกยู่านทนั้ตด้องการการปลอบประโลมใจ 
“มนรุษยห์ททที่เกริดมาโดยผยด้หญริงกจ็อยยยู่แตยู่นด้อยววัน และเตจ็มไปดด้วยความยรุยู่งยาก” (โยบ 14:1) “มนรุษยห์กจ็เกริดมาเพมืที่อเจอ
กวับความยากลสาบาก เหมมือนอยยู่างประกายไฟยยู่อมปลริวขนนั้นบน” (โยบ 5:7) ผมืนดรินถยกแชยู่งสาปเพราะเหจ็นแกยู่
มนรุษยห์ ธาตรุเหลยู่านวันั้นซนที่งมทความหนาวเยจ็นสรุดขวันั้วและความรด้อนททที่แผดเผาและลมพวัดรรุนแรงและพายรุททที่โหมกระหนที่สา
มนรุษยห์เผชริญกวับความเปลทที่ยนแปลงททที่ไมยู่คาดคริดของโชคลาภ การทสาใหด้ผริดหววังของมริตรสหาย การทรยศหวักหลวัง
โดยคนเหลยู่านวันั้นททที่เราไวด้ใจ การไมยู่สวัมฤทธริธิ์ผลของเจตนาททที่ดทของเรา การเกริดขนนั้นซนั้สา ๆ และการรวังควานของบาป
และการทดลองและจริตสสานนกผริดชอบ โอ มนรุษยห์ทรุกแหยู่งหนตด้องการการปลอบประโลมใจ เราจนงตด้องปลอบ
ประโลมใจคนเหลยู่านวันั้นททที่อยยยู่รอบตวัวเราดด้วยการปลอบประโลมใจนวันั้นซนที่งพระเจด้าประทานใหด้แกยู่เราแลด้ว

พระเยซยเจด้าไดด้เสดจ็จเขด้ามาในโลกนทนั้ “เพมืที่อรวักษาคนททที่ชอกชนั้สาระกสาใจ” (อสย. 61:1; ลยกา 4:18)
และพระเจด้าองคห์นริรวันดรห์นวันั้น “พระบริดาแหยู่งความเมตตาทวันั้งหลาย” ววันหนนที่งจะทรง “เชจ็ดนนั้สาตาทรุก ๆ 

หยดจากตาของพวกเขา” (วว. 21:4) แตยู่จนกวยู่าจะถนงเวลานวันั้นครริสเตทยนทรุกคนควรมทงานรวับใชด้อวันอยู่อนหวานใน
การปลอบประโลมใจ

ศาสดาพยากรณห์อริสยาหห์รด้องประกาศวยู่า “เจด้าทวันั้งหลายจงเลด้าโลม เจด้าทวันั้งหลายจงเลด้าโลมประชากรของ
เรา” พระเจด้าของเจด้าทวันั้งหลายตรวัส” (อสย. 40:1) และเกทที่ยวเนมืที่องกวับการเปลทที่ยนแปลงในการเปป็นขนนั้นจากตาย
และการรวบรวมและการไดด้พบกวับคนททที่เรารวักอทกและพบกวับพระครริสตห์ในการรวับขนนั้นนวันั้น เราไดด้รวับคสาบวัญชาวยู่า 
“เหตรุฉะนวันั้นจงปลอบประโลมกวันและกวันดด้วยถด้อยคสาเหลยู่านทนั้เถริด” (1 ธส. 4:18)

พระเจด้าทรงหมายความวยู่านวักเทศนห์ทรุกคนและครยทรุกคนตด้องถยกนสาพาดด้วยความเหจ็นอกเหจ็นใจ พระเจด้า
ทรงประสงคห์ใหด้บริดาผยด้นวันั้นมทความสงสารตยู่อบรุตรนด้อยททที่หลงหาย

หลายปปีกยู่อนผมไดด้เหจ็นโฆษณาตวัวหนนที่งในคอลวัมนห์สยู่วนบรุคคลของหนวังสมือพริมพห์ Chicago Tribune ซนที่ง
กลยู่าววยู่า “เอจ็มมยู่า กลวับบด้านเถอะนะ เราใหด้อภวัยทรุกอยยู่างแลด้ว แมยู่ปฝ่วยและเรทยกหาลยก กลวับบด้านเถอะนะ” นวัที่นคมือ



การปลอบประโลมใจแบบททที่เราตด้องการ การปลอบประโลมใจสสาหรวับผยด้คนททที่ทสาบาป การปลอบประโลมใจ
สสาหรวับคนเหลยู่านวันั้นททที่พลาดพลวันั้ง การปลอบประโลมใจสสาหรวับคนเหลยู่านวันั้นททที่ถยกละเลยและยากจน การปลอบ
ประโลมใจสสาหรวับคนเหลยู่านวันั้นททที่เผชริญความตาย การปลอบประโลมใจสสาหรวับคนเหลยู่านวันั้นในความทรุกขห์เขจ็ญแหยู่ง
ความยากจนและการทสางานหนวัก การปลอบประโลมใจสสาหรวับใจเหลยู่านวันั้นททที่เลมือดไหลเพราะความเปลทที่ยวเหงา 
ดวังนวันั้นขอใหด้เรานสา “พระเจด้าแหยู่งการปลอบประโลมใจทรุกอยยู่าง” ไปถนงทรุกคนเหลยู่านวันั้นททที่อยยยู่รอบตวัวเรา

มวันชยู่างวริเศษมริใชยู่หรมือททที่พระเจด้าทรงมทการปลอบประโลมใจสสาหรวับทรุกความเศรด้าโศกและททที่เราครริสเตทยน
ทวันั้งหลายมทการปลอบประโลมใจนทนั้ททที่ผยด้คนตด้องการ?

นวัที่นหมายความวยู่าอวัครทยตทยู่านนทนั้ตด้องยากจนเมมืที่อคนอมืที่น ๆ มวัที่งมทมริใชยู่หรมือ เพราะเขาตด้องปลอบประโลมใจ
คนเปป็นอวันมาก? วยู่าอวัครทยตเปาโลบางครวันั้งตด้องถยกนวับวยู่าอยู่อนแอเมมืที่อผยด้อมืที่นเขด้มแขจ็ง? วยู่าเขาตด้องถยกดยแคลน ถยกใสยู่
รด้าย และถยกจองลด้างจองผลาญ และบางครวันั้งกจ็หริวโหย บางครวันั้งกจ็เผชริญภวัยเรมือแตก บางครวันั้งกจ็ตยู่อสยด้กวับพวกสวัตวห์ปฝ่า
แหยู่งเมมืองเอเฟซวัส บางครวันั้งกจ็ถยกทรยศโดยพทที่นด้องเททยมเทจ็จ บางครวันั้งกจ็ถยกโบยตทหลายทท เพราะวยู่าเขาจะตด้องปลอบ
ประโลมใจผยด้อมืที่นดด้วยการปลอบประโลมใจนวันั้นททที่เขาไดด้รวับ? พระเจด้าทรงมทการปลอบโยนใหด้แกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่ไดด้รวับ
ความยากลสาบากหากเราเตจ็มใจททที่จะรวับการปลอบประโลมใจนวันั้นของพระครริสตห์

ผมไดด้ยมืนอยยยู่ขด้างเตทยงผยด้ปฝ่วยใกลด้ตายมานวักตยู่อนวัก และผมไดด้พยายามททที่จะปลอบประโลมใจผยด้คนมากมาย
ททที่ทรุกขห์โศก ผมไดด้ยมืนอยยยู่ขด้างผยด้เปป็นททที่รวักหลายคนททที่โศกเศรด้ารอบหลรุมศพททที่เปปิดรอ ผมจสาตอนนวันั้นไดด้ เมมืที่อผมอายรุยวัง
ไมยู่ถนงหกขวบดท ผมไดด้ยมืนอยยยู่ขด้างหลรุมศพของครุณแมยู่ของผม อด้อมแขนของครุณพยู่อผมโอบรอบเดจ็กชายตวัวนด้อยสอง
คนททที่ตด้องกสาพรด้าและเดจ็กสาวตวัวนด้อยสองคนททที่ตด้องกสาพรด้า เราครุกเขยู่าลงขด้างหลรุมศพนวันั้นซนที่งเปป็นททที่ ๆ พวกเขาวาง
รยู่างอวันเปป็นททที่รวักของครุณแมยู่ของผมลงไป โอ ผมไดด้รวับการปลอบประโลมใจสสาหรวับตวัวเอง และผมสามารถสยู่งตยู่อ
การปลอบประโลมใจนวันั้นไปสยยู่ผยด้อมืที่นไดด้

เปาโลมทภาระและความยากลสาบากมากมาย เขาเกมือบตายในแควด้นเอเชทย เขา “ถยกกดดวันอยยู่างเหลมือ
ขนาด อยยู่างเกรินกสาลวัง จนพวกเราหมดหววังวยู่าจะมทชทวริตอยยยู่ตยู่อไปดด้วยซนั้สา” (ขด้อ 8) เขารยด้สนกถนงคสาตวัดสรินแหยู่งความ
ตายในตวัวเองเพราะนานมาแลด้วเขาไดด้ตวันั้งปณริธานวยู่า “ขด้าพเจด้าตายทรุกววัน” และเขาทราบวยู่าแมด้กระทวัที่งในชทวริต ววัน
แลด้วววันเลยู่า เขาตด้องการพละกสาลวังนวันั้น การชยู่วยใหด้รอดพด้นนวันั้นของพระเจด้าองคห์หนนที่งผยด้ทรงทสาใหด้คนตายเปป็นขนนั้น ดวัง
นวันั้นพระเจด้าจนงทรงชยู่วยเปาโลใหด้รอดพด้นและบวัดนทนั้เขาสามารถบอกคนอมืที่นไดด้เกทที่ยวกวับพระเจด้าองคห์หนนที่งผยด้ทรงชยู่วยใหด้
รอดพด้นและตอบคสาอธริษฐาน

ความเจจ็บปฝ่วยของเปาโลไดด้ถยกนสามาเพราะภาระและความหยู่วงใยของเขาเกทที่ยวกวับงานนวันั้นไหม? ใน
ระหวยู่างการอธริษฐานและการทสางานทวันั้งววันทวันั้งคมืนของเขา? ความหยู่วงใยอวันบรริสรุทธริธิ์ททที่เขารยด้สนกกจ็ถยกบยู่งชทนั้โดยภาระ
ของเขาในเรมืที่องบาปททที่ไมยู่ถยกตสาหนริททที่เมมืองโครรินธห์ (1 คร. 5) และการแตกแยกตยู่าง ๆ ของพวกเขา การทะเลาะ
เบาะแวด้งของพวกเขาในเรมืที่องอาหารททที่ถวายแกยู่รยปเคารพ คสาสอนผริดเรมืที่องการพยดภาษาตยู่าง ๆ ของพวกเขา การ
ฟป้องรด้องกวันของพวกเขา เขามทภาระททที่คลด้ายกวันแลด้วเพราะชาวแควด้นกาลาเททย ซนที่งถยกพวกถมือศาสนายริวนสาใหด้หลง
ผริด และงานของเปาโลกจ็ถยกคนเหลยู่านทนั้ทสาลายความนยู่าเชมืที่อถมือไปเยอะและถยกยกเลริกไปบางสยู่วน ตามททที่ครุณเหจ็นใน
กาลาเททย บทททที่ 1



ฉะนวันั้น เหตรุผลเดทยวกวันสสาหรวับหนามในเนมืนั้อของเปาโล (2 คร. 12:1-7) กจ็อาจเปป็นเหตรุผลหนนที่งททที่พระเจด้า
ทรงมทสสาหรวับชยู่วงเวลาททที่ทสาใหด้ถยู่อมใจนทนั้แหยู่งความอยู่อนแอ ความเจจ็บปฝ่วย และกระทวัที่งความทด้อใจ เปาโลอาจถยก
บทบควันั้นในดด้านจริตใจเหลมือเกรินจนเขาถนงจรุดททที่จะประสาทเสทย เขาคริดวยู่าเขาคงตด้องตายแลด้ว หรมือวยู่านทที่เปป็นสยู่วนหนนที่ง
ของโอกาสเดทยวกวันนวันั้นเมมืที่อการยกชยอวันยริที่งใหญยู่นวันั้นถยกตามมาโดยหนามในเนมืนั้อนวันั้น?

แตยู่เปาโลดสาเนรินชทวริตอยยยู่ภายใตด้คสาตวัดสรินแหยู่งความตายทรุกววัน เขากลยู่าวไปแลด้ววยู่า “ขด้าพเจด้าตายทรุกววัน”
(1 คร. 15:31) เขารยด้วยู่าเขาไมยู่อาจวางใจในตวัวเองไดด้แตยู่ในพระเจด้าผยด้ทรงทสาใหด้คนตายเปป็นขนนั้น และดวังนวันั้นพระเจด้า
จนงทรงชยู่วยเปาโลใหด้รอดพด้นและทรงฟฟฟื้นฟยสภาพเขาอทก และเขามทความมวัที่นใจวยู่า “พระองคห์จะยวังทรงชยู่วยพวกเรา
ใหด้พด้นอทก”

______________
ขจ้อ 11-14:

1:11 พวกทยู่านกจ็ชยู่วยกวันดด้วยโดยการอธริษฐานเพมืที่อ
พวกเรา เพมืที่อวยู่าเพราะของประทานททที่ไดด้ประทาน
แกยู่พวกเราผยู่านทางคนเปป็นอวันมาก การ
ขอบพระครุณจะไดด้ถยกถวายใหด้โดยคนเปป็นอวันมาก
เพราะเหจ็นแกยู่พวกเรา
1:12 ดด้วยวยู่าความปปีตริยรินดทของพวกเรากจ็คมือสริที่งนทนั้ คสา
พยานแหยู่งใจวรินริจฉวัยผริดและชอบของพวกเรา ททที่
กระทสาในความซมืที่อตรงและความจรริงใจในทางของ
พระเจด้า มริใชยู่ดด้วยปฝญญาฝฝ่ายเนมืนั้อหนวัง แตยู่โดย
พระครุณของพระเจด้า พวกเราไดด้มทการประพฤตริของ

พวกเราในโลกนทนั้ และยริที่งกวยู่านวันั้นมากเทยู่าใดตยู่อพวก
ทยู่าน
1:13 ดด้วยวยู่าพวกเราไมยู่เขทยนสริที่งอมืที่น ๆ ถนงพวกทยู่าน 
นอกจากททที่พวกทยู่านอยู่านหรมือรวับรยด้ และขด้าพเจด้ากจ็
วางใจวยู่าพวกทยู่านจะรวับรยด้จนถนงททที่สรุดปลาย
1:14 ตามททที่พวกทยู่านรวับรยด้พวกเราบด้างแลด้วเชยู่นกวัน 
วยู่าพวกเราเปป็นความปปีตริยรินดทของพวกทยู่าน คมือ
เหมมือนกวับททที่พวกทยู่านเปป็นความปปีตริยรินดทของพวก
เราเชยู่นกวันในววันของพระเยซยเจด้า

ทจัศนคตริอจันอล่อนโยนของเปาโลททที่มทตล่อ
เหลล่าครริสเตทยนชาวโครรินธธ

“พวกทยู่านกจ็ชยู่วยกวันดด้วยโดยการอธริษฐาน…” (ขด้อ 11) โอ เปาโลพนที่งพาคสาอธริษฐานเหลยู่านวันั้นของผยด้คน
ของพระเจด้า เขาพนที่งพาคสาอธริษฐานของฟปีเลโมนสสาหรวับการชยู่วยเขาใหด้รอดพด้นจากครุกและการททที่เขาจะไดด้มาหา
มริตรสหายของเขาอทก (ฟปีเลโมน 22) เขาแสวงหาคสาอธริษฐานของครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นอยยู่างจรริงจวังผยด้ซนที่งเขาเขทยนไป
ถนงในจดหมายฝากหลายฉบวับของเขา ตามททที่เราเหจ็นในเอเฟซวัส 6:18,19; โคโลสท 4:31; ฟปีลริปปปี 1:27; 2 เธสะ
โลนริกา 3:1 เขาเตมือนใจคนเหลยู่านวันั้นททที่อยู่านหลายตยู่อหลายหนวยู่าเขาอธริษฐานเผมืที่อผยด้เชมืที่อเหลยู่านทนั้และคนอมืที่น ๆ ทรุกววัน
(รม. 15:30; กท. 4:19; อฟ. 1:16; 3:14; ฟป. 1:3,4; คส. 1:3,9; 2:1; 1 ธส. 1:3; 3:6; 2 ธส. 1:11; 2:13; 2 
ทธ. 1:3 และ ฟม. 4)

ถด้าคนเปป็นอวันมากอธริษฐานเผมืที่อเขา พระพรของพระเจด้าในการไดด้เขากลวับคมืนมากจ็จะเปป็นพระพรแกยู่คน
เปป็นอวันมาก และหลายคนกจ็จะขอบครุณพระเจด้า เขากลยู่าว

จงหมายเหตรุความเรทยบงยู่ายและสริทธริอสานาจของการเทศนาของเปาโล (ขด้อ 12) ซนที่งไมยู่พนที่งสตริปฝญญาของ



มนรุษยห์แตยู่พยดเฉพาะตามททที่พระวริญญาณของพระเจด้าทรงนสาอยยู่างชวัดเจน จดจยู่ออยยยู่ททที่เรมืที่องหลวัก โอ เขากสาลวังคริดถนง
คสาปฏริญาณนวันั้นททที่เขาใหด้ไวด้ในความกลวัวและการตวัวสวัที่นเมมืที่อเขามาถนงเมมืองโครรินธห์ครวันั้งแรก (1 คร. 2:1-5) บางคน
อาจสงสวัยในตอนแรก แตยู่บวัดนทนั้ยอมรวับการเทศนาของเขาแลด้ววยู่ามาพรด้อมกวับสริทธริอสานาจของพระเจด้า (ขด้อ 12) 
พวกเขาทสาเชยู่นนวันั้นในเมมืองเธสะโลนริกา (1 ธส. 2:13) และเปาโลไดด้เทศนาททที่นวัที่นในฤทธริธิ์เดชพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ 
(1 ธส. 1:5,6)

เปาโลตวันั้งตาคอยการเปป็นขนนั้นจากตายอวันเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทนวันั้นและบสาเหนจ็จเหลยู่านวันั้น เมมืที่อนวันั้นในววันของพระ
ครริสตห์เหลยู่าผยด้เชมืที่อของเขากจ็จะเปป็นความชมืที่นชมยรินดทของเขา ขด้อ 14 กลยู่าว เขากลยู่าวเชยู่นกวันใน 2 โครรินธห์ 11:2 วยู่า 
“เพราะวยู่าขด้าพเจด้าหวงแหนพวกทยู่านดด้วยความหวงแหนตามทางของพระเจด้า เพราะวยู่าขด้าพเจด้าไดด้หมวันั้นพวกทยู่าน
ไวด้กวับสามทผยด้เดทยว เพมืที่อขด้าพเจด้าจะถวายพวกทยู่านใหด้เปป็นเหมมือนหญริงพรหมจารทบรริสรุทธริธิ์คนหนนที่งแดยู่พระครริสตห์” ใน
ฟปีลริปปปี 2:16 เปาโลกลยู่าววยู่า “โดยชยพระวจนะแหยู่งชทวริตออกไปขด้างหนด้า เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้ปปีตริยรินดทในววันของพระ
ครริสตห์วยู่า ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้วริที่งเปลยู่า ๆ และไมยู่ไดด้ทสางานหนวักโดยเปลยู่าประโยชนห์” ดวังนวันั้น ขณะตวันั้งตาคอยววันมอบ
มงกรุฎอวันเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทนวันั้นเมมืที่อพระครริสตห์จะเสดจ็จมา เปาโลเรทยกเหลยู่าครริสเตทยนชาวฟปีลริปปปีอยยู่างมรุยู่งหววังวยู่า “เปป็น
ททที่ปปีตริยรินดทและเปป็นมงกรุฎของขด้าพเจด้า” (ฟป. 4:1) เหลยู่าผยด้เชมืที่อททที่เมมืองเธสะโลนริกาถยกเตมือนใจเชยู่นกวันวยู่า “เพราะ
อะไรเลยู่าเปป็นความหววัง หรมือความปปีตริยรินดท หรมือมงกรุฎแหยู่งความปปีตริยรินดทของพวกเรา กจ็มริใชยู่ทยู่านทวันั้งหลายตยู่อเบมืนั้อง
พระพวักตรห์พระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเราหรอกหรมือ ในตอนททที่พระองคห์เสดจ็จมา” (1 ธส. 2:19)

พระเยซยเจด้าไดด้สรินั้นพระชนมห์และรวับการปลอบประโลมใจในความมวัที่นใจอวันแสนหวานเกทที่ยวกวับความ
ชมืที่นบานอวันแสนวริเศษททที่พระองคห์จะทรงมทเมมืที่อเหลยู่าวริสรุทธริชนททที่รวับสงยู่าราศทถยกรวบรวมเขด้าดด้วยกวัน ฮทบรย 12:2 จนง
กลยู่าววยู่า “โดยจวับจด้องททที่พระเยซย ผยด้ใหด้กสาเนริดความเชมืที่อของพวกเราและผยด้ทรงทสาใหด้ความเชมืที่อของพวกเราสสาเรจ็จ ผยด้
ซนที่งเพราะเหจ็นแกยู่ความปปีตริยรินดทททที่ทรงตวันั้งไวด้ตยู่อพระพวักตรห์พระองคห์นวันั้น ไดด้ทรงทนเอากางเขน โดยทรงเหยทยดหยาม
ความละอายนวันั้น…” และอริสยาหห์ 53:11 สวัญญาวยู่า “ทยู่านจะเหจ็นความลสาบากเจจ็บปวดแหยู่งจริตวริญญาณของทยู่าน 
และจะพอใจ” ในยอหห์น 4:31-34 เราพบวยู่าพระเยซยทรงชมืที่นบานยริที่งนวักกวับการกลวับใจเชมืที่อของหญริงชาวสะมาเรทย
คนนวันั้นจนพระองคห์ปฏริเสธททที่จะรวับประทาน พระองคห์ตรวัสวยู่า “อาหารของเราคมือการกระทสาตามนนั้สาพระทวัยของ
พระองคห์ผยด้ไดด้ทรงสยู่งเรามา และเพมืที่อทสาใหด้งานของพระองคห์สสาเรจ็จ”

คสาอรุปมาเรมืที่องแกะหลงกจ็ใชด้ใจความหลวักนทนั้เชยู่นกวัน พระองคห์ตรวัสถนงผยด้เลทนั้ยงแกะคนนวันั้น ซนที่งเปป็นตวัวแทนของ
พระเยซยวยู่า “และเมมืที่อเขาพบแกะตวัวนวันั้นแลด้ว เขากจ็วางมวันไวด้บนไหลยู่ของเขา โดยมทความปปีตริยรินดท และเมมืที่อเขามา
ถนงบด้านแลด้ว เขากจ็เรทยกพวกมริตรสหายของตนและเพมืที่อนบด้านทวันั้งหลายใหด้มาพรด้อมกวัน โดยกลยู่าวแกยู่พวกเขาวยู่า
 ‘จงปปีตริยรินดทกวับขด้าพเจด้าเถริด เพราะขด้าพเจด้าไดด้พบแกะของขด้าพเจด้าซนที่งหายไปนวันั้นแลด้ว’” (ลยกา 15:5,6) และมริตร
สหายและเพมืที่อนบด้านเหลยู่านวันั้นในสวรรคห์เปป็นใครเลยู่า? พระคสาขด้อถวัดมาบอกเราวยู่าพวกเขาเปป็นตวัวแทนของวริสรุทธริ
ชนทรุกคน “เชยู่นนวันั้นแหละ จะมทความปปีตริยรินดทในสวรรคห์เพราะคนบาปคนเดทยวททที่กลวับใจเสทยใหมยู่ มากกวยู่าคนชอบ
ธรรมเกด้าสริบเกด้าคนซนที่งไมยู่ตด้องการกลวับใจเสทยใหมยู่” โอ ใชยู่แลด้ว บวัดนทนั้ในสวรรคห์ พระเยซยทรงชมืที่นชมยรินดทกวับเหลยู่าวริ
สรุทธริชนของพระองคห์เพราะจริตวริญญาณทวันั้งหลายททที่รวับความรอด แตยู่มวันจะเปป็นความชมืที่นบานขนาดไหนสสาหรวับ
พระเยซยและวริสรุทธริชนทวันั้งปวงเมมืที่อคนเหลยู่านวันั้นททที่เราไดด้ชนะมาถนงพระครริสตห์และนสามาเพมืที่อรยด้จวักพระองคห์ไดด้พบกวับ



เราหลวังจากเวลาแหยู่งการเปป็นขนนั้นจากตายนวันั้น เมมืที่อนวันั้นคสาสวัญญาของดานริเอล 12:3 กจ็จะเปป็นจรริง “และบรรดาคน
ททที่มทสตริปฝญญาจะสยู่องแสงเหมมือนความสวยู่างจด้าแหยู่งทด้องฟป้า และบรรดาผยด้ททที่หวันคนเปป็นอวันมากมาสยยู่ความชอบธรรม
จะเหมมือนอยยู่างดวงดาวทวันั้งหลายเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์” 

__________________
ขจ้อ 15-24:

1:15 และในความไวด้เนมืนั้อเชมืที่อใจนทนั้ ขด้าพเจด้าไดด้
ประสงคห์วยู่าจะมาถนงพวกทยู่านกยู่อน เพมืที่อพวกทยู่านจะ
ไดด้ประโยชนห์ททที่สอง
1:16 และเพมืที่อจะผยู่านพวกทยู่านเขด้าไปยวังแควด้นมาซริ
โดเนทย และเพมืที่อจะออกจากแควด้นมาซริโดเนทยมาหา
พวกทยู่านอทก และขอใหด้พวกทยู่านสยู่งไปในการเดริน
ทางของขด้าพเจด้าไปยวังแควด้นยยเดทย
1:17 เหตรุฉะนวันั้นเมมืที่อขด้าพเจด้าไดด้ตวันั้งใจไวด้วยู่าจะทสา
อยยู่างนวันั้น ขด้าพเจด้าใชด้การโลเลหรมือ หรมือสริที่งทวันั้งหลาย
ททที่ขด้าพเจด้ามรุยู่งหมาย ขด้าพเจด้ามรุยู่งหมายตามเนมืนั้อหนวัง
หรมือ เพมืที่อวยู่ากวับขด้าพเจด้านวันั้นจะมท ใชยู่ ๆ และไมยู่ ๆ
1:18 แตยู่พระเจด้าทรงเปป็นความจรริงฉวันใด ถด้อยคสา
ของพวกเราตยู่อพวกทยู่านกจ็มริใชยู่ ใชยู่ ๆ และไมยู่ ๆ ฉวัน
นวันั้น
1:19 เพราะวยู่าพระบรุตรของพระเจด้า พระเยซยครริสตห์
ผยด้ซนที่งไดด้ถยกประกาศในทยู่ามกลางพวกทยู่านโดยพวก
เรา คมือโดยขด้าพเจด้า และสริลวานวัส และทริโมธท กจ็มริไดด้
ทรงเปป็น ใชยู่ ๆ และไมยู่ ๆ แตยู่ในพระองคห์นวันั้นลด้วนแตยู่ 

ใชยู่ ทวันั้งสรินั้น
1:20 เพราะวยู่าบรรดาพระสวัญญาของพระเจด้าใน
พระองคห์กจ็เปป็น ใชยู่ และในพระองคห์เปป็น เอเมน เพมืที่อ
เปป็นททที่ถวายสงยู่าราศทแดยู่พระเจด้าโดยพวกเรา
1:21 บวัดนทนั้ผยด้ซนที่งทรงตวันั้งพวกเราพรด้อมกวับพวกทยู่านไวด้
ในพระครริสตห์ และไดด้ทรงเจริมพวกเราไวด้นวันั้น กจ็คมือ
พระเจด้า
1:22 ผยด้ทรงประทวับตราพวกเราไวด้ และประทานคยู่า
มวัดจสาของพระวริญญาณไวด้ในใจทวันั้งหลายของพวก
เราดด้วย
1:23 ยริที่งกวยู่านวันั้น ขด้าพเจด้าขอพระเจด้าทรงเปป็นพยาน
ฝฝ่ายจริตใจของขด้าพเจด้าวยู่า เพมืที่อจะงดโทษพวกทยู่านไวด้
กยู่อน ขด้าพเจด้าจนงยวังไมยู่ไดด้มาถนงเมมืองโครรินธห์
1:24 ไมยู่ใชยู่เพราะเหตรุวยู่าพวกเรามทอสานาจเหนมือ
ความเชมืที่อของพวกทยู่าน แตยู่เปป็นบรรดาผยด้ชยู่วยเหลมือ
ในเรมืที่องความชมืที่นบานของพวกทยู่าน เพราะวยู่าโดย
ความเชมืที่อ พวกทยู่านตวันั้งมวัที่นคงอยยยู่

การไปเยมือนเมมืองโครรินธธครจันื้งถจัดไปของเปาโลถถูกพถูดถนง
พวกเขาจะตด้อนรวับเขาไวด้ จะรวับรยด้สริทธริอสานาจของเขา จะรวับคสาสวัที่งตยู่าง ๆ ของเขา ตามททที่เขาหววังในขด้อ 

13 และ 14 เปาโลตวันั้งตาคอยการเทศนาใหด้พวกเขาฟฝงอทก ระลนกถนงชยู่วงเวลากวยู่าสริบแปดเดมือนนวันั้นแหยู่งพระพร
มหาศาล เมมืที่อพวกยริวและคนตยู่างชาตริกลรุยู่มใหญยู่ไดด้หวันมาหาองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า จนรวมกวันเปป็นครริสตจวักรนวันั้น

เขาวางแผนวยู่าจะ “ผยู่านพวกทยู่านเขด้าไปยวังแควด้นมาซริโดเนทย และเพมืที่อจะออกจากแควด้นมาซริโดเนทยมาหา
พวกทยู่านอทก” (ขด้อ 16) แควด้นมาซริโดเนทยคมือประเทศกรทซตอนเหนมือ สยู่วนตอนใตด้ ซนที่งรวมกรรุงเอเธนสห์และเมมืองโค
รรินธห์เขด้าไวด้ดด้วย คมือแควด้นอาคายา เขาจะยด้อนขนนั้นไปยวังแควด้นมาซริโดเนทย และเราคริดวยู่า เหมมือนในการเดรินทาง
รอบแรกไปททที่นวัที่น เขาจะไปเยทที่ยมเมมืองฟปีลริปปปี ตยู่อดด้วยเมมืองเธสะโลนริกา ตยู่อดด้วยเมมืองเบโรอา และลงมาตามเสด้น
ทางบกผยู่านเขด้าในกรรุงเอเธนสห์จนถนงเมมืองโครรินธห์



เขาไมยู่อยากใหด้พวกเขาถมือวยู่าการมาของเขาเปป็นเรมืที่องเลยู่น ๆ เขาไมยู่ไดด้มาเพมืที่อจะออมชอมเกทที่ยวกวับขด้อ
ปฏริบวัตริททที่ชวัดเจนเหลยู่านวันั้นของเขาและคสาตสาหนริเหลยู่านวันั้นของจดหมายฉบวับแรกถนงชาวโครรินธห์ มทสริทธริอสานาจททที่แนยู่ชวัด
และแนยู่นอนเกทที่ยวกวับการเทศนาทวันั้งหมดของเปาโล พระเจด้าไดด้ทรงเจริมตวันั้งเขา (ขด้อ 21 และ 22) และพวกเขาตด้อง
คาดหววังคสาสวัที่งตยู่าง ๆ ททที่หนวักแนยู่นและมวัที่นคงจากเปาโล จนถนงตอนนทนั้เขาไดด้ชะลอการมา เขาบอกเราในขด้อ 23 
เพมืที่อททที่เขาจะไดด้ไมยู่ตด้องนสาการพริพากษาบางอยยู่างของพระเจด้ามาสยยู่พวกเขาเพราะความไมยู่เชมืที่อฟฝงของพวกเขา

เปาโลไมยู่ใชยู่ผยด้เผดจ็จการ เขาไมยู่ไดด้พยดเพมืที่อตวัวเองแตยู่เพมืที่อพระเจด้าและพรด้อมกวับสริทธริอสานาจของพระเจด้า (ขด้อ
24) 



2 โครรินธธ 2
ขจ้อ 1-11:

2:1 แตยู่ขด้าพเจด้าไดด้ตวันั้งใจสริที่งนทนั้ไวด้กวับตนเองวยู่า ขด้าพเจด้า
จะไมยู่มาหาพวกทยู่านอทกในความหนวักใจ
2:2 เพราะวยู่าถด้าขด้าพเจด้าทสาใหด้พวกทยู่านเสทยใจ แลด้ว
ผยด้ใดเลยู่าเปป็นผยด้ททที่จะทสาใหด้ขด้าพเจด้าดทใจ เวด้นแตยู่คน
เดทยวกวันกวับททที่ถยกทสาใหด้เสทยใจโดยขด้าพเจด้า
2:3 และขด้าพเจด้าไดด้เขทยนสริที่งอวันเดทยวกวันนทนั้มาถนงพวก
ทยู่าน เกรงวยู่าเมมืที่อขด้าพเจด้ามาแลด้ว ขด้าพเจด้าจะมทความ
เสทยใจจากคนเหลยู่านวันั้น ผยด้ซนที่งควรจะทสาใหด้ขด้าพเจด้าปปีตริ
ยรินดท โดยมทความไวด้เนมืนั้อเชมืที่อใจในพวกทยู่านทรุกคนวยู่า 
ความชมืที่นบานของขด้าพเจด้ากจ็เปป็นความชมืที่นบานของ
พวกทยู่านทรุกคน
2:4 ดด้วยวยู่าจากความทรุกขห์มากมายและความปวด
รด้าวแหยู่งใจ ขด้าพเจด้าไดด้เขทยนถนงพวกทยู่านดด้วยนนั้สาตา
ไหลมากมาย มริใชยู่เพมืที่อพวกทยู่านควรจะทรุกขห์ใจ แตยู่
เพมืที่อพวกทยู่านจะไดด้รยด้จวักความรวักซนที่งขด้าพเจด้ามทอยยู่าง
บรริบยรณห์มากขนนั้นตยู่อพวกทยู่าน
2:5 แตยู่ถด้าผยด้ใดกยู่อใหด้เกริดความทรุกขห์ใจ ผยด้นวันั้นกจ็มริไดด้
ทสาใหด้ขด้าพเจด้าเปป็นทรุกขห์ใจฝฝ่ายเดทยว แตยู่บางคนใน
พวกทยู่านดด้วย เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไมยู่กดดวันพวกทยู่านจน

เกรินไป
2:6 การลงโทษนทนั้กจ็เพทยงพอแลด้วสสาหรวับคนเชยู่นนวันั้น 
ซนที่งคนเปป็นอวันมากไดด้กระทสา
2:7 ดวังนวันั้นตรงกวันขด้าม พวกทยู่านควรจะยกโทษใหด้ผยด้
นวันั้น และปลอบประโลมใจเขาตยู่างหาก เกรงวยู่า
บางททคนเชยู่นนวันั้นจะถยกกลมืนเขด้าไปดด้วยความทรุกขห์
เหลมือลด้น
2:8 ดวังนวันั้น ขด้าพเจด้าขอวริงวอนพวกทยู่านวยู่า ใหด้พวก
ทยู่านยมืนยวันความรวักของพวกทยู่านตยู่อคนนวันั้น
2:9 เพราะเหตรุนทนั้เองขด้าพเจด้าจนงไดด้เขทยนมาดด้วย เพมืที่อ
ขด้าพเจด้าจะทราบขด้อพริสยจนห์ของพวกทยู่านวยู่า พวก
ทยู่านจะเชมืที่อฟฝงในทรุกประการหรมือไมยู่
2:10 พวกทยู่านจะยกโทษสริที่งใด ๆ ใหด้ผยด้ใด ขด้าพเจด้ากจ็
ยกโทษใหด้ดด้วย เพราะวยู่าถด้าขด้าพเจด้าไดด้ยกโทษสริที่งใด 
ๆ ขด้าพเจด้าไดด้ยกโทษใหด้ผยด้นวันั้น เพราะเหจ็นแกยู่พวก
ทยู่านขด้าพเจด้าไดด้ยกโทษสริที่งนวันั้นแลด้วในพระครริสตห์
2:11 เกรงวยู่าซาตานจะไดด้เปรทยบพวกเรา เพราะ
พวกเราไมยู่ขาดความรยด้เกทที่ยวกวับบรรดากลอรุบายของ
มวัน

จงยกโทษใหจ้คนบาปนจันื้นททที่สนานนกผริด
เปาโลโหยหาการปลอบประโลมใจจากผยด้เปป็นททที่รวักเหลยู่านทนั้ททที่เมมืองโครรินธห์ แตยู่ไดด้ชะลอการมาของเขา โดย

หววังกยู่อนอมืที่นเลยวยู่าพวกเขาจะแกด้ไขสริที่งเหลยู่านวันั้นททที่เขาไดด้ตสาหนริเพมืที่อททที่เขาจะไดด้ไมยู่ตด้องนสาการพริพากษามาในอสานาจ
ของเขาในฐานะอวัครทยตคนหนนที่ง (บทททที่ 1, ขด้อ 23) แตยู่โดยเฉพาะอยยู่างยริที่งจะไดด้ไมยู่ตด้องนสาความทรุกขห์ใจมาสยยู่พวก
เขา เขาคริดถนงจดหมายฝากฉบวับแรกททที่เขาไดด้เขทยน และในททที่นทนั้เราเรทยนรยด้ชวัดเจนมากขนนั้นเกทที่ยวกวับ “ความทรุกขห์
มากมายและความปวดรด้าวของหวัวใจ” ซนที่งทสาใหด้เขาเขทยน “ดด้วยนนั้สาตาไหลมากมาย” เขาไมยู่ไดด้กลยู่าวเชยู่นนวันั้นใน
จดหมายฝากฉบวับแรกนวันั้น โอ เขาไดด้ปรารถนาวยู่าคสาตสาหนริของเขาจะถยกถมือวยู่าเปป็นขด้อพริสยจนห์อวันจรริงใจเกทที่ยวกวับ
ความรวักและความหยู่วงใยททที่เขามทตยู่อพวกเขา (ขด้อ 4) 

บวัดนทนั้เราเรทยนรยด้เพริที่มเตริมเกทที่ยวกวับชายผยด้นวันั้นททที่ไดด้อยยยู่กรินกวับแมยู่เลทนั้ยงของตน ซนที่งบาปของเขาและบาปของคน
เหลยู่านวันั้นททที่เหจ็นดทเหจ็นงามกวับการกระทสาเชยู่นนวันั้นถยกตสาหนริใน 1 โครรินธห์ 5 เปาโลไดด้บวัญชาใหด้พวกเขากลยู่าวโทษบาป
ของชายผยด้นวันั้นตยู่อหนด้าผยด้อมืที่นและหยรุดรยู่วมสามวัคคทธรรมกวับชายคนนวันั้น พวกเขาปฏริบวัตริตามนวันั้นแลด้ว และ “การ



ลงโทษ…ซนที่งคนเปป็นอวันมากไดด้กระทสา” ไดด้เกริดผลลวัพธห์อวันเปปีฝั่ยมสรุขหลายประการ (ขด้อ 6)
ในบทททที่ 7 ขด้อ 11 และ 12 เปาโลเขทยนวยู่า “ดด้วยวยู่าจงดยสริที่งเดทยวกวันนทนั้เถริด ททที่พวกทยู่านไดด้เสทยใจตามอยยู่าง

ทางของพระเจด้า มวันกระทสาใหด้เกริดความระมวัดระววังเพทยงใดในพวกทยู่าน ใชยู่แลด้ว กระทสาใหด้เกริดการแกด้ตวัวพวก
ทยู่านเองเพทยงใด ใชยู่แลด้ว ความโกรธเคมืองเพทยงใด ใชยู่แลด้ว ความกลวัวเพทยงใด ใชยู่แลด้ว ความปรารถนาอยยู่างเรยู่ารด้อน
เพทยงใด ใชยู่แลด้ว ความกระตมือรมือรด้นเพทยงใด ใชยู่แลด้ว การแกด้แคด้นสวักเพทยงใด ในสริที่งสารพวัดพวกทยู่านไดด้พริสยจนห์ใหด้
เหจ็นแลด้ววยู่าพวกทยู่านเองกจ็หมดจดในการนทนั้แลด้ว เหตรุฉะนวันั้น ถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้าไดด้เขทยนถนงพวกทยู่าน ขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่ไดด้
เขทยนเพราะเหจ็นแกยู่คนททที่ไดด้ทสาผริด หรมือเพราะเหจ็นแกยู่คนททที่ไดด้ทนตยู่อการผริดนวันั้น แตยู่เพมืที่อททที่ความหยู่วงใยของพวกเรา
ททที่มทตยู่อพวกทยู่านในสายพระเนตรของพระเจด้าจะไดด้ปรากฏแกยู่พวกทยู่าน”

เปาโลไมยู่อยากใหด้ชายผยด้กระทสาผริดคนนวันั้นหรมือคนอมืที่น ๆ คริดวยู่าเขาถมือวยู่าบาปของพวกเขาเปป็นการทสาผริด
สยู่วนตวัว มวันไมยู่ไดด้ทสาใหด้เขาทรุกขห์ใจเปป็นการสยู่วนตวัวมากเทยู่ากวับสสาหรวับชาวโครรินธห์คนอมืที่น ๆ และสสาหรวับพระครริสตห์ 
(ขด้อ 5) ครริสเตทยนทวันั้งหลายตด้องยกโทษใหด้ผยด้ททที่สสานนกผริด พวกเขาตด้อง “ยมืนยวันความรวักของพวกทยู่านตยู่อคนนวันั้น”
(ขด้อ 8) พวกเขาและพวกเราควรจดจสาคสาตรวัสของพระเยซยเจด้า: ททที่วยู่าคนบาปททที่สสานนกผริดตด้องไดด้รวับการยกโทษ
กระทวัที่งถนงเจจ็ดสริบครวันั้งคยณดด้วยเจจ็ด (มธ. 18:22) และพระเจด้าผยด้เปปีฝั่ยมพระครุณกจ็ทรง “กรรินั้วชด้าและอรุดมดด้วยความ
เมตตา พระองคห์จะไมยู่ทรงดรุวยู่าเสมอ และพระองคห์จะไมยู่กรรินั้วอยยยู่เปป็นนริตยห์” (สดด. 103:8,9) ซาตานอาจฉวย
โอกาสจากคนบาปททที่ตรอมตรมในความทรุกขห์ใจนวันั้น เหมมือนททที่มวันทสาบยู่อย ๆ ในกรณทเชยู่นนวันั้น และเมมืที่อรยด้สนกวยู่าตนไมยู่
คยยู่ควรหรมือวยู่าไมยู่มทใครเชมืที่อใจเขา เขากจ็อาจไมยู่มทความกลด้าหาญททที่จะเรริที่มตด้นดด้วยใจกลด้าททที่จะดสาเนรินชทวริตเพมืที่อพระเจด้า
อทก ดด้วยเหตรุผลเชยู่นนวันั้นอยยู่างแนยู่นอน บริดาทวันั้งหลายจนงไดด้รวับคสาบวัญชาในโคโลสท 3:21 วยู่า “บริดาทวันั้งหลาย อยยู่ายวัที่วยรุ
บรุตรทวันั้งหลายของพวกทยู่านใหด้ขวัดเคมืองใจ เกรงวยู่าพวกเขาจะทด้อใจ”

จงระลนกถนงจรุดประสงคห์ของการตสาหนริครริสเตทยนททที่ทสาบาปคมือ “ทยู่านกจ็ไดด้พทที่นด้องของทยู่านคมืนมาแลด้ว” (มธ.
18:15) บางครวันั้งบาปททที่ทสาไมยู่เลริกกจ็เปป็นเหตรุอวันควรในการยรุตริการรยู่วมสามวัคคทธรรมกวับลยกของพระเจด้าคนใดททที่
ทสาบาป เชยู่นใน 1 โครรินธห์ 5:11 แตยู่จรุดประสงคห์นวันั้นกจ็คมือ เพมืที่อททที่จะชนะพทที่นด้องคนหนนที่งกลวับมาสยยู่การดสาเนรินชทวริตตาม
ทางของพระเจด้า ดวังนวันั้นครริสเตทยนทรุกคนจนงควรแสวงหาททที่จะ “ลด้างเทด้าของกวันและกวัน” (ยอหห์น 13:14) และเรา
ควรวยู่องไวททที่จะชยู่วยผยด้ททที่ลด้มใหด้กลวับตวันั้งตวัวใหมยู่ “โดยพริจารณาตวัวทยู่านเอง เกรงวยู่าทยู่านจะถยกทดลองดด้วย” (กท.
 6:1)

_______________
ขจ้อ 12,13:

2:12 นอกจากนทนั้เมมืที่อขด้าพเจด้าไดด้มาถนงเมมืองโตรอวัส
เพมืที่อประกาศขยู่าวประเสรริฐของพระครริสตห์ และมท
ประตยเปปิดใหด้แกยู่ขด้าพเจด้าโดยองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
2:13 ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้มทการหยรุดพวักในจริตวริญญาณของ

ขด้าพเจด้าเลย เพราะขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้พบทริตวัสนด้องของ
ขด้าพเจด้า แตยู่เมมืที่อขด้าพเจด้าไดด้ลาพวกเขามานวันั้น 
ขด้าพเจด้าไดด้เดรินทางจากททที่นวัที่นเขด้าไปในแควด้นมาซริโด
เนทย

การรอคอยทริตจัสของเปาโลดจ้วยใจจดจล่อ
เปาโล “ตวันั้งใจไวด้วยู่าจะมาถนงพวกทยู่าน” (2 คร. 1:15) แตยู่กจ็รอทริตวัสอยยยู่ททที่เมมืองโตรอวัส  เราคริดวยู่าการเดริน



ทางรอบนวันั้นถยกบรรยายอยยู่างยยู่อ ๆ ในกริจการ 20:1-3 เปาโลไปยวังแควด้นมาซริโดเนทยและสยู่วนอมืที่น ๆ ของประเทศ
กรทซและพวักอยยยู่สามเดมือนแตยู่ ณ เวลานวันั้นเขาไมยู่ไดด้เดรินทางไปยวังเมมืองโครรินธห์ตามททที่ไดด้ตวันั้งใจไวด้ อาจเพราะวยู่าความ
หนวักใจททที่เขามท (ขด้อ 1-3) ไดด้รวันั้งเขาไวด้ไมยู่ใหด้มายวังเมมืองโครรินธห์เกรงวยู่าเขาอาจเปป็นเหตรุใหด้พวกเขาทรุกขห์ใจ เขารอคอย
ทริตวัสดด้วยใจจดจยู่อเพมืที่อททที่จะมารายงานเกทที่ยวกวับงานททที่เมมืองโครรินธห์ ตยู่อมาทริตวัสไดด้มาจรริง ๆ และเขานสารายงานขยู่าว
อวันนยู่าชมืที่นใจเกทที่ยวกวับพวกเขามาบอก จนทสาใหด้เปาโลไดด้รวับการปลอบประโลมใจและความชมืที่นบานอยยู่างมาก (บท
ททที่ 7, ขด้อ 6-9)

“ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้มทการหยรุดพวักในจริตวริญญาณของขด้าพเจด้าเลย เพราะขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้พบทริตวัสนด้องของ
ขด้าพเจด้า” สยู่วนหนนที่งของความกระวนกระวายใจของเปาโลกจ็คมือ การไดด้ขยู่าวจากเมมืองโครรินธห์ พวกเขายวังรวักเขาอยยยู่
ไหม? พวกเขาใสยู่ใจฟฝงคสาตสาหนริดด้วยความรวักของเขาไหม? พวกเขายวังใหด้เกทยรตริเขาและเชมืที่อฟฝงเขาในฐานะอวัคร
ทยตของพระเจด้าอยยยู่ไหม? แตยู่นอกเหนมือจากนวันั้น เปาโลซนที่งเจจ็บปฝ่วยและวด้าวรุยู่นใจ ตด้องการการปลอบประโลมใจนวันั้น
และอาจตด้องการการปรนนริบวัตริและการดยแลดด้วยความรวักจากผยด้หนนที่งททที่เขารวักและไวด้ใจดด้วย เปาโลไมยู่มทภรรยา ไมยู่มท
ลยก ใจททที่ยริที่งใหญยู่ของเขาเทความรวักของเขาออกใหด้แกยู่ทริโมธทและทริตวัสและผยด้เปป็นททที่รวักคนอมืที่น ๆ เหลยู่าครริสเตทยนททที่
เมมืองฟปีลริปปปีเปป็น “ผยด้เปป็นททที่รวักอยยู่างยริที่งและเปป็นททที่ปรารถนา” (ฟป. 4:1)

จงหมายเหตรุความรวักใครยู่ในการททที่เขากลยู่าวถนงผยด้คนเปป็นอวันมาก ในโรม 16 ชทวริตของอวัครทยตคนหนนที่งและ
ของผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐคนหนนที่งววันนทนั้มวักเปป็นชทวริตททที่เปลทที่ยวเหงาในทยู่ามกลางพวกคนชอบวริจารณห์ พวกศวัตรย
และพวกคนแปลกหนด้า ในความยากจนและภาระหนวัก เราไมยู่ประหลาดใจททที่เปาโลโหยหาและรอคอยทริตวัสดด้วย
ใจรด้อนรน

________________
ขจ้อ 14-17:

2:14 บวัดนทนั้การขอบพระครุณจงมทแดยู่พระเจด้า ผยด้ทรง
ทสาใหด้พวกเราไดด้รวับชวัยชนะในพระครริสตห์เสมอ และ
โปรดประทานกลริที่นหอมแหยู่งความรยด้ของพระองคห์ใหด้
ปรากฏโดยพวกเราในทรุกแหยู่งหน
2:15 เพราะวยู่าพวกเราเปป็นกลริที่นอวันหอมหวานของ
พระครริสตห์ถวายแดยู่พระเจด้า ในคนทวันั้งหลายททที่รอด
แลด้ว และในคนทวันั้งหลายททที่พรินาศ
2:16 ตยู่อฝฝ่ายหนนที่งพวกเราเปป็นกลริที่นแหยู่งความตาย

ซนที่งนสาไปสยยู่ความตาย และตยู่ออทกฝฝ่ายหนนที่งเปป็นกลริที่น
หอมแหยู่งชทวริตซนที่งนสาไปสยยู่ชทวริต และผยด้ใดเลยู่าจะพอ
เพทยงสสาหรวับสริที่งเหลยู่านทนั้
2:17 เพราะวยู่าพวกเราไมยู่เหมมือนคนเปป็นอวันมาก ซนที่ง
ทสาใหด้พระวจนะของพระเจด้าเสมืที่อมเสทย แตยู่เหมมือน
ดด้วยความจรริงใจ แตยู่เหมมือนมาจากพระเจด้า ในสาย
พระเนตรของพระเจด้าพวกเราพยดในพระครริสตห์

งานรจับใชจ้ททที่เปปปี่ยมชจัยชนะ
“...ผยด้ทรงทสาใหด้พวกเราไดด้รวับชวัยชนะในพระครริสตห์เสมอ” (ขด้อ 14) พระคสาขด้อนทนั้และโรม 15:29 เคยนสา

ชวัยชนะอวันยริที่งใหญยู่มาสยยู่ชทวริตของผยด้เขทยนคนนทนั้ในฐานะผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐคนหนนที่ง บางครวันั้งเราเคยมทงานฟฟฟื้นฟยททที่
ไดด้รวับพรมาก จากนวันั้นกจ็การรวับใชด้ททที่ไมยู่เกริดผลในสถานททที่ถวัดไป บางครวันั้งผยด้คนกจ็ไมยู่พรด้อมหรมือมทภาระ หรมือสภาพ
การณห์แวดลด้อมตยู่าง ๆ ไมยู่เปป็นใจ แตยู่เปาโล ซนที่งกสาลวังไปยวังกรรุงโรม เมมืองหลวงของโลก ไดด้เขทยนดด้วยใจกลด้าวยู่า 



“และขด้าพเจด้าแนยู่ใจวยู่า เมมืที่อขด้าพเจด้ามาหาพวกทยู่านนวันั้น ขด้าพเจด้าจะมาในความเตจ็มเปปีฝั่ยมดด้วยพระพรแหยู่งขยู่าว
ประเสรริฐของพระครริสตห์” แมด้กระทวัที่งในโอกาสและความทด้าทายอวันยริที่งใหญยู่นวันั้น เปาโลกจ็แนยู่ใจเกทที่ยวกวับการอวยพร
ของพระเจด้า และในททที่นทนั้เขาขอบครุณพระเจด้าสสาหรวับชวัยชนะเสมอ ดวังนวันั้นเราจนงไดด้กลยู่าวโดยความเชมืที่อวยู่าเราตด้องไมยู่
พอใจอทกตยู่อไปกวับการไดด้รวับนด้อยกวยู่าชวัยชนะ เราไมยู่ยอมรวับคสาเชริญชวนใหด้จวัดงานประชรุมตยู่าง ๆ นอกเสทยจากเรา
จะแนยู่ใจไดด้วยู่ามวันเปป็นนนั้สาพระทวัยของพระเจด้า และจากนวันั้นเรากจ็จะอด้างสริทธริธิ์และอธริษฐานไปตลอดเพมืที่อขอการ
อวยพรและความสสาเรจ็จ เปาโลสามารถกลยู่าวไดด้ไมยู่เพทยงวยู่า “ขด้าพเจด้าเรทยนรยด้แลด้ววยู่า ขด้าพเจด้าจะอยยยู่ฐานะอยยู่างไร
กจ็ตาม กจ็จะพอใจอยยยู่อยยู่างนวันั้น” แตยู่กลยู่าวดด้วยวยู่า “ขด้าพเจด้ากระทสาทรุกสริที่งไดด้โดยทางพระครริสตห์ผยด้ทรงเสรริมกสาลวัง
ขด้าพเจด้า” (ฟป. 4:11,13)

สสาหรวับเปาโลการมทชทวริตอยยยู่กจ็คมือ การมทชทวริตอยยยู่เพมืที่อพระครริสตห์ (ฟป. 1:21) เขาควรมทสริทธริอสานาจและฤทธริธิ์
เดชของพระครริสตห์ เรากจ็ควรเชยู่นกวัน เขาเปป็นรสชาตริ กลริที่นหอมของพระครริสตห์แดยู่พระเจด้า เขาถยกสยู่งไป เหมมือนททที่
พระครริสตห์ทรงถยกสยู่งไป (ยอหห์น 17:18; ยอหห์น 19:21) เรากจ็เชยู่นกวัน เขาเปป็นราชทยตเพมืที่อพระครริสตห์ เขายมืนอยยยู่
แทนททที่ของพระครริสตห์ (2 คร. 5:20) แกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่รวับพระครริสตห์แลด้ว เปาโลและขยู่าวประเสรริฐของเขาเปป็น 
“กลริที่นหอมแหยู่งชทวริตไปสยยู่ชทวริต” ขณะททที่แกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่ปฏริเสธพระครริสตห์ เขากจ็สวัญญาความตายไดด้และเปป็น 
“กลริที่นแหยู่งความตายไปสยยู่ความตาย” โอ ชยู่างเปป็นความรวับผริดชอบททที่ยริที่งใหญยู่จรริง ๆ! ใครเลยู่าเพทยงพอททที่จะยมืนอยยยู่ตยู่อ
หนด้าผยด้คนและพยดดด้วยสริทธริอสานาจและฤทธริธิ์เดชของพระครริสตห์! มทแตยู่คนของพระเจด้าผยด้ททที่พระวริญญาณทรงเตริมเตจ็ม

ดวังนวันั้นเปาโล พรด้อมกวับการถยกฟป้องใจอวันบรริสรุทธริธิ์ จนงกลยู่าวพระวจนะของพระเจด้าอยยู่างจรริงใจ เรทยบงยู่าย 
และสรุจรริต



2 โครรินธธ 3
ขจ้อ 1-5:

3:1 พวกเราตด้องตวันั้งตด้นใหมยู่ในการแนะนสาพวกเรา
เองอทกหรมือ หรมือวยู่าพวกเราตด้องการจดหมายทวันั้ง
หลายแหยู่งการแนะนสาตวัวใหด้แกยู่พวกทยู่านเหมมือน
อยยู่างคนอมืที่น ๆ บางคนหรมือ หรมือจดหมายทวันั้งหลาย
แหยู่งการแนะนสาจากพวกทยู่านหรมือ
3:2 พวกทยู่านเองเปป็นจดหมายของพวกเราททที่จารนก
ไวด้ททที่ดวงใจทวันั้งหลายของพวกเรา ซนที่งเปป็นททที่รยด้จวักและททที่
ถยกอยู่านโดยคนทวันั้งปวง
3:3 เพราะวยู่าพวกทยู่านถยกประกาศอยยู่างชวัดแจด้งวยู่า

เปป็นจดหมายของพระครริสตห์ซนที่งไดด้รวับการรวับใชด้โดย
พวกเรา ททที่ถยกเขทยนไวด้ มริใชยู่ดด้วยนนั้สาหมนก แตยู่ดด้วยพระ
วริญญาณของพระเจด้าผยด้ทรงพระชนมห์อยยยู่ มริใชยู่ในแผยู่น
ศริลาทวันั้งหลาย แตยู่ในบรรดาแผยู่นเนมืนั้อหนวังแหยู่งดวงใจ
3:4 และความไวด้วางใจเชยู่นนทนั้พวกเรามทโดยทางพระ
ครริสตห์ตยู่อพระเจด้า
3:5 มริใชยู่วยู่าพวกเรามทความพอเพทยงในพวกเราเองททที่
จะคริดสริที่งหนนที่งสริที่งใดวยู่ามาจากพวกเราเอง แตยู่ความ
พอเพทยงของพวกเรานวันั้นเปป็นมาจากพระเจด้า

ขจ้อพริสถูจนธแหล่งงานรจับใชจ้ของคน ๆ หนนที่ง: จริตวริญญาณทจันื้งหลายททที่รจับความรอด
เปาโลไมยู่จสาเปป็นตด้องมทจดหมายรวับรอง ผยด้เชมืที่อหลายพวันคนไมยู่เพทยงถยกจารนกบนดวงใจของเปาโล (ขด้อ 2; 

ฟป. 1:7) แตยู่พวกเขายวังเปป็นจดหมาย “ซนที่งเปป็นททที่รยด้จวักและททที่ถยกอยู่านโดยคนทวันั้งปวง” ขด้อพริสยจนห์แหยู่งคนของพระเจด้า
คมือ จริตวริญญาณทวันั้งหลายททที่รวับความรอดและหลายชทวริตททที่ถยกเปลทที่ยนแปลง ไมยู่วยู่าคน ๆ หนนที่งตทความพระควัมภทรห์ไดด้
อยยู่างฉลาดแคยู่ไหน เขาจะฟฝงขนนั้นในดด้านหลวักคสาสอนขนาดไหน เขามทเสนยู่หห์ขนาดไหนในการพยด หากจริตวริญญาณ
ทวันั้งหลายไมยู่ไดด้รวับความรอด เขากจ็ไมยู่ใชยู่ผยด้รวับใชด้ททที่ดทเลยตามมาตรฐานของอวัครทยตทยู่านนทนั้ ดด้วยวยู่าจริตวริญญาณทวันั้ง
หลายททที่รวับความรอดกจ็แสดงใหด้เหจ็นการกระทสากริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ในฤทธริธิ์เดช ความพอเพทยงของเปาโล
เปป็น “มาจากพระเจด้า”

แนวโนด้มตามธรรมชาตริฝฝ่ายเนมืนั้อหนวังคมือ การตวัดสรินงานรวับใชด้ของคน ๆ หนนที่งโดยความเปป็นผยด้คงแกยู่เรทยน
ของเขา ศยนยห์กลางครริสเตทยนททที่มทชมืที่อเสทยงทวันั้งหลายมวักหวัวเราะเยาะ Moody ผยด้ซนที่งออกเสทยงคสาผริด จบแคยู่ ป. 5 
และหวัวเราะเยาะ Billy Sunday ผยด้ซนที่งจบแคยู่ ม. ปลายและพยดดด้วยภาษาศวัพทห์สแลงแบบนวักเบสบอล ตอนแรก
พวกเขามวักหวัวเราะเยาะ Charles Spurgeon ในววัยหนรุยู่ม ผยด้ซนที่งไมยู่ไดด้เรทยนมหาลวัย แตยู่ฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าในการ
ชยู่วยจริตวริญญาณหลายดวงใหด้รอดกจ็เปป็นการรวับรองความนยู่าเชมืที่อถมืออวันยริที่งใหญยู่ Billy Sunday เปป็น “เสทยงหวัวเราะ
ของพระเจด้าใสยู่นวักเทศนห์เหลยู่านวันั้น” ตามททที่นวักชทวประววัตริของเขากลยู่าว Moody และ Spurgeon เขยยู่าโลกและ
บวัดนทนั้ตด้องไดด้รวับความเคารพนวับถมือเพราะหลวักฐานแหยู่งงานรวับใชด้ของพวกเขา บวัดนทนั้ผยด้คนสรด้างอนรุสาวรทยห์ใหด้แกยู่พวก
เขา ในเมมืที่อบรรพบรุรรุษของคนเหลยู่านวันั้นเยาะเยด้ยพวกเขา

เราถยกเตมือนใจวยู่าพระเยซยตรวัสไวด้ในลยกา 11:47,48: “วริบวัตริแกยู่พวกเจด้า เพราะพวกเจด้ากยู่อสรด้างบรรดา
อรุโมงคห์ฝฝงศพของพวกศาสดาพยากรณห์ และบรรพบรุรรุษของพวกเจด้ากจ็ไดด้ฆยู่าพวกศาสดาพยากรณห์นวันั้น แทด้จรริงพวก
เจด้าเปป็นพยานวยู่า พวกเจด้าเหจ็นชอบในบรรดาการกระทสาของบรรพบรุรรุษของพวกเจด้า ดด้วยวยู่าพวกเขาไดด้ฆยู่าศาสดา
พยากรณห์เหลยู่านวันั้นจรริง และพวกเจด้ากยู่อสรด้างบรรดาอรุโมงคห์ฝฝงศพของพวกศาสดาพยากรณห์นวันั้น”

มนรุษยห์อาจตวัดสรินโดยอาศวัยพมืนั้นฐานอมืที่น ๆ แตยู่เปาโลทราบวยู่าการรวับรองความนยู่าเชมืที่อถมือททที่ตนมทคมืองานรวับ



ใชด้ททที่แสนมหวัศจรรยห์ของเขาเอง พรด้อมกวับจริตวริญญาณหลายดวงททที่รวับความรอดและพรด้อมกวับฤทธริธิ์เดชของพระเจด้า
ททที่อยยยู่บนตวัวเขา

____________
ขจ้อ 6:

3:6 ผยด้ซนที่งทรงกระทสาใหด้พวกเราเปป็นพวกผยด้ปรนนริบวัตริ
ททที่สามารถแหยู่งพวันธสวัญญาใหมยู่ มริใชยู่ของตวัวอวักษร 

แตยู่ของพระวริญญาณ ดด้วยวยู่าตวัวอวักษรนวันั้นประหาร
ใหด้ตาย แตยู่พระวริญญาณนวันั้นประทานชทวริต

งานรจับใชจ้ของพระวริญญาณ ไมล่ใชล่ของตจัวอจักษร
“...พวกผยด้ปรนนริบวัตริททที่สามารถแหยู่งพวันธสวัญญาใหมยู่” ไมยู่ใชยู่แหยู่งพระราชบวัญญวัตริดด้านพริธทการ บวัดนทนั้เปาโล

และเราตด้องประกาศพระครริสตห์ผยด้ทรงเปป็นปฝสกาของเราแทนททที่ลยกแกะปฝสกานวันั้น มวันคมือพระโลหริตของพระครริสตห์
ซนที่งชยู่วยใหด้รอด ไมยู่ใชยู่เลมือดของววัวผยด้และแพะ พวกมวัน “ไมยู่สามารถเอาบาปไปเสทยไดด้” (ฮบ. 10:4,11) บวัดนทนั้มวันคมือ
การบวังเกริดใหมยู่ การเขด้าสรุหนวัตฝฝ่ายวริญญาณ ไมยู่ใชยู่การเขด้าสรุหนวัตแหยู่งเนมืนั้อหนวัง

ตลอดทวัที่วหนวังสมือฮทบรย มทการเนด้นยนั้สาวยู่าพระบรุตรของพระเจด้าทรงดทกวยู่าพวกศาสดาพยากรณห์ ทรงดทกวยู่า
เหลยู่าทยตสวรรคห์ ทรงดทกวยู่าโมเสส การหยรุดพวักแหยู่งสวรรคห์กจ็ดทกวยู่าการหยรุดพวักใด ๆ ททที่โยชยวาจะใหด้ไดด้ พระครริสตห์
ทรงดทกวยู่ามหาปรุโรหริตยริว สถานบรริสรุทธริธิ์ฝฝ่ายสวรรคห์กจ็ดทกวยู่าสถานบรริสรุทธริธิ์ของพวกยริว

“มริใชยู่ของตวัวอวักษร แตยู่ของพระวริญญาณ” ตวัวอวักษรฆยู่าใหด้ตาย แมด้ของพระราชบวัญญวัตริ ตวัวอวักษรเพทยง
อยยู่างเดทยวกจ็ฆยู่าใหด้ตาย มทใครคริดไหมวยู่ายริวคนใดเคยไดด้รวับความรอดผยู่านทางเครมืที่องบยชาของโมเสสหรมือระบอบ
ปรุโรหริต? ไมยู่มทเลย “พระราชบวัญญวัตริจนงเคยเปป็นครยของพวกเราเพมืที่อนสาพวกเรามาถนงพระครริสตห์” (กท. 3:24)

ในกริจการ 10:43 เปโตรกลยู่าวไวด้ถยกตด้องแลด้ววยู่า “บรรดาศาสดาพยากรณห์เปป็นพยานถนงพระองคห์วยู่า โดย
พระนามของพระองคห์ ผยด้ใดกจ็ตามททที่เชมืที่อในพระองคห์นวันั้นจะไดด้รวับการทรงยกบาปทวันั้งหลาย” ไมยู่เคยมทแผนการแหยู่ง
ความรอดอมืที่นใดเลยนอกจากโดยการไวด้วางใจในการสรินั้นพระชนมห์เพมืที่อไถยู่โทษของพระครริสตห์ อวับราฮวัม “ไดด้เชมืที่อ
พระเจด้า และความเชมืที่อนวันั้นทรงถมือวยู่าเปป็นความชอบธรรมแกยู่ทยู่าน” (ปฐก. 15:6; รม. 4:3) คนททที่ไมยู่ไดด้มองเหจ็นพระ
ผยด้ชยู่วยใหด้รอดททที่จะเสดจ็จมาผยู่านทางพริธทการและเครมืที่องสวัตวบยชาเหลยู่านวันั้น กจ็ไมยู่ไดด้มองเหจ็นวยู่าพระเจด้าจะประทาน
เครมืที่องบยชาหนนที่งททที่จะชยู่วยคนบาปทวันั้งหลายใหด้รอด และเขากจ็ไมยู่ไดด้รวับความรอด

