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บทนนา

นครสมมัยโบราณสส่วนใหญส่ทบีที่เปาโลไดด้รมับใชด้และกส่อตมัตั้งครลิสตจมักรหลายแหส่งทบีที่นมัที่นไดด้เสสที่อมสสูญหรสอหมด
ความสสาคมัญไปแลด้วตามยยุคสมมัยทมัตั้งหลายทบีที่ลส่วงเลยไป กรยุงโรมและเมสองเธสะโลนลิกายมังคงอยสูส่ตส่อไป

ในสมมัยของเปาโลเมสองเธสะโลนลิกา ซซที่งเปป็นเมสองทส่าทบีที่สสาคมัญมากแหส่งหนซที่งของแควด้นมาซลิโดเนบีย ตมัตั้งอยสูส่
ตรงปป่ากอส่าวเธอรร์ไมคมัส ซซที่งเปป็นทบีที่รสูด้จมักในชสที่ออส่าวแหส่งเธสะโลนลิกาเชส่นกมัน เมสองนบีตั้อยสูส่บนทางเออ็กนาเชบีที่ยนอมันยลิที่งใหญส่
และเปป็นทบีที่รสูด้จมักเพราะการพาณลิชยร์ของมมันเปป็นหลมัก เรสอทมัตั้งหลายมาสสูส่ทส่าเรสอนมัตั้นจากทมัที่วแควด้นเอเชบียไมเนอรร์ เชส่น
เดบียวกมับจากประเทศอสที่น ๆ เมสองนบีตั้ตมัตั้งอยสูส่ทางทลิศตะวมันตกเฉบียงใตด้ของเมสองฟฟีลลิปปฟี โดยหส่างจากเมสองเบโรอาไป
ทางทลิศตะวมันออกเฉบียงเหนสอเพบียงเลอ็กนด้อย

เมสองเธสะโลนลิกามบีผสูด้อยสูส่อาศมัยเปป็นชาวกรบีก ชาวโรม และชาวยลิว การนมับถสอรสูปเคารพมบีอยสูส่แพรส่หลายทยุก
หมัวระแหง มบีพระหลายองคร์ แตส่พระทบีที่โดดเดส่นคสอพระจสูปปิเตอรร์ ในสมมัยของเปาโลชาวยลิวหลายพมันคนอาศมัยอยสูส่ใน
เมสองนบีตั้ และมบีธรรมศาลาของพวกยลิวอยสูส่แหส่งหนซที่งทบีที่นมัที่น

เราทราบนด้อยมากเกบีที่ยวกมับสถานการณร์ดด้านศบีลธรรมในเมสองเธสะโลนลิกา แตส่มบีเหตยุผลทบีที่ควรเชสที่อวส่าเมสอง
นบีตั้เตอ็มไปดด้วยความอธรรม เพราะการนมับถสอรสูปเคารพกส่อใหด้เกลิดการทสาผลิดศบีลธรรมอมันรด้ายแรงอยสูส่เสมอ โดย
เฉพาะในทส่ามกลางพวกผสูด้หญลิง

เมสองนบีตั้ซซที่งในยยุคสมมัยใหมส่ถสูกเรบียกกมันวส่า เมสองซาโลนลิกลิ บมัดนบีตั้มบีชสที่อทางการคสอ เธสะโลนลิกลิ และยมังเปป็น
สถานทบีที่ ๆ มบีความสสาคมัญอยสูส่ตส่อไป ตามทบีที่ International Standard Bible Encyclopaedia วส่าไวด้ “เมสองเธสะ
โลนลิกาในปฟี 1204 ไดด้กลายเปป็นศสูนยร์กลางแหส่งอาณาจมักรหนซที่งของละตลินภายใตด้โบนลิเฟส ขยุนนางแหส่งมอนเฟอรร์รมัต
และตลอดเวลาสองศตวรรษเมสองนบีตั้ไดด้ผส่านจากมสอสสูส่มสอ เดบีดี๋ยวถสูกปกครองโดยชาวละตลิน เดบีดี๋ยวกอ็โดยพวกกรบีก จน
กระทมัที่งในปฟี 1430 เมสองนบีตั้ไดด้ตกอยสูส่ในมสอของสยุลตส่านอามสูรมัธทบีที่สอง หลมังจากเวลานมัตั้นเมสองนบีตั้ยมังอยสูส่ภายใตด้การครอบ
ครองของพวกเตลิรร์ก และมมันเปป็นเมสองหลมักในยยุโรปทบีที่ตกอยสูส่ภายใตด้อสานาจครอบครองของคนเหลส่านมัตั้น ยกเวด้นกรยุง
คอนสแตนตลิโนเปปิล จนกระทมัที่งมมันถสูกยซดคสนโดยพวกกรบีกในสงครามบอลขส่านในปฟี 1912 ประชากรของมมันรวม
ถซงพวกเตลิรร์กประมาณ 32,000 คน ยลิว 47,000 คน (สส่วนใหญส่แลด้วเปป็นลสูกหลานของพวกอพยพจากสเปน) และ
พวกกรบีกและชาวยยุโรปอสที่น ๆ 16,000 คน เมสองนบีตั้อยุดมไปดด้วยตมัวอยส่างทมัตั้งหลายของสถาปปัตยกรรมและศลิลปะแหส่ง
ศาสนจมักรไบแซนไทนร์ และนอกเหนสอจากมมัสยลิดขนาดใหญส่หลายแหส่งแลด้ว เมสองนบีตั้ยมังมบีโบสถร์สลิบสองแหส่งและ
ธรรมศาลายบีที่สลิบหด้าแหส่งดด้วย”

เมสองเธสะโลนลิกามบีความสสาคมัญเพราะตสาแหนส่งทางภสูมลิศาสตรร์ของมมันเสมอมา มมันเปป็นเมสองทบีที่งดงามดมัที่ง
ภาพวาด ถสูกปกปป้องทมัตั้งสองฟากโดยเทสอกเขาสสูงสยุดขบีด เปาโลไปเยสอนแควด้นมาซลิโดเนบียเปป็นครมัตั้งทบีที่สองระหวส่าง
ทางทบีที่เขาไปยมังประเทศกรบีซจากเมสองเอเฟซมัส ในระหวส่างการเดลินทางแบบมลิชชมันนารบีครมัตั้งทบีที่สามของเขา (กลิจการ 
20:1,2) และเชสที่อกมันวส่าเขาใชด้เวลาเยอะทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาในคราวนบีตั้ ในกลิจการ 20:4 เราทราบวส่าชาวเธสะโลนลิ
กาสองคนเดลินทางไปยมังกรยุงเยรสูซาเลอ็มรส่วมกมับเขาตอนทบีที่เขาจากมา: “และพวกคนทบีที่เขด้าไปในแควด้นเอเชบียพรด้อม
กมับทส่าน คสอโสปาเทอรร์ชาวเมสองเบโรอา และในพวกชาวเมสองเธสะโลนลิกามบี อารลิสทารคมัสกมับเสคยุนดมัส และกาย



อมัสชาวเมสองเดอรร์บบี และทลิโมธบี และของแควด้นเอเชบียมบี ทบีคลิกมัสกมับโตรฟฟีมมัส”
อารลิสทารคมัสอยสูส่ตส่อกมับเปาโลอบีกสมักพมักใหญส่ ๆ และถสูกกลส่าวถซงอยส่างมบีเกบียรตลิโดยเปาโลในโคโลสบี 4:10 

(เปาโลตลิดคยุกอยสูส่ในกรยุงโรม ณ เวลานมัตั้นและพสูดถซงอารลิสทารคมัสวส่าเปป็น “ผสูด้เปป็นนมักโทษรส่วมกมับขด้าพเจด้า”) จาก
แควด้นมาซลิโดเนบียนมัที่นเองทบีที่เปาโลเขบียนจดหมายฝากฉบมับทบีที่สองของเขาถซงชาวโครลินธร์ (2 คร. 2:13; 7:5; 8:1) เมสที่อ
เขบียนถซงชาวฟฟีลลิปปฟีในปฟี ค.ศ. 63 จากหด้องขมังของเขาในคยุกทบีที่โรม เขากลส่าววส่า: “แตส่ขด้าพเจด้าไวด้วางใจในองคร์พระผสูด้
เปป็นเจด้าวส่า ขด้าพเจด้าเองจะมาหาในไมส่ชด้าดด้วย

2:25 ถซงอยส่างนมัตั้นขด้าพเจด้ากอ็ไดด้คลิดเอาเองวส่า จสาเปป็นจะตด้องสส่งเอปาโฟรดลิทมัสมาหาพวกทส่าน ซซที่งเขาเปป็น
นด้องชายของขด้าพเจด้าและเปป็นเพสที่อนรส่วมงานและเพสที่อนทหาร แตส่เปป็นผสูด้นสาขส่าวของพวกทส่าน และเปป็นผสูด้ทบีที่ไดด้
ปรนนลิบมัตลิตส่อความตด้องการตส่าง ๆ ของขด้าพเจด้า” (ฟป. 2:24,25) ตส่อมา เมสที่อเปาโลถสูกปลส่อยตมัวจากคยุก เขากอ็ไป
เยสอนแควด้นมาซลิโดเนบียจรลิง ๆ (1 ทธ. 1:3) 

การพสูดถซงเมสองเธสะโลนลิกาครมัตั้งสยุดทด้ายทบีที่ถสูกพบในภาคพมันธสมัญญาใหมส่คสอใน 2 ทลิโมธบี 4:10: “เพราะวส่า
เดมาสไดด้ละทลิตั้งขด้าพเจด้าไปแลด้ว โดยหลงรมักโลกปปัจจยุบมันนบีตั้เสบียแลด้ว และไดด้จากไปยมังเมสองเธสะโลนลิกา” เปป็นไปไดด้
หรสอไมส่วส่าเดมาสมบีสายตาจมับจด้องอยสูส่ทบีที่ทรมัพยร์สมบมัตลิ? เขาเปป็นนมักลส่าสมบมัตลิไหม? หากใชส่ เรากอ็เขด้าใจไดด้วส่าทสาไมเขา
ถซงไปทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา เพราะวส่ามมันเปป็นเมสองทบีที่มมัที่งมบีและอนาคตสดใสอยส่างแนส่นอนสสาหรมับใครกอ็ไดด้ทบีที่ปรารถนา
ทบีที่จะทสาเงลิน

การเดลินทางแบบมลิชชมันนารบีครมัตั้งทบีที่สองของเปาโลไดด้พาเขาไปยมังเมสองเธสะโลนลิกา ซซที่งทบีที่นมัที่นเขาประกาศ
ขส่าวประเสรลิฐและทสาใหด้เกลิดครลิสตจมักรของชาวเธสะโลนลิกา ในปฟี ค.ศ. 52 หรสอ 53 เปาโลเดลินทางอยส่างชด้ามาก ๆ
ทมัที่วแควด้นเอเชบียไมเนอรร์ จากทลิศตะวมันออกเฉบียงใตด้ไปยมังทลิศตะวมันตกเฉบียงเหนสอ โดยถสูกกมักตมัวอยสูส่ในแควด้นกาลา
เทบียเปป็นเวลานานเพราะความเจอ็บปป่วย แตส่ความลส่าชด้านบีตั้ไดด้ใหด้โอกาสอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีแกส่เขาทบีที่จะเทศนาเรสที่อง
กางเขนนมัตั้นแกส่ผสูด้คน เขาเทศนาเรสที่องพระเยซสูผสูด้ทรงถสูกตรซงกางเขน ถสูกฝปัง ทรงเปป็นขซตั้น จะเสดอ็จมาอบีกทบี-ตามทบีที่
เขบียนไวด้ในพระคมัมภบีรร์ ครลิสตจมักรทบีที่สสาคมัญ ๆ หลายแหส่งไดด้ถสอกสาเนลิดขซตั้นเพราะเวลานบีตั้แหส่งงานรมับใชด้ดด้านขส่าว
ประเสรลิฐ อส่านกลิจการ 16:6; 18:23; กท. 4:13-15

เปาโลเปป็นผสูด้รมับใชด้ของพระเจด้า-ถสูกเรบียกโดยพระเจด้า ถสูกแตส่งตมัตั้งโดยพระเจด้า และถสูกสส่งไปโดยพระเจด้า
เพสที่อประกาศขส่าวประเสรลิฐแกส่พวกคนตส่างชาตลิ แผนการของเขาถสูกขมัดขวางสองครมัตั้งในระหวส่างการเดลินทางรอบนบีตั้
โดยเฉพาะ ดสูเหมสอนวส่าเจตนาหลมักของเขากอ็คสอ ประกาศขส่าวประเสรลิฐไปทมัที่วแควด้นเอเชบียของโรม (กลิจการ 16:6) 
ซซที่งทบีที่นมัที่นเขาใชด้เวลาหลมังจากนมัตั้นถซงสามปฟีเตอ็มแบบเกลิดผลมากโดยการประกาศขส่าวประเสรลิฐ (กลิจการ 20:31) 
แควด้นเอเชบียนบีตั้ พรด้อมกมับเมสองเอเฟซมัสทบีที่เปป็นเมสองหลวงของมมัน เปป็นภารกลิจทบีที่สสาคมัญของเปาโล ซซที่งมบีความสสาคมัญ
ทบีที่สยุดอยสูส่ระหวส่างกรยุงเยรสูซาเลอ็มกมับกรยุงโรม อยส่างไรกอ็ตาม ณ เวลานมัตั้นโดยเฉพาะเขา “ถสูกขมัดขวางโดยพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธ” ตส่อมาไมส่นานเขาพยายามทบีที่จะเขด้าไปในแควด้นบลิธบีเนบีย แตส่กอ็เหมสอนเคย “พระวลิญญาณไมส่โปรด
ใหด้พวกทส่านไป” (กลิจการ 16:7)

ดมังนมัตั้นเปาโลและเหลส่าเพสที่อนรส่วมทางทบีที่สมัตยร์ซสที่อของเขา นมัที่นคสอ สลิลาสและทลิโมธบี จซงเขด้าไปในเมสองโตรอมัส 
ลสูกามาสมทบกมับพวกเขาดด้วยทบีที่นมัที่น และ ณ เวลานบีตั้เอง พระเจด้าทรงเปปิดเผยแกส่เปาโลถซงทลิศทางในอนาคตของ



เขา: “และมบีนลิมลิตหนซที่งปรากฏแกส่เปาโลในเวลากลางคสน นมัที่นคสอ มบีผสูด้ชายคนหนซที่งแหส่งแควด้นมาซลิโดเนบียยสนอยสูส่ และ
อด้อนวอนทส่าน โดยกลส่าววส่า “ขอโปรดเขด้ามาในแควด้นมาซลิโดเนบีย และชส่วยพวกเราเถลิด” (กลิจการ 16:9) ในแควด้น
มาซลิโดเนบียขส่าวประเสรลิฐถสูกรมับเอาโดยคนกลยุส่มหนซที่งทบีที่ถสูกจมัดเตรบียมไวด้แลด้วสสาหรมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า และสลิที่งดบี ๆ 
อมันเปป็นนลิรมันดรร์มากมายไดด้สสาเรอ็จผล เปาโลอยากเหอ็นชนชาตลิของเขารมับความรอด เขารด้องประกาศวส่า “พบีที่นด้องทมัตั้ง
หลาย ความปรารถนาแหส่งจลิตใจของขด้าพเจด้าและคสาอธลิษฐานตส่อพระเจด้าเพสที่อคนอลิสราเอลนมัตั้น คสอขอใหด้เขาทมัตั้ง
หลายรอด” (รม. 10:1) ในโรม 9:1-3 เปาโลประกาศวส่าเขาเตอ็มใจทบีที่จะถสูกสาปแชส่งใหด้ตมัดขาดจากพระครลิสตร์หาก
นมัที่นจะชส่วยชนชาตลิของเขาใหด้รอดไดด้ คสอพบีที่นด้องในฝป่ายเนสตั้อหนมังของเขา พระเจด้าทรงเรบียกเขาใหด้ไปหาพวกคนตส่าง
ชาตลิ แตส่เมสที่อประสบทยุกโอกาสทบีที่มบี เขากอ็พยายามทบีที่จะแอบยส่องไปและประกาศขส่าวประเสรลิฐแกส่พวกยลิว

ขส่าวประเสรลิฐไดด้ถสูกประกาศเปป็นครมัตั้งแรกในเมสองเธสะโลนลิกาโดยเปาโลและสลิลาสเพสที่อนรส่วมงานของเขา 
พวกเขาไปเยสอนทบีที่นมัที่นหลมังจากทบีที่พวกเขาถสูกปลส่อยตมัวจากคยุกในเมสองฟฟีลลิปปฟี พวกเขาผส่านเขด้าในหลายเมสอง
ระหวส่างการเดลินทางรอบนมัตั้น แตส่เขด้าไปในเมสองเธสะโลนลิกาโดยตรง-นส่าจะเพราะวส่ามบีพวกยลิวอยสูส่เปป็นจสานวนมากทบีที่
นมัที่น เปาโลไปเยสอนธรรมศาลาของพวกยลิวเสมอเมสที่อเขาอยสูส่ในเมสองหนซที่งทบีที่มบีธรรมศาลาสมักแหส่ง และประกาศขส่าว
ประเสรลิฐแหส่งพระคยุณของพระเจด้าแกส่พวกยลิว มบีธรรมศาลาของพวกยลิวอยสูส่แหส่งหนซที่งในเมสองเธสะโลนลิกา และเขา
เขด้าไปในธรรมศาลานมัตั้นและยกเหตยุผลกมับชนชาตลิของเขาเองเกบีที่ยวกมับพระเมสสลิยาหร์นานสามวมันสะบาโต เขามบี
ความรมักอมันลซกซซตั้งและแผดเผาตส่อชนชาตลิของเขาเอง และเขามยุส่งมมัที่นทบีที่จะชมักจสูงพวกยลิวใหด้เชสที่อวส่าตามทบีที่มบีเขบียนไวด้ใน
พระคมัมภบีรร์ จสาเปป็นทบีที่พระเมสสลิยาหร์ตด้องถสูกประหารชบีวลิต เพสที่อทบีที่พระองคร์จะทรงเปป็นขซตั้นจากตาย และคสาพยากรณร์
ทยุกคนขด้อทบีที่เลอ็งถซงพระองคร์ไดด้ถสูกทสาใหด้สสาเรอ็จจรลิงแลด้วในพระเยซสูชาวนาซาเรอ็ธ (กลิจการ 17:1-3)

เปาโลเทศนาอยส่างจรลิงใจและอยส่างรด้อนรนแกส่พวกยลิวในเมสองเธสะโลนลิกา-และมบีไมส่กบีที่คนทบีที่เชสที่อ แตส่พวกทบีที่
กลมับใจรมับเชสที่อสส่วนใหญส่ของเขานมัตั้นเปป็น “พวกชาวกรบีกทบีที่เกรงกลมัวพระเจด้า” (กลิจการ 17:4) มบีสยุภาพสตรบีหลายคน
ทบีที่รมับความรอดเชส่นกมันเมสที่อเปาโลประกาศขส่าวประเสรลิฐแหส่งการสลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปัง และการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ 
จากผสูด้ทบีที่กลมับใจเชสที่อชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านบีตั้เอง ครลิสตจมักรทบีที่นมัที่นจซงถสูกกส่อตมัตั้ง และเปป็นไปไดด้วส่าตมัตั้งแตส่ตด้นเลยครลิสต
จมักรนบีตั้ไดด้รมับการอวยพรดด้วยผสูด้กลมับใจเชสที่อจสานวนมากพอสมควร

เหลส่านมักประวมัตลิศาสตรร์ไมส่เหอ็นพด้องตรงกมันวส่าเปาโลและสลิลาสอยสูส่ตส่อในเมสองเธสะโลนลิกานานเทส่าใดใน
ระหวส่างการไปเยสอนครมัตั้งแรกของพวกเขา เราทราบวส่าพวกเขาเทศนาในธรรมศาลานมัตั้นนานสามวมันสะบาโต และ
ถด้าพวกเขาอยสูส่ตส่อทบีที่นมัที่นไมส่นานเกลินสามวมันสะบาโต การไปเยสอนของพวกเขากอ็คงประมาณสามสมัปดาหร์ พวกเขา
อาจอยสูส่ตส่อในเมสองนมัตั้นนานกวส่านบีตั้กอ็ไดด้ เปป็นไปไดด้วส่าพวกเขาออกไปจากธรรมศาลานมัตั้นและเทศนาในสถานทบีที่อสที่นอบีก 
อยส่างไรกอ็ตาม ระยะเวลาทบีที่พวกเขาไปเยสอนทบีที่นมัที่นกอ็ไมส่ใชส่เรสที่องสสาคมัญ สลิที่งทบีที่โดดเดส่นกอ็คสอขด้อเทอ็จจรลิงเรสที่องฤทธลิธเดช
ของขส่าวประเสรลิฐ ถซงแมด้วส่าเขาเทศนาแคส่สามวมันสะบาโตในธรรมศาลานมัตั้น ครลิสตจมักรแหส่งหนซที่งทบีที่ยลิที่งใหญส่กอ็ไดด้ถสูก
กส่อตมัตั้งขซตั้น และขส่าวประเสรลิฐยมังมบีฤทธลิธเดชนมัตั้นอยสูส่เหมสอนเดลิมวมันนบีตั้

ในกลิจการ 17:5 ดสูเหมสอนวส่าเปาโลกมับสลิลาส ไปอาศมัยอยสูส่กมับยาโสนอยส่างนด้อยสมักพมักหนซที่ง และผสูด้คน
จสานวนมหาศาลนมัตั้นกอ็มาฟปังการเทศนาของพวกเขา ใน 1 เธสะโลนลิกา 2:9 เปาโลบอกเราวส่าเมสที่อเขาอยสูส่ใน
ทส่ามกลางพวกเขา เขากอ็ “ทสางานหนมักทมัตั้งกลางคสนและกลางวมัน” เพราะเขาไมส่อยากเปป็นภาระแกส่ผสูด้ใดในพวกเขา



เลย และเขาประกาศขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าแกส่พวกเขา นบีที่ดสูเหมสอนจะบอกเปป็นนมัยวส่าเปาโลอยสูส่ทบีที่นมัที่นนานกวส่า
สามวมันสะบาโตตมัตั้งเยอะ และดสูเหมสอนวส่าเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองฟฟีลลิปปฟีไดด้สส่งขด้าวของมาใหด้เขาในระหวส่างทบีที่เขาพมักอยสูส่
ในเมสองเธสะโลนลิกาดด้วย: ฟฟีลลิปปฟี 4:16: “เพราะแมด้แตส่ในเมสองเธสะโลนลิกา พวกทส่านกอ็ไดด้สส่งมาชส่วยหลายครมัตั้ง
หลายหน สสาหรมับความขมัดสนของขด้าพเจด้า” เปป็นไปไดด้มากทบีเดบียววส่าเปาโลและสลิลาสไดด้ปรนนลิบมัตลิอยสูส่หลาย
สมัปดาหร์-อาจจะหลายเดสอนเลย-ในเมสองนมัตั้น

พญามารทสางานหนมักอยสูส่เสมอ และในสมมัยของเปาโล ดสูเหมสอนมมันจะทสางานลส่วงเวลา เปาโลและสลิลาส
ถสูกขมับไลส่ออกไปจากเมสองเธสะโลนลิกาในทบีที่สยุดโดยพวกยลิวทบีที่ตส่อตด้าน พวกยลิวไดด้ปลยุกปปัปี่นฝสูงชนทบีที่โกรธแคด้น บด้านของ
ยาโสนถสูกโจมตบี และ “พบีที่นด้องบางคน” ถสูกลากตมัวไปอยสูส่ตส่อหนด้าพวกเจด้าหนด้าทบีที่และถสูกกลส่าวหาวส่าตด้อนรมับคนเหลส่า
นมัตั้น “ทบีที่ทสาใหด้โลกกลมับหมัวกลมับหาง” พวกเขาจซงถสูกกลส่าวหาวส่ามบีความผลิดในขด้อหากบฏตส่อจมักรวรรดลิโรม (กลิจการ 
17:5-7)

ความชยุลมยุนวยุส่นวายนบีตั้ใหญส่โตมากและภมัยอมันตรายตส่อเปาโลและสลิลาสกอ็รด้ายแรงมากหากพวกเขาจะอยสูส่
ตส่อไปในเมสองนบีตั้ จนสมาชลิกบางคนของครลิสตจมักรนมัตั้นตมัดสลินวส่านมักเทศนร์ผสูด้เปป็นทบีที่รมักของพวกเขาและผสูด้ชส่วยของเขา
ควรถสูกสส่งไปยมังสถานทบีที่ทบีที่ปลอดภมัย และเขาทมัตั้งสองถสูกลอบพาออกมาตอนกลางคสนไปยมังเมสองเบโรอาทบีที่อยสูส่ใกลด้
เคบียง ทยุกทบีที่ทบีที่เปาโลไป พวกเขากอ็มบีการฟฟฟื้นฟสูหรสอไมส่กอ็การจลาจล ใครสมักคนไดด้รมับความรอดหรสอไมส่กอ็ตลิดคยุกทยุกครมัตั้ง
ทบีที่เขาบยุกเขด้านครหนซที่งพรด้อมกมับลสูกระเบลิดแหส่งขส่าวประเสรลิฐ

ในเมสองเบโรอาขส่าวประเสรลิฐถสูกรมับไวด้ดด้วยใจทบีที่ยลินดบีหลายดวง และเปาโลเทศนาโดยปราศจากการขมัด
ขวางนานสมักพมักหนซที่ง จนกระทมัที่งพวกยลิวทบีที่ไดด้กส่อความยยุส่งยากมากมายขนาดนมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกาไดด้ยลินวส่าเขาอยสูส่
ในเมสองเบโรอาและขด้ามมาปลยุกปปัปี่นผสูด้คนใหด้ตส่อตด้านเขา (อส่านกลิจการ 17:13) เปาโลตด้องจสาใจหนบีไปยมังสถานทบีที่ทบีที่
ปลอดภมัยอบีกครมัตั้งและถสูกสส่งตมัวไปยมังกรยุงเอเธนสร์ ขณะทบีที่สลิลาสและทลิโมธบียมังอยสูส่ตส่อในเมสองเบโรอาเพสที่อประกาศขส่าว
ประเสรลิฐ ดสูเหมสอนวส่าทลิโมธบีไดด้มาสมทบกมับเปาโลและเขากมับนายแพทยร์ลสูกาไดด้อยสูส่กมับเขาทบีที่เมสองฟฟีลลิปปฟีและทบีที่
เมสองเธสะโลนลิกาเชส่นกมัน อยส่างไรกอ็ตาม เขาไมส่ถสูกกลส่าวถซงวส่าอยสูส่กมับพวกเขาจนกระทมัที่งเปาโลไปถซงในเมสองเบโรอา

เมสที่อเปาโลไปยมังกรยุงเอเธนสร์ เขากอ็ใหด้คสาบมัญชาแกส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่มบีหนด้าทบีที่ดสูแลเขา วส่าสลิลาสและทลิโมธบีควร
มาหาเขาโดยเรอ็วทบีที่สยุด ขณะทบีที่เขารอคอยทมัตั้งสองคนอยสูส่ทบีที่กรยุงเอเธนสร์ เขากอ็เทศนาคสาเทศนาอมันนส่าจดจสาของเขา
บนเนลินเขาอาเรโอ ซซที่งเราพบวส่าถสูกบมันทซกไวด้ในกลิจการ 17:22 เปป็นตด้นไป

การไปถซงทบีที่กรยุงเอเธนสร์จรลิง ๆ ของเปาโล พรด้อมกมับทลิโมธบีและสลิลาส ไมส่ไดด้ถสูกบมันทซกไวด้ในบทนบีตั้ แตส่ทบีที่ทลิโม
ธบีมาสมทบกมับเขาทบีที่นมัที่นกอ็ดสูเหมสอนจะแนส่นอนจาก 1 เธสะโลนลิกา 3:1-2: “ เหตยุฉะนมัตั้นเมสที่อพวกเราทนอยสูส่ตส่อไปอบีก
ไมส่ไดด้แลด้ว พวกเราจซงคลิดวส่าดบีทบีที่จะถสูกปลส่อยไวด้ทบีที่กรยุงเอเธนสร์ตามลสาพมัง และไดด้สส่งทลิโมธบีนด้องชายของพวกเรา และ
เปป็นผสูด้รมับใชด้ของพระเจด้า และเปป็นเพสที่อนรส่วมงานของพวกเราในเรสที่องขส่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ไป เพสที่อจะตมัตั้ง
พวกทส่านไวด้ใหด้มมัที่นคง และเพสที่อจะปลอบประโลมใจของพวกทส่านในเรสที่องความเชสที่อของพวกทส่าน” ดมังนมัตั้นทลิโมธบีจซง
นส่าจะอยสูส่กมับเปาโลทบีที่กรยุงเอเธนสร์ในชส่วงเวลาสมัตั้น ๆ เปาโลสส่งเขากลมับไปยมังเมสองเธสะโลนลิกา และกส่อนเขากลมับไป 
เปาโลเองกอ็ไปยมังเมสองโครลินธร์แลด้ว โดยทลิโมธบีตามไปทบีหลมัง (กลิจการ 18:5)

เหลส่าผสูด้รสูด้พระคมัมภบีรร์สส่วนใหญส่เหอ็นพด้องตรงกมันวส่า 1 เธสะโลนลิกา ถสูกเขบียนในปฟี ค.ศ. 52 จดหมายฝาก



ฉบมับทบีที่สองนส่าจะถสูกเขบียนในปฟีเดบียวกมันนมัตั้น ครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาประกอบดด้วยพวกยลิว-ผสูด้ซซที่งเปาโล
เทศนากส่อน (เปาโลเชสที่อวส่า “แกส่ยลิวกส่อน และแกส่ชาวกรบีกเชส่นกมัน” ดมังนมัตั้นเขาจซงสส่งมอบขส่าวสารนมัตั้นแกส่ชนชาตลิของ
เขาเองกส่อนเสมอเมสที่อใดกอ็ตามทบีที่ทสาไดด้) ยลิวไมส่กบีที่คนไดด้เชสที่อ แตส่ฝสูงชนหมสูส่ใหญส่เหลส่านมัตั้นปฏลิเสธขส่าวสารนมัตั้น (กลิจการ 
17:4)

มบีคนกลยุส่มทบีที่สองในครลิสตจมักรนมัตั้น (พวกกรบีก) ผสูด้ซซที่งไดด้เขด้าจารบีตมานมับถสอศาสนายลิวและซซที่งไดด้เขด้ารส่วม
ประชยุมในธรรมศาลานมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกา (กลิจการ 17:4) เปาโลเรบียกผสูด้เชสที่อเหลส่านบีตั้วส่าเปป็น “พวกชาวกรบีกทบีที่
เกรงกลมัวพระเจด้า” นมัที่นคสอ พวกเขาเปป็นชาวกรบีกทบีที่เครส่งศาสนาผสูด้ซซที่งเลลิกการบสูชารสูปเคารพแลด้วและขณะนมัตั้นกสาลมัง
รส่วมประชยุมอยสูส่ในธรรมศาลาของพวกยลิว…เครส่งศาสนาแตส่หลงหาย! พวกเขานส่าจะเปป็นกลยุส่มคนทบีที่พวกยลิวเรบียกวส่า
พวกเขด้าจารบีตแหส่งประตสูรมัตั้ว ชาวกรบีกเหลส่านบีตั้ทบีที่ถสูกรมับเขด้าธรรมศาลากอ็ถสูกรมับเขด้าสสูส่อภลิสลิทธลิธหลายประการแหส่งศาสนา
ของพวกยลิวเชส่นกมัน

มบีคนกลยุส่มทบีที่สามทบีที่ถสูกเรบียกวส่าพวกผสูด้หญลิง และสยุภาพสตรบีเหลส่านบีตั้เปป็นเหลส่าสมาชลิกของชนชมัตั้นสสูง-กลยุส่มทบีที่มบี
สถานะแบบยกระดมับของชยุมชนนมัตั้น (กลิจการ 17:4) คนจสานวนมหาศาลทบีที่เคยกราบไหวด้รสูปเคารพไดด้กลมับใจรมับ
เชสที่อ และพวกเขาเองกอ็รวมกมันเปป็นสมาชลิกกลยุส่มแรกของครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา ในบททบีที่ 1:9 ของ 1 เธ
สะโลนลิกา เราอส่านวส่า: “เพราะคนเหลส่านมัตั้นเองไดด้รายงานเกบีที่ยวกมับพวกเราวส่า การทบีที่พวกเราไดด้เขด้ามาหาพวกทส่าน
นมัตั้นเปป็นแบบไหน และการทบีที่พวกทส่านไดด้หมันมาหาพระเจด้าจากการไหวด้บรรดารสูปเคารพ เพสที่อรมับใชด้พระเจด้าผสูด้ทรง
พระชนมร์อยสูส่และเทบีที่ยงแทด้เปป็นอยส่างไร”

ครลิสตจมักรนมัตั้นประกอบดด้วยพวกยลิว พวกกรบีก บรรดาสยุภาพสตรบีทบีที่โดดเดส่น และคนเหลส่านมัตั้นทบีที่กลมับใจรมับ
เชสที่อมาจากการบสูชารสูปเคารพ คนหลายกลยุส่มเหลส่านบีตั้มบีใจสามมัคคบีเปปิดรมับขส่าวสารแหส่งขส่าวประเสรลิฐ-การ
สลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปัง การฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ และการเสดอ็จมาอบีกทบีของพระเยซสูเจด้า พวกเขาลสมความแตกตส่างแตส่
กส่อนทมัตั้งหมดของตนและอาศมัยอยสูส่ในสมันตลิสยุข ความเปป็นนตั้สาหนซที่งใจเดบียวกมัน และความรมักทบีที่มบีตส่อกมันและกมัน 
หมายเหตยุ 1 เธสะโลนลิกา 2:13

เปาโลอยสูส่ในเมสองโครลินธร์ ณ เวลานบีตั้และไมส่สามารถไปเยบีที่ยมลสูก ๆ ของเขาในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในครลิสต
จมักรนมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกาไดด้ เขารมักพวกเขาอยส่างสยุดหมัวใจ และพวกเขากอ็รมักเขาดด้วยความรมักอมันลซกซซตั้งและสมัตยร์
ซสที่อ ลมักษณะเฉพาะตมัวทบีที่ไมส่ธรรมดาเหลส่านมัตั้นของครลิสตจมักรในเมสองเธสะโลนลิกาและสภาพการณร์แวดลด้อมทมัตั้งหลาย
ทบีที่มบีอยสูส่ในเมสองนมัตั้นทสาใหด้เกลิดจดหมายฝากสองฉบมับทบีที่สส่งถซงครลิสตจมักรนมัตั้น โปรดอส่านกลิจการ 17 -ทมัตั้งบท

เหลส่าสมาชลิกของครลิสตจมักรนมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกาไดด้เตอ็มใจเปปิดรมับเตอ็มทบีที่ดด้วยไมตรบีจลิตตส่อขส่าวประเสรลิฐทบีที่
ถสูกสส่งมอบโดยเปาโล พวกเขาเปป็นมลิตรสหายทบีที่ใกลด้ชลิดและอบอยุส่นของเขาและปรารถนาเปป็นอยส่างยลิที่งทบีที่จะรมับคสา
สอนและการอบรมฝป่ายวลิญญาณของเขา แตส่เนสที่องจากเขาไมส่สามารถไปเยบีที่ยมพวกเขาไดด้ ความถวลิลหาอมันจรลิงจมัง
เหลส่านบีตั้แหส่งหมัวใจของชาวเธสะโลนลิกาจซงกระตยุด้นเขาใหด้เขบียนถด้อยคสาเหลส่านบีตั้ทบีที่เขาอยากทบีที่จะพสูดกมับพวกเขาดด้วยตมัว
เอง อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 2:17 และจากนมัตั้นจงเปรบียบเทบียบ 1 เธสะโลนลิกา 1:5-6; 2:8, 9, 13, 19 และ 20 ในใจ
ของเปาโลมบีความรมักอมันแรงกลด้าตส่อเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกา-ความรมักแบบทบีที่แมส่นมคนหนซที่งมบีตส่อเดอ็ก ๆ ทบีที่
ถสูกฝากไวด้ใหด้เธอดสูแล (1 ธส. 2:7,11) นบีที่จซงเปป็นเหตยุใหด้มบีการเขบียนจดหมายฝากทมัตั้งสองฉบมับนมัตั้น



พวกยลิว พวกกรบีก บรรดาสตรบีทบีที่มบีศมักดลิธและพวกคนทบีที่เคยนมับถสอรสูปเคารพไมส่เพบียงยอมรมับขส่าวประเสรลิฐทบีที่
เปาโลประกาศเทส่านมัตั้น แตส่พวกเขาปรารถนาทบีที่จะเผยแพรส่ขส่าวประเสรลิฐนมัตั้นไปยมังชยุมชนอสที่น ๆ ดด้วย (1 ธส. 1:8) 
เปาโลทราบเกบีที่ยวกมับเรสที่องนบีตั้ และมมันทสาใหด้ใจของเขาตสที่นเตด้นมากเสบียจนเขาอยากทบีที่จะชมเชยพวกเขาสสาหรมับ
ความรมักอมันลซกซซตั้งของพวกเขาและความกระตสอรสอรด้นทบีที่มบีใหด้แกส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ยมังไมส่ไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐแทด้และไมส่มบี
ความรอดทบีที่แทด้จรลิง ดมังนมัตั้น เปาโลจซงเขบียนไปเพสที่อหนยุนใจพวกเขาใหด้มบีความรมักทบีที่ยลิที่งใหญส่มากขซตั้นและความ
กระตสอรสอรด้นทบีที่มากขซตั้นในความพยายามแบบมลิชชมันนารบีนมัตั้นซซที่งไดด้ถสอกสาเนลิดขซตั้นแลด้วในใจของพวกเขาผส่านทางฤทธลิธ
เดชของขส่าวประเสรลิฐทบีที่เขาประกาศ

ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาไดด้รมับขส่าวประเสรลิฐในชส่วงเวลาและเหตยุการณร์ทบีที่มบีการวลิวาทมากมาย (1
ธส. 2:2) พวกเขาถสูกขส่มเหงและถสูกตส่อตด้านโดยพวกยลิวและโดยชนรส่วมชาตลิของพวกเขาเอง (1 ธส. 2:14) ดสู
เหมสอนวส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นถสูกเรบียกใหด้ทนทยุกขร์การลองใจและความทยุกขร์ลสาบากมากเปป็นพลิเศษ 
พลเมสองทบีที่โดดเดส่นบางคนของเมสองเธสะโลนลิกาไดด้ถสูกนสาใหด้หลงเจลิที่นไปโดยพวกครสูสอนผลิด พวกเขาไดด้สสูญเสบียบาง
คนผสูด้เปป็นทบีที่รมักยลิที่งตส่อใจของพวกเขาใหด้แกส่พวกครสูสอนผลิดเหลส่านมัตั้น (อส่าน 2 ธส. 2:3-5 และ 3:13) เปาโลปรารถนา
ทบีที่จะปลอบประโลมใจและปลอบโยนพวกเขาในชมัที่วโมงแหส่งความเสบียใจของพวกเขา

ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาใจสลายเพราะการจากไปของบางคนทบีที่พวกเขารมักยลิที่ง ดสูเหมสอนวส่าพวก
เขาบางคนเกลิดเขด้าใจวส่าพระเยซสูจะเสดอ็จมาแมด้กระทมัที่งกส่อนทบีที่คนใดในพวกเขาจากชบีวลิตนบีตั้ไปดด้วยซตั้สา มบีความเขด้าใจ
ผลิดเกบีที่ยวกมับการรมับขซตั้นและการเปปิดเผยของพระเยซสูเจด้าแลด้วในตอนนมัตั้น ดมังนมัตั้นเปาโลจซงเขบียนจดหมายฝากฉบมับทบีที่
สองนมัตั้นเพสที่อแกด้ไขความแตกตส่างระหวส่างการรมับพวกวลิสยุทธลิชนขซตั้นไปและการเปปิดเผยขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าพรด้อม
กมับเหลส่าวลิสยุทธลิชนของพระองคร์ พวกเขาเชสที่อวส่าพระเยซสูจะเสดอ็จมาเพสที่อเปลบีที่ยนแปลงพวกเขาและรมับพวกเขาขซตั้น
ไปในฟป้าอากาศกส่อนคนใดในพวกเขาจากชบีวลิตนบีตั้ไป

ดสูเหมสอนวส่าคสาสอนผลิดอยส่างหนซที่งเกบีที่ยวกมับการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ไดด้แพรส่หลายอยสูส่ทส่ามกลางผสูด้เชสที่อชาวเธสะ
โลนลิกาเหลส่านมัตั้นเชส่นกมัน ดสูเหมสอนพวกเขาจะคลิดวส่าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่ตอนทบีที่พระเยซสูเสดอ็จมาจะมบีขด้อไดด้เปรบียบ
มากกวส่าผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่ไดด้ตายไปแลด้ว และวส่าผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่จะไดด้รมับอนยุญาตใหด้มองดสูสงส่าราศบีนมัตั้นและ
มบีสส่วนในการปรากฏอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้นและความเจลิดจรมัสแหส่งการครอบครองของพระเยซสูบนแผส่นดลินโลกนบีตั้ 
ขณะทบีที่คนเหลส่านมัตั้นในหลยุมศพทมัตั้งหลายจะพลาดอาณาจมักรและการครอบครองอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนบีตั้ เปาโลไมส่ไดด้
สอนหลมักคสาสอนเชส่นนบีตั้เลย ซาตานเปป็นผสูด้ยยุยงใหด้เกลิดความเชสที่อเชส่นนมัตั้นในทส่ามกลางเหลส่าครลิสเตบียนทบีที่นมัที่น การแกด้ไข
ทมัศนะเหลส่านบีตั้ดสูเหมสอนจะเปป็นเหตยุผลหลมักประการหนซที่งสสาหรมับจดหมายฝากทมัตั้งสองฉบมับนมัตั้นถซงชาวเธสะโลนลิกา

เปาโลประกาศวส่าเมสที่อพระเยซสูเจด้าเสดอ็จมาในการรมับขซตั้น ทยุกคนทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่หรสอตายไปแลด้วจะมบีสส่วนใน
สงส่าราศบีของพระองคร์ บรรดาผสูด้ทบีที่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นมากส่อน จากนมัตั้นเราทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่จะถสูก
เปลบีที่ยนแปลง และเราทมัตั้งสองพวกจะถสูกรมับขซตั้นไปพบกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในหมสูส่เมฆในฟป้าอากาศ (1 ธส. 
4:13-18) คยุณเชสที่อใจไดด้เลยวส่าพญามารจะบลิดเบสอนความจรลิงในหมัวของผสูด้เชสที่อหากมมันทสาเชส่นนมัตั้นไดด้ ถด้าพญามาร
ทสาใหด้คยุณตกนรกไมส่ไดด้ สลิที่งถมัดไปทบีที่มมันจะทสาไดด้กอ็คสอ ปลด้นสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของคยุณไปจากคยุณ-และมมัน
เปป็นสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของผสูด้เชสที่อทยุกคนทบีที่จะมบีประสบการณร์กมับชบีวลิตอมันบรลิบสูรณร์และความชสที่นบานอมัน



เตอ็มเปฟีปี่ยม (ยอหร์น 10:10; 1 ยอหร์น 1:4)
เหอ็นไดด้ชมัดวส่าเหลส่าศมัตรสูของเปาโลไดด้เผยแพรส่ความเทอ็จในทส่ามกลางผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา เขา

ไดด้ละพวกเขาไวด้ในเวลาทบีที่พวกเขาตด้องการผสูด้นสาคนหนซที่งจรลิง ๆ และไมส่ไดด้ฝากใครใหด้ดสูแลเพสที่อสมัที่งสอนพวกเขา ศมัตรสู
เหลส่านมัตั้นพยายามทบีที่จะนสาครลิสเตบียนเหลส่านมัตั้นทบีที่นมัที่นใหด้เชสที่อวส่าสลิที่งทบีที่เปาโลเทศนานมัตั้นไมส่เปป็นความจรลิง-เปป็นขส่าว
ประเสรลิฐหนซที่งทบีที่มนยุษยร์สรด้างขซตั้น พวกเขาอยากใหด้ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นคลิดวส่าเปาโลเปป็นคนลวงโลกและเปป็นนมักปลยุกปปัปี่น
คนชมัตั้นตที่สาทางศาสนา แตส่เพสที่อตอบขด้อกลส่าวหานบีตั้ เปาโลประกาศวส่า ตามทบีที่พวกเขาทราบ เขาเทศนาขส่าวประเสรลิฐ
เดบียวกมันในเมสองเธสะโลนลิกาเหมสอนทบีที่เขาเทศนาในเมสองฟฟีลลิปปฟี ถซงแมด้วส่าเขาถสูกขส่มเหงอยส่างรยุนแรงในเมสองฟฟีลลิปปฟี
เพราะการเทศนาของเขากอ็ตาม การขส่มเหงไมส่ไดด้หยยุดยมัตั้งเขา เขามายมังเมสองเธสะโลนลิกาและเทศนาขส่าวประเสรลิฐ
เดลิมนมัตั้น และไดด้รมับการตส่อตด้านแบบเดบียวกมัน (1 ธส. 2:2)

เปาโลประกาศวส่าการเทศนาของเขาไมส่ไดด้มบีการฉด้อโกงและการหลอกลวงเลย วส่าเขาไดด้ใหด้ขด้อพลิสสูจนร์อมัน
แนส่ชมัดแลด้วแกส่พวกเขาเรสที่องความจรลิงใจของเขา (1 ธส. 2:3-5) เขาไดด้พลิสสูจนร์ใหด้พวกเขาเหอ็นแลด้ววส่าเขาไมส่ไดด้กสาลมัง
แสวงหาสงส่าราศบีจากมนยุษยร์ และเขาไมส่ไดด้กสาลมังแสวงหาเงลินทอง เขาทสางานหนมักดด้วยมสอของเขาเองและเทศนา
ขส่าวสารเดลิมนมัตั้นแกส่ทมัตั้งชนชมัตั้นสสูงและแกส่เหลส่าคนทบีที่ตที่สาตด้อย เขาไมส่ไดด้มาทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาดด้วยเหตยุผลอมันเหอ็นแกส่ตมัว
เพราะเขาไมส่ไดด้กสาไรอะไรเลยนอกจากการถสูกขส่มเหงโดยการมาทบีที่นมัที่น และหากเขาไมส่ไดด้ไปจากทบีที่นมัที่น เขากอ็คงถสูก
ฆส่าเปป็นมรณะสมักขบีไปแลด้วเพราะการประกาศขส่าวประเสรลิฐแหส่งพระคยุณของพระเจด้า

ใน 1 เธสะโลนลิกา 2:17-18 เขารมับประกมันพวกเขาวส่าเขาไดด้พยายามทบีที่จะกลมับไปเยบีที่ยมพวกเขา แตส่
ซาตานไดด้ขมัดขวางการกลมับไปของเขา และเนสที่องจากเขาไมส่สามารถกลมับไปเยบีที่ยมดด้วยตมัวเองไดด้ เขาจซงลาจากทลิโม
ธบีมลิตรสหายคนโปรดของเขาและสส่งทลิโมธบีไปเยบีที่ยมครลิสตจมักรนมัตั้นแทนตมัวเอง (1 ธส. 3:1,2)

เหมสอนกมับทบีที่เปป็นปกตลิธรรมดาในครลิสตจมักรทยุกแหส่งในสมมัยของเปาโล ผสูด้คนทบีที่รวมกมันเปป็นครลิสตจมักรเหลส่า
นมัตั้นไดด้กลมับใจเชสที่อจากการนมับถสอภสูตลิผบี การบสูชารสูปเคารพ และบาปอมันนส่าเกลบียดทมัตั้งหลายแหส่งตมัณหา เพราะทราบ
ถซงอมันตรายของการหลงกลมับไปสสูส่บาปเหลส่านมัตั้น เปาโลจซงเตสอนผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นใหด้ระวมังการนมับถสอรสูปเคารพและ
ความเลวทรามและตมัณหาเหลส่านมัตั้นทบีที่พวกเขาพบเจอ (1 ธส. 4:1-7) ตามทบีที่กลส่าวไวด้ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:12-14 ดสู
เหมสอนวส่ามบีคนกลยุส่มเลอ็กมาก ๆ ในครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่เปป็นศมัตรสูตส่อเหลส่าผสูด้นสาครลิสตจมักรของพวกเขา และเปป็นผสูด้ซซที่ง ภาย
ใตด้การเสแสรด้งวส่าเสรลิมสรด้างผสูด้อสที่น มบีความผลิดในการกส่อความไมส่เปป็นระเบบียบ เปาโลเขบียนไปเพสที่อแกด้ไขบาปอมันนส่า
เกลบียดนบีตั้ในครลิสตจมักรนมัตั้น

ความรมักของเปาโลทบีที่มบีใหด้แกส่เหลส่าครลิสเตบียนชาวเธสะโลนลิกานมัตั้นลซกซซตั้ง ใจของเขาอบอยุส่นตส่อพวกเขา และ
ความอบอยุส่นแหส่งหมัวใจของเขาและความลตั้สาลซกแหส่งความรมักของเขากอ็ปรากฏชมัดเจนตลอดทมัที่วจดหมายฝากเหลส่า
นมัตั้น คสาพสูดทบีที่แสดงถซงความนยุส่มนวล เชส่นเดบียวกมับถด้อยคสาอมันเขด้มงวดแหส่งหนด้าทบีที่ ปรากฏเตอ็มไปหมด มมันเปป็นความ
ปรารถนาจากใจของเขาทบีที่ลสูก ๆ ของเขาในความเชสที่อนมัตั้นควรเตลิบโตเขด้าสสูส่ความเปป็นผสูด้ใหญส่เตอ็มทบีที่ในพระครลิสตร์ 
ความปรารถนาและคสาอธลิษฐานแหส่งหมัวใจของเขาตส่อพระเจด้าเพสที่อชนชาตลิของเขาเอง (พวกยลิว) กอ็คสอ ขอใหด้พวก
เขารมับความรอด ความปรารถนาและคสาอธลิษฐานแหส่งหมัวใจของเขาสสาหรมับผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายในครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นทบีที่
เขาไดด้กส่อตมัตั้งกอ็คสอ ขอใหด้พวกเขาบากบมัที่นมยุส่งไปสสูส่หลมักชมัยแหส่งการทรงเรบียกจากเบสตั้องบนของพระเจด้าในพระเยซสู



ครลิสตร์ เขาอยากใหด้เหลส่าทารกของเขาในพระครลิสตร์เตลิบโต เขาอยากใหด้เดอ็กเหลส่านมัตั้นกลายเปป็นผสูด้ใหญส่ และเขา
อยากใหด้ผสูด้ใหญส่เหลส่านมัตั้นกลายเปป็นทหารทบีที่ดบี เขาปรารถนาใหด้ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นดสาเนลินชบีวลิตและประพฤตลิตนใน
ลมักษณะทบีที่พวกเขาสามารถดสที่มดที่สากมับสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของตนไดด้

จดหมายฝากสองฉบมับทบีที่เขบียนถซงชาวเธสะโลนลิกานบีตั้ถสูกเขบียนจากหมัวใจทบีที่เปฟีปี่ยมลด้นดด้วยคสายกยส่องทบีที่มบีตส่อ
ความรมัก ความทยุส่มเท และความสมัตยร์ซสที่อของครลิสเตบียนชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น แตส่จดหมายฝากทมัตั้งสองฉบมับนบีตั้
เปป็นคสาเตสอนเชส่นกมันเกบีที่ยวกมับคนเหลส่านมัตั้นทบีที่อยากนสาพวกเขาใหด้หลงเจลิที่นไปและแอบนสาสลิที่งผลิดเขด้ามาในคสาสอนทบีที่ถสูก
นสาเสนอในทบีที่ประชยุมทบีที่นมัที่น



1 เธสะโลนนิกา - บทททที่ 1
1:1 เปาโล และสลิลวานมัส และทลิโมธบี เรบียน ครลิสตจมักรของชาวเมสองเธสะโลนลิกา ซซที่งอยสูส่ในพระเจด้าพระบลิดาและใน
พระเยซสูครลิสตร์เจด้า ขอใหด้พระคยุณและสมันตลิสยุขจากพระเจด้าพระบลิดาของพวกเราและพระเยซสูครลิสตร์เจด้า ดสารงอยสูส่
กมับทส่านทมัตั้งหลายเถลิด
1:2 พวกเราขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านเสมอ โดยกลส่าวถซงพวกทส่านในบรรดาคสาอธลิษฐานของพวกเรา
1:3 โดยระลซกถซงอยส่างไมส่หยยุดหยส่อนถซงกลิจการแหส่งความเชสที่อของพวกทส่าน และการทสางานหนมักแหส่งความรมัก 
และความอดทนแหส่งความหวมังในพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ในสายพระเนตรของพระเจด้า
และพระบลิดาของพวกเรา
1:4 โดยทราบวส่า พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ผสูด้เปป็นทบีที่รมัก พระเจด้าไดด้ทรงเลสอกสรรพวกทส่านไวด้แลด้ว
1:5 เพราะขส่าวประเสรลิฐของพวกเรามลิไดด้มาถซงพวกทส่านในถด้อยคสาเทส่านมัตั้น แตส่ในฤทธลิธเดชดด้วย และในพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธ และในความเชสที่อมมัที่นอยส่างมาก ตามทบีที่พวกทส่านทราบอยสูส่แลด้ววส่า พวกเราเปป็นคนแบบไหนใน
ทส่ามกลางพวกทส่านเพราะเหอ็นแกส่พวกทส่าน
1:6 และพวกทส่านไดด้กลายเปป็นผสูด้ดสาเนลินตามแบบอยส่างของพวกเรา และขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า โดยไดด้รมับถด้อยคสา
นมัตั้นในความเจอ็บปวดรวดรด้าวเปป็นอมันมาก พรด้อมดด้วยความปฟีตลิยลินดบีของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ
1:7 ดมังนมัตั้นพวกทส่านจซงเปป็นแบบอยส่างแกส่ทยุกคนทบีที่เชสที่อในแควด้นมาซลิโดเนบียและแควด้นอาคายา
1:8 เพราะวส่าพระวจนะขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าไดด้เลสที่องลสอออกไปจากพวกทส่าน ไมส่ใชส่ในแควด้นมาซลิโดเนบียและ
แควด้นอาคายาเทส่านมัตั้น แตส่ความเชสที่อทบีที่มบีตส่อพระเจด้าของพวกทส่านไดด้เลสที่องลสอไปทยุกแหส่งหนดด้วย จนพวกเราไมส่
จสาเปป็นตด้องพสูดอะไรอบีก
1:9 เพราะคนเหลส่านมัตั้นเองไดด้รายงานเกบีที่ยวกมับพวกเราวส่า การทบีที่พวกเราไดด้เขด้ามาหาพวกทส่านนมัตั้นเปป็นแบบไหน 
และการทบีที่พวกทส่านไดด้หมันมาหาพระเจด้าจากการไหวด้บรรดารสูปเคารพ เพสที่อรมับใชด้พระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์อยสูส่และ
เทบีที่ยงแทด้เปป็นอยส่างไร
1:10 และเพสที่อรอคอยพระบยุตรของพระองคร์จากสวรรคร์ ผสูด้ซซที่งพระองคร์ทรงใหด้เปป็นขซตั้นมาจากความตาย คสอพระ
เยซสู ซซที่งไดด้ทรงชส่วยพวกเราใหด้พด้นจากพระอาชญาทบีที่จะมบีมาภายหนด้านมัตั้น

1 เธสะโลนลิกาเปป็นจดหมายฉบมับแรกสยุดของเปาโลทบีที่สส่งถซงครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้น และเราจซงควรหมายเหตยุ
รสูปแบบของคสานสาของเขา เพราะถซงแมด้คสาคสานมับของเขามบีลมักษณะยาวมากขซตั้นตามกาลเวลาทบีที่ผส่านไปและพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงดลใจเขาใหด้เขบียนจดหมายฝากฉบมับอสที่น ๆ เขากอ็ไมส่เคยพรากไปจากรสูปแบบนมัตั้น คสาคสานมับใน
จดหมายฝากฉบมับอสที่น ๆ ของเขามบีลมักษณะยาวกวส่านบีตั้ โดยกลส่าวถซงสภาพการณร์แวดลด้อมอมันหลากหลายในพสตั้นทบีที่ทบีที่
แตกตส่างและในครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นทบีที่จดหมายเหลส่านมัตั้นถสูกสส่งถซง

ในสมมัยของเปาโล รสูปแบบการจส่าหนด้าของจดหมายเปป็นดมังนบีตั้: คนทบีที่เขบียนจดหมายใชด้ชสที่อของตนเองกส่อน 
และจากนมัตั้นจซงเปป็นชสที่อของคนทบีที่เขากสาลมังเขบียนไปหา… “นาย ก ถซง นาย ขอ สวมัสดบี” คสาคสานมับเปป็นภาษาละตลิน 
ภาษากรบีก หรสอภาษาฮบีบรสู คสาคสานมับสมมัยโบราณในภาษาละตลินเปป็นคสาอวยพรอยส่างจรลิงใจใหด้มบีสยุขภาพแขอ็งแรง 
ในภาษากรบีกคสาอวยพรเชส่นนมัตั้นบส่งบอกถซงความชสที่นชมยลินดบี ขณะทบีที่ในภาษาฮบีบรสูมมันบส่งบอกถซง “สมันตลิสยุขจงมบีแกส่



ทส่าน”
คสาคสานมับของเปาโลถซงครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นรวมรสูปแบบของภาษาฮบีบรสูและภาษากรบีก (ยลิวและคนตส่าง

ชาตลิ) เขด้าดด้วยกมัน เพราะวส่าในจดหมายฝากเหลส่านบีตั้เขากสาลมังทมักทายผสูด้คนเหลส่านมัตั้นทบีที่เปป็นผสูด้เชสที่อทยุกคน-และผสูด้เชสที่อทยุก
คนกอ็เปป็นหนซที่งเดบียวกมันในพระครลิสตร์ เปาโลอวยพรใหด้พวกเขามบีสยุขภาพแขอ็งแรงในฝป่ายรส่างกาย มบีความชสที่นชมยลินดบี
ในฝป่ายวลิญญาณ และสมันตลิสยุขในใจของพวกเขา เขาขอพรใหด้พระคยุณและสมันตลิสยุขสถลิตอยสูส่บนและภายในผสูด้เชสที่อทยุก
คนในครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาไดด้กส่อตมัตั้ง พระคยุณของพระเจด้าทบีที่นสาความรอดมากอ็กส่อใหด้เกลิดสมันตลิสยุขและนสาความ
ชสที่นชมยลินดบีอมันเหลสอจะกลส่าวไดด้และเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีมาใหด้เชส่นกมัน ดด้วยเหตยุนบีตั้เปาโลจซงกลส่าวแกส่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่า
นมัตั้นดมังนบีตั้: “ขอใหด้พระคยุณและสมันตลิสยุขจากพระเจด้าพระบลิดาของพวกเราและพระเยซสูครลิสตร์เจด้า ดสารงอยสูส่กมับทส่าน
ทมัตั้งหลายเถลิด”

พระคยุณของพระเจด้าคสอสรยุปรวมของพระพรทมัตั้งหมดนมัตั้นทบีที่ทรงโปรดประทานอยส่างเสรบีและอยส่างเตอ็ม
พระทมัยใหด้แกส่ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายโดยพระเจด้าผสูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธโดยทางพระบยุตรผสูด้เปป็นทบีที่รมักของพระองคร์ พระเยซสูทรง
เปป็นพระคยุณ (ยอหร์น 1:14) และสมันตลิสยุขเปป็นสรยุปรวมทมัตั้งหมดของพระพรฝป่ายวลิญญาณทยุกประการทบีที่ถสูกรมับเอา
โดยมนยุษยร์และถสูกประสบโดยผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายในพระเยซสูครลิสตร์เจด้า สมันตลิสยุขคสอพระคยุณในผลอมันเตอ็มเปฟีปี่ยมทบีที่สยุดของ
มมัน-มมันคสอการทสาใหด้เปป็นจรลิงอมันเตอ็มเปฟีปี่ยมทบีที่สยุดของบรรดาผลและประโยชนร์เหลส่านมัตั้นของพระคยุณ

ไมส่มบีสลิที่งใดบนแผส่นดลินโลกทบีที่มบีคส่าประเสรลิฐมากไปกวส่าสมันตลิสยุข พระเยซสูตรมัสวส่า “เรามอบสมันตลิสยุขไวด้ใหด้แกส่
ทส่านทมัตั้งหลายแลด้ว สมันตลิสยุขของเรา เราใหด้แกส่ทส่าน” สมันตลิสยุขไมส่อาจถสูกซสตั้อ ใชด้คยุณความดบีเขด้าแลก หรสอถสูกบรรลยุใหด้
ถซงไดด้ยกเวด้นโดยพระคยุณของพระเจด้า สมันตลิสยุขเปป็นมากกวส่าการสลิตั้นสยุดลงของความเปป็นศมัตรสูและความไมส่เปป็น
ระเบบียบระหวส่างคนบาปกมับพระเยโฮวาหร์พระเจด้า: มมันบส่งบอกถซงสยุขภาพและความสามมัคคบีแหส่งเนสตั้อแทด้และจลิต
วลิญญาณระหวส่างพระเจด้ากมับมนยุษยร์…มมันคสอความสงบและความผาสยุกทบีที่อยสูส่ภายใน สมันตลิสยุขกมับพระเจด้าไมส่รสูด้จมัก
ความกลมัวหรสอความหวาดหวมัที่นทบีที่อยสูส่ภายใน และสมันตลิสยุขเชส่นนมัตั้นหยมัที่งลซกมากกวส่าทบีที่ผสูด้เชสที่อโดยเฉลบีที่ยเคยตระหนมักถซง 
สมันตลิสยุขของพระเจด้ากส่อใหด้เกลิดความสงบสยุขโดยแทด้ของหมัวใจ

พระคยุณเปป็นความโปรดปรานของพระเจด้าทบีที่ประทานใหด้แกส่คนบาปทบีที่ไมส่คสูส่ควรและสมควรตกนรก และ
ไมส่อาจใชด้คยุณความดบีเขด้าแลก ลงแรง หรสอไดด้มายกเวด้นโดยทางความเชสที่อในพระเจด้า พระคยุณยมังกลายเปป็น
กรรมสลิทธลิธภายในอยส่างหนซที่งของผสูด้เชสที่อเชส่นกมันทมันทบีทบีที่เขาใชด้ความเชสที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้นแลด้วของพระเยซสูเจด้า 
โดยสสาแดงตมัวมมันออกมาเปป็นจลิตวลิญญาณและนลิสมัยแหส่งชบีวลิตของเขา ทลิตมัส 2:11-15 บอกเราวส่าพระคยุณของ
พระเจด้านสามาซซที่งความรอด-และจากนมัตั้นกอ็กลายเปป็นครสูของเรา โดยสอนเราวส่าเราควรทสาอะไรและเราควรเวด้น
เสบียจากการทสาสลิที่งใด การแสดงออกแบบสสูงสยุดแหส่งพระคยุณของพระเจด้าไดด้ถสูกแสดงออกแลด้วในความมรณาโดย
การถสูกตรซงกางเขนของพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ พระเยซสูครลิสตร์เจด้า

พระเยซสูบนกางเขนนมัตั้นเพสที่อมนยุษยชาตลิทบีที่บาปหนาและสมควรตกนรกเปป็นการแสดงออกของสลิที่งยลิที่งใหญส่
ทบีที่สยุดของพระเจด้าและสลิที่งเลวรด้ายทบีที่สยุดของมนยุษยร์ หากไมส่มบีกางเขนนมัตั้นกอ็ไมส่อาจมบีสมันตลิสยุขไดด้ เพราะวส่าเครสที่องมสออมัน
ยลิที่งใหญส่นมัตั้นแหส่งสมันตลิสยุขคสอความมรณาของพระเยซสูบนกางเขนนมัตั้น ขอพระเจด้าทรงโปรดชส่วยคยุณและผมใหด้มอง
เหอ็นขด้อเทอ็จจรลิงอมันศมักดลิธสลิทธลิธของพระคมัมภบีรร์ทบีที่วส่าพระเยซสูโดยพระคยุณของพระเจด้าไดด้ทรงชลิมความตายเพสที่อมนยุษยร์



ทยุกคน (ฮบ. 2:9) พระเยซสู พระบยุตรแหส่งความรมักของพระเจด้า ผสูด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์บนกางเขนนมัตั้นในความปวดรด้าว
และความอมับอายทบีที่ถด้อยคสาไมส่อาจพรรณนาไดด้ ทรงเปป็นผสูด้ทบีที่, เมสที่อพระองคร์สลิตั้นพระชนมร์, กสาลมังสรด้างสมันตลิสยุข “โดย
ทางพระโลหลิตแหส่งกางเขนของพระองคร์” (คส. 1:20; อฟ. 2:14-18)

 คสาสสาคมัญของเปาโลคสอ พระคยุณ-และนมัที่นคสอขส่าวประเสรลิฐทบีที่เขาประกาศ ไมส่วส่าจะแกส่ยลิวหรสอคนตส่างชาตลิ
ทาสหรสอไท รวยหรสอจน ปราศจากพระคยุณกอ็ไมส่มบีความรอด ไมส่มบีการไถส่ แตส่ดด้วยพระคยุณในใจของคน ๆ หนซที่ง 
สมันตลิสยุขกอ็ตามมาโดยอมัตโนมมัตลิ ไมส่วส่าอมัครทสูตผสูด้ยลิที่งใหญส่คนนบีตั้ไปเทศนาทบีที่ใด เขากอ็ตมัตั้งใจแนส่วแนส่ทบีที่จะไมส่ทราบสลิที่งใด
นอกจากพระเยซสูครลิสตร์และการทบีที่พระองคร์ถสูกตรซงกางเขน การกลมับใจเชสที่อของเปาโลและการทรงเรบียกของเขา
นมัตั้นเปป็นการเปปิดเผยแหส่งพระคยุณของพระเจด้าเหนสที่อสลิที่งอสที่นใด (1 คร. 15:9,10) เขากลส่าววส่า “โดยพระคยุณของ
พระเจด้า ขด้าพเจด้าจซงเปป็นอยส่างทบีที่ขด้าพเจด้าเปป็นอยสูส่” โปรดอส่านเอเฟซมัส 2:7; 3:2-8; และ 1 ทลิโมธบี 1:12-15

ในขด้อ 1 ของการศซกษาคด้นควด้าของเราตอนนบีตั้ เปาโลแนะนสาตมัวโดยไมส่ใชด้ตสาแหนส่งอมัครทสูต ไมส่มบีการมอบ
ตสาแหนส่งสส่วนตมัวใด ๆ เลย (นบีที่เปป็นจรลิงเชส่นกมันในจดหมายฝากของเขาถซงชาวฟฟีลลิปปฟีและในจดหมายของเขาถซง
ฟฟีเลโมน สหายของเขา) ในจดหมายฝากเหลส่านบีตั้เปาโลไมส่มบีความปรารถนาและไมส่มบีความตด้องการทบีที่จะหยลิที่งใน
ศมักดลิธศรบีของตนในฐานะอมัครทสูตคนหนซที่งเลย ในการปฏลิบมัตลิตส่อชาวเธสะโลนลิกา ชาวฟฟีลลิปปฟี และฟฟีเลโมน เขามบี
ความอส่อนโยนเหมสอนพบีที่เลบีตั้ยงกมับลสูก ๆ ของเธอ (ดสู 1 เธสะโลนลิกา 2:6-8) เขาปรารถนาทบีที่จะนสาเสนอตมัวในฐานะ
มลิตรทบีที่รมักคนหนซที่งทบีที่มบีความปรารถนาอมันลซกซซตั้งทบีที่จะหนยุนใจ ปลอบประโลมใจ และชส่วยเหลสอคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เขา
กสาลมังเขบียนไปหา

ขด้อ 1: “เปาโล และสลิลวานมัส และทลิโมธบี เรบียน ครลิสตจมักรของชาวเมสองเธสะโลนลิกา ซซที่งอยสูส่ในพระเจด้า
พระบลิดาและในพระเยซสูครลิสตร์เจด้า ขอใหด้พระคยุณและสมันตลิสยุขจากพระเจด้าพระบลิดาของพวกเราและพระเยซสู
ครลิสตร์เจด้า ดสารงอยสูส่กมับทส่านทมัตั้งหลายเถลิด”

ถด้อยคสาเปปิดของพระคสาขด้อนบีตั้คสอ “เปาโล และสลิลวานมัส (สลิลาส) และทลิโมธบี” สลิลาสและทลิโมธบีไดด้เปป็นเพสที่อน
รส่วมเดลินทางของเปาโลเมสที่อเขาประกาศขส่าวประเสรลิฐในเมสองเธสะโลนลิกาและกส่อตมัตั้งครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่นมัที่น เปาโลเอส่ย
ชสที่อของเพสที่อนรส่วมงานของเขาเสมอตอนเขบียนไปถซงครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้น โดยเอส่ยชสที่อผสูด้ชส่วยเหลสอคนใดของเขาซซที่ง
เปป็นทบีที่รสูด้จมักโดยผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายในครลิสตจมักรทมัตั้งหลายเหลส่านมัตั้น แนส่นอนวส่าเขาทสาเชส่นนบีตั้สส่วนหนซที่งเปป็นเพราะมารยาท 
แตส่โดยการเอส่ยชสที่อคนเหลส่านมัตั้นซซที่งเปป็นทบีที่รมักโดยครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้น เขากอ็สส่งเสรลิมความเขด้าใจและความเหอ็นอก
เหอ็นใจรส่วมกมัน เปาโลไมส่เคยรลิษยาหรสออลิจฉาเหลส่าเพสที่อนรส่วมงานของเขาเลย

สลิลวานมัสเปป็นคนเดบียวกมันกมับสลิลาสทบีที่ถสูกกลส่าวถซงในกลิจการ บททบีที่ 15 ถซง 18 อส่าน 2 เธสะโลนลิกา 1:1, 2 
โครลินธร์ 1:19 และ 1 เปโตร 5:12 เปาโลและสลิลาส แมด้เปป็นยลิว ทมัตั้งคสูส่กอ็เปป็นพลเมสองสมัญชาตลิโรม (กลิจการ 16:37) 
และสลิลาสเปป็นสมาชลิกชมัตั้นนสาคนหนซที่งของครลิสตจมักรนมัตั้นในกรยุงเยรสูซาเลอ็ม เขาเปป็นผสูด้พยากรณร์ ผสูด้ไดด้รมับการดลใจเชส่น
กมัน (กลิจการ 15:22,23) เขาทสางานกมับเปาโลและรส่วมแบส่งปปันเกบียรตลิยศแหส่งการสส่งมอบขส่าวประเสรลิฐ แถมยมัง
รส่วมแบส่งปปันการทนทยุกขร์หลายอยส่างของเปาโลเพราะเหอ็นแกส่ขส่าวประเสรลิฐในยยุโรป ชสที่อของสลิลาสคสูส่ควรกมับการ
ปรากฏในตอนตด้นของจดหมายฝากเหลส่านบีตั้ ซซที่งเปป็นงานเขบียนแรกสยุดของเปาโล ถซงแมด้วส่าความเกบีที่ยวขด้องกมันของ
ชายสองคนนบีตั้ของพระเจด้าไดด้สลิตั้นสยุดลงพรด้อมกมับการเดลินทางแบบมลิชชมันนารบีรอบทบีที่สองของเปาโล ไมส่ตด้องสงสมัย



เลยวส่าสลิลาสคสอ “สลิลวานมัส” ผสูด้นมัตั้นทบีที่ถสูกกลส่าวถซงใน 1 เปโตร 5:12 และเกบีที่ยวขด้องกมับมาระโกเชส่นกมันในขด้อพระคสา
ตอนอสที่น ๆ

ทลิโมเธอยุส (ซซที่งถสูกกลส่าวถซงในบททบีที่ 3:1-2) คสอทลิโมธบี ผสูด้ซซที่งรส่วมแบส่งปปันเชส่นกมันในจดหมายฝากฉบมับทบีที่หนซที่ง
และทบีที่สองถซงชาวโครลินธร์ ในจดหมายฝากถซงชาวฟฟีลลิปปฟี ในจดหมายถซงชาวโคโลสบี และในจดหมายทมัตั้งสองฉบมับถซง
ชาวเธสะโลนลิกา ตอนใกลด้สลิตั้นสยุดการเดลินทางของเปาโล กส่อนทบีที่เขาประทมับตราคสาพยานของตนดด้วยโลหลิตของตน
เขาเขบียนจดหมายสองฉบมับทบีที่ไดด้รมับการดลใจไปถซงเพสที่อนรส่วมเดลินทางหนยุส่มผสูด้เปป็นทบีที่รมักนบีตั้ บยุตรชายของเขาในขส่าว
ประเสรลิฐ

ทลิโมธบีรส่วมสมทบกมับคณะของเปาโลในระหวส่างการเดลินทางแบบมลิชชมันนารบีรอบทบีที่สองของเขา (กลิจการ 
16:1-3) และอยสูส่ใกลด้ชลิดกมับเปาโลตส่อไปจนสลิตั้นสยุดการสมัญจรบนโลกนบีตั้ของเปาโล ตอนทบีที่กส่อตมัตั้งครลิสตจมักรชาวเธสะ
โลนลิกา ทลิโมธบียมังเปป็นคนหนยุส่มมาก ๆ อยส่างไมส่ตด้องสงสมัย เพราะเปาโลพสูดถซงเขาวส่าเปป็นคนหนยุส่มใน 1 ทลิโมธบี 4:12 
และ 2 ทลิโมธบี 2:22 และนบีที่เปป็นเวลาอยส่างนด้อยสลิบสองปฟีหลมังจากจดหมายฝากฉบมับนมัตั้นถซงผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่เมสองเธ
สะโลนลิกา ในหนมังสสอกลิจการ ทลิโมธบีอยสูส่ในฉากหลมัง โดยสลิลาสเปป็นผสูด้ชส่วยเหลสอทบีที่โดดเดส่นของเปาโลและทลิโมธบีเปป็นผสูด้
ชส่วยอายยุนด้อยของพวกเขา เหมสอนกมับทบีที่ยอหร์น มาระโกเคยเปป็นผสูด้ชส่วยของเปาโลและบารนาบมัสในงานรมับใชด้ของ
เปาโลชส่วงกส่อนหนด้า (กลิจการ 13:5)

ผสูด้รมับใชด้สามคนนบีตั้-เปาโล สลิลาส และทลิโมธบีคนหนยุส่ม-นสาเสนอความจรลิงทบีที่วส่าครลิสตจมักรเปป็นหนซที่งเดบียวกมันใน
พระครลิสตร์ ไมส่วส่ายลิวหรสอตส่างชาตลิ ครลิสตจมักรแรกนมัตั้นประกอบดด้วยสมังคมแบบผสม: เปาโลและสลิลาสเปป็นยลิว แตส่
พวกเขากอ็เปป็นพลเมสองสมัญชาตลิโรมพรด้อมกมับชสที่อแบบโรม ขณะทบีที่ทลิโมธบีเปป็นชาวกรบีก บยุตรชายของมารดาชาวยลิว
และบลิดาชาวกรบีก (กลิจการ 16:1-3) ทยุกทบีที่ทบีที่อมัครทสูตเปาโลไปรมับใชด้ เขาประกาศวส่าเราทยุกคนเปป็นหนซที่งเดบียวกมันใน
พระครลิสตร์-องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าองคร์เดบียว ความเชสที่อเดบียว บมัพตลิศมาเดบียว กายเดบียวซซที่งประกอบดด้วยหลายอวมัยวะ 
ทยุกคนถสูกใหด้บมัพตลิศมาเขด้าในกายเดบียวโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียว ทยุกคนถสูกทสาใหด้ดสที่มเขด้าในพระวลิญญาณองคร์
เดบียวนมัตั้นแลด้ว กสาแพงทบีที่กมัตั้นกลางนมัตั้น (เครสที่องกมัตั้น) ไดด้ถสูกพมังลงแลด้วโดยพระเยซสู ดมังนมัตั้นในครลิสตจมักรจซงไมส่มบียลิวหรสอ
ตส่างชาตลิ รวยหรสอจน ทาสหรสอไทอบีกตส่อไปแลด้ว เปาโลเทศนาแกส่พวกนายทาสวส่าเหลส่าทาสและนายทาสทบีที่บมังเกลิด
ใหมส่แลด้วเปป็นของกายเดบียวกมันนมัตั้น, ครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่, ซซที่งมบีพระเยซสูเปป็นศบีรษะ

จดหมายฉบมับนบีตั้ถสูกสส่งถซง “ครลิสตจมักรของชาวเมสองเธสะโลนลิกา ซซที่งอยสูส่ในพระเจด้าพระบลิดาและในพระ
เยซสูครลิสตร์เจด้า” รสูปแบบการจส่าหนด้าทบีที่ไมส่เหมสอนใครนบีตั้ซซที่งถสูกใชด้โดยเปาโลใน 1 และ 2 เธสะโลนลิกาไมส่เคยถสูกใชด้โดย
เขาอบีกเลย สลิที่งทบีที่เขากสาลมังกลส่าวจรลิง ๆ แลด้วกอ็คสอนบีที่: “ถซงทบีที่ประชยุมนมัตั้นของชาวเธสะโลนลิกา ซซที่งถสูกรวบรวมใน
พระนามทมัตั้งสองนมัตั้น โดยกลส่าวยอมรมับพระเจด้าเปป็นพระบลิดาและพระเยซสูครลิสตร์เปป็นองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า”

ยอหร์นเตสอนเราในจดหมายฝากฉบมับทบีที่สองของเขาวส่าถด้าผสูด้ใดไมส่กลส่าวยอมรมับวส่าพระเยซสูเสดอ็จมาแลด้วใน
เนสตั้อหนมัง คนนมัตั้นกอ็ไมส่มบีพระเจด้า เราจะตด้องไมส่ชวนคนเชส่นนมัตั้นเขด้ามาในบด้านของเรา และไมส่ขอใหด้พระเจด้าอวยพร
เขาดด้วย เพราะถด้าเราใหด้การตด้อนรมับคนอยส่างนมัตั้น เรากอ็เปป็นผสูด้เขด้าสส่วนในบรรดาการกระทสาทบีที่ชมัที่วรด้ายของเขา! ถด้า
เรากลส่าวยอมรมับพระบลิดา เรากอ็กลส่าวยอมรมับพระบยุตร และถด้าเรากลส่าวยอมรมับพระบยุตร เรากอ็มบีทมัตั้งพระบลิดาและ
พระบยุตร แตส่ถด้าเราไมส่ยอมรมับวส่าพระเยซสูไดด้เสดอ็จมาแลด้วในเนสตั้อหนมัง เรากอ็ไมส่มบีทมัตั้งพระบลิดาและพระบยุตร



มบีอยสูส่สองสลิที่งทบีที่ผมอยากชบีตั้ใหด้เหอ็นในคสาพรรณนานบีตั้เกบีที่ยวกมับผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา: สลิที่งแรกคสอ-
คยุณสมบมัตลิดด้านทด้องถลิที่น “ครลิสตจมักรของชาวเมสองเธสะโลนลิกา” เปาโลเกสอบใชด้วลบีนบีตั้อบีกครมัตั้งในกาลาเทบีย 1:2 “...ค
รลิสตจมักรทมัตั้งหลายแหส่งแควด้นกาลาเทบีย” ซซที่งชบีตั้ไปยมังแควด้นนมัตั้น-ไมส่ใชส่ผสูด้คนเหลส่านมัตั้น

ในการเขบีนถซงชาวโครลินธร์ เปาโลจส่าหนด้าจดหมายเหลส่านมัตั้นของเขาวส่า “ถซงครลิสตจมักรของพระเจด้าซซที่งอยสูส่ทบีที่
เมสองโครลินธร์” เขาเขบียนถซงชาวเอเฟซมัสวส่า “ถซงวลิสยุทธลิชนทมัตั้งหลายซซที่งอยสูส่ทบีที่เมสองเอเฟซมัส” โปรดจสาไวด้วส่าครลิสตจมักร
ในเมสองเธสะโลนลิกาเปป็นหนซที่งในครลิสตจมักรแรก ๆ และดด้วยเหตยุนบีตั้จดหมายฝากฉบมับนบีตั้จซงเปป็นหนซที่งในหนมังสสอทบีที่เกส่า
แกส่ทบีที่สยุดของภาคพมันธสมัญญาใหมส่ การเปลบีที่ยนจาก “ครลิสตจมักรของชาวเธสะโลนลิกา” ไปเปป็น “ครลิสตจมักรในเมสอง
โครลินธร์” เปป็นเรสที่องทบีที่ควรหมายเหตยุไวด้ มมันบส่งบอกถซงการขยายใหญส่ขซตั้นของแนวคลิดเกบีที่ยวกมับครลิสตจมักรในชส่วงสบีที่ปฟีนมัตั้น
ระหวส่างการกส่อตมัตั้งทบีที่ประชยุมทมัตั้งสองแหส่งนมัตั้น นบีที่แสดงใหด้เหอ็นอยส่างชมัดเจนวส่าครลิสตจมักรในสมมัยของเปาโลไมส่ไดด้เปป็น
แคส่กลยุส่มคนในทด้องถลิที่นหนซที่งในเมสอง ๆ หนซที่งอบีกตส่อไปแลด้ว แตส่ไมส่วส่าในเมสองโครลินธร์ เมสองเอเฟซมัส เมสองโคโลสบี กรยุง
โรมหรสอกรยุงเยรสูซาเลอ็ม มมันกอ็เปป็นครลิสตจมักรเดบียวกมัน ใน 1 เธสะโลนลิกา 2:14 เปาโลพสูดถซง “ครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้น
ของพระเจด้าในแควด้นยสูเดบียซซที่งอยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์” ไมส่วส่าจะมบีครลิสตจมักรทด้องถลิที่นกบีที่แหส่งบนแผส่นดลินโลกวมันนบีตั้ ผสูด้เชสที่อ
แทด้ทยุกคนกอ็เปป็นของครลิสตจมักรทบีที่ไมส่ปรากฏแกส่ตาหนซที่งเดบียวนมัตั้นซซที่งมบีพระเยซสูครลิสตร์เปป็นศบีรษะและรากฐาน (อฟ. 5:2
5-33; 1 คร. 3:11-15)

ประเดอ็นทบีที่สองทบีที่ผมอยากชบีตั้ใหด้เหอ็นในคสาพรรณนานบีตั้กอ็คสอ ทบีที่ประชยุมนมัตั้น (ครลิสตจมักร) “...ซซที่งอยสูส่ในพระเจด้า
พระบลิดาและในพระเยซสูครลิสตร์เจด้า” คสาวส่าครลิสตจมักรในภาคพมันธสมัญญาใหมส่มาจากคสากรบีก เออ็คคเลซบีที่อา และมบี
ความหมายวส่า “ทบีที่ประชยุม” มมันยมังหมายถซงทบีที่ประชยุมทบีที่ถสูกกฎหมายของเหลส่าพลเมสอง คนกลยุส่มใดกอ็ไดด้ “ทบีที่ถสูกเรบียก
ออกมา” โดยเหลส่าผสูด้นสาหรสอเหลส่าผสูด้ปกครองแหส่งสมมัยนมัตั้น ดมังนมัตั้นเปาโลจซงระมมัดระวมังมาก ๆ ตามทบีที่พระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธทรงนสา ทบีที่จะสรด้างความเดส่นชมัดทบีที่วส่าคนกลยุส่มนบีตั้ “ซซที่งถสูกเรบียกออกมา” เพสที่อชยุมนยุมกมันในเมสองเธสะโลนลิกา 
ไมส่ใชส่แคส่ทบีที่ประชยุมหนซที่งทบีที่ถสูกเรบียกออกมาเชส่นนมัตั้น แตส่เปป็นทบีที่ประชยุมหนซที่งในพระเจด้าพระบลิดาและในพระเยซสูครลิสตร์
เจด้า ดมังนมัตั้นทบีที่ประชยุมนมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกาจซงถสูกแยกแยะจากทบีที่ประชยุมของคนนมับถสอภสูตลิผบีหรสอทบีที่ประชยุมทาง
กฎหมายซซที่งเรบียกวส่า เออ็คคเลซบีที่อา ไดด้เชส่นกมัน ทบีที่ประชยุมนมัตั้นของครลิสเตบียนทมัตั้งหลายในเมสองเธสะโลนลิกากลส่าว
ยอมรมับพระเจด้าองคร์เดบียว-พระบลิดาและพระเยซสูครลิสตร์เจด้า บทนสานบีตั้ในขด้อหนซที่งแยกแยะครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่เมสองเธสะ
โลนลิกาออกจากทบีที่ประชยุมทมัตั้งหลายของพวกยลิวและพวกนมับถสอภสูตลิผบี คสากลส่าวยอมรมับของครลิสตจมักรนมัตั้น (“พระ
บลิดาองคร์เดบียว, องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าองคร์เดบียว”) แยกแยะมมันออกจากทบีที่ประชยุมอสที่น ๆ ทมัตั้งปวง (1 คร. 8:5,6)

ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาไดด้รมับบมัพตลิศมาเขด้าในครลิสตจมักรทด้องถลิที่นนมัตั้นในพระนามของพระบลิดา 
พระบยุตร และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ พวกเขาเชสที่อในพระเจด้าองคร์เดบียวผสูด้ทรงถสูกเผยใหด้ประจมักษร์ในสามพระภาค 
พวกเขารสูด้จมักพระเจด้าวส่าเปป็นพระบลิดา และพวกเขาเปป็นลสูก ๆ ของพระองคร์ พวกเขาเชสที่อในพระเจด้าองคร์เดบียว-พระ
เยโฮวาหร์พระเจด้า ผสูด้ทรงฤทธลิธสสูงสยุด-แตส่พวกเขากอ็กลส่าวยอมรมับพระบยุตรของพระองคร์เชส่นกมันผสูด้ไดด้เสดอ็จมาในเนสตั้อ
หนมัง (ถด้าผสูด้ใดไมส่กลส่าวยอมรมับวส่าพระเยซสูไดด้เสดอ็จมาในเนสตั้อหนมัง คน ๆ นมัตั้นกอ็เปป็นปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ ไมส่ใชส่
ครลิสเตบียน)

เปาโลกลส่าวแกส่ชาวโรมเหลส่านมัตั้นวส่า “คสอวส่าถด้าทส่านจะยอมรมับพระเยซสูเจด้าดด้วยปากของทส่าน และจะเชสที่อ



ในใจของทส่านวส่าพระเจด้าไดด้ทรงชยุบพระองคร์ใหด้เปป็นขซตั้นมาจากความตาย ทส่านจะรอด เหตยุวส่าดด้วยใจมนยุษยร์จซงเชสที่อ
ไปสสูส่ความชอบธรรม และดด้วยปากเขาจซงยอมรมับไปสสูส่ความรอด” (รม. 10:9,10) จสาเปป็นทบีที่เราตด้องกลส่าวยอมรมับวส่า
พระเยซสูครลิสตร์ไดด้เสดอ็จมาในเนสตั้อหนมัง และวส่าพระองคร์ทรงทสาสสาเรอ็จแลด้วสลิที่งซซที่งพระราชบมัญญมัตลิไมส่อาจทสาสสาเรอ็จไดด้
เพราะความอส่อนแอของเนสตั้อหนมัง (รม. 8:1-3) พระเจด้าไมส่ไดด้เปลบีที่ยนพระทมัยของพระองคร์เกบีที่ยวกมับพระราช
บมัญญมัตลิ-พระราชบมัญญมัตลินมัตั้นบรลิสยุทธลิธ แตส่พระเยซสูทรงทสาใหด้ทยุกตมัวอมักษรและทยุกขบีดของพระราชบมัญญมัตลิสสาเรอ็จจรลิง
แลด้ว (มธ. 5:17,18) ดมังนมัตั้น “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจยุดจบของพระราชบมัญญมัตลิ เพสที่อความชอบธรรมแกส่ทยุกคนทบีที่เชสที่อ”
(รม. 10:4)

ขด้อ 1 กลส่าวตส่อไปวส่า “ขอใหด้พระคยุณและสมันตลิสยุขจากพระเจด้าพระบลิดาของพวกเราและพระเยซสูครลิสตร์
เจด้า ดสารงอยสูส่กมับทส่านทมัตั้งหลายเถลิด”

พระคยุณซซที่งโดยทางมมันเราไดด้รมับความรอดนมัตั้น (อฟ. 2:8) เปป็นของประทานของพระเจด้าทบีที่แลกดด้วยคยุณ
ความดบีไมส่ไดด้ซซที่งประทานใหด้แกส่คนบาปทมัตั้งหลายทบีที่สมควรตกนรก (ฮบ. 2:9) และพระคยุณนมัตั้นอยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์
เจด้า (ยอหร์น 1:14) พระพรทมัตั้งหมดของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่มบีตด้นกสาเนลิดในพระองคร์ คนเหลส่านมัตั้นทบีที่เปป็นผสูด้เชสที่อ
แทด้และถสูกใหด้บมัพตลิศมาเขด้าในพระกายของพระครลิสตร์แลด้ว (1 คร. 12:12,13) มบีพระสมัญญาแหส่งพระพรฝป่าย
วลิญญาณทยุกประการในพระเยซสูครลิสตร์เจด้า ซซที่งหากไมส่มบีพระองคร์แลด้วกอ็ไมส่มบีความรอด ไมส่มบีชมัยชนะ ไมส่มบีบสาเหนอ็จ
และไมส่มบีพระพรฝป่ายวลิญญาณเลย

ขด้อ 2: “พวกเราขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านเสมอ โดยกลส่าวถซงพวกทส่านในบรรดาคสาอธลิษฐาน
ของพวกเรา”

หนมังสสอกาลาเทบียเปป็นจดหมายฝากฉบมับเดบียวทบีที่เปาโลไมส่ไดด้ถวายคสาขอบพระคยุณและคสาสรรเสรลิญใน
ตอนแรกนมัตั้น ในงานเขบียนทมัตั้งหมดของเขายกเวด้นจดหมายถซงผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่แควด้นกาลาเทบีย ถด้อยคสาแรกของเขา
คสอถด้อยคสาแหส่งการถวายคสาขอบพระคยุณและคสาสรรเสรลิญแดส่พระเจด้าสสาหรมับผลฝป่ายวลิญญาณแหส่งพระคยุณของ
พระเจด้า ซซที่งถสูกพบในชบีวลิตและหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนของลสูก ๆ ของเขาในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในครลิสตจมักรทมัตั้งหลายนมัตั้น
แตส่ในจดหมายฝากถซงชาวแควด้นกาลาเทบีย หลมังจากคสาคสานมับของขด้อ 1 ถซง 4 เปาโลเรลิที่มคสาเตสอนทบีที่จรลิงจมังทมันทบี
เกบีที่ยวกมับพวกครสูสอนผลิดและพวกนมักเทศนร์แหส่งพลิษรด้ายฝป่ายวลิญญาณ โดยประกาศวส่าผสูด้ใด-ไมส่วส่าพวกเขาเปป็นใคร
หรสอพวกเขามาจากทบีที่ไหนกอ็ตาม-ควรถสูกสาปแชส่งหากพวกเขาประกาศขส่าวประเสรลิฐใดนอกจากขส่าวประเสรลิฐ
แหส่งพระคยุณของพระเจด้า (กท. 1:6-9)

ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:18 เปาโลเตสอนสตลิวส่า “ในทยุกกรณบีจงขอบพระคยุณ” แตส่ในกรณบีของครลิสตจมักร
เหลส่านมัตั้นทบีที่แควด้นกาลาเทบียเปาโลไมส่สามารถถวายคสาขอบพระคยุณไดด้ เพราะวส่าผสูด้คนทบีที่รมักเหลส่านมัตั้นกสาลมังฟปัง (และ
กสาลมังเชสที่อฟปัง) คสาสอนผลิดของพวกถสอลมัทธลิยสูดายและพวกถสอบมัญญมัตลิซซที่งกสาลมังพยายามผสมพระราชบมัญญมัตลิกมับ
พระคยุณ เปาโลหวงแหนเพสที่อพระเยซสู เพสที่อกางเขนของพระองคร์และเพสที่อพระคยุณของพระเจด้าทบีที่นสาความรอดมาใหด้
และสอนเราใหด้ดสาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ โดยสอนเราใหด้ตมัตั้งตาคอยพระบยุตรของพระเจด้าจากสวรรคร์ในการปรากฏ
อมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้นซซที่งถสูกพรรณนาใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18

ในขด้อ 2 สสานวนทบีที่วส่า “พวกเราขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านเสมอ โดยกลส่าวถซงพวกทส่านใน



บรรดาคสาอธลิษฐานของพวกเรา” เปป็นภาษาทบีที่อบอยุส่นทบีที่สยุดและนยุส่มนวลทบีที่สยุดทบีที่เปป็นไปไดด้ เปาโลมบีทบีที่อมันอบอยุส่นมาก ๆ
อยสูส่ในใจของเขาสสาหรมับลสูก ๆ ฝป่ายวลิญญาณของเขาในเมสองเธสะโลนลิกา มบีเหตยุอมันดบีทบีที่เขาไมส่ลมังเลใจเลยทบีที่จะเอส่ยคสา
เยลินยอและคสาขอบพระคยุณนบีตั้แกส่ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่นมัที่น เพราะวส่าพวกเขาไดด้แสดงออกถซงการดสาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนทบีที่
จรลิงจมังและอยุทลิศตนในกลิจกรรมประจสาวมันทมัตั้งหลายของพวกเขา (ขด้อ 3) ในการหมันมาหาพระเจด้าจากรสูปเคารพทมัตั้ง
หลาย การปรนนลิบมัตลิพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงและทรงพระชนมร์อยสูส่ดด้วยใจทบีที่หนมักแนส่น พวกเขาไดด้พลิสสูจนร์ใหด้เหอ็นวส่าการ
กลมับใจเชสที่อของพวกเขานมัตั้นเปป็นของแทด้ และเพราะการรมับใชด้อมันทยุส่มเทนบีตั้ ขส่าวประเสรลิฐจซงไดด้แพรส่ไปถซงชยุมชนอสที่น ๆ
(ขด้อ 7 และ 8) ในทยุกชยุมชนทมัที่วประเทศนมัตั้นผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาเปป็นทบีที่รสูด้จมักวส่าไดด้ทลิตั้งการนมับถสอรสูป
เคารพอยส่างสลิตั้นเชลิงแลด้วเพสที่อทบีที่จะกลายเปป็นเหลส่าทาสรมับใชด้ของพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงและทรงพระชนมร์อยสูส่ พวกเขา
กสาลมังรอคอยและปรารถนาการเสดอ็จกลมับมาของพระเยซสูจากสวรรคร์ (ขด้อ 9 และ 10)

เปาโลขซตั้นตด้นขด้อ 2 ดด้วยคสาสรรพนาม “พวกเรา” ซซที่งรวมถซงตมัวเขาเอง สลิลาส และทลิโมธบีดด้วย คสากลส่าวทบีที่
วส่า “พวกเราขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านทยุกคนเสมอ” ถสูกใชด้แคส่อบีกครมัตั้งเดบียวโดยเปาโล (ดสู ฟฟีลลิปปฟี 1:4) 
แนส่นอนวส่าในครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นในแควด้นกาลาเทบีย เมสองโครลินธร์ และกรยุงโรม สลิที่งตส่าง ๆ ไมส่ไดด้อยสูส่ในสถานะฝป่าย
วลิญญาณเสมอไปซซที่งเปาโลจะมบีใจขอบพระคยุณไดด้ เพราะวส่าสมาชลิกบางคนเหลส่านมัตั้นหส่างไกลจากการเปป็นอยส่างทบีที่
พวกเขาควรจะเปป็นในการรมับใชด้องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า (1 คร. 3:1-3) 

ตามทบีที่กลส่าวไวด้ใน 2 เธสะโลนลิกา 1:3 มบีความรมักตส่อกมันและกมันในทบีที่ประชยุมนมัตั้น: “...ความรมักของพวก
ทส่านทยุกคนทบีที่มบีตส่อกมันและกมันกอ็มากมาย” แนส่นอนวส่ามมันเปป็นเรสที่องผลิดธรรมดามาก ๆ ทบีที่จะพบครลิสตจมักรหนซที่งทบีที่
สมาชลิกทยุกคนของทบีที่ประชยุมทด้องถลิที่นนมัตั้นรมักซซที่งกมันและกมัน โดยใชด้เหยสที่อลส่อหรสอกลโกงพญามารปลสูกความรลิษยา 
ความอลิจฉา และการวลิวาทในใจของสมาชลิกครลิสตจมักรจสานวนมาก-ใชส่แลด้วครมับ แมด้แตส่เหลส่าผสูด้เชสที่อแทด้บางครมัตั้งกอ็มบี
ความผลิดในสลิที่งชมัที่วรด้ายเหลส่านมัตั้น แตส่ผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นรมักซซที่งกมันและกมัน และดสูเหมสอนจะไมส่มบีความ
รลิษยาเลยในทส่ามกลางผสูด้คนทบีที่นมัที่น

“...โดยกลส่าวถซงพวกทส่านในบรรดาคสาอธลิษฐานของพวกเรา” สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวจรลิง ๆ แลด้วกอ็คสอนบีที่: 
“เมสที่อสลิลาส ทลิโมธบี และขด้าพเจด้าอธลิษฐานรส่วมกมัน เรากอ็ไมส่เคยลสมเหลส่าวลิสยุทธลิชนทบีที่แทด้จรลิงและเปป็นทบีที่รมักในเมสองเธสะ
โลนลิกา เรากลส่าวถซงพวกทส่านในคสาอธลิษฐานทมัตั้งหลายของเรา-พวกทส่านทยุกคน, เสมอ” หมายเหตยุ 1 เธสะโลนลิกา 
5:17 และ 18 ผมแนส่ใจวส่าหนซที่งในบาปเหลส่านมัตั้นทบีที่เลส่นงานครลิสเตบียนสส่วนใหญส่วมันนบีตั้คสอ การขาดการอธลิษฐาน-โดย
เฉพาะอยส่างยลิที่งการอธลิษฐานเผสที่อกมันและกมัน แนส่นอนวส่าผสูด้เชสที่อทยุกคนเผชลิญหนด้าพญามารตนเดบียวกมัน การทดลอง
แบบเดบียวกมันเหลส่านมัตั้น ความปวดรด้าวใจแบบเดบียวกมันเหลส่านมัตั้น ใน 1 โครลินธร์ 10:13 เราถสูกบอกวส่า “ไมส่มบีการ
ทดลองใด ๆ เกลิดขซตั้นกมับพวกทส่าน นอกเหนสอจากการทดลองซซที่งเคยเกลิดกมับมนยุษยร์ทมัตั้งหลาย (มนยุษยร์ทยุกคน, ผสูด้เชสที่อ
ทยุกคน, บยุคคลทยุกคน) แตส่พระเจด้าทรงสมัตยร์ซสที่อ ผสูด้จะไมส่ทรงอนยุญาตใหด้พวกทส่านถสูกทดลองเกลินกวส่าทบีที่พวกทส่านจะ
สามารถทนไดด้ แตส่พรด้อมกมับการทดลองนมัตั้น จะโปรดใหด้มบีทางทบีที่จะหลบหนบีไดด้ดด้วย เพสที่อพวกทส่านจะสามารถทน
ไดด้”

เราตด้องอธลิษฐานเผสที่อกมันและกมัน เราตด้องแบกรมับภาระของกมันและกมันและรส่วมแบส่งปปันความเสบียใจของ
กมันและกมัน แตส่นบีที่เปป็นยยุคสมมัยทบีที่เยอ็นชาและเหอ็นแกส่ตมัวทบีที่เรามบีชบีวลิตอยสูส่ในยยุคนบีตั้ และผสูด้เชสที่อนด้อยคนนมักมบีเวลาหรสอความ



ปรารถนาทบีที่จะอธลิษฐานเผสที่อผสูด้เชสที่อดด้วยกมัน อยส่างไรกอ็ตาม ขอบคยุณพระเจด้าทบีที่มบีขด้อยกเวด้น และวมันนบีตั้มบีผสูด้เชสที่อบางคนทบีที่
อยุทลิศตนซซที่งมบีใจรด้อนรนในการอธลิษฐานเผสที่อ-และอธลิษฐานโดยไมส่หยยุดหยส่อน-เหมสอนอยส่างครลิสเตบียนเหลส่านมัตั้นใน
เมสองเธสะโลนลิกา

ขด้อ 3: “โดยระลซกถซงอยส่างไมส่หยยุดหยส่อนถซงกลิจการแหส่งความเชสที่อของพวกทส่าน และการทสางานหนมักแหส่ง
ความรมัก และความอดทนแหส่งความหวมังในพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ในสายพระเนตรของ
พระเจด้าและพระบลิดาของพวกเรา”

ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายในครลิสตจมักรนบีตั้ไดด้ทสาใหด้เปาโลประทมับใจอยส่างมากดด้วยหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนของพวกเขา 
ความรมัก ความทยุส่มเท ความรด้อนรนในการประกาศขส่าวประเสรลิฐและความพากเพบียรแบบมลิชชมันนารบีในการเผย
แพรส่ขส่าวประเสรลิฐแกส่ชยุมชนอสที่น ๆ จนขณะทบีที่เขายสนอยสูส่ตส่อพระพมักตรร์พระเจด้าผสูด้ทรงอยสูส่ทยุกหนทยุกแหส่งผสูด้ทรงเหอ็น
ความคลิดทยุกอยส่างของเขา เขาอธลิษฐานอยส่างไมส่หยยุดหยส่อนเพสที่อผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา

เปาโลใชด้วลบีทบีที่วส่า “ในสายพระเนตรของพระเจด้าและพระบลิดาของพวกเรา” วลบีทบีที่คลด้าย ๆ กมันถสูกใชด้
หลายครมัตั้งในงานเขบียนทมัตั้งหลายของเขา เขาตระหนมักถซงขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าพระเจด้าผสูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธทรงทราบทยุก
ความคลิดและทยุกความมยุส่งหมาย ใน 1 เธสะโลนลิกา 3:9 เขารด้องประกาศวส่า “เพราะวส่าพวกเราจะขอบพระคยุณ
พระเจด้าเพราะพวกทส่านไดด้อยส่างไรอบีกจซงจะเหมาะ สสาหรมับบรรดาความปฟีตลิยลินดบีซซที่งพวกเรามบีอยสูส่เพราะเหอ็นแกส่
พวกทส่าน ตส่อพระพมักตรร์พระเจด้าของพวกเรา”

เปาโลอด้างพระเจด้าใหด้เปป็นพยานของเขาบส่อย ๆ-พยานเกบีที่ยวกมับบรรดาความรสูด้สซกของเขา ความคลิดของ
เขา และพฤตลิกรรมของเขา (อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 2:4,5 และ 10) เมสที่อเขบียนถซงผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่กรยุงโรม เขากลส่าว
วส่า “พระเจด้าทรงเปป็นพยานของขด้าพเจด้า … วส่าขด้าพเจด้าไดด้เอส่ยถซงพวกทส่านเสมอในการอธลิษฐานทมัตั้งหลายของ
ขด้าพเจด้าอยส่างไมส่หยยุดหยส่อน” (รม. 1:9) อบีกครมัตั้งในฟฟีลลิปปฟี 1:8 เขากลส่าววส่า “พระเจด้าทรงเปป็นพยานของขด้าพเจด้า
วส่า ขด้าพเจด้าปรารถนาพวกทส่านทยุกคนมากเพบียงไร…” เมสที่อเราอส่านถด้อยคสาเหลส่านบีตั้จากหมัวใจและรลิมฝฟีปากของอมัคร
ทสูตเปาโล เรากอ็คลิดถซงเอลบียาหร์ขณะทบีที่เขารด้องประกาศวส่า “พระเยโฮวาหร์พระเจด้าแหส่งอลิสราเอลผสูด้ซซที่งขด้าพระองคร์
ปรนนลิบมัตลิอยสูส่ทรงพระชนมร์อยสูส่แนส่ฉมันใด!” (1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 17:1) 

เปาโลกลส่าววส่า “ในสายพระเนตรของพระเจด้าและพระบลิดาของพวกเรา” เพราะวส่าเปาโลเขด้าเฝป้า
พระเจด้าในการอธลิษฐานโดยอด้างอลิงอยุปนลิสมัยของพระเจด้าในฐานะ “พระบลิดา” (อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 3:11 และ 2 
เธสะโลนลิกา 2:16) คยุณจะระลซกวส่าพวกสาวกทสูลขอวส่า “พระองคร์เจด้าขด้า โปรดสอนพวกขด้าพระองคร์ใหด้อธลิษฐาน” 
และพระเยซสูทรงตอบกลมับวส่า “ทส่านทมัตั้งหลายจงอธลิษฐานตามอยส่างนบีตั้: พระบลิดาของขด้าพระองคร์ทมัตั้งหลาย ผสูด้ทรง
สถลิตในสวรรคร์…” ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นไดด้กลายเปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักรของพระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์อยสูส่ 
“ในพระเจด้า” ในฐานะพระบลิดา (ขด้อ 1) พระพรเหลส่านมัตั้นทบีที่พวกเขาไดด้รมับซซที่งเปาโลซาบซซตั้งยลิที่งนมัก ไดด้มาถซงเพราะ
พระคยุณของพระเจด้า (ฮบ. 2:9) ในการอนยุญาตใหด้พระเยซสูชลิมความตายเพสที่อมนยุษยร์ทยุกคนและโดยเหตยุนบีตั้จซงทรง
กลายเปป็นศบีรษะของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่ (อฟ. 5:26) ในโรม 5:11 เปาโลกลส่าววส่า “เราทมัตั้งหลายยมังปฟีตลิยลินดบี
ในพระเจด้า”

“โดยระลซกถซงอยส่างไมส่หยยุดหยส่อนถซงกลิจการแหส่งความเชสที่อของพวกทส่าน และการทสางานหนมักแหส่งความ



รมัก และความอดทนแหส่งความหวมัง…” เปาโลจสาไดด้วส่าผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นแขอ็งขมันและสมัตยร์ซสที่อขนาดไหน พวกเขาทยุส่มเท
ใหด้กมันและกมันขนาดไหน ความเชสที่อ ความหวมัง และความรมักเปป็นแกส่นแทด้ หมัวใจ และจลิตวลิญญาณของความเชสที่อ
แบบครลิสเตบียนในทางปฏลิบมัตลิ: “และบมัดนบีตั้ ความเชสที่อ ความหวมัง ความรมักดสารงอยสูส่ ทมัตั้งสามสลิที่งนบีตั้ แตส่ใหญส่ทบีที่สยุดของ
สลิที่งเหลส่านบีตั้กอ็คสอความรมัก” (1 คร. 13:13) ความเชสที่อ ความหวมัง และความรมักแสดงตมัวพวกมมันเองออกมาในการ
งานและความอดทน อส่านบมันทซกเกบีที่ยวกมับครลิสตจมักรทบีที่เอเฟซมัสตามทบีที่มบีบมันทซกไวด้ในวลิวรณร์ 2:2-3

มบีเรบีที่ยวแรงอมันนส่าทซที่ง การงานหนมักทบีที่ไมส่ธรรมดาและไมส่รสูด้จมักเหนอ็ดเหนสที่อย ความกลด้าหาญฝป่ายศบีลธรรมทบีที่
พลิเศษเหนสอธรรมดาและกลิจกรรมในชบีวลิตของผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นในครลิสตจมักรชาวเธสะโลนลิกา เปาโลชสที่นชมยลินดบีในขด้อ
เทอ็จจรลิงนบีตั้มากยลิที่งกวส่าเขาชสที่นชมยลินดบีในโวหารอมันไพเราะและความรสูด้ของครลิสตจมักรนมัตั้นในเมสองโครลินธร์ (1 คร. 1:5)
จยุดเดส่นทบีที่โดดเดส่นและเดส่นชมัดมากทบีที่สยุดของครลิสตจมักรทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาคสอ การแสดงออกโดยผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายถซง
จลิตใจอมันอบอยุส่นและพลมังงานแหส่งการปฏลิบมัตลิในการรมับใชด้ในการดสาเนลินชบีวลิตประจสาวมันของพวกเขา พวกเขาไมส่ไดด้
เกบียจครด้านหรสอเฉสที่อยชา ใจของพวกเขาเปฟีปี่ยมลด้นดด้วยความรมัก และรส่างกายของพวกเขาเปป็นเครสที่องบสูชาทบีที่มบีชบีวลิต
ซซที่งอยุทลิศถวายแดส่พระเจด้า พวกเขาพลิสสูจนร์ใหด้เหอ็นการอยุทลิศตนนบีตั้โดยพลมังงานทบีที่ไมส่ธรรมดาและความกระตสอรสอรด้นใน
การรมับใชด้ของพวกเขา

“กลิจการแหส่งความเชสที่อ” ทบีที่ถสูกกลส่าวถซงตรงนบีตั้รวมถซงสองวลบีนมัตั้นทบีที่ตามมาทมันทบี: “การทสางานหนมักแหส่ง
ความรมัก” และ “ความอดทนแหส่งความหวมังในพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” กลิจการแหส่งความ
เชสที่อครอบคลยุมการปฏลิบมัตลิทมัตั้งหมดทบีที่ออกมาจากชบีวลิตของผสูด้เชสที่อแทด้ กลิจการแหส่งความเชสที่อบส่งบอกสลิที่งซซที่งความเชสที่อสส่ง
ผล…ผลลมัพธร์ของมมันตามทบีที่ถสูกแสดงออกในชบีวลิตของผสูด้เชสที่อคนนมัตั้น ในภาษาของพระคมัมภบีรร์ กลิจการแหส่งความเชสที่อคสอ
“ผลของพระวลิญญาณ” (กท. 5:22) และ “ผลของความสวส่าง” (อฟ. 5:8,9) เปาโลใชด้สสานวนเดบียวกมันนบีตั้ใน 2 เธ
สะโลนลิกา 1:11: “...ทมัตั้งการงานแหส่งความเชสที่อดด้วยฤทธลิธเดช” เขาไมส่ไดด้เทศนาความเชสที่อทบีที่อารมณร์พาไป…เขาเชสที่อ
ในความเชสที่อทบีที่กระทสากลิจ 

ในหนมังสสอกาลาเทบียและโรม เราพบความเชสที่อแทด้ซซที่งถสูกเปรบียบเทบียบความแตกตส่างกมับการประพฤตลิ- 
“การประพฤตลิแหส่งพระราชบมัญญมัตลิ” พวกครสูสอนผลิดไดด้นสาเสนอหลมักคสาสอนทบีที่วส่ามนยุษยร์รมับความรอดโดยพระคยุณ
อยส่างเดบียวไมส่ไดด้ วส่าพระคยุณตด้องถสูกเสรลิมโดยพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสหรสอพลิธบีกรรมตส่าง ๆ แหส่งศาสนายสูดาย-
และเปาโลยสนหยมัดตส่อสสูด้คสาสอนเชส่นนมัตั้นอยส่างหนมักแนส่น คยุณจะพบหมัวใจแหส่งหลมักคสาสอนของเปาโลเกบีที่ยวกมับความ
รอดวส่าไมส่ขซตั้นกมับการประพฤตลิเลยแมด้แตส่นลิดเดบียว หากคยุณจะตมัตั้งใจศซกษาคด้นควด้าโรม 4:1-4; 9:32; กาลาเทบีย 
2:16; 3:10-14 คสาสอนผลิดนบีตั้ (พระคยุณบวกพระราชบมัญญมัตลิ, หรสอพระคยุณบวกพลิธบีกรรมตส่าง ๆ) ยมังไมส่ไดด้รยุกราน
เขด้ามาในครลิสตจมักรทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา

ไมส่มบีความขมัดแยด้งกมันระหวส่างเปาโลกมับยากอบ เปาโลประกาศวส่า “ดด้วยวส่าทส่านทมัตั้งหลายไดด้รมับความรอด
โดยพระคยุณผส่านทางความเชสที่อ และมลิใชส่โดยตมัวทส่านทมัตั้งหลายเอง ความรอดนมัตั้นเปป็นของประทานของพระเจด้า 
ไมส่ใชส่โดยการกระทสาใด ๆ เกรงวส่าคนหนซที่งคนใดจะอวดไดด้” (อฟ. 2:8,9) แตส่เขากอ็เหอ็นพด้องกมับยากอบวส่าความเชสที่อ
ทบีที่ปราศจากการประพฤตลิกอ็ตายเสบียแลด้ว (ยากอบ 2:17) เปาโลสอนวส่าความเชสที่อแทด้คสอหลมักการเชลิงปฏลิบมัตลิของ
ชบีวลิตครลิสเตบียน-ฤทธลิธเดชทบีที่กระทสากลิจในชบีวลิตของผสูด้เชสที่อคนนมัตั้น ในกาลาเทบีย 5:6 เขาเรบียกมมันวส่า “ความเชสที่อซซที่ง



กระทสากลิจโดยความรมัก”
ในครลิสตจมักรชาวเธสะโลนลิกา “กลิจการแหส่งความเชสที่อ” ถสูกเผยใหด้ประจมักษร์ในสองรสูปแบบ: รสูปแบบแรก

คสอ การทสางานหนมักแหส่งความรมัก รสูปแบบทบีที่สองคสอ ความอดทนแหส่งความหวมัง ใน 2 เธสะโลนลิกา 1:3-4 เปาโล
กลส่าววส่า “พวกเราตด้องขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านอยสูส่เสมอ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ตามทบีที่สมควร เพราะวส่า
ความเชสที่อของพวกทส่านจสาเรลิญขซตั้นอยส่างเหลสอลด้น และความรมักของพวกทส่านทยุกคนทบีที่มบีตส่อกมันและกมันกอ็มากมาย 
ดมังนมัตั้น พวกเราเองจซงอวดในพวกทส่านในบรรดาครลิสตจมักรของพระเจด้าเนสที่องดด้วยความเพบียรของพวกทส่าน และ
ความเชสที่อในบรรดาการถสูกขส่มเหงของพวกทส่านและบรรดาการยากลสาบากทบีที่พวกทส่านสสูด้ทนอยสูส่นมัตั้น”

ในทบีที่นบีตั้เราเหอ็นวส่าความเชสที่อถสูกเชสที่อมเขด้ากมับความรมักในดด้านหนซที่ง และเชสที่อมเขด้ากมับความอดทนในอบีกดด้าน 
ครลิสเตบียนชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นรมักซซที่งกมันและกมันอยส่างรด้อนรนในครลิสตจมักรนมัตั้น และดด้วยความอดทนพวกเขาสสูด้
ทนการขส่มเหง การลองใจและความทยุกขร์ลสาบากขณะทบีที่พวกเขาเปป็นพยานแกส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่อยสูส่ภายนอก นบีที่คสอสอง
กลิที่งกด้านสาขาหลมักของตด้นไมด้แหส่งหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนแบบครลิสเตบียน-การรมับใชด้ดด้วยความรมักในครลิสตจมักรแกส่พวกพบีที่
นด้อง และคสาพยานทบีที่ไมส่กลมัวเกรง ไมส่รสูด้จมักเหนอ็ดเหนสที่อยเพสที่อพระครลิสตร์ตส่อหนด้าชาวโลกซซที่งเกบีที่ยวขด้องกมับคนไมส่เชสที่อทมัตั้ง
หลายภายนอกครลิสตจมักร พรด้อมกมับความทรหดและการทนทยุกขร์แบบครลิสเตบียน-และถซงขนาดถสูกทอดทลิตั้งโดย
ครอบครมัวและเพสที่อนฝสูง ในการศซกษาคด้นควด้าตอนนบีตั้ของเรา จงตมัตั้งใจพลิจารณาบททบีที่ 4:9-10 และ 5:13 และจาก
นมัตั้นจงเปรบียบเทบียบบททบีที่ 2:13-14 และ 3:2-4

เปาโลพสูดถซง “การตส่อสสูด้อมันดบีแหส่งความเชสที่อ” (1 ทธ. 6:12) เปาโลไมส่ไดด้เทศนาขส่าวประเสรลิฐ “ตลิดี๋ม ๆ” ทบีที่
อส่อนไหวงส่ายและอส่อนนยุส่ม-เขาเปป็นลสูกผสูด้ชายทยุกกระเบบียดนลิตั้ว กส่อนประสบการณร์ของเขาบนถนนเมสองดามมัสกมัสเขา
ไดด้ตสที่นตมัวและไมส่รสูด้จมักเหนอ็ดเหนสที่อย-ทหารทบีที่ดบีเพสที่อศาสนายสูดาย และเขารด้อนรนและไมส่รสูด้จมักเหนอ็ดเหนสที่อยพอ ๆ กมัน
ในการอยุทลิศตนของเขาตส่อการสงครามแหส่งความเชสที่อแบบครลิสเตบียน เปาโลเทศนาความรมัก-แตส่เขาเทศนาความ
แขอ็งกรด้าว ความทรหดอดทน และการทนทยุกขร์เพราะเหอ็นแกส่ขส่าวประเสรลิฐเชส่นกมัน ความรมักแทด้ยส่อมเตอ็มใจทบีที่จะ
ทนทยุกขร์เพสที่อคนทบีที่เรารมัก

ในภาษากรบีกมบีการแบส่งแยกระหวส่างคสาวส่า “กลิจการ” และ “การงานหนมัก” กลิจการชบีตั้ไปยมังสลิที่งซซที่งถสูก
กระทสา เปป็นเรสที่องของความสสาเรอ็จ ขณะทบีที่การงานหนมักชบีตั้ไปยมังความเจอ็บปวดหลายอยส่างในการทสามมัน เปป็นเรสที่อง
ของการออกแรง เปาโลใชด้คสาหลมังเมสที่อเขาพสูดถซงการงานหนมักทบีที่ใชด้มสอ เชส่นใน 1 เธสะโลนลิกา 2:9 และ 2 เธสะ
โลนลิกา 3:8 พรด้อมกมับความอส่อนกสาลมังหลายอยส่างของเขา การงานหนมักของเปาโลคงเปป็นงานทบีที่หนมักบส่อยครมัตั้งจรลิง
ๆ เขาพสูดถซงการงานหนมักของเขาในฐานะผสูด้รมับใชด้คนหนซที่งของพระเยซสูครลิสตร์เจด้าดด้วย เชส่นใน 1 เธสะโลนลิกา 3:5 
และ 2 โครลินธร์ 10:15 ใน 1 โครลินธร์ 3:8 เราอส่านวส่า “ทยุกคนจะไดด้รมับบสาเหนอ็จของตนตามการทสางานหนมักของ
ตนเอง” สสาหรมับผสูด้เชสที่อ กลิจการอาจเปป็นสลิที่งทบีที่นส่าชสที่นบาน งส่าย และนส่าปฟีตลิยลินดบี แตส่การงานหนมักเปป็นสลิที่งทบีที่นส่า
เหนอ็ดเหนสที่อยและบางครมัตั้งอาจกลายเปป็นสลิที่งทบีที่ทสาใหด้เนสตั้อหนมังอส่อนลด้า คยุณเชสที่อใจไดด้เลยวส่าไมส่มบีคนทบีที่เหอ็นแกส่ตมัว สนใจ
แตส่ตมัวเองคนใดจะสสูด้ทนการงานหนมักเพสที่อประโยชนร์สยุขของผสูด้อสที่นไดด้ การงานหนมักเปป็นบททดสอบแหส่งความรมักแทด้

“...ความอดทนแหส่งความหวมัง…” คสากรบีกทบีที่ถสูกใชด้ตรงนบีตั้บอกเปป็นนมัยถซงความทรหดอดทนทบีที่แขอ็งขมันและ
ตส่อเนสที่อง มมันไมส่ใชส่การถอดใจแบบคนทบีที่ยอมรมับการทนทยุกขร์ มมันคสอความทรหดและความหนมักแนส่นทบีที่ถสูก



แสดงออกโดยทหารคนหนซที่งทบีที่มบีใจเขด้มแขอ็ง ทหารนายหนซที่งซซที่งบากบมัที่นมยุส่งไปในความหวมังสสูส่ชมัยชนะ เขาไมส่เรลิที่ม
เหนสที่อยลด้าในวมันเหลส่านมัตั้นทบีที่แสนยาวนานแหส่งการสสูด้รบ เพราะเขามองเลยการสสูด้รบนมัตั้นไปยมังชมัยชนะอมันเปฟีปี่ยมสงส่า
ราศบี ความหวมังแบบครลิสเตบียนดลใจทหารแหส่งกางเขนใหด้มองเลยหยุบเขาแหส่งนตั้สาตานบีตั้ไปยมังวมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้นทบีที่
ไมส่รสูด้สลิตั้นสยุดกมับพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของเรา!