กาลาเททย 3:21 บอกเราวยู่า “เพราะวยู่าถด้าเคยมทพระราชบวัญญวัตริอวันหนนที่งททที่สามารถใหด้ชทวริตไดด้ ความชอบ
ธรรมกจ็คงจะเปป็นมาโดยพระราชบวัญญวัตรินวันั้นไปแลด้วจรริง ๆ” แตยู่ไมยู่มทผยด้ใดสามารถรวับความรอดไดด้โดยพระราช
บวัญญวัตริ และในกาลาเททย 3:11 เราถยกบอกวยู่า “แตยู่ททที่วยู่าไมยู่มทมนรุษยห์คนใดเปป็นผยด้ชอบธรรมโดยพระราชบวัญญวัตริใน
สายพระเนตรของพระเจด้านวันั้นกจ็เปป็นททที่ประจวักษห์ชวัดอยยยู่แลด้ว เพราะวยู่า ‘คนชอบธรรมจะมทชทวริตดสารงอยยยู่โดยความ
เชมืที่อ’” ตวัวอวักษรแหยู่งพระราชบวัญญวัตริไมยู่อาจชยู่วยผยด้ใดใหด้รอดไดด้เลย

แตยู่คน ๆ หนนที่งอาจสอนภาคพวันธสวัญญาใหมยู่โดยปราศจากฤทธริธิ์เดช และแมด้แตยู่ตวัวอวักษรของพระควัมภทรห์ททที่
ปราศจากชทวริตพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์อยยยู่ในมวันกจ็จะไรด้ชทวริตและทสาใหด้ตาย คน ๆ หนนที่งสามารถปฏริบวัตริรยปแบบ
ภายนอกทวันั้งหมดของหนด้าททที่ครริสเตทยนไดด้โดยไมยู่ไดด้รวับความรอด ยยดาส อริสคารริโอทกจ็ทสาแบบนวันั้น คน ๆ หนนที่ง
สามารถเรทยนหลวักคสาสอน ไปครริสตจวักร ถวายสริบชวักหนนที่ง อธริษฐาน ดสาเนรินชทวริตมทศทลธรรม ถวายทรวัพยห์ เหมมือนททที่



พวกฟารริสทไดด้กระทสา และไมยู่เคยรวับความรอดเลย และคน ๆ หนนที่งอาจเทศนาและสอนพระวจนะของพระเจด้า 
และกลยู่อมผยด้คนใหด้ตายใจ และปลยู่อยพวกเขาใหด้ตกนรกโดยปราศจากฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์

ผมเคยรยด้จวักผยด้คนททที่ยกขด้อพระควัมภทรห์มากมาย ททที่เทศนาบนธรรมาสนห์ เปป็นพวกททที่ไปโบสถห์และคลวัที่งศาสนา 
แตยู่ไมยู่เคยไดด้บวังเกริดใหมยู่เลย คน ๆ หนนที่งอาจรยด้จวักตวัวอวักษรของพระควัมภทรห์โดยททที่ไมยู่รยด้ความหมาย ผมเคยรยด้จวักชายคน
หนนที่งททที่อยู่านพระควัมภทรห์จบทวันั้งเลยู่มทรุกเดมือนแบบเครยู่งศาสนา แตยู่เมมืที่อผมถามเขา เขากจ็บอกผมวยู่าเขาไมยู่รยด้เลยวยู่าคน ๆ
หนนที่งไดด้รวับความรอดเปป็นนริตยห์ โดยพระครุณ หรมือวยู่าคน ๆ นวันั้นอาจสยญเสทยความรอดของตนไดด้ เขาไมยู่รยด้วยู่าเขาควร
คาดหววังใหด้พระครริสตห์เสดจ็จกลวับมาไดด้ทรุกเมมืที่อหรมือไมยู่ ผมรยด้สนกแนยู่ใจวยู่าเขารวับความรอดแลด้ว เขารยด้จวักพระควัมภทรห์
หลายขด้อ เขาไมยู่ทราบความหมายของขด้อพระควัมภทรห์เหลยู่านวันั้น เขาไมยู่ไดด้ชนะจริตวริญญาณเลย เขาไมยู่ไดด้เปป็นพยาน
ดด้วยพระวริญญาณแตยู่ดด้วยตวัวอวักษร

อเมรริกามท “ครยสอนพระควัมภทรห์” จสานวนมากททที่บรรยายในหวัวขด้อพระควัมภทรห์ คนดท ๆ ททที่เชมืที่อพระควัมภทรห์
และผยด้ซนที่งมทฝยงชนกลรุยู่มเลจ็ก ๆ “มาชรุมนรุมกวันรอบพระวจนะ” ตามททที่พวกเขากลยู่าว แตยู่พวกเขาไมยู่มทผยด้ใดรวับความ
รอดเลย พวกเขาไมยู่มทการเจริมจากพระเจด้า พวกเขาไมยู่เปป็นเหลยู่าผยด้รวับใชด้ททที่ดทของพระเยซยครริสตห์ตามการววัดของ
เปาโล พวกเขาไมยู่เปป็นเหลยู่าผยด้รวับใชด้ของพระวริญญาณแตยู่ของตวัวอวักษร และแมด้กระทวัที่งของพระควัมภทรห์ตวัวอวักษรกจ็ฆยู่า
ใหด้ตายหากมวันไมยู่มทพระวริญญาณของพระเจด้าเพมืที่อทสาใหด้มวันมทชทวริตและเตจ็มดด้วยฤทธริธิ์เดช

พวกคนททที่ไมยู่เชมืที่อและถมือแนวคริดเสรทนริยมกลยู่าวใหด้รด้ายพระควัมภทรห์เมมืที่อพวกเขาเสแสรด้งวยู่าขด้อพระคสาตอนนทนั้
หมายความวยู่าเราไมยู่ควรถมือวยู่าตวัวอวักษรของพระควัมภทรห์เชมืที่อถมือไดด้ วยู่าพระควัมภทรห์ไมยู่ใชยู่พระวจนะของพระเจด้าททที่ไดด้
รวับการดลใจดด้านถด้อยคสาแตยู่เปป็นเพทยงบวันทนกเกทที่ยวกวับการกระทสากริจตยู่าง ๆ ของพระเจด้ากวับมนรุษยห์ สริที่งททที่มนรุษยห์เคย
คริดเกทที่ยวกวับพระเจด้า และดวังนวันั้นภายใตด้มวันทวันั้งหมดพระวริญญาณของพระเจด้ามทสารบางอยยู่างสสาหรวับเรา นวัที่น
เปป็นการปฏริเสธแบบหมริที่นประมาทททที่มทตยู่อสริที่งททที่เปาโลเองสอนและสริที่งททที่พระควัมภทรห์อด้างสสาหรวับตวัวมวันเอง

ไมยู่มทอะไรผริดเกทที่ยวกวับตวัวอวักษรของพระวจนะของพระเจด้า เปาโลเองไดด้รวับการดลใจใหด้เขทยนวยู่า: “บวัดนทนั้ 
พวกเราไดด้รวับแลด้ว ไมยู่ใชยู่วริญญาณของโลก แตยู่เปป็นพระวริญญาณซนที่งมาจากพระเจด้า เพมืที่อพวกเราจะไดด้ทราบสริที่งตยู่าง 
ๆ ททที่พระเจด้าไดด้โปรดประทานโดยไมยู่คริดคยู่าแกยู่พวกเรา ซนที่งสริที่งเหลยู่านวันั้นพวกเรากจ็กลยู่าวเชยู่นกวัน ไมยู่ใชยู่ดด้วยบรรดา
ถด้อยคสาซนที่งปฝญญาของมนรุษยห์สวัที่งสอน แตยู่ซนที่งพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ทรงสวัที่งสอน โดยเปรทยบเททยบสริที่งทวันั้งหลายททที่อยยยู่
ฝฝ่ายจริตวริญญาณกวับเรมืที่องฝฝ่ายจริตวริญญาณ” (1 คร. 2:12,13) เปาโลเองไดด้รวับการดลใจใหด้เขทยนถนงทริโมธทวยู่า “พระ
ควัมภทรห์ทรุกตอนถยกประทานใหด้โดยการดลใจของพระเจด้า และเปป็นประโยชนห์สสาหรวับหลวักคสาสอน สสาหรวับการตวัก
เตมือน สสาหรวับการปรวับปรรุงแกด้ไขใหด้ดท สสาหรวับการสอนในความชอบธรรม” (2 ทธ. 3:16) ขด้อพระคสาทรุกแหยู่งอด้าง
สริที่งททที่พระเยซยตรวัสไวด้อยยู่างชวัดเจนเหลมือเกรินในมวัทธริว 4:4 ซนที่งยกคสาพยดมาจากพระราชบวัญญวัตริ 8:3 วยู่า “มนรุษยห์จะมท
ชทวริตอยยยู่โดยอาหารอยยู่างเดทยวไมยู่ไดด้ แตยู่โดยพระวจนะทรุกคสาซนที่งออกมาจากพระโอษฐห์ของพระเจด้า”

การเทศนาพระวจนะของพระเจด้าโดยปราศจากฤทธริธิ์เดชพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์กจ็ไมยู่ไดด้ไรด้ประโยชนห์เพราะ
วยู่าขด้อพระควัมภทรห์เหลยู่านวันั้นผริดหรมือขาดไป แตยู่การเทศนาแคยู่ตวัวอวักษรโดยปราศจากจริตวริญญาณกจ็หมายถนงการ
เทศนาททที่ไรด้ซนที่งฤทธริธิ์เดชโดยปราศจากความเขด้าใจฝฝ่ายวริญญาณเกทที่ยวกวับความจรริงททที่มทคยู่าประเสรริฐและมหวัศจรรยห์
เหลยู่านวันั้นของพระเจด้าและปราศจากการนสาพาของพระวริญญาณของพระเจด้าเพมืที่อทสาใหด้ขด้อพระคสาเหลยู่านวันั้นสวัมฤทธริธิ์



ผล
ไมยู่มทผยด้ใดมทงานรวับใชด้ของพระวริญญาณอยยู่างแทด้จรริงหากเขาไมยู่ยอมรวับความแนยู่ชวัดของตวัวอวักษร เปาโล

กสาลวังยมืนกรานวยู่าตวัวอวักษรอวันสมบยรณห์แบบของพระควัมภทรห์ตด้องประกอบดด้วยฤทธริธิ์เดชแหยู่งพระวริญญาณของ
พระเจด้าเพมืที่อทสาใหด้มวันสวัมฤทธริธิ์ผล

______________
ขจ้อ 7-18:

3:7 แตยู่ถด้าการปรนนริบวัตริแหยู่งความตาย ททที่ไดด้เขทยน
และจารนกไวด้ททที่แผยู่นศริลาทวันั้งหลายนวันั้น เปปีฝั่ยมสงยู่าราศท 
จนลยกหลานของอริสราเอลไมยู่สามารถเพยู่งมอง
ใบหนด้าของโมเสสไดด้เพราะเหตรุสงยู่าราศทแหยู่งสทหนด้า
ของทยู่าน ซนที่งสงยู่าราศทนวันั้นจะถยกลด้มเลริกไป
3:8 ดวังนวันั้นการปรนนริบวัตริแหยู่งพระวริญญาณจะไมยู่
เปปีฝั่ยมสงยู่าราศทยริที่งกวยู่านวันั้นอทกหรมือ
3:9 เพราะวยู่าถด้าการปรนนริบวัตริแหยู่งการปรวับโทษมท
สงยู่าราศท การปรนนริบวัตริแหยู่งความชอบธรรมกจ็ยริที่งมท
สงยู่าราศทมากกวยู่านวันั้นอทก
3:10 ดด้วยวยู่าแมด้แตยู่สริที่งซนที่งไดด้ถยกทสาใหด้เปปีฝั่ยมสงยู่าราศท กจ็
ไมยู่มทสงยู่าราศทในแงยู่นทนั้ โดยเหตรุผลแหยู่งสงยู่าราศทททที่ยริที่ง
ใหญยู่กวยู่า
3:11 เพราะถด้าสริที่งซนที่งเสมืที่อมสยญไปนวันั้นยวังเปปีฝั่ยมสงยู่า
ราศท สริที่งซนที่งจะดสารงอยยยู่กจ็จะเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทมากยริที่งกวยู่า
นวันั้นอทก
3:12 ดวังนวันั้นโดยเหจ็นวยู่าพวกเรามทความหววังอยยู่างนวันั้น
แลด้ว พวกเราจนงใชด้ความชวัดเจนมากในการพยด
3:13 และไมยู่เหมมือนโมเสส ซนที่งเอาผด้าคลรุมหนด้า

บวังหนด้าของทยู่าน เพมืที่อลยกหลานของอริสราเอลจะไมยู่
สามารถเพยู่งดยบวันั้นปลายของสริที่งซนที่งถยกลด้มเลริกนวันั้น
3:14 แตยู่จริตใจของพวกเขาไดด้ถยกบวังไวด้ เพราะจนถนง
ทรุกววันนทนั้ ผด้าคลรุมหนด้าอวันเดทยวกวันนวันั้นยวังไมยู่ถยกเอา
ออกไปในการอยู่านพวันธสวัญญาเดริม ซนที่งผด้าคลรุมหนด้า
นวันั้นไดด้ถยกลด้มเลริกไปแลด้วในพระครริสตห์
3:15 แมด้แตยู่จนถนงทรุกววันนทนั้ เมมืที่อคสาของโมเสสถยกอยู่าน
ผด้าคลรุมหนด้านวันั้นกจ็ยวังปปิดบวังใจของพวกเขาอยยยู่
3:16 แตยู่อยยู่างไรกจ็ตาม เมมืที่อใจนวันั้นจะหวันมาหาองคห์
พระผยด้เปป็นเจด้า ผด้าคลรุมหนด้านวันั้นกจ็จะถยกเอาออกไป
3:17 บวัดนทนั้องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นพระวริญญาณ
นวันั้น และพระวริญญาณขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงอยยยู่
ททที่ไหน เสรทภาพกจ็มทอยยยู่ททที่นวัที่น
3:18 แตยู่พวกเราทรุกคน โดยไมยู่มทผด้าคลรุมหนด้าแลด้ว 
เหมมือนอยยู่างดยในกระจกเงาซนที่งกสาลวังมองดยสงยู่าราศท
ขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า กสาลวังถยกเปลทที่ยนแปลงใหด้เปป็น
ตามพระฉายอวันเดทยวกวันจากสงยู่าราศทไปสยยู่สงยู่าราศท 
คมือโดยพระวริญญาณขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า

สงล่าราศทแหล่งงานรจับใชจ้ททที่มทฤทธริธเดชของพระวริญญาณ
พระราชบวัญญวัตริเองถยกประทานใหด้โดยพระเจด้าและถยกประทานใหด้อยยู่างเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทททที่ภยเขาซทนาย พระ

ราชบวัญญวัตริไดด้ทสาหนด้าททที่ “เพราะเหตรุบรรดาการละเมริด จนกวยู่าเชมืนั้อสายททที่ไดด้รวับพระสวัญญานวันั้นจะมาถนง” (กท. 
3:19) บวัญญวัตริสริบประการไดด้ถยกประทานใหด้แบบคสาตยู่อคสาโดยพระโอษฐห์ของพระเจด้าบนภยเขาซทนายและจากนวันั้น
พวกมวันกจ็ถยกจารนกลงไปดด้วยนรินั้วพระหวัตถห์ของพระเจด้า “ถยกสลวักในแผยู่นหริน” โอกาสและการประทานพระราช
บวัญญวัตรินวันั้นเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทมากเหลมือเกรินจนใบหนด้าของโมเสสสยู่องแสงดด้วยสงยู่าราศทและ “ลยกหลานของอริสราเอล
ไมยู่สามารถเพยู่งมองใบหนด้าของโมเสสไดด้” แตยู่สงยู่าราศทนวันั้นแหยู่งพระราชบวัญญวัตริบวัดนทนั้จะถยกแทนททที่ในพวันธสวัญญา



ใหมยู่นวันั้น, ภาคพวันธสวัญญาใหมยู่, เมมืที่อพระครริสตห์เองเสดจ็จมาทสาใหด้พระราชบวัญญวัตริและภาพเลจ็งและเงาเหลยู่านวันั้น
สสาเรจ็จจรริงซนที่งชทนั้ไปยวังพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดผยด้ทรงเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทนวันั้น

แตยู่ถด้าเคยมทสงยู่าราศทหนนที่งในการประทานพระราชบวัญญวัตรินวันั้น สริที่งนวันั้นจะเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทมากยริที่งกวยู่าสวักเพทยง
ใดเมมืที่อพระเจด้าไดด้สยู่งพระบรุตรของพระองคห์มาและบวัดนทนั้ทรงสวมใหด้เหลยู่าผยด้รวับใชด้ของพระองคห์ฤทธริธิ์เดชอวันมหวันตห์นวันั้น
ของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์เพมืที่อประกาศขยู่าวประเสรริฐและแจกจยู่ายพระวจนะ! พระราชบวัญญวัตรินวันั้นมทคสาสวัที่งมากมาย
เหลมือเกริน, “เจด้าตด้องไมยู่…” แตยู่ “ถด้าการปรนนริบวัตริแหยู่งการปรวับโทษมทสงยู่าราศท การปรนนริบวัตริแหยู่งความชอบธรรม
กจ็ยริที่งมทสงยู่าราศทมากกวยู่านวันั้นอทก” (ขด้อ 9) ถด้าพระราชบวัญญวัตริดด้านพริธทการ ซนที่งถยกประทานใหด้สสาหรวับชวัที่วระยะเวลา
หนนที่งและจากนวันั้นกจ็ลด้มเลริกไป เคยเปปีฝั่ยมดด้วยสงยู่าราศท พระวจนะนริรวันดรห์ของพระเจด้าจะยริที่งเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทมากยริที่งกวยู่า
สวักเพทยงใด ซนที่งถยกเทศนาในฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ เมมืที่อพระครริสตห์เองทรงถยกเปปิดเผยแลด้วและพระราช
กริจมหวัศจรรยห์ของพระองคห์ถยกกระทสาแลด้วบนกลโกธา เมมืที่อพระองคห์ทรงถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นจากตายและบวัดนทนั้นวัที่งอยยยู่
เบมืนั้องขวาพระหวัตถห์ของพระบริดา

เราไมยู่แปลกใจททที่เปาโลพยดดด้วยความหววังเชยู่นนวันั้นและอยาก “ใชด้ความชวัดเจนมากในการพยด” (ขด้อ 12) 
โมเสสเอาผด้าคลรุมหนด้าของตน และผด้าคลรุมหนด้านวันั้นกจ็ยวังอยยยู่ ปปิดบวังความคริดของพวกยริวททที่ไมยู่กลวับใจเชมืที่อเมมืที่อพวก
เขาอยู่านภาคพวันธสวัญญาเดริม แตยู่พระครริสตห์เองทรงเอาผด้าคลรุมหนด้านวันั้นออกไปจากพระราชบวัญญวัตริแลด้ว และพระ
ครริสตห์เองทรงทสาใหด้ความหมายของภาพเลจ็ง เงา และเครมืที่องสวัตวบยชา ตสาแหนยู่งปรุโรหริต พลวับพลาและพริธทการ
เหลยู่านวันั้นปรากฏชวัดเจน

ขด้อ 17 “บวัดนทนั้องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นพระวริญญาณนวันั้น” มทความเปป็นหนนที่งเดทยวกวันระหวยู่างพระครริสตห์
กวับพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ เมมืที่อพระครริสตห์เสดจ็จมาแลด้ว พระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์จนงถยกประทานใหด้เปป็นผยด้ชยู่วยเหลมือ ผยด้
ปลอบประโลมใจอทกองคห์หนนที่ง เพมืที่อจะอาศวัยอยยยู่ในรยู่างกายของครริสเตทยนทวันั้งหลายและเปป็นตวัวแทนของพระครริสตห์
ไดด้ ดวังนวันั้นครริสเตทยนจนงมท “พระครริสตห์ผยด้ทรงสถริตอยยยู่ในพวกทยู่าน อวันเปป็นททที่หววังแหยู่งสงยู่าราศท” (คส. 1:27) อยยู่าง
แทด้จรริง ดวังนวันั้นททที่ใดททที่เรามทพระครริสตห์ ททที่นวัที่นกจ็มทเสรทภาพจากการตกเปป็นทาสของพระราชบวัญญวัตริ เสรทภาพจากการ
แชยู่งสาปของพระราชบวัญญวัตริ มทเสรทภาพจากตวัวอวักษรเพราะวยู่าเรามทพระครริสตห์ผยด้ทรงเปป็นพระวริญญาณนวันั้น

บวัดนทนั้เมมืที่อพระวริญญาณผยด้เปปีฝั่ยมสรุขของพระเจด้าทรงทสาใหด้พระวจนะของพระเจด้าปรากฏชวัดเจน เรากจ็มองดย
ในพระควัมภทรห์และเหจ็นสงยู่าราศทขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า และดวังนวันั้นตวัวเราเองกจ็ถยกเปลทที่ยนแปลงววันแลด้วววันเลยู่าและ
ถยกทสาใหด้เปป็นเหมมือนพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดททที่ทรงเปปีฝั่ยมสงยู่าราศท เมมืที่อพระวริญญาณของพระเจด้าทรงไดด้ตามนนั้สาพระทวัย

เราจสาไดด้วยู่าเปาโลแนะนสาเหลยู่าผยด้ปกครองของครริสตจวักรแหยู่งเมมืองเอเฟซวัสททที่เมมืองมริเลทวัส ในกริจการ 
20:32, “ขด้าพเจด้าขอฝากพวกทยู่านไวด้กวับพระเจด้า และกวับพระดสารวัสแหยู่งพระครุณของพระองคห์ ซนที่งมทฤทธริธิ์สามารถ
กยู่อสรด้างพวกทยู่านขนนั้นไดด้ และททที่จะใหด้พวกทยู่านมทมรดกในทยู่ามกลางคนเหลยู่านวันั้นทรุกคนผยด้ซนที่งถยกแยกตวันั้งไวด้” โอ มทการ
เปปิดเผยอวันเปปีฝั่ยมสรุขและเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทของพระครริสตห์ในพระควัมภทรห์ เมมืที่อพระวริญญาณของพระเจด้าทรงทสาใหด้พระ
ควัมภทรห์เปปีฝั่ยมสงยู่าราศทและทรงเปปิดเผยพระครริสตห์ททที่นวัที่นแกยู่เราในความจรริงทวันั้งหมดของพระองคห์



2 โครรินธธ 4
ขจ้อ 1,2:

4:1 เหตรุฉะนวันั้น โดยเหจ็นวยู่าพวกเรามทการรวับใชด้นทนั้ 
ตามททที่พวกเราไดด้รวับความเมตตา พวกเราจนงไมยู่
ยยู่อทด้อ
4:2 แตยู่ไดด้ละทรินั้งสริที่งทวันั้งหลายททที่ถยกปปิดบวังไวด้แหยู่งความ
ไมยู่ซมืที่อสวัตยห์ โดยไมยู่ไดด้ดสาเนรินในความมทเลยู่หห์เหลทที่ยม 

และไมยู่ไดด้พลริกแพลงพระวจนะของพระเจด้าอยยู่าง
หลอกลวง แตยู่โดยการสสาแดงความจรริงใหด้ประจวักษห์ 
พวกเราไดด้มอบพวกเราเองไวด้กวับใจวรินริจฉวัยผริดและ
ชอบของคนทวันั้งปวง ในสายพระเนตรของพระเจด้า

ความรจับผริดชอบอจันอจัศจรรยธ และความเมตตาเพมืที่อจะทนาใหจ้มจันสนาเรก็จจรริง
“พวกเรามทการรวับใชด้นทนั้” เปาโลไมยู่ไดด้คริดตทความพระราชบวัญญวัตริดด้านพริธทการ มวันถยก “มอบไวด้แกยู่พวกวริ

สรุทธริชนแลด้ว” และมอบไวด้แกยู่เขาดด้วย (ยยดาส 3) “ขยู่าวประเสรริฐซนที่งขด้าพเจด้าไดด้ประกาศไปแลด้วนวันั้นไมยู่ใชยู่ของมนรุษยห์
เพราะขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้รวับขยู่าวประเสรริฐนวันั้นจากมนรุษยห์ และขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้รวับคสาสอนเรมืที่องขยู่าวประเสรริฐนวันั้น แตยู่โดย
การเปปิดเผยของพระเยซยครริสตห์” (กท. 1:11,12) การเทศนาของเขาเปป็นอาชทพหนนที่งททที่เขาไมยู่ไดด้จงใจเลมือก แตยู่ “ถนง
แมด้วยู่าขด้าพเจด้าประกาศขยู่าวประเสรริฐนวันั้น ขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่มทเหตรุททที่จะอวดไดด้ เพราะความจสาเปป็นถยกวางไวด้บนขด้าพเจด้า 
ใชยู่แลด้ว วริบวัตริจะเกริดแกยู่ขด้าพเจด้าถด้าขด้าพเจด้าไมยู่ประกาศขยู่าวประเสรริฐ เพราะถด้าขด้าพเจด้ากระทสาสริที่งนทนั้อยยู่างเตจ็มใจ 
ขด้าพเจด้ากจ็ไดด้รวับบสาเหนจ็จ แตยู่ถด้ากระทสาอยยู่างฝฟนใจ หนด้าททที่ประกาศขยู่าวประเสรริฐกจ็ถยกมอบไวด้แกยู่ขด้าพเจด้าแลด้ว” (1 
คร. 9:16,17) เปาโลเคยทยลถามวยู่า “พระองคห์เจด้าขด้า พระองคห์ประสงคห์จะใหด้ขด้าพระองคห์ทสาอะไร” (กริจการ 9:6) 
และการยอมจสานนแบบสรินั้นสรุดใจนวันั้นกจ็ไมยู่ปลยู่อยใหด้เขามททางเลมือกเลยวยู่าเขาอยากทสาอะไร วยู่าเขาอยากเทศนา
อะไร

พรด้อมกวับการเปปิดเผยขยู่าวประเสรริฐและการแจกจยู่ายขยู่าวประเสรริฐในฐานะอวัครทยตไปยวังพวกคนตยู่างชาตริ
พระเจด้าไดด้ประทานความเมตตาพริเศษ พรด้อมกวับขยู่าวประเสรริฐของพระเจด้า การทรงเรทยกซนที่งมทอสานาจเดจ็ดขาดของ
พระเจด้า ฤทธริธิ์เดชพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์กจ็มาดด้วย มวันคงจะเปป็นสริที่งททที่โหดรด้ายและทสาใหด้ใจสลายสสาหรวับมนรุษยห์คนใด
ททที่จะถยกคาดหววังใหด้นสาเสนอผลลวัพธห์แสนอวัศจรรยห์เพมืที่อพระเจด้าโดยปราศจากฤทธริธิ์เดชของพระเจด้า มนรุษยห์ธรรมดา 
ๆ สตริปฝญญาแบบมนรุษยห์ บรุคลริกภาพ แมด้แตยู่อวัจฉรริยะจะสามารถทสาใหด้ใจททที่มมืดดสาขาวสะอาด คนขทนั้เมาเลริกเหลด้า 
หญริงโสเภณทรวักษาตวัวใหด้บรริสรุทธริธิ์ คนไมยู่เชมืที่อกลายเปป็นวริสรุทธริชนททที่เชมืที่อไดด้อยยู่างไร? D.L. Moody กลยู่าวไวด้วยู่า “มวัน
เปป็นเรมืที่องโงยู่เขลาททที่จะพยายามทสางานของพระเจด้าโดยปราศจากฤทธริธิ์เดชของพระเจด้า” เปาโล ผยด้ซนที่งคงจะเปป็นลม
สลบไปแลด้วภายใตด้การทรงเรทยกและความรวับผริดชอบนวันั้น ไดด้รวับความชยู่วยเหลมืออวันเปปีฝั่ยมพระเมตตาและฤทธริธิ์เดช
นวันั้นจากพระเจด้า

ดวังนวันั้น พรด้อมกวับขยู่าวสารเชยู่นนวันั้น และพรด้อมกวับฤทธริธิ์เดชจากพระเจด้าเชยู่นนวันั้น เปาโลจนงไมยู่ไดด้พนที่งพากลเมจ็ด 
ขด้อโตด้แยด้งททที่ไมยู่ซมืที่อตรง และไมยู่ไดด้บริดเบมือนพระควัมภทรห์ เหลยู่าราชาตด้องทสาตวัวเหมมือนราชา อวัครทยตของพระเจด้า
สามารถไดด้รวับการอวยพรและฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าเพมืที่อททที่เขาจะสามารถไดด้รวับชวัยชนะอยยยู่เสมอ (บทททที่ 2 ขด้อ 14) 
เขาไมยู่จสาเปป็นตด้องพลริกแพลงหรมือใชด้กลเมจ็ด แตยู่เขาสสาแดงถนงฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าและพริสยจนห์ใหด้เหจ็นความเปป็นอวัคร
ทยตของตนโดยผลลวัพธห์ทวันั้งหลายของเขา จริตสสานนกผริดชอบของมนรุษยห์ททที่ซมืที่อตรงทรุกคนตด้องเหจ็นชอบ



_______________
ขจ้อ 3-7:

4:3 แตยู่ถด้าขยู่าวประเสรริฐของพวกเราถยกซยู่อนไวด้ มวันกจ็
ถยกซยู่อนไวด้จากคนทวันั้งหลายททที่กสาลวังจะพรินาศ
4:4 ซนที่งในพวกเขา พระของโลกนทนั้ไดด้บวังจริตใจทวันั้ง
หลายของพวกเขาซนที่งไมยู่เชมืที่อ เกรงวยู่าความสวยู่างของ
ขยู่าวประเสรริฐอวันเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทของพระครริสตห์ ผยด้ทรง
เปป็นพระฉายของพระเจด้า จะสยู่องแสงถนงพวกเขา
4:5 ดด้วยวยู่าพวกเราไมยู่ไดด้ประกาศพวกเราเอง แตยู่
ประกาศพระเยซยครริสตห์วยู่าทรงเปป็นองคห์พระผยด้เปป็น
เจด้า และพวกเราเองเปป็นผยด้รวับใชด้ทวันั้งหลายของพวก

ทยู่านเพราะเหจ็นแกยู่พระเยซย
4:6 เพราะวยู่าพระเจด้า ผยด้ไดด้ตรวัสสวัที่งความสวยู่างใหด้สยู่อง
แสงออกมาจากความมมืด ไดด้ทรงสยู่องสวยู่างเขด้ามาใน
ใจทวันั้งหลายของพวกเรา เพมืที่อประทานความสวยู่าง
ของความรยด้แหยู่งสงยู่าราศทของพระเจด้าในพระพวักตรห์
ของพระเยซยครริสตห์
4:7 แตยู่พวกเรามททรวัพยห์สมบวัตรินทนั้อยยยู่ในภาชนะดริน 
เพมืที่อความยอดเยทที่ยมแหยู่งฤทธานรุภาพนวันั้นจะเปป็นของ
พระเจด้า และไมยู่ใชยู่ของพวกเรา

ขล่าวประเสรริฐสนาหรจับความคริดททที่ถถูกบจัง
ขยู่าวประเสรริฐเปปีฝั่ยมสงยู่าราศทยริที่งนวัก พระครุณของพระเจด้ากจ็วริเศษยริที่งนวัก จนหากไดด้รวับขด้อเสนอเชยู่นนวันั้นแหยู่ง

พระเมตตาและพระพรนริรวันดรห์ คนบาปททที่หลงหายคนใดจะปฏริเสธมวันไดด้อยยู่างไร? จะมทผยด้ใดปฏริเสธความรวักเชยู่น
นวันั้น บอกปฝดสวรรคห์ เดรินหนด้าตยู่อไปบนวริถทททที่นสาไปสยยู่นรกและการทนทรุกขห์และความพรินาศชวัที่วนริรวันดรห์ไดด้อยยู่างไร? 
มวันไรด้เหตรุผลสรินั้นดท หลวังจากผยด้ใดรวับความรอดแลด้ว เขากจ็เหจ็นอยยยู่เสมอวยู่าการกบฏของเขา การชวักชด้าของเขา ความ
ไมยู่เชมืที่อของเขาในอดทตนวันั้นชยู่างเปป็นความโงยู่เขลาททที่ไรด้เหตรุผล! ฉะนวันั้นเหตรุใดทรุกคนททที่ไดด้ยรินขยู่าวประเสรริฐถนงไมยู่หวันมา
หาพระครริสตห์โดยพลวันเลยู่า?

เพราะสองสริที่ง-ธรรมชาตริอวันเสมืที่อมทรามของพวกเขาเอง พรด้อมกวับอคตริททที่เอนเอทยงไปทางความชวัที่ว และ
การทสางานของซาตานในการหลอกลวงคนบาปทวันั้งหลาย

มนรุษยห์ถยกบวังตา (ขด้อ 4) พวกเขา “รวักความมมืดแทนททที่จะรวักความสวยู่าง เพราะการกระทสาทวันั้งหลายของ
พวกเขาชวัที่วรด้าย” พวกเขา “เกลทยดชวังความสวยู่างนวันั้น และไมยู่มาถนงความสวยู่างนวันั้น” (ยอหห์น 3:19,20) ในฝฝ่าย
วริญญาณคนบาปกจ็ “ตายในบรรดาการละเมริดและบาป” (อฟ. 2:1) 1 โครรินธห์ 2:14 กลยู่าววยู่า “แตยู่มนรุษยห์ธรรมดา
ไมยู่รวับเอาสริที่งเหลยู่านวันั้นซนที่งเปป็นของพระวริญญาณของพระเจด้า เพราะสริที่งเหลยู่านวันั้นเปป็นความโงยู่เขลาสสาหรวับเขา และ
เขาไมยู่สามารถทราบสริที่งเหลยู่านวันั้นไดด้ เพราะวยู่าสริที่งเหลยู่านวันั้นตด้องสวังเกตโดยจริตวริญญาณ” ฉะนวันั้นครริสเตทยนจนงตด้องถยก
เตมือนลยู่วงหนด้า สตริปฝญญาแบบมนรุษยห์ และแมด้แตยู่ตวัวอวักษรของพระควัมภทรห์ กจ็ไมยู่เพทยงพอ พระวริญญาณของพระเจด้า
ตด้องเปปิดดวงตาททที่บอด ตด้องนสาการฟป้องใจเรมืที่องบาปมาใหด้ บรุตรนด้อยหลงหายคนนวันั้น ซนที่งกรินดมืที่มสรุรรุยู่ยสรุรยู่ายแบบคนโงยู่ 
คลวัที่งความเพลริดเพลริน ไมยู่มทความนวับถมือตยู่อบริดา ไรด้เกทยรตริและหนด้าททที่ คงไมยู่ยอมกลวับมาขอการยกโทษจนกระทวัที่ง 
“เขาสสานนกตวัว” (ลยกา 15:17) นวักเทศนห์คนหนนที่งอาจทสาใหด้คนบาปคนหนนที่งยอมฟฝงไดด้ แตยู่หากพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์
ยวังไมยู่ทรงกระทสากริจ นวักเทศนห์กจ็ไมยู่สามารถเขด้าถนงจริตใจและจริตสสานนกผริดชอบของเขาไดด้

ซาตาน ผยด้บวังตาคนบาป กจ็อยยยู่ใกลด้เสมอเพมืที่อหลอกลวง เพมืที่อใหด้ขด้ออด้างทวันั้งหลายททที่ฟฝงไมยู่ขนนั้น “พวกเราไมยู่ไดด้
ปลนั้สาสยด้กวับเนมืนั้อหนวังและเลมือด” เมมืที่อเราประกาศขยู่าวประเสรริฐ แตยู่ “ปลนั้สาสยด้กวับบรรดาเทพผยด้ครอบครองอาณาจวักร 



กวับบรรดาเทพผยด้มทอสานาจ กวับบรรดาเทพผยด้ปกครองความมมืดแหยู่งโลกนทนั้ กวับความชวัที่วฝฝ่ายวริญญาณในบรรดาสถาน
ททที่สยง” (อฟ. 6:12)

แตยู่เราไมยู่ประกาศตวัวเราเองแตยู่ประกาศองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า ฉะนวันั้นขอใหด้พระองคห์ประทานฤทธริธิ์เดชนวันั้น 
เราจนงเปป็นเหลยู่าผยด้รวับใชด้ของพระองคห์และผยด้รวับใชด้ของคนทวันั้งปวง โอ ความจรริงอวันเปปีฝั่ยมสรุข! เรามทสงยู่าราศทในใจของ
เรา

“พระเจด้า ผยด้ไดด้ตรวัสสวัที่งความสวยู่างใหด้สยู่องแสงออกมาจากความมมืด ไดด้ทรงสยู่องสวยู่างเขด้ามาในใจทวันั้งหลาย
ของพวกเรา เพมืที่อประทานความสวยู่างของความรยด้แหยู่งสงยู่าราศทของพระเจด้าในพระพวักตรห์ของพระเยซยครริสตห์” (ขด้อ 
6) เรามททรวัพยห์สมบวัตริอวันยริที่งใหญยู่! เรามทพระครริสตห์! เรามทขยู่าวประเสรริฐของพระองคห์! เรามทพระบวัญชานวันั้นของ
พระองคห์ททที่ใหด้นสาขยู่าวประเสรริฐไปยวัง “มนรุษยห์ทรุกคน” (มาระโก 16:15)! สงยู่าราศท! เราสามารถรวับการทรงเจริมของ
พระองคห์ ฤทธริธิ์เดชพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ เพมืที่อทสาสริที่งททที่เราไดด้รวับคสาทรงบวัญชาใหด้กระทสา! ภาชนะของเราเปป็นภาชนะ
ดริน เราเปป็นมนรุษยห์ททที่บาปหนาและอยู่อนแอ! แตยู่บวัดนทนั้เราไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้กระทสา และสามารถรวับฤทธริธิ์เดชใหด้
กระทสาพระราชกริจเหนมือธรรมชาตริของพระเจด้าไดด้

______________
ขจ้อ 8-11:

4:8 พวกเราถยกรบกวนอยยยู่ทรุกดด้าน แตยู่กจ็ไมยู่เปป็นทรุกขห์ 
พวกเราสวับสนงงงวย แตยู่กจ็ไมยู่สรินั้นหววัง
4:9 ถยกขยู่มเหง แตยู่ไมยู่ถยกทอดทรินั้ง ถยกเหวทที่ยงลงแลด้ว 
แตยู่ไมยู่ถยกทสาลาย
4:10 โดยแบกการตายของพระเยซยเจด้าไวด้ใน
รยู่างกายเสมอ เพมืที่อวยู่าชทวริตของพระเยซยดด้วยจะถยก

ทสาใหด้ปรากฏในรยู่างกายของพวกเรา
4:11 เพราะวยู่าพวกเราซนที่งมทชทวริตอยยยู่นวันั้นถยกมอบไวด้แกยู่
ความตายอยยยู่เสมอเพราะเหจ็นแกยู่พระเยซย เพมืที่อ
พระชนมห์ชทพของพระเยซยดด้วยจะถยกทสาใหด้ปรากฏใน
เนมืนั้อหนวังททที่ตด้องตายของพวกเรา

เหลล่าครริสเตทยนแทจ้ทนทนุกขธเพมืที่อพระครริสตธ
“พวกเราถยกรบกวนอยยยู่ทรุกดด้าน” เราอาจจวัดเรทยงการรบกวนหรมือความทรุกขห์ยากภายใตด้สามหวัวขด้อ
1. ความทรุกขห์ยากมาเพราะเราเปป็นมนรุษยห์ททที่ตกตที่สาซนที่งอาศวัยอยยยู่ในแผยู่นดรินโลกททที่ตกตที่สาและถยกแชยู่งสาป 

มนรุษยห์ทรุกคนตด้องแกยู่ชราและมทรยู่างกายททที่อยู่อนแอ ผลประโยชนห์สยู่วนตวัวของคน ๆ หนนที่งขวัดแยด้งกวับความปรารถนา
และผลประโยชนห์สยู่วนตวัวของผยด้อมืที่น เปป็นธรรมดาททที่เราจะไมยู่พอใจกวับสริที่งททที่เรามทและอยากไดด้สริที่งททที่คนอมืที่นมท-รยปรยู่าง
หนด้าตาของเขา, งานของเขา, ภรรยาของเขา, พรสวรรคห์ของเขา, ทรวัพยห์สรินของเขา ความอยู่อนแอของ
มนรุษยชาตริทสาใหด้ความทรุกขห์ยากเปป็นเรมืที่องททที่แนยู่นอน “มนรุษยห์ททที่เกริดมาโดยผยด้หญริงกจ็อยยยู่แตยู่นด้อยววัน และเตจ็มไปดด้วย
ความยรุยู่งยาก” (โยบ 14:1) คนแกยู่และคนหนรุยู่มสาว คนชวัที่วและคนมทศทลธรรม คนททที่รอดและคนททที่หลงหาย อาศวัย
อยยยู่ในโลกททที่ถยกรบกวน ความทรุกขห์ยากเปป็นมรดกของมนรุษยชาตริททที่ตกตที่สา

2. ความทรุกขห์ยากเปป็นราคาของบาป คนขทนั้เมามทความเศรด้าโศกหลายอยยู่างททที่คนมทสตริสวัมปชวัญญะไมยู่มท 
การเสพยห์ยา การเลยู่นพนวัน การเลยู่นชยด้ ความเกลทยดชวัง ความโลภนสาความทรุกขห์ยากหลายอยยู่างของพวกมวันมา 
และเนมืที่องจาก “พระเยโฮวาหห์ทรงรวักผยด้ใด พระองคห์กจ็ทรงตทสอนผยด้นวันั้น และทรงโบยตทบรุตรทรุกคนททที่พระองคห์ทรงรวับ



ไวด้” ฉะนวันั้นพระเจด้าจนงทรงอนรุญาตใหด้ความทรุกขห์ยากตยู่าง ๆ การตทสอนโดยความเจจ็บปฝ่วยหรมือสภาพการณห์ททที่ไมยู่
เปป็นสรุขหรมือจริตสสานนกททที่รยด้สนกผริดมาเพราะบาปหรมือความลด้มเหลวของครริสเตทยนผยด้นวันั้น

3. ฉะนวันั้นครริสเตทยนททที่ดททวันั้งหลายจนงทนทรุกขห์ในฐานะครริสเตทยน ครริสเตทยนททที่ดทคนหนนที่งอาจทนทรุกขห์โดยรยู่วม
แบยู่งปฝนใจททที่ปวดรด้าวของพระเจด้าเพราะบาปและนนั้สาตาททที่เหจ็นอกเหจ็นใจของพระเจด้าททที่มทตยู่อความเศรด้าโศกของโลก 
ไมยู่ตด้องสงสวัยเลยวยู่าเปาโลไดด้ทนทรุกขห์มากมายเพราะครริสเตทยนชาวโครรินธห์เหลยู่านวันั้นผยด้ซนที่งเขาตด้องตสาหนริและ
ปรารถนาอยยู่างยริที่งททที่จะชยู่วยเหลมือ เขาทนทรุกขห์เพราะครริสเตทยนชาวแควด้นกาลาเททยผยด้ซนที่งถยกนสาใหด้หลงผริดโดยพวก
ถมือศาสนายริว และละทรินั้งคสาสอนทวันั้งหลายของเปาโล เขาทนทรุกขห์ในภาระใจของเขาททที่อยากใหด้ชนชาตริอริสราเอล
รวับความรอดและกลยู่าววยู่า “ความปรารถนาแหยู่งใจของขด้าพเจด้าและคสาอธริษฐานตยู่อพระเจด้าเพมืที่อคนอริสราเอลนวันั้น 
คมือขอใหด้เขาทวันั้งหลายรอด” (รม. 10:1) และแมด้แตยู่ความปฝฝั่นปฝ่วนในใจของเขาเกทที่ยวกวับเรมืที่องนทนั้เขากจ็แสดงออกเชยู่น
นทนั้วยู่า: “ขด้าพเจด้าอยากขอใหด้ขด้าพเจด้าเองถยกสาปแชยู่งใหด้ตวัดขาดจากพระครริสตห์ เพราะเหจ็นแกยู่พทที่นด้องของขด้าพเจด้า คมือ
ญาตริพทที่นด้องของขด้าพเจด้าตามเนมืนั้อหนวัง” (รม. 9:3)

ฉะนวันั้นพระเจด้าในความรวักกรรุณาบางครวันั้งจนงทรงอนรุญาตใหด้ความทรุกขห์ยากเขด้ามาสยยู่ลยกคนหนนที่งของ
พระองคห์เพมืที่อททที่จะทสาใหด้เราเกริดผลดทททที่สรุด นวักเทศนห์กทที่คนแลด้วตยู่อสยด้ดรินั้นรนในความยากจนเพราะพระเจด้าทรงอยาก
ใหด้พวกเขาเขด้าสยยู่ภาระใจของคนเหลยู่านวันั้นททที่พวกเขาปรนนริบวัตริ พระเจด้าทรงอยากใหด้คน ๆ หนนที่งรวับใชด้พระองคห์แมด้ใน
ความเศรด้าโศกและความยากจน และบางครวันั้งพระเจด้ากจ็ทรงอนรุญาตใหด้คน ๆ หนนที่งทนทรุกขห์เหมมือนททที่เปาโลไดด้ทน
ทรุกขห์พรด้อมกวับหนามในเนมืนั้อของเขา “เกรงวยู่าขด้าพเจด้าจะถยกยกชยจนเกรินขนาด” (2 คร. 12:7) บางครวันั้งพระเจด้า
ทรงอนรุญาตใหด้เหตรุสลด ความตายของคนททที่เรารวัก ความโศกเศรด้าเสทยใจบางอยยู่างมาสยยู่คน ๆ หนนที่ง เพมืที่อททที่บยู่อนนั้สา
แหยู่งความเหจ็นอกเหจ็นใจและความสงสารแบบมนรุษยห์สสาหรวับคนเหลยู่านวันั้นททที่อยยยู่รอบตวัวเขาจะลนกยริที่งขนนั้น

ผยด้ใดเลยู่าสามารถปลอบประโลมใจคนททที่ตด้องฝฝงศพผยด้ททที่เขารวักและดยเหมมือนอด้างวด้างอยยู่างสรินั้นเชริง หากตวัวเขา
เองไมยู่ไดด้ลรินั้มรสถด้วยแหยู่งความโศกเศรด้านวันั้นมากยู่อนแลด้ว? ถด้าพระเยซยตด้องกลายเปป็นมนรุษยห์ พรด้อมกวับความเปราะ
บางและความอยู่อนแอและความถยู่อมใจและความยากจนและการทดลองตยู่าง ๆ ของมนรุษยห์คนหนนที่ง เพมืที่อททที่จะ
เปป็นตวัวแทนผยด้หนนที่งททที่เหมาะสมททที่จะตายแทนมนรุษยห์ ฉะนวันั้นแนยู่นอนวยู่าในบางนวัยเราผยด้ซนที่งเปป็นตวัวแทนของพระครริสตห์
เชยู่นนวันั้นกจ็ตด้องเขด้าสยยู่ความทรุกขห์ยากเหลยู่านวันั้นของโลกนทนั้ และบางครวันั้งพระเจด้าทรงอนรุญาตใหด้มวันเกริดขนนั้น เหลยู่าผยด้ชนะ
จริตวริญญาณจสานวนมากจรริง ๆ ตด้องเคยมทชยู่วงเวลาททที่มมืดมริดอยยยู่บด้างของใจททที่แตกสลาย

สเปอรห์เจทยนมทเมมืที่อภวัยพริบวัตริใหญยู่เขด้ามาในการประชรุมของเขาททที่ Surrey Music Hall และผยด้คนททที่ไมยู่รยด้อริ
โหนยู่อริเหนยู่ตด้องตายในการประชรุมรอบหนนที่งของเขาเพราะคนโงยู่บางคนเททที่ยววริที่นบอกผยด้คนวยู่า “ไฟไหมด้!” George 
W. Truett ทนทรุกขห์เชยู่นกวันในอรุบวัตริเหตรุอวันนยู่าสลดนวันั้นททที่ครยู่าชทวริตของเพมืที่อนรวักและเพมืที่อนรยู่วมลยู่าสวัตวห์ของเขา ชายผยด้
ยริที่งใหญยู่อทกทยู่านหนนที่งกจ็ทนทรุกขห์เมมืที่อลยกนด้อยของเขาผยด้ซนที่งเขารวักมากเสทยชทวริตอยยู่างกระทวันหวัน อทกทยู่านหนนที่งกจ็เชยู่นกวัน
เพราะพยู่อททที่ขทนั้เมา อทกคนหนนที่งกจ็เชยู่นกวันผยด้ซนที่งตอนเดจ็กไดด้สยญเสทยครุณแมยู่ผยด้เปป็นททที่รวักและตด้องเผชริญกวับชยู่วงเวลาหลายปปี
ททที่เปลทที่ยวเหงาและอด้างวด้าง! พระเจด้าทรงอนรุญาตใหด้ลยกของพระองคห์ทนทรุกขห์เพมืที่อททที่จะรวับรยด้ไดด้มากขนนั้นตยู่อความเปป็น
มนรุษยห์ททที่ทนทรุกขห์และหลงหาย

ฉะนวันั้นครริสเตทยนททที่ดทจนงตด้องทนทรุกขห์การถยกขยู่มเหง พระวจนะของพระเจด้ากลยู่าวอยยู่างชวัดแจด้งมริใชยู่หรมือวยู่า 



“ใชยู่แลด้ว และทรุกคนททที่จะดสาเนรินชทวริตตามทางของพระเจด้าในพระเยซยครริสตห์จะถยกขยู่มเหง” (2 ทธ. 3:12)? เราตด้อง
จดจสาสริที่งททที่พระเยซยไดด้ตรวัสไวด้:

“ถด้าโลกเกลทยดชวังทยู่านทวันั้งหลาย ทยู่านทวันั้งหลายกจ็รยด้วยู่าโลกไดด้เกลทยดชวังเรากยู่อนททที่โลกไดด้เกลทยดชวังทยู่านทวันั้ง
หลาย ถด้าทยู่านทวันั้งหลายเปป็นของโลก โลกกจ็คงจะรวักผยด้ซนที่งเปป็นของโลกเอง แตยู่เพราะทยู่านทวันั้งหลายไมยู่ใชยู่ของโลก แตยู่
เราไดด้เลมือกทยู่านทวันั้งหลายออกจากโลกแลด้ว เหตรุฉะนวันั้นโลกจนงเกลทยดชวังทยู่านทวันั้งหลาย จงระลนกถนงคสาททที่เราไดด้กลยู่าว
แกยู่ทยู่านทวันั้งหลายแลด้ววยู่า ‘ผยด้รวับใชด้กจ็ไมยู่ใหญยู่กวยู่านายของตน’ ถด้าพวกเขาขยู่มเหงเราแลด้ว พวกเขากจ็จะขยู่มเหงทยู่านทวันั้ง
หลายดด้วย ถด้าพวกเขารวักษาถด้อยคสาของเราแลด้ว พวกเขากจ็จะรวักษาถด้อยคสาของทยู่านทวันั้งหลายดด้วย แตยู่สริที่งสารพวัด
เหลยู่านทนั้พวกเขาจะกระทสาแกยู่ทยู่านทวันั้งหลายกจ็เพราะเหจ็นแกยู่นามของเรา เพราะพวกเขาไมยู่รยด้จวักพระองคห์ผยด้ไดด้ทรงสยู่ง
เรามา”

และบยู่าวกจ็ไมยู่ดทไปกวยู่านายของเขา ดวังนวันั้นโลกททที่เคยเกลทยดชวังพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดททที่รวักและเยาะเยด้ย
พระองคห์และตรนงกางเขนพระองคห์กจ็จะไมยู่รวักเรามากนวักอยยู่างแนยู่นอนหากเราเปป็นเหมมือนพระเยซยมากพอ

โอ โลกของครริสเตทยนททที่ดทคนใด คนททที่มอบถวายทวันั้งหมดแดยู่พระเยซยครริสตห์ กจ็เปป็นโลกแหยู่งการตรนงกางเขน
เราแตยู่ละคนไดด้รวับเชริญอยยู่างชวัดแจด้งวยู่า “ถด้าผยด้ใดอยากตามเรามา ใหด้ผยด้นวันั้นปฏริเสธตวัวเอง และแบกกางเขนของตน 
และตามเรามา” นวัที่นหมายถนงกางเขนแหยู่งการตรนงตาย กางเขนแหยู่งการปฏริเสธตวัวเองและการยอมจสานน เหมมือน
ททที่พระเยซยไดด้ทรงยอมจสานนพระองคห์เองททที่จะตายเพมืที่อผยด้อมืที่น พระเยซยทรงวางแบบแผนไวด้ใหด้เราในททที่นทนั้ 1 เปโตร 
2:21,22 บอกเราวยู่า “ดด้วยวยู่าพวกทยู่านไดด้ถยกเรทยกไวด้สสาหรวับการนทนั้นวัที่นเอง เพราะวยู่าพระครริสตห์ไดด้ทรงทนความ
ทรุกขห์ทรมานเพมืที่อพวกเราเชยู่นกวัน โดยมอบแบบอยยู่างไวด้แกยู่พวกเรา เพมืที่อพวกทยู่านจะไดด้ตามรอยพระบาทของ
พระองคห์ ผยด้ไมยู่ไดด้ทรงกระทสาบาปเลย และไมยู่ไดด้พบอรุบายในพระโอษฐห์ของพระองคห์เลย”

ใชยู่แลด้ว มวันตด้องแลกดด้วยอะไรสวักอยยู่างเพมืที่อททที่จะเปป็นสาวกของพระเยซยจรริง ๆ และพระเยซยตรวัสไวด้ในลยกา
14:26,27 วยู่า “ถด้าผยด้ใดมาหาเรา และไมยู่เกลทยดชวังบริดาของตน และมารดา และภรรยา และบรุตรทวันั้งหลาย และพทที่
นด้องชาย และพทที่นด้องหญริง ใชยู่แลด้ว และชทวริตของตนเองดด้วย ผยด้นวันั้นจะเปป็นสาวกของเราไมยู่ไดด้ และผยด้ใดกจ็ตามททที่ไมยู่
แบกกางเขนของตน และตามเรามา จะเปป็นสาวกของเราไมยู่ไดด้” พระองคห์ตรวัสวยู่าเราตด้องนวับราคาททที่ตด้องจยู่าย ครุณ
หมายถนงการเปป็นสาวกททที่เอาจรริงเตจ็มททที่ของพระเยซยหรมือ? ในขด้อ 33 ททที่ตามมา พระองคห์ตรวัสวยู่า “เชยู่นนวันั้นแหละ ผยด้
ใดกจ็ตามในพวกทยู่านททที่มริไดด้สละสริที่งสารพวัดททที่ตนมทอยยยู่ ผยด้นวันั้นจะเปป็นสาวกของเราไมยู่ไดด้”

มวันไมยู่ใชยู่เรมืที่องงยู่ายเลยสสาหรวับอวับราฮวัมททที่จะทรินั้งเรมือนของบริดาของเขาทวันั้งหมดในเมมืองเออรห์ของคนเคลเดทย
และไปยวังแผยู่นดรินแหยู่งพระสวัญญา เขาอยากพาบริดาของเขาไปดด้วย แตยู่บริดาของเขาไมยู่อยากไปจนสรุดทางและ
ตายในเมมืองฮาราน และบางททอาจขวัดคสาสวัที่งของพระเจด้า เขาพาโลทหลานชายของเขาไปดด้วย ผยด้ซนที่งยนดตริดอยยยู่กวับ
สริที่งตยู่าง ๆ ของโลกนทนั้และชะลอพระพรเหลยู่านวันั้นของพระเจด้าททที่มาสยยู่อวับราฮวัม มวันไมยู่งยู่ายเลยสสาหรวับคน ๆ หนนที่งททที่จะ
สละทรินั้งการเอาใจภรรยาของตน บริดาของตน มารดาของตน พทที่นด้องของตน ไมยู่งยู่ายเลยททที่จะสละทรินั้งทวันั้งหมดททที่ตนมท
และหวันหลวังของตนใหด้กวับความมวัที่งควัที่งและความสรุขสบายและการปลอบประโลมใจของมริตรสหายและคสายกยยู่อง
ของคนเหลยู่านวันั้นททที่เขารวัก แตยู่นวัที่นเปป็นสยู่วนททที่พระเจด้าทรงเรทยกเอาจากครริสเตทยนแตยู่ละคน

โอ เรมืที่องราวนทนั้ของเหลยู่าวริสรุทธริชนผยด้ไดด้รวับการอวยพรจากพระเจด้าในอดทตแสดงใหด้เหจ็นชวัดเจนวยู่าครริสเตทยน



ททที่ดทตด้องทนทรุกขห์การขยู่มเหง ยอหห์นผยด้ใหด้รวับบวัพตริศมาซนที่งเปป็นคนดทและสวัตยห์ซมืที่อตด้องตริดครุกและถยกตวัดศทรษะ ยากอบ 
พทที่ชายของยอหห์น ตายดด้วยคมดาบของเฮโรด (กริจการ 12:2) เปโตรและยอหห์นถยกจสาครุกครวันั้งแลด้วครวันั้งเลยู่า พวกเขา
ถยกทรุบตท (กริจการ 5:40,41) ประเพณทของโรมเกทที่ยวกวับความตายของพวกเขานวันั้นเชมืที่อถมือไมยู่ไดด้ เปโตรไมยู่เคยอยยยู่ใน
กรรุงโรมเลย แตยู่อวัครทยตทรุกคนเหลยู่านวันั้นไดด้ทนทรุกขห์เพมืที่อพระเยซยเจด้ามากกวยู่าททที่เราจะทราบไดด้ สเทเฟนผยด้เปปีฝั่ยมดด้วย
พระวริญญาณถยกหรินขวด้างจนตายเพราะคสาพยานของเขา อวัครทยตเปาโลถยกทรุบตทหลายหน ถยกหรินขวด้างและทรินั้งใหด้
ตาย เขาตยู่อสยด้กวับพวกสวัตวห์ปฝ่าททที่เมมืองเอเฟซวัส เขาเผชริญภวัยเรมือแตก เขาตกอยยยู่ในอวันตรายจากพวกยริวอยยยู่เสมอ เขา
ถยกเพมืที่อนทรยศหวักหลวัง เขาตริกครุกหลายปปีและในททที่สรุดกจ็ตายอยยู่างมรณะสวักขทในกรรุงโรม

ประววัตริศาสตรห์ของเหลยู่าวริสรุทธริชนของพระเจด้าเตมือนใจเราวยู่ามวันตด้องแลกดด้วยอะไรสวักอยยู่างเพมืที่อททที่จะเปป็น
สาวกททที่แทด้จรริงเพมืที่อพระเยซย เราระลนกถนง Savonarola และ Luther และ Wycliffe และ Lattimer และ 
Ridley เราระลนกถนงมริชชวันนารทหลายพวันคนเหลยู่านวันั้นผยด้ซนที่งตายในดรินแดนคนเถมืที่อน เราระลนกถนงคนเหลยู่านวันั้นททที่ถยกฆยู่า
ตายโดยพวกคอมมริวนริสตห์ เราจสาไดด้ถนงการยรินั้มเยาะ การใสยู่รด้าย การลด้อเลทยน การทสาใหด้เจจ็บชนั้สาใจททที่โลกชวัที่วนสามาสยยู่วริ
สรุทธริชนของพระเจด้าจสานวนมากซนที่งไมยู่ไดด้ตายแตยู่ทนทรุกขห์การขยู่มเหง

โอ อวัครทยตเปาโลแสวงหาอยยู่างจรริงจวังททที่เขาจะเหมาะททที่จะทนทรุกขห์เพมืที่อพระครริสตห์ “ขด้าพเจด้าจนงไดด้ยอม
เสทยสริที่งสารพวัด และถมือวยู่าสริที่งเหลยู่านวันั้นเปป็นเหมมือนมยลสวัตวห์ เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้พระครริสตห์…เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้รยด้จวัก
พระองคห์ และฤทธริธิ์เดชแหยู่งการเปป็นขนนั้นมาจากความตายของพระองคห์ และการรยู่วมสามวัคคทธรรมแหยู่งการทนทรุกขห์
ตยู่าง ๆ ของพระองคห์” (ฟป. 3:8,10) เราถยกขอรด้องอยยู่างชวัดแจด้งวยู่าเนมืที่องจากพระเยซยเจด้า “ไดด้ทรงทนทรุกขห์
ภายนอกประตยเมมือง” ฉะนวันั้น “จงใหด้พวกเราออกไปหาพระองคห์ภายนอกคยู่ายนวันั้น โดยแบกรวับคสาตสาหนริเหยทยด
หยามททที่พระองคห์ไดด้รวับ เพราะวยู่าททที่นทที่พวกเราไมยู่มทนครใด ๆ ททที่คงทนถาวร แตยู่พวกเราแสวงหานครแหยู่งหนนที่งททที่จะ
มา” (ฮบ. 13:12-14)

ผมเกรงวยู่าเราครุด้นเคยเหลมือเกรินกวับความเชมืที่อแบบครริสเตทยนททที่ตกตที่สาและเปป็นแตยู่อรุยู่น ๆ จนเรามองไมยู่เหจ็น
สงยู่าราศทนวันั้นททที่มทอยยยู่ในการสามารถททที่จะและเตจ็มใจททที่จะทนทรุกขห์เพมืที่อพระครริสตห์ แตยู่ครริสเตทยนททที่ดททวันั้งหลายควรทน
ทรุกขห์เพมืที่อพระครริสตห์ เปาโลถยกรบกวนอยยยู่ทรุกดด้าน

กระนวันั้นในทยู่ามกลางความทรุกขห์ยากทวันั้งหมดของโลก ความชมืที่นบานเหลยู่านวันั้นของครริสเตทยนกจ็มากมายจรริง 
ๆ! โรม 12:12 กลยู่าววยู่าครริสเตทยน “ปปีตริยรินดทในความหววัง อดทนในความยากลสาบาก” ไดด้ ดวังนวันั้นคนทวันั้งหลายททที่
หวยู่านในนนั้สาตากจ็เกจ็บเกทที่ยวในความชมืที่นบาน (สดด. 126:5)

มทการรยู่วมสามวัคคทธรรมอวันแสนหวานกวับพระเยซยเจด้าททที่คน ๆ หนนที่งจะไมยู่มทววันรยด้จวักเลยหากเขาไมยู่ทนทรุกขห์
กวับพระเยซยและเพมืที่อพระเยซย

ดวังนวันั้นเปาโลจนงถยกรบกวนอยยยู่ทรุกดด้าน แตยู่กจ็ไมยู่เศรด้าซนม เขาถยกทสาใหด้สวับสนงงงวย แตยู่กจ็ไมยู่สรินั้นหววัง เขาถยก
ขยู่มเหงแตยู่กจ็ไมยู่เคยถยกทอดทรินั้งเลย เขาถยกเหวทที่ยงลงแลด้วแตยู่ไมยู่เคยถยกทสาลาย โอ เราตด้องใสยู่ใจฟฝงคสาตรวัสอวันอยู่อน
หวานของพระเยซย, “ในโลกนทนั้ทยู่านทวันั้งหลายจะประสบความทรุกขห์ยาก แตยู่จงชมืที่นใจเถริด เราชนะโลกแลด้ว” (ยอหห์น 
16:33)

______________



ขจ้อ 12-18:
4:12 ดวังนวันั้นความตายจนงทสางานอยยยู่ในพวกเรา แตยู่
ชทวริตในพวกทยู่าน
4:13 โดยททที่พวกเรามทจริตวริญญาณแบบเดทยวกวันแหยู่ง
ความเชมืที่อ ตามททที่มทเขทยนไวด้แลด้ววยู่า ‘ขด้าพเจด้าไดด้เชมืที่อ 
และเหตรุฉะนวันั้นขด้าพเจด้าจนงพยดแลด้ว’ พวกเรากจ็เชมืที่อ
เหมมือนกวัน และเหตรุฉะนวันั้นจนงพยด
4:14 โดยทราบอยยยู่วยู่าพระองคห์ผยด้ซนที่งไดด้ทรงบวันดาลใหด้
พระเยซยเจด้าเปป็นขนนั้นมาแลด้ว จะทรงบวันดาลใหด้พวก
เราเปป็นขนนั้นมาเชยู่นกวันโดยพระเยซย และจะทรงพา
พวกเรามาเขด้าเฝป้าพรด้อมกวับพวกทยู่าน
4:15 เพราะวยู่าสริที่งสารพวัดนวันั้นเปป็นไปเพราะเหจ็นแกยู่
พวกทยู่าน เพมืที่อวยู่าพระครุณอวันอรุดม โดยการ
ขอบพระครุณของคนเปป็นอวันมาก จะไดด้บรริบยรณห์สยยู่

การถวายสงยู่าราศทแดยู่พระเจด้า
4:16 เพราะเหตรุนทนั้พวกเราจนงไมยู่ยยู่อทด้อ แตยู่ถนงแมด้วยู่า
มนรุษยห์ภายนอกของพวกเรากสาลวังทรรุดโทรมไป แตยู่
มนรุษยห์ภายในนวันั้นกจ็ยวังคงจสาเรริญขนนั้นใหมยู่ววันตยู่อววัน
4:17 ดด้วยวยู่าการทรุกขห์ยากอวันบางเบาของพวกเรา 
ซนที่งอยยยู่แตยู่ประเดทดี๋ยวเดทยวนวันั้น จะทสาใหด้พวกเรามทนนั้สา
หนวักของสงยู่าราศทททที่มากยริที่งกวยู่าและททที่คงอยยยู่ชวัที่วนริรวัน
ดรห์
4:18 ขณะททที่พวกเราไมยู่ไดด้มองไปททที่สริที่งทวันั้งหลายซนที่ง
มองเหจ็นไดด้ แตยู่มองไปททที่สริที่งทวันั้งหลายซนที่งมองไมยู่เหจ็น 
เพราะวยู่าสริที่งทวันั้งหลายซนที่งมองเหจ็นไดด้นวันั้นกจ็อยยยู่ชวัที่วคราว 
แตยู่สริที่งทวันั้งหลายซนที่งมองไมยู่เหจ็นนวันั้นกจ็อยยยู่ชวัที่วนริรวันดรห์

ชจัยชนะเหนมือความทนุกขธยาก
แตยู่ถด้าความตายกระทสากริจในตวัวครริสเตทยน มวันกจ็ทสาใหด้เกริดชทวริตในคนเหลยู่านวันั้นททที่อยยยู่รอบตวัวเรา ถด้าอวัครทยต

ผยด้นวันั้นทนทรุกขห์ เหลยู่าผยด้เชมืที่อของเขาททที่เมมืองโครรินธห์กจ็มทชทวริตอวันบรริบยรณห์ และเปาโลบอกเลยู่าในททที่นทนั้เกทที่ยวกวับความเชมืที่อททที่
ไมยู่สวัที่นคลอนของเขาในสงยู่าราศทอนาคต ววันรวับคยู่าจด้างในอนาคต วาระแหยู่งการฟฟฟื้นคมืนชทพนวันั้น เขาทราบวยู่าเนมืที่องจาก
พระเยซยเจด้าทรงถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นจากตายแลด้ว เรากจ็จะถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นเชยู่นกวัน (ขด้อ 14) เขากลยู่าวเชยู่นนวันั้นในโรม 
8:11 ดด้วย และในวาระแหยู่งการฟฟฟื้นคมืนชทพนวันั้นเปาโลจะไมยู่อยยยู่ลสาพวังแตยู่จะพบวยู่าตวัวเองอยยยู่เปป็นสรุขรยู่วมกวับฝยงชนหมยยู่
ใหญยู่ททที่เขาชนะมาถนงพระครริสตห์และถยกนสาไปสวรรคห์พรด้อมกวับเขา เพราะวยู่าเขาเตจ็มใจททที่จะทนทรุกขห์เพมืที่อพระครริสตห์!
ครุณเหจ็นแลด้ววยู่า การทนทรุกขห์ทวันั้งหมดของเปาโลเปป็นไปเพมืที่อเหจ็นแกยู่ผยด้อมืที่นททที่เขาอาจชนะมาไดด้ ดวังนวันั้นเมมืที่อเปาโลทน
ทรุกขห์ หลายหมมืที่นคนกจ็มทเหตรุผลททที่จะสรรเสรริญพระเจด้าและขอบครุณพระองคห์

และเขาเตมือนใจเราวยู่าแมด้ความทรุกขห์ยากอมืที่น ๆ เกริดขนนั้นตยู่อไปภายนอก มทการฟฟฟื้นฟยอยยยู่ภายในแบบววันตยู่อ
ววัน (ขด้อ 16) หลวักคสาสอนตามพระควัมภทรห์นทนั้เกทที่ยวกวับการฟฟฟื้นฟย เกทที่ยวกวับการชรุบชยขนนั้นใหมยู่ กจ็ไดด้รวับการอวยพร ดวังนวันั้น
เพลงสดรุดทบทททที่ 23 จนงกลยู่าวไดด้วยู่า “พระองคห์ทรงฟฟฟื้นจริตใจของขด้าพเจด้า” แมด้เราจะตด้องถวายรยู่างกายของเราเปป็น
เครมืที่องบยชาททที่มทชทวริตและเราไมยู่อาจทสาตามอยยู่างของโลกนทนั้ไดด้ แตยู่เรากจ็สามารถถยกแปลงสภาพและถยกฟฟฟื้นฟยทรุกววัน
ไดด้ “โดยการฟฟฟื้นฟยใหมยู่แหยู่งจริตใจของพวกทยู่าน เพมืที่อพวกทยู่านจะไดด้พริสยจนห์วยู่าอะไรเปป็นนนั้สาพระทวัยนวันั้นของพระเจด้าททที่
ดทและเปป็นททที่ชอบพระทวัย และสมบยรณห์แบบ” (รม. 12:2)

โอ การเปป็นเครมืที่องบยชาททที่มทชทวริตกจ็ไมยู่เลวเลยหากมทการเสรริมกสาลวังจากภายใน การฟฟฟื้นฟยจากภายใน การ
คนั้สาจรุน การปลอบประโลมใจและการเลทนั้ยงดยอวันเปปีฝั่ยมสรุข!