ผสูด้รสูด้พระคมัมภบีรร์ทบีที่โดดเดส่นทส่านหนซที่งกลส่าวไวด้วส่า “ความหวมังเปป็นยาหมส่องและโลหลิตชบีวลิตของจลิตวลิญญาณ” 
พระเยซสูทรงแสดงออกถซงความหวมังนบีตั้: “พระเยซสู ผสูด้ใหด้กสาเนลิดความเชสที่อของพวกเราและผสูด้ทรงทสาใหด้ความเชสที่อของ
พวกเราสสาเรอ็จ ผสูด้ซซที่งเพราะเหอ็นแกส่ความปฟีตลิยลินดบีทบีที่ทรงตมัตั้งไวด้ตส่อพระพมักตรร์พระองคร์นมัตั้น ไดด้ทรงทนเอากางเขน โดย
ทรงเหยบียดหยามความละอายนมัตั้น และประทมับเบสตั้องขวาพระทบีที่นมัที่งของพระเจด้าแลด้ว” (ฮบ. 12:2) องคร์พระผสูด้เปป็น
เจด้าของเราไมส่ไดด้มบีความสยุขกมับกางเขนนมัตั้นหรสอความนส่าอมับอายของมมัน…พระองคร์ทรงสสูด้ทนมมัน พระองคร์ทรงเหอ็น
ความปฟีตลิยลินดบีนมัตั้นทบีที่อยสูส่อบีกฟากของกลโกธา!

เหลส่าผสูด้เชสที่อในครลิสตจมักรทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาเปป็นผสูด้ประพฤตลิตามแบบขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า (1 ธส. 1:6) 
พวกเขาดสาเนลินตามแบบอยส่างแหส่งความอดทนทบีที่ถสูกวางไวด้แลด้วโดยพระเยซสูเจด้า (2 ธส. 3:5) มมันไมส่ใชส่ถนนทบีที่งส่าย
สสาหรมับพวกเขา พวกเขาถสูกลองใจ ถสูกทดสอบ และตมัตั้งแตส่ตด้นเลยพวกเขาสสูด้ทนการขส่มเหงอมันดยุเดสอด (1 ธส. 1:6; 
3:2-6) เพราะความอดทนและการสสูด้ทนของพวกเขา เปาโลอวดในครลิสตจมักรชาวเธสะโลนลิกาและพระครลิสตร์ทรง
ไดด้รมับเกบียรตลิในพวกเขา (2 ธส. 1:4-12) ความกลด้าหาญและความทรหดเชส่นนมัตั้นไมส่อาจถสูกมองขด้ามโดยเหลส่าศมัตรสู
ของขส่าวประเสรลิฐ แตส่ตรงกมันขด้าม  มมันใหด้คสาพยานทบีที่มบีพลมังและไมส่อาจตมัตั้งคสาถามไดด้แกส่ฤทธลิธเดชของขส่าวประเสรลิฐ
และความหวมังแหส่งความรอด (1 ธส. 1:7,8) ความหวมังทบีที่แทด้จรลิงในใจของผสูด้เชสที่อดลใจและกส่อใหด้เกลิดความอดทน
แบบครลิสเตบียน ในโรม 5:3 และ 4 เราอส่านวส่า “โดยทราบวส่าความทยุกขร์ยากทสาใหด้เกลิดความอดทน และความ
อดทนทสาใหด้เกลิดประสบการณร์ และประสบการณร์ทสาใหด้เกลิดความหวมัง” ความหวมังของเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะ
โลนลิกาอยสูส่ “ในพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา”

ขอใหด้ผมชบีตั้ใหด้เหอ็นตรงนบีตั้วส่าพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเราในการเสดอ็จกลมับมาครมัตั้งสยุดทด้าย
ของพระองคร์ยมังแผส่นดลินโลกนบีตั้ ทรงถสูกนสาเสนอบส่อยครมัตั้งและพรด้อมกมับการเนด้นหนมักมาก ๆ ในจดหมายฝากทมัตั้ง
สองฉบมับใหด้เปป็นเปป้าหมายหลมักแหส่งความหวมังของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา (1 ธส. 1:10; 2:12-19; 3:13; 4:
14; 5:11; 2 ธส. 1:7-10; 2:1-8) การเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองของพระเยซสูเจด้าและการพลิพากษาสยุดทด้ายของเหลส่าคน
ชมัที่วเปป็นใจความหลมักของเปาโลในการเทศนาของเขาทบีที่นมัที่น หลมักคสาสอนเรสที่องการรมับขซตั้นและการพลิพากษาสยุดทด้าย
ของเหลส่าคนชมัที่วไดด้เกาะกยุมหมัวใจและความคลิดของผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น เพราะวส่าผสูด้คนทบีที่รมักเหลส่านบีตั้เชสที่อ
ทยุกคสาของเปาโลนมักเทศนร์ผสูด้เปป็นทบีที่รมักของพวกเขา พวกเขาไมส่ไดด้ตมัตั้งคสาถามการเสดอ็จมาของพระเยซสูเจด้า และใน
การพสูดกมับพวกเขาเกบีที่ยวกมับการเสดอ็จกลมับมายมังแผส่นดลินโลกนบีตั้ขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า เปาโลกลส่าววส่า “แตส่เรสที่อง
เวลาและวาระเหลส่านมัตั้น พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย พวกทส่านไมส่จสาเปป็นตด้องใหด้ขด้าพเจด้าเขบียนถซงพวกทส่าน เพราะพวกทส่านเอง
กอ็ทราบอยส่างถส่องแทด้แลด้ววส่า วมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะมาเหมสอนอยส่างขโมยในเวลากลางคสน” (1 ธส. 5:1,2) 
ตามถด้อยคสาเหลส่านบีตั้ เปาโลไดด้ทสาใหด้หลมักคสาสอนเรสที่องการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองของพระครลิสตร์เจาะทะลยุเขด้าในใจของ
พวกเขา โดยประกาศวส่าพระองคร์จะเสดอ็จมาเหมสอนขโมยในเวลากลางคสน และเขาไดด้เทศนาความจรลิงนมัตั้นแกส่



พวกเขาอยส่างสมที่สาเสมอจนพวกเขาทราบเรสที่องนบีตั้อยส่างถส่องแทด้ กยุญแจสสาคมัญในจดหมายฝากสองฉบมับนบีตั้ถซงชาวเธ
สะโลนลิกาคสอ “ความหวมัง” ขณะทบีที่กยุญแจสสาคมัญของจดหมายฝากถซงเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองฟฟีลลิปปฟีคสอ “ความชสที่นชม
ยลินดบี”

ขด้อ 4: “โดยทราบวส่า พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ผสูด้เปป็นทบีที่รมัก พระเจด้าไดด้ทรงเลสอกสรรพวกทส่านไวด้แลด้ว”
ภาษากรบีกตรงนบีตั้อส่านวส่า “โดยทราบ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ผสูด้เปป็นทบีที่รมักของพระเจด้า การทรงเลสอกของพวก

ทส่าน” 2 เธสะโลนลิกา 2:13 ใชด้คสาวส่า “พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ผสูด้เปป็นทบีที่รมักขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า” เปาโลคลิดและพสูดเสมอ
ถซงคนเหลส่านมัตั้นในครลิสตจมักรทมัตั้งหลายทบีที่จดหมายฝากเหลส่านมัตั้นถสูกสส่งไปถซงวส่าเปป็น “พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย”-และแทด้จรลิง
แลด้วเราทยุกคนเปป็นพบีที่นด้องกมันในพระครลิสตร์ (คสาสอนทบีที่วส่าพระเจด้าเปป็นบลิดาของมนยุษยร์ทยุกคนและมนยุษยร์ทยุกคนเปป็นพบีที่
นด้องกมันนมัตั้น ไมส่มบีในพระคมัมภบีรร์เลย แตส่ผสูด้เชสที่อทยุกคนเปป็นพบีที่นด้องกมัน ไมส่วส่าจะมบีเชสตั้อชาตลิใดหรสอแตกตส่างกมันในเรสที่องใด
กอ็ตาม)

เมสที่อทราบวส่าพระเจด้าพระบลิดาทรงรมักลสูก ๆ ของพระองคร์และไดด้ทรงเลสอกพวกเขาใหด้เปป็นของพระองคร์
เองแลด้ว เปาโลใหด้การรมับประกมันและความมมัที่นใจเมสที่อเขาอธลิษฐานเผสที่อผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายในครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่กสาลมังถสูก
ทดสอบและถสูกลองใจอยส่างหนมัก เขาไมส่สงสมัยเลยวส่าพวกเขาจะผส่านการทดสอบนมัตั้น และเขาอธลิษฐานดด้วยความ
ชสที่นบานและการขอบพระคยุณ 2 เธสะโลนลิกา 2:13: “พวกเราตด้องขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านอยสูส่เสมอ 
พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ผสูด้เปป็นทบีที่รมักขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า เพราะวส่าตมัตั้งแตส่เรลิที่มแรกพระเจด้าไดด้ทรงเลสอกสรรพวกทส่านไวด้” 
จงเปรบียบเทบียบเอเฟซมัส 1:3-5: “สาธยุการแดส่พระเจด้า… ผสูด้โปรดประทานพระพรฝป่ายวลิญญาณแกส่พวกเราทยุก ๆ 
ประการ…ตามทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงเลสอกสรรพวกเราไวด้ในพระเยซสูครลิสตร์นมัตั้น” คสากรบีกทบีที่ถสูกใชด้ตรงนบีตั้สสาหรมับ “ผสูด้เปป็น
ทบีที่รมัก” บส่งบอกถซงความรมักอยส่างหนซที่งซซที่งถสูกใหด้กสาเนลิดและถสูกดสาเนลินชบีวลิตในนลิรมันดรร์กาลทบีที่ผส่านพด้นเราไปแลด้ว ความ
หมายตรงนบีตั้ไมส่ใชส่วส่าพระเจด้าไดด้ทรงรมัก ณ เวลาใดเวลาหนซที่งโดยเฉพาะ แตส่วส่าพระองคร์ไดด้ทรงรมักแมด้กระทมัที่งกส่อน
พระองคร์ไดด้ทรงวางรากฐานของโลกนบีตั้ดด้วยซตั้สา! คสากรบีกนบีตั้บอกเปป็นนมัยถซงความรมักทบีที่เคยมบีตมัวตนกส่อนนลิรมันดรร์กาล
เหลส่านมัตั้นทบีที่ผส่านพด้นเราไปแลด้ว ซซที่งบมัดนบีตั้ถสูกทสาใหด้เปป็นจรลิงแลด้วในใจของชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นเพราะความเชสที่อ
ของพวกเขาในพระเยซสู

ยอหร์นพรรณนาถซงความรมักนบีตั้ดมังนบีตั้: “ดสูเถลิด พระบลิดาโปรดประทานความรมักเชส่นไรแกส่พวกเรา ทบีที่พวกเรา
จะถสูกเรบียกวส่าบยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้า” (1 ยอหร์น 3:1 วรรคตด้น) ความรมักทบีที่ทสาใหด้เราเปป็นบยุตรทมัตั้งหลายของ
พระเจด้า เหลส่าทายาทของพระเจด้าและทายาทรส่วมกมับพระครลิสตร์ คสอความรมักอยส่างหนซที่งซซที่งถสูกประทานใหด้แกส่เรา
เมสที่อเราเชสที่อ-ทวส่าเปป็นความรมักหนซที่งทบีที่มบีอยสูส่มาตลอดตมัตั้งแตส่นลิรมันดรร์กาลทมัตั้งหมด: “พระเจด้าทรงเปป็นความรมัก!” (1 
ยอหร์น 4:8) “ในเรลิที่มแรกนมัตั้น-พระเจด้า…” (ยอหร์น 1:1) ความรมักทบีที่ทสาใหด้เราเปป็นบยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้าไดด้มบีอยสูส่
ในเรลิที่มแรกนมัตั้น แตส่กลายเปป็นของเราเมสที่อเราเปปิดรมับความเชสที่อแบบครลิสเตบียนโดยความเชสที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้น
แลด้วของพระเยซสูครลิสตร์เจด้า อสานาจสลิทธลิธขาดสสูงสยุดของพระเจด้า การทรงเลสอกตามพระคมัมภบีรร์ การลลิขลิตไวด้ลส่วงหนด้า
ตามพระคมัมภบีรร์ และการทรงทราบลส่วงหนด้าของพระเจด้าไมส่มบีสส่วนเกบีที่ยวขด้องเลยกมับเจตจสานงเสรบีของมนยุษยร์ พระ
เยซสูตรมัสแกส่ชนชาตลิของพระองคร์เองวส่า “และทส่านทมัตั้งหลายไมส่ยอมมาหาเรา เพสที่อทส่านทมัตั้งหลายจะไดด้ชบีวลิต” ทวส่า
พระองคร์ทรงรมักพวกเขาอยส่างนยุส่มนวลมากเสบียจนพระองคร์ทรงนมัที่งอยสูส่ขด้างนอกกรยุงเยรสูซาเลอ็มบนภสูเขามะกอกเทศ



และทรงรด้องไหด้ดด้วยนตั้สาตาอมันขมขสที่น: “โอ เยรสูซาเลอ็ม ๆ เราใครส่จะรวบรวมลสูก ๆ ของเจด้าไวด้เนสอง ๆ เหมสอนแมส่ไกส่
กกลสูก ๆ ของมมันใหด้อยสูส่ใตด้ปฟีกของมมัน และพวกเจด้าไมส่ยอมเลย!” โปรดตมัตั้งใจอส่านมมัทธลิว 23:37-39 และยอหร์น
5:40

ถด้าคยุณตกนรกเมสที่อคยุณตายไป มมันกอ็จะไมส่ใชส่นตั้สาพระทมัยของพระเจด้าเลย…มมันจะเปป็นเพราะเจตจสานงอมัน
ดสตั้อรมัตั้นของคยุณเอง มมันจะเปป็นเพราะเหตยุผลเดบียวกมันกมับพวกยลิวทบีที่ไมส่เชสที่อตกนรกหมกไหมด้อยสูส่วมันนบีตั้ พวกเขาไดด้
ปฏลิเสธพระครลิสตร์และตะโกนวส่า “จงมอบบารมับบมัสใหด้พวกเรา! พวกเราไมส่อยากใหด้ชายผสูด้นบีตั้มาครอบครองเหนสอ
พวกเรา!” พวกยลิวทบีที่ตะโกนถด้อยคสาโกรธแคด้นเหลส่านมัตั้นตอนนบีตั้อยสูส่ในนรกเพบียงเพราะวส่าพวกเขาไมส่ยอมมาหาพระ
ครลิสตร์เพสที่อพวกเขาจะไดด้ชบีวลิต ถด้าคยุณใชด้เวลาชมัที่วนลิรมันดรร์ในนรก ทส่านผสูด้อส่านทบีที่รมัก มมันกอ็จะเปป็นเพราะวส่าคยุณไมส่ยอมมา
หาพระเยซสูเพสที่อคยุณจะไดด้ชบีวลิต

นบีที่เปป็นครมัตั้งแรกในจดหมายฝากเหลส่านมัตั้นของเปาโลทบีที่เราเหอ็นคสาวส่า “การทรงเลสอก” ซซที่งแสดงออกถซงหลมัก
คสาสอนหนซที่งทบีที่สสาคมัญทบีที่สยุดในภาคพมันธสมัญญาใหมส่-และในสมมัยนบีตั้และโมงนบีตั้หลมักคสาสอนนบีตั้ตด้องถสูกศซกษาคด้นควด้า
อยส่างระมมัดระวมัง คสานบีตั้ซซที่งถสูกใชด้ในภาคพมันธสมัญญาใหมส่มบีตด้นกสาเนลิดในภาคพมันธสมัญญาเดลิม โดยเกบีที่ยวขด้องกมับ
ชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะเปป็น “กรรมสลิทธลิธพลิเศษเฉพาะ” ของพระเจด้า อลิสราเอลถสูกเรบียกในภาคพมันธสมัญญาเดลิม
วส่าเปป็น “ชนชาตลิซซที่งพระองคร์ไดด้ทรงเลสอกเพสที่อเปป็นมรดกของพระองคร์” โปรดอส่านเพลงสดยุดบี 33:12; พระราช
บมัญญมัตลิ 14:2; อลิสยาหร์ 43:1-7

การทรงเลสอกทบีที่แทด้จรลิงตามพระคมัมภบีรร์บอกเปป็นนมัยถซงสองสลิที่ง:
1. การทรงเลสอกออกมาจากผสูด้อสที่น- (นมัที่นคสอ จากบรรดาประชาชาตลิหรสอชนชาตลิทมัตั้งหลาย)-หมสูส่ชนหนซที่ง

สสาหรมับพระองคร์เอง พระเจด้าทรงเปป็นผสูด้ประทานฤทธลิธเดชเพสที่อจมัดเตรบียมหมสูส่ชนเหลส่านบีตั้ในฝป่ายวลิญญาณเพสที่อ
ทบีที่จะถสูกนสาเสนอแดส่พระองคร์ แบบไรด้ตสาหนลิและปราศจากรลิตั้วรอย และคนเหลส่านมัตั้นทบีที่มาหาพระเจด้ากอ็มาไมส่
ไดด้นอกเสบียจากวส่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงชมักนสา (ยอหร์น 6:44)

2. หมสูส่ชนเหลส่านบีตั้ ซซที่งถสูกชมักนสาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธใหด้มาถซงพระเจด้า และเปปิดรมับพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้น
แลด้วของพระครลิสตร์โดยการไดด้ยลินพระวจนะและเชสที่อฟปังพระวลิญญาณ จซงถสูกพระเจด้ารมับไวด้เปป็นของ
พระองคร์เองเพสที่อทบีที่จะทรงรมักและปกปป้อง และเปป็นของพระองคร์เองในการรมับใชด้ฝป่ายวลิญญาณ
ขส่าวประเสรลิฐไดด้ถสูกประกาศแกส่ผสูด้คนในเมสองเธสะโลนลิกา และทยุกคนมบีโอกาสเดบียวกมันทบีที่จะไดด้ยลินมมัน แตส่

ไมส่ตด้องสงสมัยเลยวส่าคนจสานวนมหาศาล-โดยเฉพาะอยส่างยลิที่งในพวกยลิว-ไดด้ปฏลิเสธขส่าวสารของเปาโล พวกเขาไมส่
ยอมมาหาพระครลิสตร์เพสที่อพวกเขาจะไดด้ชบีวลิต แตส่ “ทยุกคนทบีที่ไดด้ตด้อนรมับพระองคร์ พระองคร์ไดด้ประทานอสานาจแกส่
พวกเขาใหด้กลายเปป็นบยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้า คสอแกส่คนทมัตั้งหลายทบีที่เชสที่อบนพระนามของพระองคร์” ดมังนมัตั้น คน
เหลส่านมัตั้นทบีที่ไดด้ยลินขส่าวสารของอมัครทสูตผสูด้นบีตั้ทบีที่พระเจด้าทรงแตส่งตมัตั้ง ทบีที่พระเจด้าทรงเจลิมตมัตั้ง, คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ยอมรมับการ
สลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปัง และการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระครลิสตร์นมัตั้น, จซงไดด้กลายเปป็นเหลส่าสมาชลิกของการทรง
เลสอกทบีที่แทด้จรลิงนมัตั้น…พวกเขาไดด้กลายเปป็นสส่วนหนซที่งของอลิสราเอลนมัตั้นของพระเจด้า (กท. 6:16) คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไดด้
ปฏลิเสธการสลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปัง และการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระเยซสูเจด้าคสอคนเหลส่านมัตั้น “ซซที่งไมส่มบีความหวมัง” 
พวกเขาเปป็น “คนอสที่น” ทบีที่ถสูกกลส่าวถซงใน 1 เธสะโลนลิกา 5:6



เปาโลทราบวส่าในฐานะชนชาตลิหนซที่ง อลิสราเอลไดด้ปฏลิเสธพระเยซสูแลด้ว เขาทราบเชส่นนมัตั้นเมสที่อปฟีลาตถามวส่า 
“พวกทส่านจะใหด้เราปลส่อยผสูด้ใด”? พวกเขาไดด้ตะโกนวส่า “บารมับบมัส!!” เขาจซงตด้องจสาใจยอมรมับขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่า
ชนชาตลินมัตั้นซซที่งเปป็นแกด้วตาดวงใจของพระเยโฮวาหร์, ผสูด้ถสูกเลสอกสรรของพระเจด้าในภาคพมันธสมัญญาเดลิม, ไดด้ปฏลิเสธ
พระเมสสลิยาหร์ผสูด้ซซที่งเปาโลไดด้พบเจอบนถนนเมสองดามมัสกมัส เมสที่อทราบเชส่นนมัตั้นแลด้ว จซงตด้องมบีการสรด้างความแตก
ตส่างระหวส่างอลิสราเอลทบีที่เปป็นชนชาตลิหนซที่งกมับการทรงเลสอกทบีที่แทด้จรลิงนมัตั้น-หมสูส่ชนฝป่ายวลิญญาณทบีที่ถสูกเลสอกสรรของ
พระเจด้า ผสูด้ซซที่งไดด้รมับความโปรดปรานนลิรมันดรร์ของจรลิงของพระเจด้า เปาโลรด้องประกาศเพสที่อใหด้เกบียรตลิความแตกตส่าง
นบีตั้ในโรม 11:7: “ถด้าเชส่นนมัตั้นจะเปป็นอยส่างไร คนอลิสราเอลไมส่ไดด้รมับสลิที่งซซที่งเขาแสวงหา แตส่การทรงเลสอกไวด้กอ็ไดด้รมับสลิที่ง
นมัตั้น และพวกทบีที่เหลสอนมัตั้นกอ็ถสูกบมังตา” ดด้วยเหตยุนบีตั้ ในยยุคสมมัยปปัจจยุบมันนบีตั้เราจซงมบีการทรงเลสอกทบีที่แทด้จรลิงของพระเจด้า
ผส่านทางพระครลิสตร์ผสูด้ทรงถสูกตรซงกางเขน ถสูกฝปัง และทรงเปป็นขซตั้นแลด้ว คนตส่างชาตลิทยุกคนทบีที่เชสที่อในพระราชกลิจทบีที่
เสรอ็จสลิตั้นแลด้วของพระองคร์ถสูกระบยุตมัวตนวส่าเปป็น: “กลิที่งมะกอกเทศปป่าซซที่งถสูกนสามาตส่อกลิที่งเขด้าในตด้นมะกอกเทศพมันธยุร์
ดบี” (รม. 11:17-24) ดมังนมัตั้นเราจซงเหอ็นวส่าการทรงเลสอกฝป่ายชนชาตลิเปปิดทางใหด้แกส่การทรงเลสอกฝป่ายวลิญญาณ- “อลิส
ราเอลนมัตั้นของพระเจด้า”

ขส่าวสารของเปาโลถซงยลิวและคนตส่างชาตลิเหมสอน ๆ กมันคสอ “โดยพระคยุณ ผส่านทางความเชสที่อ ทยุกคน
กลายเปป็นหนซที่งเดบียวกมันในพระครลิสตร์” และเขาประยยุกตร์ใชด้หลมักคสาสอนนบีตั้โดยไมส่แบส่งแยก ใน 1 เปโตร 2:9 เรา
อส่านวส่า “แตส่พวกทส่าน (ทบีที่เชสที่อในพระครลิสตร์) เปป็นชมัที่วอายยุทบีที่ทรงเลสอกสรรไวด้แลด้ว เปป็นพวกปยุโรหลิตหลวง เปป็น
ประชาชาตลิอมันบรลิสยุทธลิธ เปป็นชนชาตลิอมันประหลาด” ในยยุคแหส่งพระคยุณนบีตั้ การทรงเลสอกทบีที่แทด้จรลิงของพระเจด้าไมส่ใชด้
กมับประชาชาตลิหนซที่งหรสอคนกลยุส่มหนซที่งโดยเฉพาะอบีกตส่อไปแลด้ว แตส่เกบีที่ยวขด้องกมับบยุคคลทมัตั้งหลาย ไมส่วส่าจะเชสตั้อชาตลิใด
หรสอมบีสถานะทางสมังคมแบบใด ผสูด้เชสที่อแตส่ละคนในพระครลิสตร์เปป็นผสูด้รมับการทรงเลสอกทบีที่รมักของพระเจด้าซซที่งเปป็นทบีที่รสูด้จมัก
ในจดหมายฝากทมัตั้งหลายของเปาโลวส่าเปป็น “การทรงเลสอกไวด้แหส่งพระคยุณ” (รม. 11:5)

ใน 2 เธสะโลนลิกา 2:13 เรามบีคสากลส่าวทบีที่ชมัดเจนวส่าทสาไมพระเจด้า ในความกรยุณาทบีที่รมัก ความเมตตาอมันนยุส่ม
นวลและพระคยุณทบีที่ชส่วยใหด้รอดของพระองคร์ ทรงเลสอกมนยุษยร์ทมัตั้งหลาย: พระเจด้าไดด้ทรงเลสอกทส่านทมัตั้งหลายมาสสูส่
ความรอด นมัที่นหมายความวส่าพระเจด้าไดด้ทรงเลสอกทยุกคนทบีที่เชสที่อในพระเยซสูครลิสตร์พระบยุตรของพระองคร์ มาสสูส่การ
ชส่วยใหด้พด้นสยุดทด้ายจากบาป ความตาย และความชมัที่วรด้ายทยุกอยส่าง ผสูด้เชสที่อแตส่ละคนถสูกลลิขลิตใหด้ถสูกทสาใหด้เปป็นเหมสอน
พระฉายแหส่งพระบยุตรทบีที่รมักของพระเจด้า นบีที่จะเกลิดขซตั้นเมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาในการรมับขซตั้น และเพราะความรมักอมันยลิที่ง
ใหญส่นมัตั้นทบีที่ทรงโปรดประทานใหด้แกส่เรา เมสที่อนมัตั้นเราจะไดด้รมับรส่างกายหนซที่งซซที่งเหมสอนกมับพระกายทบีที่เปป็นขซตั้นใหมส่อมัน
เปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระองคร์!

จงสมังเกตการใชด้คสาของ 1 เธสะโลนลิกา 1:10: “และเพสที่อรอคอยพระบยุตรของพระองคร์จากสวรรคร์ ผสูด้ซซที่ง
พระองคร์ทรงใหด้เปป็นขซตั้นมาจากความตาย คสอพระเยซสู ซซที่งไดด้ทรงชส่วยพวกเราใหด้พด้นจากพระอาชญาทบีที่จะมบีมาภาย
หนด้านมัตั้น” คสากลส่าวสยุดทด้ายนมัตั้นบอกเราตรง ๆ วส่า “ซซที่งไดด้ทรงชส่วยพวกเราใหด้พด้นจากพระอาชญาทบีที่จะมบีมาภาย
หนด้านมัตั้น” (ไมส่ใชส่ “จะชส่วยพวกเราใหด้พด้น” ณ วมันหนซที่งในอนาคต แตส่เราถสูกชส่วยใหด้พด้นเรบียบรด้อยแลด้ว) การชส่วยใหด้
พด้นสยุดทด้ายจากความตาย นรก และหลยุมศพ จากความเปฟปี่อยเนส่าแหส่งเนสตั้อหนมัง ถสูกรวมอยสูส่ในความรอดนมัตั้นทบีที่
พระคยุณนสามาใหด้



ใน 1 เธสะโลนลิกา 2:12 เราอส่านวส่า “พระเจด้า…ไดด้ทรงเรบียกพวกทส่านมาสสูส่อาณาจมักรและสงส่าราศบีของ
พระองคร์” และใน 1 เธสะโลนลิกา 5:9 และ 10: “พระเจด้าไมส่ไดด้ทรงกสาหนดพวกเราไวด้สสาหรมับพระอาชญา แตส่
สสาหรมับใหด้ไดด้รมับความรอดโดยพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ผสูด้ไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพสที่อพวกเรา 
เพสที่อทบีที่วส่า ไมส่วส่าพวกเราจะตสที่นอยสูส่หรสอจะหลมับ พวกเราจะไดด้มบีชบีวลิตอยสูส่ดด้วยกมันกมับพระองคร์” ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายไมส่ตกอยสูส่
ในอมันตรายในเรสที่องทบีที่เกบีที่ยวกมับลลิขลิตนลิรมันดรร์ของตน ผสูด้เชสที่อแทด้ทยุกคนถสูกลลิขลิตลส่วงหนด้าใหด้ถสูกทสาใหด้เปป็นเหมสอนพระฉาย
แหส่งพระบยุตรทบีที่รมักของพระเจด้า พระเจด้าองคร์นมัตั้นผสูด้ไดด้ทรงรมักเรามากเสบียจนพระองคร์ไดด้ทรงเลสอกเราไวด้นมัตั้นไมส่ไดด้ทรง
เลสอกและชส่วยเราใหด้รอดโดยมบีจยุดประสงคร์เพสที่อมอบเราใหด้แกส่ผสูด้ชมัที่วรด้ายนมัตั้น

ในเอเฟซมัส 1:4 เปาโลกลส่าวอยส่างชมัดเจนวส่าพระเจด้าไดด้ทรงเลสอกเราใหด้เปป็นผสูด้บรลิสยุทธลิธและ “ปราศจาก
ตสาหนลิตส่อพระพมักตรร์พระองคร์ในความรมัก” และในโรม 8:28-34 เราอส่านวส่า: “และพวกเราทราบวส่า ทยุกสลิที่งทสางาน
ดด้วยกมันเพสที่อใหด้เกลิดผลดบีแกส่คนทมัตั้งหลายทบีที่รมักพระเจด้า คสอแกส่คนทมัตั้งหลายทบีที่เปป็นผสูด้รมับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์
ของพระองคร์ เพราะวส่าผสูด้ทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงทราบลส่วงหนด้าอยสูส่แลด้ว พระองคร์ไดด้ทรงตมัตั้งไวด้ลส่วงหนด้าใหด้เปป็นตาม
ลมักษณะพระฉายของพระบยุตรของพระองคร์ดด้วย เพสที่อพระบยุตรนมัตั้นจะไดด้เปป็นบยุตรหมัวปฟีทส่ามกลางพวกพบีที่นด้องเปป็นอมัน
มาก ยลิที่งกวส่านมัตั้น ผสูด้ทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงตมัตั้งไวด้ลส่วงหนด้านมัตั้น พระองคร์ไดด้ทรงเรบียกคนเหลส่านมัตั้นดด้วย และผสูด้ทบีที่พระองคร์ไดด้
ทรงเรบียกนมัตั้น พระองคร์ไดด้ทรงนมับวส่าคนเหลส่านมัตั้นชอบธรรมดด้วย และผสูด้ทบีที่พระองคร์ทรงนมับวส่าชอบธรรมแลด้วนมัตั้น 
พระองคร์กอ็โปรดใหด้คนเหลส่านมัตั้นมบีสงส่าราศบีแลด้วดด้วย แลด้วพวกเราจะวส่าอยส่างไรเรสที่องสลิที่งเหลส่านบีตั้ ถด้าพระเจด้าทรงอยสูส่
ฝป่ายพวกเรา ใครเลส่าจะตส่อตด้านพวกเราไดด้ พระองคร์ผสูด้มลิไดด้ทรงหวงพระบยุตรของพระองคร์เอง แตส่ไดด้โปรดประทาน
พระบยุตรนมัตั้นไวด้เพสที่อพวกเราทยุกคน พระองคร์พรด้อมกมับพระบยุตรนมัตั้น จะไมส่โปรดประทานสลิที่งสารพมัดแกส่พวกเราโดย
ไมส่คลิดคส่าไดด้อยส่างไร ใครเลส่าจะฟป้องสลิที่งใด ๆ ตส่อคนเหลส่านมัตั้นทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงเลสอกไวด้แลด้ว คสอพระเจด้าผสูด้ทรงนมับวส่า
ชอบธรรม ใครเลส่าจะเปป็นผสูด้ปรมับโทษอบีก คสอพระครลิสตร์ผสูด้ไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์แลด้ว ใชส่แลด้ว ผสูด้ไดด้ทรงคสนพระชนมร์แลด้ว
ตส่างหาก ผสูด้ซซที่งทรงสถลิต ณ เบสตั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจด้า ผสูด้ซซที่งทรงอธลิษฐานขอเพสที่อพวกเราดด้วย”

ผสูด้เชสที่อทยุกคนวางใจไดด้วส่าทยุกสลิที่งทสางานดด้วยกมันเพสที่อใหด้เกลิดผลดบีแกส่คนทมัตั้งหลายทบีที่รมักพระเจด้า และวส่าผสูด้เชสที่อทยุก
คนถสูกลลิขลิตลส่วงหนด้าใหด้เปป็นไปตามพระฉายของพระบยุตรของพระเจด้า ดมังนมัตั้น ถด้าพระเจด้าทรงอยสูส่ฝป่ายเรา ใครเลส่าจะ
ตส่อสสูด้เราไดด้? พระเจด้าไมส่ไดด้ทรงหวงพระบยุตรของพระองคร์เองเพสที่อทบีที่เราจะไดด้รมับพระคยุณนบีตั้ทบีที่นสามาซซที่งความรอด 
พระองคร์ไดด้ทรงมอบพระบยุตรของพระองคร์ไวด้เพสที่อทบีที่เราจะไดด้รมับความรอด เมสที่อเผชลิญหนด้ากมับความรมักเชส่นนมัตั้น ใคร
เลส่าจะสามารถกลส่าวโทษผสูด้ถสูกเลสอกสรรของพระเจด้าไดด้? พระเจด้าทรงเปป็นผสูด้ทบีที่นมับวส่าชอบธรรมแลด้ว-และหนทาง
เดบียวทบีที่พระเจด้าผสูด้บรลิสยุทธลิธจะสามารถเปป็นผสูด้ชอบธรรมไดด้-และยมังทรงนมับวส่าคนอธรรมเปป็นคนชอบธรรม-คสอในพระ
ครลิสตร์ พระเจด้าไดด้ทรงอยสูส่ในพระครลิสตร์โดยทรงทสาใหด้โลกคสนดบีกมับพระองคร์เอง พระเยซสูทรงรมับสภาพทบีที่เหมสอนกมับ
มนยุษยร์ทบีที่บาปหนาไวด้บนพระองคร์เอง และในกายนมัตั้นแหส่งเนสตั้อหนมังพระองคร์ไดด้ทรงพลิชลิตโลก เนสตั้อหนมัง และพญามาร
ดมังนมัตั้น “สลิที่งซซที่งพระราชบมัญญมัตลิทสาไมส่ไดด้ ในการทบีที่พระราชบมัญญมัตลิอส่อนกสาลมังโดยทางเนสตั้อหนมังนมัตั้น” พระเจด้าทรงทสา
แลด้วในพระบยุตรของพระองคร์ในเนสตั้อหนมังนมัตั้น (รม. 8:1-3)

บมัดนบีตั้พระเจด้าทรงสามารถเปป็นผสูด้บรลิสยุทธลิธ ยยุตลิธรรมและชอบธรรมไดด้-และยมังทรงนมับวส่าคนอธรรมเปป็นคน
ชอบธรรมเมสที่อคนอธรรมนมัตั้นเชสที่อบนพระเยซสูครลิสตร์เจด้าและวางใจในการสลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปัง และการฟฟฟื้นคสน



พระชนมร์ของพระองคร์ ผสูด้ใดเลส่าทบีที่ปรมับโทษ? พระครลิสตร์ทรงเปป็นผสูด้ทบีที่ไดด้สลิตั้นพระชนมร์ ไดด้ทรงเปป็นขซตั้น และประทมับอยสูส่
ณ เบสตั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจด้า และทรงทสาการอธลิษฐานวลิงวอนเผสที่อผสูด้เชสที่อทยุกคน มบีพระเจด้าองคร์เดบียว และ
คนกลางผสูด้เดบียวระหวส่างพระเจด้ากมับมนยุษยร์-มนยุษยร์ผสูด้นมัตั้น พระเยซสูครลิสตร์ (1 ทธ. 2:5) พระเยซสูไดด้ทรงรมักผมมาก
พอทบีที่จะหลมัที่งพระโลหลิตของพระองคร์เพสที่อผม พระองคร์ไดด้ทรงรมักผมมากพอทบีที่จะเรบียกผมผส่านทางพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธ พระองคร์ไดด้ทรงรมักผมมากพอทบีที่จะใหด้ผม “บมังเกลิด” เขด้าในครอบครมัวของพระเจด้าผส่านทางฤทธลิธเดชแหส่ง
ขส่าวประเสรลิฐ (1 ปต. 1:23 และรม. 1:16) และบมัดนบีตั้พระเยซสูประทมับ ณ เบสตั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจด้าพระ
บลิดาเพสที่อทสาการอธลิษฐานอด้อนวอนเผสที่อผม! ถด้าพระเยซสูทรงเปป็นผสูด้ทบีที่ปรมับโทษผม-และไมส่มบีผสูด้ใดนอกจากพระเยซสูทบีที่
สามารถปรมับโทษผมไดด้-แลด้วทสาไมผมถซงควรกลมัวผลทบีที่ตามมาของประสบการณร์แบบครลิสเตบียนของผมเลส่า? พระ
ครลิสตร์ทรงเปป็นผสูด้เรลิที่มตด้นและผสูด้ทสาใหด้ความเชสที่อของเราสสาเรอ็จ “และนบีที่แหละเปป็นพยานหลมักฐานนมัตั้นวส่า พระเจด้าไดด้
โปรดประทานชบีวลิตนลิรมันดรร์แกส่พวกเรา และชบีวลิตนบีตั้มบีอยสูส่ในพระบยุตรของพระองคร์ ผสูด้ทบีที่มบีพระบยุตรกอ็มบีชบีวลิต และผสูด้ทบีที่
ไมส่มบีพระบยุตรของพระเจด้ากอ็ไมส่มบีชบีวลิต” (1 ยอหร์น 5:11,12) โปรดอส่าน 1 ยอหร์น 5:1-13 ผสูด้เชสที่อทยุกคนทบีที่บมังเกลิดใหมส่
ถสูกลลิขลิตลส่วงหนด้าใหด้เปป็นไปตามแบบพระฉายของพระบยุตรทบีที่รมักของพระเจด้า

1 เปโตร 1:18-23 เปป็นขด้อพระคสาตอนหนซที่งทบีที่เขด้าใจงส่าย ขด้อพระคสาเหลส่านบีตั้บอกเราวส่ากส่อนพระเจด้าผสูด้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธไดด้ทรงวางรากฐานของแผส่นดลินโลกนบีตั้-กส่อนทรายเมอ็ดหนซที่งไดด้ถสูกเนรมลิตสรด้างขซตั้น กส่อนอาดมัมไดด้ถสูกสรด้าง
ขซตั้นจากผงคลบีดลิน กส่อนเอวาถสูกชมักออกมาจากสบีขด้างของอาดมัมในรสูปของกระดสูกซบีที่โครงอมันหนซที่ง-พระเจด้าไดด้ทรงดสารลิ
วางแผน วางพลิมพร์เขบียว ทสาใหด้ความรอดสมบสูรณร์และเสรอ็จสลิตั้นสสาหรมับทยุกคนทบีที่จะเชสที่อและวางใจในพระองคร์ เรา
ถสูกไถส่ดด้วยพระโลหลิตประเสรลิฐของพระเยซสู ไมส่ใชส่ดด้วยสลิที่งทบีที่เปฟปี่อยเนส่าไดด้ใด ๆ ความเชสที่อและความหวมังของเราอยสูส่ใน
พระเจด้า เราชสาระตมัวเองใหด้บรลิสยุทธลิธโดยเชสที่อในพระเจด้า เราไดด้รมับการบมังเกลิดใหมส่โดยทางเมลอ็ดพสชทบีที่ไมส่รสูด้เปฟปี่อยเนส่า-
พระวจนะ ความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า-ใชส่แลด้วครมับ ความรอดคสอพระครลิสตร์ในทส่านทมัตั้งหลาย (คส. 
1:27) ผสูด้เชสที่อบางคนจะสามารถดสที่มดที่สากมับสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของตนไดด้หากพวกเขาจะยอมเผชลิญหนด้าขด้อ
เทอ็จจรลิงตามพระคมัมภบีรร์ทบีที่วส่าความรอดไมส่ใชส่ “ศาสนา” มมันไมส่ใชส่ “การไปโบสถร์” มมันไมส่ใชส่พลิธบีบมัพตลิศมาและไมส่ใชส่
การดสาเนลินชบีวลิตทบีที่ดบี ความรอดคสอธรรมชาตลิของพระเจด้าทบีที่อยสูส่ภายในใจ ในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ

ในฐานะเปป็นสลิที่งมบีชบีวลิตหนซที่งซซที่งมบีพระเยซสูครลิสตร์เปป็นศบีรษะ ครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่ไดด้ถสูกเลสอกและถสูกคมัด
สรรโดยพระเจด้าในเรลิที่มแรกนมัตั้น และการทรงเลสอกของพระกายนมัตั้นไมส่เกบีที่ยวขด้องอะไรเลยกมับการกลมับใจเชสที่อของคน
เหลส่านมัตั้นทบีที่รวมกมันเปป็นพระกายนมัตั้น ในกลิจการ 2:47 (หลมังจากเพอ็นเทคอสตร์ไมส่นาน) เราอส่านวส่า “และองคร์พระผสูด้
เปป็นเจด้าทรงเพลิที่มเขด้ากมับครลิสตจมักรทยุกวมัน ๆ คสอผสูด้ซซที่งกสาลมังรมับความรอด” พระคสาขด้อนบีตั้ไมส่ไดด้กลส่าววส่าองคร์พระผสูด้เปป็น
เจด้าทรงเพลิที่มเขด้ากมับครลิสตจมักรทยุกวมัน ๆ คนทมัตั้งหลายทบีที่ถสูกเลสอกใหด้มารมับความรอด-และทรงปฏลิเสธคนอสที่น ๆ ทบีที่ไมส่
ไดด้ถสูกเลสอกใหด้มารมับความรอด ความรอดจากบาปเปป็นเรสที่องสส่วนตมัวแหส่งความเชสที่อสส่วนตมัวในพระเยซสูเจด้า

การทรงเลสอกตามพระคมัมภบีรร์ไมส่เกบีที่ยวขด้องอะไรเลยกมับความรอดของแตส่ละคน เราทบีที่เชสที่อไดด้ถสูกเลสอกโดย
พระเจด้าแลด้วในเรลิที่มแรกนมัตั้น แตส่นมัที่นไมส่ไดด้ตมัดสลินชบีตั้ขาดความรอดของเรา ความรอดของเราถสูกตมัดสลินชบีตั้ขาดโดยการทบีที่
วส่าเรารมับหรสอปฏลิเสธพระเยซสูเจด้า: “ผสูด้ทบีที่เชสที่อในพระบยุตรกอ็ไมส่ตด้องถสูกปรมับโทษ แตส่ผสูด้ทบีที่ไมส่เชสที่อกอ็ถสูกปรมับโทษอยสูส่แลด้ว 
เพราะเขามลิไดด้เชสที่อในพระนามแหส่งพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า” (ยอหร์น 3:18) จลิตวลิญญาณทมัตั้ง



หลายทบีที่ตกนรกหมกไหมด้กอ็ไมส่ทสาเชส่นนมัตั้นเพราะวส่าพวกเขาถสูกเลสอกแลด้วใหด้ตกนรกหมกไหมด้ และคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไป
สวรรคร์กอ็ไมส่ไดด้ไปทบีที่นมัที่นเพราะวส่าพวกเขาไดด้รมับความรมักอมันลซกซซตั้งมากกวส่าคนบาปเหลส่านมัตั้นทบีที่ตกนรกหมกไหมด้ 
พระเจด้าไดด้ทรงรมักโลกเชส่นนมัตั้น-และมมันไมส่ใชส่นตั้สาพระทมัยของพระองคร์ทบีที่ผสูด้ใดควรพลินาศ พระเยซสูทรงเปป็นผสูด้ทบีที่ลบ
มลทลินบาปของเรา-และสสาหรมับบาปของคนทมัตั้งโลก! 

ผมเชสที่อในอสานาจสลิทธลิธขาดสสูงสยุดของพระเจด้า พระเจด้าทรงทราบตอนจบในตอนตด้นนมัตั้น แตส่นมัที่นไมส่
เกบีที่ยวขด้องอะไรเลยกมับอลิสรภาพแหส่งเจตจสานงสสาหรมับแตส่ละคน พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างอาดมัม ทรงใหด้เขาอยสูส่ในสวน
เอเดนและประทานสลิทธลิธทบีที่จะเลสอกไดด้ใหด้แกส่เขา ศาสดาพยากรณร์สมมัยโบราณผสูด้นมัตั้นกลส่าวไวด้วส่า “จงเลสอกเสบียในวมัน
นบีตั้วส่าพวกทส่านจะปรนนลิบมัตลิผสูด้ใด” (โยชสูวา 24:15) การทบีที่พระเจด้าทรงเลสอกเราแนส่นอนวส่ามากส่อนการทบีที่เราเลสอก
พระองคร์ในสส่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกมับความรอด แตส่การทบีที่พระองคร์ทรงเลสอกเราไมส่ไดด้เปลบีที่ยนแปลงขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าเราใน
ฐานะบยุคคลตด้องเชสที่อบนพระเยซสูครลิสตร์เจด้าเพสที่อทบีที่จะรมับความรอด ครลิสตจมักรของพระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์อยสูส่เปป็น
กายเดบียว อมันประกอบดด้วยหลายอวมัยวะ (1 คร. 12:12-31) และแตส่ละอวมัยวะเหลส่านบีตั้ยอมรมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า
ใหด้เปป็นพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของตนหลมังจากไดด้ยลินพระวจนะของพระองคร์ (ยอหร์น 5:24; โรม 10:17; ยอหร์น 3:3,5; 
1 เปโตร 1:23)

กายนมัตั้นไดด้ถสูกเลสอก ถสูกคมัดสรร และถสูกลลิขลิตลส่วงหนด้ากส่อนการวางรากฐานของโลก แตส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่รวม
กมันเปป็นกายนมัตั้นตด้องวางใจองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าโดยใชด้เจตจสานงเสรบีของตมัวเอง พระเจด้าทรงเปป็นความรมัก และความ
รมักไมส่เคยบมังคมับหรสอบงการ ความรมักนสาพา ความรมักเปป็นผสูด้เลบีตั้ยงแกะทบีที่ดบีนมัตั้น และผสูด้เลบีตั้ยงแกะทบีที่ดบียส่อมนสาฝสูงแกะไป 
เขาไมส่ไลส่ตด้อนพวกมมัน

ตอนพสูดกมับชาวฟฟีลลิปปฟี เปาโลกลส่าววส่า “...จงใหด้ความรอดของพวกทส่านเองกระทสากลิจออกมาดด้วยความ
กลมัวและตมัวสมัที่น เพราะวส่าพระเจด้าทรงเปป็นผสูด้ทรงกระทสากลิจอยสูส่ภายในพวกทส่าน…” (ฟป. 2:12 วรรคทด้าย, 13 
วรรคตด้น) หลมังจากทบีที่เรารมับความรอดโดยพระคยุณของพระเจด้าแลด้ว เรากอ็เปป็นเหลส่าคนงานดด้วยกมันกมับพระเจด้า เรา
“ถสูกสรด้างขซตั้นในพระเยซสูครลิสตร์ ใหด้เขด้าสสูส่บรรดาการงานทบีที่ดบี ซซที่งพระเจด้าไดด้ทรงกสาหนดไวด้ลส่วงหนด้าเพสที่อทบีที่พวกเราจะ
ดสาเนลินในการเหลส่านมัตั้น” (อฟ. 2:10)

ผมขอรมับสารภาพอยส่างซสที่อตรงและอยส่างสลิตั้นสยุดใจตส่อพระพมักตรร์พระเจด้าวส่าการเขด้ากมันไดด้ของเจตจสานง
เสรบีของมนยุษยร์ทยุกคนกมับอสานาจสลิทธลิธขาดสสูงสยุดของพระเจด้านมัตั้นเปป็นเรสที่องลซกลมับทบีที่ไมส่อาจหาขด้อยยุตลิไดด้อยส่างแนส่นอน 
ผมเชสที่อในอสานาจสลิทธลิธขาดสสูงสยุดของพระเจด้า แตส่ผมกอ็เชสที่อยอหร์น 3:16 และอบีกหลายขด้อพระคสาทบีที่เหมสอนกมับขด้อนบีตั้ 
ผมไมส่สามารถเขด้าใจหรสออธลิบายอสานาจสลิทธลิธขาดสสูงสยุดของพระเจด้าไดด้ และผมไมส่อาจหยมัที่งถซงความรมักอมันยลิที่งใหญส่
ของพระองคร์ไดด้ แตส่ผมกอ็รสูด้วส่าพระเจด้าทรงรมักผม วส่าพระองคร์ทรงอสานาจสลิทธลิธขาดสสูงสยุดและวส่าพระองคร์ทรงทราบ
ทยุกสลิที่ง ผมทราบเชส่นกมันวส่ามนยุษยร์รมับความรอดโดยการวางใจพระเยซสูดด้วยเจตจสานงเสรบีและความพรด้อมใจของตมัว
เอง หลมังจากไดด้ยลินเรสที่องราวแสนมหมัศจรรยร์แหส่งความรมักของพระเจด้า-ขส่าวสารแหส่งความรอดทบีที่ถสูกจมัดหาใหด้โดย
พระคยุณของพระเจด้าในพระเยซสูครลิสตร์

เปป็นไปไดด้วส่าเปาโลไมส่แนส่ใจเรสที่องความรอดในทด้ายทบีที่สยุดของทยุกคนในครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา 
เพราะเขาเขบียนวส่า “เพราะเหตยุนบีตั้ เมสที่อขด้าพเจด้าอดทนตส่อไปอบีกไมส่ไดด้ ขด้าพเจด้าจซงไดด้สส่งคนไปเพสที่อจะไดด้ทราบถซง



ความเชสที่อของพวกทส่าน เกรงวส่าโดยประการหนซที่งประการใดผสูด้ทดลองนมัตั้นไดด้ทดลองพวกทส่าน และงานหนมักของ
พวกเรากอ็จะเปลส่าประโยชนร์” (1 ธส. 3:5) เขากลส่าวแทบจะเหมสอนกมันแกส่ชาวแควด้นกาลาเทบียเหลส่านมัตั้น: 
“ขด้าพเจด้ากลมัวพวกทส่าน เกรงวส่าขด้าพเจด้าไดด้ทสางานหนมักเพสที่อพวกทส่านไปอยส่างเปลส่าประโยชนร์” (กท. 4:11)

ถด้อยคสาเหลส่านบีตั้ไมส่ไดด้หมายความวส่าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เปาโลพสูดถซงนบีตั้ไดด้บมังเกลิดใหมส่อยส่างแทด้จรลิงแลด้ว-รมับความ
รอดแลด้วโดยพระคยุณ-และวส่าพวกเขาจะสสูญเสบียพระคยุณและการไถส่ แตส่กลส่าววส่าพวกเขาไมส่ไดด้มาถซงขส่าวสารอมัน
ครบถด้วนแหส่งการไถส่โดยทางความเชสที่อในการสลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปัง และการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระเมษโปดก
ของพระเจด้า เปาโลไมส่ไดด้หมายความวส่าทยุกคนในทบีที่ประชยุมทด้องถลิที่นนมัตั้นเปป็นสส่วนหนซที่งของผสูด้ถสูกเลสอกเหลส่านมัตั้นเมสที่อเขา
กลส่าววส่า “โดยทราบการทรงเลสอกของพวกทส่าน” แตส่เขากสาลมังหมายถซงครลิสตจมักรนมัตั้นโดยทมัที่วไป

ผสูด้เชสที่อแทด้ทมัตั้งหลายจะตด้อง “ดสาเนลินอยส่างสมควรตส่อพระเจด้า ผสูด้ไดด้ทรงเรบียกพวกทส่านมาสสูส่อาณาจมักรและ
สงส่าราศบีของพระองคร์” (1 ธส. 2:12) “แตส่จงใหด้พวกเรา ผสูด้ซซที่งเปป็นของกลางวมัน ไมส่เมามาย โดยสวมใสส่ทมับทรวง
ปป้องกมันอกแหส่งความเชสที่อและความรมัก และสสาหรมับหมวกเหลอ็ก ความหวมังแหส่งความรอด” (1 ธส. 5:8) และ
สยุดทด้ายแลด้ว “พระองคร์ผสูด้ทรงเรบียกพวกทส่านนมัตั้นสมัตยร์ซสที่อ ผสูด้จะทรงทสาใหด้สลิที่งนมัตั้นสสาเรอ็จดด้วย” (1 ธส. 5:24)

พระเจด้าไดด้ทรงนสาทางเปาโลไปยมังเมสองเธสะโลนลิกาและทรงใหด้เกบียรตลิขส่าวประเสรลิฐในฤทธลิธเดชและความ
มมัที่นใจมาก ผสูด้คนเหลส่านมัตั้นไดด้รมับขส่าวประเสรลิฐดด้วยใจทบีที่เปปิดรมับ และทมัตั้ง ๆ ทบีที่พวกเขาถสูกขส่มเหงอยส่างหนมักโดยซาตาน
และเหลส่าศมัตรสูของขส่าวประเสรลิฐ พวกเขากอ็เดลินหนด้าตส่อไปและเผยแพรส่ขส่าวดบีไปทมัที่วแวส่นแควด้นนมัตั้น เปาโลทราบวส่า
พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธไดด้ทรงสส่งเขาไปทบีที่นมัที่น และเขามบีความชสที่นบานยลิที่งนมักเกบีที่ยวกมับงานนมัตั้นทบีที่ถสูกทสาสสาเรอ็จโดยทาง
ขส่าวประเสรลิฐในเมสองเธสะโลนลิกา

ขด้อ 5: “เพราะขส่าวประเสรลิฐของพวกเรามลิไดด้มาถซงพวกทส่านในถด้อยคสาเทส่านมัตั้น แตส่ในฤทธลิธเดชดด้วย และ
ในพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ และในความเชสที่อมมัที่นอยส่างมาก ตามทบีที่พวกทส่านทราบอยสูส่แลด้ววส่า พวกเราเปป็นคนแบบไหน
ในทส่ามกลางพวกทส่านเพราะเหอ็นแกส่พวกทส่าน”

เปาโลและสลิลาสตระหนมักดบีถซงฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธขณะทบีที่พวกเขาสส่งมอบขส่าวสารของตน
ในเมสองเธสะโลนลิกา เนสที่องจากพวกเขามมัที่นใจในฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทบีที่อยสูส่บนงานรมับใชด้ของตน พวก
เขาจซงทราบวส่าการเทศนาของตนจะไมส่สสูญเปลส่า มมันปรากฏชมัดเจนแกส่เปาโลและสลิลาสวส่าพระเจด้า “ทรงมบีคนมาก
ในเมสองนบีตั้”

“ขส่าวประเสรลิฐของพวกเรา” คสอขส่าวดบีของพระเจด้าทบีที่วส่าพระองคร์ทรงรมักคนบาปทมัตั้งหลายเชส่นนมัตั้นจน
พระองคร์ไดด้ประทานพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ อยส่างเตอ็มพระทมัยและอยส่างใหด้เปลส่า เพสที่อชสาระ
หนบีตั้บาปนมัตั้น และขส่าวดบีนบีตั้ถสูกปป่าวประกาศโดยเหลส่าผสูด้รมับใชด้ของพระเจด้า (อส่านโรม 1:1-17) ดด้วยเหตยุนบีตั้ ขณะทบีที่ขส่าว
ประเสรลิฐเปป็นขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้า มมันจซงเปป็นขส่าวประเสรลิฐของเราเชส่นกมัน ขส่าวสารของพระเจด้าคสอขส่าวสาร
นมัตั้นทบีที่ถสูกเทศนาโดยผสูด้รมับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงทยุกคนของพระเจด้า

ขส่าวสารทบีที่เปาโลสส่งมอบในเมสองเธสะโลนลิกาเปป็นขส่าวสารหนซที่งทบีที่พลิเศษเฉพาะ-ไมส่พลิเศษเฉพาะตรงทบีที่วส่ามมัน
แปลก แตส่เปาโลมบีฤทธลิธเดชทบีที่ไมส่ธรรมดาและขส่าวสารของเขาไดด้มาในฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ กส่อนทบีที่
พระเยซสูทรงลอยขซตั้นกลมับไปสสูส่สวรรคร์ พระองคร์ตรมัสวส่า “...พระวลิญญาณแหส่งความจรลิง …จะทรงเปป็นพยานถซงเรา 



และทส่านทมัตั้งหลายกอ็จะเปป็นพยานดด้วย…” (ยอหร์น 15:26,27)
พวกสาวกเศรด้าใจเมสที่อพระเยซสูทรงบอกพวกเขาวส่าพระองคร์ตด้องเสดอ็จจากไป พวกเขาไมส่เขด้าใจวส่า

พระองคร์ทรงหมายถซงอะไรเมสที่อพระองคร์ตรมัสวส่า “ถด้าเราไมส่จากไป ผสูด้ปลอบประโลมใจกอ็จะไมส่เสดอ็จมายมังทส่านทมัตั้ง
หลาย แตส่ถด้าเราจากไปแลด้ว เรากอ็จะสส่งพระองคร์มายมังทส่านทมัตั้งหลาย และเมสที่อพระองคร์นมัตั้นเสดอ็จมาแลด้ว พระองคร์
จะทรงเปป็นพยานถซงเรา” พระวลิญญาณไมส่ไดด้เสดอ็จเขด้ามาในโลกเพสที่อเปป็นพยานถซงพระองคร์เอง และไมส่ใชส่เพสที่อ
ประทานฤทธลิธเดชเหนสอธรรมชาตลิใหด้แกส่มนยุษยร์เพสที่อทบีที่วส่ามนยุษยร์จะไดด้อวดในความสามารถของตมัวเอง ยลิที่งคน ๆ หนซที่ง
ถสูกควบคยุมโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธอยส่างสมบสูรณร์มากเทส่าไร คน ๆ นมัตั้นกอ็จะยกชสูพระเยซสูมากเทส่านมัตั้นและเขาจะ
พสูดถซงตมัวเองและความสามารถของตนนด้อยลงเทส่านมัตั้น พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงยกชสูพระบยุตรของพระเจด้าเสมอ

พระเยซสูทรงสมัที่งพวกสาวกใหด้รออยสูส่ในกรยุงเยรสูซาเลอ็มจนกวส่าพวกเขาไดด้รมับพระราชทานฤทธลิธเดชจากเบสตั้อง
บน กส่อนพระองคร์เสดอ็จขซตั้นสสูส่สวรรคร์ พระองคร์ตรมัสวส่า “พวกทส่านจะไดด้รมับพระราชทานฤทธลิธเดช หลมังจากพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธเสดอ็จมาบนพวกทส่าน…” (กลิจการ 1:8) ใน 1 โครลินธร์ 2:4 เปาโลกลส่าววส่า “คสาพสูดของขด้าพเจด้า
และการประกาศของขด้าพเจด้า ไมส่ใชส่ดด้วยถด้อยคสาอมันชมักชวนแหส่งสตลิปปัญญาของมนยุษยร์ แตส่ในการแสดงออกของ
พระวลิญญาณและของฤทธลิธเดช” พญามารไมส่สนวส่าเราเทศนาเยอะขนาดไหน เราเทศนาบส่อยขนาดไหน ขส่าวสาร
ของเรายสดยาวหรสอรด้อนรนขนาดไหน ตราบใดทบีที่มมันไมส่ใชส่พระวจนะบรลิสยุทธลิธของพระเจด้า ซซที่งเปฟีปี่ยมลด้นดด้วยพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธ มมันไมส่ใชส่โดยกสาลมัง ไมส่ใชส่โดยฤทธลิธเดช แตส่ “โดยวลิญญาณของเรา องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจอมโยธา
ตรมัสดมังนบีตั้” และไมส่มบีผสูด้ใดมาถซงพระเจด้าไดด้นอกเสบียจากวส่าพระวลิญญาณทรงชมักนสาเขา พระวลิญญาณทรงอยสูส่ในโลก
เพสที่อตสาหนลิมนยุษยร์เรสที่องบาป เรสที่องความชอบธรรม และเรสที่องการพลิพากษา และหากพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธไมส่
ประทานฤทธลิธเดชแกส่ขส่าวสารใด ขส่าวสารนมัตั้นกอ็จะเปป็นเหมสอนฆด้องหรสอฉาบทบีที่กสาลมังสส่งเสบียง

ขส่าวประเสรลิฐทบีที่เปาโลเทศนาในเมสองเธสะโลนลิกาไดด้ถสูกเทศนา “ในพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ และในความ
เชสที่อมมัที่นอยส่างมาก” คสากรบีกตรงนบีตั้ทบีที่ถสูกแปลแบบครบถด้วนทบีที่สยุดมบีความหมายวส่า “เตอ็มเปฟีปี่ยมดด้วยความมมัที่นใจแหส่ง
ความเขด้าใจ” คสากลส่าวเดบียวกมันนบีตั้ถสูกพบในโคโลสบี 2:2 และ 3: “เพสที่อใจของพวกเขาจะไดด้รมับการปลอบประโลม 
โดยถสูกผสูกพมันกมันในความรมัก และใหด้ถซงความอยุดมสมบสูรณร์ทมัตั้งสลิตั้นแหส่งความมมัที่นใจอมันเตอ็มเปฟีปี่ยมแหส่งความเขด้าใจ ไป
สสูส่การรมับรสูด้เกบีที่ยวกมับขด้อลซกลมับของพระเจด้าและของพระบลิดาและของพระครลิสตร์ ในพระองคร์บรรดาทรมัพยร์สลินแหส่ง
สตลิปปัญญาและความรสูด้ทรงถสูกปปิดซส่อนไวด้” เปาโลใชด้คสากลส่าวเดบียวกมันนบีตั้ในฮบีบรสู 6:11-12: “และพวกเราปรารถนา
ทบีที่จะใหด้พวกทส่านทยุกคนแสดงความขยมันขมันแขอ็งแบบเดบียวกมันใหด้ถซงความเชสที่อมมัที่นอยส่างเตอ็มทบีที่แหส่งความหวมังนมัตั้น
จนถซงทบีที่สยุดปลาย เพสที่อพวกทส่านจะไมส่เกบียจครด้าน แตส่เปป็นผสูด้ดสาเนลินตามแบบอยส่างของคนเหลส่านมัตั้น ผสูด้ซซที่งโดยทาง
ความเชสที่อและความอดทน ไดด้รมับพระสมัญญาเหลส่านมัตั้นเปป็นมรดก” ฮบีบรสู 10:22 บอกเราวส่า “ขอใหด้พวกเราเขด้ามา
ใกลด้ดด้วยใจจรลิง ในความเชสที่ออมันมมัที่นคงเตอ็มเปฟีปี่ยม โดยใหด้ใจของพวกเราถสูกประพรมชสาระใหด้พด้นจากใจวลินลิจฉมัยผลิด
และชอบอมันชมัที่วรด้าย และกายของพวกเราถสูกลด้างชสาระดด้วยนตั้สาอมันใสบรลิสยุทธลิธ”

ในขด้อพระคสาตอนนบีตั้ของเรา “ความเตอ็มเปฟีปี่ยม” ถสูกยกใหด้เปป็นของขส่าวประเสรลิฐขณะทบีที่เปาโล ภายใตด้การ
ทรงนสาของพระเจด้า ไดด้นสาเสนอมมันตส่อเหลส่าผสูด้ฟปังทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา ขส่าวสารนมัตั้นไดด้มาถซงพวกเขาในฤทธลิธเดชของ
พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธและในความมมัที่นใจเปป็นอมันมาก ซซที่งบอกเปป็นนมัยวส่าขส่าวประเสรลิฐมบีผลกระทบอมันเตอ็มเปฟีปี่ยมของ



มมันตส่อพวกเขา
ตอนเขบียนถซงทลิโมธบี เปาโลกลส่าววส่า “อยส่างไรกอ็ตามองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงยสนอยสูส่กมับขด้าพเจด้า และไดด้เสรลิม

กสาลมังขด้าพเจด้า เพสที่อวส่าโดยขด้าพเจด้า การประกาศพระวจนะจะเปป็นทบีที่รสูด้จมักอยส่างเตอ็มทบีที่ และเพสที่อใหด้คนตส่างชาตลิทมัตั้งปวง
ไดด้ยลิน และขด้าพเจด้าไดด้รมับการชส่วยใหด้พด้นจากปากของสลิงโตนมัตั้น” (2 ทธ. 4:17) เราตด้องจสาใหด้ขซตั้นใจถซงขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่
วส่าเปาโลถสูกเรบียก ถสูกแตส่งตมัตั้ง และถสูกมอบพมันธกลิจโดยพระเจด้าเพสที่อประกาศขส่าวประเสรลิฐแกส่พวกคนตส่างชาตลิ และ
นรกทมัตั้งสลิตั้นไมส่อาจหยยุดยมัตั้งเขาไดด้จนกวส่าเขาทสาใหด้การทรงเรบียกนมัตั้นสสาเรอ็จแลด้ว

ขส่าวประเสรลิฐบรรจยุฤทธลิธเดชทบีที่จะยกมนยุษยร์ขซตั้นจากโคลนตมแหส่งบาป ฤทธลิธเดชทบีที่จะใหด้พวกเขา “บมังเกลิด” 
เขด้าในครอบครมัวของพระเจด้าและทสาใหด้พวกเขาเปป็นบยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้า ผสูด้ฟปังไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐ พระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงแบกความจรลิงนมัตั้นเขด้าสสูส่ใจนมัตั้น ทรงฟป้องใจผส่านทางฤทธลิธเดชของขส่าวประเสรลิฐ ทรงชมักนสา
มนยุษยร์ผส่านทางฤทธลิธเดชเดบียวกมันนมัตั้นและทรงใหด้พวกเขา “บมังเกลิด” เขด้าในครอบครมัวของพระเจด้า (ยอหร์น 5:24; 1
เปโตร 1:23) หากไมส่มบีพระวจนะของพระเจด้ากอ็ไมส่มบีความรอดเลย

ขด้อ 5 ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคสาเหลส่านบีตั้: “พวกทส่านทราบอยสูส่แลด้ววส่า พวกเราเปป็นคนแบบไหนในทส่ามกลาง
พวกทส่านเพราะเหอ็นแกส่พวกทส่าน” สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวจรลิง ๆ ในทบีที่นบีตั้กอ็คสอวส่า “เหมสอนอยส่างทบีที่พวกทส่านทราบ
แลด้ว พวกเราไดด้สสาแดงตมัวเองตส่อพวกทส่าน” เปาโลอยากใหด้เพสที่อนครลิสเตบียนเหลส่านบีตั้จดจสาวส่าเขาและเหลส่าเพสที่อน
รส่วมงานของเขาไดด้ประกาศขส่าวประเสรลิฐแกส่พวกเขา ซซที่งขส่าวประเสรลิฐนมัตั้นพวกเขาไดด้เชสที่อและรมับไวด้ ดมังนมัตั้น เพราะ
ความเชสที่อของพวกเขาในขส่าวสารนมัตั้นและการรมับขส่าวประเสรลิฐแบบสยุดหมัวใจของพวกเขา เปาโลจซงทสางานหนมัก 
ทนทยุกขร์ และทยุส่มเทเตอ็มทบีที่ใหด้แกส่พวกเขา ถสูกขมับเคลสที่อนโดยความรมักและความปรารถนาอมันรด้อนรนทบีที่จะเหอ็นครลิสต
จมักรเดลินหนด้าไป เขาทราบในใจของตนวส่าพระเจด้าไดด้สส่งเขาไปทบีที่นมัที่นและวส่าผสูด้คนจสานวนมากในเมสองนมัตั้นจะรมับความ
รอดโดยทางขส่าวประเสรลิฐนมัตั้น เปาโลอยากใหด้ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นทบีที่นมับถสอรสูปเคารพรมับความรอด “มาสสูส่
อาณาจมักรและสงส่าราศบีของพระองคร์” (1 ธส. 2:12) และเขาประกาศวส่า “ขด้าพเจด้าจซงสสูด้ทนทยุกอยส่าง เพราะเหอ็น
แกส่ผสูด้ทบีที่ทรงเลสอกสรรไวด้นมัตั้น” (2 ทลิโมธบี 2:10 วรรคตด้น)

เบสตั้องหลมังจยุดประสงคร์ของเปาโลและเหลส่าเพสที่อนรส่วมทสาการของเขาคสอพระประสงคร์ของพระเจด้า-ใน
การนสาบยุตรทมัตั้งหลายเขด้าสสูส่ครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่ พระกายของพระครลิสตร์ ดมังนมัตั้นเปาโลจซงทสางานหนมัก สสูด้ทน
ความทยุกขร์ยากและการขส่มเหง-ไมส่ใชส่เพสที่อชสที่อเสบียงและเกบียรตลิไรด้สาระ แตส่ “มาสสูส่อาณาจมักรและสงส่าราศบีของ
พระองคร์เอง” เขามบีชบีวลิตอยสูส่เพสที่อทสาใหด้พระเจด้าพอพระทมัยจรลิง ๆ! ไมส่วส่าจะกลิน จะดสที่ม หรสอเขาจะทสาสลิที่งใดกอ็ตาม 
เขากอ็ทสาสลิที่งนมัตั้นเพสที่อถวายเกบียรตลิแดส่พระเจด้า-และถด้าการกลินเนสตั้อสมัตวร์ทสาใหด้พบีที่นด้องทบีที่อส่อนแอตด้องสะดยุด เปาโลกอ็
ปฏลิเสธทบีที่จะกลินเนสตั้อสมัตวร์ (อส่านโรม 14:15 และ 1 โครลินธร์ 8:13) นอกจากพระเยซสูครลิสตร์ ผมไมส่คลิดวส่ามนยุษยร์คนใด
เคยดสาเนลินชบีวลิตอยส่างใกลด้ชลิดกมับพระทมัยของพระเจด้าเทส่ากมับอมัครทสูตเปาโล

ขด้อ 6: “และพวกทส่านไดด้กลายเปป็นผสูด้ดสาเนลินตามแบบอยส่างของพวกเรา และขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า โดย
ไดด้รมับถด้อยคสานมัตั้นในความเจอ็บปวดรวดรด้าวเปป็นอมันมาก พรด้อมดด้วยความปฟีตลิยลินดบีของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ”

ภาษากรบีกอส่านตรงตมัววส่า “เหลส่าผสูด้เลบียนแบบของเรา” ใน 1 เธสะโลนลิกา 2:14 เปาโลกลส่าววส่า “ดด้วยวส่า 
พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย พวกทส่านไดด้กลายเปป็นผสูด้ดสาเนลินตามแบบอยส่างครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นของพระเจด้าในแควด้นยสูเดบียซซที่งอยสูส่



ในพระเยซสูครลิสตร์ เพราะวส่าพวกทส่านไดด้ทนทยุกขร์ความลสาบากตส่าง ๆ แบบเดบียวกมันจากพลเมสองของพวกทส่านเอง
เหมสอนอยส่างทบีที่เขาเหลส่านมัตั้นไดด้รมับจากพวกยลิว”

คยุณจะพบคสากลส่าวทบีที่ตรงกมันใน 2 เธสะโลนลิกา 3:9 ในนมัยสสาคมัญทบีที่แทด้จรลิงของคสา ๆ นบีตั้ คนทบีที่เปป็นผสูด้เลบียน
แบบไมส่เพบียงเปปิดรมับคสาสอนของคนทบีที่ถสูกเลบียนแบบเทส่านมัตั้น แตส่ยมังเลบียนแบบแบบอยส่างของเขาดด้วย ในกรณบีของ
ชาวเธสะโลนลิกา การเลบียนแบบนบีตั้ประกอบดด้วยการสสูด้ทนความทยุกขร์ยากดด้วยใจยลินดบีและไมส่รสูด้จมักเหนอ็ดเหนสที่อย
เพราะเหอ็นแกส่ขส่าวประเสรลิฐ (อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 2:2, 14, 15) พวกเขาไมส่เพบียงเลบียนแบบเปาโลในการทนทยุกขร์
เทส่านมัตั้น พวกเขายมังเลบียนแบบความกระตสอรสอรด้นของเขา ความแขอ็งขมันของเขา และการทสางานหนมักแบบไมส่รสูด้จมัก
เหนอ็ดเหนสที่อยของเขาดด้วย

โดยการเลบียนแบบเปาโล เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกากอ็กสาลมังเดลินตามรอยพระบาทของพระเยซสูเจด้า 
เพราะวส่า “ถซงแมด้วส่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบยุตร ถซงกระนมัตั้นพระองคร์กอ็ทรงเรบียนรสูด้ความเชสที่อฟปัง โดยสลิที่งเหลส่านมัตั้นซซที่ง
พระองคร์ไดด้ทรงทนเอา” (ฮบ. 5:8) พระเยซสูเองทรงรมับพระวจนะ (จากพระบลิดาผสูด้สถลิตในสวรรคร์) “ในความปวด
รด้าวเปป็นอมันมาก” และพระองคร์เอง “ดด้วยความปฟีตลิยลินดบีของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ” ทรงปรนนลิบมัตลิพระวจนะเหลส่า
นมัตั้นทบีที่ถสูกประทานใหด้แกส่พระองคร์โดยพระบลิดาผสูด้สถลิตในสวรรคร์ ในยอหร์น 17:8 วรรคตด้นพระเยซสูตรมัสวส่า “ขด้า
พระองคร์ไดด้มอบพระดสารมัสทมัตั้งหลายซซที่งพระองคร์ไดด้ประทานใหด้แกส่ขด้าพระองคร์นมัตั้นแกส่พวกเขาแลด้ว” ในยอหร์น
16:33 พระเยซสูทรงบอกเหลส่าสาวกของพระองคร์วส่า “ในโลกนบีตั้ทส่านทมัตั้งหลายจะประสบความทยุกขร์ยาก แตส่จงชสที่น
ใจเถลิด เราชนะโลกแลด้ว” พระองคร์ไมส่ไดด้ทรงสมัญญาทางทบีที่โรยดด้วยกลบีบกยุหลาบแกส่พวกเขาหรสองานรมับใชด้ทบีที่
ปราศจากการขส่มเหง แตส่พระองคร์ทรงสมัญญาพระคยุณอมันพอเพบียงสสาหรมับทยุกวาระและทยุกสภาพการณร์ อส่าน
ยอหร์น 17:8 และยอหร์น 15:20

เมสที่อเขบียนถซงเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองโคโลสบี เปาโลกลส่าววส่า “การทสาใหด้สส่วนทบีที่ยมังขาดอยสูส่ของบรรดาความเจอ็บ
ปวดรวดรด้าวของพระครลิสตร์นมัตั้นใหด้สสาเรอ็จ” (คส. 1:24) นมัที่นคสอ เปาโลเตอ็มใจทบีที่จะรมับชส่วงตส่อการทนทยุกขร์เหลส่านมัตั้น
ของพระครลิสตร์ทบีที่พระองคร์ทรงฝากไวด้ตอนทบีที่พระองคร์ทรงเสรอ็จสลิตั้นงานรมับใชด้บนโลกนบีตั้ของพระองคร์ พระเยซสูไดด้เสดอ็จ
มามลิใชส่เพสที่อรมับการปรนนลิบมัตลิ แตส่เพสที่อจะปรนนลิบมัตลิ-และเพสที่อประทานชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคส่าไถส่สสาหรมับคนเปป็นอมัน
มาก พระองคร์ผสูด้มลิไดด้ทรงรสูด้จมักบาปไดด้ทรงแบกรมับบาปทมัตั้งหลายของเราในการทนทยุกขร์เปป็นอมันมากบนกางเขนนมัตั้น 
เราจะตด้องดสาเนลินตามแบบอยส่างของพระองคร์

มมันคงเปป็นทบีที่หนยุนใจและสรด้างแรงบมันดาลใจแกส่เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาจรลิง ๆ เมสที่อพวกเขาอส่าน
ถด้อยคสาเหลส่านบีตั้ของอมัครทสูตผสูด้เปป็นทบีที่รมักของพวกเขา: “พวกทส่านไดด้กลายเปป็นผสูด้ดสาเนลินตามแบบอยส่างของพวกเรา
และขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า พวกทส่านกสาลมังดสาเนลินตามรอยพระบาทของพระเยซสู” การเดลินตามรอยพระบาทของ
พระองคร์ทสาใหด้ความเหนสที่อยยากและการทสางานหนมักเปป็นเรสที่องนส่ายลินดบี การดสาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์
ทสาใหด้การถสูกดส่าวส่าและความอมับอายเปป็นอภลิสลิทธลิธอมันทรงเกบียรตลิ

เปาโลมบีใจทบีที่สะอาด ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบอมันแจส่มชมัด-และความมบีใจกลด้าฝป่ายวลิญญาณทบีที่พระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธเพบียงผสูด้เดบียวประทานใหด้ไดด้ นบีที่ถสูกแสดงเปป็นหลมักฐานโดยขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าเขาเชลิญชวนลสูก ๆ ของเขาในองคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้าใหด้ดสาเนลินตามรอยเทด้าของเขาเหมสอนกมับทบีที่เขาดสาเนลินตามรอยพระบาทของพระเยซสูเจด้า “พวกทส่าน



จงเปป็นผสูด้ปฏลิบมัตลิตามแบบของขด้าพเจด้า เหมสอนอยส่างทบีที่ขด้าพเจด้าเปป็นผสูด้ปฏลิบมัตลิตามแบบของพระครลิสตร์ดด้วย” (1 คร.
 11:1)

ขด้อ 6 ปปิดทด้ายดมังนบีตั้: “...โดยไดด้รมับถด้อยคสานมัตั้นในความเจอ็บปวดรวดรด้าวเปป็นอมันมาก พรด้อมดด้วยความปฟีตลิ
ยลินดบีของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ”

“ความเจอ็บปวดรวดรด้าวเปป็นอมันมาก” (ความทยุกขร์ลสาบาก) นบีตั้ถสูกพรรณนาในกลิจการ 17:5-9 และใน
จดหมายฝากหลายฉบมับของเขาเปาโลพสูดถซงความปวดรด้าวมากมายนบีตั้บส่อยครมัตั้ง การขส่มเหงอยส่างหนมักเปป็น
เครสที่องหมายบส่งชบีตั้เสด้นทางทบีที่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นถสูกเรบียกใหด้เดลินตามขณะทบีที่พวกเขาเดลินกมับพระครลิสตร์ การ
ดสาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ในการถสูกขส่มเหงและความปวดรด้าวเปป็นอมันมากใหด้โอกาสพวกเขาไดด้พลิสสูจนร์
วส่าความเชสที่อของพวกเขาเปป็นของแทด้ ถด้าเราทนทยุกขร์กมับพระองคร์ เรากอ็จะครอบครองกมับพระองคร์ ถด้าเราไมส่
ยอมรมับพระองคร์ พระองคร์กอ็จะไมส่ยอมรมับเรา

ในฟฟีลลิปปฟี 1:29 เปาโลเขบียนไวด้วส่า “เพราะวส่าไดด้โปรดประทานแกส่พวกทส่านเพราะเหอ็นแกส่พระครลิสตร์ มลิใชส่
ทบีที่จะเชสที่อบนพระองคร์เทส่านมัตั้น แตส่ทบีที่จะทนความทยุกขร์ยากเพราะเหอ็นแกส่พระองคร์ดด้วย” ความชสที่นบานมาพรด้อมกมับ
การทนทยุกขร์เพราะเหอ็นแกส่ความจรลิงในสส่วนของผสูด้เชสที่อเสมอ ไมส่มบีเกบียรตลิหรสอความชสที่นบานในการทนทยุกขร์เพราะ
เหอ็นแกส่ความโฉดเขลา แตส่ถด้าเราทนทยุกขร์เพราะเหอ็นแกส่ความจรลิง เรากอ็จะชสที่นชมยลินดบีและมบีใจชสที่นบานยลิที่งนมัก 
เปาโลเปป็นแบบอยส่างของการทนทยุกขร์ทบีที่แทด้จรลิง เขาไมส่ไดด้เรลิที่มรสูด้สซกทด้อใจเพราะการทนทยุกขร์หรสอการถสูกขส่มเหง ใน 2
โครลินธร์ 6:10 เขากลส่าววส่า “เหมสอนเศรด้าโศก แตส่มบีความปฟีตลิยลินดบีอยสูส่เสมอ!” เมสที่อเราชสที่นชมยลินดบีในการถสูกขส่มเหง
และในความทยุกขร์ยากมากมายเพราะเหอ็นแกส่ขส่าวประเสรลิฐและคสาพยานแบบครลิสเตบียนทบีที่แทด้จรลิง เรากอ็รสูด้วส่าความ
ชสที่นบานเชส่นนมัตั้นมาจากพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธและเปป็นสมัญญาณทบีที่ชมัดเจนของการกลมับใจเชสที่อทบีที่แทด้จรลิง ผสูด้เชสที่อแทด้เปป็น
บยุคคลผสูด้เดบียวทบีที่สามารถชสที่นชมยลินดบีไดด้ในความเสบียใจและยลิตั้มไดด้แมด้นตั้สาตานองหนด้า

พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงชส่วยใหด้เปาโลสามารถเทศนาดด้วยฤทธลิธเดชไดด้ และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธองคร์
เดบียวกมันนมัตั้นทรงชส่วยใหด้ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นสามารถรมับขส่าวสารของเขาและเชสที่อดด้วยความชสที่นบานไดด้ ถซงแมด้
พวกเขาทนทยุกขร์ความเจอ็บปวดมากมายและการขส่มเหงเปป็นอมันมากกอ็ตาม ในขด้อ 5 และ 6 ของบทนบีตั้เปาโลเกรลิที่น
นสาเขด้าสสูส่เรสที่องพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธโดยไมส่ลมังเลเลย โดยทราบวส่าชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นรสูด้จมักคสาสอนทบีที่แทด้จรลิง
เกบีที่ยวกมับพระบลิดา พระบยุตร และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ และในพระคสาหกขด้อแรกของจดหมายฝากฉบมับแรกของ
เปาโลนบีตั้ เรามบีหลมักคสาสอนทบีที่ชมัดเจนและไมส่อาจเขด้าใจผลิดไดด้เรสที่องตรบีเอกานยุภาพ:

ในขด้อ 1: “...ครลิสตจมักรของชาวเมสองเธสะโลนลิกา ซซที่งอยสูส่ในพระเจด้าพระบลิดาและในพระเยซสูครลิสตร์เจด้า”
ในขด้อ 5: ขส่าวประเสรลิฐ “มลิไดด้มาถซงพวกทส่านในถด้อยคสาเทส่านมัตั้น แตส่ในฤทธลิธเดชดด้วย และในพระวลิญญาณ

บรลิสยุทธลิธ”
ในขด้อ 6: เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาไดด้กลายเปป็นผสูด้ดสาเนลินตามแบบอยส่างของเปาโล สลิลาส และทลิโมธบี

และในการทสาตาม (เลบียนแบบ) แบบอยส่างของพวกเขา คนเหลส่านมัตั้นกอ็กสาลมังเดลินตามรอยพระบาทขององคร์พระผสูด้
เปป็นเจด้า โดยไดด้รมับพระวจนะในความปวดรด้าวเปป็นอมันมาก “พรด้อมดด้วยความปฟีตลิยลินดบีของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ” 

ขด้อ 7: “ดมังนมัตั้นพวกทส่านจซงเปป็นแบบอยส่างแกส่ทยุกคนทบีที่เชสที่อในแควด้นมาซลิโดเนบียและแควด้นอาคายา”



“แบบอยส่าง” “ensamples” เปป็นคสาอมังกฤษเกส่าสสาหรมับ “ตมัวอยส่าง, รสูปแบบ, หรสอแบบ” เปาโลใชด้คสา
เดบียวกมันนบีตั้ในทลิตมัส 2:7 และฮบีบรสู 8:5 เขาใชด้วลบีนบีตั้กมับตมัวเองใน 2 เธสะโลนลิกา 3:9 และในฟฟีลลิปปฟี 3:17 และใน 1 
ทลิโมธบี 4:12

ในขด้อ 7 สสานวน “ทยุกคนทบีที่เชสที่อ” หมายถซงคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เชสที่อในพระเจด้า (ในพระครลิสตร์) และสสานวนนบีตั้ถสูก
ใชด้บส่อยโดยเปาโลเวลาพสูดถซงครลิสเตบียนทมัตั้งหลาย (1 ธส. 2:10-13; 2 ธส. 1:10) เขาเรบียกผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นในแควด้น
กาลาเทบียวส่า “บรรดาคนทบีที่อยสูส่ฝป่ายความเชสที่อ” (กท. 3:7-9) ในหนมังสสอโรม เขากลส่าววส่า “...คนทบีที่เชสที่อในพระเยซสู”
(รม. 3:26) ความเชสที่อคสอหมัวใจและแกส่นแทด้ของทมัตั้งหมดทบีที่ทสาใหด้คน ๆ หนซที่งเปป็นครลิสเตบียนทบีที่แทด้จรลิง พระคยุณของ
พระเจด้าชส่วยเราใหด้รอด แตส่พระคยุณนมัตั้นกลายเปป็นของเราโดยความเชสที่อ เปาโลกลส่าวแกส่คนฮบีบรสูเหลส่านมัตั้นวส่า “แตส่
โดยปราศจากความเชสที่อ เปป็นไปไมส่ไดด้ทบีที่จะเปป็นทบีที่พอพระทมัยพระองคร์ เพราะวส่าผสูด้ทบีที่มาหาพระเจด้านมัตั้นตด้องเชสที่อวส่า
พระองคร์ทรงพระชนมร์อยสูส่ และเชสที่อวส่าพระองคร์ทรงเปป็นผสูด้ประทานบสาเหนอ็จใหด้แกส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่แสวงหาพระองคร์
อยส่างขยมันขมันแขอ็ง” (ฮบ. 11:6)

เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาอยุทลิศตนและทยุส่มเทใหด้กมับความเชสที่อแบบครลิสเตบียนมากเหลสอเกลินจนแบบ
อยส่างของพวกเขาเรสที่องการดสาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนไดด้สส่งผลตส่อผสูด้เชสที่อทยุกคนในแควด้นมาซลิโดเนบีย แควด้นอาคายา และ
ตลอดทมัที่วสส่วนนมัตั้นของโลกสมมัยนมัตั้น ตอนทบีที่เขบียนจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ เปาโลอยสูส่ในเมสองโครลินธร์-เมสองหลวงของ
แควด้นอาคายา ซซที่งเปป็นแควด้นหนซที่งของโรม-และเขาไดด้เหอ็นผลกระทบของผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกาทบีที่มบีตส่อ
ครลิสตจมักรในแควด้นนมัตั้นโดยเฉพาะ ทลิโมธบีและสลิลาสเพลิที่งกลมับมาจากทรลิปมลิชชมันนารบีไปยมังแวส่นแควด้นทางตอนเหนสอ-
โดยไปเยสอนหลายเมสองในแควด้นมาซลิโดเนบีย-และไดด้รมับขด้อมสูลโดยตรงเกบีที่ยวกมับอลิทธลิพลของเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะ
โลนลิกาทบีที่มบีตส่อผสูด้คนทบีที่นมัที่น (1 ธส. 3:6; กลิจการ 18:5)

อมัครทสูตเปาโลดสาเนลินชบีวลิตตามแบบของพระครลิสตร์ ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นดสาเนลินตามรอยเทด้าของเขา อมัน
เปป็นการดสาเนลินตามรอยพระบาทขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเขา จากนมัตั้นเหลส่าครลิสเตบียนทบีที่อยสูส่ใกลด้เคบียงกอ็
ดสาเนลินชบีวลิตตามแบบอยส่างทบีที่ถสูกวางไวด้โดยเปาโลและผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น ในลมักษณะนบีตั้เองครลิสเตบียนทบีที่
ยสาเกรงพระเจด้าและระวมังตมัวเหลส่านบีตั้จซงไดด้วางแบบอยส่างใหด้แกส่ผสูด้เชสที่อจสานวนมากตลอดทมัที่วสส่วนนมัตั้นของโลก

ขด้อ 8: “เพราะวส่าพระวจนะขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าไดด้เลสที่องลสอออกไปจากพวกทส่าน ไมส่ใชส่ในแควด้นมาซลิโด
เนบียและแควด้นอาคายาเทส่านมัตั้น แตส่ความเชสที่อทบีที่มบีตส่อพระเจด้าของพวกทส่านไดด้เลสที่องลสอไปทยุกแหส่งหนดด้วย จนพวกเรา
ไมส่จสาเปป็นตด้องพสูดอะไรอบีก”

ภาษากรบีกในขด้อ 8 บอกเปป็นนมัยถซงโนด้ตทบีที่ดมังกมังวานชมัดเจน เหมสอนของแตรคมันหนซที่ง มมันมบีความหมาย-
ไมส่ใชส่ของเสบียงดมังครมัตั้งเดบียวและจากนมัตั้นเปป็นความเงบียบ แตส่เปป็นของผลกระทบทบีที่ยาวนาน-ความตส่อเนสที่องของเสบียง
นมัตั้น ผส่านทางเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกา ขส่าวประเสรลิฐไดด้ “สส่งเสบียงออกไป” (หรสอกด้องกมังวาน) คสากลส่าวทบีที่วส่า 
“พระวจนะขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า” เปป็นสสานวนหนซที่งของภาคพมันธสมัญญาเดลิมทบีที่ใชด้กมับพระวจนะของพระเจด้าและ
นตั้สาพระทมัยของพระเจด้าทบีที่ถสูกเปปิดเผยแกส่มนยุษยร์ เปาโลใชด้สสานวนนบีตั้ในจดหมายฝากถซงชาวเธสะโลนลิกาเทส่านมัตั้น 
(หมายเหตยุ 1 เธสะโลนลิกา 5:18 และ 2 เธสะโลนลิกา 3:1) ในจดหมายฝากฉบมับอสที่น ๆ ของเขา เปาโลกลส่าวถซง
 “พระวจนะของพระเจด้า” หรสอ “พระวจนะของพระครลิสตร์” เขาระมมัดระวมังมาก ๆ ทบีที่จะทสาใหด้เปป็นทบีที่ทราบกมันวส่า



มมันไมส่ใชส่ถด้อยคสาของเขาและไมส่ใชส่คสาของมนยุษยร์- “พวกทส่านไมส่ไดด้รมับไวด้อยส่างเปป็นคสาของมนยุษยร์ แตส่ไดด้รมับไวด้ตาม
ความเปป็นจรลิง เปป็นพระวจนะของพระเจด้า” (1 ธส. 2:13)

เปโตรเปปิดเผยเชส่นกมันเรสที่องแหลส่งทบีที่มาของพระวจนะนมัตั้น: “พระดสารมัสซซที่งพระเจด้าไดด้สส่งมายมังลสูกหลานของ
อลิสราเอล โดยประกาศเรสที่องสมันตลิสยุขโดยทางพระเยซสูครลิสตร์ (พระองคร์ทรงเปป็นองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของสลิที่ง
สารพมัด)” (กลิจการ 10:36) ในขด้อ 8 เรามบีขด้อพลิสสูจนร์เรสที่องความจรลิงจมังและความจรลิงใจทบีที่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นมบี
ในการรมับขส่าวประเสรลิฐทบีที่ถสูกประกาศโดยเปาโล พวกเขารมับขส่าวประเสรลิฐ พวกเขาเชสที่อขส่าวประเสรลิฐ และพวก
เขาประกาศขส่าวประเสรลิฐไปทมัที่ว-และพวกเขาไมส่ไดด้พยายามทบีที่จะเปลบีที่ยนแปลงขส่าวสารนมัตั้นโดยการเพลิที่มเขด้ากมับหรสอ
เอาออกจากพระคยุณของพระเจด้าทบีที่ถสูกเทศนาโดยเปาโลผสูด้เปป็นทบีที่รมักของพวกเขา

การขส่มเหงทบีที่รยุนแรงเกลิดขซตั้นกมับพวกเขา แตส่ไมส่วส่าจะขส่มเหงอยส่างไร ศมัตรสูนมัตั้นกอ็ไมส่สามารถทสาใหด้ความเชสที่อ
ของพวกเขาสมัที่นคลอนไดด้ในขส่าวสารนมัตั้นทบีที่ถสูกประกาศแกส่พวกเขา ตรงกมันขด้าม การขส่มเหงทบีที่รยุนแรงขนาดนมัตั้นผลมัก
ดมันพวกเขาใหด้ประกาศขส่าวประเสรลิฐอยส่างรด้อนรนมากยลิที่งขซตั้น-ไมส่ใชส่แคส่ในแควด้นมาซลิโดเนบียและแควด้นอาคายา 
“แตส่ความเชสที่อทบีที่มบีตส่อพระเจด้าของพวกทส่านไดด้เลสที่องลสอไปทยุกแหส่งหนดด้วย”

สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวในสส่วนแรกของขด้อ 8 จรลิง ๆ แลด้วกอ็คสอวส่า จากเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกา 
ขส่าวสารทบีที่แทด้จรลิงเรสที่องความรอดโดยพระคยุณผส่านทางความเชสที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้นแลด้วของพระเยซสูครลิสตร์
เจด้า “ไดด้กด้องกมังวานออกไป” การกลมับใจเชสที่อของชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นกส่อใหด้เกลิดความตสที่นเตด้นมากมายในสมมัย
นมัตั้นในสส่วนนมัตั้นของโลกทบีที่พวกเขาอยสูส่ มมันยมังไดด้ขจรขจายไปไกลเกลินขอบเขตของประเทศกรบีซดด้วยซตั้สา

กส่อนหนด้านบีตั้ไมส่นาน อาควลิลลาไดด้มาจากกรยุงโรมเพสที่อมายมังเมสองโครลินธร์ (กลิจการ 18:2) และไมส่ตด้องสงสมัย
เลยวส่าเขานสาขส่าวจากกรยุงโรมมาบอกวส่าขส่าวเรสที่องครลิสตจมักรทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาไดด้เลสที่องลสอไปถซงเมสองนมัตั้นแลด้ว ใน
กลิจการ 17:6 และ 7 มบีบมันทซกเกบีที่ยวกมับขด้อกลส่าวหาเรสที่องการกบฏตส่อซบีซารร์ และเรสที่องนบีตั้นส่าจะถสูกรายงานในกรยุงโรม
แลด้ว

ขด้อ 8 ปปิดทด้ายดด้วยคสากลส่าวทบีที่วส่า “เราไมส่จสาเปป็นตด้องพสูดอะไรอบีก” คสากลส่าวตรงนบีตั้จรลิง ๆ แลด้วกอ็คสอนบีที่: 
“ไมส่มบีความจสาเปป็นเลยทบีที่พวกเราตด้องบอกเลส่าเรสที่องราวเกบีที่ยวกมับการกลมับใจเชสที่ออมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพวกทส่าน การ
ยอมจสานนและการอยุทลิศตนอยส่างเตอ็มทบีที่ของพวกทส่านตส่องานรมับใชด้ของขส่าวประเสรลิฐแหส่งพระคยุณ เพราะวส่าพวก
เราไดด้ยลินเรสที่องนบีตั้ทมัที่วทยุกหนแหส่ง ทยุกหนแหส่งทบีที่พวกเราไป ผสูด้คนกสาลมังพสูดถซงการกลมับใจเชสที่อของชาวเธสะโลนลิกา และ
การทบีที่พวกทส่านไดด้ปป่าวประกาศอยส่างกลด้าหาญ อยส่างไมส่รสูด้จมักเหนอ็ดเหนสที่อยและอยส่างไมส่ลมังเลใจ คสาพยานของพวก
ทส่านเพสที่อพระครลิสตร์ในเรสที่องพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้นแลด้วและการไถส่องพระองคร์โดยความเชสที่อในพระโลหลิตทบีที่หลมัที่งรลิน
ของพระองคร์ ดด้วยเหตยุนบีตั้จซงไมส่มบีความจสาเปป็นเลยทบีที่พวกเราจะตด้องกลส่าวสลิที่งใด ขส่าวนมัตั้นไดด้แพรส่สะพมัดไปดยุจไฟลามทยุส่ง
แลด้ว!”

ขด้อ 9: “เพราะคนเหลส่านมัตั้นเองไดด้รายงานเกบีที่ยวกมับพวกเราวส่า การทบีที่พวกเราไดด้เขด้ามาหาพวกทส่านนมัตั้นเปป็น
แบบไหน และการทบีที่พวกทส่านไดด้หมันมาหาพระเจด้าจากการไหวด้บรรดารสูปเคารพ เพสที่อรมับใชด้พระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์
อยสูส่และเทบีที่ยงแทด้เปป็นอยส่างไร”

ในพระคสาขด้อนบีตั้ “คนเหลส่านมัตั้น” หมายถซงคนเหลส่านมัตั้นในแควด้นมาซลิโดเนบีย แควด้นอาคายา และ “ในทยุก



แหส่งหน” ทยุกทบีที่ทบีที่เปาโลไป แทนทบีที่ผสูด้คนจะรอใหด้เลส่าใหด้ฟปังเกบีที่ยวกมับครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา พวกเขากลมับ
เลส่าใหด้เขาฟปังทมันทบีเกบีที่ยวกมับรายงานขส่าวนมัตั้นทบีที่เลสที่องลสอมาถซงพวกเขาแลด้ว รายงานขส่าวตส่าง ๆ เกบีที่ยวกมับผสูด้เชสที่อเหลส่า
นมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาเสรลิมกสาลมังคสาพยานของเปาโล สลิลาส และทลิโมธบี-เพราะวส่ารายงานขส่าวเชส่นนมัตั้นไมส่เพบียงบอก
ถซงชาวเธสะโลนลิกา แตส่บอกถซงฤทธลิธเดชซซที่งเปาโลไดด้ประกาศขส่าวสารนมัตั้นในเมสองใหญส่นมัตั้นแหส่งการนมับถสอรสูปเคารพ 
และผลกระทบทบีที่ขส่าวสารนมัตั้นมบีตส่อผสูด้คนทบีที่นมัที่นเชส่นกมัน

“การทบีที่พวกเราไดด้เขด้ามาหาพวกทส่านนมัตั้นเปป็นแบบไหน” ไมส่ไดด้หมายถซงการตอบรมับทบีที่ชาวเธสะโลนลิกามบี
ตส่อเปาโลและเหลส่าเพสที่อนรส่วมงานของเขา แตส่หมายถซงวลิธบีทบีที่พวกเขา (ชาวเธสะโลนลิกา) นสาเสนอตมัวเองอยส่างสลิตั้น
สยุดใจแกส่งานรมับใชด้ของพวกเขาในเมสองนมัตั้น รายงานขส่าวทมัตั้งหลายทบีที่เลสที่องลสอไปทมัที่วแถบชนบทนมัตั้นบอกเลส่าถซงความ
เชสที่อทบีที่ไมส่กลมัวเกรงของชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น-และบอกเลส่าถซงความสสาเรอ็จอมันมหมัศจรรยร์ทบีที่เปาโลและสลิลาสมบีใน
การประกาศขส่าวประเสรลิฐแกส่พวกเขา

เมสที่อเปาโลเขด้าไปในเมสองนมัตั้น-โดยประกาศพระเยซสูครลิสตร์ผสูด้ทรงถสูกตรซงกางเขน ถสูกฝปัง ทรงเปป็นขซตั้นอบีก-
พวกคนนมับถสอรสูปเคารพเหลส่านมัตั้น “ไดด้หมันมาหาพระเจด้าจากการไหวด้บรรดารสูปเคารพ” เมสที่อคนบาปคนหนซที่งกลาย
เปป็นครลิสเตบียน ขมัตั้นตอนแรกคสอการกลมับใจใหมส่มาหาพระเจด้า-และการกลมับใจใหมส่คสอ การหมันไปยมังทลิศทางตรงกมัน
ขด้าม ไมส่ใชส่หมันกลมับมา ซซที่งกอ็จะหมายความวส่าคนไมส่เชสที่อคนนมัตั้นจะยมังเดลินทางในทลิศทางเดลิม เมสที่อคนบาปคนใดไดด้ยลิน
ขส่าวประเสรลิฐ ถสูกฟป้องใจโดยขส่าวประเสรลิฐและถสูกชมักนสาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธใหด้หมันไปทลิศทางตรงกมันขด้าม เขา
กอ็หมันจากพวกรสูปเคารพโดยอมัตโนมมัตลิเมสที่อเขาหมันมาหาพระเจด้า

ครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาหลมัก ๆ แลด้วประกอบไปดด้วยคนตส่างชาตลิผสูด้ซซที่งเคยเปป็นพวกนมับถสอรสูป
เคารพมากส่อน (1 ธส. 2:14; กลิจการ 17:4,5) อยส่างไรกอ็ตาม มบียลิวอยสูส่ไมส่กบีที่คนในทส่ามกลางพวกเขา มบีฝสูงชน
มหาศาลเชส่นกมันทบีที่เปป็นพวกเขด้าจารบีตยลิวซซที่งดสูเหมสอนวส่าไดด้หมันจากการนมับถสอรสูปเคารพมากส่อนแลด้ว แตส่ยมังไมส่ไดด้หมัน
มาหาพระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์อยสูส่ การหมันจากพวกรสูปเคารพนมัตั้นยมังไมส่พอ เพราะวส่าการหมันจากไมส่ไดด้ชส่วยผสูด้ใดใหด้
รอดเลย เราตด้องหมันมาหาพระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์อยสูส่-โดยความเชสที่อในพระบยุตรผสูด้เปป็นทบีที่รมักของพระองคร์ 

วลบี “ความเชสที่อทบีที่มบีตส่อพระเจด้า” ทบีที่ถสูกใชด้ตรงนบีตั้โดยเปาโลหมายถซงความเชสที่อในพระคมัมภบีรร์ทมัตั้งเลส่ม ตมัตั้งแตส่ตด้น
จนจบ-ความเชสที่อในขส่าวสารแหส่งพระวจนะบรลิสยุทธลิธของพระเจด้า ซซที่งในขส่าวสารนมัตั้นตมัตั้งแตส่ตด้นจนจบพระเจด้าทรง
ยสนยมันพระองคร์เองวส่าเปป็นพระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์อยสูส่และเทบีที่ยงแทด้ มบีการนมับถสอรสูปเคารพหลายพมันรสูปแบบ-แตส่มบี
พระเจด้าองคร์เดบียวเทส่านมัตั้น มบีรสูปเคารพมากมายในเมสองเธสะโลนลิกา และผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่รวมกมันเปป็นครลิสตจมักรนมัตั้น
กอ็หมันเสบียจากการนมับถสอรสูปเคารพทยุกรสูปแบบเมสที่อพวกเขาหมันมาโดยความเชสที่อมาสสูส่พระเยโฮวาหร์พระเจด้าผสูด้ทรง
พระชนมร์อยสูส่และเทบีที่ยงแทด้ (ผสูด้ทรงรมักโลกเชส่นนมัตั้นจนพระองคร์ไดด้ประทานพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์เพสที่อทบีที่โดยทางความเชสที่อในพระองคร์เราจะไดด้รมับความรอด)

คสากรบีกทบีที่แปลเปป็น รสูปเคารพ มบีความหมายวส่า “รสูปลมักษณร์หรสอรสูปจสาลองหนซที่ง” เปาโลนลิยามการนมับถสอ
รสูปเคารพในขด้อพระคสาสองตอน (1 คร. 8:4; 10:19,20) วส่าเปป็นคสาโกหกครซที่งหนซที่งและการบสูชาผบีปฟีศาจอบีกครซที่ง
หนซที่ง ในสมมัยของเปาโลมบีการนมับถสอรสูปเคารพอมันนส่าเกลบียดมากมาย และในโรม 1:18-32 เขาใหด้คสาเตสอนอมัน
จรลิงจมังใหด้ระวมังเรสที่องนบีตั้ โดยนสาเสนอผลทบีที่ตามมาอมันเลวรด้ายหลายประการของมมัน



ขด้อ 9 ปปิดทด้ายดด้วยคสากลส่าวทบีที่วส่า “...เพสที่อรมับใชด้พระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์อยสูส่และเทบีที่ยงแทด้” เทบีที่ยงแทด้ถสูกใชด้ใน
ทบีที่นบีตั้เพสที่อบส่งบอกถซงความจรลิงแหส่งขด้อเทอ็จจรลิง นมัที่นคสอ ครลิสเตบียนเหลส่านบีตั้ไดด้หมันจากพระอสที่นทมัตั้งปวงเพสที่อรมับใชด้พระเจด้า
เทบีที่ยงแทด้องคร์เดบียวนมัตั้น พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าองคร์นมัตั้น พระองคร์ทรงเปป็น “เราเปป็น” ผสูด้ยลิที่งใหญส่นมัตั้น- “เราเปป็น” 
องคร์นมัตั้นทบีที่ตรมัสกมับโมเสส และ “เราเปป็น” องคร์นมัตั้นทบีที่ตรมัสแกส่พวกเจด้าหนด้าทบีที่เมสที่อพวกเขามาเพสที่อจมับกยุมพระครลิสตร์ใน
สวนนมัตั้น เมสที่อพระเยซสูตรมัสวส่า “ทส่านทมัตั้งหลายแสวงหาใคร” พวกเขาตอบวส่า “เยซสูแหส่งนาซาเรอ็ธ” จากนมัตั้นพระเยซสู
กอ็ตรมัสเพบียงวส่า “เราเปป็น…” และพวกเขากอ็ลด้มลงถซงดลิน (ยอหร์น 18:6) พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นพระเจด้าแทด้จรลิง 
พระเจด้าแทด้จรลิงองคร์เดบียวนมัตั้น “และนบีที่แหละคสอชบีวลิตนลิรมันดรร์ ทบีที่พวกเขาจะรสูด้จมักพระองคร์ ผสูด้ทรงเปป็นพระเจด้าเทบีที่ยงแทด้
องคร์เดบียว…” (ยอหร์น 17:3 วรรคตด้น) “นบีที่แหละคสอพระเจด้าเทบีที่ยงแทด้ และชบีวลิตนลิรมันดรร์” (1 ยอหร์น 5:20)

เมสที่อไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐแหส่งพระคยุณของพระเจด้าแลด้ว พวกคนนมับถสอรสูปเคารพในเมสองเธสะโลนลิกากอ็หมัน
เสบียจากพวกรสูปเคารพ-แตส่พวกเขาไมส่ไดด้หยยุดเพบียงแคส่นมัตั้น พวกเขาหมันมาหาพระเจด้าเพสที่อรมับใชด้พระองคร์ ภาษากรบีก
ทบีที่ถสูกใชด้ตรงนบีตั้นสาเสนอความจรลิงทบีที่วส่าการรมับใชด้ทบีที่กระทสาตส่อพระเจด้านมัตั้นโดยชาวเธสะโลนลิกาเปป็นการรมับใชด้ของทาส
คนหนซที่งทบีที่กระทสาตส่อนายของตน ซซที่งบส่งบอกวส่าพวกเขาเปป็นทรมัพยร์สลินของพระองคร์ วส่าพวกเขาไมส่ใชส่เจด้าของตมัวเอง
อบีกตส่อไปแลด้ว โดยถสูกซสตั้อแลด้วดด้วยราคาอมันแสนแพงแหส่งพระโลหลิตของพระเยซสู ดด้วยเหตยุนบีตั้พวกเขาจซงมอบถวาย
ตมัวแดส่พระเจด้าเทบีที่ยงแทด้องคร์นมัตั้น และยอมใหด้พระองคร์ใชด้การไดด้เตอ็มทบีที่

เปาโลเรบียกตมัวเองบส่อยครมัตั้งวส่าเปป็นทาสของพระครลิสตร์ และในทลิตมัส 1:1 เขาพสูดถซงตมัวเองวส่าเปป็นทาสของ
พระเจด้า ในกาลาเทบีย 4:8 เขาพสูดถซงคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ “ไมส่รสูด้จมักพระเจด้า” วส่าตกเปป็นทาสของพวกพระเทบียมเทอ็จ ใน
โรม 1:15-22 เขาแสดงใหด้เหอ็นวส่าเมสที่อคน ๆ หนซที่งกลายเปป็นครลิสเตบียน คน ๆ นมัตั้นกอ็แลกเปลบีที่ยนการตกเปป็นทาสตส่อ
บาปกมับการตกเปป็นทาสตส่อความชอบธรรม ผสูด้เชสที่อคนนมัตั้นกอ็ตกเปป็นทาสตส่อพระเจด้าภายใตด้พระคยุณ เมสที่อผสูด้ใดกลาย
เปป็นผสูด้เชสที่อแทด้ เขากอ็ไมส่ใชส่เจด้าของตมัวเองอบีกตส่อไป เขาเปป็นของพระครลิสตร์

ความสมัมพมันธร์ของครลิสเตบียนคนหนซที่งตส่อพระเจด้าเปป็นการรวมกมันแบบสองชมัตั้น เราเปป็นบยุตรทมัตั้งหลายของ
พระเจด้าในเรสที่องของความรมักและอภลิสลิทธลิธ: พระเจด้าทรงรมักเราในฐานะเปป็นลสูกทบีที่รมักของพระองคร์ และเมสที่อเปป็นบยุตร
ทมัตั้งหลายของพระเจด้าแลด้วเราจซงดสที่มดที่สากมับอภลิสลิทธลิธแหส่งบยุตรทมัตั้งหลายในสส่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกมับพระบลิดา แตส่เราเปป็น
ทาสรมับใชด้ของพระเจด้าเชส่นกมันในสส่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกมับหนด้าทบีที่และการนบนอบเชสที่อฟปังของเราตส่อพระองคร์ เนสที่องจาก
พระองคร์ทรงซสตั้อเราแลด้วดด้วยราคาแสนแพงนมัตั้น เรารมักพระเจด้าเพราะวส่าพระองคร์ทรงรมักเรากส่อน-และมมันไมส่ยาก
เลยทบีที่จะรมับใชด้ผสูด้หนซที่งทบีที่คยุณรมัก

ขอใหด้ผมสรยุปยส่อคสาพยานของผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา-คสาพยานแบบทบีที่เลสที่องลสอไปทมัที่วแถบ
ชนบทนมัตั้นทมัตั้งหมด:

เปาโลประกาศขส่าวประเสรลิฐ- “ในฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ และในความเชสที่อมมัที่นอยส่างมาก” 
ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐ รมับมมันไวด้-และหมันมาหาพระเจด้าโดยอมัตโนมมัตลิจากรสูปเคารพทบีที่ไมส่มบี
ชบีวลิตของพวกเขาเพสที่อทบีที่จะกลายเปป็นเหลส่าผสูด้รมับใชด้ (ทาสรมับใชด้) ของพระองคร์ กส่อนวมันนมัตั้นทบีที่พวกเขาไดด้ยลินขส่าว
ประเสรลิฐแหส่งพระคยุณของพระเจด้า พวกเขาเคยเปป็นทาสของพวกรสูปเคารพ โดยรมับใชด้พวกมมันตลอด กราบไหวด้ใน
ศาลเจด้าของพวกมมันและถวายเครสที่องบสูชาแกส่พวกมมัน แตส่บมัดนบีตั้-เมสที่อไดด้ยลินเกบีที่ยวกมับความรอดทบีที่อยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์



และหมันมาหาพระเจด้าเทบีที่ยงแทด้องคร์นมัตั้นแลด้ว พวกเขากอ็ถวายการรมับใชด้ทบีที่ไมส่รสูด้จมักเหนอ็ดเหนสที่อยแดส่พระองคร์อยส่าง
รด้อนรนพอ ๆ กมับทบีที่พวกเขาเคยรมับใชด้เหลส่ารสูปเคารพของตน

พวกเขาพลิสสูจนร์คสาพยานของตนเพลิที่มเตลิมโดยความจรลิงทบีที่ถสูกนสาเสนอในขด้อ 10:
ขด้อ 10: “และเพสที่อรอคอยพระบยุตรของพระองคร์จากสวรรคร์ ผสูด้ซซที่งพระองคร์ทรงใหด้เปป็นขซตั้นมาจากความ

ตาย คสอพระเยซสู ซซที่งไดด้ทรงชส่วยพวกเราใหด้พด้นจากพระอาชญาทบีที่จะมบีมาภายหนด้านมัตั้น”
ภาษากรบีกตรงตมัวอส่านวส่า “จากสวรรคร์เหลส่านมัตั้น” ใน 2 โครลินธร์ 12:2 เปาโลพสูดถซงการถสูกรมับขซตั้นไปใน

สวรรคร์ชมัตั้นทบีที่สาม และในฮบีบรสู 4:14 เขากลส่าววส่า “พระเยซสู…ทบีที่ (ในการเสดอ็จขซตั้นไป) เสดอ็จไปในฟป้าสวรรคร์ทมัตั้งหลาย
แลด้ว” ในภาษาฮบีบรสูสวรรคร์เปป็นคสาพหสูพจนร์ ซซที่งบอกเปป็นนมัยถซงชมัตั้นและระยะทบีที่ตส่อเนสที่องขซตั้นไปเหลส่านมัตั้นระหวส่างแผส่น
ดลินโลกกมับทบีที่ประทมับ ณ ตอนนบีตั้ของพระเจด้าสสูงสยุดองคร์นมัตั้น พระเยซสูตรมัสแกส่เหลส่าสาวกวส่า “ในพระนลิเวศนร์ของพระ
บลิดาเรามบีคฤหาสนร์หลายแหส่ง…เราไปเพสที่อจมัดเตรบียมสถานทบีที่ไวด้สสาหรมับทส่านทมัตั้งหลาย” (ยอหร์น 14:1-6) เมสที่อพระ
เยซสูตรมัสถด้อยคสาเหลส่านบีตั้แกส่พวกสาวก พระนลิเวศนร์ของพระบลิดา ณ เวลานมัตั้นประกอบดด้วยคฤหาสนร์หลายแหส่ง พระ
เยซสูทรงประกาศวส่าพระองคร์จะทรงจมัดเตรบียมสถานทบีที่แหส่งหนซที่งไวด้สสาหรมับครลิสตจมักร-และสถานทบีที่แหส่งนมัตั้นคสอนคร
ขาวดยุจมยุกดานมัตั้นทบีที่ถสูกพรรณนาในวลิวรณร์ 21

ขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายถสูกกลส่าววส่า “รอคอยพระบยุตรของพระองคร์จากสวรรคร์” กอ็แบส่งแยกครลิสต
จมักรพมันธสมัญญาใหมส่ออกจากธรรมศาลาของยลิว (ศาสนายสูดาย) ครลิสตจมักรไมส่ใชส่การสานตส่อของศาสนายสูดาย 
และไมส่มบีสลิทธลิธรมับพระสมัญญาเหลส่านมัตั้นของพระเจด้าทบีที่มบีตส่ออลิสราเอล ครลิสตจมักรไมส่ไดด้กสาลมังตมัตั้งตาคอยอาณาจมักรหนซที่ง
บนแผส่นดลินโลก แตส่กสาลมังรอคอยและถวลิลหาเจด้าบส่าวองคร์นมัตั้นจากสวรรคร์ และจะครอบครองกมับพระครลิสตร์เหนสอ
แผส่นดลินโลกในยยุคพมันปฟีนมัตั้น

ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นไดด้ตด้อนรมับความเชสที่อในพระเยซสูวส่าทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจด้า (กลิจการ 
17:3) พวกเขาไดด้ตอบรมับพระครลิสตร์เปป็นพระบยุตรของพระเจด้าเทบีที่ยงแทด้องคร์นมัตั้นและพระมหากษมัตรลิยร์แหส่ง
อาณาจมักรของพระองคร์ในทส่ามกลางมนยุษยร์-อาณาจมักรและสงส่าราศบีของพระเจด้าซซที่งพระองคร์กสาลมังเรบียกผสูด้เชสที่อทมัตั้ง
หลายจากทยุกเผส่าพมันธยุร์ใหด้มาสสูส่มมัน (1 ธส. 2:12) เมสที่อเจด้าสาวตส่างชาตลินมัตั้นถสูกรมับออกไปจากทยุกชนชาตลิ พระเยซสูเจด้า
กอ็จะเสดอ็จกลมับมาและสรด้างพลมับพลาของดาวลิดขซตั้นใหมส่ พระองคร์จะประทมับบนพระทบีที่นมัที่งของดาวลิด และความรสูด้
เกบีที่ยวกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะปกคลยุมแผส่นดลินโลกดมัที่งนตั้สาปกคลยุมทะเลอยสูส่ตอนนบีตั้ จะมบีสมันตลิสยุขบนแผส่นดลินโลก 
สมันถวไมตรบีตส่อมนยุษยร์ทมัตั้งหลาย แตส่นบีที่จะเกลิดขซตั้นไดด้กอ็ตส่อเมสที่อพระเยซสูเสดอ็จกลมับมารมับครลิสตจมักรของพระองคร์ไปแลด้ว
เทส่านมัตั้น และนมัที่นคสอเหตยุการณร์ทบีที่เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกากสาลมังรอคอยอยสูส่ จงศซกษาคด้นควด้ากลิจการ 15:13-18 
และคยุณจะพบพลิมพร์เขบียวทบีที่ชมัดเจนแหส่งแผนงานของพระเจด้าสสาหรมับยยุคนบีตั้และแผนงานของพระองคร์ทบีที่จะตามมา
ทมันทบีหลมังยยุคแหส่งพระคยุณนบีตั้

1 โครลินธร์ 15:1-5 ใหด้โครงรส่างอยส่างชมัดเจนถซงขส่าวสารของเปาโลถซงผสูด้ใดกอ็ตามทบีที่เขาเทศนา: การ
สลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปัง การฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ และการเสดอ็จขซตั้นไปของพระเยซสูครลิสตร์มนยุษยร์ผสูด้นมัตั้น-และในสส่วนหลมัง
ของบทเดบียวกมันนมัตั้น, การเสดอ็จมาอบีกทบีเมสที่อเปป่าแตรครมัตั้งสยุดทด้าย “ในพรลิบตาเดบียว” พระเยซสูไดด้เสดอ็จกลมับไปสสูส่
สวรรคร์เพสที่อทบีที่พระองคร์จะรมับอาณาจมักรของพระองคร์และเสดอ็จกลมับมา (อส่านลสูกา 19:12 และกลิจการ 3:21) 



พระองคร์จะเสดอ็จกลมับมาเพสที่อพลิพากษาและประทานบสาเหนอ็จแกส่เหลส่าผสูด้รมับใชด้ทบีที่สมัตยร์ซสที่อของพระเจด้า โดยประทาน
แกส่แตส่ละคนบสาเหนอ็จทบีที่เขาควรไดด้รมับสสาหรมับหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนทบีที่สมัตยร์ซสที่อ และเพสที่อทสาการแกด้แคด้นและการ
พลิพากษาแกส่พวกคนทบีที่บบีบบมังคมับและบรรดาผสูด้ทบีที่ขส่มเหงวลิสยุทธลิชนเหลส่านมัตั้น (2 ธส. 1:5-10)

นบีที่คสอใจความหลมักแหส่งขส่าวสารทบีที่ถสูกประกาศโดยเปาโลและสลิลาสทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นในค
รลิสตจมักรนมัตั้นตมัตั้งตาคอยการเสดอ็จกลมับมาของพระเยซสูเจด้าในการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองของพระองคร์ ความเชสที่ออมันหนมัก
แนส่นนมัตั้นเปป็นสส่วนสสาคมัญอยส่างหนซที่งแหส่งศาสนาของพวกเขาและความหวมังของพวกเขา พวกเขาเปป็น “เหมสอนคน
ทมัตั้งหลายทบีที่คอยรมับนายของตน เมสที่อนายจะกลมับมาจากงานสมรส” อยส่างแทด้จรลิง (ลสูกา 12:36)

นลิยามตามพระคมัมภบีรร์ของความเชสที่อแบบครลิสเตบียนทบีที่แทด้จรลิงคสอ ผสูด้หนซที่งซซที่งไดด้วางใจพระเยซสูครลิสตร์เจด้าโดย
ความเชสที่อ โดยพซที่งพาพระโลหลิตทบีที่หลมัที่งรลินของพระองคร์เพบียงอยส่างเดบียวเทส่านมัตั้นเพสที่อการยกโทษบาปทมัตั้งหลาย และ
เนสที่องจากบาปทมัตั้งหลายไดด้รมับการยกโทษแลด้ว สภาพของพระเจด้าจซงถสูกถสอครองอยสูส่ในมนยุษยร์ภายใน ผสูด้เชสที่อแทด้คสอ
คนหนซที่งทบีที่กสาลมังรมับใชด้และรอคอย แตส่เราจะตด้องไมส่เปป็นพวกจด้องมองดวงดาว เราถสูกบมัญชาใหด้ทสางานจนกวส่า
พระองคร์เสดอ็จกลมับมา!

ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกากสาลมัง “รอคอยพระบยุตรของพระองคร์จากสวรรคร์ ผสูด้ซซที่งพระองคร์ทรงใหด้
เปป็นขซตั้นมาจากความตาย” การฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระเยซสูครลิสตร์คสอขด้อพลิสสูจนร์อมันแนส่ชมัดวส่าพระองคร์ทรงเปป็นพระ
บยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า “...ทรงถสูกประกาศวส่าเปป็นพระบยุตรของพระเจด้าดด้วยฤทธานยุภาพ ตามพระ
วลิญญาณแหส่งความบรลิสยุทธลิธ โดยการเปป็นขซตั้นมาจากความตาย” (รม. 1:4) 

การฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระเยซสูเจด้าจากพวกคนตายรมับประกมันเรสที่องอาณาจมักรในอนาคตของพระองคร์
วส่าพระองคร์จะทรงเปป็นกษมัตรลิยร์และผสูด้พลิพากษาชอบธรรม “ในการทบีที่พระองคร์ (พระเจด้า) ไดด้โปรดใหด้ทส่านองคร์นมัตั้น
เปป็นขซตั้นมาจากความตาย” (กลิจการ 17:31) การฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระเยซสูเจด้าจากพวกคนตายเปป็นตราประทมับ
แหส่งขส่าวสารของอมัครทสูตเปาโล (จงตมัตั้งใจศซกษาคด้นควด้า 1 โครลินธร์ 15:3-14; 1 เปโตร 1:3-5; กลิจการ 2:32-36; 
กลิจการ 3:13-21) พระเยซสูตรมัสวส่า “จงทสาลายวลิหารนบีตั้เสบียและในสามวมันเราจะตมัตั้งมมันขซตั้น” สามวมันหลมังจาก
พระองคร์ทรงถสูกฝปัง พระองคร์กอ็ทรงเปป็นขซตั้นจากพวกคนตาย พระองคร์ทรงถสูกยกชสูในฐานะพระบยุตรของพระเจด้า-
ทรงพระชนมร์อยสูส่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์  และพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดองคร์นบีตั้ องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของสลิที่งสารพมัดในสวรรคร์และ
ในแผส่นดลินโลก (อฟ. 1:20-22) ผสูด้ไดด้ทรงชลิมความตายเพสที่อมนยุษยร์ทยุกคน ผสูด้ไดด้ทรงพลิชลิตมมันผสูด้นมัตั้นทบีที่เคยมบีอสานาจแหส่ง
ความตาย พระเยซสูองคร์เดบียวกมันนบีตั้ ในตสาแหนส่งและอยุปนลิสมัยเดบียวกมันนบีตั้ จะเสดอ็จกลมับมา พระองคร์ทรงสมัญญาไวด้
แลด้ว-และพระองคร์ตรมัสมยุสาไมส่ไดด้ (ฮบ. 6:18; ทลิตมัส 1:2) พระองคร์จะเสดอ็จกลมับมาพรด้อมกมับสงส่าราศบีแหส่งพระบลิดา
ของพระองคร์และพรด้อมกมับเหลส่าทสูตสวรรคร์บรลิสยุทธลิธของพระองคร์ เพสที่อตอบแทนแกส่ทยุกคนตามการกระทสาของผสูด้นมัตั้น
(มธ. 16:27; มก. 8:38)

พระเยซสูเสดอ็จมาครมัตั้งแรกนมัตั้นโดยประสสูตลิจากหญลิงพรหมจารบีคนหนซที่ง โดยพระเนตรของพระองคร์จมับจด้อง
อยสูส่ทบีที่กลโกธาเพบียงอยส่างเดบียวเทส่านมัตั้น พระองคร์ไดด้เสดอ็จมาเพสที่อชสาระหนบีตั้บาปนมัตั้นและไดด้ประทานชบีวลิตของพระองคร์
เปป็นคส่าไถส่เพสที่อซสตั้อการไถส่ดด้วยราคาแสนแพงนมัตั้นแหส่งพระโลหลิตของพระองคร์ (1 ปต. 1:18-23) นรกทมัตั้งสลิตั้นไมส่อาจ
หยยุดยมัตั้งพระองคร์ไดด้จนกระทมัที่งพระองคร์ตรมัสวส่า “สสาเรอ็จแลด้ว” (ยอหร์น 19:30) พระองคร์ไดด้เสดอ็จมาครมัตั้งแรกนมัตั้นเพสที่อ



ทสาภารกลิจหนซที่งและพระองคร์ทสาภารกลิจนมัตั้นสสาเรอ็จแลด้ว แตส่พระองคร์ทรงสมัญญาไวด้วส่า “ถด้าเราไป เราจะมา
อบีก!” (ยอหร์น 14:1,2) พระองคร์จะเสดอ็จมา-และความรอดของเราจะไมส่มบีทางสมบสูรณร์ครบถด้วนรด้อยเปอรร์เซอ็นตร์
เลยจนกวส่าเรามบีรส่างกายหนซที่งทบีที่เหมสอนกมับพระกายทบีที่ไดด้รมับสงส่าราศบีของพระองคร์ เราจะไดด้รมับกายนมัตั้นเมสที่อพระเยซสู
เสดอ็จมา (1 ยอหร์น 3:1-3)

“...บมัดนบีตั้เมสที่อถสูกนมับวส่าชอบธรรมแลด้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์ พวกเราจะรอดจากพระพลิโรธโดยทาง
พระองคร์ เพราะวส่าถด้าขณะทบีที่พวกเรายมังเปป็นศมัตรสูกมัน พวกเราไดด้ถสูกทสาใหด้กลมับคสนดบีกมันกมับพระเจด้าโดยการ
สลิตั้นพระชนมร์ของพระบยุตรของพระองคร์ ยลิที่งกวส่านมัตั้นอบีกเมสที่อไดด้ถสูกทสาใหด้กลมับคสนดบีแลด้ว พวกเรากอ็จะรอดโดย
พระชนมร์ชบีพของพระองคร์” (รม. 5:9,10)

“เพราะขด้าพเจด้านมับวส่า บรรดาความทยุกขร์ลสาบากแหส่งสมมัยปปัจจยุบมันนบีตั้ ไมส่สมควรทบีที่จะเอาไปเปรบียบกมับสงส่า
ราศบีซซที่งจะถสูกเปปิดเผยในเราทมัตั้งหลาย ดด้วยวส่าความคาดหวมังอมันจรลิงจมังของสลิที่งทรงสรด้างนมัตั้นคอยทส่าการสสาแดงของ
บยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้า ดด้วยวส่าสลิที่งทรงสรด้างนมัตั้นตด้องเขด้าอยสูส่ใตด้อสานาจของอนลิจจมัง ไมส่ใชส่อยส่างเตอ็มใจ แตส่เปป็นโดย
เหตยุผลของพระองคร์ผสูด้ไดด้ทรงบมันดาลใหด้สลิที่งทรงสรด้างอมันเดบียวกมันนมัตั้นเขด้าอยสูส่ในความหวมัง เพราะวส่าสลิที่งทรงสรด้างนมัตั้น
เองจะไดด้รมับการชส่วยใหด้รอดพด้นจากการเปป็นทาสแหส่งความเปฟปี่อยเนส่า เขด้าสสูส่เสรบีภาพอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีแหส่งลสูกทมัตั้ง
หลายของพระเจด้าดด้วย ดด้วยวส่าพวกเราทราบอยสูส่วส่า สลิที่งทรงสรด้างทมัตั้งหมดนมัตั้น กสาลมังครที่สาครวญและทนทยุกขร์ทรมาน
ในความเจอ็บปวดจนถซงเวลานบีตั้ และไมส่ใชส่สลิที่งทรงสรด้างทมัตั้งหมดเทส่านมัตั้น แตส่พวกเราเองดด้วย ซซที่งไดด้รมับบรรดาผลแรก
ของพระวลิญญาณ แมด้แตส่พวกเราเองกอ็ยมังครที่สาครวญภายในตมัวเราเอง โดยรอคอยการทรงรมับเปป็นบยุตร คสอการทรง
ไถส่รส่างกายของพวกเรา เพราะวส่าพวกเราไดด้รมับความรอดโดยความหวมัง แตส่ความหวมังทบีที่มองเหอ็นนมัตั้นไมส่ไดด้เปป็น
ความหวมังจรลิง ดด้วยวส่าสลิที่งใดทบีที่มนยุษยร์มองเหอ็น ทสาไมเขายมังหวมังอยสูส่ในสลิที่งนมัตั้นเลส่า แตส่ถด้าพวกเราหวมังในสลิที่งทบีที่พวกเรา
มองไมส่เหอ็น พวกเรากอ็รอคอยสลิที่งนมัตั้นดด้วยความอดทน” (รม. 8:18-25)

เราจะไมส่ไดด้รมับรส่างกายทบีที่เปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของเราจนกวส่าพระเยซสูเสดอ็จมาในการรมับขซตั้นและการเปป็นขซตั้นจาก
ตายครมัตั้งแรก การไมส่อยสูส่ในกายนบีตั้คสอการไดด้อยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในสภาวะทบีที่มบีสตลิรมับรสูด้พรด้อมกมับกายฝป่าย
วลิญญาณรสูปแบบหนซที่ง-แตส่เราจะไมส่ไดด้รมับรส่างกายทบีที่มบีสงส่าราศบีของเราจนกวส่าพระองคร์เสดอ็จมารมับเราในการรมับขซตั้น

พระเยซสูไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์บนกางเขนนมัตั้น ทรงหลมัที่งพระโลหลิตของพระองคร์เพสที่อชส่วยเราใหด้รอดพด้นจาก
โทษของบาป และเมสที่อเราตด้อนรมับพระองคร์ใหด้เปป็นพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดสส่วนตมัวของเรา เรากอ็ไดด้รมับการชส่วยใหด้พด้นจาก
โทษนมัตั้น วมันตส่อวมัน ผส่านทางพระคยุณและฤทธลิธเดชของพระองคร์ เราถสูกรมักษาไวด้และถสูกชส่วยใหด้พด้นจากอสานาจของ
บาปเชส่นกมัน (1 คร. 10:13; ฮบ. 13:5,6) สยุดทด้ายแลด้ว เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาในการรมับขซตั้น เรากอ็จะถสูกชส่วยใหด้พด้น
จากการมบีอยสูส่ของบาป (1 ธส. 4:13-18; 1 ยอหร์น 3:1,2) เราถสูกนมับวส่าเปป็นผสูด้ชอบธรรมโดยพระโลหลิตของ
พระองคร์ ถสูกทสาใหด้คสนดบีกมับพระเจด้าโดยทางการสลิตั้นพระชนมร์ของพระองคร์ และเราจะไดด้รมับการชส่วยใหด้รอดจาก
พระพลิโรธของพระเจด้าเมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาเพสที่อรวบรวมเพชรพลอยของพระองคร์…เมสที่อพระองคร์ทรงรมับครลิสตจมักร
แทด้จรลิงนมัตั้นขซตั้นไปในหมสูส่เมฆในฟป้าอากาศเพสที่อไปพบกมับพระองคร์ อมันเปป็นทบีที่ซซที่งเราจะนมัที่งลงทบีที่งานเลบีตั้ยงสมรสนมัตั้น

ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายไมส่ใชส่ลสูกแหส่งพระพลิโรธ เราไมส่ถสูกกสาหนดไวด้สสาหรมับพระพลิโรธ แตส่ทบีที่จะไดด้รมับความรอดอมัน
สมบสูรณร์ครบถด้วนในทด้ายทบีที่สยุด-จลิตใจ วลิญญาณ และรส่างกาย พระเจด้าทรงกรลิตั้วโกรธกมับคนชมัที่วทยุกวมัน พระเจด้าทรง



ประกาศวส่า “จลิตวลิญญาณทบีที่ทสาบาป จลิตวลิญญาณนมัตั้นจะตายอยส่างแนส่นอน” และพระเจด้าไมส่ไดด้เปลบีที่ยนพระทมัยของ
พระองคร์เลยเกบีที่ยวกมับบาป ความกรลิตั้วของพระองคร์ทบีที่มบีตส่อบาปไมส่ไดด้จสดจางลง แตส่เปป็นเหมสอนคลสที่นยมักษร์แหส่งทด้อง
ทะเล ซซที่งซมัดขซตั้นอยสูส่เสมอจนกวส่ามมันขซตั้นไปถซงความสสูงเตอ็มทบีที่ของมมัน จากนมัตั้นจซงถาโถมเขด้าใสส่ชายหาดแหส่ง
มนยุษยชาตลิ ถาโถมลงบนคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไดด้เกลบียดชมังพระครลิสตร์ของพระเจด้าและปฏลิเสธพระโลหลิตของพระองคร์ใน
การยกโทษบาปทมัตั้งหลายของพวกเขา (2 ธส. 2:11,12; รม. 1:18-28)

ในโคโลสบี 2:10 เปาโลรมับประกมันวส่า “พวกทส่านกอ็ครบบรลิบสูรณร์ในพระองคร์” ขส่าวประเสรลิฐทบีที่เปาโล
ประกาศรมับประกมันเรสที่องความรอดอมันครบถด้วน ใหด้เปลส่าและสมบสูรณร์ การสลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปัง การฟฟฟื้นคสน
พระชนมร์และการเสดอ็จกลมับมาของพระเยซสูคสอขส่าวสารของเขา; กางเขนนมัตั้นคสอจยุดศสูนยร์กลาง จลิตวลิญญาณและ
หมัวใจแหส่งการเทศนาของเขา หากปราศจากพระโลหลิตนมัตั้น กอ็ไมส่มบีการไถส่จลิตวลิญญาณและไมส่มบีการชส่วยใหด้พด้นใน
ทด้ายทบีที่สยุดสสาหรมับรส่างกาย พระเจด้าพระบลิดาทรงอวยพรเราดด้วยพระพรฝป่ายวลิญญาณทยุกประการ แตส่เฉพาะในพระ
ราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้นแลด้วของพระบยุตรแหส่งความรมักของพระองคร์เทส่านมัตั้น



1 เธสะโลนนิกา - บทททที่ 2
2:1 เพราะพวกทส่านเอง พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย กอ็รสูด้จมักการทบีที่พวกเราเขด้ามาหาพวกทส่านวส่ามมันไมส่ไดด้ไรด้ประโยชนร์เลย
2:2 แตส่แมด้หลมังจากพวกเราไดด้ทนความยากลสาบากแตส่กส่อน และไดด้รมับการอมัปยศตส่าง ๆ ตามทบีที่พวกทส่านทราบ
แลด้ว ทบีที่เมสองฟฟีลลิปปฟี พวกเรากอ็มบีใจกลด้าในพระเจด้าของพวกเราทบีที่ไดด้ประกาศขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าแกส่พวกทส่าน 
ดด้วยการโตด้แยด้งกมันมากมาย
2:3 เพราะวส่าคสาเตสอนสตลิของพวกเรามลิไดด้มาจากการหลอกลวง หรสอการโสโครก หรสอในอยุบายใด ๆ
2:4 แตส่วส่าตามทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงอนยุญาตทบีที่จะมอบขส่าวประเสรลิฐไวด้กมับพวกเรา พวกเราจซงกลส่าวเชส่นนมัตั้น ไมส่ใชส่เพสที่อ
ใหด้เปป็นทบีที่พอใจของมนยุษยร์ แตส่ใหด้เปป็นทบีที่พอพระทมัยพระเจด้า ผสูด้ทรงทดสอบใจของพวกเรา
2:5 เพราะวส่าพวกเราไมส่ไดด้ใชด้บรรดาถด้อยคสายกยอในเวลาใดเลยดด้วย ซซที่งพวกทส่านกอ็ทราบอยสูส่แลด้ว และมลิไดด้ใชด้คสา
พสูดเคลสอบคลยุมเพสที่อความโลภเลย พระเจด้าทรงเปป็นพยาน
2:6 และพวกเรากอ็ไมส่ไดด้แสวงหาสงส่าราศบีจากมนยุษยร์ ทมัตั้งจากพวกทส่าน และจากคนอสที่น ๆ ในเมสที่อพวกเราจะเปป็น
ภาระกอ็ไดด้ ในฐานะเปป็นเหลส่าอมัครทสูตของพระครลิสตร์
2:7 แตส่พวกเราไดด้อยสูส่ดด้วยความสยุภาพอส่อนโยนในทส่ามกลางพวกทส่าน เหมสอนพบีที่เลบีตั้ยงเลบีตั้ยงดสูลสูก ๆ ของตน
2:8 ดมังนมัตั้น เมสที่อพวกเรามบีความปรารถนาเนสที่องดด้วยความรมักทบีที่มบีตส่อพวกทส่านแลด้ว พวกเราจซงพรด้อมทบีที่จะแบส่งปปันแกส่
พวกทส่าน มลิใชส่เพบียงแตส่ขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าเทส่านมัตั้น แตส่จลิตใจของพวกเราเองดด้วย เพราะพวกทส่านเปป็นทบีที่รมัก
ของพวกเรา
2:9 เพราะพวกทส่านกอ็จสาไดด้ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ถซงการทสางานหนมักและการตรากตรสาทสางานของพวกเรา โดยไดด้
ทสางานหนมักทมัตั้งกลางคสนและกลางวมัน เพราะวส่าพวกเราไมส่อยากเปป็นภาระแกส่ผสูด้หนซที่งผสูด้ใดในพวกทส่าน พวกเราจซงไดด้
ประกาศขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าแกส่พวกทส่าน
2:10 พวกทส่านเปป็นพยาน และพระเจด้าทรงเปป็นพยานดด้วยวส่า พวกเราไดด้ประพฤตลิตมัวอยส่างบรลิสยุทธลิธ และเทบีที่ยง
ธรรม และปราศจากขด้อตสาหนลิในทส่ามกลางพวกทส่านทบีที่เชสที่อ
2:11 ตามทบีที่พวกทส่านทราบแลด้ววส่า พวกเราไดด้เตสอนสตลิ และปลอบใจและกสาชมับพวกทส่านทยุกคน เหมสอนอยส่าง
บลิดากระทสาตส่อบยุตรทมัตั้งหลายของตน
2:12 วส่าพวกทส่านควรดสาเนลินอยส่างสมควรตส่อพระเจด้า ผสูด้ไดด้ทรงเรบียกพวกทส่านมาสสูส่อาณาจมักรและสงส่าราศบีของ
พระองคร์
2:13 เพราะเหตยุนบีตั้ พวกเราจซงขอบพระคยุณพระเจด้าไมส่หยยุดหยส่อน เพราะวส่าเมสที่อพวกทส่านไดด้รมับพระวจนะของ
พระเจด้าซซที่งพวกทส่านไดด้ยลินจากพวกเรา พวกทส่านไมส่ไดด้รมับไวด้อยส่างเปป็นคสาของมนยุษยร์ แตส่ไดด้รมับไวด้ตามความเปป็นจรลิง
เปป็นพระวจนะของพระเจด้า ซซที่งทสางานโดยไดด้ผลตามทบีที่ตมัตั้งใจภายในพวกทส่านทบีที่เชสที่อดด้วย
2:14 ดด้วยวส่า พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย พวกทส่านไดด้กลายเปป็นผสูด้ดสาเนลินตามแบบอยส่างครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นของพระเจด้าใน
แควด้นยสูเดบียซซที่งอยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์ เพราะวส่าพวกทส่านไดด้ทนทยุกขร์ความลสาบากตส่าง ๆ แบบเดบียวกมันจากพลเมสอง
ของพวกทส่านเองเหมสอนอยส่างทบีที่เขาเหลส่านมัตั้นไดด้รมับจากพวกยลิว
2:15 ผสูด้ซซที่งทมัตั้งไดด้ปลงพระชนมร์พระเยซสูเจด้า และไดด้ประหารชบีวลิตพวกศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาเอง และไดด้



ขส่มเหงพวกเรา และพวกเขาไมส่เปป็นทบีที่พอพระทมัยพระเจด้า และขมัดแยด้งกมับคนทมัตั้งปวง
2:16 โดยหด้ามพวกเราไมส่ใหด้กลส่าวแกส่คนตส่างชาตลิเพสที่อจะใหด้พวกเขารอดไดด้ เพสที่อ ‘ใหด้บาปของพวกเขาเตอ็มเปฟีปี่ยม
เสมอ’ เพราะพระพลิโรธจะมาถซงพวกเขาอยส่างเตอ็มทบีที่
2:17 พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย แตส่พวกเราถสูกพรากไปจากพวกทส่านชมัที่วระยะเวลาหนซที่ง โดยถสูกพรากไปแตส่กายเทส่านมัตั้น 
ไมส่ใชส่จลิตใจ พวกเราจซงไดด้พยายามอยส่างมากทบีที่จะเหอ็นหนด้าของพวกทส่านดด้วยความปรารถนาอยส่างยลิที่ง
2:18 เพราะเหตยุนมัตั้นพวกเราจซงอยากมาหาพวกทส่าน คสอขด้าพเจด้าเปาโล อยากมาหนแลด้วหนเลส่า แตส่ซาตานไดด้ขมัด
ขวางพวกเราไวด้
2:19 เพราะอะไรเลส่าเปป็นความหวมัง หรสอความปฟีตลิยลินดบี หรสอมงกยุฎแหส่งความปฟีตลิยลินดบีของพวกเรา กอ็มลิใชส่ทส่านทมัตั้ง
หลายตส่อเบสตั้องพระพมักตรร์พระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเราหรอกหรสอ ในตอนทบีที่พระองคร์เสดอ็จมา
2:20 เพราะวส่าพวกทส่านเปป็นสงส่าราศบีและความชสที่นชมยลินดบีของพวกเรา

งานรมับใชด้ของเปาโล สลิลาส และทลิโมธบีในเมสองเธสะโลนลิกาเปป็นของแทด้และประสบความสสาเรอ็จ ความมบี
ใจกลด้าซซที่งผสูด้รมับใชด้เหลส่านบีตั้มบีในการประกาศขส่าวสารของตน และความมบีใจกลด้าทบีที่ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นมบีในการแสดงออก
ถซงความเชสที่อของพวกเขาในพระครลิสตร์ตามทบีที่ถสูกเทศนาโดยเปาโลและเหลส่าเพสที่อนรส่วมงานของเขานมัตั้น พลิสสูจนร์
วส่าการงานหนมักของพวกเขาไมส่ไดด้สสูญเปลส่า เหลส่าผสูด้เชสที่อในครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาสามารถถสูกพรรณนาไดด้
ในสบีที่คสา: ความกลด้าหาญ, ความบรลิสยุทธลิธ, ความรมัก และความสมัตยร์ซสที่อ พวกเขามบีความกลด้าหาญทบีที่ไมส่ธรรมดา พวก
เขาดสาเนลินชบีวลิตแหส่งความบรลิสยุทธลิธทบีที่ไมส่ธรรมดา พวกเขาแสดงออกถซงความรมักและความสมัตยร์ซสที่อทบีที่เหนสอธรรมดา

ขด้อ 1: “เพราะพวกทส่านเอง พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย กอ็รสูด้จมักการทบีที่พวกเราเขด้ามาหาพวกทส่านวส่ามมันไมส่ไดด้ไรด้
ประโยชนร์เลย”

คสาวส่า “การเขด้ามา” เปป็นคสาเดบียวกมับทบีที่ถสูกใชด้ในบททบีที่ 1:9 และคสาวส่า “เพราะ” ในขด้อนบีตั้ขนานกมับคสา
เดบียวกมันนมัตั้นทบีที่ถสูกพบในบททบีที่ 1:9 นมัที่นคสอ “สลิที่งทบีที่ ‘พวกเขาเอง’ (ผสูด้คนอสที่น ๆ, พวกคนตส่างถลิที่น, ตลอดทมัที่วแถบชนบท
นมัตั้น) รายงานเกบีที่ยวกมับความเชสที่อ ความรมัก และหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนของพวกทส่านกอ็ถสูกยสนยมันโดยสลิที่งทบีที่พวกทส่านเอง
ทราบ” ขส่าวประเสรลิฐไดด้เขด้าไปในเมสองเธสะโลนลิกาอยส่างประสบผลสสาเรอ็จและไดด้เอาชนะพลมังแหส่งความชมัที่วรด้าย
เหลส่านมัตั้นในชบีวลิตของพวกคนนมับถสอรสูปเคารพจสานวนมากและคนอสที่น ๆ ทยุกสลิที่งทบีที่ถสูกกลส่าวตมัตั้งแตส่บททบีที่ 1:4 ไปจนถซง
บททบีที่ 2:1 เปป็นขด้อพลิสสูจนร์ของพระเจด้าวส่าพระเจด้าไดด้ทรงเลสอกชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นใหด้กลายเปป็นสส่วนหนซที่งของค
รลิสตจมักรของพระองคร์ ถซงแมด้วส่าพวกเขาเปป็นคนตส่างชาตลิ พวกเขากอ็ไมส่ไดด้ถสูกตมัดออกไป ถซงแมด้วส่าพวกเขาเคยเปป็น
พวกนมับถสอรสูปเคารพ คนบาปชนลิดทบีที่ตที่สาทรามกวส่า พระเจด้ากอ็ทรงเลสอกพวกเขามาสสูส่ความรอดแลด้ว

ในสส่วนของ “การทบีที่พวกเราเขด้ามาหาพวกทส่าน”-นมัที่นคสอ “ขส่าวสารแหส่งขส่าวประเสรลิฐทบีที่เราไดด้นสามาสสูส่พวก
ทส่าน”-เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกายส่อมทราบดบีกวส่าใคร ๆ บนแผส่นดลินโลกวส่าขส่าวสารนมัตั้นไมส่ไดด้สสูญเปลส่าเลย 
เพราะวส่ามมันไดด้เปลบีที่ยนแปลงชบีวลิตของพวกเขาอยส่างสลิตั้นเชลิงและไดด้นสามาซซที่งผลลมัพธร์หนซที่งทบีที่ไดด้ขด้อยยุตลิแลด้ว-ซซที่งเปป็น
ความหมายของภาษากรบีกตรงนบีตั้ ขส่าวสารทบีที่เปาโลไดด้สส่งมอบนมัตั้นไมส่เพบียงกส่อใหด้เกลิดความประทมับใจอมันทรงพลมังและ
นส่าทซที่งตอนทบีที่มมันถสูกสส่งมอบเทส่านมัตั้น แตส่ตมัตั้งแตส่ไดด้รมับขส่าวสารนมัตั้นพวกเขาไดด้พลิสสูจนร์โดยชบีวลิตของพวกเขาแลด้ววส่าพวก
เขาไดด้รมับการบมังเกลิดจากพระวลิญญาณอยส่างแทด้จรลิงเขด้าในครอบครมัวของพระเจด้าแลด้ว ผลทบีที่พวกเขากสาลมังผลลิตอยสูส่



นมัตั้นเปป็นขด้อพลิสสูจนร์อมันแนส่ชมัดเพราะวส่ามมันเปป็นผลอมันถาวร
“ไรด้ประโยชนร์” ในขด้อ 1 มบีความหมายตรงตมัววส่า วส่างเปลส่า หรสอขาดซซที่งฤทธลิธเดชทบีที่ทสาการอมัศจรรยร์ และ

ถด้าผสูด้ทดลองนมัตั้นไดด้ทสาลายความเชสที่อนมัตั้นของชาวเธสะโลนลิกา การเทศนาของเปาโลกอ็คงสสูญเปลส่าและความเชสที่อของ
พวกเขากอ็คงสสูญเปลส่าไปแลด้ว เปาโลประกาศแกส่ชาวโครลินธร์วส่าถด้าพระครลิสตร์ไมส่ทรงถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นจากพวกคน
ตาย การเทศนาของเขากอ็คงสสูญเปลส่าและความเชสที่อของพวกเขากอ็สสูญเปลส่าเชส่นกมัน (1 คร. 15:14) แตส่พระครลิสตร์
ทรงถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นจากพวกคนตายแลด้ว และเปาโลกลส่าววส่าเขาเหอ็นพระองคร์หลมังสยุด “เหมสอนคนหนซที่งทบีที่คลอด
กส่อนกสาหนด” เปาโลรสูด้จมักความเปป็นจรลิงแหส่งการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์นมัตั้นในชบีวลิตของเขาเอง และเขาเทศนามมันดด้วย
ฤทธลิธเดชเชส่นนมัตั้นทบีที่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไดด้ยลินเขาไมส่อาจสงสมัยความจรลิงใจแหส่งขส่าวสารนมัตั้นไดด้ ขส่าวสารของเขาไมส่ไดด้วส่าง
เปลส่าและไรด้ซซที่งฤทธลิธเดช แตส่ตรงกมันขด้าม การเทศนาของเขาเปป็นการแสดงออกแหส่งฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธ

พระคสาขด้อนบีตั้อาจแปลไดด้วส่า “เพราะพวกทส่านทราบเกบีที่ยวกมับตมัวเอง พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย วส่าการทบีที่พวกเราเขด้า
มาในทส่ามกลางพวกทส่านนมัตั้นไมส่ไดด้ปรากฏวส่าสสูญเปลส่าเลย” ผมเหอ็นวส่านบีที่เปป็นคสาสอนทบีที่ชมัดเจน แนส่นอนและไมส่มบีทาง
เขด้าใจผลิดไปไดด้เกบีที่ยวกมับความมมัที่นใจสส่วนตมัว ใครกอ็ตามทบีที่ไมส่แนส่ใจจนหมดขด้อสงสมัยวส่าตนบมังเกลิดใหมส่แลด้วกอ็ไดด้รมับของ
ลอกเลบียนแบบมาจากพญามาร ฤทธลิธเดชของขส่าวประเสรลิฐแหส่งการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ในชบีวลิตของคน ๆ หนซที่งกส่อใหด้
เกลิดความมมัที่นใจทบีที่ไมส่อาจถสูกปฏลิเสธไดด้โดยคน ๆ นมัตั้นหรสอโดยคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาเกบีที่ยวขด้องดด้วย

ขด้อ 2: “แตส่แมด้หลมังจากพวกเราไดด้ทนความยากลสาบากแตส่กส่อน และไดด้รมับการอมัปยศตส่าง ๆ ตามทบีที่พวก
ทส่านทราบแลด้ว ทบีที่เมสองฟฟีลลิปปฟี พวกเรากอ็มบีใจกลด้าในพระเจด้าของพวกเราทบีที่ไดด้ประกาศขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้า
แกส่พวกทส่าน ดด้วยการโตด้แยด้งกมันมากมาย”

ภาษากรบีกอส่านวส่า “หลมังจากไดด้ทนทยุกขร์มากส่อนแลด้วและถสูกปฏลิบมัตลิอยส่างนส่าละอาย” หรสอ “ถซงแมด้วส่าเรา
ไดด้ทนทยุกขร์มากส่อนแลด้วและถสูกปฏลิบมัตลิอยส่างนส่าละอายทบีที่เมสองฟฟีลลิปปฟี” สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวกอ็คสอนบีที่: “ทมัตั้ง ๆ ทบีที่เรา
ไดด้รมับการปฏลิบมัตลิเชส่นนมัตั้นในสถานทบีที่อสที่น ๆ เพราะการประกาศขส่าวสารแหส่งกางเขนนมัตั้น การถสูกฝปัง และการฟฟฟื้นคสน
พระชนมร์ของพระเยซสู ทมัตั้ง ๆ ทบีที่เราเจอเรสที่องเหลส่านบีตั้ทมัตั้งหมด เรากอ็ประกาศขส่าวสารนบีตั้แกส่พวกทส่านทบีที่เมสองเธสะโลนลิ
กาเชส่นกมัน” “ถสูกปฏลิบมัตลิอยส่างหยาบชด้า” หรสอ “ถสูกปฏลิบมัตลิอยส่างนส่าละอาย” เปป็นคสาเดบียวในภาษากรบีก ซซที่งมบีความ
หมายวส่า ถสูกระบายโทสะ มมันบส่งบอกถซงการดสูหมลิที่นและการทสาใหด้บาดเจอ็บแบบรวมกมัน มมันไปไกลจนบส่งบอกถซง
การทสาใหด้บาดเจอ็บทบีที่จมัดอยสูส่ในประเภทของอาชญากรรมทางกฎหมายตส่อผสูด้ทบีที่ไดด้รมับบาดเจอ็บนมัตั้นเลย

เมสที่อเปาโลและสลิลาสถสูกจมับกยุม ถสูกทยุบตบี และถสูกโยนเขด้าหด้องขมังใตด้ดลินทบีที่เมสองฟฟีลลิปปฟี พวกเขากอ็อธลิษฐาน
ตอนเทบีที่ยงคสน-และพระเจด้าทรงตอบโดยการเปปิดประตสูทยุกบานในคยุกนมัตั้นและปลดเครสที่องพมันธนาการทมัตั้งหมดออก
จากนมักโทษทยุกคนนมัตั้น นายคยุกชาวฟฟีลลิปปฟีผสูด้นมัตั้นไดด้รมับความรอด ตด้อนรมับเปาโลและสลิลาสเขด้าในบด้านของตนและ
เลบีตั้ยงอาหารพวกเขาตอนเทบีที่ยงคสนหลมังจากการแสดงออกอมันยลิที่งใหญส่นบีตั้ในฤทธลิธเดชของขส่าวประเสรลิฐ จากนมัตั้นพวก
เจด้าหนด้าทบีที่ปกครองไดด้ขอรด้องเปาโลและสลิลาสใหด้ออกไปจากเมสองนมัตั้น แตส่เปาโลกลส่าววส่า “เขาทมัตั้งหลายไดด้เฆบีที่ยน
พวกเราทบีที่เปป็นคนสมัญชาตลิโรมอยส่างเปปิดเผยโดยยมังไมส่ตมัดสลินความ …จงใหด้เขาทมัตั้งหลายมาเอง และพาพวกเราออก
ไปเถลิด” (กลิจการ 16:37) เปาโลรสูด้สซกวส่านบีที่เปป็นการเหยบียดหยามยลิที่งนมักเพราะเขาเปป็นพลเมสองสมัญชาตลิโรมทบีที่เปป็นไท



ตมัตั้งแตส่เกลิด
ในขด้อ 2 ของบทนบีตั้ของเราเปาโลกลส่าววส่า “ตามทบีที่พวกทส่านทราบแลด้ว” ซซที่งบอกเปป็นนมัยวส่าผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้น

ทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาตระหนมักดบีถซงการปฏลิบมัตลิทบีที่เขาและสลิลาสไดด้รมับทบีที่เมสองฟฟีลลิปปฟี (เมสองเธสะโลนลิกาอยสูส่หส่างจาก
เมสองฟฟีลลิปปฟีโดยเดลินทางไปสามวมันกอ็ถซง และแมด้กระทมัที่งในสมมัยนมัตั้นขส่าวกอ็แพรส่สะพมัดไปอยส่างรวดเรอ็ว โดยไมส่ตด้อง
สงสมัยเลยวส่าไปถซงเมสองเธสะโลนลิกานานแลด้วกส่อนเปาโลไปถซงทบีที่นมัที่น)

เราจะไมส่มบีทางทราบผลกระทบทบีที่ขส่าวนบีตั้มบีตส่อหมัวใจของผสูด้นมับถสอรสูปเคารพเหลส่านมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกา แมด้
กระทมัที่งกส่อนผสูด้รมับใชด้ทบีที่ไมส่ธรรมดาคนนบีตั้ไปถซงชายฝปัปี่งของพวกเขาดด้วยซตั้สา อาจเปป็นไดด้วส่าชาวเธสะโลนลิกาบางคนคลิดวส่า
เปาโลจะเทศนาดด้วยความกลมัวและตมัวสมัที่น แตส่เปาโลประกาศวส่า “พวกเรากอ็มบีใจกลด้าในพระเจด้าของพวกเราทบีที่ไดด้
ประกาศขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าแกส่พวกทส่าน ดด้วยการโตด้แยด้งกมันมากมาย” เปาโลไมส่กลมัวอสานาจใดหรสอบยุคคล
ใดนอกจากพระเจด้าผสูด้ไดด้ทรงชส่วยเขาใหด้รอด ไดด้ทรงเรบียกเขาและแตส่งตมัตั้งเขา ขอพระเจด้าทรงโปรดเวทนานมักเทศนร์
คนใดทบีที่ประกาศตมัววส่าไดด้รมับการทรงเรบียกจากพระเจด้า แตส่ขซตั้นไปธรรมาสนร์ดด้วยความกลมัวและตมัวสมัที่นเพราะมนยุษยร์!

“...ทบีที่ไดด้ประกาศขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าแกส่พวกทส่าน ดด้วยการโตด้แยด้งกมันมากมาย” ความขมัดแยด้งทบีที่
เปาโลและสลิลาสไดด้เผชลิญทบีที่เมสองฟฟีลลิปปฟีตลิดตามพวกเขาไปยมังเมสองเธสะโลนลิกาในอบีกรสูปแบบหนซที่ง ซาตานไมส่ไดด้ยสน
ดสูอยสูส่เฉย ๆ และปลส่อยใหด้ยมักษร์ใหญส่ฝป่ายวลิญญาณเหลส่านบีตั้ยด้ายเขด้าสสูส่เขตแดนของมมันเพสที่อประกาศขส่าวสารอมันทรง
ฤทธลิธทบีที่เปลบีที่ยนแปลงชบีวลิตของหญลิงหมอดสูคนนมัตั้น นางลลิเดบียหญลิงผสูด้มบีศมักดลิธคนนมัตั้น และนายคยุกชาวฟฟีลลิปปฟีผสูด้นมัตั้น การ
เดลินทางแบบมลิชชมันนารบีรอบแรกของเปาโลในสส่วนนมัตั้นของทวบีปยยุโรปเปป็นชส่วงเวลาทบีที่ยากลสาบาก การตส่อสสูด้ดลิตั้นรน
นมัตั้นใหญส่โตระหวส่างเหลส่าอสานาจแหส่งความชมัที่วรด้ายและอสานาจของพระเจด้า ขส่าวประเสรลิฐไดด้ยสนมมัที่นในหลายเมสอง-
แตส่กอ็หลมังจากความขมัดแยด้งมากมายแลด้วเทส่านมัตั้น เปาโลไมส่ใชส่นมักเลง เขาไมส่ไดด้มบีใจกลด้ามากเปป็นพลิเศษภายในตมัวเอง 
เขากลส่าววส่า “พวกเรากอ็มบีใจกลด้าในพระเจด้าของพวกเรา” ผสูด้รมับใชด้ของพระเจด้าชนะเสมอเมสที่อความมบีใจกลด้าของเขา
อยสูส่ในพระเจด้า เพราะวส่าพระเจด้าจะไมส่มบีวมันทสาใหด้ผสูด้รมับใชด้ของพระองคร์ผลิดหวมังเลย แตส่ถด้าเรามบีใจกลด้าในเนสตั้อหนมัง 
อะไรกอ็เกลิดขซตั้นไดด้ทมัตั้งนมัตั้น โรม 8:28 และ 31 เปป็นขด้อพระคสาทบีที่เราอด้างสลิทธลิธไดด้

พระเยซสูตรมัสแกส่เหลส่าสาวกของพระองคร์วส่า “พวกทส่านมลิไดด้เปป็นผสูด้ทบีที่พสูด แตส่พระวลิญญาณของพระบลิดา
ของพวกทส่านเปป็นผสูด้ซซที่งตรมัสในพวกทส่าน…เหตยุฉะนมัตั้นอยส่ากลมัวพวกเขา” (มธ. 10:16-32) เปาโลประกาศขส่าว
ประเสรลิฐของพระเจด้า พระเจด้าประทานขส่าวสารนมัตั้นแกส่เขา และพระเจด้าผสูด้ไดด้ทรงเรบียกเขาและประทานขส่าวสาร
นมัตั้นแกส่เขากอ็ประทานความมบีใจกลด้าแกส่เขาเชส่นกมันซซที่งเขามบีในการประกาศมมัน ขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าเปาโลรสูด้วส่าพระเจด้าไดด้
ทรงเรบียกเขา แตส่งตมัตั้งเขา สส่งเขาไป และไดด้ประทานขส่าวสารนมัตั้นแกส่เขา คสอเคลอ็ดลมับแหส่งความมบีใจกลด้าของเขา
และความเปป็นวบีรบยุรยุษฝป่ายวลิญญาณ

ขด้อ 3: “เพราะวส่าคสาเตสอนสตลิของพวกเรามลิไดด้มาจากการหลอกลวง หรสอการโสโครก หรสอในอยุบายใด 
ๆ”

สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวในพระคสาขด้อนบีตั้จรลิง ๆ แลด้วคสอนบีที่: “พวกเรา-เปาโล สลิลาส และทลิโมธบี-ไดด้ประกาศ
ขส่าวประเสรลิฐอยส่างไมส่กลมัวเกรงทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาเพราะวส่างานรมับใชด้ของพวกเราปลอดทยุกสลิที่งทบีที่เทบียมเทอ็จ ไมส่
บรลิสยุทธลิธ และทบีที่อยสูส่ในความผลิดเพบีตั้ยน พวกเราไดด้สส่งมอบความจรลิงทบีที่บรลิสยุทธลิธนมัตั้นในทยุกรายละเอบียดแหส่งการสอนของ



พวกเรา และขด้อเทอ็จจรลิงนมัตั้นคสอเคลอ็ดลมับแหส่งความไมส่กลมัวเกรงและความมบีใจกลด้าของพวกเรา” คนทมัตั้งหลายทบีที่รสูด้
ความจรลิง ทบีที่ยซดมมัที่นและประกาศความจรลิง คสอเหลส่าผสูด้กลด้าในการดสาเนลินชบีวลิตแงส่ใด ๆ-และเปป็นเชส่นนมัตั้นโดยเฉพาะ
อยส่างยลิที่งในอาณาจมักรฝป่ายวลิญญาณ

คสาวส่า “คสาเตสอนสตลิ” ในขด้อ 3 แทบจะไมส่สสที่อความหมายอมันครบถด้วนของเปาโล… “คสาวลิงวอนของพวก
เรา” นส่าจะเหมาะกวส่า “คสาวลิงวอนตส่อชาวเธสะโลนลิกา” เปาโลกลส่าว “ไมส่ใชส่มาจากความผลิดเพบีตั้ยน สลิที่งทบีที่พวกเรา
กสาลมังเทศนาไมส่ใชส่ผลผลลิตแหส่งความแตกแยกหรสอภาพลวงตา เพราะวส่าขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าแทด้จรลิงแลด้วเปป็น
พระวจนะแหส่งความจรลิงของขส่าวประเสรลิฐ (คส. 1:5) เพราะวส่าขด้าพเจด้าไดด้รมับมมันไวด้แลด้วดด้วยตมัวเองและรสูด้จมักฤทธลิธ
เดชของมมันในชบีวลิตของขด้าพเจด้าเอง” (1 ธส. 2:2) เปาโลไมส่มบีทางถสูกทสาใหด้สงสมัยสลิที่งทบีที่เขาไดด้ประสบมาแลด้ว ทมัตั้งบน
ถนนเมสองดามมัสกมัสและตอนทบีที่อานาเนบียมาหาเขาตามคสาสมัที่งของพระบลิดาผสูด้สถลิตในสวรรคร์ เขาไมส่เคยสงสมัยแสง
สวส่างนมัตั้นจากสวรรคร์ทบีที่มาพบกมับเขาบนถนนไปเมสองดามมัสกมัส และไมส่สงสมัยเสบียงนมัตั้นทบีที่เขาไดด้ยลินดด้วย-ตอนแรกคสอ 
“นบีที่คสอเยซสูผสูด้ซซที่งเจด้าขส่มเหง” และตส่อมาคสอ “จงไปเถลิด เพราะเราจะสส่งเจด้าไปไกลจากทบีที่นบีที่ ไปยมังคนตส่างชาตลิ”
(กลิจการ 22:21)

ประสบการณร์นบีตั้และคสาสมัที่งเหลส่านบีตั้เปป็นเหตยุใหด้เปาโลกลส่าววส่า “ขด้าพเจด้ารสูด้จมักพระองคร์ทบีที่ขด้าพเจด้าเชสที่อแลด้ว”
(2 ทธ. 1:12) เปาโลมบีความมมัที่นใจและประกาศมมันไมส่วส่าเขาไปทบีที่ใดกอ็ตาม เขาแนส่ใจวส่าขส่าวสารทบีที่เขาไดด้รมับจาก
พระเจด้านมัตั้นเปป็นของแทด้ และเขามบีสตลิรมับรสูด้ถซงความบรลิสยุทธลิธแหส่งความมยุส่งหมายตส่าง ๆ ของเขาในการประกาศขส่าว
ประเสรลิฐ-ไมส่ใชส่เพราะเหอ็นแกส่ทรมัพยร์โสโครก “หรสอในความมลทลิน” การอวดตมัวและการแสวงหาเกบียรตลิเขด้าตมัวใน
สส่วนของผสูด้รมับใชด้คนใดทสาใหด้คสาพยานของเขาเสสที่อมทราม (1 ธส. 2:5) เปาโลไมส่มบีความผลิดในเรสที่องพรรคร์นมัตั้นเลย

ใน 1 เปโตร 1:22 เราอส่านวส่า “...พวกทส่านไดด้ชสาระจลิตใจของพวกทส่านใหด้บรลิสยุทธลิธแลด้ว ในการเชสที่อฟปัง
ความจรลิง” ความจรลิงและความบรลิสยุทธลิธไปดด้วยกมัน ทมัตั้งสองสลิที่งสส่งเสรลิมและปกปป้องกมันและกมัน เปาโลพสูดใน 2 เธ
สะโลนลิกา 2:10 เกบีที่ยวกมับ “การหลอกลวงแหส่งการอธรรม” ใน 1 ทลิโมธบี 6:5 เขาพสูดถซง “พวกคนทบีที่มบีใจ
เสสที่อมทรามและขมัดสนซซที่งความจรลิง โดยคลิดเอาเองวส่าการไดด้รมับผลประโยชนร์เปป็นทางของพระเจด้า” ความมยุส่งหมาย
ของเปาโลนมัตั้นบรลิสยุทธลิธและดด้วยเหตยุนบีตั้เขาจซงสามารถเผชลิญหนด้าพระเจด้าและผสูด้คนเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาเทศนาไดด้ดด้วยใจ
วลินลิจฉมัยผลิดและชอบอมันแจส่มชมัดและใจทบีที่กลด้าหาญ

สส่วนทด้ายของขด้อ 3 กลส่าวถซงวลิธบีการของเปาโล ความมยุส่งหมายของเขาบรลิสยุทธลิธฉมันใด วลิธบีการของเขากอ็
บรลิสยุทธลิธฉมันนมัตั้น: “...หรสอในอยุบายใด ๆ” ในทบีที่นบีตั้เขากสาลมังกลส่าวสลิที่งเดบียวกมับทบีที่เขากลส่าวใน 2 โครลินธร์ 4:2: “...โดยไมส่
ไดด้ดสาเนลินในความมบีเลส่หร์เหลบีที่ยม และไมส่ไดด้พลลิกแพลงพระวจนะของพระเจด้าอยส่างหลอกลวง แตส่โดยการสสาแดง
ความจรลิงใหด้ประจมักษร์ พวกเราไดด้มอบพวกเราเองไวด้กมับใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของคนทมัตั้งปวง ในสายพระเนตร
ของพระเจด้า”

ผสูด้รมับใชด้ของพระเจด้าไมส่บมังอาจใชด้อาวยุธใดนอกจากพระแสงของพระวลิญญาณ ซซที่งกอ็คสอพระวจนะของ
พระเจด้า-ความจรลิงนมัตั้น (รม. 8:32; ยอหร์น 14:6) ไมส่ตด้องสงสมัยเลยวส่าเหลส่าศมัตรสูของเปาโลในเมสองเธสะโลนลิกากลส่า
วหาเขาวส่าใชด้อยุบาย ในเมสองโครลินธร์พวกศมัตรสูของเขากลส่าวหาเขาวส่าเปป็นผสูด้ชาญฉลาด: “...โดยเปป็นผสูด้ชาญฉลาด 
(ตามทบีที่พวกเขากลส่าว) ขด้าพเจด้าไดด้ดมักจมับพวกทส่านโดยใชด้อยุบาย” (2 คร. 12:16)



ขด้อ 3 สามารถสรยุปยส่อไดด้ดมังตส่อไปนบีตั้: เปาโลประกาศวส่าหลมักคสาสอนของเขาเปป็นความจรลิง ไมส่ไดด้ถสูกปน
ดด้วยสลิที่งผลิดเลย ความมยุส่งหมายตส่าง ๆ ของเขานมัตั้นบรลิสยุทธลิธ ไมส่เหอ็นแกส่ตมัวหรสอมยุส่งเอาตมัวเองเปป็นศสูนยร์กลาง ไมส่วส่าเขา
กลินหรสอดสที่ม-หรสอไมส่วส่าเขาทสาสลิที่งใดกอ็ตาม-ทมัตั้งหมดนมัตั้นกอ็เพสที่อถวายเกบียรตลิแดส่พระเจด้าและไมส่ใชส่เกบียรตลิของตมัวเขาเอง 
ทางประพฤตลิของเขาในสลิที่งสารพมัดทยุกเวลานมัตั้นลด้วนซสที่อตรง เขาไมส่มบีสลิที่งใดตด้องปปิดซส่อนเลย

ขด้อ 4: “แตส่วส่าตามทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงอนยุญาตทบีที่จะมอบขส่าวประเสรลิฐไวด้กมับพวกเรา พวกเราจซงกลส่าวเชส่น
นมัตั้น ไมส่ใชส่เพสที่อใหด้เปป็นทบีที่พอใจของมนยุษยร์ แตส่ใหด้เปป็นทบีที่พอพระทมัยพระเจด้า ผสูด้ทรงทดสอบใจของพวกเรา”

ภาษากรบีกตรงนบีตั้หมายความวส่า “ตามทบีที่พวกเราไดด้รมับความเหอ็นชอบจากพระเจด้าแลด้วทบีที่จะเปป็นผสูด้รมับฝาก
ไวด้” คสาวส่า “อนยุญาต” ในภาษาอมังกฤษเกส่ามบีความหมายทบีที่หนมักแนส่นกวส่าในแงส่ของยอมรมับ แตส่ถซงกระนมัตั้น กอ็ยมังไมส่
ถซงความหมายของเปาโล คสากรบีกเดบียวกมันนบีตั้ถสูกใชด้ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:21 ทบีที่เปาโลกลส่าววส่า “จงพลิสสูจนร์ทยุกสลิที่ง จง
ยซดถสอสลิที่งทบีที่ดบีไวด้ใหด้มมัที่น” คสาเดลิมนบีตั้ถสูกใชด้อบีกครมัตั้งใน 1 โครลินธร์ 3:13: “...ไฟนมัตั้นจะทดสอบ (พลิสสูจนร์) การงานของทยุก
คนวส่าเปป็นชนลิดอะไรบด้าง” คสากรบีกนบีตั้รวมถซงการพลิสสูจนร์และการอนยุมมัตลิในการทดลอง-หรสอการทดสอบ เปาโลถสูก
ทดสอบแลด้ว พระเจด้าทรงนมับวส่าเขาคสูส่ควร-และทรงฝากใหด้เขาดสูแลขส่าวสารแหส่งความรอดโดยพระคยุณผส่านทาง
ความเชสที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้นแลด้วของพระเยซสูในการสลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปัง และการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของ
พระองคร์

จงศซกษาคด้นควด้า 1 ทลิโมธบี 1:12 และคยุณจะเหอ็นเลยวส่าเปาโลถสูกทดสอบแลด้วสสาหรมับงานของเขา ถสูก
ทดสอบโดยงานของเขา พระเจด้าทรงอนยุมมัตลิเขาแลด้วในฐานะผสูด้รมับใชด้คนหนซที่งของพระครลิสตร์ และเขาคสูส่ควรกมับ
ความไวด้วางใจของพระองคร์ “การไดด้รมับความไวด้วางใจใหด้ดสูแลขส่าวประเสรลิฐ” เปป็นเกบียรตลิสสูงสยุดทบีที่มนยุษยร์คนใดจะ
รมับไวด้ไดด้ มมันยมังนสามาซซที่งความรมับผลิดชอบสสูงสยุดทบีที่จะตกอยสูส่บนมนยุษยร์คนใดเชส่นกมัน ผสูด้รมับใชด้คนหนซที่งทบีที่พระเจด้าทรง
เรบียกใหด้ประกาศขส่าวประเสรลิฐควรระมมัดระวมังมาก ๆ ทบีที่จะตมัดออกไปเสบียซซที่งความมยุส่งหมายทบีที่ไมส่บรลิสยุทธลิธทยุก
ประการและการปฏลิบมัตลิอมันหลอกลวงซซที่งเกบีที่ยวขด้องกมับงานรมับใชด้แหส่งขส่าวประเสรลิฐของเขา ในสส่วนของความไวด้
วางใจของเปาโลและขส่าวประเสรลิฐนมัตั้น จงตมัตั้งใจศซกษาคด้นควด้า 1 ทลิโมธบี 1:12-17 และกลิจการ 9:15 และ 16 “เขา
เปป็นภาชนะทบีที่ถสูกเลสอกสรรสสาหรมับเรา…” ดมังนมัตั้นเปาโลจซงกลส่าววส่า “พวกเราจซงกลส่าวเชส่นนมัตั้น” ดด้วยความไวด้วางใจ
ทบีที่พระเจด้าทรงมบีในตมัวเขา

“ไมส่ใชส่เพสที่อใหด้เปป็นทบีที่พอใจของมนยุษยร์ แตส่ใหด้เปป็นทบีที่พอพระทมัยพระเจด้า ผสูด้ทรงทดสอบใจของพวกเรา” 
เปาโลไมส่ไดด้สนใจทบีที่จะเอาใจผสูด้คนทบีที่เขาเทศนา แตส่ทบีที่จะเปป็นทบีที่ชอบพระทมัยพระเจด้า ผสูด้ไดด้ทรงเรบียก ทรงแตส่งตมัตั้ง และ
ทรงสส่งเขาไปเพสที่อเทศนา-พระเจด้าผสูด้ทรงทดสอบใจเหลส่านมัตั้น ทรงพลิสสูจนร์ใจเหลส่านมัตั้นและประทานบสาเหนอ็จในความ
ชอบธรรม

คสากลส่าวทบีที่วส่า “พระเจด้า ผสูด้ทรงทดสอบใจของพวกเรา” เปป็นสสานวนหนซที่งในภาคพมันธสมัญญาเดลิมซซที่ง
ประกาศคยุณลมักษณะหนซที่งทบีที่ยมัที่งยสนและไมส่อาจปฏลิเสธไดด้ของพระเยโฮวาหร์พระเจด้า อส่านเพลงสดยุดบี 17:3, เยเรมบียร์ 
11:20 -และกลิจการ 1:24 ซซที่งกลส่าววส่า “พระองคร์เจด้าขด้า ผสูด้ทรงทราบใจทมัตั้งหลายของมนยุษยร์ทยุกคน…” ในพระ
คมัมภบีรร์ใจไมส่เพบียงเปป็นทบีที่ตมัตั้งแหส่งความรสูด้สซกและอารมณร์ทมัตั้งหลายเทส่านมัตั้น มมันยมังเปป็นมนยุษยร์ภายในดด้วย ใจบส่งบอกถซง
ตมัวตนทบีที่เปป็นของจรลิง-จยุดศสูนยร์กลางนมัตั้น (จยุดนมัดพบ) แหส่งบรรดาความคลิด ความรสูด้สซก และสลิที่งตส่าง ๆ ทบีที่ออกมาจาก



ชบีวลิต มนยุษยร์ตมัดสลินเราจากรสูปลมักษณร์ภายนอก แตส่พระเจด้าทรงมองดสูทบีที่ใจ
เปาโลทราบวส่าพระเจด้ากสาลมังเฝป้าดสูและฟปังอยสูส่เสมอ-โดยทรงทราบทยุกความคลิดของเขา ทยุกความ

เคลสที่อนไหวของเขา และขด้อเทอ็จจรลิงนบีตั้เปป็นเหตยุใหด้ความไมส่ซสที่อตรง อยุบายและความเหอ็นแกส่ตมัวถสูกลบออกไปอยส่าง
สลิตั้นเชลิงจากความคลิด ใจ และวลิธบีปฏลิบมัตลิตส่าง ๆ ของเขา (1 คร. 4:1-5; 2 คร. 5:9-12) “ผสูด้ทบีที่ทรงพลิพากษาตมัว
ขด้าพเจด้านมัตั้นคสอองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า” (1 คร. 4:4) พระเจด้าทรงเรบียกเปาโล ประทานขส่าวสารหนซที่งแกส่เขาและความมบี
ใจกลด้าเพสที่อจะประกาศขส่าวสารนมัตั้น พระเจด้าจะทรงเปป็นผสูด้พลิพากษาของเขา ฉะนมัตั้นเหตยุใดเขาถซงควรกลมัวมนยุษยร์
หนด้าไหนเลส่า? เหตยุใดเขาควรเหอ็นแกส่ตมัวหรสอไมส่ซสที่อตรงในทางใดเลส่า? เขาเปป็นผสูด้รมับใชด้คนหนซที่งของพระเจด้า-ไมส่ใชส่
ของมนยุษยร์!

เปาโลเปป็นผสูด้ทบีที่ไดด้กลส่าววส่า “พระเจด้าของขด้าพเจด้าจะเตลิมเตอ็มความตด้องการทยุกอยส่างของทส่านทมัตั้งหลาย” 
เปาโลเปป็นผสูด้ทบีที่กลส่าวไวด้วส่า “พระเจด้าจะไมส่ละพวกเราหรสอทอดทลิตั้งพวกเราเลย” เพสที่อวส่าพวกเราจะกลส่าวอยส่างกลด้า
หาญวส่า ‘องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นพระผสูด้ชส่วยของขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าจะไมส่กลมัววส่ามนยุษยร์จะทสาอะไรแกส่
ขด้าพเจด้า’” เปาโลและสลิลาสประกาศขส่าวประเสรลิฐทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงฝากไวด้กมับพวกเขา พระเจด้าประทานพละ
กสาลมังและความกลด้าหาญแกส่พวกเขาเพสที่อประกาศขส่าวสารนมัตั้นดด้วยใจกลด้า ดมังนมัตั้นความปรารถนาสสูงสยุดแหส่งใจของ
พวกเขาจซงเปป็นการอนยุมมัตลิของพระเจด้า พวกเขาตด้องใหด้การตส่อพระองคร์และไมส่ใชส่ตส่อมนยุษยร์ มนยุษยร์อยส่างพวกผสูด้
พลิพากษาในเมสองฟฟีลลิปปฟีทบีที่จมับกยุมและทยุบตบีพวกเขาโดยไมส่มบีเหตยุ โดยหวมังวส่าจะทสาใหด้พวกเขาหยุบปากเสบีย ไมส่ไดด้
เปลบีที่ยนแปลงความมบีใจกลด้าของพวกเขาหรสอขส่าวสารของพวกเขาเลย

พวกผสูด้พลิพากษาและพวกผสูด้มบีอสานาจในกรยุงเยรสูซาเลอ็มสมัที่งเปโตรและยอหร์น “ไมส่ใหด้พสูดหรสอสอนใน
พระนามของพระเยซสูอบีกเลย แตส่เปโตรและยอหร์นตอบและกลส่าวแกส่พวกเขาวส่า “จะเปป็นสลิที่งทบีที่ถสูกตด้องในสาย
พระเนตรของพระเจด้าหรสอไมส่ ทบีที่จะตมัตั้งใจฟปังพวกทส่านมากกวส่าพระเจด้า ขอพวกทส่านจงพลิจารณาดสูเถลิด”” (กลิจการ 
4:18,19) คนทบีที่มบีความเชสที่อมมัที่นนบีตั้ โดยทราบถซงอสานาจสลิทธลิธขาดสสูงสยุดและฤทธลิธเดชของพระเจด้า โดยรสูด้วส่าพวกเขา
กสาลมังสส่งมอบขส่าวสารของพระเจด้า กอ็ใหด้ความเชสที่อแบบครลิสเตบียนมบีทบีที่โดยชอบของมมันในทส่ามกลางศาสนาทมัตั้งปวง 
ความเชสที่อแบบครลิสเตบียนคสอกด้อนหลินยอดบนสยุดของพบีระมลิดแหส่งศาสนาทมัตั้งปวง มบีศาสนาทบีที่บรลิสยุทธลิธเพบียงหนซที่งเดบียว
เทส่านมัตั้นทบีที่จะผส่านการทดสอบของการพลิพากษาอมันชอบธรรม และศาสนานมัตั้นคสอความเชสที่อแบบครลิสเตบียน หนทาง
เดบียวทบีที่จะกลายเปป็นครลิสเตบียนคสอ โดยการตด้อนรมับพระครลิสตร์องคร์นมัตั้น-ผสูด้ทรงถสูกตรซงกางเขน ถสูกฝปัง ทรงเปป็นขซตั้นอบีก 
และจะเสดอ็จมาอบีกทบี ความเชสที่อมมัที่นแบบทบีที่ถสูกยซดถสอในใจของเปาโล สลิลาส ทลิโมธบี ยอหร์น และคนอสที่น ๆ ใหด้ผสูด้คนมบีใจ
กลด้าหาญทบีที่จะกลายเปป็นมรณะสมักขบีเพสที่อขส่าวสารแหส่งกางเขนนมัตั้น

ผสูด้รมับใชด้ทมัตั้งหลายทบีที่เสาะหาแตส่จะเอาใจมนยุษยร์กอ็เปป็นพวกศมัตรสูของคนเหลส่านมัตั้นทบีที่พวกเขาเอาใจ ขโมยทบีที่
โสมมทบีที่สยุดฟากนบีตั้ของนรกคสอ นมักเทศนร์คนหนซที่งทบีที่ออมชอมขส่าวประเสรลิฐและปลส่อยใหด้ผสูด้คนตกนรกภายใตด้การ
เทศนาของเขา-เมสที่อ หากเขายอมเทศนาความจรลิงทมัตั้งหมด ความจรลิงนมัตั้นกอ็จะปลดปลส่อยผสูด้คนใหด้เปป็นไท! เปาโล 
“พยายามเปป็นทบีที่พอใจของคนทมัตั้งปวงในสลิที่งสารพมัด…เหอ็นแกส่ประโยชนร์ของคนจสานวนมาก เพสที่อพวกเขาจะรอดไดด้”
(1 คร. 10:33; รม. 15:2) เมสที่อเราเอาใจมนยุษยร์ในทางใดทบีที่ไมส่เปป็นทบีที่ชอบพระทมัยพระเจด้า มมันกอ็นสาไปสสูส่ความพลินาศ
ของมนยุษยร์ เปาโลกลส่าววส่า “ถด้า (ภายใตด้สภาพการณร์แวดลด้อมเชส่นนมัตั้น) ขด้าพเจด้ากสาลมังเอาใจมนยุษยร์อยสูส่ ขด้าพเจด้ากอ็



ไมส่ควรเปป็นผสูด้รมับใชด้ของพระครลิสตร์” (กท. 1:10)
การเปป็นทาสตส่อความคลิดเหอ็นของสาธารณชนกอ็ไมส่ใชส่การเปป็นผสูด้รมับใชด้ของพระเจด้า ไมส่วส่าจะเพราะความ

ไมส่รสูด้หรสอเพราะเหตยุใดกอ็ตาม ถด้าเราเปป็นเหลส่าผสูด้รมับใชด้ของพระเจด้า เรากอ็เปป็นบส่าว (หรสอทาส) ของพระองคร์ เราเปป็น
ของพระองคร์ เพสที่อกระทสาตามนตั้สาพระทมัยของพระองคร์ ขอพระเจด้าทรงโปรดเวทนาผสูด้รมับใชด้บางคนเมสที่อพวกเขายสน
อยสูส่ตส่อพระพมักตรร์พระองคร์เพสที่อใหด้การเกบีที่ยวกมับหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนของตนในการประกาศขส่าวประเสรลิฐ ผสูด้รมับใชด้คน
ใดทบีที่ถสูกเรบียกโดยพระเจด้า ทบีที่มบีความจรลิงใจและจงรมักภมักดบีตส่อพระเจด้า จะไมส่มบีวมันกลมัวผสูด้ฟปังทบีที่เขายสนอยสูส่ตส่อหนด้าเลย

ขด้อ 5: “เพราะวส่าพวกเราไมส่ไดด้ใชด้บรรดาถด้อยคสายกยอในเวลาใดเลยดด้วย ซซที่งพวกทส่านกอ็ทราบอยสูส่แลด้ว 
และมลิไดด้ใชด้คสาพสูดเคลสอบคลยุมเพสที่อความโลภเลย พระเจด้าทรงเปป็นพยาน” 

เปาโลไมส่เคยใชด้ถด้อยคสาทบีที่ยกยอเลย เขาจะใชด้กอ็ไดด้ เขาเปป็นหนซที่งในผสูด้มบีการศซกษาดบีทบีที่สยุดในสมมัยของเขา แตส่
เขาไมส่เคยใชด้ถด้อยคสาลส่อลวงแหส่งสตลิปปัญญาของมนยุษยร์ ไมส่เคยยกยอผสูด้คนทบีที่เขาเทศนาเลย ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น
รสูด้วส่าเปาโลเทศนาในถด้อยคสาทบีที่เขด้าใจงส่าย ในภาษาทบีที่ตรงไปตรงมาโดยไมส่มบีการตกแตส่งถด้อยคสาของเขาเลย เขา
เทศนาดด้วยใจกลด้าและในถด้อยคสาทบีที่เหลส่าผสูด้ฟปังของเขาเขด้าใจไดด้

จงหมายเหตยุวส่าในขด้อ 5 เขาเรบียกเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาใหด้เปป็นพยานวส่าเขาไมส่ไดด้เทศนาในภาษา
ทบีที่ยกยอ แตส่เมสที่อประกาศวส่าเขาไมส่ไดด้สวมเสสตั้อคลยุมแหส่งความโลภ เขากอ็เรบียกพระเจด้าใหด้เขด้าสสูส่คอกพยาน เปาโลใชด้
คสานบีตั้ในคราวอสที่น ๆ: “พระเจด้าทรงเปป็นพยานของขด้าพเจด้า ผสูด้ซซที่งขด้าพเจด้ารมับใชด้ดด้วยจลิตวลิญญาณของขด้าพเจด้าในขส่าว
ประเสรลิฐของพระบยุตรของพระองคร์นมัตั้น…” (รม. 1:9) จงสมังเกตโรม 2:15 และ 9:1 เชส่นกมัน

ในขด้อ 4 ของการศซกษาคด้นควด้าตอนนบีตั้ของเราเปาโลกลส่าวถซงพระเจด้าวส่าทรงเปป็นพระองคร์นมัตั้น “ผสูด้ทรง
ทดสอบใจของพวกเรา” เนสที่องจากพระเจด้าทรงทดสอบใจทมัตั้งหลาย พระเจด้ากอ็ทรงทราบใจของเปาโล และเปาโล
เรบียกพระองคร์ใหด้ทรงเปป็นพยานวส่าการเทศนาของเขาไมส่ไดด้ถสูกเจสอปนดด้วยความโลภเลย คสากรบีกในทบีที่นบีตั้บส่งบอกถซง
ความละโมบในลมักษณะใด ๆ แตส่หลมัก ๆ แลด้วคสอการโลภเงลินหรสอเพราะเหอ็นแกส่ทรมัพยร์โสโครก ความโลภคสอ
ตมัณหาอยส่างหนซที่งและบส่งบอกถซงความเหอ็นแกส่ตมัว-หรสอการกระทสาทบีที่มยุส่งเนด้นทบีที่ตมัวเอง…ความเหอ็นแกส่ตมัวจนถซงจยุดทบีที่คน
ๆ หนซที่งจะยอมฉด้อโกง (1 ธส. 4:6) แนส่นอนวส่าความโลภในใจของผสูด้รมับใชด้คนหนซที่งของพระเจด้าคงจะนสาเขาเขด้าสสูส่
ความโสมมจากหลายแงส่มยุม

ขด้อ 5 ใหด้หลมักฐานสองชมัตั้นวส่าความกระตสอรสอรด้นของเปาโลทบีที่มบีตส่อพระเจด้านมัตั้นบรลิสยุทธลิธ-ประการแรกคสอ
ภายนอก (จากรลิมฝฟีปากของเขา) และจากนมัตั้นกอ็ภายใน (จากใจของเขา) พระเจด้าทรงทราบใจของเปาโล และ
เปาโลเตอ็มใจทบีที่จะใหด้พระเจด้าทรงเปป็นพยานแกด้ตส่างในเรสที่องความมยุส่งหมายตส่าง ๆ แหส่งหมัวใจและรลิมฝฟีปากของเขา ผสูด้
แตส่งเพลงสดยุดบีกลส่าวถซงคน ๆ หนซที่งทบีที่มบี “รลิมฝฟีปากทบีที่ปป้อยอและสองจลิตสองใจ” (เพลงสดยุดบี 12:2)

ขด้อ 6: “และพวกเรากอ็ไมส่ไดด้แสวงหาสงส่าราศบีจากมนยุษยร์ ทมัตั้งจากพวกทส่าน และจากคนอสที่น ๆ ในเมสที่อพวก
เราจะเปป็นภาระกอ็ไดด้ ในฐานะเปป็นเหลส่าอมัครทสูตของพระครลิสตร์”

 นบีที่เปป็นการสานตส่อของความคลิดในขด้อ 5 เปาโลกสาลมังกลส่าววส่า “พวกเราไมส่ไดด้กสาลมังแสวงหาเกบียรตลิจาก
มนยุษยร์เมสที่อพวกเราไดด้มายมังเมสองเธสะโลนลิกา และพวกเราไมส่ไดด้แสวงหาเกบียรตลิจากพวกทส่านหลมังจากทบีที่พวกเรามา
ถซงแลด้ว หรสอจากผสูด้อสที่นดด้วย” ขณะอยสูส่บนแผส่นดลินโลก โดยกลส่าวแกส่ชนชาตลิของพระองคร์เอง พระเยซสูตรมัสวส่า “ทส่าน



ทมัตั้งหลายจะเชสที่อไดด้อยส่างไร ซซที่งไดด้รมับยศศมักดลิธจากกมันเอง และไมส่แสวงหายศศมักดลิธทบีที่มาจากพระเจด้าเทส่านมัตั้น” (ยอหร์น 
5:44)

เปป็นความจรลิงทบีที่วส่าคนทมัตั้งหลายทบีที่ประกาศขส่าวประเสรลิฐจะตด้องเลบีตั้ยงชบีพโดยขส่าวประเสรลิฐ (1 คร. 9:14) 
แตส่เปาโลปฏลิเสธทบีที่จะเปป็นภาระแกส่ผสูด้คนเหลส่านมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกา ผสูด้คนเหลส่านบีตั้เคยเปป็นพวกนมับถสอภสูตลิผบี (พวก
คนนมับถสอรสูปเคารพ) และหากเปาโลเขด้ามาในชยุมชนของพวกเขาโดยแสดงออกถซงจลิตใจทบีที่วส่าพวกเขาตลิดคด้างเขาใน
เรสที่องการหาเลบีตั้ยงชบีพ ผมกอ็สงสมัยวส่าขส่าวสารของเขาจะถสูกรมับไวด้หรสอไมส่ แนส่นอนวส่ามมันคงถสูกรมับไวด้โดยใจรด้อนรนทบีที่
นด้อยลงเยอะเลย แตส่เขาพลิสสูจนร์ใหด้คนเหลส่านมัตั้นเหอ็นโดยทางประพฤตลิของเขาวส่าเขาไมส่ไดด้กสาลมังเสาะหาคสาสรรเสรลิญ
หรสอผลกสาไรทบีที่เปป็นวมัตถยุจากพวกเขาเลย

ขณะทบีที่เปาโลอยสูส่ในเมสองเธสะโลนลิกา เขาไดด้รมับความชส่วยเหลสอจากเมสองฟฟีลลิปปฟีอยส่างนด้อยสองหนเทส่าทบีที่
ทราบกมัน ซซที่งเขากอ็จดจสาไวด้ดด้วยใจขอบพระคยุณและกลส่าวถซงในจดหมายฝากของเขาถซงครลิสตจมักรนมัตั้น (ฟป. 
4:15,16) ตส่อมาในเมสองโครลินธร์ เขาอนยุญาตใหด้การเรบีที่ยไรทมัตั้งหลายถสูกสส่งไปถซงเขาจากแควด้นมาซลิโดเนบีย (2 คร. 
11:9) แตส่ในตอนตด้นแหส่งการปรนนลิบมัตลิของเขายมังพวกคนตส่างชาตลิ เขาปฏลิเสธทบีที่จะเปป็นภาระ เขาทสางานหนมักโดย
ไมส่รสูด้จมักเหนอ็ดเหนสที่อยดด้วยมสอของเขาเพสที่อจมัดหาอาหารและเสสตั้อผด้าสสาหรมับตมัวเอง และเขาประกาศขส่าวประเสรลิฐ
โดยไมส่คลิดเงลิน ดด้วยความเตอ็มใจ อยส่างไมส่เหอ็นแกส่ตมัว โดยปราศจากความโลภ ในการทสาเชส่นนมัตั้นเขาพลิสสูจนร์ใหด้คน
เหลส่านบีตั้เหอ็นวส่าขส่าวสารของเขาเปป็นความจรลิงอยส่างแทด้จรลิง

ขอพระเจด้าทรงหด้ามผมมลิใหด้พลิพากษาหรสอทสาใหด้ผสูด้ใดเจอ็บเลย-แตส่วมันนบีตั้ผมเกรงวส่าผสูด้รมับใชด้บางคนแสดงออก
ถซงทมัศนคตลิทบีที่โลกตลิดคด้างพวกเขาเรสที่องการหาเลบีตั้ยงชบีพ-ไมส่ใชส่แคส่การหาเลบีตั้ยงชบีพเทส่านมัตั้น แตส่ตด้องใสส่ถาดเงลินประเคน
ใหด้พวกเขาในโบสถร์ตลิดเครสที่องปรมับอากาศดด้วย! เปาโลระมมัดระวมังมาก ๆ-วมันนบีตั้เราอาจกลส่าวหาเขาวส่าเปป็นพวกคลมัที่ง
ศาสนาไปหนส่อย-ในการทบีที่เขาปฏลิเสธทบีที่จะเปป็นภาระแกส่ผสูด้ใด และเขาระมมัดระวมังสยุดขบีดเกรงวส่าทมัศนคตลิของเขาและ
วลิธบีปฏลิบมัตลิตส่าง ๆ แหส่งชบีวลิตจะนสาการตลิเตบียนมาสสูส่ขส่าวประเสรลิฐ ขอพระเจด้าทรงโปรดชส่วยเหลสอเราในฐานะเหลส่า
ผสูด้รมับใชด้ทบีที่จะวางแนวทางงานรมับใชด้ของเราตามแบบอยส่างของชายผสูด้ยลิที่งใหญส่คนนบีตั้ของพระเจด้า

ขด้อ 7: “แตส่พวกเราไดด้อยสูส่ดด้วยความสยุภาพอส่อนโยนในทส่ามกลางพวกทส่าน เหมสอนพบีที่เลบีตั้ยงเลบีตั้ยงดสูลสูก ๆ 
ของตน”

ความหมายอมันลซกซซตั้งของพระคสาขด้อนบีตั้กอ็คสอวส่า เปาโลแสดงออกถซงความรมัก ความอส่อนโยน และความ
ทยุส่มเทของแมส่คนหนซที่งทบีที่มบีตส่อลสูกของเธอ-เพราะวส่าตรงนบีตั้คสาวส่า “พบีที่เลบีตั้ยง” ไปไกลกวส่าพบีที่เลบีตั้ยงทบีที่รมับจด้างหรสอผสูด้ดสูแลเดอ็ก
คนหนซที่ง มมันเปป็นภาพของทารกนด้อยในอด้อมอกของแมส่ เปาโลกสาลมังระบายออกมาจากใจของตนความรสูด้สซกแบบ
เดบียวกมับทบีที่พระเยซสูทรงแสดงออกตอนทบีที่พระองคร์ทรงรด้องไหด้เพสที่อนครบรลิสยุทธลิธนมัตั้น: “โอ เยรสูซาเลอ็ม ๆ เจด้าผสูด้ทบีที่ฆส่า
บรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวด้างคนทมัตั้งหลายซซที่งถสูกสส่งมายมังพวกเจด้า เราใครส่จะรวบรวมลสูก ๆ ของเจด้าไวด้
เนสอง ๆ เหมสอนแมส่ไกส่กกลสูก ๆ ของมมันใหด้อยสูส่ใตด้ปฟีกของมมัน…” (มธ. 23:37)

เปาโลไมส่ไดด้หมายความวส่าเขาปะปนกมับเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกาแบบเดอ็กทารก โดยพสูดจาภาษา
ทารก…ไมส่ใชส่เลยครมับ! เขากสาลมังแสดงออกในทบีที่นบีตั้ถซงความรมัก ความทยุส่มเท และความนยุส่มนวลของแมส่คนหนซที่งทบีที่มบีตส่อ
ลสูกนด้อยของเธอ เปาโลกอ็แสดงความนยุส่มนวล ความกรยุณา และความรมักเชส่นนมัตั้นเลยตส่อลสูก ๆ ฝป่ายวลิญญาณของ



ตน…ลสูก ๆ ผสูด้ซซที่งเขา “ไดด้ใหด้กสาเนลิดโดยทางขส่าวประเสรลิฐ”
ขด้อ 8: “ดมังนมัตั้น เมสที่อพวกเรามบีความปรารถนาเนสที่องดด้วยความรมักทบีที่มบีตส่อพวกทส่านแลด้ว พวกเราจซงพรด้อมทบีที่

จะแบส่งปปันแกส่พวกทส่าน มลิใชส่เพบียงแตส่ขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าเทส่านมัตั้น แตส่จลิตใจของพวกเราเองดด้วย เพราะพวก
ทส่านเปป็นทบีที่รมักของพวกเรา”

คสากรบีกคสาเดบียวทบีที่ถสูกใชด้สสาหรมับวลบี “มบีความปรารถนาเนสที่องดด้วยความรมัก” มบีความหมายทบีที่ลซกซซตั้งแบบยาก
จะพบเจอ มมันบส่งบอกถซงความรมักของแมส่ทบีที่ถวลิลหาลสูกนด้อยของตน มมันบส่งบอกถซงความรมักอมันลซกซซตั้งในแบบทบีที่คน
เปป็นแมส่เทส่านมัตั้นทบีที่จะรสูด้จมักบนแผส่นดลินโลกนบีตั้ เปาโลรมักผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาในแบบทบีที่เขาคงยลินดบีทบีที่จะ
สละชบีวลิตของตนใหด้แกส่พวกเขาหากทสาไดด้

ในโรม 9:1-3 เปาโลกลส่าววส่าเขาเตอ็มใจทบีที่จะถสูกสาปแชส่งใหด้ตมัดขาดจากพระครลิสตร์หากวส่านมัที่นจะชส่วยพบีที่นด้อง
ของเขาในฝป่ายเนสตั้อหนมังใหด้รอดไดด้ เปาโล สลิลาส และทลิโมธบีไมส่เพบียงเตอ็มใจทบีที่จะสละตมัวเองใหด้แกส่ชาวเธสะโลนลิกา
เหลส่านมัตั้น-แตส่พวกเขาสละชบีวลิตของตนใหด้แกส่คนเหลส่านมัตั้นจรลิง ๆ เหมสอนอยส่างแมส่คนหนซที่งบสารยุงเลบีตั้ยงลสูกนด้อยของเธอ
จากชบีวลิตของเธอเอง เปาโลเสบียสละความปรารถนาสส่วนตมัวทยุกอยส่าง ความสนใจและเปป้าหมายสส่วนตมัวทยุกอยส่าง
เพราะเหอ็นแกส่เหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกา เขากลส่าววส่า “แตส่สลิที่งใดทบีที่เคยเปป็นคยุณประโยชนร์แกส่ขด้าพเจด้า สลิที่งเหลส่า
นมัตั้นขด้าพเจด้ากอ็ถสอวส่าไรด้ประโยชนร์แลด้วเพสที่อเหอ็นแกส่พระครลิสตร์” (ฟป. 3:7) เปาโลอยุทลิศตนเพสที่ออยุดมการณร์แหส่งขส่าว
ประเสรลิฐ-จลิตใจ วลิญญาณ และรส่างกาย เขาเตอ็มใจทบีที่จะเสบีที่ยงชบีวลิตของตนเพสที่อผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้น เขาเตอ็มใจทบีที่จะไปจน
สยุดขบีดจสากมัด (โดยไมส่ออมชอมขส่าวประเสรลิฐ) เพสที่อชนะผสูด้คนมาถซงพระเจด้าและชส่วยเหลสอคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาไดด้ชนะ
มาแลด้ว เขาสามารถกลส่าวจากใจของตนไดด้วส่า “ใชส่แลด้ว และถด้าขด้าพเจด้าตด้องถสูกเทถวายบนเครสที่องบสูชาและการ
ปรนนลิบมัตลิแหส่งความเชสที่อของพวกทส่าน ขด้าพเจด้ากอ็มบีความรส่าเรลิงยลินดบี และปฟีตลิยลินดบีพรด้อมกมับพวกทส่านทยุกคน” (ฟป.
 2:17)

เปาโลกลส่าวแกส่ชาวโครลินธร์เหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่รสูด้จมักขอบพระคยุณ มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายโลกและชอบแตกแยกวส่า “และ
ขด้าพเจด้ามบีความยลินดบีเปป็นอมันมากทบีที่จะเสบียและสละแรงจนหมดเพสที่อพวกทส่าน ถซงแมด้วส่าขด้าพเจด้ายลิที่งรมักพวกทส่านมาก
ขซตั้นเทส่าไร ขด้าพเจด้ากอ็ยลิที่งไดด้รมับความรมักนด้อยลงเทส่านมัตั้น” (2 คร. 12:15) นมัที่นเปป็นหนทางเดบียวทบีที่ผสูด้รมับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงคน
หนซที่งจะสามารถถส่ายทอดขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าไดด้ เขาตด้องมอบถวายหมัวใจและจลิตวลิญญาณของเขาเองพรด้อม
กมับขส่าวประเสรลิฐทบีที่เขาประกาศ! การถส่ายทอดขส่าวประเสรลิฐในจลิตวลิญญาณทบีที่ถสูกตด้องคสอการปฏลิบมัตลิตามแบบอยส่าง
ทบีที่พระเจด้าของเราทรงวางไวด้แลด้ว “ผสูด้มลิไดด้ทรงหวงพระบยุตรของพระองคร์เอง แตส่ไดด้โปรดประทานพระบยุตรนมัตั้นไวด้
เพสที่อพวกเราทยุกคน” (รม. 8:32) และจลิตวลิญญาณของพระบยุตร พระครลิสตร์และพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของเรา ผสูด้ไดด้
ประทานพระองคร์เองเพสที่อเรา (กท. 1:4; 2:20) พระเยซสูทรงเปป็นผสูด้ทบีที่ไดด้วางแบบอยส่างนมัตั้นสสาหรมับผสูด้รมับใชด้แหส่งขส่าว
ประเสรลิฐทยุกคน พระองคร์ “ไดด้เทจลิตวลิญญาณของพระองคร์ออกจนถซงความมรณา” (อลิสยาหร์ 53:12)

ขด้อ 8 ปปิดทด้ายดด้วย “เพราะพวกทส่านเปป็นทบีที่รมักของพวกเรา” นบีที่เปป็นคสากรบีกเดบียวกมันกมับทบีที่ถสูกใชด้สสาหรมับ 
“ทบีที่รมัก” ซซที่งบส่อยครมัตั้งถสูกใชด้กมับพระครลิสตร์ในขส่าวประเสรลิฐทมัตั้งสบีที่เลส่มโดยพระเจด้าพระบลิดา-เชส่นตอนทบีที่พระองคร์ตรมัสวส่า 
“บยุตรทบีที่รมักของเรา” มมันเปป็นคสาเดบียวกมับทบีที่ถสูกใชด้ในเอเฟซมัส 1:6 เชส่นกมัน: “เปป็นทบีที่ชอบพระทมัยในผสูด้ทรงเปป็นทบีที่รมัก
นมัตั้น” เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาไดด้รมับความรมักอยส่างมากในใจของเปาโลในแบบทบีที่นด้อยคนนมักเคยรสูด้จมัก-แมด้



กระทมัที่งในงานรมับใชด้นมัตั้น พวกเขาเปป็นผสูด้คนทบีที่นส่ารมัก เปป็นทบีที่รมักยลิที่งตส่อใจของเขา เขารมักพวกเขาดด้วยความรมักแบบทบีที่แมส่
แสดงตส่อลสูกนด้อยแรกเกลิดของเธอ

ขด้อ 9: “เพราะพวกทส่านกอ็จสาไดด้ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ถซงการทสางานหนมักและการตรากตรสาทสางานของพวก
เรา โดยไดด้ทสางานหนมักทมัตั้งกลางคสนและกลางวมัน เพราะวส่าพวกเราไมส่อยากเปป็นภาระแกส่ผสูด้หนซที่งผสูด้ใดในพวกทส่าน 
พวกเราจซงไดด้ประกาศขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าแกส่พวกทส่าน”

ในบททบีที่ 1:3 เปาโลพสูดถซงความซาบซซตั้งใจของตนสสาหรมับกลิจการแหส่งความเชสที่อและการงานหนมักแหส่ง
ความรมักซซที่งถสูกกระทสาโดยผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกา พวกเขากสาลมังเดลินตามรอยเขาเหมสอนกมับทบีที่เขาไดด้วางแบบอยส่าง
ไวด้ตส่อหนด้าพวกเขาแลด้ว โดยเดลินตามรอยพระบาทของพระเยซสูเจด้า เปาโลไดด้แสดงออกถซงชบีวลิตแหส่งความเชสที่อและ
ความรมักอมันบรลิสยุทธลิธ และพวกเขาดสาเนลินตามแบบอยส่างของเขา

เปาโลเสรลิม “การตรากตรสา” เขด้ากมับ “การทสางานหนมัก” ในพระคสาขด้อนบีตั้ จงหมายเหตยุ 2 เธสะโลนลิกา 
3:8 และ 9 เชส่นกมัน ในทมัตั้งสองแหส่งเขากสาลมังกลส่าวถซงการทสางานหนมักดด้วยมสอ เปาโลไดด้ทสางานหนมักและตรากตรสา
ในทส่ามกลางพวกเขาเพสที่อจมัดหาอาหารและเลบีตั้ยงชบีพตมัวเอง เขาเปป็นชส่างทสาเตอ็นทร์ (กลิจการ 18:3) เพราะวส่าในสมมัย
ของเปาโลยลิวทยุกคนทบีที่เปป็นพส่อ-แมด้แตส่คนทบีที่มมัที่งมบีทบีที่สยุด-กอ็สอนลสูกชายของตนใหด้ประกอบอาชบีพบางอยส่าง เพสที่อปป้องกมัน
ความยากจนและความเกบียจครด้าน พวกยลิวรมักลสูก ๆ ของตนดด้วยความทยุส่มเทยลิที่งนมัก และดสูเหมสอนวส่าพวกลสูกชาย
กอ็ไดด้รมับความรมักมากยลิที่งกวส่าพวกลสูกสาวเสบียอบีก ลสูกชายเหลส่านมัตั้นไดด้เปรบียบตรงทบีที่พวกเขาไดด้รมับการสอนอาชบีพบาง
อยส่าง และเปาโลเปป็นชส่างทสาเตอ็นทร์

ในสมมัยของเปาโลเตอ็นทร์ถสูกทสาจากผด้าขนแพะ และนบีที่เปป็นงานทบีที่หนมักมาก-ซซที่งแตกตส่างเยอะเลยจากการทสา
เตอ็นทร์สมมัยนบีตั้ เตอ็นทร์ของเราทสาจากผด้าใบทบีที่ถสูกเยอ็บตลิดกมันโดยใชด้เครสที่องจมักรไฟฟป้า แตส่เปาโลเยอ็บผด้าขนแพะดด้วยมสอ 
และมมันเปป็นงานทบีที่ยาก นส่าเบสที่อ และไมส่มบีคส่าตอบแทนงาม ผมไมส่สงสมัยเลยวส่ามสอของเปาโลหยาบและดด้านเพราะ
การทสางานหนมักเชส่นนมัตั้น (กลิจการ 20:34) แตส่โดยการทสางานเชส่นนบีตั้เขาไดด้จมัดหาใหด้ตมัวเองสลิที่งจสาเปป็นเหลส่านมัตั้นแหส่ง
ชบีวลิตและหลบีกเลบีที่ยงการเปป็นภาระแกส่ครลิสตจมักรอายยุนด้อยเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาไดด้กส่อตมัตั้งและทบีที่เขาไดด้ปรนนลิบมัตลิในระหวส่าง
วมันเหลส่านมัตั้นแหส่งการสมัญจรบนโลกนบีตั้ของเขา ดมังนมัตั้นเขาจซงชส่วยใหด้ตมัวเองรอดพด้นจากคสาวลิจารณร์ทบีที่รด้ายกาจมากมาย
เนสที่องจากเขาไดด้หาเลบีตั้ยงชบีพตมัวเองจรลิง ๆ และไมส่ไดด้รมับสลิที่งใดจากครลิสตจมักรอายยุนด้อยเหลส่านมัตั้นเลย ตส่อมาเขารมับของ
ฝากจากชาวฟฟีลลิปปฟี แตส่ผมแนส่ใจวส่าเขารสูด้จมักครลิสตจมักรนมัตั้นและเหลส่าสมาชลิกของมมันดบีพอทบีที่จะทราบวส่าถด้าเขาไมส่รมับ
ของฝากของพวกเขา เขากอ็คงทสารด้ายจลิตใจพวกเขาโดยการปฏลิเสธของเขา จงตมัตั้งใจศซกษา 1 โครลินธร์ 9:1-19; 2 
โครลินธร์ 11:7-12; ฟฟีลลิปปฟี 4:10-20 และกลิจการ 20:33-35 

ในพระคสาขด้อนบีตั้เปาโลใชด้คสาสรรพนามพหสูพจนร์ “ของพวกเรา” และ “พวกเรา” อมันเปป็นการบส่งบอกวส่าสลิ
ลาสและทลิโมธบีถสูกรวมเขด้าไวด้ดด้วย มมันไมส่ไดด้หมายความวส่าผสูด้รมับใชด้สองคนนบีตั้เปป็นชส่างทสาเตอ็นทร์ แตส่พวกเขามบีวลิธบีอสที่นใน
การหาเลบีตั้ยงชบีพอยส่างแนส่นอน ในกลิจการ 20:34 เปาโลพสูดถซง “มสอเหลส่านบีตั้” ซซที่งหมายถซงมสอของเขาทบีที่จมัดหา “สลิที่งทบีที่
จสาเปป็นสสาหรมับตมัวขด้าพเจด้า และสสาหรมับคนทมัตั้งหลายทบีที่ไดด้อยสูส่กมับขด้าพเจด้า” ดมังนมัตั้นเปาโลจซงนส่าจะเลบีตั้ยงชบีพไมส่เพบียงตมัว
เองผส่านทางการทสาเตอ็นทร์เทส่านมัตั้น แตส่วส่าเขาอาจชส่วยเหลสอในการหาเลบีตั้ยงชบีพของสลิลาสและทลิโมธบีดด้วย

“...โดยไดด้ทสางานหนมักทมัตั้งกลางคสนและกลางวมัน” คงจะบส่งบอกวส่าเปาโลนส่าจะเทศนาและสมัที่งสอนตลอด



ชส่วงกลางวมัน และจากนมัตั้นกอ็ทสางานตส่อไปจนดซกดสที่นโดยเปป็นชส่างทสาเตอ็นทร์
“...เพราะวส่าพวกเราไมส่อยากเปป็นภาระแกส่ผสูด้หนซที่งผสูด้ใดในพวกทส่าน” สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวตรงนบีตั้จรลิง ๆ 

แลด้วคสอนบีที่: “ขด้าพเจด้าไมส่อยากเปป็นภาระแกส่ผสูด้ใดในพวกทส่าน ดมังนมัตั้น ในชส่วงกลางวมันขด้าพเจด้าจซงไดด้เทศนาแกส่พวก
ทส่านและสมัที่งสอนพวกทส่านเกบีที่ยวกมับสลิที่งตส่าง ๆ ของพระวลิญญาณ และจากนมัตั้น เกรงวส่าขด้าพเจด้าจะเปป็นภาระแกส่พวก
ทส่านหรสอเกรงวส่าพวกทส่านจะรสูด้สซกวส่าขด้าพเจด้าไดด้มาหาพวกทส่านเพสที่อผลกสาไรทางวมัตถยุ ขด้าพเจด้าจซงไดด้หาเลบีตั้ยงชบีพตมัว
เองโดยการทสางานหนมักดด้วยมสอของขด้าพเจด้าเองในชส่วงกลางคสน”

เปาโลไมส่ไดด้หาเลบีตั้ยงชบีพตมัวเองโดยมบีใจทบีที่อลิจฉาหรสอมบีทมัศนคตลิทบีที่วส่า “ขด้าพเจด้าจะแสดงใหด้พวกทส่านเหอ็น”! 
ไมส่ใชส่เลยครมับ! เขาเลบีตั้ยงชบีพตมัวเองเพราะเขามบีความรมักอมันลซกซซตั้งเชส่นนมัตั้นใหด้แกส่ครลิสเตบียนเหลส่านบีตั้และอยากมบีอลิทธลิพล
ตส่อพวกเขาจนสยุดทางในพระวลิญญาณ โดยสมัที่งสอนพวกเขาในขส่าวประเสรลิฐและไมส่ยอมใหด้สลิที่งใดมาขมัดขวางการ
เจรลิญเตลิบโตฝป่ายวลิญญาณของพวกเขา เปาโลคส่อนขด้างแตกตส่างจากผสูด้รมับใชด้บางคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ถสูกพรรณนาในเอเส
เคบียล 34:3 วส่าเปป็นพวกผสูด้เลบีตั้ยงแกะปลอมผสูด้ซซที่ง “รมับประทานไขมมัน และพวกเจด้าคลยุมตมัวดด้วยขนแกะ พวกเจด้าฆส่า
บรรดาแกะตมัวอด้วน ๆ แตส่พวกเจด้ากอ็ไมส่เลบีตั้ยงดสูฝสูงแกะ”

เปป็นไปไดด้วส่าผสูด้เชสที่อสส่วนใหญส่เหลส่านมัตั้นในครลิสตจมักรชาวเธสะโลนลิกาเปป็นคนยากจนมาก ๆ ในครลิสตจมักรทบีที่
เมสองฟฟีลลิปปฟีเรารสูด้วส่านางลลิเดบียเปป็นแมส่คด้าทบีที่คด้าขายผด้าสบีมส่วงและผด้าปป่านเนสตั้อละเอบียด-วมัสดยุทบีที่ถสูกสวมใสส่ในสมมัยนมัตั้นโดย
เหลส่ากษมัตรลิยร์และชนชมัตั้นสสูงเทส่านมัตั้น นบีที่คงจะบส่งบอกวส่านางลลิเดบียเปป็นผสูด้หญลิงมบีฐานะคนหนซที่ง และนส่าจะมบีคนอสที่น ๆ ใน
ครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่มบีฐานะดบีเชส่นกมัน ดมังนมัตั้นเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองฟฟีลลิปปฟีจซงสามารถสส่งของมาชส่วยเหลสอเปาโลไดด้ “หลาย
ครมัตั้งหลายหน” (ฟป. 4:15,16)

ครลิสตจมักรในเมสองเธสะโลนลิกามาประชยุมกมันในบด้านของยาโสน แตส่เราไมส่ถสูกบอกวส่าเขาเปป็นเจด้าของบด้าน
ของเขาหรสอไมส่ มมันอาจเปป็นบด้านหลมังหนซที่งทบีที่เปป็นของเจด้าของทาสหรสอเจด้าของทบีที่ดลินคนหนซที่ง มมันอาจเปป็นไปไดด้เชส่น
กมันวส่ายาโสนมบีเงลินมากพอทบีที่จะเปป็นเจด้าของบด้านของตน และวส่านมัที่นเปป็นเหตยุผลทบีที่เขาเชลิญครลิสตจมักรมาประชยุมกมันทบีที่
นมัที่น (กลิจการ 17:5-9) เราทราบวส่ามบีผสูด้หญลิงหลายคนในครลิสตจมักรทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา และถซงแมด้มบีอบีกหลายคน
อยส่างแนส่นอนในทบีที่ประชยุมทด้องถลิที่นนมัตั้น มมันกอ็เปป็นครลิสตจมักรหนซที่งทบีที่ยากจน-จากสลิที่งทบีที่บส่งชบีตั้ทมัตั้งหมด ดมังนมัตั้นเปาโลจซงไดด้
ทสาทบีที่นบีที่เหมสอนอยส่างทบีที่เขาทสาในเวลาตส่อมาทบีที่เมสองโครลินธร์: “ประกาศขส่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์โดยไมส่คลิดคส่า” (1 
คร. 9:18) เปาโลประกาศขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้า-เขาปป่าวประกาศขส่าวดบีทบีที่วส่าพระเยซสูไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพสที่อ
รมับโทษบาปของคนทมัตั้งโลก-โดยไมส่คลิดคส่าและไมส่คลิดราคา

ในขด้อ 2 ของบทนบีตั้เปาโลกลส่าวถซง “ขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้า” จากนมัตั้นในขด้อ 4 เขากลส่าววส่า “พระเจด้า
ไดด้ทรงอนยุญาตทบีที่จะมอบขส่าวประเสรลิฐไวด้กมับพวกเรา” ในขด้อ 8 เขากลส่าววส่า “พวกเราจซงพรด้อมทบีที่จะแบส่งปปันแกส่
พวกทส่าน มลิใชส่เพบียงแตส่ขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าเทส่านมัตั้น แตส่จลิตใจของพวกเราเองดด้วย” จซงเปป็นการกลส่าวถซงขส่าว
ประเสรลิฐของพระเจด้าสามครมัตั้งในบทเดบียว ในขด้อ 2 เขาบอกเปป็นนมัยถซงความยลิที่งใหญส่ของงานรมับใชด้ทบีที่พระเจด้าไดด้
ทรงฝากไวด้กมับเขา ในขด้อ 9 เมสที่อเขากลส่าวถซง “ขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้า” เขากอ็กสาลมังเตสอนความจสาเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่
เมสองเธสะโลนลิกาใหด้ระลซกถซงความยลิที่งใหญส่ของขส่าวประเสรลิฐทบีที่ทรงโปรดประทานแกส่พวกเขา-ขส่าวประเสรลิฐทบีที่พวก
เขาไดด้รมับไวด้แลด้วซซที่งไดด้หมันพวกเขามาหาพระเจด้าจากพวกรสูปเคารพ เพสที่อรมับใชด้พระเจด้าเทบีที่ยงแทด้และทรงพระชนมร์



อยสูส่และเพสที่อรอคอยพระบยุตรของพระองคร์จากสวรรคร์ เปาโลมบีขส่าวสารหนซที่งเดบียว: ขส่าวประเสรลิฐทบีที่วส่าพระเจด้าทรง
รมักคนบาปทมัตั้งหลายเชส่นนมัตั้นจนพระองคร์ไดด้ประทานพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ โดยทรงอนยุญาต
ใหด้พระเยซสูสลิตั้นพระชนมร์ พระองคร์ทรงถสูกฝปังและถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้น “ตามทบีที่เขบียนไวด้ในพระคมัมภบีรร์” เพสที่อเราจะไดด้รมับ
ความรอดโดยทางขส่าวประเสรลิฐนมัตั้นซซที่งเปป็นฤทธลิธเดชของพระเจด้าไปสสูส่ความรอดแกส่ทยุกคนทบีที่เชสที่อ-แกส่ยลิวกส่อน จากนมัตั้น
จซงแกส่คนตส่างชาตลิ (รม. 1:16)

ขด้อ 10: “พวกทส่านเปป็นพยาน และพระเจด้าทรงเปป็นพยานดด้วยวส่า พวกเราไดด้ประพฤตลิตมัวอยส่างบรลิสยุทธลิธ 
และเทบีที่ยงธรรม และปราศจากขด้อตสาหนลิในทส่ามกลางพวกทส่านทบีที่เชสที่อ”

ถด้าคยุณจะตมัตั้งใจหมายเหตยุการใชด้คสาของคสากลส่าวทมัตั้งหลายของเปาโลเกบีที่ยวกมับตมัวเขาเองในฐานะผสูด้เชสที่อคน
หนซที่ง เขาไมส่เคยแสดงออกถซงการคลิดวส่าตมัวเองชอบธรรมหรสอจลิตใจทบีที่มองวส่าตมัวเองดบีกวส่าคนอสที่นเลย จงหมายเหตยุวส่า
ในขด้อ 10 เขากลส่าววส่า “พวกทส่านเปป็นพยาน” และจากนมัตั้นเขารมับประกมันพวกเขาวส่าพระเจด้ากอ็ทรงเปป็นพยานของ
เขาเชส่นกมัน ครลิสเตบียนเหลส่านมัตั้นไมส่เพบียงเฝป้าดสูการดสาเนลินชบีวลิตประจสาวมันของเขาในทส่ามกลางพวกเขา แตส่พระเจด้า
ทรงเปป็นพยานทยุกความเคลสที่อนไหวทบีที่เขากระทสาเชส่นกมัน ในบทเดบียวกมันนมัตั้น ในขด้อ 5 เขาพสูดถซงพยานของมนยุษยร์
(มนยุษยร์มองดสูทบีที่รสูปลมักษณร์ภายนอก) แตส่เขากลส่าวถซงพยานของพระเจด้า (ผสูด้ทรงมองดสูทบีที่หมัวใจ) เชส่นกมัน ดมังนมัตั้นสอง
ครมัตั้งในบทนบีตั้เปาโลจซงเรบียกผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาและพระเจด้าผสูด้ทรงฤทธลิธอสานาจสลิทธลิธขาดสสูงสยุดแหส่ง
สวรรคร์ใหด้เปป็นพยานเกบีที่ยวกมับทางประพฤตลิของเขาในเมสองนมัตั้น

ขอพระเจด้าทรงมบีพระเมตตาตส่อเราทมัตั้งหลายวมันนบีตั้ทบีที่เปป็นผสูด้รมับใชด้แหส่งขส่าวประเสรลิฐ ถด้าเราไมส่ดสาเนลินชบีวลิตทบีที่
ปราศจากคสาตลิเตบียน-ชบีวลิตทบีที่ไรด้ตสาหนลิ โดยวางแบบอยส่างแหส่งความบรลิสยุทธลิธตส่อหนด้าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เราปรนนลิบมัตลิ! 
เปาโลกลส่าวแกส่ครลิสตจมักรนมัตั้นวส่า “พวกทส่านเปป็นพยานถซงชบีวลิตแหส่งความบรลิสยุทธลิธและความชอบธรรมทบีที่พวกเราไดด้
ดสาเนลินตส่อหนด้าพวกทส่าน ถซงการทบีที่พวกเราไดด้ดสาเนลินชบีวลิตและประพฤตลิตนอยส่างไรด้ตสาหนลิ (ไมส่ใชส่ไรด้บาป แตส่
ปราศจากตสาหนลิ) พวกทส่านไดด้เฝป้าสมังเกตการดสาเนลินชบีวลิตทบีที่ไรด้ตสาหนลิของพวกเราวมันแลด้ววมันเลส่า”

“ปราศจากความบรลิสยุทธลิธไมส่มบีมนยุษยร์คนใดจะไดด้เหอ็นพระเจด้า” (ฮบ. 12:14) ความบรลิสยุทธลิธทบีที่ถสูกกลส่าวถซง
ในทบีที่นบีตั้ตด้องมาจากพระเจด้าโดยทางพระโลหลิตทบีที่ชสาระใจของผสูด้เชสที่อคนนมัตั้น ไมส่มบีผสูด้ใดสามารถ (โดยเรบีที่ยวแรงหรสอการ
ดสาเนลินชบีวลิตอมันถสูกตด้องของเขาเอง) กส่อใหด้เกลิดความบรลิสยุทธลิธทบีที่จะอนยุญาตใหด้เขาไดด้เขด้าเฝป้าพระเจด้าผสูด้บรลิสยุทธลิธไดด้ 
ความบรลิสยุทธลิธเชส่นนมัตั้นมาโดยทางพระโลหลิตทบีที่หลมัที่งรลินของพระเยซสูเทส่านมัตั้น พระครลิสตร์ทรงถสูกทสาใหด้เปป็นสตลิปปัญญา 
ความชอบธรรม การแยกตมัตั้งใหด้บรลิสยุทธลิธ และการไถส่สสาหรมับเรา-และปราศจากพระเยซสูเรากอ็จะไมส่มบีทางไดด้ยสนตส่อ
พระพมักตรร์ของพระเจด้าเพสที่อจะไดด้ยลินพระองคร์ตรมัสวส่า “ดบีแลด้ว” 

หนมังสสอศมัพทร์ภาษากรบีกกลส่าววส่า “คสาวส่า ‘บรลิสยุทธลิธ’ ในขด้อ 10 ไมส่ใชส่คสาปกตลิในภาคพมันธสมัญญาใหมส่
สสาหรมับความหมายวส่าบรลิสยุทธลิธ-ฮากบีออส นมัที่นคสอ วลิสยุทธลิชน ความเปป็นวลิสยุทธลิชนนบีตั้ไมส่ใชส่สลิที่งทบีที่บรรลยุไปถซง มมันคสอ
สภาวะหนซที่งซซที่งในนมัตั้นพระเจด้าในพระคยุณทรงเรบียกมนยุษยร์ทมัตั้งหลาย” นมัที่นคสอพระคยุณทบีที่ถสูกถส่ายทอดใหด้ และบส่งบอก
ถซงความสมัมพมันธร์ตส่อพระเจด้า แตส่คสาทบีที่ถสูกใชด้ตรงนบีตั้สสาหรมับ “บรลิสยุทธลิธ” คสอ ฮอซบีที่โอส และหนมังสสอศมัพทร์นมัตั้นใหด้คสานลิยาม
นบีตั้วส่า “บรลิสยุทธลิธจากทางประพฤตลิทบีที่ชมัที่วรด้าย และใน 1 เธสะโลนลิกา 2:10 ถสูกใชด้เพสที่อหมายถซงทางประพฤตลิของอมัคร
ทสูตทส่านนมัตั้นและเหลส่าเพสที่อนมลิชชมันนารบีของเขา”



ความบรลิสยุทธลิธ (ชายทบีที่บรลิสยุทธลิธนมัตั้น) เกบีที่ยวขด้องกมับการชสาระแยกตมัตั้งไวด้ทมัตั้งหลาย แตส่คนชอบธรรมนมัตั้น
เกบีที่ยวขด้องกมับหนด้าทบีที่ตส่าง ๆ ของชบีวลิต หนด้าทบีที่ซซที่งเกบีที่ยวขด้องกมับพระเจด้าและความชอบธรรมเปป็นสลิที่งศมักดลิธสลิทธลิธ การ
รมักษาตมัวใหด้บรลิสยุทธลิธนมัตั้นเปป็นหนด้าทบีที่! ทมัตั้งสองสลิที่งนบีตั้ครอบคลยุมสาขาทมัตั้งหมดของทางประพฤตลิแบบครลิสเตบียนในสส่วนทบีที่
เกบีที่ยวขด้องกมับผสูด้เชสที่อขณะเดลินทางอยสูส่บนโลกนบีตั้ 1 เธสะโลนลิกา 3:13: “เพสที่อในทบีที่สยุด พระองคร์จะทรงใหด้ใจของพวก
ทส่านตมัตั้งมมัที่นคงอยสูส่อยส่างไรด้ตสาหนลิในความบรลิสยุทธลิธ ตส่อพระพมักตรร์พระเจด้าคสอพระบลิดาของพวกเรา ในการเสดอ็จมา
ของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเราพรด้อมกมับวลิสยุทธลิชนทมัตั้งปวงของพระองคร์” 1 เธสะโลนลิกา 5:23: 
“และขอพระเจด้าแหส่งสมันตลิสยุของคร์นมัตั้นทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้เปป็นคนบรลิสยุทธลิธหมดจด และขด้าพเจด้าอธลิษฐานตส่อพระเจด้า
ใหด้ทรงรมักษาทมัตั้งวลิญญาณ จลิตใจและรส่างกายของพวกทส่านไวด้ใหด้ไรด้ทบีที่ตลิ จนถซงการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์องคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” คนทบีที่ไรด้ตสาหนลิมบีตราประทมับแหส่งการอนยุมมัตลิจากทมัตั้งพระเจด้าและมนยุษยร์ 

ขด้อ 11: “ตามทบีที่พวกทส่านทราบแลด้ววส่า พวกเราไดด้เตสอนสตลิ และปลอบใจและกสาชมับพวกทส่านทยุกคน 
เหมสอนอยส่างบลิดากระทสาตส่อบยุตรทมัตั้งหลายของตน”

ในขด้อ 7 เปาโลเปรบียบเทบียบตมัวเองกมับพบีที่เลบีตั้ยงทบีที่เปป็นเหมสอนแมส่-นยุส่มนวล อส่อนโยน รมักใครส่ กรยุณา ใสส่ใจ
ดสูแล อดทนนาน แตส่บมัดนบีตั้เขากลส่าวถซงตมัวเองวส่าปฏลิบมัตลิกมับชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นดมัที่งพส่อคนหนซที่งปฏลิบมัตลิกมับลสูก ๆ 
ของตน-ซซที่งบส่งบอกถซงพละกสาลมัง คสาปรซกษา ความสมัตยร์ซสที่อ และอากมัปกลิรลิยาแบบลสูกผสูด้ชาย ใน 1 โครลินธร์ 4:14-21 
เขาใหด้ขส่าวสารทบีที่แตกตส่างออกไปซซที่งเปป็นคสาเตสอนสตลิ โดยเขบียนถซงบยุตรทมัตั้งหลายของเขาในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า-ไมส่ใชส่
เพสที่อทสาใหด้พวกเขาอมับอาย แตส่เพสที่อเตสอนพวกเขาตส่างหาก จงตมัตั้งใจอส่านขด้อพระคสาเหลส่านมัตั้น

ขณะทบีที่ขส่าวสารของเปาโลถซงเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาเปป็นขส่าวสารแหส่งการปลอบโยน มมันกอ็เปป็น
ขส่าวสารแหส่งการเตสอนสตลิเชส่นกมัน เหลส่าผสูด้เชสที่อในครลิสตจมักรทบีที่นมัที่นกสาลมังทนทยุกขร์กมับการขส่มเหงและการทดลองหลาย
อยส่าง และเปาโลปรารถนาทบีที่จะสส่งขส่าวสารทบีที่พวกเขาตด้องการมากทบีที่สยุดไปถซงพวกเขา-ขส่าวสารทบีที่จะหนยุนใจพวก
เขาและนสาพาพวกเขาเขด้าสสูส่ประสบการณร์อมันลตั้สาลซกมากขซตั้นในชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณของพวกเขา

คสากลส่าวทบีที่วส่า “พวกทส่านทยุกคน” ในภาษากรบีกอส่านวส่า “แตส่ละคน” ซซที่งบส่งบอกถซงความรมักอมันลซกลตั้สาของ
เปาโลทบีที่มบีตส่อแตส่ละคน อส่าน 2 เธสะโลนลิกา 1:3 และกลิจการ 20:20 คสาอธลิษฐานของผมวมันนบีตั้คสอ “โอ ขด้าแตส่
พระเจด้า ขอทรงโปรดประทานแกส่พวกเราศลิษยาภลิบาลจสานวนมากขซตั้นทบีที่มบีความรมักตส่อครลิสตจมักรเหมสอนกมับทบีที่
เปาโลมบีตส่อครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นทบีที่พระเจด้าทรงใชด้เขาเพสที่อกส่อตมัตั้ง!”