และเมมืที่อตวันั้งตาคอยอนาคต ในขด้อ 17 เปาโลกลยู่าวไดด้และพระเจด้าตรวัสแกยู่เราทรุกคนวยู่า “การทรุกขห์ยากอวัน



บางเบาของพวกเรา ซนที่งอยยยู่แตยู่ประเดทดี๋ยวเดทยวนวันั้น จะทสาใหด้พวกเรามทนนั้สาหนวักของสงยู่าราศทททที่มากยริที่งกวยู่าและททที่คงอยยยู่
ชวัที่วนริรวันดรห์!”

โอ ฉะนวันั้นครริสเตทยนจนงตด้องใหด้สายตาของตนจวับจด้องอยยยู่ททที่อทกโลกหนนที่ง เขาตด้องมองไปททที่สริที่งตยู่าง ๆ ททที่ไมยู่
ปรากฏแกยู่ตาอยยยู่เสมอ เขาตด้องไมยู่มวัวแตยู่มองไปททที่สริที่งตยู่าง ๆ ททที่ไมยู่จทรวังแตยู่ตด้องมองไปททที่สริที่งตยู่าง ๆ ซนที่งเปป็นนริรวันดรห์ 
ความเชมืที่อสสาหรวับเรานวันั้นเปป็น “พยานหลวักฐานของสริที่งตยู่าง ๆ ททที่มองไมยู่เหจ็น” (ฮบ. 11:1)

เราสามารถยอมอาศวัยอยยยู่ในเตจ็นทห์ไดด้ตอนนทนั้และเปป็นเหมมือนอวับราฮวัมผยด้ซนที่ง “ไดด้คอยทยู่านครหนนที่งซนที่งมท
รากฐานทวันั้งหลาย ซนที่งผยด้ทรงสรด้างและนายชยู่างของนครนวันั้นคมือพระเจด้า” (ฮบ. 11:10) เนมืที่องจากเหลยู่าวทรบรุรรุษแหยู่ง
ความเชมืที่อนวันั้นในฮทบรย 11 ปรารถนาประเทศฝฝ่ายสวรรคห์และไมยู่ผยกมวัดมากนวักตยู่อโลกนทนั้ “พระเจด้าจนงมริไดด้ทรง
ละอายททที่จะถยกเรทยกวยู่าเปป็นพระเจด้าของพวกเขา เพราะพระองคห์ไดด้ทรงจวัดเตรทยมนครแหยู่งหนนที่งไวด้สสาหรวับพวกเขา
แลด้ว” (ฮบ. 11:16) เราควรเปป็นเหมมือนโมเสสททที่ทรินั้งทรวัพยห์สมบวัตริและความมวัที่งควัที่งทวันั้งหมดแหยู่งอทยริปตห์ “เหมมือนอยยู่าง
ไดด้เหจ็นพระองคห์ผยด้ไมยู่ทรงปรากฏแกยู่ตา” (ฮบ. 11:27) เราเปป็นคนตยู่างถริที่นและผยด้สวัญจร เราเปป็นพลเมมืองแหยู่ง
ประเทศฝฝ่ายสวรรคห์ ฉะนวันั้นจะเปป็นอะไรเลยู่ากวับววันแสนสวันั้นเหลยู่านวันั้นแหยู่งความยากจนหรมือการถยกเหยทยดหยามหรมือ
ความเจจ็บปวดตอนนทนั้ เพมืที่อสงยู่าราศทนวันั้นททที่จะถยกเปปิดเผย? โอ ความเจจ็บปวดนทนั้กจ็เบาไปเลยเมมืที่อเททยบกวับนนั้สาหนวักแหยู่ง
สงยู่าราศทททที่กสาลวังจะมานวันั้น ววันแสนเศรด้าเหลยู่านทนั้และคมืนอวันยาวนานอยยยู่ “เพทยงชวัที่วขณะ” เมมืที่อพริจารณาความชมืที่นบาน
และพระพรนริรวันดรห์

ขอพระเจด้าทรงโปรดทสาใหด้เราเตจ็มใจและเหมาะสมททที่จะทนทรุกขห์กวับพระเยซยเจด้าและเพมืที่อพระองคห์ เพราะ
วยู่านวัที่นเปป็นมรดกอวันยริที่งใหญยู่ของคนเหลยู่านวันั้นททที่เปป็นสาวกของพระครริสตห์



2 โครรินธธ 5
ขจ้อ 1-8:

5:1 เพราะพวกเราทราบวยู่า ถด้าเรมือนดรินแหยู่ง
พลวับพลาของพวกเรานทนั้สลายไป พวกเรากจ็ยวังมทสริที่ง
ปลยกสรด้างของพระเจด้า คมือเรมือนททที่มริไดด้ถยกสรด้างดด้วย
มมือมนรุษยห์ ตวันั้งอยยยู่ชวัที่วนริรวันดรห์ในสวรรคห์ทวันั้งหลาย
5:2 เพราะวยู่าในพลวับพลานทนั้พวกเรายวังครวญครที่สาอยยยู่
โดยมทความปรารถนาอยยู่างจรริงจวังททที่จะไดด้สวมเรมือน
ของพวกเราซนที่งมาจากสวรรคห์
5:3 ถด้าไดด้สวมเชยู่นนวันั้นแลด้ว พวกเรากจ็จะไมยู่ไดด้ถยกพบ
วยู่าเปลมือยเปลยู่า
5:4 เพราะวยู่าพวกเราททที่อยยยู่ในพลวับพลานทนั้กจ็
ครที่สาครวญอยยยู่จรริง ๆ โดยเปป็นทรุกขห์หนวัก มริใชยู่เพราะ
พวกเราปรารถนาททที่จะถอดออก แตยู่ปรารถนาททที่จะ
สวมใสยู่ เพมืที่อความตายนวันั้นจะไดด้ถยกกลมืนไปเสทยดด้วย

ชทวริต
5:5 บวัดนทนั้ผยด้ททที่ไดด้ทรงตระเตรทยมพวกเราสสาหรวับสริที่ง
เดทยวกวันนทนั้กจ็คมือพระเจด้า ผยด้ไดด้โปรดประทานคยู่ามวัดจสา
แหยู่งพระวริญญาณใหด้แกยู่พวกเราดด้วย
5:6 เหตรุฉะนวันั้นพวกเราจนงมทความมวัที่นใจอยยยู่เสมอ 
โดยทราบอยยยู่แลด้ววยู่า ขณะททที่พวกเราอาศวัยอยยยู่ใน
รยู่างกายนทนั้ พวกเรากจ็ไมยู่อยยยู่กวับองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
5:7 (ดด้วยวยู่าพวกเราดสาเนรินโดยความเชมืที่อ มริใชยู่โดย
การมองเหจ็น)
5:8 พวกเรามทความมวัที่นใจ ขด้าพเจด้าขอกลยู่าว และ
ปรารถนาททที่จะไมยู่อยยยู่ในรยู่างกายนทนั้ และททที่จะไดด้อยยยู่กวับ
องคห์พระผยด้เปป็นเจด้ามากกวยู่า

เราจะแลกรล่างกายนทนื้กจับรล่างกายนริรจันดรธ
ในททที่นทนั้อวัครทยตเปาโลตวันั้งตาคอยดด้วยการปลอบประโลมใจ พรด้อมกวับความโหยหาดด้วยซนั้สา ใหด้

เวลานวันั้นมาถนงเมมืที่อเขาจะวางรยู่างกายททที่ตายไดด้นทนั้และรวับเอาความเปป็นอมตะ คนรรุยู่นกยู่อนซนที่งยากจนมากกวยู่าใน
ทรวัพยห์สริที่งของของโลกนทนั้ ผยด้ซนที่งไมยู่ไดด้หลงรวักความมวัที่งควัที่งและความรที่สารวยและววัฒนธรรมและวริทยาศาสตรห์ของคนรรุยู่น
นทนั้ ไดด้ขวับรด้องบทเพลงอวันไพเราะเกทที่ยวกวับสวรรคห์และตวันั้งตาคอยการไดด้พบกวับคนททที่พวกเขารวักททที่นวัที่น คนรรุยู่นนวันั้นขวับ
รด้องวยู่า “โอ รด้องเพลงเกทที่ยวกวับสวรรคห์ใหด้ขด้าฟฝงเถริด เมมืที่อพระองคห์ทรงเรทยกขด้าใหด้สรินั้นใจ” คนรรุยู่นนวันั้นขวับรด้องวยู่า “บอก
แมยู่ขด้าวยู่าขด้ากสาลวังไปหาทยู่าน” พวกเขาขวับรด้องวยู่า

โอ ดรินแดนแหยู่งการหยรุดพวัก ขด้าอยากไปหาเจด้า
เมมืที่อไรหนอวรินาททนวันั้นจะมาถนง
เมมืที่อขด้าจะถอดยรุทธภวัณฑห์ของขด้าออก
และอาศวัยอยยยู่อยยู่างสวันตริททที่บด้าน?

คนทวันั้งหลายททที่มทเลจ็กนด้อยททที่นทที่แตยู่มทพระครริสตห์และความมวัที่งมทของพระองคห์ กจ็ชมืที่นบานททที่เวลานวันั้นกสาลวังจะมา
เมมืที่อพวกเขาจะไมยู่ยากจนอทกตยู่อไป ไมยู่เจจ็บปฝ่วยอทกตยู่อไป ไมยู่ถยกเหยทยดหยามอทกตยู่อไป แตยู่มทความสรุขและเปปีฝั่ยม
ชวัยชนะ

โอ ครริสเตทยนทวันั้งหลายจะไมยู่มทววันรยด้จวักวริธทททที่จะซาบซนนั้งกวับสวรรคห์ไดด้มากนวักจนกวยู่าพวกเขาเรริที่มตวัดขาดจาก
โลกนทนั้และความมวัที่งควัที่งของมวันและความสนรุกสนานของมวันและความโปรดปรานของมวัน เมมืที่อเราเรริที่มรยด้สนกถนงความ
ไพเราะอยู่อนหวานนวันั้นของบทเพลงนมวัสการโปรดของผม:



พระเยซย ขด้าแบกกางเขนของขด้าแลด้ว
ทรินั้งทรุกสริที่ง และตามพระองคห์ไป

ขวัดสน ถยกดยหมริที่น ถยกทอดทรินั้ง
ตวันั้งแตยู่นทนั้ไป พระองคห์จะเปป็นสารพวัดของขด้า

ความอยากไดด้อยากมททวันั้งหมดพรินาศไป
สารพวัดททที่ขด้าเคยแสวงหา และเฝป้าหววัง และรยด้จวัก

ทวยู่าสภาพของขด้ากจ็ไพบยลยห์ยริที่งนวัก
พระเจด้าและสวรรคห์ยวังเปป็นของขด้า!

เมมืที่อนวันั้นเรากจ็จะพรด้อมมากขนนั้นททที่จะเพลริดเพลรินกวับสวรรคห์
เปาโลเคยเฉทยดความตายมาแลด้ว (2 คร. 1:8,9) เขาสสานนกดทวยู่าเขา “แบกการตายของพระเยซยเจด้าไวด้ใน

รยู่างกายนทนั้เสมอ” (ขด้อ 10) เขาจนงปรทดทในททที่นทนั้เมมืที่อถนงเวลานวันั้นททที่เขาจะวางรยู่างกายนทนั้ รยู่างกายอวันนยู่าสวังเวชนทนั้ททที่ถยกยที่สายท
แกยู่ชรา ทรุกขห์รด้อนและเจจ็บปวดอยยยู่บยู่อย ๆ และจะเปป็นยวังไงถด้าเราสละวางรยู่างกายของเราบนโลกนทนั้ “พลวับพลา” 
ของเรา เมมืที่อนวันั้นเรากจ็ไดด้รวับ “สริที่งปลยกสรด้างของพระเจด้า คมือเรมือนททที่มริไดด้ถยกสรด้างดด้วยมมือมนรุษยห์ ตวันั้งอยยยู่ชวัที่วนริรวันดรห์ใน
สวรรคห์ทวันั้งหลาย” เปาโลโหยหาเรมือนนวันั้น

เปาโลหมายความในททที่นทนั้ไหมวยู่ากยู่อนการฟฟฟื้นคมืนชทพนวันั้นจะมทกายสวรรคห์บางอยยู่างเตรทยมไวด้แลด้วสสาหรวับ
เรา? ดยเหมมือนเปป็นเชยู่นนวันั้น เขาคาดหววังวยู่าจะไดด้สวมใสยู่และ “ไมยู่ไดด้ถยกพบวยู่าเปลมือยเปลยู่า” (ขด้อ 3) เขากลยู่าววยู่า 
“มริใชยู่เพราะพวกเราปรารถนาททที่จะถอดออก แตยู่ปรารถนาททที่จะสวมใสยู่” (ขด้อ 4) 

เมมืที่อซามยเอลททที่จากไปแลด้วปรากฏตวัวแกยู่แมยู่มดนวันั้นแหยู่งเอนโดรห์ เขากจ็มทรยู่างกายบางชนริดมริใชยู่หรมือ ถนงแมด้วยู่า
เขาไดด้ตายไปแลด้วและยวังไมยู่ถยกทสาใหด้ฟฟฟื้นคมืนชทพ? โมเสสและเอลทยาหห์ไดด้ปรากฏแกยู่พระเยซยเจด้าและอวัครทยตสามคน
บนภยเขาแหยู่งการจสาแลงพระกายนวันั้น พวกเขากจ็มทรยู่างกายมริใชยู่หรมือ-ททที่ปรากฏแกยู่ตาและเปป็นรยู่างกายจรริง ๆ? เอลท
ยาหห์ไดด้ถยกเปลทที่ยนแปลงและถยกพาไปสวรรคห์โดยททที่ไมยู่ตาย แตยู่โมเสสตายและพระเจด้าทรงฝฝงศพเขา

ดวังนวันั้นไมยู่วยู่าขด้อลนกลวับแหยู่งสวรรคห์นวันั้นจะปรากฏออกมาในรยปใดกจ็ตาม คนเหลยู่านวันั้นททที่ตายไปแลด้วตอนนทนั้กจ็
ไมยู่ไดด้ถยกทรินั้งใหด้เปป็นวริญญาณเรยู่รยู่อน ททที่ปราศจากรยปรยู่าง ททที่คนททที่พวกเขารวักจสาพวกเขาไมยู่ไดด้ ททที่ปราศจากผวัสสะทวันั้ง
หลายฝฝ่ายรยู่างกาย พระเยซยเจด้าในสวรรคห์ทรงมทพระกายททที่จวับตด้องไดด้ รยู่างกายหนนที่งททที่ฟฟฟื้นคมืนชทพและไดด้รวับสงยู่าราศท
แลด้ว ครุณคริดไหมวยู่าวริสรุทธริชนเหลยู่านวันั้นในสวรรคห์ททที่ชมืที่นชมยรินดทกวับพระองคห์เมมืที่อจริตวริญญาณดวงหนนที่งรวับความรอด
ไมยู่มทรยู่างกายในรยปแบบหนนที่งเชยู่นกวัน หรมือเททยบเทยู่ากวับรยู่างกายหนนที่ง ขณะททที่พวกเขารออยยยู่? โอ เปาโลชมืที่นชมยรินดทททที่
เขาจะไดด้สวมใสยู่

และเรามทเครมืที่องแสดงอวันหนนที่งททที่แสนวริเศษ การวางมวัดจสาหนนที่ง หรมือคยู่ามวัดจสาหนนที่ง “ททที่จรริงจวัง” เพมืที่อรวับ
ประกวันวยู่าเราจะไดด้รวับรยู่างกายททที่มทสงยู่าราศทในภายหลวัง และคยู่ามวัดจสานวันั้นกจ็คมือพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ผยด้เสดจ็จมา
ประทวับอยยยู่ในตวัวเราแลด้ว (ขด้อ 5; 2 คร. 1:22; อฟ. 1:13,14) โอ พระองคห์ไมยู่ไดด้เปป็นของโลกนทนั้แตยู่เปป็นของโลกหนด้า
เราจะมทการสถริตอยยยู่อวันเปปีฝั่ยมสรุขของพระองคห์ในนริรวันดรห์กาลเหมมือนตอนนทนั้ พระองคห์ทรงเปป็นตวัวแทนของ “พระ
ครริสตห์ผยด้สถริตอยยยู่กวับเรา” และพระองคห์ทรงรวับประกวันวยู่าจะมทการสวมใสยู่อวันแสนวริเศษสสาหรวับเราในโลกหนด้า เมมืที่อ



เราถอดกายนทนั้แลด้ว
บวัดนทนั้ขด้อ 6 บอกเราวยู่า “ขณะททที่พวกเราอาศวัยอยยยู่ในรยู่างกายนทนั้ พวกเรากจ็ไมยู่อยยยู่กวับองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า” แตยู่

เราทราบไดด้โดยความเชมืที่อวยู่าววันหนนที่งเราจะไดด้อยยยู่กวับองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าเมมืที่อเราไมยู่อยยยู่ในรยู่างกายนทนั้แลด้ว และเปาโล
ตวันั้งตาคอยใหด้เวลานวันั้นมาถนงดด้วยความสรุข เราเองกจ็ควรทสาแบบนวันั้นเชยู่นกวัน

เปาโล “ปรารถนาททที่จะไมยู่อยยยู่ในรยู่างกายนทนั้ และททที่จะไดด้อยยยู่กวับองคห์พระผยด้เปป็นเจด้ามากกวยู่า” (ขด้อ 8) เขา
หมายความวยู่าเขาขอเลมือกททที่จะตายและไปอยยยู่กวับองคห์พระผยด้เปป็นเจด้ามากกวยู่าหรมือ? ผมคริดวยู่าใชยู่ เพราะในฟปีลริปปปี 
1:21-24 เปาโลกลยู่าววยู่า

“เพราะวยู่าสสาหรวับขด้าพเจด้านวันั้น การมทชทวริตอยยยู่กจ็คมือพระครริสตห์ และการตายกจ็คมือกสาไร แตยู่ถด้าขด้าพเจด้ายวังมท
ชทวริตอยยยู่ในเนมืนั้อหนวัง นทที่กจ็คมือผลแหยู่งการงานของขด้าพเจด้า กระนวันั้นขด้าพเจด้าจะเลมือกฝฝ่ายไหนดท ขด้าพเจด้ากจ็หาทราบไมยู่ 
เพราะขด้าพเจด้าลวังเลใจอยยยู่ในระหวยู่างสองฝฝ่ายนทนั้ โดยมทความปรารถนาททที่จะจากไป และอยยยู่กวับพระครริสตห์ ซนที่ง
ประเสรริฐกวยู่ามากนวัก แตยู่อยยู่างไรกจ็ตามการททที่ยวังมทชทวริตอยยยู่ในเนมืนั้อหนวัง กจ็มทความจสาเปป็นสสาหรวับพวกทยู่านมากกวยู่า”

ใชยู่แลด้ว การตายคงเปป็นกสาไรสสาหรวับครริสเตทยนคนใดททที่ดสาเนรินชทวริตในนนั้สาพระทวัยของพระเจด้า เปาโลลวังเล
ใจ “โดยมทความปรารถนาททที่จะจากไป และอยยยู่กวับพระครริสตห์” เพราะวยู่านวัที่นกจ็ดทกวยู่าเยอะ แตยู่เพมืที่อททที่จะทสาใหด้พระ
ครริสตห์พอพระทวัยและทสางานของพระองคห์และเพราะเหจ็นแกยู่ครริสเตทยนทวันั้งหลายททที่ตด้องการเขา เปาโลจนงพอใจททที่จะ
อยยยู่ตยู่อไปจนกวยู่าเวลาของพระเจด้าจะมาถนงเพมืที่อพาเขาไปบด้าน

_______________
ขจ้อ 9-13:

5:9 เหตรุฉะนวันั้นพวกเราจนงทสางานหนวัก เพมืที่อททที่วยู่า ไมยู่
วยู่าจะอยยยู่หรมือไมยู่อยยยู่กจ็ดท พวกเรากจ็จะเปป็นททที่พอ
พระทวัยของพระองคห์
5:10 เพราะวยู่าพวกเราทรุกคนตด้องปรากฏตวัวททที่หนด้า
บวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ เพมืที่อทรุกคนจะไดด้รวับ
ตามสริที่งทวันั้งหลายททที่ถยกกระทสาในรยู่างกายของตน ตาม
ททที่เขาไดด้กระทสาแลด้ว ไมยู่วยู่าสริที่งนวันั้นจะดทหรมือเลว
5:11 เหตรุฉะนวันั้น โดยทราบความนยู่าเกรงขามของ
องคห์พระผยด้เปป็นเจด้า พวกเราจนงชวักชวนคนทวันั้งหลาย 
แตยู่พวกเราเปป็นททที่ประจวักษห์แกยู่พระเจด้า และขด้าพเจด้า

วางใจวยู่าพวกเราเปป็นททที่ประจวักษห์ในใจวรินริจฉวัยผริด
และชอบของพวกทยู่านดด้วย
5:12 ดด้วยวยู่าพวกเราไมยู่แนะนสาพวกเราเองกวับพวก
ทยู่านอทก แตยู่ใหด้พวกทยู่านมทโอกาสททที่จะอวดไดด้เพราะ
เหจ็นแกยู่พวกเรา เพมืที่อพวกทยู่านจะไดด้มทขด้อโตด้ตอบคน
เหลยู่านวันั้นซนที่งอวดในสริที่งซนที่งปรากฏ และมริใชยู่ในใจ
5:13 เพราะวยู่าไมยู่วยู่าพวกเราประพฤตริอยยู่างคน
เสทยจรริต กจ็ไดด้ประพฤตริเพราะเหจ็นแกยู่พระเจด้า หรมือ
ไมยู่วยู่าพวกเราประพฤตริอยยู่างคนปกตริ กจ็เพมืที่อ
ประโยชนห์ของพวกทยู่าน

เผชริญหนจ้าบจัลลจังกธพริพากษาของพระครริสตธ
ในทยู่ามกลางอวัครทยตทวันั้งหมด เปาโล “ในบรรดาการทสางานหนวักกจ็บรริบยรณห์มากกวยู่า” (2 คร. 11:23) เขา

เททที่ยวไป “ตยู่อหนด้าคนทวันั้งปวงและตามบด้าน…ทวันั้งกลางคมืนและกลางววันดด้วยนนั้สาตาไหล” ในการชนะจริตวริญญาณ 
(กริจการ 20:20,31) เหจ็นไดด้ชวัดวยู่า เพราะความกดดวันนทนั้ในจริตวริญญาณของเขา เขาไมยู่เคยแตยู่งงานเพราะวยู่าเขาไมยู่
สามารถใหด้เวลาแกยู่บด้านและครอบครวัวไดด้ และตวัวเขากจ็ทสางานหนวักจนแทบเจทยนตาย เพราะเหตรุใด? โอ ความคริด



ประการหนนที่งอยยยู่ในใจของเขาเสมอ-เพมืที่อททที่ “พวกเรากจ็จะเปป็นททที่พอพระทวัยของพระองคห์” เขากลยู่าววยู่าไมยู่วยู่า
ขด้าพเจด้าจะไปพบกวับพระเยซยเจด้าตอนนทนั้ หรมือไมยู่ไดด้อยยยู่กวับพระองคห์ตอนนทนั้และยวังอยยยู่ในรยู่างกายนทนั้ ภายหลวังขด้าพเจด้า
กจ็มาสยยู่บวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ เขากลยู่าววยู่า “โอ ขด้าพเจด้าอยากใหด้พระเยซยเจด้าทรงยอมรวับขด้าพเจด้า ททที่จะ
พอพระทวัยกวับขด้าพเจด้า”

ในททที่นทนั้เปาโลไมยู่ไดด้คริดเกทที่ยวกวับการสยญเสทยความรอดเลย เรมืที่องนวันั้นไดด้ขด้อยรุตริแลด้วเปป็นนริตยห์ เขากลยู่าวไดด้วยู่า 
“ใครเลยู่าจะเปป็นผยด้ปรวับโทษอทก คมือพระครริสตห์ผยด้ไดด้ทรงสรินั้นพระชนมห์แลด้ว ใชยู่แลด้ว ผยด้ไดด้ทรงคมืนพระชนมห์แลด้วตยู่างหาก 
ผยด้ซนที่งทรงสถริต ณ เบมืนั้องขวาพระหวัตถห์ของพระเจด้า ผยด้ซนที่งทรงอธริษฐานขอเพมืที่อพวกเราดด้วย ใครจะแยกพวกเราออก
จากความรวักของพระครริสตห์เลยู่า จะเปป็นความยากลสาบาก หรมือความทรุกขห์ หรมือการขยู่มเหง หรมือการกวันดารอาหาร
หรมือการเปลมือยกาย หรมือการถยกโพยภวัย หรมือการถยกคมดาบหรมือ” (รม. 8:34,35) เขาเชมืที่อมวัที่นวยู่าไมยู่มทสริที่งใด
สามารถแยกเขาออกจากพระครริสตห์ไดด้ เขาเพริที่งกลยู่าวไปในบทททที่ 4 ขด้อ 14 วยู่าเขารยด้วยู่าพระวริญญาณผยด้ไดด้ทรงทสาใหด้
พระเยซยเจด้าเปป็นขนนั้นจะทรงทสาใหด้เขาเปป็นขนนั้นและนสาเสนอเขาในอาณาจวักรสวรรคห์ เปาโลไมยู่ไดด้กสาลวังสงสวัยเกทที่ยวกวับ
ความรอดของตนในททที่นทนั้เลย

โอ แตยู่เขาอยากใหด้พระเยซยเจด้าทรงพอพระทวัยกวับเขา ชมเชยเขา ประทานบสาเหนจ็จใหด้แกยู่เขา เมมืที่อเขา
มองเขด้าไปในพระเนตรททที่ทะลรุทะลวงของพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดททที่ทรงรวัก เขากจ็อยากไดด้ยรินวยู่า “ดทแลด้ว เจด้าเปป็นผยด้รวับใชด้
ททที่ดทและสวัตยห์ซมืที่อ เจด้าสวัตยห์ซมืที่อเหนมือบรรดาสริที่งของเลจ็กนด้อย เราจะตวันั้งเจด้าใหด้เปป็นผยด้ปกครองเหนมือสริที่งของมากมาย เจด้า
จงเขด้าไปในความปปีตริยรินดทของนายของเจด้าเถริด” (มธ. 25:21)

เปาโลกสาลวังตวันั้งตาคอยวาระแหยู่งการพริพากษาครวันั้งใหญยู่ททที่ “บวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์” นทที่ไมยู่ใชยู่การ
พริพากษาของผยด้คนททที่หลงหายแตยู่เปป็นของผยด้คนททที่รวับความรอดแลด้ว มวันจะเปป็นการพริพากษาททที่เกริดขนนั้นในสวรรคห์ เมมืที่อ
ครริสเตทยนทวันั้งหลายมาประชรุมกวันในรยู่างกายททที่ไดด้รวับสงยู่าราศทททที่นวัที่น และจงหมายเหตรุวยู่า “พวกเราทรุกคนตด้อง
ปรากฏตวัว” ดวังนวันั้นมวันจนงเปป็นวาระพริพากษาสสาหรวับครริสเตทยนทรุกคน

และผลลวัพธห์ของการพริพากษานวันั้นจะเปป็นอยยู่างไร? “...เพมืที่อทรุกคนจะไดด้รวับตามสริที่งทวันั้งหลายททที่ถยกกระทสาใน
รยู่างกายของตน ตามททที่เขาไดด้กระทสาแลด้ว ไมยู่วยู่าสริที่งนวันั้นจะดทหรมือเลว” (ขด้อ 10)

บางคนกลยู่าวไวด้วยู่าการพริพากษานวันั้นมทไวด้สสาหรวับการใหด้บสาเหนจ็จเทยู่านวันั้น นวัที่นไมยู่เปป็นความจรริง แตยู่คนหนนที่ง
อาจกลยู่าวไดด้วยู่า “พระเจด้าจะลงโทษฉวันหรมือ หลวังจากททที่พระองคห์ทรงยกโทษใหด้ฉวันและพาฉวันไปสวรรคห์แลด้ว?” 
พระควัมภทรห์ตรงนทนั้ไมยู่ไดด้พยดถนงพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดททที่กรรินั้วโกรธ และไมยู่ไดด้พยดถนงการททที่บวัดนทนั้พระองคห์ทรงใหด้การลงโทษ
สสาหรวับความผริดทวันั้งหลายททที่เราไดด้กระทสา แทนททที่จะเปป็นเชยู่นนวันั้น เราจะตด้องเผชริญหนด้ากวับความผริดเหลยู่านวันั้นเอง เรา
จะไดด้รวับสริที่งทวันั้งหลายททที่ถยกกระทสาในกายนทนั้

ดวังนวันั้นในสวรรคห์ จะไมยู่มทความชมืที่นบานแบบเดทยวกวันหรมือบสาเหนจ็จแบบเดทยวกวันสสาหรวับทรุกคน
ใหด้เรายกภาพประกอบกวัน ถด้าคน ๆ หนนที่งททที่ครุณรวักไดด้ถยกละเลยและไปสยยู่ความทรมานและการแยกขาด

จากพระเจด้าชวัที่วนริรวันดรห์โดยไมยู่ไดด้รวับคสาเตมือน ททที่บวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ครุณจะเผชริญหนด้ากวับขด้อเทจ็จจรริงนวันั้น
ซนที่งเมมืที่อถนงตอนนวันั้นกจ็เปลทที่ยนแปลงไมยู่ไดด้แลด้ว มทผลลวัพธห์ททที่แนยู่นอนตามธรรมชาตริททที่ไมยู่อาจเลทที่ยงไดด้หลายประการแหยู่ง
ชทวริตของเราซนที่งตริดตามเราไป ขอใหด้ผมยกภาพประกอบ



ในเมมืองเอฟววันสห์วริลลห์ รวัฐเทจ็กซวัส คนบาปททที่ชวัที่วชด้าคนหนนที่งนามวยู่า “โอลดห์บริลลห์” ไดด้กลวับใจเชมืที่อททที่งาน
ประกาศหนนที่ง กยู่อนเขากลวับใจเชมืที่อ เขาเคยวริวาทตอนเมาและเสทยดวงตาไปขด้างหนนที่ง จากนวันั้นเขากจ็รวับความรอด
อยยู่างมหวัศจรรยห์และเรริที่มตด้นททที่จะมทชทวริตอยยยู่เพมืที่อพระเจด้า บวัดนทนั้เขาเรทยกตวัวเอง และคนอมืที่น ๆ กจ็เรทยกเขาวยู่า “นริวบริล
ลห์” โอลดห์บริลลห์มทตาเพทยงขด้างเดทยว และนริวบริลลห์กจ็ยวังมทตาขด้างเดทยวเหมมือนเดริม บาปทวันั้งหลายของเขาไดด้รวับการยก
โทษแลด้วแตยู่ผลลวัพธห์เหลยู่านวันั้นยวังตริดตวัวเขาอยยยู่

ดวังนวันั้นในบางนวัย ททที่บวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ เราจะไดด้รวับสริที่งเหลยู่านวันั้นททที่ถยกกระทสาในรยู่างกายนทนั้
บวัลลวังกห์พริพากษานทนั้ของพระครริสตห์ถยกพยดถนงใน 1 โครรินธห์ 3:10-15 ททที่นวัที่นเราเรทยนรยด้วยู่าการงานทวันั้งหลายถยก

จวัดประเภทเปป็นไมด้ หญด้าแหด้ง และฟางททที่ถยกเผาและอยยยู่เพทยงชวัที่วคราว และในไมยู่ชด้ากจ็สยญไปในไฟแหยู่งการพริพากษา
แตยู่ทองคสา เงริน และเพชรพลอยเปป็นตวัวแทนของการกระทสาททที่ดทเหลยู่านวันั้นททที่ทสาใหด้พระเจด้าพอพระทวัยและนสา
พระพรนริรวันดรห์มาใหด้ ถด้าการงานของผยด้ใดถยกเผาไหมด้ไป “ผยด้นวันั้นกจ็จะขาดบสาเหนจ็จ แตยู่ตวัวเขาเองจะรอด แตยู่เหมมือน
อยยู่างรอดจากไฟ” พระคสาขด้อนวันั้นกลยู่าว แตยู่ถด้าการงานของผยด้ใดคงอยยยู่ “ผยด้นวันั้นกจ็จะไดด้รวับบสาเหนจ็จ” ไมยู่ใชยู่ไดด้รวับความ
รอด: คนเหลยู่านทนั้ทรุกคนททที่ปรากฏตวัวททที่การพริพากษานทนั้จะไดด้รวับความรอดไปแลด้ว แตยู่ครริสเตทยนทวันั้งหลายททที่เกริดผลจะ
ไดด้รวับบสาเหนจ็จเพริที่มตยู่างหาก

บสาเหนจ็จแบบไหนกวัน? อาจเปป็นการครอบครองกวับพระครริสตห์บนแผยู่นดรินโลก “ถด้าพวกเราทนความทรุกขห์
ยาก พวกเรากจ็จะครอบครองรยู่วมกวับพระองคห์ดด้วย” (2 ทธ. 2:12) ในคสาอรุปมาเรมืที่องเงรินมรินาบยู่าวคนนวันั้นททที่เงรินหนนที่ง
มรินาททที่ฝากไวด้ใหด้ตนดยแลไดด้กสาไรสริบมรินาและเขากจ็ไดด้รวับบสาเหนจ็จอวันมทสรุข, “ดทแลด้ว เจด้าผยด้รวับใชด้ททที่ดท เพราะเจด้าไดด้สวัตยห์
ซมืที่อในของเลจ็กนด้อยมาก เจด้าจงมทสริทธริอสานาจครอบครองเหนมือเมมืองสริบเมมืองเถริด” อทกคนไดด้บสาเหนจ็จเปป็นอสานาจ
ครอบครองเหนมือหด้าเมมือง อทกคนไมยู่ไดด้บสาเหนจ็จเลย และในการตอบคสาถามของเปโตร พระเยซยตรวัสวยู่าพวกอวัคร
ทยตจะพริพากษาตระกยลเหลยู่านวันั้นของชนชาตริอริสราเอล (มธ. 19:28) ดวังนวันั้นแนยู่นอนวยู่าในสวรรคห์คนเหลยู่านวันั้นททที่ไดด้
ชนะจริตวริญญาณหลายดวงและทนทรุกขห์มากกวยู่าเพมืที่อพระเยซยจะชมืที่นชมยรินดทมากกวยู่าและมทบสาเหนจ็จนริรวันดรห์
มากกวยู่าททที่บวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์

เปาโลถมือเรมืที่องนทนั้เปป็นจรริงเปป็นจวังเอามาก ๆ! “เหตรุฉะนวันั้น โดยทราบความนยู่าเกรงขามขององคห์พระผยด้เปป็น
เจด้า พวกเราจนงชวักชวนคนทวันั้งหลาย” (ขด้อ 11) เขาไมยู่ไดด้พยดถนงความหวาดกลวัวของคนททที่ไมยู่รอดคนหนนที่งซนที่งเผชริญ
หนด้ากวับพระครริสตห์ แตยู่พยดถนงครริสเตทยนคนหนนที่งททที่ใชด้ชทวริตเสทยไปเปลยู่า ๆ พบวยู่าผยด้คนททที่ตนรวักไปนรกเสทยแลด้ว โอกาส
ทวันั้งหลายหมดสรินั้นไปตลอดกาล และอดไดด้บสาเหนจ็จเหลยู่านวันั้นททที่ผยด้อมืที่นไดด้ลงแรง เมมืที่อพวกเขาพบกวับพระครริสตห์ นวัที่น
เปป็นเรมืที่องททที่นยู่ากลวัวเหลมือเกรินจนเปาโลชวักจยงคนทวันั้งหลายวยู่าพวกเขาควรเรริที่มตด้นทสาตวัวใหด้สมกวับโลกททที่ดทกวยู่าซนที่งกสาลวัง
จะมา และรวับบสาเหนจ็จททที่มาสยยู่เหลยู่าสาวกททที่สวัตยห์ซมืที่อและถยกขยู่มเหงและอรุทริศตน

ครุณแปลกใจไหมททที่เปาโลพยดถนง “ความนยู่าเกรงขามขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า” ในการเตมือนครริสเตทยนทวันั้ง
หลายเกทที่ยวกวับบวัลลวังกห์พริพากษานวันั้นของพระครริสตห์? แตยู่สสาหรวับครริสเตทยนคนใดททที่ใชด้ชทวริตเสทยไปเปลยู่า ๆ โอกาสททที่
หมดไป ผยด้คนททที่รวักตด้องไปนรก ไมยู่มทผลมาถวายแดยู่พระผยด้ชยู่วยใหด้รอดเลย มวันจะเปป็นวาระททที่นยู่ากลวัวจรริง ๆ ใน 1 โค
รรินธห์ 3:15 เราอยู่านวยู่า “ถด้าการงานของผยด้ใดจะถยกเผาไหมด้ไป ผยด้นวันั้นกจ็จะขาดบสาเหนจ็จ (ทนทรุกขห์การสยญเสทย)” 
บรุคคลผยด้นทนั้ททที่รวับความรอดแลด้วจะทนทรุกขห์ในสวรรคห์ ไดด้รวับการสยญเสทยในสวรรคห์!



และแกยู่บยู่าวคนนวันั้นททที่ไดด้รวับเงรินมรินาหนนที่งจากนายเพมืที่อไปลงทรุน และไมยู่ไดด้ใชด้เงรินนวันั้น กจ็มทคสาตสาหนริททที่รรุนแรง
ในลยกา 19:23-26 และเราถยกบอกวยู่า “จะใหด้แกยู่ทรุกคนซนที่งมทอยยยู่แลด้ว และจากผยด้ททที่ไมยู่มท แมด้แตยู่ซนที่งเขามทอยยยู่นวันั้นกจ็จะถยก
เอาไปจากเขา”

ในคสาอรุปมาททที่คลด้ายกวันเกทที่ยวกวับหวัวขด้อเดทยวกวันนวันั้น คสาอรุปมาเรมืที่องเงรินตะลวันตห์ในมวัทธริว 25 องคห์พระผยด้เปป็น
เจด้าทรงตอบคนตด้นเรมือนททที่ไรด้ความเชมืที่อนวันั้นวยู่า “เจด้าผยด้รวับใชด้ชวัที่วและเกทยจครด้าน” และเขากจ็สยญเสทยเงรินตะลวันตห์นวันั้นททที่
เขาเคยมท ในกรณทนทนั้เราคริดวยู่าผยด้รวับใชด้ททที่ไรด้ประโยชนห์คนนวันั้นเปป็นตวัวแทนของผยด้ททที่หลงหายเพราะเขาจะตด้องถยกโยนทรินั้ง
เสทยในททที่มมืดภายนอก (มธ. 25:30)

ถนงอยยู่างไรแลด้ว มวันกจ็เปป็นสริที่งททที่นยู่ากลวัวททที่จะเผชริญหนด้าพระครริสตห์หลวังจากใชด้ชทวริตททที่เสทยไปเปลยู่า ๆ เปาโลจนง
พยดถนง “ความนยู่าเกรงขามขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า”

บวัดนทนั้เปาโลเตมือนความจสาพวกเขาวยู่าถนงแมด้เขาไดด้ทสางานหนวักอยยู่างรด้อนรนขนาดนวันั้น เขากจ็ไมยู่ไดด้กสาลวัง
ชมเชยตวัวเอง (ขด้อ 12) พวกเขาอธริบายแกยู่ผยด้อมืที่นไดด้หากพวกเขาอยากอธริบายวยู่าทสาไมเปาโลถนงทสางานหนวักอยยู่าง
เสทยสละขนาดนวันั้น และ “อวดไดด้เพราะเหจ็นแกยู่พวกเรา” (ขด้อ 12) ครุณจะอธริบายเกทที่ยวกวับชายคนหนนที่งททที่เปป็น
เหมมือนเปาโลไดด้อยยู่างไรผยด้ซนที่งดยเหมมือนคนบด้า ยรุยู่งเกรินกวยู่าจะแตยู่งงาน ทสางานหนวักทวันั้งกลางววันและกลางคมืน? มวันคมือ
ความบด้าอวันบรริสรุทธริธิ์ มวันเปป็นความบด้าถวายแดยู่พระเจด้า และจะอธริบายอยยู่างไรเกทที่ยวกวับคนททที่มทสตริสมประกอบเหลมือ
เกริน เอาจรริงเอาจวังเหลมือเกริน บยู่อยครวันั้งจนเกมือบจะรด้องไหด้ วริงวอนบยู่อยครวันั้ง เตมือนดด้วยความอวับจนแบบคนบด้า? 
เปาโลกลยู่าววยู่านวัที่นคมือเพมืที่อผยด้คนเหลยู่านวันั้น เหลยู่าผยด้หลงหายททที่เขาอยากชนะจริตวริญญาณ เหลยู่าผยด้ททที่รอดททที่เขาอยาก
เตมือนและเตรทยมใหด้พรด้อมสสาหรวับบวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์

เราจสาไดด้วยู่าเฟลริกสห์รด้องบอกอวัครทยตผยด้รด้อนรนทยู่านนทนั้วยู่า “เปาโลเออ๋ย เจด้าเสทยสตริไปแลด้ว การเรทยนรยด้มาก
ทสาใหด้เจด้าคลวัที่งไปจรริง ๆ” (กริจการ 26:24) ฝยงชนททที่ทวทจสานวนมากขนนั้นมาหด้อมลด้อมงานรวับใชด้ททที่กสาลวังเกริดผลของพระ
เยซยเจด้า “และเมมืที่อพวกมริตรสหายของพระองคห์ไดด้ยรินเรมืที่องนวันั้น พวกเขากจ็ออกไปเพมืที่อจะจวับพระองคห์ไวด้ ดด้วยพวก
เขากลยู่าววยู่า “พระองคห์เสทยสตริไปแลด้ว” (มาระโก 3:21) ขอพระเจด้าประทานความบด้านทนั้ใหด้แกยู่พวกเรามากขนนั้นเพมืที่อ
ททที่จะนสาขยู่าวประเสรริฐออกไป

ขจ้อ 14-20:
5:14 เพราะวยู่าความรวักของพระครริสตห์ครอบครอง
พวกเราอยยยู่ เพราะพวกเราตวัดสรินอยยู่างนทนั้วยู่า ถด้าผยด้
หนนที่งไดด้ตายเพมืที่อคนทวันั้งปวง ดวังนวันั้นคนทวันั้งปวงจนงตาย
แลด้ว
5:15 และพระองคห์ไดด้ทรงวายพระชนมห์เพมืที่อคนทวันั้ง
ปวง เพมืที่อคนเหลยู่านวันั้นซนที่งมทชทวริตอยยยู่จะมริไดด้เปป็นอยยยู่เพมืที่อ
ตวัวเองอทกตยู่อไป แตยู่เพมืที่อพระองคห์ผยด้ไดด้ทรง
สรินั้นพระชนมห์เพราะเหจ็นแกยู่พวกเขา และไดด้ทรงเปป็น
ขนนั้นมาอทก

5:16 เหตรุฉะนวันั้นพวกเราจนงไมยู่รยด้จวักผยด้ใดตามเนมืนั้อหนวัง
อทกตยู่อไป ใชยู่แลด้ว ถนงแมด้วยู่าพวกเราไดด้รยด้จวักพระครริสตห์
ตามเนมืนั้อหนวัง แตยู่บวัดนทนั้พวกเรากจ็ไมยู่รยด้จวักพระองคห์เชยู่น
นวันั้นอทกตยู่อไป
5:17 เหตรุฉะนวันั้นถด้าผยด้หนนที่งผยด้ใดอยยยู่ในพระครริสตห์ ผยด้นวันั้น
กจ็เปป็นคนททที่ถยกสรด้างใหมยู่แลด้ว บรรดาสริที่งเกยู่า ๆ กจ็ลยู่วง
ไป ดยเถริด สริที่งสารพวัดกลายเปป็นสริที่งใหมยู่ทวันั้งนวันั้น
5:18 และสริที่งสารพวัดกจ็เปป็นของพระเจด้า ผยด้ไดด้ทรงใหด้
พวกเราคมืนดทกวันกวับพระองคห์เองโดยทางพระเยซย



ครริสตห์ และไดด้ประทานการรวับใชด้แหยู่งการคมืนดทกวัน
แกยู่พวกเรา
5:19 คมือพระเจด้าไดด้ทรงอยยยู่ในพระครริสตห์ โดยทรงใหด้
โลกนทนั้คมืนดทกวันกวับพระองคห์เอง มริไดด้ทรงถมือโทษ
บรรดาการละเมริดตยู่อพวกเขา และไดด้ทรงมอบพระ

วจนะแหยู่งการคมืนดทกวันนวันั้นไวด้กวับพวกเรา
5:20 บวัดนทนั้พวกเราจนงเปป็นบรรดาราชทยตของพระ
ครริสตห์ เหมมือนกวับวยู่าพระเจด้าไดด้ทรงขอรด้องพวกทยู่าน
โดยทางพวกเรา พวกเราจนงขอรด้องพวกทยู่านแทน
พระครริสตห์ พวกทยู่านจงคมืนดทกวันกวับพระเจด้าเถริด

พวกเราททที่ถถูกซมืนื้อแลจ้วดจ้วยราคาอจันแสนแพงนจันื้นไมล่ควร
มทชทวริตอยถูล่เพมืที่อตจัวเอง

เปาโลเออ๋ย เหตรุใดทยู่านถนงหมกมรุยู่นขนาดนวันั้น เสทยสตริขนาดนวันั้น? “ความรวักของพระครริสตห์ การเสทยสละ
ของพระองคห์เพมืที่อพวกเรา บทบควันั้นขด้าพเจด้า” เขาคงจะตอบเชยู่นนวันั้น! เนมืที่องจากพระครริสตห์ไดด้ทรงตายเพมืที่อเราทรุกคน
แลด้ว เราทรุกคนจนงไมยู่มทสริทธริธิ์ททที่จะใชด้ชทวริตของตวัวเอง นอกจาก “เพมืที่อพระองคห์ผยด้ไดด้ทรงสรินั้นพระชนมห์เพราะเหจ็นแกยู่
พวกเขา และไดด้ทรงเปป็นขนนั้นมาอทก” (ขด้อ 15) พระผยด้ชยู่วยใหด้รอดททที่ทรงพระชนมห์อยยยู่นทนั้บวัดนทนั้ทรงมทสริทธริธิ์ในตวัวเราทวันั้ง
สรินั้น

บวัดนทนั้ครริสเตทยนเปป็น “คนททที่ถยกสรด้างใหมยู่แลด้ว” หรมือตรงตวัวคมือ “สริที่งทรงสรด้างใหมยู่” (ขด้อ 17) ผยด้ถยกสรด้าง
ใหมยู่นทนั้ “มนรุษยห์ใหมยู่” นทนั้ (อฟ. 4:24) ควร “ดสาเนรินในพระวริญญาณ” ทรุกววันในฐานะผยด้หนนที่งททที่ “ไดด้ตรนงเนมืนั้อหนวังไวด้ททที่
กางเขนเสทยแลด้ว พรด้อมกวับความอยากตยู่าง ๆ และบรรดาตวัณหา” ซนที่งเปป็นการตยู่อตด้านพวกมวันอยยู่างตยู่อเนมืที่อง (กท.
5:16-24) แนยู่นอนวยู่า “ผยด้ถยกสรด้างใหมยู่” หมายถนงธรรมชาตริททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้ว ไมยู่ใชยู่ธรรมชาตริเกยู่านวันั้นซนที่งครริสเตทยน
ยวังคงมทอยยยู่ การดรินั้นรนของเนมืนั้อหนวังททที่ตยู่อสยด้จริตวริญญาณ “ดวังนวันั้นพวกทยู่านจนงกระทสาบรรดาสริที่งททที่พวกทยู่านปรารถนา
กระทสาไมยู่ไดด้” (กท. 5:17) ดสาเนรินตยู่อเนมืที่องตยู่อไป บวัดนทนั้ครริสเตทยนตด้องทราบ เหมมือนเปาโล วยู่า “...ดด้วยจริตใจ
ขด้าพเจด้าเองรวับใชด้พระราชบวัญญวัตริของพระเจด้า แตยู่ดด้วยเนมืนั้อหนวังกจ็รวับใชด้บวัญญวัตริแหยู่งบาป” (รม. 7:25) สริที่งททที่ถยกสรด้าง
ใหมยู่นทนั้คมือใจใหมยู่ ไมยู่มทการสวามริภวักดริธิ์ใด ๆ ตยู่อบาปแตยู่กระตมือรมือรด้นททที่จะรวับใชด้พระเจด้า

ธรรมชาตริททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้วนทนั้ “ผยด้ถยกสรด้างใหมยู่นทนั้” ครที่สาครวญพรด้อมกวับสริที่งทรงสรด้างททที่เหลมือ “โดยรอคอย
การทรงรวับเปป็นบรุตร คมือการทรงไถยู่รยู่างกายของพวกเรา” (รม. 8:23) เมมืที่อการดรินั้นรนททที่จะทสาสริที่งททที่ถยกตด้องจะไดด้รวับ
ชวัยชนะตลอดไป

แตยู่บวัดนทนั้พวันธะหนด้าททที่หนนที่งเดทยวอวันยริที่งใหญยู่ของครริสเตทยนกจ็คมือ การทสาใหด้ “การรวับใชด้แหยู่งการคมืนดทกวัน” 
สสาเรจ็จจรริง (ขด้อ 18) ซนที่งถยกมอบไวด้แกยู่เราแลด้ว เนมืที่องจากเราไดด้กลวับคมืนดทกวับพระเจด้าแลด้ว สริที่งเดทยวนวันั้นททที่เราตด้อง
กระทสาเพมืที่อตอบสนองตยู่อความรวักและการเสทยสละของพระครริสตห์กจ็คมือ การชนะจริตวริญญาณผยด้อมืที่น

______________
ขจ้อ 21:

5:21 เพราะวยู่าพระเจด้าไดด้ทรงกระทสาพระองคห์ผยด้มริไดด้
ทรงรยด้จวักบาป ใหด้เปป็นบาปเพราะเหจ็นแกยู่พวกเรา 

เพมืที่อพวกเราจะไดด้ถยกทสาใหด้เปป็นความชอบธรรมของ
พระเจด้าในพระองคห์

พระครริสตธตจัวแทนของเรา
พระครริสตห์ทรงถยกทสาใหด้ “เปป็นบาปเพราะเหจ็นแกยู่พวกเรา” คสากลยู่าวอวันนยู่าทนที่ง! Young’s Analytical 



Concordance ใหด้ความหมายสองชวันั้นแกยู่คสากรทก ฮามารททที่อา “บาป, การหลงผริด, เครมืที่องบยชาไถยู่บาป” ดวังนวันั้น
พระครริสตห์ไดด้ทรงกลายเปป็นเครมืที่องบยชาไถยู่บาป แตยู่ในบางวริธทททที่นยู่าตกตะลนงพระองคห์ไดด้ทรงกลายเปป็นบาปเชยู่นกวัน 
ถนงแมด้พระองคห์ไมยู่เคยทสาบาปเลย ในภาคพวันธสวัญญาเดริมคสาฮทบรย ควัททอออวห์ ถยกแปลเปป็น “บาป” 145 ครวันั้ง แตยู่
คสาเดทยวกวันนทนั้ถยกแปลเปป็น “เครมืที่องบยชาไถยู่บาป” 82 ครวันั้ง!

ดวังนวันั้นในพระดสารริของพระเจด้า พระเยซย เครมืที่องบยชาไถยู่บาปนวันั้น ไดด้ทรงกลายเปป็นการทสาใหด้บาปเปป็นรยป
เปป็นรยู่างขนนั้นมา พระเจด้าไดด้ทรงทอดทรินั้งพระเยซยบนกางเขนนวันั้นในฐานะคนบาปคนหนนที่งและทรงปลยู่อยใหด้พระองคห์
รวับโทษในฐานะคนบาปคนหนนที่ง บาปทวันั้งหลายของเราไดด้ถยก “วางบน” พระเยซยจรริง ๆ “พวกเราทรุกคนเหมมือน
แกะไดด้หลงเจริที่นไป พวกเราทรุกคนไดด้หวันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหห์ทรงวางบรรดาความชวัที่วชด้าของ
พวกเราทรุกคนลงบนทยู่านแลด้ว” (อสย. 53:6) พระองคห์ทรงไดด้รวับความเจจ็บปวดของบาป ความนยู่าละอายของ
บาป การแยกขาดอวันนยู่ากลวัวนวันั้นจากพระเจด้าททที่บาปนสามาใหด้ เหงมืที่อททที่ปนพระโลหริตในสวนเกทเสมนทนวันั้นตอนททที่พระ
เยซยทรงเกมือบสรินั้นพระชนมห์และตรวัสวยู่า “จริตใจของเราโศกเศรด้ายริที่งนวัก แทบจะตายไดด้เลย” (มธ. 26:38) เปป็นการ
บยู่งบอกบางประการเกทที่ยวกวับความปวดรด้าวและความอวับอายและพระทวัยททที่แตกสลายของพระเยซยเพราะบาป
ของโลก

ผมเชมืที่อวยู่าไมยู่มทเดจ็กสาวคนใดททที่ถยกลยู่อลวงใหด้ทสาบาป ททที่ถยกพยู่อแมยู่รวังเกทยจเมมืที่อความนยู่าอวับอายของเธอถยก
เปปิดโปง ไดด้รยด้สนกถนงความปวดรด้าวมากไปกวยู่าททที่พระเยซยทรงรยด้สนก ไมยู่มทฆาตกรคนใด ททที่กสาลวังจะตายในเกด้าอทนั้ไฟฟป้า
หรมืออยยยู่บนตะแลงแกง เคยทนทรุกขห์กวับความเศรด้าโศกอวันขมขมืที่นมากไปกวยู่าความปวดรด้าวของพระเยซยเมมืที่อ
พระองคห์ทรงรด้องออกมาบนกางเขนนวันั้นวยู่า “พระเจด้าของขด้าพระองคห์ พระเจด้าของขด้าพระองคห์ ทสาไมพระองคห์ทรง
ทอดทรินั้งขด้าพระองคห์เสทยแลด้ว?” (มธ. 27:46) พระเยซยไมยู่อาจแคยู่ทนทรุกขห์กวับความเจจ็บปวดฝฝ่ายรยู่างกายโดย
ปราศจากความละอายและความนยู่าอวับอายของบาป พระองคห์ตด้องทนทรุกขห์สริที่งสารพวัดททที่คนบาปคนหนนที่งจะตด้อง
ทนทรุกขห์เพมืที่อชดใชด้หนทนั้ของคนบาปคนนวันั้น ดวังนวันั้นบาปจนงไดด้เขด้าไปในความรยด้สนกตวัวของพระเยซย และพระเจด้าทรง
ปลยู่อยใหด้ซาตานทรมานจริตวริญญาณของพระองคห์ โอ พระเยซยผยด้ทรงบรริสรุทธริธิ์และไรด้บาป ทรงถยกทสาใหด้เปป็นบาป
เพมืที่อเรา ถนงแมด้พระองคห์ไมยู่ไดด้ทสาบาปเลย!

อริสยาหห์ 53:3-5 ถยกทวนซนั้สาอทกครวันั้งในททที่นทนั้:
“ทยู่านถยกเหยทยดหยามและถยกปฏริเสธโดยมนรุษยห์ เปป็นคนแหยู่งความเศรด้าโศกทวันั้งหลาย และครุด้นเคยกวับ

ความระทมทรุกขห์ และพวกเราทสาเหมมือนไดด้ซยู่อนหนด้าตาของพวกเราไวด้จากทยู่าน ทยู่านไดด้ถยกเหยทยดหยาม และ
พวกเราไมยู่ไดด้นวับถมือทยู่าน แนยู่ททเดทยวทยู่านไดด้แบกความระทมทรุกขห์ของพวกเรา และหอบความเศรด้าโศกทวันั้งหลาย
ของพวกเราไป ถนงกระนวันั้นพวกเรากจ็ยวังถมือวยู่าทยู่านถยกตท ทรงถยกโบยตทจากพระเจด้า และถยกขยู่มใจ แตยู่ทยู่านไดด้รวับ
บาดแผลเพราะบรรดาความละเมริดของพวกเรา ทยู่านไดด้รวับความฟกชนั้สาเพราะบรรดาความชวัที่วชด้าของพวกเรา 
การตทสอนแหยู่งสวันตริสรุขของพวกเราไดด้ตกอยยยู่บนทยู่าน และดด้วยรอยเฆทที่ยนทวันั้งหลายของทยู่าน พวกเรากจ็ไดด้รวับการ
รวักษาใหด้หาย”

พระองคห์ทรงทสาใหด้ “จริตวริญญาณของพระองคห์เปป็นเครมืที่องบยชาเพมืที่อไถยู่บาป” ไมยู่ใชยู่แคยู่พระกายของ
พระองคห์เทยู่านวันั้น



แตยู่บวัดนทนั้ผยด้ใดเลยู่าจะสงสวัยไดด้วยู่าบาปถยกชดใชด้แลด้ว? ถด้าพระเจด้าทรงนวับแลด้ววยู่าพระเยซยเปป็นคนบาป ผยด้ไมยู่ไดด้
ทรงเปป็นคนบาปเลย ผยด้ใดเลยู่าจะไดด้สวมเสมืนั้อคลรุมไรด้ตะเขจ็บตวัวนวันั้นแหยู่งความชอบธรรมของพระครริสตห์? ผมจะไดด้
สวม เชยู่นเดทยวกวับทรุกคนเหลยู่านวันั้นททที่วางใจในพระองคห์จะไดด้สวม “ใครเลยู่าจะเปป็นผยด้ปรวับโทษอทก คมือพระครริสตห์ผยด้ไดด้
ทรงสรินั้นพระชนมห์แลด้ว ใชยู่แลด้ว ผยด้ไดด้ทรงคมืนพระชนมห์แลด้วตยู่างหาก ผยด้ซนที่งทรงสถริต ณ เบมืนั้องขวาพระหวัตถห์ของพระเจด้า
ผยด้ซนที่งทรงอธริษฐานขอเพมืที่อพวกเราดด้วย” (รม. 8:34) เนมืที่องจากพระครริสตห์ไดด้ทรงชดใชด้หนทนั้ทวันั้งหมดของผมแลด้ว ไดด้
ทรงทนทรุกขห์เพมืที่อบาปทวันั้งหมดของผมแลด้ว ทวันั้งในอดทต ปฝจจรุบวัน และอนาคต พระเจด้าจนงทรงนวับไดด้วยู่าบาปของผม
ถยกชดใชด้หมดแลด้ว และผมไมยู่เพทยงไดด้รวับการยกโทษแตยู่ถยกนวับวยู่าชอบธรรมแลด้ว

“โดยการทรงถวายเครมืที่องบยชาหนเดทยว พระองคห์ไดด้ทรงกระทสาใหด้คนทวันั้งหลายททที่ถยกชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์แลด้ว
ถนงททที่สสาเรจ็จเปป็นนริตยห์” (ฮบ. 10:14) บวัดนทนั้ความชอบธรรมของพระเจด้าถยกแสดงใหด้เหจ็นแลด้ว “เพมืที่อพระองคห์จะทรง
ชอบธรรม และเปป็นผยด้ทรงกระทสาใหด้คนททที่เชมืที่อในพระเยซยเปป็นผยด้ชอบธรรม” (รม. 3:26)

บวัดนทนั้ความเปปีฝั่ยมสรุขททที่ทรงสวัญญาไวด้ในเพลงสดรุดท 32:1,2 และโรม 4:5-8 กจ็เปป็นของผม ถยกซมืนั้อไวด้แลด้ว
สสาหรวับผยด้เชมืที่อทรุกคน!