ขด้อ 12: “วส่าพวกทส่านควรดสาเนลินอยส่างสมควรตส่อพระเจด้า ผสูด้ไดด้ทรงเรบียกพวกทส่านมาสสูส่อาณาจมักรและ
สงส่าราศบีของพระองคร์”

“ดสาเนลิน” เปป็นคสาหรสอภาพเปรบียบแบบฮบีบรสูทบีที่พบบส่อยมากซซที่งบส่งบอกถซงทางประพฤตลิแหส่งการดสาเนลิน
ชบีวลิตประจสาวมัน เปาโลสส่งมอบขส่าวสารของพระเจด้าแกส่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นซซที่งเกบีที่ยวขด้องกมับการดสาเนลินของผสูด้
เชสที่อแทด้คนหนซที่ง ในบทเดบียวกมันของเรา ขด้อ 2 และ 9 เปาโลเตสอนความจสาผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นเกบีที่ยวกมับการถสูกขส่มเหง
และการทนทยุกขร์ของเขาเองเพสที่อขส่าวประเสรลิฐ และเตสอนสตลิพวกเขาใหด้ดสาเนลินตามอยส่างเขาเหมสอนกมับทบีที่เขา
ดสาเนลินตามรอยพระบาทของพระเยซสู เขาเตสอนความจสาพวกเขาวส่าเนสที่องจากพวกเขาไดด้หมันมาหาพระเจด้าผสูด้ทรง
พระชนมร์อยสูส่จากบรรดารสูปเคารพทบีที่ตายแลด้วของพวกเขา บมัดนบีตั้พวกเขาจซงตด้องดสาเนลินอยส่างสมควรตส่อพระเจด้า



เทบีที่ยงแทด้และทรงพระชนมร์อยสูส่องคร์นมัตั้น พวกเขาตด้องไมส่ยสนอยสูส่ในทางของพวกคนบาปหรสอนมัที่งอยสูส่ในทบีที่นมัที่งของคน
ชอบเยาะเยด้ย และถด้าการกลินเนสตั้อทสาใหด้พบีที่นด้องทบีที่อส่อนกวส่าคนหนซที่งสะดยุด งมัตั้นพวกเขากอ็ควรเวด้นเสบียจากเนสตั้อสมัตวร์ 
กลส่าวอบีกนมัยหนซที่ง ไมส่วส่าพวกเขาจะกลินหรสอดสที่ม หรสอพวกเขาจะทสาสลิที่งใดกอ็ตาม-พวกเขาควรทสาทยุกสลิที่งเพสที่อถวาย
เกบียรตลิแดส่พระเจด้า การดสาเนลินอยส่างสมควรตส่อพระเจด้าควรเปป็นความปรารถนาอมันลซกซซตั้งของผสูด้เชสที่อทยุกคน เพราะ
วส่าอยุดมคตลิอมันสสูงสส่งทบีที่สยุดแหส่งชบีวลิตครลิสเตบียนกอ็ถสูกทสาใหด้สสาเรอ็จจรลิงเชส่นนมัตั้น…ชบีวลิตหนซที่งทบีที่สสูงสส่งเสบียจนมมันดสูเหมสอนเปป็น
นลิมลิตและปฏลิบมัตลิจรลิงไมส่ไดด้ หากไมส่ใชส่เพราะสลิที่งทบีที่ตามมาตส่อไปนบีตั้:

“ดสาเนลินอยส่างสมควรตส่อพระเจด้า ผสูด้ไดด้ทรงเรบียกพวกทส่านมาสสูส่อาณาจมักรและสงส่าราศบีของพระองคร์” นบีที่คสอ
การทรงเรบียกหนซที่งทบีที่ตส่อเนสที่องจนกวส่าจยุดประสงคร์ของมมันจะสสาเรอ็จครบถด้วน (ฟป. 1:6) นมัที่นแหละเปป็นความมมัที่นใจ
ของ “พวกทส่านทบีที่เชสที่อ” และความเชสที่อมมัที่นนบีตั้ใหด้ผสูด้เชสที่อมบีเจตจสานงและความกลด้าหาญทบีที่จะไตส่ระดมับไปถซงการบรรลยุ
ฝป่ายศบีลธรรมทบีที่สสูงสส่งทบีที่สยุด “พระองคร์ผสูด้ทรงเรบียกพวกทส่านนมัตั้นสมัตยร์ซสที่อ ผสูด้จะทรงทสาใหด้สลิที่งนมัตั้นสสาเรอ็จดด้วย” (1 ธส. 
5:24) การทรงเรบียกของพระเจด้าไมส่อาจไรด้ซซที่งจยุดประสงคร์หรสอไรด้ซซที่งฤทธลิธเดชไดด้

คสาประกาศเรสที่องอาณาจมักรของพระเจด้าเปป็นจยุดเดส่นตมัวนสาแหส่งการเทศนาของเปาโลในเมสองเธสะโลนลิกา 
อส่าน 2 เธสะโลนลิกา 1:5 เปาโลกลส่าวถซงอาณาจมักรนมัตั้นวส่าเปป็น “อาณาจมักรของพระบยุตร” (คส. 1:13) เชส่นกมัน 
จากนมัตั้นกอ็ “ของพระครลิสตร์และของพระเจด้า” (อฟ. 5:5)

ขส่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวกลส่าวถซงอาณาจมักรหนซที่งบนแผส่นดลินโลก- “อาณาจมักรแหส่งสวรรคร์” ถด้อยคสาทบีที่
คลด้ายกมันถสูกพบในดานลิเอล 2:44,45; 7:13,14 และในมบีคาหร์ 4:7 ศาสดาพยากรณร์เหลส่านบีตั้ไดด้พยากรณร์เกบีที่ยวกมับ
อาณาจมักรทบีที่จะมานมัตั้นและพระทบีที่นมัที่งของดาวลิด (ลสูกา 1:32) จงตมัตั้งใจศซกษาบททบีที่เจอ็ดของ 2 ซามสูเอลและเพลงสดยุดบี 
2 ดด้วย จะมบีอาณาจมักรหนซที่งบนแผส่นดลินโลก พระเยซสูจะประทมับบนพระทบีที่นมัที่งของดาวลิด ความรสูด้เกบีที่ยวกมับองคร์พระผสูด้
เปป็นเจด้าจะปกคลยุมแผส่นดลินโลกดมัที่งนตั้สาปกคลยุมทะเลอยสูส่ตอนนบีตั้ และจะมบีสมันตลิสยุขบนแผส่นดลินโลก สมันถวไมตรบีตส่อ
มนยุษยร์ทมัตั้งหลาย (อลิสยาหร์ 9:6,7; ลสูกา 1)

ในยยุคนลิรมันดรร์เหลส่านมัตั้นพระเจด้าจะทรงจมัดแสดงความมมัที่งคมัที่งยลิที่งนมักแหส่งพระคยุณของพระองคร์ในเรา ครลิสต
จมักรพมันธสมัญญาใหมส่ (อฟ. 2:6,7) เปาโลกสาลมังเตสอนสตลิเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา (และคยุณกมับผมดด้วย) วส่า
เนสที่องจากเสบียงของพระเจด้าไดด้เรบียกเราใหด้เขด้าสสูส่อาณาจมักรอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระองคร์แลด้ว แนส่นอนวส่าเราจซงควร
ดสาเนลินอยส่างสมควรตส่อพระเจด้าองคร์นมัตั้นผสูด้ไดด้ทรงเรบียกเราและชส่วยเราใหด้รอดแลด้ว

ขด้อพลิสสูจนร์ตามพระคมัมภบีรร์เกบีที่ยวกมับการกลมับใจเชสที่อทบีที่แทด้จรลิงถสูกแสดงออกอยส่างชมัดเจนและไมส่มบีทางเขด้าใจ
ผลิดไปไดด้ในชบีวลิตของชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น พวกเขาไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐ พวกเขาไดด้หมันมาหาพระเจด้า-อมัน
เปป็นการหมันจากพวกรสูปเคารพโดยอมัตโนมมัตลิเพสที่อปรนนลิบมัตลิพระองคร์และรอคอยพระบยุตรของพระองคร์จากสวรรคร์
 “...พระคยุณของพระเจด้าทบีที่นสาความรอดมาไดด้ปรากฏแกส่คนทมัตั้งปวงแลด้ว โดยสอนพวกเราวส่า โดยการละทลิตั้งการ
อธรรมและตมัณหาตส่าง ๆ ฝป่ายโลกนบีตั้ พวกเราควรดสาเนลินชบีวลิตอยส่างมบีสตลิสมัมปชมัญญะ อยส่างชอบธรรม และตามทาง
ของพระเจด้า ในโลกปปัจจยุบมันนบีตั้ โดยมยุส่งรอคอยความหวมังอมันมบีสยุขนมัตั้น และการปรากฏอมันทรงสงส่าราศบีของพระเจด้า
ผสูด้ใหญส่ยลิที่ง และพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของพวกเรา คสอ พระเยซสูครลิสตร์” (ทลิตมัส 2:11-13)

ขด้อ 13: “เพราะเหตยุนบีตั้ พวกเราจซงขอบพระคยุณพระเจด้าไมส่หยยุดหยส่อน เพราะวส่าเมสที่อพวกทส่านไดด้รมับพระ



วจนะของพระเจด้าซซที่งพวกทส่านไดด้ยลินจากพวกเรา พวกทส่านไมส่ไดด้รมับไวด้อยส่างเปป็นคสาของมนยุษยร์ แตส่ไดด้รมับไวด้ตาม
ความเปป็นจรลิง เปป็นพระวจนะของพระเจด้า ซซที่งทสางานโดยไดด้ผลตามทบีที่ตมัตั้งใจภายในพวกทส่านทบีที่เชสที่อดด้วย”

ณ เวลานบีตั้ในภารกลิจคนตส่างชาตลิของอมัครทสูตทส่านนบีตั้ เขากสาลมังถสูกขส่มเหงอยส่างหนมักโดยพวกยลิวทบีที่ไมส่เชสที่อ จง
ศซกษาคด้นควด้ากลิจการ บททบีที่ 16,17 และ 18 และคยุณจะเหอ็นวส่าเปาโลทนทยุกขร์อยส่างขมขสที่นและอยส่างไรด้ความปรานบี
เพราะงานรมับใชด้ของเขาทบีที่มบีตส่อพวกคนตส่างชาตลิ วลิธบีเรบียกพวกยลิวเหลส่านมัตั้นของเปาโลในขด้อ 15 และ 16 ในบทตอน
นบีตั้ของเราบส่งบอกวส่าเขารสูด้สซกวส่าคนเหลส่านมัตั้นถซงคราวหายนะแลด้วในฐานะประชาชาตลิหนซที่ง ในหนมังสสอโรม บททบีที่ 9,
 10 และ 11 เขาพสูดถซง “อลิสราเอลตามฝป่ายเนสตั้อหนมัง” โดยประกาศวส่าพระเจด้ามลิไดด้ทรงลสมพวกเขา แตส่ไดด้ทรงตมัด
พวกเขาออกในฐานะประชาชาตลิหนซที่ง-และกลิที่งมะกอกเทศปป่าทบีที่เปป็นคนตส่างชาตลิไดด้ถสูกนสามาตส่อกลิที่งเขด้าไวด้แลด้ว เขายมัง
กลส่าวคสาเตสอนอมันจรลิงจมังแกส่พวกคนตส่างชาตลิเชส่นกมันวส่า ถด้าพระเจด้าไมส่ไดด้ทรงละเวด้นกลิที่งธรรมชาตลิเหลส่านมัตั้น วลิบมัตลิจงมบี
แกส่กลิที่งปป่าทมัตั้งหลาย! อยส่างไรกอ็ตาม ใน 1 เธสะโลนลิกา 2:14 เปาโลวอนขอความเปป็นนตั้สาหนซที่งใจเดบียวกมันระหวส่างผสูด้
เชสที่อยลิวและตส่างชาตลิ เขาเทศนาวส่ายลิวหรสอตส่างชาตลิ ทาสหรสอไท ทยุกคนลด้วนเปป็นหนซที่งเดบียวกมันในพระเยซสูเจด้า 

ทมัตั้ง ๆ ทบีที่ถสูกขส่มเหงอยส่างขมขสที่นจากพวกยลิว เปาโลกอ็ชมเชยเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาอบีกครมัตั้งและ
ขอบคยุณพระเจด้าสสาหรมับการทบีที่พวกเขาเปปิดรมับขส่าวประเสรลิฐแหส่งพระคยุณของพระเจด้าอยส่างสลิตั้นสยุดใจ ขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่
วส่าพวกเขาสมัตยร์ซสที่อสสูด้ทนการขส่มเหงอมันนส่ากลมัวของพวกยลิว และในการเผชลิญหนด้าความทยุกขร์ลสาบากเชส่นนมัตั้นไดด้เกบีที่ยว
แขนกมับครลิสตจมักรอสที่น ๆ ในแควด้นยสูเดบีย กอ็เปป็นขด้อพลิสสูจนร์อมันแนส่ชมัดวส่าความเชสที่อของพวกเขาเปป็นของแทด้ จากนมัตั้น
เปาโลประณามพวกยลิวเหลส่านมัตั้นในถด้อยคสาทบีที่ไมส่มบีทางเขด้าใจผลิดไปไดด้เพราะวส่าพวกเขาตส่อตด้านขส่าวประเสรลิฐ และ
เตสอนพวกเขาวส่าการลงโทษของพวกเขาจะมาแนส่นอน

ในขด้อ 13 เขาประกาศวส่าเขาและเหลส่าเพสที่อนรส่วมงานของเขาขอบคยุณพระเจด้าอยสูส่เสมอวส่าครลิสเตบียนชาว
เธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นไดด้รมับพระวจนะ-ไมส่ใชส่เหมสอนเปป็นคสาของมนยุษยร์…ไมส่ใชส่เหมสอนเปป็นถด้อยคสาของเปาโล สลิลาส 
และทลิโมธบี-แตส่เปป็นพระวจนะของพระเจด้าผสูด้ทรงฤทธลิธอสานาจสสูงสยุด เปาโลมบีขด้อพลิสสูจนร์อมันแนส่ชมัดวส่าพวกเขาไดด้รมับ
ขส่าวสารของเขาในฐานะเปป็นพระวจนะของพระเจด้าจรลิง ๆ เพราะวส่าพระวจนะนมัตั้นกสาลมังปฏลิบมัตลิกลิจอยสูส่ในพวกเขา 
เขาทราบวส่าไมส่มบีอสานาจใดบนแผส่นดลินโลกจะสามารถเปลบีที่ยนแปลงคนถสอรสูปเคารพเหลส่านบีตั้ใหด้กลายเปป็นครลิสเตบียน
ทบีที่นส่ารมักอยส่างทบีที่พวกเขาไดด้กลายเปป็นแลด้ว ซซที่งการเปลบีที่ยนแปลงนมัตั้นฉายแสงออกมาวมันตส่อวมันในทยุกแงส่มยุมของชบีวลิต

กลิจการแหส่งความเชสที่อและการงานหนมักแหส่งความรมักทบีที่เปาโลชสที่นชมยลิที่งนมักในเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิ
กา (บททบีที่ 1:3) เปป็นพระราชกลิจแหส่งพระวจนะของพระเจด้าในใจของพวกเขา พระวจนะนมัตั้นไดด้หยมัที่งรากในใจของ
พวกเขา และทยุกความเคลสที่อนไหว ทยุกคสาพสูด และทยุกการกระทสาของพวกเขาลด้วนไดด้รมับผลกระทบจากมมัน พระ
วจนะนสาออกมาซซที่งความรมัก ความเชสที่อ พลมังงาน และการดสาเนลินชบีวลิตอมันไรด้ทบีที่ตลิ ลสูกา 8:11 บอกเราวส่า “เมลอ็ดพสช
นมัตั้น” แหส่งผลแบบครลิสเตบียนและหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนแบบครลิสเตบียนคสอ “พระวจนะของพระเจด้า”

พระวจนะของพระเจด้าเปป็นฤทธลิธเดชของพระเจด้าไปสสูส่ความรอดเชส่นกมันเมสที่อเราเชสที่อมมัน (รม. 1:16; ยอหร์น 
5:24) แตส่เมสที่อเราปฏลิเสธพระวจนะของพระเจด้า งมัตั้นพระวจนะนมัตั้นกอ็จะยสนเพสที่อพลิพากษาเรา  (ยอหร์น 12:48) เรา
จะไมส่มบีวมันรสูด้เลยฟากนบีตั้ของนลิรมันดรร์กาลถซงความสสาคมัญของพระวจนะบรลิสยุทธลิธของพระเจด้า ไมส่แปลกทบีที่พญามาร
กสาลมังพยายามทบีที่จะทสาลายและหมักลด้างความนส่าเชสที่อถสอของพระวจนะวมันนบีตั้!



ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายยส่อมเกลิดผล “ความเชสที่อทบีที่ปราศจากการประพฤตลิกอ็ตายเสบียแลด้ว” ชบีวลิตยส่อมกส่อเกลิด…มมัน
เปป็นไปไมส่ไดด้ทบีที่จะขมัดขวางชบีวลิตไมส่ใหด้เกลิดผล มมันอาจเกลิดผลสามสลิบเทส่า หกสลิบเทส่า รด้อยเทส่า-แตส่ทบีที่ใดมบีชบีวลิต ทบีที่นมัที่นกอ็มบี
การเกลิดผล พระวจนะของพระเจด้านสามาซซที่งชบีวลิต และพระวจนะทบีที่ทสางานอยสูส่ในผสูด้เชสที่อนมัตั้นกอ็เกลิดผล เปาโลมองเหอ็น
ผลนมัตั้นในเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา

ขด้อ 14: “ดด้วยวส่า พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย พวกทส่านไดด้กลายเปป็นผสูด้ดสาเนลินตามแบบอยส่างครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นของ
พระเจด้าในแควด้นยสูเดบียซซที่งอยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์ เพราะวส่าพวกทส่านไดด้ทนทยุกขร์ความลสาบากตส่าง ๆ แบบเดบียวกมัน
จากพลเมสองของพวกทส่านเองเหมสอนอยส่างทบีที่เขาเหลส่านมัตั้นไดด้รมับจากพวกยลิว”

ในทบีที่นบีตั้คสาวส่า “ผสูด้ดสาเนลินตามแบบอยส่าง” ควรถสูกแปลเปป็น “ผสูด้เลบียนแบบ” เหมสอนกมับทบีที่ในบททบีที่ 1:6 พวก
เขาเปป็นผสูด้เลบียนแบบของเปาโลและขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของเขา ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นกอ็กสาลมังเลบียนแบบค
รลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นในแควด้นยสูเดบียเชส่นกมัน และเตอ็มใจสสูด้ทนความทยุกขร์ยากเพราะเหอ็นแกส่พระวจนะ การอด้างอลิงนบีตั้ถซงค
รลิสตจมักรแมส่เหลส่านมัตั้นสรด้างสายสมัมพมันธร์ระหวส่างเมสองเธสะโลนลิกาทบีที่อยสูส่หส่างไกลออกไปกมับแควด้นยสูเดบีย ชาวเธสะโลนลิ
กาเหลส่านมัตั้นไมส่ไดด้อยสูส่ลสาพมังในความทยุกขร์ลสาบากของพวกเขา พวกเขากสาลมังตส่อสสูด้ศซกเดบียวกมันเหมสอนอยส่างครลิสตจมักร
เหลส่านมัตั้นในแควด้นยสูเดบียและเหลส่าสาวกพวกแรกขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของเรา

“...ในแควด้นยสูเดบียซซที่งอยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์” แควด้นยสูเดบียบส่งบอกถซงทสาเลทบีที่ตมัตั้ง แตส่ในพระเยซสูครลิสตร์บส่งบอก
ถซงตสาแหนส่งฝป่ายวลิญญาณของครลิสตจมักรเหลส่านบีตั้ เหลส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกากอ็อยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์เชส่นกมัน พวกเขา
เปป็นอวมัยวะของครลิสตจมักรแทด้นมัตั้น พระกายของพระองคร์ พวกเขารวมเปป็นหนซที่งเดบียวกมันและรส่วมสนลิทกมับครลิสตจมักร
แทด้นมัตั้น พวกเขาถสูกรวมเขด้าในครลิสตจมักรนมัตั้นแลด้วซซที่งมบีพระเยซสูเปป็นศบีรษะ (อฟ. 5:25-30)

ครลิสเตบียนเหลส่านบีตั้กสาลมังทนทยุกขร์ดด้วยนตั้สามสอของชนรส่วมชาตลิของพวกเขาเอง (กลิจการ 17:5-9) เปาโลบอก
พวกเขาวส่านบีที่เปป็นจรลิงเชส่นกมันในครลิสตจมักรยยุคตด้นเหลส่านมัตั้นในแควด้นยสูเดบีย-วส่าแทด้จรลิงแลด้ว เนสที่องจากความรสูด้สซกหลาย
อยส่างทบีที่คลด้ายกมับความรสูด้สซกทบีที่ถสูกปลยุกเรด้าในเมสองของพวกเขาใหด้ตส่อสสูด้กมับพวกเขาเอง พระเยซสูเจด้าและเหลส่าศาสดา
พยากรณร์แหส่งสมมัยโบราณกอ็ถสูกขส่มเหงและถสูกฆส่าตายโดยชนรส่วมชาตลิของพวกเขาเอง นบีที่พลิสสูจนร์วส่าครลิสตจมักรชาวเธ
สะโลนลิกาเปป็นครลิสตจมักรหนซที่งทบีที่แทด้จรลิง เพราะวส่ามมันกสาลมังทนทยุกขร์การตส่อตด้านอมันขมขสที่นแบบเดบียวกมันจากซาตาน
เหมสอนอยส่างพวกศาสดาพยากรณร์ พระเยซสู และครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นในแควด้นยสูเดบียไดด้ทนทยุกขร์ พระเยซสูตรมัสแลด้ว
วส่า “ศมัตรสูของคน ๆ หนซที่งจะเปป็นคนทมัตั้งหลายแหส่งครอบครมัวของเขาเอง” เปาโลกลส่าวถด้อยคสาของขด้อ 14 แกส่ชาว
เธสะโลนลิกาเพสที่อปลอบประโลมใจพวกเขาในชมัที่วโมงแหส่งการทนทยุกขร์อมันขมขสที่นของพวกเขาเพราะเหอ็นแกส่ขส่าว
ประเสรลิฐ

มมันคงทสาใหด้ใจของอมัครทสูตเปาโลทยุกขร์โศกมากทบีเดบียวทบีที่ตด้องกลส่าวถซงพวกยลิว พบีที่นด้องของเขาเองในฝป่ายเนสตั้อ
หนมัง แบบทบีที่เขาไดด้กลส่าวถซงในสส่วนทด้ายของขด้อ 14 และจากนมัตั้นตด้องจสาใจอบีกครมัตั้งทบีที่จะนสาเสนออาชญากรรมอมันเลว
รด้ายของพวกเขาทบีที่กระทสาตส่อพระเยซสูเจด้า:

ขด้อ 15: “ผสูด้ซซที่งทมัตั้งไดด้ปลงพระชนมร์พระเยซสูเจด้า และไดด้ประหารชบีวลิตพวกศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาเอง
และไดด้ขส่มเหงพวกเรา และพวกเขาไมส่เปป็นทบีที่พอพระทมัยพระเจด้า และขมัดแยด้งกมับคนทมัตั้งปวง”

พระเยซสูเจด้า ขณะทรงอยสูส่บนแผส่นดลินโลก ทรงนสาเสนอความมรณาของพระองคร์เองวส่าเปป็นเหตยุฆาตกรรม



อมันหลมังสยุดทบีที่กระทสาตส่อพวกศาสดาพยากรณร์สมมัยโบราณ จงตมัตั้งใจศซกษาลสูกา 11:47-52; 13:31-33; 20:9-16 ส
เทเฟน ผสูด้ชส่วยศลิษยาภลิบาลคนแรก-ซซที่งเตอ็มเปฟีปี่ยมดด้วยความเชสที่อและเตอ็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ-เทศนาคสา
เทศนาหนซที่งทบีที่โหมกระพสอความโกรธแคด้นในใจของเหลส่าคนชมัที่วทบีที่เกลบียดชมังขส่าวประเสรลิฐ และพวกเขาเอาหลินขวด้าง
เขาจนตาย (ณ เวลานมัตั้น เปาโลยมังเปป็นเซาโลแหส่งทารร์ซมัส และพวกฆาตกรของสเทเฟนไดด้วางเสสตั้อชมัตั้นนอกของตน
ไวด้ทบีที่เทด้าของเขาขณะทบีที่เขาเหอ็นชอบกมับความตายของผสูด้ชส่วยศลิษยาภลิบาลคนแรกของพระเจด้า) แตส่เปาโลไดด้ยลินส
เทเฟนตอนทบีที่เขากลส่าววส่า “มบีใครบด้างในพวกศาสดาพยากรณร์ซซที่งบรรพบยุรยุษของพวกทส่านมลิไดด้ขส่มเหง และพวก
เขาไดด้ฆส่าบรรดาคนซซที่งไดด้สสาแดงลส่วงหนด้าถซงการเสดอ็จมาขององคร์ผสูด้ชอบธรรม ผสูด้ซซที่งทส่านทมัตั้งหลายบมัดนบีตั้ไดด้เปป็นพวกผสูด้
ทรยศและฆาตกร” (กลิจการ 7:52) 

บมัดนบีตั้เปาโลกลส่าววส่า “เอเมน!” ตส่อสลิที่งทบีที่พระเยซสูตรมัส และ “เอเมน!” ตส่อสลิที่งทบีที่สเทเฟนกลส่าว และโดยการ
ทสาเชส่นนมัตั้นเขากสาลมังกลส่าววส่าชนชาตลิของเขาไดด้ฆส่าพระเยซสู  สลิที่งทบีที่เขากสาลมังกลส่าวจรลิง ๆ แลด้วกอ็คสอวส่าพวกยลิวไดด้ฆส่า
องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของตน นมัที่นคสอพระเยซสู-และนบีที่กอ็ตบีแผส่การกระทสานมัตั้นในความสวส่างอมันนส่ากลมัว พวกเขาไดด้ฆส่าองคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้า ผสูด้ทรงมบีชสที่อเรบียกซซที่งเปป็นของพระเจด้า 1 โครลินธร์ 2:8 บอกเราวส่า “...ซซที่งไมส่มบีผสูด้ใดในพวกเจด้านายของ
โลกนบีตั้ไดด้รสูด้จมักพระสตลิปปัญญานมัตั้น เพราะวส่าถด้าพวกเขาไดด้รสูด้จมักพระสตลิปปัญญานมัตั้นแลด้ว พวกเขากอ็คงจะไมส่ตรซงองคร์พระ
ผสูด้เปป็นเจด้าแหส่งสงส่าราศบีไวด้ทบีที่กางเขน” องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าผสูด้ซซที่งพวกเขาตรซงทบีที่กางเขนคสอ พระเยซสู พระผสูด้ชส่วยใหด้รอด
ของพวกเขา: “และไมส่มบีความรอดในผสูด้อสที่นเลย ดด้วยวส่าไมส่มบีนามอสที่นใดใตด้ฟป้าสวรรคร์ทบีที่ประทานใหด้ในทส่ามกลางผสูด้คน 
ซซที่งโดยนามนมัตั้นพวกเราตด้องรมับความรอด” (กลิจการ 4:12) พวกเขาตรซงกางเขนพระองคร์ผสูด้ซซที่งมบีกลส่าวไวด้วส่า 
“พระเจด้าไดด้ทรงยกพระเยซสูองคร์เดบียวกมันนบีตั้ ซซที่งพวกทส่านไดด้ตรซงไวด้ทบีที่กางเขน ใหด้เปป็นทมัตั้งองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าและเปป็น
พระครลิสตร์” (กลิจการ 2:36) อส่านลสูกา 20:9-18; มาระโก 12:1-11 เชส่นกมัน ผสูด้เชส่าสวนเหลส่านมัตั้นกลส่าววส่า “นบีที่แหละ
ทายาท มาเถลิด ใหด้พวกเราฆส่าเขาเสบีย”

พวกเขาไดด้ฆส่าเหลส่าศาสดาพยากรณร์ของตน พวกเขาไดด้ฆส่าองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าและพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของ
ตน “และ” เปาโลกลส่าวตส่อไปวส่า “พวกเขาไดด้ขส่มเหงพวกเรา” ภาษากรบีกตรงตมัวบอกเปป็นนมัยวส่า “พวกเขาไดด้ขมับ
ไลส่พวกเราออกไป” พวกเขาทสาสลิที่งเดบียวกมันแกส่เปาโลเหมสอนกมับทบีที่พวกเขาไดด้กระทสาตส่อพระเยซสู ลสูกา 11:49: 
“เหตยุฉะนมัตั้น พระปปัญญาของพระเจด้ากอ็ตรมัสแลด้วดด้วยวส่า ‘เราจะสส่งพวกศาสดาพยากรณร์และพวกอมัครทสูตไปหา
พวกเขา และบางคนในคนเหลส่านมัตั้น พวกเขาจะฆส่าเสบียและขส่มเหง’” มมัทธลิว 23:34 บอกเราเชส่นกมันวส่าพวกอมัคร
ทสูตถสูกขมับไลส่ออกไปและถสูกบมังคมับใหด้หนบีจากเมสองหนซที่งไปอบีกเมสองหนซที่งเพสที่อหลบีกเลบีที่ยงการถสูกฆส่าตายโดยพวกยลิวทบีที่
โกรธแคด้นซซที่งเกลบียดชมังพระเยซสูเจด้าเชส่นกมัน อส่าน กลิจการ 9:28-30; 12:1-9 และกลิจการ 21, 22, และ 23 ทมัตั้งบท
ดด้วย ขด้อพระคสาเหลส่านบีตั้พรรณนาถซงการขส่มเหงซซที่งพวกอมัครทสูตไดด้สสูด้ทนเพราะเหอ็นแกส่ขส่าวประเสรลิฐ พระเยซสูตรมัสวส่า 
“ถด้าพวกเขาไดด้เกลบียดชมังเรา พวกเขากอ็จะเกลบียดชมังพวกทส่าน”-และพวกเขาเกลบียดชมังจรลิง ๆ! พวกยลิวทบีที่คลิดรด้ายไดด้
ตลิดตามเปาโลและสลิลาสตลอดทางจากเมสองฟฟีลลิปปฟีไปยมังเมสองโครลินธร์ และหากไมส่ใชส่เพราะกมัลลลิโอผสูด้วส่าราชการ
ชาวโรมแลด้ว (กลิจการ 18:12-17) เปาโลกอ็คงไมส่ไดด้รมับอนยุญาตใหด้อยสูส่ตส่อในเมสองโครลินธร์ เพราะวส่าตมัวเขาเองกอ็ตกอยสูส่ 
“ในการเผชลิญภมัยดด้วยนตั้สามสอชนชาตลิของขด้าพเจด้าเอง” เชส่นกมัน อส่าน 2 โครลินธร์ 11:26

“...และพวกเขาไมส่เปป็นทบีที่พอพระทมัยพระเจด้า…” พวกยลิวเหลส่านมัตั้นไมส่เปป็นทบีที่พอพระทมัยพระเยโฮวาหร์ใน



การกระทสาทมัตั้งหลายของตนทบีที่ตส่อสสูด้พวกศาสดาพยากรณร์ ตส่อสสูด้พระเยซสูเจด้าและตส่อสสูด้พวกอมัครทสูต ซซที่งขด้อเทอ็จจรลิงนบีตั้
ไมส่ไดด้มาจากการกระทสาเหลส่านบีตั้แตส่เพบียงอยส่างเดบียว แตส่จากทางประพฤตลิทมัตั้งหมดของพวกเขา ในสมมัยของอลิสยาหร์ 
พระเยโฮวาหร์ตรมัสเกบีที่ยวกมับชนชาตลิอลิสราเอลทบีที่ดสตั้อรมัตั้นวส่า “คนเหลส่านบีตั้เปป็นควมันอยสูส่ในจมสูกของเรา เปป็นไฟซซที่งไหมด้อยสูส่
ตลอดวมัน” (อสย. 65:5) เยเรมบียร์ 32:30 บอกเราวส่าชนชาตลิอลิสราเอลทสาสลิที่งซซที่งชมัที่วรด้ายอยสูส่เสมอในสายพระเนตร
ของพระเจด้า

“...และขมัดแยด้งกมับคนทมัตั้งปวง…” พวกเขาทสาสงครามกมับทมัตั้งมนยุษยร์และพระเจด้า ความไมส่พอพระทมัยของ
พระเจด้าสสาแดงตมัวมมันเองในการทบีที่มนยุษยร์ตส่อสสูด้กมันและกมัน ความไมส่เชสที่อและการคลิดรด้ายไปดด้วยกมัน ความเกลบียดชมัง
ของพวกยลิว ณ เวลานบีตั้ขซตั้นชสที่อกระฉส่อน อยส่างไรกอ็ตาม เปาโลกสาลมังคลิด ไมส่ใชส่เกบีที่ยวกมับความเกลบียดชมังของพวกยลิว
โดยทมัที่วไป แตส่เกบีที่ยวกมับการขมัดขวางของชนชาตลิของเขาเองทบีที่มบีตส่อคนทบีที่เหลสอของโลกในประเดอ็นหนซที่งทบีที่เกบีที่ยวขด้อง
กมับเขาอยส่างลซกซซตั้งยลิที่งนมัก-ความรอดของมนยุษยร์โดยทางพระครลิสตร์

ขด้อ 16: “โดยหด้ามพวกเราไมส่ใหด้กลส่าวแกส่คนตส่างชาตลิเพสที่อจะใหด้พวกเขารอดไดด้ เพสที่อ ‘ใหด้บาปของพวกเขา
เตอ็มเปฟีปี่ยมเสมอ’ เพราะพระพลิโรธจะมาถซงพวกเขาอยส่างเตอ็มทบีที่”

เปาโลกสาลมังกลส่าวตรงนบีตั้วส่าถด้าพวกยลิวเหลส่านมัตั้นไดด้ตามสมใจอยาก คนตส่างชาตลิทยุกคนบนแผส่นดลินโลกกอ็คง
ตกนรกหมกไหมด้ แนส่นอนวส่าคสากลส่าวในขด้อ 16 ประทมับตรายสนยมันวส่าพวกยลิวเปป็นศมัตรสูของเผส่าพมันธยุร์มนยุษยร์ทมัตั้งหมด 
พวกเขาโกรธแคด้นเพราะวส่าพวกสยุนมัขตส่างชาตลิทบีที่เปป็นมลทลินอด้างสลิทธลิธสส่วนแบส่งในพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พวก
เขาเกลบียดชมังเปาโลมากพอทบีที่จะฆส่าเขาไดด้-และคงจะฆส่าเขาไปแลด้วหากพระเจด้าไมส่ทรงดสูแลเขา เปาโลกลส่าววส่า 
“ขด้าพเจด้าทนทยุกขร์สลิที่งเหลส่านบีตั้เพราะเหอ็นแกส่ขส่าวประเสรลิฐ” พวกเขาเกลบียดชมังเขาเพราะวส่าเขาประกาศวส่าพระเจด้า
ทรงเปป็นพระเจด้าของพวกยลิว-และของคนตส่างชาตลิเชส่นกมัน วส่าไมส่มบีทมัตั้งยลิวและกรบีก รวยและจน ทาสและไทในสาย
พระเนตรของพระเจด้า ทยุกคนเปป็นหนซที่งเดบียวกมันในครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่ 

ในความโกรธของพวกเขาทบีที่มบีตส่อเขา พวกเขากอ็คงจะฉบีกเขาเปป็นชลิตั้น ๆ และจมับเขามมัดเสาเผาไปแลด้วหาก
พระเจด้าไมส่ทรงปกปป้องเขา ผสูด้รมับใชด้คนใดทบีที่พระเจด้าทรงเรบียก ทบีที่พระเจด้าทรงแตส่งตมัตั้งและสส่งไปพรด้อมกมับขส่าวสารของ
พระเจด้า-ซซที่งปป่าวประกาศขส่าวสารนมัตั้นอยส่างสมัตยร์ซสที่อ-ไมส่มบีวมันถสูกทสาลายไดด้จนกวส่าพระเจด้าทรงหมดธยุระกมับเขาแลด้ว! 
พญามารฆส่าเขาไมส่ไดด้ และภสูตลิผบีทมัตั้งปวงในนรกกอ็หยยุดยมัตั้งเขาไมส่ไดด้

ในกลิจการ 22:21-23 เปาโลกสาลมังกลส่าวคสาพยานแกด้ตส่างใหด้ตมัวเองในพระวลิหาร และในระหวส่างกลส่าวคสา
พยานนมัตั้นเขากลส่าววส่า “และ (พระเจด้า) ตรมัสกมับขด้าพเจด้าวส่า ‘จงไปเถลิด เพราะเราจะสส่งเจด้าไปไกลจากทบีที่นบีที่ ไปยมังคน
ตส่างชาตลิ’” เมสที่อเปาโลกลส่าวเชส่นนบีตั้ พวกยลิวเหลส่านมัตั้นกอ็ระเบลิดโทสะแบบคนบด้าทบีที่คยุมตมัวเองไมส่อยสูส่ “รด้องดด้วยเสบียงอมัน
ดมังของพวกเขา และกลส่าววส่า “เอาคนเชส่นนบีตั้ไปจากแผส่นดลินโลก เพราะไมส่เหมาะทบีที่เขาจะมบีชบีวลิตอยสูส่”

ดสูเหมสอนวส่าพวกยลิวเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาเปป็นคนรด้ายกาจและคลมัที่งศาสนาสยุดขบีด (กลิจการ 17:5-13)
เปาโลอยากใหด้ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นแนส่ใจวส่าเขายสนอยสูส่ฝป่ายขส่าวประเสรลิฐ…วส่าเขาเขายสนอยสูส่กมับเหลส่าผสูด้เชสที่อแทด้
และตส่อตด้านชนรส่วมชาตลิของเขาทบีที่คลมัที่งศาสนา ถซงแมด้วส่าเขาแบกรมับภาระหนมักเชส่นนมัตั้นเพสที่อพวกเขาจนเขาเตอ็มใจทบีที่
จะถสูกสาปแชส่งโดยพระเจด้ากอ็ตาม หากโดยการทสาเชส่นนมัตั้นเขาจะสามารถชส่วยพบีที่นด้องของเขาตามฝป่ายเนสตั้อหนมังใหด้
รอดไดด้ (รม. 9:1-3)



“...เพสที่อ ‘ใหด้บาปของพวกเขาเตอ็มเปฟีปี่ยมเสมอ’...” หลมังจากการตรซงกางเขนพระเยซสูครลิสตร์เจด้า พระเจด้า
ทรงโปรดประทานชส่วงเวลาหนซที่งทบีที่พวกยลิวสามารถกลมับใจใหมส่ไดด้ แตส่พวกเขากอ็ไมส่ไดด้กลมับใจ ในฮบีบรสู 3:9-17 มบี
การบอกเปป็นนมัยอยส่างแนส่นอนวส่าหลมังจากการสลิตั้นพระชนมร์ของพระเยซสู พระเจด้าไดด้ประทานโอกาสใหด้พวกยลิวซซที่ง
ในชส่วงเวลาดมังกลส่าวพวกเขาสามารถหมันมาพซที่งพระครลิสตร์ไดด้ จงศซกษาขด้อพระคสาเหลส่านบีตั้อยส่างตมัตั้งใจมาก ๆ

หากพวกยลิวเหลส่านมัตั้นไดด้ยอมรมับขส่าวสารแหส่งการกลมับคสนดบีกมันนมัตั้นซซที่งถสูกสส่งมอบโดยพวกอมัครทสูต การ
พลิพากษาของพวกเขากอ็คงถสูกเบบีที่ยงเบนไปไดด้ (กลิจการ 3:19) ขนาดทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงอนยุญาตชนชาตลิอลิสราเอลนมัตั้น
ยมังไมส่เตอ็มเปฟีปี่ยม แตส่พวกยลิวเหลส่านมัตั้นปฏลิเสธขส่าวสารนมัตั้นของพระเยซสู รด้องขอบารมับบมัสและประกาศวส่าพวกเขา
อยากใหด้พระเยซสูถสูกตรซงทบีที่กางเขน “ขอใหด้โลหลิตของเขาตกอยสูส่บนพวกเราและบนลสูกหลานของพวกเราเถลิด!” 
จากนมัตั้นหลมังจากทบีที่พระเจด้าทรงทสาใหด้พระองคร์เปป็นขซตั้นจากตาย พวกเขากอ็ปฏลิเสธขส่าวสารเรสที่องการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์
นมัตั้น พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะฟปังเปาโลดด้วย ทยุกวมันถด้วยแหส่งความเดสอดดาลถสูกเตลิมอยส่างชด้า ๆ-และในทบีที่สยุดพระเจด้าทรง
กมันพวกยลิวออกไปตส่างหากในฐานะประชาชาตลิหนซที่ง พระเยซสูตรมัสแกส่พวกเขาวส่า “เจด้าทมัตั้งหลายกอ็จงกระทสาตามทบีที่
บรรพบยุรยุษของพวกเจด้าไดด้กระทสานมัตั้นใหด้ครบถด้วนเถลิด” (มธ. 23:32) แนส่นอนวส่าพวกยลิวทสาเชส่นนบีตั้ “เจด้าทมัตั้งหลายกอ็
จงกระทสาตาม (บาปทมัตั้งหลาย) ทบีที่บรรพบยุรยุษของพวกเจด้าไดด้กระทสานมัตั้นใหด้ครบถด้วนเถลิด” บส่งบอกถซงความสยุกงอม
สสาหรมับการพลิพากษา ถด้วยแหส่งพระพลิโรธซซที่งกสาลมังถสูกเตลิมจนปรลิที่มแลด้ว คสากลส่าวนบีตั้ถสูกใชด้เชส่นกมันในปฐมกาล 15:16 
เกบีที่ยวกมับคนอาโมไรตร์ในสมมัยของอมับราฮมัม

“...เพราะพระพลิโรธจะมาถซงพวกเขาอยส่างเตอ็มทบีที่” สเทเฟนกลส่าววส่า “บรรพบยุรยุษของพวกทส่านทสา
อยส่างไร พวกทส่านกอ็ทสาอยส่างนมัตั้น” (กลิจการ 7:51) ในสมมัยของเยเรมบียร์ องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าพระเจด้าตรมัสเกบีที่ยวกมับ
ชนชาตลิอลิสราเอลวส่า “ถซงกระนมัตั้นเรากอ็ยมังมลิไดด้กระทสาใหด้ถซงอวสานเสบียทบีเดบียว” (ยรม. 4:27) พระเจด้าตรมัสเชส่นนบีตั้
หลายครมัตั้งเกบีที่ยวกมับอลิสราเอล แตส่บมัดนบีตั้ชะตาของยลิวในฐานะประชาชาตลิหนซที่งถสูกกสาหนดและถสูกประทมับตราแลด้ว 
เมสที่อสยุดทด้ายแลด้วพวกเขาปฏลิเสธขส่าวประเสรลิฐแหส่งการสลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปัง และการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระ
เยซสู พระเจด้ากอ็ทรงทสาใหด้พมันธสมัญญาเกส่านมัตั้นและอลิสราเอลทบีที่เปป็นประชาชาตลิสลิตั้นสยุดในฐานะชนชาตลิทบีที่ถสูกเลสอกสรร
ของพระองคร์ ประชาชาตลินมัตั้นถสูกกมันไวด้ตส่างหาก ตด้นมะเดสที่อนมัตั้นถสูกโคส่นลงถซงดลินแลด้ว อยส่างไรกอ็ตาม รากเหลส่านมัตั้นยมัง
คงอยสูส่-และในโรม 11 เราถสูกสอนอยส่างชมัดเจนวส่าวมันหนซที่งพระเจด้าจะทรงหมันมาหาชนชาตลิทบีที่ถสูกเลสอกสรรของ
พระองคร์อบีก

เกรงวส่าผสูด้ใดจะเขด้าใจผมผลิด ขอใหด้ผมอธลิบายวส่ายลิวทยุกคนทบีที่ไดด้ตายไปในความไมส่เชสที่อตมัตั้งแตส่การตรซงกางเขน
ของพระเยซสู-คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่ไดด้ยอมรมับพระองคร์เปป็นพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดโดยทางพระโลหลิตทบีที่หลมัที่งรลินของพระองคร์-
กอ็อยสูส่ในนรก แตส่มบีเวลาหนซที่งซซที่งจะมาถซงเมสที่อ “ประชาชาตลิหนซที่งจะคลอดมาในวมันเดบียว”  (อลิสยาหร์ 66:8) พวกยลิวทบีที่
ยมังมบีชบีวลิตอยสูส่ตอนทบีที่พระเยซสูเสดอ็จมาจะเหอ็นรอยแผลเปป็นในพระหมัตถร์ของพระองคร์และจะทสูลถามวส่า “พระองคร์
ทรงไดด้แผลเปป็นเหลส่านบีตั้มาจากไหน” พระองคร์จะทรงตอบวส่า “เราไดด้รมับแผลเปป็นเหลส่านบีตั้ในเรสอนแหส่งมลิตรสหาย
ของเรา” พวกเขาจะรสูด้จมักพระองคร์ พวกเขาจะซบลงทบีที่พระบาทของพระองคร์เพสที่อนมมัสการและยอมรมับพระองคร์ใหด้
เปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา ใชส่แลด้วครมับ มบีอาณาจมักรหนซที่งทบีที่เปฟีปี่ยมสงส่าราศบีรอคอยเชสตั้อสายของอมับราฮมัมผสูด้เปฟีปี่ยม
ดด้วยความเชสที่อ



ในปฟี ค.ศ. 70 เยรสูซาเลอ็มนครบรลิสยุทธลิธนมัตั้นไดด้ลส่มสลาย ไมส่มบีหลินสมักกด้อนเดบียวถสูกทลิตั้งใหด้ซด้อนกมัน กรยุงนมัตั้นถสูก
ทสาใหด้ราบเปป็นหนด้ากลองในการลด้อมทบีที่นส่ากลมัวและทสาลายลด้างมากทบีที่สยุดเทส่าทบีที่ประวมัตลิศาสตรร์เคยรสูด้จมัก-ไมส่วส่าทางโลก
หรสอทางธรรม พระเยซสูทรงพยากรณร์ไวด้ในมาระโก 13:1-2 และในลสูกา 19:41-44 วส่าพระวลิหารจะถสูกทสาลาย 
โดยไมส่มบีกด้อนหลินถสูกเหลสอไวด้ซด้อนทมับกมันเลย-และคสาพยากรณร์นมัตั้นไดด้ถสูกทสาใหด้สสาเรอ็จจรลิงตามตมัวอมักษรเมสที่อทลิตมัสชาว
โรมรยุกรานกรยุงนมัตั้น (กลส่าวกมันวส่าเขาไดด้เขส่นฆส่ายลิวหด้าลด้านคนในวมันเดบียว คลิดดสูสลิครมับ!) ตมัตั้งแตส่วมันนมัตั้นเปป็นตด้นมา 
ชนชาตลิยลิวกอ็เรส่รส่อนไปทมัที่วโดยไมส่มบีบด้านจะอยสูส่ ไมส่มบีแทส่นบสูชาและไมส่มบีธงชาตลิ-จนกระทมัที่งปฟี 1948 เมสที่อรมัฐใหมส่แหส่ง
อลิสราเอลไดด้ถสอกสาเนลิดและถสูกยอมรมับโดยรมัฐบาลทมัตั้งหลายแหส่งแผส่นดลินโลก เมสที่อรมัฐแหส่งอลิสราเอลนมัตั้นมบีตมัวตนขซตั้นมา
นมัที่นกอ็เปป็นการทสาใหด้คสาพยากรณร์สสาเรอ็จจรลิงทบีที่ยลิที่งใหญส่ทบีที่สยุดนมับตมัตั้งแตส่เหลส่าทสูตสวรรคร์ประกาศเรสที่องการประสสูตลิของ
พระเยซสูในเมสองเบธเลเฮมแหส่งแควด้นยสูเดบีย!

วมันนบีตั้พวกยลิวกสาลมังกลมับมายมังแผส่นดลินของตน-ในความไมส่เชสที่ออยส่างแนส่นอน-แตส่เรลิที่มมบีการจมัดเตรบียมแลด้ว
สสาหรมับการปรากฏตมัวของพระเมสสลิยาหร์ตมัวปลอม พระเยซสูตรมัสวส่า “เราไดด้มาในพระนามพระบลิดาของเรา และ
ทส่านทมัตั้งหลายไมส่รมับเรา ถด้าผสูด้อสที่นจะมาในนามของเขาเอง ทส่านทมัตั้งหลายกอ็จะรมับผสูด้นมัตั้น” (ยอหร์น 5:43) นบีที่หมายถซง
ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้น ผสูด้ซซที่งจะครอบครองในชส่วงเจอ็ดปฟีนมัตั้นระหวส่างการรมับขซตั้นนมัตั้น (เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมารมับ
เหลส่าวลิสยุทธลิชนของพระองคร์) และการเปปิดเผยนมัตั้น (เมสที่อพระองคร์เสดอ็จมากมับเหลส่าวลิสยุทธลิชนของพระองคร์) สามปฟี
ครซที่งแรกของชส่วงเวลานบีตั้จะเปป็นเวลาแหส่งสมันตลิภาพ ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์จะทสาพมันธสมัญญาหนซที่งกมับชนชาตลิ
อลิสราเอล เขาจะยอมใหด้พวกเขาสรด้างพระวลิหารของพวกเขาขซตั้นใหมส่และถวายเครสที่องบสูชาตส่าง ๆ และจากนมัตั้นหลมัง
จากสามปฟีครซที่งเขาจะละเมลิดพมันธสมัญญานมัตั้น และนรกทมัตั้งสลิตั้นจะระเบลิดออกบนแผส่นดลินโลก! จะมบีการทสาลายลด้าง
และการเขส่นฆส่าในแบบทบีที่ไมส่เคยมบีมากส่อนเลย และพระเยซสูทรงบอกเราวส่า “และยกเวด้นวมันเหลส่านมัตั้นจะถสูกยส่นสมัตั้น
เขด้า จะไมส่มบีเนสตั้อหนมังใด ๆ รอดไดด้เลย” (มธ. 24:22)

ขด้อ 17: “พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย แตส่พวกเราถสูกพรากไปจากพวกทส่านชมัที่วระยะเวลาหนซที่ง โดยถสูกพรากไปแตส่
กายเทส่านมัตั้น ไมส่ใชส่จลิตใจ พวกเราจซงไดด้พยายามอยส่างมากทบีที่จะเหอ็นหนด้าของพวกทส่านดด้วยความปรารถนาอยส่างยลิที่ง”

เมสที่อเปาโลตด้องจสาใจออกมาจากเมสองเธสะโลนลิกา เขากอ็ตมัตั้งใจวส่าจะไมส่อยสูส่แคส่ชส่วงสมัตั้น ๆ ดมังนมัตั้นเขาจซง
สามารถกลส่าวไดด้อยส่างแทด้จรลิงวส่าใจของเขาอยสูส่ทบีที่นมัที่นถซงแมด้วส่าเขาไมส่อยสูส่ในฝป่ายรส่างกายกอ็ตาม กลิจการ 17:10 สอน
เราวส่าพบีที่นด้องชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นเปป็นผสูด้ทบีที่ไดด้สส่งเปาโลและสลิลาสไปตอนกลางคสนเขด้าไปในเมสองเบโรอาเพสที่อ
ปป้องกมันไมส่ใหด้คนทมัตั้งสองถสูกฆส่าตายโดยพวกยลิว ผสูด้รมับใชด้ทบีที่รมักเหลส่านมัตั้นไมส่เตอ็มใจทบีที่จะไป แตส่ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นสส่งพวกเขา
ไปเพสที่อความปลอดภมัยของพวกเขาเอง และเนสที่องจากพวกเขาลมังเลใจทบีที่จะจากมา พวกเขาจซงมบีความปรารถนา
อมันลตั้สาลซกทบีที่จะกลมับไป

ใน 1 เธสะโลนลิกา 3:10 เปาโลประกาศวส่าเขาและสลิลาสอธลิษฐานมากมายทมัตั้งกลางคสนและกลางวมัน เพสที่อ
ทบีที่พวกเขาจะไดด้ไปเหอ็นหนด้าเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา เปาโลมบีความสนใจฝป่ายวลิญญาณอมันลซกซซตั้งในบยุตรชาย
และบยุตรสาวทมัตั้งหลายของเขาในขส่าวประเสรลิฐนมัตั้น และเขามบีความรมักแบบมนยุษยร์อมันนยุส่มนวลใหด้พวกเขาเชส่นกมัน
และปรารถนาทบีที่จะอยสูส่กมับพวกเขาในฝป่ายรส่างกาย เขาอยสูส่กมับพวกเขาเสมอในคสาอธลิษฐานและในจลิตวลิญญาณ แตส่
เขาถวลิลหาทบีที่จะเหอ็นหนด้าของพวกเขา



ขด้อ 18: “เพราะเหตยุนมัตั้นพวกเราจซงอยากมาหาพวกทส่าน คสอขด้าพเจด้าเปาโล อยากมาหนแลด้วหนเลส่า แตส่
ซาตานไดด้ขมัดขวางพวกเราไวด้”

สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวในพระคสาขด้อนบีตั้จรลิง ๆ แลด้วกอ็คสอนบีที่: “พวกเราตมัตั้งจลิตตมัตั้งใจไวด้วส่าจะกลมับไปหาพวก
ทส่าน-พวกเราไมส่รสูด้เลยวส่าพวกเราจะจากมานานถซงเพบียงนบีตั้ พวกเราไดด้ตมัตั้งใจแนส่วแนส่ววส่าจะมาหาพวกทส่านทมันทบี แตส่
ซาตานและกองกสาลมังแหส่งเหลส่าศมัตรสูฝป่ายวลิญญาณของขส่าวประเสรลิฐไดด้ขมัดขวางเราไวด้” เปาโลพสูดถซงตมัวเองเปป็น
หลมักเมสที่อเขากลส่าววส่า “คสอขด้าพเจด้า เปาโล” ทลิโมธบีไดด้กลมับไป (บททบีที่ 3:1-3) สลิลาสถสูกทลิตั้งไวด้ขด้างหลมังในเมสองนมัตั้นของ
แควด้นมาซลิโดเนบีย (กลิจการ 17:14; 18:5) เปาโลอยากใหด้ลสูก ๆ ของเขาในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทราบวส่ามมันไมส่ใชส่
ความประสงคร์หรสอความปรารถนาของเขาทบีที่เขาตด้องอยสูส่หส่าง เขาอยากกลมับไปทยุกชมัที่วขณะตมัตั้งแตส่เขาไดด้จากมา 

ในโรม 1:13 เปาโลประกาศวส่าหลายครมัตั้งเขาตมัตั้งใจวส่าจะมายมังกรยุงโรม แตส่กอ็ถสูกขมัดขวางโดยศมัตรสูนมัตั้น 
เปาโลเปป็นอมัครทสูตผสูด้ยลิที่งใหญส่-แตส่นมัที่นกอ็ไมส่ไดด้ชส่วยเขาใหด้พด้นจากความผลิดหวมังและความใจสลาย และมมันไมส่ไดด้ละเวด้น
เขาจากการโจมตบีของพญามารดด้วย ความหมายอมันลซกซซตั้งกวส่าของ “ซาตานไดด้ขมัดขวางพวกเราไวด้” กอ็คสอ 
“ขด้าพเจด้าไดด้พากเพบียรอยส่างจรลิงจมังทบีที่จะพบหนทางทบีที่จะกลมับไป ในสส่วนขด้าพเจด้านมัตั้น ขด้าพเจด้าไดด้ตมัดสลินใจแลด้ว
มากกวส่าหนซที่งหนทบีที่จะกลมับไปหาพวกทส่านเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่รมักผสูด้ซซที่งขด้าพเจด้ารมัก แตส่ขด้าพเจด้าไดด้ถสูกกบีดขวางโดยซาตาน”

ไมส่มบีความจสาเปป็นทบีที่จะตด้องคาดเดาวส่าซาตานใชด้การขมัดขวางแบบไหนตรงนบีตั้ ไมส่ตด้องสงสมัยเลยวส่ามมันรวมถซง
ความเกลบียดชมังและการปองรด้ายของพวกยลิวตส่อเปาโล และโดยใชด้เลส่หร์เหลบีที่ยมและกลโกงพวกเขาไดด้ขมัดขวางเขา
ไมส่ใหด้กลมับไปยมังเมสองเธสะโลนลิกา พญามารเปป็นฆาตกร ผสูด้หลอกลวงและผสูด้ใสส่รด้าย ถด้ามมันทสาใหด้คน ๆ หนซที่งตกนรก
ไมส่ไดด้ มมันกอ็จะทสาทยุกอยส่างทบีที่ทสาไดด้เพสที่อขมัดขวางคน ๆ นมัตั้นขณะทบีที่เขาเดลินทางในชบีวลิตนบีตั้ไปสสูส่สวรรคร์หลมังจากกลายเปป็น
ผสูด้เชสที่อแลด้ว ซาตานเปป็นผสูด้กลส่าวโทษพวกพบีที่นด้อง มมันเปป็นศมัตรสูของลสูกทยุกคนของพระเจด้า ภาคพมันธสมัญญาเดลิมนสา
เสนอมมันวส่าเปป็นปฏลิปปักษร์ (ซซที่งชสที่อนบีตั้ในภาษาฮบีบรสูหมายถซง “ผสูด้นสาของเหลส่าวลิญญาณชมัที่ว”) ซาตานเปป็นศมัตรสูของ
พระเจด้าและมนยุษยร์ มมันถสูกเรบียกวส่าพญามาร ซซที่งมบีความหมายวส่า “ผสูด้ใสส่รด้าย ผสูด้ชมัที่วรด้ายนมัตั้น” (2 ธส. 3:3) มมันถสูกเรบียก
วส่า “ผสูด้ทดลองนมัตั้น” ใน 1 เธสะโลนลิกา 3:5- จดหมายฝากทบีที่เราศซกษากมันอยสูส่

ภาคพมันธสมัญญาใหมส่นสาเสนอซาตานวส่าเปป็นบยุคคลหนซที่ง-ไมส่ใชส่เปป็นวลิญญาณชมัที่วตนหนซที่งหรสอภาพเปรบียบ
หนซที่ง-แตส่เปป็นบยุคคล ๆ หนซที่งทบีที่มบีตมัวตนอยสูส่จรลิง (2 ธส. 2:9; วว. 12:9) เปาโลเปป็นผสูด้ทบีที่ไดด้กลส่าววส่า “เหตยุฉะนมัตั้นจงใหด้
คนทบีที่คลิดวส่าตมัวเองยสนมมัที่นคงแลด้วระวมังใหด้ดบี เกรงวส่าเขาจะลด้มลง” (1 คร. 10:12)- แตส่ขอบคยุณพระเจด้าสสาหรมับพระ
คสาขด้อถมัดไป: “ไมส่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขซตั้นกมับพวกทส่าน นอกเหนสอจากการทดลองซซที่งเคยเกลิดกมับมนยุษยร์ทมัตั้งหลาย
แตส่พระเจด้าทรงสมัตยร์ซสที่อ ผสูด้จะไมส่ทรงอนยุญาตใหด้พวกทส่านถสูกทดลองเกลินกวส่าทบีที่พวกทส่านจะสามารถทนไดด้ แตส่พรด้อม
กมับการทดลองนมัตั้น จะโปรดใหด้มบีทางทบีที่จะหลบหนบีไดด้ดด้วย เพสที่อพวกทส่านจะสามารถทนไดด้!” 1 ยอหร์น 4:4 เสรลิมวส่า
“ผสูด้ทบีที่สถลิตอยสูส่ในพวกทส่านกอ็เปป็นใหญส่กวส่าผสูด้ทบีที่อยสูส่ในโลก”

ขด้อ 19 และ 20: “เพราะอะไรเลส่าเปป็นความหวมัง หรสอความปฟีตลิยลินดบี หรสอมงกยุฎแหส่งความปฟีตลิยลินดบีของ
พวกเรา กอ็มลิใชส่ทส่านทมัตั้งหลายตส่อเบสตั้องพระพมักตรร์พระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเราหรอกหรสอ ในตอนทบีที่
พระองคร์เสดอ็จมา เพราะวส่าพวกทส่านเปป็นสงส่าราศบีและความชสที่นชมยลินดบีของพวกเรา” 

คสาทบีที่ถสูกใชด้ตรงนบีตั้สสาหรมับ “มงกยุฎ” ไมส่ไดด้หมายถซงมงกยุฎเพชรพลอยของกษมัตรลิยร์ แตส่เปป็นมงกยุฎแหส่งสงส่า



ราศบี มงกยุฎนบีตั้คสอมาลมัยสวมศบีรษะของผสูด้ชนะในการแขส่งขมัน (1 คร. 9:24,25) เปาโลเรบียกผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองฟฟีลลิป
ปฟีวส่าความปฟีตลิยลินดบีและมงกยุฎของเขา: “โดยชสูพระวจนะแหส่งชบีวลิตออกไปขด้างหนด้า เพสที่อขด้าพเจด้าจะไดด้ปฟีตลิยลินดบีในวมัน
ของพระครลิสตร์วส่า ขด้าพเจด้าไมส่ไดด้วลิที่งเปลส่า ๆ และไมส่ไดด้ทสางานหนมักโดยเปลส่าประโยชนร์…เหตยุฉะนมัตั้น พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย
ของขด้าพเจด้า ผสูด้เปป็นทบีที่รมักอยส่างยลิที่งและเปป็นทบีที่ปรารถนา เปป็นทบีที่ปฟีตลิยลินดบีและเปป็นมงกยุฎของขด้าพเจด้า ดมังนมัตั้นจงยสนมมัที่นคง
ในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า พวกทบีที่รมักอยส่างยลิที่งของขด้าพเจด้า” (ฟป. 2:16; 4:1) สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวในขด้อพระคสาเหลส่า
นบีตั้แกส่ชาวฟฟีลลิปปฟีกอ็คสอ “ใครเลส่าจะเปป็นมงกยุฎของพวกเราในการเสดอ็จมาอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระครลิสตร์? ผสูด้ใด
เลส่า? ทส่านทมัตั้งหลายนมัที่นเอง!”

เปาโลรมักผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกาเพราะสลิที่งทบีที่พวกเขาเปป็นและเพราะคสาพยานของพวกเขาทบีที่มบี
แกส่คนอสที่น ๆ ตลอดทมัที่วพสตั้นทบีที่นมัตั้นทมัตั้งหมด แตส่เขารมักพวกเขาเหนสอสลิที่งอสที่นใดเพราะสลิที่งทบีที่พวกเขาจะเปป็นในการเปปิดเผย
อมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้นแหส่งบยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้า: “ดด้วยวส่าความคาดหวมังอมันจรลิงจมังของสลิที่งทรงสรด้างนมัตั้นคอยทส่า
การสสาแดงของบยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้า” (รม. 8:19) ยสูดาส 24 บอกเราวส่าผสูด้เชสที่อทยุกคนจะถสูกถวาย “โดย
ปราศจากตสาหนลิตส่อเบสตั้องพระพมักตรร์แหส่งสงส่าราศบีของพระองคร์ พรด้อมกมับความปฟีตลิยลินดบีเหลสอลด้น” 

ในวมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้นเปาโลจะเหอ็นผลแหส่งการงานหนมักของเขาและยลินดบียลิที่งนมัก คสาอธลิษฐานของอมัคร
ทสูตเปาโลเกบีที่ยวกมับทยุกคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาปรนนลิบมัตลิกอ็คสอ ทบีที่เขาจะถวายทยุกคนเปป็นผสูด้ใหญส่แลด้วในพระครลิสตร์ อส่าน 1 เธ
สะโลนลิกา 3:13; 5:23,24; โคโลสบี 1:28,29

จงตมัตั้งใจสมังเกตคสากลส่าวของเปาโลเกบีที่ยวกมับการเสดอ็จกลมับมาของพระเยซสูเจด้า พระองคร์จะเสดอ็จกลมับมาใน
สงส่าราศบี-และพระองคร์จะเสดอ็จกลมับมาในฐานะผสูด้พลิพากษาทบีที่ชอบธรรมเชส่นกมัน นบีที่คสอพระเยซสูเจด้าองคร์เดลิมทบีที่เปาโล
ประกาศวส่าพวกยลิวไดด้ฆส่าเสบียดด้วยมสอชมัที่ว (ขด้อ 15 ในบทนบีตั้ของเรา)

ในวลิวรณร์ 5:6 ยอหร์นเหอ็นในทส่ามกลางพระทบีที่นมัที่งนมัตั้น ลสูกแกะตมัวหนซที่ง-ราวกมับวส่าพระองคร์ทรงถสูกปลง
พระชนมร์ พระเยซสูตรมัสแกส่เหลส่าศมัตรสูของพระองคร์ (คนเหลส่านมัตั้นทบีที่พลิพากษาพระองคร์และปรมับโทษพระองคร์ใหด้
สลิตั้นพระชนมร์บนกางเขนนมัตั้น) วส่า “ ตส่อจากนบีตั้ ทส่านทมัตั้งหลายจะเหอ็นบยุตรมนยุษยร์นมัที่งขด้างขวาพระหมัตถร์แหส่งฤทธานยุ
ภาพ และเสดอ็จมาในหมสูส่เมฆแหส่งฟป้าสวรรคร์” (มธ. 26:64) พระองคร์ทรงเปป็นผสูด้พลิพากษาจากสวรรคร์ ผสูด้ทรงพลิชลิต
โลก เนสตั้อหนมัง และพญามาร ความตาย นรก และหลยุมศพ บาปและการทดลอง อส่านยอหร์น 5:27 และกลิจการ 
17:31

ขด้อ 19 ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคสาเหลส่านบีตั้ “...ในตอนทบีที่พระองคร์เสดอ็จมา” ภาษากรบีกตรงนบีตั้บส่งบอกวส่า “การ
เสดอ็จมาถซงของพระองคร์” พระเยซสูจะเสดอ็จกลมับมายมังแผส่นดลินโลกนบีตั้อบีกครมัตั้งในพระกาย (กลิจการ 1:10,11; ยอหร์น 
14:1-3) ไมส่มบีหลมักคสาสอนใดในพระวจนะของพระเจด้าทมัตั้งหมดทบีที่ชมัดเจนมากกวส่าหลมักคสาสอนเรสที่องการเสดอ็จกลมับมา
ของพระเยซสูเจด้า คยุณจะพบถด้อยคสาของพระองคร์เองเกบีที่ยวกมับการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองของพระองคร์ในมมัทธลิว 24 และ
25, มาระโก 13 และลสูกา 12:35-59 นอกจากนบีตั้ในลสูกา 17:20-37; 19:11-27; ยอหร์น 5:27-29; 14:1-3; 
16:22-- และอบีกหลายแหส่ง

เปาโลใชด้วลบีทบีที่นส่าเกรงขามนบีตั้เจอ็ดครมัตั้งในจดหมายถซงชาวเธสะโลนลิกาทมัตั้งสองฉบมับนมัตั้น เขายมังใชด้มมันใน 1 โค
รลินธร์ 15:23 เชส่นกมัน ในจดหมายทมัตั้งสามฉบมับนบีตั้เราเรบียนรสูด้เกสอบทมัตั้งหมดทบีที่เปาโลใหด้เกบีที่ยวกมับการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สอง-



การรมับขซตั้น เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมารมับเจด้าสาวของพระองคร์ นมัที่นคสอ ครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่ ในมมัทธลิว 24:36-44 
พระเยซสูทรงสอนเหลส่าสาวกของพระองคร์เกบีที่ยวกมับการรมับขซตั้น มมันถสูกอด้างอลิงถซงเชส่นกมันในจดหมายฝากของยากอบ 
เปโตรพสูดถซงมมัน และยอหร์นผสูด้เปป็นทบีที่รมักกอ็กลส่าวถซงมมันเชส่นกมัน

ไมส่วส่ามนยุษยร์จะกลส่าว เทศนาหรสอสอนอะไร-วมันหนซที่งพระเยซสูครลิสตร์จะเสดอ็จลงมาจากสวรรคร์พรด้อมกมับ
เสบียงกสูส่กด้อง พรด้อมกมับเสบียงของอมัครเทวทสูตและเสบียงแตรของพระเจด้า บรรดาผสูด้ทบีที่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะถสูกทสาใหด้
เปป็นขซตั้น ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่ยมังมบีชบีวลิตอยสูส่จะถสูกเปลบีที่ยนแปลงในชมัที่ววลินาทบี ในพรลิบตาเดบียว และเราทยุกคนจะถสูกรมับขซตั้น
ไปดด้วยกมันเพสที่อพบกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในหมสูส่เมฆในฟป้าอากาศ และดมังนมัตั้นแหละเราจะอยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า
เปป็นนลิตยร์ เราจะศซกษาเรสที่องนบีตั้เมสที่อเราไปถซงบททบีที่ 4

บททบีที่ 2 ปปิดทด้ายดด้วยคสากลส่าวทบีที่วส่า “เพราะวส่าพวกทส่านเปป็นสงส่าราศบีและความชสที่นชมยลินดบีของพวกเรา” 
เปาโลเนด้นยตั้สาทมัตั้ง “พวกทส่าน” (ซซที่งหมายถซงผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลาย)  และ “เปป็น” (ซซที่งหมายถซงชมัที่วขณะนมัตั้นโดยเฉพาะ) 
ความชสที่นชมยลินดบีของเขาไมส่ใชส่แคส่เรสที่องของความหวมังเมสที่อการรมับขซตั้นไปนมัตั้นเกลิดขซตั้นและผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายไดด้รมับบสาเหนอ็จ
แตส่เขาปฟีตลิยลินดบีเชส่นกมันในผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา ณ ชมัที่วขณะนมัตั้น จงสมังเกตบททบีที่ 1:2-4 และ 3:9 ใน
จดหมายฝากฉบมับนบีตั้ของเรา และ 2 เธสะโลนลิกา 1:4 เหลส่าผสูด้เชสที่อในครลิสตจมักรทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาเปป็นสงส่าราศบีของ
เปาโล สงส่าราศบีคสอคสาสรรเสรลิญและเกบียรตลิยศจากผสูด้อสที่น พวกเขาเปป็นความชสที่นชมยลินดบีของเขาเชส่นกมัน ความชสที่นชม
ยลินดบีคสอความปฟีตลิของคน ๆ หนซที่งเอง!

เปาโลไมส่มบีความกลมัวเลยในการพอกพสูนสงส่าราศบีและเกบียรตลิยศใหด้แกส่ครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา 
เขารสูด้วส่าพวกเขาเปป็นของแทด้ พวกเขาไดด้พลิสสูจนร์ประสบการณร์ของพวกเขาแลด้ววส่าเปป็นของจรลิง ดด้วยเหตยุนบีตั้เขาจซง
อวดในพวกเขา สรรเสรลิญพวกเขาและใหด้เกบียรตลิพวกเขาจนสสูงทบีที่สยุด ลซก ๆ ลงไปในใจของเขาเขามบีความชสที่นบาน
ทบีที่ไมส่อาจกลส่าวเปป็นคสาพสูดไดด้และเปฟีปี่ยมดด้วยสงส่าราศบี เขามบีความปฟีตลิทบีที่คสาพสูดไมส่อาจแสดงออกไดด้ ดมังนมัตั้นเขาจซงกลส่าว
เพบียงวส่า “เพราะวส่าพวกทส่านเปป็นสงส่าราศบีและความชสที่นชมยลินดบีของพวกเรา!” 

1 เธสะโลนนิกา - บทททที่ 3



3:1 เหตยุฉะนมัตั้นเมสที่อพวกเราทนอยสูส่ตส่อไปอบีกไมส่ไดด้แลด้ว พวกเราจซงคลิดวส่าดบีทบีที่จะถสูกปลส่อยไวด้ทบีที่กรยุงเอเธนสร์ตามลสาพมัง
3:2 และไดด้สส่งทลิโมธบีนด้องชายของพวกเรา และเปป็นผสูด้รมับใชด้ของพระเจด้า และเปป็นเพสที่อนรส่วมงานของพวกเราใน
เรสที่องขส่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ไป เพสที่อจะตมัตั้งพวกทส่านไวด้ใหด้มมัที่นคง และเพสที่อจะปลอบประโลมใจของพวกทส่านใน
เรสที่องความเชสที่อของพวกทส่าน
3:3 เพสที่อจะไมส่มบีผสูด้หนซที่งผสูด้ใดหวมัที่นไหวโดยการยากลสาบากเหลส่านบีตั้ เพราะพวกทส่านเองกอ็ทราบแลด้ววส่า พวกเราทรงถสูก
กสาหนดไวด้แลด้วสสาหรมับการนมัตั้น
3:4 ดด้วยวส่าแทด้จรลิง เมสที่อพวกเราไดด้อยสูส่กมับพวกทส่าน พวกเราไดด้บอกพวกทส่านไวด้กส่อนแลด้ววส่า พวกเราจะตด้องทน
การยากลสาบาก แลด้วตส่อมากอ็เปป็นอยส่างนมัตั้น และพวกทส่านกอ็ทราบอยสูส่แลด้ว
3:5 เพราะเหตยุนบีตั้ เมสที่อขด้าพเจด้าอดทนตส่อไปอบีกไมส่ไดด้ ขด้าพเจด้าจซงไดด้สส่งคนไปเพสที่อจะไดด้ทราบถซงความเชสที่อของพวก
ทส่าน เกรงวส่าโดยประการหนซที่งประการใดผสูด้ทดลองนมัตั้นไดด้ทดลองพวกทส่าน และงานหนมักของพวกเรากอ็จะเปลส่า
ประโยชนร์
3:6 แตส่บมัดนบีตั้ เมสที่อทลิโมธบีไดด้จากพวกทส่านมาถซงพวกเราแลด้ว และไดด้นสาขส่าวดบีมายมังพวกเราเรสที่องความเชสที่อและความ
รมักของพวกทส่าน และวส่าพวกทส่านไดด้มบีความระลซกอมันดบีถซงพวกเราอยสูส่เสมอ และปรารถนาอยส่างยลิที่งทบีที่จะเหอ็นพวก
เราเหมสอนอยส่างพวกเราปรารถนาจะเหอ็นพวกทส่านดด้วย
3:7 เหตยุฉะนมัตั้น พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย พวกเราจซงไดด้รมับการปลอบประโลมเรสที่องพวกทส่านในความทยุกขร์ยากและความ
กมังวลใจของพวกเราเนสที่องดด้วยความเชสที่อของพวกทส่าน
3:8 เพราะวส่าบมัดนบีตั้ พวกเราดสารงชบีวลิตอยสูส่ ถด้าพวกทส่านยสนมมัที่นคงอยสูส่ในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า
3:9 เพราะวส่าพวกเราจะขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านไดด้อยส่างไรอบีกจซงจะเหมาะ สสาหรมับบรรดาความปฟีตลิ
ยลินดบีซซที่งพวกเรามบีอยสูส่เพราะเหอ็นแกส่พวกทส่าน ตส่อพระพมักตรร์พระเจด้าของพวกเรา
3:10 โดยอธลิษฐานมากมายทมัตั้งกลางคสนและกลางวมัน เพสที่อพวกเราจะไดด้เหอ็นหนด้าของพวกทส่าน และจะไดด้เพลิที่มเตลิม
สส่วนทบีที่ยมังบกพรส่องอยสูส่ในความเชสที่อของพวกทส่านใหด้บรลิบสูรณร์
3:11 บมัดนบีตั้ขอพระเจด้าเองและพระบลิดาของพวกเรา และพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ทรง
นสาทางของพวกเราไปถซงพวกทส่าน
3:12 และขอองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงทสาใหด้พวกทส่านจสาเรลิญขซตั้นและบรลิบสูรณร์ไปดด้วยความรมักซซที่งกมันและกมัน และตส่อ
คนทมัตั้งปวง เหมสอนอยส่างพวกเรากระทสาตส่อพวกทส่าน
3:13 เพสที่อในทบีที่สยุด พระองคร์จะทรงใหด้ใจของพวกทส่านตมัตั้งมมัที่นคงอยสูส่อยส่างไรด้ตสาหนลิในความบรลิสยุทธลิธ ตส่อพระพมักตรร์
พระเจด้าคสอพระบลิดาของพวกเรา ในการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเราพรด้อมกมับวลิสยุทธลิ
ชนทมัตั้งปวงของพระองคร์

ขด้อ 1: “เหตยุฉะนมัตั้นเมสที่อพวกเราทนอยสูส่ตส่อไปอบีกไมส่ไดด้แลด้ว พวกเราจซงคลิดวส่าดบีทบีที่จะถสูกปลส่อยไวด้ทบีที่กรยุง
เอเธนสร์ตามลสาพมัง”

ในบทนบีตั้คสาพสูดเปปิด “เหตยุฉะนมัตั้น” ชบีตั้ยด้อนไปยมังสลิที่งทบีที่เราไดด้เรบียนรสูด้แลด้วในขด้อ 17 ถซง 20 ในบทกส่อนหนด้า 
“เหตยุฉะนมัตั้นเมสที่อพวกเราทนอยสูส่ตส่อไปอบีกไมส่ไดด้แลด้ว…” นมัที่นคสอ เปาโลถวลิลหาทบีที่จะไดด้เหอ็นหนด้าเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะ



โลนลิกาจนกระทมัที่งเขาไมส่อาจทนความถวลิลหานมัตั้นตส่อไปไดด้อบีก เขารมักพวกเขาอยส่างลซกซซตั้งและอยส่างรด้อนรนยลิที่งนมักจน
การแยกจากกมันเปป็นเวลานานและความผลิดหวมังซตั้สาแลด้วซตั้สาอบีกเปป็นสลิที่งทบีที่มากเกลินกวส่าเขาจะแบกรมับไหว ดมังนมัตั้นเขา
จซงตมัดสลินใจวส่าเปป็นการดบีทบีที่สยุดทบีที่เขาจะถสูกทลิตั้งไวด้เพบียงลสาพมังทบีที่กรยุงเอเธนสร์ แมด้กระทมัที่งในความโดดเดบีที่ยวของเขา และ
ทบีที่ทลิโมธบีคนหนยุส่มนมัตั้นจะถสูกสส่งไปยมังครลิสตจมักรในเมสองเธสะโลนลิกา

ขด้อ 2: “และไดด้สส่งทลิโมธบีนด้องชายของพวกเรา และเปป็นผสูด้รมับใชด้ของพระเจด้า และเปป็นเพสที่อนรส่วมงานของ
พวกเราในเรสที่องขส่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ไป เพสที่อจะตมัตั้งพวกทส่านไวด้ใหด้มมัที่นคง และเพสที่อจะปลอบประโลมใจของ
พวกทส่านในเรสที่องความเชสที่อของพวกทส่าน”

หนมังสสอกลิจการของพวกอมัครทสูตตามรอยเปาโลจากเมสองเธสะโลนลิกาไปยมังเมสองเบโรอา และจากเมสองเบ
โรอาไปยมังกรยุงเอเธนสร์ (กลิจการ 17:10-15) ในกลิจการ 17:14-16 สลิลาสและทลิโมธบีถสูกทลิตั้งไวด้ขด้างหลมังทบีที่เมสองเบโรอา
ขณะทบีที่เปาโลเดลินทางตส่อไปยมังกรยุงเอเธนสร์ โดยฝากคสาสมัที่งทลิตั้งทด้ายใหด้พวกเขาตามเขาไปโดยเรอ็วทบีที่สยุดเทส่าทบีที่จะทสาไดด้ 
เพสที่อนผสูด้รมับใชด้สองทส่านนบีตั้ของเปาโลไดด้ไปถซงในกรยุงเอเธนสร์หรสอไมส่นมัตั้น ไมส่มบีระบยุชมัดเจนในหนมังสสอกลิจการ สลิลาสและ
ทลิโมธบีไมส่ถสูกกลส่าวถซงอบีกจนกระทมัที่งพวกเขากลมับมาดด้วยกมันจากแควด้นมาซลิโดเนบีย และ ณ เวลานมัตั้นพวกเขาพบ
เปาโลในเมสองโครลินธร์ (กลิจการ 18:1-5) อยส่างไรกอ็ตาม มมันปรากฏชมัดเจนในบทนบีตั้ของเรา (ขด้อ 1-3) วส่าเปาโลสส่งทลิ
โมธบีไปยมังเมสองเธสะโลนลิกาเพสที่อปลอบประโลมใจและหนยุนใจเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่นมัที่น และเพสที่อนสาขส่าวกลมับมารายงานดด้วย
เกบีที่ยวกมับสถานะของครลิสตจมักรนมัตั้น

ไมส่มบีความขมัดแยด้งกมันระหวส่างบมันทซกเรสที่องราวของลสูกาในหนมังสสอกลิจการและบมันทซกของเปาโลตรงนบีตั้ใน 1 
เธสะโลนลิกา มมันเปป็นไปไดด้อยส่างยลิที่งทบีที่สลิลาสและทลิโมธบีไดด้ตามเปาโลไปจรลิง ๆ และลสูกาไมส่ไดด้บมันทซกเหตยุการณร์ตอนนบีตั้
ไวด้ สสาหรมับเขามมันอาจไมส่ใชส่เรสที่องสสาคมัญกอ็ไดด้-หรสออาจเปป็นไดด้วส่าลสูกาไมส่ไดด้ทราบแนส่นอนวส่าพวกเขาไปรส่วมสมทบกมับ
เปาโลในกรยุงเอเธนสร์หรสอไมส่ แตส่คยุณเชสที่อใจไดด้วส่าไมส่มบีความขมัดแยด้งระหวส่างผสูด้เขบียนทมัตั้งสองทส่านนบีตั้ ดด้วยวส่าพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงดลใจถด้อยคสาเหลส่านมัตั้นทบีที่พวกเขาบมันทซกลงไป

มมันเปป็นไปไดด้อยส่างยลิที่งวส่าเปาโล พอไปถซงทบีที่กรยุงเอเธนสร์แลด้ว กอ็คด้นพบในทมันทบีวส่าเขาไมส่สามารถกลมับไปยมัง
เมสองเธสะโลนลิกาไดด้ และดด้วยเหตยุนบีตั้จซงสส่งคสาสมัที่งตส่าง ๆ ไปยมังทลิโมธบีใหด้กลมับไปยมังครลิสตจมักรทบีที่นมัที่นแทนตน เขาอาจใหด้
ทลิโมธบีไปทบีที่นมัที่นแทนทบีที่จะมายมังกรยุงเอเธนสร์กอ็เปป็นไดด้ ตามทบีที่ไดด้วางแผนไวด้ในตอนแรก อาจเปป็นไดด้วส่าสลิลาสอยสูส่ตส่อใน
เมสองเธสะโลนลิกา และหลมังจากทบีที่ทลิโมธบีไปเยสอนทบีที่นมัที่นแลด้ว เขาและสลิลาสกอ็อาจไปรส่วมสมทบกมับเปาโลในเมสองโค
รลินธร์อบีกทบีกอ็ไดด้ อาจเปป็นไดด้เชส่นกมันวส่าทลิโมธบีไดด้เดลินทางไปยมังกรยุงเอเธนสร์จากเมสองเบโรอา และวส่าเปาโลสส่งเขากลมับ
ไปยมังเมสองเธสะโลนลิกาในทมันทบี หากเปป็นเชส่นนมัตั้น เปาโลกอ็อยสูส่ตมัวคนเดบียวจรลิง ๆ ตมัตั้งแตส่เวลานมัตั้นทบีที่เขาออกจากเมสอง
เบโรอาจนกระทมัที่งทลิโมธบีและสลิลาสไปรส่วมสมทบกมับเขาทบีที่เมสองโครลินธร์

มมันเปป็นการลองใจและความปวดรด้าวใจอยส่างแนส่นอนทบีที่เปาโลตด้องถสูกทลิตั้งไวด้เพบียงลสาพมัง โดยเฉพาะอยส่าง
ยลิที่ง ณ ชส่วงเวลานมัตั้น แตส่เขากระวนกระวายใจเกบีที่ยวกมับชาวเธสะโลนลิกามากเสบียจนเขาเตอ็มใจทบีที่จะทนทยุกขร์ความ
โดดเดบีที่ยวเพสที่อทบีที่จะสส่งเพสที่อนผสูด้รมับใชด้ของเขาไปปลอบประโลมใจและเสรลิมกสาลมังคนเหลส่านมัตั้นทบีที่กสาลมังถสูกทดสอบและ
ถสูกลองใจอยส่างหนมักโดยศมัตรสูนมัตั้น

เปาโลสส่งทลิโมธบีไปทสาสลิที่งทบีที่ตมัวเขาเองปรารถนาทบีที่จะทสา-และสลิที่งทบีที่เขาไดด้กระทสาอยส่างดบีทบีที่สยุดทบีที่เขาทสาไดด้กอ็คสอ



โดยการเขบียนจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ไปถซงพวกเขา เหนสอสลิที่งอสที่นใดกอ็คสอ เขาอธลิษฐานทสูลขอตส่อพระเจด้าทบีที่จะทรงทสาใหด้
ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นมมัที่นคง ทบีที่จะทรงปลอบประโลมใจและหนยุนใจพวกเขา ในขด้อ 12 และ 13 ในบทนบีตั้ของเราเปาโล
อธลิษฐานขอเพสที่อทบีที่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นจะถสูกทสาใหด้มมัที่นคงในจลิตใจ ไรด้ตสาหนลิในความบรลิสยุทธลิธตส่อพระพมักตรร์
พระเจด้าจนถซงการเสดอ็จมาของพระเยซสูเจด้าพรด้อมกมับวลิสยุทธลิชนทมัตั้งสลิตั้นของพระองคร์ นอกจากนบีตั้ใน 2 เธสะโลนลิกา 
2:16 และ 17 เขาอธลิษฐานจากหมัวใจแหส่งความรมักวส่า “บมัดนบีตั้ ขอใหด้พระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา 
และพระเจด้าคสอพระบลิดาของพวกเรา ผสูด้ทรงรมักพวกเรา และประทานความปลอบใจเปป็นนลิตยร์และความหวมังอมันดบี
โดยทางพระคยุณใหด้แกส่พวกเรา ทรงปลอบประโลมใจของพวกทส่านและทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้มมัที่นคง ในวาจาและใน
การงานอมันดบีทยุกอยส่าง” เปาโลปฏลิบมัตลิสลิที่งทบีที่เขาเทศนาใน 1 เธสะโลนลิกา 5:17: “จงอธลิษฐานอยส่างไมส่หยยุดหยส่อน” 
เขาทสาเชส่นนมัตั้นจรลิง ๆ เพสที่อลสูก ๆ ของเขาในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาไดด้กส่อตมัตั้ง

ขด้อ 3: “เพสที่อจะไมส่มบีผสูด้หนซที่งผสูด้ใดหวมัที่นไหวโดยการยากลสาบากเหลส่านบีตั้ เพราะพวกทส่านเองกอ็ทราบแลด้ววส่า 
พวกเราทรงถสูกกสาหนดไวด้แลด้วสสาหรมับการนมัตั้น”

ตส่อมาเปาโลกลส่าวแกส่ชาวโรมเหลส่านมัตั้นวส่า “ใครจะแยกพวกเราออกจากความรมักของพระครลิสตร์เลส่า จะ
เปป็นความยากลสาบาก หรสอความทยุกขร์ หรสอการขส่มเหง หรสอการกมันดารอาหาร หรสอการเปลสอยกาย หรสอการถสูก
โพยภมัย หรสอการถสูกคมดาบหรสอ ตามทบีที่มบีเขบียนไวด้แลด้ววส่า ‘เพราะเหอ็นแกส่พระองคร์ ขด้าพระองคร์ทมัตั้งหลายจซงถสูก
ประหารวมันยมังคที่สา ขด้าพระองคร์ทมัตั้งหลายถสูกนมับวส่าเปป็นเหมสอนแกะสสาหรมับการเอาไปฆส่า’ ไมส่เลย ในสลิที่งทมัตั้งหลาย
เหลส่านบีตั้ พวกเราเปป็นยลิที่งกวส่าเหลส่าผสูด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผสูด้ไดด้ทรงรมักพวกเรา เพราะขด้าพเจด้าเชสที่อมมัที่นวส่า แมด้แตส่
ความตาย หรสอชบีวลิต หรสอบรรดาทสูตสวรรคร์ หรสอบรรดาเทพผสูด้ครอบครองอาณาจมักร หรสอบรรดาเทพผสูด้มบีอสานาจ 
หรสอสลิที่งทมัตั้งหลายซซที่งอยสูส่ในปปัจจยุบมันนบีตั้ หรสอสลิที่งทมัตั้งหลายซซที่งจะมาในภายหนด้า หรสอซซที่งสสูง หรสอซซที่งลซก หรสอสลิที่งอสที่นใดทบีที่ไดด้
ทรงสรด้างแลด้วนมัตั้น จะไมส่สามารถแยกพวกเราออกจากความรมักของพระเจด้า ซซที่งอยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็น
เจด้าของพวกเราไดด้” (รม. 8:35-39)

เปาโลสส่งทลิโมธบีไปยมังเมสองเธสะโลนลิกาเพสที่อเตสอนความจสาผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นวส่าความทยุกขร์ใจและการขส่มเหง
ตส่าง ๆ ไมส่ควรทสาใหด้พวกเขาเรลิที่มรสูด้สซกทด้อใจหรสอหดหสูส่ แตส่ควรทสาใหด้พวกเขาชสาระตมัวและอยุทลิศตมัวมากขซตั้นตส่อ
อยุดมการณร์แหส่งขส่าวประเสรลิฐ อส่าน 2 เธสะโลนลิกา 2:2 และโคโลสบี 1:23 ใน 2 ทลิโมธบี 3:12 เปาโลกลส่าววส่า “ใชส่
แลด้ว และทยุกคนทบีที่จะดสาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าในพระเยซสูครลิสตร์จะถสูกขส่มเหง” ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น
จะตด้องเขด้าใจวส่าถด้าพวกเขาดสาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้า พวกเขากอ็จะถสูกขส่มเหงโดยเหลส่าศมัตรสูของทางของ
พระเจด้า พระเยซสูตรมัสวส่า “ถด้าพวกเขาไดด้เกลบียดชมังเรา พวกเขากอ็จะเกลบียดชมังพวกทส่าน” ในยอหร์น 16:33 
พระองคร์ตรมัสวส่า “สลิที่งเหลส่านบีตั้เรากลส่าวแกส่ทส่านทมัตั้งหลายแลด้ว เพสที่อทส่านทมัตั้งหลายจะมบีสมันตลิสยุขในเรา ในโลกนบีตั้ทส่านทมัตั้ง
หลายจะประสบความทยุกขร์ยาก แตส่จงชสที่นใจเถลิด เราชนะโลกแลด้ว” ผสูด้เชสที่อทยุกคนวางใจไดด้วส่าพระเจด้าจะไมส่มบีวมัน
ขอรด้องพวกเขาใหด้เดลินในเสด้นทางทบีที่พระเยซสูไมส่ไดด้ทรงเดลินนสาหนด้าพวกเขาไปกส่อน

ขด้อ 3 ปปิดทด้ายดมังนบีตั้: “...พวกเราทรงถสูกกสาหนดไวด้แลด้วสสาหรมับการนมัตั้น” มมันเปป็นเรสที่องปกตลิธรรมดาทบีที่ผสูด้เชสที่อ
ทมัตั้งหลายจะทนทยุกขร์…มมันคงผลิดธรรมดาทบีที่ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายจะอยสูส่ในโลกนบีตั้และไมส่ทนทยุกขร์ คสาวส่า “ถสูกกสาหนด” 
เปป็นคสาเดบียวกมับทบีที่ถสูกใชด้ในฟฟีลลิปปฟี 1:17 ซซที่งแปลเปป็น “ถสูกตมัตั้งไวด้เพสที่อปป้องกมันขส่าวประเสรลิฐนมัตั้น” มมันเปป็นคสาเดบียวกมับทบีที่



ถสูกใชด้ในมมัทธลิว 5:14 ดด้วย เมสที่อในคสาเทศนาบนภสูเขานมัตั้นพระเยซสูทรงกลส่าวถซงนครหนซที่งทบีที่ถสูก “ตมัตั้งไวด้บนเนลินเขา” 
ซซที่งบส่งบอกถซงสถานการณร์ทบีที่ผสูด้เชสที่อถสูกตมัตั้งไวด้ในนมัตั้น เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาถสูกกสาหนดตสาแหนส่งนบีตั้โดยเฉพาะใน
กองทมัพขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในการปป้องกมันขส่าวประเสรลิฐจากเหลส่าศมัตรสูของพระครลิสตร์ และเปาโลกสาลมังกลส่าวแกส่
พวกเขาวส่า “พวกทส่านทราบวส่าพวกทส่านถสูกเรบียกมาสสูส่การลองใจอมันดยุเดสอด และสลิที่งแปลก ๆ จะเกลิดขซตั้นกมับพวก
ทส่าน” อส่าน 1 เปโตร 2:20,21; 4:12,13 ผมอยากรสูด้จรลิง ๆ วส่าเรามบีผสูด้รมับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงกบีที่คนวมันนบีตั้-เหลส่าผสูด้รมับใชด้ทบีที่จะไดด้
ขนาดตามมาตรฐานทบีที่ถสูกตมัตั้งไวด้โดยอมัครทสูตเปาโลในพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ?

ขด้อ 4: “ดด้วยวส่าแทด้จรลิง เมสที่อพวกเราไดด้อยสูส่กมับพวกทส่าน พวกเราไดด้บอกพวกทส่านไวด้กส่อนแลด้ววส่า พวกเรา
จะตด้องทนการยากลสาบาก แลด้วตส่อมากอ็เปป็นอยส่างนมัตั้น และพวกทส่านกอ็ทราบอยสูส่แลด้ว”

การอส่านแบบแมส่นยสามากขซตั้นคงจะเปป็น “เคยบอกพวกทส่านอยสูส่ตลอด” เพราะวส่านบีที่ไมส่ใชส่คสาเตสอนครมัตั้ง
เดบียว แตส่เปป็นคสาเตสอนทบีที่ถสูกทวนซตั้สาและพวกเขาคยุด้นเคยดบี สสาหรมับขด้อพระคสาอด้างอลิงตอนอสที่น ๆ ทบีที่กลส่าวถซงคสาสมัที่ง
หลายประการกส่อนหนด้าของอมัครทสูตทส่านนบีตั้ อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 2:11,12; 4:1,2; 2 เธสะโลนลิกา 2:5-15; 3:10

ในขด้อพระคสาตอนนบีตั้ของเรา เขาเตสอนความจสาพวกเขาวส่าตอนทบีที่เขาอยสูส่กมับพวกเขา เขาไดด้ทวนซตั้สาอยสูส่
เสมอคสาเตสอนทบีที่วส่าผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายถสูกเรบียกใหด้ทนทยุกขร์ และวส่าถด้าเราทนทยุกขร์กมับพระครลิสตร์ เรากอ็จะครอบครองกมับ
พระองคร์ แตส่ถด้าเราไมส่ยอมรมับพระองคร์ พระองคร์กอ็จะทรงไมส่ยอมรมับเรา

ในเมสองเธสะโลนลิกามบีพวกนมักบวชเครส่งศาสนาทบีที่ไมส่ถสูกนสาโดยพระเจด้าแตส่โดยความเชสที่อมมัที่นและความมยุส่ง
หมายตส่าง ๆ ทางศาสนาของตนเอง คนเหลส่านบีตั้มยุส่งมมัที่นทบีที่จะทสาลายครลิสตจมักรนมัตั้นซซที่งพระเยซสูไดด้ตรมัสถซงมมันวส่า 
“ประตสูแหส่งนรกจะไมส่มบีชมัยตส่อครลิสตจมักรเลย” ในเมสองเธสะโลนลิกามบีพวกชส่างฝฟีมสอเชส่นกมันทบีที่ไมส่รสูด้จมักพระเจด้าและไมส่
สนสลิที่งใดเลยนอกจากผลกสาไรสส่วนตมัวของพวกเขาเอง พวกเขาไมส่สนใจเกบีที่ยวกมับเรสที่องฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหลายและ
อยากคด้ากสาไรจากจลิตวลิญญาณของมนยุษยร์ มบีฝสูงชนมหาศาลทบีที่ไมส่รสูด้อะไรเลยเกบีที่ยวกมับสลิที่งตส่าง ๆ ทบีที่เปป็นฝป่ายวลิญญาณ 
พวกเขาไมส่ทราบอะไรเลยเกบีที่ยวกมับบทบมัญญมัตลิของพระเจด้าและไมส่สนใจเลยเกบีที่ยวกมับพระคยุณของพระเจด้า พวกเขา
รสูด้สซกรสาคาญใจยลิที่งนมักเพราะคนแปลก ๆ กลยุส่มนบีตั้ทบีที่เรบียกตมัวเองวส่าพวกครลิสเตบียนและเทศนาการสลิตั้นพระชนมร์ การถสูก
ฝปัง และการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของผสูด้หนซที่งนามวส่าพระเยซสู

คนชมัที่วเหลส่านบีตั้ทมัตั้งหมดไดด้รส่วมใจกมันเพสที่อทสาลายผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่กสาลมังพลลิกโลกกลมับหมัวกลมับหาง ในตอนนมัตั้น
เชส่นเดบียวกมับตอนนบีตั้ ฝสูงชนมหาศาลตส่อตด้านผสูด้เชสที่อแทด้ทมัตั้งหลาย-แตส่ตอนนมัตั้น เชส่นเดบียวกมับตอนนบีตั้ดด้วย  “ถด้าพระเจด้า
ทรงอยสูส่ฝป่ายพวกเรา ใครเลส่าจะตส่อตด้านพวกเราไดด้” (รม. 8:31) “ผสูด้ทบีที่สถลิตอยสูส่ในพวกทส่านกอ็เปป็นใหญส่กวส่าผสูด้ทบีที่อยสูส่ใน
โลก” (1 ยอหร์น 4:4) เปาโลรมับประกมันผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นวส่าพวกเขาอยสูส่ฝป่ายทบีที่ชนะ พวกเขาถสูกเรบียกใหด้ทนทยุกขร์ และ
ดด้วยเหตยุนบีตั้พวกเขาจซงควรชสที่นชมยลินดบีและดบีใจทบีที่ไดด้ถสูกนมับวส่าคสูส่ควรทบีที่จะทนทยุกขร์เพสที่อพระนามของพระเยซสู

ขด้อ 5: “เพราะเหตยุนบีตั้ เมสที่อขด้าพเจด้าอดทนตส่อไปอบีกไมส่ไดด้ ขด้าพเจด้าจซงไดด้สส่งคนไปเพสที่อจะไดด้ทราบถซงความ
เชสที่อของพวกทส่าน เกรงวส่าโดยประการหนซที่งประการใดผสูด้ทดลองนมัตั้นไดด้ทดลองพวกทส่าน และงานหนมักของพวกเรา
กอ็จะเปลส่าประโยชนร์”

ในพระคสาขด้อนบีตั้เปาโลทวนซตั้สาสลิที่งทบีที่เขากลส่าวในขด้อหนซที่ง แตส่แสดงมมันออกมาในลมักษณะทบีที่แตกตส่างจากเดลิม 
เปาโลกสาลมังกลส่าวแกส่ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นวส่า “พวกทส่านตกอยสูส่ในความทยุกขร์ใจทบีที่รยุนแรงเสบียจนมมันอาจทสาลายความเชสที่อ



ของพวกทส่านไดด้ และขด้าพเจด้ารสูด้สซกถซงความกระวนกระวายใจทบีที่ไมส่อาจสสูด้ทนไดด้เพสที่อพวกทส่าน ดด้วยเหตยุนบีตั้ขด้าพเจด้าจซง
สส่งทลิโมธบีไปเพสที่อปลอบประโลมใจพวกทส่านและนสาเรสที่องกลมับมารายงานขด้าพเจด้าเกบีที่ยวกมับความเชสที่อของพวกทส่าน ทลิ
โมธบีไดด้มาหาพวกทส่านดด้วยเหตยุผลสองประการ: เพสที่อปลอบประโลมใจพวกทส่านในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในชมัที่วโมงแหส่ง
การขส่มเหงนบีตั้ และเพสที่อบรรเทาใจทบีที่กระวนกระวายของขด้าพเจด้าเอง ซซที่งเปป็นทยุกขร์รด้อนยลิที่งนมักและหวาดกลมัวจมับใจ
เกบีที่ยวกมับการลองใจอมันดยุเดสอดของพวกทส่าน โดยเกรงวส่าบางทบีการขส่มเหงทบีที่ตส่อเนสที่องและเพลิที่มขซตั้นนบีตั้อาจทสาใหด้พบีที่นด้อง
บางทส่านทบีที่อส่อนแอกวส่าตด้องสะดยุดลด้ม ขอพระเจด้าทรงโปรดหด้ามมลิใหด้สลิที่งนบีตั้เกลิดขซตั้นกมับลสูก ๆ ทบีที่รมักของขด้าพเจด้าในองคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้าในเมสองเธสะโลนลิกา” อส่านกลิจการ 18:5-10; 1 โครลินธร์ 2:3 ทบีที่วส่าการงานหนมักของเขาจะสสูญเปลส่า
นมัตั้นเปป็นความคลิดในแงส่ลบทบีที่รบกวนจลิตใจของเปาโล และความคลิดทบีที่นส่าสะพรซงกลมัวนบีตั้เองทบีที่เขาไมส่อาจจะทนรมับไดด้
อบีกตส่อไป

ประโยคนบีตั้อาจถสูกแปลเปป็นรสูปคสาถาม โดยแสดงออกถซงความหวาดกลมัวนมัตั้นตามทบีที่มมันผยุดขซตั้นจรลิง ๆ ใน
ความคลิดของอมัครทสูตทส่านนบีตั้: “ขด้าพเจด้าไดด้สส่งไปเพสที่อทบีที่ขด้าพเจด้าจะไดด้ทราบเกบีที่ยวกมับความเชสที่อของพวกทส่าน: ผสูด้
ทดลองนมัตั้นไดด้ทดลองพวกทส่าน และการงานหนมักของพวกเราจะปรากฏวส่าสสูญเปลส่าหรสอไมส่?” ความคลิดทบีที่วส่าการ
งานหนมักทมัตั้งหมดทบีที่ถสูกทยุส่มเทใหด้แกส่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นอาจสสูญเปลส่า และความสสาเรอ็จทบีที่ในตอนแรกนมัตั้นชส่างยลิที่ง
ใหญส่เหลสอเกลินอาจสลิตั้นสยุดลงในความลด้มเหลวและความอดสสูไดด้เกาะกยุมหมัวใจของอมัครทสูตทส่านนบีตั้ในความหวาดกลมัว
แตส่ถซงแมด้วส่าผสูด้ทดลองนมัตั้นซซที่งไดด้ขมัดขวางเปาโลไมส่ใหด้ไปเยบีที่ยมครลิสตจมักรนมัตั้นไดด้ทดลองชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นแลด้ว 
พวกเขากอ็ยมังยสนหยมัดซสที่อตรงตส่อความเชสที่อนมัตั้นเตอ็มรด้อย

ขด้อ 6: “แตส่บมัดนบีตั้ เมสที่อทลิโมธบีไดด้จากพวกทส่านมาถซงพวกเราแลด้ว และไดด้นสาขส่าวดบีมายมังพวกเราเรสที่องความ
เชสที่อและความรมักของพวกทส่าน และวส่าพวกทส่านไดด้มบีความระลซกอมันดบีถซงพวกเราอยสูส่เสมอ และปรารถนาอยส่างยลิที่งทบีที่
จะเหอ็นพวกเราเหมสอนอยส่างพวกเราปรารถนาจะเหอ็นพวกทส่านดด้วย”

พรด้อมกมับหมัวใจทบีที่เตอ็มไปดด้วยความกระวนกระวายเปาโลไดด้สส่งทลิโมธบีไปยมังเมสองเธสะโลนลิกาและจากนมัตั้นกอ็
รอคอยการกลมับมาของเขาดด้วยใจจดใจจส่อ ทมันทบีทบีที่ทลิโมธบีกลมับมาและใหด้คสารายงานทบีที่ดบีเกบีที่ยวกมับความหนมักแนส่น
มมัที่นคงของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา เปาโลกอ็นมัที่งลงและเขบียนจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ถซงครลิสตจมักรทบีที่นมัที่น เขาเขบียน
จากหมัวใจทบีที่เตอ็มลด้นดด้วยความซาบซซตั้งและความรมัก เพราะวส่าทลิโมธบีนสาขส่าวดบีมาเกบีที่ยวกมับความเชสที่อทบีที่บรลิสยุทธลิธและ
หนมักแนส่นและความรมักอมันรด้อนรนทบีที่มบีตส่อผสูด้อสที่นซซที่งถสูกเผยใหด้ประจมักษร์ในชบีวลิตและหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนของเหลส่าผสูด้เชสที่อ
ชาวเธสะโลนลิกา

“ขส่าวดบี” เปป็นคสาเดบียวในภาษากรบีก คสาเดบียวกมับทบีที่ถสูกใชด้ตลอดทมัที่วภาคพมันธสมัญญาใหมส่สสาหรมับ “ขส่าวดบี” 
ซซที่งหมายถซงขส่าวดบีเรสที่องความรอดของพระเจด้าและการเสดอ็จมาของพระเยซสูจอมกษมัตรลิยร์เพสที่อครอบครองบนแผส่น
ดลินโลก คสากรบีกทบีที่ถสูกใชด้โดยเปาโลตรงนบีตั้บส่งบอกวส่าขส่าวทบีที่เปาโลนสากลมับมารายงานเปป็นขส่าวดบีแหส่งขส่าวประเสรลิฐ ซซที่ง
ประกาศความจรลิงนมัตั้นและฤทธลิธเดชนลิรมันดรร์ทบีที่ไมส่รสูด้สลิตั้นสยุดแหส่งขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าในชบีวลิตของผสูด้เชสที่อแทด้ทมัตั้ง
หลาย เพราะเหตยุนบีตั้อมัครทสูตทส่านนบีตั้จซงเปป็นสยุขยลิที่งนมักและอยุทานในขด้อ 7 และ 8 วส่า “พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย พวกเราจซงไดด้
รมับการปลอบประโลมเรสที่องพวกทส่านในความทยุกขร์ยากและความกมังวลใจของพวกเราเนสที่องดด้วยความเชสที่อของพวก
ทส่าน…พวกเราดสารงชบีวลิตอยสูส่!” ขส่าวสารทบีที่หนยุนใจนบีตั้ใหด้ชบีวลิตใหมส่แกส่เปาโล



ขส่าวดบีเหลส่านมัตั้นทบีที่ทลิโมธบีนสามาใหด้เปาโลเกบีที่ยวขด้องกมับความเชสที่อและความรมักของผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกา 
ความเชสที่อและความรมักรวมกมันเปป็นการดสาเนลินชบีวลิตแบบครลิสเตบียน ดด้วยวส่าความเชสที่อแบบครลิสเตบียนเรลิที่มตด้นเมสที่อเรา
ใชด้ความเชสที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้นแลด้วของพระเยซสูเจด้า และความเชสที่อแทด้กส่อใหด้เกลิดความรมัก เรารมักพระองคร์
เพราะวส่าพระองคร์ไดด้ทรงรมักเรากส่อน-และเมสที่อเรารมักพระองคร์ เรากอ็รมักพวกพบีที่นด้องเชส่นกมัน ถด้าเราไมส่สามารถรมักพบีที่
นด้องของเราผสูด้ซซที่งเรามองเหอ็นแลด้ว เราจะสามารถรมักพระเจด้าผสูด้ซซที่งเรายมังไมส่เหอ็นไดด้อยส่างไร? ความหวมังของเราใน
พระเยซสูครลิสตร์เจด้ามบีพสตั้นฐานอยสูส่บนความเชสที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้นแลด้วของพระองคร์และถสูกแสดงออกทยุกวมัน
โดยความรมักของเราทบีที่มบีตส่อพวกพบีที่นด้อง อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 1:3, 2 เธสะโลนลิกา 1:3, เอเฟซมัส 1:15, ฟฟีเลโมน 5 
และ 7, และ 1 ยอหร์น 3:23 หมัวใจของขส่าวสารขส่าวประเสรลิฐกอ็คสอวส่าเราควรเชสที่อในพระนามของพระเยซสูครลิสตร์
พระบยุตรของพระองคร์-และรมักซซที่งกมันและกมัน นบีที่คสอหมัวใจและจลิตวลิญญาณของศาสนาทบีที่บรลิสยุทธลิธ

อบีกสลิที่งหนซที่งทบีที่ทสาใหด้เปาโลเปป็นสยุขยลิที่งนมักกอ็คสอ รายงานทบีที่วส่าเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกายมังจดจสาคนเหลส่า
นมัตั้นทบีที่ไดด้นสาขส่าวดบีแหส่งขส่าวประเสรลิฐมาสสูส่พวกเขา: “และวส่าพวกทส่านไดด้มบีความระลซกอมันดบีถซงพวกเราอยสูส่เสมอ และ
ปรารถนาอยส่างยลิที่งทบีที่จะเหอ็นพวกเราเหมสอนอยส่างพวกเราปรารถนาจะเหอ็นพวกทส่านดด้วย” เปาโลระลซกถซงชาวเธ
สะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นอยส่างไมส่หยยุดหยส่อน และบมัดนบีตั้-ถซงแมด้วส่าพวกเขากสาลมังทนทยุกขร์อยสูส่ กสาลมังถสูกใสส่รด้ายทยุกวมันโดย
ศมัตรสูนมัตั้นและโดยชนรส่วมชาตลิของพวกเขาเองดด้วยซตั้สา จลิตใจของพวกเขากอ็ไมส่ไดด้เหลินหส่างไปจากมลิชชมันนารบีทบีที่รมักเหลส่า
นมัตั้นผสูด้ซซที่งนสาขส่าวสารขส่าวประเสรลิฐมาใหด้พวกเขา ตรงกมันขด้าม พวกเขาระลซกถซงเปาโลและเพสที่อรส่วมทสาการของเขา
อยสูส่เสมอ ความรสูด้สซกตส่าง ๆ ของพวกเขาทบีที่มบีตส่อกมันนมัตั้นเปป็นความรสูด้สซกทบีที่มบีรส่วมกมัน เปาโลถวลิลหาทบีที่จะเหอ็นหนด้าลสูก ๆ 
ของเขาในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า และพวกเขากอ็ถวลิลหาทบีที่จะเหอ็นหนด้าอมัครทสูตทบีที่รมักของพวกเขาเชส่นกมัน

ขด้อ 7: “เหตยุฉะนมัตั้น พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย พวกเราจซงไดด้รมับการปลอบประโลมเรสที่องพวกทส่านในความทยุกขร์ยาก
และความกมังวลใจของพวกเราเนสที่องดด้วยความเชสที่อของพวกทส่าน”

รายงานทบีที่ดบีซซที่งทลิโมธบีนสากลมับมานมัตั้นไดด้ปลอบประโลมใจทบีที่ปวดรด้าวของเปาโล คยุณจะพบคสากลส่าวทบีที่คลด้าย
กมันใน 2 โครลินธร์ 7:6,7: “แตส่อยส่างไรกอ็ตาม พระเจด้าผสูด้ทรงปลอบประโลมใจคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ทด้อใจ ไดด้ทรงปลอบ
ประโลมใจพวกเราโดยการมาของทลิตมัส และมลิใชส่โดยการมาของทลิตมัสเทส่านมัตั้น แตส่โดยการปลอบประโลมใจซซที่งเขา
ไดด้รมับการปลอบประโลมใจในพวกทส่าน เมสที่อเขาเลส่าใหด้พวกเราฟปังถซงความปรารถนาอยส่างจรลิงจมังของพวกทส่าน 
ความโศกเศรด้าของพวกทส่าน ใจจดจส่อของพวกทส่านทบีที่มบีตส่อขด้าพเจด้า จนขด้าพเจด้าไดด้ปฟีตลิยลินดบีมากขซตั้นไปอบีก”

ในความทยุกขร์ใจและความปวดรด้าวของเขา เปาโลมบีใจกลด้า: “พวกเราไดด้รมับการปลอบประโลมโดยทาง
ความเชสที่อของพวกทส่าน!” ความเชสที่อของชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นเปป็นประเดอ็นสสาคมัญทบีที่ทลิโมธบีจะตด้องซมักถาม 
เพราะวส่าถด้าพวกเขาสมัตยร์จรลิงตส่อความเชสที่อนมัตั้นซซที่งถสูกมอบไวด้กมับพวกวลิสยุทธลิชนครมัตั้งเดบียวแลด้ว ทยุกสลิที่งทบีที่เหลสอกอ็จะไปไดด้
สวย เปาโลรสูด้วส่าถด้าพวกเขาหนมักแนส่นมมัที่นคงในความเชสที่อแทด้ นรกทมัตั้งสลิตั้นกอ็ทสาใหด้พวกเขาหวมัที่นไหวไมส่ไดด้ ไมส่วส่าพญา
มารจะใชด้วลิธบีการหรสออยุบายใดกอ็ตาม

พระเยซสูตรมัสแกส่เปโตรวส่า “ซบีโมน ซบีโมนเออ๋ย ดสูเถลิด ซาตานไดด้ปรารถนาทบีที่จะไดด้พวกทส่านไป เพสที่อมมันจะฝปัด
รส่อนพวกทส่านเหมสอนขด้าวสาลบี แตส่เราไดด้อธลิษฐานเผสที่อตมัวทส่าน เพสที่อความเชสที่อของทส่านจะไมส่ขาดไป” (ลสูกา 
22:31,32) ใน 2 โครลินธร์ 1:24 เปาโลกลส่าววส่า “โดยความเชสที่อ พวกทส่านตมัตั้งมมัที่นคงอยสูส่” เปาโลเทศนาวส่า “โดย



พระคยุณพวกทส่านไดด้รมับความรอดผส่านทางความเชสที่อ…ความเชสที่อมาโดยการไดด้ยลินและการไดด้ยลินโดยพระวจนะของ
พระเจด้า...สลิที่งใดกอ็ตามทบีที่ไมส่ไดด้มาจากความเชสที่อกอ็เปป็นบาป” ยอหร์นกลส่าววส่า “ผสูด้ใดกอ็ตามทบีที่บมังเกลิดจากพระเจด้ากอ็มบีชมัย
ตส่อโลก และนบีที่คสอชมัยชนะทบีที่มบีชมัยตส่อโลก คสอความเชสที่อของเราทมัตั้งหลาย” เปาโลวางหลินยอดบนสยุดบนพบีระมลิดแหส่ง
ความเชสที่อแทด้โดยกลส่าววส่า “โดยมองไปทบีที่พระเยซสู ผสูด้ทรงรลิเรลิที่มและทสาใหด้ความเชสที่อของเราสสาเรอ็จ”

ขด้อ 8: “เพราะวส่าบมัดนบีตั้ พวกเราดสารงชบีวลิตอยสูส่ ถด้าพวกทส่านยสนมมัที่นคงอยสูส่ในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า”
รายงานทบีที่ดบีซซที่งถสูกนสามาโดยทลิโมธบีนมัตั้นไดด้ยกภาระหนมักแหส่งความกระวนกระวายใจและความหวาดหวมัที่น

ออกไปจากหมัวใจของเปาโล เขารสูด้สซกราวกมับวส่าชบีวลิตของเขาถสูกหส่อหยุด้มอยสูส่ในครลิสตจมักรนมัตั้น ภาระทบีที่หนมักอซตั้งทบีที่สยุดทบีที่
เปาโลแบกรมับกอ็คสอ “ความหส่วงพะวงทบีที่มบีตส่อครลิสตจมักรทมัตั้งปวง” (2 คร. 11:28) ชบีวลิตทมัตั้งหมดของเขาและจลิต
วลิญญาณทมัตั้งหมดของเขาถสูกหส่อหยุด้มอยสูส่ในครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นทบีที่องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงใชด้เขาเพสที่อกส่อตมัตั้ง เขาพสูดถซง
ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นวส่าเปป็นลสูกทมัตั้งหลายของเขา ผสูด้เปป็นทบีที่รมักและถวลิลหา-ความชสที่นบานของเขา สงส่าราศบีของเขาและ และ
มงกยุฎแหส่งการโอด้อวดของเขา! โปรดอส่านทยุกคสาใน 2 โครลินธร์ 7:2-16 ขด้อพระคสาเหลส่านบีตั้ใหด้ภาพแหส่งหมัวใจของ
เปาโล และคยุณจะเหอ็นภาพทบีที่แจส่มชมัดของความรมักอมันยลิที่งใหญส่ของเขาทบีที่มบีตส่อคนเหลส่านมัตั้นในครลิสตจมักรทมัตั้งหลายทบีที่
เขาไดด้กส่อตมัตั้ง

ขด้อ 9: “เพราะวส่าพวกเราจะขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านไดด้อยส่างไรอบีกจซงจะเหมาะ สสาหรมับ
บรรดาความปฟีตลิยลินดบีซซที่งพวกเรามบีอยสูส่เพราะเหอ็นแกส่พวกทส่าน ตส่อพระพมักตรร์พระเจด้าของพวกเรา”

เปาโลกสาลมังกลส่าวตรงนบีตั้วส่า “ขส่าวดบีทบีที่ทลิโมธบีไดด้นสามาเกบีที่ยวกมับความเชสที่อทบีที่ไมส่สมัที่นคลอนของพวกทส่านไดด้ใหด้
ชบีวลิตใหมส่แกส่ขด้าพเจด้าจนถซงขนาดทบีที่วส่าขด้าพเจด้าไมส่สามารถหาถด้อยคสาทบีที่จะแสดงออกถซงการขอบคยุณของขด้าพเจด้าและ
ความซาบซซตั้งใจของขด้าพเจด้าทบีที่มบีตส่อพระเจด้าของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของเราไดด้ ความชสที่นบานถาโถมใจ
ของขด้าพเจด้าเมสที่อขด้าพเจด้าคลิดวส่าพวกทส่านไดด้ทนทยุกขร์มากมายยลิที่งนมัก-และกระนมัตั้น ตามทบีที่ทลิโมธบีกลส่าว พวกทส่านกอ็หนมัก
แนส่นและไมส่หวมัที่นไหวในความเชสที่อนมัตั้น! ถด้อยคสาไมส่อาจแสดงออกถซงความชสที่นบานและการขอบพระคยุณของขด้าพเจด้า
ตส่อพระเจด้าไดด้”

ขด้อ 9 ปปิดทด้ายดด้วยคสากลส่าวนบีตั้ “ตส่อพระพมักตรร์พระเจด้าของพวกเรา” เปาโลรมับประกมันผสูด้อส่านของเขาและ
คนเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาปรนนลิบมัตลิเสมอวส่าพระเจด้าทรงเปป็นพยานของเขาในสลิที่งสารพมัด ดด้วยเหตยุนบีตั้พระเจด้าจซงทรงทราบ
ความชสที่นบานยลิที่งนมักทบีที่ถาโถมใจของเขาเพราะรายงานทบีที่ดบีนมัตั้นเกบีที่ยวกมับครลิสตจมักรทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา ความชสที่นบาน
ทบีที่เขากสาลมังประสบอยสูส่ตอนนบีตั้แจส่มชมัดมากขซตั้นเพราะความเสบียใจและการทนทยุกขร์ทบีที่เขาไดด้รสูด้จมักกส่อนหนด้านมัตั้น
เนสที่องจากความกระวนกระวายใจเกบีที่ยวกมับสภาพฝป่ายวลิญญาณของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่นมัที่น เฉพาะครลิสเตบียนทมัตั้งหลายทบีที่ไดด้
ทนทยุกขร์อยส่างหนมักเทส่านมัตั้นทบีที่สามารถรสูด้จมักความชสที่นบานเชส่นนมัตั้นทบีที่เหลสอจะกลส่าวไดด้และเปฟีปี่ยมดด้วยสงส่าราศบี-ความ
ชสที่นบานในขบีดจสากมัดอมันเตอ็มทบีที่ของมมัน เปาโลพรรณนามมันเชส่นนบีตั้ใน 2 โครลินธร์ 6:9,10: “...เหมสอนใกลด้ตาย และ
ดสูเถลิด พวกเรายมังมบีชบีวลิตอยสูส่… เหมสอนเศรด้าโศก แตส่มบีความปฟีตลิยลินดบีอยสูส่เสมอ”

ขด้อ 10: “โดยอธลิษฐานมากมายทมัตั้งกลางคสนและกลางวมัน เพสที่อพวกเราจะไดด้เหอ็นหนด้าของพวกทส่าน และ
จะไดด้เพลิที่มเตลิมสส่วนทบีที่ยมังบกพรส่องอยสูส่ในความเชสที่อของพวกทส่านใหด้บรลิบสูรณร์”

คสากรบีกตรงนบีตั้สสาหรมับ “มากมาย” มบีความหมายทบีที่ทรงพลมัง เหมสอนกมับ “เกลินขนาด” หรสอ “บรลิบสูรณร์ยลิที่ง



นมัก” เปาโลใชด้คสานบีตั้ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:13 (ซซที่งแปลเปป็น “ใหด้มาก”) และในเอเฟซมัส 3:20 กลางคสนและกลางวมัน
เกลินขนาด (ยลิที่งนมัก) เปาโลอธลิษฐานเผสที่อเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกา “อธลิษฐาน” ในทบีที่นบีตั้แบบเครส่งครมัดกวส่าคส
อ “การอด้อนวอนหรสอการวลิงวอน” -ความจรลิงเดบียวกมันนบีตั้ตามทบีที่ถสูกนสาเสนอใน 2 โครลินธร์ 5:20 ทบีที่เปาโลกลส่าววส่
า “พวกเราจซงขอรด้องพวกทส่านแทนพระครลิสตร์ พวกทส่านจงคสนดบีกมันกมับพระเจด้าเถลิด” (ในทบีที่อสที่น ๆ คสานบีตั้สสาหรมับการ
อธลิษฐานบส่งบอกถซงการเฝป้าเดบีที่ยวและการนมมัสการ ตามทบีที่ถสูกใชด้ใน 1 เธสะโลนลิกา 1:2 และ 2 เธสะโลนลิกา 3:1) 
แตส่ในพระคสาขด้อนบีตั้โดยเฉพาะเปาโลมบีภาระใจใหญส่ยลิที่งและอด้อนวอนดด้วยสลิตั้นสยุดใจของเขาเพสที่อทบีที่พระเจด้าจะทรง
รมักษา เสรลิมกสาลมัง และชส่วยครลิสเตบียนเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาใหด้รอดพด้น

คสากลส่าวทบีที่วส่า “และจะไดด้เพลิที่มเตลิมสส่วนทบีที่ยมังบกพรส่องอยสูส่ในความเชสที่อของพวกทส่านใหด้บรลิบสูรณร์” ไมส่ไดด้
หมายความวส่าความเชสที่อของพวกเขาไปไมส่ถซงความเชสที่อทบีที่ชส่วยใหด้รอด...ไมส่ใชส่เลยครมับ ตามทบีที่กลส่าวไวด้ใน 1 เธสะ
โลนลิกา 1:3-8, 2:13, 3:6-8 และ 2 เธสะโลนลิกา 1:3 ความเชสที่อของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่นมัที่นเปป็นของแทด้ บรลิสยุทธลิธ และ
เพลิที่มพสูนขซตั้น: “ความเชสที่อของพวกทส่านเตลิบโตยลิที่งนมัก” ไมส่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกกมันวส่าความเชสที่อทบีที่ชส่วยใหด้รอดเพบียงบางสส่วน 
เมสที่อเรามบีความเชสที่อในพระเจด้า เมสที่อเราเชสที่อบนพระเยซสูครลิสตร์เจด้า เรากอ็ถสูกใหด้บมังเกลิดเขด้าในครอบครมัวของพระเจด้า 
ไดด้รมับความรอดอยส่างสมบสูรณร์ทมันทบี ไมส่มบีสลิที่งใดขาดหายไปเลยในแงส่มยุมของการไถส่หรสอความรอด แตส่เราจะตด้องรด้อง
ทสูลเหมสอนชายผสูด้นมัตั้นในสมมัยของพระเยซสูวส่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์เชสที่อ ขอพระองคร์ทรงชส่วยในเรสที่องความ
ไมส่เชสที่อของขด้าพระองคร์ดด้วยเถลิด!” เราไดด้รมับคสาบมัญชาใหด้เตลิบโตในพระคยุณและในความรสูด้เกบีที่ยวกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า
และพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของเรา พระเยซสูครลิสตร์

เราไมส่ไดด้เตลิบโตเขด้าสสูส่ความเชสที่อหรสอเขด้าสสูส่พระคยุณ-แตส่เราเตลิบโตในความเชสที่อและในพระคยุณหลมังจากเรา
ไดด้รมับการไถส่แลด้ว เปาโลกสาลมังบอกชาวเธสะโลนลิกาในทบีที่นบีตั้วส่าพวกเขาตด้องการคสาสอนทบีที่เขาสามารถใหด้พวกเขาไดด้
สสาหรมับความสวส่างเพลิที่มเตลิมและสตลิปปัญญาฝป่ายศบีลธรรมเกบีที่ยวกมับหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนแบบครลิสเตบียนและวลิธบีปฏลิบมัตลิ
ประจสาวมันแหส่งชบีวลิตครลิสเตบียน เมสที่อเราทสาการศซกษาคด้นควด้าของเราตส่อไป คยุณจะหมายเหตยุวส่าบททบีที่ 4 และ 5 ของ
จดหมายฉบมับนบีตั้เตอ็มไปดด้วยหลมักคสาสอนลด้วน ๆ และขด้อปฏลิบมัตลิฝป่ายวลิญญาณ

รายงานอมันดบีทบีที่ทลิโมธบีนสามาใหด้นมัตั้นทสาใหด้เปาโลดบีใจและขจมัดความกระวนกระวายใจมากมายของเขาเกบีที่ยว
กมับความเชสที่อของพวกเขา-แตส่มมันกอ็ทสาใหด้เขาตระหนมักมากยลิที่งกวส่ากส่อนดด้วยถซงความตด้องการของครลิสตจมักรอายยุ
นด้อยทบีที่มบีแววมากทบีที่สยุดของเขานบีตั้ ดมังนมัตั้นเขาจซงปรารถนาทบีที่จะไปเยบีที่ยมพวกเขาและสอนพวกเขา เพสที่อทบีที่พวกเขาจะ
เตลิบโตในพระคยุณและกลายเปป็นผสูด้มบีกสาลมังมากขซตั้นในมนยุษยร์ภายใน

คสาวส่า เพลิที่มเตลิม บส่งบอกถซง “ถสูกตกแตส่งเตอ็มทบีที่, ถสูกทสาใหด้เพบียบพรด้อมอยส่างเตอ็มทบีที่, ถสูกจมัดเตรบียมอยส่าง
สมบสูรณร์” คสาเดบียวกมันนบีตั้ถสูกแปลเปป็น “ชยุนอวน” ในมมัทธลิว 4:21 มมันถสูกใชด้เชส่นกมันในโรม 9:22 ในการเชสที่อมโยงกมับ 
“ภาชนะทบีที่ถสูกจมัดเตรบียมสสาหรมับความพลินาศ” และในเอเฟซมัส 4:12- “เพสที่อเตรบียมพวกวลิสยุทธลิชนใหด้ดบีพรด้อม 
สสาหรมับงานแหส่งการรมับใชด้” ความปรารถนาของเปาโลเพสที่อชาวเธสะโลนลิกากอ็คสอ ทบีที่พวกเขาจะถสูกทสาใหด้เพบียบ
พรด้อมอยส่างเตอ็มทบีที่และถสูกจมัดเตรบียมอยส่างสมบสูรณร์สสาหรมับสลิที่งใดกอ็ตามทบีที่ผสูด้ทดลองนมัตั้นอาจปาใสส่พวกเขา เชส่นเดบียวกมับ
สสาหรมับประตสูแหส่งโอกาสใดกอ็ตามทบีที่อาจเปปิดรมับพวกเขาในฐานะเหลส่าพยานแหส่งความจรลิงนมัตั้นและขส่าวประเสรลิฐ
อมันบรลิสยุทธลิธแหส่งพระคยุณทบีที่ชส่วยใหด้รอดของพระเจด้า เขาอยากใหด้พวกเขาเตลิบโตเตอ็มทบีที่ในมนยุษยร์ภายใน



ขด้อ 11: “บมัดนบีตั้ขอพระเจด้าเองและพระบลิดาของพวกเรา และพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวก
เรา ทรงนสาทางของพวกเราไปถซงพวกทส่าน”

คสาอธลิษฐานของเปาโลในพระคสาขด้อนบีตั้มบีเปป้าหมายสสูงสยุดของมมันในขด้อ 13 หมัวใจและจลิตวลิญญาณแหส่งคสา
สอนของเขาในครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นทมัตั้งหมดคสอ การเสดอ็จมาของพระเยซสูเจด้า เขาสอนลสูก ๆ ทยุกคนของเขาในองคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้าใหด้ตมัตั้งตาคอย “ความหวมังอมันมบีสยุขนมัตั้น และการปรากฏอมันทรงสงส่าราศบีของพระเจด้าผสูด้ใหญส่ยลิที่ง และ
พระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของพวกเรา คสอ พระเยซสูครลิสตร์” และบมัดนบีตั้เขาอธลิษฐานขอใหด้พระเจด้าเอง, พระบลิดาของพระ
เยซสูเจด้าของเรา, ทรงนสาทางเขาไปถซงเมสองเธสะโลนลิกาโดยมบีจยุดประสงคร์หนซที่งเดบียวกอ็คสอ เพสที่อจมัดเตรบียมผสูด้เชสที่อเหลส่า
นมัตั้นเพลิที่มเตลิมใหด้พรด้อมสสาหรมับการเสดอ็จมาของพระเยซสูเจด้าของพวกเขาในฟป้าอากาศเพสที่อรมับพวกเขาไปอยสูส่กมับ
พระองคร์เองและประทานบสาเหนอ็จแกส่พวกเขาสสาหรมับหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนทบีที่สมัตยร์ซสที่อของพวกเขา เปาโลปรารถนา
ใหด้ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นรมับบสาเหนอ็จเตอ็มทบีที่ หมายเหตยุ 1 เธสะโลนลิกา 1:10 และ 5:23

คสาวส่า “นสาทาง” ในคสากลส่าว “ทรงนสาทางของพวกเราไปถซงพวกทส่าน” เปป็นคสาเดบียวกมับทบีที่ถสูกใชด้ในลสูกา 
1:79 (“นสาเทด้าของพวกเราเขด้าไปในทางแหส่งสมันตลิสยุข”) และในเพลงสดยุดบี 37:23 เชส่นกมัน: “พระเยโฮวาหร์ทรงนสา
ยส่างเทด้าของคนดบี และพระองคร์พอพระทมัยในทางของเขา” ไมส่ตด้องสงสมัยเลยวส่าเปาโลมบีพระคสาขด้อนบีตั้อยสูส่ในหมัวตอน
ทบีที่เขาอธลิษฐานถด้อยคสาเหลส่านบีตั้ในขด้อพระคสาทบีที่เรากสาลมังศซกษากมันอยสูส่ เขาเชสที่อสลิที่งทบีที่พระเยซสูเจด้าไดด้ตรมัสไวด้: “เรากมับพระ
บลิดาของเราเปป็นอมันหนซที่งอมันเดบียวกมัน...ถด้าทส่านทมัตั้งหลายจะขอสลิที่งใดในนามของเรา เรากอ็จะกระทสาสลิที่งนมัตั้น” (ยอหร์น
10:30; 14:14) เปาโลทสูลขอพระเจด้าพระบลิดาและพระเยซสูครลิสตร์เจด้าใหด้ทรงนสายส่างกด้าวของเขาไปสสูส่เหลส่าวลิสยุทธลิชน
ทบีที่รมักในครลิสตจมักรในเมสองเธสะโลนลิกา

ขด้อ 12: “และขอองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงทสาใหด้พวกทส่านจสาเรลิญขซตั้นและบรลิบสูรณร์ไปดด้วยความรมักซซที่งกมันและ
กมัน และตส่อคนทมัตั้งปวง เหมสอนอยส่างพวกเรากระทสาตส่อพวกทส่าน”

ผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นเปป็นเลลิศในเรสที่องความรมักแบบพบีที่นด้อง-พระคยุณอยส่างหนซที่งซซที่งไมส่มบีทางมบีมาก
เกลินไปในชบีวลิตของผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลาย (1 ธส. 4:9,10; 1:3; 2 ธส. 1:3) เปาโลรสูด้วส่าความรมักทบีที่ถสูกเพลิที่มขซตั้นซซที่งมบีตส่อกมันและ
กมันจะเปป็นตมัวเสรลิมทบีที่ดบีทบีที่สยุดสสาหรมับความบกพรส่องของพวกเขาในเรสที่องความเชสที่อ (ขด้อ 10) และการเพลิที่มขซตั้นของมมัน
มบีอยสูส่ในการเจรลิญเตลิบโตและการขยายใหญส่ขซตั้นของมมันเอง...การเตลิบโตของความรมักในหมัวใจ ความรมักทบีที่มบีตส่อกมัน
และกมันคสอพสตั้นฐานแหส่งความบรลิสยุทธลิธทบีที่ไมส่อาจตลิไดด้ ซซที่งพวกเขาจะตด้องปรากฏในสลิที่งนบีตั้เมสที่อพระครลิสตร์เสดอ็จมาหาก
พวกเขาเตลิบโตเตอ็มทบีที่ในมนยุษยร์ภายใน (ขด้อ 13)

เปาโลอธลิษฐานขอทบีที่พวกเขาจะบรลิบสูรณร์ในความรมักเชส่นกมัน-และการบรลิบสูรณร์นบีตั้คสอการไหลเอส่อของความ
รมักในใจของผสูด้เชสที่อ อมันเปป็นการอวยพรผสูด้อสที่นผส่านทางการไหลเอส่อนมัตั้น การเปรบียบเทบียบเหลส่านบีตั้ถสูกใชด้อบีกครมัตั้งในโรม
5:20: “...ทบีที่ใดทบีที่บาปไดด้ปรากฏมากมาย (เพลิที่มขซตั้นหรสอทวบีคสูณ) พระคยุณกอ็ไดด้ปรากฏมากมายยลิที่งขซตั้นทบีที่นมัที่น”

ความรมักทบีที่ถสูกเพลิที่มพสูนขซตั้นและบรลิบสูรณร์นบีตั้จะตด้องไมส่ถสูกจสากมัดอยสูส่กมับผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายเทส่านมัตั้น แตส่จะตด้องขยาย
ออก “ไปสสูส่คนทมัตั้งปวง”-และรวมถซงพวกคนไมส่เชสที่อและแมด้แตส่พวกศมัตรสูของเราดด้วย สสาหรมับครลิสตจมักรชาวเธสะ
โลนลิกา นบีที่เปป็นเรสที่องทบีที่ยากมากและตด้องอาศมัยพระคยุณมากเปป็นพลิเศษ เพราะวส่าพวกเขาถสูกขส่มเหงอยส่างหนมักและมบี
ศมัตรสูมากมาย แตส่เปาโลอยากใหด้พวกเขารมักเหลส่าศมัตรสูของพวกเขาและทสาดบีตส่อคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ปฏลิบมัตลิหยาบชด้ากมับ



พวกเขา เขาอยากใหด้พวกเขาเชสที่อฟปังพระบมัญชาของพระครลิสตร์ในมมัทธลิว 5:44
ขด้อ 12 ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคสาทบีที่วส่า “เหมสอนอยส่างพวกเรากระทสาตส่อพวกทส่าน” ไมส่ตด้องสงสมัยเลยวส่าเปาโล

กสาลมังคลิดถซงคสาตรมัสของพระเยซสูในยอหร์น 13:34: “ใหด้ทส่านทมัตั้งหลายรมักซซที่งกมันและกมัน เรารมักทส่านทมัตั้งหลายมาแลด้ว
อยส่างไร” ความรมักของเปาโลทบีที่มบีตส่อลสูก ๆ ของเขาในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าไมส่ใชส่ความรมักทบีที่อยสูส่กมับทบีที่หรสอเปป็นความรมัก
ทบีที่นอนแนส่นลิที่ง-มมันเปป็นการทยุส่มเททบีที่มบีชบีวลิต เบส่งบาน และเตลิบโต

ในขด้อ 10 เปาโลอธลิษฐานเกบีที่ยวกมับความเชสที่อของผสูด้เชสที่อเหลส่านบีตั้ ในขด้อ 12 เขาอธลิษฐานเกบีที่ยวกมับความรมัก
ของพวกเขาทบีที่มบีตส่อกมันและกมัน ขด้อ 13 เปปิดเผยวส่าทสาไมเขาถซงเปป็นหส่วงเกบีที่ยวกมับความเชสที่อและความรมักอมันบรลิสยุทธลิธ
ของพวกเขาขนาดนมัตั้น ความหส่วงใยเชส่นนมัตั้นไมส่ไดด้มาจากเหตยุจสูงใจอมันเหอ็นแกส่ตมัว แตส่เพราะเหอ็นแกส่พวกเขา

ขด้อ 13: “เพสที่อในทบีที่สยุด พระองคร์จะทรงใหด้ใจของพวกทส่านตมัตั้งมมัที่นคงอยสูส่อยส่างไรด้ตสาหนลิในความบรลิสยุทธลิธ ตส่อ
พระพมักตรร์พระเจด้าคสอพระบลิดาของพวกเรา ในการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา
พรด้อมกมับวลิสยุทธลิชนทมัตั้งปวงของพระองคร์”

วลบี “ใหด้ใจของพวกทส่านตมัตั้งมมัที่นคงอยสูส่” เปป็นสสานวนในภาคพมันธสมัญญาเดลิม โดยถสูกพบเปป็นหลมักในหนมังสสอ
เพลงสดยุดบี ในเพลงสดยุดบี 104:15 ผสูด้แตส่งเพลงสดยุดบีพสูดถซง “ขนมปปังซซที่งเสรลิมกสาลมังใจมนยุษยร์” คสาฮบีบรสูสสาหรมับ เสรลิม
กสาลมัง เปป็นคสาเดบียวกมับในภาษากรบีกสสาหรมับ “ทสาใหด้ตมัตั้งมมัที่นคง” อบีกครมัตั้งในหนมังสสอเพลงสดยุดบีเราอส่านวส่า “ใจของเขา
ตมัตั้งมมัที่นคง เขาจะไมส่กลมัว” ยากอบ 5:8 บอกเราวส่า “พวกทส่านกอ็จงอดทนเชส่นกมัน จงใหด้ใจของพวกทส่านตมัตั้งมมัที่นคง 
ดด้วยวส่าการเสดอ็จมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้ากอ็ใกลด้เขด้ามาแลด้ว” ขด้อพระคสาเหลส่านบีตั้ทมัตั้งหมดบส่งบอกถซงการถส่ายทอด
พละกสาลมังทบีที่มบีสตลิสมัมปชมัญญะ และดมังนมัตั้นวลบีนบีตั้จซงบส่งบอกในทบีที่นบีตั้ ไมส่ใชส่การทสาใหด้หนมักแนส่นหรสอการทสาใหด้มมัที่นคงใน
อยุปนลิสมัย มากเทส่ากมับการใหด้ความมมัที่นใจอมันหนมักแนส่นหรสอการรมับประกมันอมันมมัที่นคงแกส่หมัวใจ-หรสอมนยุษยร์ภายใน จง
หมายเหตยุ 2 เธสะโลนลิกา 2:2 นบีที่คงจะเปป็นผลลมัพธร์ของความรมักอมันบรลิบสูรณร์ในใจของผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้น-ความรมักแบบ
ทบีที่เปาโลอธลิษฐานขอในขด้อ 11 ของบทนบีตั้ของเรา

เปาโลกสาลมังใชด้คสาทบีที่แตกตส่างกมันเพสที่อแสดงออกถซงสลิที่งทบีที่ยอหร์นกลส่าวใน 1 ยอหร์น 3:18-21 และ 1 ยอหร์น 
4:16-18: “ในสลิที่งนบีตั้แหละความรมักของพวกเรากอ็ถสูกทสาใหด้สมบสูรณร์ เพสที่อพวกเราจะไดด้มบีใจกลด้าในวมันแหส่งการ
พลิพากษา...ความรมักทบีที่สมบสูรณร์นมัตั้นกอ็ขจมัดความกลมัวออกไปเสบีย” ครลิสตจมักรชาวเธสะโลนลิกาเชสที่อในและตมัตั้งตาคอย
การเสดอ็จกลมับมาไดด้ทยุกเมสที่อของพระเยซสูครลิสตร์เจด้า เหมสอนอยส่างทบีที่ครลิสตจมักรแทด้กระทสาวมันนบีตั้ ครลิสตจมักรนมัตั้นถสูกสอน
โดยเปาโลแลด้ววส่าพระเยซสูจะเสดอ็จมาอบีกทบีเพสที่อรมับพวกเขาขซตั้นไปในฟป้าอากาศเพสที่อไปพบกมับพระองคร์และวส่าทบีที่นมัที่น
พวกเขาจะถสูกพลิพากษาตามหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนของพวกเขา-ไมส่ใชส่วส่าพวกเขาไดด้รมับความรอดหรสอไมส่ (1 คร. 
3:12-15 และ 2 คร. 5:10) เพสที่อทบีที่จะ “ทสาใหด้ใจของพวกเขามมัที่นคงตส่อพระพมักตรร์พระองคร์” สสาหรมับการพลิพากษา
นบีตั้ ผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นตด้องเพลิที่มพสูนและบรลิบสูรณร์ในความรมัก “ความรมักไมส่มบีวมันลด้มเหลว” (1 คร. 13:8) 
จาก 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 และ 5:14 เราสรยุปวส่าผสูด้เชสที่อบางคนเหลส่านมัตั้นขาดความมมัที่นใจและความกลด้าหาญอมัน
แสนชสที่นบานนบีตั้ ดด้วยเหตยุนบีตั้เปาโลจซงกลส่าววส่า “จงปลอบประโลมกมันและกมันดด้วยถด้อยคสาเหลส่านบีตั้เถลิด”

“...อยส่างไรด้ตสาหนลิในความบรลิสยุทธลิธ…” วลบีนบีตั้ดสูเหมสอนจะมบีลมักษณเปป็นการตมัตั้งตาคอย...อยส่างไรด้ตสาหนลิทสาใหด้
เราคลิดทมันทบีถซง “การเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์เจด้า” คสากลส่าวนบีตั้ เมสที่อถสูกขยายความ คงจะอส่านดมังนบีตั้: “ความ



ปรารถนาแหส่งหมัวใจของขด้าพเจด้าเพสที่อทส่านทมัตั้งหลายกอ็คสอ ขอใหด้องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงทสาใหด้พวกทส่านบรลิบสูรณร์ใน
ความรมักอมันบรลิสยุทธลิธ-ตส่อพระองคร์กส่อน จากนมัตั้นจซงตส่อกมันและกมัน-เพสที่อทบีที่พวกทส่านจะไดด้มบีความมมัที่นใจและพละกสาลมัง
แหส่งหมัวใจอยสูส่ในพวกทส่านมากเสบียจนพวกทส่านจะถสูกพบวส่าไรด้ทบีที่ตลิในความบรลิสยุทธลิธครบถด้วนตส่อพระพมักตรร์พระเจด้า
ในการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์เจด้าเพสที่อมารมับเหลส่าวลิสยุทธลิชนของพระองคร์” ความไรด้ทบีที่ตลินบีตั้จะถสูกเผยใหด้ประจมักษร์
ในการเสดอ็จมาขององคร์ผสูด้พลิพากษานมัตั้น แตส่มมันถสูกถส่ายทอดใหด้แลด้ว และเปป็นของคนทมัตั้งหลายทบีที่ใจของพวกเขาเตอ็ม
ลด้นดด้วยความรมักทบีที่มบีตส่อเพสที่อนมนยุษยร์ดด้วยกมัน และเปป็นเชส่นนมัตั้นดด้วยความมมัที่นใจตส่อพระเจด้า

ใน 2 โครลินธร์ 1:12 เปาโลกลส่าววส่า “ดด้วยวส่าความปฟีตลิยลินดบีของพวกเรากอ็คสอสลิที่งนบีตั้ คสาพยานแหส่งใจวลินลิจฉมัย
ผลิดและชอบของพวกเรา ทบีที่กระทสาในความซสที่อตรงและความจรลิงใจในทางของพระเจด้า มลิใชส่ดด้วยปปัญญาฝป่ายเนสตั้อ
หนมัง แตส่โดยพระคยุณของพระเจด้า พวกเราไดด้มบีการประพฤตลิของพวกเราในโลกนบีตั้ และยลิที่งกวส่านมัตั้นมากเทส่าใดตส่อ
พวกทส่าน” ความมมัที่นใจเชส่นนมัตั้นตามทบีที่ถสูกพรรณนาในทบีที่นบีตั้ตด้องถสูกอารมักขาไวด้อยส่างระมมัดระวมังโดยการมบีวลินมัยใน
ตนเองแบบเขด้มงวด (หรสอการพลินลิจพลิเคราะหร์ตนเอง) และโดยการพซที่งพาพระครลิสตร์แบบสลิตั้นสยุดใจเชส่นกมัน เรามบี
ชบีวลิตและเคลสที่อนไหวและมบีตมัวตนอยสูส่ในพระองคร์ และเราสามารถมบีความมมัที่นใจเชส่นนมัตั้นในพระองคร์ไดด้เพบียงผสูด้เดบียว

เปป้าหมายแหส่งคสาอธลิษฐานและการทสางานหนมักของเปาโลเพสที่อครลิสตจมักรนมัตั้น (1 ธส. 2:19; 5:23; 2 ธส. 
1:11,12) กอ็คสอเพสที่อทบีที่พวกเขาจะเตลิบโตเตอ็มทบีที่ในมนยุษยร์ภายใน-ไรด้ตสาหนลิ ไรด้ทบีที่ตลิและไมส่ละอายเมสที่อพวกเขายสนอยสูส่ตส่อ
พระพมักตรร์องคร์ผสูด้พลิพากษาชอบธรรมนมัตั้นเพสที่อรมับบสาเหนอ็จของพวกเขาสสาหรมับการกระทสาทมัตั้งหลายทบีที่ถสูกกระทสาใน
กายนบีตั้ (2 คร. 5:10) เขาอธลิษฐานอยสูส่เสมอเพสที่อทบีที่พวกเขาจะสามารถดด้วยใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบอมันดบีและใจทบีที่
มมัที่นคงตมัตั้งตาคอยดด้วยความมมัที่นใจจนกวส่าจะถซงวมันนมัตั้นแหส่งการปรากฏอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระเจด้ายลิที่งใหญส่และ
พระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของเราพระเยซสูครลิสตร์ และเขาปรารถนาใหด้ลสูกแตส่ละคนของพระเจด้า  “ไมส่มบีความละอายตส่อ
พระพมักตรร์พระองคร์เมสที่อพระองคร์เสดอ็จมา” (1 ยอหร์น 2:28; 3:3)

โปรดสมังเกตวส่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นตมัวแทนของสลิที่งเหลส่านมัตั้นทมัตั้งหมดทบีที่ถสูกประกาศในขด้อ 12 และ 13 พระ
ครลิสตร์เพบียงผสูด้เดบียวทรงเปป็นผสูด้ทบีที่เตลิมใจของประชากรของพระองคร์ดด้วยความเชสที่อและความรมัก พระครลิสตร์ทรงเปป็นผสูด้
ทบีที่ชสาระประชากรของพระองคร์ใหด้บรลิสยุทธลิธโดยทางความจรลิงนมัตั้น (ยอหร์น 17:17) พระครลิสตร์ทรงเปป็นผสูด้ทบีที่ประทาน
พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธใหด้แกส่ลสูก ๆ ของพระองคร์เพสที่อนสาทางพวกเขาเขด้าสสูส่วลิถบีทมัตั้งหลายแหส่งความชอบธรรมเพสที่อทบีที่วส่า
เมสที่อสลิตั้นสยุดการเดลินทางของชบีวลิต พระองคร์จะทรงถวายพวกเขาแดส่พระบลิดาเปป็นความชสที่นบานและมงกยุฎของ
พระองคร์ จากนมัตั้นพระองคร์ (พระครลิสตร์) จะทรง “รมับสงส่าราศบีในพวกวลิสยุทธลิชนของพระองคร์ และ…เปป็นทบีที่ชสที่นชมใน
คนทมัตั้งปวงทบีที่เชสที่อ (เพราะคสาพยานของพวกเราในทส่ามกลางพวกทส่านไดด้ถสูกเชสที่อแลด้ว) ในวมันนมัตั้น เหตยุฉะนมัตั้นพวกเรา
จซงอธลิษฐานเผสที่อพวกทส่านเสมอดด้วยวส่า พระเจด้าของพวกเราจะทรงนมับวส่าพวกทส่านเปป็นผสูด้ทบีที่คสูส่ควรแกส่การทบีที่ไดด้ทรง
เรบียกนบีตั้ และทรงบมันดาลใหด้พระประสงคร์อมันดบีทยุกอยส่างแหส่งความดบีของพระองคร์สสาเรอ็จ ทมัตั้งการงานแหส่งความเชสที่อ
ดด้วยฤทธลิธเดช เพสที่อพระนามของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเราจะไดด้รมับสงส่าราศบีในพวกทส่าน และ
พวกทส่านในพระองคร์ ตามพระคยุณของพระเจด้าของพวกเราและของพระเยซสูครลิสตร์เจด้า” (2 ธส. 1:10-12)

“เหลส่าวลิสยุทธลิชนของพระองคร์” (เหลส่าผสูด้บรลิสยุทธลิธของพระองคร์) คสอผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลาย “อยส่างไรด้ตสาหนลิในความ
บรลิสยุทธลิธ” ผสูด้ซซที่งพระเยซสูครลิสตร์เจด้าจะทรงรมับรสูด้ รมับไวด้ และรมับไปอยสูส่กมับพระองคร์เองในการเสดอ็จมาของพระองคร์ใน



การรมับขซตั้นนมัตั้น ถด้อยคสาสยุดทด้ายในขด้อ 13 เปป็นลมักษณะเฉพาะของคสาอธลิษฐานของอมัครทสูตทส่านนบีตั้มาตลอดทมัตั้งบทนบีตั้ 
ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่ถสอครองพระวลิญญาณ ทบีที่ถสูกซซมซาบโดยความรมักของพระองคร์ ซซที่งไดด้วางใจในพระองคร์โดยทาง
ความเชสที่อ มบีพระสมัญญาทบีที่วส่าพวกเขาจะถสูกพบอยสูส่ในทส่ามกลางผสูด้บรลิสยุทธลิธเหลส่านมัตั้นซซที่งถสูกอนยุมมัตลิโดยพระเจด้าเพราะวส่า
พวกเขาไดด้วางใจในพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์แลด้ว คสอพระเยซสูเจด้า ผสูด้บรลิสยุทธลิธเหลส่านบีตั้จะอยสูส่ในหมสูส่
ชนเปป็นสยุขนมัตั้นในการรมับขซตั้นอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้น เมสที่อบรรดาผสูด้ทบีที่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นกส่อนและ
เหลส่าวลิสยุทธลิชนทบีที่ยมังมบีชบีวลิตอยสูส่จะถสูกเปลบีที่ยนแปลงในชมัที่วขณะเดบียว- “ในพรลิบตาเดบียว” และวลิสยุทธลิชนทยุกคนจะถสูก
รมับขซตั้นไปดด้วยกมันเพสที่อพบกมับพระเยซสูในหมสูส่เมฆในฟป้าอากาศ

เมสที่อพระครลิสตร์เสดอ็จมาในการรมับขซตั้นนมัตั้น พระองคร์จะทรงนสามากมับพระองคร์วลิญญาณของวลิสยุทธลิชนทยุกคน
ทบีที่ตายไปแลด้ว รส่างกายของพวกเขาจะถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นแบบไมส่รสูด้เปฟปี่อยเนส่า รส่างกายของเหลส่าวลิสยุทธลิชนทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่
จะถสูกเปลบีที่ยนแปลงในทมันทบี-และฝสูงชนหมสูส่ใหญส่นบีตั้จะพบกมับพระเยซสูเจด้าในฟป้าอากาศดด้วยกมัน เราจะนมัที่งกมับพระองคร์
ทบีที่การเลบีตั้ยงสมรสนมัตั้นและจะไดด้รมับบสาเหนอ็จสสาหรมับหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนของเรา อส่านฟฟีลลิปปฟี 3:20,21; โคโลสบี 3:4; 1 
เธสะโลนลิกา 4:13-18 และ 2 เธสะโลนลิกา 2:1

การเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองของพระเยซสูครลิสตร์เปป็นความหวมังของครลิสตจมักร ความหวมังสยุดทด้ายของผสูด้เชสที่อทยุก
คน และความหวมังของสลิที่งทรงสรด้างทมัตั้งหมด ในโรม 8:18-25 เปาโลกลส่าววส่า: “เพราะขด้าพเจด้านมับวส่า บรรดาความ
ทยุกขร์ลสาบากแหส่งสมมัยปปัจจยุบมันนบีตั้ ไมส่สมควรทบีที่จะเอาไปเปรบียบกมับสงส่าราศบีซซที่งจะถสูกเปปิดเผยในเราทมัตั้งหลาย ดด้วยวส่า
ความคาดหวมังอมันจรลิงจมังของสลิที่งทรงสรด้างนมัตั้นคอยทส่าการสสาแดงของบยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้า...(การเสดอ็จมาครมัตั้ง
ทบีที่สองในระยะทบีที่สอง-การเปปิดเผยนมัตั้น-ตามทบีที่ถสูกพรรณนาในวลิวรณร์ 1:7) ดด้วยวส่าสลิที่งทรงสรด้างนมัตั้นตด้องเขด้าอยสูส่ใตด้
อสานาจของอนลิจจมัง ไมส่ใชส่อยส่างเตอ็มใจ แตส่เปป็นโดยเหตยุผลของพระองคร์ผสูด้ไดด้ทรงบมันดาลใหด้สลิที่งทรงสรด้างอมันเดบียวกมัน
นมัตั้นเขด้าอยสูส่ในความหวมัง เพราะวส่าสลิที่งทรงสรด้างนมัตั้นเองจะไดด้รมับการชส่วยใหด้รอดพด้นจากการเปป็นทาสแหส่งความเปฟปี่อย
เนส่า เขด้าสสูส่เสรบีภาพอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีแหส่งลสูกทมัตั้งหลายของพระเจด้าดด้วย ดด้วยวส่าพวกเราทราบอยสูส่วส่า สลิที่งทรงสรด้าง
ทมัตั้งหมดนมัตั้น กสาลมังครที่สาครวญและทนทยุกขร์ทรมานในความเจอ็บปวดจนถซงเวลานบีตั้ และไมส่ใชส่สลิที่งทรงสรด้างทมัตั้งหมด
เทส่านมัตั้น แตส่พวกเราเองดด้วย ซซที่งไดด้รมับบรรดาผลแรกของพระวลิญญาณ แมด้แตส่พวกเราเองกอ็ยมังครที่สาครวญภายในตมัว
เราเอง โดยรอคอยการทรงรมับเปป็นบยุตร คสอการทรงไถส่รส่างกายของพวกเรา เพราะวส่าพวกเราไดด้รมับความรอดโดย
ความหวมัง แตส่ความหวมังทบีที่มองเหอ็นนมัตั้นไมส่ไดด้เปป็นความหวมังจรลิง ดด้วยวส่าสลิที่งใดทบีที่มนยุษยร์มองเหอ็น ทสาไมเขายมังหวมังอยสูส่
ในสลิที่งนมัตั้นเลส่า แตส่ถด้าพวกเราหวมังในสลิที่งทบีที่พวกเรามองไมส่เหอ็น พวกเรากอ็รอคอยสลิที่งนมัตั้นดด้วยความอดทน”

1 เธสะโลนนิกา - บทททที่ 4



4:1 ยลิที่งกวส่านมัตั้น พวกเราจซงขอวลิงวอนพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย และเตสอนสตลิพวกทส่านโดยพระเยซสูเจด้าวส่า พวก
ทส่านไดด้รมับจากพวกเราแลด้ววส่า พวกทส่านควรจะดสาเนลินและเปป็นทบีที่ชอบพระทมัยของพระเจด้าอยส่างไร เพสที่อทบีที่พวกทส่าน
จะจสาเรลิญยลิที่ง ๆ ขซตั้นไปอบีก
4:2 เพราะพวกทส่านทราบวส่าพวกเราไดด้ใหด้คสาบมัญชาอะไรบด้างแกส่พวกทส่านโดยพระเยซสูเจด้า
4:3 เพราะนบีที่แหละเปป็นพระประสงคร์ของพระเจด้า คสอการทบีที่พวกทส่านชสาระตมัวใหด้บรลิสยุทธลิธ ใหด้พวกทส่านละเวด้นจาก
การลส่วงประเวณบี
4:4 เพสที่อใหด้ทยุกคนในพวกทส่านทราบวลิธบีทบีที่จะรมักษาภาชนะของตนในทางบรลิสยุทธลิธ และในทางทบีที่มบีเกบียรตลิ
4:5 ไมส่ใชส่ในราคะตมัณหา เหมสอนอยส่างคนตส่างชาตลิซซที่งไมส่รสูด้จมักพระเจด้า
4:6 เพสที่อไมส่ใหด้ผสูด้หนซที่งผสูด้ใดทสาลส่วงเกลินและฉด้อโกงพบีที่นด้องของตนในเรสที่องใด ๆ เลย เพราะวส่าองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรง
เปป็นผสูด้ทรงสนองโทษตส่อบรรดาคนทบีที่กระทสาอยส่างนมัตั้น เหมสอนอยส่างทบีที่พวกเราไดด้เตสอนพวกทส่านไวด้ลส่วงหนด้าแลด้วและ
ไดด้เปป็นพยานแลด้วดด้วย
4:7 เพราะพระเจด้าไมส่ไดด้ทรงเรบียกพวกเราใหด้มาสสูส่ความลามก แตส่ใหด้มาสสูส่ความบรลิสยุทธลิธ
4:8 เหตยุฉะนมัตั้น คนทบีที่เหยบียดหยาม ไมส่ไดด้เหยบียดหยามมนยุษยร์ แตส่พระเจด้า ผสูด้โปรดประทานพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ
ของพระองคร์ใหด้แกส่พวกเราแลด้วดด้วย
4:9 แตส่เกบีที่ยวกมับความรมักแบบพบีที่นด้องนมัตั้น พวกทส่านไมส่จสาเปป็นตด้องใหด้ขด้าพเจด้าเขบียนถซงพวกทส่าน เพราะวส่าพวกทส่าน
เองกอ็ไดด้รมับคสาสอนจากพระเจด้าแลด้ววส่าใหด้รมักซซที่งกมันและกมัน
4:10 และแทด้จรลิง พวกทส่านกอ็กระทสาอยส่างนมัตั้นตส่อบรรดาพบีที่นด้องซซที่งอยสูส่ทมัที่วแควด้นมาซลิโดเนบียอยสูส่แลด้ว แตส่พวกเราขอ
อด้อนวอนพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ใหด้พวกทส่านจสาเรลิญยลิที่ง ๆ ขซตั้น
4:11 และใหด้พวกทส่านเรบียนรสูด้ทบีที่จะอยสูส่อยส่างสงบ และทสากลิจธยุระของพวกทส่านเอง และทสาการงานดด้วยมสอของพวก
ทส่านเอง เหมสอนอยส่างทบีที่พวกเราไดด้กสาชมับพวกทส่านแลด้ว
4:12 เพสที่อพวกทส่านจะไดด้ดสาเนลินอยส่างซสที่อสมัตยร์ตส่อคนเหลส่านมัตั้นทบีที่อยสูส่ภายนอก และเพสที่อพวกทส่านจะไมส่ขาดสลิที่งใดเลย
4:13 แตส่ขด้าพเจด้าไมส่อยากใหด้พวกทส่านขาดความรสูด้ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ถซงเรสที่องคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ลส่วงหลมับไปแลด้ว เพสที่อพวก
ทส่านจะไมส่เสบียใจ เหมสอนอยส่างคนอสที่น ๆ ซซที่งไมส่มบีความหวมัง
4:14 เพราะถด้าพวกเราเชสที่อวส่าพระเยซสูทรงสลิตั้นพระชนมร์ และทรงคสนพระชนมร์แลด้ว เชส่นเดบียวกมันบรรดาคนซซที่งลส่วง
หลมับไปในพระเยซสูนมัตั้น พระเจด้าจะทรงนสามาพรด้อมกมับพระองคร์
4:15 เพราะสลิที่งนบีตั้พวกเราขอบอกแกส่พวกทส่านตามพระวจนะขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าวส่า พวกเราซซที่งยมังเปป็นอยสูส่และ
เหลสออยสูส่จนถซงการเสดอ็จมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า จะลส่วงหนด้าไปกส่อนคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ลส่วงหลมับไปแลด้วกอ็หามลิไดด้
4:16 ดด้วยวส่าองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเองจะเสดอ็จลงมาจากสวรรคร์ ดด้วยเสบียงกสูส่กด้อง ดด้วยสสาเนบียงของเทพบดบี และดด้วย
แตรของพระเจด้า และคนทมัตั้งปวงทบีที่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขซตั้นมากส่อน
4:17 แลด้วพวกเราซซที่งยมังเปป็นอยสูส่และเหลสออยสูส่ จะถสูกรมับขซตั้นไปดด้วยกมันกมับคนเหลส่านมัตั้นในหมสูส่เมฆ เพสที่อจะไดด้พบองคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้าในฟป้าอากาศ และอยส่างนมัตั้นแหละพวกเรากอ็จะอยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเปป็นนลิตยร์
4:18 เหตยุฉะนมัตั้นจงปลอบประโลมกมันและกมันดด้วยถด้อยคสาเหลส่านบีตั้เถลิด



บททบีที่สบีที่ขซตั้นตด้นสส่วนทบีที่สองของสองสส่วนหลมักของจดหมายของเปาโลถซงครลิสตจมักรทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา และ
เปลบีที่ยนจากการบรรยายไปสสูส่การเตสอนสตลิ บททบีที่ 1, 2 และ 3 สมบสูรณร์ในตมัวมมันเอง โดยบรรจยุขส่าวสารหนซที่งอมัน
สมบสูรณร์ 1 เธสะโลนลิกาจะจบลงตรงทด้ายคสาอธลิษฐานในบททบีที่ 3:11-13 กอ็ไดด้ เปาโลเสรอ็จสลิตั้นเปป้าหมายหลมักแลด้วซซที่ง
ทสาใหด้เขาเรลิที่มตด้นจดหมายฝากฉบมับนบีตั้-ซซที่งกอ็คสอการรมับประกมันผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นเรสที่องความสนใจอมันลซกซซตั้งของเขาใน
สวมัสดลิภาพของพวกเขา (ฝป่ายวลิญญาณและทบีที่ไมส่ใชส่ฝป่ายวลิญญาณ) และเพสที่อแสดงออกใหด้พวกเขาเหอ็นความเหอ็นอก
เหอ็นใจเพราะการถสูกขส่มเหงและการลองใจอมันขมขสที่นหลายประการของพวกเขา รวมถซงอธลิบายวส่าเขาไดด้
ปรารถนาทบีที่จะกลมับไปหาพวกเขาแตส่ซาตานไดด้ขมัดขวางไมส่ใหด้เขากลมับไป สลิที่งเหลส่านบีตั้มบีความสสาคมัญมากทบีที่สยุดใน
ความคลิดของเขาและเปป็นภาระใจอมันหนมักอซตั้งของเขา ดมังนมัตั้นสามบทแรกนบีตั้จซงบรรจยุขส่าวสารหนซที่งทบีที่สมบสูรณร์ครบ
ถด้วนแลด้วถซงครลิสเตบียนเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา

อยส่างไรกอ็ตาม เปาโลไมส่อาจปลส่อยใหด้โอกาสผส่านไปโดยทบีที่ไมส่เตสอนสตลิและตมักเตสอนผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นเกบีที่ยวกมับ
บางหมัวขด้อและหลมักคสาสอนบางเรสที่องซซที่งพวกเขาตด้องการคสาชบีตั้แนะและคสาสมัที่งสอนเพลิที่มเตลิม เรสที่องหลมักในทส่ามกลาง
เรสที่องเหลส่านบีตั้คสอความเขด้าใจผลิดทบีที่ไดด้มบีขซตั้นเกบีที่ยวกมับการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองของพระเยซสูเจด้า (1 ธส. 4:13; 5:11) แตส่
กส่อนทบีที่เปาโลกลส่าวถซงหมัวขด้อนมัตั้นมบีอยสูส่สองสามสลิที่งทบีที่เขาอยากจะกลส่าวแกส่พวกเขาเกบีที่ยวกมับศบีลธรรมตส่าง ๆ และเกบีที่ยว
กมับทางประพฤตลิของพวกเขาทบีที่มบีตส่อกมันและกมัน เราจะพบหมัวขด้อเหลส่านบีตั้ถสูกอภลิปรายในบททบีที่สบีที่และพบบด้างเลอ็กนด้อย
ในบททบีที่หด้า

มมันมบีนมัยสสาคมัญตรงทบีที่วส่าเปาโลใหด้สลิที่งเหลส่านบีตั้มากส่อนในคสาเตสอนสตลิของตน เพราะแนส่นอนวส่าใจของเขาเตอ็ม
ลด้นไปดด้วยความปรารถนาทบีที่จะสมัที่งสอนพวกเขาเกบีที่ยวกมับการรมับขซตั้น ซซที่งเขาเรบียกวส่า “การปรากฏอมันทรงสงส่าราศบี
ของพระเจด้าผสูด้ใหญส่ยลิที่ง และพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของพวกเรา คสอ พระเยซสูครลิสตร์” (ทลิตมัส 2:13)

ในบททบีที่ 4:1-12 เปาโลอภลิปรายเรสที่องการรมักนวลสงวนตมัวและการชสาระแยกตมัตั้งใหด้บรลิสยุทธลิธของรส่างกาย 
เขาอภลิปรายเรสที่องความรมักแบบพบีที่นด้องเชส่นกมันและเนด้นยตั้สาความขยมันขมันแขอ็งในการทสางานฝป่ายโลก เราอาจกลส่าวไดด้
วส่าบททบีที่ 4:1-12 และ 5:1-15 เปป็นสส่วนเสรลิมเขด้ากมับความจรลิงและจยุดประสงคร์ทบีที่เปป็นสส่วนหลมักของจดหมายฉบมับนบีตั้
นบีที่ถสูกแสดงออกโดยวลบีเกรลิที่นนสานบีตั้:

ขด้อ 1: “ยลิที่งกวส่านมัตั้น พวกเราจซงขอวลิงวอนพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย และเตสอนสตลิพวกทส่านโดยพระเยซสู
เจด้าวส่า พวกทส่านไดด้รมับจากพวกเราแลด้ววส่า พวกทส่านควรจะดสาเนลินและเปป็นทบีที่ชอบพระทมัยของพระเจด้าอยส่างไร 
เพสที่อทบีที่พวกทส่านจะจสาเรลิญยลิที่ง ๆ ขซตั้นไปอบีก”

“ยลิที่งกวส่านมัตั้น” ในภาษากรบีกมบีความหมายวส่า “สยุดทด้ายแลด้ว...สส่วนทบีที่เหลสอ, ดมังนมัตั้น...สสาหรมับสส่วนทบีที่เหลสอ” 
อส่านฟฟีลลิปปฟี 3:1 และ 4:8 คสากรลิยา “วลิงวอน” (ขอรด้อง) ถสูกใชด้บส่อยครมัตั้งโดยยอหร์นในงานเขบียนตส่าง ๆ ของเขา แตส่
เปาโลใชด้มมันแคส่ตรงนบีตั้และในบททบีที่ 5:12, 2 เธสะโลนลิกา 2:1 และฟฟีลลิปปฟี 4:3

เขาขอรด้อง (วลิงวอน) ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาใหด้พลิจารณาสลิที่งเหลส่านบีตั้เพราะตมัวเขาเอง พวกเขา
เปป็นผสูด้กลมับใจเชสที่อของเขา และเขาไมส่อยากใหด้พวกเขาทสาใหด้เขาอดสสูเพราะการทสาผลิดศบีลธรรมหรสอบาปอสที่นใดของ
เนสตั้อหนมังหรสอบาปทบีที่กระทสาตส่อกมันและกมัน เขาเตสอนสตลิพวกเขาเพราะหนด้าทบีที่ของพวกเขาตส่อพระครลิสตร์ เนสที่องจาก
พวกเขาเปป็นลสูกทมัตั้งหลายของพระเจด้า กลส่าวอบีกนมัยหนซที่ง “เพราะวส่าพวกทส่านเปป็นครลิสเตบียน พวกทส่านจซงควรปฏลิบมัตลิ



สลิที่งเหลส่านบีตั้ทยุกชมัที่วขณะของทยุกวมัน”
มบีหลายสลิที่งทบีที่ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายทสาไดด้และไมส่สสูญเสบียความรอดของตนและตกนรกหมกไหมด้ แตส่มบีหลาย

สลิที่งทบีที่ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายไมส่ควรทสาเพราะวส่าพวกเขาเปป็นครลิสเตบียน เราเปป็นลสูกทมัตั้งหลายของพระเจด้า และโลก
ตมัดสลินพระเจด้าโดยการดสาเนลินชบีวลิตประจสาวมันของเรา คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่ยอมอส่านพระคมัมภบีรร์จะอส่านทยุกความ
เคลสที่อนไหวทบีที่เรากระทสาและทยุกคสาทบีที่เราพสูด บางคนเคยกลส่าววส่า “คยุณเปป็นพระคมัมภบีรร์เลส่มเดบียวทบีที่โลกทบีที่ไมส่แยแสนบีตั้
จะยอมอส่าน คยุณเปป็นขส่าวประเสรลิฐของคนบาป คยุณเปป็นหลมักขด้อเชสที่อของคนชอบเยาะเยด้ย” เปาโลมบีความจรลิงนบีตั้
อยสูส่ในหมัวขณะทบีที่เขาอด้อนวอนผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาใหด้ถสูกชสาระแยกตมัตั้งใหด้บรลิสยุทธลิธในจลิตใจ วลิญญาณ 
และรส่างกาย, ใหด้ดสาเนลินชบีวลิตแบบไรด้ทบีที่ตลิและไมส่ถสูกดส่าวส่า เพราะวส่าพวกเขาอยสูส่ในครลิสตจมักรนมัตั้นในพระเยซสูครลิสตร์เจด้า
(1 ธส. 1:1; 2:15-19)

ความรมักอมันลซกซซตั้งของเปาโลทบีที่มบีใหด้แกส่เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาและความปรารถนาอมันลยุกไหมด้ของ
เขาทบีที่จะเหอ็นหนด้าพวกเขากระตยุด้นเขาใหด้อธลิษฐานอยส่างทบีที่เขาอธลิษฐานในสส่วนทด้ายของบททบีที่ 3 เขาอด้อนวอนองคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้าเองทบีที่จะทรงทสาใหด้พวกเขาไรด้ทบีที่ตลิในความบรลิสยุทธลิธเมสที่อพระองคร์เสดอ็จมา “เหตยุฉะนมัตั้น” มมันจซง
สอดคลด้องกมับคสาอธลิษฐานของเปาโลและความปรารถนาตส่าง ๆ ของเขาเกบีที่ยวกมับผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่บมัดนบีตั้เขา
คะยมัตั้นคะยอพวกเขาใหด้ไขวส่ควด้าอยส่างจรลิงจมังและปฏลิบมัตลิคยุณธรรมแบบครลิสเตบียนทยุกประการในทยุกรายละเอบียด
แหส่งการดสาเนลินชบีวลิตและทางประพฤตลิแบบครลิสเตบียนของพวกเขาตส่อหนด้าคนเหลส่านมัตั้น “ทบีที่อยสูส่ภายนอก”

เมสที่อเปาโลมายมังเมสองเธสะโลนลิกา เขากอ็ไมส่เพบียงเทศนาหลมักคสาสอนเรสที่องพระคยุณของพระเจด้าเทส่านมัตั้น แตส่
เขายมังไดด้สอนวส่ามนยุษยร์ควรปฏลิบมัตลิคสาสอนอมันครบถด้วนของขส่าวประเสรลิฐเกบีที่ยวกมับศบีลธรรม การทสางาน หรสอสลิที่งใด
กอ็ตามทบีที่มนยุษยร์ถสูกพบวส่ากระทสา ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นไดด้รมับคสาสอนตส่าง ๆ ดด้านศบีลธรรมแลด้วตลอดจนองคร์
ประกอบดด้านศาสนศาสตรร์เหลส่านมัตั้นแหส่งความเชสที่อแบบครลิสเตบียน เปาโลไมส่ไดด้เทศนาขส่าวประเสรลิฐทบีที่มบีเพบียงดด้าน
เดบียว เขาเทศนาขส่าวประเสรลิฐแบบครบถด้วนแกส่ทยุกคนทบีที่เขาปรนนลิบมัตลิ เขาเทศนาสลิที่งทบีที่เราควรเชสที่อ แตส่เขายมัง
เทศนาวลิธบีทบีที่เราในฐานะครลิสเตบียนควรดสาเนลินเชส่นกมัน (บททบีที่ 2:12)

หนด้าทบีที่ของการทสาใหด้พระเจด้าพอพระทมัยวมันตส่อวมันในทยุกแงส่มยุมแหส่งการดสาเนลินชบีวลิตเปป็นสส่วนหนซที่งของคสา
เตสอนสตลิของเปาโลแกส่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น เขาประกาศวส่าทยุกอยส่างทบีที่พวกเขากระทสา ทยุกอยส่างทบีที่พวกเขา
กลส่าวและทยุกอยส่างทบีที่พวกเขาเปป็นควรอยสูส่ในความสวส่างของการทสาใหด้พระเจด้าพอพระทมัย ในบททบีที่ 2:4 เปาโลพสูด
ถซงตมัวเองและสลิลาสวส่าถสูกควบคยุมในทยุกสลิที่งทบีที่พวกเขากระทสาโดยความคลิดทบีที่จะทสาใหด้พระเจด้าพอพระทมัย และในขด้อ
15 ของบททบีที่ 2 เปาโลเทการพลิพากษาและการปรมับโทษออกมาบนพวกยลิวเหลส่านมัตั้นเพราะวส่าพวกเขาไมส่ไดด้กสาลมัง
ทสาใหด้พระเจด้าพอพระทมัย ทางประพฤตลิของผสูด้เชสที่อ-เสมอไป ในสลิที่งสารพมัด-ควรทสาใหด้พระเจด้าพอพระทมัย และถด้าเรา
ไมส่ทสาใหด้พระองคร์พอพระทมัย เรากอ็กสาลมังทสาใหด้พระองคร์ไมส่พอพระทมัยโดยอมัตโนมมัตลิ เพราะวส่าไมส่มบีการวางตมัวเปป็นก
ลางกมับพระเจด้า

เปาโลกสาลมังเตสอนสตลิผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้น-ไมส่ใชส่ดส่าวส่าพวกเขา เขาแนส่ใจวส่าพวกเขากสาลมังเดลินในเสด้นทางทบีที่แทด้
จรลิง แตส่เขาปรารถนาดด้วยสลิตั้นสยุดใจของตนทบีที่พวกเขาจะเดลินตส่อไปในทางตรงและแคบนมัตั้น เขาคะยมัตั้นคะยอพวก
เขาใหด้เดลินตส่อไปเหมสอนอยส่างทบีที่พวกเขาไดด้เดลินมาแลด้ว เขาไมส่อยากใหด้พวกเขามาสสูส่การหยยุดนลิที่งฝป่ายวลิญญาณ เขา



อยากใหด้พวกเขา “บรลิบสูรณร์มากขซตั้นเรสที่อย ๆ” ทบีที่จะกลายเปป็นผสูด้ทบีที่มบีกสาลมังมากขซตั้นเรสที่อย ๆ และทบีที่จะดสาดลิที่งเขด้าสสูส่สลิที่งตส่าง
ๆ ทบีที่เปป็นฝป่ายวลิญญาณอยส่างลตั้สาลซกมากขซตั้น ซซที่งโดยการทสาเชส่นนมัตั้นจะกลายเปป็นเหลส่าทหารทบีที่ดบีขซตั้นในกองทมัพอมันยลิที่ง
ใหญส่ขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า

ขด้อ 2: “เพราะพวกทส่านทราบวส่าพวกเราไดด้ใหด้คสาบมัญชาอะไรบด้างแกส่พวกทส่านโดยพระเยซสูเจด้า”
ในจดหมายฉบมับนบีตั้เปาโลกสาลมังเตสอนความจสาผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นเกบีที่ยวกมับสลิที่งเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาสอนพวกเขาแลด้ว

ขณะทบีที่เขาอยสูส่กมับพวกเขา ในขด้อ 11 เราอส่านวส่า “และใหด้พวกทส่านเรบียนรสูด้ทบีที่จะอยสูส่อยส่างสงบ และทสากลิจธยุระของ
พวกทส่านเอง และทสาการงานดด้วยมสอของพวกทส่านเอง เหมสอนอยส่างทบีที่พวกเราไดด้กสาชมับพวกทส่านแลด้ว” นอกจาก
นบีตั้จงหมายเหตยุ 2 เธสะโลนลิกา 3:4 ตรงนบีตั้คสากรบีกบอกเปป็นนมัยถซงคสาประกาศ (หรสอคสาแนะนสา) ทบีที่ถสูกกลส่าวตส่อหนด้า
ผสูด้คนแลด้ว ใน 1 ทลิโมธบี 1:3 และ 18 หมัวใจและจลิตวลิญญาณของคสาสอนทบีที่ปฏลิบมัตลิไดด้จรลิงซซที่งเกบีที่ยวขด้องกมับความเชสที่อ
แบบครลิสเตบียนถสูกเรบียกวส่าเปป็น “คสากสาชมับ”

คสาเตสอนสตลิ (หรสอคสากสาชมับ) นบีตั้ถสูกประทานใหด้ “โดยพระเยซสูเจด้า” จงสมังเกต 2 เธสะโลนลิกา 3:6: “...ใน
พระนามของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” คสาเตสอนสตลินบีตั้วอนขอผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นในสส่วนทบีที่
เกบีที่ยวขด้องกมับจยุดยสนและความสมัมพมันธร์ของพวกเขาตส่อพระครลิสตร์ ผสูด้จะเสดอ็จมาในสงส่าราศบีเพสที่อประทานบสาเหนอ็จแกส่
ผสูด้เชสที่อทยุกคนในความชอบธรรม เนสที่องจากเราทราบวส่าพระองคร์จะเสดอ็จมา “ดยุจขโมยในเวลากลางคสน” เราจซงควร
ตสที่นตมัวและไรด้ทบีที่ตลิทยุกชมัที่วขณะของทยุกวมัน นบีที่ไมส่ใชส่คสากสาชมับใหมส่ ๆ หรสอพระบมัญญมัตลิใหมส่ ๆ ทบีที่ถสูกสส่งมอบใหด้แกส่เหลส่าผสูด้
เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา เพราะวส่าพวกเขาจสาไดด้ดบีถซงคสาเทศนาของเปาโลขณะทบีที่เขาอยสูส่กมับพวกเขา

ขด้อ 3: “เพราะนบีที่แหละเปป็นพระประสงคร์ของพระเจด้า คสอการทบีที่พวกทส่านชสาระตมัวใหด้บรลิสยุทธลิธ ใหด้พวกทส่าน
ละเวด้นจากการลส่วงประเวณบี”

เปาโลอยากใหด้ชาวเธสะโลนลิกาทราบวส่ามมันไมส่ใชส่คสาปรซกษาของเขาหรสอเปป็นความประสงคร์ของเขาทบีที่เขา
ยมัดเยบียดใหด้แกส่พวกเขา แตส่วส่าเขาเขบียนสลิที่งเหลส่านบีตั้โดยอาศมัยสลิทธลิอสานาจของพระครลิสตร์ และดด้วยเหตยุนบีตั้มมันจซงเปป็
น “พระประสงคร์ของพระเจด้า” มมันเปป็นนตั้สาพระทมัยของพระเจด้าทบีที่พวกเขาถสูกชสาระแยกตมัตั้งใหด้บรลิสยุทธลิธในรส่างกาย
เชส่นเดบียวกมับในวลิญญาณและจลิตใจ เขาอด้อนวอนพวกเขาใหด้ถสอปฏลิบมัตลิมาตรฐานดด้านศบีลธรรมเหลส่านบีตั้-ประการแรก
เพราะวส่ามมันเปป็นนตั้สาพระทมัยของพระเจด้า และประการทบีที่สองเพสที่อเหอ็นแกส่พวกเขาเอง และนบีที่เปป็นเหตยุผลใหญส่สอง
ชมัตั้นสสาหรมับคสาเตสอนสตลิเชส่นนมัตั้น

เหตยุผลทบีที่สสาคมัญทบีที่สยุดทบีที่เราควรดสาเนลินชบีวลิตทบีที่รมักนวลสงวนตมัวกอ็คสอ ขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าพระเจด้าทรงเรบียกเรา
แลด้วใหด้มาสสูส่การดสาเนลินชบีวลิตทบีที่บรลิสยุทธลิธและดบีงาม (1 ธส. 5:23,24) การชสาระแยกตมัตั้งมบีความหมายเหมสอนกมับการ
อยุทลิศถวาย การอยุทลิศตนแบบเตอ็มทบีที่ การทยุส่มเททมัตั้งหมดตส่อพระเจด้า การชสาระแยกตมัตั้งเปป็นการทสาใหด้บรลิสยุทธลิธ หรสอ
สภาวะของคน ๆ หนซที่งทบีที่ถสูกทสาใหด้บรลิสยุทธลิธแลด้วในพระเยซสูเจด้า “พวกทส่านไดด้ผลของพวกทส่านไปสสูส่ความบรลิสยุทธลิธ 
และทบีที่สยุดปลายคสอชบีวลิตนลิรมันดรร์” (รม. 6:22) “จงตลิดตามความสงบสยุขกมับคนทมัตั้งปวง และความบรลิสยุทธลิธ ซซที่งโดย
ปราศจากสลิที่งเหลส่านบีตั้ไมส่มบีมนยุษยร์คนใดจะไดด้เหอ็นองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า” (ฮบ. 12:14) (“ความบรลิสยุทธลิธ” ในทบีที่นบีตั้เปป็นคสา
กรบีกเดบียวกมันกมับทบีที่ถสูกใชด้สสาหรมับ “การชสาระแยกตมัตั้ง” ในจดหมายฝากถซงชาวเธสะโลนลิกา)

“บรลิสยุทธลิธ” เปป็นคสาเดบียวทบีที่ถสูกใชด้ในพระคมัมภบีรร์โดยเกบีที่ยวขด้องกมับ “พระเจด้าผสูด้บรลิสยุทธลิธ” และบส่งบอกถซง



ลมักษณะเฉพาะตมัวของพระเจด้าตามทบีที่มมันถสูกเปปิดเผยแกส่เราในแงส่มยุมดด้านศบีลธรรมของมมันแหส่งความสมบสูรณร์แบบ
สยุดยอด-ความสมบสูรณร์แบบทบีที่ถสูกยกขซตั้นเหนสอทยุกสลิที่งทบีที่เปป็นฝป่ายโลกและบาปหนาในแงส่ใดกอ็ตาม อส่าน 1 ซามสูเอล 
2:2 และอลิสยาหร์ 57:15 “บรลิสยุทธลิธ” ใหด้นลิยามลมักษณะเฉพาะตมัวของพระเจด้า องคร์บรลิสยุทธลิธแหส่งอลิสราเอล ความ
บรลิสยุทธลิธเดบียวทบีที่คยุณและผมถสอครองในฐานะผสูด้เชสที่อคสอ ความบรลิสยุทธลิธของพระเจด้าในพระครลิสตร์ พระครลิสตร์ทรงถสูก
ทสาใหด้เปป็นสตลิปปัญญา ความชอบธรรม การชสาระแยกตมัตั้ง และการไถส่สสาหรมับเรา (1 คร. 1:28-30) “ทส่านทมัตั้งหลาย
ครบบรลิบสูรณร์ในพระองคร์” (คส. 2:10) ความบรลิสยุทธลิธของเราอยสูส่ในพระครลิสตร์: “เหตยุฉะนมัตั้นบมัดนบีตั้จซงไมส่มบีการปรมับ
โทษแกส่คนทมัตั้งหลายซซที่งอยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์” (รม. 8:1) “พระครลิสตร์ผสูด้ทรงสถลิตในพวกทส่าน อมันเปป็นทบีที่หวมังแหส่งสงส่า
ราศบี” (คส. 1:27) “และนบีที่แหละเปป็นพยานหลมักฐานนมัตั้นวส่า พระเจด้าไดด้โปรดประทานชบีวลิตนลิรมันดรร์แกส่พวกเรา และ
ชบีวลิตนบีตั้มบีอยสูส่ในพระบยุตรของพระองคร์ ผสูด้ทบีที่มบีพระบยุตรกอ็มบีชบีวลิต และผสูด้ทบีที่ไมส่มบีพระบยุตรของพระเจด้ากอ็ไมส่มบีชบีวลิต” (1 
ยอหร์น 5:11,12)

นตั้สาพระทมัยของพระเจด้าสสาหรมับชบีวลิตของเราคสอ การชสาระแยกตมัตั้งเราใหด้บรลิสยุทธลิธ และการชสาระแยกตมัตั้งของ
เราคสอ การรมับรสูด้เกบีที่ยวกมับการอด้างสลิทธลิธโดยชอบของพระเจด้าในตมัวเราเพราะวส่าพระองคร์ทรงเปป็นองคร์บรลิสยุทธลิธผสูด้ไดด้
ทรงสรด้างเรา-องคร์บรลิสยุทธลิธผสูด้นมัตั้นทบีที่ในพระบยุตรของพระองคร์ ไดด้ทรงจมัดหาความรอดจากบาป สลิที่งทบีที่พระราชบมัญญมัตลิ
ทสาไมส่ไดด้-สลิที่งทบีที่พระราชบมัญญมัตลิไมส่มบีทางทสาไดด้เลย-องคร์บรลิสยุทธลิธนมัตั้นแหส่งอลิสราเอล พระเยโฮวาหร์พระเจด้า ไดด้ทรง
กระทสาเพสที่อเราแลด้วในพระบยุตรของพระองคร์ พระเยซสูครลิสตร์เจด้า (รม. 8:1-3)

พระเจด้าทรงมบีสลิทธลิธทบีที่จะบมัญชาการชสาระแยกตมัตั้งของเรา-การยอมจสานนแบบสลิตั้นสยุดใจและการทยุส่มเท
ทมัตั้งหมดของเรา เราควรถสูกแยกตมัตั้งและอยุทลิศถวายแดส่พระองคร์จนหมดสลิตั้น-จลิตใจ วลิญญาณ และรส่างกาย-ในทยุก
ดด้านของชบีวลิต เมสที่อเราบมังเกลิดใหมส่ เรากอ็ถสูกชสาระแยกตมัตั้งในทางตสาแหนส่ง เราถสูกยด้ายเขด้ามาในอาณาจมักรแหส่งพระ
บยุตรทบีที่รมักของพระเจด้าแลด้ว (คส. 1:13) แตส่การชสาระแยกตมัตั้งของเรามบีลมักษณะตส่อเนสที่องและเกบีที่ยวขด้องกมับการทบีที่เรา
ซซมซมับสภาพของพระเจด้า “ขอโปรดชสาระพวกเขาใหด้บรลิสยุทธลิธโดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของ
พระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 17:17) พระเยซสูตรมัสวส่า “ยกเวด้นทส่านทมัตั้งหลายกลินเนสตั้อหนมังของบยุตรมนยุษยร์ และ
ดสที่มโลหลิตของทส่าน…” (ยอหร์น 6:53) เมสที่อเรารมับเอาเปป็นของตมัวเองและซซมซมับพระวจนะ เรากอ็กสาลมังกลินเนสตั้อหนมัง
และพระโลหลิตของพระองคร์: “ในเรลิที่มแรกนมัตั้นพระวาทะทรงเปป็นอยสูส่แลด้ว และพระวาทะทรงอยสูส่กมับพระเจด้า และ
พระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า...และพระวาทะไดด้รมับสภาพเปป็นเนสตั้อหนมัง” (ยอหร์น 1:1,14 วรรคตด้น) การชสาระแยก
ตมัตั้งคสอ การสสาเรอ็จจรลิงในทด้ายทบีที่สยุดแหส่งพระบมัญชานมัตั้นของพระเจด้า: “พวกเจด้าจงเปป็นคนบรลิสยุทธลิธ เพราะเราเปป็นผสูด้
บรลิสยุทธลิธ” (1 ปต. 1:16; ลนต. 11:44; 19:2; 20:7)

เปาโลกสาลมังประกาศแกส่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นวส่าการรมักนวลสงวนตมัวเปป็นสส่วนหนซที่งของความบรลิสยุทธลิธ
อยส่างแนส่นอน และหากไมส่มบีชบีวลิตทบีที่รมักนวลสงวนตมัว กอ็ไมส่อาจมบีความบรลิสยุทธลิธทบีที่แทด้จรลิงไดด้ ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายตด้อง
ตระหนมักและรมับสารภาพวส่ารส่างกาย (เชส่นเดบียวกมับวลิญญาณและจลิตใจ) เปป็นของพระเจด้า และจะรส่วมแบส่งปปันใน
การเปป็นขซตั้นจากตายอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้นโดยทางพระครลิสตร์เมสที่อพระองคร์เสดอ็จมาในการรมับขซตั้นและการเปป็นขซตั้น
จากตายครมัตั้งแรกนมัตั้น “อะไรกมัน พวกทส่านไมส่ทราบหรสอวส่า รส่างกายของพวกทส่านเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธ ซซที่งสถลิตอยสูส่ในพวกทส่าน ซซที่งพวกทส่านไดด้รมับจากพระเจด้า และพวกทส่านไมส่ใชส่เจด้าของตมัวพวกทส่านเอง” (1 



คร. 6:19) ภาษากรบีกตรงตมัวของพระคสาขด้อนบีตั้อส่านดมังนบีตั้: “ทส่านทมัตั้งหลายไมส่รสูด้หรสอ วส่ารส่างกายของพวกทส่านเปป็นแขน
ขาของพระครลิสตร์ เปป็นวลิหารหลมังหนซที่งของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ ซซที่งพวกทส่านไดด้รมับจากพระเจด้า? เหตยุฉะนมัตั้นจง
ถวายเกบียรตลิพระเจด้าในรส่างกายของพวกทส่าน!” ในทบีที่นบีตั้เปาโลกสาลมังหมายถซงการชสาระแยกตมัตั้งฝป่ายรส่างกาย ความ
เชสที่อแทด้ในพระครลิสตร์ยส่อมกสาราบและตมัดทลิตั้งตมัณหาและความใครส่ทางกามารมณร์

ประวมัตลิศาสตรร์สอนวส่าในสมมัยของเปาโล ความชมัที่วรด้ายแหส่งการลส่วงประเวณบีมบีดาษดสที่นในนครทมัตั้งหลาย
ของชาวกรบีก และนด้อยคนนมักกลส่าวโทษมมัน ความคลิดเหอ็นของคนสส่วนใหญส่สอดคลด้องไปในทางเดบียวกมัน และใน
สมมัยนมัตั้นศาสนาตส่าง ๆ ของคนถสอผบีกอ็สนมับสนยุนและปฏลิบมัตลิการลส่วงประเวณบี ดมังนมัตั้นเปาโลจซงเหอ็นความจสาเปป็นเรส่ง
ดส่วนทบีที่จะตด้องเตสอนใหด้ระวมังการปฏลิบมัตลิแบบคนถสอผบีนบีตั้ และเนสที่องจากผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายไดด้หมันจากพวกรสูปเคารพมาสสูส่
พระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์อยสูส่แลด้ว พวกเขาจซงตด้องตมัดขาดความสมัมพมันธร์ทยุกอยส่างกมับวลิธบีปฏลิบมัตลิของพวกถสอผบี และ
แนส่นอนวส่านมัที่นรวมถซงการลส่วงประเวณบีดด้วย เปาโลทราบวส่าความบรลิสยุทธลิธของชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นถสูกคยุกคาม
โดยสมังคมอมันเหลวแหลกทบีที่พวกเขาอาศมัยอยสูส่ในนมัตั้น โดยเฉพาะอยส่างยลิที่งเนสที่องจากพวกเขาหลายคนไดด้กลมับใจแลด้ว
จากชบีวลิตแบบนมัตั้นและจะเผชลิญหนด้ากมับการทดลองใหด้หมันกลมับไปหามมัน ดมังนมัตั้นเขาจซงเตสอนสตลิพวกเขาอยส่างเรส่ง
ดส่วนเกบีที่ยวกมับผสูด้เชสที่อและการลส่วงประเวณบี

ขด้อ 4: “เพสที่อใหด้ทยุกคนในพวกทส่านทราบวลิธบีทบีที่จะรมักษาภาชนะของตนในทางบรลิสยุทธลิธ และในทางทบีที่มบี
เกบียรตลิ”

ภาษากรบีกอส่านวส่า “ใหด้แตส่ละคนในพวกทส่านทราบวส่าจะถสอครองตมัวเองในเรสที่องภาชนะของตนอยส่างไร 
หรสอจะมบีปปัญญาในการเปป็นนายรส่างกายของตนเองอยส่างไร” ในพระคสาขด้อนบีตั้เรามบีดด้านบวกของสลิที่งทบีที่ถสูกแสดงออก
ในแงส่ลบในขด้อ 3 เราจะตด้องเวด้นเสบียจากการลส่วงประเวณบี-แตส่เราจะตด้องถสอครองตมัวเราเองในแบบทบีที่วส่าเรา
ควบคยุมอวมัยวะตส่าง ๆ ของรส่างกายและนลิสมัยตส่าง ๆ ของมมัน “ภาชนะ” คสอรส่างกาย-เรสอนซซที่งราอาศมัยอยสูส่ขด้างในนมัตั้น
เราอาจอธลิบายเรสที่องนบีตั้โดยกลส่าววส่า “เครสที่องมสอเปป็นเชส่นไรในมสอของชส่างไมด้ แจกมันเปป็นเชส่นไรตส่อสลิที่งทบีที่มมันบรรจยุ 
รส่างกายกอ็เปป็นเชส่นนมัตั้นตส่อมนยุษยร์” อส่าน 2 โครลินธร์ 4:7 และ 5:1-4 เปาโลกลส่าวถซงวลิญญาณวส่าเปป็น “ทรมัพยร์สมบมัตลิ
ในภาชนะดลิน” และอบีกครมัตั้งกลส่าวถซง “เรสอนดลินแหส่งพลมับพลาของเรา”-อยส่างแรกหมายถซงวลิญญาณ อยส่างทบีที่สอง
หมายถซงรส่างกายซซที่งเปป็นพลมับพลาของพระเจด้า เพราะวส่าเมสที่อเรารมับความรอด สภาพของพระเจด้ากอ็อาศมัยอยสูส่
ภายในเรา (2 ปต. 1:4) ใน 2 โครลินธร์ 5:1-4 เปาโลสอนวส่ารส่างกายเปป็น “เรสอนดลินแหส่งพลมับพลาของเรา”-เสสตั้อผด้า
นมัตั้น...ซซที่งหากไมส่มบีมมันเรากอ็จะถสูก “พบวส่าเปลสอยเปลส่า” เขาไมส่ไดด้กสาลมังอธลิษฐานขอใหด้ถสูกเอาเสสตั้อผด้าออกไป-แตส่ 
“ถสูกคลยุมกาย” ดด้วยความเปป็นอมตะ...รส่างกายใหมส่จากสวรรคร์

ผสูด้เชสที่อใหมส่ซซที่งตกเปป็นเหยสที่อของการลส่วงประเวณบีหรสอความใครส่ทางกามารมณร์กอ็ไมส่เปป็นนายของตมัวเอง เขา
ไมส่ใชส่ผสูด้ปกครองแหส่งเรสอน (หรสอพลมับพลา) ของเขาเอง สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวในทบีที่นบีตั้กอ็คสอนบีที่: “ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายเออ๋ย 
จงถสอกรรมสลิทธลิธตมัวพวกทส่านเอง จงควบคยุมรส่างกายของพวกทส่าน จงเปป็นนายของภาชนะนมัตั้นซซที่งพระวลิญญาณทรง
อาศมัยอยสูส่ภายใน จงแนส่ใจวส่ามนยุษยร์ภายในอยสูส่บนบมัลลมังกร์และควบคยุมอยสูส่ทยุกเวลา อมันเปป็นการจมัดหาภาชนะหนซที่งทบีที่
ถสูกชสาระแยกตมัตั้งไวด้และเหมาะสสาหรมับการใชด้งานของผสูด้เปป็นนาย”

ใน 1 โครลินธร์ 9:27 เปาโลกลส่าววส่า “ขด้าพเจด้าปราบ (ทยุบตบี) รส่างกายของขด้าพเจด้า และทสาใหด้รส่างกายนมัตั้น



อยสูส่ใตด้บมังคมับ” อส่านลสูกา 21:19, โรม 1:24-26 และ 1 โครลินธร์ 6:15 ตมัณหาไมส่ใหด้เกบียรตลิและลบหลสูส่รส่างกาย ขณะทบีที่
รส่างกายหนซที่งซซที่งถสูกอยุทลิศถวายแดส่พระเจด้า โดยถสูกชสาระแยกตมัตั้งไวด้ในการใหด้เกบียรตลิและการทยุส่มเทและเหมาะสสาหรมับ
การใชด้งานของผสูด้เปป็นนายนมัตั้น กอ็ถวายเกบียรตลิพระเจด้าและขณะเดบียวกมันกอ็นสาเกบียรตลิยศมาสสูส่รส่างกายนมัตั้น ผสูด้เชสที่อควร
ถวายรส่างกายของตนเปป็นเครสที่องบสูชาทบีที่มบีชบีวลิต บรลิสยุทธลิธและเปป็นทบีที่ชอบพระทมัยตส่อพระเจด้า-ไมส่เพบียงในความเคารพ
ยสาเกรงตส่อพระเจด้าเทส่านมัตั้น แตส่เพราะการเคารพตมัวเองและเหอ็นแกส่เกบียรตลิยศของตมัวเขาเองดด้วย ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายไมส่
ควรปลส่อยตมัวไปตามกามารมณร์

ขด้อ 5: “ไมส่ใชส่ในราคะตมัณหา เหมสอนอยส่างคนตส่างชาตลิซซที่งไมส่รสูด้จมักพระเจด้า”
ราคะตมัณหา หมายความวส่า “มมักมากในกามหรสอตมัณหาจมัด” การอส่านแบบดบีขซตั้นตรงนบีตั้คสอ “ไมส่ใหด้

รส่างกายอยสูส่ในสภาวะแหส่งความใครส่แบบตมัณหาจมัด” คนใดทบีที่หมกมยุส่นอยสูส่ในความปรารถนาอมันชมัที่วกอ็ตรงขด้ามอยส่าง
สลิตั้นเชลิงกมับคนทบีที่ดสาเนลินชบีวลิตแหส่งการชสาระแยะตมัตั้งและการใหด้เกบียรตลิ ความใครส่บส่งบอกถซงความรสูด้สซกทบีที่รยุนแรง แตส่ไมส่
มากเทส่ากมับความรสูด้สซกทบีที่มบีอสานาจเหนสอกวส่า-ความรสูด้สซกแบบทบีที่ทสาใหด้คน ๆ หนซที่งยอมจสานนอยส่างสลิตั้นเชลิงจนเขาถสูก
ผลมักดมันไปเรสที่อย ๆ โดยความชมัที่วรด้ายราวกมับวส่ามมันเปป็นนายทาสและเขาเปป็นทาสคนหนซที่ง คนแบบนมัตั้นสสูญเสบีย
ศมักดลิธศรบีของตนไปแลด้วในเรสที่องของการปกครองตนเองและไดด้กลายเปป็นทาสคนหนซที่งตส่อความใครส่อยากของตนทบีที่
ตที่สาชด้ากวส่า อส่านโรม 7:5 เมสที่อมนยุษยร์จงใจและเตอ็มใจไมส่ยอมรมับพระผสูด้สรด้างของตน เขากอ็ลดคส่าตมัวเองลงโดย
อมัตโนมมัตลิ (รม. 1:18-32)

ขด้อ 5 ปปิดทด้ายดด้วยคสากลส่าวทบีที่วส่า “เหมสอนอยส่างคนตส่างชาตลิซซที่งไมส่รสูด้จมักพระเจด้า” พระเจด้าผสูด้ซซที่งคนตส่างชาตลิทบีที่
ตที่สาทรามและชมัที่วชด้าเหลส่านบีตั้ “ไมส่รสูด้จมัก” ทรงเปป็นพระเจด้าเทบีที่ยงแทด้ ทรงฤทธลิธทมัตั้งสลิตั้นและทรงพระชนมร์อยสูส่ (1 ธส.
 1:9,10) ผสูด้ซซที่งผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาไดด้รมับไวด้และผสูด้ซซที่งพวกเขาไดด้หมันมาหาแลด้วจากพวกรสูปเคารพ พวก
เขาไดด้มารสูด้จมักพระองคร์ผส่านทางขส่าวสารขส่าวประเสรลิฐทบีที่ถสูกสส่งมอบโดยเปาโล พวกเขาไดด้ยอมจสานนตมัวเองตส่อ
พระองคร์แลด้ว และโดยทางการยอมจสานนนมัตั้นรส่างกายของพวกเขาไดด้ถสูกชส่วยใหด้พด้นจากความเลวทราม การหลสูส่
เกบียรตลิและตมัณหาทบีที่พวกเขาเคยปฏลิบมัตลิแตส่กส่อน จลิตวลิญญาณของพวกเขาถสูกชสาระใหด้สะอาดแลด้วโดยพระโลหลิต
ประเสรลิฐของพระเยซสู และเนสที่องจากพวกเขาไดด้หมันมาหาพระเจด้าจากพวกรสูปเคารพและวลิธบีปฏลิบมัตลิตส่าง ๆ ของ
การนมับถสอรสูปเคารพแลด้ว จลิตวลิญญาณของพวกเขาจซงมบีบด้านทบีที่สะอาดเพสที่อทบีที่จะอาศมัยอยสูส่ขด้างใน และรส่างกายของ
พวกเขาเปป็นภาชนะทบีที่สะอาดแลด้วซซที่งเหมาะสสาหรมับการใชด้งานของผสูด้เปป็นนาย ความปรารถนาลซก ๆ ของเปาโลกอ็
คสอ ทบีที่พวกเขาจะเปป็นเชส่นนมัตั้นอยสูส่ตส่อไป

ขด้อ 6: “เพสที่อไมส่ใหด้ผสูด้หนซที่งผสูด้ใดทสาลส่วงเกลินและฉด้อโกงพบีที่นด้องของตนในเรสที่องใด ๆ เลย เพราะวส่าองคร์พระผสูด้
เปป็นเจด้าทรงเปป็นผสูด้ทรงสนองโทษตส่อบรรดาคนทบีที่กระทสาอยส่างนมัตั้น เหมสอนอยส่างทบีที่พวกเราไดด้เตสอนพวกทส่านไวด้ลส่วง
หนด้าแลด้วและไดด้เปป็นพยานแลด้วดด้วย”

“เพสที่อไมส่ใหด้ผสูด้หนซที่งผสูด้ใดทสาลส่วงเกลินและฉด้อโกงพบีที่นด้องของตน...” หากจะใหด้แนส่ชมัดมากขซตั้น “เพสที่อไมส่ใหด้ผสูด้ใด
ลส่วงเกลินและฉวยโอกาสกมับพบีที่นด้องของตน”

“ในเรสที่องใด ๆ เลย” ไมส่ตด้องสงสมัยเลยวส่าเปป็นสลิที่งซซที่งถสูกกลส่าวถซงในพระคสาสองขด้อนมัตั้นกส่อนหนด้า-การกระทสา
ตส่าง ๆ ทบีที่ไมส่บรลิสยุทธลิธ, การทสาผลิดทางสมังคม, บาปตส่าง ๆ ซซที่งเกบีที่ยวขด้องกมับการสมรส การลส่วงประเวณบีกส่อนแตส่งงาน 



คสาเตสอนนบีตั้อาจรวมถซงการทสาผลิดตส่ออบีกคนหนซที่งในเรสที่องของความสมัมพมันธร์ดด้านการสมรส... “เรสที่อง” นมัตั้นทบีที่ถสูกพสูดถซง
ในคสากสาชมับนบีตั้-ซซที่งถสูกฝป่าฝฟนอยส่างชมัดเจนโดย “การลส่วงประเวณบี” อมัครทสูตทส่านนบีตั้วางความผลิดนบีตั้ใหด้เหอ็นชมัดเจนทบีที่สยุด 
ดมังนมัตั้นจซงมบีคสาเตสอนอมันนส่ากลมัวนบีตั้ตามมา: “เพราะวส่าองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นผสูด้ทรงสนองโทษตส่อบรรดาคนทบีที่
กระทสาอยส่างนมัตั้น” มบีเขบียนไวด้วส่า “การแกด้แคด้นเปป็นของพระเจด้า”-และในเรสที่องนบีตั้โดยเฉพาะพระองคร์ทรงมบีพมันธะ
ตด้องกระทสาการแกด้แคด้น

ใน 1 โครลินธร์ 7 เปาโลนสาเสนอชมัดเจนและใหด้โครงรส่างหลมักคสาสอนของภาคพมันธสมัญญาใหมส่ทบีที่เกบีที่ยวขด้อง
กมับการสมรส และเตสอนอยส่างจรลิงจมังวส่าผสูด้เชสที่อแตส่ละคนจะตด้องมบีภรรยาของเขาเองและผสูด้หญลิงทบีที่เชสที่อแตส่ละคนจะ
ตด้องมบีสามบีของเธอเอง โปรดศซกษาคด้นควด้าบทนมัตั้นอยส่างตมัตั้งใจและดด้วยใจอธลิษฐาน

บาปของการลส่วงประเวณบีนมัตั้นนส่าเกลบียด แตส่ผมเกรงวส่ามมันกลายเปป็นบาปทบีที่โดดเดส่นอยส่างหนซที่งในสมมัยของ
เราเสบียแลด้ว ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายตด้องระวมังตมัวตลอดเวลาและภายใตด้ทยุกสภาพการณร์ “จงใหด้คนทบีที่คลิดวส่าตมัวเองยสนมมัที่นคง
แลด้วระวมังใหด้ดบี เกรงวส่าเขาจะลด้มลง” (1 คร. 10:12) เราสามารถเปป็นมากกวส่าเหลส่าผสูด้พลิชลิตไดด้โดยทางพระเยซสูเจด้า 
พระองคร์ทรงเปป็นชมัยชนะของเรา (1 ยอหร์น 4:4; 1 คร. 10:13) “การสมรสเปป็นทบีที่นมับถสอในทยุกสลิที่ง และทบีที่นอนกอ็
ปราศจากมลทลิน แตส่บรรดาคนลส่วงประเวณบีและคนเลส่นชสูด้นมัตั้น พระเจด้าจะทรงพลิพากษา” (ฮบ. 13:4)

ขด้อ 6 ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคสาทบีที่วส่า “...พวกเราไดด้เตสอนพวกทส่านไวด้ลส่วงหนด้าแลด้วและไดด้เปป็นพยานแลด้วดด้วย”
เกบีที่ยวกมับหมัวขด้อนบีตั้ดสูเหมสอนวส่าเปาโลไดด้พสูดไวด้อยส่างชมัดเจนและอยส่างจรลิงจมังแลด้วตมัตั้งแตส่ตด้น เหอ็นไดด้ชมัดวส่าการลส่วง
ประเวณบีเปป็นบาปทบีที่แพรส่หลายในทส่ามกลางพวกคนตส่างชาตลิในเมสองเธสะโลนลิกาและผสูด้เชสที่อหลายคนในครลิสตจมักร
นมัตั้นทบีที่นมัที่นเคยทสาความชมัที่วนบีตั้และตมัณหานบีตั้กส่อนทบีที่พวกเขาไดด้กลายเปป็นครลิสเตบียน ดด้วยเหตยุนบีตั้เปาโลจซงเทศนาอยส่าง
รด้อนรนและบส่อยครมัตั้งเกบีที่ยวกมับหมัวขด้อนบีตั้ในวมันแรก ๆ แหส่งการรมับใชด้ของเขาทบีที่นมัที่น บมัดนบีตั้เขาเตสอนความจสาพวกเขาวส่า
พระเจด้าทรงเปป็นผสูด้ทบีที่จะพลิพากษาพวกเขาหากพวกเขาทสาการลส่วงประเวณบีหรสอฉวยโอกาสกมับพบีที่นด้องคนหนซที่งในทาง
ใด

เปาโลไมส่ไดด้เอานตั้สาตาลเคลสอบขส่าวประเสรลิฐ และเขาเชสที่อในการใชด้ถด้อยคสาทบีที่เขด้าใจงส่าย การชสที่นชมของ
มนยุษยร์ไมส่ใชส่เปป้าหมายของเขา เขาไมส่ไดด้กสาลมังพยายามเอาใจมนยุษยร์ เขากลส่าววส่า “วลิบมัตลิจงมบีแกส่ขด้าพเจด้าถด้าขด้าพเจด้า
ไมส่ประกาศขส่าวประเสรลิฐ!” เขาตระหนมักถซงขด้อเทอ็จจรลิงนลิรมันดรร์อมันนส่ากลมัวนมัตั้นทบีที่วส่าเขาจะตด้องใหด้การตส่อพระเจด้า
สสาหรมับงานรมับใชด้ของเขา และไมส่ใชส่ตส่อมนยุษยร์ ดด้วยเหตยุนบีตั้เขาจซงรด้องประกาศเสบียงดมังและไมส่เกอ็บงสาไวด้เลย เขาใหด้คสา
เตสอน เขาเตสอนสตลิ เขากสาชมับ-แตส่ดด้วยความนยุส่มนวลทยุกประการของแมส่คนหนซที่งทบีที่มบีตส่อทารกแรกเกลิด เขาเตสอนสตลิ
และนสาผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นเชส่นกมันเขด้าสสูส่ความลตั้สาลซกทบีที่มากขซตั้นแหส่งการดสาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณในความบรลิสยุทธลิธทบีที่แทด้จรลิง
และการชสาระแยกตมัตั้งใหด้บรลิสยุทธลิธ

ขด้อ 7: “เพราะพระเจด้าไมส่ไดด้ทรงเรบียกพวกเราใหด้มาสสูส่ความลามก แตส่ใหด้มาสสูส่ความบรลิสยุทธลิธ”
ผสูด้เชสที่อแทด้ทยุกคนในพระครลิสตร์เปป็นวลิสยุทธลิชน พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกเราใหด้ดสาเนลินชบีวลิตแหส่งความบรลิสยุทธลิธ-ชบีวลิต

ทบีที่ถสูกชสาระแยกตมัตั้งไวด้ (2 ธส. 2:13) การทรงเรบียกของพระเจด้าหด้ามความโสโครก พระองคร์ไมส่เคยประสงคร์ใหด้ลสูก
ของพระองคร์คนใดดสาเนลินชบีวลิตทบีที่ไมส่บรลิสยุทธลิธ เราถสูกเรบียกใหด้มาสสูส่อาณาจมักรและสงส่าราศบีของพระองคร์เอง (1 ธส. 
2:12) จยุดประสงคร์นลิรมันดรร์แหส่งความรมักของพระเจด้าในการทรงยอมใหด้พระเยซสูสลิตั้นพระชนมร์บนกางเขนนมัตั้นกอ็คสอ 



เพสที่อเรบียกออกมาและไถส่หมสูส่ชนหนซที่ง เพสที่อชสาระแยกตมัตั้งหมสูส่ชนหนซที่งทบีที่จะถวายเกบียรตลิพระองคร์ในสลิที่งสารพมัดเพสที่อถวาย
เกบียรตลิและสงส่าราศบีแดส่พระองคร์ เพสที่อทบีที่วส่าในทด้ายทบีที่สยุดความไพบสูลยร์ยลิที่งนมักแหส่งพระคยุณของพระองคร์จะถสูกมองเหอ็น 
เปป็นทบีที่ยอมรมับ และเปป็นทบีที่ทราบโดยสลิที่งทรงสรด้างทมัตั้งหมด (อฟ. 2:7) ผสูด้เชสที่อทยุกคนทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้ว ถสูกลด้างชสาระ
แลด้วโดยพระโลหลิต เปป็นวลิสยุทธลิชนทบีที่แทด้จรลิง และความเปป็นวลิสยุทธลิชนทบีที่แทด้จรลิงหด้าม-ใชส่แลด้ว ตมัดออกไปเสบีย-ความไมส่
บรลิสยุทธลิธและการทสาผลิดทยุกอยส่าง

ตามขส่าวประเสรลิฐของอมัครทสูตเปาโล ขส่าวประเสรลิฐของพระเจด้าคสอจยุดเรลิที่มตด้น-การเรลิที่มตด้น-ของชบีวลิต
ครลิสเตบียน (ยอหร์น 6:44, ฮบ. 12:1) ไมส่มบีผสูด้ใดสามารถมาถซงพระเยซสูเพสที่อรมับความรอดไดด้นอกเสบียจากวส่าพระเจด้า
ทรงชมักนสาเขาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ พระเยซสูทรงเปป็นผสูด้รลิเรลิที่มและผสูด้ทสาใหด้สสาเรอ็จของความเชสที่อทบีที่ชส่วยใหด้รอด 
เนสที่องจากพระเจด้าไดด้ทรงรมักเราเชส่นนมัตั้นจนพระองคร์ไดด้ประทานพระเยซสูใหด้มาสลิตั้นพระชนมร์เพสที่อเรา เนสที่องจากพระ
เยซสูไดด้ทรงรมักเราเชส่นนมัตั้นจนพระองคร์ทรงเตอ็มพระทมัยสลิตั้นพระชนมร์เพสที่อเรา เนสที่องจากพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธไดด้ทรง
เคาะทบีที่ประตสูใจของเราอยส่างนยุส่มนวลเชส่นนมัตั้นจนกระทมัที่งเราไดด้เปปิดประตสูนมัตั้นและโดยความเชสที่อไดด้เชลิญพระองคร์เขด้า
มา เนสที่องจากความรอดของเราตมัตั้งอยสูส่บนพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้นแลด้วของพระเยซสูครลิสตร์ แนส่นอนวส่าเราจซงควร
ดสาเนลินอยส่างสมควรกมับการทรงเรบียกนมัตั้นทบีที่เราถสูกเรบียกแลด้ว (อฟ. 4:1)

ขด้อ 8: “เหตยุฉะนมัตั้น คนทบีที่เหยบียดหยาม ไมส่ไดด้เหยบียดหยามมนยุษยร์ แตส่พระเจด้า ผสูด้โปรดประทานพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธของพระองคร์ใหด้แกส่พวกเราแลด้วดด้วย”

คสากรบีกทบีที่แปลเปป็น “เหยบียดหยาม” จรลิง ๆ แลด้วควรเปป็น “ปฏลิเสธ” มมันเปป็นคสาเดบียวกมับทบีที่ถสูกใชด้ในลสูกา 
10:16 และในกาลาเทบีย 2:21 ทบีที่เราอส่านวส่า “ขด้าพเจด้าไมส่ทสาใหด้พระคยุณของพระเจด้าเสบียไป” ความหมายนบีตั้ชบีตั้ไปยมัง
สลิทธลิอสานาจทบีที่ถสูกดสูหมลิที่น หรสอการหมมัตั้นหมายทบีที่ถสูกทสาใหด้เปป็นโมฆะ สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวแกส่เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะ
โลนลิกากอ็คสอนบีที่: “การทรงเรบียกของพระเจด้าเรบียกพวกทส่านมาสสูส่ชบีวลิตใหมส่ทบีที่บมัดนบีตั้พวกทส่านถสอครองและดสที่มดที่สา เสบียง
ของพระองคร์-ไมส่ใชส่เสบียงของมนยุษยร์-ไดด้มาถซงพวกทส่านผส่านทางขส่าวสารแหส่งขส่าวประเสรลิฐ (หมายเหตยุ 1 เธสะโลนลิ
กา 2:12,13) ดมังนมัตั้นมมันจะเปป็นสลิทธลิอสานาจของพระเจด้า ไมส่ใชส่ของมนยุษยร์ ทบีที่พวกทส่านทด้าทาย ทสาใหด้เปป็นโมฆะและ
ปฏลิเสธเสบีย หากคสากสาชมับนบีตั้ถสูกพวกทส่านปปัดทลิตั้งเสบีย พวกทส่านควรทสาใหด้พระเจด้าพอพระทมัย นบีที่เปป็นนตั้สาพระทมัยของ
พระเจด้าเกบีที่ยวกมับพวกทส่าน-คสอพระเจด้าผสูด้ไดด้ทรงใสส่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธของพระองคร์ไวด้ภายในพวกทส่านแลด้ว”

การใชด้คสาในทบีที่นบีตั้เปป็นแบบเดบียวกมันกมับทบีที่ถสูกใชด้ในเอเสเคบียล 37:14 ทบีที่พระเยโฮวาหร์ตรมัสแกส่กระดสูกแหด้ง
เหลส่านมัตั้นวส่า “เราจะบรรจยุวลิญญาณของเราไวด้ในพวกเจด้า และพวกเจด้าจะมบีชบีวลิต … แลด้วพวกเจด้าจะทราบวส่า เรา
เปป็นพระเยโฮวาหร์” ในกาลาเทบีย 4:6 เราอส่านวส่า “...พระเจด้าจซงทรงสส่งพระวลิญญาณของพระบยุตรของพระองคร์
เขด้ามาในใจของพวกทส่าน” ในเอเฟซมัส 3:16 เราอส่านวส่า “...ใหด้มบีกสาลมังเรบีที่ยวแรงมากขซตั้นโดยเดชพระวลิญญาณของ
พระองคร์ (ทบีที่เสดอ็จเขด้ามา) ในมนยุษยร์นมัตั้นทบีที่อยสูส่ภายใน”

พระเจด้าประทานพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธของพระองคร์แกส่ผสูด้เชสที่อทยุกคน เพสที่อทบีที่จะประทมับอยสูส่ในใจของมนยุษยร์
ภายในนมัตั้น (รม. 8:9, 14,16; ยอหร์น 3:5; อฟ. 4:30) เกบีที่ยวกมับพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ พระเยซสูตรมัสแกส่เหลส่าสาวก
ของพระองคร์วส่า “...เพสที่อพระองคร์จะไดด้สถลิตอยสูส่กมับทส่านทมัตั้งหลาย…และจะประทมับอยสูส่ในทส่านทมัตั้งหลาย” (ยอหร์น 
14:16,17) อส่านลสูกา 11:13 เชส่นกมัน โดยทางการสถลิตอยสูส่ภายในของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ เราจซงรสูด้จมักความรมัก



ของพระเจด้า เรารสูด้วส่าเราเปป็นบยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้า เหลส่าทายาทของพระเจด้า และเราทราบวส่าเราถสูกประทมับ
ตราไวด้จนกวส่าจะถซงวมันแหส่งการไถส่นมัตั้น จงศซกษาคด้นควด้ากาลาเทบีย 3:14; 4:6,7; โรม 5:5; 8:14-17; เอเฟซมัส 
1:13,14

“พวกทส่านไมส่ทราบหรสอวส่า รส่างกายของพวกทส่านเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ ซซที่งสถลิตอยสูส่ในพวก
ทส่าน ซซที่งพวกทส่านไดด้รมับจากพระเจด้า และพวกทส่านไมส่ใชส่เจด้าของตมัวพวกทส่านเอง” (1 คร. 6:19) “และอยส่าทสาใหด้
พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธของพระเจด้าเสบียพระทมัย ซซที่งโดยพระวลิญญาณนมัตั้นพวกทส่านไดด้ถสูกประทมับตราไวด้จนถซงวมันแหส่ง
การไถส่ถอน” (อฟ. 4:30)

ขด้อ 9: “แตส่เกบีที่ยวกมับความรมักแบบพบีที่นด้องนมัตั้น พวกทส่านไมส่จสาเปป็นตด้องใหด้ขด้าพเจด้าเขบียนถซงพวกทส่าน เพราะ
วส่าพวกทส่านเองกอ็ไดด้รมับคสาสอนจากพระเจด้าแลด้ววส่าใหด้รมักซซที่งกมันและกมัน”

“ไมส่จสาเปป็น” เปป็นสสานวนหนซที่งทบีที่ถสูกพบใน 1 ธส. 1:8; 5:1; และ 1 ยอหร์น 2:27 มบีความจสาเปป็นทบีที่เปาโล
ตด้องอภลิปรายหมัวขด้อนมัตั้นของขด้อ 3 ถซง 8 ในบทนบีตั้ของเรา แตส่เกบีที่ยวกมับพระคยุณของความรมักแบบพบีที่นด้อง เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่
เมสองเธสะโลนลิกากอ็เปป็นเลลิศ (1 ธส. 1:3, 2 ธส. 1:3) ในความรมักแบบพบีที่นด้องพวกเขาถสูกสอนโดยพระเจด้าแลด้ว 
ความรมักแบบพบีที่นด้องถสูกพระเจด้าระบายลมหายใจเขด้าในใจของพวกเขาแลด้ว จงเปรบียบเทบียบ 2 ทลิโมธบี 3:16, ยอหร์น
6:45 และอลิสยาหร์ 54:13 “และบยุตรทมัตั้งสลิตั้นของเจด้านมัตั้นจะถสูกสอนโดยพระเยโฮวาหร์ และสมันตลิภาพแหส่งบยุตรทมัตั้ง
หลายของเจด้าจะยลิที่งใหญส่” บทเรบียนเรสที่องความรมักแบบพบีที่นด้องเกาะกยุมหมัวใจของครลิสเตบียนชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น
อยส่างรวดเรอ็วเหลสอเกลินและถสูกปฏลิบมัตลิอยส่างสมบสูรณร์แบบโดยพวกเขามากเหลสอเกลินจนมมันปรากฏชมัดเจนวส่าพวก
เขา “ถสูกสอนโดยพระเจด้า” แลด้วใหด้รมักกมันและกมัน

ขด้อ 10: “และแทด้จรลิง พวกทส่านกอ็กระทสาอยส่างนมัตั้นตส่อบรรดาพบีที่นด้องซซที่งอยสูส่ทมัที่วแควด้นมาซลิโดเนบียอยสูส่แลด้ว แตส่
พวกเราขออด้อนวอนพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ใหด้พวกทส่านจสาเรลิญยลิที่ง ๆ ขซตั้น”

วลิธบีปฏลิบมัตลิเชส่นนมัตั้นของความรมักแบบพบีที่นด้องทบีที่มบีตส่อคนทมัตั้งปวงบส่งบอกวส่าพวกเขาถสูกสอนบทเรบียนนมัตั้นของ
พระเจด้าแลด้วโดยพระเจด้า-ไมส่ใชส่โดยมนยุษยร์ เมสองเธสะโลนลิกาเปป็นเมสองหลวงของแควด้นมาซลิโดเนบียและเปป็นเมสอง
พาณลิชยร์ทบีที่เจรลิญรยุส่งเรสองมาก ๆ มมันเปป็นศสูนยร์กลางของครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นทมัตั้งหมดแหส่งแควด้นมาซลิโดเนบีย ซซที่งรวมถซงค
รลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองฟฟีลลิปปฟีและเมสองเบโรอา ดมังนมัตั้นเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่นมัที่นจซงกสาลมังใชด้โอกาสอมันยลิที่งใหญส่นบีตั้เพสที่อมบี
อลิทธลิพลตส่อผสูด้เชสที่อคนอสที่น ๆ และพลิสสูจนร์ใหด้คนเหลส่านมัตั้นเหอ็นวส่าพวกเขาไดด้เรบียนรสูด้บทเรบียนเรสที่องความรมักแบบพบีที่นด้อง
แลด้ว...ผลทบีที่มาอมันเปป็นผลลมัพธร์ของพระคยุณทบีที่ชส่วยใหด้รอด

เมสที่อเปาโลเขบียนจดหมายฉบมับแรกถซงชาวเธสะโลนลิกา สลิลาสและทลิโมธบีกอ็เพลิที่งกลมับมาจากแควด้นมาซลิโด
เนบีย (กลิจการ 18:5; 1 ธส. 3:6) และไดด้รายงานใหด้เปาโลทราบถซงผลกระทบอมันมหาศาลของคสาพยานของชาวเธ
สะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นทบีที่มบีตส่อครลิสตจมักรทมัตั้งหลายทบีที่อยสูส่ใกลด้เคบียง (1 ธส. 1:7,8) อยส่างไรกอ็ตาม เปาโลเตสอนสตลิผสูด้เชสที่อ
เหลส่านมัตั้นไมส่ใหด้เรลิที่มรสูด้สซกพอใจกมับตมัวเองหรสอตกไปสสูส่การคลิดวส่าตมัวเองชอบธรรมเพราะความเยส่อหยลิที่งในความรมักของ
พวกเขาทบีที่มบีตส่อเพสที่อนครลิสเตบียนทมัตั้งหลาย แตส่ควรเพลิที่มพสูนทยุกวมันในความรมักทบีที่มากขซตั้นซซที่งมบีตส่อพวกพบีที่นด้องในครลิสต
จมักรอสที่น ๆ ตลอดทมัที่วพสตั้นทบีที่นมัตั้น

พระเยซสูทรงบอกเหลส่าสาวกของพระองคร์วส่าโดยการสสาแดงความรมักทบีที่มบีตส่อกมันและกมันใหด้ประจมักษร์ พวก



เขาจะพลิสสูจนร์ใหด้โลกเหอ็นวส่าพวกเขารมับความรอดแลด้ว “และพระบมัญญมัตลินบีตั้พวกเราไดด้มาจากพระองคร์ คสอใหด้คน
ทบีที่รมักพระเจด้านมัตั้นรมักพบีที่นด้องของตนดด้วย... และทยุกคนทบีที่รมักพระองคร์ผสูด้ทรงใหด้กสาเนลิดนมัตั้นกอ็รมักคนทบีที่บมังเกลิดจากพระองคร์
ดด้วย” (1 ยอหร์น 4:21; 5:1) ถด้าเราไมส่สามารถรมักพบีที่นด้องของเราผสูด้ซซที่งเรามองเหอ็นแลด้วไดด้ เราจะกลด้ากลส่าวไดด้
อยส่างไรวส่าเรารมักพระเจด้าผสูด้ซซที่งเรายมังไมส่ไดด้เหอ็น? “พวกเราทราบวส่า พวกเราไดด้ผส่านพด้นจากความตายไปสสูส่ชบีวลิตแลด้ว 
เพราะวส่าพวกเรารมักพบีที่นด้อง ผสูด้ใดทบีที่ไมส่รมักพบีที่นด้องของตน กอ็ยมังดสารงอยสูส่ในความตาย” (1 ยอหร์น 3:14)

ขด้อ 11: “และใหด้พวกทส่านเรบียนรสูด้ทบีที่จะอยสูส่อยส่างสงบ และทสากลิจธยุระของพวกทส่านเอง และทสาการงาน
ดด้วยมสอของพวกทส่านเอง เหมสอนอยส่างทบีที่พวกเราไดด้กสาชมับพวกทส่านแลด้ว”

เธสะโลนลิกาเปป็นเมสองใหญส่-นครหลวงทบีที่พลยุกพลส่านพรด้อมกมับกลิจกรรมมากมาย ดมังนมัตั้นเปาโลจซงเตสอนสตลิ
ครลิสเตบียนเหลส่านมัตั้นวส่า “จงทสาใหด้เปป็นกลิจธยุระของพวกทส่านและความใฝป่ฝปันของพวกทส่านทบีที่จะดสาเนลินชบีวลิตแบบเงบียบ
ๆ” พวกกรบีกเปป็นชนชาตลิทบีที่กระฉมับกระเฉงมาก ๆ ผสูด้ซซที่งรมักทบีที่จะมบีความโดดเดส่นของตมัวเอง-และเปาโลทราบวส่าจะมบี
อมันตรายของการทบีที่พวกเขาหมกมยุส่นอยสูส่กมับเรสที่องรองทมัตั้งหลาย อมันเปป็นการละเลยทบีที่จะทยุส่มเทเตอ็มทบีที่ใหด้แกส่เรสที่องฝป่าย
วลิญญาณทมัตั้งหลาย ใน 1 ทลิโมธบี 2:1 และ 2 เปาโลอธลิษฐานวส่า “...เพสที่อพวกเราจะไดด้ดสาเนลินชบีวลิตอยส่างเงบียบ ๆ และ
สงบสยุข ในบรรดาทางของพระเจด้าและความซสที่อสมัตยร์”

การศซกษาคด้นควด้าเกบีที่ยวกมับชบีวลิตของเปาโลทสาใหด้เราเชสที่อวส่าเขาเปป็นคนทบีที่กระฉมับกระเฉงมาก ๆ มมันเปป็น
ธรรมชาตลิของเขาทบีที่จะ “ไปไหนมาไหนอยสูส่ตลอด” แมด้กระนมัตั้น เขากอ็ชสที่นชมชบีวลิตอมันเงบียบสงบและถสอวส่ามมันเปป็น
สลินทรมัพยร์อยส่างหนซที่งซซที่งบส่มเพาะอยุปนลิสมัยและการศซกษาคด้นควด้าแบบครลิสเตบียน (เปรบียบเทบียบ 1 ทลิโมธบี 2:2) 
ครลิสเตบียนทมัตั้งหลาย ในความกระตสอรสอรด้นของตน บางครมัตั้งกอ็พยายามทสาหลายสลิที่งเยอะเกลินไป มมันเปป็นไปไดด้ทบีที่จะ
ทสาบาปโดยการพยายามทสาเยอะเกลินไป พยายามมากเหลสอเกลินจนเราไมส่สามารถทสาสลิที่งใดไดด้แบบทบีที่มมันควรถสูก
กระทสาเพสที่อถวายเกบียรตลิแดส่พระเจด้า

เปาโลเตสอนชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นวส่าพวกเขาควรสาละวนอยสูส่กมับกลิจธยุระของตมัวเองและไมส่ยยุส่งกมับกลิจ
ธยุระของผสูด้อสที่น อาจเปป็นไดด้วส่าพวกเขาบางคนเปป็นพวกชอบยยุส่งเรสที่องชาวบด้านและสาระแน โดยไปนสูส่นมานบีที่ตลอด 
เปาโลไมส่อยากใหด้ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นดสาเนลินชบีวลิตแบบนมัตั้น ใน 2 เธสะโลนลิกา 3:11 เขากลส่าววส่า “เพราะพวกเราไดด้ยลิน
วส่า มบีบางคนซซที่งดสาเนลินในทส่ามกลางพวกทส่านอยส่างไมส่เปป็นระเบบียบ ไมส่ทสางานอะไรเลย แตส่เปป็นคนชอบยยุส่งเรสที่องคน
อสที่น” คยุณเชสที่อใจไดด้เลยวส่าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ชอบยยุส่งเรสที่องของคนอสที่นกอ็ทสาลายกลิจธยุระของพวกเขาเอง! ถด้าเราดสูแลกลิจธยุระ
ของเราเองและตสที่นตมัวอยสูส่ตส่อไปเกบีที่ยวกมับชบีวลิตของเราเอง เรากอ็มบีเวลานด้อยมากทบีที่จะไปยยุส่งกมับกลิจธยุระของคนอสที่น

ขด้อ 11 ปปิดทด้ายดด้วยคสาสมัที่งทบีที่วส่า “...ทสาการงานดด้วยมสอของพวกทส่านเอง เหมสอนอยส่างทบีที่พวกเราไดด้กสาชมับ
พวกทส่านแลด้ว” เปป็นไปไดด้อยส่างยลิที่งวส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาสส่วนใหญส่ไดด้เรบียนรสูด้วลิชาชบีพบางอยส่าง และถซงแมด้วส่าบาง
คนมบีฐานะทางการเงลินทบีที่มมัที่นคงดบีแลด้ว เปาโลกอ็เชสที่อวส่าการทสางานดด้วยมสอจะเปป็นประโยชนร์สสาหรมับพวกเขา และเขา
บมัญชาคนเหลส่านมัตั้นใหด้ทสางานดด้วยมสอของพวกเขา อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 2:9 และ 2 เธสะโลนลิกา 3:7-12 เปาโล
ตระหนมักและรมับรสูด้อมันตรายของการอยสูส่เฉย ๆ

ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิการด้อนรนเพสที่อพระเจด้า พวกเขากระตสอรสอรด้น คสาพยานของพวกเขาไดด้ไป
ถซงตลอดทมัที่วแถบชนบทนมัตั้นทมัตั้งหมด และเปาโลทราบวส่ามมันเปป็นไปไดด้อยส่างยลิที่งทบีที่พวกเขาจะเรลิที่มกระตสอรสอรด้นมาก



เสบียจนละเลยดด้านทบีที่เปป็นการปฏลิบมัตลิของชบีวลิตและลสมสลิที่งจสาเปป็นตส่าง ๆ ในทางปฏลิบมัตลิ ดมังนมัตั้นเขาจซงเตสอนพวกเขาไมส่
ใหด้เปป็นคนสาระแนและชอบยยุส่งเรสที่องของชาวบด้าน เกรงวส่าพวกเขาจะเปป็นคนเกบียจครด้านและรมับเอาทมัศนคตลิทบีที่วส่า
โลกตด้องเปป็นฝป่ายหาเลบีตั้ยงพวกเขา (ผมอยากใหด้เปาโลกลส่าวคสาเทศนาหนซที่งแกส่งานประชยุมผสูด้รมับใชด้ในสมมัยนบีตั้จรลิง ๆ 
ผมอยากรสูด้จรลิง ๆ วส่าเขาจะไมส่ใสส่ความจรลิงของพระคสาขด้อนบีตั้ในคสาเทศนานมัตั้นหรสอเปลส่า?)