2 โครรินธธ 6:
ขจ้อ 1-3:

6:1 ดวังนวันั้นพวกเรา เหมมือนกวับวยู่าเปป็นคนทสางานดด้วย
กวันกวับพระองคห์ จนงขอวริงวอนพวกทยู่านวยู่า พวกทยู่าน
อยยู่ารวับพระครุณของพระเจด้าอยยู่างไรด้ประโยชนห์
6:2 (เพราะพระองคห์ตรวัสวยู่า ‘เราไดด้ฟฝงเจด้าในเวลา
อวันชอบ และในววันแหยู่งความรอด เราไดด้ชยู่วยเจด้า’ 

ดยเถริด บวัดนทนั้เปป็นเวลาอวันชอบ ดยเถริด บวัดนทนั้เปป็นววัน
แหยู่งความรอด)
6:3 โดยไมยู่ใหด้มทเหตรุททที่จะสะดรุดในสริที่งหนนที่งสริที่งใดเลย 
เพมืที่อการรวับใชด้นทนั้จะไมยู่ถยกตสาหนริไดด้

พระคนุณของพระเจจ้าผถูกมจัดเรา: จงซมืที่อตรง
อวัครทยตเปาโลไดด้บอกเลยู่าเกทที่ยวกวับความหยู่วงใยของตนททที่จะเผชริญหนด้าบวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์

อยยู่างมวัที่นใจ เขาทราบถนงความนยู่ากลวัวของการเผชริญหนด้าองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าและถยกพบวยู่าไมยู่สวัตยห์ซมืที่อ (5:9-11) เขา
กสาลวังยมืนอยยยู่ในททที่ของพระครริสตห์ในฐานะราชทยตคนหนนที่ง แตยู่บวัดนทนั้เขาเตมือนใจครริสเตทยนทวันั้งหลายวยู่าทรุกคนมทพวันธะ
หนด้าททที่เดทยวกวัน! พระครุณมหวัศจรรยห์ของพระเจด้า ซนที่งชยู่วยใหด้รอด เสาะหา ฟฟฟื้นฟยววันตยู่อววัน พรด้อมกวับการฟฟฟื้นคมืนชทพ
และสงยู่าราศทททที่แนยู่นอนรออยยยู่ขด้างหนด้า ทสาใหด้พวกเขาเปป็นลยกหนทนั้ พระเจด้าทรงอยากไดด้รวับผลสสาหรวับพระครุณของ
พระองคห์ พระองคห์ทรงอยากไดด้การรวับใชด้แบบสรุดจริตสรุดใจของคนเหลยู่านวันั้นททที่พระองคห์ทรงซมืนั้อแลด้ว เปาโลกลยู่าวไวด้
ในกาลาเททย 2:21, “ขด้าพเจด้าไมยู่ทสาใหด้พระครุณของพระเจด้าเสทยไป” เรากจ็ไมยู่ควรทสาเชยู่นกวัน เปาโลกลยู่าววยู่า 
“ขด้าพเจด้าเปป็นหนทนั้ทวันั้งพวกกรทกและพวกชาวปฝ่า ทวันั้งคนมทสตริปฝญญาและคนขาดสตริปฝญญา” (รม. 1:14)

ชยู่างวริเศษจรริง ๆ ททที่พระครริสตห์ทรงฟฝงเราในววันแหยู่งความรอดและไมยู่ไดด้ทรงไลยู่เราไปเสทย บวัดนทนั้เมมืที่อคริดถนง
พระพรทวันั้งหลายของพระองคห์ เราจนงควรเกริดผล

“โดยไมยู่ใหด้มทเหตรุททที่จะสะดรุดในสริที่งหนนที่งสริที่งใดเลย” คสากรทกคมือ พรอสคอเป, “หรินสะดรุด” ในความหมาย
ของการเปป็นเหตรุใหด้ผยด้ททที่อยู่อนแอสะดรุด การทดลองผยด้อมืที่นใหด้กระทสาผริด การทสาใหด้พวกเขาทด้อใจ ทวัศนคตริททที่มวักงยู่าย 
หรมือเหลาะแหละหรมือชอบตริอาจทสารด้ายคนเหลยู่านวันั้นททที่เราอยากเปป็นพร นทที่ไมยู่ไดด้ขวัดแยด้งกวับคสายมืนกรานบยู่อยครวันั้งของ
พระควัมภทรห์ททที่ใหด้เทศนาตริโทษบาป “คนเหลยู่านวันั้นททที่กระทสาบาป จงตสาหนริตยู่อหนด้าคนทวันั้งปวง เพมืที่อผยด้อมืที่นจะไดด้เกรง
กลวัวดด้วย” (1 ทธ. 5:20) “...จงตวักเตมือน วยู่ากลยู่าว และเตมือนสตริดด้วยความอดกลวันั้นทรุกอยยู่างและหลวักคสาสอน” (2 
ทธ. 4:2) “จงรด้องดวัง ๆ อยยู่าออมไวด้ จงเปลยู่งเสทยงของเจด้าเหมมือนแตร จงสสาแดงแกยู่ประชากรของเราถนงการ
ละเมริดของพวกเขา และแกยู่วงศห์วานของยาโคบถนงบาปทวันั้งหลายของพวกเขา” (อสย. 58:1) เราตด้องกลด้าเตมือน
เหลยู่าคนบาป ตด้องเรทยกรด้องใหด้มทการกลวับใจใหมยู่แตยู่ตด้องระววังใหด้ดทวยู่าการรวับใชด้ของเรา คสาพยานของเรา ไมยู่ถยกฉรุด
รวันั้งและผยด้ททที่อยู่อนแอถยกทสาใหด้สะดรุด (ดย 1 คร. 9:19-23)

__________________
ขจ้อ 4-7:

6:4 แตยู่ในสริที่งทวันั้งปวง ไดด้กระทสาพวกเราเองใหด้เปป็นททที่
ชอบ ในฐานะผยด้รวับใชด้ของพระเจด้า ในความอดทน
เปป็นอวันมาก ในบรรดาความทรุกขห์รด้อน ในความ

ขวัดสนตยู่าง ๆ ในความทรุกขห์ใจทวันั้งหลาย
6:5 ในบรรดารอยเฆทที่ยน ในการถยกจสาครุกหลายครวันั้ง 
ในเหตรุการณห์วรุยู่นวายทวันั้งหลาย ในการทสางานหนวัก



ตยู่าง ๆ ในการเฝป้าระววัง ในการอดอาหารทวันั้งหลาย
6:6 โดยความบรริสรุทธริธิ์ โดยความรยด้ โดยความอด
กลวันั้นไวด้นาน โดยความกรรุณา โดยพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธิ์ โดยความรวักททที่ไรด้มารยา

6:7 โดยพระวจนะแหยู่งความจรริง โดยฤทธริธิ์เดชของ
พระเจด้า โดยยรุทธภวัณฑห์แหยู่งความชอบธรรมททที่อยยยู่
ดด้านมมือขวาและมมือซด้าย

ตจ้นทนุนของงานรจับใชจ้ตามแบบพระเจจ้า
จงอยู่านขด้อพระคสาเหลยู่านวันั้นดด้านบนอทกหน! อวัครทยตผยด้รวับการดลใจไดด้พริสยจนห์ตวัวเองวยู่าเปป็นผยด้รวับใชด้ททที่ดทคน

หนนที่งของพระครริสตห์ พระเจด้าทรงคาดหววังการทรุยู่มเทททที่เทยู่ากวันจากเราไหม? ขด้อกสาหนดใดบด้าง?
1. “ความอดทนเปป็นอวันมาก” อทกวริธทหนนที่งของการกลยู่าววยู่าความสวัตยห์ซมืที่อททที่ไมยู่ลดละ เหมมือนฮทบรย 12:1,2, 

“...วริที่งดด้วยความอดทนการแขยู่งกวันททที่ตวันั้งไวด้ตยู่อหนด้าพวกเรานวันั้น” ถด้าครุณไมยู่สามารถทนตยู่อชยู่วงเวลาททที่ยากลสาบาก 
การบอกปฝดและความผริดหววัง และทสางานตยู่อไปไดด้ ครุณกจ็ไมยู่ใชยู่ผยด้รวับใชด้ททที่ดท

2. “ในบรรดาความทรุกขห์รด้อน” ครุณยวังฝฟนสยด้ตยู่อไปไหมยามลด้มปฝ่วย ยามเจจ็บปวด ยามถยกขยู่มเหง?
3. “ในความขวัดสนตยู่าง ๆ” เกมือบเสมอไปความยากจนเปป็นปฝจจวัยหนนที่งในงานรวับใชด้ททที่ประสบความสสาเรจ็จ

โดยเฉพาะในตอนตด้น ถด้าครุณไมยู่สามารถรวับใชด้พระเจด้าอยยู่างสวัตยห์ซมืที่อไดด้ โดยขวัดขมืนรายรวับททที่ดทกวยู่า สภาพแวดลด้อมททที่
นยู่าอภริรมยห์กวยู่าในงานอมืที่นเพมืที่อททที่ตวัวครุณเองและครอบครวัวจะรวับใชด้พระเจด้าไดด้ ครุณกจ็ไมยู่ใชยู่ผยด้รวับใชด้ททที่ดทของพระครริสตห์

ตอนสมวัยแรก ๆ ททที่ผมเปป็นผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐ ในชยู่วงววันหยรุดภาคฤดยรด้อนจากโรงเรทยนพระครริสต
ธรรม ผมไปเทศนาในงานฟฟฟื้นฟยททที่จวัดเปป็นชรุด ผมตด้องทรินั้งภรรยาของผม ลยกนด้อยววัยสองขวบและอทกคนททที่กสาลวังจะ
คลอดใหด้อยยยู่ในหด้องเชยู่าขนาดเลจ็กททที่มทเพทยงสองหด้อง ตอนนวันั้นไมยู่มทโทรศวัพทห์และไมยู่มทรถยนตห์ ผมทรินั้งเงรินไดด้เพทยงหด้า
หรมือหกดอลลารห์สสาหรวับไวด้ใชด้ยามฉรุกเฉริน ซมืนั้ออาหารและนม สสาหรวับสองสวัปดาหห์ บยู่ายววันหนนที่งผมมทภาระหนวักมาก
เพราะความกวังวลนวันั้น ผมตด้องหาททที่เพมืที่อจะอธริษฐานในโรงเรทยนบด้านนอกแหยู่งหนนที่ง จะเปป็นอยยู่างไรหากภรรยาของ
ผมหรมือลยกนด้อยลด้มปฝ่วย? ถด้าเกริดอรุบวัตริเหตรุบางอยยู่างลยู่ะ-ตกจากททที่สยงหรมือไฟไหมด้? จะมทคนไปตามหมอ ขอความ
ชยู่วยเหลมือหรมือยารวักษาไดด้อยยู่างไร? ดด้วยใจททที่แตกสลายผมรอคอยพระเจด้าใหด้จวัดการเปป็นนริตยห์ ผมหววังเชยู่นนวันั้น เพมืที่อ
ททที่ผมจะสามารถวางใจพระเจด้าอยยู่างปลอดภวัยไดด้สสาหรวับตวัวผมและครอบครวัวของผมในความยากจน

4. “ในความทรุกขห์ใจทวันั้งหลาย” จงพริจารณาภยวันตรายเหลยู่านวันั้น ความยากลสาบากเหลยู่านวันั้นของเปาโลอทก
ครวันั้ง

“พวกเขาเปป็นผยด้รวับใชด้ทวันั้งหลายของพระครริสตห์หรมือ (ขด้าพเจด้าพยดเหมมือนคนโงยู่) ขด้าพเจด้ากจ็เปป็นมากกวยู่า ใน
บรรดาการทสางานหนวักกจ็บรริบยรณห์มากกวยู่า ในบรรดารอยเฆทที่ยนกจ็เกรินขนาด ในการถยกจสาครุกกจ็ถทที่กวยู่า ในการหวริด
ตายกจ็บยู่อย ๆ จากพวกยริวขด้าพเจด้าไดด้รวับรอยเฆทที่ยนหด้าครวันั้ง ๆ ละสามสริบเกด้าทท ขด้าพเจด้าถยกทรุบตทดด้วยไมด้เรทยวสาม
ครวันั้ง ขด้าพเจด้าถยกเอากด้อนหรินขวด้างครวันั้งหนนที่ง ขด้าพเจด้าเผชริญภวัยเรมือแตกสามครวันั้ง คมืนหนนที่งกวับววันหนนที่งขด้าพเจด้าลอยอยยยู่
ในทะเล ในการเดรินทางบยู่อย ๆ ในการเผชริญภวัยของนนั้สาทวันั้งหลาย ในการเผชริญภวัยของพวกโจร ในการเผชริญภวัย
ดด้วยนนั้สามมือชนชาตริของขด้าพเจด้าเอง ในการเผชริญภวัยดด้วยนนั้สามมือพวกคนตยู่างชาตริ ในการเผชริญภวัยในนคร ในการ
เผชริญภวัยในถริที่นทรุรกวันดาร ในการเผชริญภวัยในทะเล ในการเผชริญภวัยทยู่ามกลางพวกพทที่นด้องเททยมเทจ็จ ในความ
เหนจ็ดเหนมืที่อยและความแสนเจจ็บปวด ในการเฝป้าระววังบยู่อย ๆ ในความหริวและความกระหาย ในการอดอาหาร



บยู่อย ๆ ในความหนาวเหนจ็บและความเปลมือยเปลยู่า นอกจากสริที่งเหลยู่านวันั้นททที่อยยยู่ภายนอกแลด้ว สริที่งซนที่งมายวังขด้าพเจด้า
ทรุกววัน ๆ คมือความหยู่วงพะวงททที่มทตยู่อครริสตจวักรทวันั้งปวง ผยด้ใดเปป็นคนอยู่อนกสาลวังและขด้าพเจด้าไมยู่อยู่อนกสาลวัง ผยด้ใดถยก
ทสาใหด้สะดรุดและขด้าพเจด้าไมยู่เปป็นทรุกขห์เปป็นรด้อน”- 2 คร. 11:23-29

จงจสาไวด้วยู่าเมมืที่อครริสเตทยนคนใดทสาเตจ็มททที่แลด้ว เขากจ็จะถยกเขด้าใจผริดบยู่อย ๆ เหลยู่าเพมืที่อนสนริทททที่สรุดมวักทอด
ทรินั้งคน ๆ หนนที่งเพราะเหจ็นแกยู่พระครริสตห์ พระเยซยตรวัสวยู่า “อยยู่าคริดวยู่าเราไดด้มาเพมืที่อททที่จะสยู่งสวันตริภาพไปบนแผยู่นดริน
โลก เรามริไดด้มาเพมืที่อททที่จะสยู่งสวันตริภาพไป แตยู่ดาบเลยู่มหนนที่งตยู่างหาก ดด้วยวยู่าเราไดด้มาเพมืที่อททที่จะใหด้ลยกชายไมยู่ลงรอยกวับ
บริดาของตน และลยกสาวไมยู่ลงรอยกวับมารดาของตน และลยกสะใภด้ไมยู่ลงรอยกวับแมยู่สามทของตน และบรรดาคยยู่อรริ
ของผยด้หนนที่งผยด้ใดจะเปป็นพวกคนแหยู่งครวัวเรมือนของตนเอง” (มธ. 10:34-36)

5. “ในบรรดารอยเฆทที่ยน” คนของพระเจด้าอาจถยกทรุบตทหรมือถยกโจมตทฝฝ่ายรยู่างกายบยู่อย ๆ ผมยวังไมยู่ไดด้รวับ
อภริสริทธริธิ์นวันั้น แตยู่ผมอาจไมยู่ไดด้เปป็นนวักเทศนห์ททที่ดทพอกจ็ไดด้

นายกเทศมนตรทคนหนนที่งแหยู่งเมมืองเพลนวริว รวัฐเทจ็กซวัส ไดด้ขยยู่ผมดด้วยมทดเลยู่มหนนที่งตยู่อหนด้าผยด้คนในทด้องถนน
เพราะคสาเทศนาของผมเกทที่ยวกวับการเตด้นรสาสมวัยใหมยู่

เมมืที่อไมยู่นานมานทนั้นวักเทศนห์ชมืที่อดวังคนหนนที่งถยกพวกววัยรรุยู่นถยู่มนนั้สาลายรดหนด้าตยู่อหนด้าผยด้คน บางครวันั้งการใสยู่รด้าย 
การกลยู่าวหาตยู่าง ๆ การสยญเสทยเพมืที่อนททที่คบมาชวัที่วชทวริตกจ็แสนเจจ็บปวดยริที่งกวยู่าการถยกเฆทที่ยนเสทยอทก

6. “ในการถยกจสาครุกหลายครวันั้ง” จงระลนกถนงยากอบ เปโตร ยอหห์น สเทเฟน ครริสเตทยนชาวรวัสเซทยกทที่คน
แลด้วไปยวังประเทศไซบทเรทยเพมืที่อพระครริสตห์? ผมเคยรยด้จวักชายหนรุยู่มททที่รด้อนรนคนหนนที่งผยด้ซนที่งใจสลายเพราะภาพยนตรห์
ลามก ภาพยนตรห์ททที่ใชด้ความรรุนแรงและตยู่อตด้านครริสเตทยนซนที่งถยกจวัดฉายในเมมืองเลจ็ก ๆ ของเขา เขาไปวริงวอนตยู่อ
เจด้าของโรงภาพยนตรห์นวันั้น เจด้าของตด้องฉายหนวังตามททที่เขาไดด้รวับมา ชายหนรุยู่มผยด้รวักพระเจด้าคนนทนั้ไปอรุทธรณห์ตยู่อสภา
ประจสาเมมือง คนกลรุยู่มนทนั้กลยู่าววยู่าผยด้คนอยากไดด้ภาพยนตรห์ททที่ลามก ไรด้ศทลธรรม ยกชยอาชญากร ชายหนรุยู่มคนนวันั้นหยริบ
ขวานไปเลยู่มหนนที่ง ขนนั้นไปบนหด้องฉายหนวัง ทรุบทสาลายเครมืที่องฉายหนวัง และเครมืที่องฉายสสารองดด้วย เขาตริดครุกนาน
สองปปี ผมไมยู่กลยู่าววยู่าวริธทการของเขาถยกตด้อง เขาอาจรยด้สนกวยู่าตด้องชดเชยสสาหรวับครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นททที่ดด้านชาและรวัก
โลก พวกนวักเทศนห์ททที่ออมชอมซนที่งไมยู่มทจรุดยมืน แตยู่ผมเคยรด้องไหด้ตยู่อพระพวักตรห์พระเจด้า ขอบพระครุณพระองคห์สสาหรวับ
ความหยู่วงใยเชยู่นนวันั้นและอริจฉางานรวับใชด้ของเขา ขวานเลจ็กของ Carry Nation ททที่ทสาลายรด้านเหลด้าหลายแหยู่งอาจ
ไมยู่ใชยู่วริธทททที่ดทททที่สรุด แตยู่บางครวันั้งครริสเตทยนทวันั้งหลายกจ็ควรตริดครุกเพมืที่อพระครริสตห์

7. “ในเหตรุการณห์วรุยู่นวายทวันั้งหลาย” เหลยู่านวักเทศนห์ควรเทศนาตริโทษบาปอยยู่างชวัดเจนมริใชยู่หรมือจนฝยงชน
ททที่โกรธแคด้นอยยู่างของททที่เมมืองเอเฟซวัสในกริจการ 19 อยยู่างของททที่เมมืองโครรินธห์ซนที่งขยู่มขยยู่เปาโลในกริจการ 18 อยากรวม
ตวัวกวันมาตยู่อสยด้คน ๆ เดทยว? ถด้าพวกคอมมริวนริสตห์และพวกฮริปปปีฟื้และพวก Black Panthers บางครวันั้งประทด้วงและ
เดรินขบวนตยู่อตด้านประธานาธริบดทสวักคนหรมือตยู่อตด้านคณะผยด้บรริหารของมหาวริทยาลวัยสวักแหยู่ง การจลาจลเชยู่นนวันั้นจะ
ไมยู่เกริดขนนั้นเพราะการเทศนาหรมือหากมวันมทพลวังมากพอและเขด้าถนงผยด้คนมากพอ? พวกมรุสลริมหรมือพวกยริวจะไมยู่
ประทรุษรด้ายนวักเทศนห์ททที่เปปีฝั่ยมฤทธริธิ์เดชสวักคนในพมืนั้นททที่ของพวกเขาหรมือเหมมือนททที่บางคนไดด้กระทสาตยู่อสเทเฟน? 

8. “ในการทสางานหนวักตยู่าง ๆ” ผยด้รวับใชด้คนใดของพระเจด้าจะซมืที่อตรงและทสางานเพมืที่อพระองคห์ไดด้แคยู่แปด
ชวัที่วโมงตยู่อววันเทยู่านวันั้นหรมือ? ผยด้ใดจะรยด้สนกถนงความเรยู่งดยู่วนอวันนยู่ากลวัวเกทที่ยวกวับคนเหลยู่านวันั้นททที่กสาลวังไปนรกโดยททที่บาง



ครวันั้งไมยู่ทสางานหนวักเหมมือนเปาโลหรมือผยด้ซนที่ง “ตลอดเวลาสามปปี …มริไดด้หยรุดหยยู่อนททที่จะเตมือนทรุกคนทวันั้งกลางคมืนและ
กลางววันดด้วยนนั้สาตาไหล” (กริจการ 20:31)?

9. “ในการเฝป้าระววัง” การตมืที่นอยยยู่และคอยเฝป้าในยามกลางคมืน ครริสเตทยนทวันั้งหลายบางครวันั้งควรอธริษฐาน 
“ทวันั้งกลางววันและกลางคมืน” (ลยกา 18:7) พระเยซย “เสดจ็จออกไปยวังภยเขาลยกหนนที่งเพมืที่อจะอธริษฐาน และไดด้
อธริษฐานตยู่อพระเจด้าตลอดคมืน” (ลยกา 6:12) “ทรงลรุกขนนั้นกยู่อนดวงอาทริตยห์ขนนั้นตวันั้งนาน พระองคห์เสดจ็จออกไป และ
เสดจ็จเขด้าไปในททที่เปลทที่ยว และทรงอธริษฐานอยยยู่ททที่นวัที่น” (มาระโก 1:35) บางครวันั้งเปาโลตด้องอดตาหลวับขวับตานอน
เพมืที่อททที่จะชนะจริตวริญญาณทวันั้งหลาย หรมือเพราะวยู่าเขาไมยู่มทททที่นอน คน ๆ หนนที่งอาจไมยู่ใชยู่ผยด้รวับใชด้ททที่ดทของพระครริสตห์
เลยหากเขาไมยู่เคยทนทรุกขห์กวับความไมยู่สบายกาย ความไมยู่สบายใจเพราะเหจ็นแกยู่ขยู่าวประเสรริฐ คที่สาคมืนแหยู่งการ
อธริษฐาน คที่สาคมืนแหยู่งการเดรินทางหรมือการนวัที่งอยยยู่ในสนามบรินหรมือสถานทรถไฟ หรมือการนอนบนมด้านวัที่งสวักตวัว บาง
ครวันั้งกจ็จสาเปป็นในงานรวับใชด้ททที่ดท

10. “ในการอดอาหารทวันั้งหลาย” การงดอาหารประจสาบางมมืนั้อเพมืที่อแสวงหาพระพรและฤทธริธิ์เดชของ
พระเจด้า แตยู่บางครวันั้งในความยากจน หริวโหยเพราะไมยู่มทเงริน ไมยู่มทอาหาร ไมยู่มทใครคอยเลทนั้ยงดย เมมืที่อพระเยซยทรงชนะ
จริตวริญญาณหญริงชาวสะมาเรทยคนนวันั้น พระองคห์กจ็ทรงปฏริเสธอาหารเมมืที่อถนงเวลารวับประทาน และตรวัสวยู่า “เรามท
อาหารรวับประทานททที่ทยู่านทวันั้งหลายไมยู่รยด้จวัก” และ “อาหารของเราคมือการกระทสาตามนนั้สาพระทวัยของพระองคห์ผยด้ไดด้
ทรงสยู่งเรามา และเพมืที่อทสาใหด้งานของพระองคห์สสาเรจ็จ” (ยอหห์น 4:32,34) ผยด้คงแกยู่เรทยนบางคนคริดวยู่า “การ
อธริษฐานและการอดอาหาร” ททที่ถยกใสยู่ไวด้เพมืที่อเปป็นขด้อกสาหนดหนนที่งสสาหรวับฤทธริธิ์เดชททที่ยริที่งใหญยู่มากขนนั้นในมาระโก 9:29
และมวัทธริว 17:21 เปป็นขด้อความททที่ถยกเพริที่มเขด้ามา แตยู่แนยู่นอนวยู่าการอดอาหารบยู่อยครวันั้งกจ็เหมาะสมเมมืที่อความหยู่วงใย
อวันบรริสรุทธริธิ์ทสาใหด้ไมยู่อยากรวับประทานอาหารตามปกตริ หรมือเมมืที่อครริสเตทยนทวันั้งหลายเลมือกททที่จะจดจยู่อใจของตนอยยยู่
กวับการไดด้รวับคสาตอบจากพระเจด้า

พวกสาวกอดอาหารเมมืที่อพระเยซยทรงถยกพรากไป (มธ. 9:15) เอสเธอรห์และเหลยู่าสาวใชด้ของเธออด
อาหารกยู่อนการทรงชยู่วยพวกยริวใหด้รอดพด้นจากอรุบายชวัที่วของฮามาน (เอสเธอรห์ 4:16) เอสราและพวกยริวททที่กลวับ
มาของเขาอดอาหารททที่แมยู่นนั้สาอาหะวาและไดด้รวับการปกปป้องใหด้ปลอดภวัยจากพวกกองโจร (เอสรา 8:23) การอด
อาหารแบบเปป็นพริธท โดยปราศจากใจททที่แสวงหาพระเจด้า เปป็นเพทยงพริธทกรรมทางศาสนาอยยู่างหนนที่งเหมมือนของพวก
ฟารริสท กจ็ไมยู่ไดด้รวับคสาชมเชย แตยู่แนยู่นอนวยู่าบางครวันั้งครริสเตทยนททที่จรริงจวังทรุกคนควรแสวงหาพระเจด้าอยยู่างจรริงจวังจนละ
ความสบายกาย ความสนรุกสนานและหนด้าททที่ตามปกตริไวด้กยู่อนเพมืที่อจะอธริษฐาน

11. “โดยความบรริสรุทธริธิ์” ทริโมธทไดด้รวับคสาเตมือนสตริใหด้ปฏริบวัตริตยู่อสตรททวันั้งหลาย “พรด้อมกวับความบรริสรุทธริธิ์ทรุก
อยยู่าง” (1 ทธ. 5:2) ใน 1 ทริโมธท 5:22 ทริโมธทไดด้รวับคสาบวัญชาวยู่า “จงรวักษาตวัวทยู่านเองไวด้ใหด้บรริสรุทธริธิ์” เขาจะตด้อง
เปป็น “แบบอยยู่างของผยด้เชมืที่อทวันั้งหลาย ในทางวาจา ในการประพฤตริ ในความรวัก ในนนั้สาใจ ในความเชมืที่อ ในความ
บรริสรุทธริธิ์” (1 ทธ. 4:12) ใน 1 โครรินธห์ 7:1,2 เปาโลกลยู่าววยู่า “เปป็นการดทททที่ผยด้ชายจะไมยู่แตะตด้องผยด้หญริงเลย แตยู่
อยยู่างไรกจ็ตาม เพมืที่อหลทกเลทที่ยงการลยู่วงประเวณท จงใหด้ผยด้ชายทรุกคนมทภรรยาของตนเอง และจงใหด้ผยด้หญริงทรุกคนมท
สามทของตนเอง” ดวังนวันั้น ดด้วยเหตรุผลเดทยวกวันเราจนงคาดหววังใหด้ศริษยาภริบาลเปป็น “สามทของภรรยาคนเดทยว” และ
ผยด้ชยู่วยศริษยาภริบาลกจ็เชยู่นกวัน (1 ทธ. 3:2,12) ผยด้ดยแลตด้องเปป็นคนททที่ “ไรด้ททที่ตริ” และ “มทชมืที่อเสทยงดททยู่ามกลางคนทวันั้ง



หลายซนที่งอยยยู่ภายนอก” (1 ทธ. 3:2,7)
ดวังนวันั้นมวันจนงเปป็นเรมืที่องเรยู่งดยู่วนสสาหรวับผยด้ใดททที่รวับใชด้พระเจด้าททที่จะทสางานรวับใชด้นวันั้นดด้วย “ความบรริสรุทธริธิ์” 

แนยู่นอนวยู่าความบรริสรุทธริธิ์นวันั้นตด้องปรากฏชวัดเจน และเราตด้อง “เวด้นเสทยจากสริที่งททที่ดยเหมมือนชวัที่วรด้ายทรุกอยยู่าง” (1 ธส. 
5:22) เหมมือนททที่เราตด้อง “จวัดหาสริที่งทวันั้งหลายททที่ซมืที่อสวัตยห์ มริใชยู่ในสายพระเนตรขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้าเทยู่านวันั้น แตยู่ใน
สายตาของมนรุษยห์ดด้วย” (2 คร. 8:21) ความบรริสรุทธริธิ์ของใจ ความบรริสรุทธริธิ์ของการกระทสาและการกลวับใจใหมยู่อวัน
ไรด้ททที่ตริเปป็นเครมืที่องหมายของ “ผยด้รวับใชด้ททที่ดทของพระเยซยครริสตห์”

12. “โดยความรยด้” มวันไมยู่ใชยู่เรมืที่องบวังเอริญเลยททที่ผยด้คนคาดหววังใหด้นวักเทศนห์เปป็นผยด้ททที่มทการศนกษามากททที่สรุดใน
ชรุมชนนวันั้น ๆ พระเจด้ามวักเรทยกชายทวันั้งหลายททที่มทการศนกษานด้อย การเลยู่าเรทยนแบบทางการนด้อย แตยู่ D.L. Moody 
ซนที่งจบแคยู่ชวันั้นประถมปกตริแลด้วใชด้เวลาสองชวัที่วโมงแรกทรุกเชด้ากวับพระควัมภทรห์ของเขาและในการศนกษาคด้นควด้า เปาโล
เขทยนถนงทริโมธทวยู่า “จงเอาใจใสยู่ในการอยู่าน” (1 ทธ. 4:13) 

เรารยด้จวักศริษยาภริบาลทยู่านหนนที่ง ซนที่งจบแคยู่มวัธยมปลาย ไดด้รวับการอวยพรจากพระเจด้าอยยู่างมากมายในการ
ชนะจริตวริญญาณและการสรด้างชรุมนรุมชนขนาดใหญยู่ผยด้ซนที่ง เมมืที่อเขาเหจ็นพวกครุณหมอและพวกทนายความททที่มาฟฝง
เขา เรริที่มตด้นททที่จะใชด้ภาษากรทกและงานศนกษาคด้นควด้าอมืที่น ๆ อยยู่างแคลยู่วคลยู่องเพมืที่อททที่จะเปป็นผยด้รวับใชด้ททที่ดทของพระครริสตห์
พระเจด้าทรงใชด้ใครกจ็ไดด้ผยด้ซนที่งเรทยนรยด้สริที่งสารพวัดททที่เขาทสาไดด้เพมืที่อททที่จะมทประโยชนห์และพระองคห์ทรงเลมือกคนมากมายททที่
อยู่อนแอ แตยู่พระองคห์ไมยู่ทรงอยากไดด้ครริสเตทยนคนใดททที่ “จงใจททที่จะไมยู่รยด้”

13. “โดยความอดกลวันั้นไวด้นาน” คนของพระเจด้าตด้องใชด้ความอดทนและความสงบททที่ไมยู่รยด้จวักปฝฝั่นปฝ่วนจรริง 
ๆ ในการนสาผยด้คนของพระเจด้า จวัดการกวับบาปและความลด้มเหลวของพวกเขา โดยททที่ไมยู่ประหลาดใจหรมือทด้อใจ
มากนวัก ความเปป็นผยด้นสาควรมทความมวัที่นคงในอรุปนริสวัย ไมยู่สละทรินั้งความสงบของตน หรมือภาระหนด้าททที่ของตน หรมือ
ถอดใจทรินั้งผยด้ททที่ออกนอกลยยู่นอกทาง

14. “โดยความกรรุณา” ชยู่างเปป็นการคริดถนงผยด้อมืที่นจรริง ๆ ในการททที่จะ “ปปีตริยรินดทกวับคนทวันั้งหลายททที่ปปีตริยรินดท 
จงรด้องไหด้กวับคนทวันั้งหลายททที่รด้องไหด้” (รม. 12:15) ประตยหลายบานกจ็เปปิดตด้อนรวับเพราะรอยยรินั้มเดทยว คสาเดทยวททที่
กรรุณา การกระทสาเดทยวททที่ใหด้ความชยู่วยเหลมือ! ดวังนวันั้น “พวกทยู่านจงเมตตาตยู่อกวันและกวัน มทใจอยู่อนโยน และยก
โทษซนที่งกวันและกวัน เหมมือนอยยู่างททที่พระเจด้า เพราะเหจ็นแกยู่พระครริสตห์ โปรดยกโทษพวกทยู่านแลด้ว” (อฟ. 4:32) 
ความรวักแบบครริสเตทยน “อดทนนานและมทความกรรุณา” (1 คร. 13:4)

15. “โดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์” เพมืที่อททที่จะเปป็นทวันั้งหมดดด้านบน ผยด้รวับใชด้ของพระเจด้าตด้องไดด้รวับการทรง
เจริม ความเตจ็มบรริบยรณห์ของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ สตริปฝญญาของพระองคห์ ฤทธริธิ์เดชของพระองคห์ ขด้อกสาหนดอมืที่น ๆ 
เกทที่ยวกวับงานรวับใชด้ททที่ดทของพระครริสตห์เปป็นกริที่งกด้านสาขา แตยู่ขด้อนทนั้และความรวักททที่จรริงใจเปป็นสยู่วนลสาตด้นของตด้นไมด้นทนั้ 
แหลยู่งททที่มานวันั้นของอรุปนริสวัย ความมทใจกลด้า ความสวัตยห์ซมืที่อททที่ตด้องมท

ศาสดาพยากรณห์ทยู่านนวันั้นกลยู่าวไวด้วยู่า “มริใชยู่ดด้วยกสาลวัง และมริใชยู่ดด้วยฤทธานรุภาพ แตยู่ดด้วยวริญญาณของเรา 
พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรวัส” (ศคย. 4:6) งานรวับใชด้ทวันั้งหมดของพระเยซย ผยด้ทรงเปป็นแบบอยยู่างของเรา ไดด้ถยก
กระทสาในฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ หลวังจากททที่พระเจด้า “ไดด้ทรงเจริมพระเยซยแหยู่งนาซาเรจ็ธดด้วยพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธิ์และดด้วยฤทธานรุภาพอยยู่างไร ผยด้ซนที่งไดด้เสดจ็จไปทวัที่วกระทสาดท และรวักษาบรรดาคนททที่ถยกกดขทที่โดย



พญามาร ดด้วยวยู่าพระเจด้าไดด้ทรงสถริตอยยยู่กวับพระองคห์” (กริจการ 10:38)
เปาโลและบารนาบวัสออกไป “ถยกสยู่งไปโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์” (กริจการ 13:4) อยยู่าใหด้เราลมืมพระ

สวัญญานวันั้นเดจ็ดขาดททที่วยู่า “พวกทยู่านจะไดด้รวับพระราชทานฤทธริธิ์เดช หลวังจากพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์เสดจ็จมาบนพวก
ทยู่าน และพวกทยู่านจะเปป็นพยานฝฝ่ายเราทวันั้งในกรรุงเยรยซาเลจ็ม และในแควด้นยยเดทยทวันั้งหมด และในแควด้นสะมาเรทย 
และจนถนงททที่สรุดปลายแหยู่งแผยู่นดรินโลก” (กริจการ 1:8)

16. “โดยความรวักททที่ไรด้มารยา” ความรวักของพระครริสตห์บทบควันั้นเปาโลใหด้เขาทสางานหนวักและเสทยสละ
อยยู่างมากมาย ความรวักของเขาททที่มทตยู่อชนชาตริอริสราเอลของเขาผลวักดวันเขาใหด้อธริษฐานและเปป็นพยานอยยู่างตยู่อ
เนมืที่อง (รม. 10:1) และ “พระเจด้าทรงรวักโลกยริที่งนวัก จนพระองคห์ไดด้ประทานพระบรุตรททที่บวังเกริดมาองคห์เดทยวของ
พระองคห์” ดวังนวันั้นความรวักจนงเปป็นแรงกระตรุด้นททที่ยริที่งใหญยู่ททที่สรุดในโลก เหมมือนอยยู่างททที่ฤทธริธิ์เดชพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์
เปป็นฤทธริธิ์เดชททที่ยริที่งใหญยู่ททที่สรุดในโลก

คสาบวัญชาของเจด้านายนวันั้นผยด้จวัดงานเลทนั้ยงใหญยู่กจ็คมือ ใหด้ผยด้รวับใชด้ของเขา “เคทที่ยวเขจ็ญคนทวันั้งหลายใหด้เขด้ามา” 
ความรวักเคทที่ยวเขจ็ญในบางครวันั้ง เหมมือนททที่ 1 โครรินธห์ 13 สอนอยยู่างเนด้นหนวักเชยู่นนวันั้น ของประทานและงานรวับใชด้
ทวันั้งหมดของครริสเตทยนคนหนนที่งกจ็สยญเปลยู่าหากปราศจากความรวัก

17. “โดยพระวจนะแหยู่งความจรริง” ความกระตมือรมือรด้นเปป็นเรมืที่องนยู่าชมืที่นชม ความรวักกจ็เปป็นครุณลวักษณะ
แบบมนรุษยห์ททที่ยริที่งใหญยู่ททที่สรุดในโลก แตยู่ความกระตมือรมือรด้นและความรวักกจ็ประสบความลด้มเหลวหากปราศจาก
การนสาเสนอพระวจนะแหยู่งความจรริงแบบซมืที่อตรง ขยู่าวสารนวันั้นของพระควัมภทรห์ เอเฟซวัส 1:15 ใชด้วลทเดทยวกวัน, 
“พระวจนะแหยู่งความจรริง” และ 2 ทริโมธท 2:15 กจ็เชยู่นกวัน โดยในแตยู่ละกรณทหมายถนงความจรริงททที่ถยกเปปิดเผยนวันั้น
ของพระควัมภทรห์ จสาไวด้วยู่า “พระราชบวัญญวัตริของพระเยโฮวาหห์นวันั้นดทพรด้อม ฟฟฟื้นฟยจริตใจ” (สดด. 19:7) และ “โดยไดด้
บวังเกริดใหมยู่ …โดยพระวจนะของพระเจด้า” (1 ปต. 1:23) แตยู่คสาเรทยกตรงนทนั้อาจหมายถนง “ความสวัตยห์จรริง” กจ็ไดด้ 
นวัที่นคมือคนของพระเจด้าตด้องระววังอยยู่างเขด้มงวดททที่จะซมืที่อตรงและสวัตยห์จรริงในทรุกการตริดตยู่อสวัมพวันธห์ การสนทนา หลวัก
คสาสอนและการยกภาพประกอบ

18. “โดยฤทธริธิ์เดชของพระเจด้า” เนมืที่องจากขด้อพระคสาตอนนทนั้ไดด้กลยู่าวถนงคนททที่พริสยจนห์งานรวับใชด้ของตน 
“โดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์” ไปแลด้ว วลทตรงนทนั้จนงอาจหมายถนงฤทธริธิ์เดชของพระเจด้า ไมยู่ใชยู่ในคสาพยด ไมยู่ใชยู่ในเหลยู่า
พยานททที่ไดด้รวับการเจริม แตยู่ในการอวัศจรรยห์และการรวักษาโรคตยู่าง ๆ (ดย 2 คร. 12:12; 1 คร. 2:5; 12:10,28,29) 
เราไมยู่กลด้าบอกปฝดหลายกรณทเหลยู่านวันั้นในภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ททที่ฤทธริธิ์เดชอวัศจรรยห์มทอยยยู่ในงานรวับใชด้ของพระครริสตห์
และพวกอวัครทยต

การอวัศจรรยห์ตยู่าง ๆ ตด้องไมยู่เปป็นเรมืที่องเลยู่น ๆ ของพวกคนอยากรยด้อยากเหจ็น แตยู่ไมยู่มทคสากลยู่าวในพระควัมภทรห์
เลยวยู่าการอวัศจรรยห์ทวันั้งหลายจะสรินั้นสรุดลง ถด้าคสาสอนเหลยู่านวันั้นของพระเยซยในมาระโก 9:23; มวัทธริว 17:23; ยอหห์น 
14:12, ขด้อพระคสาตอนททที่ถยกถกเถทยงในมาระโก 16:17,18 (ซนที่งเรายอมรวับวยู่าเปป็นของแทด้) และยากอบ 5:12-16 
มทไวด้สสาหรวับเรา งวันั้นการอวัศจรรยห์ตยู่าง ๆ ตามททที่พระเจด้าทรงเหจ็นสมควรบางครวันั้งกจ็มทไวด้สสาหรวับเราววันนทนั้ Finney, 
Moody, Torrey, Dr. Blanchard แหยู่ง Wheaton College รวมถนงตวัวผยด้เขทยนเองดด้วย เปป็นพยานไดด้ถนง
เหตรุการณห์ททที่นยู่าอวัศจรรยห์เหลยู่านวันั้น แนยู่นอนวยู่าในงานรวับใชด้ของเปาโล องคห์ประกอบททที่เปป็นการอวัศจรรยห์นทนั้มทอยยยู่เพมืที่อ



เปป็นขด้อพริสยจนห์ถนงสริทธริอสานาจและขยู่าวสารของเขา และมวันคงเปป็นเรมืที่องปกตริสสาหรวับเขาททที่จะกลยู่าวถนงเรมืที่องนทนั้วยู่าเปป็น
ขด้อสสาควัญสสาหรวับ “ผยด้รวับใชด้ททที่ดทของพระเยซยครริสตห์”

19. “โดยยรุทธภวัณฑห์แหยู่งความชอบธรรม” ยรุทธภวัณฑห์ของครริสเตทยนถยกกลยู่าวถนงในโรม 13:12 วยู่าเปป็น 
“เครมืที่องอาวรุธแหยู่งความสวยู่าง” และในเอเฟซวัส 6:11,13 เราถยกบอกใหด้สวม “ยรุทธภวัณฑห์ทวันั้งชรุดของพระเจด้า” ใน
ยรุทธภวัณฑห์นวันั้นมทเอยู่ยถนง “ทวับทรวงแหยู่งความชอบธรรม” ซนที่งมทความหมายเดทยวกวันกวับในททที่นทนั้ การเนด้นนวันั้น “ททที่อยยยู่
ดด้านมมือขวาและมมือซด้าย” เราคริดวยู่าหมายถนงความระมวัดระววังเปป็นพริเศษเกทที่ยวกวับการปฏริบวัตริตยู่อทรุกคนอยยู่างชอบ
ธรรมในทรุกหลวักเกณฑห์ ดวังนวันั้นผยด้รวับใชด้จนงตด้องมทอรุปนริสวัยททที่ถยกกสาหนดไวด้ใน 1 ทริโมธท 3:1-7 โรม 8:3,4 บอกเราวยู่า
พระครริสตห์ไดด้เสดจ็จมาและปรวับโทษบาปแลด้วและเราจะตด้องถมือวยู่าตวัวเราเองตายแลด้วตยู่อบาป (รม. 6:11) เพมืที่อททที่วยู่า
“ความชอบธรรมแหยู่งพระราชบวัญญวัตริจะไดด้สสาเรจ็จจรริงในพวกเรา” ไมยู่มทสริที่งใดมาแทนททที่การดสาเนรินชทวริตในทางของ
พระเจด้าไดด้

____________
ขจ้อ 8-13:

6:8 โดยมทเกทยรตริยศและไรด้เกทยรตริยศ โดยคสา
รายงานวยู่าชวัที่วและคสารายงานวยู่าดท เหมมือนเปป็นคน
หลอกลวง แตยู่ยวังสวัตยห์จรริง
6:9 เหมมือนเปป็นคนททที่ไมยู่มทใครรยด้จวัก แตยู่ยวังเปป็นททที่รยด้จวักดท
เหมมือนใกลด้ตาย และดยเถริด พวกเรายวังมทชทวริตอยยยู่ 
เหมมือนถยกตทสอน และไมยู่ถยกฆยู่า
6:10 เหมมือนเศรด้าโศก แตยู่มทความปปีตริยรินดทอยยยู่เสมอ 
เหมมือนยากจน แตยู่ทสาใหด้คนเปป็นอวันมากมวัที่งมท 

เหมมือนไมยู่มทอะไรเลย และยวังถมือครองสริที่งสารพวัดอยยยู่
6:11 โอ พวกทยู่านชาวโครรินธห์ ปากของพวกเราเปปิด
ไวด้ตยู่อพวกทยู่าน ใจของพวกเรากจ็ขยายออก
6:12 พวกทยู่านไมยู่ไดด้ควับแคบในพวกเรา แตยู่พวก
ทยู่านควับแคบในสยู่วนภายในตยู่าง ๆ ของพวกทยู่านเอง
6:13 บวัดนทนั้เพมืที่อเปป็นการตอบแทนในแบบเดทยวกวัน 
(ขด้าพเจด้าพยดเหมมือนอยยู่างพยดกวับบรุตรทวันั้งหลายของ
ขด้าพเจด้า) พวกทยู่านจงมทใจททที่ขยายออกดด้วย

ปฏริกริรริยาของโลกททที่มทตล่อเหลล่าผถูจ้รจับใชจ้ททที่ดท
ของพระเยซถูครริสตธ

มทความขวัดแยด้งอวันเดยู่นชวัดในชทวริตครริสเตทยนททที่ดท ทางไปสยยู่ความยริที่งใหญยู่คมือการเปป็นผยด้รวับใชด้ของคนทวันั้งปวง 
(มธ. 20:26-28) ทางไปสยยู่การมทคมือการใหด้ (ลยกา 6:38; สภษ. 11:25; 2 คร. 9:8) ทางไปสยยู่การรวักษาชทวริตตวัวเองใหด้
รอดคมือการตด้องเสทยมวันไป (มาระโก 8:35) ดวังนวันั้นผยด้รวับใชด้ครริสเตทยนททที่ดท ททที่ตวักเตมือน วริงวอน เปป็นพยานแกยู่คน
มากมาย จะไดด้รวับเกทยรตริและคสาสรรเสรริญจากคนเหลยู่านวันั้นททที่ไดด้รวับพระพรโดยงานรวับใชด้ของเขา แตยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่
ตยู่อตด้าน ททที่ยวังอยยยู่ในบาปตยู่อไป จะหลทกเลทที่ยงและดยถยกดยหมริที่นคนททที่กระตมือรมือรด้น สสาหรวับบางคนเขาเปป็น “กลริที่นหอม
แหยู่งชทวริตซนที่งนสาไปสยยู่ชทวริต” สสาหรวับบางคนเขาเปป็น “กลริที่นแหยู่งความตายซนที่งนสาไปสยยู่ความตาย” (2 คร. 2:16) เขาจะ
ไดด้รวับชมืที่อเสทยงดทจากผยด้คนททที่ดทททที่สรุด พวกครริสเตทยนททที่จรริงจวังมากททที่สรุด แตยู่ถยกใสยู่รด้าย ถยกยรินั้มเยาะ ถยกนวับวยู่าประหลาด
หรมือสรด้างความรสาคาญโดยผยด้อมืที่น นวักเทศนห์ททที่ตามทางพระเจด้าคนใดเลยู่า ททที่มทฤทธริธิ์เดชและชนะคนมากมาย ไมยู่เคย
ถยกใสยู่รด้าย?

ดวังนวันั้นผยด้รวับใชด้ททที่ดทของพระครริสตห์จะไมยู่มทชมืที่อเสทยง เหมมือนเปาโล ถยกจสาครุกโดยสภาซานเฮดรริน สรุดทด้ายถยก



ตวัดศทรษะในครุกแหยู่งหนนที่งของพวกโรม แตยู่หลายลด้านคนกจ็ไมยู่รยด้จวักเขาในฐานะผยด้ยริที่งใหญยู่ททที่สรุดในพวกอวัครทยต
ดวังนวันั้นครริสเตทยนจนงอาจตายเพราะการขยู่มเหงหรมืออดตายเพราะถยกละเลยหรมือเหทที่ยวแหด้งตายเพราะการ

ทรยศหวักหลวังของมริตรสหายแตยู่ภายในกจ็ถยกฟฟฟื้นฟยขนนั้นใหมยู่ววันตยู่อววัน เขาอาจถยกเฆทที่ยนตท แตยู่กจ็ไดด้รวับการปกปป้องอยยยู่
เสมอจนเขาตายไมยู่ไดด้จนกวยู่าจะถนงเวลาของพระเจด้า

ความเศรด้าโศกสสาหรวับครริสเตทยนททที่ดทหรมือ? ใชยู่แลด้ว แตยู่กจ็ชมืที่นชมยรินดทอยยยู่เสมอเชยู่นกวัน การหวยู่านในนนั้สาตา
และการเกจ็บเกทที่ยวในความชมืที่นบาน ยากจน (โดยความสมวัครใจหรมือจสาใจ) แตยู่กจ็ทสาใหด้คนขทนั้เมาเลริกเหลด้าและทสาใหด้
เขากลวับไปทสางานทสาการ เลทนั้ยงดยครอบครวัวของเขา การสวัที่งสอนอรุปนริสวัยททที่ทสาใหด้เกริดความสสาเรจ็จในโลกนทนั้ แตยู่กจ็ยวัง
ยากจนตยู่อไป และทสาใหด้หลายคนมวัที่งมทเปป็นนริตยห์โดยการชยู่วยใหด้พวกเขาไดด้รวับความรอด โอ ครริสเตทยนผยด้ททที่สยญเสทย
ทรุกสริที่งเพมืที่อพระครริสตห์อาจดยเหมมือนไมยู่มทอะไรเลยเพทยงชวัที่วคราว แตยู่รอกยู่อน! “สริที่งสารพวัดนวันั้นเปป็นของพวกทยู่าน และ
พวกทยู่านเปป็นของพระครริสตห์ และพระครริสตห์ทรงเปป็นของพระเจด้า” (1 คร. 3:22,23) เราผยด้มทพระครริสตห์กจ็มวัที่งมทจรริง 
ๆ และไดด้รวับการยกโทษบาป และไดด้สวรรคห์และสริที่งสารพวัด!

โอ พระวจนะของพระเจด้าไมยู่ตวันั้งใจททที่จะจสากวัดขอบเขตชทวริตของครริสเตทยน ททที่จะทสาใหด้อนาคตหมยู่นหมอง 
ททที่จะจสากวัดความสนรุกสนาน (ขด้อ 12)! เขาอยากใหด้พวกเขาพวัฒนามาตรฐานหนนที่งททที่ยอดเยทที่ยม เปป้าหมายหนนที่งททที่ยริที่ง
ใหญยู่สสาหรวับการดสาเนรินชทวริตครริสเตทยนพรด้อมกวับฤทธริธิ์เดชและความชมืที่นบาน

__________________
ขจ้อ 14-18:

6:14 พวกทยู่านอยยู่าเขด้าเททยมแอกอยยู่างไมยู่เทยู่าเททยม
กวันกวับพวกคนททที่ไมยู่เชมืที่อ เพราะวยู่าความชอบธรรมจะ
มทมริตรภาพอะไรกวับความอธรรม และความสวยู่างจะ
มทสยู่วนรยู่วมอะไรกวับความมมืด
6:15 และพระครริสตห์ทรงมทการลงรอยอะไรกวับเบลท
อวัล หรมือคนททที่เชมืที่อมทสยู่วนอะไรกวับคนททที่ไมยู่เชมืที่อเลยู่า
6:16 และวริหารของพระเจด้ามทการเหจ็นพด้องอะไรกวับ
เหลยู่ารยปเคารพ เพราะวยู่าพวกทยู่านเปป็นวริหารของ
พระเจด้าผยด้ทรงพระชนมห์อยยยู่ ตามททที่พระเจด้าตรวัสไวด้วยู่า 
‘เราจะสถริตอยยยู่ในพวกเขา และดสาเนรินในทยู่ามกลาง

พวกเขา และเราจะเปป็นพระเจด้าของพวกเขา และ
พวกเขาจะเปป็นประชากรของเรา’
6:17 ‘เหตรุฉะนวันั้นจงออกมาจากทยู่ามกลางพวกเขา 
และพวกเจด้าจงแยกตวัวออกมา’ องคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
ตรวัส ‘และอยยู่าแตะตด้องสริที่งททที่เปป็นมลทริน และเราจะ
รวับพวกเจด้าไวด้
6:18 และจะเปป็นบริดาแกยู่พวกเจด้า และพวกเจด้าจะ
เปป็นบรุตรชายบรุตรสาวของเรา’ องคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
ผยด้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์ตรวัส

พวกทล่านอยล่าเขจ้าเททยมแอกอยล่างไมล่เทล่าเททยมกจันกจับพวกคนททที่ไมล่เชมืที่อ
จงหมายเหตรุคสาบวัญชาของขด้อ 14 ใหด้ดท ไมยู่ใชยู่แอกทรุกอวัน ไมยู่ใชยู่ทรุกสายสวัมพวันธห์ ไมยู่ใชยู่การรยู่วมสามวัคคท

ธรรมทวันั้งหมดททที่ถยกหด้าม แตยู่เปป็นแอกกวับพวกคนททที่ไมยู่เชมืที่อททที่ถยกหด้าม และจงหมายเหตรุเชยู่นกวันวยู่ามวันเปป็นแอกททที่ไมยู่เทยู่า
กวันซนที่งถยกหด้าม

1 โครรินธห์ 5:9,10 บอกเราวยู่า “ขด้าพเจด้าไดด้เขทยนถนงพวกทยู่านในจดหมายฉบวับหนนที่งวยู่า อยยู่าคบกวับบรรดา
คนลยู่วงประเวณท แตยู่ไมยู่ไดด้หมายรวมถนงกวับบรรดาคนลยู่วงประเวณทแหยู่งโลกนทนั้ หรมือกวับพวกคนโลภ หรมือคนฉด้อโกง



ทวันั้งหลาย หรมือพวกคนไหวด้รยปเคารพ เพราะถด้าเปป็นอยยู่างนวันั้นพวกทยู่านจะตด้องออกไปเสทยจากโลกนทนั้” เราออกไป
จากโลกนทนั้ไมยู่ไดด้ และมทบางพมืนั้นททที่ ๆ สววัสดริภาพและความสรุขของเราตด้องการสภาพการณห์แวดลด้อมเดทยวกวันกวับ
สววัสดริภาพและความสรุขของคนเหลยู่านวันั้นททที่อยยยู่รอบตวัวเรา ทวันั้งผยด้ททที่รอดและผยด้หลงหาย ประเทศของผมเปป็นประเทศ
ของผม และผมตด้องรวักมวัน สนวับสนรุนมวัน ปกปป้องมวัน แตยู่ผยด้คนททที่หลงหายมากมาย ในฐานะพลเมมืองคนหนนที่ง กจ็จยู่าย
ภาษท เชมืที่อฟฝงกฎหมายเหลยู่านวันั้น รวับใชด้ในกองทวัพ ฉลองววันชาตริของอเมรริกา ผมสามารถเปป็นพลเมมืองททที่ดทคนหนนที่ง
รยู่วมกวับพลเมมืองททที่ดทคนอมืที่น ๆ ไดด้และไมยู่มทคสาถามเรมืที่องการรยู่วมสามวัคคทธรรมฝฝ่ายวริญญาณเขด้ามาเกทที่ยวขด้อง

เมมืที่อผยด้หลงหายคนหนนที่งซมืนั้อของชสาและผยด้ททที่รอดแลด้วคนหนนที่งซมืนั้อของชสา มวันกจ็ไมยู่ใชยู่แอกททที่ไมยู่เทยู่ากวันททที่อาจจวับ
พวกเขามาอยยยู่รยู่วมกวัน พวกทนายความอาจเปป็นสมาชริกของสมาคมทนายความหรมือเหลยู่านายแพทยห์อาจเปป็น
สมาชริกของสมาคมแพทยห์ เหลยู่าทนายความกจ็วยู่าความใหด้แกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่ตด้องขนนั้นโรงขนนั้นศาล พวกครุณหมอกจ็
รวักษาคนเหลยู่านวันั้นททที่อยากรวักษาชทวริตไวด้ แตยู่เฉพาะในเขตแดนฝฝ่ายวริญญาณเทยู่านวันั้นททที่ครริสเตทยนทวันั้งหลายตด้องไมยู่เขด้า
เททยมแอกกวับพวกคนไมยู่เชมืที่อ นวัที่นกจ็จะเปป็นแอกททที่ไมยู่เทยู่ากวัน

จงหมายเหตรุความแตกตยู่างกวันในททที่นทนั้ระหวยู่างความชอบธรรมกวับความอธรรม ระหวยู่างความสวยู่างกวับ
ความมมืด ระหวยู่างพระครริสตห์กวับเบลทอวัล ระหวยู่างผยด้เชมืที่อกวับคนไมยู่เชมืที่อ! และวริหารของพระเจด้ามทขด้อตกลงใดเลยู่ากวับ
เหลยู่ารยปเคารพ? ฝฝ่ายหนนที่งมทพระครริสตห์อยยยู่ในใจของตน เปป็นลยกคนหนนที่งของพระเจด้า มทสวรรคห์เปป็นบด้านของเขา อทก
ฝฝ่ายเปป็นลยกคนหนนที่งของซาตาน มทใจชวัที่วททที่ยวังไมยู่ไดด้บวังเกริดใหมยู่ ไมยู่ยอมรวับพระครริสตห์และกสาลวังมรุยู่งหนด้าไปสยยู่นรกและ
ความทรมานชวัที่วนริรวันดรห์ สองคนนทนั้ไมยู่สามารถมทการรยู่วมสามวัคคทธรรมททที่แทด้จรริงไดด้จนกวยู่าลยกของนรกคนนวันั้นกลาย
เปป็นลยกคนหนนที่งของพระเจด้า จนกวยู่าเขาทวันั้งสองเรริที่มไปในทริศทางเดทยวกวัน

คสาสอนนทนั้ถยกใหด้ไวด้ในพระควัมภทรห์บยู่อยครวันั้งจรริง ๆ เพลงสดรุดท 1:1 กลยู่าววยู่า “บรุคคลผยด้ไมยู่ดสาเนรินตามคสา
แนะนสาของคนอธรรม หรมือยมืนอยยยู่ในทางของพวกคนบาป หรมือนวัที่งอยยยู่ในททที่นวัที่งของคนททที่ชอบเยาะเยด้ย ผยด้นวันั้นจะไดด้
รวับพร” เอเฟซวัส 5:11 บวัญชาเราวยู่า “อยยู่ารยู่วมสามวัคคทธรรมกวับบรรดากริจการอวันไรด้ผลของความมมืด แตยู่จงตสาหนริ
กริจการเหลยู่านวันั้นดทกวยู่า” ใน 2 ยอหห์น ขด้อ 9 ถนง 11 เราถยกบวัญชาอยยู่างชวัดแจด้งวยู่า “ผยด้ใดกจ็ตามททที่ละเมริดและไมยู่ดสารง
อยยยู่ในหลวักคสาสอนของพระครริสตห์ กจ็ไมยู่มทพระเจด้า ผยด้ใดททที่ดสารงอยยยู่ในหลวักคสาสอนของพระครริสตห์ ผยด้นวันั้นกจ็มททวันั้งพระ
บริดาและพระบรุตร ถด้ามทผยด้ใดมาหาพวกทยู่านและไมยู่นสาหลวักคสาสอนนทนั้มาดด้วย อยยู่ารวับเขาไวด้ใหด้เขด้ามาในบด้านของ
พวกทยู่าน และอยยู่าขอพระเจด้าอวยพรใหด้เขาเลย เพราะวยู่าผยด้ททที่ขอพระเจด้าอวยพรใหด้เขา กจ็เปป็นผยด้เขด้าสยู่วนในบรรดา
การกระทสาชวัที่วรด้ายของเขานวันั้น” คนททที่ไมยู่ดสารงอยยยู่ในคสาสอนตามพระควัมภทรห์เกทที่ยวกวับพระครริสตห์กจ็ไมยู่รอด เขา “ไมยู่มท
พระเจด้า” เขาไมยู่ใชยู่ครริสเตทยนและไมยู่ควรถยกยอมรวับวยู่าเปป็นครริสเตทยน ผมไมยู่ควรตด้อนรวับเขาใหด้ขนนั้นมาบนธรรมาสนห์
ในฐานะนวักเทศนห์ ไมยู่ควรตด้อนรวับเขาในฐานะครยครริสเตทยนในชวันั้นเรทยนรวทหรมือวริทยาลวัยพระควัมภทรห์หรมือโรงเรทยน
พระครริสตธรรม ผมไมยู่ควรเรทยกเขาวยู่า “พทที่นด้อง” ไมยู่ควรตด้อนรวับขวับสยด้เขาในหด้องพวักของผยด้พยากรณห์ในบด้านของผม
ผมอาจชยู่วยเหลมือจริตวริญญาณดวงใดกจ็ไดด้ททที่ยากจนและไดด้รวับความทรุกขห์ลสาบาก โดยใหด้อาหารและเสมืนั้อผด้า แตยู่ผมไมยู่
ควรเรทยกเขาวยู่าพทที่นด้องหากเขาเปป็นลยกคนหนนที่งของซาตานซนที่งยวังไมยู่กลวับใจเชมืที่อ

นวัที่นหมายความวยู่าผมไมยู่ควรมทการรยู่วมสามวัคคทธรรมและการเปป็นสมาชริกครริสตจวักรกวับคนเหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่
ประกาศตวัววยู่าบวังเกริดใหมยู่แลด้ว ไมยู่ควรตด้อนรวับผยด้ใดเปป็นสมาชริกครริสตจวักรหากเขาไมยู่ประกาศตวัวถนงความเชมืที่อใน



พระครริสตห์ในฐานะพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดสยู่วนตวัวของเขา ผมไมยู่อาจมทสยู่วนรยู่วมในสมาคมผยด้รวับใชด้หากโดยการทสาเชยู่น
นวันั้นผมตด้องเรทยกพวกคนททที่ไมยู่กลวับใจวยู่า “พทที่นด้อง” พวกคนไมยู่เชมืที่อหรมือคนเหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่ยอมรวับความเปป็นพระเจด้า
ของพระครริสตห์และการประสยตริจากหญริงพรหมจารทและการคมืนพระชนมห์ฝฝ่ายรยู่างกายของพระองคห์ ไมยู่ยอมรวับการ
ไถยู่โทษโดยพระโลหริตและการดลใจของพระควัมภทรห์ ถด้าการเปป็นสมาชริกและการคบหาสมาคมหมายถนงการนวับคน
เหลยู่านวันั้นวยู่าเปป็นพทที่นด้อง ผมกจ็ทสาไมยู่ไดด้และตด้องไมยู่ทสาเชยู่นนวันั้นเลย ผมตด้องไมยู่สนวับสนรุนดด้วยเงรินของผม สถาบวันประจสา
นริกายทวันั้งหลายททที่เลทนั้ยงดยและใหด้เกทยรตริและสยู่งเสรริมคนเหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่เปป็นครริสเตทยนและททที่ไมยู่เชมืที่อพระควัมภทรห์และไมยู่
ยอมรวับความเชมืที่อแบบครริสเตทยนตามประววัตริศาสตรห์นวันั้น

เมมืที่อเยโฮชาฟฝท กษวัตรริยห์ททที่รวักพระเจด้าแหยู่งแควด้นยยดาหห์ เขด้ารยู่วมกวับอาหวับเพมืที่อตยู่อสยด้คนซทเรทย เขากจ็กลวับบด้าน
ไปและถยกตสาหนริ “และเยฮยบรุตรชายของฮานานทผยด้ทสานายไดด้ออกไปเฝป้าพระองคห์ และทยลกษวัตรริยห์เยโฮชาฟฝทวยู่า 
“ควรททที่พระองคห์จะชยู่วยคนอธรรม และรวักคนเหลยู่านวันั้นททที่เกลทยดชวังพระเยโฮวาหห์หรมือ เพราะฉะนวันั้นพระพริโรธจนงมท
มาเหนมือพระองคห์จากเบมืนั้องพระพวักตรห์พระเยโฮวาหห์” (2 พศด. 19:2)

กยู่อนหนด้านวันั้น อาสาบริดาของเยโฮชาฟฝท ไดด้รยู่วมเปป็นพวันธมริตรกวับเบนฮาดวัด กษวัตรริยห์แหยู่งซทเรทย และถยก
ตสาหนริโดยผยด้พยากรณห์ฮานานทใน 2 พงศาวดาร 16:7: “และในเวลานวันั้น ฮานานทผยด้ทสานายไดด้มาเขด้าเฝป้าอาสา
กษวัตรริยห์แหยู่งยยดาหห์ และทยลพระองคห์วยู่า “เพราะวยู่าทยู่านไดด้พนที่งกษวัตรริยห์แหยู่งซทเรทย และไมยู่ไดด้พนที่งพระเยโฮวาหห์พระเจด้า
ของทยู่าน เพราะฉะนวันั้นกองทวัพของกษวัตรริยห์แหยู่งซทเรทยจนงไดด้หลรุดพด้นมมือของทยู่านไป” และนยู่าสวังเกตททที่วยู่าผยด้เปป็นพยู่อถยก
ตสาหนริโดยฮานานทผยด้ทสานายและเยโฮชาฟฝทผยด้เปป็นลยกกจ็ถยกตสาหนริโดยบรุตรชายของฮานานท นวัที่นคมือเยฮย

คสาบวัญชานทนั้ททที่ใหด้ระววังแอกททที่ไมยู่เทยู่ากวันกจ็จะหด้ามการสมรสของผยด้ททที่รอดแลด้วกวับคนททที่ไมยู่รอด เราถยกบอกวยู่า
หญริงมยู่าย “มทเสรทภาพททที่จะแตยู่งงานกวับชายใดกจ็ไดด้ททที่นางประสงคห์ ในองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าเทยู่านวันั้น” (1 คร. 7:39) 
และชยู่างเปป็นเรมืที่องนยู่าเศรด้าททที่ซาโลมอนแตยู่งงานกวับพวกหญริงตยู่างชาตริและเหลยู่ามเหสทของเขาหวันใจของเขาไปเสทย 
“ดด้วยวยู่าในเวลาตยู่อมา เมมืที่อซาโลมอนทรงชราภาพแลด้ว บรรดามเหสทของพระองคห์ไดด้หวันพระทวัยของพระองคห์ไป
ตริดตามพระอมืที่น ๆ และพระทวัยของพระองคห์ไมยู่ดทพรด้อมตยู่อพระเยโฮวาหห์พระเจด้าของพระองคห์ เหมมือนอยยู่าง
พระทวัยของดาวริดราชบริดาของพระองคห์ ดด้วยวยู่าซาโลมอนไดด้ตริดตามพระอวัชโทเรท เทพเทวทของคนไซดอน และ
ตริดตามพระมริลโคม สริที่งททที่นยู่าสะอริดสะเอทยนของคนอวัมโมน” (1 พงศห์กษวัตรริยห์ 11:3-5)

เราขอวริงวอนครริสเตทยนทวันั้งหลายทรุกแหยู่งหนททที่จะไมยู่ถวายเงรินในททที่ ๆ มวันจะสนวับสนรุนโรงเรทยนพระครริสต
ธรรมและผยด้คนททที่บยู่อนทสาลายความเชมืที่อนวันั้นของผยด้อมืที่นในพระควัมภทรห์ ททที่จะไมยู่สนวับสนรุนโปรแกรมประจสานริกายใดททที่
ทสาใหด้พวกเขาเขด้าเททยมแอกกวับพวกคนททที่ไมยู่เชมืที่อ เราขอรด้องคนหนรุยู่มสาวททที่รวับความรอดแลด้วททที่จะไมยู่มทการเกทนั้ยว
พาราสทและการออกเดทกวับคนททที่ไมยู่รอด

ไมยู่เลย “จงออกมาจากทยู่ามกลางพวกเขา และพวกเจด้าจงแยกตวัวออกมา’ องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าตรวัส ‘และ
อยยู่าแตะตด้องสริที่งททที่เปป็นมลทริน และเราจะรวับพวกเจด้าไวด้ และจะเปป็นบริดาแกยู่พวกเจด้า และพวกเจด้าจะเปป็นบรุตรชาย
บรุตรสาวของเรา’ องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าผยด้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์ตรวัส” จงหมายเหตรุคสาวยู่า “สริที่ง” ในขด้อ 17 เปป็นตวัวอวักษร
เอทยงในภาษาอวังกฤษซนที่งหมายความวยู่าคสา ๆ นทนั้ไมยู่อยยยู่ในภาษากรทก มวันไมยู่ใชยู่ “สริที่งททที่เปป็นมลทริน” แตยู่มวันคมือผยด้คนททที่
เปป็นมลทริน เหลยู่าคนบาปททที่ไมยู่ไดด้กลวับใจเชมืที่อ เราจะตด้องหลทกเลทที่ยง



“เรา…จะเปป็นบริดาแกยู่พวกเจด้า” นวัที่นไมยู่ไดด้หมายความวยู่านทที่เปป็นวริธทททที่จะกลวับใจรวับเชมืที่อ ททที่จะไดด้บวังเกริดเขด้าใน
ครอบครวัวของพระเจด้า แตยู่มวันหมายความแนยู่นอนวยู่าไมยู่มทใครสามารถรยด้จวักพระเจด้าในฐานะพระบริดาของตนและ
สสาแดงพระเจด้าในฐานะพระบริดาของตนและตวัวเขาเองเปป็นบรุตรคนหนนที่งหรมือธริดาคนหนนที่งของพระเจด้าไดด้นอกเสทย
จากวยู่าเขาดสาเนรินชทวริตแยกออกจากโลกททที่ชวัที่วรด้าย



2 โครรินธธ 7
ขจ้อ 1:

7:1 เหตรุฉะนวันั้น โดยมทบรรดาพระสวัญญาเหลยู่านทนั้แลด้ว
พวกททที่รวักอยยู่างยริที่ง จงใหด้พวกเราชสาระพวกเราเอง
จากความโสโครกทรุกอยยู่างแหยู่งเนมืนั้อหนวังและจริต

วริญญาณ โดยทสาใหด้ความบรริสรุทธริธิ์สมบยรณห์ในความ
เกรงกลวัวพระเจด้า

ลถูก ๆ ของพระเจจ้าจะดนาเนรินชทวริตในฐานะลถูก ๆ ของพระเจจ้าไดจ้อยล่างไร
“พระสวัญญาเหลยู่านทนั้” พระเจด้าทรงเปป็นพระบริดาผยด้หนนที่งสสาหรวับครริสเตทยนจรริง ๆ รยู่างกายของเขาซนที่งมทพระ

วริญญาณบรริสรุทธริธิ์สถริตอยยยู่ภายในเปป็นวริหารหลวังหนนที่งในความหมายตรงตวัวจรริง ๆ แตยู่ครริสเตทยนททที่ออมชอมและรวัก
โลก แมด้เขาเปป็นลยกคนหนนที่งของพระเจด้า กจ็ไมยู่มทความชมืที่นบานและการรยู่วมสามวัคคทธรรมของลยกซนที่งถยกยมืที่นเสนอใหด้ มท
นวัยหนนที่งอวันนยู่าเศรด้าททที่วยู่าครริสเตทยนจสานวนมากไมยู่ถยก “รวับไวด้” (ขด้อ 17 ขด้างบน) นวัที่นคมือ ไมยู่ไดด้รวับความสนริทสนมนวันั้น
การรยู่วมสามวัคคทธรรมนวันั้น ซนที่งลยกคนอมืที่น ๆ ของพระเจด้าเพลริดเพลริน เนมืที่องจากความเจรริญรรุยู่งเรมืองในทรุกสริที่งซนที่งถยก
สวัญญาไวด้ในเพลงสดรุดท 1:1-3 ขนนั้นอยยยู่กวับการททที่เราหลทกเลทที่ยงการรยู่วมสามวัคคทธรรมกวับ “คนอธรรม”, “พวกคน
บาป” และ “คนททที่ชอบเยาะเยด้ย” ดวังนวันั้นพระพรประจสาววันอวันบรริบยรณห์ซนที่งถยกยมืที่นเสนอใหด้เหลยู่านทนั้จนงขนนั้นอยยยู่กวับการ
ไมยู่เขด้าเททยมแอกกวับพวกคนททที่ไมยู่เชมืที่อ

ดวังนวันั้นดด้วยพระสวัญญาเชยู่นนวันั้น เราจนงควร “ชสาระพวกเราเองจากความโสโครกทรุกอยยู่างแหยู่งเนมืนั้อหนวัง
และจริตวริญญาณ…”

เราจสาไดด้วยู่าเมมืที่อพระเยซยทรงลด้างเทด้าของพวกสาวก พระองคห์ทรงสอนวยู่าถนงแมด้พวกเขาถยกชสาระใหด้
สะอาดแลด้ว รวับความรอดแลด้ว พวกเขากจ็ยวังเดรินอยยยู่ในโลกททที่สกปรกและตด้องไดด้รวับการชสาระใหด้สะอาดในฝฝ่าย
วริญญาณทรุกววันจาก “ความโสโครกแหยู่งเนมืนั้อหนวังและจริตวริญญาณ” เดทยวกวันนทนั้ และคสาอธริษฐานแบบอยยู่างของ
เรา, คสาอธริษฐานขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า, สอนเราใหด้ทยลขอทรุกววันวยู่า “ขอโปรดยกหนทนั้ขด้าพระองคห์ทวันั้งหลาย” (มธ. 
6:12) หรมือ “บาปทวันั้งหลายของขด้าพระองคห์ทวันั้งหลาย” (ลยกา 11:4)

“โดยทสาใหด้ความบรริสรุทธริธิ์สมบยรณห์” ความบรริสรุทธริธิ์หมายถนงการถยกแยกตวันั้งไวด้สสาหรวับพระเจด้า ความบรริสรุทธริธิ์
เชยู่นนวันั้นเปป็นเรมืที่องเชริงสวัมพวันธห์ ทรุกคนททที่รวับความรอดแลด้วกจ็ถยกชสาระใหด้บรริสรุทธริธิ์ นวัที่นคมือ ถยกแยกตวันั้งไวด้สสาหรวับพระเจด้า
และสวรรคห์ “เพราะวยู่าโดยการทรงถวายเครมืที่องบยชาหนเดทยว พระองคห์ไดด้ทรงกระทสาใหด้คนทวันั้งหลายททที่ถยกชสาระใหด้
บรริสรุทธริธิ์แลด้วถนงททที่สสาเรจ็จเปป็นนริตยห์” (ฮบ. 10:14) คนททที่ใสยู่ใจเยอะแกยู่พระวจนะกจ็ถยกชสาระแยกตวันั้งไวด้มากขนนั้นในชทวริต
ประจสาววัน เพราะกริจการ 20:31 กลยู่าววยู่า “เหตรุฉะนวันั้นจงระววังระไวและจสาไวด้วยู่า ตลอดเวลาสามปปี ขด้าพเจด้ามริไดด้
หยรุดหยยู่อนททที่จะเตมือนทรุกคนทวันั้งกลางคมืนและกลางววันดด้วยนนั้สาตาไหล” ดวังนวันั้นทรุกววันครริสเตทยนจนงตด้องพากเพทยรใน
การ “ทสาใหด้ความบรริสรุทธริธิ์สมบยรณห์” นวัที่นคมือ เอาตวัวเองใหด้อยยยู่ในพระหวัตถห์ของพระเจด้าอยยยู่เสมอ สละสริที่งสารพวัดเพมืที่อ
พระเจด้า ตามททที่ถยกกสาหนดไวด้เกทที่ยวกวับสาวก (ลยกา 14:33)

_________________



ขจ้อ 2-7:
7:2 จงรวับพวกเราไวด้เถริด พวกเราไมยู่ไดด้ทสาผริดตยู่อผยด้
หนนที่งผยด้ใดเลย พวกเราไมยู่ไดด้ทสาใหด้ผยด้หนนที่งผยด้ใด
เสมืที่อมทรามไป พวกเราไมยู่ไดด้โกงผยด้หนนที่งผยด้ใดเลย
7:3 ขด้าพเจด้าพยดสริที่งนทนั้ไมยู่ใชยู่เพมืที่อจะประณามพวกทยู่าน
เพราะขด้าพเจด้าเคยกลยู่าวแตยู่กยู่อนวยู่า พวกทยู่านอยยยู่ใน
ใจทวันั้งหลายของพวกเราเพมืที่อททที่จะตายและททที่จะเปป็น
พรด้อมกวับพวกทยู่าน
7:4 ความกลด้าหาญแหยู่งคสาพยดของขด้าพเจด้าตยู่อพวก
ทยู่านนวันั้นยริที่งใหญยู่ ความภยมริใจของขด้าพเจด้าตยู่อพวก
ทยู่านกจ็ยริที่งใหญยู่ ขด้าพเจด้าเตจ็มไปดด้วยการปลอบ
ประโลมใจ ขด้าพเจด้ามทความปปีตริยรินดทอยยู่างเหลมือลด้น
ในบรรดาความยากลสาบากของพวกเรา
7:5 เพราะวยู่าเมมืที่อพวกเราไดด้เขด้ามาในแควด้นมาซริโด

เนทยแลด้ว เนมืนั้อหนวังของพวกเราไมยู่ไดด้พวักผยู่อนเลย แตยู่
พวกเรามทความทรุกขห์ลสาบากอยยยู่รอบขด้าง ภายนอกมท
การตยู่อสยด้ทวันั้งหลาย ภายในมทความกลวัวตยู่าง ๆ
7:6 แตยู่อยยู่างไรกจ็ตาม พระเจด้าผยด้ทรงปลอบประโลม
ใจคนเหลยู่านวันั้นททที่ทด้อใจ ไดด้ทรงปลอบประโลมใจพวก
เราโดยการมาของทริตวัส
7:7 และมริใชยู่โดยการมาของทริตวัสเทยู่านวันั้น แตยู่โดย
การปลอบประโลมใจซนที่งเขาไดด้รวับการปลอบ
ประโลมใจในพวกทยู่าน เมมืที่อเขาเลยู่าใหด้พวกเราฟฝงถนง
ความปรารถนาอยยู่างจรริงจวังของพวกทยู่าน ความ
โศกเศรด้าของพวกทยู่าน ใจจดจยู่อของพวกทยู่านททที่มท
ตยู่อขด้าพเจด้า จนขด้าพเจด้าไดด้ปปีตริยรินดทมากขนนั้นไปอทก

อจัครทถูตเปาโลชมืที่นชมยรินดทเพราะขล่าวดทเกทที่ยวกจับเมมืองโครรินธธ
“จงรวับพวกเราไวด้เถริด” (ขด้อ 2) อวัครทยตเปาโลใชด้ความเฉทยบขาดไปแลด้ว เขาตด้องทสาเชยู่นนวันั้น เขาตด้อง

ตสาหนริการแตกแยก การเลยู่นชยด้ททที่ไมยู่ถยกกลยู่าวโทษ การเมามายททที่โตบ๊ะขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า คสาสอนผริดเรมืที่องการพยด
ภาษาตยู่าง ๆ เขาเครทยดมากและทรุกขห์ใจมากททที่ไดด้ทราบเกทที่ยวกวับมวัน พวกเขาจะเชมืที่อฟฝงเขาไหม? พวกเขาจะยวังรวัก
เขาอยยยู่ไหม? เขาตด้องยมืนกรานเรมืที่องสริทธริอสานาจของอวัครทยต พวกเขาควรรวับเปาโลไวด้ในฐานะอวัครทยตของพระเจด้า
หรมือพวกเขาจะไมยู่ยอมเชมืที่อฟฝงคสาสวัที่งสอนททที่ไดด้รวับการดลใจของเขา เขาใชด้ความเฉทยบขาดแลด้วแตยู่กจ็ไมยู่ไดด้ทสารด้ายผยด้ใด
เลย เขาไมยู่ไดด้กสาลวังประณามพวกเขาเมมืที่อเขาเขทยนมาอยยู่างชวัดแจด้งขนาดนวันั้น

“พวกทยู่านอยยยู่ในใจทวันั้งหลายของพวกเรา” (ขด้อ 3) ใชยู่แลด้ว จนถนงความตายและเลยพด้นไปอทก ชยู่างเปป็นวลท
ททที่แสดงออกถนงความรวักททที่ไมยู่มทววันตาย! เขาเขทยนถนงชาวฟปีลริปปปีเชยู่นกวันวยู่า “ขด้าพเจด้ามทพวกทยู่านในใจของ
ขด้าพเจด้า…” (ฟป. 1:7) ใจของเปาโลซนที่งไมยู่มทภรรยา ไมยู่มทลยก ไมยู่มทญาตริพทที่นด้องสวักคนททที่มทชทวริตอยยยู่ซนที่งถยกบวันทนกไวด้ เท
ความรวักของเขาออกมาใหด้แกยู่เหลยู่าผยด้เชมืที่อของเขา! เขาตด้องการความไวด้วางใจของพวกเขา ความรวักของพวกเขา
เปป็นการตอบแทนมากจรริง ๆ!

แตยู่บวัดนทนั้เขาเปรมปรทดริธิ์ยริที่งนวัก! เขากลยู่าววยู่า “ความกลด้าหาญ”, “ความภยมริใจ”, “เตจ็มไปดด้วยการปลอบ
ประโลมใจ”, “มทความปปีตริยรินดทอยยู่างเหลมือลด้น” ใชยู่แลด้ว มทความทรุกขห์ลสาบากหลายอยยู่าง แตยู่บวัดนทนั้แทนททที่ความซนม
เศรด้าและการสรินั้นหววังของชทวริต เปาโลมทชวัยชนะ (ขด้อ 4) โอ เขาเคยไดด้รวับ “ความทรุกขห์ลสาบากอยยยู่รอบขด้าง 
ภายนอกมทการตยู่อสยด้ทวันั้งหลาย ภายในมทความกลวัวตยู่าง ๆ” (ขด้อ 5) แตยู่บางสริที่งททที่แสนวริเศษไดด้เกริดขนนั้นแลด้วเพมืที่อปลอบ
ประโลมใจเขาและขจวัดความกลวัวของเขาออกไป

ทริตวัสไดด้มาจากเมมืองโครรินธห์แลด้ว เขาจะตด้องรายงานเกทที่ยวกวับสภาพความเปป็นอยยยู่ของพวกเขา ยด้อนไปใน



บทททที่ 2 ขด้อ 13 เขาไดด้เขทยนในจดหมายฉบวับนทนั้วยู่า “ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้มทการหยรุดพวักในจริตวริญญาณของขด้าพเจด้าเลย 
เพราะขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้พบทริตวัสนด้องของขด้าพเจด้า” แตยู่บวัดนทนั้ทริตวัสไดด้มาแลด้วและรายงานขยู่าวของเขากจ็แสนวริเศษ 
“...เขาเลยู่าใหด้พวกเราฟฝงถนงความปรารถนาอยยู่างจรริงจวังของพวกทยู่าน ความโศกเศรด้าของพวกทยู่าน ใจจดจยู่อของ
พวกทยู่านททที่มทตยู่อขด้าพเจด้า จนขด้าพเจด้าไดด้ปปีตริยรินดทมากขนนั้นไปอทก” (ขด้อ 7)

ขด้อ 6 ชยู่างแสนชมืที่นใจจรริง ๆ: “พระเจด้าผยด้ทรงปลอบประโลมใจคนเหลยู่านวันั้นททที่ทด้อใจ…” พระองคห์ผยด้ไดด้ทรง
ปลอบประโลมใจเปาโลโดยการมาของทริตวัสทรงพรด้อมแลด้วททที่จะปลอบประโลมใจทรุกคนททที่ทด้อใจ!

ขจ้อ 8-12:
7:8 เพราะถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้าไดด้ทสาใหด้พวกทยู่านเสทยใจ
ดด้วยจดหมายฉบวับนวันั้น ขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่กลวับใจ ถนงแมด้วยู่า
ขด้าพเจด้าไดด้กลวับใจ เพราะขด้าพเจด้าดยออกวยู่า 
จดหมายฉบวับนวันั้นเองไดด้ทสาใหด้พวกทยู่านเสทยใจ ถนง
แมด้วยู่าความเสทยใจนวันั้นเปป็นเพทยงชวัที่วขณะเทยู่านวันั้น
7:9 บวัดนทนั้ขด้าพเจด้าปปีตริยรินดท มริใชยู่เพราะพวกทยู่านไดด้
ถยกทสาใหด้เสทยใจ แตยู่เพราะพวกทยู่านไดด้เสทยใจซนที่งนสา
ไปสยยู่การกลวับใจใหมยู่ เพราะวยู่าพวกทยู่านไดด้ถยกทสาใหด้
เสทยใจตามอยยู่างทางของพระเจด้า เพมืที่อพวกทยู่านจะ
ไมยู่ไดด้รวับความเสทยหายจากพวกเราในสริที่งใดเลย
7:10 เพราะวยู่าความเสทยใจตามอยยู่างทางของ
พระเจด้ากระทสาใหด้เกริดการกลวับใจใหมยู่ ซนที่งนสาไปสยยู่
ความรอดททที่ไมยู่ตด้องคริดเปลทที่ยนใจเลย แตยู่ความเสทยใจ
แหยู่งโลกนทนั้กระทสาใหด้เกริดความตาย

7:11 ดด้วยวยู่าจงดยสริที่งเดทยวกวันนทนั้เถริด ททที่พวกทยู่านไดด้
เสทยใจตามอยยู่างทางของพระเจด้า มวันกระทสาใหด้เกริด
ความระมวัดระววังเพทยงใดในพวกทยู่าน ใชยู่แลด้ว 
กระทสาใหด้เกริดการแกด้ตวัวพวกทยู่านเองเพทยงใด ใชยู่
แลด้ว ความโกรธเคมืองเพทยงใด ใชยู่แลด้ว ความกลวัว
เพทยงใด ใชยู่แลด้ว ความปรารถนาอยยู่างเรยู่ารด้อนเพทยง
ใด ใชยู่แลด้ว ความกระตมือรมือรด้นเพทยงใด ใชยู่แลด้ว การ
แกด้แคด้นสวักเพทยงใด ในสริที่งสารพวัดพวกทยู่านไดด้พริสยจนห์
ใหด้เหจ็นแลด้ววยู่าพวกทยู่านเองกจ็หมดจดในการนทนั้แลด้ว
7:12 เหตรุฉะนวันั้น ถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้าไดด้เขทยนถนงพวก
ทยู่าน ขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่ไดด้เขทยนเพราะเหจ็นแกยู่คนททที่ไดด้ทสา
ผริด หรมือเพราะเหจ็นแกยู่คนททที่ไดด้ทนตยู่อการผริดนวันั้น แตยู่
เพมืที่อททที่ความหยู่วงใยของพวกเราททที่มทตยู่อพวกทยู่านใน
สายพระเนตรของพระเจด้าจะไดด้ปรากฏแกยู่พวกทยู่าน

เหลล่าครริสเตทยนชาวโครรินธธไดจ้กลจับใจและ
พริสถูจนธตจัวเองแลจ้ว

“ขด้าพเจด้าไดด้กลวับใจ” (ขด้อ 8) บวัดนทนั้เปาโลดทใจททที่เขาไดด้สยู่งจดหมายฉบวับแรกนวันั้นไปถนงเมมืองโครรินธห์ แตยู่มทอยยยู่
ชยู่วงเวลาหนนที่งททที่เขาเปป็นทรุกขห์ใจ-มวันถยกตด้องไหมททที่สยู่งจดหมายนวันั้นไป? แนยู่นอนวยู่าพระเจด้าทรงนสาพาเขาใหด้เขทยนมวัน
ทวันั้งหมด เปาโลกลยู่าววยู่าตนไดด้เขทยน “ไมยู่ใชยู่ดด้วยบรรดาถด้อยคสาซนที่งปฝญญาของมนรุษยห์สวัที่งสอน แตยู่ซนที่งพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธิ์ทรงสวัที่งสอน…” (1 คร. 2:13) แตยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่พระเจด้าทรงดลใจใหด้เขทยนพระควัมภทรห์กจ็ไมยู่ไดด้ถยกดลใจอยยู่าง
ไรด้ขด้อผริดพลาดในวริธทคริดและการกระทสาทรุกอยยู่างของพวกเขาภายนอกภารกริจเดทยวนวันั้นททที่ไดด้รวับการดลใจ การดลใจ
ตามททที่เปาโลเขทยนพระควัมภทรห์กจ็ถยกตด้องแบบไรด้ขด้อผริดพลาด การสยู่องสวยู่างโดยพระวริญญาณขณะททที่เขาคริดและ
พริจารณากจ็มทขทดจสากวัด และไมยู่สมบยรณห์แบบ บวัดนทนั้ขณะททที่เขาเขทยนโดยไดด้รวับการดลใจอทกเขากจ็แนยู่ใจอทก แตยู่การ
ดลใจในการเขทยนพระควัมภทรห์ไมยู่ไดด้ขด้ามไปถนงเรมืที่องอมืที่น ๆ ดด้วยเพมืที่อทสาใหด้เหลยู่าผยด้เขทยนททที่เปป็นมนรุษยห์ไรด้ขด้อผริดพลาดใน
ทรุกสริที่ง บวัดนทนั้มวันพริสยจนห์ใหด้เหจ็นแลด้ววยู่าจดหมายฉบวับแรกนวันั้นเปป็นมาจากพระเจด้า มวันทสางานของมวันแลด้วททที่เมมืองโครริน



ธห์
พวกเขา “ไดด้เสทยใจซนที่งนสาไปสยยู่การกลวับใจใหมยู่” “เพราะวยู่าความเสทยใจตามอยยู่างทางของพระเจด้ากระทสา

ใหด้เกริดการกลวับใจใหมยู่…” การกลวับใจใหมยู่คมือ การหวันจากบาป-การตวัดสรินใจครวันั้งใหญยู่ ความเสทยใจตามแบบ
พระเจด้าไดด้นสาพวกเขาใหด้หวันกลวับ ความเสทยใจของบรุตรนด้อยหลงหายผยด้นวันั้นในลยกา 15 เมมืที่อเขาสสานนกตวัว ไดด้นสาเขา
ใหด้ตวัดสรินใจททที่จะเผชริญหนด้าบาปของเขา สารภาพมวันและกลวับไปหาบริดาของเขา การกลวับบด้านนวันั้นคมือการกลวับใจ
ใหมยู่ ความเสทยใจนวันั้นเปป็นตามแบบพระเจด้าเพราะมวันไดด้นสาเขาใหด้กลวับไป

ใชยู่แลด้ว ครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นททที่เมมืองโครรินธห์มทความเสทยใจตามแบบพระเจด้า “...มวันกระทสาใหด้เกริดความ
ระมวัดระววังเพทยงใดในพวกทยู่าน ใชยู่แลด้ว กระทสาใหด้เกริดการแกด้ตวัวพวกทยู่านเองเพทยงใด ใชยู่แลด้ว ความโกรธเคมือง
เพทยงใด ใชยู่แลด้ว ความกลวัวเพทยงใด ใชยู่แลด้ว ความปรารถนาอยยู่างเรยู่ารด้อนเพทยงใด ใชยู่แลด้ว ความกระตมือรมือรด้นเพทยง
ใด ใชยู่แลด้ว การแกด้แคด้นสวักเพทยงใด!” (ขด้อ 11)

โอ เปาโลทรุกขห์ใจจรริง ๆ เพราะชายหนรุยู่มผยด้นวันั้นททที่เลยู่นชยด้ททที่เขาไดด้กสาชวับพวกเขาใหด้ขวับออกจากการยู่วมสามวัคคท
ธรรม ความกระวนกระวายใจหลวักของเปาโลไมยู่ไดด้อยยยู่ททที่ผยด้กระทสาผริดตยู่อบริดาคนนวันั้น แตยู่อยยยู่ททที่การเผยใหด้ประจวักษห์
ของ “ความหยู่วงใยของพวกเราททที่มทตยู่อพวกทยู่านในสายพระเนตรของพระเจด้า” (ขด้อ 12)

____________
ขจ้อ 13-16:

7:13 เหตรุฉะนวันั้น พวกเราจนงไดด้รวับการปลอบ
ประโลมใจในการปลอบประโลมของพวกทยู่าน ใชยู่
แลด้ว และพวกเรามทความปปีตริยรินดทมากยริที่งขนนั้นไปอทก
เพราะความปปีตริยรินดทของทริตวัส เพราะวยู่าจริตวริญญาณ
ของเขาไดด้รวับความสดชมืที่นโดยพวกทยู่านทรุกคน
7:14 ดด้วยวยู่าถด้าขด้าพเจด้าไดด้อวดสริที่งใด ๆ แกยู่เขาเกทที่ยว
กวับพวกทยู่าน ขด้าพเจด้ากจ็ไมยู่ละอายใจเลย แตยู่พวกเรา
ไดด้กลยู่าวสริที่งสารพวัดแกยู่พวกทยู่านในความจรริงฉวันใด 

การโอด้อวดของพวกเรา ซนที่งขด้าพเจด้าไดด้กระทสาตยู่อ
หนด้าทริตวัส กจ็ถยกพบวยู่าเปป็นความจรริงฉวันนวันั้น
7:15 และความรวักภายในของเขากจ็มทมากยริที่งขนนั้นตยู่อ
พวกทยู่าน ขณะททที่เขาระลนกถนงความเชมืที่อฟฝงของพวก
ทยู่านทรุกคน วยู่าพวกทยู่านไดด้ตด้อนรวับเขาดด้วยความ
เกรงกลวัวและตวัวสวัที่นอยยู่างไร
7:16 เหตรุฉะนวันั้นขด้าพเจด้าจนงปปีตริยรินดทททที่ขด้าพเจด้ามท
ความไวด้เนมืนั้อเชมืที่อใจในพวกทยู่านในสริที่งสารพวัด

ทนุกคนไดจ้รจับการปลอบประโลมใจ-เปาโล, ทริตจัส, ชาวโครรินธธ
หลวังจากการกลวับใจใหมยู่และการแกด้ไขสริที่งผริดตยู่าง ๆ ครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นททที่ไดด้ออกนอกลยยู่นอกทางและ

แตกแยกและสวับสนททที่เมมืองโครรินธห์กจ็ไดด้รวับการปลอบประโลมใจและถยกฟฟฟื้นฟยอยยู่างมหาศาล และทริตวัส ซนที่งอยยยู่ททที่นวัที่น 
กจ็ไดด้รวับความสดชมืที่นและไดด้เรทยนรยด้หลายสริที่งจากการปฏริบวัตริททที่ไดด้รวับการดลใจของเปาโลกวับเรมืที่องราวนวันั้นและผลลวัพธห์
เหลยู่านวันั้นททที่ไดด้รวับพร เขา “ไดด้รวับความสดชมืที่นโดยพวกทยู่านทรุกคน” (ขด้อ 13) เปาโลผยด้ซนที่งไดด้อวดไวด้เยอะแกยู่ทริตวัส
เกทที่ยวกวับลยก ๆ ททที่รวักของเขาในพระครริสตห์ททที่เมมืองโครรินธห์บวัดนทนั้กจ็ชมืที่นชมยรินดทททที่เขาทสาถยกแลด้ว พวกเขากสาลวังยมืนหยวัด
ซมืที่อตรง เขาจนงไมยู่ปรากฏวยู่าไรด้ปฝญญาและเชมืที่อถมือไมยู่ไดด้ เขาไมยู่ไดด้ถยกปฏริเสธ เขาชมืที่นชมยรินดท ทริตวัสดทใจมาก ๆ ขณะททที่
เขาเลยู่าใหด้เปาโลฟฝงเกทที่ยวกวับการกลวับใจของพวกเขา “ความเชมืที่อฟฝง…ดด้วยความเกรงกลวัวและตวัวสวัที่น” 

บวัดนทนั้อวัครทยตทยู่านนทนั้มทความมวัที่นใจในพวกเขา “ในสริที่งสารพวัด” (ขด้อ 16)



2 โครรินธธ 8
ขจ้อ 1-5:

8:1 ยริที่งกวยู่านวันั้น พทที่นด้องทวันั้งหลาย พวกเราใครยู่ใหด้พวก
ทยู่านทราบถนงพระครุณของพระเจด้า ททที่ไดด้โปรดประ
ทานแกยู่ครริสตจวักรทวันั้งหลายแหยู่งแควด้นมาซริโดเนทย
8:2 วยู่าในการถยกทดลองอวันใหญยู่หลวงแหยู่งความ
ทรุกขห์ยาก ความอรุดมสมบยรณห์แหยู่งความปปีตริยรินดทของ
พวกเขา และความยากจนอวันแสนเขจ็ญของพวกเขา
ไดด้อรุดมไปสยยู่ความมวัที่งมทแหยู่งความมทใจกวด้างของพวก
เขา
8:3 เพราะโดยสรุดความสามารถของพวกเขา 
ขด้าพเจด้าเปป็นพยานไดด้ ใชยู่แลด้ว และโดยเกรินความ

สามารถของพวกเขาเสทยอทก พวกเขาไดด้เตจ็มใจใน
พวกเขาเอง
8:4 โดยขอรด้องพวกเราดด้วยการอด้อนวอนอยยู่าง
มากมายวยู่า พวกเราจะยอมรวับของถวายนวันั้น และ
ใหด้พวกเรามทสยู่วนในการรวับใชด้พวกวริสรุทธริชน
8:5 และสริที่งนทนั้พวกเขาไดด้กระทสา ไมยู่เหมมือนททที่พวกเรา
ไดด้หววังไวด้ แตยู่ไดด้ถวายตวัวพวกเขาเองแดยู่องคห์พระผยด้
เปป็นเจด้ากยู่อน และไดด้มอบตวัวใหด้พวกเราตามพระ
ประสงคห์ของพระเจด้า

ความใจกวจ้างของครริสเตทยนชาวแควจ้นมาซริโดเนทย
“ครริสตจวักรทวันั้งหลายแหยู่งแควด้นมาซริโดเนทย” (ขด้อ 1) คมือครริสตจวักรเหลยู่านวันั้นททที่อยยยู่ในประเทศกรทซตอน

เหนมือ โดยเฉพาะครริสตจวักรททที่เมมืองฟปีลริปปปี แตยู่กจ็รวมถนงครริสตจวักรททที่เมมืองเธสะโลนริกาและททที่เมมืองเบโรอาดด้วย
แนยู่นอน (ดย ฟป. 4:15; กริจการ 17:1-12)

“พระครุณของพระเจด้า ททที่ไดด้โปรดประทานแกยู่ครริสตจวักรทวันั้งหลาย” (ขด้อ 1) การถวายทรวัพยห์ของ
ครริสเตทยนททที่อริงตามพระราชบวัญญวัตริสมวัยภาคพวันธสวัญญาเดริมเรทยกรด้องสริบชวักหนนที่ง ของถวายตยู่าง ๆ จะตด้องถยกนสา
มานอกเหนมือจากสริบชวักหนนที่ง แตยู่เฉพาะเมมืที่อการถวายนวันั้นเกริดจากความมทใจกวด้างขวางททที่เสทยสละ การเทออกดด้วย
ใจยรินดท และถยกนสาพาโดยพระวริญญาณของพระเจด้าเทยู่านวันั้น มวันถนงเปป็นการใหด้แบบครริสเตทยนททที่ดทพอ ในททที่นทนั้พระเจด้า
ไดด้ประทานพระครุณพริเศษ การฟฟฟื้นฟยในใจ ความดทใจในการใหด้ททที่ออกมาจากความยากจน แนยู่นอนวยู่าไมยู่มท
ครริสเตทยนคนใดควรใหด้นด้อยกวยู่าสริบชวักหนนที่ง และของถวายตยู่าง ๆ เพริที่มเตริมตยู่างหากตามททที่พระเจด้าทรงนสา

ครริสเตทยนสมวัยภาคพวันธสวัญญาใหมยู่คนใดควรรวักพระเจด้านด้อยกวยู่าและใหด้นด้อยกวยู่ายริวคนหนนที่งภายใตด้พระ
ราชบวัญญวัตริดด้านพริธทการไหม? พระเยซยทรงเหจ็นชอบการถวายสริบชวักหนนที่ง (มธ. 23:23) แตยู่พวกฟารริสทททที่ไมยู่ไดด้กลวับ
ใจเชมืที่อกจ็ถวายสริบชวักหนนที่ง เหจ็นไดด้ชวัดวยู่าครริสเตทยนชาวแควด้นมาซริโดเนทยเหลยู่านวันั้นถวายมากกวยู่าสริบชวักหนนที่งเยอะมาก
“ถด้าความชอบธรรมของพวกทยู่านจะไมยู่เกรินกวยู่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยห์และพวกฟารริสท พวกทยู่าน
จะไมยู่ไดด้เขด้าในอาณาจวักรแหยู่งสวรรคห์เลยไมยู่วยู่าในกรณทใด” (มธ. 5:20) และหากการถวายของครุณไมยู่มทความทรุยู่มเท
มากกวยู่า ไมยู่มทการเสทยสละมากกวยู่า และความชมืที่นบานมากกวยู่าเขด้ามาเกทที่ยวขด้องเมมืที่อเททยบกวับฟารริสทททที่ถวายสริบชวัก
หนนที่งตามททที่กสาหนด ครุณกจ็ไมยู่มทพระครุณนวันั้นของพระเจด้าททที่ทรงโปรดประทานใหด้แกยู่ครริสตจวักรเหลยู่านวันั้นแหยู่งแควด้นมาซริ
โดเนทย

จงหมายเหตรุองคห์ประกอบเหลยู่านวันั้นในการใหด้ของพวกเขา
“ในการถยกทดลองอวันใหญยู่หลวงแหยู่งความทรุกขห์ยาก” ความรวักททที่มทตยู่อพระเจด้าเปป็นพระบวัญญวัตริขด้อใหญยู่



นวันั้น และการถวายแดยู่พระเจด้าตด้องไมยู่ถยกอรุดโดยความทรุกขห์ยากและการทดลองทวันั้งหลายเดจ็ดขาด
“ความอรุดมสมบยรณห์แหยู่งความปปีตริยรินดทของพวกเขา” ชยู่างเปป็นอภริสริทธริธิ์ในการถวายเพมืที่อนสาขยู่าวประเสรริฐ

ออกไป เพมืที่อสนวับสนรุนคนเหลยู่านวันั้นททที่เทศนา เพมืที่อชยู่วยเหลมือคนเหลยู่านวันั้นททที่ขวัดสน! พระเจด้าทรงสามารถมททรุกสริที่งททที่
พระองคห์ตด้องการไดด้โดยไมยู่ตด้องพนที่งเงรินของเราเลยสวักแดงเดทยว เงรินและทองคสาในเหมมืองทรุกแหยู่งเปป็นของพระองคห์ 
ฝยงสวัตวห์บนเนรินเขาตวันั้งพวันลยกดด้วย (สดด. 50:10) แตยู่เพราะพระองคห์ประทานอภริสริทธริธิ์อวันยริที่งใหญยู่ใหด้แกยู่เราในการ
ชนะจริตวริญญาณทวันั้งหลาย ไมยู่ทรงฝากมวันไวด้กวับเหลยู่าทยตสวรรคห์ พระองคห์จนงทรงเลมือกใหด้เรามทอภริสริทธริธิ์นวันั้น ความ
ชมืที่นบานนวันั้นในการถวายความรวักจากหวัวใจ, เวลา, พลวังงาน, นนั้สาตาและทรวัพยห์สริที่งของแดยู่พระเจด้าและรยู่วมเปป็นหรุด้น
สยู่วนกวับพระองคห์ “เปป็นผยด้รยู่วมงานกวับความจรริง” (3 ยอหห์น 8) บางคนกลยู่าววยู่า “จงใหด้จนเราเจจ็บตวัว” แตยู่จะดทกวยู่า
หากเราใหด้จนเราทยู่วมทด้นดด้วย “ความอรุดมสมบยรณห์แหยู่งความปปีตริยรินดท” เหมมือนคนเหลยู่านวันั้นในแควด้นมาซริโดเนทย

“ความยากจนอวันแสนเขจ็ญของพวกเขา” มวันดยแปลกไหมวยู่าความยากจนเปป็นองคห์ประกอบหนนที่งของ 
“พระครุณแหยู่งการใหด้” นทนั้? แตยู่มวันเปป็นจรริง ๆ หญริงมยู่ายคนนวันั้นททที่ใสยู่เงรินสองสตางคห์ไวด้ในคลวังขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
ใหด้ “มากกวยู่าบรรดาคนเหลยู่านทนั้” (ลยกา 21:3) คน ๆ หนนที่งททที่ยากจนมากพออาจใหด้จนไมยู่มทขนมปฝงเหลมือบนโตบ๊ะ 
ไมยู่มทเงรินสสาหรวับซมืนั้อขด้าวของททที่จสาเปป็น! ไมยู่มทใครใหด้เหมมือนครริสเตทยนชาวแควด้นมาซริโดเนทยเหลยู่านทนั้หากเขายวังมทกริน
เหลมือเฟฟอราวกวับวยู่าเขาไมยู่ไดด้ใหด้เลย ยวังมทเสมืนั้อผด้าหลายชรุด บด้านหลวังงาม รถสวย และเททที่ยวพวักรด้อนราคาแพง 
พระครุณแหยู่งการใหด้นทนั้ถยกววัดขนาดสยู่วนหนนที่งโดยความยากจน ไมยู่ใชยู่โดยปรริมาณททที่ใหด้แตยู่โดยปรริมาณททที่เหลมือ ขด้อ
กสาหนดของพระเยซยสสาหรวับการเปป็นสาวกกจ็ไมยู่ใชยู่หนนที่งในสริบแตยู่ททที่เขาตด้อง “สละสริที่งสารพวัดททที่ตนมทอยยยู่” (ลยกา
14:33) และขด้อเสนอแนะของพระเยซยททที่ใหด้แกยู่ขรุนนางหนรุยู่มผยด้มวัที่งมทคนนวันั้นกจ็คมือเขาควร “ขายสริที่งททที่ทยู่านมท และใหด้แกยู่
คนยากจน…และจงตามเรามา” ไมยู่ใชยู่แคยู่เพมืที่อกระตรุด้นเขาใหด้มทความเชมืที่อสยู่วนตวัวในพระเยซยแตยู่เพมืที่อททที่เขาจะเปป็น
สาวกททที่ทรุยู่มเทหมดทวันั้งกายและใจ

พระเจด้าไมยู่ทรงเรทยกรด้องใหด้ทรุกคนขายสริที่งสารพวัดททที่ตนมทและแจกจยู่าย แตยู่พระองคห์ทรงเรทยกรด้องใหด้ใจททที่รวัก
ของเราจะถมือวยู่าสริที่งสารพวัดททที่เรามทเปป็นของพระองคห์และนบนอบดด้วยใจยรินดทตยู่อการควบครุมของพระองคห์ททที่จะใหด้
หรมือเกจ็บไวด้ “...พวกทยู่านไมยู่ใชยู่เจด้าของตวัวพวกทยู่านเอง เพราะวยู่าพวกทยู่านถยกซมืนั้อไวด้แลด้วตามราคา เหตรุฉะนวันั้นจง
ถวายสงยู่าราศทแดยู่พระเจด้าในรยู่างกายของพวกทยู่าน และในจริตวริญญาณของพวกทยู่าน ซนที่งเปป็นของพระเจด้า” (1 คร. 
6:19,20)

พวกเขาไดด้ถวาย “เกรินความสามารถของพวกเขา” พวกเขาอด้อนวอนเปาโลใหด้รวับเงรินถวายนวันั้นไป มวัน
เปป็นเงรินสสาหรวับเหลยู่าวริสรุทธริชนททที่ยากจนททที่กรรุงเยรยซาเลจ็ม (รม. 15:26) เงรินนวันั้นททที่พวกเขาถวายเปป็นสริที่งเลจ็กนด้อย
เพราะวยู่าพวกเขาไดด้ถวายตวัวแดยู่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้ากยู่อนแลด้ว

ในรวัฐเทจ็กซวัส เมมืที่อหลายปปีกยู่อน Dr. J. B. Gambrell มทบทความททที่ขนนั้นชมืที่อบทความหนนที่งในหนวังสมือพริมพห์ 
Baptist Standard ซนที่งมทชมืที่อวยู่า “ใครเปป็นเจด้าของขนแกะนทนั้?” ชมืที่อเรมืที่องกจ็บอกเลยู่าเรมืที่องราวนวันั้น: ชายคนนวันั้นผยด้เปป็น
เจด้าของแกะยยู่อมเปป็นเจด้าของขนแกะนวันั้น พระเจด้าผยด้ทรงเปป็นเจด้าของครริสเตทยนกจ็ทรงเปป็นเจด้าของทรุกสริที่งททที่เขามท

“...และไดด้มอบตวัวใหด้พวกเราตามพระประสงคห์ของพระเจด้า” (ขด้อ 5) ไมยู่มททางททที่จะรวับใชด้พระเจด้าไดด้โดยททที่
เราไมยู่รวับใชด้มนรุษยห์ดด้วย ไมยู่มททางททที่จะถวายเงรินแดยู่พระเจด้าไดด้หากเราไมยู่ใชด้เงรินนวันั้นเพมืที่อชยู่วยเหลมือมนรุษยห์ เปาโลกลยู่าว



ไปแลด้ววยู่า “พวกทยู่านจงเปป็นผยด้ปฏริบวัตริตามแบบของขด้าพเจด้า เหมมือนอยยู่างททที่ขด้าพเจด้าเปป็นผยด้ปฏริบวัตริตามแบบของพระ
ครริสตห์ดด้วย” (1 คร. 11:1) โมเสสกลยู่าววยู่า “ผยด้ใดอยยยู่ฝฝ่ายพระเยโฮวาหห์ ใหด้ผยด้นวันั้นมาหาขด้าพเจด้าเถริด” (อพย. 32:26) 
ในกวันดารวริถท 21:5 บาปของประชาชนนวันั้นกจ็คมือ พวกเขาไดด้ “กลยู่าวตยู่อวยู่าพระเจด้า และตยู่อวยู่าโมเสส” เราไมยู่
สามารถเชมืที่อฟฝงพระเจด้าหากเราไมยู่เชมืที่อฟฝงคนเหลยู่านวันั้นททที่พระเจด้าทรงตวันั้งไวด้เหนมือเรา-บริดา, สามท, เจด้านาย, ผยด้นสาฝฝ่าย
วริญญาณ ผยด้คนทราบนนั้สาพระทวัยของพระเจด้าเพราะคนของพระเจด้าสอนพวกเขา

ดวังนวันั้นพวกเขาจนงถวายตวัวแดยู่พระเจด้าและแกยู่เปาโล แตยู่นทที่อยยยู่ใน “นนั้สาพระทวัยของพระเจด้า” เราจะตด้อง 
“พริสยจนห์วริญญาณเหลยู่านวันั้นวยู่าวริญญาณเหลยู่านวันั้นมาจากพระเจด้าหรมือไมยู่…” (1 ยอหห์น 4:1) และไมยู่ถยกนสาใหด้หลงผริด
โดยพวกครยหรมือพวกนวักเทศนห์ททที่ไมยู่อยยยู่ “ในนนั้สาพระทวัยของพระเจด้า” มวันผริดสสาหรวับบารนาบวัสและคนอมืที่น ๆ ททที่จะ
ทสาตามเปโตร ตามททที่บวันทนกไวด้ในกาลาเททย 2:11-14 แตยู่ในททที่นทนั้เปาโลไดด้พริสยจนห์ใหด้เหจ็นความเปป็นอวัครทยตของตน 
และเหลยู่าผยด้เชมืที่อของเขากจ็ทสาถยกแลด้วททที่ทสาตามเขา “เหมมือนททที่ขด้าพเจด้าทสาตามพระครริสตห์” เขากลยู่าว

____________
ขจ้อ 6-8:

8:6 จนกระทวัที่งพวกเราไดด้อด้อนวอนทริตวัสวยู่า เขาไดด้
เรริที่มตด้นแลด้วฉวันใด เขากจ็ควรกระทสาใหด้พระครุณอวัน
เดทยวกวันนวันั้นสสาเรจ็จในพวกทยู่านดด้วยฉวันนวันั้น
8:7 เหตรุฉะนวันั้น พวกทยู่านบรริบยรณห์ในทรุกสริที่ง ในความ
เชมืที่อ และคสาพยด และความรยด้ และในความขยวันขวัน
แขจ็งทวันั้งปวง และในความรวักของพวกทยู่านตยู่อพวก

เราฉวันใด พวกทยู่านจงบรริบยรณห์ในพระครุณนทนั้ดด้วยฉวัน
นวันั้น
8:8 ขด้าพเจด้ามริไดด้กลยู่าวโดยคสาบวัญชา แตยู่โดยถมือ
โอกาสในความกระตมือรมือรด้นของคนอมืที่น ๆ และเพมืที่อ
พริสยจนห์ความจรริงใจแหยู่งความรวักของพวกทยู่าน

พระคนุณแหล่งการใหจ้อจันเปปปี่ยมสนุข
“...พระครุณอวันเดทยวกวันนวันั้น” (ขด้อ 6), “พระครุณนทนั้ดด้วย” (ขด้อ 7) การใหด้แบบชมืที่นบานและเสทยสละอยยู่าง

มหวัศจรรยห์ของเหลยู่าครริสเตทยนชาวแควด้นมาซริโดเนทยไมยู่เพทยงเปป็นอรุปนริสวัยททที่ดทเทยู่านวันั้น มวันเปป็น “พระครุณ” อยยู่าง
หนนที่งดด้วย นวัที่นเปป็นการนสาพาแบบพริเศษของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ มวันเปป็นการสสาแดงออกของความรวักฉวันทห์พทที่นด้อง
ททที่ถยกยกชยใน 1 โครรินธห์ 13 ททที่เราเรทยนรยด้วยู่ามวันยริที่งใหญยู่กวยู่าความรยด้ การอวัศจรรยห์ การพยดภาษาตยู่าง ๆ ความเชมืที่อและ
ความหววัง มวันเปป็นการสสาแดงออกของ “ผลของพระวริญญาณ” แหยู่งกาลาเททย 5:22,23: “แตยู่ผลของพระ
วริญญาณนวันั้นคมือ ความรวัก ความปลาบปลมืนั้มใจ สวันตริสรุข ความอดกลวันั้นใจ ความอยู่อนโยน ความดท ความเชมืที่อ ความ
สรุภาพอยู่อนนด้อม การรยด้จวักบวังควับตน เรมืที่องสริที่งเหลยู่านทนั้ไมยู่มทพระราชบวัญญวัตริหด้ามไวด้เลย”

ของประทานนทนั้ซนที่งเปป็นพระครุณแหยู่งการใหด้ดด้วยใจยรินดท ดด้วยใจกวด้างขวาง เปป็นการสสาแดงออกของความ
รวักนวันั้นททที่ทสาใหด้คนทวันั้งปวงทราบวยู่าคน ๆ หนนที่งเปป็นสาวกของพระเยซย (ยอหห์น 13:35) มวันหมายถนงความรวักททที่มทตยู่อผยด้
อมืที่นและความรวับผริดชอบตยู่อผยด้อมืที่นแบบททที่เปป็นความสรุขของคนทวันั้งหลายททที่มทความเมตตาและบรรดาผยด้สรด้างสวันตริใน
มวัทธริว 5:7,9 การใหด้โดยคนมวัที่งมทอาจเปป็นนโยบายหนนที่ง การแสวงหาคสาสรรเสรริญจากผยด้คน โดยททที่ตวัวเองไมยู่ไดด้สยญ
เสทยหรมือถยกพรากอะไรเปป็นพริเศษเลย แตยู่เมมืที่อการใหด้นวันั้นออกมาจากความยากจนแสนเขจ็ญ ความชมืที่นบานใหญยู่ยริที่ง
และเปป็นทวันั้งหมดททที่คน ๆ หนนที่งมทอสานาจททที่จะทสาไดด้ นวัที่นกจ็เปป็นตวัวแทนของการทรุยู่มเทแสนวริเศษ “พระครุณ” หนนที่งของ



พระเจด้า
ไมยู่แปลกททที่เปาโลรบเรด้าทริตวัสใหด้แสวงหาททที่จะสอน “พระครุณนทนั้ดด้วย” แกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่เมมืองโครรินธห์
จงหมายเหตรุขด้อพระคสาททที่มาดด้วยกวัน ครริสเตทยนชาวโครรินธห์เหลยู่านวันั้นบรริบยรณห์ “ในทรุกสริที่ง”-ในความเชมืที่อ คสา

พยด ความรยด้ ความขยวันขวันแขจ็ง และในความรวักททที่มทตยู่อเปาโล-ครุณธรรมแสนวริเศษทวันั้งหลาย แตยู่พระครุณนทนั้แหยู่งการ
ใหด้ดด้วยใจยรินดทและเสทยสละกจ็เปป็นครุณสมบวัตริททที่สสาควัญพอ ๆ กวันหรมืออาจสสาควัญมากกวยู่าดด้วย

___________
ขจ้อ 9:

8:9 เพราะพวกทยู่านรยด้จวักพระครุณของพระเยซยครริสตห์
องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเราวยู่า ถนงแมด้วยู่าพระองคห์
เคยเปป็นผยด้มวัที่งมท แตยู่เพราะเหจ็นแกยู่พวกทยู่านพระองคห์

ไดด้ทรงกลายเปป็นคนยากจน เพมืที่อพวกทยู่านโดยความ
ยากจนของพระองคห์ จะไดด้เปป็นคนมวัที่งมท

“พระคนุณของพระเยซถูครริสตธองคธพระผถูจ้เปป็นเจจ้าของพวกเรา”
ในบรริบท พระครุณแหยู่งการใหด้ของครริสเตทยนถยกเปรทยบเททยบกวับพระครุณของพระครริสตห์ผยด้ไดด้ทรงทนทรุกขห์

ความทรมานของผยด้ถยกลงพระอาชญาและความนยู่าละอายแหยู่งกางเขนนวันั้นเพมืที่อชยู่วยเราใหด้รอด โอ ฉะนวันั้นอยยู่าใหด้มท
การกสาหนดขทดจสากวัดอวันโงยู่เขลาเลยกวับสริที่งททที่เราตริดคด้างพระเยซยเจด้าททที่รวักของเรา

ใครบางคนกลยู่าวไวด้วยู่า “พระเจด้าทรงอยากไดด้หนนที่งในเจจ็ดของเวลาของเราและหนนที่งในสริบของรายรวับของ
เรา” นวัที่นเปป็นการคสานวณเศษสยู่วนททที่ไมยู่ดทพอเลยเกทที่ยวกวับสริที่งททที่พระเจด้าทรงอยากไดด้ พระเจด้าทรงอยากไดด้ววันจวันทรห์
พอ ๆ กวับววันอาทริตยห์ พระองคห์ทรงอยากไดด้ววันเสารห์ของครุณ ววันพวักรด้อนทวันั้งหลายของครุณ ชวัที่วโมงพวักผยู่อนของครุณ
เชยู่นเดทยวกวับเวลาสสาหรวับการเยทที่ยมเยทยนหรมือการประชรุมอธริษฐานกลางสวัปดาหห์

สมมตริแกะตวัวหนนที่งพยดกวับเจด้าของของมวันวยู่า “ฉวันจะยอมใหด้ทยู่านไดด้หนนที่งในสริบสยู่วนของขนแกะของฉวันซนที่ง
ฉวันงอกใหด้จากอาหารของทยู่าน” สมมตริทาสคนหนนที่งเกมือบจะถยกประหารชทวริตแลด้วเพราะกยู่ออาชญากรรมแตยู่ถยกซมืนั้อ
ถยกชยู่วยใหด้รอด ไดด้อาหารรวับประทาน ไดด้เสมืนั้อผด้าสวมใสยู่ ไดด้รวับการอบรมสวัที่งสอนและความรวักจากเจด้านายผยด้ซนที่งไดด้
ชยู่วยชทวริตเขาไวด้ บวัดนทนั้ มวันสมเหตรุสมผลไหมสสาหรวับทาสคนนวันั้นททที่จะกลยู่าวแกยู่นายของตนวยู่า “ขด้าจะรวับใชด้ทยู่าน
สวัปดาหห์ละหนนที่งววัน”?

สริบเซจ็นตห์จากหนนที่งดอลลารห์ ในเมมืที่อพระเจด้าทรงใหด้เงรินทวันั้งหนนที่งดอลลารห์นวันั้น กจ็เปป็นการตอบสนองททที่ขทนั้เหนทยว
ตามเนมืนั้อหนวังและไมยู่ดทพอของครริสเตทยนคนหนนที่ง เมมืที่อเททยบมวันกวับพระครุณททที่เสทยสละ ใหด้ความรวัก ยอมทนทรุกขห์และ
ไมยู่อาจเปลทที่ยนแปลงไดด้ของพระเยซยครริสตห์เจด้าของเรา สริบชวักหนนที่งกจ็ไมยู่ใชยู่ “พระครุณแหยู่งการใหด้” ททที่ถยกสอนในททที่นทนั้
เลย!

พระครริสตห์ทรงเหจ็นชอบกวับการถวายสริบชวักหนนที่งสสาหรวับฟารริสทผยด้นวันั้น (มธ. 23:23) ตามททที่เรากลยู่าวไปแลด้ว
แตยู่ทรงบยู่งบอกวยู่าแคยู่นวันั้นกจ็ยวังไมยู่ดทพอ และแนยู่นอนวยู่าครริสเตทยนคนใดททที่บวังเกริดใหมยู่แลด้วและทรุยู่มเทคงจะถยกคาดหววัง
ใหด้รวักพระครริสตห์มากกวยู่ายริวคนหนนที่งททที่ยวังไมยู่ไดด้กลวับใจเชมืที่อภายใตด้พระราชบวัญญวัตริดด้านพริธทการ!

“พระครุณของพระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา”-มากกวยู่าความรวัก เพราะวยู่าความรวักอาจ
ขอพรใหด้คน ๆ หนนที่งททที่อยยยู่หยู่างไกลออกไปและไมยู่สามารถททที่จะเหจ็นหนด้าเขาไดด้ ความรวักอาจขอพรใหด้คน ๆ หนนที่งมท



ความรที่สารวยททที่ตนไมยู่อาจใหด้ไดด้ ความรวักไมยู่ใชยู่พระครุณเหมมือนของพระเยซยเจด้าจนกวยู่าคน ๆ หนนที่งใหด้และทนทรุกขห์
และจยู่ายหนทนั้ของอทกคน ทนทรุกขห์เพมืที่อบาปของอทกคน พระครุณ-ใชยู่แลด้ว มากกวยู่าความสงสาร ความสงสารอาจมท
นนั้สาตาสวักหยดใหด้แกยู่จริตวริญญาณททที่ทนทรุกขห์ สสาหรวับเดจ็กหนรุยู่มคนนวันั้นททที่ชทวริตยยู่อยยวับอยยยู่ในเลด้าสรุกรแหยู่งบาปในแดน
ไกล ททที่ไดด้ผลาญทรวัพยห์สรินของบริดาไปกวับหญริงโสเภณทและสรุรา มทแตยู่พระครุณเทยู่านวันั้นททที่สามารถรวับเดจ็กหนรุยู่มคนนวันั้น
เปป็นบรุตร ชดใชด้สริที่งททที่เขาไดด้ผลาญไป ใหด้บด้านเขาอยยยู่ ใหด้แหวนแหยู่งความเปป็นบรุตร เสมืนั้อคลรุมสทขาวแหยู่งความชอบ
ธรรม ลยกววัวขรุนแหยู่งการกรินเลทนั้ยงอวันบรริบยรณห์ ความชมืที่นบานแหยู่งรอยจรุบและความรวักของบริดา

ความเมตตาเปป็นคสาใหญยู่แตยู่พระครุณใหด้ความเมตตา มากยู่อนความเมตตา “ความอดกลวันั้นไวด้นาน” เปป็น
ครุณสมบวัตริหนนที่งของพระเจด้าททที่ถยกยกยยู่องบยู่อยครวันั้งในพระควัมภทรห์ (2 คร. 6:6; กท. 5:22; คส. 1:11; 1 ทธ. 1:16) 
แตยู่พระครุณกจ็ไปไกลกวยู่านวันั้น เปป็นยริที่งกวยู่าความกรรุณาปรานท เปป็นมากกวยู่าขด้อดทตยู่าง ๆ ในแตยู่ละววัน “พระครุณของ
พระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” สละทรินั้งความมวัที่งมทแหยู่งสวรรคห์เพมืที่อมารวับความยากจนของคนบาป 
สละทรินั้งสถานะแหยู่งความเทยู่าเททยมกวันกวับพระบริดาเพมืที่อจะถยกทอดทรินั้งบนกางเขนนวันั้นเพมืที่อททที่พวกเราคนบาปจะถยก
รวับไวด้ในอด้อมแขนและพระทวัยของพระเจด้าไดด้ พระครุณรวับรอยเฆทที่ยนของเราไวด้บนแผยู่นหลวังของพระองคห์ นนั้สาตาของ
เราบนแกด้มของพระองคห์ ความเจจ็บปวดของเราในพระกายของพระองคห์ ความทรมานของเราในสวนเกทเสมนท
ของพระองคห์และบนกลโกธา เพมืที่อททที่เราจะมทสวันตริสรุขโดยปราศจากความกลวัว ความรอดททที่ปราศจากการลด้มลง เรา
รวับสวรรคห์ไดด้ในเมมืที่อเราสมควรตกนรก

พระครุณนทนั้ในสยู่วนของพระครริสตห์ดลใจเราใหด้มทการใหด้ททที่เสทยสละอวันชมืที่นบานดด้วยความรวัก นทที่เปป็นขด้อโตด้แยด้ง
ของพระเจด้าเหมมือนเดริมในโรม 12:1, “เหตรุฉะนวันั้น ขด้าพเจด้าจนงวริงวอนพวกทยู่าน พทที่นด้องทวันั้งหลาย โดยบรรดาความ
เมตตาของพระเจด้า ใหด้พวกทยู่านถวายรยู่างกายของพวกทยู่าน เปป็นเครมืที่องบยชาททที่มทชทวริต อวันบรริสรุทธริธิ์ เปป็นททที่พอพระทวัย
แดยู่พระเจด้า ซนที่งเปป็นการรวับใชด้ททที่เหมาะสมของพวกทยู่าน” เราไมยู่เปป็นเจด้าของตวัวเราเอง เราถยกซมืนั้อแลด้ว ดวังนวันั้น 1 โค
รรินธห์ 6:20 จนงเตมือนใจเราวยู่าเราจะตด้อง “ถวายสงยู่าราศทแดยู่พระเจด้าในรยู่างกายของพวกทยู่าน และในจริตวริญญาณ
ของพวกทยู่าน ซนที่งเปป็นของพระเจด้า” ใจความหลวักททที่ไดด้รวับการดลใจนทนั้กลวับมาอทกใน 2 โครรินธห์ 9:15

__________________
ขจ้อ 10-15:

8:10 และในททที่นทนั้ขด้าพเจด้าขอใหด้คสาแนะนสาของ
ขด้าพเจด้า เพราะสริที่งนทนั้เปป็นประโยชนห์สสาหรวับพวกทยู่าน 
ผยด้ซนที่งไดด้ตวันั้งตด้นเมมืที่อกยู่อนแลด้ว มริใชยู่ททที่จะกระทสาเทยู่านวันั้น 
แตยู่ททที่จะมทนนั้สาใจกระทสาดด้วยเมมืที่อปปีกยู่อนนวันั้น
8:11 เหตรุฉะนวันั้นบวัดนทนั้ จงกระทสาสริที่งนวันั้นเถริด ดด้วยวยู่ามท
ความพรด้อมททที่จะกระทสาอยยยู่แลด้วฉวันใด กจ็ขอใหด้มท
การกระทสาโดยสริที่งซนที่งพวกทยู่านมทอยยยู่แลด้วฉวันนวันั้น
8:12 เพราะวยู่าถด้ามทใจพรด้อมอยยยู่เปป็นอวันดวับแรกแลด้ว 
สริที่งนวันั้นกจ็ถยกยอมรวับตามททที่คน ๆ หนนที่งมทอยยยู่แลด้ว และ

มริใชยู่ตามททที่เขาไมยู่มท
8:13 ดด้วยวยู่าขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้หมายความวยู่า ใหด้คนอมืที่น
ไดด้รวับความบรรเทา และใหด้พวกทยู่านรวับภาระ
8:14 แตยู่โดยความเทยู่าเททยมกวัน เพมืที่อททที่วยู่าบวัดนทนั้ใน
คราวนทนั้ความบรริบยรณห์ของพวกทยู่านจะไดด้เปป็นการ
จวัดหาใหด้สสาหรวับความขวัดสนของพวกเขา ความ
บรริบยรณห์ของพวกเขากจ็จะไดด้เปป็นการจวัดหาใหด้
สสาหรวับความขวัดสนของพวกทยู่านเชยู่นกวัน เพมืที่อจะไดด้
มทความเทยู่าเททยมกวัน



8:15 ตามททที่มทเขทยนไวด้แลด้ววยู่า ‘คนททที่เกจ็บไดด้มากกจ็ ไมยู่มทเหลมือ และคนททที่เกจ็บไดด้นด้อยกจ็หาขาดไมยู่’
ทล่านสจัญญาไวจ้แลจ้ว: บจัดนทนื้จงถวาย!

พวกเขาสวัญญาไวด้แลด้วเมมืที่อปปีกยู่อน (ขด้อ 10; 9:20) วยู่าจะสยู่งความชยู่วยเหลมือไปใหด้เหลยู่าวริสรุทธริชนททที่ยากจนททที่
กรรุงเยรยซาเลจ็มผยด้ซนที่งกสาลวังทนทรุกขห์จากความอดอยากททที่อากาบวัสไดด้พยากรณห์ไวด้ใน กริจการ 11:27-30 มวันเหมาะสม
ททที่จะใหด้คสาปฏริญาณ คสาสวัญญาหนนที่งตยู่อพระเจด้า ยากอบทสาเชยู่นนวันั้นททที่เบธเอล (ปฐก. 28:20-22) วยู่าพระเยโฮวาหห์จะ
ทรงเปป็นพระเจด้าของเขา กด้อนหรินเหลยู่านวันั้นททที่เขากยู่อขนนั้นททที่เบธเอลควรเปป็นพระนริเวศของพระเจด้าและเขาจะถวาย
สริบชวักหนนที่งจากรายรวับของเขาแดยู่พระเจด้าอยยู่างแนยู่นอน

เยฟธาหห์ไดด้ปฏริญาณวยู่าถด้าพระเจด้าจะประทานชวัยชนะใหด้แกยู่เขาเหนมือเหลยู่าศวัตรยของชนชาตริอริสราเอล เขา
กจ็จะถวายบยชาแดยู่พระเยโฮวาหห์คนแรกหรมือสริที่งแรกททที่ออกมาพบกวับเขาเมมืที่อเขากลวับมา (ผวฉ. 11:30) นวัที่นเปป็น
บรุตรสาวสรุดททที่รวักของเขา และเขากจ็รวักษาคสาปฏริญาณของเขา (ผวฉ. 11:39)

นางฮวันนาหห์ปฏริญาณวยู่าถด้าพระเจด้าจะประทานบรุตรชายคนหนนที่งใหด้แกยู่นาง “ขด้าพระองคห์กจ็จะถวายเขาไวด้
แดยู่พระเยโฮวาหห์ตลอดววันทวันั้งหลายแหยู่งชทวริตของเขา” (1 ซมอ. 1:11) ดวังนวันั้นซามยเอลจนงถยกถวายไวด้และเขาเปป็น
นาศทรห์ตลอดชทวริตของเขาในการทสาตามคสาปฏริญาณนวันั้น

หนวังสมือเพลงสดรุดทกลยู่าวบยู่อยครวันั้งถนงการปฏริญาณดด้วยความชมืที่นบานตยู่อพระเยโฮวาหห์ (สดด. 22:25; 
66:13; 116:14; 50:14; 61:5,8; 65:1)

อวัครทยตเปาโลใหด้คสาปฏริญาณไวด้ชวัที่วระยะหนนที่งวยู่าจะเปป็นนาศทรห์ (กริจการ 18:18; 21:18-26) พระควัมภทรห์
เตมือนสตริเราวยู่า “จงปฏริญาณ และทสาตามคสาปฏริญาณตยู่อพระเยโฮวาหห์พระเจด้าของพวกทยู่าน” (สดด. 76:11) การ
วางแผนระยะยาวและคสาปฏริญาณตยู่าง ๆ แดยู่พระเจด้า ซนที่งกระทสาอยยู่างซมืที่อตรง กจ็รวักษาเราใหด้อยยยู่ในเสด้นทางททที่มรุยู่ง
ตรง ตด้องใชด้ความหนวักแนยู่นมวัที่นคง และบยู่อยครวันั้งจนงเปป็นการดท

หลายคนไดด้ “ถวายตวัวททที่จะเทศนา” แตยู่กจ็ไมยู่เคยเทศนาเลย พวกเขาไมยู่เตจ็มใจททที่จะทรินั้งรายรวับงาม ๆ เพมืที่อ
ททที่จะวางใจพระเจด้าวยู่าจะทรงดยแลครอบครวัว หรมือพวกเขาไมยู่เตจ็มใจททที่จะเลมืที่อนการแตยู่งงานออกไปกยู่อนหรมือททที่จะไป
ในเสด้นทางททที่ตด้องทสางานหนวักและเสทยสละของการฝฝึกฝนและการศนกษา อาจมทไมยู่ถนงหนนที่งในสามดด้วยซนั้สาของคน
เหลยู่านวันั้นททที่ประกาศอยยู่างนยู่าเลมืที่อมใสวยู่าตนไดด้ถวายตวัวททที่จะเปป็นมริชชวันนารทไปตยู่างแดนแลด้วเคยไดด้เหจ็นทรุยู่งนา
ประกาศในตยู่างแดน หลายคนไมยู่ไดด้นวับตด้นทรุนททที่ตด้องจยู่ายตามททที่ผยด้เปป็นสาวกตด้องกระทสาในลยกา 14:28-33

ไมยู่ตด้องสงสวัยเลยวยู่าบางคนไดด้แสดงออกถนงการยอมจสานนแหยู่งเจตจสานงททที่จะ “ไปยวังแอฟรริกา” ซนที่งอาจ
เปป็นวริธทเดทยวททที่ทสาใหด้เหจ็นภาพชวัดเจนททที่พวกเขาจะแสดงออกถนงความทรุยู่มเทอวันซมืที่อตรงตามททที่พวกเขาตวันั้งใจ พระเจด้า
ทรงอยากใหด้ทรุกคนเตจ็มใจททที่จะไปยวังแอฟรริกา พระองคห์ไมยู่อยากใหด้ทรุกคนไปททที่นวัที่น แตยู่ผยด้ใดใหด้คสาปฏริญาณใดไวด้เขากจ็
ควรทสาตามนวันั้น

ในการถวาย มทความชมืที่นบานพริเศษในการวางแผนลยู่วงหนด้าสริที่งททที่เราจะถวายตามททที่พระเจด้าประทานใหด้ 
เราอาจถวายเพริที่มไดด้หากเราวางแผนลยู่วงหนด้าและทยลขอพระเจด้าใหด้ทรงชยู่วยเหลมือเราและทสาตามคสาปฏริญาณตยู่าง 
ๆ ของเรา

ฉวันควรถวายเทยู่าไร? ตามททที่เราอยากถวายดด้วยความเตจ็มใจ! เงรินถวายนวันั้นควรเปป็นตามททที่คน ๆ หนนที่งมท 



ปกตริแลด้วการถวายของคน ๆ หนนที่งควรเปป็นตามสวัดสยู่วนของรายรวับของเขา เงรินสองสตางคห์ของหญริงมยู่ายคนนวันั้นใน
สายพระเนตรของพระเจด้ากจ็มากยริที่งกวยู่าเงรินถวายเยอะ ๆ ของผยด้อมืที่นเพราะวยู่านวัที่นเปป็นทวันั้งหมดททที่นางมท (มาระโก
12:41-44) ความรวักและความชมืที่นบานจากหวัวใจในองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าเปป็นครุณคยู่าททที่ดทกวยู่าเงรินทองไมยู่วยู่าจะเทยู่าไร
กจ็ตาม

เมมืที่อมานาถยกสยู่งมาจากสวรรคห์ใหด้แกยู่ชนชาตริอริสราเอลในถริที่นทรุรกวันดาร คน ๆ หนนที่งอาจเกจ็บรวบรวมไวด้
มากกวยู่าอทกคน แตยู่ทวันั้งหมดนวันั้นกจ็มาจากพระเจด้า และฉะนวันั้นมวันจนงถยกแบยู่งใหด้อยยู่างเทยู่าเททยมกวันและออกมาเทยู่ากวับ
คนละหนนที่งโอเมอรห์ (อพย. 16:18)

_______________
ขจ้อ 16-24:

8:16 แตยู่ขอบพระครุณพระเจด้า ผยด้ไดด้ทรงใสยู่ความ
หยู่วงใยอวันจรริงจวังแบบเดทยวกวันไวด้ในใจของทริตวัสเพมืที่อ
พวกทยู่าน
8:17 ดด้วยวยู่าแทด้จรริงแลด้ว เขาไดด้ยอมรวับคสาเตมือนสตริ
นวันั้น แตยู่เพราะมทความกระตมือรมือรด้นมากขนนั้น โดย
ความตวันั้งใจของเขาเอง เขาจนงไดด้ไปหาพวกทยู่าน
8:18 และพวกเราไดด้สยู่งพทที่นด้องผยด้นวันั้นไปพรด้อมกวับเขา 
ผยด้ซนที่งการยกยยู่องของพทที่นด้องผยด้นวันั้นอยยยู่ในขยู่าวประเสรริฐ
ทวัที่วครริสตจวักรทวันั้งปวง
8:19 และมริใชยู่สริที่งนวันั้นเทยู่านวันั้น แตยู่เปป็นผยด้ซนที่งไดด้ถยกเลมือก
ไวด้จากครริสตจวักรทวันั้งหลายเพมืที่อใหด้เดรินทางกวับพวก
เราพรด้อมกวับพระครุณนทนั้ดด้วย ซนที่งถยกปรนนริบวัตริโดย
พวกเราเพมืที่อเปป็นททที่ถวายสงยู่าราศทแดยู่องคห์พระผยด้เปป็น
เจด้าองคห์เดทยวกวัน และเปป็นททที่แสดงใจพรด้อมของพวก
ทยู่าน
8:20 โดยหลทกเลทที่ยงสริที่งนทนั้ นวัที่นคมือ ททที่จะไมยู่มทผยด้ใดตสาหนริ
พวกเราไดด้ ในเรมืที่องความบรริบยรณห์นทนั้ซนที่งถยกปรนนริบวัตริ
โดยพวกเรา

8:21 โดยจวัดหาสริที่งทวันั้งหลายททที่ซมืที่อสวัตยห์ มริใชยู่ในสาย
พระเนตรขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้าเทยู่านวันั้น แตยู่ใน
สายตาของมนรุษยห์ดด้วย
8:22 และพวกเราไดด้สยู่งไปพรด้อมกวับเขาทวันั้งสอง คมือ
พทที่นด้องของพวกเราอทกคนหนนที่ง ผยด้ซนที่งพวกเราไดด้พริสยจนห์
บยู่อย ๆ วยู่าขยวันขวันแขจ็งในหลายสริที่ง และเดทดี๋ยวนทนั้กจ็
ขยวันขวันแขจ็งมากยริที่งขนนั้น เพราะความไวด้เนมืนั้อเชมืที่อใจ
มากยริที่งซนที่งขด้าพเจด้ามทอยยยู่ในพวกทยู่าน
8:23 ไมยู่วยู่ามทคนใดถามถนงทริตวัส เขากจ็เปป็นหรุด้นสยู่วน
ของขด้าพเจด้า และเปป็นผยด้รยู่วมงานเกทที่ยวกวับพวกทยู่าน 
หรมือไมยู่วยู่ามทคนใดถามถนงพทที่นด้องของพวกเรานวันั้น เขา
ทวันั้งสองกจ็เปป็นพวกผยด้สมืที่อสารของครริสตจวักรทวันั้งหลาย
และเปป็นสงยู่าราศทของพระครริสตห์
8:24 เหตรุฉะนวันั้นพวกทยู่านจงแสดงใหด้พวกเขาเหจ็น 
และตยู่อหนด้าครริสตจวักรทวันั้งหลาย ถนงหลวักฐานแหยู่ง
ความรวักของพวกทยู่าน และแหยู่งการอวดของพวก
เราเพราะเหตรุพวกทยู่านเถริด

ผถูจ้สมืที่อสารเหลล่านจันื้น-การปฏริบจัตริททที่ซมืที่อสจัตยธและเปปิดเผย
เปาโลไดด้สยู่งทริตวัสไปเยทที่ยมคนเหลยู่านทนั้ททที่เมมืองโครรินธห์เพมืที่อพริสยจนห์ความรวักของพวกเขา ใหด้ขด้อปฏริบวัตริตยู่าง ๆ 

ของเปาโลและกลวับมารายงานเขา แตยู่ทริตวัสไดด้ถยกสยู่งไปรายงานแกยู่พวกเขาโดยเฉพาะเกทที่ยวกวับพระครุณของ
พระเจด้าททที่อยยยู่บนครริสตจวักรเหลยู่านวันั้นในแควด้นมาซริโดเนทยและเพมืที่อ “กระทสาใหด้พระครุณอวันเดทยวกวันนวันั้นสสาเรจ็จในพวก
ทยู่านดด้วยฉวันนวันั้น” (ขด้อ 6) ทริตวัสรวักพวกเขาและไดด้รวับการปลอบประโลมใจอยยู่างมหาศาลจากการกลวับใจของพวก



เขา ความกระวนกระวายใจของพวกเขาททที่จะเอาใจเปาโลและททที่จะพริสยจนห์ตวัววยู่าคยยู่ควร (2 คร. 7:7-15) เปาโลไดด้
อวดเรมืที่องพวกเขาแกยู่ทริตวัสแลด้ว (2 คร. 7:14) และทริตวัสกจ็มท “ความหยู่วงใยอวันจรริงจวังแบบเดทยวกวัน” กวับททที่เปาโลมท
แกยู่พวกเขา (ขด้อ 16) “โดยความตวันั้งใจของเขาเอง เขาจนงไดด้ไปหาพวกทยู่าน” เพมืที่อสอนพวกเขาถนงความชมืที่นบาน
แหยู่งการใหด้ (ขด้อ 17)

บวัดนทนั้ทริตวัสและพทที่นด้องทยู่านหนนที่งซนที่งไมยู่ถยกเอยู่ยชมืที่อหรมือมากกวยู่านวันั้นถยกสยู่งไปรวบรวมเงรินถวายททที่พวกเขากสาลวัง
เตรทยมไวด้ตยู่างหากตามคสาสวัที่งใน 1 โครรินธห์ 16:1,2 ผยด้สมืที่อสารเหลยู่านทนั้เปป็นคนดทและมทชมืที่อเสทยงดทและพริสยจนห์ตวัววยู่าวางใจ
ไดด้ ตด้องมทคนถมือเงรินนวันั้นมากกวยู่าหนนที่งคน-ผยด้คนททที่ครริสตจวักรเหลยู่านวันั้นไดด้ควัดเลมือก เปาโลตด้องไมยู่จวัดการเงรินนวันั้นคน
เดทยวเกรงวยู่าบางคนอาจตสาหนริเขาไดด้ (ขด้อ 20) ครริสเตทยนทวันั้งหลายในงานขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้าตด้องไมยู่เพทยงเปป็น
คนซมืที่อตรงในสายพระเนตรของพระเจด้าแตยู่ตด้องระววังอยยู่างเขด้มงวดททที่จะพริสยจนห์ตวัววยู่าซมืที่อตรงตยู่อผยด้อมืที่น ททที่จะไมยู่ใหด้
เหตรุผลเลยสสาหรวับการไมยู่ไวด้ใจและการลองใจสสาหรวับใครสวักคนททที่ไมยู่มทการกสากวับดยแลททที่จะใชด้เงรินของพระเจด้าใน
ทางททที่ผริด

นวักเทศนห์ไมยู่ควรนวับเงรินถวายของครริสตจวักร แตยู่ตด้องมทหลายคนนวับเพมืที่อททที่จะไมยู่มทใครถยกสงสวัยหรมือถยก
ลองใจไดด้ รายงานประจสาเกทที่ยวกวับรายรวับและรายจยู่ายของเงรินถวายควรพริสยจนห์วยู่างานของพระเจด้าถยกกระทสาอยยู่าง
ระมวัดระววังและไมยู่มทใครครหาไดด้ บวัดนทนั้ความรวักของชาวโครรินธห์เหลยู่านทนั้ททที่มทตยู่อเปาโลและตยู่อพระครริสตห์จะถยกแสดง
ใหด้เหจ็นโดยการถวายของพวกเขาและทรุกคนสามารถเขด้าใจพยานหลวักฐานนวันั้นแหยู่งความรวักไดด้



2 โครรินธธ 9
ขจ้อ 1-5:

9:1 ดด้วยวยู่าเรมืที่องการปรนนริบวัตริพวกวริสรุทธริชนนวันั้น 
ขด้าพเจด้าไมยู่จสาเปป็นตด้องเขทยนถนงพวกทยู่าน
9:2 เพราะขด้าพเจด้ารยด้จวักความกระตมือรมือรด้นแหยู่งใจ
ของพวกทยู่านอยยยู่แลด้ว ดด้วยวยู่าขด้าพเจด้าอวดเรมืที่องพวก
ทยู่านกวับคนทวันั้งหลายแหยู่งแควด้นมาซริโดเนทยวยู่า พวก
อาคายาไดด้พรด้อมตวันั้งแตยู่ปปีททที่แลด้ว และความ
กระตมือรมือรด้นของพวกทยู่านกจ็เรด้าใจคนเปป็นอวันมาก
9:3 แตยู่ขด้าพเจด้าไดด้สยู่งพวกพทที่นด้องเหลยู่านวันั้นไป เกรง
วยู่าการอวดของพวกเราเรมืที่องพวกทยู่านจะเสทยเปลยู่า
ในสริที่งนทนั้ เพมืที่อททที่วยู่า ตามททที่ขด้าพเจด้าไดด้กลยู่าวแลด้ว พวก
ทยู่านจะไดด้พรด้อม

9:4 เกรงวยู่าบางทท ถด้าคนทวันั้งหลายแหยู่งแควด้นมาซริโด
เนทยมาพรด้อมกวับขด้าพเจด้า และพบวยู่าพวกทยู่านไมยู่ไดด้
เตรทยมตวัวไวด้ พวกเรา (เพมืที่อพวกเราจะไมยู่กลยู่าววยู่า
พวกทยู่าน) จะตด้องละอายในการอวดอยยู่างมวัที่นใจ
แบบเดทยวกวันนทนั้
9:5 เหตรุฉะนวันั้นขด้าพเจด้าจนงคริดวยู่า จสาเปป็นททที่จะเตมือน
สตริพวกพทที่นด้องเหลยู่านวันั้น ใหด้พวกเขาไปหาพวกทยู่าน
กยู่อน และใหด้จวัดเตรทยมสริที่งของบรริบยรณห์ของพวกทยู่าน
ไวด้ลยู่วงหนด้า ตามททที่พวกทยู่านไดด้ทราบอยยยู่กยู่อนแลด้ว 
เพมืที่อของถวายอวันเดทยวกวันนวันั้นจะมทอยยยู่พรด้อม ใน
ฐานะเปป็นสริที่งของบรริบยรณห์ และมริใชยู่เปป็นความโลภ

เปาโลจะมา: ชาวแควจ้นมาซริโดเนทย
กก็อาจมาดจ้วย

คสาสวัที่งทวันั้งหลายเกทที่ยวกวับการตด้องชยู่วยเหลมือเหลยู่าวริสรุทธริชนททที่เยรยซาเลจ็มนวันั้น “ไมยู่จสาเปป็น” เลย (ขด้อ 1) เหจ็น
ไดด้ชวัดวยู่าการกวันดารอาหารนวันั้นเปป็นททที่ทราบกวันทวัที่ว หลายพวันคนไดด้รวับความรอดแลด้วททที่กรรุงเยรยซาเลจ็ม (กริจการ
2:41; กริจการ 4:4; กริจการ 5:14) การขยู่มเหงครวันั้งใหญยู่ไดด้เรริที่มตด้นแลด้ว สเทเฟนถยกหรินขวด้างตาย หลายคนถยกจวับกรุม
(กริจการ 7:54-8:4) หลายคนตด้องหนทเอาชทวริตรอด แนยู่นอนวยู่าหลายคนตกงานและขาดรายไดด้ ทวันั้งหมดนทนั้เปป็นเรมืที่อง
ททที่ใหญยู่โตมากเสทยจนครริสเตทยนทวันั้งหลายคงทราบกวันแลด้วไมยู่วยู่าพวกเขาอาศวัยอยยยู่ททที่ไหนกจ็ตามในจวักรวรรดริโรม

ชาวโครรินธห์เหลยู่านวันั้นเกริดความสงสารแลด้วเมมืที่อปปีกยู่อนหนด้าเพราะการทนทรุกขห์และความขวัดสนของวริสรุทธริ
ชนเหลยู่านวันั้น และไดด้เปป็นแบบอยยู่างแกยู่ผยด้อมืที่นในการวางแผนททที่จะสยู่งเงรินไปชยู่วย และเราอนรุมานวยู่าพวกเขาไมยู่ไดด้
กระทสาอะไรมากนวักเกทที่ยวกวับเรมืที่องนทนั้ เปาโลโอด้อวดไปแลด้วเกทที่ยวกวับความกระตมือรมือรด้นของพวกเขา บวัดนทนั้จะเปป็นยวัง
ไงหากเขามาและครริสเตทยนชาวแควด้นมาซริโดเนทยบางคนททที่มทใจกวด้างเหลยู่านทนั้มากวับเขาและพบวยู่าเหลยู่าครริสเตทยน
ชาวโครรินธห์ไดด้ละเลย?