ผมไดด้รสูด้จมักผสูด้เชสที่อบางคนทบีที่ประพฤตลิตมัวราวกมับวส่ามมันเปป็นบาปอยส่างหนซที่งทบีที่ครลิสเตบียนจะทสางานโดยใชด้มสอ 
แตส่ประวมัตลิศาสตรร์เปปิดเผยวส่าผสูด้นสาฝป่ายวลิญญาณทบีที่ยลิที่งใหญส่บางคนทบีที่โลกเคยรสูด้จมักเปป็นชายทมัตั้งหลายทบีที่หาเลบีตั้ยงชบีพโดย
การทสางานอาบเหงสที่อตส่างนตั้สาขณะทบีที่พวกเขาปป่าวประกาศขส่าวประเสรลิฐแหส่งพระคยุณของพระเจด้า เปาโลประกาศ
วส่า “แตส่ถด้าผสูด้ใดไมส่เลบีตั้ยงดสูวงศร์ญาตลิของเขาเอง และโดยเฉพาะอยส่างยลิที่งสสาหรมับคนเหลส่านมัตั้นแหส่งบด้านเรสอนของเขา
เอง ผสูด้นมัตั้นกอ็ไดด้ปฏลิเสธความเชสที่อนมัตั้นเสบียแลด้ว และแยส่กวส่าคนทบีที่ไมส่เชสที่อเสบียอบีก!” (1 ทธ. 5:8)

ขด้อ 12: “เพสที่อพวกทส่านจะไดด้ดสาเนลินอยส่างซสที่อสมัตยร์ตส่อคนเหลส่านมัตั้นทบีที่อยสูส่ภายนอก และเพสที่อพวกทส่านจะไมส่
ขาดสลิที่งใดเลย”

เปาโลอยากใหด้ลสูก ๆ ของเขาในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า “ประดมับหลมักคสาสอนของพระเจด้า พระผสูด้ชส่วยใหด้รอด
ของพวกเราในการทมัตั้งปวง” (ทลิตมัส 2:10) และในการทสาเชส่นนมัตั้น ไดด้รมับความชสที่นชมและความเคารพนมับถสอจาก
พวกคนไมส่เชสที่อ ใน 1 ทลิโมธบี 3:7 เปาโลกลส่าววส่าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ถสูกแตส่งตมัตั้งใหด้รมับตสาแหนส่งหนซที่งในครลิสตจมักรควร 
“มบีชสที่อเสบียงดบีทส่ามกลางคนทมัตั้งหลายซซที่งอยสูส่ภายนอก”-นมัที่นคสอ เราทบีที่เปป็นผสูด้เชสที่อและทบีที่ออกพระนามของพระเยซสูควร
ดสาเนลินชบีวลิตทบีที่ปราศจากคสาตลิเตบียน ดมังนมัตั้นถซงแมด้วส่าพวกคนไมส่เชสที่อและพวกคนบาปอาจไมส่เคารพเราหรสอพสูดดบีเกบีที่ยว
กมับเราตส่อหนด้าเรา แตส่เมสที่อพวกเขาไปพด้นหนด้าเราแลด้ว พวกเขากอ็จะยอมรมับวส่าเราอยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า เหมสอน
เหลส่าอมัครทสูตของพระเยซสู

โรม 14:7 กลส่าววส่า “เพราะวส่าไมส่มบีผสูด้ใดในพวกเรามบีชบีวลิตอยสูส่เพสที่อตนเองฝป่ายเดบียว และไมส่มบีผสูด้ใดตายเพสที่อ
ตนเองฝป่ายเดบียว” ขอพระเจด้าทรงโปรดหด้ามเรามลิใหด้ “ยสนอยสูส่ในทางของพวกคนบาปหรสอนมัที่งอยสูส่ในทบีที่นมัที่งของพวก
คนชอบเยาะเยด้ย” ในทางกลมับกมัน ขอพระเจด้าทรงโปรดชส่วยเหลสอเราทบีที่จะเปป็นเกลสอแหส่งแผส่นดลินโลกและทสาใหด้
ผสูด้คนกระหายหาพระครลิสตร์ผสูด้ทรงสถลิตอยสูส่ในเรา! เราควรปลส่อยใหด้ความสวส่างของเราฉายออกไปเชส่นนมัตั้นตส่อหนด้า
มนยุษยร์เพสที่อทบีที่พวกเขาจะเหอ็นการงานทบีที่ดบีของเราและถวายเกบียรตลิพระเจด้า แทนทบีที่จะดสูหมลิที่นความเชสที่อแบบ
ครลิสเตบียนเพราะการโฆษณาทบีที่แยส่ของเราเกบีที่ยวกมับสลิที่งทบีที่พระครลิสตร์ทรงทสาเพสที่อเรา เราเปป็นเหลส่าพยานแหส่งพระคยุณ
ของพระองคร์ และถด้าเราประกาศตมัววส่าเปป็นลสูก ๆ ของพระเจด้า กอ็ใหด้เราดสาเนลินชบีวลิตอยส่างมบีเกบียรตลิ อยส่างซสที่อตรง 
อยส่างเทบีที่ยงธรรม และดสาเนลินชบีวลิตแบบไรด้ทบีที่ตลิในสายตาของมนยุษยร์ทยุกคน

คสากลส่าวทบีที่วส่า “คนเหลส่านมัตั้นทบีที่อยสูส่ภายนอก” จรลิง ๆ แลด้วหมายถซงคนเหลส่านมัตั้นทบีที่อยสูส่นอกครลิสตจมักร...คนไมส่
เชสที่อทมัตั้งหลาย อส่าน 1 โครลินธร์ 5:12,13; โคโลสบี 4:5 และมาระโก 4:11 ถด้าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ประกาศตมัววส่าเปป็น
ครลิสเตบียนและเหลส่าผสูด้ตลิดตามของพระเยซสูเปป็นคนเกบียจครด้าน ถด้าพวกเขาเปป็นพวกชอบยยุส่งเรสที่องชาวบด้านและ
สาระแน พวกเขากอ็สส่งผลเสบียตส่ออยุดมการณร์ของพระครลิสตร์อยส่างแนส่นอน เปาโลอยากใหด้ผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกา
เหลส่านมัตั้นเปป็นทหารทบีที่ดบี เขาใฝป่ฝปันทบีที่พวกเขาจะมบีคสาพยานทบีที่ดบี เปป็นเหลส่าพยานทบีที่ดบี และแนส่นอนวส่าพวกเขาจะไมส่ยสน
ขวางทางของคนเหลส่านมัตั้นทบีที่อยสูส่ภายนอก เขากลส่าววส่า “ขด้าพเจด้ากลายเปป็นเหมสอนอยส่างทบีที่คนทมัตั้งปวงเปป็น เพสที่อทบีที่



ขด้าพเจด้าจะชนะบางคน” กลส่าวอบีกนมัยหนซที่ง เปาโลยอมกลายเปป็นคนกวาดถนน คนขยุดทส่อ หรสอทสางานใดกอ็ไดด้ทบีที่
ซสที่อตรงและไมส่ถสูกตลิเตบียน เพสที่อทบีที่จะชนะใครสมักคนมาถซงพระครลิสตร์ ผมไมส่สงสมัยเลยวส่าเปาโลชอบกลินเนสตั้อสมัตวร์-แตส่
เขากลส่าววส่า “ถด้าการกลินเนสตั้อสมัตวร์ทสาใหด้พบีที่นด้องทบีที่อส่อนแอกวส่าคนใดตด้องสะดยุด ขด้าพเจด้ากอ็จะไมส่กลินเนสตั้อสมัตวร์เลย”

ขด้อ 12 ปปิดทด้ายดด้วยคสากลส่าวทบีที่ยลิที่งใหญส่: “...เพสที่อพวกทส่านจะไมส่ขาดสลิที่งใดเลย” นมัที่นคสอ “จงทสางาน จง
ทยุส่มเทตมัวพวกทส่านเอง จงตสที่นตมัว จงดสาเนลินชบีวลิตอมันเงบียบสงบ จงนส่านมับถสอในสลิที่งสารพมัด จงเปป็นคนซสที่อตรง เทบีที่ยง
ธรรม ดบีงาม-และอยส่าปลส่อยใหด้ตมัวพวกทส่านเองตด้องพซที่งพาผสูด้ใดเลย จงรมักพระเจด้าดด้วยสลิตั้นสยุดใจของพวกทส่าน จง
ทสางานดด้วยมสอของพวกทส่าน จงดสาเนลินชบีวลิตทบีที่ไรด้ทบีที่ตลิ และจงใหด้ทยุกคนภายในครลิสตจมักร-หรสอภายนอกครลิสตจมักร-
ทราบวส่าถซงแมด้วส่าทส่านเปป็นผสูด้เชสที่อคนหนซที่ง ทส่านกอ็ไมส่ไดด้ตมัตั้งตมัวเองใหด้อยสูส่เหนสอคนอสที่นเพบียงเพราะวส่าทส่านเปป็นผสูด้เชสที่อคน
หนซที่ง จงใหด้ชบีวลิตของทส่านพลิสสูจนร์ใหด้เหอ็นวส่าความแตกตส่างระหวส่างทส่านกมับคนอสที่น ๆ นมัตั้นคสอ พระครลิสตร์ในพวกทส่าน 
บาปทมัตั้งหลายซซที่งถสูกลด้างออกไปเสบียในพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์ และธรรมชาตลิใหมส่ทบีที่อยสูส่ภายใน”

ทยุกคนทบีที่ออกพระนามของพระเยซสูควรดสาเนลินชบีวลิตและควรประพฤตลิตมัวในแบบทบีที่วส่าเขาจะไดด้รมับความ
เคารพนมับถสอจากทยุกคนทบีที่อยสูส่ภายในหรสอภายนอกครลิสตจมักร ขอพระเจด้าทรงโปรดหด้ามไมส่ใหด้ครลิสเตบียนทมัตั้งหลาย
ตด้องพซที่งพามนยุษยร์คนใด แตส่ทบีที่โดยการทสางานหนมักพวกเขาจะจมัดหาสลิที่งเหลส่านมัตั้นทบีที่ตนตด้องการ

เปาโลสามารถมองหนด้าชาวโลกและกลส่าวไดด้วส่า “และพวกเราไมส่ไดด้ทานอาหารของผสูด้หนซที่งผสูด้ใดเปลส่า ๆ 
แตส่ไดด้กระทสากลิจดด้วยการทสางานหนมักและดด้วยการตรากตรสาทสางานทมัตั้งกลางคสนและกลางวมัน เพสที่อพวกเราจะไมส่
เปป็นภาระแกส่คนหนซที่งคนใดในพวกทส่าน” (2 ธส. 3:8) เปาโลปฏลิเสธทบีที่จะนสาคสาตลิเตบียนมาสสูส่ขส่าวประเสรลิฐโดยการ
เปป็นคนเกบียจครด้านหรสอพซที่งพาผสูด้อสที่นใหด้ทสาเพสที่อเขาสลิที่งทบีที่พระเจด้าไดด้ประทานกสาลมังแกส่เขาทบีที่จะทสาเพสที่อตมัวเองไดด้ เขาไวด้
วางใจพระเจด้าในทยุกรายละเอบียดแหส่งชบีวลิตของเขา-แตส่ในทสานองเดบียวกมัน เขากอ็เชสที่อในการไมส่พซที่งพาผสูด้ใดแบบมบี
เกบียรตลิ และเขาเทศนาเรสที่องนบีตั้!

วมันทบีที่ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายจะไดด้รมับบสาเหนอ็จจะเปป็นวมันทบีที่ยลิที่งใหญส่จรลิง ๆ! คนเหลส่านมัตั้นบางคนทบีที่เราคาดหมายวส่าจะ
ไดด้รมับบสาเหนอ็จยลิที่งใหญส่จะไปอยสูส่ทด้ายแถว ขณะทบีที่วลิสยุทธลิชนบางคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ตที่สาตด้อย ไมส่ใชส่คนสสาคมัญ ทบีที่ไมส่เคยมบีขส่าว
ขซตั้นหนด้าหนซที่งหนมังสสอพลิมพร์-บางทบีอาจไมส่เคยมบีชสที่อปรากฏในกระดานขส่าวของครลิสตจมักรเลยดด้วยซตั้สา-จะรมับบสาเหนอ็จ
ยลิที่งใหญส่เมสที่อพระเจด้าทรงแจกถด้วยรางวมัลเหลส่านมัตั้น! ไมด้วมัดของพระเจด้าไมส่วมัดขนาดเหมสอนของมนยุษยร์ แตส่เมสที่อพระเจด้า
ทรงวมัด การวมัดขนาดนมัตั้นกอ็ถสูกตด้อง และผสูด้เชสที่อทยุกคนจะไดด้รมับจากพระหมัตถร์ของพระเจด้าสลิที่งทบีที่เขาสมควรไดด้รมับโดย
การทสาหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนผสูด้สมัตยร์ซสที่อ-ไมส่มากไป ไมส่นด้อยไป พระเยซสูครลิสตร์จะทรงพลิพากษาและประทานบสาเหนอ็จใน
ความชอบธรรม

เปาโลกลส่าวแกส่เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเอเฟซมัสวส่า “...แตส่จงใหด้เขาทสางานดบีกวส่า โดยทสางานดด้วยมสอของตนใน
สลิที่งทบีที่ดบี เพสที่อเขาจะมบีทบีที่จะแจกจส่ายใหด้แกส่คนทบีที่ขมัดสน” (อฟ. 4:28) เปาโลเทศนาวส่าผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายควรขยมันขมันแขอ็ง
ในการงานฝป่ายโลกและวส่าพวกเขาควรแสดงออกถซงจลิตใจแหส่งความรมักตส่อคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ขมัดสนจรลิง ๆ (อส่าน
กลิจการ 20:34,35) ความเชสที่อแบบครลิสเตบียนทบีที่แทด้จรลิงไมส่ทสาใหด้คน ๆ หนซที่งเกบียจครด้าน แตส่ทสาใหด้เขาตสที่นตมัวเพสที่อเปป็น
พยานดด้วยปากของเขา ทสางานหนมักดด้วยมสอของเขา มบีความเชสที่อในพระเจด้าและไมส่พซที่งพามนยุษยร์คนใด เราจะตด้อง
ไมส่ตลิดคด้างสลิที่งใดแกส่ผสูด้ใดเลยเวด้นแตส่การรมักเขา



การรอับขถึขึ้นของครนิสตจอักร
บททบีที่ 4:13-18:
4:13 แตส่ขด้าพเจด้าไมส่อยากใหด้พวกทส่านขาดความรสูด้ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ถซงเรสที่องคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ลส่วงหลมับไปแลด้ว เพสที่อพวก
ทส่านจะไมส่เสบียใจ เหมสอนอยส่างคนอสที่น ๆ ซซที่งไมส่มบีความหวมัง
4:14 เพราะถด้าพวกเราเชสที่อวส่าพระเยซสูทรงสลิตั้นพระชนมร์ และทรงคสนพระชนมร์แลด้ว เชส่นเดบียวกมันบรรดาคนซซที่งลส่วง
หลมับไปในพระเยซสูนมัตั้น พระเจด้าจะทรงนสามาพรด้อมกมับพระองคร์
4:15 เพราะสลิที่งนบีตั้พวกเราขอบอกแกส่พวกทส่านตามพระวจนะขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าวส่า พวกเราซซที่งยมังเปป็นอยสูส่และ
เหลสออยสูส่จนถซงการเสดอ็จมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า จะลส่วงหนด้าไปกส่อนคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ลส่วงหลมับไปแลด้วกอ็หามลิไดด้
4:16 ดด้วยวส่าองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเองจะเสดอ็จลงมาจากสวรรคร์ ดด้วยเสบียงกสูส่กด้อง ดด้วยสสาเนบียงของเทพบดบี และดด้วย
แตรของพระเจด้า และคนทมัตั้งปวงทบีที่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขซตั้นมากส่อน
4:17 แลด้วพวกเราซซที่งยมังเปป็นอยสูส่และเหลสออยสูส่ จะถสูกรมับขซตั้นไปดด้วยกมันกมับคนเหลส่านมัตั้นในหมสูส่เมฆ เพสที่อจะไดด้พบองคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้าในฟป้าอากาศ และอยส่างนมัตั้นแหละพวกเรากอ็จะอยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเปป็นนลิตยร์
4:18 เหตยุฉะนมัตั้นจงปลอบประโลมกมันและกมันดด้วยถด้อยคสาเหลส่านบีตั้เถลิด

การเสดอ็จมาของพระเยซสูเจด้าเปป็นใจความหลมักของจดหมายฝากถซงชาวเธสะโลนลิกาทมัตั้งสองฉบมับ เปาโล
ไมส่ไดด้กสาลมังนสาเสนอหลมักคสาสอนเรสที่องการรมับขซตั้นไปราวกมับวส่าผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นไมส่เคยไดด้ยลินเกบีที่ยวกมับมมันเลย เขาแคส่
กสาลมังเตสอนความจสาพวกเขาเกบีที่ยวกมับสลิที่งเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาไดด้เทศนาตอนทบีที่เขาอยสูส่กมับพวกเขาดด้วยตมัวเอง เหอ็นไดด้ชมัดวส่าวลิ
สยุทธลิชนบางคนทบีที่อส่อนแอกวส่าเหลส่านมัตั้นไดด้เขด้าใจผลิดคสาสอนบางเรสที่องของเขาเกบีที่ยวกมับการเสดอ็จกลมับมาขององคร์พระ
ผสูด้เปป็นเจด้า และพวกครสูสอนเทอ็จไดด้พยายามทบีที่จะทสาใหด้ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นคลิดวส่าเปาโลทสาใหด้พวกเขาผลิดหวมังแลด้ว พวก
เขาไดด้เขด้าใจผลิดคสาสอนของเขาเกบีที่ยวกมับการเปป็นขซตั้นจากตายของพวกวลิสยุทธลิชนทบีที่ตายไปแลด้ว และการรมับขซตั้นไป
ของพวกวลิสยุทธลิชนทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่ และเพราะการขส่มเหงอมันรยุนแรงทบีที่พวกเขากสาลมังเผชลิญอยสูส่ บางคนในพวกเขาจซงสรยุป
ไปแลด้ววส่าพวกเขาอยสูส่ในความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้นแลด้วและวส่าวมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้ามาสสูส่พวกเขาแลด้ว เปาโลเขบียน
จดหมายฝากฉบมับทบีที่สองถซงชาวเธสะโลนลิกาเพสที่อแกด้ไขความเขด้าใจผลิดนบีตั้ในเนสตั้อหาเกสอบทมัตั้งหมดของมมัน

ในขด้อพระคสาเหลส่านมัตั้นทบีที่เพลิที่งถสูกยกมา เปาโลรมับประกมันผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นวส่าคนทบีที่พวกเขารมักซซที่งตายไปแลด้วกอ็
ปลอดภมัยอยสูส่กมับพระเยซสูและจะมาพรด้อมกมับพระองคร์ในหมสูส่เมฆในฟป้าอากาศ เขาอธลิบายวส่าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ตายไป
แลด้วในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นกส่อน-และจากนมัตั้นเราทบีที่ยมังมบีชบีวลิตอยสูส่จะถสูกเปลบีที่ยนแปลงและทบีที่เปฟปี่อย
เนส่าไดด้นบีตั้จะสวมความไมส่เปฟปี่อยเนส่า เขารมับประกมันพวกเขาเพลิที่มเตลิมอบีกวส่าสลิที่งทบีที่เขากสาลมังกลส่าวนบีตั้เปป็นมา “โดยคสาตรมัส
ขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า”

ในบททบีที่ 5:1-3 เปาโลเตสอนพวกเขาวส่าไมส่มบีมนยุษยร์คนใดทราบชมัที่วโมงนมัตั้นหรสอชมัที่วขณะนมัตั้นแหส่งการเสดอ็จ
กลมับมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า พระองคร์จะเสดอ็จมาดยุจขโมยในเวลากลางคสน และดด้วยเหตยุนบีตั้พวกเขาจซงตด้องพรด้อม
อยสูส่ทยุกเวลา ดยุจทหารทบีที่ดบีซซที่งยสนเฝป้ายาม-ตลิดอาวยุธครบและพรด้อมสสาหรมับความหวมังอมันเปฟีปี่ยมสยุขนมัตั้นและการปรากฏ
อมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระเจด้าใหญส่ยลิที่งและพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของเราพระเยซสูครลิสตร์

ขด้อ 13: “แตส่ขด้าพเจด้าไมส่อยากใหด้พวกทส่านขาดความรสูด้ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ถซงเรสที่องคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ลส่วงหลมับไป



แลด้ว เพสที่อพวกทส่านจะไมส่เสบียใจ เหมสอนอยส่างคนอสที่น ๆ ซซที่งไมส่มบีความหวมัง”
“ขด้าพเจด้าไมส่อยากใหด้พวกทส่านขาดความรสูด้ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย” เปป็นสสานวนทบีที่เปาโลใชด้บส่อยในงานเขบียนตส่าง 

ๆ ของเขา ในวลิธบีนบีตั้เขาดซงความสนใจแบบเรส่งดส่วนไปสสูส่หมัวขด้อทบีที่เขากสาลมังจะอภลิปราย ไมส่มบีขด้ออด้างสสาหรมับความไมส่รสูด้
ในสส่วนของผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลาย เพราะวส่าผสูด้เชสที่อทยุกคนมบีพระอาจารยร์ผสูด้สอนพระวจนะของพระเจด้าอยสูส่ในใจของตนแลด้ว 
(รม. 8:9) และเนสที่องจากพระวลิญญาณทรงดลใจเหลส่าผสูด้บรลิสยุทธลิธของพระเจด้าใหด้บมันทซกพระวจนะของพระเจด้าลงไป 
พระองคร์จซงทรงเปป็นอาจารยร์ทบีที่ดบีทบีที่สยุด ใน 1 ยอหร์น 2:27 เราถสูกบอกวส่าเราไมส่ตด้องใหด้มนยุษยร์คนใดสอนเรา เพราะ
วส่าเราถสูกสอนโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ “พระวลิญญาณทรงตรวจคด้นสลิที่งสารพมัด ใชส่แลด้ว สลิที่งลตั้สาลซกเหลส่านมัตั้นของ
พระเจด้า” เปาโลบมัญชาวส่า “จงศซกษาคด้นควด้าเพสที่อสสาแดงตนเองใหด้เปป็นทบีที่ชอบพระทมัยพระเจด้า เปป็นคนงานทบีที่ไมส่ตด้อง
ละอาย แยกแยะพระวจนะแหส่งความจรลิงนมัตั้นไดด้อยส่างถสูกตด้อง” (2 ทธ. 2:15)

คยุณอาจมบีเหตยุผลอมันดบีทบีที่เรบียนไมส่จบมมัธยมปลาย วลิทยาลมัย หรสอมหาวลิทยาลมัย คยุณอาจไมส่มบีวยุฒลิบมัตรจาก
สถาบมันแหส่งการเรบียนรสูด้ทบีที่เปป็นทางการใด ๆ แตส่คยุณสามารถมบีปรลิญญาไดด้ในเรสที่องฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งหลาย-ปรลิญญาทบีที่
พระเจด้าเพบียงผสูด้เดบียวสามารถประทานใหด้ไดด้ เราเขด้าใจสลิที่งเหลส่านมัตั้นของพระคมัมภบีรร์กอ็ตส่อเมสที่อเราเปรบียบเทบียบขด้อพระ
คมัมภบีรร์กมับขด้อพระคมัมภบีรร์และสลิที่งตส่าง ๆ ทบีที่เปป็นฝป่ายวลิญญาณกมับฝป่ายวลิญญาณ จงตมัตั้งใจศซกษา 1 โครลินธร์ 2:10-14 
หลมักคสาสอนซซที่งเปาโลปรารถนาใหด้ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นไมส่ขาดความรสูด้คสอ “เรสที่องคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ลส่วงหลมับไปแลด้ว เพสที่อพวก
ทส่านจะไมส่เสบียใจ เหมสอนอยส่างคนอสที่น ๆ ซซที่งไมส่มบีความหวมัง”

สสาหรมับครลิสเตบียน ความตายคสอการนอนหลมับ ไมส่ใชส่ครมับ ผสูด้เชสที่อไมส่กลายเปป็นคนหมดสตลิในฝป่ายวลิญญาณ 
รส่างกายกลมับคสนสสูส่ผงคลบีดลิน แตส่วลิญญาณกลมับไปหาพระเจด้าผสูด้ไดด้ประทานมมัน การไมส่อยสูส่ในรส่างกายคสอการไปอยสูส่กมับ
องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า ลาซารมัสขอทานผสูด้นมัตั้นเสบียชบีวลิตและถสูกอยุด้มไปโดยเหลส่าทสูตสวรรคร์เขด้าไปอยสูส่ในอกของอมับราฮมัม 
พระเยซสูตรมัสแกส่โจรทบีที่สสานซกผลิดผสูด้นมัตั้นบนกางเขนวส่า “วมันนบีตั้เจด้าจะอยสูส่กมับเราในเมสองบรมสยุขเกษม” พระองคร์ทรงใชด้
คสาวส่า “ลส่วงหลมับ” โดยหมายถซงความตายของรส่างกาย: “และพวกเขาทยุกคนรด้องไหด้และรที่สาไรเพราะเดอ็กหญลิงนมัตั้น 
แตส่ (พระเยซสู)ตรมัสวส่า “อยส่ารด้องไหด้เลย เดอ็กหญลิงนมัตั้นไมส่ตาย แตส่นอนหลมับอยสูส่”” (ลสูกา 8:52) พระองคร์ตรมัสคสา
กลส่าวเดบียวกมันเกบีที่ยวกมับลาซารมัส นด้องชายของมารบียร์และมารร์ธา (ยอหร์น 11:11) การนอนหลมับบส่งบอกถซงสภาวะ
ทบีที่พมักสงบของรส่างกาย ในการนอนรส่างกายกอ็ผส่อนคลายและถสูกสรด้างขซตั้นใหมส่...แตส่การนอนเปป็นสภาวะชมัที่วคราว

เหลส่าครลิสเตบียนยยุคตด้นเรบียกสถานทบีที่ฝปังศพของตนวส่า “สยุสาน” (cemetery) (คสากรบีกนบีตั้มบีความหมายวส่า 
dormitory หอพมัก หรสอ sleeping chamber หด้องนอน) ในนมัยทบีที่แทด้จรลิงของคสา ๆ นบีตั้ รส่างกายของผสูด้เชสที่อกอ็ถสูกใสส่
ไวด้ในหลยุมศพ (“หอพมัก”)-ชส่องหรสอหด้องนอนในอยุโมงคร์ฝปังศพ-และรส่างกายนมัตั้นจะอยสูส่ทบีที่นมัที่นจนกวส่าจะถซงการเปป็นขซตั้น
จากตาย ซซที่งพอถซงเวลานมัตั้นมมันจะถสูกฟฟฟื้นขซตั้นเปป็นรส่างกายทบีที่ไมส่รสูด้เปฟปี่อยเนส่าทบีที่จะไมส่ตายเลย ดมังนมัตั้นการนอนหลมับจซงไมส่
อยสูส่ถาวร รส่างกายกลมับคสนสสูส่ผงคลบีดลิน เพบียงเพสที่อทบีที่จะถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นแบบไมส่รสูด้เปฟปี่อยเนส่าเมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมา

พระคมัมภบีรร์ไมส่สอนเรสที่อง “การนอนหลมับของจลิตวลิญญาณ” จลิตวลิญญาณของมนยุษยร์จะไมส่หมดสตลิเลย-ไมส่
เลยครมับ ไมส่เลยสมักวลินาทบีเดบียว! หด้าหมสที่นลด้านปฟีตส่อจากนบีตั้คยุณกมับผมกอ็จะมบีชบีวลิตอยสูส่กมับพระเยซสูและชสที่นชมยลินดบี...หรสอ
ไมส่เรากอ็จะถสูกเผาไหมด้อยสูส่กมับพญามารในบซงไฟนมัตั้น และจากวลินาทบีนบีตั้เปป็นตด้นไป ทมัตั้งคยุณและผมกอ็จะไมส่หมดสตลิใน
ฝป่ายวลิญญาณ...เราจะมบีสตลิรสูด้ตมัวไปตลอดชมัที่วนลิรมันดรร์กาล ถด้าเราตายไปกส่อนการเสดอ็จกลมับมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า



รส่างกายของเรากอ็จะกลมับคสนสสูส่ผงคลบีดลิน แตส่จลิตวลิญญาณของเราจะยมังมบีสตลิรสูด้ตมัวตส่อไปและจะพมักสงบอยสูส่กมับพระเยซสู
จนกวส่าจะถซงการเปป็นขซตั้นจากตายครมัตั้งแรกนมัตั้น เมสที่อคนชมัที่วคนหนซที่งตายไป รส่างกายนมัตั้นกอ็กลมับคสนสสูส่ผงคลบีดลินและจลิต
วลิญญาณนมัตั้นกอ็เขด้าไปอยสูส่ในเปลวไฟแหส่งนรก เศรษฐบีคนนมัตั้นในลสูกา 16 รด้องวส่า “ขด้าพเจด้าทยุกขร์ทรมานอยสูส่ในเปลวไฟ
นบีตั้!”

ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายไมส่ตด้องโศกเศรด้าเสบียใจเลย: “เพสที่อพวกทส่านจะไมส่เสบียใจ เหมสอนอยส่างคนอสที่น ๆ ซซที่งไมส่มบี
ความหวมัง” ถด้อยคสาเหลส่านบีตั้ควรปลอบประโลมใจผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลาย: (“เหตยุฉะนมัตั้นจงปลอบประโลมกมันและกมันดด้วย
ถด้อยคสาเหลส่านบีตั้เถลิด”-ขด้อ 18) เมสที่อเรายสนอยสูส่ขด้างโลงศพของคนทบีที่เรารมักซซที่งตายไปในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า เราไมส่ควร
ทสาตมัวเหมสอนคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่มบีความหวมัง ทบีที่อด้อนวอนแบบคนเสบียสตลิใหด้คนทบีที่ตายไปนมัตั้นพสูดหนส่อย โดยพยายามทบีที่
จะเรบียกเขากลมับมา ถด้าคนทบีที่เรารมักตายไปในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า คน ๆ นมัตั้นกอ็จะไมส่ยอมกลมับมาแมด้หากวส่าเขาไดด้รมับ
อนยุญาตใหด้กลมับมาไดด้กอ็ตาม เพราะวส่าเมสที่อเหลส่าวลิสยุทธลิชนจากรส่างกายฝป่ายโลกนบีตั้ไป พวกเขากอ็อยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็น
เจด้าทมันทบี-และการอยสูส่กมับพระองคร์กอ็ดบีกวส่าสลิที่งใดทบีที่แผส่นดลินโลกนบีตั้จะเสนอใหด้ไดด้อยส่างมหาศาล เปาโลกลส่าววส่า 
“เพราะขด้าพเจด้าลมังเลใจอยสูส่ในระหวส่างสองฝป่ายนบีตั้ โดยมบีความปรารถนาทบีที่จะจากไป และอยสูส่กมับพระครลิสตร์ ซซที่ง
ประเสรลิฐกวส่ามากนมัก!” (ฟป. 1:23)

วลบีนบีตั้ในภาษากรบีกอส่านวส่า “ทบีที่พวกทส่านจะไมส่โศกเศรด้าเสบียใจ-เหมสอนอยส่างคนทบีที่เหลสอนมัตั้น” คนทบีที่เหลสอนมัตั้น
มบีความหมายเหมสอนกมับ “คนเหลส่านมัตั้นทบีที่อยสูส่ภายนอก” ในขด้อ 12 และปรากฏตรงนบีตั้ในความหมายเดบียวกมันกมับใน
เอเฟซมัส 2:3- “เหมสอนอยส่างคนอสที่น ๆ” ซซที่งหมายถซงคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ในทส่ามกลางพวกเขา “ซซที่งพวกเราทยุกคนเคย
ประพฤตลิในกาลกส่อนอยสูส่ทส่ามกลางคนเหลส่านมัตั้นเชส่นกมัน ในตมัณหาของเนสตั้อหนมังของพวกเรา คสอกระทสาบรรดาความ
ปรารถนาของเนสตั้อหนมังและความคลิดในใจใหด้สสาเรอ็จ และโดยสมันดานแลด้วเคยเปป็นลสูกทมัตั้งหลายแหส่งพระพลิโรธ
เหมสอนอยส่างคนอสที่น ๆ” โยบมบีความมมัที่นใจวส่าเขาจะเหอ็นพระเยซสู เขากลส่าววส่า “และถซงแมด้วส่า หลมังจากตมัวหนอน
แหส่งผลิวหนมังของขด้าทสาลายรส่างกายนบีตั้แลด้ว กระนมัตั้นในเนสตั้อหนมังของขด้า ขด้าจะเหอ็นพระเจด้า” (โยบ 19:26)

“คนอสที่น ๆ” เหลส่านบีตั้ไมส่มบีความหวมัง ในเอเฟซมัส 2:11-13 เปาโลพรรณนาถซงพวกเขาดมังนบีตั้: “เหตยุฉะนมัตั้นจง
ระลซกวส่า เมสที่อกส่อนพวกทส่านเปป็นพวกคนตส่างชาตลิในเนสตั้อหนมัง ผสูด้ซซที่งถสูกเรบียกวส่า พวกทบีที่ไมส่ไดด้เขด้าสยุหนมัต โดยพวกทบีที่ถสูก
เรบียกวส่า พวกทบีที่เขด้าสยุหนมัต ในเนสตั้อหนมังทบีที่ถสูกทสาดด้วยมสอ ในเวลานมัตั้นทส่านทมัตั้งหลายเคยอยสูส่นอกพระครลิสตร์ เปป็นพวกทบีที่
อยสูส่หส่างเหลินจากการเปป็นพลเมสองของอลิสราเอล และเปป็นบรรดาคนแปลกหนด้าจากพมันธสมัญญาเหลส่านมัตั้นแหส่งพระ
สมัญญา ไมส่มบีความหวมัง และอยสูส่ปราศจากพระเจด้าในโลก แตส่บมัดนบีตั้ในพระเยซสูครลิสตร์ ทส่านทมัตั้งหลายผสูด้ซซที่งเมสที่อกส่อนเคย
อยสูส่หส่างไกลไดด้ถสูกนสาเขด้ามาใกลด้แลด้วโดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์”

พระเยซสูทรงสอนอยส่างชมัดเจนวส่า “เราเปป็นการเปป็นขซตั้นมาและชบีวลิต ผสูด้ทบีที่เชสที่อในเรานมัตั้น ถซงแมด้วส่าเขาตายไป
แลด้ว แตส่เขากอ็จะมบีชบีวลิต และผสูด้ใดกอ็ตามทบีที่มบีชบีวลิตและเชสที่อในเราจะไมส่ตายเลย” (ยอหร์น 11:25,26)

เหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกาไดด้เปปิดรมับความเชสที่อแบบครลิสเตบียน ไดด้หมันมาหาพระเจด้าจากพวกรสูป
เคารพ และดด้วยเหตยุนบีตั้จซงมบีความหวมัง...ในพระเยซสูพวกเขามบีความหวมังแมด้กระทมัที่งพด้นหลยุมศพไป “ความหวมังใน
พระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” ความหวมังของเราอยสูส่ในพระเยซสู-พระองคร์ผสูด้ไดด้ทรงชลิมความตาย
เพสที่อมนยุษยร์ทยุกคนและไดด้ทรงขจมัดความกลมัวตายไปเสบีย (ฮบ. 2:9,14,15) ดด้วยเหตยุนบีตั้ “ไมส่วส่าพวกเรามบีชบีวลิตอยสูส่หรสอ



ตายไปกอ็ตาม พวกเรากอ็เปป็นขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า” (รม. 14:8) “ไมส่วส่าพวกเราจะตสที่นอยสูส่หรสอจะหลมับ พวกเราจะ
ไดด้มบีชบีวลิตอยสูส่ดด้วยกมันกมับพระองคร์” (1 ธส. 5:10)

ดสูเหมสอนวส่าเหลส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาไมส่ไดด้ทยุกขร์รด้อนใจเกบีที่ยวกมับวส่าพวกเขาจะถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นจากตาย
หรสอไมส่ มากเทส่ากมับทบีที่พวกเขาเปป็นกมังวลเกบีที่ยวกมับวส่าพวกเขาจะมบีสส่วนในการรมับขซตั้นหรสอไมส่ พวกเขากระวนกระวาย
ใจแทนเหลส่าคนทบีที่พวกเขารมักซซที่งจากโลกนบีตั้ไปแลด้ว พวกเขานส่าจะสส่งขด้อซมักถามไปถซงเปาโลเกบีที่ยวกมับหมัวขด้อนบีตั้ และ
เขากสาลมังตอบคสาถามของพวกเขาในขด้อพระคสาตอนนบีตั้ของเรา

ขด้อ 14: “เพราะถด้าพวกเราเชสที่อวส่าพระเยซสูทรงสลิตั้นพระชนมร์ และทรงคสนพระชนมร์แลด้ว เชส่นเดบียวกมัน
บรรดาคนซซที่งลส่วงหลมับไปในพระเยซสูนมัตั้น พระเจด้าจะทรงนสามาพรด้อมกมับพระองคร์”

ในคสากลส่าวสมัตั้น ๆ ตอนเดบียวนมัตั้นความเชสที่อของผสูด้เชสที่อกอ็ถสูกนสาเสนอในรสูปแบบทบีที่สมัตั้นและเขด้าใจไดด้ ขส่าวสาร
เดบียวกมันนบีตั้ถสูกพบในโรม 10:9 และ 10 -ขด้อพระคสาทบีที่รมับประกมันผมเรสที่องความรอดของผมและความหวมังของผมใน
การไดด้อยสูส่กมับพระเยซสูเจด้าชมัที่วนลิรมันดรร์: “คสอวส่าถด้าทส่านจะยอมรมับพระเยซสูเจด้าดด้วยปากของทส่าน และจะเชสที่อในใจ
ของทส่านวส่าพระเจด้าไดด้ทรงชยุบพระองคร์ใหด้เปป็นขซตั้นมาจากความตาย ทส่านจะรอด เหตยุวส่าดด้วยใจมนยุษยร์จซงเชสที่อไปสสูส่
ความชอบธรรม และดด้วยปากเขาจซงยอมรมับไปสสูส่ความรอด”

ถด้าเราเชสที่อวส่าพระเยซสูไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์บนกางเขนนมัตั้นและพระเจด้าทรงทสาใหด้พระองคร์เปป็นขซตั้นจากพวก
คนตายแลด้ว พสตั้นฐานทมัตั้งหมดเหลส่านมัตั้นแหส่งความเชสที่อแบบครลิสเตบียนกอ็ถสูกหส่อหยุด้มอยสูส่ในคสาประกาศแหส่งความเชสที่อนบีตั้ 
ถด้าเราเชสที่อวส่าพระเจด้าทรงทสาใหด้พระเยซสูเปป็นขซตั้นจากพวกคนตายแลด้ว เรากอ็เชสที่อวส่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจด้า (รม. 
1:4) เรากอ็เชสที่อเชส่นกมันวส่าโดยทางความมรณาของพระองคร์เรามบีการนมับวส่าชอบธรรม (รม. 4:25) และวส่าถด้าพระ
เยซสูทรงถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นจากพวกคนตายแลด้ว พระโลหลิตของพระองคร์กอ็เปป็นของพระเจด้าและโดยทางพระโลหลิตทบีที่
หลมัที่งรลินของพระองคร์เรากอ็มบีการไถส่และการยกโทษบาปทมัตั้งหลาย (คส. 1:14,20; 1 ยอหร์น 1:7) การเปป็นขซตั้นจาก
ตายคสอหมัวใจและจลิตวลิญญาณแหส่งความเชสที่อแบบครลิสเตบียน ถด้าเราปฏลิเสธทบีที่จะเชสที่อในการเปป็นขซตั้นจากตายฝป่าย
รส่างกายของพระเยซสู การเทศนาของเรากอ็สสูญเปลส่า ความเชสที่อของเรากอ็สสูญเปลส่า ความหวมังของเรากอ็สสูญเปลส่า เรา
กอ็เปป็นพวกทบีที่นส่าสมังเวชมากทบีที่สยุดในหมสูส่คนทมัตั้งปวง และเรากอ็กสาลมังเดลินทางอยสูส่วมันแลด้ววมันเลส่า กด้าวแลด้วกด้าวเลส่า ไปสสูส่
บซงนมัตั้นทบีที่ลยุกไหมด้ดด้วยไฟและกสามะถมันตลอดไปเปป็นนลิตยร์ จงตมัตั้งใจอส่าน 1 โครลินธร์ 15:20-34 เราเชสที่อจรลิง ๆ วส่า: “แตส่
บมัดนบีตั้พระครลิสตร์ไดด้ทรงเปป็นขซตั้นมาจากความตายแลด้ว และไดด้ทรงกลายเปป็นผลแรกของคนทมัตั้งหลายทบีที่ไดด้ลส่วงหลมับ
ไปแลด้วนมัตั้น” อส่านโรม 8:29 และโคโลสบี 1:18

ในภาษากรบีกคสาวส่า “เชส่นเดบียวกมันบรรดาคนซซที่งลส่วงหลมับไปในพระเยซสูนมัตั้น” อส่านวส่า “คนทมัตั้งหลายซซที่งไดด้
ลส่วงหลมับไปในพระเยซสู” เพราะการสลิตั้นพระชนมร์และการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระองคร์จากพวกคนตาย เหลอ็กไน
และความกลมัวตายไดด้ถสูกขจมัดออกไปแลด้วสสาหรมับผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลาย คนเหลส่านมัตั้นในครลิสตจมักรชาวเธสะโลนลิกาทบีที่ไดด้
ตายไปแลด้วในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าไมส่ไดด้ลส่วงหลส่นเขด้าสสูส่ความตาย-แตส่แคส่ลส่วงหลมับไปในพระเยซสู ใน 1 โครลินธร์ 
15:55-57 เปาโลรด้องประกาศวส่า “โอ ความตาย เหลอ็กในของเจด้าอยสูส่ทบีที่ไหน โอ หลยุมฝปังศพ ชมัยชนะของเจด้าอยสูส่
ทบีที่ไหน เหลอ็กในของความตายนมัตั้นคสอบาป และฤทธลิธของบาปนมัตั้นคสอพระราชบมัญญมัตลิ แตส่ขอบพระคยุณพระเจด้า ผสูด้
ประทานชมัยชนะแกส่เราทมัตั้งหลายโดยทางพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา!” สสาหรมับผสูด้เชสที่อ ความตาย



ไมส่มบีเหลอ็กไน ไมส่มบีอสานาจ-และความกลมัวตายถสูกขจมัดออกไปในขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าพระเยซสูไดด้ทรงพลิชลิตความตายและ
ไดด้ทรงออกมาจากอยุโมงคร์ฝปังศพเปฟีปี่ยมดด้วยชมัยชนะแลด้ว ดด้วยเหตยุนบีตั้ ทยุกคนทบีที่ลส่วงหลมับในพระเยซสูกอ็ไมส่ตาย แตส่กสาลมัง
พมักผส่อนจากการงานหนมักของตน การงานทบีที่พวกเขาทลิตั้งไวด้ขด้างหลมังจะเกลิดผลตส่อไปจนกวส่าครลิสตจมักรครบบรลิบสูรณร์
และถสูกรมับขซตั้นไปพบกมับพระเยซสูในหมสูส่เมฆในฟป้าอากาศ อมันเปป็นทบีที่ซซที่งเราจะรมับบสาเหนอ็จของเราทบีที่การเลบีตั้ยงสมรส
ของพระเมษโปดก (วว. 14:13; 2 คร. 5:10)

ขด้อ 14 ปปิดทด้ายดด้วย “เชส่นเดบียวกมันบรรดาคนซซที่งลส่วงหลมับไปในพระเยซสูนมัตั้น พระเจด้าจะทรงนสามาพรด้อม
กมับพระองคร์” ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่ไดด้ลส่วงหลมับไปในพระเยซสู พระเจด้าจะทรงพามากมับพระองคร์-เพราะวส่าพระเจด้าผสูด้ไดด้
ทรงทสาใหด้พระบยุตรของพระองคร์เปป็นขซตั้นจากพวกคนตายจะทรงทสาใหด้ผสูด้เชสที่อทยุกคนทบีที่ลส่วงหลมับในพระเยซสูเปป็นขซตั้น
เชส่นกมัน (2 คร. 4:14; อฟ. 1:19,20) ในคสากลส่าวนบีตั้เปาโลใหด้ความมมัที่นใจแกส่ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายซซที่งคนทบีที่พวกเขารมักไดด้
ตายไปในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า วส่าพระเจด้าจะไมส่ทรงลสมคนเหลส่านมัตั้นเมสที่อพระองคร์เสดอ็จมาในความหวมังอมันเปฟีปี่ยมสยุข
นมัตั้นและการปรากฏอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้น เมสที่อพระองคร์เสดอ็จมาเพสที่อสถาปนาอาณาจมักรของพระองคร์บนแผส่นดลิน
โลก เจด้าสาวของพระองคร์จะครอบครองกมับพระองคร์เปป็นเวลาหนซที่งพมันปฟีอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบี

“ถด้าพวกเราเชสที่อ” ในตอนตด้นของขด้อ 14 ไมส่ไดด้บอกเปป็นนมัยวส่ามบีบางคนทบีที่ไมส่เชสที่อวส่าพระเยซสูไดด้ทรง
สลิตั้นพระชนมร์และทรงเปป็นขซตั้นมาอบีก แตส่ความหมายกอ็คสอวส่า “เนสที่องจากเราเชสที่อวส่าพระเยซสูไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์และ
ทรงเปป็นขซตั้นอบีก เราจซงเชสที่อเชส่นกมันวส่าเพราะการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระครลิสตร์ พระเจด้าจะทรงทสาใหด้รส่างกายของผสูด้
เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่ลส่วงหลมับไปแลด้วในพระเยซสูเปป็นขซตั้นอบีกและจะทรงพาพวกเขามากมับพระองคร์ดด้วยเมสที่อพระองคร์เสดอ็จ
มาในฟป้าอากาศ” เปาโลกสาลมังปป่าวประกาศความจรลิงอมันยลิที่งใหญส่ทบีที่วส่าการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระเยซสูไมส่เพบียงรมับ
ประกมันการเปป็นขซตั้นของผสูด้ชอบธรรมทบีที่ตายไปแลด้วเทส่านมัตั้น แตส่ยมังรมับประกมันดด้วยวส่าผสูด้ชอบธรรมทยุกคน- “คนเปป็น
และคนตาย”-จะมบีสส่วนในการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้นและในการครอบครองของพระครลิสตร์บน
แผส่นดลินโลกนบีตั้

ในตอนตด้นของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้เปาโลกลส่าววส่า “ทส่านทมัตั้งหลายไดด้หมันมาหาพระเจด้าจากพวกรสูป
เคารพ เพสที่อรอคอยพระบยุตรของพระองคร์จากสวรรคร์ผสูด้ซซที่งพระองคร์ไดด้ทรงทสาใหด้เปป็นขซตั้นจากพวกคนตาย” (1 ธส
. 1:10) การรวมเปป็นหนซที่งแบบพระเจด้าระหวส่างเหลส่าผสูด้เชสที่อแทด้กมับพระเยซสูเจด้าเปป็นแบบทบีที่วส่าสลิที่งใดกอ็ตามทบีที่พระครลิสตร์
ในฐานะศบีรษะของครลิสตจมักรทรงกระทสาหรสอทรงประสบ พระองคร์กอ็ทรงพาอวมัยวะเหลส่านมัตั้นแหส่งพระกายของ
พระองคร์ (ครลิสตจมักร) มากมับพระองคร์ดด้วย ครลิสเตบียนทบีที่ตายไปแลด้วกอ็ “ตายไปในพระครลิสตร์” (ขด้อ 16) และดด้วย
เหตยุนบีตั้จซงมบีการรมับประกมันของพระเจด้าวส่าเมสที่อถซงเวลาอมันเหมาะสมพวกเขาจะถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นและไดด้รมับสงส่าราศบีใน
พระครลิสตร์ (2 ธส. 1:12; 2 ทธ. 2:11)

ความจรลิงอมันยลิที่งใหญส่ทบีที่เปาโลกสาลมังพยายามสสที่อไปถซงเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกากอ็คสอวส่า พระเยซสูไดด้
ทรงสลิตั้นพระชนมร์และทรงเปป็นขซตั้นอบีก และเพราะวส่าพระองคร์ไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์และทรงพลิชลิตความตายแลด้ว 
พระองคร์จซงไดด้ทรงสรด้างเสด้นทางหนซที่งผส่านเขด้าในหลยุมศพ โดยเสด้นทางนบีตั้ผสูด้เชสที่อแทด้ทมัตั้งหลายทบีที่ลส่วงหลมับไปกส่อนการรมับ
ขซตั้นกอ็จะถสูกพาเขด้าไปอยสูส่ในสถานทบีที่แหส่งนมัตั้นทบีที่พวกเขาจะพมักผส่อนจนกวส่าพระเยซสูเสดอ็จมา และเมสที่อถซงเวลานมัตั้นพวก
เขาจะปรากฏกมับพระองคร์ในฟป้าอากาศ



ดาวลิดไมส่ไดด้มบีจดหมายฝากอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีเหลส่านบีตั้ทบีที่เรามบีอยสูส่ตอนนบีตั้ และเขาไมส่ไดด้ยลินอมัครทสูตเปาโล
เทศนาดด้วย กระนมัตั้นเขากลส่าววส่า “พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นผสูด้เลบีตั้ยงดสูของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะไมส่ขมัดสน...ใชส่แลด้ว ถซง
แมด้วส่าขด้าพระองคร์เดลินเขด้าไปในหยุบเขาของเงาแหส่งความตาย ขด้าพระองคร์จะไมส่กลมัวความชมัที่วรด้ายใด ๆ เลย เพราะ
พระองคร์ทรงสถลิตอยสูส่กมับขด้าพระองคร์ คทาของพระองคร์และธารพระกรของพระองคร์ปลอบโยนขด้าพระองคร์”
(เพลงสดยุดบี 23) ดาวลิดไมส่ไดด้กลส่าววส่า “ใชส่แลด้ว ถซงแมด้วส่าขด้าพระองคร์เดลินเขด้าไปในความตาย” และเขาไมส่ไดด้กลส่าววส่า
“ใชส่แลด้ว ถซงแมด้วส่าขด้าพระองคร์เดลินเขด้าไปในหยุบเขาของเงา” เขากลส่าววส่า “ใชส่แลด้ว ถซงแมด้วส่าขด้าพระองคร์เดลินผส่าน
เขด้าไปในหยุบเขาของเงาแหส่งความตาย” ดาวลิดรสูด้วส่าเขาจะเขด้าในหยุบเขานมัตั้น-แตส่เขาทราบเชส่นกมันวส่าเขาจะออกมาสสูส่
อบีกฟาก ผส่านเสด้นทางนมัตั้นทบีที่พระเยซสูไดด้ทรงจมัดเตรบียมไวด้โดยทางการสลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปัง และการฟฟฟื้นคสน
พระชนมร์ของพระองคร์ ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายไมส่ตาย ในความหมายทบีที่แทด้จรลิงของความตาย คส่าจด้างของบาปคสอความตาย
แตส่ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายลส่วงหลมับในพระเยซสูเพสที่อพมักผส่อนจนกวส่าจะถซงการเปป็นขซตั้นจากตายครมัตั้งแรกนมัตั้น...รส่างกาย
กลมับคสนสสูส่ผงคลบีดลิน วลิญญาณกลมับคสนสสูส่พระเจด้า เมสที่อการรมับขซตั้นนมัตั้นเกลิดขซตั้นรส่างกายของผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่ลส่วงหลมับไป
แลด้วกอ็จะถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นแบบไมส่รสูด้เปฟปี่อยเนส่า พระเยซสูจะทรงพาจลิตวลิญญาณของพวกเขามากมับพระองคร์ดด้วยในฟป้า
อากาศ และจลิตวลิญญาณนมัตั้นจะรวมเปป็นหนซที่งกมับรส่างกายทบีที่ถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นจากตายและไดด้รมับสงส่าราศบี เหลส่าวลิสยุทธลิ
ชนทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่จะถสูกเปลบีที่ยนแปลง (ถสูกยด้าย) และเราทมัตั้งสองพวกจะถสูกรมับขซตั้นไปดด้วยกมันเพสที่อพบกมับพระเยซสูในหมสูส่
เมฆในฟป้าอากาศ

ขด้อ 15: “เพราะสลิที่งนบีตั้พวกเราขอบอกแกส่พวกทส่านตามพระวจนะขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าวส่า พวกเราซซที่งยมัง
เปป็นอยสูส่และเหลสออยสูส่จนถซงการเสดอ็จมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า จะลส่วงหนด้าไปกส่อนคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ลส่วงหลมับไปแลด้วกอ็
หามลิไดด้”

เปาโลรมับประกมันลสูก ๆ ของเขาในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าวส่าถด้อยคสาทบีที่เขากสาลมังใหด้แกส่พวกเขามาจาก
พระโอษฐร์ขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า เขาใชด้วลบีทบีที่คลด้าย ๆ กมันหลายครมัตั้งในจดหมายฝากตส่าง ๆ ของเขา: “และสสาหรมับ
คนทบีที่แตส่งงานแลด้วขด้าพเจด้าขอสมัที่ง แตส่มลิใชส่ขด้าพเจด้า แตส่องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงบมัญชา...” (1 คร. 7:10) ใน 1 เธสะ
โลนลิกา 2:13 เขาขอบพระคยุณพระเจด้าทบีที่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นรมับขส่าวประเสรลิฐ “ไมส่ไดด้รมับไวด้อยส่างเปป็นคสาของม
นยุษยร์ แตส่ไดด้รมับไวด้ตามความเปป็นจรลิง เปป็นพระวจนะของพระเจด้า”

เปาโลไมส่ไดด้กสาลมังยกคสาพสูดบางอยส่างทบีที่พระวลิญญาณไดด้ทรงเปปิดเผยแกส่มมัทธลิว มาระโก ลสูกา ยอหร์น เปโตร
ยากอบ หรสอยสูดาส เขาประกาศวส่าขด้อความของขด้อ 13 ถซง 18 เปป็นการเปปิดเผยโดยตรงจากองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า 
ในกาลาเทบีย 2:2 และในเอเฟซมัส 3:3 เชส่นกมันเปาโลรมับประกมันเหลส่าผสูด้อส่านของเขาวส่าขด้อความนมัตั้นเปป็นการเปปิดเผย
โดยตรงซซที่งประทานใหด้แกส่เขาโดยเฉพาะ เปาโลเปป็นภาชนะทบีที่ถสูกเลสอกสรร ถสูกแตส่งตมัตั้งโดยพระเจด้าใหด้เปป็นอมัครทสูต
และผสูด้รมับใชด้ไปยมังพวกคนตส่างชาตลิ เพสที่อเปปิดเผยแกส่พวกเขาขด้อลซกลมับนมัตั้นทบีที่ถสูกซส่อนไวด้ตมัตั้งแตส่เรลิที่มแรกนมัตั้น พระเจด้าไดด้
ประทานการเปปิดเผยทบีที่พลิเศษมาก ๆ และไมส่เหมสอนใครแกส่เปาโลเกบีที่ยวกมับการกระทสากลิจของพระองคร์กมับครลิสต
จมักร เจด้าสาวของพระครลิสตร์

การเปปิดเผยโดยตรงในทบีที่นบีตั้เกบีที่ยวขด้องกมับ “พวกเราซซที่งยมังเปป็นอยสูส่และเหลสออยสูส่จนถซงการเสดอ็จมาขององคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้า” เปาโลเชสที่อในการเสดอ็จกลมับมาไดด้ทยุกเมสที่อของพระเยซสู ถซงแมด้วส่าเขาไมส่เคยกลส่าวเลยวส่าพระครลิสตร์



จะเสดอ็จมาในระหวส่างทบีที่เขายมังสมัญจรอยสูส่บนโลกนบีตั้หรสอในระหวส่างชมัที่วชบีวลิตของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา-เพราะ
เขาทราบดบีวส่าไมส่มบีมนยุษยร์คนใดทราบวมันนมัตั้นหรสอชมัที่วโมงนมัตั้นเมสที่อบยุตรมนยุษยร์จะเสดอ็จมา พระเยซสูตรมัสแกส่เหลส่าสาวก
ของพระองคร์วส่า “ไมส่ใชส่ธยุระของพวกทส่านทบีที่จะทราบเวลาหรสอวาระทมัตั้งหลาย ซซที่งพระบลิดาไดด้ทรงกสาหนดไวด้ใหด้อยสูส่ใน
สลิทธลิอสานาจของพระองคร์” (กลิจการ 1:7) อส่านมมัทธลิว 24:36 เชส่นกมัน

ในสมมัยของเปาโลเขาทราบบางสส่วนและพยากรณร์บางสส่วน (1 คร. 13:12) แตส่บมัดนบีตั้ สลิที่งซซที่งสมบสูรณร์แบบ
ไดด้มาถซงแลด้ว (พระราชบมัญญมัตลิแหส่งเสรบีภาพอมันสมบสูรณร์แบบ, พระวจนะของพระเจด้าทบีที่ครบถด้วนทมัตั้งหมด) และ
หลายสลิที่งถสูกนสาเสนอในพระวจนะทบีที่ชบีตั้อยส่างแนส่นอน-ไมส่ใชส่ไปยมังวมันนมัตั้นหรสอชมัที่วโมงนมัตั้น แตส่ไปยมังวาระเหลส่านมัตั้นและ
ฤดสูกาลเหลส่านมัตั้น พรด้อมกมับสลิที่งเหลส่านบีตั้ซซที่งเรลิที่มทบีที่จะเกลิดขซตั้นแลด้ว และพรด้อมกมับตด้นมะเดสที่อนมัตั้น (ประชาชาตลิแหส่ง
อลิสราเอล) ทบีที่เรลิที่มผลลิใบ เราจซงทราบวส่าพระเยซสูทรงอยสูส่ใกลด้แลด้ว “อยสูส่ทบีที่ประตสูแลด้ว”-และเมสที่อผสูด้หนซที่งอยสูส่ทบีที่ประตสู เขา
กอ็อยสูส่ใกลด้มากแลด้วจนกระทมัที่งเขาเขด้ามาขด้างใน!

ผมเชสที่อวส่าผสูด้รมับใชด้ทมัตั้งหลายวมันนบีตั้ควรเทศนาวส่าหมายสสาคมัญทยุกประการในพระคมัมภบีรร์ทบีที่เกบีที่ยวขด้องกมับการ
เปปิดเผยของพระเยซสูกอ็อยสูส่กมับเรา ลด้อมรอบเราและอยสูส่บนเรา เราไมส่ใชส่พวกกสาหนดวมันหรสอพวกคลมัที่งศาสนาเมสที่อเรา
กลส่าววส่าแนส่นอนวส่านบีที่เปป็นกาลอวสานแลด้ว เราไมส่ทราบวมันนมัตั้นหรสอชมัที่วโมงนมัตั้น แตส่เราทราบจรลิง ๆ วส่าพระวจนะของ
พระเจด้าถสูกทสาใหด้สสาเรอ็จจรลิง-และแนส่นอนวส่าพระเยซสูทรงอยสูส่ทบีที่ประตสูแลด้ว!

คสากลส่าวทบีที่วส่า “พวกเราซซที่งยมังเปป็นอยสูส่และเหลสออยสูส่จนถซงการเสดอ็จมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า” ไมส่ไดด้
หมายความวส่าเปาโลคาดหมายวส่าจะมบีชบีวลิตอยสูส่หรสอวส่าเขาคาดหมายวส่าชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นจะยมังมบีชบีวลิตอยสูส่
ตอนทบีที่พระเยซสูเสดอ็จมาในการรมับขซตั้น มมันแคส่หมายถซงคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เปป็นของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่ เมสที่อเปาโล
ใชด้คสาวส่า “พวกเรา” แบบทบีที่เขาใชด้มมันตรงนบีตั้ เขากอ็กสาลมังพสูดถซงผสูด้เชสที่อทยุกคนทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้ว เหลส่าอวมัยวะของครลิสต
จมักรเดบียวนมัตั้นซซที่งมบีพระเยซสูเปป็นศบีรษะของมมัน (1 คร. 12:12,13; อฟ. 5:25-30)

“...จะลส่วงหนด้าไปกส่อน…กอ็หามลิไดด้” หมายความวส่า “จะไมส่ไปกส่อน” คนทมัตั้งหลายซซที่งลส่วงหลมับในพระเยซสู 
(คสาวส่า “prevent” เปป็นคสาภาษาอมังกฤษเกส่าและมบีความหมายวส่า “ไปกส่อนหรสอขมัดขวาง”) พวกครสูสอนผลิดบาง
คนเหลส่านมัตั้นไดด้บอกเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาวส่าบรรดาผสูด้ทบีที่พวกเขารมักซซที่งตายไปแลด้วจะไมส่มบีสส่วนในการ
ปรากฏอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้นของพระเยซสูเจด้า ซซที่งเปาโลเทศนาเกบีที่ยวกมับเรสที่องนบีตั้ไปมากเหลสอเกลินแลด้ว บมัดนบีตั้เปาโลสส่ง
ตส่อใหด้พวกเขาการเปปิดเผยนมัตั้นทบีที่พระเยซสูไดด้ประทานแกส่เขา-ทบีที่วส่าพวกเขาจะไมส่เพบียงรส่วมแบส่งปปันในการปรากฏอมัน
เปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระองคร์เทส่านมัตั้น แตส่วส่าบรรดาผสูด้ทบีที่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขซตั้นกส่อนและจะครอบครองสถาน
ทบีที่ทบีที่สสาคมัญทบีที่สยุดในการปรากฏอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระองคร์ “บรรดาผสูด้ทบีที่ตายไปในพระครลิสตร์” กอ็ออกไปจาก
รส่างกายนบีตั้แตส่ไปอยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าแลด้ว และดด้วยเหตยุนบีตั้ เมสที่อการรมับขซตั้นเกลิดขซตั้น พวกเขากอ็จะมากมับพระองคร์
ในฟป้าอากาศไมส่กบีที่วลินาทบีกส่อนการเปลบีที่ยนแปลงของเหลส่าวลิสยุทธลิชนทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่ (2 คร. 5:6-8; ฟป. 1:23)

ในการเปปิดเผยอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนบีตั้เปาโลรมับประกมันผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่วส่าพวกเขาจะไมส่ไปกส่อนหรสอ
ลส่วงหนด้าบรรดาคนทบีที่พวกเขารมักซซที่งเชสที่อและไดด้ลส่วงหลมับไปแลด้วในพระเยซสู เพราะวส่าเนสที่องจากคนทบีที่พวกเขารมัก
เหลส่านมัตั้นไดด้ลส่วงหลมับไปแลด้วในพระเยซสู คนเหลส่านมัตั้นจซงอยสูส่กมับพระเจด้าและจะอยสูส่กมับพระองคร์เมสที่อพระองคร์เสดอ็จมา
ในการรมับขซตั้น พระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยหลายสลิที่งแกส่อมัครทสูตเปาโลเกบีที่ยวกมับเมสองสวรรคร์ แตส่เขาถสูกหด้ามมลิใหด้บอกเลส่า



เรสที่องราวทมัตั้งหมดนมัตั้น จงตมัตั้งใจศซกษา 2 โครลินธร์ 12:1-5
ขด้อ 16: “ดด้วยวส่าองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเองจะเสดอ็จลงมาจากสวรรคร์ ดด้วยเสบียงกสูส่กด้อง ดด้วยสสาเนบียงของ

เทพบดบี และดด้วยแตรของพระเจด้า และคนทมัตั้งปวงทบีที่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขซตั้นมากส่อน”
ผมขอกลส่าวซตั้สาวส่า...เปาโลไมส่ไดด้กสาลมังยกคสาพสูดสลิที่งทบีที่คนอสที่นไดด้กลส่าวไวด้ เขาไมส่ไดด้กสาลมังเขบียนสลิที่งทบีที่คนอสที่นไดด้

เขบียนไวด้ เขากสาลมังใหด้แกส่เราสลิที่งทบีที่พระเจด้า โดยการเปปิดเผย ไดด้ประทานแกส่เขา “ขอใหด้พระเจด้าทรงสมัตยร์จรลิง แตส่
มนยุษยร์ทยุกคนเปป็นคนพสูดมยุสาเถลิด” (รม. 3:4) เปาโลกลส่าววส่า “ดด้วยวส่าองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเองจะเสดอ็จลงมา” วมันนบีตั้มบี
นมักเทศนร์มากมายทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะเชสที่อในหรสอเทศนาเรสที่องการเสดอ็จกลมับมาของพระเยซสูยมังแผส่นดลินโลกนบีตั้ พวกเขา
ตบีความการเสดอ็จมาของพระองคร์ใหด้เปป็นฝป่ายวลิญญาณ สมาชลิกครลิสตจมักรหลายพมันคนถสูกบอกวส่าการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่
สองนมัตั้นไดด้เกลิดขซตั้นแลด้วในวมันเพอ็นเทคอสตร์นมัตั้น คนอสที่น ๆ กอ็ถสูกบอกวส่าการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองคสอการกลมับใจรมับเชสที่อ
ของคนบาป ขณะทบีที่คนอสที่น ๆ อบีกถสูกบอกวส่าการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองคสอความตาย การเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองของพระ
ครลิสตร์ถสูกตบีความใหด้เปป็นฝป่ายวลิญญาณหลายครมัตั้งแลด้วไมส่วลิธบีใดกอ็วลิธบีหนซที่ง แตส่เราตด้องเชสที่อพระเจด้า! พระเยซสูครลิสตร์จะ
เสดอ็จกลมับมายมังแผส่นดลินโลกนบีตั้ “ในการปรากฏแบบสถลิตอยสูส่ดด้วยอมันนส่าเคารพของพระองคร์เอง”

ในวมันเพอ็นเทคอสตร์นมัตั้นพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธไดด้เสดอ็จมาเพสที่อเรบียกชนหมสูส่หนซที่งออกมา (กลิจการ 15:13-18; 
ยอหร์น 6:44; 16:7-15) แตส่พระเจด้าจะไมส่สส่งพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธมารมับเจด้าสาว และพระองคร์จะไมส่สส่งความตาย
มารมับเจด้าสาว: พระเยซสูจะเสดอ็จมาอบีกทบีดด้วยพระองคร์เองเพสที่อรมับเจด้าสาวของพระองคร์เองไป กส่อนการเสดอ็จขซตั้นสสูส่
สวรรคร์ของพระองคร์ พระบยุตรของพระเจด้าทรงสมัที่งเหลส่าสาวกของพระองคร์ใหด้คอยอยสูส่ในกรยุงเยรสูซาเลอ็มจนกวส่าจะ
ถซงวมันเพอ็นเทคอสตร์นมัตั้น พวกเขาเชสที่อฟปัง และเมสที่อวมันเพอ็นเทคอสตร์นมัตั้นมาถซง พวกเขากอ็เตอ็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธและถสูกบมัญชาใหด้ประกาศขส่าวประเสรลิฐในแควด้นยสูเดบีย แควด้นสะมาเรบีย และตส่อไปจนถซงทบีที่สยุดปลายแหส่ง
แผส่นดลินโลก “และเมสที่อ (พระเยซสู) ไดด้ตรมัสสลิที่งเหลส่านบีตั้แลด้ว ขณะทบีที่พวกเขากสาลมังพลินลิจดสู พระองคร์ทรงถสูกรมับขซตั้นไป 
และมบีเมฆกด้อนหนซที่งคลยุมพระองคร์ใหด้พด้นสายตาของพวกเขา และขณะทบีที่พวกเขากสาลมังเขมด้นดสูฟป้าสวรรคร์ ขณะทบีที่
พระองคร์เสดอ็จขซตั้นไปนมัตั้น ดสูเถลิด มบีชายสองคนยสนอยสูส่ขด้าง ๆ พวกเขาสวมเสสตั้อสบีขาว ซซที่งกลส่าวดด้วยวส่า “พวกทส่าน ชาว
กาลลิลบีเออ๋ย เหตยุไฉนพวกทส่านจซงยสนเขมด้นดสูฟป้าสวรรคร์ พระเยซสูองคร์เดบียวกมันนบีตั้ ซซที่งทรงถสูกรมับไปจากพวกทส่านขซตั้นไป
ยมังสวรรคร์นมัตั้น จะเสดอ็จมาอบีกในลมักษณะเดบียวกมันตามทบีที่พวกทส่านไดด้เหอ็นพระองคร์เสดอ็จไปยมังสวรรคร์นมัตั้น!”” (กลิจการ
1:9-11)

กลส่าวอบีกนมัยหนซที่ง พวกเขาจสาไมส่ไดด้หรสอวส่าพระเยซสูทรงบอกพวกเขาแลด้ววส่าพระองคร์จะเสดอ็จกลมับไปหา
พระบลิดา? พระองคร์ไดด้ทรงสมัที่งพวกเขาใหด้คอยอยสูส่จนกวส่าพวกเขาจะเตอ็มลด้นดด้วยฤทธลิธเดช และจากนมัตั้นพวกเขาจะ
ตด้องบอกเลส่าขส่าวดบีนมัตั้น พวกเขาไดด้รมับมอบพมันธกลิจใหด้ประกาศขส่าวประเสรลิฐไปยมังสส่วนทบีที่อยสูส่ไกลสยุดเหลส่านมัตั้นของ
แผส่นดลินโลก ดมังนมัตั้น-พรด้อมกมับพระบมัญชาทบีที่เปฟีปี่ยมสงส่าราศบีเชส่นนมัตั้นและพรด้อมกมับการรมับประกมันทบีที่วส่าพระองคร์จะทรง
อยสูส่กมับพวกเขาไปจนอวสาน เหตยุใดจซงยสนจด้องมองพระองคร์จนลมับตาไปเลส่า? พวกเขาจะตด้องงานยยุส่งและสาละวน
จนกวส่าพระเยซสูองคร์เดบียวกมันนบีตั้เสดอ็จมาเหมสอนอยส่างทบีที่พวกเขามองเหอ็นพระองคร์เสดอ็จไป

ทส่านทบีที่รมัก คยุณอาจเชสที่อคนและสลิที่งทบีที่คยุณเลสอกทบีที่จะเชสที่อ แตส่สสาหรมับผม “ขอใหด้พระเจด้าทรงสมัตยร์จรลิงและ
มนยุษยร์ทยุกคนเปป็นคนโกหกเถลิด!” ไมส่วส่านมักเทศนร์คนนมัตั้นหรสออาจารยร์คนนมัตั้นจะเปป็นใคร ไมส่วส่าเขาจะมบีปรลิญญาดด้าน



การศซกษาใดบด้าง พระเจด้ากอ็ยมังทรงสมัตยร์จรลิงเหมสอนเดลิม พระเยซสูครลิสตร์จะเสดอ็จกลมับมายมังแผส่นดลินโลกนบีตั้ในรส่างกาย
หนซที่ง เหมสอนตอนทบีที่พระองคร์ไดด้เสดอ็จไป!

องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเองจะเสดอ็จลงมาจากสวรรคร์ (จากพระนลิเวศของพระบลิดา) ดด้วยเสบียงกสูส่กด้อง แตส่เมสที่อ
พระเยซสูเสดอ็จมาในฟป้าอากาศดด้วยเสบียงกสูส่กด้อง พระองคร์จะไมส่ทรงแตะตด้องแผส่นดลินโลกนบีตั้ และคนเหลส่านมัตั้นบนแผส่น
ดลินโลกจะมองไมส่เหอ็นพระองคร์ ณ เวลานมัตั้น พระองคร์จะเสดอ็จลงมาในฟป้าอากาศในหมสูส่เมฆและเรบียกเราขซตั้นไปพบ
กมับพระองคร์ ตส่อมา เมสที่อสลิตั้นสยุดความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้นและการครอบครองของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ พระเยซสูจะ
ทรงยสนบนภสูเขามะกอกเทศตามทบีที่บมันทซกไวด้ในเศคารลิยาหร์ 14:4

คสากลส่าวทบีที่วส่า “ดด้วยเสบียงกสูส่กด้อง” ในภาษาเดลิมมบีความหมายวส่า “พรด้อมกมับคสาบมัญชา” เสบียงกสูส่กด้อง หรสอ
เสบียงตะโกนนมัตั้นซซที่งนายพลใหด้เพสที่อสมัที่งการเหลส่าพลทหารของตน โดยสมัที่งพวกเขาใหด้เขด้าประจมัญบานหรสอเดลินทมัพ 
หรสอคสาสมัที่งทบีที่กมัปตมันใหด้แกส่ลสูกเรสอของตนคสอความหมายในทบีที่นบีตั้ เสบียงตะโกนนมัตั้นจะเปป็นคสาสมัที่งของพระองคร์ผสูด้ทรงมบี
สลิทธลิอสานาจสสูงสยุด

จะมบีไมส่เพบียงเสบียงตะโกนเทส่านมัตั้น แตส่ “สสาเนบียงของเทพบดบี และดด้วยแตรของพระเจด้า” เชส่นกมัน เหลส่าผสูด้รสูด้
พระคมัมภบีรร์บางทส่านเสนอแนะวส่าเสบียงตะโกนนมัตั้น สสาเนบียงของเทพบดบีและเสบียงแตรนมัตั้น ทมัตั้งสามอาจเปป็นเปป็นเสบียง
เดบียวกมัน-นมัที่นคสอ เสบียงตะโกนนมัตั้นทบีที่แสดงออกถซงคสาสมัที่งของพระครลิสตร์อาจอยสูส่ในสสาเนบียงของเทพบดบีนมัตั้น โดยสส่ง
เสบียงเหมสอนเสบียงแตร ในวลิวรณร์เราอส่านวส่าเสบียงของพระเจด้าถสูกเอส่ยอยสูส่เสมอโดยทสูตสวรรคร์องคร์หนซที่ง- “ทสูตสวรรคร์
ทบีที่มบีฤทธลิธมากองคร์หนซที่ง” (วว. 5:2; 7:2) นอกจากนบีตั้ในวลิวรณร์เราอส่านวส่าเสบียงนมัตั้นเปป็นเหมสอนเสบียงของแตรคมันหนซที่ง 
ยอหร์นใชด้คสากลส่าวนบีตั้เพสที่อพรรณนาถซงบยุตรมนยุษยร์ผสูด้ทรงไดด้รมับสงส่าราศบีแลด้ว: “ขด้าพเจด้าไดด้ยลินพระสยุรเสบียงดมังมาจาก
เบสตั้องหลมังขด้าพเจด้า เหมสอนเสบียงแตร” (วว. 1:10; 4:1) พระเยซสูตรมัสในมมัทธลิว 24:31 วส่า “พระองคร์จะทรงสส่งเหลส่า
ทสูตสวรรคร์ของพระองคร์มาดด้วยเสบียงแตรอมันดมังยลิที่งนมัก” ใน 1 โครลินธร์ 15:52 เราอส่านวส่า “...แตรนมัตั้นจะสส่งเสบียง 
และคนทมัตั้งหลายทบีที่ตายไปแลด้วจะถสูกบมันดาลใหด้เปป็นขซตั้นมาปราศจากเปฟปี่อยเนส่า…” ภาษาเดลิมบส่งบอกถซงแตรทาง
ทหารทบีที่สส่งเสบียง “คสาบมัญชา” “เสบียงของเทพบดบี” บส่งบอกถซงความโอส่อส่าและอสานาจแหส่งการเรบียกมา ในยสูดาส 9 
เราอส่านเกบีที่ยวกมับมบีคาเอลเทพบดบีนมัตั้น ในดานลิเอล 12:1 เขาถสูกเรบียกวส่า “มบีคาเอล เจด้าผสูด้พลิทมักษร์ยลิที่งใหญส่” และใน
วลิวรณร์ 12:7 เราอส่านวส่ามบีคาเอลและเหลส่าทสูตสวรรคร์ของทส่านไดด้ตส่อสสูด้กมับพญานาคนมัตั้น (ซาตาน)

แนส่นอนวส่านบีที่ไมส่มบีสส่วนเกบีที่ยวขด้องเลยกมับความรอดของเราหรสอกมับการทบีที่เราจะไปในการรมับขซตั้นนมัตั้น เสบียง
ตะโกนนมัตั้นอาจเปป็นเสบียงหนซที่ง เทพบดบีนมัตั้นอาจเปป็นอบีกเสบียงหนซที่ง และแตรนมัตั้นอาจเปป็นเสบียงเปป่าแตรจรลิง ๆ กอ็ไดด้ 
หรสอเสบียงตะโกนนมัตั้นอาจเปป็นเสบียงของเทพบดบีทบีที่มบีฤทธลิธมากนมัตั้น ซซที่งสส่งเสบียงเหมสอนแตรคมันใหญส่ แตส่เราทราบจรลิง ๆ 
วส่าคสาสมัที่งนมัตั้นจะเปป็น “จงขซตั้นมาทบีที่นบีที่เถลิด!”

คสาสมัที่งนบีตั้ซซที่งองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะทรงใชด้เพสที่อประกาศการเสดอ็จมาของพระองคร์เพสที่อมารมับเหลส่าวลิสยุทธลิชน
ของพระองคร์จะปลยุกรส่างกายทบีที่หลมับอยสูส่ของผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่ไดด้ลส่วงหลมับไปแลด้วในพระครลิสตร์ พวกเขาจะสลมัดทลิตั้งโซส่
ตรวนแหส่งหลยุมศพ พวกเขาจะลยุกขซตั้นเพสที่อรมับสงส่าราศบีในรส่างกายหนซที่งทบีที่เปป็นเหมสอนกมับพระกายอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบี
ของพระองคร์เอง (1 ยอหร์น 3:1-3) “แลด้วพวกเราซซที่งยมังเปป็นอยสูส่และเหลสออยสูส่” จะถสูกรมับขซตั้นไปในทมันทบีกมับพวกเขา
เพสที่อไปพบกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในฟป้าอากาศ-และทมัตั้งหมดนบีตั้จะสลิตั้นสยุดลงในชมัที่วพรลิบตาเดบียว!



ขด้อทบีที่สลิบหกอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนบีตั้ปปิดทด้ายดด้วยคสากลส่าวทบีที่วส่า “...คนทมัตั้งปวงทบีที่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขซตั้น
มากส่อน” เนสที่องจากเปาโลไดด้รมับขส่าวสารนบีตั้มาจากองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า จซงไมส่มบีเหตยุผลทบีที่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นจะ
ทยุกขร์โศกเพราะความตายกส่อนเวลาอมันควรของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่ลส่วงหลมับไปแลด้ว หรสอสงสมัยวส่าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ตายไป
แลด้วในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะมบีสส่วนสสาคมัญกส่อนอยส่างแนส่นอนในการปรากฏอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระเจด้าใหญส่ยลิที่ง
และพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของเรา พระเยซสูครลิสตร์

พระคสาขด้อนบีตั้โดยรวมกอ็ยลิที่งใหญส่ เราเรบียนรสูด้วส่า “องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเอง”-ไมส่ใชส่ทสูตสวรรคร์องคร์หนซที่ง ไมส่ใชส่เค
รสูบตนหนซที่ง ไมส่ใชส่เสราฟตนหนซที่ง แตส่พระเยซสูเอง-จะเสดอ็จลงมาจากสวรรคร์ พระเยซสูตรมัสวส่า “ในพระนลิเวศนร์ของ
พระบลิดาเรามบีคฤหาสนร์หลายแหส่ง … เราไปเพสที่อจมัดเตรบียมสถานทบีที่ไวด้สสาหรมับทส่านทมัตั้งหลาย และถด้าเราไปและจมัด
เตรบียมสถานทบีที่ไวด้สสาหรมับทส่านทมัตั้งหลายแลด้ว เราจะกลมับมาอบีก และรมับทส่านทมัตั้งหลายมายมังตมัวเราเอง เพสที่อวส่าเราอยสูส่
ทบีที่ไหน ทส่านทมัตั้งหลายกอ็จะอยสูส่ทบีที่นมัที่นดด้วย” (ยอหร์น 14:2,3) พระองคร์ทรงอยสูส่ในพระนลิเวศของพระบลิดามามากกวส่า 
1900 ปฟีแลด้วตอนนบีตั้ โดยจมัดเตรบียม “สถานทบีที่” นมัตั้น และวมันหนซที่งทบีที่เปฟีปี่ยมสงส่าราศบีพระองคร์จะเสดอ็จลงมาดด้วยเสบียง
ตะโกน เสบียงของเทพบดบีและแตรของพระเจด้าจะสส่งเสบียงคสาสมัที่งวส่า “จงขซตั้นมาทบีที่นบีที่เถลิด!”--และผสูด้เชสที่อทยุกคนทบีที่ลส่วง
หลมับไปแลด้วในพระเยซสูจะเปป็นขซตั้นกส่อน รส่างกายของคนทบีที่เรารมักซซที่งตายไปแลด้วและอยสูส่ในหลยุมศพตอนนบีตั้จะถสูก
ทสาใหด้เปป็นขซตั้น-และจากนมัตั้นเราทมัตั้งสองพวกจะถสูกรมับขซตั้นไปยมังทบีที่ ๆ พระเยซสูกสาลมังรออยสูส่ในหมสูส่เมฆ! ไมส่แปลกเลยทบีที่
เปาโลกลส่าววส่า “...การปรากฏอมันทรงสงส่าราศบีของพระเจด้าผสูด้ใหญส่ยลิที่ง และพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของพวกเรา คสอ พระ
เยซสูครลิสตร์!” ไมส่แปลกเลยทบีที่เขากลส่าววส่า “จงปลอบประโลมกมันและกมันดด้วยถด้อยคสาเหลส่านบีตั้เถลิด”

ขด้อ 17: “แลด้วพวกเราซซที่งยมังเปป็นอยสูส่และเหลสออยสูส่ จะถสูกรมับขซตั้นไปดด้วยกมันกมับคนเหลส่านมัตั้นในหมสูส่เมฆ เพสที่อ
จะไดด้พบองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในฟป้าอากาศ และอยส่างนมัตั้นแหละพวกเรากอ็จะอยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเปป็นนลิตยร์”

ตามทบีที่ผมชบีตั้ไปกส่อนหนด้านบีตั้ คสากลส่าวทบีที่วส่า “พวกเราซซที่งมบีชบีวลิตอยสูส่” ไมส่จสาเปป็นตด้องหมายความวส่าเปาโลคลิดวส่า
เขาจะมบีชบีวลิตอยสูส่ตอนทบีที่การรมับขซตั้นเกลิดขซตั้น เขากสาลมังพสูดถซงครลิสตจมักร-พสูดถซงเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่ตอนทบีที่การรมับขซตั้น
เกลิดขซตั้น พวกเขาจะถสูกเปลบีที่ยนแปลงในชมัที่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว-และจากนมัตั้น ดด้วยกมันกมับพวกวลิสยุทธลิชนทบีที่ถสูก
ทสาใหด้เปป็นขซตั้นจากตายแลด้ว เราจะถสูกรมับขซตั้นไปในหมสูส่เมฆเพสที่อไปพบกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในฟป้าอากาศ “และอยส่าง
นมัตั้นแหละพวกเรากอ็จะอยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเปป็นนลิตยร์”

คสากรบีก “รมับขซตั้น” บส่งบอกถซงพลมังทบีที่ฉมับพลมัน รยุนแรง และยากจะขมัดขสน คสาภาษาอมังกฤษของเรา 
“seized” พรรณนาถซงความหมายนบีตั้- “ถสูกฉวยขซตั้นไป” คสาเดบียวกมันนบีตั้ถสูกใชด้ในมมัทธลิว 11:12 ทบีที่มมันถสูกแปลเปป็น
 “พวกทบีที่ชอบใชด้ความรยุนแรงกอ็ชลิงอาณาจมักรนมัตั้นโดยใชด้กสาลมัง” ใน 2 โครลินธร์ 12:1-5 เปาโลพรรณนาถซงการทบีที่เขา
ถสูกรมับขซตั้นไปในสวรรคร์ชมัตั้นทบีที่สาม และประกาศวส่าเขาเหอ็นและไดด้ยลินสลิที่งตส่าง ๆ ทบีที่จะบอกเลส่ากอ็ไมส่ไดด้ การรมับขซตั้นจะ
เกลิดขซตั้นฉมับพลมัน เราจะถสูกรมับออกไปจากแผส่นดลินโลกนบีตั้โดยพลมังทบีที่รยุนแรงและยากจะขมัดขสนไดด้ ถสูกฉวยและถสูกควด้า
ขซตั้นไปเพสที่อพบกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของเราในหมสูส่เมฆ

คสากลส่าวทบีที่วส่า “ในหมสูส่เมฆ” ในภาษากรบีกบอกเปป็นนมัยวส่า “ในทส่ามกลางหมสูส่เมฆ” การบอกเปป็นนมัยตรงนบีตั้กอ็
คสอวส่าพวกวลิสยุทธลิชนจะถสูกหด้อมลด้อมโดยหมสูส่เมฆซซที่งจะทสาหนด้าทบีที่เปป็นรถมด้าศซกขนาดใหญส่ยมักษร์ และเราจะถสูกหอบไป
บนความนยุส่มของเมฆเหลส่านมัตั้น พวกทสูตสวรรคร์ตอนทบีที่พระครลิสตร์เสดอ็จขซตั้นสสูส่สวรรคร์สมัญญาวส่าพระองคร์จะเสดอ็จมาอบีก



ทบีเหมสอนอยส่างทบีที่พระองคร์ไดด้เสดอ็จจากไป (กลิจการ 1:9-11) บนภสูเขาจสาแลงพระกายนมัตั้น “เมฆสยุกใสกด้อนหนซที่ง” ไดด้
มาปกคลยุม และเสบียงหนซที่งจากเมฆกด้อนนมัตั้นตรมัสวส่า “ทส่านผสูด้นบีตั้เปป็นบยุตรทบีที่รมักของเรา ผสูด้ซซที่งเราโปรดปรานมาก” (มธ.
 17:1-8) มบีบางสลิที่งทบีที่ยลิที่งใหญส่ มหมัศจรรยร์ และลซกลมับเกบีที่ยวกมับหมสูส่เมฆ นาฮสูมบอกเราวส่าหมสูส่เมฆเปป็น “ผงคลบีแหส่ง
พระบาท (ของพระเจด้า)” (นฮม. 1:3) เหตยุการณร์เปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้นแหส่งการรมับขซตั้นจะถสูกหด้อมลด้อมโดยหมสูส่เมฆ และ
มส่านแหส่งชมัตั้นบรรยากาศจะลอยอยสูส่รอบตมัวเราขณะทบีที่เราถสูกยกขซตั้นไปในอากาศเพสที่อไปอยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าผสูด้
เปฟีปี่ยมสยุขของเรา

“และอยส่างนมัตั้นแหละพวกเรากอ็จะอยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเปป็นนลิตยร์” เปาโลไมส่ไดด้กลส่าววส่าเราจะอยสูส่ตส่อ
ไปในอากาศตลอดไป เขากลส่าววส่าเราจะอยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าตลอดไป-และคสากลส่าวนบีตั้เปป็นการปลอบประโลม
ใจทบีที่เพบียงพอแลด้วสสาหรมับผม แคส่ไดด้รสูด้วส่าผมจะอยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าตลอดไป ไมส่วส่าพระองคร์ทรงอยสูส่ทบีที่ไหน ทบีที่นมัที่น
กอ็เปป็นสวรรคร์ สมันตลิสยุข และความชสที่นบาน พระเยซสูตรมัสวส่า “เราอยสูส่ทบีที่ไหน ผสูด้รมับใชด้ของเรากอ็จะอยสูส่ทบีที่นมัที่นดด้วย”
(ยอหร์น 12:26) การอยสูส่กมับพระเยซสูกอ็ดบีพอแลด้วสสาหรมับผม ไมส่วส่าจะเปป็นในอากาศ บนแผส่นดลินโลก หรสอในพระ
นลิเวศของพระบลิดา ฮาเลลสูยา! เราจะไมส่ถสูกแยกขาดจากองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า จากคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เรารมัก หรสอจากพบีที่
นด้องชายหญลิงของเราในพระครลิสตร์อบีกเลย!

ขด้อ 18: “เหตยุฉะนมัตั้นจงปลอบประโลมกมันและกมันดด้วยถด้อยคสาเหลส่านบีตั้เถลิด”
บทนบีตั้ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคสาแหส่งการปลอบประโลมใจ เหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกาเปป็นทยุกขร์รด้อนใจเกบีที่ยว

กมับคนเหลส่านมัตั้นทบีที่พวกเขารมักซซที่งไดด้ตายไปแลด้ว ผสูด้สอนบางคนไดด้นสาพวกเขาใหด้เชสที่อวส่าคนเหลส่านมัตั้นจะไมส่มบีสส่วนในการ
เปป็นขซตั้นจากตายและในอาณาจมักรเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีทบีที่พระเยซสูทรงสมัญญาไวด้ แตส่เปาโลรมับประกมันเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่มบีชบีวลิต
อยสูส่วส่าคนทบีที่พวกเขารมักซซที่งลส่วงหลมับไปแลด้วในพระเยซสูจะมบีสส่วนกส่อนใครเพสที่อนในลลิฟตร์โดยสารใหญส่ยมักษร์ของพระเจด้า
ทบีที่จะยกเราขซตั้นไปในอากาศจรลิง ๆ เพสที่อไปพบกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าและพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของเราพระเยซสูครลิสตร์

สลิที่งหนซที่งทบีที่ทสาใหด้ขด้อความของขด้อ 15 ถซง 17 เปป็นทบีที่ปลอบประโลมใจมากเชส่นนมัตั้นกอ็คสอ ขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่า
เปาโลรมับประกมันผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นวส่าเขาไดด้รมับขส่าวสารนบีตั้โดยการเปปิดเผยจากพระเจด้า และวส่าเขาไมส่ไดด้กสาลมังสสที่อไปถซง
พวกเขาถด้อยคสาทบีที่มนยุษยร์อบีกคนหนซที่งไดด้สสที่อสารมาถซงเขา

จงสมังเกตวส่าเปาโลปรารถนาใหด้ลสูก ๆ ของเขาในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าปรนนลิบมัตลิกมันและกมัน: “จงปลอบ
ประโลมกมันและกมันดด้วยถด้อยคสาเหลส่านบีตั้เถลิด” นมัที่นคสอ “จงอส่านขด้อความเหลส่านบีตั้ตส่อกมันและกมัน จงกลส่าวพวกมมันตส่อ
กมันและกมัน จงยกคสากลส่าวนบีตั้ซตั้สาแลด้วซตั้สาอบีก จงใหด้ความมมัที่นใจซตั้สาแลด้วซตั้สาอบีกตส่อกมันและกมัน”

คสากรบีกสสาหรมับ “ปลอบประโลมใจ” เปป็นคสาเดบียวกมันกมับ “เตสอนสตลิ” ในขด้อ 1 ของบทนบีตั้และทบีที่อสที่น ๆ ใน
จดหมายฉบมับนบีตั้ มมันหมายถซงการหนยุนใจหรสอใหด้ความมมัที่นใจผส่านทางถด้อยคสาทบีที่ปลอบประโลมใจ การเตสอนสตลิผส่าน
ทางถด้อยคสาทบีที่ใหด้พละกสาลมัง มมันบอกเปป็นนมัยถซงการใหด้กสาลมังใจกมันและกมัน และนมัที่นเปป็นความปรารถนาแหส่งหมัวใจ
ของเปาโลสสาหรมับผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่ไดด้ทนทยุกขร์การขส่มเหงและการพลมัดพรากแสนสาหมัส พวกครสูสอนผลิดกสาลมัง
พยายามปลด้นพวกเขาในเรสที่องสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของพวกเขา ซซที่งเปป็นความชสที่นบานเตอ็มเปฟีปี่ยม ชบีวลิตอมัน
บรลิบสูรณร์ สมันตลิสยุขทบีที่เกลินความเขด้าใจทยุกอยส่าง และความหวมังอมันเปฟีปี่ยมสยุขนมัตั้นทบีที่วส่าพระองคร์ผสูด้ไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์และ
ทรงเปป็นขซตั้นอบีกจะพามากมับพระองคร์ทยุกคนทบีที่ลส่วงหลมับไปแลด้วในพระเยซสู



1 เธสะโลนนิกา - บทททที่ 5



5:1 แตส่เรสที่องเวลาและวาระเหลส่านมัตั้น พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย พวกทส่านไมส่จสาเปป็นตด้องใหด้ขด้าพเจด้าเขบียนถซงพวกทส่าน
5:2 เพราะพวกทส่านเองกอ็ทราบอยส่างถส่องแทด้แลด้ววส่า วมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะมาเหมสอนอยส่างขโมยในเวลา
กลางคสน
5:3 เพราะเมสที่อพวกเขาจะกลส่าววส่า “สงบสยุขและปลอดภมัยแลด้ว” เมสที่อนมัตั้นแหละความพลินาศอมันฉมับพลมันกอ็จะมาถซง
พวกเขา เหมสอนกมับความเจอ็บปวดทบีที่มาถซงหญลิงทบีที่มบีเดอ็กในครรภร์ และพวกเขาจะหนบีกอ็ไมส่พด้น
5:4 แตส่พวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ไมส่ไดด้อยสูส่ในความมสดแลด้ว เพสที่อวมันนมัตั้นจะไดด้ตามทมันพวกทส่านเหมสอนอยส่างขโมย
5:5 พวกทส่านทยุกคนเปป็นบยุตรทมัตั้งหลายแหส่งความสวส่าง และเปป็นบยุตรทมัตั้งหลายแหส่งกลางวมัน พวกเราไมส่ไดด้เปป็นของ
กลางคสน หรสอของความมสด
5:6 เหตยุฉะนมัตั้นอยส่าใหด้พวกเราหลมับเหมสอนอยส่างคนอสที่นหลมับ แตส่ใหด้พวกเราเฝป้าระวมังและไมส่เมามาย
5:7 เพราะวส่าคนทมัตั้งหลายทบีที่นอนหลมับกอ็นอนหลมับในเวลากลางคสน และคนทมัตั้งหลายทบีที่เมากอ็เมาในเวลากลางคสน
5:8 แตส่จงใหด้พวกเรา ผสูด้ซซที่งเปป็นของกลางวมัน ไมส่เมามาย โดยสวมใสส่ทมับทรวงปป้องกมันอกแหส่งความเชสที่อและความ
รมัก และสสาหรมับหมวกเหลอ็ก ความหวมังแหส่งความรอด
5:9 เพราะวส่าพระเจด้าไมส่ไดด้ทรงกสาหนดพวกเราไวด้สสาหรมับพระอาชญา แตส่สสาหรมับใหด้ไดด้รมับความรอดโดยพระเยซสู
ครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา
5:10 ผสูด้ไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพสที่อพวกเรา เพสที่อทบีที่วส่า ไมส่วส่าพวกเราจะตสที่นอยสูส่หรสอจะหลมับ พวกเราจะไดด้มบีชบีวลิตอยสูส่ดด้วย
กมันกมับพระองคร์
5:11 เหตยุฉะนมัตั้นพวกทส่านจงปลอบประโลมใจซซที่งกมันและกมัน และจงเสรลิมสรด้างใหด้จสาเรลิญขซตั้นซซที่งกมันและกมัน เหมสอน
อยส่างทบีที่พวกทส่านกสาลมังทสาอยสูส่นมัตั้น
5:12 และพวกเราขออด้อนวอนพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ใหด้รสูด้จมักคนเหลส่านมัตั้นซซที่งทสางานหนมักอยสูส่ทส่ามกลางพวก
ทส่าน และซซที่งปกครองเหนสอพวกทส่านในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า และเตสอนสตลิพวกทส่าน
5:13 และจงเคารพพวกเขาใหด้มากในความรมักเพราะเหอ็นแกส่บรรดาการงานของพวกเขา และจงอยสูส่อยส่างสงบสยุข
ในทส่ามกลางพวกทส่าน
5:14 บมัดนบีตั้พวกเราขอเตสอนสตลิพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย จงเตสอนคนทมัตั้งหลายทบีที่ดสตั้อกระดด้าง จงปลอบประโลมใจ
คนทบีที่ทด้อใจ จงชส่วยเหลสอคนทบีที่อส่อนแอ จงมบีใจอดทนตส่อคนทมัตั้งปวง
5:15 ระวมังใหด้ดบีอยส่าใหด้ใครทสาชมัที่วรด้ายตอบแทนการชมัที่วรด้ายตส่อคนใดเลย แตส่จงตลิดตามสลิที่งทบีที่ดบีเสมอ ทมัตั้งในทส่ามกลาง
พวกทส่านเอง และตส่อคนทมัตั้งปวง
5:16 จงชสที่นชมยลินดบีอยสูส่เสมอ
5:17 จงอธลิษฐานอยส่างไมส่หยยุดหยส่อน
5:18 ในทยุกกรณบีจงขอบพระคยุณ เพราะนบีที่แหละเปป็นพระประสงคร์ของพระเจด้าในพระเยซสูครลิสตร์เกบีที่ยวกมับพวกทส่าน
5:19 อยส่าดมับพระวลิญญาณ
5:20 อยส่าประมาทบรรดาคสาพยากรณร์
5:21 จงพลิสสูจนร์ทยุกสลิที่ง จงยซดถสอสลิที่งทบีที่ดบีไวด้ใหด้มมัที่น



5:22 จงเวด้นเสบียจากสลิที่งทบีที่ดสูเหมสอนชมัที่วรด้ายทยุกอยส่าง
5:23 และขอพระเจด้าแหส่งสมันตลิสยุของคร์นมัตั้นทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้เปป็นคนบรลิสยุทธลิธหมดจด และขด้าพเจด้าอธลิษฐานตส่อ
พระเจด้าใหด้ทรงรมักษาทมัตั้งวลิญญาณ จลิตใจและรส่างกายของพวกทส่านไวด้ใหด้ไรด้ทบีที่ตลิ จนถซงการเสดอ็จมาของพระเยซสู
ครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา
5:24 พระองคร์ผสูด้ทรงเรบียกพวกทส่านนมัตั้นสมัตยร์ซสที่อ ผสูด้จะทรงทสาใหด้สลิที่งนมัตั้นสสาเรอ็จดด้วย
5:25 พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย จงอธลิษฐานเผสที่อพวกเรา
5:26 จงทมักทายปราศรมัยบรรดาพบีที่นด้องดด้วยการจยุบอมันบรลิสยุทธลิธ
5:27 ขด้าพเจด้ากสาชมับพวกทส่านโดยองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าวส่า จงอส่านจดหมายฉบมับนบีตั้ใหด้บรรดาพบีที่นด้องผสูด้บรลิสยุทธลิธฟปัง
5:28 ขอใหด้พระคยุณของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ดสารงอยสูส่กมับทส่านทมัตั้งหลายเถลิด เอเมน

สส่วนแรกของบทนบีตั้เกบีที่ยวขด้องอยส่างใกลด้ชลิดกมับหกขด้อสยุดทด้ายในบททบีที่สบีที่ ขด้อ 13-18 ในบททบีที่สบีที่และขด้อ 1-6 
ในบททบีที่หด้าเปป็นขด้อพระคสาทบีที่โดดเดส่นมากทบีที่สยุดและมบีนตั้สาหนมักมากทบีที่สยุดในจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ และพวกมมันบรรจยุ
หมัวใจแหส่งขส่าวสารของเปาโลถซงผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายไมส่วส่าเขาเทศนาทบีที่ใดกอ็ตาม

ในขด้อ 13 ถซง 18 ของบททบีที่สบีที่ เปาโลใหด้ขส่าวสารทบีที่พระเจด้าทรงเปปิดเผยแกส่เขาเพสที่อปลอบประโลมใจผสูด้เชสที่อ
ทมัตั้งหลายเกบีที่ยวกมับมลิตรสหายและบรรดาผสูด้ทบีที่รมักซซที่งไดด้จากชบีวลิตนบีตั้ไปแลด้ว ขณะทบีที่หกขด้อแรกในบททบีที่ 5 บรรจยุถด้อยคสาทบีที่
เปป็นการเตสอนสตลิและการหนยุนใจเกบีที่ยวกมับการดสาเนลินชบีวลิตทบีที่เปป็นแบบอยส่างของผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายบนแผส่นดลินโลกใน
สส่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกมับการเสดอ็จกลมับมาของพระเยซสู ผสูด้เชสที่อทยุกคนควรเตรบียมพรด้อม รอคอยและเฝป้าระวมัง เพราะ
วส่าการเสดอ็จมาของพระองคร์เพสที่อรมับครลิสตจมักรไปเกลิดขซตั้นไดด้ทยุกเมสที่อ แตส่เราจะตด้องไมส่อยสูส่เฉย ๆ เราจะตด้อง 
“สาละวน” จนกวส่าพระองคร์เสดอ็จมา!

ขด้อ 1 และ 2 ในบททบีที่ 5 บส่งบอกวส่าในครลิสตจมักรนมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกา เปาโลไดด้สอนหลมักคสาสอนเรสที่อง
การเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองไปบส่อยครมัตั้งแลด้ว

ขด้อ 1: “แตส่เรสที่องเวลาและวาระเหลส่านมัตั้น พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย พวกทส่านไมส่จสาเปป็นตด้องใหด้ขด้าพเจด้าเขบียนถซงพวก
ทส่าน”

คสากรบีกสสาหรมับ “เวลาเหลส่านมัตั้น” บส่งบอกถซงชส่วงเวลาหรสอเวลานมัตั้นโดยเฉพาะ กลส่าวอบีกนมัยหนซที่ง “พบีที่นด้อง
ทมัตั้งหลาย พวกทส่านไมส่จสาเปป็นตด้องใหด้ขด้าพเจด้าเขบียนถซงพวกทส่านเลยเกบีที่ยวกมับเวลาและวาระเหลส่านมัตั้นของการเสดอ็จ
กลมับมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า ตอนทบีที่ขด้าพเจด้ายมังอยสูส่กมับพวกทส่าน ขด้าพเจด้าไดด้สมัที่งสอนพวกทส่านอยส่างเตอ็มทบีที่แลด้วเกบีที่ยว
กมับการเสดอ็จกลมับมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของเราเพสที่อมารมับคนของพระองคร์ไป และพวกทส่านกอ็ทราบอยสูส่แลด้ว
มากเทส่าทบีที่จะทราบไดด้”

เปาโลเปป็น “นมักเทศนร์ทบีที่ชอบเทศนาเรสที่องการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สอง” เขาสอนในแนวทางเดบียวกมันกมับทบีที่พระ
เยซสูทรงสอนตอนทบีที่พระองคร์ทรงอยสูส่บนแผส่นดลินโลก พระเยซสูทรงบอกเหลส่าสาวกของพระองคร์วส่า “ไมส่ใชส่ธยุระของ
พวกทส่านทบีที่จะทราบเวลาหรสอวาระทมัตั้งหลาย ซซที่งพระบลิดาไดด้ทรงกสาหนดไวด้ใหด้อยสูส่ในสลิทธลิอสานาจของพระองคร์”
(กลิจการ 1:7) ในมาระโก 13:32 พระเยซสูตรมัสวส่า “แตส่เกบีที่ยวกมับวมันนมัตั้นและโมงนมัตั้น ไมส่มบีผสูด้ใดทราบ ไมส่มบี แมด้แตส่เหลส่า
ทสูตสวรรคร์ซซที่งอยสูส่ในสวรรคร์ หรสอพระบยุตร เวด้นแตส่พระบลิดา” ตามคสากลส่าวเหลส่านบีตั้ทบีที่ชมัดเจนและเขด้าใจไดด้จากพระ



วจนะของพระเจด้า ความรสูด้เชส่นนมัตั้นไมส่ไดด้มบีไวด้สสาหรมับเรา-และแนส่นอนวส่าเราจะตด้องไมส่หมกมยุส่นอยสูส่กมับการคาดเดาไรด้
สาระเกบีที่ยวกมับเวลาอมันแนส่ชมัดทบีที่องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะเสดอ็จมา พวกคนกสาหนดวมันทบีที่เปป็นพวกผสูด้พยากรณร์เทอ็จ และ
เราไมส่ควรใสส่ใจฟปังมนยุษยร์คนใดเลยทบีที่กสาหนดวมันทบีที่องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะเสดอ็จกลมับมารมับคนของพระองคร์เอง

ขด้อ 2: “เพราะพวกทส่านเองกอ็ทราบอยส่างถส่องแทด้แลด้ววส่า วมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะมาเหมสอนอยส่าง
ขโมยในเวลากลางคสน”

เปาโลเชสที่อในการปลสูกฝปังอยส่างละเอบียดถบีที่ถด้วนหลมักพสตั้นฐานทมัตั้งหลายแหส่งความเชสที่อนมัตั้นเขด้าสสูส่ใจและความ
คลิดของคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาเทศนา คสาวส่า “อยส่างถส่องแทด้แลด้ว” ในคสากลส่าวนบีตั้ “เพราะพวกทส่านเองกอ็ทราบอยส่าง
ถส่องแทด้แลด้ว” อาจแปลไดด้วส่า “อยส่างแนส่ชมัด”, “อยส่างแมส่นยสา”, หรสอ “อยส่างระมมัดระวมัง” อาจเปป็นไดด้วส่าเหลส่าผสูด้
เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาไดด้สส่งขส่าวไปถซงเปาโลโดยกลส่าววส่า “พวกเราอยากทราบอยส่างแนส่ชมัดมากขซตั้น พวกเราอยากถสูก
สอนอยส่างแมส่นยสามากขซตั้น เกบีที่ยวกมับเวลาเหลส่านมัตั้นและวาระเหลส่านมัตั้นวส่าวมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะเปป็นเมสที่อไร”
(จงสมังเกต 2 เธสะโลนลิกา 2:1-3)

ในสาระสสาคมัญ เปาโลตอบวส่า “พวกทส่านทราบอยสูส่แลด้วอยส่างแนส่ชมัดวส่าไมส่มบีสลิที่งใดทบีที่แนส่ชมัดสามารถถสูกทราบ
ไดด้เกบีที่ยวกมับการรมับขซตั้น เพราะวส่าเหตยุการณร์อมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนบีตั้จะบมังเกลิดแกส่ชาวโลกดยุจขโมยในเวลากลางคสน วมันทบีที่
แนส่ชมัดและเหตยุการณร์ทบีที่แนส่ชมัดไมส่อาจเปป็นทบีที่ทราบไดด้ พวกเราไมส่บมังอาจคาดเดาเกบีที่ยวกมับวมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนบีตั้”

“วมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะมาเหมสอนอยส่างขโมยในเวลากลางคสน” สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวตรงนบีตั้กอ็คสอ 
“วมันเชส่นนมัตั้นกสาลมังจะมาตามทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้พสูดถซงมมันแลด้วตอนทบีที่ขด้าพเจด้ายมังอยสูส่กมับพวกทส่าน-วมันหนซที่งเมสที่อพระเยซสูจะ
เสดอ็จมารมับอมัญมณบีของพระองคร์ เมสที่อบรรดาผสูด้ทบีที่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้น บรรดาผสูด้ทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่จะ
ถสูกเปลบีที่ยนแปลง และเราทมัตั้งสองพวกดด้วยกมันจะถสูกรมับขซตั้นไปพบกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในหมสูส่เมฆในฟป้าอากาศ วมัน
เชส่นนมัตั้นกสาลมังจะมา-ใชส่แลด้ว มมันอยสูส่ระหวส่างทางแลด้ว! และมมันจะมาอยส่างแนส่นอน แตส่ไมส่มบีมนยุษยร์คนใดสามารถ
ทราบไดด้วส่าวมันนมัตั้นจะมาถซงเมสที่อไร ไมส่มบีมนยุษยร์คนใดสามารถทราบแนส่ชมัดหรสอแมส่นยสา และไมส่ควรมบีการคาดเดา
เกบีที่ยวกมับสลิที่งเหลส่านมัตั้นทบีที่พระเจด้าไมส่ทรงเหอ็นสมควรทบีที่จะเปปิดเผยแกส่คนของพระองคร์”

เหตยุใดพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธถซงไดด้ทรงเปรบียบเทบียบการรมับขซตั้นกมับขโมยทบีที่มาในความมสดของคที่สาคสน? คสา
ตอบนมัตั้นชมัดเจน: แมด้แตส่เดอ็กกอ็รสูด้วส่าขโมยคสออะไร ขโมยทสาอะไรและขโมยทสามมันอยส่างไร เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาใน
การรมับขซตั้น การเสดอ็จมาของพระองคร์จะไมส่ถสูกคาดหมายโดยชาวโลก ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายกสาลมังตมัตั้งตาคอยพระองคร์ รอ
คอยพระองคร์และอธลิษฐานขอการเสดอ็จกลมับมาโดยไวของพระองคร์ แตส่ “แตส่สมมัยของโนอาหร์เปป็นอยส่างไร การ
เสดอ็จมาของบยุตรมนยุษยร์กอ็จะเปป็นอยส่างนมัตั้นดด้วย” ในสมมัยของโนอาหร์ พวกเขากลิน พวกเขาดสที่ม พวกเขาซสตั้อ พวกเขา
ขาย พวกเขาแตส่งงาน-และ “ไมส่ทราบจนนตั้สาทส่วมมา และกวาดเอาพวกเขาไปสลิตั้น”

สมมัยของโนอาหร์มบีลมักษณะเดส่นตรงสตลิปปัญญาและความรสูด้อมันสยุดขบีดในดด้านหนซที่ง และความโฉดเขลาอมัน
สยุดขบีดในอบีกดด้าน บททบีที่สบีที่ของปฐมกาลเปปิดเผยวส่าพวกเขาเปป็นนมักธยุรกลิจ-พวกเขากสาลมังกส่อสรด้างเมสองใหญส่หลายแหส่ง
พวกเขาทสาธยุรกลิจทบีที่เปป็นเหลอ็กและทองเหลสอง ธยุรกลิจทสาดนตรบี...และการเขส่นฆส่าแบบขายสส่ง! ปฐมกาล 6:4 บอก
เราวส่า “มบีพวกมนยุษยร์ยมักษร์อยสูส่ในแผส่นดลินโลกในวมันเหลส่านมัตั้น” นบีที่ไมส่จสาเปป็นตด้องหมายถซงพวกยมักษร์ทบีที่ตมัวใหญส่จรลิง ๆ 
ถซงแมด้วส่าอาจมบีพวกมนยุษยร์ยมักษร์จรลิง ๆ ในสมมัยนมัตั้นกอ็ตาม แตส่มมันหมายถซงคนทมัตั้งหลายทบีที่เปป็นยมักษร์ใหญส่ในดด้านมมัน



สมองเปป็นหลมัก พระคสาขด้อนมัตั้นกลส่าววส่า “คนเหลส่านมัตั้นไดด้กลายเปป็นพวกมบีอสานาจมาก…เปป็นคนมบีชสที่อเสบียง” สมมัย
กส่อนนตั้สาทส่วมโลกมบีจยุดเดส่นอยสูส่ตรงสตลิปปัญญาและความรสูด้ทบีที่ไมส่ธรรมดาในสส่วนของมนยุษยร์ นบีที่กอ็เปป็นจรลิงวมันนบีตั้เชส่นกมัน 
เรากสาลมังมองเหอ็นอยสูส่รอบตมัวเราการเกลิดขซตั้นซตั้สาของสมมัยโนอาหร์ เมสที่อเราเหอ็นสลิที่งเหลส่านบีตั้กสาลมังเกลิดขซตั้นอยสูส่รอบตมัวเรา 
เรากอ็ไมส่กสาหนดวมันทบีที่สสาหรมับการเสดอ็จกลมับมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า เราไมส่บอกชมัที่วโมงทบีที่พระองคร์จะเสดอ็จมา-แตส่
เรารสูด้วส่าการเสดอ็จมาของพระองคร์เขด้ามาใกลด้มาก ๆ แลด้ว!

ขโมยปกตลิแลด้วมาในชมัที่วโมงทบีที่มสดมลิดทบีที่สยุดของคที่สาคสน และเขาไมส่ประกาศการมาของเขา เขามาอยส่างเงบียบ
ๆ เขด้าไปในบด้าน ฉวยควด้าเพชร พลอย ไขส่มยุก เครสที่องเงลิน-สลิที่งใดกอ็ตามทบีที่มบีคส่า-และจากไปทมันทบี เขาเอาเพชรพลอย
และอมัญมณบีตลิดตมัวไป แตส่ทลิตั้งพวกโตต๊ะเกด้าอบีตั้ในครมัว ไมด้กวาดและไมด้ถสูพสตั้นไวด้ ขโมยมาเพสที่อเอาสลิที่งทบีที่มบีคส่าไป และเมสที่อ
เขาไดด้สลิที่งทบีที่เขามาเพสที่อจะเอาไปแลด้ว เขากอ็อมันตรธานไปทมันทบี-และในกรณบีสส่วนใหญส่แลด้วเขากอ็ไมส่ถสูกพบเหอ็นโดยผสูด้ใด
เลย

เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาในการรมับขซตั้น พระองคร์จะทรงเอาพวกอมัญมณบี (เหลส่าผสูด้ทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้ว) ไป แตส่
พระองคร์จะไมส่ทรงถสูกเหอ็นโดยพวกคนไมส่เชสที่อเลย พวกเขาอาจไดด้ยลินเสบียงตะโกนนมัตั้น เปป็นไปไดด้วส่าพวกเขาจะไดด้ยลิน
เสบียงแตรดมังสนมัที่นนมัตั้น-แตส่พวกเขาจะไมส่เหอ็นพระเยซสู และพวกเราจะไมส่เหอ็นพระองคร์เชส่นกมันจนกวส่าเราอยสูส่กมับ
พระองคร์ในหมสูส่เมฆในฟป้าอากาศ และเหตยุการณร์ทมัตั้งหมดนบีตั้จะสลิตั้นสยุดลงในพรลิบตาเดบียว!

เมสที่อพระเยซสูทรงดสาเนลินบนแผส่นดลินโลกนบีตั้ พระองคร์ทรงสอนในถด้อยคสาทบีที่เขด้าใจงส่าย พระองคร์ทรงพสูดเกบีที่ยว
กมับผสูด้หวส่าน เมลอ็ดพสช ดอกลลิลลบีที่แหส่งทยุส่งหญด้า หญด้า ฝสูงนกแหส่งฟป้าอากาศ พระองคร์ทรงพสูดเกบีที่ยวกมับพวกเดอ็กเลอ็ก ๆ 
พระเยซสูไดด้เสดอ็จลงมาบนแผส่นดลินโลกเพสที่อนสาความรอดมาสสูส่มนยุษยร์ และพระองคร์ทรงอธลิบายความรอดในภาษาทบีที่
เขด้าใจไดด้-แมด้กระทมัที่งโดยเดอ็กเลอ็ก ๆ คนหนซที่ง มมันเปป็นเรสที่องแปลกทบีที่เหลส่าผสูด้รมับใชด้ในวมันนบีตั้ชอบทบีที่จะเหอ็นวส่าพวกเขา
สามารถเรบียนรสูด้ไดด้มากขนาดไหน เพสที่อทบีที่จะเทศนาโดยใชด้คสาพสูดและวลบีทบีที่เขด้าใจยาก ซซที่งดสูเหมสอนจะโฆษณาความ
สามารถของพวกเขาเองแทนทบีที่จะยกชสูพระครลิสตร์ผสูด้ไดด้ทรงเรบียกพวกเขา! ขอพระเจด้าทรงโปรดหด้ามผมมลิใหด้ตมัดสลิน 
แตส่ครลิสตจมักรสส่วนใหญส่ดสูเหมสอนจะไมส่สนใจวส่าผสูด้รมับใชด้คนหนซที่งอยสูส่ฝป่ายวลิญญาณขนาดไหน หรสอวส่าเขารมักองคร์พระผสูด้
เปป็นเจด้าและผสูด้คนทบีที่เขารมับใชด้มากขนาดไหน จยุดสนใจหลมักดสูเหมสอนจะเปป็น “เขาเขด้าเรบียนทบีที่โรงเรบียนไหน? เขาเขด้า
เรบียนทบีที่มหาวลิทยาลมัยใด? เขามบีปรลิญญากบีที่ใบ-และเขาเปป็นคนมบีโวหารดบีไหม?” พระเจด้าประทานเหลส่านมักเทศนร์ทบีที่รมัก
จลิตวลิญญาณทมัตั้งหลายและเทศนาคสาเทศนาตส่าง ๆ ทบีที่ตลิดดลินทบีที่คนปกตลิธรรมดาเขด้าใจไดด้!

ตอนเขบียนถซงชาวโครลินธร์ เปาโลประกาศวส่าผสูด้รมับใชด้ทมัตั้งหลายควรพสูดในภาษาทบีที่เขด้าใจไดด้: “พวกทส่านกอ็เปป็น
เชส่นนมัตั้น ถด้าพวกทส่านไมส่ใชด้ลลิตั้นเอส่ยคสาทมัตั้งหลายทบีที่เขด้าใจไดด้งส่าย จะทราบไดด้อยส่างไรวส่า สลิที่งทบีที่พสูดนมัตั้นคสออะไร เพราะ
พวกทส่านกอ็จะพสูดเพด้อตามลมไป” (1 คร. 14:9) ผมเกรงวส่าคสาเทศนาทบีที่โวหารดบีบางเรสที่องของเราในสมมัยนบีตั้ “พสูด
เพด้อตามลมไป”

การรมับขซตั้นของครลิสตจมักรถสูกเปรบียบวส่าเปป็นเหมสอนการมาของขโมยคนหนซที่งในเวลากลางคสนเพสที่อทบีที่คน
ปกตลิทมัที่วไป-แมด้แตส่เดอ็ก ๆ-กอ็เขด้าใจไดด้วส่าการรมับขซตั้นคสออะไรและมมันจะเกลิดขซตั้นอยส่างไร พระเยซสูทรงพสูดถซงขโมยในคสา
เทศนาของพระองคร์เกบีที่ยวกมับการพลิพากษา (มธ. 24:43; ลก. 12:39,40) เปโตรกอ็ใชด้คสานบีตั้ใน 2 ปต. 3:10 ยอหร์นใชด้
มมันในวลิวรณร์ 3:3



ขอใหด้ผมชบีตั้ใหด้เหอ็นอบีกครมัตั้งวส่าไมส่มบีหมายสสาคมัญตส่าง ๆ (อยส่างทบีที่เปป็นจรลิง ๆ) ทบีที่ชบีตั้ไปยมังการรมับขซตั้นเทส่านมัตั้น โดย
การกลส่าวเชส่นนมัตั้นผมหมายความวส่า หมายสสาคมัญเหลส่านมัตั้นในภาคพมันธสมัญญาใหมส่-สลิที่งตส่าง ๆ ทบีที่ตด้องและจะเกลิดขซตั้น
กส่อนวมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า-ไมส่ชบีตั้ไปยมังการรมับขซตั้น (การเสดอ็จมาดยุจขโมยของพระเยซสูเพสที่อมารมับเหลส่าวลิสยุทธลิชน
ของพระองคร์ไป) แตส่ชบีตั้ไปยมังการเปปิดเผยทบีที่ถสูกพสูดถซงโดยยสูดาส ยอหร์น และเศคารลิยาหร์-เวลานมัตั้นเมสที่อพระเยซสูจะ
เสดอ็จมาพรด้อมกมับเหลส่าวลิสยุทธลิชนหลายหมสที่นคนของพระองคร์: “‘ดสูเถลิด พระองคร์เสดอ็จมาพรด้อมกมับหมสูส่เมฆ และ
นมัยนร์ตาทยุกดวงจะเหอ็นพระองคร์ และคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไดด้แทงพระองคร์ดด้วย และมนยุษยร์ทยุกชาตลิทมัที่วโลกจะรที่สาไหด้เพราะ
พระองคร์’ จงเปป็นไปอยส่างนมัตั้น เอเมน” (วว. 1:7) นมัที่นไมส่มบีทางเปป็นการเสดอ็จมาซซที่งเปาโลพสูดถซงตอนทบีที่เขากลส่าวแกส่
ทลิตมัสวส่า “เพราะวส่าพระคยุณของพระเจด้าทบีที่นสาความรอดมาไดด้ปรากฏแกส่คนทมัตั้งปวงแลด้ว… โดยมยุส่งรอคอยความหวมัง
อมันมบีสยุขนมัตั้น และการปรากฏอมันทรงสงส่าราศบีของพระเจด้าผสูด้ใหญส่ยลิที่ง และพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของพวกเรา คสอ พระ
เยซสูครลิสตร์ ผสูด้ไดด้โปรดประทานพระองคร์เองเพสที่อพวกเรา เพสที่อพระองคร์จะทรงไถส่พวกเราใหด้พด้นจากความชมัที่วชด้าทยุก
อยส่าง และทรงชสาระหมสูส่ชนพลิเศษใหด้บรลิสยุทธลิธสสาหรมับพระองคร์เอง ซซที่งมบีความกระตสอรสอรด้นในการงานทบีที่ดบีทมัตั้งหลาย”
(ทลิตมัส 2:11-14)

การรมับขซตั้นเปป็นวมันเปฟีปี่ยมสยุข แตส่วมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเปป็นวมันแหส่งความมสด ตามทบีที่เราจะเหอ็นเมสที่อเรา
ศซกษาคด้นควด้าบททบีที่สองของ 2 เธสะโลนลิกา

ขด้อ 3: “เพราะเมสที่อพวกเขาจะกลส่าววส่า “สงบสยุขและปลอดภมัยแลด้ว” เมสที่อนมัตั้นแหละความพลินาศอมันฉมับ
พลมันกอ็จะมาถซงพวกเขา เหมสอนกมับความเจอ็บปวดทบีที่มาถซงหญลิงทบีที่มบีเดอ็กในครรภร์ และพวกเขาจะหนบีกอ็ไมส่พด้น”

สสาหรมับผมแลด้วถด้อยคสาเหลส่านบีตั้ดสูเหมสอนจะเปป็นขส่าวพาดหมัวในหนมังสสอพลิมพร์ฉบมับใดกอ็ไดด้พรยุส่งนบีตั้เชด้า เมสที่อผสูด้คน
กสาลมังกลส่าววส่า “สมันตลิภาพและความปลอดภมัย” เมสที่อชาวโลกพสูดถซงความมมัที่นคงปลอดภมัยและสมันตลิภาพ เมสที่อ
รมัฐบาลทมัตั้งหลายจลินตนาการวส่าพวกเขาไดด้กส่อตมัตั้งสภาแหส่งเหลส่าประชาชาตลิผสูด้ซซที่งจะตมัตั้งกฎและขด้อบมังคมับตส่าง ๆ ซซที่งจะ
กส่อใหด้เกลิดสมันตลิภาพ-นมัที่นคสอชมัที่วโมงนมัตั้นทบีที่พระเจด้าทรงพรด้อมแลด้วทบีที่จะกดสวลิตชร์และหยส่อนระเบลิดลสูกโตแหส่งการ
พลิพากษาของพระองคร์ลงบนมนยุษยชาตลิ!