แควด้นอาคายาเปป็นประเทศกรทซตอนใตด้ซนที่งรวมกรรุงเอเธนสห์และเมมืองโครรินธห์ไวด้ดด้วย: แควด้นมาซริโดเนทยเปป็น
ประเทศกรทซตอนเหนมือซนที่งรวมเมมืองฟปีลริปปปี เมมืองเธสะโลนริกาและเมมืองเบโรอาไวด้ดด้วย

เปาโลไดด้สยู่งทริตวัสและคนอมืที่นบางคนกลวับไปเพมืที่อเรริที่มตด้นการรวบรวมเงรินถวาย เพมืที่อททที่เงรินถวายกด้อนโตพอ
จะมทพรด้อมเมมืที่อเขามาและเขาจะไดด้ไมยู่ตด้องละอายกวับการททที่เขาเคยยกยยู่องพวกเขาและความกระตมือรมือรด้นและคสา
สวัญญาของพวกเขาเมมืที่อปปีกยู่อน

มวันตด้องเปป็นเรมืที่องของการใหด้ดด้วยใจกวด้างขวาง ใหด้ดด้วยใจยรินดท ไมยู่ใชยู่การใหด้ดด้วยความลวังเลใจเพมืที่อเอาใจ
เหลยู่าผยด้นสาททที่โลภมาก



____________
ขจ้อ 6-9:

9:6 แตยู่ขด้าพเจด้ากลยู่าวสริที่งนทนั้วยู่า คนซนที่งหวยู่านอยยู่าง
เสทยดาย กจ็จะเกทที่ยวเกจ็บอยยู่างเสทยดายดด้วย และคนททที่
หวยู่านอยยู่างบรริบยรณห์ กจ็จะเกทที่ยวเกจ็บอยยู่างบรริบยรณห์เชยู่น
กวัน
9:7 ทรุกคนตามททที่เขาคริดหมายไวด้ในใจของตน จงใหด้
เขาใหด้ตามนวันั้น มริใชยู่อยยู่างฝฟนใจ หรมือใหด้เพราะความ
จสาเปป็น เพราะวยู่าพระเจด้าทรงรวักผยด้ใหด้ททที่มทใจรยู่าเรริง

9:8 และพระเจด้าทรงฤทธริธิ์สามารถททที่จะกระทสาใหด้
พระครุณทวันั้งสรินั้นบรริบยรณห์แกยู่พวกทยู่าน เพมืที่อวยู่าพวกทยู่าน
ซนที่งมทความพอเพทยงในสริที่งทวันั้งปวงอยยยู่เสมอ จะบรริบยรณห์
แกยู่การงานททที่ดททรุกอยยู่าง
9:9 (ตามททที่มทเขทยนไวด้แลด้ววยู่า ‘เขาไดด้แจกจยู่ายไปทวัที่ว 
เขาไดด้ใหด้แกยู่คนยากจน ความชอบธรรมของเขา
ดสารงอยยยู่เปป็นนริตยห์’

การใหจ้แดล่พระเจจ้าเปป็นการหวล่านเพมืที่อการเกก็บเกทที่ยวททที่แนล่นอน
การใหด้แดยู่พระเจด้าเปป็นการลงทรุนอยยู่างแทด้จรริง ธวัญพมืชททที่ถยกปลยกในดรินอาจดยเหมมือนเปป็นการเสทยอาหารดท 

ๆ ไปเปลยู่า ๆ แตยู่ไมยู่เลย มวันเปป็นการทวทอาหาร นทที่เปป็นสยู่วนหนนที่งแหยู่งสริที่งททที่ดยเหมมือนขวัดแยด้งของพระเจด้า ผยด้ททที่เอาชทวริต
ของตนรอดจะเสทยชทวริต และผยด้ททที่เสทยชทวริตของตนเพราะเหจ็นแกยู่พระครริสตห์และเหจ็นแกยู่ขยู่าวประเสรริฐกจ็จะรอดชทวริต 
(มาระโก 8:35) ผยด้ททที่อยากเปป็นใหญยู่เปป็นโตในทยู่ามกลางเหลยู่าครริสเตทยนตด้องปรนนริบวัตริผยด้อมืที่น และผยด้ททที่อยากเปป็น
หวัวหนด้าตด้องเปป็นคนรวับใชด้ (มธ. 20:26,27) ผยด้ททที่ถยู่อมใจจะถยกยกชย (มธ. 18:4; มธ. 23:12; 1 ปต. 5:6) ดวังนวันั้นคนททที่
ใหด้เยอะกวยู่ากจ็จะมทเยอะกวยู่า นทที่เปป็นคสาสอนอวันเปปีฝั่ยมสรุขททที่วยู่าการใหด้แดยู่พระเจด้าหมายถนงการหวยู่านททที่จะไดด้ผล
ตอบแทนแนยู่นอน เราหวยู่านมากเทยู่าไร เรากจ็เกจ็บเกทที่ยวมากเทยู่านวันั้น เราใหด้มากเทยู่าไร ดด้วยใจยรินดทและไวด้วางใจ ผล
ตอบแทนเหลยู่านวันั้นกจ็จะแนยู่นอนมากเทยู่านวันั้น

ในมาลาคท 3:10 ถนง 12 พวกยริวไดด้รวับคสาทรงสวัญญาวยู่า:
“พวกเจด้าจงนสาสริบชวักหนนที่งทวันั้งสรินั้นเขด้ามาไวด้ในคลวัง เพมืที่อจะมทอาหารในนริเวศนห์ของเรา และบวัดนทนั้จงลองดย

เราในเรมืที่องนทนั้ พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรวัส วยู่าเราจะไมยู่เปปิดบรรดาชยู่องฟป้าแหยู่งสวรรคห์ใหด้พวกเจด้า และเทพรใหด้พวก
เจด้า จนจะไมยู่มทททที่วยู่างพอททที่จะรวับพรนวันั้นหรมือ และเราจะตริเตทยนผยด้ททที่กวัดกรินนวันั้นเพราะเหจ็นแกยู่พวกเจด้า และผยด้นวันั้นจะไมยู่
ทสาลายผลทวันั้งหลายแหยู่งพมืนั้นดรินของพวกเจด้า และเถาองรุยู่นของพวกเจด้าจะไมยู่ทรินั้งผลของเธอกยู่อนเวลาในทรุยู่งนา พระ
เยโฮวาหห์จอมโยธาตรวัส และประชาชาตริทวันั้งสรินั้นจะเรทยกพวกเจด้าวยู่า ผยด้ททที่ไดด้รวับพระพร ดด้วยวยู่าพวกเจด้าจะเปป็นแผยู่น
ดรินททที่นยู่าชมืที่นชมยรินดท พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรวัส”

แนยู่นอนวยู่าพระเจด้าทรงควบครุมฝน สวัตวห์รบกวน เพมืที่อททที่พมืชผลจะดทกวยู่าเดริมเมมืที่อพวกเขานสาสริบชวักหนนที่งและ
ของถวายตยู่าง ๆ เขด้ามายวังพระวริหารททที่กรรุงเยรยซาเลจ็ม เมมืที่อพวกเขาหวงสริที่งเหลยู่านทนั้ไวด้ มวันกจ็เปป็นการปลด้นพระเจด้า
และพระองคห์ทรงลงโทษพวกเขาดด้วยพมืชผลททที่ไมยู่ไดด้เรมืที่อง เมมืที่อพวกยริวเหลยู่านวันั้นกลวับมาจากการตกเปป็นเชลย ความ
ไมยู่พอพระทวัยของพระเจด้าททที่วยู่าพวกเขาไมยู่ไดด้ฟฟฟื้นฟยพระวริหารโดยเรจ็วกจ็ถยกแสดงออกเชยู่นนทนั้:

“พวกเจด้าไดด้มองหามาก และดยเถริด มวันไดด้มาเพทยงเลจ็กนด้อย และเมมืที่อพวกเจด้าไดด้นสามวันมาถนงบด้าน เรากจ็
เปฝ่ามวันไปเสทย ทสาไมเปป็นเชยู่นนวันั้นเลยู่า พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรวัส กจ็เพราะนริเวศนห์ของเราไดด้รด้างเปลยู่า และพวกเจด้า
ทรุกคนกจ็วริที่งไปยวังบด้านของตนเอง เพราะฉะนวันั้น ทด้องฟป้าททที่อยยยู่เหนมือพวกเจด้าจนงถยกยวันั้งนนั้สาคด้างไวด้เสทย และแผยู่นดรินโลกกจ็



ถยกยนดพมืชผลของเธอไวด้เสทย และเราไดด้เรทยกความแหด้งแลด้งมาสยยู่แผยู่นดริน และมาสยยู่ภยเขาทวันั้งหลาย และมาสยยู่ขด้าว และ
มาสยยู่นนั้สาองรุยู่นใหมยู่ และมาสยยู่นนั้สามวัน และมาสยยู่สริที่งตยู่าง ๆ ซนที่งดรินอสานวยผล และมาสยยู่มนรุษยห์ และมาสยยู่สวัตวห์ และมาสยยู่ผล
งานทวันั้งสรินั้นแหยู่งมมือเหลยู่านวันั้น” - ฮกก. 1:9-11

เปป็นความจรริงททที่วยู่าบวัดนทนั้พระเจด้าทรงไมยู่มทวริหารบนโลกนอกจากรยู่างกายของครริสเตทยนทวันั้งหลาย ซนที่งเปป็น
วริหารนวันั้นของพระเจด้า เนมืที่องจากพระเจด้าพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ทรงสถริตอยยยู่ในรยู่างกายของครริสเตทยนทรุกคนแลด้ว
ตอนนทนั้ (1 คร. 3:16,17; 1 คร. 6:19,20; รม. 8:9,10) บวัดนทนั้ไมยู่มทสถานททที่ททที่ถยกกสาหนดซนที่งเปป็นททที่ ๆ พระเจด้าทรงสวัที่ง
เราใหด้นสาสริบชวักหนนที่งและของถวายมาไวด้ พระเจด้าไมยู่เพทยงตรวัสถนงสริบชวักหนนที่งของชาวโครรินธห์และกวับเราแบบเปป็น
บวัญญวัตริในททที่นทนั้เทยู่านวันั้น แตยู่พระเจด้ายวังประทานบสาเหนจ็จใหด้แกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่ถวายแดยู่พระองคห์ดด้วย พระองคห์
ประทานบสาเหนจ็จมากกวยู่าใหด้แกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่ถวายมากกวยู่า

ถด้าพระเจด้าประทานบสาเหนจ็จใหด้แกยู่คนททที่ถวายสริบชวักหนนที่ง พระองคห์กจ็ประทานบสาเหนจ็จมากกวยู่าใหด้แกยู่คน
ททที่ถวายมากกวยู่าสริบชวักหนนที่ง ยริที่งหวยู่านมาก ยริที่งเกทที่ยวมาก เมมืที่อครริสเตทยนทวันั้งหลายเสทยดายและขทนั้เหนทยวในการใหด้ของ
ตน พวกเขากจ็มวักประสบกวับความยากจนมากเกรินกวยู่าททที่พระเจด้าทรงอยากใหด้พวกเขาตด้องทนทรุกขห์ ใครบางคน
อาจกลยู่าววยู่า “ฉวันไมยู่มทปฝญญาถวายสริบชวักหนนที่งหรอก” ในความจรริงแลด้ว ไมยู่มทครริสเตทยนคนใดสามารถถวายนด้อย
กวยู่าสริบชวักหนนที่งไดด้และเงรินถวายดด้วยความสมวัครใจเพริที่มอทกตยู่างหาก

พระควัมภทรห์สอนเรมืที่องนทนั้บยู่อยจรริง ๆ!
สรุภาษริต 3:9,10 กลยู่าววยู่า: “จงถวายเกทยรตริแดยู่พระเยโฮวาหห์ดด้วยทรวัพยห์สรินของเจด้า และดด้วยผลแรกแหยู่ง

การเพริที่มขนนั้นทวันั้งสรินั้นของเจด้า แลด้วบรรดายรุด้งฉางของเจด้าจะเตจ็มดด้วยความอรุดม และบยู่อยที่สาองรุยู่นทวันั้งหลายของเจด้าจะ
โพลยู่งออกมาดด้วยนนั้สาองรุยู่นใหมยู่”

และสรุภาษริต 11:25 สวัญญาวยู่า: “คนททที่มทใจกวด้างขวางจะถยกทสาใหด้อริที่มหนสา และคนททที่รดนนั้สา ตวัวเขาเองจะ
ไดด้รวับการรดนนั้สาเชยู่นกวัน”

และพระเยซยตรวัสเรมืที่องนทนั้อยยู่างชวัดแจด้งเหลมือเกรินในลยกา 6:38: “จงใหด้ และจะประทานสริที่งนวันั้นใหด้แกยู่พวก
ทยู่าน ตวงดด้วยทะนานถด้วน กดลงใหด้แนยู่น ยวัดสวัที่นลง และเขยยู่าเขด้าดด้วยกวัน และพยนลด้นใสยู่ใหด้ มนรุษยห์จะใหด้ไวด้ใน
ทรวงอกของพวกทยู่าน ดด้วยวยู่าพวกทยู่านจะตวงใหด้ดด้วยทะนานอวันใด สริที่งนวันั้นจะถยกตวงใหด้พวกทยู่านดด้วยทะนานอวัน
นวันั้นอทก”

ในททที่นทนั้พระสวัญญากจ็คมือวยู่าเมมืที่อครุณใหด้แกยู่ผยด้อมืที่น ผยด้คนกจ็จะใหด้แกยู่ครุณ และผลตอบแทนนวันั้นกจ็บรริบยรณห์มากกวยู่า
การใหด้นวันั้น “ตวงดด้วยทะนานถด้วน กดลงใหด้แนยู่น ยวัดสวัที่นลง และเขยยู่าเขด้าดด้วยกวัน และพยนลด้น” เมมืที่อกวยู่าเจจ็ดสริบปปี
กยู่อนและอาศวัยอยยยู่หยู่างไกลจากรด้านคด้า ถด้าครุณแมยู่ของผมจะขอยมืมนนั้สาตาลสองถด้วยเพมืที่อทสาพายแอปเปปิฟื้ล เมมืที่อทยู่าน
เอานนั้สาตาลไปคมืน บางครวันั้งทยู่านกจ็นสาพายชรินั้นหนนที่งไปใหด้เพมืที่อนบด้านของทยู่านดด้วย! โอ พระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้าททที่ดท
และสวัตยห์ซมืที่อ พระองคห์ประทานบสาเหนจ็จใหด้แกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่ใฝฝ่หาททที่จะทสาใหด้พระองคห์พอพระทวัย

“มนรุษยห์จะใหด้ไวด้ในทรวงอกของพวกทยู่าน” ลยกา 6:38 กลยู่าว ผมเคยเหจ็นวยู่าพระเจด้าทรงระมวัดระววัง
ขนาดไหนในการตอบแทนการดทตยู่าง ๆ ในเรมืที่องอมืที่น ตลอดหลายปปีในสมวัยททที่รถยนตห์ใชด้งานไดด้ไมยู่ดทมากนวัก ยางอยยยู่
ไดด้ไมยู่นานและสนก สถานทนนั้สามวันกจ็อยยยู่ไกลจากกวัน รถยนตห์กจ็มทยางแบนเพริที่มมากขนนั้น เมมืที่อกยู่อนไมยู่มทตวัวววัดระดวับนนั้สามวัน



บนรถยทที่หด้อฟอรห์ด ผมเคยตด้องจอดหลายครวันั้งเพมืที่อชยู่วยเปลทที่ยนยางสวักเสด้น เพมืที่อชยู่วยปะยางและสยบลมใหด้มวัน เพมืที่อ
เขจ็นรถไปยวังสถานทนนั้สามวัน มวันเปป็นการฟป้องใจวยู่าผมควรชยู่วยเหลมือคนเหลยู่านวันั้นททที่เดมือดรด้อน บวัดนทนั้ แมด้จะดยเหมมือน
เปป็นเรมืที่องแปลก ผมไมยู่เคยตด้องนนั้สามวันหมดกลางทางหรมือประสบความลสาบากบนทด้องถนนเลยแตยู่มทคนมาใหด้ความ
ชยู่วยเหลมือทวันทท มวันเกริดขนนั้นแบบนทนั้บยู่อยมาก ไมยู่วยู่าถนนเสด้นนวันั้นจะเปลยู่าเปลทที่ยวขนาดไหนหรมือวยู่าดนกดมืที่นแคยู่ไหน ผมกจ็
เหจ็นมวันเกริดขนนั้นแบบนทนั้ตลอด มวันเปป็นการตอบแทนของพระเจด้าสสาหรวับการใหด้ความชยู่วยเหลมือผยด้อมืที่น

“พระเจด้าทรงฤทธริธิ์สามารถททที่จะกระทสาใหด้พระครุณทวันั้งสรินั้นบรริบยรณห์แกยู่พวกทยู่าน” (ขด้อ 8) พระเจด้าทรง
ตอบแทนพระครุณเพมืที่อพระครุณมริใชยู่หรมือ? พระเจด้าสามารถประทานอยยู่างบรริบยรณห์ใหด้แกยู่คนเหลยู่านวันั้นททที่ใหด้อยยู่าง
บรริบยรณห์มริใชยู่หรมือ? เอาลยู่ะ เนมืที่องจากพระเจด้าทรงสามารถ เราจะคาดหววังอยยู่างมวัที่นใจวยู่าพระองคห์จะตอบแทนไมยู่ไดด้
หรมือ? พระองคห์ทรงเปป็นพระเจด้าผยด้ประทาน พระเจด้าผยด้ชอบธรรมซนที่งอยากใหด้ครุณ “มทความพอเพทยงในสริที่งทวันั้งปวงอยยยู่
เสมอ” (ขด้อ 8) และพระเจด้าประทานใหด้เพมืที่อททที่ครุณจะใหด้ไดด้มากยริที่งขนนั้น!

________________
ขจ้อ 10-15:

9:10 บวัดนทนั้ ขอใหด้พระองคห์ผยด้ประทานพมืชแกยู่คนททที่
หวยู่าน ทวันั้งประทานขนมปฝงสสาหรวับเปป็นอาหารของ
พวกทยู่าน และทรงทวทคยณเมลจ็ดพมืชของพวกทยู่านททที่
หวยู่านนวันั้น และทรงเพริที่มพยนผลทวันั้งหลายแหยู่งความ
ชอบธรรมของพวกทยู่าน)
9:11 โดยททที่พวกทยู่านถยกทสาใหด้มวัที่งมทขนนั้นในทรุกสริที่งอวัน
นสาไปสยยู่ความบรริบยรณห์ทวันั้งสรินั้น ซนที่งโดยพวกเราทสาใหด้
เกริดการขอบพระครุณพระเจด้า
9:12 เพราะวยู่าการรวับใชด้แหยู่งการปรนนริบวัตรินทนั้ไมยู่ไดด้
จวัดหาใหด้ความขวัดสนของพวกวริสรุทธริชนเทยู่านวันั้น แตยู่
ยวังอรุดมสมบยรณห์โดยการขอบพระครุณเปป็นอวันมากแดยู่
พระเจด้าดด้วย

9:13 ขณะททที่โดยบทพริสยจนห์แหยู่งการรวับใชด้นทนั้ พวกเขา
จนงถวายสงยู่าราศทแดยู่พระเจด้า เพราะเหตรุคสากลยู่าว
ยอมรวับของพวกทยู่านเรมืที่องการยอมอยยยู่ใตด้บวังควับขยู่าว
ประเสรริฐของพระครริสตห์ และเพราะเหตรุการแจก
จยู่ายดด้วยใจกวด้างขวางของพวกทยู่านแกยู่พวกเขาและ
แกยู่คนทวันั้งปวง
9:14 และโดยการอธริษฐานของพวกเขาเผมืที่อพวก
ทยู่าน ผยด้ซนที่งปรารถนาใหด้พวกทยู่านไดด้รวับพระครุณอยยู่าง
เหลมือลด้นของพระเจด้าในพวกทยู่าน
9:15 ขอบพระครุณพระเจด้าเพราะเหตรุของประทาน
ททที่เหลมือจะพรรณนาไดด้ของพระองคห์

พระพรทจันื้งหลายททที่เราเกก็บเกทที่ยวโดยการหวล่านอยล่างมากมาย
“พมืชแกยู่คนททที่หวยู่าน” (ขด้อ 10) คนเหลยู่านวันั้นททที่ใหด้กจ็จะมทมากขนนั้นเพมืที่อจะใหด้ “ขนมปฝงสสาหรวับเปป็นอาหารของ

พวกทยู่าน” พระเจด้าประทานใหด้ทวันั้งสองอยยู่างและทวันั้งสองอยยู่างจะถยกขยายขนาด-สริที่งททที่เราใหด้และสริที่งททที่เราใชด้เพมืที่อตวัว
เราเอง-โดยการใหด้ดด้วยใจกวด้าง อวัครทยตเปาโลจนงชมืที่นบานในการใหด้ของพวกเขาเพราะวยู่าพวกเขาจะเจรริญรรุยู่งเรมือง
เพราะการทสาเชยู่นนวันั้น พระเจด้าจะ “เพริที่มพยนผลทวันั้งหลายแหยู่งความชอบธรรมของพวกทยู่าน” เชยู่นเดทยวกวับ “ทวทคยณ
เมลจ็ดพมืชของพวกทยู่านททที่หวยู่านนวันั้น”

เปาโลชมืที่นบานเชยู่นกวันในการใหด้ดด้วยใจอารทแกยู่เขาโดยเหลยู่าครริสเตทยนชาวฟปีลริปปปี: “มริใชยู่เพราะวยู่าขด้าพเจด้า
ปรารถนาของกสานวัล แตยู่วยู่าขด้าพเจด้าปรารถนาจะใหด้ผลกสาไรเขด้าในบวัญชทของพวกทยู่านมากขนนั้น” (ฟป. 4:17) แตยู่มท



พระพรในอทกทางหนนที่ง วริสรุทธริชนททที่ยากจนเหลยู่านวันั้นททที่ไดด้รวับเงรินถวายททที่พวกเขาตด้องการมากเหลมือเกรินในกรรุง
เยรยซาเลจ็มและอาจททที่อมืที่นดด้วย จะไมยู่เพทยงไดด้รวับประทานอาหาร แตยู่พระเจด้าจะทรงไดด้รวับเกทยรตริโดยการ
ขอบพระครุณของพวกเขาดด้วย (ขด้อ 12,13) และพวกเขาจะถยกนสาใหด้อธริษฐานมากขนนั้นเผมืที่อคนเหลยู่านวันั้นททที่ใหด้ ดวังนวันั้น
ในทรุกทาง การใหด้ดด้วยใจกวด้างขวางเพมืที่อทสาใหด้พระเจด้าพอพระทวัยจนงสยู่งผลเปป็นพระพรแกยู่ผยด้ใหด้ การคนั้สาจรุนแกยู่ผยด้
ขวัดสน การขอบพระครุณแดยู่พระเจด้า แบบอยยู่างอวันเปป็นสรุขสสาหรวับผยด้อมืที่น และคสาอธริษฐานดด้วยใจรด้อนรนเผมืที่อผยด้ใหด้

อวัครทยตผยด้ไดด้รวับการดลใจทยู่านนทนั้สรรเสรริญพระเจด้าผยด้ทรงเปป็นแบบอยยู่างททที่ยริที่งใหญยู่อทกครวันั้งเมมืที่อเขากลยู่าววยู่า 
“ขอบพระครุณพระเจด้าเพราะเหตรุของประทานททที่เหลมือจะพรรณนาไดด้ของพระองคห์” (ขด้อ 15) ผยด้ใดเลยู่าจะคริดถนง
การใหด้ของครริสเตทยนโดยททที่ไมยู่ระลนกถนงของประทานแสนมหวัศจรรยห์นวันั้นททที่เหนมือคสาพยดทวันั้งปวง เมมืที่อพระเจด้าไดด้
ประทานพระบรุตรของพระองคห์และเมมืที่อพระครริสตห์เองไดด้ประทานพระองคห์เอง เพมืที่อชดใชด้คยู่าบาปของเราและเพมืที่อ
ชยู่วยเราใหด้รอด

เปาโลวกกลวับไปเรมืที่องนวันั้นในบทททที่ 8 และขด้อ 9  และเขาทสาเชยู่นนวันั้นอทก ผยด้ใดเลยู่าเปป็นแบบอยยู่างอวันเหมาะ
สมสสาหรวับครริสเตทยนในการใหด้? ไมยู่มทผยด้ใดนอกจากพระเยซยเจด้าเอง และเราควรใหด้มากเทยู่าไร? โอ เราควรใหด้
ทวันั้งหมด โดยปราศจากการหวงไวด้ โดยปราศจากการลวังเลใจ โดยปราศจากการคริดคสานนงถนงผลททที่ตามมา พระเจด้า
ไดด้ประทานพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดแสนวริเศษผยด้หนนที่งใหด้แลด้ว และไมยู่มททางททที่ผมจะสามารถเปป็นตวัวแทนของพระเยซยเจด้า
หรมือทสาตามแบบอยยู่างของพระองคห์ไดด้โดยททที่ไมยู่ใหด้ทวันั้งหมด ใหด้ดด้วยใจยรินดท ใหด้เกรินกสาลวังของผม เหมมือนอยยู่างททที่
ครริสเตทยนชาวแควด้นมาซริโดเนทยเหลยู่านทนั้ไดด้กระทสา



2 โครรินธธ 10
ขจ้อ 1-8:

10:1 บวัดนทนั้ขด้าพเจด้า เปาโลเอง ขอวริงวอนพวกทยู่าน 
โดยความอยู่อนสรุภาพและความอยู่อนโยนของพระ
ครริสตห์ ผยด้ซนที่งเมมืที่ออยยยู่กวับพวกทยู่านเปป็นคนถยู่อมตนใน
ทยู่ามกลางพวกทยู่าน แตยู่เมมืที่อไมยู่อยยยู่กจ็มทใจกลด้าตยู่อพวก
ทยู่าน
10:2 แตยู่ขด้าพเจด้าขอวริงวอนพวกทยู่าน เพมืที่อททที่ขด้าพเจด้า
จะไมยู่แสดงใจกลด้าเมมืที่อขด้าพเจด้าอยยยู่กวับพวกทยู่านดด้วย
ความไวด้เนมืนั้อเชมืที่อใจนวันั้น ซนที่งโดยความไวด้เนมืนั้อเชมืที่อใจนวันั้น
ขด้าพเจด้าคริดวยู่าจะสสาแดงใจกลด้าตยู่อบางคน ซนที่งนนกถนง
พวกเราราวกวับวยู่าพวกเรายวังดสาเนรินตามเนมืนั้อหนวังนวันั้น
10:3 เพราะถนงแมด้วยู่าพวกเรายวังดสาเนรินอยยยู่ในเนมืนั้อ
หนวัง พวกเรากจ็ไมยู่ไดด้ทสาสงครามตามฝฝ่ายเนมืนั้อหนวัง
10:4 (เพราะวยู่าศาสตราวรุธทวันั้งหลายแหยู่งการ
สงครามของพวกเราไมยู่เปป็นฝฝ่ายเนมืนั้อหนวัง แตยู่มท
อานรุภาพโดยทางพระเจด้าททที่จะทสาลายบรรดาปป้อม
ปราการททที่เขด้มแขจ็งลงไดด้)

10:5 โดยรมืนั้อทสาลายการใชด้เหตรุผลทวันั้งหลาย และสริที่ง
ททที่สยงทรุกอยยู่างททที่ยกตวัวเองขนนั้นตยู่อตด้านความรยด้ของ
พระเจด้า และนสาความคริดทรุกประการใหด้เขด้าในการ
ตกเปป็นเชลยสยยู่ความเชมืที่อฟฝงแหยู่งพระครริสตห์
10:6 และมทความพรด้อมททที่จะแกด้แคด้นความไมยู่เชมืที่อฟฝง
ทรุกอยยู่าง เมมืที่อความเชมืที่อฟฝงของพวกทยู่านถนงททที่สสาเรจ็จ
10:7 พวกทยู่านแลดยสริที่งทวันั้งหลายตามการปรากฏ
ภายนอกหรมือ ถด้าผยด้หนนที่งผยด้ใดมวัที่นใจในตนเองวยู่าเขา
เปป็นของพระครริสตห์ จงใหด้ผยด้นวันั้นคสานนงถนงเรมืที่องนทนั้เกทที่ยว
กวับตนเองอทกวยู่า เขาเปป็นของพระครริสตห์ฉวันใด พวก
เรากจ็เปป็นของพระครริสตห์ฉวันนวันั้น
10:8 เพราะถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้าจะโอด้อวดมากขนนั้นอทก
สวักหนยู่อยเกทที่ยวกวับสริทธริอสานาจของพวกเรา ซนที่งองคห์
พระผยด้เปป็นเจด้าไดด้ประทานใหด้แกยู่พวกเราเพมืที่อการ
เสรริมสรด้างใหด้จสาเรริญขนนั้น และมริใชยู่เพมืที่อการทสาลาย
ของพวกทยู่าน ขด้าพเจด้ากจ็จะไมยู่ละอาย

เปาโลปกปฟ้องสริทธริอนานาจแบบอจัครทถูตของตน
เปาโลไมยู่เพทยงถยกเรทยกใหด้เปป็นนวักเทศนห์คนหนนที่งแหยู่งขยู่าวประเสรริฐ แตยู่ในบางนวัย เขาเปป็นผยด้ททที่ไดด้รวับขยู่าว

ประเสรริฐนวันั้นโดยตรงจากพระเจด้า ททที่จะบวันทนกมวันลงไปเพมืที่อเรา พวกอวัครทยตถยกสยู่งไปเปป็นพริเศษ ไดด้รวับมอบสริทธริ
อสานาจเปป็นพริเศษ ตอนททที่ยวังไมยู่มทภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ พระเจด้าไดด้ประทานแกยู่นแทด้ของภาคพวันธสวัญญาใหมยู่แกยู่
เปาโลไวด้ในใจของเขา เขาจนงเขทยนมวันในททที่นทนั้โดยสริทธริอสานาจของพระเจด้า เขทยนถด้อยคสาททที่ไดด้รวับการดลใจจาก
พระเจด้า

ฉะนวันั้นเราตด้องไมยู่ประหลาดใจเลยกวับความมทใจกลด้าททที่เปาโลมทในการเขทยนในททที่นทนั้ ในจดหมายฝากเกด้า
ฉบวับของเขา เปาโลเรริที่มตด้นดด้วยคสากลยู่าวอด้างเรมืที่องตสาแหนยู่งอวัครทยตและสริทธริอสานาจของตน นวัที่นเปป็นความจรริงใน
หนวังสมือโรม, 1 และ 2 โครรินธห์, กาลาเททย, เอเฟซวัส, โคโลสท, 1 และ 2 ทริโมธท และทริตวัส ในทยู่ามกลางชาวฟปีลริปปปีททที่
เขารวัก เราคริดวยู่าตสาแหนยู่งอวัครทยตและสริทธริอสานาจของเขาไมยู่เคยถยกกวังขา ฟปีเลโมนเปป็นจดหมายฉบวับหนนที่งททที่เขทยน
ถนงพทที่นด้องคนหนนที่ง โดยขอความสงเคราะหห์ ขณะททที่ในจดหมายสองฉบวับของเขาททที่เขทยนถนงชาวเธสะโลนริกา เปาโล
ไมยู่ไดด้ขนนั้นตด้นโดยการเรทยกตวัวเองวยู่าอวัครทยต แตยู่เขากจ็เตมือนความจสาพวกเขาวยู่า “เพราะขยู่าวประเสรริฐของพวกเรา
มริไดด้มาถนงพวกทยู่านในถด้อยคสาเทยู่านวันั้น แตยู่ในฤทธริธิ์เดชดด้วย และในพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ และในความเชมืที่อมวัที่นอยยู่าง
มาก” และเขากลยู่าววยู่า “และพวกทยู่านไดด้กลายเปป็นผยด้ดสาเนรินตามแบบอยยู่างของพวกเรา และขององคห์พระผยด้เปป็น



เจด้า” (1 ธส. 1:5,6) และในบทททที่สองของ 1 เธสะโลนริกา เขากจ็ลงรายละเอทยดเยอะเพมืที่อเตมือนความจสาพวกเขาวยู่า
“แตยู่วยู่าตามททที่พระเจด้าไดด้ทรงอนรุญาตททที่จะมอบขยู่าวประเสรริฐไวด้กวับพวกเรา พวกเราจนงกลยู่าวเชยู่นนวันั้น ไมยู่ใชยู่เพมืที่อใหด้
เปป็นททที่พอใจของมนรุษยห์ แตยู่ใหด้เปป็นททที่พอพระทวัยพระเจด้า ผยด้ทรงทดสอบใจของพวกเรา” (1 ธส. 2:4) และเขากลยู่าว
วยู่า “เมมืที่อพวกทยู่านไดด้รวับพระวจนะของพระเจด้าซนที่งพวกทยู่านไดด้ยรินจากพวกเรา พวกทยู่านไมยู่ไดด้รวับไวด้อยยู่างเปป็นคสาขอ
งมนรุษยห์ แตยู่ไดด้รวับไวด้ตามความเปป็นจรริง เปป็นพระวจนะของพระเจด้า” (1 ธส. 2:13) ในโรม 11:13 เปาโลกลยู่าววยู่า 
“ดด้วยวยู่าขด้าพเจด้ากลยู่าวแกยู่พวกทยู่าน พวกคนตยู่างชาตริ เพราะเหตรุขด้าพเจด้าเปป็นอวัครทยตของพวกคนตยู่างชาตริ 
ขด้าพเจด้าจนงยกยยู่องหนด้าททที่ของขด้าพเจด้า” เขาไดด้ยมืนกรานอยยู่างเปปีฝั่ยมดด้วยฤทธริธิ์เดชมาก ๆ เรมืที่องตสาแหนยู่งอวัครทยตและ
สริทธริอสานาจททที่ไมยู่เหมมือนใครของเขาใน 1 โครรินธห์ 9:1

ในบทถวัดไป 2 โครรินธห์ 11 เขาจะลงลนกรายละเอทยดมาก พริสยจนห์ตวัวเองวยู่าเปป็นอวัครทยตคนหนนที่งแหยู่งพวก
อวัครทยต เปาโลยมืนกรานวยู่าฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าอยยยู่บนตวัวเขา เขามทเครมืที่องอาวรุธอวันทรงฤทธริธิ์แมด้ไมยู่ใชยู่อาวรุธแหยู่งเนมืนั้อ
หนวัง (ขด้อ 4) อาวรุธเหลยู่านวันั้นทรงพลวังมากททที่จะรมืนั้อทสาลายฐานททที่มวัที่น ททที่จะเหวทที่ยงทรินั้งความนนกคริดทวันั้งหลาย “และสริที่งททที่
สยงทรุกอยยู่างททที่ยกตวัวเองขนนั้นตยู่อตด้านความรยด้ของพระเจด้า” พระเจด้าจะทรงชยู่วยเขาใหด้นสา “ความคริดทรุกประการใหด้
เขด้าในการตกเปป็นเชลยสยยู่ความเชมืที่อฟฝงแหยู่งพระครริสตห์” ในครริสตจวักรนวันั้น หากจสาเปป็น และเขามท “ความพรด้อมททที่จะ
แกด้แคด้นความไมยู่เชมืที่อฟฝงทรุกอยยู่าง” เขากลยู่าว

พวกเขาใหด้เกทยรตริมนรุษยห์คนใดในฐานะเปป็นของพระครริสตห์และรวับใชด้เขาหรมือ? ฉะนวันั้นใหด้พวกเขาใหด้
เกทยรตริเปาโล เพราะถนงกระนวันั้นเขากจ็เปป็นของพระครริสตห์ในสริทธริอสานาจและฤทธริธิ์เดชททที่ถยกพริสยจนห์แลด้ว

แตยู่เปาโลไมยู่อยากใชด้สริทธริอสานาจนทนั้ อาวรุธฝฝ่ายสวรรคห์เหลยู่านทนั้ เพมืที่อการทสาลาย แตยู่อาวรุธเหลยู่านทนั้มทไวด้เพมืที่อการ
เสรริมสรด้างตยู่างหาก (ขด้อ 8)

เราจสาไดด้วยู่าเอลทมาสคนใชด้เวทมนตรห์ถยกทสาใหด้ตาบอดเพราะขวัดขวางขยู่าวประเสรริฐของเปาโล (กริจการ 
13:11) และการททที่อานาเนทยและสวัปฟปีราถยกสวังหารดด้วยคสาพยดของอวัครทยตเปโตร (กริจการ 5:1-11) เราจสาไดด้ถนงคน
หนรุยู่มนวันั้นททที่ถยกทสาใหด้เปป็นขนนั้นจากตายททที่เมมืองโตรอวัสในกริจการ 20:9-12 และการรวักษาบริดาของปยบลริอวัสใหด้หายบน
เกาะเมลริตา ในกริจการ 28:7-15 แตยู่เปาโลไมยู่คยู่อยใชด้ฤทธริธิ์เดชมหวันตห์นวันั้น และปรารถนาททที่จะใชด้มวันเพมืที่อการเสรริม
สรด้างและทสาประโยชนห์เทยู่านวันั้น มริใชยู่เพมืที่อการทสาลายหรมือการลงโทษ

_____________
ขจ้อ 9-11:

10:9 เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้ไมยู่ดยเหมมือนกวับวยู่าขด้าพเจด้า
อยากทสาใหด้พวกทยู่านหวาดกลวัวโดยจดหมายตยู่าง ๆ
10:10 “เพราะจดหมายตยู่าง ๆ ของเปาโลนวันั้น” 
พวกเขากลยู่าววยู่า “มทนนั้สาหนวักและมทอสานาจกจ็จรริง แตยู่
ตวัวเขาเองดยอยู่อนกสาลวัง และคสาพยดของเขากจ็นยู่า

เหยทยดหยาม”
10:11 จงใหด้คนเชยู่นนวันั้นคสานนงถนงสริที่งนทนั้วยู่า พวกเราเปป็น
อยยู่างไรในคสาพยดโดยจดหมายตยู่าง ๆ เมมืที่อพวกเราไมยู่
อยยยู่ พวกเรากจ็จะเปป็นอยยู่างนวันั้นในการกระทสาเชยู่นกวัน
เมมืที่อพวกเราอยยยู่ดด้วย



ความแตกตล่างระหวล่างพระคจัมภทรธททที่ไดจ้รจับการดลใจ
ของเปาโลกจับคนาพถูดปกตริของเขา

เราตด้องจสาไวด้วยู่าจดหมายเหลยู่านวันั้นซนที่งเปาโลเขทยน- 1 และ 2 โครรินธห์และฉบวับอมืที่น ๆ ซนที่งเรามทในภาคพวันธ
สวัญญาใหมยู่-ไดด้รวับการดลใจจากพระเจด้า มทความสมบยรณห์แบบอยยู่างไมยู่มททางผริดพลาดไดด้ ใชยู่แลด้วจดหมายเหลยู่านวันั้น
“มทนนั้สาหนวักและมทอสานาจ” แตยู่พวกมวันไมยู่ไดด้ถยกเขทยนในคสาพยดปกตริของเปาโล เราเขด้าใจวยู่าเปาโลไมยู่ไดด้พยดเกยู่งเหมมือ
นอปอลโล และไมยู่ตด้องสงสวัยเลยวยู่า ผยด้คนพยดถยกแลด้วเมมืที่อพวกเขากลยู่าวเกทที่ยวกวับเปาโลวยู่า “...ตวัวเขาเองดยอยู่อนกสาลวัง
และคสาพยดของเขากจ็นยู่าเหยทยดหยาม” ในการเทศนาของเปาโล พระเจด้าไดด้ทรงเลมือกบรรดาสริที่งททที่อยู่อนแอเพมืที่อ
ทสาใหด้ผยด้มทกสาลวังมากอวับอาย แตยู่ในจดหมายฉบวับตยู่าง ๆ ของเขาเรามทพระวจนะของพระเจด้าททที่ไดด้รวับการดลใจดด้าน
ถด้อยคสาซนที่งไมยู่มททางผริดพลาดไดด้ 

ถนงกระนวันั้น เปาโลกจ็มทสริทธริอสานาจของอวัครทยตและสามารถจวัดการในฤทธริธิ์เดชไดด้ยามจสาเปป็น ดวังนวันั้นฤทธริธิ์
เดชอวัศรรยห์ททที่พระเจด้าประทานใหด้บางครวันั้งจนงทรงพลวังมาก เหมมือนอยยู่างททที่พระควัมภทรห์ทรงพลวังมาก แมด้พรสวรรคห์
ปกตริและความสามารถในการพยดของเขาไมยู่ไดด้มากมายกจ็ตาม

_______________
ขจ้อ 12-18:

10:12 เพราะพวกเราไมยู่กลด้าจวัดอวันดวับตวัวเราเอง 
หรมือเปรทยบเททยบตวัวเราเองกวับบางคนททที่ยกยยู่องตวัว
เอง แตยู่พวกเขาททที่เอาตวัวเองววัดขนาดกวันเอง และ
เปรทยบเททยบกวันเองในทยู่ามกลางพวกเขา กจ็ไรด้
ปฝญญา
10:13 แตยู่พวกเราจะไมยู่โอด้อวดในสริที่งทวันั้งหลายททที่อยยยู่
เกรินขอบเขตของเรา แตยู่ตามขอบเขตของกฎนวันั้นซนที่ง
พระเจด้าทรงจวัดไวด้ใหด้แกยู่พวกเรา คมือขอบเขตททที่จะมา
ถนงแมด้แตยู่พวกทยู่าน
10:14 เพราะพวกเราไมยู่ไดด้ลยู่วงขอบเขตของพวก
เรา เหมมือนกวันวยู่าพวกเราไมยู่ไดด้มาถนงพวกทยู่าน 
เพราะพวกเราไดด้มาจนถนงพวกทยู่านเชยู่นกวันในการ
ประกาศขยู่าวประเสรริฐของพระครริสตห์
10:15 โดยไมยู่ไดด้โอด้อวดถนงสริที่งทวันั้งหลายททที่เกริน

ขอบเขตของพวกเรา นวัที่นคมือถนงงานหนวักตยู่าง ๆ ของ
คนอมืที่น แตยู่โดยมทความหววังวยู่า เมมืที่อความเชมืที่อของ
พวกทยู่านจสาเรริญขนนั้นแลด้ว พวกเราจะถยกขยาย
ขอบเขตนวันั้นโดยพวกทยู่านตามกฎของพวกเราอยยู่าง
บรริบยรณห์
10:16 เพมืที่อททที่จะประกาศขยู่าวประเสรริฐในบรรดา
แวยู่นแควด้นททที่อยยยู่นอกทด้องถริที่นของพวกทยู่าน และไมยู่
โอด้อวดในขอบเขตของสริที่งตยู่าง ๆ ของอทกคนหนนที่งซนที่ง
ถยกเตรทยมไวด้ใหด้พรด้อมมาสยยู่มมือของพวกเรา
10:17 แตยู่ผยด้ททที่อวด จงใหด้ผยด้นวันั้นอวดในองคห์พระผยด้เปป็น
เจด้าเถริด
10:18 เพราะไมยู่ใชยู่คนททที่ยกยยู่องตวัวเองจะไดด้รวับการ
รวับรอง แตยู่คนททที่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงยกยยู่องตยู่าง
หาก

เปาโลเปรทยบเททยบตจัวเองกจับนจักเทศนธคนอมืที่น ๆ
ในททที่นทนั้อวัครทยตเปาโลเขทยนดด้วยความถยู่อมใจอยยยู่บด้างแตยู่กจ็มรุยู่งมวัที่นททที่พวกเขาจะรวับจดหมายฉบวับนทนั้วยู่ามาจาก

พระเจด้าและอาศวัยสริทธริอสานาจของเปาโล เมมืที่อเปาโลอด้างตวัววยู่าเปป็นอวัครทยตคนหนนที่งและมทสริทธริอสานาจจากพระเจด้า 
เขากจ็ไมยู่เหยทยดตวัวเอง “เกรินขนาดของพวกเรา” ในการเดรินทางแบบมริชชวันนารทอวันยริที่งใหญยู่ของเขาททที่เมมืองโครรินธห์



และททที่อมืที่นเขาไดด้พริสยจนห์ตวัวเองวยู่าไดด้รวับการทรงเรทยกเปป็นพริเศษ ถยกตระเตรทยมเปป็นพริเศษ และไดด้รวับฤทธริธิ์เดชเปป็น
พริเศษเพมืที่อเผยแพรยู่ขยู่าวประเสรริฐ และเขาเตมือนความจสาครริสเตทยนชาวโครรินธห์เหลยู่านทนั้วยู่าเขาไมยู่ไดด้มาหาพวกเขาเพมืที่อ
กยู่อขนนั้นบนรากฐานของอทกคน แตยู่เขามาหาพวกเขาตอนททที่พวกเขายวังไมยู่ไดด้เชมืที่อพระเจด้า พวกยริวในหมยยู่พวกเขากจ็ถยก
ผยกมวัดอยยยู่กวับพระราชบวัญญวัตริดด้านพริธทการ เขาไมยู่ไดด้กยู่อขนนั้นบนรากฐานของคนอมืที่น เขาหววังวยู่าผยด้คนเหลยู่านทนั้ททที่เมมืองโค
รรินธห์จะใหด้ความรวักและความเคารพแกยู่เขา และการสนวับสนรุนททที่เขาสมควรไดด้รวับและไดด้มวันมาแลด้วในฐานะอวัคร
ทยตของพระเจด้าและชายผยด้นวันั้นททที่ไดด้นสาพวกเขามาถนงพระครริสตห์ (ขด้อ 15)

แตยู่ขด้อ 17 กลยู่าววยู่า “แตยู่ผยด้ททที่อวด จงใหด้ผยด้นวันั้นอวดในองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าเถริด” เปาโลไมยู่อยากใหด้ผยด้คนรวับเขา
ไวด้เพราะการรวับรองของเขาเอง แตยู่โดยการรวับรองขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้าผยด้ทรงรวับรองและพริสยจนห์งานรวับใชด้ของ
เขาแลด้ววยู่าเปป็นของจรริง

แตยู่มทสริทธริอสานาจหนนที่งซนที่งนวักเทศนห์ทรุกคนททที่พระเจด้าทรงเรทยกและททที่พระเจด้าประทานฤทธริธิ์เดชมท อริสยาหห์ 
54:17 กลยู่าววยู่า “ไมยู่มทอาวรุธใดททที่ถยกสรด้างขนนั้นเพมืที่อตยู่อสยด้กวับเจด้าจะจสาเรริญไดด้ และลรินั้นทรุกลรินั้นททที่จะลรุกขนนั้นเพมืที่อตยู่อสยด้กวับเจด้า
ในการพริพากษา เจด้าจะปรวับโทษ นทที่เปป็นมรดกของบรรดาผยด้รวับใชด้ของพระเยโฮวาหห์ และความชอบธรรมของพวก
เขามาจากเรา” พระเยโฮวาหห์ตรวัสดวังนทนั้” เมมืที่อครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นประกอบดด้วยพระวริญญาณอทกครวันั้งหลวังจากเพจ็น
เทคอสตห์ ในกริจการ 4:31 เรากจ็ถยกบอกวยู่า “และพวกเขากลยู่าวพระวจนะของพระเจด้าดด้วยใจกลด้าหาญ” และพวก
เขาไดด้อธริษฐานขอสริที่งนวันั้น: “พระองคห์เจด้าขด้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขยยู่ทวันั้งหลายของพวกเขา และขอโปรด
ประทานแกยู่บรรดาผยด้รวับใชด้ของพระองคห์ เพมืที่อททที่พวกเขาจะกลยู่าวพระวจนะของพระองคห์ดด้วยใจกลด้าหาญทวันั้งสรินั้น 
โดยทรงเหยทยดพระหวัตถห์ของพระองคห์ออกเพมืที่อรวักษาใหด้หาย และเพมืที่อททที่บรรดาหมายสสาควัญกวับการมหวัศจรรยห์ทวันั้ง
หลายจะถยกกระทสาโดยพระนามของพระเยซยพระบรุตรผยด้บรริสรุทธริธิ์ของพระองคห์”

คนททที่มทฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าอยยยู่บนตวัวเขากจ็สามารถมทใจกลด้าหาญไดด้ในการเทศนาความจรริง และมทอยยยู่นวัย
หนนที่งตรงททที่วยู่าพระเจด้าไดด้ประทานฤทธริธิ์เดชททที่ชยู่วยใหด้รอดนทนั้ไวด้ในมมือของมนรุษยห์ และพระองคห์ไดด้ตรวัสแกยู่สาวกทรุก
คนในหด้องชวันั้นบนนวันั้นวยู่า “บาปตยู่าง ๆ ของผยด้ใดกจ็ตามททที่ทยู่านทวันั้งหลายยกใหด้ บาปเหลยู่านวันั้นกจ็จะถยกยกเสทยใหด้แกยู่คน
เหลยู่านวันั้น และบาปของผยด้ใดกจ็ตามททที่ทยู่านทวันั้งหลายไมยู่ยกใหด้ บาปเหลยู่านวันั้นกจ็ยวังอยยยู่กวับผยด้นวันั้น” (ยอหห์น 20:23) ถด้าผม
ไดด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐในฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าอยยู่างแทด้จรริง ผมกจ็มทสริทธริธิ์ททที่จะกลยู่าววยู่าคนเหลยู่านวันั้นททที่ยอมรวับมวัน
และยอมรวับพระครริสตห์ททที่ผมประกาศกจ็จะไดด้รวับการยกโทษและชทวริตนริรวันดรห์ และผมกจ็มทสริทธริธิ์ททที่จะกลยู่าววยู่าคนเหลยู่า
นวันั้นททที่ปฏริเสธขยู่าวประเสรริฐและปฏริเสธพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดอยยู่างตยู่อเนมืที่อง กจ็จะพรินาศตลอดกาล และชายทวันั้งหลายททที่
ไดด้รวับการทรงเรทยกและการทรงเจริมจากพระเจด้ากจ็ควรแนยู่ใจเชยู่นนวันั้นเกทที่ยวกวับขยู่าวสารของตนและแนยู่ใจเชยู่นนวันั้น
เกทที่ยวกวับนนั้สาพระทวัยของพระเจด้าจนพวกเขาสามารถพยดดด้วยความมทใจกลด้าของมารห์ตริน ลยเธอรห์, ของซาโวนาโรลยู่า, 
ของสเปอรห์เจทยน, เวสลทยห์, มยดทนั้, แซม โจนสห์, บริลลทที่ ซวันเดยห์ และผยด้พยากรณห์คนอมืที่น ๆ ของพระเจด้า

แตยู่เราตด้องไมยู่คริดเอาเองวยู่าเพราะเปาโลเปป็นอวัครทยตคนหนนที่งของพระเจด้าหรมือเพราะวยู่าคนอมืที่น ๆ ประกอบ
ดด้วยพระวริญญาณในการเทศนาของพวกเขา พวกเขากจ็จะตด้องหนทพด้นการถยกขยู่มเหง ความเจจ็บปวด และความ
ยากลสาบาก ยอหห์นผยด้ใหด้รวับบวัพตริศมาถยกตวัดศทรษะ สเทเฟนถยกหรินขวด้างจนตาย มวันยวังเปป็นจรริงเหมมือนเดริมททที่วยู่า “ทรุก
คนททที่จะดสาเนรินชทวริตตามทางของพระเจด้าในพระเยซยครริสตห์จะถยกขยู่มเหง” (2 ทธ. 3:12) พระเยซยเจด้าไดด้



สรินั้นพระชนมห์โดยนนั้สามมือของเหลยู่าคนชวัที่ว และเราถยกเตมือนใจวยู่า “ถด้าโลกเกลทยดชวังทยู่านทวันั้งหลาย ทยู่านทวันั้งหลายกจ็รยด้
วยู่าโลกไดด้เกลทยดชวังเรากยู่อนททที่โลกไดด้เกลทยดชวังทยู่านทวันั้งหลาย…ผยด้รวับใชด้กจ็ไมยู่ใหญยู่กวยู่านายของตน” (ยอหห์น 
15:18,20) เราทราบวยู่ายอหห์นผยด้ใหด้รวับบวัพตริศมาไดด้ตายภายใตด้เฮโรด สเทเฟนถยกหรินขวด้างตาย ยากอบถยกตวัดศทรษะ
เปาโลตริดครุกนานหลายปปีและจากนวันั้นเปป็นมรณะสวักขทในกรรุงโรม ฤทธริธิ์เดชมหวันตห์ของพระเจด้าซนที่งพระองคห์ประทาน
ใหด้แกยู่คนทวันั้งหลายททที่ประกอบดด้วยพระวริญญาณกจ็ไมยู่ไดด้หมายความวยู่าเราจะไมยู่เขด้าสยยู่การทนทรุกขห์เหลยู่านวันั้นของพระ
ครริสตห์อยยู่างททที่เราควรเขด้า



2 โครรินธธ 11
ขจ้อ 1-3:

11:1 ขอพระเจด้าโปรดใหด้พวกทยู่านอดทนกวับ
ขด้าพเจด้าสวักหนยู่อยหนนที่งในความเขลาของขด้าพเจด้า 
และแทด้จรริงจงอดทนกวับขด้าพเจด้าเถริด
11:2 เพราะวยู่าขด้าพเจด้าหวงแหนพวกทยู่านดด้วยความ
หวงแหนตามทางของพระเจด้า เพราะวยู่าขด้าพเจด้าไดด้
หมวันั้นพวกทยู่านไวด้กวับสามทผยด้เดทยว เพมืที่อขด้าพเจด้าจะ
ถวายพวกทยู่านใหด้เปป็นเหมมือนหญริงพรหมจารท

บรริสรุทธริธิ์คนหนนที่งแดยู่พระครริสตห์
11:3 แตยู่ขด้าพเจด้ากลวัววยู่าโดยวริธทหนนที่งวริธทใด งยนวันั้นไดด้
หลอกลวงนางเอวาโดยทางอรุบายของมวันฉวันใด 
จริตใจทวันั้งหลายของพวกทยู่านกจ็จะถยกทสาใหด้
เสมืที่อมทรามไปจากความจรริงใจซนที่งมทอยยยู่ในพระครริสตห์
ฉวันนวันั้น

ความหล่วงใยอจันหวงแหนของเปาโลททที่มทตล่อครริสตจจักรเหลล่านจันื้น
“ขด้าพเจด้าหวงแหนพวกทยู่านดด้วยความหวงแหนตามทางของพระเจด้า…” (ขด้อ 2) เปาโลกลยู่าว นด้อยคน

สามารถเขด้าใจภาระของเปาโลเพมืที่อครริสเตทยนเหลยู่านวันั้นแหยู่งเมมืองโครรินธห์ ศริษยาภริบาลยยู่อมมทภาระพริเศษเพมืที่อฝยงแกะ
ของเขา นวัที่นเปป็นความรวับผริดชอบของเขา ครยยยู่อมรวับผริดชอบชวันั้นเรทยนของเขา พยู่อหรมือแมยู่กจ็รวับผริดชอบลยก ๆ ของ
ตน พวกเขาจนงแบกภาระหนนที่ง เราถยกบอกวยู่าพระเจด้า “ไดด้ประทานใหด้บางคนเปป็นอวัครทยต บางคนเปป็นผยด้พยากรณห์
บางคนเปป็นผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐ และบางคนเปป็นศริษยาภริบาล และอาจารยห์” สสาหรวับครริสตจวักร พระกายของ
พระครริสตห์ แตยู่จสาไวด้วยู่าในสมวัยนวันั้นมทอวัครทยตไมยู่กทที่คนและเปาโลเปป็นอวัครทยตคนเดทยวเทยู่านวันั้นสสาหรวับคนตยู่างชาตริ 
เปาโลกลยู่าววยู่า “หนด้าททที่ประกาศขยู่าวประเสรริฐกจ็ถยกมอบไวด้แกยู่ขด้าพเจด้าแลด้ว” (1 คร. 9:17; 1 ทธ. 1:11)

ดวังนวันั้นเปาโลจนงถยกพระเจด้าเลมือกใหด้เขทยนหนวังสมือสริบสามหรมือสริบสทที่เลยู่มของภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ (สริบสทที่เลยู่ม
หากเขาเขทยนหนวังสมือฮทบรย) เขามทภาระเพมืที่ออรุดมการณห์ทวันั้งหมดนวันั้น-ททที่เมมืองโครรินธห์, ททที่เมมืองเอเฟซวัส, ททที่เมมืองโคโลสท, 
ททที่เมมืองฟปีลริปปปี, ททที่เมมืองเธสะโลนริกา, เพมืที่อครริสตจวักรเหลยู่านวันั้นแหยู่งแควด้นกาลาเททย, กระทวัที่งททที่กรรุงโรม เชยู่นเดทยวกวับ
กรรุงเยรยซาเลจ็ม เขาไมยู่ไดด้เปป็นเพทยงผยด้รวับใชด้แกยู่ครริสตจวักรแหยู่งหนนที่งหรมือแกยู่พมืนั้นททที่หนนที่งแตยู่แกยู่พระกายทวันั้งหมดของพระ
ครริสตห์ เขากลยู่าววยู่า “เพราะเหจ็นแกยู่พระกายของพระองคห์ ซนที่งกจ็คมือครริสตจวักร ซนที่งขด้าพเจด้าไดด้ถยกตวันั้งใหด้เปป็นผยด้รวับใชด้คน
หนนที่งของครริสตจวักร ตามการมอบหมายพวันธกริจของพระเจด้าซนที่งไดด้ทรงมอบใหด้แกยู่ขด้าพเจด้าเพมืที่อพวกทยู่าน เพมืที่อทสาใหด้
พระวจนะของพระเจด้าสสาเรจ็จ” (คส. 1:24,25) อวัครทยตเปาโล มากยริที่งกวยู่าผยด้รวับใชด้คนใดของพระเจด้าในสมวัยภาค
พวันธสวัญญาใหมยู่ทวันั้งหมด ไดด้รวับมอบเรมืที่องการแจกจยู่ายขยู่าวประเสรริฐ ความรวับผริดชอบในการดยแลอรุดมการณห์
ทวันั้งหมดของพระครริสตห์ และดด้วยความหวงแหนตามแบบพระเจด้า เขารด้องไหด้เพราะคนเหลยู่านวันั้นแหยู่งแควด้นกาลา
เททยททที่ไดด้ถยกนสาใหด้หลงไป เขาแกด้ไขคสาสอนผริดและการรวักโลกททที่เมมืองโครรินธห์ และถยกบทบควันั้นเจทยนตายดด้วยภาระ
เกทที่ยวกวับเรมืที่องนทนั้!