ผมไมส่ใชส่ผสูด้พยากรณร์แหส่งความหดหสูส่ และผมไมส่ใชส่พวกคลิดลบ ผมเปป็นพวกคลิดบวกอยส่างแนส่นอน-แตส่การ
คลิดบวกของผมไมส่ไดด้อยสูส่ในมนยุษยร์หรสอกฎตส่าง ๆ ฝป่ายโลก การคลิดบวกของผมอยสูส่ในพระบยุตรแหส่งความชอบธรรม 
พระเยซสูครลิสตร์เจด้า คยุณเชสที่อใจไดด้เลยวส่าตราบใดทบีที่พญามารยมังไมส่อยสูส่ในเหวลซกนมัตั้น จะไมส่มบีสมันตลิภาพอมันยมัที่งยสนบน
แผส่นดลินโลกเลย พระเยซสูตรมัสวส่าวมันเหลส่านมัตั้นกส่อนการเสดอ็จกลมับมาของพระองคร์ยมังแผส่นดลินโลกนบีตั้จะเปป็นวมันทมัตั้ง
หลายทบีที่มบีจยุดเดส่นเปป็นสงครามตส่าง ๆ และขส่าวลสอเรสที่องสงครามตส่าง ๆ โดยประชาชาตลิลยุกขซตั้นตส่อสสูด้ประชาชาตลิ และ
อาณาจมักรตส่อสสูด้อาณาจมักร (มธ. 24)

มมันเปป็นแบบนมัตั้นจรลิง ๆ วมันนบีตั้ ผมเชสที่อวส่าเราไดด้ทนทยุกขร์สงครามโลกครมัตั้งสยุดทด้ายของเราไปแลด้วจนกวส่าจะ
หลมังจากการรมับขซตั้น แตส่มบีสงครามเลอ็ก ๆ อยสูส่มากมาย และสงครามเหลส่านบีตั้จะเพลิที่มมากขซตั้นเรสที่อย ๆ กระนมัตั้นในขณะ
เดบียวกมัน ขณะทบีที่เผส่าตส่าง ๆ และอาณาจมักรตส่าง ๆ ตส่อสสูด้กมัน เหลส่าผสูด้ปกครองแหส่งแผส่นดลินโลก (เหลส่าหมัวหนด้าของ
รมัฐบาลคอมมลิวนลิสตร์ทมัตั้งหลายและแมด้แตส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่เปป็นผสูด้นสาแหส่งสาธารณรมัฐของเราเอง) กอ็จะพสูดวส่า “สมันตลิภาพ
สมันตลิภาพ!” ครลิสเตบียนทราบลซก ๆ ในใจของตนวส่าไมส่มบีสมันตลิภาพเลย พญามารไมส่เคยเปลบีที่ยนแนวทางแหส่งคสา



โกหกทมัตั้งหลายของมมัน ในสมมัยของเอเสเคบียล ผสูด้คนกสาลมังกลส่าววส่า “สมันตลิภาพ!”-และไมส่มบีสมันตลิภาพเลย เมสที่อเหลส่า
คนชมัที่วรสูด้สซกในใจของตนวส่าพวกเขาไดด้คด้นพบและผลลิตเครสที่องบลินและลสูกระเบลิดมากพอทบีที่จะรมับประกมันสมันตลิภาพ
แลด้ว นมัที่นคสอชมัที่วโมงทบีที่พระเยโฮวาหร์พระเจด้าจะทรงหมัวเราะเยาะพวกเขาและจะทรงเหยบียดหยามพวกเขา (โปรด
อส่านเพลงสดยุดบีบททบีที่สองทมัตั้งบท)

ทมันทบีหลมังจากการรมับขซตั้น พระเมสสลิยาหร์ตมัวปลอมจะปรากฏตมัว เขาจะขบีที่มด้าขาว (สมัญลมักษณร์ของ
สมันตลิภาพ) พรด้อมกมับคมันธนสูอมันหนซที่ง-แตส่ไมส่มบีลสูกธนสู-ในมสอของเขา (อบีกสมัญลมักษณร์หนซที่งของสมันตลิภาพ) มงกยุฎอมันหนซที่ง
จะถสูกมอบใหด้แกส่เขา และเขาจะออกไป- “โดยพลิชลิตและเพสที่อทบีที่จะพลิชลิต” มงกยุฎบส่งบอกถซงสลิทธลิอสานาจ และ
เนสที่องจากเขามบีคมันธนสูแตส่ไมส่มบีลสูกธนสู เขาจซงจะพลิชลิตโลกโดยปราศจากการนองเลสอด เขาจะพลิชลิตโดยคสาเยลินยอและ
คสาสมัญญาวส่างเปลส่าทมัตั้งหลายตามทบีที่ถสูกพรรณนาในหนมังสสอดานลิเอลเกบีที่ยวกมับ “เขาเลอ็ก” อมันนมัตั้นซซที่งเปป็นปฏลิปปักษร์ตส่อ
พระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้น

ชส่วงสามปฟีครซที่งแรกหลมังจากการรมับขซตั้นจะเปป็นปฟีแหส่งสมันตลิภาพ-ความปลอดภมัยจอมปลอม ดสูเผลิน ๆ แลด้ว
จะมบีสมันตลิภาพ แตส่ภายใตด้จะเปป็นความปปัปี่นปป่วนทบีที่คอยกมัดกรส่อนดมัที่งมะเรอ็งทสาลายรส่างกายมนยุษยร์ ในตอนกลางของ
สมัปดาหร์สยุดทด้ายแหส่งคสาพยากรณร์ของดานลิเอล หลมังจากสามปฟีครซที่งแหส่งสมันตลิภาพ ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้นจะ
ละเมลิดพมันธสมัญญาทยุกอยส่าง คสาสมัญญาทยุกเรสที่อง-และนรกทมัตั้งสลิตั้นกอ็จะแตกออก ประชาชาตลิอลิสราเอล ซซที่งไดด้กลมับ
มายมังแผส่นดลินของตนแลด้ว ณ เวลานมัตั้น จะทนทยุกขร์การนองเลสอดในแบบทบีที่มมันไมส่เคยรสูด้จมักเลย

เมสที่อปฟีลาตถามตอนทบีที่พระเยซสูทรงถสูกไตส่สวนวส่า “พวกทส่านจะใหด้เราปลส่อยผสูด้ใด?” พวกยลิวเหลส่านมัตั้นกอ็
ตะโกนวส่า “ปลส่อยบารมับบมัส!” จากนมัตั้นปฟีลาตกอ็ถามวส่า “จะใหด้เราทสาอะไรกมับเยซสู ผสูด้ซซที่งถสูกเรบียกวส่าพระครลิสตร์?” 
และพวกเขารด้องบอกวส่า “ตรซงเขาเสบียทบีที่กางเขน! จงใหด้โลหลิตของเขาตกอยสูส่กมับพวกเราและบนลสูกหลานของพวก
เรา!”

พระเยซสูตรมัสแกส่พวกยลิวเหลส่านมัตั้นวส่า “เราไดด้มาในพระนามพระบลิดาของเรา และทส่านทมัตั้งหลายไมส่รมับเรา 
ถด้าผสูด้อสที่นจะมาในนามของเขาเอง ทส่านทมัตั้งหลายกอ็จะรมับผสูด้นมัตั้น” (ยอหร์น 5:43)

เมสที่อชาวโลกกสาลมังพสูดถซงสมันตลิภาพ โดยประกาศวส่าสยุดทด้ายแลด้วมนยุษยร์กอ็กสาจมัดสงครามและการนองเลสอด
ออกไปไดด้และนสายสูโทเปฟียเขด้ามาแลด้ว ซซที่งทสาใหด้แผส่นดลินโลกเปป็นอยุทยานสวรรคร์ ณ ชมัที่วขณะนมัตั้น “ความพลินาศกอ็ยสน
อยสูส่เหนสอพวกเขาอยส่างฉมับพลมัน!” ภาษากรบีกอส่านเชส่นนบีตั้ โดยปราศจากคสาเตสอนแมด้เพบียงวลินาทบีเดบียว นรกทมัตั้งสลิตั้นจะ
แตกออก และความทรมาน การขส่มเหง การนองเลสอด ความทยุกขร์ระทมและวลิบมัตลิจะตกมาสสูส่แผส่นดลินโลกนบีตั้ในแบบ
ทบีที่มนยุษยร์ไมส่เคยรสูด้จมักเลย

ในสส่วนทด้ายของขด้อ 3 เปาโลพรรณนาวมันทบีที่นส่ากลมัวนบีตั้ในอบีกแบบ: “...เหมสอนกมับความเจอ็บปวดทบีที่มาถซง
หญลิงทบีที่มบีเดอ็กในครรภร์ และพวกเขาจะหนบีกอ็ไมส่พด้น” ภาษากรบีกอส่านวส่า “ดยุจความเจอ็บทด้องใกลด้คลอดทบีที่มาสสูส่หญลิงทบีที่มบี
เดอ็ก” ภาพประกอบนบีตั้บส่งบอกถซงความฉมับพลมัน ความปวดรด้าวเหลสอแสน ความเจอ็บปวดยลิที่งนมัก และเหตยุการณร์นมัตั้น
ไมส่อาจหลบีกเลบีที่ยงไดด้-มมันไมส่อาจถสูกหนบีพด้นไดด้ ทมันทบีทบีที่ความเจอ็บทด้องใกลด้คลอดนมัตั้นถสูกรสูด้สซก หญลิงนมัตั้นกอ็ตด้องถสูก
ทสาคลอด เมสที่อชมัที่วโมงทบีที่กสาหนดไวด้นมัตั้น (ซซที่งพระเยโฮวาหร์พระเจด้าทรงทราบแตส่ผสูด้เดบียว) มาถซง การพลิพากษากอ็ตด้องลง
มา ไมส่มบีการยมับยมัตั้งพระหมัตถร์แหส่งความยยุตลิธรรมและความชอบธรรม: “และพวกเขาจะหนบีไมส่พด้น!” อส่าน 2 เธสะ



โลนลิกา 1:9 และวลิวรณร์ 6:15-17
เมสที่อวมันอมันนส่ากลมัวนบีตั้ขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้ามาถซง พระเยซสูจะทรงถสูกเปปิดเผยจากสวรรคร์พรด้อมกมับเหลส่าทสูต

สวรรคร์ผสูด้มบีฤทธลิธมากของพระองคร์หลายลด้านตน พรด้อมกมับเหลส่าทสูตสวรรคร์ของพระองคร์ พระองคร์จะเสดอ็จมาใน
เปลวเพลลิง โดยทรงทสาการแกด้แคด้นตส่อคนทมัตั้งหลายทบีที่ไมส่รสูด้จมักพระเจด้าและทบีที่ไมส่เชสที่อฟปังขส่าวประเสรลิฐ คนไมส่เชสที่อเหลส่า
นบีตั้ เหลส่าคนชมัที่ว จะถสูกลงโทษดด้วยการทสาลายเปป็นนลิตยร์พด้นจากพระพมักตรร์ขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าและสงส่าราศบีแหส่ง
ฤทธลิธอสานาจของพระองคร์ นบีที่จะเกลิดขซตั้นเมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาเพสที่อรมับเกบียรตลิในเหลส่าวลิสยุทธลิชนของพระองคร์และเพสที่อ
เปป็นทบีที่ชสที่นชมในพวกเขาทยุกคนทบีที่เชสที่อ วมันนบีตั้จะเปป็นวมันทบีที่พระเยซสูเสดอ็จกลมับมาพรด้อมกมับเจด้าสาวของพระองคร์ หลมัง
จากงานเลบีตั้ยงสมรสนมัตั้นในทด้องฟป้าและการประทานบสาเหนอ็จแกส่เหลส่าผสูด้เชสที่อสสาหรมับหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนของพวกเขา

ขด้อ 4: “แตส่พวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ไมส่ไดด้อยสูส่ในความมสดแลด้ว เพสที่อวมันนมัตั้นจะไดด้ตามทมันพวกทส่านเหมสอน
อยส่างขโมย”

เปาโลกสาลมังเตสอนความจสาเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาวส่าเมสที่อพวกเขาไดด้หมันมาหาพระเจด้าจากพวกรสูป
เคารพ เพสที่อรมับใชด้พระเจด้าเทบีที่ยงแทด้และทรงพระชนมร์อยสูส่ พวกเขากอ็เรลิที่มชมัที่วขณะนมัตั้นทบีที่จะรอคอยและตมัตั้งตาคอยพระ
บยุตรของพระองคร์จากสวรรคร์ พระคยุณของพระเจด้าทบีที่นสาความรอดมานมัตั้นสอนเราใหด้ปฏลิเสธความอธรรมและ
ตมัณหาแบบโลก และทบีที่ “พวกเราควรดสาเนลินชบีวลิตอยส่างมบีสตลิสมัมปชมัญญะ อยส่างชอบธรรม และตามทางของ
พระเจด้า ในโลกปปัจจยุบมันนบีตั้ โดยมยุส่งรอคอยความหวมังอมันมบีสยุขนมัตั้น และการปรากฏอมันทรงสงส่าราศบีของพระเจด้าผสูด้ใหญส่
ยลิที่ง และพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของพวกเรา คสอ พระเยซสูครลิสตร์” (ทต. 2:11-13) ผสูด้ทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้วทยุกคนเชสที่อในการ
เสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองของพระเยซสูครลิสตร์ พระคยุณของพระเจด้าทบีที่ชส่วยเราใหด้รอดกอ็สอนเราเชส่นกมันใหด้ปฏลิเสธความ
อธรรมและใหด้ดสาเนลินชบีวลิตอยส่างชอบธรรม และพระคยุณเดบียวกมันนมัตั้นสอนเราใหด้ตมัตั้งตาคอยความหวมังอมันเปฟีปี่ยมสยุข
และการปรากฏอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระเจด้ายลิที่งใหญส่และพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของเราพระเยซสูครลิสตร์ ถด้าคยุณไมส่ไดด้
กสาลมังตมัตั้งตาคอยวมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้น ตามพระวจนะของพระเจด้าคยุณกอ็ไมส่ไดด้รมับความรอดโดยพระคยุณเลย

เราทยุกคนไมส่เหอ็นพด้องตรงกมันในทยุกรายละเอบียดเกบีที่ยวกมับการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สอง แตส่ผสูด้เชสที่อทยุกคนเหอ็นพด้อง
ตรงกมันวส่าพระองคร์จะเสดอ็จมา-เพราะพระองคร์ตรมัสไวด้วส่า “เราไป...เราจะมาอบีก!”...และพระเยซสูทรงโกหกไมส่ไดด้ 
(ฮบ. 6:18; ทลิตมัส 1:2) เปาโลไดด้ตมัตั้งใจสมัที่งสอนครลิสเตบียนเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาแลด้วเกบีที่ยวกมับการรมับขซตั้นของค
รลิสตจมักร และดด้วยเหตยุนบีตั้พวกเขาจซงไมส่ไดด้อยสูส่ในความมสด พวกเขาอยสูส่ในความสวส่างเพราะวส่าเขาไดด้ตมัตั้งใจสอนพวก
เขาแลด้วในหลมักคสาสอนทบีที่แทด้จรลิงเกบีที่ยวกมับการเสดอ็จกลมับมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า

ขด้อ 5: “พวกทส่านทยุกคนเปป็นบยุตรทมัตั้งหลายแหส่งความสวส่าง และเปป็นบยุตรทมัตั้งหลายแหส่งกลางวมัน พวกเรา
ไมส่ไดด้เปป็นของกลางคสน หรสอของความมสด”

ผสูด้เชสที่อทยุกคนเปป็น “ลสูกทมัตั้งหลายของความสวส่าง...บยุตรทมัตั้งหลายของความสวส่าง” เราถสูกยด้ายเขด้ามาอยสูส่ใน
อาณาจมักรแหส่งพระบยุตรทบีที่รมักของพระเจด้าเมสที่อเราเชสที่อ (คส. 1:13) เราถสูกพาออกมาจากอาณาจมักรแหส่งความมสด
และถสูกพามาอยสูส่ในอาณาจมักรแหส่งความสวส่างแลด้ว และดด้วยเหตยุนบีตั้เราจซงเปป็นบยุตรทมัตั้งหลายของความสวส่าง

โดยสสานวนภาษาฮบีบรสูทมัที่วไป คน ๆ หนซที่งถสูกกลส่าววส่าเปป็นบยุตรคนหนซที่งของอลิทธลิพลใดกอ็ตามทบีที่ครอบครอง
อยุปนลิสมัยของคน ๆ นมัตั้น ยกตมัวอยส่างเชส่น “บยุตรของเบลบีอมัล” หมายความวส่าไรด้คส่า ในภาคพมันธสมัญญาใหมส่พระเยซสู



ตรมัสถซง “บยุตรแหส่งฟป้ารด้อง”, “บยุตรแหส่งการเปป็นขซตั้นจากตาย” ในทบีที่นบีตั้เปาโลกสาลมังกลส่าววส่าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เปป็น “บยุตร
ของความสวส่าง” กอ็ไมส่อาจอยสูส่ “ในความมสด” ไดด้ ความสวส่างเปป็นคสาพสูดเปรบียบเปรยโปรดของเปาโล-เขาใชด้มมัน
บส่อยครมัตั้ง (อส่านโรม 13:11-14; เอเฟซมัส 5:8-14; โคโลสบี 1:12,13) ยอหร์นผสูด้เปป็นทบีที่รมักใชด้คสาเดบียวกมันนบีตั้บส่อยครมัตั้งใน
ขส่าวประเสรลิฐทบีที่มบีชสที่อของเขา พระเยซสูทรงเรบียกพระองคร์เองวส่าความสวส่างของโลก (ยอหร์น 8:12)

ความสวส่างถสูกใชด้เพสที่อพรรณนาถซงความชอบธรรมและความจรลิงของพระเจด้าตามทบีที่ถสูกเปรบียบเทบียบกมับ
ความชมัที่วของพญามารและคสาโกหกนมัตั้นทบีที่มมันเปป็น ยอหร์น 3:19: “มนยุษยร์ไดด้รมักความมสดแทนทบีที่จะรมักความสวส่าง 
เพราะการกระทสาทมัตั้งหลายของพวกเขาชมัที่วรด้าย” ใน 1 ยอหร์น 1:5-7 เราอส่านวส่า “นบีที่จซงเปป็นขส่าวสารซซที่งพวกเรา
ไดด้ยลินจากพระองคร์ และประกาศแกส่พวกทส่าน คสอวส่าพระเจด้าทรงเปป็นความสวส่าง และในพระองคร์ไมส่มบีความมสด
เลย ถด้าพวกเรากลส่าววส่า พวกเรารส่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระองคร์ และดสาเนลินอยสูส่ในความมสด พวกเรากอ็พสูดมยุสา และ
ไมส่ไดด้กระทสาความจรลิง แตส่ถด้าพวกเราดสาเนลินอยสูส่ในความสวส่าง เหมสอนอยส่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวส่าง พวก
เรากอ็รส่วมสามมัคคบีธรรมซซที่งกมันและกมัน และพระโลหลิตของพระเยซสูครลิสตร์พระบยุตรของพระองคร์ กอ็ชสาระพวกเราใหด้
สะอาดจากบาปทมัตั้งสลิตั้น”

ผสูด้แตส่งเพลงสดยุดบีรด้องประกาศวส่า “พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นความสวส่างและเปป็นความรอดของขด้าพเจด้า”
(เพลงสดยุดบี 27:1) (อส่านยอหร์น 8:12 และ 2 โครลินธร์ 4:6 เชส่นกมัน) พระเยซสูทรงเปป็นความสวส่างนมัตั้นของโลก และ
คนเหลส่านมัตั้นทบีที่รสูด้จมักพระองคร์ในฐานะพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดและองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้ากอ็ไมส่ดสาเนลินชบีวลิตอยสูส่ในความมสดของ
โลกนบีตั้หรสอเดลินอยสูส่ในวลิถบีแหส่งความอธรรม พระองคร์ทรงเปป็นความสวส่างแหส่งชบีวลิตของเรา และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ
ทรงนสาผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายเขด้าสสูส่วลิถบีแหส่งการดสาเนลินชบีวลิตทบีที่ถสูกตด้อง

“ลสูกทมัตั้งหลายแหส่งกลางวมัน”-บยุตรทมัตั้งหลายแหส่งกลางวมัน-ถสูกใหด้กสาเนลิดโดยพระเจด้า ดด้วยเหตยุนบีตั้จซงเปป็นบยุตร
ทมัตั้งหลายของพระเจด้า และเปป็นบยุตรแหส่งการเปป็นขซตั้นจากตาย ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายเปป็นบยุตรแหส่งวมันขององคร์พระผสูด้เปป็น
เจด้าเชส่นกมัน-นมัที่นคสอ เราเปป็นสส่วนหนซที่งของวมันนมัตั้นเมสที่อเราจะกลมับมากมับพระองคร์เพสที่อพลิพากษาเหลส่าคนชมัที่วและเพสที่อ
ครอบครองกมับพระองคร์ในสมันตลิสยุข อส่านลสูกา 20:34-36, 2 เธสะโลนลิกา 1:7, โรม 8:18-24 และโคโลสบี 3:4

“พวกเราไมส่ไดด้เปป็นของกลางคสน หรสอของความมสด” จงหมายเหตยุวส่าเปาโลเปลบีที่ยนจากคสาสรรพนาม
บยุรยุษทบีที่สองเปป็นบยุรยุษทบีที่หนซที่ง พระคสาขด้อนบีตั้ขซตั้นตด้นดด้วย “พวกทส่าน” ซซที่งหมายถซงเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกา และ
ปปิดทด้ายดด้วย “พวกเรา” ซซที่งหมายถซงเปาโลและเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่นมัที่น อมันเปป็นการพลิสสูจนร์วส่าผสูด้เชสที่อทยุกคนเปป็นของครลิสต
จมักรเดบียวกมัน (กายเดบียวกมัน) และผสูด้เชสที่อทยุกคนจะไปในการรมับขซตั้น ไมส่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกกมันวส่าการรมับขซตั้นเพบียงบางสส่วน

กลางคสนเปป็นความมสด กลางวมันเปป็นความสวส่าง กลางคสนตรงขด้ามกมับกลางวมัน นบีที่เปป็นจรลิงเชส่นกมันใน
เขตแดนฝป่ายวลิญญาณ กลางคสนบส่งบอกถซงความมสดฝป่ายวลิญญาณ ความไมส่เชสที่อและความไมส่รสูด้ กลางวมันบส่งบอกถซง
ความสวส่าง ผสูด้เชสที่อทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้วทยุกคนถสูกยด้ายออกจากความมสดเขด้ามาอยสูส่ในความสวส่างแลด้ว ออกจากความ
ไมส่รสูด้ฝป่ายวลิญญาณเขด้ามาสสูส่ความจรลิงฝป่ายวลิญญาณแลด้ว ดมังนมัตั้นจซงไมส่มบีผสูด้เชสที่อคนใดเปป็นของกลางคสนหรสอของความมสด
เลย

ขด้อ 6: “เหตยุฉะนมัตั้นอยส่าใหด้พวกเราหลมับเหมสอนอยส่างคนอสที่นหลมับ แตส่ใหด้พวกเราเฝป้าระวมังและไมส่เมามาย”
พระคสาขด้อนบีตั้ขซตั้นตด้นดด้วย “เหตยุฉะนมัตั้น” (เนสที่องจากทบีที่มากส่อนเปป็นความจรลิง ทบีที่ตามมาจซงควรเปป็นความจรลิง



โดยอมัตโนมมัตลิ) ภาษากรบีกอส่านวส่า “เมสที่อเปป็นเชส่นนบีตั้” เปาโลใชด้คสากลส่าวเดบียวกมันนบีตั้ใน 2 เธสะโลนลิกา 2:15 เขาใชด้มมัน
แปดครมัตั้งในจดหมายฝากของเขาถซงชาวโรม และเขาใชด้มมันในคราวอสที่น ๆ ในงานเขบียนอสที่น ๆ ของเขา ความหมาย
ในทบีที่นบีตั้กอ็คสอ “ดมังนมัตั้น (เนสที่องจากเราถสูกยด้ายออกจากความมสดเขด้ามาสสูส่ความสวส่างแลด้ว) มมันจซงถสูกตรรกะและถสูกหลมัก
ปฏลิบมัตลิทบีที่เราไมส่ควรนอนหลมับเหมสอนพวกคนไมส่เชสที่อ และเราไมส่ควรเดลินในความมสดเหมสอนพวกเขา เราควรเฝป้า
ระวมังอยสูส่ทยุกเวลา-ตสที่นตมัวและไมส่เมามาย เราควรรอคอยและคาดหมายการเสดอ็จกลมับมาไดด้ทยุกเมสที่อของพระเยซสูเจด้า
ทมัตั้งหมดนบีตั้ควรเปป็นความจรลิง-เนสที่องจากเราเปป็นลสูกของกลางวมันมากกวส่าทบีที่จะเปป็นลสูกของกลางคสน”

ในโรม 13:11,12 เปาโลเตสอนสตลิวส่า “และนบีที่แหละ โดยทราบกาลสมมัยวส่า บมัดนบีตั้เปป็นเวลาทบีที่ควรจะตสที่น
จากการหลมับแลด้ว เพราะวส่าบมัดนบีตั้ความรอดของพวกเรากอ็ใกลด้กวส่าเมสที่อพวกเราไดด้รมับเชสที่อนมัตั้น กลางคสนลส่วงไปมาก
แลด้ว กลางวมันกอ็มาใกลด้แลด้ว เหตยุฉะนมัตั้นจงใหด้พวกเราถอดทลิตั้งการงานเหลส่านมัตั้นแหส่งความมสด และจงใหด้พวกเราสวม
เครสที่องอาวยุธแหส่งความสวส่าง”

ลสูกา 12:36,37: “และพวกทส่านเองจงเหมสอนคนทมัตั้งหลายทบีที่คอยรมับนายของตน เมสที่อนายจะกลมับมาจาก
งานสมรส เพสที่อเมสที่อนายมาและเคาะประตสูแลด้ว พวกเขาจะเปปิดใหด้นายทมันทบีไดด้ ผสูด้รมับใชด้เหลส่านมัตั้นกอ็ไดด้รมับพร ผสูด้ซซที่ง
นายเมสที่อเขามาจะพบวส่ากสาลมังคอยเฝป้าอยสูส่ เรากลส่าวความจรลิงแกส่ทส่านทมัตั้งหลายวส่า นายคนนมัตั้นจะคาดเอวของตนไวด้
และทสาใหด้ผสูด้รมับใชด้เหลส่านมัตั้นเอนกายลงรมับประทาน และจะออกมาและปรนนลิบมัตลิพวกเขา”

“ไมส่เมามาย” การไมส่เมามายเปป็นสลิที่งทบีที่ตรงขด้ามกมันอยส่างสลิตั้นเชลิงกมับการเมามาย เปาโลกสาลมังบอกเหลส่าผสูด้
เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาวส่าครลิสเตบียนทมัตั้งหลายควรตรงขด้ามกมันอยส่างสลิตั้นเชลิงกมับพวกคนไมส่เชสที่อ

ขด้อ 7: “เพราะวส่าคนทมัตั้งหลายทบีที่นอนหลมับกอ็นอนหลมับในเวลากลางคสน และคนทมัตั้งหลายทบีที่เมากอ็เมาใน
เวลากลางคสน”

เนสที่องจากผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายเปป็นบยุตรของกลางวมัน พวกเขาจซงควรตสที่นอยสูส่ทยุกเวลาและไมส่เมามาย คนเหลส่านมัตั้น
ทบีที่แสดงออกถซงสลิที่งทบีที่ตรงกมันขด้ามกอ็โฆษณาวส่าพวกเขาเปป็นบยุตรของกลางคสน-เหลส่าคนไมส่เชสที่อและลสูกของพระพลิโรธ 
ในสมมัยของเปาโล การทบีที่คน ๆ หนซที่งเมามายตอนกลางวมันกอ็เปป็นสลิที่งทบีที่แทบไมส่เคยไดด้ยลินเลย อส่านกลิจการ 2:15 
ถด้อยคสาเหลส่านบีตั้มองไปไกลเกลินกวส่านมัยสสาคมัญจรลิง ๆ ของ “ไมส่เมามาย” ในขด้อ 6 ในทบีที่นบีตั้การเมามายบส่งบอกถซง
สภาพของจลิตวลิญญาณดวงหนซที่งทบีที่หลงใหลและตกเปป็นทาสบาป และเปาโลเตสอนใหด้ระวมังการเชส่นนมัตั้น ในลสูกา 
21:34 พระเยซสูตรมัสวส่า “และจงระวมังตมัวพวกทส่านเองใหด้ดบี เกรงวส่าในเวลาใดใจของพวกทส่านจะลด้นไปดด้วยการดสที่ม
หรสอกลินเกลินขนาด และดด้วยความมซนเมา และดด้วยบรรดาความกมังวลแหส่งชบีวลิตนบีตั้ และวมันนมัตั้นจซงมาถซงพวกทส่านโดย
ไมส่ทมันรสูด้ตมัว”

ขด้อ 8: “แตส่จงใหด้พวกเรา ผสูด้ซซที่งเปป็นของกลางวมัน ไมส่เมามาย โดยสวมใสส่ทมับทรวงปป้องกมันอกแหส่งความ
เชสที่อและความรมัก และสสาหรมับหมวกเหลอ็ก ความหวมังแหส่งความรอด”

ในเอเฟซมัส 6:13-17 เปาโลใหด้ขด้อปฏลิบมัตลิเกสอบจะแบบเดบียวกมัน แตส่ในรายละเอบียดทบีที่มากกวส่า เขากสาลมังใหด้
ขด้อปฏลิบมัตลิเราในทบีที่นบีตั้วส่า “เนสที่องจากเราเหลส่าผสูด้เชสที่อเปป็นของกลางวมัน จซงเปป็นทบีที่เขด้าใจวส่าเราจะตด้องเฝป้าระวมังและพรด้อม
อยสูส่ทยุกเวลา เราจะตด้องสวมทมับทรวงแหส่งความเชสที่อและความรมัก-และสสาหรมับหมวกเหลอ็กเราจะตด้องสวมความ
หวมังแหส่งความรอด”



เหลส่าทหารทบีที่ดบียส่อมตสที่นตมัวเสมอเมสที่อเรลิที่มรยุส่งสาง ถด้าทหารคนใดนอนและพมักผส่อนในระหวส่างชมัที่วโมงเหลส่า
นมัตั้นแหส่งความมสด เขากอ็พรด้อมทบีที่จะตสที่นและพรด้อมยสนเมสที่อเรลิที่มรยุส่งสาง ในทางกลมับกมัน ถด้าเขาใชด้เวลาตอนกลางคสนไป
กมับการเมามายและการกลินดสที่มรสที่นเรลิง เขากอ็ไมส่ตสที่นตมัวเมสที่อไดด้ยลินเสบียงแตรปลยุก เครสที่องอาวยุธของเขากอ็ไมส่พรด้อม-และ
เขาเขด้าสสูส่การสสูด้รบโดยไมส่ไดด้เตรบียมตมัว

เปาโลมบีหลายเรสที่องทบีที่จะกลส่าวเกบีที่ยวกมับการเปป็นทหารทบีที่ดบีเพสที่อพระเยซสูครลิสตร์เจด้า ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายอยสูส่ใน
กองทมัพทบีที่ยลิที่งใหญส่ทบีที่สยุดเทส่าทบีที่แผส่นดลินโลกหรสอสวรรคร์เคยรสูด้จมัก-กองทมัพขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า เราถสูกบมัญชาใหด้สวม
ยยุทธภมัณฑร์ทมัตั้งสลิตั้นของพระเจด้าและตสที่นตมัวและขยมันขมันแขอ็งตลอดเวลา ภายใตด้ทยุกสภาพการณร์ ตามทบีที่โรม 13:12,13
กลส่าว เราจะตด้องถอดทลิตั้งเสสตั้อผด้าอมันนส่าละอายแหส่งความมสดและกลางคสน และสวมยยุทธภมัณฑร์แหส่งความสวส่าง เรา
จะตด้องเดลินในกลางวมัน-และเราจะตด้องระวมังวส่าเราเดลินอยส่างไร เราจะตด้องตสที่นตมัวและดสาเนลินดด้วยความสงส่างามใหด้
สมกมับพระครลิสตร์ผสูด้ซซที่งเราเปป็นตมัวแทนและทบีที่เรารมับใชด้อยสูส่ในกองทมัพของพระองคร์

เปาโลนสาเสนอทมับทรวงและหมวกเหลอ็กวส่าเปป็นสองชลิตั้นหลมักแหส่งยยุทธภมัณฑร์ในการตมัตั้งรมับของเราเพราะวส่า
พวกมมันปกปป้องสส่วนทบีที่สสาคมัญทบีที่สยุดของรส่างกาย ทมับทรวงแหส่งความเชสที่อและความรมักปกปป้องหมัวใจ ศสูนยร์กลางแหส่ง
ชบีวลิต สลิที่งตส่าง ๆ แหส่งชบีวลิตลด้วนออกมาจากใจ และ “ความเชสที่อและความรมัก” ปกตลิแลด้วกอ็ถสูกมอบหมายใหด้ปกปป้อง
สส่วนนบีตั้จากลสูกศรของผสูด้ชมัที่วรด้ายนมัตั้น

หมวกเหลอ็กของผสูด้เชสที่อคสอความหวมังแหส่งความรอด ในทบีที่นบีตั้เปาโลยกคสาพสูดจากอลิสยาหร์ 59:17: “เพราะ
พระองคร์ (พระเยโฮวาหร์) ทรงสวมความชอบธรรมเปป็นทมับทรวง และหมวกเหลอ็กแหส่งความรอดอยสูส่บนพระเศบียร
ของพระองคร์ และพระองคร์ทรงสวมฉลองพระองคร์แหส่งการแกด้แคด้นเปป็นเครสที่องคลยุมพระกาย และทรงสวม
พระองคร์ดด้วยความกระตสอรสอรด้นเปป็นเสสตั้อคลยุม” (ในขด้อความทบีที่ยกมาจากภาคพมันธสมัญญาเดลิมนบีตั้ พระเยโฮวาหร์
พระเจด้ากสาลมังเตรบียมตมัวทบีที่จะตส่อสสูด้เพสที่อประชากรของพระองคร์)

จงสมังเกตการรวมกมันแหส่งพระคยุณทมัตั้งหลายชยุดโปรดของเปาโล-สามสหายทบีที่เรารสูด้จมักดบีแหส่งความเชสที่อ 
ความหวมังและความรมัก (ดสู บททบีที่ 1:3)-แตส่สลิที่งทบีที่ยลิที่งใหญส่ทบีที่สยุดในทมัตั้งสามนบีตั้คสอความรมัก (1 คร. 13:13)

ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่ประดมับกายตามรสูปแบบฝป่ายวลิญญาณนบีตั้จะไมส่มบีวมันพส่ายแพด้ตส่อศรเพลลิงของพญามาร 
เพราะวส่าพระองคร์ผสูด้ทรงชส่วยใหด้รอดกอ็ทรงพลิทมักษร์รมักษาเชส่นกมัน พระองคร์ทรงสมัญญาทางหนบีไวด้แลด้ว พระองคร์ทรง
สมัญญาชมัยชนะในทด้ายทบีที่สยุดไวด้แลด้ว จงตมัตั้งใจศซกษาคด้นควด้า 1 โครลินธร์ 10:13, 1 ยอหร์น 4:4 และโรม 8:35-39 ถด้า
คยุณกสาลมังดสาเนลินชบีวลิตทบีที่พส่ายแพด้ในฐานะผสูด้เชสที่อ มมันกอ็เปป็นความผลิดของคยุณเอง เพราะวส่ามมันเปป็นความพอพระทมัย
ของพระเจด้าทบีที่จะประทานชมัยชนะแบบเบอ็ดเสรอ็จแกส่ลสูกทยุกคนของพระองคร์ พระเจด้าไมส่ทรงเหอ็นแกส่หนด้าผสูด้ใดเลย 
(รม. 2:11) และสลิที่งใดทบีที่พระองคร์ทรงกระทสาเพสที่อลสูกคนหนซที่งของพระองคร์ พระองคร์กอ็จะทรงกระทสาเพสที่อลสูกทยุกคน
หากพวกเขาจะเพบียงยอมใหด้พระองคร์กระทสา ผสูด้เชสที่อจสานวนมากกสาลมังดสที่มดที่สากมับสลิที่งดบีทบีที่สยุดอมันดมับสองเทส่านมัตั้นใน
อาณาจมักรฝป่ายวลิญญาณ ในเมสที่อมมันเปป็นทบีที่ชอบพระทมัยพระเจด้าทบีที่จะประทานชบีวลิตอมันบรลิบสูรณร์แกส่พวกเขา ผสูด้แตส่ง
เพลงสดยุดบีพรรณนามมันเชส่นนบีตั้: “พระองคร์จะมลิไดด้ทรงหวงของดบีอมันใดไวด้เลยจากคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ดสาเนลินอยส่างเทบีที่ยง
ธรรม” (เพลงสดยุดบี 84:11 วรรคหลมัง)

ครนิสตจอักรจะไมม่เขผู้าสผม่ความททุกขข์ลนาบากนอัขึ้น



ขด้อ 9: “เพราะวส่าพระเจด้าไมส่ไดด้ทรงกสาหนดพวกเราไวด้สสาหรมับพระอาชญา แตส่สสาหรมับใหด้ไดด้รมับความรอด
โดยพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา”

มบีคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เชสที่อในหลมักคสาสอนเรสที่อง “กส่อนยยุคพมันปฟีนลิยม”-ความเชสที่อทบีที่วส่าการรมับขซตั้นจะเกลิดขซตั้นกส่อน
ความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้น มบีคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เชสที่อวส่าการรมับขซตั้นจะเกลิดขซตั้นในตอนกลางของยยุคความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้น อมัน
เปป็นการสอนวส่าครลิสตจมักรจะเขด้าสสูส่ชส่วงครซที่งแรกของความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้น กระนมัตั้นยมังมบีคนอสที่น ๆ อบีกทบีที่เชสที่อและสอน
วส่าการรมับขซตั้นจะเกลิดขซตั้นหลมังจากความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้น และดมังนมัตั้นครลิสตจมักรจซงจะเขด้าสสูส่ยยุคความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้น
ทมัตั้งหมด

อยส่าถสูกหลอกโดยพวกครสูสอนผลิดทบีที่สนมับสนยุนการรมับขซตั้นกลางความทยุกขร์ลสาบากหรสอหลมังความทยุกขร์
ลสาบาก พระเยซสูเจด้าจะทรงรมับเจด้าสาวของพระองคร์ออกไปจากแผส่นดลินโลกนบีตั้กส่อนการปรากฏตมัวของปฏลิปปักษร์ตส่อ
พระครลิสตร์ ตามทบีที่เราจะเหอ็นอยส่างชมัดเจนในจดหมายฝากฉบมับทบีที่สองถซงชาวเธสะโลนลิกา ในทบีที่นบีตั้เปาโลรมับประกมัน
เหลส่าผสูด้เชสที่อวส่าพระเจด้าไมส่ไดด้ทรงกสาหนดใหด้ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายตด้องเจอกมับพระพลิโรธ-คสาวส่าพระพลิโรธตามทบีที่ถสูกใชด้ในพระ
คสาขด้อนบีตั้ชบีตั้ไปยมังยยุคความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้น เวลานมัตั้นเมสที่อปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้นจะครอบครอง

ยอหร์นผสูด้เปป็นทบีที่รมักเพลิที่มคสาวส่า “เอเมน” เขด้ากมับความจรลิงนบีตั้ในวลิวรณร์ 3:10: “เพราะวส่าเจด้าไดด้รมักษาคสาแหส่ง
ความอดทนของเรา เรากอ็จะรมักษาเจด้าใหด้พด้นจากโมงยามแหส่งการทดลองนมัตั้นดด้วย ซซที่งจะบมังเกลิดขซตั้นแกส่คนทมัที่วทมัตั้ง
โลก เพสที่อจะลองดสูคนทมัตั้งหลายทบีที่อาศมัยอยสูส่บนแผส่นดลินโลก”

ไมส่มบีนตั้สาทส่วมสมักหยดตกลงมาจนกระทมัที่งโนอาหร์และครอบครมัวของเขาเขด้าไปในนาวานมัตั้นแลด้วและพระเจด้า
ทรงขมังพวกเขาไวด้ขด้างใน แนส่นอนวส่าพระเจด้าไมส่ไดด้ทรงรมักโนอาหร์มากไปกวส่าทบีที่พระองคร์ทรงรมักครลิสตจมักรพมันธ
สมัญญาใหมส่-เจด้าสาวของพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์! ไมส่มบีไฟและกสามะถมันสมักประกายเดบียวรส่วงลง
มาบนเมสองโสโดมและเมสองโกโมราหร์จนกระทมัที่งโลทอยสูส่ปลอดภมัยนอกเมสองนมัตั้นแลด้ว ในบททบีที่สลิบเกด้าของปฐมกาล
เราเรบียนรสูด้วส่าหลมังจากทบีที่พระเจด้าทรงใหด้คสาเตสอนอมันนส่ากลมัว โลทกอ็ใชด้เวลาคสนนมัตั้นและเชด้าวมันถมัดมาในเมสองโสโดม 
สยุดทด้ายแลด้ว เหลส่าผสูด้สสที่อสารของพระเจด้ากอ็พาโลท ภรรยาของเขา และบยุตรสาวสองคนของเขาไป และพาพวกเขา
ไปอยสูส่นอกเมสองนมัตั้นจรลิง ๆ โดยกลส่าววส่าพระเจด้าไมส่อาจสส่งการพลิพากษามาบนเมสองนมัตั้นไดด้จนกวส่าโลทปลอดภมัยแลด้ว

2 เปโตร 2:7 บอกเราวส่าโลทเปป็นคนชอบธรรม ซซที่งเปป็นทยุกขร์รด้อนใจเพราะการประพฤตลิอมันโสโครกของ
เมสองโสโดม มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วส่าเขาไดด้มบีใจหมันกลมับ-เขาไดด้ทสาบาปอยส่างรด้ายแรง-แตส่ถซงกระนมัตั้น ไมส่มบีไฟและ
กสามะถมันสมักประกายเดบียวแตะตด้องเมสองโสโดมจนกระทมัที่งโลทปลอดภมัยนอกเมสองนมัตั้นแลด้ว ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้
นมัตั้นจะไมส่ปรากฏตมัว ความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้นจะไมส่เรลิที่มตด้น จนกวส่าครลิสตจมักรนมัที่งทบีที่งานเลบีตั้ยงสมรสนมัตั้นในทด้องฟป้าแลด้ว 
เมสที่อความทยุกขร์ลสาบากใหญส่ยลิที่งนมัตั้นมาถซง เจด้าสาว (ครลิสตจมักร) นมัตั้นจะมบีทบีที่นมัที่งตลิดขอบสนามกมับพระเยซสูในทด้องฟป้า!

คสากลส่าวทบีที่วส่า “แตส่สสาหรมับใหด้ไดด้รมับความรอด” ไมส่ไดด้หมายความวส่าสยุดทด้ายแลด้วเราจะถสูกไถส่ในทบีที่สยุด ชมัที่ว
ขณะนมัตั้นทบีที่เราเชสที่อ เรากอ็ถสูกไถส่อยส่างเตอ็มเปฟีปี่ยม เราไดด้รมับความรอดอยส่างเตอ็มเปฟีปี่ยม เราเปป็นลสูกคนหนซที่งของพระเจด้า-
แตส่มมันหมายความวส่า “พระองคร์ผสูด้ทรงตมัตั้งตด้นการดบีไวด้ในพวกเราแลด้ว ทรงฤทธลิธสามารถและจะทรงกระทสาการดบี
นมัตั้น” จนกวส่าเราถสูกทสาใหด้เปป็นเหมสอนพระฉายของ “พระบยุตรทบีที่รมักของพระองคร์” (รม. 8:29) ความรอดของเรา
จะครบถด้วนและสมบสูรณร์เมสที่อเรา “เหอ็นพระองคร์อยส่างทบีที่พระองคร์ทรงเปป็น” (1 ยอหร์น 3:1-3)



ความรอดในภาคพมันธสมัญญาใหมส่รวมถซงประโยชนร์ทยุกประการและพระพรทยุกอยส่างแหส่งขส่าวประเสรลิฐ 
พระเจด้าทรงเปป็นความรอดของเรา และในพระองคร์เราถสอครองการไถส่-บาปทมัตั้งหลายไดด้รมับการยกโทษและถสูกลสม
แลด้ว เราถสูกรมับประกมันการชส่วยใหด้พด้นจากโลก เนสตั้อหนมัง และพญามาร จากความตาย นรกและหลยุมศพ เรารสูด้วส่า
เราจะถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นเหมสอนพระองคร์ เพราะวส่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยสูส่ เรากอ็จะมบีชบีวลิตอยสูส่เชส่นกมัน ความรอด
รมับประกมันการสสาเรอ็จจรลิงของพระสมัญญาทยุกขด้อทบีที่พระเยซสูทรงใหด้ไวด้-ซซที่งทมัตั้งหมดนมัตั้นพระองคร์ทรงมบีสลิทธลิธทบีที่จะ
ประทานใหด้เพราะวส่าพระองคร์ไดด้ทรงชสาระราคาแหส่งการไถส่เตอ็มจสานวนแลด้ว พระองคร์ทรงทสาใหด้สสาเรอ็จตามพระทมัย
และความบรลิสยุทธลิธของพระเจด้าแลด้วและทรงยสนอยสูส่วมันนบีตั้เพสที่อกลส่าวยอมรมับเราตส่อพระบลิดาผสูด้สถลิตในสวรรคร์ พระองคร์
ทรงเปป็นผสูด้นมัตั้นทบีที่จะรมับประกมันวส่าเราไปถซงทบีที่อาศมัยในสวรรคร์ของเราอยส่างปลอดภมัย พระองคร์จะไมส่มบีวมันละเราหรสอ
ทอดทลิตั้งเราเลย จนเราสามารถกลส่าวดด้วยใจกลด้าไดด้วส่า “องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นพระผสูด้ชส่วยของขด้าพเจด้า และ
ขด้าพเจด้าจะไมส่กลมัววส่ามนยุษยร์จะทสาอะไรแกส่ขด้าพเจด้า’” เรากลส่าวไดด้วส่า “ในพระองคร์เราเปป็นมากกวส่าเหลส่าผสูด้พลิชลิต! 
เราจะมบีชมัยชนะ เพราะวส่าพระองคร์ผสูด้ทรงอยสูส่ในเราทรงเปป็นใหญส่กวส่าผสูด้นมัตั้นทบีที่อยสูส่ในโลก” พระครลิสตร์ผสูด้ประทมับอยสูส่ใน
ใจของผสูด้เชสที่อทยุกคนทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้วทรงฤทธลิธสามารถทบีที่จะรมักษาสลิที่งซซที่งเราไดด้มอบไวด้กมับพระองคร์จนถซงวมันนมัตั้นไดด้

“พระเจด้าไมส่ไดด้ทรงกสาหนดพวกเราไวด้สสาหรมับพระอาชญา แตส่สสาหรมับใหด้ไดด้รมับความรอด…” ในทบีที่นบีตั้เปาโล
ใหด้ภาพความตรงขด้ามกมันระหวส่างความกรลิตั้วและการพลิพากษาอมันชอบธรรมของพระเจด้าทบีที่มบีตส่อเหลส่าคนชมัที่ว กมับ
ความรอดอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีทบีที่จะถสูกเปปิดเผยในความเตอ็มเปฟีปี่ยมของมมันในการรมับขซตั้น เมสที่อผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายจะรมับ
รส่างกายทบีที่มบีสงส่าราศบีและไมส่รสูด้เปฟปี่อยเนส่าเหมสอนพระกายทบีที่เปป็นขซตั้นจากตายขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า ใน 1 ยอหร์น 4:8 
เราเรบียนรสูด้วส่าพระเจด้าทรงเปป็นความรมัก แตส่ในฮบีบรสู 12:29 เราถสูกรมับประกมันวส่าพระเจด้าทรงเปป็นเพลลิงทบีที่เผาผลาญ 
เรารสูด้วส่ามมันไมส่ใชส่นตั้สาพระทมัยของพระเจด้าทบีที่ผสูด้ใดควรพลินาศ แตส่ทบีที่ทยุกคนควรมาถซงการกลมับใจใหมส่-กระนมัตั้นผสูด้แตส่งเพลง
สดยุดบีกอ็บอกเราอยส่างชมัดเจนวส่า “พระเจด้าพระพลิโรธตส่อคนชมัที่วทยุกวมัน” (สดด. 7:11) “คนชมัที่วจะถสูกหมันเขด้าไปในนรก 
และประชาชาตลิทมัตั้งมวลทบีที่ลสมพระเจด้า” (สดด. 9:17) ในโรม 2:5,6 เปาโลกลส่าววส่า “แตส่หลมังจากความแขอ็ง
กระดด้างและใจซซที่งไมส่สสานซกผลิดของทส่านไดด้สที่สาสมพระพลิโรธใหด้แกส่ตมัวเองสสาหรมับวมันแหส่งพระพลิโรธและการเปปิดเผย
แหส่งการพลิพากษาอมันชอบธรรมของพระเจด้านมัตั้น ผสูด้ซซที่งจะประทานแกส่ทยุกคนตามบรรดาการกระทสาของเขา” 
พระเจด้าทรงเปป็นความรมัก พระเจด้าทรงชอบธรรม พระเจด้าทรงอดทนนาน-แตส่พระเจด้าจะทรงพลิพากษาเหลส่าคนชมัที่ว
เชส่นกมัน!

“แตส่พระเจด้าทรงสสาแดงความรมักของพระองคร์แกส่เราทมัตั้งหลาย คสอขณะทบีที่พวกเรายมังเปป็นคนบาปอยสูส่นมัตั้น 
พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพสที่อพวกเรา แลด้วยลิที่งกวส่านมัตั้น บมัดนบีตั้เมสที่อถสูกนมับวส่าชอบธรรมแลด้วโดยพระโลหลิตของ
พระองคร์ พวกเราจะรอดจากพระพลิโรธโดยทางพระองคร์ เพราะวส่าถด้าขณะทบีที่พวกเรายมังเปป็นศมัตรสูกมัน พวกเราไดด้
ถสูกทสาใหด้กลมับคสนดบีกมันกมับพระเจด้าโดยการสลิตั้นพระชนมร์ของพระบยุตรของพระองคร์ ยลิที่งกวส่านมัตั้นอบีกเมสที่อไดด้ถสูกทสาใหด้
กลมับคสนดบีแลด้ว พวกเรากอ็จะรอดโดยพระชนมร์ชบีพของพระองคร์ และไมส่ใชส่อยส่างนบีตั้เทส่านมัตั้น แตส่เราทมัตั้งหลายยมังปฟีตลิ
ยลินดบีในพระเจด้าโดยทางพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเราดด้วย ซซที่งโดยทางพระองคร์นมัตั้นบมัดนบีตั้พวกเราจซง
ไดด้รมับการไถส่โทษ” (รม. 5:8-11)

เมสที่อพระโลหลิตประเสรลิฐของพระเยซสูถสูกทาทบีที่ใจของเราโดยความเชสที่อ การไถส่กอ็เปป็นผลลมัพธร์ พระโลหลิต



ของพระองคร์ใหด้การรมับประกมันแกส่เราเรสที่องความโปรดปรานของพระเจด้าแทนความกรลิตั้วของพระองคร์ ครลิสเตบียน
เกรงกลมัวพระเจด้า (“ความยสาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นทบีที่เรลิที่มตด้นของสตลิปปัญญา” -เพลงสดยุดบี 111:10) … แตส่ไมส่ใชส่วส่า
เรากลมัวทบีที่จะพบกมับพระองคร์ เพราะเรารสูด้วส่าเราถสูกปกคลยุมโดยพระโลหลิตประเสรลิฐทบีที่ชสาระใหด้สะอาดจากบาปทมัตั้ง
สลิตั้นแลด้ว เปาโลกลส่าวไดด้วส่า “ขด้าพเจด้ารสูด้จมักพระองคร์ทบีที่ขด้าพเจด้าเชสที่อแลด้ว และขด้าพเจด้าเชสที่อมมัที่นคงวส่าพระองคร์ทรง
สามารถทบีที่จะรมักษาสลิที่งซซที่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กมับพระองคร์จนถซงวมันนมัตั้น” (2 ทธ. 1:12) จงตมัตั้งใจศซกษาคด้นควด้าโรม 
8:31-39 ถด้อยคสาประเสรลิฐเหลส่านบีตั้นสามาซซที่งการรมับประกมัน ความหวมัง-และเสถบียรภาพทบีที่กส่อใหด้เกลิดความชสที่นบานอมัน
เหลสอจะกลส่าวไดด้และเปฟีปี่ยมดด้วยสงส่าราศบี

ขด้อ 9 ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคสาทบีที่วส่า “โดยพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” ความรอดเปป็นของ
องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า-ใชส่แลด้วครมับ ความรอดคสอพระเยซสูครลิสตร์เจด้า ผสูด้ไดด้ทรงรมักเราและทรงเตอ็มพระทมัยประทาน
พระองคร์เองเพสที่อเรา พระองคร์ไดด้เสดอ็จมามลิใชส่เพสที่อรมับการปรนนลิบมัตลิ แตส่เพสที่อจะปรนนลิบมัตลิ และเพสที่อประทานชบีวลิต
ของพระองคร์เปป็นคส่าไถส่สสาหรมับคนเปป็นอมันมาก “และไมส่มบีความรอดในผสูด้อสที่นเลย ดด้วยวส่าไมส่มบีนามอสที่นใดใตด้ฟป้าสวรรคร์
ทบีที่ประทานใหด้ในทส่ามกลางผสูด้คน ซซที่งโดยนามนมัตั้นพวกเราตด้องรมับความรอด”” (กลิจการ 4:12) พระเยซสูตรมัสวส่า “เรา
เปป็นประตสูนมัตั้น ถด้าผสูด้ใดเขด้าไปโดยทางเรา ผสูด้นมัตั้นจะรอด” (ยอหร์น 10:9 วรรคตด้น) พระองคร์ตรมัสแกส่โธมมัสวส่า “เรา
เปป็นทางนมัตั้น ความจรลิงนมัตั้น และชบีวลิตนมัตั้น ไมส่มบีผสูด้ใดมาถซงพระบลิดาไดด้ยกเวด้นมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6)

“และนบีที่แหละเปป็นพยานหลมักฐานนมัตั้นวส่า พระเจด้าไดด้โปรดประทานชบีวลิตนลิรมันดรร์แกส่พวกเรา และชบีวลิตนบีตั้มบี
อยสูส่ในพระบยุตรของพระองคร์ ผสูด้ทบีที่มบีพระบยุตรกอ็มบีชบีวลิต และผสูด้ทบีที่ไมส่มบีพระบยุตรของพระเจด้ากอ็ไมส่มบีชบีวลิต” (1 ยอหร์น 
5:11,12) “พระครลิสตร์ผสูด้ทรงสถลิตอยสูส่ในพวกทส่าน อมันเปป็นทบีที่หวมังแหส่งสงส่าราศบี” (คส. 1:27)

ถด้าคยุณยมังไมส่ไดด้ตด้อนรมับพระเยซสูครลิสตร์เจด้า จงตด้อนรมับพระองคร์เดบีดี๋ยวนบีตั้ใหด้เปป็นพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดสส่วนตมัวของ
คยุณ พระองคร์จะทรงชส่วยคยุณใหด้รอด และคยุณจะทราบเรสที่องนบีตั้!

ขด้อ 10: “ผสูด้ไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพสที่อพวกเรา เพสที่อทบีที่วส่า ไมส่วส่าพวกเราจะตสที่นอยสูส่หรสอจะหลมับ พวกเราจะไดด้มบี
ชบีวลิตอยสูส่ดด้วยกมันกมับพระองคร์”

การสลิตั้นพระชนมร์ของพระเยซสูคสอ เหตยุจสาเปป็น เพสที่อทบีที่เราจะไดด้รมับการไถส่ เราถสูกไถส่โดยทางพระโลหลิตทบีที่หลมัที่ง
รลินของพระองคร์ พระเยซสูไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์บนกางเขนนมัตั้นเพสที่อชส่วยจลิตวลิญญาณทมัตั้งหลาย ในการเสดอ็จมาครมัตั้งแรก
ของพระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงชสาระหนบีตั้บาปนมัตั้นเตอ็มจสานวนแลด้ว อยส่างไรกอ็ตาม การเสดอ็จมาครมัตั้งแรกของพระเยซสู 
(กางเขนนมัตั้น) เรบียกรด้องใหด้มบีการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สอง (การรมับขซตั้น) ความรอดของเราจะครบบรลิบสูรณร์เมสที่อเราเหอ็นพระ
เยซสู บรรดาผสูด้ชอบธรรมทบีที่ตายไปแลด้วกสาลมังพมักผส่อนอยสูส่ตอนนบีตั้ในเมสองบรมสยุขเกษม-พวกเขามบีสตลิรมับรสูด้ พวกเขารสูด้วส่า
กสาลมังเกลิดอะไรขซตั้นรอบตมัวพกเขา และพวกเขาชสที่นชมยลินดบี: “มบีความปฟีตลิยลินดบีตส่อหนด้าพวกทสูตสวรรคร์ของพระเจด้า 
เพราะคนบาปคนเดบียวทบีที่กลมับใจเสบียใหมส่” (ลสูกา 15:10)

โมเสสและเอลบียาหร์ไดด้ลงมาในกายหนซที่งยมังภสูเขาแหส่งการจสาแลงพระกาย แตส่กายนมัตั้น-ไมส่วส่ามมันจะเปป็นรสูป
แบบใดกอ็ตาม-ทบีที่ผสูด้ชอบธรรมมบีอยสูส่ตอนนบีตั้ในเมสองบรมสยุขเกษมไมส่ใชส่รส่างกายทบีที่เราจะมบีและทบีที่เราจะอาศมัยอยสูส่ในนมัตั้น
ไปตลอดชมัที่วนลิจนลิรมันดรร์

“พวกทส่านทบีที่รมัก บมัดนบีตั้พวกเราเปป็นบยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้า และยมังไมส่ปรากฏวส่าตส่อไปเบสตั้องหนด้าพวกเรา



จะเปป็นอยส่างไร แตส่พวกเราทราบวส่าเมสที่อพระองคร์จะทรงปรากฏนมัตั้น พวกเราจะเปป็นเหมสอนพระองคร์ เพราะวส่า
พวกเราจะเหอ็นพระองคร์เหมสอนอยส่างทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นอยสูส่นมัตั้น” (1 ยอหร์น 3:2) “...พระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก 
แลด้วภายหลมังคนทมัตั้งหลายทบีที่เปป็นของพระครลิสตร์ในการเสดอ็จมาของพระองคร์” (1 คร. 15:23) คสากลส่าวอมันนส่าตสตั้น
ตมันของเปาโล “พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพสที่อพวกเรา…เพสที่อทบีที่วส่าพวกเราจะไดด้มบีชบีวลิตอยสูส่ดด้วยกมันกมับพระองคร์”
สรยุปรวมหลมักคสาสอนทมัตั้งหมดเรสที่องการไถส่โดยการสลิตั้นพระชนมร์และการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระเยซสูและ
ครอบคลยุมขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าเราจะอาศมัยอยสูส่กมับพระองคร์ในทบีที่ ๆ พระองคร์ทรงอยสูส่ไปตลอดชมัที่วนลิรมันดรร์กาล จงตมัตั้งใจ
ศซกษาโรม 3:21-26; 4:25; 5:2; 8:1-4; กท. 2:10-21; 3:9-14; 2 คร. 5:14; 1 ธส. 4:13-18; 1 คร. 15:51-57; 
1 ยอหร์น 3:1-3

เปาโลเทศนาการลบมลทลินและความรอดจากบาปโดยความเชสที่ออมันเรบียบงส่ายในพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้น
แลด้วของพระเยซสูครลิสตร์เจด้า เขาเทศนาวส่าเมสที่อคน ๆ หนซที่งเชสที่อ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธกอ็เสดอ็จเขด้ามาในใจนมัตั้นโดยรด้อง
วส่า “อมับบา พระบลิดา” ซซที่งบส่งบอกถซงความเปป็นบยุตร เขาเทศนาการรส่วมสนลิททบีที่คงทนของเรากมับพระครลิสตร์ในชบีวลิต
ฝป่ายสวรรคร์ทบีที่เปป็นขซตั้นแลด้วของพระองคร์ อมันเปป็นทบีที่ซซที่งบมัดนบีตั้พระองคร์ประทมับอยสูส่ ณ เบสตั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจด้า
พระบลิดา โดยทสาการวลิงวอนเผสที่อเรา (1 ทธ. 2:5)

ขด้อ 10 ปปิดทด้ายวส่า: “...เพสที่อทบีที่วส่า ไมส่วส่าพวกเราจะตสที่นอยสูส่หรสอจะหลมับ พวกเราจะไดด้มบีชบีวลิตอยสูส่ดด้วยกมันกมับ
พระองคร์” ความหมายกอ็คสอ “จะอยสูส่หรสอตาย ตสที่นหรสอหลมับ-เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมา เราจะไปพบกมับพระองคร์ในหมสูส่
เมฆในฟป้าอากาศ และดมังนมัตั้นเราจะอยสูส่กมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของเราเสมอไป” การสลิตั้นพระชนมร์ของพระเยซสูบน
กางเขนนมัตั้นรมับประกมันชบีวลิตนลิรมันดรร์ทบีที่ปราศจากความตายสสาหรมับผสูด้เชสที่อทยุกคน

ในโรม 14:8,9 เปาโลกลส่าววส่า: “ดด้วยวส่าไมส่วส่าพวกเรามบีชบีวลิตอยสูส่ พวกเรากอ็มบีชบีวลิตอยสูส่เพสที่อองคร์พระผสูด้เปป็น
เจด้า และไมส่วส่าพวกเราตาย พวกเรากอ็ตายเพสที่อองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า เหตยุฉะนมัตั้นไมส่วส่าพวกเรามบีชบีวลิตอยสูส่หรสอตายไป
กอ็ตาม พวกเรากอ็เปป็นขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า เพราะเหตยุนบีตั้เองพระครลิสตร์จซงทมัตั้งไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์ และไดด้ทรงเปป็น
ขซตั้นมา และไดด้ทรงกลมับคสนพระชนมร์อบีก เพสที่อพระองคร์จะทรงเปป็นองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของทมัตั้งคนตายและคนเปป็น” 
พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์เพสที่อเรา เพสที่อทบีที่เราซซที่งตด้อนรมับพระองคร์แลด้วจะมบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ในการรส่วมสนลิทฝป่าย
วลิญญาณกมับพระองคร์ ผสูด้ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่ ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายเปป็นอวมัยวะแหส่งพระกายของ
พระองคร์ ดมังนมัตั้น ตราบใดทบีที่ศบีรษะมบีชบีวลิตอยสูส่ เรากอ็จะมบีชบีวลิตอยสูส่ และเรารสูด้วส่าพระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยสูส่เพสที่อทบีที่จะไมส่ตาย
อบีกเลย!

พระเยซสูตรมัสแกส่เหลส่าสาวกของพระองคร์วส่า “เราไดด้มาเพสที่อเขาทมัตั้งหลายจะไดด้ชบีวลิต...เราเปป็นอาหารทบีที่ดสารง
ชบีวลิตซซที่งไดด้ลงมาจากสวรรคร์ ถด้าผสูด้ใดกลินอาหารนบีตั้ ผสูด้นมัตั้นจะมบีชบีวลิตอยสูส่ตลอดไป และอาหารทบีที่เราจะใหด้นมัตั้นคสอเนสตั้อหนมัง
ของเรา ซซที่งเราจะใหด้เพสที่อเปป็นชบีวลิตของโลก” (ยอหร์น 10:10; 6:51)

หลยุมศพรมัตั้งพระองคร์ไวด้ไมส่ไดด้ พระองคร์ไดด้ทรงสลิตั้นพระชนมร์ แตส่วมันทบีที่สามพระองคร์ไดด้ทรงเปป็นขซตั้น และ
พระองคร์ทรงพระชนมร์อยสูส่ ณ เบสตั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดา ความตายแตะตด้องพระองคร์ไมส่ไดด้ อส่านโรม
6:9,10 พวกเราทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้วกอ็ถสูกรวมเปป็นหนซที่งเดบียวกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า-เราเปป็นกายเดบียวกมัน เราเขด้าสสูส่พระ
กายนมัตั้นผส่านทางบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ เราทยุกคนถสูกใหด้บมัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวเขด้าสสูส่



กายเดบียว (1 คร. 12:13) เพราะวส่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยสูส่ เรากอ็จะมบีชบีวลิตอยสูส่เชส่นกมัน เราอยสูส่ในพระครลิสตร์ใน
พระเจด้า (รม. 8:1; คส. 3:3)

ยารอักษาแบบรอับประกอันสนาหรอับการมทใจหอันกลอับ
ในขด้อพระคสาตส่อไปนบีตั้เรามบียาทบีที่เปาโลจส่ายใหด้สสาหรมับรมักษาการมบีใจหมันกลมับแบบหายดบีรด้อยเปอรร์เซอ็นตร์ ผสูด้

เชสที่อคนใดหรสอครลิสตจมักรใดทบีที่ปฏลิบมัตลิความจรลิงทบีที่ถสูกนสาเสนอในขด้อพระคสาเหลส่านบีตั้จะไมส่มบีใจหมันกลมับอบีกเลย!
ขด้อ 11: “เหตยุฉะนมัตั้นพวกทส่านจงปลอบประโลมใจซซที่งกมันและกมัน และจงเสรลิมสรด้างใหด้จสาเรลิญขซตั้นซซที่งกมัน

และกมัน เหมสอนอยส่างทบีที่พวกทส่านกสาลมังทสาอยสูส่นมัตั้น”
นมัที่นคสอ “จงหนยุนใจซซที่งกมันและกมัน จงกส่อขซตั้นซซที่งกมันและกมันโดยการรส่วมสามมัคคบีธรรม การแสดงออกถซง

ความไมส่เหอ็นแกส่ตมัว การมบีใจกรยุณา รมักใครส่ นยุส่มนวล เมตตา จงเตสอนสตลิกมันและกมัน และโดยการทสาเชส่นนมัตั้น การ
หนยุนใจและพละกสาลมังฝป่ายวลิญญาณกอ็จะเปป็นผลลมัพธร์”

ใน 1 โครลินธร์ 12 เปาโลประกาศวส่าครลิสตจมักรเปป็นกายเดบียวซซที่งประกอบดด้วยหลายอวมัยวะ ดมังนมัตั้นเมสที่อ
อวมัยวะหนซที่งทนทยุกขร์ ทมัตั้งรส่างกายกอ็ทนทยุกขร์ และเมสที่ออวมัยวะหนซที่งไดด้รมับการอวยพร ทมัตั้งรส่างกายกอ็ไดด้รมับการอวยพร 
เขาจซงเทศนาอยส่างรด้อนรนเรสที่องความเปป็นนตั้สาหนซที่งใจเดบียวกมันแบบครลิสเตบียนและความรมักแบบพบีที่นด้อง โดยยสนกราน
วส่าโดยเฉพาะอยส่างยลิที่งในครลิสตจมักร ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายควรมาพบปะกมันเพสที่อการเสรลิมสรด้าง การเตสอนสตลิ และ
การปลอบประโลมใจ

ในเอเฟซมัส 2:22 เปาโลพสูดถซงครลิสตจมักรวส่าเปป็นทบีที่ประทมับของพระเจด้าโดยทางพระวลิญญาณ สมาชลิก
แตส่ละคนของครลิสตจมักรทบีที่ชส่วยเหลสอซซที่งกมันและกมันในทยุกดด้าน (โดยเฉพาะอยส่างยลิที่งในความรมัก การเตสอนสตลิ และ
การเสรลิมสรด้าง) กอ็เสรลิมกสาลมังครลิสตจมักรทมัตั้งหมด อมันเปป็นการถวายเกบียรตลิแดส่พระเจด้า ซซที่งเปป็นภารกลิจทบีที่แทด้จรลิงของค
รลิสตจมักรบนแผส่นดลินโลก

ในเอเฟซมัส 5 เปาโลเปรบียบครลิสตจมักรวส่าเปป็นเหมสอนกมับสามบีและภรรยา เขาเตสอนสตลิภรรยาใหด้รมักสามบี
ของเธอและจากนมัตั้นกอ็เตสอนสตลิสามบีใหด้รมักภรรยาของเขา ในครลิสตจมักรเปาโลยกใหด้พระคยุณทมัตั้งหลายทบีที่เสรลิมสรด้างวส่า
เปป็นของกายนมัตั้นทมัตั้งหมด-ไมส่ใชส่แคส่ผสูด้ทบีที่ถสูกเลสอกสรรไมส่กบีที่คนหรสอคนกลยุส่มหนซที่งทบีที่ถสูกแตส่งตมัตั้ง “รส่างกายทมัตั้งสลิตั้นทบีที่ถสูกเชสที่อม
ตส่อกมันสนลิทและผสูกพมันกมันโดยสลิที่งทบีที่ทยุก ๆ ขด้อตส่อจมัดหาใหด้ ตามการกระทสากลิจทบีที่ไดด้ผลตามทบีที่ตมัตั้งใจไวด้ในขนาดแหส่ง
อวมัยวะทยุกสส่วน ทสาใหด้รส่างกายนมัตั้นจสาเรลิญขซตั้นไปสสูส่การเสรลิมสรด้างรส่างกายนมัตั้นเองในความรมัก” (อฟ. 4:16) ในทบีที่นบีตั้
เปาโลกสาลมังพสูดถซงครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่

ขด้อ 12 และ 13: “และพวกเราขออด้อนวอนพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ใหด้รสูด้จมักคนเหลส่านมัตั้นซซที่งทสางานหนมัก
อยสูส่ทส่ามกลางพวกทส่าน และซซที่งปกครองเหนสอพวกทส่านในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า และเตสอนสตลิพวกทส่าน และจง
เคารพพวกเขาใหด้มากในความรมักเพราะเหอ็นแกส่บรรดาการงานของพวกเขา และจงอยสูส่อยส่างสงบสยุขในทส่ามกลาง
พวกทส่าน”

เรารวมขด้อพระคสาเหลส่านบีตั้เขด้าดด้วยกมันเพราะวส่าพวกมมันบรรจยุขส่าวสารหนซที่งทบีที่สสาคมัญมาก ๆ สสาหรมับเหลส่า
สมาชลิกครลิสตจมักรทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้ว ผสูด้เชสที่อคนหนซที่งควรเขด้ารส่วมกมับครลิสตจมักรหนซที่งทบีที่เชสที่อพระคมัมภบีรร์ซซที่งศลิษยาภลิบาลทบีที่
นมัที่นเทศนาพระวจนะของพระเจด้าในความเตอ็มเปฟีปี่ยมทมัตั้งหมดของมมัน มบีนมักเทศนร์จสานวนมากเกลินไปวมันนบีตั้ทบีที่เทศนา



เพสที่อเอาใจนลิกายหนซที่ง กลยุส่มศาสนาหนซที่งหรสอสมาคมหนซที่ง เปาโลกสาชมับทลิโมธบีวส่า “จงประกาศพระวจนะ จงตมัตั้งใจทสา
ตอนทบีที่สะดวกและตอนทบีที่ไมส่สะดวก จงตมักเตสอน วส่ากลส่าว และเตสอนสตลิดด้วยความอดกลมัตั้นทยุกอยส่างและหลมักคสา
สอน” (2 ทธ. 4:2) เราจะตด้องเทศนาพระวจนะ และเราจะตด้องเทศนาพระวจนะทมัตั้งหมด-ไมส่ใชส่แคส่สส่วนทบีที่เราชอบ
หรสอสส่วนทบีที่เขด้ากมับนลิกายเฉพาะของเรา เหลส่านมักเทศนร์พระคมัมภบีรร์เทศนาพระวจนะของพระเจด้าตมัตั้งแตส่ปฐมกาล
จนถซงวลิวรณร์ ถด้าคยุณไมส่ไดด้เปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักรหนซที่งทบีที่เชสที่อพระคมัมภบีรร์ ผมกอ็ขอคะยมัตั้นคะยอคยุณใหด้อธลิษฐาน
เยอะ ๆ และขอใหด้องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้านสาคยุณไปสสูส่ครลิสตจมักรบางแหส่งทบีที่คนของพระเจด้าเทศนาพระวจนะของ
พระเจด้าในความเตอ็มเปฟีปี่ยมของมมัน

“ใหด้รสูด้จมักคนเหลส่านมัตั้นซซที่งทสางานหนมักอยสูส่ทส่ามกลางพวกทส่าน” คยุณไมส่ควรสนมับสนยุนผสูด้รมับใชด้คนใดจนกวส่า
คยุณรสูด้จมักเขาดบีพอทบีที่จะรสูด้วส่าเขาเชสที่อและเทศนาอะไร คยุณไมส่ควรหลมับหสูหลมับตาสนมับสนยุนกลยุส่มศาสนาใด และคยุณไมส่
ควรสนมับสนยุนผสูด้รมับใชด้ทางวลิทยยุคนใดจนกวส่าคยุณสสบสวนและรสูด้วส่าเขากสาลมังเทศนาพระวจนะของพระเจด้าทบีที่บรลิสยุทธลิธ
และไมส่ถสูกเจสอปน อยส่าใหด้เงลินของคยุณเพบียงเพสที่อทบีที่จะใหด้ และดด้วยทมัศนคตลิทบีที่วส่าโดยการใหด้ในจลิตใจทบีที่ถสูกตด้องมมันกอ็ขซตั้น
อยสูส่กมับคน ๆ นมัตั้นทบีที่คยุณใหด้เงลิน ทบีที่จะใชด้เงลินถวายนมัตั้นเพสที่อถวายเกบียรตลิแดส่พระเจด้า พระเจด้าจะทรงถสอวส่าคยุณตด้องรมับผลิด
ชอบ-ไมส่เพบียงสสาหรมับสลิที่งทบีที่คยุณใหด้ แตส่สสาหรมับสถานทบีที่ทบีที่คยุณถวายเงลินของพระองคร์ดด้วย จงรสูด้จมักชายคนนมัตั้นทบีที่เปป็นศลิษ
ยาภลิบาลของคยุณ-จงรสูด้สลิที่งทบีที่เขาเชสที่อและสลิที่งทบีที่เขายสนหยมัดเพสที่อ ถด้าคยุณเปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักรหนซที่งและไมส่รสูด้วส่าผสูด้รมับ
ใชด้คนนมัตั้นยสนหยมัดเพสที่ออะไร จงสสบเสาะและรสูด้ใหด้ไดด้! จงถามเขาวส่าเขาเชสที่อในการประสสูตลิจากหญลิงพรหมจารบี การ
ลบมลทลินดด้วยพระโลหลิต การดลใจดด้านถด้อยคสาของพระคมัมภบีรร์และการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองของพระเยซสูเจด้าหรสอไมส่ 
จงถามเขาวส่าเขาเชสที่ออะไร ถด้าเขาเปป็นทบีที่ปรซกษาฝป่ายวลิญญาณของคยุณ ถด้าเขาจะตด้องอส่านและตบีความพระคมัมภบีรร์ 
(แผนทบีที่ถนนทบีที่นสาจากชบีวลิตนบีตั้ไปสสูส่ชบีวลิตนลิรมันดรร์) คยุณกอ็ตด้องแนส่ใจวส่าเขาอส่านมมันอยส่างถสูกตด้อง โดยเปรบียบเทบียบสลิที่งตส่าง 
ๆ ทบีที่เปป็นฝป่ายวลิญญาณกมับฝป่ายวลิญญาณ คยุณไมส่ควรสนใจวส่าเขาคลิดอะไรหรสอเขาถสูกสอนอะไรมาในโรงเรบียนพระค
รลิสตธรรมบางแหส่ง-แตส่ควรสนใจสลิที่งทบีที่พระวลิญญาณทรงสอน จงรสูด้จมักศลิษยาภลิบาลของคยุณ-และอยส่าสนมับสนยุนศลิษ
ยาภลิบาลคนใดทบีที่ไมส่เชสที่อพระวจนะของพระเจด้าในความบรลิบสูรณร์ทมัตั้งสลิตั้นของมมัน

ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายไมส่เพบียงควรรสูด้จมักศลิษยาภลิบาลของตนเทส่านมัตั้น-แตส่พส่อแมส่ควรรสูด้จมักชายและหญลิงเหลส่านมัตั้น
ทบีที่สอนลสูก ๆ ของตนในโรงเรบียนรวบีวารศซกษาเชส่นกมัน แนส่นอนวส่าคยุณไมส่อยากใหด้ใครสมักคนมาสอนลสูกของคยุณหาก
คน ๆ นมัตั้นไมส่เชสที่อพระวจนะของพระเจด้าทมัตั้งหมด และคยุณไมส่ควรปลส่อยใหด้ใครสมักคนสอนลสูกของคยุณถด้าผสูด้สอนคน
นมัตั้นไมส่ดสาเนลินชบีวลิตทบีที่สะอาด ถด้าคยุณไมส่ดสที่มเหลด้า สสูบบยุหรบีที่และทสาบาปตส่าง ๆ แหส่งเนสตั้อหนมังตส่อหนด้าลสูก ๆ ของคยุณ 
แนส่นอนวส่าคยุณกอ็ไมส่อยากใหด้พวกเขาอยสูส่ใตด้การอบรมสมัที่งสอนของครสูสอนรวบีคนหนซที่งทบีที่มบีสส่วนรส่วมในความสนยุกสนาน
และตมัณหาตส่าง ๆ แบบชาวโลกเชส่นนมัตั้น คยุณควร “รสูด้จมักคนเหลส่านมัตั้นซซที่งปกครองเหนสอพวกทส่านในองคร์พระผสูด้เปป็น
เจด้า และเตสอนสตลิพวกทส่าน”

ผมชอบขด้อ 13 เราควรเคารพนมับถสอศลิษยาภลิบาลของเรา ครสูสอนรวบีของเราและเหลส่าผสูด้นสาฝป่ายวลิญญาณ
ของเราอยส่างสสูง เราควรรมักพวกเขา เราควรปฏลิบมัตลิตามแบบอยส่างของพวกเขา และเราควรแสดงออกถซงความ
ซาบซซตั้งของเราตส่อพวกเขาในจลิตใจทบีที่ถสูกตด้อง ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายควรเปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักรหนซที่งทบีที่มบีศลิษยาภลิบาล
เปป็นชายคนหนซที่งทบีที่พวกเขาสามารถยกยส่องและใหด้เกบียรตลิไดด้-ใครสมักคนทบีที่พวกเขาสามารถบอกเลส่าใหด้เพสที่อนฝสูงและ



เพสที่อนบด้านฟปังไดด้ ไมส่มบีผสูด้เชสที่อคนใดควรเปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักรหนซที่งทบีที่เขาไมส่สามารถชวนเพสที่อนฝสูงและคนทบีที่พวก
เขารมักใหด้มาเขด้ารส่วมไดด้ ในทสานองเดบียวกมัน ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายไมส่ควรเขด้ารส่วมชมัตั้นเรบียนรวบีใดทบีที่มบีผสูด้สอนทบีที่พวกเขาไมส่
สามารถใหด้เกบียรตลิและยกยส่องดด้วยจลิตใจแหส่งความรมักและการซาบซซตั้งอมันจรลิงใจไดด้

เราควรใหด้เกบียรตลิเหลส่าผสูด้นสาแหส่งครลิสตจมักรของเรา “ใหด้มากในความรมักเพราะเหอ็นแกส่บรรดาการงานของ
พวกเขา” เพราะวส่าถด้าพวกเขาเปป็นอยส่างทบีที่พวกเขาควรเปป็นในครลิสตจมักร พวกเขากอ็เปป็นเหลส่าผสูด้แทนของพระเจด้า
บนแผส่นดลินโลก พวกเขากอ็กสาลมังทสางานเพสที่อประโยชนร์สยุขของเรา และเราควรขอบคยุณพระเจด้าสสาหรมับพวกเขา 
พวกเขาเปป็นตส่อเราในฝป่ายวลิญญาณเหมสอนกมับทบีที่ครอบครมัวตามธรรมชาตลิของเราเปป็นตส่อเราในฝป่ายรส่างกาย ครลิสต
จมักรเปป็นโรงพยาบาลฝป่ายวลิญญาณของเรา โรงอาหารฝป่ายวลิญญาณของเราและรด้านขายยาฝป่ายวลิญญาณของเรา 
สลิที่งทบีที่โรงพยาบาล คยุณหมอประจสาครอบครมัวและรด้านขายยาเปป็นตส่อรส่างกาย ครลิสตจมักร ศลิษยาภลิบาล ครสูสอนรวบี
และเจด้าหนด้าทบีที่คนอสที่น ๆ ของครลิสตจมักรกอ็เปป็นตส่อจลิตวลิญญาณ คยุณไมส่ควรเปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักรใด ชมัตั้นเรบียนรวบี
ใดหรสอกลยุส่มคนหนยุส่มสาวใดทบีที่ผสูด้นสาคนนมัตั้นไมส่ควรคส่าแกส่การเคารพนมับถสอ ความรมัก การใหด้เกบียรตลิและการสนมับสนยุน
แบบสลิตั้นสยุดใจ

ขด้อ 13 ปปิดทด้ายดด้วย: “และจงอยสูส่อยส่างสงบสยุขในทส่ามกลางพวกทส่าน” ขอพระเจด้าทรงโปรดมบีความ
เมตตาตส่อครลิสตจมักรทด้องถลิที่นทมัตั้งหลายของเราวมันนบีตั้ดด้วยเถลิด! คยุณรสูด้จมักครลิสตจมักรกบีที่แหส่ง ทบีที่มบีสมันตลิสยุขและความสามมัคคบี
อมันสมบสูรณร์แบบในทส่ามกลางเหลส่าสมาชลิก? วมันนบีตั้ครลิสตจมักรทมัตั้งหลายมบีความแตกแยก พวกเขาเปป็นเหมสอนเดอ็ก ๆ

 ทบีที่เลส่นกมัน-ทบีที่เลสอกขด้างตส่อตด้านเหลส่าผสูด้มบีสลิทธลิอสานาจของครลิสตจมักรและมบีการแบส่งพรรคแบส่งพวกในเหลส่า
สมาชลิก บางครมัตั้งผมเทศนาคสาเทศนาหนซที่งในหมัวขด้อ “เหลส่าครลิสเตบียนมนยุษยร์กลินคน” โดยใชด้กาลาเทบีย 5:15 เปป็น
ขด้อพระคสาหลมัก: “แตส่ถด้าพวกทส่านกมัดและกลินซซที่งกมันและกมัน จงระวมังใหด้ดบีเกรงวส่าพวกทส่านจะถสูกทสาลายอยส่างสลิตั้น
เชลิงโดยกมันและกมัน” ในขด้อพระคสาเหลส่านมัตั้นทบีที่มากส่อนหนด้า เปาโลหนยุนใจชาวแควด้นกาลาเทบียเหลส่านมัตั้นใหด้รมักซซที่งกมัน
และกมัน โดยประกาศวส่า “เพราะวส่า พระราชบมัญญมัตลิทมัตั้งสลิตั้นนมัตั้นกอ็ถสูกทสาใหด้สสาเรอ็จจรลิงในคสา ๆ เดบียว คสอในคสาบมัญชา
นบีตั้ ‘เจด้าจงรมักเพสที่อนบด้านของเจด้าเหมสอนตนเอง’” (กท. 5:14) ถด้าเหลส่าสมาชลิกครลิสตจมักรกมัดกลินซซที่งกมันและกมัน พวก
เขากอ็เปป็นมนยุษยร์กลินคนฝป่ายวลิญญาณ โดยทสาลายเสมอแทนทบีที่จะเสรลิมสรด้างพระวจนะของพระเจด้าในครลิสตจมักร ดมัง
นมัตั้นคสาหนยุนใจของเปาโลทบีที่มบีแกส่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นจซงเปป็น “จงอยสูส่อยส่างสงบสยุขในทส่ามกลางพวกทส่าน”

ขด้อ 14: “บมัดนบีตั้พวกเราขอเตสอนสตลิพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย จงเตสอนคนทมัตั้งหลายทบีที่ดสตั้อกระดด้าง จง
ปลอบประโลมใจคนทบีที่ทด้อใจ จงชส่วยเหลสอคนทบีที่อส่อนแอ จงมบีใจอดทนตส่อคนทมัตั้งปวง”

การลงวลินมัยของครลิสตจมักรเกสอบเปป็นสลิที่งหนซที่งของอดบีตไปแลด้ว หลายปฟีกส่อนพวกแบต๊พตลิสสมมัยเกส่า พวกเมธ
อดลิสตร์ พวกเพรสไบทบีเรบียนและคนอสที่น ๆ เคยเชสที่อในการลงวลินมัยของครลิสตจมักร ชส่วงคสนวมันเสารร์พวกเขาเคยมบีการ
ประชยุมเรสที่องกลิจธยุระและจมัดการกมับสมาชลิกเหลส่านมัตั้นทบีที่กสาลมังดสาเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่นสาคสาตลิเตบียนมาสสูส่พระนามของ
พระครลิสตร์และครลิสตจมักร ตามทบีที่เปาโลกลส่าว เพราะเหอ็นแกส่สมันตลิสยุขในครลิสตจมักร “คนทมัตั้งหลายทบีที่ดสตั้อกระดด้าง” 
ตด้องไมส่ถสูกปลส่อยไวด้โดยไมส่ถสูกวส่ากลส่าวตมักเตสอน มบีแตส่สมันตลิสยุขจอมปลอมและขบีตั้ขลาดเทส่านมัตั้นทบีที่จะปลส่อยใหด้ความไมส่
เปป็นระเบบียบมบีอยสูส่ตส่อไปในครลิสตจมักร โดยไมส่ถสูกตรวจสอบและไมส่ถสูกวส่ากลส่าวตมักเตสอน

จสาเปป็นทบีที่ทยุกชยุมชน ทยุกครลิสตจมักร ทยุกโรงเรบียน ทยุกประชาชาตลิ หรสอทยุกบด้านตด้องมบีการลงวลินมัยทบีที่ถสูกตด้อง



เพสที่อทบีที่จะประสบความสสาเรอ็จ คนทบีที่ไมส่ไดด้ถสูกสรด้างใหมส่ หากปลส่อยไวด้เพบียงลสาพมัง จะวลิวมัฒนาการอยส่างตส่อเนสที่องแบบ
ถอยหลมัง-ไมส่ใชส่ขซตั้นไป แตส่ลงไป-จนกระทมัที่งบาปอด้างสลิทธลิธในพวกเขาในความตายฝป่ายรส่างกายและการพลิพากษา
ปรมับโทษเปป็นนลิตยร์ ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายตด้องถสูกนสาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธในใจของพวกเขาเอง และพวกเขาตด้อง
ถสูกตมักเตสอนและถสูกลงวลินมัยโดยชายทมัตั้งหลายทบีที่ถสูกแตส่งตมัตั้งโดยพระเจด้า-เหลส่าศลิษยาภลิบาล ครสูอาจารยร์ พวกนมัก
ประกาศขส่าวประเสรลิฐ-ทบีที่เตอ็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ

บางครมัตั้งเมสที่อผมเขด้าไปในครลิสตจมักรหนซที่งเพสที่อรส่วมการประชยุมฟฟฟื้นฟสู มบีคนบอกผมวส่าไมส่เคยมบีการรบกวนทบีที่
นมัที่นในชส่วงสลิบ สลิบหด้าหรสออาจยบีที่สลิบปฟีแลด้ว คสากลส่าวเชส่นนมัตั้นเปป็นขด้อพลิสสูจนร์อมันแนส่ชมัดวส่าครลิสตจมักรนมัตั้นตายไปแลด้ว! ค
รลิสตจมักรใดทบีที่กสาลมังชนะจลิตวลิญญาณทมัตั้งหลายและกสาลมังเผยแพรส่ขส่าวประเสรลิฐจะถสูกโจมตบีโดยพญามาร-จาก
ภายนอกและจากภายใน และจะมบีการประพฤตลิทบีที่ไมส่เปป็นระเบบียบแมด้กระทมัที่งในทส่ามกลางครลิสเตบียนทมัตั้งหลายนอก
เสบียจากวส่าพวกเขาถสูกเตสอน ถสูกตสาหนลิ และถสูกลงวลินมัย นมัที่นเปป็นขด้อเทอ็จจรลิงหนซที่งของพระคมัมภบีรร์ จงอส่านบมันทซกใน
พระคมัมภบีรร์เกบีที่ยวกมับพวกสาวก-เปาโล บารนาบมัส และคนอสที่น ๆ-และคยุณจะพบวส่าธรรมชาตลิมนยุษยร์ตด้องถสูกทยุบตบี
และถสูกตรซงกางเขนทยุกวมัน ไมส่วส่าคน ๆ หนซที่งไดด้รมับความรอด ถสูกแยกตมัตั้งไวด้ ถสูกชสาระใหด้บรลิสยุทธลิธและอยุทลิศตมัวขนาด
ไหนกอ็ตาม ธรรมชาตลิเกส่าตด้องถสูกทสาใหด้หลิวโซ มมันตด้องถสูกตรวจตราโดยคน ๆ นมัตั้นและโดยเหลส่าผสูด้นสาฝป่ายวลิญญาณ
ชนลิดทบีที่ถสูกตด้อง

เปาโลเตสอนความจสาชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นวส่าเขาไดด้ตมักเตสอนและปลอบประโลมใจพวกเขาอยส่างไร 
เขาไดด้ประพฤตลิตนตส่อผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นเหมสอนพส่อคนหนซที่งประพฤตลิตนตส่อลสูก ๆ ของเขาเอง-และปลอบโยนพวกเขา
ในลมักษณะนมัตั้น คสาสมัที่งสอนของเขาทบีที่ใหด้ “ชส่วยเหลสอคนทบีที่อส่อนแอ” ถสูกปฏลิบมัตลิแลด้วโดยเปาโลในกลิจการ 20:35 เขา
ไดด้วางแบบอยส่างไวด้แลด้วกส่อนเทศนามมันแกส่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น:

“ขด้าพเจด้าไดด้แสดงสลิที่งสารพมัดใหด้พวกทส่านเหอ็นแลด้ววส่า โดยการทสางานหนมักเชส่นนบีตั้พวกทส่านควรจะ
สนมับสนยุนคนทบีที่มบีกสาลมังนด้อย และใหด้ระลซกถซงบรรดาพระวจนะของพระเยซสูเจด้า ซซที่งพระองคร์ไดด้ตรมัสวส่า ‘การใหด้เปป็น
เหตยุใหด้ไดด้รมับพรยลิที่งกวส่าการรมับ’”” (กลิจการ 20:35) จงอส่านเอเฟซมัส 4:28 เชส่นกมัน ผสูด้อส่อนแอและผสูด้ทบีที่ทด้อใจจะตด้อง
ไดด้รมับการปลอบประโลมใจ พวกเขาตด้องการตมัวกระตยุด้น พวกเขาตด้องถสูกโหมกระพสอ ถสูกเสรลิมสรด้าง และถสูกผลมัก
ดมันไปขด้างหนด้า คนทบีที่ดสตั้อกระดด้างและคนทบีที่ประพฤตลิตมัวเกะกะจะตด้องถสูกตสาหนลิ พวกเขามมัที่นใจในตมัวเองและเยส่อ
หยลิที่งเกลินไป และพวกเขาตด้องถสูกตรวจสอบ หลายครมัตั้งเราปลส่อยผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่อส่อนแอใหด้ผส่านเลยไปและไมส่พสูด
คยุยกมับพวกเขา บางครมัตั้งเราถซงขนาดกลส่าวหาพวกเขาวส่าไมส่เปป็นมลิตรหรสอเยส่อหยลิที่งดด้วยซตั้สา ในเมสที่อตลอดเวลานมัตั้น
พวกเขาแคส่หมกมยุส่นอยสูส่กมับตมัวเอง หดหสูส่และอส่อนแอเฉย ๆ พวกเขาตด้องถสูกหนยุนใจและถสูกนสาออกมาสสูส่ทบีที่โลส่งแจด้ง 
เราทสามมันไดด้ หากเราจะแคส่พสูดคยุยกมับพวกเขา จมับมสอทมักทายพวกเขาและใหด้กสาลมังใจพวกเขา แทนทบีที่จะปลส่อยพวก
เขาใหด้ผส่านเลยไป

ขด้อ 14 ปปิดทด้ายวส่า “....จงมบีใจอดทนตส่อคนทมัตั้งปวง” โปรดสมังเกต-นบีที่เปป็นคสาสมัที่งหนซที่ง และประธานของ
ประโยคนบีตั้คสอ ทส่านทมัตั้งหลาย-ผสูด้เชสที่อแตส่ละคนและทยุกคน ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายควรแสดงออกถซงความอดทนตส่อคนทมัตั้ง
ปวง ไมส่วส่าจะอส่อนแอหรสอเขด้มแขอ็ง ไมส่วส่าพวกเขาจะทดลองเราดด้วยความฮซกเหลิมหรสอความเหนบียมอาย โดยความ
กด้าวรด้าวแบบหยาบคายหรสอความอส่อนแอและความไรด้สมรรถภาพ การเปป็นคนอดทนและอดกลมัตั้นใจเปป็นหนซที่งใน



เครสที่องหมายพลิเศษแหส่งพระคยุณแบบครลิสเตบียนทบีที่แทด้จรลิง “ความรมักอดทนนาน....” (1 คร. 13:4)
ขด้อ 15: “ระวมังใหด้ดบีอยส่าใหด้ใครทสาชมัที่วรด้ายตอบแทนการชมัที่วรด้ายตส่อคนใดเลย แตส่จงตลิดตามสลิที่งทบีที่ดบีเสมอ ทมัตั้ง

ในทส่ามกลางพวกทส่านเอง และตส่อคนทมัตั้งปวง”
สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวตรงนบีตั้จรลิง ๆ แลด้วคสอนบีที่: “จงดสูใหด้ดบีวส่าไมส่มบีผสูด้เชสที่อคนใดตอบแทนความชมัที่วดด้วยความ

ชมัที่วแกส่ผสูด้ใดเลย การตอบแทนความชมัที่วดด้วยความดบีนมัตั้นตด้องพซที่งพระคยุณ แตส่ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายไดด้รมับความรอดโดย
พระคยุณ และพระคยุณทบีที่ชส่วยใหด้รอดกอ็สอนวส่าเราควรดสาเนลินชบีวลิตอยส่างชอบธรรมและตามทางพระเจด้าในโลก
ปปัจจยุบมันนบีตั้”

เหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกากสาลมังไดด้รมับความชมัที่วมากมายจากเหลส่าศมัตรสูของพวกเขา พวกเขาถสูก
ทดลอง ถสูกลองใจและถสูกขส่มเหงอยส่างหนมัก พวกเขาถสูกทสาผลิด-หลายครมัตั้งโดยคนทบีที่พวกเขารมัก เพสที่อนฝสูงและเพสที่อน
บด้านของพวกเขา เปาโลรสูด้สซกถซงความจสาเปป็นทบีที่จะตด้องเตสอนสตลิพวกเขาใหด้ระมมัดระวมังมาก ๆ ทบีที่พวกเขาจะไมส่
ตอบแทนความชมัที่วดด้วยความชส่ว แตส่ตลิดตามสลิที่งซซที่งดบี-ไมส่เพบียงในครลิสตจมักรเทส่านมัตั้น แตส่ “ตส่อคนทมัตั้งปวง”

ผสูด้เชสที่อคนหนซที่งนสาคสาตลิเตบียนมาสสูส่ครลิสตจมักรและสสูส่พระนามขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าอยส่างแนส่นอน รวมถซง
ทสาใหด้ตนเองเสบียความนส่าเชสที่อถสอดด้วย เมสที่อเขาตอบแทนความชมัที่วดด้วยความชมัที่ว ความผลิดดด้วยความผลิด ฝยุป่นดด้วยฝยุป่น 
แตส่มมันเปป็นทบีที่นส่าชมเชย มมันถวายเกบียรตลิแดส่พระเจด้าพระบลิดา พระบยุตรและพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธและนสาเกบียรตลิยศ
มาสสูส่ชสที่อของครลิสเตบียนเมสที่อเราตอบแทนความชมัที่วดด้วยความดบี

ในโรม 12:19-21 เปาโลกลส่าววส่า “...อยส่าแกด้แคด้นใหด้ตมัวพวกทส่านเอง แตส่จงเปปิดทางใหด้แกส่พระพลิโรธดบี
กวส่า เพราะมบีเขบียนไวด้แลด้ววส่า ‘องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าตรมัสวส่า “การแกด้แคด้นเปป็นของเรา เราจะตอบสนอง” เหตยุฉะนมัตั้น 
ถด้าศมัตรสูของทส่านหลิว จงใหด้อาหารแกส่เขา ถด้าเขากระหาย จงใหด้เขาดสที่ม เพราะวส่าโดยการทสาอยส่างนมัตั้นทส่านจะสยุม
ถส่านทมัตั้งหลายแหส่งไฟไวด้บนศบีรษะของเขา’ อยส่าถสูกเอาชนะดด้วยความชมัที่วรด้าย แตส่จงเอาชนะความชมัที่วรด้ายดด้วยความ
ดบี” นบีที่เปป็นคสาสอนของพระครลิสตร์ในมมัทธลิว 5:38-48 ในคสาเทศนาของพระองคร์บนภสูเขานมัตั้น และ 1 เปโตร 
2:18-25 กอ็เตสอนสตลิเราใหด้ระวมังการตอบแทนความชมัที่วดด้วยความชมัที่ว

คสากลส่าวนบีตั้ในขด้อพระคสาตอนนบีตั้ของเรา “จงตลิดตามสลิที่งทบีที่ดบีเสมอ” หมายถซงตลิดตาม-ไมส่ใชส่โดยการเลบียน
แบบ เหมสอนในบททบีที่ 1:6 และ 2:14-แตส่โดยความมยุส่งหมายและการไขวส่ควด้า สลิที่งดบีในทบีที่นบีตั้คสอสลิที่งซซที่งทสาประโยชนร์ตส่อ
เพสที่อนมนยุษยร์ มมันตส่อเนสที่องจาก และเชสที่อมโยงอยส่างใกลด้ชลิดกมับคสาบมัญชาทบีที่วส่า “ระวมังใหด้ดบีอยส่าใหด้ใครทสาชมัที่วรด้าย
ตอบแทนการชมัที่วรด้ายตส่อคนใดเลย” เราอาจกลส่าวมมันไดด้แบบนบีตั้: “ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายเออ๋ย จงทสาใหด้ประโยชนร์สยุข
ของเพสที่อนมนยุษยร์ของพวกทส่านเปป็นเปป้าหมายของพวกทส่าน อยส่าปลส่อยใหด้ความไมส่คสูส่ควรและความไมส่ระวมังในสส่วน
ของพวกเขาหมันพวกทส่านไปจากมมัน”

แนวทางประพฤตลินบีตั้จะตด้องถสูกดสาเนลินตาม “ทมัตั้งในทส่ามกลางพวกทส่านเอง และตส่อคนทมัตั้งปวง” ….ไมส่ใชส่
แคส่ผสูด้เชสที่อตส่อผสูด้เชสที่อ แตส่ผสูด้เชสที่อตส่อคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่ใชส่ผสูด้เชสที่อ-คนหนซที่งตส่ออบีกคนและตส่อคนทมัตั้งปวง ชายหรสอหญลิงคนใดทบีที่
เปป็นผสูด้เชสที่อแทด้ซซที่งดสาเนลินตามรอยพระบาทของพระเยซสูจะไมส่จงใจทสารด้ายผสูด้ใด เพราะวส่าความรมักของพระเจด้าไมส่
กระทสาความชมัที่วตส่อเพสที่อนมนยุษยร์ของผสูด้ใดเลย พระเยซสูทรงทสาการแบส่งแยกทบีที่ชมัดเจนนบีตั้ในมมัทธลิว 5:43,44: “ทส่านทมัตั้ง
หลายไดด้ยลินวส่ามบีคสากลส่าวไวด้วส่า ‘เจด้าจงรมักเพสที่อนบด้านของเจด้า และเกลบียดชมังศมัตรสูของเจด้า’ แตส่เรากลส่าวแกส่ทส่านทมัตั้ง



หลายวส่า จงรมักบรรดาศมัตรสูของพวกทส่าน จงอวยพรคนเหลส่านมัตั้นทบีที่สาปแชส่งพวกทส่าน จงทสาดบีแกส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่
เกลบียดชมังพวกทส่าน และจงอธลิษฐานเพสที่อคนเหลส่านมัตั้นซซที่งปฏลิบมัตลิตส่อพวกทส่านอยส่างเหยบียดหยาม และขส่มเหงพวก
ทส่าน”

เราทบีที่ออกพระนามของพระเยซสูสามารถพลิสสูจนร์ตส่อชาวโลกไดด้วส่าพระเยซสูทรงเปป็นทยุกสลิที่งทบีที่พระคมัมภบีรร์กลส่าว
วส่าพระองคร์เปป็น-และมากกวส่านมัตั้น-โดยการดสาเนลินชบีวลิตทบีที่อยุทลิศตนและทบีที่ถสูกชสาระใหด้บรลิสยุทธลิธ...ชบีวลิตทบีที่ถสูกซซมซาบโดย
ความรมักของพระเจด้าและเตอ็มปรลิที่มจนลด้นเอส่อดด้วยความรมักของพระองคร์ เมสที่อเราพลิสสูจนร์ใหด้คนบาปเหอ็นวส่าเรารมักเขา
และวส่าเราอยากใหด้เขารมับความรอด วส่าพระเจด้าทรงรมักเขาและประทานพระเยซสูใหด้สลิตั้นพระชนมร์บนกางเขนนมัตั้น
เพสที่อชส่วยเขาใหด้รอด คนบาปคนนมัตั้นกอ็จะเดลินมายมังประตสูของเราเพสที่อเรบียนรสูด้เกบีที่ยวกมับพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดองคร์นมัตั้นทบีที่ทรง
ชส่วยใหด้รอดและประทานสมันตลิสยุขทบีที่เกลินความเขด้าใจทยุกอยส่าง เขาจะอยากเรบียนรสูด้เกบีที่ยวกมับความรอดทบีที่ขจมัดความ
กลมัวตายออกไป ความกลมัววส่าจะตด้องพบกมับพระเจด้า และใหด้การรมับประกมันและความมบีใจกลด้า ทมัตั้งในชบีวลิตนบีตั้และใน
ความมรณา

ความตด้องการใหญส่โตทบีที่สยุดในครลิสตจมักรโดยเฉลบีที่ยและในชบีวลิตของครลิสเตบียนโดยเฉลบีที่ยไมส่ใชส่การศซกษาทบีที่ดบี
ขซตั้นจากจยุดยสนฝป่ายโลก แตส่บมัพตลิศมาหนซที่งทบีที่ถบีที่ถด้วนแหส่งความรมักของพระเจด้า เราควรอธลิษฐานขอเพสที่อทบีที่พระเจด้าจะ
ทรงเตลิมเตอ็มเรา เพสที่อทบีที่เราจะเปป็นพรแกส่ผสูด้อสที่น เปาโลกลส่าววส่า “และบมัดนบีตั้ ความเชสที่อ ความหวมัง ความรมักดสารงอยสูส่ 
ทมัตั้งสามสลิที่งนบีตั้ แตส่ใหญส่ทบีที่สยุดของสลิที่งเหลส่านบีตั้กอ็คสอความรมัก” (1 คร. 13:13)

ขด้อ 16: “จงชสที่นชมยลินดบีอยสูส่เสมอ”
ดสูเหมสอนเปป็นเรสที่องแปลกเลอ็กนด้อยทบีที่เปาโลจะตมักเตสอนผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกาวส่า “จงชสที่นชม

ยลินดบีอยสูส่เสมอ” โดยรสูด้วส่าพวกเขาถสูกทสาใหด้เจอ็บชตั้สาและถสูกขส่มเหงอยส่างรยุนแรงโดยเหลส่าศมัตรสูของขส่าวประเสรลิฐ (1 
ธส. 1:6; 2:14; 3:2-4; 2 ธส. 1:4) แตส่เปาโลไดด้เรบียนรสูด้ทบีที่จะชสที่นชมยลินดบีแมด้กระทมัที่งภายใตด้ไฟทบีที่ลยุกโหมหนมักจากศมัตรสู
นมัตั้น และเขาสอนครลิสเตบียนทมัตั้งหลายใหด้ชสที่นชมยลินดบียามถสูกขส่มเหง

ในโรม 5:3-5 เราอส่านวส่า “พวกเราชสที่นชมยลินดบีในความทยุกขร์ยากตส่าง ๆ ดด้วย โดยทราบวส่าความทยุกขร์ยาก
ทสาใหด้เกลิดความอดทน และความอดทนทสาใหด้เกลิดประสบการณร์ และประสบการณร์ทสาใหด้เกลิดความหวมัง และ
ความหวมังมลิไดด้ทสาใหด้เกลิดความละอาย เพราะวส่าความรมักของพระเจด้าไดด้หลมัที่งไหลออกมาในหมัวใจของพวกเรา โดย
พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ ซซที่งไดด้ประทานใหด้แกส่พวกเราแลด้ว” ใน 2 โครลินธร์ 12:9,10 เปาโลกลส่าววส่า “...เหตยุฉะนมัตั้น
ขด้าพเจด้าจซงยลินดบีมากทบีที่สยุดทบีที่จะอวดในบรรดาความอส่อนแอของขด้าพเจด้า เพสที่อฤทธลิธเดชของพระครลิสตร์จะไดด้สถลิตอยสูส่
บนขด้าพเจด้า เหตยุฉะนมัตั้นขด้าพเจด้าจซงปฟีตลิยลินดบีในบรรดาความอส่อนแอ ในการถสูกดส่าวส่าทมัตั้งหลาย ในบรรดาความขมัดสน
ในการถสูกขส่มเหงตส่าง ๆ ในบรรดาความกมังวลใจเพราะเหอ็นแกส่พระครลิสตร์ เพราะวส่าขด้าพเจด้าอส่อนแอเมสที่อใด 
ขด้าพเจด้ากอ็แขอ็งแรงเมสที่อนมัตั้น” ในคสาเทศนาเรสที่องความเปฟีปี่ยมสยุขเหลส่านมัตั้นพระเยซสูทรงสอนเรสที่องการชสที่นชมยลินดบียามถสูก
ทดสอบโดยผสูด้ทดลองนมัตั้น 1 เปโตร 4:12-14 เตสอนสตลิผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายเชส่นกมันใหด้ชสที่นชมยลินดบียามถสูกขส่มเหงเพราะ
เหอ็นแกส่ความชอบธรรม

ไมส่มบีความชสที่นบานและไมส่มบีบสาเหนอ็จในการถสูกขส่มเหงเพราะเหอ็นแกส่ความโฉดเขลาหรสอเพราะความ
สะเพรส่าของเรา แตส่เมสที่อเราถสูกขส่มเหงเพราะเหอ็นแกส่ความชอบธรรม เรากอ็ควรชสที่นชมยลินดบีและดบีใจเหลสอลด้น ในโลก



เราจะมบีความทยุกขร์ลสาบาก แตส่พระเยซสูตรมัสวส่า “จงชสที่นใจเถลิด เราชนะโลกแลด้ว!”
ครลิสเตบียนทบีที่ชสที่นชมยลินดบีจะไมส่มบีใจหมันกลมับเลย คนทบีที่ยอมจสานนอยส่างสลิตั้นสยุดใจตส่อพระเยซสูเจด้าเหลสอเกลินจน

เขามบีจลิตใจแหส่งความชสที่นบานและการชสที่นชมยลินดบีอยสูส่ทยุกเวลาจะไมส่คลิดทบีที่จะหมันกลมับไปสสูส่โลกธาตยุอนาถาเหลส่านมัตั้น
เลย ดมังนมัตั้น ครลิสเตบียนเออ๋ย จงชสที่นชมยลินดบี!

ผมไมส่เชสที่อในความโงส่เขลาในพระนลิเวศของพระเจด้า ผมไมส่เชสที่อในการเตด้นรสาในโรงนาหรสอการแสดงโชวร์
ทางศาสนา แตส่ผมเชสที่อวส่าครลิสตจมักรของพระเยซสูครลิสตร์เจด้าควรมบีชบีวลิตอยสูส่ดด้วยความชสที่นบานและการชสที่นชมยลินดบีซซที่งดบี
งามและเปป็นระเบบียบเรบียบรด้อย-ความชสที่นบานทบีที่มาจากหมัวใจทบีที่เอส่อลด้นดด้วยความสสานซกในพระคยุณและการ
นมมัสการตส่อพระเจด้าและตส่อพระเยซสูเจด้าสสาหรมับความรอดแสนมหมัศจรรยร์ทบีที่เรามบี ความรอดไมส่ใชส่ “ความรสูด้สซกตส่าง 
ๆ” ความรอดไมส่ใชส่อารมณร์ตส่าง ๆ แตส่ตามทบีที่เปโตรกลส่าว ความรอดยส่อมกส่อใหด้เกลิด “ความชสที่นบานเหลสอทบีที่จะ
กลส่าวไดด้ และเตอ็มเปฟีปี่ยมดด้วยสงส่าราศบี” (1 ปต. 1:8)

ขด้อ 17: “จงอธลิษฐานอยส่างไมส่หยยุดหยส่อน”
ผมแนส่ใจวส่าใครสมักคนกสาลมังกลส่าววส่า “ฉมันอธลิษฐานอยส่างไมส่หยยุดหยส่อนไมส่ไดด้ ฉมันทสางานแปดชมัที่วโมงตส่อวมัน 

ฉมันมบีหนด้าทบีที่อสที่น ๆ” ทส่านทบีที่รมักครมับ เปาโลไมส่ไดด้กสาลมังพสูดตรงนบีตั้ถซงการเขด้าไปในหด้องสส่วนตมัว ปปิดประตสู คยุกเขส่าลงและ
รด้องทสูลตส่อพระเจด้าในการอธลิษฐาน เขาหมายความวส่าเราควรอยสูส่ในทมัศนคตลิแหส่งการอธลิษฐานอยสูส่ทยุกเวลา-จลิตใจ
แหส่งการอธลิษฐานซซที่งกส่อขซตั้นเปป็นกระแสใตด้นตั้สาแหส่งความคลิดทยุกอยส่างของเรา ผมเชสที่อมมัที่นวส่าการอธลิษฐานทบีที่สมัมฤทธลิธผล
ทบีที่สยุดบางครมัตั้งซซที่งถสูกกระทสาโดยนมักเทศนร์คนนบีตั้ถสูกกระทสาขณะทบีที่ผมกสาลมังเดลินทาง หรสอตอนทบีที่ผมตสที่นอยสูส่ในเวลากลาง
คสนหรสอในชส่วงรยุส่งสางและพสูดคยุยกมับพระเจด้าในความเงบียบ ในพระวลิญญาณ! จงอธลิษฐานอยส่างไมส่หยยุดหยส่อน เรา
จะเสบีที่ยงทสานด้อยกวส่านบีตั้ไมส่ไดด้ เพราะวส่าถด้าชบีวลิตอธลิษฐานของเราอส่อนแอลง พญามารกอ็จะตอกสลิที่วคมัที่นกลางระหวส่าง
เรากมับสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของเราแหส่งชบีวลิตอมันบรลิบสูรณร์

เปาโลและเหลส่าเพสที่อนรส่วมทสาการของเขาเปป็นชายแหส่งการอธลิษฐาน ในกลิจการ 16 กส่อนนางลลิเดบียกลมับใจ
รมับเชสที่อ พวกเขาอธลิษฐาน ตส่อมาไมส่นาน กส่อนทบีที่หมอดสูสาวคนนมัตั้นไดด้รมับความรอด พวกเขากอ็อธลิษฐาน ในคยุกตอน
เทบีที่ยงคสน พวกเขาอธลิษฐาน-และพระเจด้าทรงตอบดด้วยแผส่นดลินไหวทบีที่เปปิดประตสูคยุกทยุกบาน! ถด้าคยุณจะศซกษาคด้นควด้า
จดหมายฝากเหลส่านมัตั้นของเปาโล คยุณกอ็จะพบวส่าเขาอธลิษฐานอยสูส่เสมอ เขาไมส่ไดด้กสาลมังเทศนาสลิที่งทบีที่เขาไมส่ไดด้ปฏลิบมัตลิ 
เขากลส่าววส่า “จงอธลิษฐานอยส่างไมส่หยยุดหยส่อน” และเขาทสาเชส่นนมัตั้นเลย เขาอยสูส่ในทมัศนคตลิแหส่งการอธลิษฐานอยสูส่ทยุก
เวลา (1 ธส. 1:3; 2:13) ผสูด้เชสที่อทบีที่อธลิษฐานอยส่างไมส่หยยุดหยส่อนจะไมส่มบีใจหมันกลมับ-เขามบีใจหมันกลมับไมส่ไดด้ขณะทบีที่
อธลิษฐานในพระวลิญญาณ

ขด้อ 18: “ในทยุกกรณบีจงขอบพระคยุณ เพราะนบีที่แหละเปป็นพระประสงคร์ของพระเจด้าในพระเยซสูครลิสตร์เกบีที่ยว
กมับพวกทส่าน”

“ในทยุกกรณบีจงขอบพระคยุณ” อบีกครมัตั้ง-เปาโลไมส่ไดด้กสาลมังเทศนาสลิที่งทบีที่เขาไมส่ไดด้ปฏลิบมัตลิ (1 ธส. 1:2; 3:9,10;
ฟป. 4:6; คส. 4:2) ในทยุกสลิที่ง-แมด้กระทมัที่งในการถสูกขส่มเหงและความอมับอาย การดสูหมลิที่นเหยบียดหยาม ความปวด
รด้าวใจและความเจอ็บปวด ในคยุกหรสอนอกคยุก-ในทยุกสลิที่งจงขอบพระคยุณ! อส่านฟฟีลลิปปฟี 1:29 และ 2 โครลินธร์ 12:9,10

มมันเปป็นเรสที่องงส่ายทบีที่จะขอบพระคยุณเมสที่อทยุกสลิที่งไปไดด้สวย-เมสที่อลสูก ๆ ทยุกคนสยุขภาพดบีและมบีเงลินอยสูส่ใน



ธนาคาร เมสที่อเราพซที่งไดด้รมับเงลินเดสอนขซตั้น เราไดด้รถคมันใหมส่ และจส่ายคส่าผส่อนบด้านครบแลด้ว เมสที่อเรามบีเสสตั้อผด้าชยุดใหมส่ มบี
อาหารกลินเหลสอเฟฟอ และทยุกคนพสูดในแงส่ดบีเกบีที่ยวกมับเรา ใคร ๆ กอ็ขอบคยุณและสรรเสรลิญพระเจด้าไดด้ภายใตด้สภาพ
เหลส่านมัตั้น แตส่ครลิสเตบียนชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นกสาลมังถสูกขส่มเหงอยส่างหนมัก พวกเขากสาลมังถสูกลองใจและถสูก
ทดสอบอยสูส่ทยุกดด้าน กระนมัตั้นทมัตั้ง ๆ ทบีที่ถสูกลองใจเชส่นนมัตั้น เปาโลกอ็กลส่าววส่า “ในทยุกสลิที่งจงขอบพระคยุณ พวกทส่านกสาลมัง
ทนทยุกขร์การขส่มเหง พวกทส่านถสูกทสาใหด้เจอ็บชตั้สา หดหสูส่ ใจของพวกทส่านกสาลมังแตกสลาย-แตส่ทมัตั้ง ๆ ทบีที่เจอสลิที่งเหลส่านบีตั้
ทมัตั้งหมด จงขอบพระคยุณ! จงขอบพระคยุณพระเจด้าทบีที่พวกทส่านถสูกนมับวส่าคสูส่ควรทบีที่จะทนทยุกขร์เพสที่อพระเยซสูเจด้า ผสูด้ไดด้
ทรงทนทยุกขร์มากมายขนาดนมัตั้นเพสที่อพวกทส่าน”

ชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณทบีที่ปกตลิ สยุขภาพดบี และเกลิดผลคสอชบีวลิตแหส่งการอธลิษฐาน (“จงอธลิษฐานอยส่างไมส่หยยุด
หยส่อน”) ความชสที่นบานอยสูส่เสมอ (“จงชสที่นชมยลินดบีอยสูส่เสมอ”) และการขอบพระคยุณอยสูส่เสมอ (“ในทยุกกรณบีจง
ขอบพระคยุณ”)

ใน 1 เธสะโลนลิกา 3:3 เปาโลประกาศวส่าเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกามบีการกสาหนดพลิเศษจากพระเจด้า
ผสูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ-พวกเขาถสูกกสาหนดใหด้ทนทยุกขร์ พวกเรานด้อยคนนมักทบีที่ออกพระนามของพระเยซสูวมันนบีตั้รสูด้จมักความ
หมายของคสา ๆ นมัตั้น พวกเรานด้อยคนนมักเคยทนทยุกขร์เพราะเหอ็นแกส่ขส่าวประเสรลิฐ บางครมัตั้งเราพสูดถซงการถสูกขส่มเหง 
แตส่เมสที่อเทบียบกมับการถสูกขส่มเหงของเปาโลและเหลส่าครลิสเตบียนยยุคตด้น เรากอ็ไมส่ทราบอะไรเลยเกบีที่ยวกมับการถสูกขส่มเหง

ใน 2 โครลินธร์ 11:24-30 เปาโลบอกเลส่าเรสที่องราวสส่วนตมัวของเขาเกบีที่ยวกมับการทนทยุกขร์เพสที่อพระครลิสตร์: 
“จากพวกยลิวขด้าพเจด้าไดด้รมับรอยเฆบีที่ยนหด้าครมัตั้ง ๆ ละสามสลิบเกด้าทบี ขด้าพเจด้าถสูกทยุบตบีดด้วยไมด้เรบียวสามครมัตั้ง ขด้าพเจด้าถสูก
เอากด้อนหลินขวด้างครมัตั้งหนซที่ง ขด้าพเจด้าเผชลิญภมัยเรสอแตกสามครมัตั้ง คสนหนซที่งกมับวมันหนซที่งขด้าพเจด้าลอยอยสูส่ในทะเล ในการ
เดลินทางบส่อย ๆ ในการเผชลิญภมัยของนตั้สาทมัตั้งหลาย ในการเผชลิญภมัยของพวกโจร ในการเผชลิญภมัยดด้วยนตั้สามสอชนชาตลิ
ของขด้าพเจด้าเอง ในการเผชลิญภมัยดด้วยนตั้สามสอพวกคนตส่างชาตลิ ในการเผชลิญภมัยในนคร ในการเผชลิญภมัยในถลิที่น
ทยุรกมันดาร ในการเผชลิญภมัยในทะเล ในการเผชลิญภมัยทส่ามกลางพวกพบีที่นด้องเทบียมเทอ็จ ในความเหนอ็ดเหนสที่อยและ
ความแสนเจอ็บปวด ในการเฝป้าระวมังบส่อย ๆ ในความหลิวและความกระหาย ในการอดอาหารบส่อย ๆ ในความ
หนาวเหนอ็บและความเปลสอยเปลส่า นอกจากสลิที่งเหลส่านมัตั้นทบีที่อยสูส่ภายนอกแลด้ว สลิที่งซซที่งมายมังขด้าพเจด้าทยุกวมัน ๆ คสอความ
หส่วงพะวงทบีที่มบีตส่อครลิสตจมักรทมัตั้งปวง…ถด้าขด้าพเจด้าจสาเปป็นตด้องอวด ขด้าพเจด้ากอ็จะอวดเรสที่องสลิที่งทมัตั้งหลายซซที่งเกบีที่ยวกมับ
บรรดาความอส่อนกสาลมังของขด้าพเจด้า” 

ถซงกระนมัตั้น-พรด้อมกมับคสาพยานสส่วนตมัวเชส่นนมัตั้นของการถสูกขส่มเหง อมัครทสูตผสูด้ยลิที่งใหญส่ทส่านนมัตั้นกอ็กลส่าวไดด้วส่า 
“จงชสที่นชมยลินดบีมากขซตั้นอบีก! ในทยุกสลิที่งจงขอบพระคยุณ!” เปาโลปฏลิบมัตลิสลิที่งทบีที่เขาเทศนา เขารสูด้วส่าเขากสาลมังพสูดถซงเรสที่อง
อะไรอยสูส่ เขาทราบโดยประสบการณร์วส่าการสสูด้ทนความทยุกขร์ยากและการถสูกขส่มเหงเพราะเหอ็นแกส่ขส่าวประเสรลิฐนมัตั้น
หมายถซงอะไร และในทบีที่สยุดเขากอ็ประทมับตราคสาพยานของตนดด้วยโลหลิตของเขาเองภายใตด้ขวานของเพชฌฆาต 
ทมัตั้งหมดนบีตั้มาเพราะเขาเทศนาพระคยุณแกส่พวกคนตส่างชาตลิและประกาศวส่ายลิวและตส่างชาตลิ ทาสและนายทาส รวย
และจน ทาสและไท-ทยุกคนเปป็นของกายเดบียวกมันนมัตั้น ซซที่งมบีพระเยซสูครลิสตร์เปป็นศบีรษะ เขาถสูกเกลบียดชมังและถสูก
ขส่มเหงจนกระทมัที่งสยุดทด้ายแลด้วพวกศมัตรสูของเขาปลลิดชบีวลิตของเขา ความกลด้าหาญอมันทรหดของเขาสสูด้ทนจนถซงทบีที่สยุด 
และกส่อนทบีที่เขาเผชลิญหนด้ากมับแดนประหารของเนโร เขากอ็ประกาศวส่า “ขด้าพเจด้าไดด้สสูด้รบในการตส่อสสูด้อมันดบีแลด้ว 



ขด้าพเจด้าไดด้กระทสาการวลิที่งแขส่งของขด้าพเจด้าใหด้สสาเรอ็จแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้รมักษาความเชสที่อนมัตั้นไวด้แลด้ว ตส่อจากนบีตั้ มบีมงกยุฎ
แหส่งความชอบธรรมเกอ็บไวด้สสาหรมับขด้าพเจด้าแลด้ว ซซที่งองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า ผสูด้พลิพากษาอมันชอบธรรม จะประทานแกส่
ขด้าพเจด้าในวมันนมัตั้น และมลิใชส่แกส่ขด้าพเจด้าผสูด้เดบียวเทส่านมัตั้น แตส่แกส่คนทมัตั้งปวงเชส่นกมันทบีที่รมักการปรากฏของพระองคร์” (2 
ทธ. 4:7,8) ในฟฟีลลิปปฟี 1:21 เขากลส่าววส่า “เพราะวส่าสสาหรมับขด้าพเจด้านมัตั้น การมบีชบีวลิตอยสูส่กอ็คสอพระครลิสตร์ และการ
ตายกอ็คสอกสาไร!”