เปาโลปรารถนาททที่จะ “ถวายพวกทยู่านใหด้เปป็นเหมมือนหญริงพรหมจารทบรริสรุทธริธิ์คนหนนที่งแดยู่พระครริสตห์” (ขด้อ 
2) นทที่เปป็นภาพของงานวริวาหห์เมมืที่อบริดาของหญริงพรหมจารทททที่รวักนวลสงวนตวัวและนยู่ารวักคนหนนที่งนสาเสนอเธอในฐานะ
เจด้าสาวคนหนนที่งแกยู่โอรสของกษวัตรริยห์ งานวริวาหห์นวันั้นถยกแสดงภาพในคสาอรุปมาหนนที่งในมวัทธริว 22 แมด้กระทวัที่งตอนนทนั้
ผยด้รวับใชด้ททที่งานวริวาหห์หนนที่งอาจกลยู่าววยู่า “ผยด้ใดมอบหญริงคนนทนั้ใหด้สมรสกวับชายผยด้นทนั้?” และบริดาอาจกลยู่าววยู่า “ขด้าพเจด้า



เอง” ดวังนวันั้นเปาโลจนงตวันั้งตาคอยบวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์เมมืที่อทรุกคนเหลยู่านวันั้นททที่เขาไดด้ชนะมาถนงพระครริสตห์
ในเมมืองโครรินธห์จะปรากฏตวัว โอ ขอใหด้พวกเขาไดด้พบกวับพระครริสตห์โดยปราศจากความอวับอายและความขาย
หนด้า! เพราะวยู่าการนวับถมือรยปเคารพหรมือความชวัที่วฝฝ่ายวริญญาณคงจะถยกนวับวยู่าเปป็นเหมมือนการแพศยาฝฝ่าย
วริญญาณและมวันคงจะนยู่าอวับอายจรริง ๆ เมมืที่อพวกเขาไดด้เผชริญหนด้าพระครริสตห์

บวัลลวังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ครอบคลรุมเนมืนั้อหาหลายสยู่วนในการไดด้รวับการดลใจของเปาโล เขาเตมือน
ใจครริสเตทยนทวันั้งปวงวยู่าพวกเขาตด้องเผชริญหนด้ามวัน (1 คร. 3:10-15; 2 คร. 5:9-11) มทกลยู่าวถนงมวันวยู่า “โดยทราบ
ความนยู่าเกรงขามขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า พวกเราจนงชวักชวนคนทวันั้งหลาย…” (2 คร. 5:11) นวัที่นคมือ มวันคงเปป็นเรมืที่อง
นยู่าสะพรนงกลวัวจรริง ๆททที่จะพบกวับพระครริสตห์ดด้วยความละอายและความอดสยแมด้วยู่าผยด้นวันั้นรวับความรอดและเปป็นลยก
คนหนนที่งของพระเจด้าแลด้ว หากการงานของเขาตด้องถยกเผาดรุจไมด้ หญด้าแหด้งและฟาง เปาโลตวันั้งตาคอยบวัลลวังกห์
พริพากษาของพระครริสตห์ในฐานะเปป็นววันสวมมงกรุฎและววันแหยู่งความชมืที่นบาน โอ การไดด้เหจ็นคนเหลยู่านวันั้นททที่เขาไดด้
ชนะมาเมมืที่อพวกเขามาอยยยู่ตยู่อพระพวักตรห์พระครริสตห์! เขาหววังวยู่านวัที่นจะเปป็นความชมืที่นบานใหญยู่ยริที่ง ดวังนวันั้นใน 2 โครริน
ธห์ 1:14 เขาจนงกลยู่าววยู่า “ตามททที่พวกทยู่านรวับรยด้พวกเราบด้างแลด้วเชยู่นกวัน วยู่าพวกเราเปป็นความปปีตริยรินดทของพวกทยู่าน 
คมือเหมมือนกวับททที่พวกทยู่านเปป็นความปปีตริยรินดทของพวกเราเชยู่นกวันในววันของพระเยซยเจด้า” และใน 1 เธสะโลนริกา 
2:19 เขากลยู่าววยู่า “เพราะอะไรเลยู่าเปป็นความหววัง หรมือความปปีตริยรินดท หรมือมงกรุฎแหยู่งความปปีตริยรินดทของพวกเรา 
กจ็มริใชยู่ทยู่านทวันั้งหลายตยู่อเบมืนั้องพระพวักตรห์พระเยซยครริสตห์องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเราหรอกหรมือ ในตอนททที่พระองคห์
เสดจ็จมา” และเขาเรทยกชาวฟปีลริปปปีผยด้เปป็นททที่รวักเหลยู่านวันั้นวยู่า “เปป็นททที่ปปีตริยรินดทและเปป็นมงกรุฎของขด้าพเจด้า” (ฟป. 4:1)

เราไดด้รวับพระสวัญญาอวันเปปีฝั่ยมสรุขวยู่า “บรรดาคนททที่มทสตริปฝญญาจะสยู่องแสงเหมมือนความสวยู่างจด้าแหยู่ง
ทด้องฟป้า และบรรดาผยด้ททที่หวันคนเปป็นอวันมากมาสยยู่ความชอบธรรมจะเหมมือนอยยู่างดวงดาวทวันั้งหลายเปป็นนริตยห์และเปป็น
นริตยห์” (ดนล. 12:3) โอ เมมืที่อถนงเวลานวันั้นไมยู่มทสริที่งอมืที่นใดจะสสาควัญมากนวักนอกจากคนเหลยู่านวันั้นททที่เราไดด้ชนะมาถนงพระ
ครริสตห์และชยู่วยปป้องกวันไมยู่ใหด้ตกนรก คนเหลยู่านวันั้นททที่เราไดด้ชนะมาเพมืที่อจะรวัก วางใจ รวับใชด้ และดสาเนรินชทวริตกวับพระ
ครริสตห์

_____________
ขจ้อ 4-12:

11:4 ดด้วยวยู่าถด้าคนใดททที่มานวันั้นประกาศพระเยซยอทก
องคห์หนนที่ง ผยด้ซนที่งพวกเราไมยู่ไดด้ประกาศ หรมือถด้าพวก
ทยู่านรวับอทกวริญญาณหนนที่ง ซนที่งพวกทยู่านไมยู่ไดด้รวับไวด้
แลด้ว หรมืออทกขยู่าวประเสรริฐหนนที่ง ซนที่งพวกทยู่านไมยู่ไดด้
ยอมรวับไวด้แลด้ว พวกทยู่านกจ็อดทนกวับคนนวันั้นดทเสทยจรริง
11:5 เพราะขด้าพเจด้าคาดวยู่า ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้ดด้อยกวยู่า
อวัครทยตชวันั้นผยด้ใหญยู่เหลยู่านวันั้นแมด้แตยู่นด้อยเลย
11:6 แตยู่ถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้าไมยู่ชสานาญในคสาพยด แตยู่กจ็
ไมยู่ใชยู่ในความรยด้ แตยู่พวกเราไดด้เปป็นททที่ปรากฏออกมา

อยยู่างชวัดแจด้งในทยู่ามกลางพวกทยู่านแลด้วในสริที่ง
สารพวัด
11:7 ขด้าพเจด้าไดด้กระทสาผริดในเรมืที่องใดหรมือในการ
ทสาใหด้ตวัวขด้าพเจด้าเองตที่สาลงเพมืที่อพวกทยู่านจะไดด้รวับการ
ยกขนนั้น เพราะขด้าพเจด้าไดด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐของ
พระเจด้าแกยู่พวกทยู่านโดยไมยู่ไดด้คริดคยู่า
11:8 ขด้าพเจด้าไดด้ปลด้นครริสตจวักรอมืที่น ๆ โดยเอาคยู่า
จด้างจากพวกเขา เพมืที่อจะไดด้ปรนนริบวัตริพวกทยู่าน
11:9 และเมมืที่อขด้าพเจด้าเคยอยยยู่กวับพวกทยู่านและกสาลวัง



ขาดแคลนนวันั้น ขด้าพเจด้ากจ็มริไดด้เปป็นภาระแกยู่ผยด้ใด 
เพราะวยู่าสริที่งซนที่งขาดแคลนตยู่อขด้าพเจด้านวันั้น พวกพทที่นด้อง
ซนที่งมาจากแควด้นมาซริโดเนทยไดด้จวัดหาใหด้ และในสริที่ง
สารพวัดขด้าพเจด้าไดด้ระววังตวัวเองไมยู่ใหด้เปป็นภาระแกยู่
พวกทยู่าน และขด้าพเจด้าจะระววังตวัวเองอยยู่างนวันั้นตยู่อ
ไป
11:10 ความจรริงของพระครริสตห์มทอยยยู่ในขด้าพเจด้า
ฉวันใด ไมยู่มทผยด้ใดจะหด้ามขด้าพเจด้าไมยู่ใหด้อวดสริที่งนทนั้ใน

เขตแดนทวันั้งหลายแหยู่งแควด้นอาคายาฉวันนวันั้น
11:11 เพราะเหตรุใดนยู่ะหรมือ เพราะขด้าพเจด้าไมยู่รวัก
พวกทยู่านหรมือ พระเจด้าทรงทราบแลด้ว
11:12 แตยู่สริที่งททที่ขด้าพเจด้ากระทสานวันั้น ขด้าพเจด้าจะ
กระทสาสริที่งนวันั้นตยู่อไป เพมืที่อขด้าพเจด้าจะตวัดโอกาสจาก
คนเหลยู่านวันั้นททที่ปรารถนาโอกาส เพมืที่อวยู่าในสริที่งททที่พวก
เขาโอด้อวดนวันั้น พวกเขาจะถยกพบวยู่าเหมมือนกวับพวก
เรา

ใครอทกเลล่าจะแสดงใหจ้เหก็นหมายสนาคจัญตล่าง ๆ แหล่ง
ความเปป็นอจัครทถูตมากไปกวล่าเปาโล?

ใครบางคนเทศนา “พระเยซยอทกองคห์” หรมือ? เปาโลไดด้เทศนาพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดองคห์เดทยวเทยู่านวันั้นมริใชยู่
หรมือ? พวกเขาไดด้รวับ “วริญญาณอทกตน” หรมือททที่สสาควัญมากกวยู่าพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ซนที่งฤทธริธิ์เดชของพระองคห์ไดด้มา
อยยยู่บนขยู่าวสารและงานรวับใชด้ของเปาโล? จสาไวด้วยู่าเขาไดด้มา “ในการแสดงออกของพระวริญญาณและของฤทธริธิ์
เดช” (1 คร. 2:4) และใน 1 โครรินธห์ 2:10 เปาโลเตมือนใจพวกเขาวยู่าขยู่าวสารในพระควัมภทรห์ททที่เขากสาลวังเขทยนอยยยู่นวันั้น
พระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ไดด้ประทานใหด้แกยู่เขา

บางคนนสา “ขยู่าวประเสรริฐอทกขยู่าว” มา แตยู่ไมยู่มทขยู่าวประเสรริฐททที่ชยู่วยใหด้รอดเลยนอกจากขยู่าวประเสรริฐททที่
เปาโลเทศนา ถด้าพระเยซยของเปาโล ขยู่าวประเสรริฐของเปาโล พระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ของเปาโลเปป็นของเปาโล
ทวันั้งหมด และอทกคนนสาของแทด้มา “พวกทยู่านกจ็อาจอดทนกวับคนนวันั้นไดด้” การแดกดวันแบบไดด้รวับการดลใจนทนั้
ทยู่วมทด้นจรริง ๆ เปาโลเองตอนแรกไดด้นสาขยู่าวประเสรริฐททที่ชยู่วยใหด้รอดมาใหด้พวกเขาในฤทธริธิ์เดชมหวันตห์ ใครอมืที่นใด
กจ็ตามททที่มาตอนนทนั้เพมืที่อออกความเหจ็นเกทที่ยวกวับขยู่าวประเสรริฐนวันั้นหรมือสอนมวันเพริที่มเตริม กจ็คงไมยู่มทตสาแหนยู่งอวัครทยตของ
เปาโล และไมยู่มทการพริสยจนห์และพยานหลวักฐานแหยู่งฤทธริธิ์เดชและการอวยพรของพระเจด้า

ดวังนวันั้นคสาพยดของเปาโลจนงหยาบกระดด้างเหมมือนททที่พวกเขากลยู่าวไวด้ใน 2 โครรินธห์ 10:10 แตยู่เขากจ็ไมยู่ไดด้
หยาบกระดด้างในเรมืที่องความรยด้ และคนอมืที่น ๆ ททที่ประกาศขยู่าวประเสรริฐเดทยวกวันนทนั้กจ็คงไมยู่นสาผยด้ใดออกไปจากความ
เปป็นผยด้นสาของเปาโล ความชวัที่วบางอยยู่างอยยยู่เบมืนั้องหลวังคนเหลยู่านวันั้นททที่ตยู่อตด้านเปาโลและไมยู่ยอมรวับสริทธริอสานาจแบบ
อวัครทยตของเขา ในขด้อ 13 เปาโลกลยู่าวอยยู่างชวัดแจด้งวยู่าคนเหลยู่านวันั้นเปป็น “พวกอวัครทยตเททยมเทจ็จ”

เขาไดด้ถยู่อมตวัวลง ทสางานโดยไมยู่ไดด้รวับเงรินสนวับสนรุนจากพวกเขา บางททกจ็หารายไดด้จากการทสาเตจ็นทห์ 
(กริจการ 18:3) เขาไดด้รวับความชยู่วยเหลมือจากแควด้นมาซริโดเนทยและครริสตจวักรอมืที่น ๆ (1 คร. 8:4,5; ฟป. 4:10-15) 
ททที่เมมืองโครรินธห์ ตอนแรกเปาโลเทศนาทรุกววันสะบาโต และเราคริดวยู่าเขาทสางานในระหวยู่างสวัปดาหห์เพมืที่อหาเลทนั้ยงตวัว
เอง แตยู่หลวังจากททที่สริลาสและทริโมธทมาจากแควด้นมาซริโดเนทย (กริจการ 18:4,5,9) เรากจ็คริดวยู่าพวกเขานสาเงรินถวายมา
ใหด้เปาโลและความชยู่วยเหลมือสสาหรวับตอนนวันั้น จากนวันั้นเขากจ็ถยกบทบควันั้นในพระวริญญาณและเทศนาอยยู่างรด้อนรน
ตลอดเวลาททที่เขาทสาไดด้ “การอวด” ของเปาโลเปป็นการทสาใหด้ตวัวเองพด้นจากขด้อกลยู่าวหาเหลยู่านวันั้นททที่วยู่าเขาอาจ
เทศนาเพมืที่อเงริน และการรวับใชด้แบบไมยู่เหจ็นแกยู่ตวัวของเขากจ็ตสาหนริ “พวกผยด้พยากรณห์เทจ็จ” ททที่วริจารณห์เขาและอยาก



ชวักชวนเหลยู่าผยด้เชมืที่อใหมยู่ททที่เมมืองโครรินธห์ใหด้ออกหยู่างไปจากความจรริงนวันั้นททที่เขาเทศนา
เปาโลกสาลวังเขทยนอยยู่างเขด้มงวดเชยู่นนวันั้นเพราะเขาไมยู่รวักผยด้คนเหลยู่านทนั้ททที่เมมืองโครรินธห์หรมือ? ไมยู่ใชยู่! แตยู่เขาตด้อง

ชยู่วยพวกเขาใหด้รอดพด้นจากพวกครยสอนเทจ็จขณะททที่เขาปกปป้องความเปป็นอวัครทยตของเขา
________________

ขจ้อ 13-15:
11:13 เพราะคนเชยู่นนวันั้นเปป็นพวกอวัครทยตเททยมเทจ็จ 
เปป็นบรรดาคนงานททที่หลอกลวง ททที่แปลงรยู่างเปป็น
เหลยู่าอวัครทยตของพระครริสตห์
11:14 และไมยู่มทอะไรแปลกประหลาดเลย เพราะ
ซาตานเองกจ็ยวังแปลงรยู่างเปป็นทยตสวรรคห์แหยู่งความ

สวยู่าง
11:15 เหตรุฉะนวันั้นจนงไมยู่เปป็นเรมืที่องใหญยู่โตอะไรถด้า
บรรดาผยด้รวับใชด้ของซาตานจะแปลงรยู่างเปป็นบรรดา
ผยด้รวับใชด้แหยู่งความชอบธรรม ผยด้ซนที่งปลายทางของพวก
เขาจะเปป็นไปตามบรรดาการงานของพวกเขา

เหลล่าผถูจ้พยากรณธของซาตานปรากฏตจัวในฐานะเหลล่าทถูตสวรรคธแหล่งความสวล่าง
มวันดยแปลกไหมททที่ซาตานจะปรากฏในแวดวงเทศนา? และในครริสตจวักรหลายแหยู่ง? และเสแสรด้งวยู่า

แสดงเสด้นทางไปสยยู่สวรรคห์? คสาเตมือนมากมายในพระควัมภทรห์แสดงใหด้เราเหจ็นวยู่าบยู่อยครวันั้งเหลยู่าผยด้รวับใชด้ของซาตานอยยยู่
บนธรรมาสนห์ และคนเหลยู่านวันั้นททที่ปรากฏตวัววยู่าเปป็น “เหลยู่าอวัครทยตของพระครริสตห์” (ขด้อ 13) และ “บรรดาผยด้รวับใชด้
แหยู่งความชอบธรรม” จรริง ๆ แลด้วกจ็เปป็น “พวกผยด้พยากรณห์เทจ็จ บรรดาคนงานททที่หลอกลวง” 

เปาโลจนงเขทยนถนงทริตวัสวยู่า:
“เพราะวยู่ามทคนเปป็นอวันมากททที่ดมืนั้อกระดด้าง และพยดไมยู่เปป็นสาระ และบรรดาคนหลอกลวง โดยเฉพาะพวก

ททที่ถมือการเขด้าสรุหนวัต ผยด้ซนที่งปากของพวกเขาตด้องถยกปปิดเสทย ผยด้ซนที่งพลริกควที่สาบรรดาครวัวเรมือนใหด้เสทยไป โดยสอนสริที่งตยู่าง 
ๆ ซนที่งพวกเขาไมยู่ควรจะสอนเลย เพราะเหจ็นแกยู่ทรวัพยห์สริที่งของอวันเปป็นมลทริน คนหนนที่งในพวกเขา คมือเปป็นผยด้พยากรณห์
ของพวกเขาเอง ไดด้กลยู่าววยู่า “ชาวครทตเปป็นคนพยดปดเสมอ เปป็นสวัตวห์รด้ายทวันั้งหลาย เปป็นคนเกทยจครด้านกรินเตริบ” คสา
พยานนทนั้เปป็นความจรริง เหตรุฉะนวันั้นทยู่านจงวยู่ากลยู่าวพวกเขาใหด้แรง ๆ เพมืที่อพวกเขาจะปกตริในความเชมืที่อนวันั้น”- ทริตวัส
1:10-13

ในคสาอสาลาของเขาถนงทริโมธท เปาโลรบเรด้าเขาวยู่า:
“จงประกาศพระวจนะ จงตวันั้งใจทสาตอนททที่สะดวกและตอนททที่ไมยู่สะดวก จงตวักเตมือน วยู่ากลยู่าว และเตมือน

สตริดด้วยความอดกลวันั้นทรุกอยยู่างและหลวักคสาสอน เพราะจะถนงเวลาททที่คนทวันั้งหลายจะไมยู่ทนตยู่อหลวักคสาสอนอวันถยก
ตด้อง แตยู่ตามตวัณหาตยู่าง ๆ ของพวกเขาเอง พวกเขาจะรวบรวมบรรดาครยไวด้สสาหรวับตนเอง โดยมทหยททที่ควัน และ
พวกเขาจะบยู่ายหยของตนไปเสทยจากความจรริง และจะหวันไปยวังนริทานตยู่าง ๆ”- 2 ทธ. 4:2-4

และใน 2 ทริโมธท 3:13 เขากลยู่าววยู่า “แตยู่บรรดาคนชวัที่วรด้ายและคนลยู่อลวงจะชวัที่วรด้ายมากขนนั้นเรมืที่อย ๆ โดย
หลอกลวงและถยกหลอก”

พระเยซยเจด้าเองทรงเตมือนเราแลด้ววยู่า “จงระววังพวกผยด้พยากรณห์เทจ็จ ซนที่งมาหาพวกทยู่านในเครมืที่องนรุยู่งหยู่มของ
แกะ แตยู่ภายในพวกเขาเปป็นสรุนวัขปฝ่าททที่ตะกละตะกลาม ทยู่านทวันั้งหลายจะรยด้จวักพวกเขาไดด้โดยผลทวันั้งหลายของพวก
เขา” (มธ. 7:15,16) และผยด้พยากรณห์เทจ็จจสานวนมากเหลยู่านทนั้อาจหลอกลวงตวัวเองดด้วยซนั้สา เพราะพระเยซยตรวัสตยู่อ



ไปในบทเดทยวกวันนวันั้นวยู่า:
“ไมยู่ใชยู่ทรุกคนททที่กลยู่าวแกยู่เราวยู่า ‘พระองคห์เจด้าขด้า พระองคห์เจด้าขด้า’ จะเขด้าในอาณาจวักรแหยู่งสวรรคห์ เวด้นแตยู่

ผยด้ททที่กระทสาตามนนั้สาพระทวัยพระบริดาของเราผยด้ซนที่งทรงสถริตในสวรรคห์ คนเปป็นอวันมากจะกลยู่าวแกยู่เราในววันนวันั้นวยู่า 
‘พระองคห์เจด้าขด้า พระองคห์เจด้าขด้า ขด้าพระองคห์ทวันั้งหลายไดด้พยากรณห์ในพระนามของพระองคห์มริใชยู่หรมือ และใน
พระนามของพระองคห์ไดด้ขวับผทออกหลายตนมริใชยู่หรมือ และในพระนามของพระองคห์ไดด้กระทสาการงานมหวัศจรรยห์
เปป็นอวันมากมริใชยู่หรมือ’ และในเวลานวันั้นเราจะกลยู่าวยอมรวับแกยู่พวกเขาวยู่า ‘เราไมยู่เคยรยด้จวักพวกเจด้าเลย จงไปเสทยใหด้
พด้นจากเรา พวกเจด้าททที่กระทสาความชวัที่วชด้า”- ขด้อ 21-23

ภวัยอวันตรายนวันั้นใหญยู่หลวงและมทอยยยู่เสมอและเรยู่งดยู่วน เพราะองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าพระเจด้าทรงดลใจคสา
เตมือนนวันั้นใน 2 เปโตร 2:1-3:

“แตยู่มทพวกผยด้พยากรณห์เทจ็จอยยยู่ทยู่ามกลางประชากรดด้วย เชยู่นเดทยวกวับททที่จะมทอาจารยห์เทจ็จอยยยู่ทยู่ามกลางพวก
ทยู่าน ผยด้ซนที่งจะแอบนสาคสาสอนนอกรทตอวันถยกสาปแชยู่งเขด้ามา โดยถนงกวับปฏริเสธองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าผยด้ไดด้ทรงไถยู่พวกเขา
ไวด้ และจะนสาความพรินาศอยยู่างฉวับพลวันมาถนงตนเอง และหลายคนจะตริดตามบรรดาทางแหยู่งการสาปแชยู่งของ
พวกเขา ดด้วยเหตรุคนเหลยู่านทนั้ทางแหยู่งความจรริงจะถยกกลยู่าวรด้าย และเพราะความโลภ พวกเขาจะกลยู่าวคสา
ตลบตะแลงเพมืที่อคด้ากสาไรจากพวกทยู่าน ซนที่งการพริพากษาของพวกเขาเมมืที่อนานมาแลด้ว บวัดนทนั้ไมยู่เนรินชด้า และความ
หายนะของพวกเขากจ็ไมยู่หลวับใหลไป”

2 ยอหห์น ขด้อ 7 ถนง 11 เตมือนเราในทสานองเดทยวกวัน:
“เพราะวยู่าผยด้ลยู่อลวงเปป็นอวันมากไดด้เขด้ามาในโลกแลด้ว ผยด้ซนที่งไมยู่กลยู่าวยอมรวับวยู่าพระเยซยครริสตห์ไดด้เสดจ็จมารวับ

สภาพของเนมืนั้อหนวัง คนนทนั้แหละเปป็นผยด้ลยู่อลวงและเปป็นปฏริปฝกษห์ตยู่อพระครริสตห์ จงระววังพวกทยู่านเองใหด้ดท เพมืที่อพวก
เราจะไดด้ไมยู่สยญเสทยสริที่งเหลยู่านวันั้นททที่พวกเราไดด้กระทสามาแลด้ว แตยู่เพมืที่อพวกเราจะไดด้รวับบสาเหนจ็จเตจ็มททที่ ผยด้ใดกจ็ตามททที่
ละเมริดและไมยู่ดสารงอยยยู่ในหลวักคสาสอนของพระครริสตห์ กจ็ไมยู่มทพระเจด้า ผยด้ใดททที่ดสารงอยยยู่ในหลวักคสาสอนของพระครริสตห์ 
ผยด้นวันั้นกจ็มททวันั้งพระบริดาและพระบรุตร ถด้ามทผยด้ใดมาหาพวกทยู่านและไมยู่นสาหลวักคสาสอนนทนั้มาดด้วย อยยู่ารวับเขาไวด้ใหด้เขด้ามา
ในบด้านของพวกทยู่าน และอยยู่าขอพระเจด้าอวยพรใหด้เขาเลย เพราะวยู่าผยด้ททที่ขอพระเจด้าอวยพรใหด้เขา กจ็เปป็นผยด้เขด้า
สยู่วนในบรรดาการกระทสาชวัที่วรด้ายของเขานวันั้น”

ฉะนวันั้นอยยู่าใหด้ผยด้รวับใชด้แหยู่งขยู่าวประเสรริฐคนใดคริดวยู่าตนเปป็นคนสวัตยห์ซมืที่อหากเขาไมยู่ทสาเหมมือนเปาโล ทสา
อยยู่างททที่เหลยู่านวักเทศนห์ในพระควัมภทรห์ไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้กระทสา-ตสาหนริคสาสอนผริดใด ๆ อยยู่างตรง ๆ บาปของผยด้
พยากรณห์เทจ็จเหลยู่านวันั้นกจ็เลวรด้ายเสทยจนในกาลาเททย 1:8,9 อวัครทยตเปาโลเขทยนไวด้วยู่า “แตยู่ถนงแมด้วยู่าพวกเราเอง 
หรมือทยตสวรรคห์องคห์หนนที่งจากสวรรคห์ ประกาศขยู่าวประเสรริฐอมืที่นใดแกยู่ทยู่านทวันั้งหลาย นอกจากขยู่าวประเสรริฐททที่พวก
เราไดด้ประกาศแกยู่ทยู่านทวันั้งหลายแลด้ว กจ็จงใหด้คนนวันั้นถยกสาปแชยู่ง ตามททที่พวกเราไดด้กลยู่าวไวด้แตยู่กยู่อนแลด้ว บวัดนทนั้
ขด้าพเจด้ากลยู่าวดวังนวันั้นอทกวยู่า ถด้าคนใดคนหนนที่งประกาศขยู่าวประเสรริฐอมืที่นใดแกยู่ทยู่านทวันั้งหลายนอกจากขยู่าวประเสรริฐ
ซนที่งทยู่านทวันั้งหลายไดด้รวับไวด้แลด้ว จงใหด้คนนวันั้นถยกสาปแชยู่ง”

นวัที่นไมยู่ไดด้หมายความวยู่าคนใดททที่มทความเขด้าใจผริดเลจ็กนด้อยเกทที่ยวกวับหลวักคสาสอนหรมือขด้อปฏริบวัตริบางเรมืที่องททที่
สสาควัญนด้อยกวยู่าตด้องเปป็นผยด้พยากรณห์เทจ็จ ขอใหด้เรากลยู่าววยู่า คนเปป็นอวันมากททที่ยสาเกรงพระเจด้าและตามทางของ



พระเจด้าเขด้าใจผริดในเรมืที่องของรยปแบบการใหด้บวัพตริศมา หรมือเรมืที่องการจวัดระเบทยบครริสตจวักร หรมือเรมืที่องความรอดไมยู่
หลรุดหายของผยด้เชมืที่อ หรมืออาจเปป็นเรมืที่องการพยดภาษาตยู่าง ๆ หรมือการชสาระแยกตวันั้งใหด้บรริสรุทธริธิ์ และผยด้ใดททที่ตวันั้งมวัที่นอยยยู่
ในความเชมืที่อแบบครริสเตทยนตามประววัตริศาสตรห์นวันั้น นวัที่นคมือ เขาเชมืที่อ “ความเชมืที่อแหยู่งขยู่าวประเสรริฐนวันั้น” (ฟป. 1:27)
เรากจ็จะตด้องรวักและรวับไวด้ หากเขา “อยู่อนแอในความเชมืที่อนวันั้น…แตยู่มริใชยู่เพมืที่อการโตด้เถทยงตยู่าง ๆ ททที่เตจ็มไปดด้วยขด้อ
สงสวัย” (รม. 14:1) และความเชมืที่อผริด ๆ ของเขาตด้องไดด้รวับการแกด้ไข

แตยู่มทลวัทธริเททยมเทจ็จมากมายททที่สอนผริดในเรมืที่องสสาควัญ ๆ เชยู่น ความเปป็นพระเจด้าของพระครริสตห์, การ
ประสยตริจากหญริงพรหมจารท, การไถยู่โทษโดยพระโลหริตและการไดด้รวับการดลใจของพระควัมภทรห์ และถด้านวักเทศนห์
คนใดเปป็นคนสวัตยห์ซมืที่อ เขากจ็ตด้องมทจรุดยมืนททที่ชวัดเจนซนที่งตยู่อตด้านคนเหลยู่านวันั้นททที่มาพรด้อมกวับศาสนาเททยมเทจ็จตยู่าง ๆ 
อยยู่างครริสเตทยนวริทยาศาสตรห์, Herbert Armstrongism, พวกพยานพระยะโฮวา และลวัทธริอมืที่น ๆ ททที่สอนผริดเกทที่ยว
กวับตวัวตนของพระครริสตห์และการสรินั้นพระชนมห์เพมืที่อไถยู่โทษของพระองคห์ การดลใจและความถยกตด้องของพระควัมภทรห์
และแผนการแหยู่งความรอด

เราไดด้รวับคสาบวัญชาวยู่า “จงพริสยจนห์วริญญาณเหลยู่านวันั้นวยู่าวริญญาณเหลยู่านวันั้นมาจากพระเจด้าหรมือไมยู่” (1 
ยอหห์น 4:1) ทรุกหลวักคสาสอนและทรุกผยด้สอนตด้องถยกพริสยจนห์อยยู่างเขด้มงวดโดยใชด้พระควัมภทรห์เอง ครริสเตทยนทวันั้งหลาย
ตด้องไมยู่ยอมใหด้ตวัวเองตกอยยยู่ภายใตด้อริทธริพลและคสาสอนของคนเหลยู่านวันั้นททที่ไมยู่ยอมรวับขด้อสสาควัญททที่ยริที่งใหญยู่เหลยู่านวันั้น
แหยู่งความเชมืที่อแบบครริสเตทยน เราจะตด้องไมยู่ขอใหด้พระเจด้าอวยพรพวกเขาหรมือรวับพวกเขาเขด้ามาในบด้านของเรา
เกรงวยู่าเราจะตด้องใหด้การสสาหรวับกริจการชวัที่วของพวกเขาดด้วย 2 ยอหห์น 11 กลยู่าว

____________________
ขจ้อ 16-27:

11:16 ขด้าพเจด้าขอกลยู่าวอทกวยู่า อยยู่าใหด้ผยด้ใดคริดวยู่า
ขด้าพเจด้าเปป็นคนเขลา หากคริดวยู่าเปป็น ถนงอยยู่างนวันั้นกจ็
ขอตด้อนรวับขด้าพเจด้าไวด้เหมมือนอยยู่างคนเขลาคนหนนที่ง
เถริด เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้อวดตวัวเองไดด้บด้าง
11:17 สริที่งซนที่งขด้าพเจด้าพยดนวันั้น ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้พยดตาม
อยยู่างองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า แตยู่เหมมือนพยดอยยู่างโงยู่เขลา 
ในความไวด้เนมืนั้อเชมืที่อใจนทนั้แหยู่งการอวด
11:18 โดยเหจ็นวยู่าหลายคนอวดตามเนมืนั้อหนวัง 
ขด้าพเจด้ากจ็จะอวดเชยู่นกวัน
11:19 เพราะวยู่าพวกทยู่านทนเหลยู่าคนเขลาดด้วย
ความยรินดท โดยเหจ็นวยู่าพวกทยู่านเองมทปฝญญา
11:20 เพราะพวกทยู่านทนเอา ถด้าผยด้ใดนสาพวกทยู่าน
เขด้าสยยู่การเปป็นทาส ถด้าผยด้ใดลด้างผลาญพวกทยู่าน ถด้าผยด้
ใดมายนดของของพวกทยู่านไป ถด้าผยด้ใดยกยยู่องตวัวเอง 

ถด้าผยด้ใดตบหนด้าพวกทยู่าน
11:21 ขด้าพเจด้าพยดเกทที่ยวกวับเรมืที่องการเหยทยดหยาม 
ราวกวับวยู่าพวกเราเคยอยู่อนแอ อยยู่างไรกจ็ตาม ใน
แหยู่งหนใดกจ็ตามททที่ผยด้ใดมทใจกลด้า (ขด้าพเจด้าพยดอยยู่างโงยู่
เขลา) ขด้าพเจด้ากจ็มทใจกลด้าเชยู่นกวัน
11:22 พวกเขาเปป็นชาตริฮทบรยหรมือ ขด้าพเจด้ากจ็เปป็น
เหมมือนกวัน พวกเขาเปป็นคนอริสราเอลหรมือ ขด้าพเจด้ากจ็
เปป็นเหมมือนกวัน พวกเขาเปป็นเชมืนั้อสายของอวับราฮวัม
หรมือ ขด้าพเจด้ากจ็เปป็นเหมมือนกวัน
11:23 พวกเขาเปป็นผยด้รวับใชด้ทวันั้งหลายของพระครริสตห์
หรมือ (ขด้าพเจด้าพยดเหมมือนคนโงยู่) ขด้าพเจด้ากจ็เปป็น
มากกวยู่า ในบรรดาการทสางานหนวักกจ็บรริบยรณห์
มากกวยู่า ในบรรดารอยเฆทที่ยนกจ็เกรินขนาด ในการถยก
จสาครุกกจ็ถทที่กวยู่า ในการหวริดตายกจ็บยู่อย ๆ



11:24 จากพวกยริวขด้าพเจด้าไดด้รวับรอยเฆทที่ยนหด้าครวันั้ง 
ๆ ละสามสริบเกด้าทท
11:25 ขด้าพเจด้าถยกทรุบตทดด้วยไมด้เรทยวสามครวันั้ง 
ขด้าพเจด้าถยกเอากด้อนหรินขวด้างครวันั้งหนนที่ง ขด้าพเจด้าเผชริญ
ภวัยเรมือแตกสามครวันั้ง คมืนหนนที่งกวับววันหนนที่งขด้าพเจด้า
ลอยอยยยู่ในทะเล
11:26 ในการเดรินทางบยู่อย ๆ ในการเผชริญภวัยของ
นนั้สาทวันั้งหลาย ในการเผชริญภวัยของพวกโจร ในการ
เผชริญภวัยดด้วยนนั้สามมือชนชาตริของขด้าพเจด้าเอง ในการ

เผชริญภวัยดด้วยนนั้สามมือพวกคนตยู่างชาตริ ในการเผชริญ
ภวัยในนคร ในการเผชริญภวัยในถริที่นทรุรกวันดาร ในการ
เผชริญภวัยในทะเล ในการเผชริญภวัยทยู่ามกลางพวกพทที่
นด้องเททยมเทจ็จ
11:27 ในความเหนจ็ดเหนมืที่อยและความแสนเจจ็บ
ปวด ในการเฝป้าระววังบยู่อย ๆ ในความหริวและความ
กระหาย ในการอดอาหารบยู่อย ๆ ในความหนาว
เหนจ็บและความเปลมือยเปลยู่า

เปาโลเยจ้ยสตริปปัญญาททที่คนเหลล่านจันื้นโอจ้อวด
เหลยู่าผยด้เชมืที่อใหมยู่ททที่เมมืองโครรินธห์ไดด้ตวันั้งตวัววยู่าเปป็นผยด้มทปฝญญามาก (ขด้อ 19) คนเหลยู่านวันั้นททที่เมมืองโครรินธห์ “ผยอง

ขนนั้น” (1 คร. 4:18; 5:2) พวกเขาโอด้อวดตวัวเองขณะททที่ยวังอยยยู่ในบาปตยู่อไป (1 คร. 5:6) พวกเขาคริดวยู่าตวัวเองเปป็นผยด้
มวัที่งมทและไดด้ครองราชยห์ดรุจกษวัตรริยห์แลด้ว (1 คร. 4:8) พวกเขาถมือวยู่าตวัวเองมทปฝญญาขณะททที่เปาโลถยกรวังเกทยจและถยก
ทสาใหด้เปป็น “เหมมือนสริที่งโสโครกแหยู่งแผยู่นดรินโลก และเหมมือนสริที่งสกปรกของสริที่งสารพวัด…” (1 คร. 4:10-13) ใชยู่แลด้ว
เปาโลเปป็น “คนโงยู่เขลาเพราะเหจ็นแกยู่พระครริสตห์” (1 คร. 4:10)

ฉะนวันั้นบวัดนทนั้เขาจนงรวับสยู่วนนวันั้นราวกวับวยู่าเขาเปป็นคนโงยู่ นทที่เทยู่ากวับเขากลยู่าววยู่า “ฉะนวันั้นพวกทยู่านคริดวยู่า
ขด้าพเจด้าเปป็นคนโงยู่หรมือ?” (ขด้อ 16) เขาพยดถนงตวัวเองในฐานะคนโงยู่คนหนนที่งในขด้อ 16,17,19,21,23 ดวังนวันั้นภายใตด้
การแฝงของการโอด้อวดแบบคนโงยู่ เปาโลจนงแสดงใหด้เหจ็นจรริง ๆ ถนงความมมืดบอดของพวกเขาและความชวัที่วของ
พวกเขาในการถยกนสาใหด้หลงผริดโดยพวกครยสอนเทจ็จ พวกผยด้พยากรณห์เทจ็จอยากนสาเขาใหด้ตกเปป็นทาสตยู่อพระราช
บวัญญวัตริดด้านพริธทการ เขาคงตด้องยมืนกรานททที่จะไดด้เงรินของพวกเขา เขาคงตด้องยกยยู่องตวัวเอง เขาคงตด้องตบหนด้าพวก
เขา (ขด้อ 20) ดวังนวันั้นเปาโลจนงกลยู่าววยู่าเขากจ็จะอวดเชยู่นกวัน หากเขาดยเหมมือนเปป็นคนโงยู่เขลา และเขากจ็จะมทใจกลด้า

“สริที่งซนที่งขด้าพเจด้าพยดนวันั้น ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้พยดตามอยยู่างองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า” (ขด้อ 17) นวัที่นไมยู่ไดด้หมายความวยู่า
ถด้อยคสาในททที่นทนั้ไมยู่ไดด้รวับการดลใจ แตยู่หมายความวยู่าคสาแกด้ตยู่างของเปาโลเพมืที่อตวัวเองตรงนทนั้ไมยู่ใชยู่เปป็นแบบททที่พระเยซย
เจด้าประทานใหด้ ไมยู่ไดด้ตามแบบอยยู่างททที่พระเยซยเจด้าทรงวางไวด้บนแผยู่นดรินโลก พระเยซยมริไดด้ทรงตวันั้งตด้นททที่จะพริสยจนห์
ตวัวเอง และเมมืที่อพวกฟารริสทและคนอมืที่น ๆ ขอจากพระองคห์วยู่า “แสดงหมายสสาควัญใหด้พวกเราดยสริ” นวัที่นคมือ แสดง
หลวักฐานเกทที่ยวกวับความเปป็นพระเจด้าของพระองคห์และหลวักฐานททที่มาจากพระเจด้า พระองคห์กจ็ตรวัสแกยู่พวกเขาวยู่า
 “จะไมยู่โปรดใหด้หมายสสาควัญแกยู่มวันเลย เวด้นไวด้แตยู่หมายสสาควัญของโยนาหห์ศาสดาพยากรณห์” เหมมือนอยยู่างททที่โย
นาหห์อยยยู่ในทด้องปลาวาฬนวันั้นสามววันและออกมา หลวังจากสามววันในใจกลางของแผยู่นดรินโลกพระองคห์กจ็จะทรงคมืน
พระชนมห์ (มธ. 12:39,40; มธ. 16:4) ดยกรณทททที่คลด้ายกวันใน 1 โครรินธห์ 7:12 ททที่เปาโลไดด้รวับการดลใจใหด้กลยู่าววยู่า
 “แตยู่สสาหรวับคนอมืที่นนวันั้น ขด้าพเจด้าขอกลยู่าว ไมยู่ใชยู่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้า…” นวัที่นคมือ พระเยซยเจด้าในงานรวับใชด้ของ
พระองคห์บนแผยู่นดรินโลกมริไดด้ประทานคสาบวัญชาเดทยวกวันนทนั้ในพระกริตตริครุณสทที่เลยู่มนวันั้น ถนงแมด้วยู่ามวันไดด้รวับการดลใจ
จากพระเจด้าอยยู่างชวัดเจนในกรณทนวันั้นกจ็ตาม เชยู่นเดทยวกวับคสากลยู่าวของเขาตรงนทนั้ในขด้อ 17 การเปปิดเผยใหมยู่กจ็ไดด้รวับ



การดลใจจากพระเจด้าอยยู่างแนยู่นอนพอ ๆ กวับการเปปิดเผยนวันั้นซนที่งพระเยซยอาจตรวัสถนงไปแลด้วในพระกริตตริครุณสทที่เลยู่ม
นวันั้น

เราตด้องไมยู่ลมืมมาตรฐานนวันั้นเดจ็ดขาดซนที่งเปาโลไดด้รวับการดลใจใหด้ประกาศอยยู่างชวัดเจนใน 1 โครรินธห์ 
2:12,13:

“บวัดนทนั้ พวกเราไดด้รวับแลด้ว ไมยู่ใชยู่วริญญาณของโลก แตยู่เปป็นพระวริญญาณซนที่งมาจากพระเจด้า เพมืที่อพวกเราจะ
ไดด้ทราบสริที่งตยู่าง ๆ ททที่พระเจด้าไดด้โปรดประทานโดยไมยู่คริดคยู่าแกยู่พวกเรา ซนที่งสริที่งเหลยู่านวันั้นพวกเรากจ็กลยู่าวเชยู่นกวัน ไมยู่ใชยู่
ดด้วยบรรดาถด้อยคสาซนที่งปฝญญาของมนรุษยห์สวัที่งสอน แตยู่ซนที่งพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์ทรงสวัที่งสอน โดยเปรทยบเททยบสริที่งทวันั้ง
หลายททที่อยยยู่ฝฝ่ายจริตวริญญาณกวับเรมืที่องฝฝ่ายจริตวริญญาณ”

ครยสอนเทจ็จคนใดเหลยู่านทนั้มทใจกลด้าหรมือ? เอาลยู่ะ เปาโลกจ็มทใจกลด้าเชยู่นกวัน พวกเขาเปป็นคนฮทบรยหรมือ? เขากจ็
เปป็น เขากลยู่าวไวด้ในฟปีลริปปปี 3:4-6:

“ถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้าอาจมทความไวด้เนมืนั้อเชมืที่อใจในเนมืนั้อหนวังเชยู่นกวัน ถด้าคนอมืที่นคริดวยู่าเขามทเหตรุททที่จะวางใจในเนมืนั้อ
หนวัง ขด้าพเจด้ากจ็มทมากกวยู่า ไดด้เขด้าสรุหนวัตในววันททที่แปด เปป็นเชมืนั้อสายของคนอริสราเอล เปป็นเผยู่าเบนยามริน เปป็นชนชาตริ
ฮทบรยเกริดจากชาวฮทบรย ในดด้านพระราชบวัญญวัตริกจ็อยยยู่ในคณะฟารริสท ในดด้านความกระตมือรมือรด้นกจ็ไดด้ขยู่มเหงครริสตจวักร 
ในดด้านความชอบธรรมซนที่งมทอยยยู่ในพระราชบวัญญวัตริ กจ็ไรด้ททที่ตริ”

คนอมืที่นเปป็นผยด้รวับใชด้ของพระครริสตห์หรมือ? เปาโลเปป็นยริที่งกวยู่านวันั้น โดยมาตรฐานเหลยู่านวันั้นททที่ตวัวเขาเองไดด้รวับ
การดลใจใหด้เขทยนใน 2 โครรินธห์ 6:4-10 เขาไดด้พริสยจนห์ตวัวเองแลด้ววยู่าเปป็นผยด้รวับใชด้ททที่ดทคนหนนที่งของพระเยซยครริสตห์: “ใน
การทสางานหนวักกจ็บรริบยรณห์มากกวยู่า และการถยกเฆทที่ยนเกรินขนาด ตริดครุกถทที่กวยู่า ในความตายบยู่อย ๆ” ผยด้พยากรณห์
เทจ็จคนไหนเลยู่าอยากททที่จะเททยบกวับหลวักฐานนวันั้น: ททที่วยู่าเขาเปป็นททที่ชอบพระทวัยพระเจด้า ททที่วยู่าเขาเปป็นผยด้ไดด้รวับการเจริม
ของพระเจด้า ไมยู่เหจ็นแกยู่ตวัวและเปป็นผยด้ททที่เตจ็มเปปีฝั่ยมดด้วยพระวริญญาณ?

จงระลนกถนงความเปป็นสรุขนวันั้น: “บรรดาผยด้ททที่ถยกขยู่มเหงเพราะเหจ็นแกยู่ความชอบธรรมยยู่อมไดด้รวับพร ดด้วยวยู่า
อาณาจวักรแหยู่งสวรรคห์เปป็นของพวกเขา” (มธ. 5:10) อวัครทยตเปาโลสมควรไดด้รวับการฟฟฟื้นคมืนชทพอวันเปปีฝั่ยมสงยู่าราศท
แลด้ว เราไมยู่ประหลาดใจกวับคสาสรรเสรริญอวันเปปีฝั่ยมดด้วยชวัยชนะนวันั้นเมมืที่อเขาเขทยนถนงทริโมธทวยู่า “เพราะวยู่าบวัดนทนั้ขด้าพเจด้า
พรด้อมททที่จะถยกถวายเปป็นเครมืที่องบยชาแลด้ว และเวลาแหยู่งการจากไปของขด้าพเจด้านวันั้นใกลด้จะถนงแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้สยด้รบ
ในการตยู่อสยด้อวันดทแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้กระทสาการวริที่งแขยู่งของขด้าพเจด้าใหด้สสาเรจ็จแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้รวักษาความเชมืที่อนวันั้นไวด้
แลด้ว ตยู่อจากนทนั้ มทมงกรุฎแหยู่งความชอบธรรมเกจ็บไวด้สสาหรวับขด้าพเจด้าแลด้ว” (2 ทธ. 4:6-8)

คงจะดทสสาหรวับเราทรุกคนททที่จะอยู่านขด้อ 23 ถนง 27 ซนั้สาแลด้วซนั้สาอทก และพริจารณาบยู่อย ๆ ถนงการดสาเนรินชทวริต
อวันสงบสรุขของเรา ชทวริตททที่ปลอดภวัยและแสนสบายของเรา และเปรทยบเททยบสริที่งเหลยู่านทนั้กวับวริธทททที่อวัครทยตเปาโลรวับใชด้
พระเยซยเจด้า

______________

ขจ้อ 28-33:



11:28 นอกจากสริที่งเหลยู่านวันั้นททที่อยยยู่ภายนอกแลด้ว สริที่ง
ซนที่งมายวังขด้าพเจด้าทรุกววัน ๆ คมือความหยู่วงพะวงททที่มทตยู่อ
ครริสตจวักรทวันั้งปวง
11:29 ผยด้ใดเปป็นคนอยู่อนกสาลวังและขด้าพเจด้าไมยู่อยู่อน
กสาลวัง ผยด้ใดถยกทสาใหด้สะดรุดและขด้าพเจด้าไมยู่เปป็นทรุกขห์
เปป็นรด้อน
11:30 ถด้าขด้าพเจด้าจสาเปป็นตด้องอวด ขด้าพเจด้ากจ็จะอวด
เรมืที่องสริที่งทวันั้งหลายซนที่งเกทที่ยวกวับบรรดาความอยู่อนกสาลวัง
ของขด้าพเจด้า
11:31 พระเจด้าและพระบริดาของพระเยซยครริสตห์องคห์

พระผยด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ผยด้ซนที่งทรงไดด้รวับการถวาย
สาธรุการเปป็นนริตยห์ ทรงทราบวยู่า ขด้าพเจด้าไมยู่มรุสา
11:32 ในเมมืองดามวัสกวัสผยด้วยู่าราชการเมมืองใตด้อสานาจ
ของกษวัตรริยห์อาเรทวัส ไดด้เฝป้าเมมืองดามวัสกวัสไวด้ดด้วย
กองทหารรวักษาการณห์ โดยปรารถนาททที่จะจวับตวัว
ขด้าพเจด้า
11:33 และขด้าพเจด้าถยกหยยู่อนลงขด้างกสาแพงใน
กระบรุงใหญยู่ออกมาทางหนด้าตยู่าง และไดด้พด้นจากมมือ
ของเขา

ความหล่วงพะวงททที่มทตล่อครริสตจจักรทจันื้งปวง
คงจะดทททที่ครุณจะดยผยู่านจดหมายฝากทรุกฉบวับของเปาโลและเหจ็นวยู่าครุณจะอธริษฐานตามรายการอธริษฐาน

ประจสาววันของเขาไดด้หรมือไมยู่ เขาเขทยนไปถนงเหลยู่าวริสรุทธริชนในกรรุงโรมผยด้ซนที่งเขาไมยู่เคยเหจ็นหนด้าวยู่า “ขด้าพเจด้าไดด้เอยู่ย
ถนงพวกทยู่านเสมอในการอธริษฐานทวันั้งหลายของขด้าพเจด้าอยยู่างไมยู่หยรุดหยยู่อน” (รม. 1:9)

เขากลยู่าวถนงครริสเตทยนชาวโครรินธห์เหลยู่านทนั้วยู่า “ขด้าพเจด้าขอบพระครุณพระเจด้าของขด้าพเจด้าเสมอเพมืที่อพวก
ทยู่าน” (1 คร. 1:4) และเขาเขทยนถนงพวกเขา “จากความทรุกขห์มากมายและความปวดรด้าวแหยู่งใจ” (2 คร. 2:4) 
และ “บวัดนทนั้ขด้าพเจด้าอธริษฐานตยู่อพระเจด้าวยู่า พวกทยู่านจะไมยู่กระทสาความชวัที่วรด้ายใด ๆ เลย” (2 คร. 13:7)

เขาเขทยนถนงชาวแควด้นกาลาเททยวยู่า “ลยกเลจ็ก ๆ ของขด้าพเจด้าเออ๋ย ผยด้ซนที่งขด้าพเจด้าเจจ็บปวดในการใหด้กสาเนริด
อทกจนกวยู่าพระครริสตห์จะไดด้ทรงกยู่อรยู่างขนนั้นในพวกทยู่าน” (กท. 4:19)

เขาเขทยนถนงเหลยู่าวริสรุทธริชนททที่เมมืองเอเฟซวัสวยู่า “ขด้าพเจด้า…ไมยู่หยรุดเลยททที่จะขอบพระครุณเพราะทยู่านทวันั้ง
หลาย โดยกลยู่าวถนงพวกทยู่านในคสาอธริษฐานของขด้าพเจด้า” (อฟ. 1:16)

เปาโลขอบครุณพระเจด้าเพราะชาวฟปีลริปปปี: “ในทรุกคสาอธริษฐานของขด้าพเจด้าเผมืที่อพวกทยู่านทรุกคน กจ็ไดด้ทยล
ขอดด้วยความยรินดทเสมอ” (ฟป. 1:4)

เขาเขทยนถนงชาวโคโลสทวยู่าเขาขอบครุณพระเจด้า “โดยอธริษฐานเพมืที่อทยู่านทวันั้งหลายเสมอ” (คส. 1:3)
เพมืที่อชาวเธสะโลนริกาเชยู่นกวัน เขา “ขอบพระครุณพระเจด้าเพราะพวกทยู่านเสมอ โดยกลยู่าวถนงพวกทยู่านใน

บรรดาคสาอธริษฐานของพวกเรา” (1 ธส. 1:2)
เขาเขทยนถนงทริโมธทวยู่า “ขด้าพเจด้าไดด้ระลนกถนงทยู่านในคสาอธริษฐานทวันั้งหลายของขด้าพเจด้ามริไดด้หยรุดหยยู่อนทวันั้ง

กลางคมืนและกลางววัน” (2 ทธ. 1:3)
และเขาเขทยนถนงฟปีเลโมนวยู่า “ขด้าพเจด้าขอบพระครุณพระเจด้าของขด้าพเจด้า โดยเอยู่ยถนงทยู่านเสมอในคสา

อธริษฐานตยู่าง ๆ ของขด้าพเจด้า” (ฟม. 4)
ครุณเหจ็นไหมวยู่าเปาโลหมายความวยู่าอะไรเมมืที่อเขากลยู่าววยู่า “ความหยู่วงพะวงททที่มทตยู่อครริสตจวักรทวันั้งปวง”? 

เมมืที่อใดกจ็ตามททที่ครริสเตทยนคนใดอยู่อนแอ เปาโลกจ็เปป็นทรุกขห์ใจและมทภาระเกทที่ยวกวับมวัน ถด้าผยด้ใดสะดรุดหรมือถยกทสาใหด้ไมยู่



สบายใจ เขากจ็เปป็นทรุกขห์รด้อนในความเดมือดดาลอวันบรริสรุทธริธิ์ตยู่อการทสาผริดนวันั้น เปาโลมองกลวับไปและเลยู่ายด้อนดด้วย
ความชมืที่นบานถนงเวลานวันั้นในเมมืองดามวัสกวัสเมมืที่อเขาแทบหนทเอาชทวริตไมยู่รอด เขาโอด้อวดในขด้อเทจ็จจรริงททที่วยู่าพระเจด้า
ทรงนวับวยู่าเขาคยยู่ควรททที่จะทนทรุกขห์

2 โครรินธธ 12



ขจ้อ 1-6:
12:1 แนยู่นอนวยู่าไมยู่เปป็นประโยชนห์อวันใดสสาหรวับ
ขด้าพเจด้าเลยททที่จะตด้องอวด ขด้าพเจด้าจะกลยู่าวถนง
บรรดานริมริตและการเปปิดเผยตยู่าง ๆ ขององคห์พระผยด้
เปป็นเจด้า
12:2 ขด้าพเจด้าไดด้รยด้จวักชายคนหนนที่งในพระครริสตห์เมมืที่อ
กวยู่าสริบสทที่ปปีมาแลด้ว (ไมยู่วยู่าในรยู่างกาย ขด้าพเจด้าไมยู่
สามารถบอกไดด้ หรมือไมยู่วยู่านอกรยู่างกาย ขด้าพเจด้าไมยู่
สามารถบอกไดด้ พระเจด้าทรงทราบ) คนเชยู่นนวันั้นไดด้
ถยกรวับขนนั้นไปยวังสวรรคห์ชวันั้นททที่สาม
12:3 และขด้าพเจด้าไดด้รยด้จวักชายเชยู่นนวันั้น (ไมยู่วยู่าใน
รยู่างกายหรมือนอกรยู่างกาย ขด้าพเจด้าไมยู่สามารถบอก
ไดด้ พระเจด้าทรงทราบ)

12:4 วยู่าเขาไดด้ถยกรวับขนนั้นไปยวังเมมืองบรมสรุขเกษม
อยยู่างไร และไดด้ยรินบรรดาถด้อยคสาททที่ไมยู่สามารถ
บรรยายไดด้ ซนที่งการททที่มนรุษยห์คนใดจะเอยู่ยนวันั้นกจ็ทรง
หด้ามไวด้
12:5 เกทที่ยวกวับคนเชยู่นนวันั้นขด้าพเจด้าจะอวด แตยู่เกทที่ยว
กวับตวัวขด้าพเจด้าเอง ขด้าพเจด้าจะไมยู่อวดเลย แตยู่ใน
บรรดาความอยู่อนกสาลวังของขด้าพเจด้า
12:6 เพราะถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้าปรารถนาททที่จะอวด 
ขด้าพเจด้ากจ็จะไมยู่เปป็นคนเขลา เพราะขด้าพเจด้าจะพยด
ความจรริง แตยู่บวัดนทนั้ขด้าพเจด้าระงวับไวด้ เกรงวยู่าผยด้ใดจะ
คริดเกทที่ยวกวับขด้าพเจด้าเกรินกวยู่าซนที่งเขาเหจ็นวยู่าขด้าพเจด้า
เปป็น หรมือททที่เขาไดด้ยรินเกทที่ยวกวับขด้าพเจด้า

นริมริตและการเปปิดเผยแหล่งสวรรคธของเปาโล
พระเจด้าทรงกระทสากริจกวับอวัครทยตทยู่านนทนั้อยยู่างอวัศจรรยห์ เมมืที่อไดด้รวับความรอดบนถนนไปเมมืองดามวัสกวัส 

(กริจการ 9:1-7) เขาไดด้เหจ็นพระเยซยผยด้ทรงคมืนพระชนมห์แลด้วดรุจคน ๆ หนนที่งททที่ “คลอดกยู่อนกสาหนด” (1 คร. 15:8) 
นวัที่นคมือ กยู่อนเวลาปกตรินวันั้นเมมืที่อการเปป็นขนนั้นจากตายนวันั้นมาถนงเมมืที่อเราทรุกคนจะเหจ็นพระครริสตห์ แมด้กระทวัที่งตอนนวันั้น
เปาโลกจ็มทความปรารถนาททที่จะเตจ็มเปปีฝั่ยมดด้วยพระวริญญาณจนเขาอธริษฐานและอดอาหารนานสามววัน คสาอธริษฐาน
ของเขาไดด้รวับคสาตอบเมมืที่ออานาเนทยมาวางมมือบนเขา “เพมืที่อทยู่านจะไดด้รวับการมองเหจ็นของทยู่าน และเพมืที่อจะเตจ็ม
เปปีฝั่ยมดด้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์” (กริจการ 9:17) พระเจด้าทรงบอกอานาเนทยลยู่วงหนด้าแลด้ววยู่า “จงไปตามทางของ
เจด้าเถริด เพราะวยู่าคนนวันั้นเปป็นภาชนะททที่ทรงเลมือกสรรไวด้แลด้วสสาหรวับเรา เพมืที่อจะนสานามของเราไปตยู่อหนด้าพวกคน
ตยู่างชาตริ และบรรดากษวัตรริยห์ และลยกหลานของอริสราเอล” (กริจการ 9:15) ดวังนวันั้นมวันจนงถยกเจตนาไวด้แลด้วและเกริด
ขนนั้นจรริงททที่วยู่างานรวับใชด้ของเปาโลมทขอบเขตกวด้างไกลกวยู่าอวัครทยตคนอมืที่นใด และมวันครอบงสาเหตรุการณห์ในพระ
ควัมภทรห์ตวันั้งแตยู่กริจการ 12 เปป็นตด้นมา ฉะนวันั้นเราควรคาดหววังการเปปิดเผยแสนอวัศจรรยห์และการทนทรุกขห์และสริทธริ
อสานาจททที่ประทานใหด้แกยู่อวัครทยตทยู่านนทนั้ “บรริบยรณห์ในการทสางานหนวัก” มากกวยู่าคนอมืที่น ๆ ทรุกคน ทนทรุกขห์มากกวยู่า 
ไปไกลกวยู่าและเขด้าถนงผยด้คนมากกวยู่าดด้วยขยู่าวประเสรริฐนวันั้น

“ขด้าพเจด้าไดด้รยด้จวักชายคนหนนที่งในพระครริสตห์” (ขด้อ 2,3,4) เขาพยดถนงตวัวเองในคสาสรรพนามบรุรรุษททที่สาม
ไหม? เราคริดวยู่าใชยู่

“เมมืที่อกวยู่าสริบสทที่ปปีมาแลด้ว” ลสาดวับเหตรุการณห์ของ Ussher ระบรุวยู่าจดหมายฉบวับนทนั้ถยกเขทยนเมมืที่อประมาณปปี 
ค.ศ. 60 เมมืที่อกวยู่า “สริบสทที่ปปีมาแลด้ว” คงจะตรงกวับการเดรินทางแบบมริชชวันนารทรอบแรกของเปาโลกวับบารนาบวัส 
เมมืที่อประมาณปปี ค.ศ. 45 หรมือ 46 นยู่าจะททที่เมมืองเดอรห์บทหรมือเมมืองลริสตรา ดยเหมมือนเปป็นไปไดด้มาก ๆ วยู่านริมริตเหลยู่า
นวันั้นททที่ถยกกลยู่าวถนงถยกประทานใหด้เมมืที่อเปาโลถยกหรินขวด้างททที่เมมืองลริสตราและถยกลากออกไปนอกเมมืองเพราะคริดวยู่า



ตายแลด้ว เราจนงอนรุมานวยู่าในตอนนวันั้นจริตวริญญาณของเขาถยกพาไปสวรรคห์ชวัที่วครยยู่และไดด้เหจ็นและไดด้ยรินสริที่งตยู่าง ๆ ททที่
มหวัศจรรยห์และงดงามเหลมือเกรินจนเขาไมยู่ไดด้รวับอนรุญาตใหด้บอกเลยู่าสริที่งเหลยู่านวันั้น เราไมยู่ประหลาดใจททที่ในภายหลวัง
เขามวักจะมท “ความปรารถนาททที่จะจากไป และอยยยู่กวับพระครริสตห์ ซนที่งประเสรริฐกวยู่ามากนวัก” (ฟป. 1:23) นวัที่นอาจ
อธริบายดด้วยถนงการททที่เขา “ทราบความนยู่าเกรงขามขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า พวกเราจนงชวักชวนคนทวันั้งหลาย” (2 คร.
5:11)

ไดด้เหลมือบมองสวรรคห์! เปป็นครวันั้งคราวครริสเตทยนบางคนททที่ใกลด้ตายบอกเลยู่าถนงสงยู่าราศทททที่เขาหรมือเธอเรริที่มททที่
จะมองเหจ็น บริดาของแมยู่เลทนั้ยงของผม ไมยู่กทที่ชวัที่วโมงกยู่อนจากโลกนทนั้ไป ไดด้ยรินและพยดถนงดนตรทททที่ไพเราะมากททที่สรุดโดย
ไมยู่หยรุด! D. L. Moody กลยู่าววยู่า “สวรรคห์เปปิดออก โลกถอยไป นทที่เปป็นววันสวมมงกรุฎของฉวัน!” ขณะใกลด้จะสรินั้นลม 
ครุณแมยู่สรุดททที่รวักของผมใหด้ทรุกคนททที่อยยยู่ใกลด้ทยู่านรวับปากวยู่าพวกเขาจะไปพบกวับทยู่านในสวรรคห์ จากนวันั้นทยู่านกจ็ถาม
ลยกพทที่ลยกนด้องของผมวยู่า “จอรห์เจทย หนยชยู่วยเลยู่นดนตรทและรด้องเพลงใหด้ปป้าหนยู่อยไดด้ไหม?”

“อยากใหด้หนยรด้องเพลงอะไรคะ ปป้าเซดทนั้?” หญริงสาวนนั้สาตานองหนด้าถาม
“รด้องเพลง ‘ความเชมืที่อศริษยห์พระเยซย ตวันั้งอยยยู่บนโอวาทพระองคห์ ทรงประสาทเปป็นรากฐานความศรวัทธา!’”

และลยกพทที่ลยกนด้องของผมกจ็เลยู่นเพลงนทนั้โดยใชด้เครมืที่องดนตรทชรินั้นเลจ็กประจสากระทยู่อมและรด้องเพลงดด้วยเสทยงสวัที่นเครมือ 
ครุณแมยู่ของผมปรบมมือททที่ซยบผอมและไรด้เรทที่ยวแรงของทยู่าน ชมืที่นบานและรด้องวยู่า “ฉวันเหจ็นพระเยซยและลยกนด้อยของ
ฉวันแลด้วตอนนทนั้!” จากนวันั้นทยู่านกจ็ลยู่วงหลวับไป ผมรยด้วยู่าตอนนวันั้นทยู่านไมยู่ไดด้เพด้อแตยู่วยู่าทยู่านไดด้เหจ็นพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดและ
ลยกนด้อยททที่จากไปของทยู่านจรริง ๆ

ดวังนวันั้นเปาโลจนงไดด้เหจ็นนริมริตแหยู่งสวรรคห์ ไดด้รวับการเปปิดเผยตยู่าง ๆ ททที่เตรทยมเขาใหด้พรด้อมสสาหรวับสริทธริ
อสานาจแบบอวัครทยตของเขา การทนทรุกขห์และความแนยู่ใจตยู่าง ๆ ของเขา

________________
ขจ้อ 7-10:

12:7 และเกรงวยู่าขด้าพเจด้าจะถยกยกชยจนเกรินขนาด
โดยทางการเปปิดเผยอวันมากมายนวันั้น ขด้าพเจด้ากจ็ไดด้รวับ
หนามอวันหนนที่งในเนมืนั้อหนวัง เปป็นทยตของซาตานเพมืที่อ
คอยทรุบตทขด้าพเจด้า เกรงวยู่าขด้าพเจด้าจะถยกยกชยจนเกริน
ขนาด
12:8 เพราะสริที่งนทนั้ ขด้าพเจด้าจนงไดด้วริงวอนองคห์พระผยด้
เปป็นเจด้าถนงสามครวันั้ง เพมืที่อขอใหด้มวันไปเสทยจากขด้าพเจด้า
12:9 และพระองคห์ไดด้ตรวัสกวับขด้าพเจด้าวยู่า “พระครุณ
ของเรากจ็มทพอสสาหรวับเจด้าเสมอ เพราะฤทธริธิ์เดชของ

เรากจ็ถยกทสาใหด้สสาเรจ็จครบถด้วนในความอยู่อนแอ” เหตรุ
ฉะนวันั้นขด้าพเจด้าจนงยรินดทมากททที่สรุดททที่จะอวดในบรรดา
ความอยู่อนแอของขด้าพเจด้า เพมืที่อฤทธริธิ์เดชของพระ
ครริสตห์จะไดด้สถริตอยยยู่บนขด้าพเจด้า
12:10 เหตรุฉะนวันั้นขด้าพเจด้าจนงปปีตริยรินดทในบรรดา
ความอยู่อนแอ ในการถยกดยู่าวยู่าทวันั้งหลาย ในบรรดา
ความขวัดสน ในการถยกขยู่มเหงตยู่าง ๆ ในบรรดา
ความกวังวลใจเพราะเหจ็นแกยู่พระครริสตห์ เพราะวยู่า
ขด้าพเจด้าอยู่อนแอเมมืที่อใด ขด้าพเจด้ากจ็แขจ็งแรงเมมืที่อนวันั้น

หนามในเนมืนื้อของเปาโล
คน ๆ หนนที่งอยากเปป็นเหมมือนพระครริสตห์มากเทยู่าไร เขากจ็ตด้องทนทรุกขห์มากเทยู่านวันั้น ดด้วยวยู่าเขา “เรทยนรยด้

ความเชมืที่อฟฝง โดยสริที่งเหลยู่านวันั้นซนที่งเขาไดด้ทนเอา” (ฮบ. 5:8) มทพระสวัญญาหนนที่งใน 2 ทริโมธท 2:12 วยู่า “ถด้าพวกเราทน



ความทรุกขห์ยาก พวกเรากจ็จะครอบครองรยู่วมกวับพระองคห์ดด้วย” และในโรม 8:17 “...ถด้าหากวยู่าพวกเราทนทรุกขห์
ดด้วยกวันกวับพระองคห์ พวกเรากจ็จะไดด้สงยู่าราศทดด้วยกวันกวับพระองคห์ดด้วย”

“เกรงวยู่าขด้าพเจด้าจะถยกยกชยจนเกรินขนาด…” (ขด้อ 7) บยู่อยครวันั้งพระเจด้า ในความรวักเมตตา อาจทรง
ปกปป้องเราจากบาปโดยความทรุกขห์ยากบางอยยู่าง บรุตรนด้อยหลงหายผยด้นวันั้นไมยู่มททาง “สสานนกตวัว” จนกระทวัที่งความ
อดอยากและความขวัดสนเขด้ามา (ลยกา 15:17) พระเจด้าทรงทสาใหด้กษวัตรริยห์เนบยควัดเนสซารห์ผยด้เยยู่อหยริที่งตกตที่สาเมมืที่อเขา
หยริที่งผยองจนกระทวัที่งเขาทราบวยู่าองคห์ผยด้สยงสรุดทรงปกครองบรรดาประชาชาตริและทรงตวันั้งเหลยู่าผยด้ครอบครองและ
ปลดพวกเขาลง (ดนล. 5:21)

เราไดด้รวับคสาบวัญชาวยู่า
“พทที่นด้องของขด้าพเจด้า จงเอาพวกศาสดาพยากรณห์ ผยด้ไดด้กลยู่าวในพระนามขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้า เปป็นแบบ

อยยู่างแหยู่งการทนทรุกขห์ความเจจ็บปวดและแหยู่งความอดทน ดยเถริด พวกเรานวับวยู่าคนเหลยู่านวันั้นททที่สยด้ทนกจ็เปป็นสรุข พวก
ทยู่านไดด้ยรินเกทที่ยวกวับความอดทนของโยบ และไดด้เหจ็นททที่สรุดปลายขององคห์พระผยด้เปป็นเจด้าแลด้ววยู่า องคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
นวันั้นทรงเปปีฝั่ยมดด้วยความสงสาร และพระเมตตาอยู่อนโยนสวักเทยู่าใด”- ยก. 5:10,11 

หนามของเปาโลคมืออะไร? คสาวยู่าหนามในคสาภาษากรทกคมือ สคด้อลอพสห์ ซนที่งเปป็นเหมมือนสริที่วหรมือเสทนั้ยนขนาด
ใหญยู่มากกวยู่า มวันอยยยู่ในรยู่างกายของเขา เราคริดวยู่ามวันเปป็นความปวดรด้าวฝฝ่ายรยู่างกาย นยู่าจะเปป็นการมองเหจ็นททที่แยยู่
ลง เขาเคยถยกทสาใหด้ตาบอดชวัที่วคราวโดยแสงสวยู่างจด้านวันั้นจากสวรรคห์ตอนททที่เขาไดด้รวับความรอด (กริจการ 9:8; 
กริจการ 20:1-6) เขาเตมือนใจครริสเตทยนชาวแควด้นกาลาเททยวยู่า

“พวกทยู่านทราบวยู่า โดยความอยู่อนกสาลวังแหยู่งเนมืนั้อหนวัง ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐแกยู่พวกทยู่านใน
ตอนแรก และการทดลองของขด้าพเจด้าซนที่งอยยยู่ในเนมืนั้อหนวังของขด้าพเจด้า พวกทยู่านกจ็ไมยู่ไดด้ดยหมริที่นหรมือปฏริเสธเลย แตยู่
ไดด้ตด้อนรวับขด้าพเจด้าเหมมือนกวับวยู่าเปป็นทยตสวรรคห์องคห์หนนที่งของพระเจด้า คมือเหมมือนกวับวยู่าเปป็นพระเยซยครริสตห์เลยดด้วย
ซนั้สา ความปลมืนั้มใจททที่พวกทยู่านไดด้กลยู่าวถนงนวันั้นอยยยู่ททที่ไหนแลด้ว เพราะขด้าพเจด้าเปป็นพยานใหด้พวกทยู่านไดด้วยู่า ถด้าเปป็นไปไดด้
พวกทยู่านกจ็คงจะคววักตาของพวกทยู่านออก และใหด้ดวงตานวันั้นแกยู่ขด้าพเจด้าไปแลด้ว”- กท. 4:13-15

นวัที่นบยู่งบอกวยู่า “การทดลองในเนมืนั้อหนวัง” ของเขาเกริดขนนั้นกวับดวงตาของเขา และในกาลาเททย 6:11 เขา
กลยู่าววยู่า “พวกทยู่านกจ็เหจ็นตวัวอวักษรททที่ขด้าพเจด้าไดด้เขทยนถนงพวกทยู่านดด้วยมมือของขด้าพเจด้าเองวยู่า ตวัวใหญยู่ขนาดไหน” 

แนยู่นอนวยู่าเราไมยู่ทราบวยู่าหนามในเนมืนั้อนวันั้นคมืออะไรและนวัที่นกจ็ดทแลด้วททที่เราไมยู่รยด้ เพราะไมยู่วยู่าเราคนใดจะมท
หนามอะไรกจ็ตาม ความอยู่อนแอใดกจ็ตาม โรคภวัยใดกจ็ตาม การทดลองใดกจ็ตามในเนมืนั้อหนวัง ขอบครุณพระเจด้า ททที่
พระครุณของพระองคห์นวันั้นเพทยงพอ และเราทราบไดด้วยู่าพระเจด้าทรงใหด้เรมืที่องนทนั้ถยกบวันทนกไวด้เพมืที่อการอบรมสวัที่งสอน 
การปลอบประโลมใจ และการหนรุนใจของเรา

มวันมทอะไรสอนเราตรงททที่วยู่าพระเจด้าไมยู่ไดด้เอาหนามในเนมืนั้อของเปาโลออกไป แนยู่นอนวยู่าพระเจด้าเคยรวักษา
หลายคนใหด้หายอวันเปป็นการตอบคสาอธริษฐานตยู่าง ๆ ของเปาโล (กริจการ 20:10; กริจการ 28:8,9) และเปาโลเองกจ็
เปป็นขนนั้นอทกเมมืที่อถยกคริดวยู่าตายไปแลด้วททที่เมมืองลริสตราและถยกรวักษาใหด้หายจากรอยกวัดของงยพริษบนเกาะเมลริตา
(กริจการ 28:4-6) แตยู่ใน 2 ทริโมธท 4:20 เขากลยู่าววยู่า “ขด้าพเจด้าละโตรฟปีมวัสไวด้ททที่เมมืองมริเลทวัสเมมืที่อยวังปฝ่วยอยยยู่” เขา
เขทยนถนงทริโมธทวยู่า “จงใชด้นนั้สาองรุยู่นบด้างเลจ็กนด้อย เพมืที่อเหจ็นแกยู่กระเพาะอาหารของทยู่านและความเจจ็บปฝ่วยททที่บวังเกริดแกยู่



ทยู่านบยู่อย ๆ” (1 ทธ. 5:23) (แนยู่นอนวยู่านวัที่นเปป็นนนั้สาองรุยู่นใหมยู่ นวัที่นคมือ นนั้สาองรุยู่นททที่รยู่างกายเราตด้องการสสาหรวับวริตามริน
และขด้อดทอมืที่น ๆ อวันเปป็นประโยชนห์) แตยู่การรวักษาใหด้หายไมยู่ไดด้เปป็นนนั้สาพระทวัยของพระเจด้าเสมอไปสสาหรวับครริสเตทยน
ทวันั้งหลาย

การรวักษาใหด้หายอยยยู่ในการไถยู่โทษนวันั้นแลด้วมริใชยู่หรมือ? ใชยู่แลด้ว ในความหมายเชริงเดจ็ดขาดมวันใชยู่ แตยู่
รยู่างกายททที่ไดด้รวับสงยู่าราศทซนที่งเราจะไดด้รวับเมมืที่อการเปป็นขนนั้นจากตายมาถนงกจ็จะมทการรวักษาใหด้หายดด้วย แตยู่เรายวังไมยู่มท
รยู่างกายนวันั้นตอนนทนั้ การรวักษาใหด้หายทรุกอยยู่างตอนนทนั้เปป็นเพทยงชวัที่วคราวและไมยู่สมบยรณห์ คนเหลยู่านวันั้นททที่ถยกรวักษาใหด้
หาย ตยู่อมากจ็ลด้มปฝ่วยและตายไป

เปาโลไดด้วริงวอนองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าอยยู่างจรริงจวังถนงสามหนแลด้วททที่หนามนทนั้จะถยกเอาออกไป แตยู่พระเจด้าไมยู่
ทรงเหจ็นสมควรททที่จะเอามวันออกไป ตรงกวันขด้าม พระองคห์ทรงสอนเปาโลวยู่า “พระครุณของเรากจ็มทพอสสาหรวับเจด้า
เสมอ เพราะฤทธริธิ์เดชของเรากจ็ถยกทสาใหด้สสาเรจ็จครบถด้วนในความอยู่อนแอ” (ขด้อ 9) การมทพระเจด้าองคห์ใหญยู่และ
เปาโลตวัวเลจ็กกจ็ดทกวยู่าเยอะ การททที่เปาโลจะพนที่งพาองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าอยยู่างสรินั้นสรุดใจเพมืที่อขอความชยู่วยเหลมือจาก
พระองคห์ววันตยู่อววันกจ็ดทกวยู่าคนททที่มวัที่นใจในพละกสาลวังตามธรรมชาตริของตวัวเอง ดวังนวันั้นเปาโลจนงกลยู่าวอยยู่างยอมจสานน
วยู่า “เหตรุฉะนวันั้นขด้าพเจด้าจนงยรินดทมากททที่สรุดททที่จะอวดในบรรดาความอยู่อนแอของขด้าพเจด้า เพมืที่อฤทธริธิ์เดชของพระ
ครริสตห์จะไดด้สถริตอยยยู่บนขด้าพเจด้า” (ขด้อ 9)

ผมคริดวยู่าขณะททที่เปาโลกสาลวังทยลขอใหด้หนามนวันั้นถยกเอาออกไปเสทย เขากจ็กสาลวังรอคอยฤทธริธิ์เดชททที่จะมาอยยยู่
บนตวัวเขาเพมืที่อททที่จะชนะจริตวริญญาณ ททที่จะเทศนาโดยไรด้ขทดจสากวัด ททที่จะไปทสางานทวันั้งกลางววันและกลางคมืน แนยู่นอน
วยู่าเขามทเจตนาดท แตยู่เมมืที่อเปาโลเหจ็นวยู่าคสาตอบสสาหรวับคสาอธริษฐานของตนดทกวยู่าในอทกวริธทหนนที่ง เขากจ็เปลทที่ยนคสา
อธริษฐานนวันั้น เหมมือนททที่เราตด้องทสาบยู่อย ๆ ขณะททที่เรารอคอยพระเจด้าและพบวยู่าพระองคห์ทรงมทวริธทททที่ดทกวยู่าสริที่งททที่เราไดด้
ทยลขอไป เปาโลจนงกลยู่าววยู่า “เหตรุฉะนวันั้นขด้าพเจด้าจนงปปีตริยรินดทในบรรดาความอยู่อนแอ ในการถยกดยู่าวยู่าทวันั้งหลาย ใน
บรรดาความขวัดสน ในการถยกขยู่มเหงตยู่าง ๆ ในบรรดาความกวังวลใจเพราะเหจ็นแกยู่พระครริสตห์ เพราะวยู่าขด้าพเจด้า
อยู่อนแอเมมืที่อใด ขด้าพเจด้ากจ็แขจ็งแรงเมมืที่อนวันั้น” (ขด้อ 10) “พระเจด้าไดด้ทรงเลมือกสริที่งทวันั้งหลายททที่อยู่อนแอของโลกเพมืที่อทสาใหด้
สริที่งทวันั้งหลายซนที่งมทอสานาจสวับสน” (1 คร. 1:27) พระเจด้าทรงเลมือกไมด้เทด้าอวันหนนที่งในมมือของโมเสสเพมืที่อชยู่วยชนชาตริ
อริสราเอลใหด้รอดพด้นจากอทยริปตห์ พระองคห์ทรงเลมือกหรินกด้อนหนนที่งและสลริงอวันหนนที่งในมมือของดาวริดเพมืที่อฆยู่าโกลริอวัท
และชยู่วยชนชาตริอริสราเอลใหด้รอดพด้นจากคนฟปีลริสเตทย พระองคห์ทรงเลมือกขนมปฝงหด้ากด้อนกวับปลาสองตวัว ซนที่งเปป็น
มมืนั้อเททที่ยงของเดจ็กชายคนนวันั้น เพมืที่อเลทนั้ยงคนหด้าพวันคน โอ พระองคห์สามารถใชด้สริที่งใดกจ็ไดด้ททที่เรามท พระเจด้าทรงพอ
พระทวัยททที่จะใชด้ผยด้อยู่อนแอ พระองคห์จนงทรงใหด้เปาโลอยู่อนแอตยู่อไปเพมืที่อททที่พระเจด้าจะทรงไดด้รวับเกทยรตรินวันั้น

ครุณจสาไดด้วยู่านาดวับและอาบทฮย เมมืที่อถยกบวัญชาอยยู่างเขด้มงวดไมยู่ใหด้จรุดไฟบนแทยู่นบยชานวันั้น ไดด้ทสาบาปตยู่อ
พระเจด้าในการกยู่อไฟและพระเจด้าทรงฆยู่าเขาทวันั้งสองเสทย (ลนต. 10:2) เราอาจเปป็นววัวผยด้นวันั้น แตยู่พระเจด้าตด้อง
ประทานไฟนวันั้น เราอาจเปป็นเครมืที่องมมือชรินั้นหนนที่ง แตยู่พระเจด้าตด้องประทานฤทธริธิ์เดชนวันั้นและไดด้รวับเกทยรตรินวันั้น

ครวันั้งหนนที่งในชยู่วงเวลาททที่ยากลสาบากและเปป็นการทดสอบ ผมไดด้พบความชมืที่นบานใหญยู่ยริที่งในหนามในเนมืนั้อ
ของเปาโลและในพระสวัญญานวันั้นของขด้อ 9 ททที่วยู่า “พระครุณของเรากจ็มทพอสสาหรวับเจด้าเสมอ เพราะฤทธริธิ์เดชของเรา
กจ็ถยกทสาใหด้สสาเรจ็จครบถด้วนในความอยู่อนแอ” และดวังนวันั้นผมจนงไดด้รยด้วยู่าพระเจด้าทรงใชด้การผมไดด้ ซนที่งเปป็นผยด้รวับใชด้ททที่



อยู่อนแอของพระองคห์ ททที่เพริที่งเรริที่มตด้นททที่จะประกาศขยู่าวประเสรริฐ
_______________

ขจ้อ 11-19:
12:11 ขด้าพเจด้ากลายเปป็นคนเขลาเสทยแลด้วในการ
อวด พวกทยู่านไดด้บวังควับขด้าพเจด้า เพราะวยู่าขด้าพเจด้า
ควรไดด้รวับการยกยยู่องจากพวกทยู่านแลด้ว เหตรุวยู่า
ขด้าพเจด้าไมยู่ดด้อยกวยู่าอวัครทยตชวันั้นผยด้ใหญยู่เหลยู่านวันั้นแตยู่
ประการใดเลย ถนงแมด้วยู่าขด้าพเจด้าไมยู่เปป็นอะไรเลย
กจ็ตาม
12:12 แทด้จรริงหมายสสาควัญตยู่าง ๆ ของอวัครทยตกจ็ไดด้
ถยกกระทสาในทยู่ามกลางพวกทยู่านแลด้ว ในบรรดา
ความอดทน ในหมายสสาควัญทวันั้งหลาย และการ
มหวัศจรรยห์ตยู่าง ๆ และบรรดากริจการอวันทรงฤทธริธิ์
12:13 เพราะวยู่าพวกทยู่านดด้อยกวยู่าครริสตจวักรอมืที่น ๆ 
ในขด้อใดเลยู่า เวด้นไวด้ททที่ขด้าพเจด้าเองไมยู่ไดด้เปป็นภาระแกยู่
พวกทยู่าน ขอใหด้อภวัยความผริดนทนั้แกยู่ขด้าพเจด้าเถริด
12:14 ดยเถริด ขด้าพเจด้าพรด้อมแลด้วททที่จะมาหาพวก
ทยู่านเปป็นครวันั้งททที่สาม และขด้าพเจด้าจะไมยู่เปป็นภาระแกยู่
พวกทยู่าน ดด้วยวยู่าขด้าพเจด้าไมยู่แสวงหาสริที่งททที่เปป็นของ
พวกทยู่าน แตยู่แสวงหาตวัวพวกทยู่าน เพราะวยู่าลยก ๆ 
ไมยู่ควรสะสมไวด้สสาหรวับพยู่อแมยู่ แตยู่พยู่อแมยู่ควรสะสม
ไวด้สสาหรวับลยก ๆ
12:15 และขด้าพเจด้ามทความยรินดทเปป็นอวันมากททที่จะ

เสทยและสละแรงจนหมดเพมืที่อพวกทยู่าน ถนงแมด้วยู่า
ขด้าพเจด้ายริที่งรวักพวกทยู่านมากขนนั้นเทยู่าไร ขด้าพเจด้ากจ็ยริที่ง
ไดด้รวับความรวักนด้อยลงเทยู่านวันั้น
12:16 ถนงแมด้เปป็นเชยู่นนวันั้น ขด้าพเจด้ากจ็มริไดด้เปป็นภาระ
แกยู่พวกทยู่าน แตยู่อยยู่างไรกจ็ตาม โดยเปป็นผยด้ชาญฉลาด
ขด้าพเจด้าไดด้ดวักจวับพวกทยู่านโดยใชด้อรุบาย
12:17 ขด้าพเจด้าไดด้ผลประโยชนห์อะไรจากพวกทยู่าน
โดยคนหนนที่งคนใดในพวกเขาททที่ขด้าพเจด้าไดด้สยู่งไปยวัง
พวกทยู่านหรมือ
12:18 ขด้าพเจด้าไดด้สยู่งทริตวัสไป และพรด้อมกวับเขา
ขด้าพเจด้าไดด้สยู่งพทที่นด้องอทกคนหนนที่งไปดด้วย ทริตวัสไดด้ผล
ประโยชนห์จากพวกทยู่านบด้างหรมือ เราทวันั้งหลายมริไดด้
ดสาเนรินในจริตวริญญาณเดทยวกวันหรมือ เราทวันั้งหลายมริไดด้
เดรินตามรอยเดทยวกวันหรมือ
12:19 อทกครวันั้ง พวกทยู่านยวังคริดวยู่าพวกเรากสาลวัง
แกด้ตวัวตยู่อพวกทยู่านหรมือ พวกเราพยดตยู่อพระพวักตรห์
พระเจด้าในพระครริสตห์ แตยู่พวกเรากระทสาสริที่งสารพวัด 
พวกททที่รวักอยยู่างยริที่งเออ๋ย เพมืที่อการเสรริมสรด้างพวกทยู่าน
ใหด้จสาเรริญขนนั้น

หจัวใจแบบพล่อของอจัครทถูตเปาโลททที่มทตล่อเหลล่าผถูจ้เชมืที่อของเขา
“ขด้าพเจด้ากลายเปป็นคนเขลาเสทยแลด้วในการอวด…” (ขด้อ 11) นทที่เปป็นสยู่วนหนนที่งของคสาแกด้ตยู่างเดทยวกวันนวันั้น

ในบทกยู่อนหนด้า และในขด้อความตอนนทนั้เปาโลเรทยกตวัวเองวยู่าคนโงยู่แลด้วหด้าครวันั้ง และเขากลยู่าววยู่าเขาพยดอยยู่างคนโงยู่
สองครวันั้ง โดยคสากลยู่าวนทนั้เขาแคยู่หมายความวยู่ามวันควรจะไมยู่จสาเปป็นเลยททที่เขาตด้องแกด้ตยู่างใหด้ตวัวเอง เขาไมยู่ควรตด้องจสา
ใจอวดเกทที่ยวกวับการทนทรุกขห์ทวันั้งปวงของเขา เกทที่ยวกวับการทสางานหนวักแบบไมยู่เหจ็นแกยู่ตวัวของเขา แตยู่เขาตด้องจสาใจ
ทสาเชยู่นนวันั้น เพมืที่อททที่จะคงไวด้ซนที่งสริทธริอสานาจและสถานะนวันั้นในฐานะอวัครทยตคนาหนนที่งซนที่งพระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกยู่เขา 
และททที่จะทสาใหด้หนด้าททที่รวับผริดชอบของเขาสสาเรจ็จ เขากสาลวังกลยู่าววยู่าผยด้คนเหลยู่านวันั้นททที่เมมืองโครรินธห์ แทนททที่จะสงสวัยสริทธริ
อสานาจของเขาหรมือขยู่าวสารของเขา แทนททที่จะเปรทยบเททยบเขากวับคนอมืที่น ๆ ควรททที่จะยกยยู่องเขาและทสาตามเขา
ดด้วยความยรินดท เนมืที่องจากงานของเขาเปป็นมาจากพระเจด้าอยยู่างเหจ็นไดด้ชวัด เขาเปป็นอวัครทยตผยด้นวันั้นททที่ไดด้รวับการเจริม



และฤทธริธิ์เดชจากพระเจด้า ถยกสยู่งไปเพมืที่อหวันพวกเขาจากความปฝ่าเถมืที่อนและจากความมมืดมาสยยู่ความสวยู่าง
แตยู่ผยด้เชมืที่อใหมยู่มวักเปป็นคนโงยู่เขลา ไมยู่มวัที่นคง และหวันไปจากเสด้นทางนวันั้นอยยู่างรวดเรจ็ว จนงจสาเปป็นททที่เขาตด้อง

เตมือนใจพวกเขาเกทที่ยวกวับราคาททที่เขาไดด้จยู่ายไปและพระพรมหวัศจรรยห์ของพระเจด้าททที่อยยยู่บนงานรวับใชด้ของเขา
ใชยู่แลด้ว “หมายสสาควัญตยู่าง ๆ ของอวัครทยตกจ็ไดด้ถยกกระทสาในทยู่ามกลาง” พวกเขาแลด้ว (ขด้อ 12) และพวก

เขาชยู่างโงยู่เขลาและไมยู่มวัที่นคงจรริง ๆ ททที่ดยมวันไมยู่ออกและไมยู่ปฏริเสธใครกจ็ตามทวันททททที่อยากกวังขาความชอบธรรมและ
ความเปป็นผยด้นสาของเปาโล

เปาโลรวักพวกเขามากเหลมือเกริน พวกเขาเปป็นครริสตจวักรใหญยู่ ไมยู่ลด้าหลวังครริสตจวักรใดเลยในบรรดาของ
ประทานและพระพรยริที่งใหญยู่เหลยู่านวันั้น (1 คร. 1:4-7) แตยู่มทอยยยู่เรมืที่องหนนที่งททที่พวกเขาดด้อยกวยู่าครริสตจวักรอมืที่น ๆ-พวก
เขาไมยู่ไดด้สนวับสนรุนการประกาศขยู่าวประเสรริฐอยยู่างททที่พวกเขาควรสนวับสนรุน และดวังนวันั้นเปาโลจนงอนรุญาตใหด้พวก
เขาทสาแบบนทนั้ตยู่อไป ขณะททที่เขารวับการสนวับสนรุนจากครริสตจวักรอมืที่น และเพราะวยู่าเขากจ็ยกเรมืที่องนทนั้ขนนั้นมาพยดแลด้ว เขา
กจ็จะไมยู่ขอใหด้พวกเขาสนวับสนรุนเขาเมมืที่อเขามาครวันั้งททที่สาม เขากลวับดทใจททที่จะเสทยสละตวัวเอง ถนงแมด้วยู่าในอาการททที่มวัก
งยู่ายแบบเดจ็ก ๆ ของพวกเขา ครริสเตทยนใหมยู่เหลยู่านทนั้ไมยู่ใหด้ความทรุยู่มเทและเกทยรตริแกยู่เขาซนที่งเปป็นสริที่งททที่เขาสมควรไดด้
รวับกจ็ตาม

เขาไดด้สอนเหลยู่าครริสเตทยนททที่แควด้นกาลาเททยอยยู่างชวัดแจด้งแลด้ววยู่า “จงใหด้คนททที่รวับคสาสอนในพระวจนะ
แลด้ว แจกจยู่ายสริที่งททที่ดททรุกอยยู่างใหด้แกยู่ผยด้ททที่สอนนวันั้น” (กท. 6:6) คนเหลยู่านทนั้ททที่เมมืองโครรินธห์ไดด้รวับการสอน ถยกชนะมา ไดด้
รวับการอวยพรมานานกวยู่าสริบแปดเดมือนแลด้ว และพวกเขาไมยู่ไดด้รวับผริดชอบสยู่วนของตน เปาโลไมยู่ไดด้กดดวันพวกเขา
เกทที่ยวกวับหนด้าททที่ ๆ พวกเขามทตยู่อเขา และเขาไมยู่อยากทสาเชยู่นนวันั้นในครวันั้งถวัดไป

และเมมืที่อเขาสยู่งทริตวัสและพทที่นด้องอทกคนไป เขาไดด้ขอรด้องพวกเขาใหด้ระดมเงรินเพมืที่อดยแลเรมืที่องคยู่าใชด้จยู่ายของ
ทริตวัสหรมือ? เขาไมยู่ไดด้ทสาเชยู่นนวันั้นเลย ทริตวัสไดด้ปฏริบวัตริตามแบบอยยู่างของเปาโล รวับใชด้อยยู่างไมยู่เหจ็นแกยู่ตวัวโดยไมยู่ไดด้รวับ
คยู่าตอบแทน (ขด้อ 18)

ขจ้อ 20,21:
12:20 เพราะวยู่าขด้าพเจด้ากลวัววยู่าเมมืที่อขด้าพเจด้ามาถนง 
ขด้าพเจด้าจะไมยู่พบพวกทยู่านเปป็นเหมมือนอยยู่างททที่
ขด้าพเจด้าอยากพบ และขด้าพเจด้าจะถยกพบแกยู่พวก
ทยู่านเหมมือนอยยู่างททที่พวกทยู่านไมยู่อยากพบ เกรงวยู่าจะ
มทบรรดาการโตด้แยด้งกวัน การรริษยากวัน การโกรธกวัน 
การวริวาทกวัน การนรินทาลวับหลวังกวัน การซรุบซริบกวัน 
การพองตวัวกวัน การวรุยู่นวายกวัน

12:21 และเกรงวยู่า เมมืที่อขด้าพเจด้ามาอทกครวันั้ง พระเจด้า
ของขด้าพเจด้าจะทรงใหด้ขด้าพเจด้าตที่สาตด้อยในทยู่ามกลาง
พวกทยู่าน และขด้าพเจด้าจะเศรด้าใจเรมืที่องหลายคนซนที่ง
ไดด้ทสาบาปมาแลด้ว และมริไดด้กลวับใจจากการโสโครก 
และการผริดประเวณท และการลามก ซนที่งพวกเขาไดด้
กระทสานวันั้น

การโตจ้เถทยงและการรจักโลกของพวกเขา
จะปะทนุในทล่ามกลางพวกเขาอทกไหม?

เหลยู่าผยด้เชมืที่อใหมยู่ททที่เมมืองโครรินธห์ยวัง “อยยยู่ฝฝ่ายเนมืนั้อหนวัง” ไมยู่ใชยู่ฝฝ่ายวริญญาณ (1 คร. 3:1-4) เปาโลทราบ และ
จงใหด้ศริษยาภริบาล อาจารยห์ และผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐทรุกคนททที่พระเจด้าทรงเรทยกทราบเชยู่นกวัน วยู่าเราตด้องใชด้



 “ขด้อบวังควับตด้องซด้อนขด้อบวังควับ ขด้อบวังควับซด้อนขด้อบวังควับ บรรทวัดซด้อนบรรทวัด บรรทวัดซด้อนบรรทวัด ททที่นทที่นริด และททที่
นวัที่นหนยู่อย” (อริสยาหห์ 28:10) การสอนและการเทศนาแบบไมยู่ลดละเพมืที่อปลยกครริสเตทยนททที่ดท บางครวันั้งเราอวัศจรรยห์
ใจททที่อวัครทยตสริบสองคนนวันั้นดยเหมมือนจะเตริบโตชด้าจรริง ๆ ดยเหมมือนพวกเขาไมยู่คยู่อยจะเขด้าใจคสาสวัที่งสอนแบบไมยู่ลดละ
ของพระเยซยเจด้าจรริง ๆ พวกเขามทความเชมืที่อนด้อย หลวังจากประสบการณห์อวันยาวนานแหยู่งพระพรเหลยู่านวันั้นกวับพระ
ครริสตห์และการไดด้เหจ็นการอวัศจรรยห์เหลยู่านวันั้นททที่พระองคห์ทรงกระทสา

ฉะนวันั้นขอใหด้เราระลนกวยู่าครริสเตทยนทวันั้งหลายเตริบโตชด้า และพวกเขาตด้องการการดยแล การสวัที่งสอน การรวัก 
การตวักเตมือนและการเตมือนความจสาอยยยู่เสมอ

และอวัครทยตเปาโลคงจะเศรด้าใจจรริง ๆ หากวยู่าเมมืที่อเขามาเมมืองโครรินธห์เปป็นครวันั้งททที่สาม เขาตด้องถยกทสาใหด้
ถยู่อมลงและรยด้สนกละอายหากเขาตด้องพบวยู่าหลายคนไดด้ลด้มเขด้าในบาปและไมยู่ไดด้กลวับใจจากความมลทรินแหยู่งการ
ลยู่วงประเวณท ซนที่งเขาไดด้ตสาหนริไปกยู่อนแลด้วแตยู่ซนที่งอาจไมยู่ไดด้ถยกลบออกไปจรริง ๆ ในชทวริตของบางคนเหลยู่านวันั้น

2 โครรินธธ 13



ขจ้อ 1-10:
13:1 นทที่เปป็นครวันั้งททที่สามททที่ขด้าพเจด้าจะมาหาพวกทยู่าน 
‘ในปากของพยานสองหรมือสามคน ทรุกคสาจนงจะเปป็น
ททที่เชมืที่อถมือไดด้’
13:2 ขด้าพเจด้าไดด้บอกพวกทยู่านแตยู่กยู่อนแลด้ว และ
ขด้าพเจด้าขอบอกพวกทยู่านลยู่วงหนด้า ราวกวับวยู่า
ขด้าพเจด้าอยยยู่ดด้วย เปป็นครวันั้งททที่สอง และบวัดนทนั้โดยททที่
ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้อยยยู่ดด้วย ขด้าพเจด้าจนงเขทยนถนงเขาเหลยู่า
นวันั้นซนที่งไดด้กระทสาบาปมาจนถนงบวัดนทนั้ และถนงคนอมืที่น
ทรุกคนวยู่า ถด้าขด้าพเจด้ามาอทก ขด้าพเจด้าจะไมยู่ละเวด้นเลย
13:3 เพราะวยู่าพวกทยู่านแสวงหาขด้อพริสยจนห์ของพระ
ครริสตห์ททที่ตรวัสในขด้าพเจด้า ซนที่งตยู่อพวกทยู่านไมยู่ทรงอยู่อน
กสาลวัง แตยู่ทรงฤทธริธิ์มากในพวกทยู่าน
13:4 เพราะถนงแมด้วยู่าพระองคห์ไดด้ทรงถยกตรนงโดย
ความอยู่อนกสาลวัง ถนงอยยู่างนวันั้นพระองคห์ยวังทรง
พระชนมห์อยยยู่โดยฤทธริธิ์เดชของพระเจด้า เพราะวยู่าพวก
เราเชยู่นกวันกจ็อยู่อนกสาลวังในพระองคห์ แตยู่พวกเราจะมท
ชทวริตเปป็นอยยยู่กวับพระองคห์โดยฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าททที่มท
ตยู่อพวกทยู่าน
13:5 จงตรวจสอบตวัวพวกทยู่านเองเถริดวยู่า พวกทยู่าน
อยยยู่ในความเชมืที่อนวันั้นหรมือไมยู่ จงพริสยจนห์ตวัวพวกทยู่านเอง

เถริด พวกทยู่านไมยู่รยด้จวักตวัวพวกทยู่านเองหรมือ วยู่าพระ
เยซยครริสตห์ทรงสถริตอยยยู่ในพวกทยู่าน นอกจากพวก
ทยู่านเปป็นผยด้ถยกทอดทรินั้ง
13:6 แตยู่ขด้าพเจด้าวางใจวยู่าพวกทยู่านจะทราบวยู่า 
พวกเรามริไดด้เปป็นผยด้ถยกทอดทรินั้ง
13:7 บวัดนทนั้ขด้าพเจด้าอธริษฐานตยู่อพระเจด้าวยู่า พวกทยู่าน
จะไมยู่กระทสาความชวัที่วรด้ายใด ๆ เลย มริใชยู่วยู่าพวกเรา
จะไดด้ปรากฏวยู่าเปป็นททที่ชอบพระทวัย แตยู่เพมืที่อพวกทยู่าน
จะไดด้กระทสาสริที่งททที่ซมืที่อสวัตยห์ ถนงแมด้วยู่าพวกเราดยเหมมือน
เปป็นผยด้ถยกทอดทรินั้งกจ็ตาม
13:8 เพราะวยู่าพวกเราจะกระทสาสริที่งใดขวัดแยด้งกวับ
ความจรริงไมยู่ไดด้ แตยู่กระทสาเพมืที่อความจรริง
13:9 เพราะวยู่าพวกเรากจ็ยรินดท เมมืที่อพวกเราอยู่อนแอ 
และพวกทยู่านเขด้มแขจ็ง และพวกเราปรารถนาสริที่งนทนั้
ดด้วย นวัที่นคมือความบรริบยรณห์ของพวกทยู่าน
13:10 เหตรุฉะนวันั้นขด้าพเจด้าจนงเขทยนสริที่งเหลยู่านทนั้โดยททที่
ไมยู่ไดด้อยยยู่ดด้วย เกรงวยู่าเมมืที่ออยยยู่ดด้วยแลด้ว ขด้าพเจด้าจะใชด้
ความเฉทยบขาด ตามอสานาจซนที่งองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า
โปรดประทานใหด้แกยู่ขด้าพเจด้า เพมืที่อการเสรริมสรด้างใหด้
จสาเรริญขนนั้น และมริใชยู่เพมืที่อการทสาลายลง

คนาเตมือนกล่อนอนาลา
มทการกลวับใจใหมยู่แลด้วอยยู่างแทด้จรริงในสยู่วนของชายคนนวันั้นททที่ไดด้ทสาบาปกวับภรรยาของบริดาตนและเราคริด

วยู่าในสยู่วนของอทกหลายคนดด้วย มทหลวักฐานมากมายเกทที่ยวกวับความพยายามอวันแทด้จรริงททที่จะชสาระครริสตจวักรใหด้
สะอาดและเอาใจอวัครทยตเปาโล เขารวับรยด้รายงานททที่นยู่าพอใจจากทริตวัสเกทที่ยวกวับความกระวนกระวายใจของพวก
เขาททที่จะเอาใจ, ความจรริงใจของพวกเขา, ความรวักของพวกเขาททที่มทตยู่อเปาโล แตยู่เปาโลจสาไดด้วยู่าหลายชทวริตไดด้รวับ
ผลกระทบจากบาปทวันั้งหลายของพวกเขา พวกเขาไดด้เลริกการรยู่วมสามวัคคทธรรมกวับชายหนรุยู่มคนนวันั้นททที่มทความผริด
มากเปป็นพริเศษ เขากลวับใจแลด้วและบวัดนทนั้ไดด้กลวับมารยู่วมสามวัคคทธรรมดวังเดริม แตยู่ในกรณทเชยู่นนวันั้น จะมทญาตริสนริทและ
เพมืที่อนสนริทเสมอ พวกคนททที่มทใจฝฝกใฝฝ่ฝฝ่ายโลกททที่ผยกพยาบาทและอยากนสาความแตกแยกและการวริวาทมาใหด้ ททที่
อยากยมืนกรานททที่จะโทษคนอมืที่น วยู่าคนอมืที่นกจ็มทความผริดพอ ๆ กวัน

บาปเปป็นสริที่งททที่แพรยู่เชมืนั้อ หลวังจากมะเรจ็งถยกเอาออกไปแลด้ว หมอผยู่าตวัดกจ็ตด้องพยายามหาใหด้เจอวยู่านริคมเลจ็ก
ๆ ของเซลลห์มะเรจ็งไดด้แพรยู่ไปสยยู่สยู่วนอมืที่นของรยู่างกายหรมือไมยู่ ดวังนวันั้นอวัครทยตเปาโลจนงทราบวยู่าตด้องมทความพยายาม



แบบไมยู่ลดละททที่จะชสาระสมาชริกครริสตจวักรใหด้สะอาดและแกด้ไขหลวักปฏริบวัตริฝฝ่ายโลกและหลวักคสาสอนเททยมเทจ็จทวันั้ง
หลาย

ครุณคริดหรมือวยู่าคนเหลยู่านวันั้นทรุกคนททที่มทความผริดในเรมืที่องการใชด้ภาษาตยู่าง ๆ จะยอมถยกแกด้ไขและถยกรวักษา
ใหด้หายในคสาเตมือนสตริและคสาอธริบายเดทยว ตามททที่ถยกใหด้ไวด้ใน 1 โครรินธห์ บทททที่ 14? พวกเขาไมยู่ยอมแนยู่ เพราะ
เปาโลไดด้ตสาหนริพวกเขาททที่ไปขนนั้นศาลฟป้องรด้องกวัน จะไมยู่มทความขมขมืที่น ไมยู่มทการครุกคาม ไมยู่มทความรยด้สนกแยยู่ ๆ ในภาย
หลวังเกทที่ยวกวับบาปเหลยู่านวันั้นในอดทตเลยหรมือ? มวันนยู่าจะมทอยยยู่แลด้ว เนมืที่องจากพวกเขาไดด้ถยกตสาหนริททที่รยู่วมถมือพริธทระลนก
ถนงองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าอยยู่างมวักงยู่าย ถนงขวันั้นเมามายททที่โตบ๊ะนวันั้นเลยดด้วยซนั้สา คสาตสาหนริททที่หนวักแนยู่นหนเดทยวโดยอวัครทยต
เปาโลจะแกด้ไขบาปอวันหนนที่งททที่ไดด้นสาคนเปป็นอวันมากไปสยยู่ความตายและอทกหลายคนตด้องลด้มปฝ่วยไดด้หรมือ? เปป็นความ
จรริงททที่วยู่าดยเหมมือนมทพยานหลวักฐานททที่วยู่าเหลยู่าผยด้นสาคนสสาควัญ ๆ และผยด้คนสยู่วนใหญยู่ในครริสตจวักรนวันั้นไดด้ยอมรวับคสา
ของเปาโลเกทที่ยวกวับเรมืที่องเหลยู่านทนั้ทวันั้งหมดแลด้ว แตยู่เปาโลทราบดทวยู่าการแพรยู่เชมืนั้อนวันั้นตด้องถยกขจวัดออกไป

โอ ในใจมนรุษยห์ทรุกคนมทการแพรยู่เชมืนั้อของบาปแลด้ว ผยด้คนไมยู่จสาเปป็นตด้องลอกเลทยนบาปของคนอมืที่นเพมืที่อททที่จะ
ไปในทางผริดเลย ใจมนรุษยห์นวันั้นชวัที่วเหลมือเกริน หลอกลวงเหลมือเกริน

ดวังนวันั้นอวัครทยตเปาโลจนงเตมือนใจผยด้คนเหลยู่านวันั้นอทกททในททที่นทนั้เกทที่ยวกวับความเปป็นอวัครทยตของตน สริทธริอสานาจททที่
เขาคาดหววังอยยู่างชวัดเจนวยู่าจะใชด้เมมืที่อเขามาอยยยู่ทยู่ามกลางพวกเขา

และบวัดนทนั้ ขอใหด้ศริษยาภริบาลทรุกคน ผยด้ประกาศขยู่าวประเสรริฐทรุกคน ทรุกคนททที่แสวงหาททที่จะนสาและเปป็นพร
แกยู่ผยด้คนของพระเจด้าระลนกวยู่าตด้องมทการประณามบาปดด้วยความรวักและเปปีฝั่ยมดด้วยพระวริญญาณแตยู่หนวักแนยู่น 
พระเจด้าทรงเรทยกรด้องในอริสยาหห์ 58 แลด้ววยู่า “จงรด้องดวัง ๆ อยยู่าออมไวด้ จงเปลยู่งเสทยงของเจด้าเหมมือนแตร จง
สสาแดงแกยู่ประชากรของเราถนงการละเมริดของพวกเขา และแกยู่วงศห์วานของยาโคบถนงบาปทวันั้งหลายของพวกเขา”
(อสย. 58:1) เปาโลไดด้บวัญชาทริโมธทวยู่า “คนเหลยู่านวันั้นททที่กระทสาบาป จงตสาหนริตยู่อหนด้าคนทวันั้งปวง เพมืที่อผยด้อมืที่นจะไดด้
เกรงกลวัวดด้วย” (1 ทธ. 5:20) และในคสาอสาลาของเขาททที่สยู่งถนงทริโมธทเขาไดด้กลยู่าววยู่า:

“จงประกาศพระวจนะ จงตวันั้งใจทสาตอนททที่สะดวกและตอนททที่ไมยู่สะดวก จงตวักเตมือน วยู่ากลยู่าว และเตมือน
สตริดด้วยความอดกลวันั้นทรุกอยยู่างและหลวักคสาสอน เพราะจะถนงเวลาททที่คนทวันั้งหลายจะไมยู่ทนตยู่อหลวักคสาสอนอวันถยก
ตด้อง แตยู่ตามตวัณหาตยู่าง ๆ ของพวกเขาเอง พวกเขาจะรวบรวมบรรดาครยไวด้สสาหรวับตนเอง โดยมทหยททที่ควัน และ
พวกเขาจะบยู่ายหยของตนไปเสทยจากความจรริง และจะหวันไปยวังนริทานตยู่าง ๆ” - 2 ทธ. 4:2-4

และทริตวัส ซนที่งทสางานภายใตด้การชทนั้นสาของเปาโล ไดด้รวับคสาสวัที่งสอนวยู่า:
“เพราะวยู่ามทคนเปป็นอวันมากททที่ดมืนั้อกระดด้าง และพยดไมยู่เปป็นสาระ และบรรดาคนหลอกลวง โดยเฉพาะพวก

ททที่ถมือการเขด้าสรุหนวัต ผยด้ซนที่งปากของพวกเขาตด้องถยกปปิดเสทย ผยด้ซนที่งพลริกควที่สาบรรดาครวัวเรมือนใหด้เสทยไป โดยสอนสริที่งตยู่าง 
ๆ ซนที่งพวกเขาไมยู่ควรจะสอนเลย เพราะเหจ็นแกยู่ทรวัพยห์สริที่งของอวันเปป็นมลทริน คนหนนที่งในพวกเขา คมือเปป็นผยด้พยากรณห์
ของพวกเขาเอง ไดด้กลยู่าววยู่า “ชาวครทตเปป็นคนพยดปดเสมอ เปป็นสวัตวห์รด้ายทวันั้งหลาย เปป็นคนเกทยจครด้านกรินเตริบ” คสา
พยานนทนั้เปป็นความจรริง เหตรุฉะนวันั้นทยู่านจงวยู่ากลยู่าวพวกเขาใหด้แรง ๆ เพมืที่อพวกเขาจะปกตริในความเชมืที่อนวันั้น”- ทริตวัส 
1:10-13

โอ แมด้แตยู่เหลยู่าครริสเตทยนททที่ยสาเกรงพระเจด้าบางครวันั้งกจ็ตด้องการการแกด้ไขจากการเทศนาพระควัมภทรห์ททที่



ชวัดเจน หรมือการตสาหนริแรง ๆ เหมมือนอยยู่างททที่เปาโลไดด้ตสาหนริอวัครทยตเปโตรเพราะการออมชอมของฝฝ่ายหลวังใน
การนสาบารนาบวัสและคนอมืที่น ๆ ใหด้หลงผริดโดย “การแสรด้งทสาตาม” ของพวกเขา ซนที่งถยกบวันทนกไวด้ในกาลาเททย 
2:11-14 กระทวัที่งในไฟรด้อนแรงนวันั้นแหยู่งการประกาศขยู่าวประเสรริฐและฤทธริธิ์เดชททที่ตามหลวังเพจ็นเทคอสตห์ เปโตรกจ็
เหจ็นถนงความจสาเปป็นในการตสาหนริแรง ๆ ตยู่ออานาเนทยและสวัปฟปีรา และใหด้พระเจด้าทรงสวังหารคนทวันั้งสองเสทย ซทโมน
คนใชด้เวทมนตรห์ในสะมาเรทย “กจ็เชมืที่อเชยู่นกวัน” ภายใตด้การเทศนาของฟปีลริป รวับบวัพตริศมา และเราควรททที่จะเชมืที่อวยู่า
เขานยู่าจะกลวับใจเชมืที่อแลด้วอยยู่างจรริงใจ แตยู่ชทวริตเกยู่าและสภาพและนริสวัยทวันั้งหมดของความงมงายแบบเกยู่าและการ
ทรงเจด้าเขด้าผทกจ็ยวังมทพลวังมากอยยยู่ในความคริดของเขา และเมมืที่อเขาเสนอททที่จะซมืนั้อฤทธริธิ์เดชนวันั้นเพมืที่อททที่จะใหด้พระ
วริญญาณบรริสรุทธริธิ์แกยู่ผยด้คน เขากจ็ถยกเปโตรตสาหนริอยยู่างรรุนแรง “ใหด้เงรินของเจด้าพรินาศไปดด้วยกวันกวับเจด้าเถริด เพราะ
เจด้าคริดวยู่าของประทานของพระเจด้านวันั้นสามารถถยกซมืนั้อดด้วยเงรินไดด้ เจด้าไมยู่มทสยู่วนหรมือสยู่วนแบยู่งในการนทนั้เลย เพราะใจ
ของเจด้าไมยู่ถยกตด้องในสายพระเนตรของพระเจด้า” เขาไมยู่มทสยู่วนในกริจธรุระแหยู่งการวางมมือบนผยด้อมืที่นเพมืที่อททที่คนเหลยู่านวันั้น
จะไดด้รวับฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธิ์เลย และแมด้หากวยู่าเขากลวับใจเชมืที่อแลด้ว ตามททที่เราคริดวยู่าเขาเชมืที่อแลด้วจรริง
ๆ ใจของเขากจ็ไมยู่ถยกตด้อง

ผมกสาลวังกลยู่าววยู่าในทรุกแหยู่งหน หลวังจากททที่ผยด้ใดกลวับใจเชมืที่ออยยู่างถยกตด้องแลด้ว ทางเกยู่า ๆ เหลยู่านวันั้นตด้องถยก
ไถ ตด้องถยกตสาหนริ ตด้องถยกประหารใหด้ตาย

“จงตรวจสอบตวัวพวกทยู่านเองเถริดวยู่า พวกทยู่านอยยยู่ในความเชมืที่อนวันั้นหรมือไมยู่” (ขด้อ 5) มทหลวักคสาสอนททที่
สสาควัญกลรุยู่มหนนที่งซนที่งถยกเรทยกในภาคพวันธสวัญญาใหมยู่ “ความเชมืที่อนวันั้น” “และดวังนวันั้น ครริสตจวักรทวันั้งหลายจนงมวัที่นคงใน
ความเชมืที่อนวันั้น” (กริจการ 16:5)

“คนททที่อยู่อนแอในความเชมืที่อนวันั้น พวกทยู่านจงรวับไวด้…” (รม. 14:1) “จงยมืนมวัที่นคงในความเชมืที่อนวันั้น” (1 คร. 
16:13) “...ครอบครวัวแหยู่งความเชมืที่อ” (กท. 6:10) “...ความเปป็นอวันหนนที่งอวันเดทยวกวันแหยู่งความเชมืที่อนวันั้น” (อฟ. 
4:13) “...ใจกลด้าเปป็นอวันมากในความเชมืที่อนวันั้น” (1 ทธ. 3:13) บางคน “ไดด้หลงผริดไปจากความเชมืที่อนวันั้น” (1 ทธ. 
6:10,21) “...ใชด้ไมยู่ไดด้เลยในเรมืที่องความเชมืที่อนวันั้น” (2 ทธ. 3:8) “ขด้าพเจด้าไดด้รวักษาความเชมืที่อนวันั้นไวด้แลด้ว” (2 ทธ. 4:7)
และมทขด้อพระคสาอมืที่น ๆ อทกมากมาย

“ความเชมืที่อนวันั้น “ เปป็นตวัวแทนของหลวักคสาสอนททที่สสาควัญยริที่งและเปป็นรากฐานแหยู่งศาสนาแบบครริสเตทยน
และความเชมืที่อแบบครริสเตทยน ในฟปีลริปปปี 1:27 มวันถยกเรทยกวยู่า “ความเชมืที่อนวันั้นแหยู่งขยู่าวประเสรริฐ” นวัที่นหมายถนงหลวัก
คสาสอนเหลยู่านวันั้นซนที่งตวัวพวกมวันเองเปป็นสยู่วนหนนที่งของขยู่าวประเสรริฐตามททที่ถยกใหด้ไวด้ใน 1 โครรินธห์ 15:3,4, “...วยู่าพระ
ครริสตห์ไดด้ทรงวายพระชนมห์เพมืที่อบาปของเราทวันั้งหลาย ตามททที่เขทยนไวด้ในพระควัมภทรห์ และพระองคห์ไดด้ทรงถยกฝฝงไวด้ 
และพระองคห์ไดด้ทรงเปป็นขนนั้นมาใหมยู่ในววันททที่สามตามททที่เขทยนไวด้ในพระควัมภทรห์” ดวังนวันั้น สภาพอวันบาปหนาและหลง
หายของมนรุษยห์, การสรินั้นพระชนมห์เพมืที่อไถยู่โทษของพระครริสตห์, การคมืนพระชนมห์ของพระองคห์จากพวกคนตาย, และ
ความเปป็นพระเจด้าของพระองคห์และการประสยตริจากหญริงพรหมจารท, และความถยกตด้องแบบไมยู่มททางผริดพลาดไดด้
ของพระควัมภทรห์, จนงเปป็นขด้อสสาควัญทวันั้งหลายแหยู่ง “ความเชมืที่อนวันั้น”

ใน 2 ยอหห์น ขด้อ 9 ถนง 11 ความเชมืที่อนทนั้ รากฐานอวันสสาควัญยริที่งนทนั้แหยู่งศาสนาแบบครริสเตทยน ถยกเรทยกวยู่า 
“หลวักคสาสอนของพระครริสตห์” นวัที่นคมือสริที่งททที่พระควัมภทรห์สอนเกทที่ยวกวับพระครริสตห์ วยู่าพระองคห์ทรงเปป็นผยด้ใด การ



สรินั้นพระชนมห์เพมืที่อไถยู่โทษของพระองคห์ การคมืนพระชนมห์ของพระองคห์ การเสนอความรอดของพระองคห์ การเสดจ็จ
มาครวันั้งททที่สองของพระองคห์ ฯลฯ

ในยยดาส 3 เราไดด้รวับคสาบวัญชาใหด้ “ตยู่อสยด้อยยู่างจรริงจวังเพมืที่อความเชมืที่อนวันั้น” เราไมยู่จสาเปป็นตด้องตยู่อสยด้เกทที่ยวกวับ
รายละเอทยดเลจ็กนด้อยทวันั้งหลาย แตยู่เราตด้องเชมืที่อขด้อสสาควัญเหลยู่านทนั้ตามททที่ 2 ยอหห์น ขด้อ 9 ถนง 11 ไดด้วยู่าไวด้ คนททที่ไมยู่
ดสารงอยยยู่ในหลวักคสาสอนตามพระควัมภทรห์เกทที่ยวกวับพระครริสตห์เอง นวัที่นคมือ “ความเชมืที่อนวันั้น” กจ็ “ไมยู่มทพระเจด้า” เขากจ็ไมยู่
ไดด้รวับความรอด

บวัดนทนั้นทที่เปป็นคสาบวัญชา: “จงตรวจสอบตวัวพวกทยู่านเองเถริดวยู่า พวกทยู่านอยยยู่ในความเชมืที่อนวันั้นหรมือไมยู่ จง
พริสยจนห์ตวัวพวกทยู่านเองเถริด พวกทยู่านไมยู่รยด้จวักตวัวพวกทยู่านเองหรมือ วยู่าพระเยซยครริสตห์ทรงสถริตอยยยู่ในพวกทยู่าน 
นอกจากพวกทยู่านเปป็นผยด้ถยกทอดทรินั้ง” (ขด้อ 5) นวัที่นคมือ พระครริสตห์ทรงอยยยู่ในพวกเขา พวกเขาบวังเกริดใหมยู่แลด้ว นอก
เสทยจากวยู่าพวกเขาแสรด้งวยู่าเชมืที่อพระครริสตห์โดยททที่ไมยู่ยอมรวับความเชมืที่อนวันั้น คนททที่ไมยู่เชมืที่อวยู่าพระเยซยครริสตห์ประสยตริจาก
หญริงพรหมจารทคนหนนที่ง ไมยู่เชมืที่อวยู่าพระองคห์ทรงเปป็นขนนั้นจากตายแลด้ว ไมยู่เชมืที่อวยู่าพระเยซยทรงเปป็นพระเจด้าจรริง ๆ- คน
ๆ นวันั้นกจ็ไมยู่อาจมทความเชมืที่อททที่ชยู่วยใหด้รอดในพระครริสตห์ไดด้ เปาโลจนงรบเรด้าพวกเขาอยยู่างจรริงจวังวยู่า “จงพริสยจนห์ตวัวพวก
ทยู่านเองเถริด จงแนยู่ใจวยู่าพวกทยู่านรอดแลด้วจรริง ๆ!”

คสาเตมือนนวันั้นดยเหมมือนไมยู่จสาเปป็นหรมือ? มวันจสาเปป็นสสาหรวับมารห์ตริน ลยเธอรห์ พระสงฆห์ททที่เครยู่งรยปนวันั้นททที่กสาลวัง
พยายามอยยู่างหนวักททที่จะประพฤตริเพมืที่อจะไดด้ความรอด ประเพณทนทนั้กลยู่าววยู่า ขณะปปีนขนนั้น “บวันไดศวักดริธิ์สริทธริธิ์” ททที่กรรุง
โรมโดยใชด้หวัวเขยู่าของตน เขาระลนกถนงขด้อพระควัมภทรห์ตอนหนนที่งททที่วยู่า “คนชอบธรรมจะมทชทวริตดสารงอยยยู่โดยความ
เชมืที่อ” หรมือไดด้รวับชทวริตโดยความเชมืที่อ! แสงสวยู่างสาดสยู่องลงบนดวงใจของเขาและเขาวางใจพระผยด้ชยู่วยใหด้รอด

จอหห์น เวสลทยห์ตด้องการคสาเตมือนสตรินทนั้เพราะวยู่าเขาซนที่งเปป็นชายเครยู่งศาสนาคนหนนที่งแหยู่งเมมืองอบ๊อกซห์ฟอรห์ด 
เกริดและเตริบโตในบด้านพวักของนริกายอวังกลริกวัน และถนงขนาดเปป็นมริชชวันนารทไปยวังอเมรริกาดด้วยซนั้สา ไดด้คด้นพบดด้วย
ความอนริจจาวยู่าตนไมยู่ไดด้กลวับใจเชมืที่อเลยและไมยู่ไดด้รยด้จวักกวับความเชมืที่อสยู่วนตวัวททที่ชยู่วยใหด้รอดในพระครริสตห์ ผมขอกลยู่าว
วยู่าผยด้คนตด้องแนยู่ใจ

และคนทวันั้งปวงตด้องแนยู่ใจเชยู่นกวัน วยู่าครุณกสาลวังยอมรวับขด้อสสาควัญททที่เปป็นรากฐานยริที่งใหญยู่เหลยู่านวันั้นซนที่งรวมกวัน
เปป็น “ความเชมืที่อนวันั้นแหยู่งขยู่าวประเสรริฐ”, “หลวักคสาสอนของพระครริสตห์”, ซนที่งปราศจากมวันแลด้วไมยู่มทผยด้ใดจะรอดไดด้
เลย

ชาวโครรินธห์เหลยู่านทนั้สามารถทราบแนยู่ไดด้วยู่าเปาโลไดด้ตยู่อสยด้เพมืที่อความเชมืที่อนวันั้นและไมยู่ไดด้เปป็นผยด้ถยกทอดทรินั้ง
_______________

ขจ้อ 11-14:
13:11 สรุดทด้ายนทนั้ พทที่นด้องทวันั้งหลายเออ๋ย ขอลากยู่อน จง
เปป็นผยด้ททที่ดทพรด้อม จงไดด้รวับการปลอบประโลมใจอวันดท 
จงเปป็นนนั้สาหนนที่งใจเดทยวกวัน จงอยยยู่อยยู่างสวันตริ และ
พระเจด้าแหยู่งความรวักและสวันตริสรุขจะทรงสถริตอยยยู่กวับ
พวกทยู่าน

13:12 จงทวักทายปราศรวัยกวันและกวันดด้วยการจรุบ
อวันบรริสรุทธริธิ์
13:13 วริสรุทธริชนทรุกคนฝากความคริดถนงมายวังพวก
ทยู่าน
13:14 ขอใหด้พระครุณของพระเยซยครริสตห์เจด้า และ



ความรวักของพระเจด้า และความสนริทสนมของพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธิ์ จงดสารงอยยยู่กวับพวกทยู่านทรุกคนเถริด

เอเมน

คนาอวยพร
“จงเปป็นผยด้ททที่ดทพรด้อม” นวัที่นคมือ เปป็นผยด้ททที่ครบบรริบยรณห์ (ขด้อ 11) เปป็นความจรริงททที่วยู่าไมยู่มทผยด้ใดในชทวริตนทนั้จะเปป็น

คนททที่สมบยรณห์แบบไดด้ แตยู่ในความหมายของพระควัมภทรห์ คน ๆ หนนที่งสามารถถวายตวัวแดยู่พระครริสตห์แบบสรินั้นสรุดใจไดด้
ซนั้สาแลด้วซนั้สาอทก และนอกจากนทนั้ เมมืที่อพระเจด้าทรงอยากตวันั้งมาตรฐานหนนที่ง พระองคห์กจ็ทรงตวันั้งมาตรฐานหนนที่งททที่สมบยรณห์
แบบ ในคสาเทศนาบนภยเขานวันั้น พระเยซยทรงบวัญชาวยู่า “เหตรุฉะนทนั้ ทยู่านทวันั้งหลายจงเปป็นคนดทพรด้อม เหมมือนอยยู่าง
พระบริดาของพวกทยู่านผยด้ซนที่งทรงสถริตในสวรรคห์เปป็นผยด้ดทพรด้อม” (มธ. 5:48) และทรุกคนควรมทความทะเยอทะยาน
อวันบรริสรุทธริธิ์นทนั้:

“เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้รยด้จวักพระองคห์ และฤทธริธิ์เดชแหยู่งการเปป็นขนนั้นมาจากความตายของพระองคห์ และการ
รยู่วมสามวัคคทธรรมแหยู่งการทนทรุกขห์ตยู่าง ๆ ของพระองคห์ โดยถยกทสาใหด้คลด้อยตามการสรินั้นพระชนมห์ของพระองคห์ ถด้า
โดยวริธทหนนที่งวริธทใดขด้าพเจด้าจะไดด้ไปถนงการเปป็นขนนั้นมาจากความตาย มริใชยู่ราวกวับวยู่าขด้าพเจด้าไดด้ไปถนงแลด้ว หรมือดทพรด้อม
แลด้ว แตยู่ขด้าพเจด้ากสาลวังบากบวัที่นมรุยู่งไป ถด้าหากวยู่าขด้าพเจด้าจะควด้าเอาสริที่งนวันั้นตามอยยู่างททที่ขด้าพเจด้าไดด้ถยกควด้าเอาไวด้โดย
พระเยซยครริสตห์แลด้วดด้วย พทที่นด้องทวันั้งหลาย ขด้าพเจด้าไมยู่ถมือวยู่าตวัวขด้าพเจด้าเองไดด้ควด้าเอาไวด้แลด้ว แตยู่ขด้าพเจด้ากระทสาสริที่งนทนั้
สริที่งเดทยว คมือลมืมสริที่งทวันั้งหลายททที่ผยู่านพด้นมาแลด้วเสทย และเอมืนั้อมออกไปยวังสริที่งเหลยู่านวันั้นททที่อยยยู่ขด้างหนด้า ขด้าพเจด้ากสาลวังบาก
บวัที่นมรุยู่งไปสยยู่หลวักชวัย เพมืที่อจะไดด้รวับรางววัลแหยู่งการทรงเรทยกจากเบมืนั้องบนของพระเจด้าในพระเยซยครริสตห์” - ฟป. 
3:10-14

ไมยู่เลย เปาโล ผยด้ซนที่งไดด้ดรินั้นรนอยยู่างหนวักเหลมือเกรินททที่จะดสาเนรินชทวริตททที่ดทพรด้อมและททที่เปป็นขนนั้นจากตายแลด้ว ยวัง
ไมยู่ “ไดด้ไปถนงแลด้ว หรมือดทพรด้อมแลด้ว” แตยู่วยู่าเขาดรินั้นรนใฝฝ่หาการดสาเนรินชทวริตอวันบรริสรุทธริธิ์นวันั้นและตามแบบพระฉาย
อวันดทพรด้อมของพระครริสตห์นวันั้นซนที่งเขาปรารถนาททที่จะเปป็นและจะเปป็นเมมืที่อการฟฟฟื้นคมืนชทพของเขามาถนง

“จงไดด้รวับการปลอบประโลมใจอวันดท” (ขด้อ 11) ครริสเตทยนทวันั้งหลายควรมทความสรุข “จงเปป็นนนั้สาหนนที่งใจ
เดทยวกวัน จงอยยยู่อยยู่างสวันตริ” (ขด้อ 11) โอ ขอใหด้พวกเขาเยทยวยาการแตกแยกของพวกเขาและขอใหด้พวกเขาคงไวด้
ซนที่งความเปป็นนนั้สาหนนที่งใจเดทยวกวันของพระวริญญาณ! และถด้าพวกเขาทสาเชยู่นนวันั้น “พระเจด้าแหยู่งความรวักและสวันตริสรุข
จะทรงสถริตอยยยู่กวับพวกทยู่าน”

“การจรุบอวันบรริสรุทธริธิ์” (ขด้อ 12) มทการใหด้คสาบวัญชาเชยู่นนวันั้นหด้าหนในพระควัมภทรห์-ตรงนทนั้และใน 1 โครรินธห์ 
16:20; โรม 16:16; 1 เธสะโลนริกา 5:26; และ 1 เปโตร 5:14 ไมยู่ตด้องสงสวัยเลยวยู่า ธรรมเนทยมปฏริบวัตริในตอนนวันั้น 
เหมมือนททที่เปป็นตอนนทนั้ในประเทศอรินเดทย ญทที่ปรุฝ่น เกาหลท จทน และประเทศแถบตะววันออกทวันั้งหลาย กจ็คมือผยด้ชายจะจรุบ
แกด้มขด้างหนนที่งและอทกขด้างของอทกฝฝ่าย มวันควรเปป็นจรุบอวันบรริสรุทธริธิ์ และจสาไวด้วยู่านทที่ไมยู่ใชยู่ขด้ออด้างสสาหรวับการใหด้ความ
สนริทสนมแบบไมยู่ระววังและไมยู่สมควรของผยด้ชายกวับผยด้หญริง

“วริสรุทธริชนทรุกคนฝากความคริดถนงมายวังพวกทยู่าน” เปาโลกลยู่าวในขด้อ 15 เปาโลนยู่าจะอยยยู่ททที่เมมืองฟปีลริปปปี
และครริสเตทยนทวันั้งหลายททที่นวัที่นฝากความคริดถนงมา และอาจมทคนอมืที่นดด้วยททที่เปาโลไดด้ตริดตยู่อสวัมพวันธห์

จงหมายเหตรุวยู่าในหนวังสมือโรม ดด้วยความระววังตวันั้งใจและความรวักเปาโลระลนกถนงครริสเตทยนทรุกคนเหลยู่า



นวันั้นททที่เขารยด้จวักผยด้ซนที่งอยยยู่ในกรรุงโรมขณะนวันั้น เราแนยู่ใจไดด้วยู่าเปาโลระววังเปป็นพริเศษททที่จะแสดงออกถนงความรวักของตน ททที่
จะฝากความคริดถนงมายวังผยด้คนดด้วยใจยรินดท ททที่จะทสาใหด้พวกเขารยด้สนกเปป็นกวันเองยามอยยยู่ตยู่อหนด้าเขา ความสรุภาพและ
มารยาทอวันดทเปป็นสยู่วนหนนที่งของสริที่งเดทยวกวันซนที่งถยกบวัญชาททที่อมืที่น เราจะตด้อง “รด้องไหด้กวับคนทวันั้งหลายททที่รด้องไหด้” (รม. 
12:15) นวัที่นเปป็นสยู่วนหนนที่งของความเหจ็นอกเหจ็นใจ นวัที่นคมือการรยด้สนกกวับผยด้คนหรมือทนทรุกขห์กวับผยด้คน

เมมืที่อผยด้คนมาอยยยู่รวมกวันในททที่ประชรุมทด้องถริที่น ควรมทการทวักทายและการจวับมมือกวันและการรยู่วมสามวัคคท
ธรรมแบบมทความสรุข ผมคริดวยู่าการจวับมมือทวักทายกวับเพมืที่อนคนหนนที่ง การขอใหด้ผยด้ททที่มาใหมยู่นวัที่งขด้าง ๆ ครุณหรมือใชด้
หนวังสมือเพลงนมวัสการรยู่วมกวัน มทความสสาควัญมากกวยู่าความสงบนริที่งแบบงานศพและความสงยู่างามแบบเปป็น
ทางการ แนวคริดททที่วยู่า “ถด้าครุณจะกระซริบ กจ็จงกระซริบคสาอธริษฐาน” และคสาสอนอมืที่น ๆ วยู่าดด้วยความเปป็นทางการ
ไมยู่ไดด้สนวับสนรุนความเปป็นกวันเองหรมือการรยู่วมสามวัคคทธรรมดด้วยความรวักซนที่งเปป็นเรมืที่องปกตริสามวัญในททที่ประชรุมทวันั้ง
หลายสมวัยภาคพวันธสวัญญาใหมยู่

และคสาอวยพรสรุดทด้ายกจ็เปป็นคสาอธริษฐานหนนที่ง บางครวันั้งเราควรเลริกททที่ประชรุมดด้วยคสาอวยพรเชยู่นนทนั้ แตยู่ททที่
สสาควัญยริที่งกวยู่านวันั้นกจ็คมือ เราตด้องทสาเชยู่นนทนั้เพมืที่อเปป็นการแสดงออกถนงความรวักจากหวัวใจของเราและคสาอธริษฐานอวัน
จรริงแทด้ททที่ขอใหด้พระพรทวันั้งหลายของพระเจด้ามาสยยู่พวกเขา