ขด้อ 18 ปปิดทด้ายวส่า: “...นบีที่แหละเปป็นพระประสงคร์ของพระเจด้าในพระเยซสูครลิสตร์เกบีที่ยวกมับพวกทส่าน” ตามพ
ระคสาขด้อนบีตั้ มมันเปป็นบาปทบีที่จะไมส่ขอบพระคยุณ ไมส่วส่าเราจะเผชลิญสลิที่งใดหรสอถสูกเรบียกใหด้เสบียสละสลิที่งใด มมันเปป็นบาปทบีที่
จะพรที่สาบส่นหรสอหดหสูส่และทด้อแทด้เมสที่อเรารสูด้วส่าพระเยซสูตรมัสวส่า “เราจะไมส่ละเจด้าหรสอทอดทลิตั้งเจด้าเลย” “ถด้าพระเจด้า
ทรงอยสูส่ฝป่ายเรา ใครจะตส่อสสูด้เราไดด้?” เมสที่อทราบความจรลิงอมันยลิที่งใหญส่เหลส่านบีตั้แลด้ว เราจซงควรขอบพระคยุณและ
ชสที่นชมยลินดบี แมด้กระทมัที่งในชมัที่วโมงทบีที่มสดมลิดทบีที่สยุด

คนมากมายกลส่าววส่า “ฉมันอยากทราบนตั้สาพระทมัยของพระเจด้าสสาหรมับชบีวลิตของฉมัน” ในทบีที่นบีตั้คสอสส่วนหนซที่ง
ของมมัน: มมันเปป็นนตั้สาพระทมัยของพระเจด้าสสาหรมับคยุณทบีที่จะขอบพระคยุณในสลิที่งสารพมัด หากคยุณมาถซงจยุดทบีที่คยุณคลิดวส่า
พระเจด้าทรงวางไวด้บนคยุณมากกวส่าทบีที่คยุณแบกรมับไหว จงระลซกถซงพระเยซสู ขณะทบีที่พระองคร์ทรงเหอ็นถด้วยนมัตั้นในสวน
เอเดน พระองคร์ทรงรด้องทสูลวส่า “โอ พระบลิดาของขด้าพระองคร์ ถด้าเปป็นไดด้ขอใหด้ถด้วยนบีตั้เลสที่อนพด้นไปจากขด้าพระองคร์
เถลิด แตส่อยส่างไรกอ็ตาม อยส่าใหด้เปป็นตามทบีที่ขด้าพระองคร์ปรารถนา แตส่ใหด้เปป็นไปตามทบีที่พระองคร์ทรงปรารถนาเถลิด”
(มธ. 26:39) บนกางเขนเนสตั้อหยาบนมัตั้นของกลโกธา พระองคร์ทรงแบกรมับบาปทมัตั้งหลายของเราในพระกายของ
พระองคร์เอง เพราะบาปของคยุณและของผมพระองคร์จซงทรงมองไมส่เหอ็นพระพมักตรร์ของพระบลิดา-ทยุกสลิที่งกลมับมสด
มลิดและพระเยซสูทรงรด้องวส่า “พระเจด้าของขด้าพระองคร์! พระเจด้าของขด้าพระองคร์! ทสาไมพระองคร์ทรงทอดทลิตั้งขด้า
พระองคร์เสบียแลด้ว?”

คสาตอบนมัตั้นเรบียบงส่าย: เราทราบวส่าพระเจด้าผสูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธไมส่อาจมองดสูบาปไดด้-และพระเยซสูกสาลมังชสาระ
หนบีตั้บาปของโลก พระองคร์ทรงแบกบาปของคยุณและของผมไปทบีที่กางเขนของพระองคร์และตรซงพวกมมันเสบียทบีที่นมัที่น 
พระองคร์ทรงปลดเหลส่าเทพผสูด้ครองและเหลส่าผสูด้มบีอสานาจ พระองคร์ทรงไดด้รมับชมัยชนะเหนสอโลก เนสตั้อหนมัง และพญา
มาร ความตาย นรก และหลยุมศพ พระเยซสูทรงชสาระมมันทมัตั้งหมดแลด้ว-และพระองคร์ทรงจส่ายราคาแพงจรลิง ๆ!

ครมัตั้งถมัดไปทบีที่คยุณเรลิที่มทด้อแทด้ จงจดจสาถด้อยคสาของเปาโลไวด้ ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายควรอายการบส่นเพราะความ
ทยุกขร์เพบียงเลอ็กนด้อยเพราะเหอ็นแกส่ขส่าวประเสรลิฐ “และขด้าพเจด้าจะกลส่าวอะไรตส่อไปอบีกเลส่า เพราะมบีเวลาไมส่พอทบีที่จะ
กลส่าวถซงกลิเดโอน บาราค แซมสมัน และเยฟธาหร์ ดาวลิดดด้วย และซามสูเอล และศาสดาพยากรณร์ทมัตั้งหลาย ผสูด้ซซที่งโดย
ความเชสที่อ ไดด้ปราบอาณาจมักรตส่าง ๆ ลง ไดด้กระทสาความชอบธรรม ไดด้รมับพระสมัญญาทมัตั้งหลาย ไดด้ปปิดปากของ
เหลส่าสลิงโต ไดด้ดมับความรยุนแรงแหส่งไฟ ไดด้พด้นจากคมดาบ จากสภาพอส่อนแอกอ็ถสูกทสาใหด้เขด้มแขอ็ง บมังเกลิดใจกลด้า
หาญในการตส่อสสูด้ ไดด้ทสาใหด้บรรดากองทมัพของคนตส่างชาตลิเผส่นหนบีไป พวกผสูด้หญลิงกอ็ไดด้รมับคนตายของพวกนางใหด้
กลมับฟฟฟื้นคสนชบีวลิตอบีก และคนอสที่น ๆ กอ็ถสูกทรมาน โดยไมส่ยอมรมับการชส่วยใหด้พด้น เพสที่อพวกเขาจะไดด้รมับการเปป็นขซตั้นมา
จากความตายอมันดบีกวส่า และคนอสที่น ๆ ไดด้ถสูกทดลองโดยคสาเยาะเยด้ยอมันโหดรด้ายและการถสูกโบยตบี ใชส่แลด้ว ยลิที่งกวส่า
นมัตั้นโดยเครสที่องพมันธนาการตส่าง ๆ และการถสูกจสาคยุก พวกเขาถสูกหลินขวด้าง พวกเขาถสูกเลสที่อยเปป็นทส่อน ๆ ถสูกทดลอง 



ถสูกฆส่าดด้วยดาบ พวกเขาพเนจรไปทมัที่วโดยนยุส่งหส่มหนมังแกะและหนมังแพะ โดยเปป็นคนแรด้นแคด้น ไดด้รมับความทยุกขร์ยาก
และถสูกทรมาน (ผสูด้ซซที่งโลกนบีตั้ไมส่สมควรเลย) พวกเขาพเนจรไปในบรรดาถลิที่นทยุรกมันดารและในภสูเขาทมัตั้งหลาย และใน
ถตั้สาและโพรงตส่าง ๆ แหส่งแผส่นดลินโลก และคนเหลส่านบีตั้ทยุกคน ซซที่งไดด้รมับชสที่อเสบียงดบีโดยทางความเชสที่อ กอ็ยมังไมส่ไดด้รมับ
ตามพระสมัญญานมัตั้น พระเจด้าไดด้ทรงจมัดเตรบียมสลิที่งทบีที่ดบีกวส่าไวด้สสาหรมับพวกเรา เพสที่อวส่าโดยปราศจากพวกเรา พวกเขา
จะไมส่ถสูกทสาใหด้สมบสูรณร์พรด้อม

“เหตยุฉะนมัตั้น โดยเหอ็นวส่าพวกเราถสูกลด้อมรอบดด้วยพยานหมสูส่ใหญส่นมัตั้น ใหด้พวกเราวางทยุกสลิที่งทบีที่เปป็นตมัวถส่วง 
และบาปซซที่งขมัดขวางพวกเราอยสูส่อยส่างงส่ายดาย และใหด้พวกเราวลิที่งดด้วยความอดทนการแขส่งกมันทบีที่ตมัตั้งไวด้ตส่อหนด้าพวก
เรานมัตั้น โดยจมับจด้องทบีที่พระเยซสู ผสูด้ใหด้กสาเนลิดความเชสที่อของพวกเราและผสูด้ทรงทสาใหด้ความเชสที่อของพวกเราสสาเรอ็จ ผสูด้ซซที่ง
เพราะเหอ็นแกส่ความปฟีตลิยลินดบีทบีที่ทรงตมัตั้งไวด้ตส่อพระพมักตรร์พระองคร์นมัตั้น ไดด้ทรงทนเอากางเขน โดยทรงเหยบียดหยาม
ความละอายนมัตั้น และประทมับเบสตั้องขวาพระทบีที่นมัที่งของพระเจด้าแลด้ว ดด้วยวส่าพวกทส่านจงพลิจารณาถซงพระองคร์ ผสูด้ไดด้
ทรงทนเอาการโตด้แยด้งอยส่างนบีตั้ของบรรดาคนบาปตส่อพระองคร์ เกรงวส่าพวกทส่านจะเหนสที่อยลด้าและอส่อนกสาลมังใน
จลิตใจของพวกทส่าน พวกทส่านยมังไมส่ไดด้ตส่อตด้านจนถซงโลหลิตตก โดยตส่อสสูด้กมับบาป” (ฮบ. 11:32-12:4)

เมสที่อเราอส่านขด้อพระคสาเหลส่านบีตั้ เราควรละอายตมัวเองหากเราพรที่สาบส่นเพราะการทนทยุกขร์อมันเลอ็กนด้อยทบีที่ไมส่
สสาคมัญเลยซซที่งเราถสูกเรบียกใหด้สสูด้ทนเพสที่อพระเยซสูวมันนบีตั้-และโดยเฉพาะอยส่างยลิที่ง “ดด้วยวส่าพวกทส่านจงพลิจารณาถซง
พระองคร์ ผสูด้ไดด้ทรงทนเอาการโตด้แยด้งอยส่างนบีตั้ของบรรดาคนบาปตส่อพระองคร์ … พวกทส่านยมังไมส่ไดด้ตส่อตด้านจนถซง
โลหลิตตก โดยตส่อสสูด้กมับบาป!”

เวลานมัตั้นจะมาถซงกส่อนการรมับขซตั้นเมสที่อครลิสเตบียนทมัตั้งหลายจะถสูกจสาคยุกอบีกครมัตั้งเพราะความเชสที่อของตน ใน
บางสส่วนของโลกสถานการณร์นบีตั้ยมังมบีอยสูส่วมันนบีตั้ แตส่ในอเมรลิกาเราไมส่รสูด้จมักความหมายของการทนทยุกขร์เพราะเหอ็นแกส่
ขส่าวประเสรลิฐ! ขอพระเจด้าทรงโปรดชส่วยเหลสอเราทบีที่จะเปป็นเหลส่าทหารทบีที่ดบี ซซที่งชสที่นชมยลินดบีและขอบพระคยุณในสลิที่ง
สารพมัด ขอพระเจด้าทรงโปรดชส่วยเหลสอเราทบีที่จะเปป็นแบบอยส่างทบีที่ดบีของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้ว เพราะวส่านบีที่
เปป็นนตั้สาพระทมัยของพระเจด้า เมสที่อเราไมส่ขอบพระคยุณและพรที่สาบส่น เรากอ็กสาลมังทสาบาป: “สลิที่งใดกอ็ตามทบีที่ไมส่ไดด้มาจาก
ความเชสที่อกอ็เปป็นบาป” และถด้าเรามบีความเชสที่อในพระเจด้า เรากอ็ทราบวส่าพระองคร์จะไมส่ทรงวางสลิที่งใดบนเราทบีที่จะไมส่
ทสางานเพสที่อใหด้เกลิดผลดบีตส่อเราและเพสที่อถวายเกบียรตลิแดส่พระองคร์

ขด้อ 19: “อยส่าดมับพระวลิญญาณ”
มบีคนมากมายทบีที่ไมส่ตระหนมักถซงความสสาคมัญอมันยลิที่งใหญส่ของพระราชกลิจและงานรมับใชด้ของพระวลิญญาณ

บรลิสยุทธลิธในสส่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกมับผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลาย เราทราบวส่าพระราชกลิจหลมักของพระองคร์คสอ การชมักนสาเรามาถซง
พระครลิสตร์ (ยอหร์น 6:44; 16:7-11) พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงฟป้องใจเรา ทรงชมักจสูงเรา และทรงนสาพาเรามาถซง
พระเยซสู จากนมัตั้นพระองคร์กอ็ทรงเปป็นแพทยร์ผสูด้รส่วมทสาคลอดในการบมังเกลิดใหมส่ (ยอหร์น 3:3,5) พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ
ทรงใหด้บมัพตลิศมาเราเขด้าในพระกายของพระครลิสตร์ (1 คร. 12:12,13) พระองคร์ประทมับอยสูส่ในเรา (รม. 8:9) 
พระองคร์ทรงนสาเรา (รม. 8:14) พระองคร์ทรงรมับประกมันเรา (รม. 8:16) พระองคร์ทรงประทมับตราเรา (อฟ. 4:30)
มมันเปป็นไปไดด้อยส่างมากทบีที่จะทสาใหด้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธเสบียพระทมัย มมันเปป็นไปไดด้เชส่นกมันทบีที่จะดมับพระวลิญญาณ

คสาวส่าดมับหมายถซง “ดมับไฟ กสาราบ ปราบปราม ทสาใหด้สลิตั้นสยุด” นมัที่นคสอนลิยามทบีที่ใหด้ไวด้ในพจนานยุกรมของ



เวอ็บสเตอรร์ สลิที่งใดกอ็ตามทบีที่ขมัดขวาง ฉยุดรมัตั้ง หรสอสาดนตั้สาใสส่พระราชกลิจของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธในจลิตวลิญญาณของ
มนยุษยร์กอ็เปป็นเรสที่องตด้องหด้าม “ดมับ” ถสูกใชด้ตรงนบีตั้ในความหมายของการดมับไฟ นมัที่นคสอ เราจะตด้องไมส่ดมับไฟอลิทธลิพล
ของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธในใจของเรา

ถด้าพระวลิญญาณทรงสมัที่งวส่า “ไป” กอ็จงไป-โดยไมส่ถามคสาถามอะไรเลย เมสที่อพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรง
นสาพาคยุณไปสสูส่งานรมับใชด้หนซที่งหรสอภารกลิจหนซที่งเพสที่อถวายเกบียรตลิแดส่พระเจด้า กอ็อยส่าขอแผนทบีที่ถนน เพราะวส่าเมสที่อถซง
เวลาทบีที่ตด้องเปลบีที่ยนเสด้นทาง พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธกอ็จะทรงเผยใหด้คยุณทราบ พระองคร์ตรมัส “ดด้วยการครที่สาครวญ ซซที่ง
ไมส่อาจเอส่ยไดด้” พระองคร์ทรงนสาในหลายวลิธบี “...มลิใชส่ดด้วยกสาลมัง และมลิใชส่ดด้วยฤทธานยุภาพ แตส่ดด้วยวลิญญาณของเรา
พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรมัส” (ศคย. 4:6) สลิที่งใดทบีที่มบีแนวโนด้มทบีที่จะดมับความรด้อนรนของการนมมัสการในจลิตวลิญญาณ
ทบีที่จะทสาใหด้เราไรด้ชบีวลิตในการรมับใชด้พระเจด้า อาจถสูกถสอวส่าเปป็น “การดมับ” พระวลิญญาณ ความเปป็นแบบโลก ความ
เยส่อหยลิที่ง ความมมักใหญส่ใฝป่สสูงจะดมับพระวลิญญาณ

เมสที่อเราเตอ็มใจทบีที่จะถสูกนสาโดยพระวลิญญาณของพระเจด้า เรากอ็จะไมส่สนองตมัณหาของเนสตั้อหนมัง เรากอ็จะไมส่
เดลินตามเสด้นทางทบีที่เหอ็นแกส่ตมัว มบีจยุดศสูนยร์กลางอยสูส่ทบีที่ตมัวเอง ยกยกตมัวเอง เพราะวส่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธไดด้เสดอ็จมา
เพสที่อถวายเกบียรตลิพระเยซสูและเพสที่อตรมัส-ไมส่ใชส่เกบีที่ยวกมับพระองคร์เอง-แตส่เกบีที่ยวกมับพระเยซสู พระองคร์ทรงนสาเราเขด้าสสูส่
วลิถบีทมัตั้งหลายแหส่งการดสาเนลินชบีวลิตทบีที่ถสูกตด้อง-วลิถบีทมัตั้งหลายซซที่ง ถซงแมด้วส่าพวกมมันเปป็นวลิถบีทมัตั้งหลายแหส่งการทนทยุกขร์ จะ
ถวายเกบียรตลิแดส่พระเยซสูเจด้า

ผสูด้เชสที่อคนหนซที่งอาจทสาใหด้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธเสบียพระทมัยและดมับพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธไดด้แมด้กระทมัที่งใน
งานสส่วนตมัว ผมเคยเหอ็นสลิที่งนบีตั้เกลิดขซตั้นมาแลด้ว ผมไมส่เชสที่อในการเดลินขซตั้นลงไปตามทางเดลินในครลิสตจมักรและสยุส่มถาม
ผสูด้คนวส่า “คยุณรอดแลด้วหรสอยมัง?” แตส่ผมเชสที่อจรลิง ๆ วส่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงนสาพาเราใหด้พสูดกมับคนบางคนในทบีที่
ประชยุมตส่าง ๆ ถด้าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงนสา คยุณกอ็จะทราบมมัน และถด้าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงนสาคยุณ 
พระองคร์กอ็จะทรงทสางานในใจของคน ๆ นมัตั้นทบีที่พระองคร์ทรงนสาคยุณใหด้พสูดคยุยดด้วย การปฏลิเสธไมส่ยอมดสาเนลินตาม
การทรงนสาของพระองคร์ ไมส่วส่าจะดด้วยเหตยุผลใด คสอการดมับพระวลิญญาณ-และนมัที่นเปป็นบาป เราควรไปยมังทบีที่ ๆ 
พระวลิญญาณทรงนสา เราควรกลส่าวสลิที่งทบีที่พระวลิญญาณทรงนสาเราใหด้กลส่าว และเราควรปรนนลิบมัตลิในทบีที่ ๆ พระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงนสาเราใหด้ปรนนลิบมัตลิ

มบีอยสูส่หลายคราวทบีที่เปาโลกลส่าววส่าพระวลิญญาณทรงหด้ามไมส่ใหด้เขาไปยมังบางชยุมชนเพสที่อเทศนา แตส่ทรงนสา
เขาในอบีกทลิศทางทบีที่แตกตส่างอยส่างสลิตั้นเชลิง พระวลิญญาณจะทรงนสาเราหากเราจะเพบียงยอมใหด้พระองคร์ทรงนสาเราใน
การดสาเนลินชบีวลิตประจสาวมันของเรา เราไมส่ควรเรลิที่มตด้นวมันใดโดยไมส่อธลิษฐานตส่อพระเจด้าใหด้ทรงนสาเราโดยพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธวมันนมัตั้น เราไมส่ควรสอนชมัตั้นเรบียนรวบีใด เทศนาคสาเทศนาใด หรสอแมด้แตส่พสูดกมับคน ๆ หนซที่งเกบีที่ยวกมับ
ความรอดโดยไมส่อธลิษฐานขอพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธกส่อนใหด้ทรงนสาและพาเราในสลิที่งทบีที่เราควรกลส่าว เมสที่อพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงนสา คยุณกอ็เชสที่อใจไดด้เลยวส่าชมัยชนะจะถสูกไดด้มาและสลิที่งดบีจะเกลิดขซตั้น ถซงแมด้วส่าเราอาจมองไมส่เหอ็น
มมันในขณะนมัตั้นกอ็ตาม แตส่ผลลมัพธร์จะเปป็นการถวายเกบียรตลิแดส่พระเจด้าและชมัยชนะเหนสอพญามาร

จะไมส่มบีการมบีใจหมันกลมับเลยสสาหรมับผสูด้เชสที่อทบีที่ขอบพระคยุณในทยุกสลิที่งและสลิที่งสารพมัด และทบีที่ไมส่ดมับพระ
วลิญญาณ แตส่ดสาเนลินตามการทรงนสาของพระองคร์



ขด้อ 20: “อยส่าประมาทบรรดาคสาพยากรณร์”
การพยากรณร์คสอ การบอกลส่วงหนด้าถซงสลิที่งตส่าง ๆ ทบีที่จะเกลิดขซตั้นหลายปฟีนมับจากตอนนบีตั้-แตส่มมันเปป็นการบอก

ออกไปเชส่นกมันถซงสลิที่งตส่าง ๆ ทบีที่ถสูกบอกลส่วงหนด้าไวด้แลด้ว ผสูด้รมับใชด้และครสูสอนรวบีทยุกคนเปป็นผสูด้พยากรณร์ในความหมาย
หนซที่ง…ไมส่ใชส่เหมสอนดานลิเอลและเอเสเคบียลเปป็นศาสดาพยากรณร์--แตส่เราบอกออกไปถซงสลิที่งทบีที่พวกเขาบอกลส่วงหนด้า
ไวด้แลด้ว ผสูด้รมับใชด้ทยุกคนเปป็นผสูด้พยากรณร์ และผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายจะตด้องไมส่ดสูหมลิที่นการพยากรณร์ ในสมมัยของเปาโล “พระ
ราชบมัญญมัตลิแหส่งเสรบีภาพอมันบรลิสยุทธลิธ” ยมังไมส่มา พระคมัมภบีรร์ในขณะนมัตั้นยมังไมส่สมบสูรณร์ หนมังสสอทยุกเลส่มของพระคมัมภบีรร์
ยมังไมส่ถสูกประทานใหด้ และในสมมัยนมัตั้นเหลส่าผสูด้พยากรณร์ของพระเจด้า (รวมถซงเปาโลดด้วย) มบีฤทธลิธเดชในการประกาศ
พระดสารลิของพระเจด้าโดยการดลใจโดยตรง ดสูเหมสอนวส่าในครลิสตจมักรชาวเธสะโลนลิกาของประทานอมันยลิที่งใหญส่นบีตั้
แหส่งการพยากรณร์กสาลมังถสูกดสูหมลิที่นโดยบางคนทบีที่มบีสตลิสมัมปชมัญญะมากกวส่า ดด้วยเหตยุนบีตั้เปาโลจซงใหด้คสาสมัที่งโดยตรงวส่าผสูด้
เชสที่อทมัตั้งหลายจะตด้องไมส่ดสูหมลิที่นสลิที่งทบีที่พวกผสูด้พยากรณร์กลส่าว พวกเขาอาจไมส่ชอบมมัน พวกเขาอาจไมส่เหอ็นพด้องกมับมมัน-
แตส่พวกเขาจะตด้องรมับสลิที่งทบีที่คนของพระเจด้าพยากรณร์

วมันนบีตั้เรามบี “สลิที่งซซที่งสมบสูรณร์แบบแลด้ว”-พระวจนะของพระเจด้า เรามบีพระคมัมภบีรร์ในความครบถด้วนของมมัน- 
“พระราชบมัญญมัตลิแหส่งเสรบีภาพอมันสมบสูรณร์แบบ” นมัตั้น-และเราไมส่ตด้องการจดหมายฝากฉบมับเสรลิมหรสอบทเสรลิมใด 
ๆ ในพระคมัมภบีรร์นบีตั้เรามบีทยุกสลิที่งทบีที่เราตด้องรสูด้เกบีที่ยวกมับพระเจด้าและพญามาร สวรรคร์และนรก ความรอดและบาป เวลา
และนลิรมันดรร์กาล ทมัตั้งหมดทบีที่เราตด้องรสูด้เกบีที่ยวกมับสลิที่งตส่าง ๆ ทบีที่เปป็นนลิรมันดรร์ เรากอ็พบในหนมังสสอหกสลิบหกเลส่มนมัตั้นแหส่ง
พระคมัมภบีรร์ของเรา พระคมัมภบีรร์ทยุกตอนถสูกประทานใหด้โดยการดลใจ และพระคมัมภบีรร์ทบีที่เรามบีอยสูส่ตอนนบีตั้คสอพระคมัมภบีรร์
ทมัตั้งหมดทบีที่มบีอยสูส่!

ครลิสเตบียนทบีที่รมักเออ๋ย อยส่าดสูหมลิที่นสลิที่งทบีที่คยุณไมส่ชอบในขส่าวสารขส่าวประเสรลิฐ จงถามตมัวเองวส่าทสาไมคยุณถซงไมส่
ชอบสลิที่งทบีที่นมักเทศนร์คนนมัตั้นไดด้กลส่าว อาจเปป็นไดด้วส่ามบีบาปในชบีวลิตของคยุณและคยุณถสูกฟป้องใจโดยสลิที่งทบีที่ศลิษยาภลิบาลของ
คยุณกสาลมังใหด้แกส่คยุณจากพระวจนะของพระเจด้า ถด้าคยุณยอมใหด้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธนสาคยุณ (แทนทบีที่จะดมับพระ
วลิญญาณและวลิจารณร์ผสูด้รมับใชด้) คยุณกอ็อาจพบวส่าตมัวเองอยสูส่ทบีที่แทส่นบสูชาสมมัยเกส่า โดยเทจลิตวลิญญาณของคยุณออกตส่อ
พระเจด้าในการกลมับใจใหมส่ เมสที่อผสูด้รมับใชด้เทศนา ถด้าเขาเปป็นนมักเทศนร์ของพระเจด้า คยุณกอ็ควรฟปังขส่าวสารของเขา-และ
อยส่าเปป็นแตส่ผสูด้ฟปังเทส่านมัตั้น แตส่จงทสาสลิที่งทบีที่เขาบอกคยุณใหด้ทสา เพราะวส่าเขาถสูกนสาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธในการ
เทศนาพระวจนะของพระเจด้า

ถด้าเขาไมส่ใชส่คนของพระเจด้า คยุณกอ็ไมส่ตด้องฟปังเขาเลย! คยุณไมส่ควรฟปังผสูด้รมับใชด้คนใดทบีที่ไมส่ใชส่คนของพระเจด้า 
บางคนอาจถามวส่า “ฉมันจะทราบไดด้อยส่างไรวส่านมักเทศนร์คนหนซที่งเปป็นคนของพระเจด้าหรสอไมส่? ฉมันจะทราบไดด้
อยส่างไรวส่าเขากสาลมังเทศนาพระวจนะของพระเจด้าอยสูส่หรสอเปลส่า?” ทส่านทบีที่รมัก ถด้าคยุณไมส่สามารถแยกแยะผสูด้รมับใชด้
ทบีที่แทด้จรลิงแหส่งขส่าวประเสรลิฐออกจากพวกเสรบีนลิยมและของปลอม คสาแนะนสาของผมทบีที่มบีแกส่คยุณ-ในความกรยุณาและ
ความรมัก-กอ็คสอคยุณตด้องรมับความรอด!

เมสที่อผสูด้รมับใชด้ทบีที่ยสาเกรงพระเจด้าและบมังเกลิดใหมส่แลด้วคนหนซที่งขซตั้นธรรมาสนร์เพสที่อเทศนาพระวจนะของพระเจด้า
ถด้าคยุณบมังเกลิดใหมส่แลด้ว วลิญญาณของคยุณกอ็จะเปป็นพยานกมับวลิญญาณของเขา และถด้ามมันไมส่เกลิดขซตั้นแบบนมัตั้นขณะทบีที่
เขาเทศนา ทส่านทบีที่รมักเออ๋ย คยุณกอ็ยมังไมส่รมับความรอด หรสอไมส่เขากอ็ไมส่ใชส่นมักเทศนร์ของพระเจด้า! คนของพระเจด้าปป้อน



อาหารทมัตั้งเดอ็กและผสูด้ใหญส่ในครอบครมัวฝป่ายวลิญญาณ พระวจนะของพระเจด้าเปป็นนตั้สานม ขนมปปัง และเนสตั้อแกส่ใจทบีที่
หลิวโหยของเหลส่าผสูด้เชสที่อ และเมสที่อนมักเทศนร์ของพระเจด้าเทศนาพระวจนะของพระเจด้า ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายกอ็ทราบมมัน ถด้า
คยุณไมส่สามารถทราบไดด้วส่าผสูด้รมับใชด้คนหนซที่งเปป็นคนของพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงหรสอของปลอมของพญามาร ผมกอ็เกรงวส่า
คยุณไมส่มบีพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ เพราะวส่าพระวลิญญาณทรงตรวจคด้นสลิที่งสารพมัด ใชส่แลด้วครมับ สลิที่งลตั้สาลซกเหลส่านมัตั้นของ
พระเจด้า

“...แตส่การเจลิมซซที่งพวกทส่านไดด้รมับจากพระองคร์นมัตั้นดสารงอยสูส่ในพวกทส่าน และพวกทส่านไมส่จสาเปป็นตด้องใหด้
มนยุษยร์คนใดมาสอนพวกทส่าน แตส่เพราะวส่าการเจลิมนมัตั้นเองสอนพวกทส่านใหด้ทราบทยุกสลิที่ง และเปป็นความจรลิง และ
ไมส่ไดด้เปป็นความเทอ็จ และตามทบีที่การเจลิมนมัตั้นไดด้สอนพวกทส่านมาแลด้วอยส่างไร พวกทส่านกอ็จะดสารงอยสูส่ในพระองคร์
อยส่างนมัตั้น” (1 ยอหร์น 2:27)

“เพราะฉะนมัตั้นจซงมบีอยสูส่ในพระคมัมภบีรร์ดด้วยวส่า ‘ดสูเถลิด เราวางศลิลามยุมเอกกด้อนหนซที่งลงในศลิโยน เปป็นทบีที่ทรง
เลสอกสรรไวด้ และทรงลตั้สาคส่า และผสูด้ใดทบีที่เชสที่อในพระองคร์นมัตั้นกอ็จะไมส่ไดด้รมับความอมับอาย’” (1 ปต. 2:6)

ในถด้อยคสาเหลส่านบีตั้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธกสาลมังบอกเราวส่าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่อยสูส่ในพระครลิสตร์จะไมส่ถสูกทสาใหด้
สมับสน ละอาย หรสอถสูกนสาใหด้หลงไปโดยพวกครสูสอนเทอ็จและพวกผสูด้พยากรณร์เทอ็จ ลสูกของพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงจะไมส่
ดสาเนลินตามคสาสอนผลิด: “...เมสที่อ (องคร์ผสูด้เลบีตั้ยงแกะนมัตั้น) ตด้อนแกะทมัตั้งหลายของทส่านเองออกไปแลด้ว ทส่านกอ็เดลินนสา
หนด้าพวกมมันไป และแกะเหลส่านมัตั้นกอ็ตามทส่านไป เพราะพวกมมันรสูด้จมักเสบียงของทส่าน และพวกมมันจะไมส่ตามคน
แปลกหนด้าไปเลย แตส่จะหนบีไปจากเขา เพราะแกะเหลส่านมัตั้นไมส่รสูด้จมักเสบียงของพวกคนแปลกหนด้า” (ยอหร์น 10:4,5)

ตามถด้อยคสาเหลส่านบีตั้ของพระเยซสู ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายรสูด้จมักเสบียงของพระเยซสู-และเสบียงของพวกคนแปลก
หนด้าพวกเขาจะไมส่ตาม ดมังนมัตั้น ถด้าคยุณไมส่รสูด้จมักพระวจนะทบีที่แทด้จรลิงของพระเจด้าเมสที่อคยุณไดด้ยลินมมัน แนส่นอนวส่าพระ
วลิญญาณขององคร์ผสูด้เลบีตั้ยงแกะนมัตั้นไมส่ไดด้กสาลมังนสาคยุณอยสูส่ จงตรวจสอบดสู จงคด้นดสูพระคมัมภบีรร์! จงทสาใหด้การทรงเรบียก
และการทรงเลสอกของคยุณแนส่นอน จงรสูด้วส่าคยุณบมังเกลิดใหมส่แลด้วอยส่างแทด้จรลิงและถสูกปกคลยุมโดยพระโลหลิตนมัตั้น

ขด้อ 21: “จงพลิสสูจนร์ทยุกสลิที่ง จงยซดถสอสลิที่งทบีที่ดบีไวด้ใหด้มมัที่น”
เราจะตด้องพลิสสูจนร์ทยุกสลิที่งโดยวลิธบีใด? โดยพระวจนะของพระเจด้า กลส่าวอบีกนมัยหนซที่ง จงพลิสสูจนร์นลิกายทบีที่คยุณ

สมังกมัดโดยพระคมัมภบีรร์-ไมส่ใชส่โดยหนมังสสอตส่าง ๆ แหส่งหลมักคสาสอน, ปยุจฉาวลิสมัชชนา, ประเพณบีของมนยุษยร์หรสอพมันธ
สมัญญาครลิสตจมักร จงอส่านพระคมัมภบีรร์ จงวางนลิกายของคยุณเทบียบกมับพระคมัมภบีรร์และดสูวส่ามมันไดด้ขนาดตาม
คยุณลมักษณะจสาเพาะเหลส่านมัตั้นของพระเจด้าหรสอไมส่ ไมส่มบีนมักเทศนร์ (หรสอฆราวาส) คนใดมบีสลิทธลิธทบีที่จะทสาใหด้พระวจนะ
ของพระเจด้าเขด้ากมันกมับสลิที่งทบีที่เขาเชสที่อ เหลส่านมักเทศนร์จะตด้องเชสที่อพระคมัมภบีรร์และเทศนาพระวจนะของพระเจด้าทบีที่ไมส่ถสูก
เจสอปน และครลิสเตบียนทมัตั้งหลายจะตด้องเชสที่อพระวจนะ จงชมัที่งนตั้สาหนมักหลมักคสาสอนใดกอ็ตามในตาชมัที่งแหส่งพระคมัมภบีรร์ 
และจงอธลิษฐานขอพระเจด้าทบีที่จะประทานจลิตวลิญญาณแหส่งความเขด้าใจและการแยกแยะใหด้แกส่คยุณ (อส่าน 1 โครลินธร์
12:3,10)  จงฟปังยอหร์นผสูด้เปป็นทบีที่รมักขณะทบีที่เขาเตสอนวส่า “พวกทส่านทบีที่รมัก อยส่าเชสที่อวลิญญาณทยุก ๆ วลิญญาณ แตส่จง
พลิสสูจนร์วลิญญาณเหลส่านมัตั้นวส่าวลิญญาณเหลส่านมัตั้นมาจากพระเจด้าหรสอไมส่” (1 ยอหร์น 4:1-3) 

คยุณนส่าจะเคยไดด้ยลินคสากลส่าวทบีที่วส่า “มบีสลิที่งดบี ๆ เลอ็กนด้อยอยสูส่ในทยุกศาสนา” นมัที่นอาจเปป็นความจรลิง มบีขนมปปัง
ดบี ๆ อยสูส่ในถมังขยะ แตส่ผมไมส่อยากไดด้ขนมปปังของผมทบีที่นมัที่น! ผมอยากไปทบีที่ซสูเปอรร์มารร์เกอ็ตและซสตั้อขนมปปังดบี ๆสะอาด



ๆ สมักแถวมากกวส่าทบีที่จะไปดซงมมันออกมาจากถมังขยะจากทส่ามกลางขยะอสที่น ๆ ถซงแมด้วส่าขนมปปังนมัตั้นอาจดบีและมบี
ประโยชนร์กอ็ตาม ในทสานองเดบียวกมัน ผมไมส่อยากไดด้ขส่าวประเสรลิฐเพบียงเลอ็กนด้อยทบีที่ปนอยสูส่กมับคสาสอนผลิดมากมาย 
และผมไมส่ยอมสนมับสนยุนมนยุษยร์คนใดหรสอนลิกายใดทบีที่มบีการเบบีที่ยงเบนไปจากหลมักพสตั้นฐานเหลส่านมัตั้นแหส่งความเชสที่อ
นมัตั้น!

ผสูด้รมับใชด้ทยุกคนควรฟปังคสากสาชมับของเปาโลทบีที่ใหด้แกส่ทลิโมธบี: “เหตยุฉะนมัตั้นขด้าพเจด้าจซงกสาชมับทส่านตส่อพระพมักตรร์
พระเจด้า และพระเยซสูครลิสตร์เจด้า ผสูด้จะทรงพลิพากษาทมัตั้งคนเปป็นและคนตาย ในการปรากฏของพระองคร์และใน
อาณาจมักรของพระองคร์ จงประกาศพระวจนะ จงตมัตั้งใจทสาตอนทบีที่สะดวกและตอนทบีที่ไมส่สะดวก จงตมักเตสอน วส่า
กลส่าว และเตสอนสตลิดด้วยความอดกลมัตั้นทยุกอยส่างและหลมักคสาสอน…แตส่ทส่านจงระวมังระไวอยสูส่ในสลิที่งทมัตั้งปวง จงสสูด้ทน
บรรดาความทยุกขร์ยากลสาบาก จงกระทสาหนด้าทบีที่ของผสูด้ประกาศขส่าวประเสรลิฐ จงกระทสาการรมับใชด้ของทส่านใหด้สสาเรอ็จ
เตอ็มทบีที่” (2 ทธ. 4:1-5)

“จงศซกษาคด้นควด้าเพสที่อสสาแดงตนเองใหด้เปป็นทบีที่ชอบพระทมัยพระเจด้า เปป็นคนงานทบีที่ไมส่ตด้องละอาย แยกแยะ
พระวจนะแหส่งความจรลิงนมัตั้นไดด้อยส่างถสูกตด้อง” (2 ทธ. 2:15)

ผสูด้เชสที่อทยุกคนควรพลิสสูจนร์สลิที่งสารพมัดโดยพระคมัมภบีรร์-เราควรพลิสสูจนร์นลิสมัยตส่าง ๆ ของเรา, สถานทบีที่ตส่าง ๆ ทบีที่เรา
ไป, สลิที่งเหลส่านมัตั้นทบีที่เราทสา, ภาษาทบีที่เราใชด้, บทเพลงตส่าง ๆ ทบีที่เรารด้อง, เพสที่อนฝสูงทบีที่เราคบหา, งานทบีที่เราทสา, ครลิสตจมักร
ทบีที่เราเขด้ารส่วม, ผสูด้ประกาศขส่าวประเสรลิฐและเหลส่ามลิชชมันนารบีทบีที่เราสนมับสนยุน, ใบปลลิวทบีที่เราแจกตามทด้องถนนหรสอ
ตามบด้าน

ถด้าคยุณกสาลมังทสาบางสลิที่งซซที่งมบีคสาถามในหมัวของคยุณเกบีที่ยวกมับสลิที่งนมัตั้น จงวาง “บางสลิที่ง” นมัตั้นเคบียงขด้างพระวจนะ
ของพระเจด้า จงชมัที่งนตั้สาหนมักมมันในตาชมัที่งแหส่งพระคมัมภบีรร์ และถด้ามมันถสูกพลิสสูจนร์วส่าถสูกตด้องไมส่ไดด้ ตามพระคมัมภบีรร์ กอ็อยส่า
ไปยยุส่งกมับมมัน! อยส่าถามเหลส่านมักเทศนร์วส่ามมันผลิดไหมทบีที่จะทสาสลิที่งนบีตั้หรสอสลิที่งนมัตั้น-จงคด้นดสูพระคมัมภบีรร์: เพราะวส่าเหลส่านมัก
เทศนร์กอ็ไมส่เหอ็นพด้องตรงกมัน ผสูด้รมับใชด้คนหนซที่งอาจบอกคยุณวส่ามมันเปป็นบาปทบีที่จะเตด้นรสา ขณะทบีที่อบีกคนจะบอกคยุณวส่าเขา
สนมับสนยุนการเตด้นรสาในครลิสตจมักรทบีที่เขาเปป็นศลิษยาภลิบาล! สลิที่งใดกอ็ตามทบีที่คยุณทสา ทบีที่ใดกอ็ตามทบีที่คยุณไป จงพลิสสูจนร์มมัน
โดยพระวจนะของพระเจด้า จงยซดมมัที่นสลิที่งทบีที่ดบี จงปลส่อยแกลบไป

ขด้อ 22: “จงเวด้นเสบียจากสลิที่งทบีที่ดสูเหมสอนชมัที่วรด้ายทยุกอยส่าง”
พระคสาขด้อนมัตั้นมบีแคส่ไมส่กบีที่คสา-แตส่ในถด้อยคสาเหลส่านมัตั้นเราพบคสาตอบสสาหรมับหลายพมันคสาถาม! ยกตมัวอยส่าง

เชส่น: “มมันเปป็นบาปไหมทบีที่จะเขด้าโรงหนมัง? มมันเปป็นบาปไหมทบีที่จะดสที่มเบบียรร์? มมันเปป็นบาปไหมทบีที่จะเลส่นการพนมันหรสอ
ไปสนามแขส่งมด้า?” พระคมัมภบีรร์กลส่าวแกส่ผสูด้เชสที่อทยุกคนวส่า “จงเวด้นเสบียจากสลิที่งทบีที่ดสูเหมสอนชมัที่วรด้ายทยุกอยส่าง”

เอวามองไปทบีที่ผลไมด้ตด้องหด้ามนมัตั้น-และเหอ็นวส่ามมันสวย เธอไมส่ไดด้เวด้นเสบียจากรสูปลมักษณร์นมัตั้น ดาวลิดเดลินออก
ไปบนดาดฟป้าพระราชวมังของเขาและมองไปทบีที่ภรรยาของเพสที่อนบด้านของเขาในอส่างอาบนตั้สาสส่วนตมัวของเธอเองใน
สนามหลมังบด้านของเธอ เขาไมส่ไดด้เวด้นเสบียจากสลิที่งทบีที่ดสูเหมสอนชมัที่วรด้ายนมัตั้น-และคยุณกอ็ทราบวส่าเกลิดอะไรขซตั้นตามมา: การ
ลส่วงประเวณบี, ฆาตกรรม, ใจแตกสลาย, นตั้สาตา, ความตายของลสูกนอกสมรสของเขาและอรรถาธลิบายแหส่งความ
เศรด้าโศกทบีที่ตลิดตามดาวลิดไปจนกระทมัที่งพระเจด้าทรงเรบียกเขากลมับบด้าน

พญามารทดลองผส่านทางสามชส่องทาง: (1) ตมัณหาของเนสตั้อหนมัง; (2) ตมัณหาของตา; (3) ความเยส่อหยลิที่ง



แหส่งชบีวลิต ผส่านทางสามชส่องทางนบีตั้ซาตานทดลอง ชมักนสาจลิตวลิญญาณทมัตั้งหลายใหด้ออกหส่างไปจากพระเจด้า และทสาใหด้
พวกเขาตกนรก พระเยซสูทรงถสูกทดลองผส่านทางตมัณหาของเนสตั้อหนมัง ตมัณหาของตา และความเยส่อหยลิที่งแหส่งชบีวลิต 
พญามารทบีที่เปป็นบยุคคลจรลิง ๆ ไดด้พบกมับพระครลิสตร์ผสูด้ทรงเปป็นบยุคคลจรลิง ๆ-แตส่พระเยซสูไมส่ไดด้ทรงยอมแพด้ตส่อการ
ทดลอง เอวาลด้ม อาดมัมลด้ม ดาวลิดลด้ม คนอสที่น ๆ ลด้มไปแลด้ว-แตส่ไมส่ใชส่พระเยซสู!

คยุณอาจถามวส่า “อาจารยร์ สลิที่งนบีตั้ผลิดไหม?” ผมขอถามคยุณวส่า “มมันชมัที่วรด้ายไหมจากจยุดยสนของการโหม
กระพสออารมณร์ตส่าง ๆ แหส่งตมัณหา, ความปรารถนาทมัตั้งหลายของเนสตั้อหนมังและของโลก?” ครลิสเตบียนไมส่ควรมอง
ไปทบีที่สลิที่งใด ไปทบีที่ใด คบหาสมาคมกมับผสูด้ใดทบีที่จะนสามาซซที่งแนวโนด้มทบีที่จะปรารถนาความชมัที่วรด้าย หากเราอยากมบีชมัยชนะ
ถด้าเราอยากไดด้รมับบสาเหนอ็จเตอ็มจสานวนและดสที่มดที่สากมับสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของเรา เรากอ็ตด้อง “เวด้นเสบียจาก
สลิที่งทบีที่ดสูเหมสอนชมัที่วรด้ายทยุกอยส่าง” คนใดทบีที่ทสาสลิที่งนบีตั้ ตลอดจนสลิที่งอสที่น ๆ ทบีที่เราไดด้เอส่ยไปแลด้วมาถซงตอนนบีตั้ จะไมส่มบีใจหมัน
กลมับเลย

ขด้อ 23: “และขอพระเจด้าแหส่งสมันตลิสยุของคร์นมัตั้นทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้เปป็นคนบรลิสยุทธลิธหมดจด และขด้าพเจด้า
อธลิษฐานตส่อพระเจด้าใหด้ทรงรมักษาทมัตั้งวลิญญาณ จลิตใจและรส่างกายของพวกทส่านไวด้ใหด้ไรด้ทบีที่ตลิ จนถซงการเสดอ็จมาของ
พระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา”

ภาษากรบีกตรงนบีตั้อส่านวส่า “ขอพระเจด้าแหส่งสมันตลิสยุขเองทรงชสาระแยกตมัตั้งพวกทส่านโดยทมัตั้งหมด” จง
หมายเหตยุบททบีที่ 3:11 และ 2 เธสะโลนลิกา 2:16 เชส่นกมัน ในทบีที่นบีตั้เปาโลกสาลมังเนด้นฤทธลิธเดชของพระเจด้า โดยเปรบียบ
เทบียบความแตกตส่างระหวส่างความสามารถของพระเจด้ากมับความสามารถอมันจสากมัดของมนยุษยร์ จงสมังเกตฟฟีลลิปปฟี 
2:12,13 เชส่นกมัน

“พระเจด้าแหส่งสมันตลิสยุข” เปป็นคสา ๆ หนซที่งทบีที่เปาโลใชด้บส่อยในจดหมายฝากทมัตั้งหลายของเขา พระเจด้าทรง
เปป็นพระเจด้าแหส่งสมันตลิสยุข และอลิสยาหร์กลส่าวไวด้วส่า “พระองคร์ทรงรมักษาเขาไวด้ในสมันตลิภาพอมันสมบสูรณร์ ผสูด้ซซที่งจลิตใจ
ของเขาแนส่วแนส่ในพระองคร์ เพราะเขาวางใจในพระองคร์” (อลิสยาหร์ 26:3) อส่านฮบีบรสู 13:20, 2 เธสะโลนลิกา 3:16 
และโรม 16:20 เชส่นกมัน

เรามบีสมันตลิสยุขกมับพระเจด้าโดยทางพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของเรา (รม. 5:1) เรา “ชสที่นบานใน
พระเจด้า” โดยทางพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของเราเชส่นกมัน (รม. 5:11) ผสูด้ซซที่งโดยทางพระโลหลิตทบีที่หลมัที่งรลิน
ของพระองคร์ไดด้ทรงทสาใหด้เกลิดสมันตลิสยุขระหวส่างพระเจด้ากมับมนยุษยร์-นมัที่นคสอ ถด้ามนยุษยร์จะยอมใหด้ความไวด้วางใจของตน
อยสูส่ในพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้นแลด้วของพระเยซสูเจด้า สมันตลิสยุขเปป็นของประทานทบีที่โดดเดส่นของพระเจด้าในขส่าวประเสรลิฐ
โดยทางการเสบียสละของพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ พระเจด้าทรงทสาใหด้พระองคร์เองเปป็นทบีที่รสูด้จมักใน
ใจของมนยุษยร์โดยทางสมันตลิสยุขนมัตั้นทบีที่พระองคร์ประทานใหด้ ในโรม 15:5 เปาโลเรบียกพระเจด้าของเราวส่าทรงเปป็น 
“พระเจด้าแหส่งความอดทนและการปลอบประโลมใจ” ในโรม 15:13 พระองคร์ทรงเปป็น “พระเจด้าแหส่งความหวมัง”
ของเรา ใน 2 โครลินธร์ 13:11 พระองคร์ทรงเปป็น “พระเจด้าแหส่งความรมักและสมันตลิสยุข” ใน 1 เปโตร 5:10 พระองคร์
ทรงเปป็น “พระเจด้าแหส่งพระคยุณทมัตั้งสลิตั้น” ไมส่มบีสมันตลิสยุขหากไมส่มบีพระเจด้าแหส่งสมันตลิสยุข สมันตลิสยุขทบีที่แทด้จรลิงคสอ “สมันตลิสยุข
ของพระเจด้า” โปรดอส่านฟฟีลลิปปฟี 4:7-9

ผสูด้เชสที่อทยุกคนถสูกชสาระแยกตมัตั้งในพระเยซสูครลิสตร์เมสที่อพวกเขาบมังเกลิดใหมส่ (2 ธส. 2:13; 1 คร. 1:2) แตส่



เปาโลกสาลมังอธลิษฐานในทบีที่นบีตั้ขอใหด้พระเจด้าแหส่งสมันตลิสยุข “ทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้เปป็นคนบรลิสยุทธลิธหมดจด”-ชสาระแยกตมัตั้ง
พวกทส่านเขด้าสสูส่ความสมบสูรณร์ครบถด้วนหรสอความสมบสูรณร์แบบอมันเตอ็มเปฟีปี่ยม (โตเตอ็มทบีที่ ในความหมายฝป่าย
วลิญญาณ) การชสาระแยกตมัตั้งมบีความตส่อเนสที่องเชส่นเดบียวกมับในทางตสาแหนส่ง เปาโลกสาลมังอธลิษฐานตรงนบีตั้เพสที่อทบีที่การ
ชสาระแยกตมัตั้งของเหลส่าวลิสยุทธลิชนชาวเธสะโลนลิกาจะเพลิที่มพสูนขซตั้น โดยนสาพวกเขาไปสสูส่การเตลิบโตเตอ็มทบีที่ของมนยุษยร์
ฝป่ายวลิญญาณ

โปรดหมายเหตยุคสาวส่า “หมดจด” (wholly คสอ ทมัตั้งหมด ไมส่ใชส่ holy บรลิสยุทธลิธ) พระเจด้าของเราทรงเปป็น
พระเจด้าผสูด้บรลิสยุทธลิธ และมมันเปป็นความจรลิงทบีที่วส่า “ปราศจากความบรลิสยุทธลิธ ไมส่มบีมนยุษยร์คนใดจะเหอ็นพระเจด้า” 
พระองคร์ไมส่ทรงยอมรมับสลิที่งทบีที่นด้อยกวส่าความบรลิสยุทธลิธเพราะวส่าพระองคร์ทรงบรลิสยุทธลิธ แตส่ความบรลิสยุทธลิธของเราอยสูส่ใน
พระครลิสตร์ (1 คร. 1:29,30) คสาวส่า “หมดจด” (wholly) หมายถซง ทมัตั้งหมด-จากศบีรษะถซงเทด้า ภายใน ภายนอก 
ในทยุกรายละเอบียด

เปาโลกลส่าวตส่อไปวส่า “ขด้าพเจด้าอธลิษฐานตส่อพระเจด้าใหด้ทรงรมักษาทมัตั้งวลิญญาณ จลิตใจและรส่างกายของพวก
ทส่านไวด้ใหด้ไรด้ทบีที่ตลิ จนถซงการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” โปรดหมายเหตยุ:

1. “วลิญญาณ
2. และจลิตใจ
3. และรส่างกาย ทมัตั้งหมดของพวกทส่าน…”
เมสที่อพระเจด้าไดด้ทรงสรด้างมนยุษยร์ พระองคร์ตรมัสวส่า “จงใหด้พวกเราสรด้างมนยุษยร์ในแบบพระฉายของพวก

เรา” เราทราบวส่าไมส่มบีมนยุษยร์สองคนใดทบีที่เหมสอนกมันทยุกกระเบบียดนลิตั้ว เราไดด้ยลินคสาวส่า “แฝดเหมสอน” แตส่ไมส่เคยมบี
แฝดเหมสอนคสูส่ใดทบีที่ผสูด้เปป็นแมส่แยกไมส่ออกระหวส่างทมัตั้งสองคนนมัตั้น มนยุษยร์ไดด้สสูญเสบียไปเยอะมากในฝป่ายรส่างกายในการ
ลด้มลงนมัตั้น แตส่โดยสส่วนตมัวแลด้วผมเชสที่อวส่าเมสที่อพระคมัมภบีรร์พสูดถซงมนยุษยร์ทบีที่ถสูกสรด้างในแบบพระฉายาของพระเจด้า พระ
คมัมภบีรร์กอ็สอนวส่าพระฉายานมัตั้นไมส่ใชส่ในรสูปลมักษณร์ฝป่ายรส่างกายมากเทส่ากมับในความเหมสอนฝป่ายวลิญญาณ

พระเจด้าทรงเปป็นตรบีเอกานยุภาพ-พระบลิดา พระบยุตร และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ ในเรลิที่มแรกนมัตั้น…พระเจด้า! 
ในยอหร์น 1:18 พระวจนะบอกเราวส่า “ไมส่มบีมนยุษยร์ผสูด้ใดเคยเหอ็นพระเจด้าในเวลาใดเลย พระบยุตรองคร์เดบียวทบีที่บมังเกลิด
มา ผสูด้ซซที่งทรงสถลิตในพระทรวงของพระบลิดา พระองคร์ไดด้ทรงสสาแดงพระเจด้าแลด้ว”

ในยอหร์น 1:1,14 เราอส่านวส่า “ในเรลิที่มแรกนมัตั้นพระวาทะทรงเปป็นอยสูส่แลด้ว และพระวาทะทรงอยสูส่กมับ
พระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า… และพระวาทะไดด้รมับสภาพเปป็นเนสตั้อหนมัง…”

พระเยซสูทรงเปป็นพระเจด้าในเนสตั้อหนมัง (2 คร. 5:19) กระนมัตั้นพระองคร์กอ็ตรมัสแกส่เปโตรวส่า “เนสตั้อหนมังและ
โลหลิตไมส่ไดด้เปปิดเผยสลิที่งนบีตั้แกส่ทส่าน แตส่พระบลิดาของเราผสูด้ทรงอยสูส่ในสวรรคร์” พระเยซสูทรงอยสูส่บนแผส่นดลินโลกในตอน
นมัตั้น กระนมัตั้นพระองคร์กอ็ตรมัสวส่า “พระบลิดาทรงอยสูส่ในสวรรคร์” ผมอธลิบายไมส่ไดด้เรสที่องอสานาจสลิทธลิธขาดของพระเจด้า 
หรสอความทรงฤทธลิธทมัตั้งสลิตั้น ความทรงสมัพพมัญญสู และการสถลิตอยสูส่ทยุกหนแหส่งของพระองคร์ ผมเชสที่อทยุกเรสที่องเหลส่านบีตั้ 
แตส่ผมอธลิบายมมันไมส่ไดด้

ผสูด้ใดทบีที่อยากเหอ็นความจรลิงเรสที่องตรบีเอกานยุภาพ-พระเจด้าองคร์เดบียวผสูด้ทรงถสูกเผยใหด้ประจมักษร์ในสามพระ
ภาค-สามารถมองเหอ็นมมันไดด้อยส่างชมัดเจนในขส่าวประเสรลิฐของมมัทธลิว เมสที่อพระเยซสูทรงรมับบมัพตลิศมา พระเยซสูเสดอ็จ



มาหายอหร์นผสูด้ใหด้บมัพตลิศมา และขอรมับบมัพตลิศมาจากยอหร์น: “และพระเยซสู เมสที่อพระองคร์ทรงรมับบมัพตลิศมาแลด้ว ใน
ทมันใดนมัตั้นกอ็เสดอ็จขซตั้นมาจากนตั้สา และดสูเถลิด ฟป้าสวรรคร์ทมัตั้งหลายกอ็แหวกออกใหด้แกส่พระองคร์ และพระองคร์ไดด้ทอด
พระเนตรเหอ็นพระวลิญญาณของพระเจด้าเสดอ็จลงมาดยุจนกเขา และสถลิตอยสูส่บนพระองคร์ และดสูเถลิด มบีเสบียงหนซที่งจาก
สวรรคร์ ซซที่งตรมัสวส่า “ผสูด้นบีตั้เปป็นบยุตรทบีที่รมักของเรา ผสูด้ซซที่งเราโปรดปรานมาก” (มธ. 3:16,17)

(1) พระเยซสูเสดอ็จขซตั้นมาจากนตั้สาทมันทบี
(2) พระวลิญญาณในรสูปทรงรส่างกาย (เหมสอนนกเขาตมัวหนซที่ง) เสดอ็จมาบนพระองคร์
(3) เสบียงหนซที่งจากสวรรคร์ตรมัสวส่า “ผสูด้นบีตั้เปป็นบยุตรทบีที่รมักของเรา….”

พระเยซสูเสดอ็จขซตั้นมาจากนตั้สา พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธเสดอ็จลงมาบนพระองคร์และประทมับอยสูส่บนพระองคร์-
และพระบลิดาจากสวรรคร์ตรมัสในเสบียงทบีที่ยลินไดด้โดยกลส่าววส่า “ผสูด้นบีตั้เปป็นบยุตรทบีที่รมักของเรา ผสูด้ซซที่งเราโปรดปรานมาก” ผสูด้
ใดทบีที่ไมส่ไดด้กสาลมังปกปป้องลมัทธลิหนซที่ง นลิกายหนซที่งหรสอศาสนาหนซที่งกอ็สามารถเหอ็นตรบีเอกานยุภาพอยส่างชมัดเจนในพระคสา
สองขด้อนบีตั้: พระเจด้าพระบลิดาในสวรรคร์ พระเจด้าพระบยุตรในนตั้สา พระเจด้าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธในรสูปทรงของนกเขา
ตมัวหนซที่ง สมัญลมักษณร์แหส่งสมันตลิสยุข ซซที่งอยสูส่บนพระเยซสู

ผมขอกลส่าวซตั้สา-ผมอธลิบายเรสที่องตรบีเอกานยุภาพไมส่ไดด้ และผมไมส่กลด้าคาดเดา แตส่ผมเชสที่อเรสที่องนบีตั้เพราะวส่า
พระคมัมภบีรร์สอนเรสที่องนบีตั้ และผมไมส่สามารถอธลิบายเรสที่องตรบีเอกภาพของมนยุษยร์-แตส่มนยุษยร์เปป็นตรบีเอกภาพ เราถสูก
สรด้างในแบบพระฉายของพระเจด้าในการทบีที่เราประกอบดด้วยสามสส่วน เรามบีวลิญญาณ เรามบีจลิตใจ เรามบีรส่างกาย-
และพระคมัมภบีรร์แบส่งแยกชมัดเจนระหวส่างทมัตั้งสามสส่วนนบีตั้

“เพราะวส่าพระวจนะของพระเจด้านมัตั้นมบีชบีวลิต และทรงฤทธานยุภาพ และคมยลิที่งกวส่าดาบสองคมใด ๆ โดย
แทงทะลยุจนกระทมัที่งผส่าจลิตและวลิญญาณ ทมัตั้งขด้อกระดสูกและไขในกระดสูก แยกออกจากกมัน และเปป็นผสูด้วลินลิจฉมัย
บรรดาความคลิดและความมยุส่งหมายแหส่งใจ” (ฮบ. 4:12)

ในพระคสาขด้อนบีตั้เราเหอ็นชมัดเจนวส่าจลิตใจและวลิญญาณไมส่ใชส่สลิที่งเดบียวกมัน พวกมมันถสูกแยกออกจากกมันไดด้ 
เปาโลแบส่งแยกชมัดเจนระหวส่างจลิตใจและวลิญญาณในการถสูกฝปังและการเปป็นขซตั้นจากตายของรส่างกาย-ถสูกหวส่านเปป็น
กายธรรมดา ถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นเปป็นกายวลิญญาณ (1 คร. 15:44)

วลิญญาณคสอสส่วนนมัตั้นของมนยุษยร์ทบีที่รสูด้: “ดด้วยวส่าผสูด้ใดเลส่าหยมัที่งรสูด้สลิที่งตส่าง ๆ ของมนยุษยร์นมัตั้นไดด้ เวด้นแตส่จลิตวลิญญาณ
ของมนยุษยร์ซซที่งอยสูส่ในผสูด้นมัตั้นเองฉมันใด สลิที่งทมัตั้งหลายของพระเจด้ากอ็ไมส่มบีผสูด้ใดหยมัที่งรสูด้ไดด้ เวด้นแตส่พระวลิญญาณของพระเจด้าฉมัน
นมัตั้น…แตส่มนยุษยร์ธรรมดาไมส่รมับเอาสลิที่งเหลส่านมัตั้นซซที่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจด้า เพราะสลิที่งเหลส่านมัตั้นเปป็นความโงส่
เขลาสสาหรมับเขา และเขาไมส่สามารถทราบสลิที่งเหลส่านมัตั้นไดด้ เพราะวส่าสลิที่งเหลส่านมัตั้นตด้องสมังเกตโดยจลิตวลิญญาณ” (1 
คร. 2:11,14)

โปรดสมังเกต: “ดด้วยวส่าผสูด้ใดเลส่าหยมัที่งรสูด้สลิที่งตส่าง ๆ ของมนยุษยร์นมัตั้นไดด้ เวด้นแตส่จลิตวลิญญาณของมนยุษยร์ซซที่งอยสูส่ในผสูด้
นมัตั้นเอง?”! ตามพระวจนะของพระเจด้า วลิญญาณของมนยุษยร์คสอสส่วนทบีที่รสูด้ วลิญญาณคสอสส่วนนมัตั้นของมนยุษยร์ทบีที่สามารถรสูด้
และสามารถใชด้เหตยุผลไดด้ เมสที่อพระเยซสูทรงยสนอยสูส่ทบีที่อยุโมงคร์ฝปังศพของลาซารมัส พระวจนะของพระเจด้าบอกเราวส่า
พระองคร์ทรง “ครที่สาครวญในจลิตวลิญญาณและทรงเปป็นทยุกขร์” ทบีที่อยุโมงคร์ฝปังศพของลาซารมัสพระเยซสูกสาลมังคลิดและ
กสาลมังรด้องไหด้กมับสองพบีที่นด้องทบีที่ใจสลายเพราะความตายของนด้องชายของพวกนาง พระองคร์ทรงทราบใจทบีที่แตก



สลายของมารบียร์และมารธาเพราะความตายของลาซารมัส และพระองคร์กสาลมังคลิดกมับพวกนางในความเศรด้าโศก
อยส่างไรกอ็ตาม เมสที่อพระเยซสูทรงอยสูส่ในสวนเกทเสมนบีโดยทรงเทจลิตใจของพระองคร์ออกเพราะบาปเหลส่า

นมัตั้นของคนทมัตั้งโลก พระองคร์กอ็ตรมัสแกส่เหลส่าสาวกของพระองคร์วส่า “จลิตใจของเราโศกเศรด้ายลิที่งนมัก แทบจะตายไดด้เลย
พวกทส่านจงรออยสูส่ทบีที่นบีที่ และเฝป้าระวมังอยสูส่เถลิด” (มาระโก 14:34) พระองคร์กสาลมังรมักสองพบีที่นด้องนมัตั้นและกสาลมังรด้องไหด้
กมับพวกนางทบีที่อยุโมงคร์ฝปังศพของลาซารมัส แตส่ในสวนนมัตั้นพระองคร์กสาลมังรมักคนทมัตั้งโลกและกสาลมังชสาระหนบีตั้บาปของคน
ทมัตั้งโลก ดด้วยเหตยุนบีตั้ จลิตใจของพระองคร์จซงกสาลมังจะตายภายในพระองคร์เพราะความทยุกขร์โศกทบีที่บาปไดด้นสามาสสูส่
มนยุษยชาตลิ-เพราะวส่าพระองคร์ทรงแบกรมับความทยุกขร์โศกของเรา (อส่าน มธ. 26:38; มก. 11:29; ยน. 12:27) 
จลิตใจเปป็นทบีที่ตมัตั้งของความเสนส่หาและอารมณร์ทมัตั้งหลาย จลิตใจเปป็นสส่วนนมัตั้นของมนยุษยร์ทบีที่รมักและเกลบียด จลิตใจของพระ
เยซสูถสูกบดขยบีตั้ดด้วยนตั้สาหนมักของบาป พระองคร์ทรงรมักโลกมากเสบียจนพระองคร์ทรงรมับบาปของคนทมัตั้งโลกไปไวด้บน
พระองคร์เองและตรซงมมันเสบียทบีที่กางเขนของพระองคร์

มบีความแตกตส่างทบีที่ชมัดเจนระหวส่างจลิตใจและวลิญญาณในมนยุษยร์ พระวจนะของพระเจด้าสอนอยส่างชมัดเจน
วส่าวลิญญาณทสาใหด้มนยุษยร์สามารถรมับรสูด้พระเจด้าไดด้ ผส่านทางวลิญญาณเราตลิดตส่อสสที่อสารกมับพระเจด้า อส่านโยบ 32:8, 
สภษ. 20:27 และเพลงสดยุดบี 18:28

มมันจสาเปป็นอยส่างยลิที่งทบีที่มนยุษยร์ตด้องคลิดถสูกตด้องเกบีที่ยวกมับพระเจด้ากส่อนทบีที่เขาสามารถคลิดถสูกตด้องเกบีที่ยวกมับพระ
วจนะของพระเจด้าไดด้ มมันจสาเปป็นอยส่างยลิที่งทบีที่มนยุษยร์ตด้องคลิดถสูกตด้องเกบีที่ยวกมับพระวจนะของพระเจด้ากส่อนทบีที่เขาสามารถ
รมับความรอดไดด้ เพราะวส่าความรอดกลายเปป็นของเราโดยความเชสที่อ-และความเชสที่อทบีที่ชส่วยใหด้รอดกอ็สามารถมาไดด้
โดยพระวจนะของพระเจด้าเทส่านมัตั้น (รม. 10:17, ยอหร์น 5:24, 1 ปต. 1:23) มนยุษยร์มบีวลิญญาณ และโดยทาง
วลิญญาณนมัตั้นเราสามารถตลิดตส่อสสที่อสารกมับพระเจด้าไดด้เมสที่อเราเชสที่อพระวจนะของพระองคร์ เมสที่อเชสที่อพระวจนะของ
พระองคร์ เรากอ็รมักองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าดด้วยสลิตั้นสยุดจลิตใจของเรา เมสที่อเราคลิดถสูกตด้องเกบีที่ยวกมับพระเจด้า เรากอ็รมักพระองคร์
โดยอมัตโนมมัตลิ

รส่างกายเปป็นบด้านทบีที่วลิญญาณและจลิตใจอาศมัยอยสูส่ขด้างใน และเมสที่อคน ๆ นมัตั้นเชสที่อบนพระเยซสูครลิสตร์เจด้า พระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธกอ็เสดอ็จเขด้ามาประทมับในใจของเรา ใจนมัตั้นเปป็นทบีที่ตมัตั้งของชบีวลิต และดด้วยเหตยุนบีตั้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ
จซงประทมับอยสูส่ในรส่างกายของเราและรส่างกายของเราจซงกลายเปป็นวลิหารหรสอพลมับพลาของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ
 “อะไรกมัน พวกทส่านไมส่ทราบหรสอวส่า รส่างกายของพวกทส่านเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ ซซที่งสถลิตอยสูส่ในพวก
ทส่าน ซซที่งพวกทส่านไดด้รมับจากพระเจด้า และพวกทส่านไมส่ใชส่เจด้าของตมัวพวกทส่านเอง เพราะวส่าพวกทส่านถสูกซสตั้อไวด้แลด้ว
ตามราคา เหตยุฉะนมัตั้นจงถวายสงส่าราศบีแดส่พระเจด้าในรส่างกายของพวกทส่าน และในจลิตวลิญญาณของพวกทส่าน ซซที่ง
เปป็นของพระเจด้า” (1 คร. 6:19,20)

เปาโลกลส่าวแกส่ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้ววส่า “เหตยุฉะนมัตั้น ขด้าพเจด้าจซงวลิงวอนพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้ง
หลาย โดยบรรดาความเมตตาของพระเจด้า ใหด้พวกทส่านถวายรส่างกายของพวกทส่าน เปป็นเครสที่องบสูชาทบีที่มบีชบีวลิต อมัน
บรลิสยุทธลิธ เปป็นทบีที่พอพระทมัยแดส่พระเจด้า ซซที่งเปป็นการรมับใชด้ทบีที่เหมาะสมของพวกทส่าน” (รม. 12:1) ชาวโรมเหลส่านบีตั้รมับ
ความรอดแลด้ว แตส่เปาโลอด้อนวอนพวกเขาใหด้ถวายรส่างกายของพวกเขาแดส่พระเจด้า-เปป็นเครสที่องบสูชาทบีที่มบีชบีวลิต การ
สอนวส่าจลิตใจ วลิญญาณและรส่างกายเปป็นสลิที่งเดบียวกมันคสอการขาดความรสูด้แบบนส่าเกลบียด



ในขด้อ 23 เปาโลกสาลมังอด้อนวอนเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาใหด้ถสูกชสาระใหด้บรลิสยุทธลิธ ถสูกแยกตมัตั้งไวด้ ถสูก
อยุทลิศทมัตั้งหมด-ซซที่งหมายถซงตมัตั้งแตส่หมัวจรดเทด้า ตมัตั้งแตส่ปลายนลิตั้วเทด้าของพวกเขาจนถซงสส่วนบนสยุดของศบีรษะของพวก
เขา-วลิญญาณทมัตั้งหมด จลิตใจทมัตั้งหมด และรส่างกายทมัตั้งหมด-ทมัตั้งหมด โดยไมส่เกอ็บงสาสลิที่งใดไวด้เลยในการคลิด การรมัก 
หรสอการดสาเนลินชบีวลิตของพวกเขา และเมสที่อเราไดด้ทสาทยุกสลิที่งทบีที่เราถสูกบมัญชาแลด้ว เราจะตด้องกลส่าววส่า “พวกขด้า
พระองคร์เปป็นผสูด้รมับใชด้ทบีที่ไมส่ทสาประโยชนร์อมันใดเลย พวกขด้าพระองคร์ไดด้กระทสาสลิที่งซซที่งเปป็นหนด้าทบีที่ของพวกขด้าพระองคร์”
(ลสูกา 17:10)

จงสมังเกตถด้อยคสาสยุดทด้ายในขด้อ 23: “...ใหด้ไรด้ทบีที่ตลิ จนถซงการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็น
เจด้าของพวกเรา”

โปรดหมายเหตยุวส่าเปาโลไมส่ไดด้กลส่าววส่า “ไรด้บาป” แตส่ “ไรด้ทบีที่ตลิ” ตามพระวจนะของพระเจด้า “ถด้าพวกเรา
(ลสูกเลอ็ก ๆ ทมัตั้งหลาย) กลส่าววส่า พวกเรา (ลสูกเลอ็ก ๆ ทมัตั้งหลาย) ไมส่มบีบาป พวกเรากอ็หลอกลวงตมัวเอง และความจรลิง
ไมส่ไดด้อยสูส่ในพวกเราเลย” (1 ยอหร์น 1:8) นบีที่ไมส่ไดด้ใหด้ใบอนยุญาตแกส่ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่จะทสาบาป แตส่เมสที่อดบีทบีที่สยุดของเรา
ไดด้ทสาดบีทบีที่สยุดแลด้ว เรากอ็ยมังอยสูส่หส่างไกลจากสงส่าราศบีของพระเจด้า ผสูด้เชสที่อหลายคนตด้องเรบียนรสูด้นลิยามของบาป ถด้าพวก
เขาเขด้าใจอยส่างถส่องแทด้วส่าบาปคสออะไร พวกเขากอ็จะไมส่โอด้อวดอบีกเลยวส่าพวกเขาไมส่มบีบาป เปาโลกลส่าววส่า “สลิที่งใด
กอ็ตามทบีที่ไมส่ไดด้เปป็นมาโดยความเชสที่อกอ็เปป็นบาป” (รม. 14:23) ยากอบกลส่าววส่า “เหตยุฉะนมัตั้น คนใดทบีที่ทราบวส่าจะตด้อง
กระทสาการดบี และไมส่ไดด้กระทสา สสาหรมับคนนมัตั้นกอ็เปป็นบาป” (ยากอบ 4:17)  พระคมัมภบีรร์สอนอยส่างชมัดเจนวส่า “การ
คลิดแหส่งความโงส่เขลาเปป็นบาป” (สภษ. 24:9)

เนสที่องจากเราในฐานะผสูด้เชสที่อ ตด้องทสาทยุกสลิที่งทบีที่เราทสาเพสที่อถวายเกบียรตลิแดส่พระเจด้า ดมังนมัตั้นถด้าเราทสาสลิที่งใดทบีที่ไมส่
ถวายเกบียรตลิแดส่พระเจด้า เรากอ็ทสาบาปแลด้ว แตส่เราสามารถดสาเนลินชบีวลิตแบบไรด้ทบีที่ตลิไดด้ เราสามารถเปป็นแบบอยส่างแกส่
พวกคนไมส่เชสที่อไดด้-ในถด้อยคสาของเปาโล “แกส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่อยสูส่ภายนอก”

ผมชอบคสาวส่า “รมักษา” ทบีที่ถสูกใชด้ในทบีที่นบีตั้ เมสที่อผมใชด้พระคสาขด้อนบีตั้ ผมกอ็ชอบใชด้ภาพประกอบหนซที่งทบีที่เปป็นจรลิง
มาก ๆ สสาหรมับผม: ตอนผมเปป็นเดอ็ก เราเคยอาศมัยอยสูส่บนไรส่ และในฤดสูใบไมด้ผลลิและฤดสูรด้อน คยุณแมส่ของผมกอ็เอา
ผลไมด้และผมักบรรจยุใสส่กระปป๋องไวด้มากพอทบีที่จะเลบีตั้ยงครอบครมัวไดด้จนจบเดสอนฤดสูหนาวเหลส่านมัตั้น ทส่านทสาผลไมด้กวน
หลากหลายชนลิด-พบีช แพรร์ พลมัม สตรอวร์เบอรบีที่-และเราอลิที่มอรส่อยกมับผลไมด้กวนเหลส่านมัตั้นในฤดสูหนาว

ในกระบวนการบรรจยุกระปป๋องผมักและผลไมด้ มบีโอกาสเลอ็กนด้อยเสมอของการเนส่าเสบีย และกระปป๋องหรสอโถ
เหลส่านมัตั้นตด้องถสูกโยนทลิตั้งไป แตส่มบีอยสูส่สถานทบีที่หนซที่งทบีที่เสบียงของการเนส่าเสบียและการคายทลิตั้งไมส่เคยถสูกไดด้ยลินเลย-และนมัที่น
คสอมยุมทบีที่คยุณแมส่เกอ็บรมักษาผลไมด้กวนของทส่านไวด้! สยุภาพสตรบีคนใดทบีที่รสูด้วลิธบีเตรบียมผลไมด้กวนยส่อมทราบวส่าผลไมด้กวนไมส่
เนส่าเสบีย ยลิที่งพวกมมันมบีอายยุมากขซตั้นเทส่าไร พวกมมันกอ็ยลิที่งมบีรสหวานมากขซตั้นเทส่านมัตั้น-และถด้าถสูกเกอ็บไวด้นานพอพวกมมันกอ็
จะเปลบีที่ยนเปป็นนตั้สาตาลในทบีที่สยุด นมัที่นคสอเหตยุผลทบีที่วส่าทสาไมเหลส่าวลิสยุทธลิชนสสูงอายยุของพระเจด้า ซซที่งไดด้รมับความรอดมาหด้า
สลิบปฟีหรสอนานกวส่านมัตั้น จซงยสนขซตั้นและเปป็นพยานวส่า “ทางนบีตั้กมับพระเยซสูมบีรสหวานมากขซตั้นทยุกวมัน!” วลิสยุทธลิชนเหลส่า
นมัตั้นทบีที่ไดด้รมับพระพรไมส่ไดด้ “ถสูกบรรจยุกระปป๋อง”-พวกเขาไดด้รมับความรอดและถสูกเกอ็บรมักษาไวด้อยส่างแทด้จรลิงในองคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้า

เหตยุผลทบีที่สมาชลิกครลิสตจมักรบางคนไมส่สามารถดสาเนลินชบีวลิตอยส่างถสูกตด้องไดด้กอ็คสอ เพราะวส่าพวกเขา “ถสูก



บรรจยุกระปป๋อง” แลด้วในฝป่ายวลิญญาณเมสที่อพวกเขาไดด้เขด้ารส่วมกมับครลิสตจมักร แทนทบีที่จะถสูก “เกอ็บรมักษาไวด้” ใน
พระคยุณของพระเจด้า! ผมชอบขด้อ 23 ของบทนบีตั้: “และขอพระเจด้าแหส่งสมันตลิสยุของคร์นมัตั้นทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้เปป็นคน
บรลิสยุทธลิธหมดจด และขด้าพเจด้าอธลิษฐานตส่อพระเจด้าใหด้ทรงรมักษาทมัตั้งวลิญญาณ จลิตใจและรส่างกายของพวกทส่านไวด้ใหด้
ไรด้ทบีที่ตลิ จนถซงการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา!”

สส่วนทด้ายของพระคสาขด้อนมัตั้น “จนถซงการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” สรยุป
ยส่อหมัวใจของขส่าวสารของจดหมายฝากถซงชาวเธสะโลนลิกาทมัตั้งสองฉบมับ ตามทบีที่เปาโลกลส่าว การเสดอ็จมาของพระ
เยซสูครลิสตร์เจด้าคสอความหวมังและเปป้าหมายสสูงสยุดของผสูด้เชสที่อ เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมา หนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนของเรากอ็จะถสูก
ทดสอบครมัตั้งสยุดทด้าย ตามทบีที่กลส่าวไวด้ในจดหมายของเปาโลถซงครลิสตจมักรทบีที่เมสองโครลินธร์ “การงานของทยุกคนจะถสูก
สสาแดงใหด้เหอ็นชมัดเจน เพราะวมันนมัตั้นจะใหด้เหอ็นการงานนมัตั้นไดด้ชมัดเจน เพราะวส่าการงานนมัตั้นจะถสูกเปปิดเผยดด้วยไฟ 
และไฟนมัตั้นจะทดสอบการงานของทยุกคนวส่าเปป็นชนลิดอะไรบด้าง ถด้าการงานของผสูด้ใด ซซที่งผสูด้นมัตั้นไดด้กส่อสรด้างบนรากฐาน
นมัตั้น ทนอยสูส่ไดด้ ผสูด้นมัตั้นกอ็จะไดด้รมับบสาเหนอ็จ ถด้าการงานของผสูด้ใดจะถสูกเผาไหมด้ไป ผสูด้นมัตั้นกอ็จะขาดบสาเหนอ็จ แตส่ตมัวเขาเอง
จะรอด แตส่เหมสอนอยส่างรอดจากไฟ” (1 คร. 3:13-15)

ความปรารถนาของเปาโลกอ็คสอ ทบีที่ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายจะไดด้รมับบสาเหนอ็จเตอ็มจสานวน เขาไมส่อยากใหด้พวกเขา
กส่อสรด้าง “ไมด้ หญด้าแหด้ง และฟาง” เขาอยากใหด้พวกเขาถสูกชสาระแยกตมัตั้งทมัตั้งหมด เพสที่อทบีที่พวกเขาจะไดด้กส่อขซตั้นบน
รากฐานทบีที่แทด้จรลิงนมัตั้น-พระเยซสูครลิสตร์เจด้า- “ทองคสา เงลิน และเพชรพลอย”

ผมขอบพระคยุณพระเจด้าจรลิง ๆ ทบีที่ผมไดด้รมับความรอด ผมไมส่ไดด้กสาลมังคาดหมายบสาเหนอ็จทบีที่ยลิที่งใหญส่ แตส่ผม
วางใจและอธลิษฐานขอใหด้ผมไดด้รมับบสาเหนอ็จเตอ็มจสานวน และเมสที่อเราสวมมงกยุฎพระองคร์ใหด้เปป็นองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า
แหส่งสลิที่งสารพมัด ผมกอ็อธลิษฐานขอใหด้ผมมบีถด้วยรางวมัลบด้างทบีที่จะวางทบีที่พระบาทประเสรลิฐทบีที่มบีรอยตะปสูของพระองคร์!

ผสูด้เชสที่อทบีที่รมักเออ๋ย คยุณถสูกชสาระแยกตมัตั้งไหม-วลิญญาณ จลิตใจ และรส่างกาย? ถด้าไมส่ ผมกอ็หวมังใจวส่านบีที่จะเปป็น
วลินาทบีทบีที่คยุณจะกด้มศบีรษะของคยุณและทสูลขอพระเจด้าอยส่างจรลิงใจทบีที่จะทรงชสาระแยกตมัตั้งคยุณทมัตั้งหมด และตมัตั้งแตส่วมันนบีตั้
เปป็นตด้นไปจงมอบถวายทบีที่ดบีทบีที่สยุดของคยุณแดส่พระเจด้า “และสลิที่งใดกอ็ตามทบีที่พวกทส่านกระทสา จงกระทสาดด้วยความ
เตอ็มใจ เหมสอนกระทสาถวายแดส่องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า…” (คส. 3:23)

ขด้อ 24: “พระองคร์ผสูด้ทรงเรบียกพวกทส่านนมัตั้นสมัตยร์ซสที่อ ผสูด้จะทรงทสาใหด้สลิที่งนมัตั้นสสาเรอ็จดด้วย”
บส่อยครมัตั้งในจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ เปาโลอด้างเรสที่องความสมัตยร์ซสที่อของพระเจด้า พระเจด้าทรงใหด้คสามมัที่นเรสที่อง

ความสมัตยร์ซสที่อ และเพราะวส่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้า พระองคร์จซงตด้องเปป็นผสูด้สมัตยร์ซสที่อ พระเจด้าจะทรงรมักษาพระ
สมัญญาทยุกขด้อทบีที่พระองคร์ทรงใหด้ไวด้ในพระวจนะของพระองคร์ (1 คร. 1:9; 2 ทธ. 2:13) เหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะ
โลนลิกามบีสตลิรมับรสูด้อยส่างฉมับไววส่าพระเจด้าไดด้ทรงเรบียกพวกเขามาสสูส่ชบีวลิตทบีที่ถสูกอยุทลิศ ถสูกแยกตมัตั้ง และถสูกชสาระใหด้บรลิสยุทธลิธ 
(1 ธส. 2:12) การทบีที่ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายจะดสาเนลินชบีวลิตแบบทบีที่พระเจด้าทรงอยากใหด้พวกเขาดสาเนลินชบีวลิตนมัตั้นตด้องอาศมัย
การยอมจสานนแบบเตอ็มทบีที่ของอสานาจทยุกอยส่าง-จลิตใจ วลิญญาณ และรส่างกาย เราตด้องมอบอวมัยวะตส่าง ๆ ของเรา
ไวด้กมับการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ มลิฉะนมัตั้นเรากอ็ไมส่สามารถดสาเนลินชบีวลิตอยส่างทบีที่พระเจด้าทรงอยากใหด้เรา
ดสาเนลินชบีวลิตไดด้

พระเจด้าทรงเรบียกคนไมส่เชสที่อมาสสูส่ความรอดผส่านทางพระวลิญญาณและพระวจนะของพระองคร์ ไมส่มบีมนยุษยร์



คนใดสามารถมาถซงพระเยซสูไดด้นอกจากพระบลิดาทรงชมักนสาเขา และพระเจด้าทรงชมักนสาผส่านทางฤทธลิธเดชของพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธ (ยอหร์น 16:7-11) พระวลิญญาณทรงใชด้พระวจนะ และความเชสที่อเกลิดขซตั้นเมสที่อคนไมส่เชสที่อไดด้ยลินพระ
วจนะ (รม. 10:17) เมสที่อคนไมส่เชสที่อใชด้ความเชสที่อในพระเจด้า คนไมส่เชสที่อคนนมัตั้นกอ็จะรด้องทสูลตส่อพระเจด้าเพสที่อขอความ
รอด (รม. 10:13-17) พระเจด้าผสูด้ทรงเรบียกเรากอ็จะทรงทสา (ในเราและเพสที่อเรา) ทยุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงสมัญญาไวด้เชส่น
กมัน-หากเราเตอ็มใจ พระเจด้าทรงอยากประทานสลิที่งดบีทบีที่สยุดของพระองคร์ใหด้แกส่เรา “พระองคร์จะมลิไดด้ทรงหวงของดบี
อมันใดไวด้เลยจากคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ดสาเนลินอยส่างเทบีที่ยงธรรม” (เพลงสดยุดบี 84:11) แตส่ “คนทบีที่ปปิดบมังบรรดาบาปของตน
จะไมส่เจรลิญรยุส่งเรสอง…” (สภษ. 28:13) 

ในภาคพมันธสมัญญาเดลิม เราอส่านวส่า “พระเจด้าไมส่ไดด้เปป็นมนยุษยร์ ทบีที่พระองคร์จะพสูดมยุสา และไมส่ไดด้เปป็นบยุตร
ของมนยุษยร์ ทบีที่พระองคร์ตด้องกลมับใจ พระองคร์ไดด้ตรมัสแลด้ว และพระองคร์จะไมส่ทรงกระทสาตามหรสอ หรสอพระองคร์
ตรมัสแลด้ว และพระองคร์จะไมส่ทรงกระทสาใหด้สสาเรอ็จหรสอ” (กดว. 23:19) พระเจด้าในทบีที่นบีตั้ตรมัสผส่านโมเสสเพสที่อรมับ
ประกมันเราวส่าพระเจด้าไมส่เปป็นเหมสอนมนยุษยร์ มนยุษยร์โกหกไดด้และโกหกอยสูส่แลด้ว-แตส่พระเจด้าทรงโกหกไมส่ไดด้ (ฮบ. 
6:18; ทต. 1:2) พระเจด้าของเราไมส่เพบียงทรงเปป็นผสูด้ใหด้ทบีที่ยลิที่งใหญส่เทส่านมัตั้น-พระองคร์ทรงเปป็นผสูด้กระทสาทบีที่ยลิที่งใหญส่เชส่นกมัน
พระเจด้าไดด้ประทานพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์เพสที่อทบีที่เราจะไดด้รมับความรอด แตส่พระองคร์ทรงเตอ็ม
พระทมัย ทรงพรด้อมและทรงฤทธลิธสามารถทบีที่จะกระทสาเพสที่อเราสลิที่งใดและสลิที่งสารพมัดทบีที่เราทสาเพสที่อตมัวเองไมส่ไดด้ พระเจด้า
ทรงคาดหมายใหด้เรากระทสาใหด้ความรอดของพวกเราเองกระทสากลิจออกมาดด้วยความกลมัวและตมัวสมัที่น (ฟป. 2:12) 
แตส่มบีหลายสลิที่งทบีที่เราทสาไมส่ไดด้และตด้องพซที่งพาพระเจด้าใหด้ทรงกระทสาเพสที่อเรา:

“เพราะวส่าพระเจด้าทรงเปป็นผสูด้ทรงกระทสากลิจอยสูส่ภายในพวกทส่าน ใหด้ทมัตั้งมบีใจปรารถนาและกระทสาตาม
ความชอบพระทมัยอมันดบีของพระองคร์” (ฟป. 2:13) 

“เพราะวส่าสสาหรมับพระเจด้า ไมส่มบีสลิที่งหนซที่งสลิที่งใดซซที่งจะเปป็นไปไมส่ไดด้” (ลสูกา 1:37)
“ถด้าพระเจด้าทรงอยสูส่ฝป่ายพวกเรา ใครเลส่าจะตส่อตด้านพวกเราไดด้” (รม. 8:31) 
ไมส่แปลกทบีที่เปาโลรด้องประกาศในโรม 5:11 วส่า: “และไมส่ใชส่อยส่างนบีตั้เทส่านมัตั้น แตส่เราทมัตั้งหลายยมังปฟีตลิยลินดบีใน

พระเจด้าโดยทางพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเราดด้วย ซซที่งโดยทางพระองคร์นมัตั้นบมัดนบีตั้พวกเราจซงไดด้รมับ
การไถส่โทษ”

ขด้อ 25: “พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย จงอธลิษฐานเผสที่อพวกเรา”
ขด้อสรยุปของจดหมายฉบมับแรกของเปาโลถซงเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกานมัตั้นสมัตั้นมาก ๆ เขารมับประกมัน

พวกเขาแลด้วหลายครมัตั้งวส่าเขากสาลมังอธลิษฐานเผสที่อพวกเขาอยส่างสมัตยร์ซสที่อและอยส่างไมส่รสูด้จมักเหนอ็ดเหนสที่อย (บททบีที่ 1:2; 
3:10 และขด้อ 23 ในบทนบีตั้ของเรา) ความปรารถนาเดบียวและคสาขออมันเรส่งดส่วนของเขาทบีที่มาถซงพวกเขาเกบีที่ยวกมับตมัว
เขาเองกอ็คสอวส่า พวกเขาควรอธลิษฐานเผสที่อเขา

ใน 2 เธสะโลนลิกา 3:1,2 เปาโลขอการอธลิษฐานอยส่างชมัดเจน: “สยุดทด้ายนบีตั้ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย จงอธลิษฐาน
เผสที่อพวกเรา เพสที่อวส่าพระวจนะขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะไดด้แผส่ไปโดยไมส่ถสูกขมัดขวาง และจะไดด้รมับสงส่าราศบี เหมสอน
อยส่างทบีที่ไดด้เปป็นไปกมับพวกทส่านแลด้ว และเพสที่อพวกเราจะไดด้ถสูกชส่วยใหด้พด้นจากพวกคนทบีที่ไมส่มบีเหตยุผลและคนชมัที่ว 
เพราะวส่าไมส่ใชส่ทยุกคนมบีความเชสที่อ”



จงหมายเหตยุเอเฟซมัส 6:19; โคโลสบี 4:3,4; ฟฟีลลิปปฟี 1:19; โรม 15:30 เชส่นกมัน คยุณจะพบถด้อยคสาทบีที่คลด้าย
กมันกมับถด้อยคสาเหลส่านบีตั้หลายครมัตั้งในจดหมายฝากหลายฉบมับของเปาโล: “...วส่าพวกทส่านจะพยายามอยส่างหนมักดด้วย
กมันกมับขด้าพเจด้าในการอธลิษฐานตส่าง ๆ ของพวกทส่านตส่อพระเจด้าเพสที่อขด้าพเจด้า” เปาโลอธลิษฐานเผสที่อผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้น 
และเขาอยากใหด้พวกเขาระลซกถซงเขาและพากเพบียรดด้วยกมันกมับเขาในการอธลิษฐานอยสูส่เสมอ

มมันเปป็นไปไดด้อยส่างยลิที่งทบีที่ครลิสตจมักรหนซที่งจะเตลิบโตและชนะจลิตวลิญญาณทมัตั้งหลายโดยปราศจากศลิษยาภลิบาล
สมักคน (ถซงแมด้วส่าพระเจด้าไดด้ทรงแตส่งตมัตั้งเหลส่าศลิษยาภลิบาลเพสที่อเปป็นตมัวแทนของพระองคร์ในฐานะเหลส่าผสูด้เลบีตั้ยงรองใน
ครลิสตจมักรทด้องถลิที่นกอ็ตาม)-แตส่ไมส่มบีครลิสตจมักรใดสามารถเดลินหนด้าไปไดด้โดยปราศจากคสาอธลิษฐาน! เหลส่าสาวกของ
พระเยซสูไมส่เคยทสูลขอพระองคร์ใหด้สอนพวกเขาวส่าควรเทศนาอยส่างไร-แตส่พวกเขาไดด้วลิงวอนพระองคร์วส่า “ขอทรง
สอนพวกขด้าพระองคร์ใหด้อธลิษฐาน” หนซที่งในความตด้องการทบีที่ใหญส่โตทบีที่สยุดในทส่ามกลางเหลส่านมักเทศนร์และในครลิสต
จมักรวมันนบีตั้กอ็คสอ ความตด้องการคสาอธลิษฐาน; คสาอธลิษฐานเปป็นกยุญแจทบีที่ไขเปปิดคลมังทรมัพยร์ของพระเจด้า และปราศจาก
คสาอธลิษฐานมมันกอ็เปป็นไปไมส่ไดด้เลยทบีที่คน ๆ หนซที่งหรสอครลิสตจมักรหนซที่งจะเปป็นอยส่างทบีที่พระเจด้าทรงอยากใหด้พวกเขาเปป็น

ขด้อ 26: “จงทมักทายปราศรมัยบรรดาพบีที่นด้องดด้วยการจยุบอมันบรลิสยุทธลิธ”
ในสมมัยแรก ๆ ของครลิสตจมักร การจยุบเปป็นเครสที่องหมายของการแสดงความรมักในทส่ามกลางญาตลิพบีที่นด้อง

และมลิตรสหายทบีที่สนลิท พวกเขาจยุบเมสที่อมาพบปะกมันและจยุบอบีกทบีตอนลาจากกมัน การปฏลิบมัตลิเชส่นนบีตั้เปป็นสากลในทบีที่
ประชยุมทมัตั้งหลายของครลิสเตบียนในสมมัยของเปาโล และยมังถสูกใชด้อยสูส่ในครลิสตจมักรทมัตั้งหลายของชาวกรบีกและชาว
ตะวมันออก-โดยเฉพาะอยส่างยลิที่งเมสที่อมบีการถสอพลิธบีมหาสนลิท ในโลกตะวมันตก “การจยุบอมันบรลิสยุทธลิธ” ไดด้อมันตรธานไป
หมดแลด้ว หากธรรมเนบียมนบีตั้ยมังมบีอยสูส่จนถซงชมัที่วโมงนบีตั้ของเรา มมันกอ็คงถสูกใชด้แบบผลิด ๆ และคงกส่อใหด้เกลิดความ
หวาดระแวงมากมาย แตส่ในชส่วงสมมัยของครลิสเตบียนยยุคตด้น การจยุบอมันบรลิสยุทธลิธไมส่ไดด้ถสูกใชด้แบบผลิด ๆ และชบีวลิตอมัน
เรบียบงส่ายเหลส่านมัตั้นแหส่งความเชสที่อของเหลส่าครลิสเตบียนยยุคตด้นพลิสสูจนร์วส่าใจนมัตั้นบรลิสยุทธลิธและการจยุบทบีที่แกด้มของพวกพบีที่
นด้องนมัตั้นเปป็น “การจยุบอมันบรลิสยุทธลิธ” การปฏลิบมัตลิเชส่นนมัตั้นคงจะผลิดแปลกอยส่างแนส่นอนในสมังคมปปัจจยุบมันของเรา แตส่
เปาโลอยากใหด้การจยุบอมันบรลิสยุทธลิธถสูกกระทสาตส่อกมันโดยพวกพบีที่นด้องทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาเพสที่อเปป็นการแสดงออกของ
ความรมักของเขาทบีที่มบีตส่อสมาชลิกแตส่ละคนของครลิสตจมักรนมัตั้น

เปาโลกลส่าวแกส่ชาวโรมวส่า “จงคสานมับซซที่งกมันและกมันดด้วยการจยุบอมันบรลิสยุทธลิธ บรรดาครลิสตจมักรของพระ
ครลิสตร์ขอฝากความคลิดถซงมายมังพวกทส่าน” (รม. 16:16) เขาใชด้คสาพสูดเดบียวกมันใน 1 โครลินธร์ 16:20 และปปิดทด้าย
จดหมายฝากฉบมับนมัตั้นดด้วยถด้อยคสาทบีที่วส่า “ขอใหด้ความรมักของขด้าพเจด้าอยสูส่กมับพวกทส่านทยุกคนในพระเยซสูครลิสตร์ เอ
เมน” ใน 2 โครลินธร์ 13:12 เขากลส่าววส่า “จงทมักทายปราศรมัยกมันและกมันดด้วยการจยุบอมันบรลิสยุทธลิธ” ใน 1 เปโตร 
5:14 การทมักทายนมัตั้นถสูกเรบียกวส่า “การจยุบแหส่งความรมัก”

พระคยุณทบีที่เราตด้องการมาก ๆ ในครลิสตจมักรวมันนบีตั้คสอ ความรมักอมันบรลิสยุทธลิธตส่อกมันและกมัน ครลิสตจมักร
ตด้องการบมัพตลิศมาแหส่งความรมักของพระเจด้าทบีที่จะเตลิมเตอ็มเราสสูส่การไหลลด้นและทสาใหด้พบีที่นด้องครลิสเตบียนของเราเชสที่อวส่า
เรารมักพวกเขาอยส่างจรลิงใจและอยส่างนยุส่มนวลในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า นบีที่เปป็นยยุคสมมัยทบีที่เยอ็นชา เหอ็นแกส่ตมัว และไรด้ความ
รมัก พวกเราสส่วนใหญส่มมัวแตส่ยยุส่งอยสูส่กมับการสนองความอยากของตมัวเองจนเราไมส่มบีเวลาทบีที่จะรมักเพสที่อนมนยุษยร์ของเรา

ขด้อ 27: “ขด้าพเจด้ากสาชมับพวกทส่านโดยองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าวส่า จงอส่านจดหมายฉบมับนบีตั้ใหด้บรรดาพบีที่นด้องผสูด้



บรลิสยุทธลิธฟปัง”
เราควรหมายเหตยุวส่าเปาโลขอใหด้จดหมายฝากฉบมับนบีตั้ถสูกอส่านใหด้ชยุมนยุมชนนมัตั้นทมัตั้งหมดฟปัง เขาอยากแนส่ใจ

วส่าผสูด้เชสที่อทยุกคนในครลิสตจมักรทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาอยสูส่รส่วมกมันตอนทบีที่มมันถสูกอส่าน หลมักคสาสอนทบีที่เขารมักสยุดหมัวใจคสอ การ
เสดอ็จกลมับมาไดด้ทยุกเมสที่อของพระเยซสูเพสที่อมารมับเจด้าสาวของพระองคร์ และใครบางคนไดด้พยายามทบีที่จะวางยาพลิษ
ความคลิดของครลิสเตบียนชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นเรสที่องความจรลิงทบีที่เขาไดด้เทศนาเกบีที่ยวกมับการเสดอ็จกลมับมาของพระ
ครลิสตร์ในการรมับขซตั้นนมัตั้น ดด้วยเหตยุนบีตั้ เปาโลจซงอยากใหด้จดหมายฝากฉบมับนบีตั้ถสูกอส่านใหด้สมาชลิกทยุกคนของครลิสตจมักรทบีที่
นมัที่นฟปัง

มมันเหมสอนกมับเปาโลกลส่าววส่า “ขด้าพเจด้าขอใหด้พวกทส่านใหด้คสาปฏลิญาณของพวกทส่านตส่อพระพมักตรร์องคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้าใหด้ทสาสลิที่งนบีตั้”...สสานวนหนซที่งทบีที่พลิเศษเหนสอธรรมดา ไมส่นส่าจะมบีความอลิจฉาในครลิสตจมักรชาวเธสะโลนลิกา
ทบีที่จดหมายฉบมับนบีตั้จะถสูกจงใจปปิดบมังไวด้จากสมาชลิกคนใดของมมัน มบีอยสูส่สองสภาพการณร์แวดลด้อมทบีที่อาจทสาใหด้เกลิด
การละเลยจดหมายฝากฉบมับนบีตั้: ความปรารถนาอมันจรลิงใจในสส่วนของสมาชลิกเหลส่านมัตั้นทบีที่อยากใหด้เปาโลมาอยสูส่ดด้วย
ในเมสองเธสะโลนลิกา และขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าพวกเขาไดด้เผชลิญกมับความผลิดหวมังครมัตั้งใหญส่เพราะการทบีที่เขาไมส่กลมับมา 
ความรสูด้สซกนมัตั้นอาจนสาบางคนใหด้กลส่าววส่า “นบีที่เปป็นแคส่จดหมายฉบมับหนซที่งเทส่านมัตั้น ทสาไมเขาไมส่มาเองเลส่า?”

จากนมัตั้น เนสที่องจากผสูด้เชสที่อบางคนเหลส่านมัตั้นไดด้สสูญเสบียคนทบีที่พวกเขารมักไปในการเสบียชบีวลิต พวกเขาจซงโศก
เศรด้ายลิที่งนมัก และหากจดหมายฉบมับนบีตั้ไมส่ไดด้ถสูกอส่านใหด้พวกเขาฟปังในบด้านของพวกเขา พวกเขากอ็คงคลิดถซงการ
ปลอบโยนทบีที่เปาโลอยากมอบใหด้แกส่พวกเขาผส่านทางงานเขบียนของเขา เนสที่องจากนบีที่เปป็นจดหมายฉบมับแรกของ
เปาโลถซงครลิสตจมักรหนซที่ง และธรรมเนบียมในการอส่านการสสที่อสารเชส่นนมัตั้นใหด้ครลิสตจมักรในทบีที่ประชยุมฟปังยมังไมส่ไดด้ถสูก
ปฏลิบมัตลิแพรส่หลาย ณ เวลานมัตั้น เขาจซงกสาชมับคนเหลส่านมัตั้นทบีที่มบีสลิทธลิอสานาจใหด้แนส่ใจวส่าจดหมายฉบมับนบีตั้ถสูกอส่านและถสูก
ไดด้ยลินโดยพบีที่นด้องบรลิสยุทธลิธเหลส่านมัตั้นทยุกคน

ขด้อ 28: “ขอใหด้พระคยุณของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ดสารงอยสูส่กมับทส่านทมัตั้งหลายเถลิด 
เอเมน”

นบีที่เปป็นรสูปแบบปกตลิของเปาโลสสาหรมับการอวยพร ในจดหมายฝากฉบมับหลมัง ๆ ของเขา เขาใชด้คสาอวยพร
โดยกลส่าวถซงตรบีเอกานยุภาพ (2 คร. 13:14) บางครมัตั้งเขาแคส่กลส่าววส่า “ขอใหด้พระคยุณดสารงอยสูส่กมับพวกทส่านเถลิด”
(คส. 4:18) คสาอวยพรทบีที่ถสูกใชด้ตรงนบีตั้ (“ขอใหด้พระคยุณของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ดสารงอยสูส่
กมับทส่านทมัตั้งหลายเถลิด”) บรรจยุสลิที่งดบีฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งสลิตั้นและพระพรทมัตั้งหมดทบีที่เปป็นไปไดด้สสาหรมับผสูด้เชสที่อคนหนซที่งทบีที่จะ
ปรารถนาสสาหรมับอบีกคน พระคยุณของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของเราชส่วยเราใหด้รอด สอนเราและนสาพา
เรา พระคยุณของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของเราใหด้ความสวส่างในทางเดลินของเรา ชบีตั้ทางและคตั้สาจยุนเราใน
การดสาเนลินชบีวลิตแตส่ละวมันของเรา ดมังนมัตั้นเปาโลจซงปรารถนาพระคยุณสสาหรมับผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา

คยุณจสาไดด้วส่าผมไดด้กลส่าววส่าขด้อ 11-28 บรรจยุยาฝป่ายวลิญญาณสสาหรมับการรมักษาใจหมันกลมับไดด้อยส่างแนส่นอน 
ผมสมัญญาการรมับประกมันทบีที่แนส่นอนแกส่ทยุกคนทบีที่จะยอมเชสที่อฟปังคสาเตสอนสตลิตรงนบีตั้ วส่าพวกเขาจะไมส่มบีวมันมบีใจหมันกลมับ
เลย ตส่อไปนบีตั้คสอโครงรส่างครส่าว ๆ:

1. จงปลอบประโลมใจซซที่งกมันและกมัน จงเสรลิมสรด้างกมันและกมัน



2. จงรสูด้จมักคนทมัตั้งหลายซซที่งทสางานหนมักในทส่ามกลางพวกทส่านและปกครองพวกทส่านและตมักเตสอนพวกทส่าน 
จงนมับถสอพวกเขาอยส่างสสูงมาก ๆ-นมัที่นคสอ เหลส่าผสูด้รมับใชด้ ผสูด้สอน ผสูด้นสาครลิสตจมักร จงรมักพวกเขา ใหด้เกบียรตลิ
พวกเขา เคารพและเชลิดชสูพวกเขา และอธลิษฐานเผสที่อพวกเขา

3. จงเตสอนคนทบีที่ดสตั้อกระดด้าง ปลอบประโลมใจคนทบีที่ทด้อใจ สนมับสนยุนคนทบีที่อส่อนแอ อดทนตส่อคนทมัตั้งปวง ผสูด้
เชสที่อคนใดทบีที่ปฏลิบมัตลิสลิที่งนบีตั้จะระวมังตมัวอยสูส่ทยุกเวลา และพญามารจะไมส่มบีโอกาสแทรกเขด้ามาในการดสาเนลิน
ชบีวลิตประจสาวมันของเขาเลย

4. จงระวมังทบีที่ไมส่มบีผสูด้ใดทสาชมัที่วตอบแทนความชมัที่วแกส่ผสูด้ใดเลย จงตลิดตามสลิที่งซซที่งดบี-ในทส่ามกลางทส่านทมัตั้งหลายเอง
และแกส่คนทมัตั้งปวง

5. จงชสที่นชมยลินดบีเสมอไป!
6. จงอธลิษฐานอยส่างไมส่หยยุดหยส่อน
7. ในทยุกสลิที่งจงขอบพระคยุณ เพราะวส่านบีที่เปป็นนตั้สาพระทมัยของพระเจด้าในพระเยซสูครลิสตร์เกบีที่ยวกมับพวกทส่าน “ใน

ทยุกสลิที่ง”-ไมส่ใชส่แคส่สลิที่งเหลส่านมัตั้นทบีที่เปป็นพรและนสาประโยชนร์ กสาไรและการหนยุนใจมาใหด้-แตส่ความปวดรด้าวใจ 
ใจแตกสลายและความผลิดหวมังเชส่นกมัน ในทยุกสลิที่งจงขอบพระคยุณ

8. อยส่าดมับพระวลิญญาณ เมสที่อพระวลิญญาณตรมัสและทรงนสา จงตลิดตามการทรงนสานมัตั้น
9. อยส่าดสูหมลิที่นการพยากรณร์ทมัตั้งหลาย เมสที่อผสูด้ใหด้คสาแนะนสาฝป่ายวลิญญาณของคยุณตมักเตสอนคยุณจากพระวจนะ

ของพระเจด้า อยส่าดสูหมลิที่นมมัน จงยอมรมับมมัน ไมส่วส่าคยุณจะชอบมมันหรสอไมส่กอ็ตาม
10. จงพลิสสูจนร์สลิที่งสารพมัด จงยซดมมัที่นสลิที่งทบีที่ดบี ผสูด้เชสที่อคนใดทบีที่เอาทยุกสลิที่งซซที่งเขาตด้องกระทสา ทดสอบกมับพระคมัมภบีรร์-

โดยเอาสลิที่งทบีที่ดบี ทลิตั้งสลิที่งทบีที่เลว ยอมรมับสลิที่งทบีที่ชอบธรรม ปฏลิเสธสลิที่งทบีที่ไมส่ชอบธรรม-ผสูด้เชสที่อคนนมัตั้นจะไมส่มบีใจหมัน
กลมับเลย

11. จงเวด้นเสบียจากสลิที่งทบีที่ดสูเหมสอนชมัที่วรด้ายทยุกอยส่าง คสากลส่าวนมัตั้นพสูดแทนตมัวมมันเอง
12. ขอใหด้พระเจด้าแหส่งสมันตลิสยุขชสาระแยกตมัตั้งพวกทส่านโดยทมัตั้งหมด-วลิญญาณ จลิตใจ และรส่างกายซซที่งถสูกรมักษาไวด้

แบบไรด้ทบีที่ตลิจนถซงการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของเรา ผสูด้เชสที่อคนใดทบีที่ถสูกชสาระแยกตมัตั้ง
ในวลิญญาณ (ความคลิด) ของเขา, จลิตใจ (หมัวใจ) และรส่างกาย (พลมับพลาทบีที่วลิญญาณและจลิตใจอาศมัยอยสูส่
ขด้างใน) จะไมส่มบีใจหมันกลมับเลย

13. “พระองคร์ผสูด้ทรงเรบียกพวกทส่านนมัตั้นสมัตยร์ซสที่อ ผสูด้จะทรงทสาใหด้สลิที่งนมัตั้นสสาเรอ็จดด้วย” พระเจด้าทรงสมัตยร์ซสที่อ 
พระเจด้าไมส่สามารถไมส่สมัตยร์ซสที่อหรสอไมส่สมัตยร์จรลิงไดด้
พระองคร์ทรงสมัญญาวส่าจะตอบสนองความตด้องการทยุกอยส่าง: “ทส่านทมัตั้งหลายจงแสวงหาอาณาจมักรของ

พระเจด้า และความชอบธรรมของพระองคร์กส่อน และสลิที่งสารพมัดเหลส่านบีตั้จะถสูกเพลิที่มเตลิมใหด้แกส่พวกทส่าน” (มธ. 6:33)
“...เพราะวส่าพระองคร์ไดด้ตรมัสไวด้แลด้ววส่า “เราจะไมส่ละทส่านหรสอทอดทลิตั้งทส่านเลย” เพสที่อวส่าพวกเราจะกลส่าวอยส่างกลด้า
หาญวส่า ‘องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นพระผสูด้ชส่วยของขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าจะไมส่กลมัววส่ามนยุษยร์จะทสาอะไรแกส่
ขด้าพเจด้า’” (ฮบ. 13:5,6) “ไมส่มบีการทดลองใด ๆ เกลิดขซตั้นกมับพวกทส่าน นอกเหนสอจากการทดลองซซที่งเคยเกลิดกมับ
มนยุษยร์ทมัตั้งหลาย แตส่พระเจด้าทรงสมัตยร์ซสที่อ ผสูด้จะไมส่ทรงอนยุญาตใหด้พวกทส่านถสูกทดลองเกลินกวส่าทบีที่พวกทส่านจะสามารถ



ทนไดด้ แตส่พรด้อมกมับการทดลองนมัตั้น จะโปรดใหด้มบีทางทบีที่จะหลบหนบีไดด้ดด้วย เพสที่อพวกทส่านจะสามารถทนไดด้” (1 คร.
10:13) “...อยส่าทสาใหด้พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธของพระเจด้าเสบียพระทมัย ซซที่งโดยพระวลิญญาณนมัตั้นพวกทส่านไดด้ถสูก
ประทมับตราไวด้จนถซงวมันแหส่งการไถส่ถอน” (อฟ. 4:30)

พระเจด้าผสูด้ไดด้ทรงรมักเรามากเหลสอเกลินจนพระองคร์ไดด้ประทานพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์
ใหด้สลิตั้นพระชนมร์เพสที่อเรา เพสที่อทบีที่พระคยุณนมัตั้นจะไดด้เปป็นของเรา จะทรงกระทสาเพสที่อเราทยุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงสมัญญาไวด้ 
พระองคร์ทรงสมัตยร์ซสที่อ พระองคร์ทรงไมส่สมัตยร์ซสที่อไมส่ไดด้

จงปฏลิบมัตลิสลิที่งเหลส่านบีตั้ทบีที่ผมใหด้โครงรส่างไวด้ในทบีที่นบีตั้ และคยุณเชสที่อใจไดด้เลยวส่าคยุณจะไมส่มบีใจหมันกลมับเลย!

2 เธสะโลนนิกา - บทททที่ 1



1:1 เปาโล และสลิลวานมัส และทลิโมธบี เรบียน ครลิสตจมักรของชาวเมสองเธสะโลนลิกาในพระเจด้าพระบลิดาของพวกเรา
และพระเยซสูครลิสตร์เจด้า
1:2 ขอใหด้พระคยุณและสมันตลิสยุขจากพระเจด้าพระบลิดาของพวกเรา และพระเยซสูครลิสตร์เจด้า ดสารงอยสูส่กมับทส่านทมัตั้ง
หลายเถลิด
1:3 พวกเราตด้องขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านอยสูส่เสมอ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ตามทบีที่สมควร เพราะวส่าความเชสที่อ
ของพวกทส่านจสาเรลิญขซตั้นอยส่างเหลสอลด้น และความรมักของพวกทส่านทยุกคนทบีที่มบีตส่อกมันและกมันกอ็มากมาย
1:4 ดมังนมัตั้น พวกเราเองจซงอวดในพวกทส่านในบรรดาครลิสตจมักรของพระเจด้าเนสที่องดด้วยความเพบียรของพวกทส่าน 
และความเชสที่อในบรรดาการถสูกขส่มเหงของพวกทส่านและบรรดาการยากลสาบากทบีที่พวกทส่านสสูด้ทนอยสูส่นมัตั้น
1:5 ซซที่งเปป็นสมัญลมักษณร์ทบีที่ปรากฏใหด้เหอ็นของการพลิพากษาอมันชอบธรรมของพระเจด้า เพสที่อพวกทส่านจะถสูกนมับวส่า
คสูส่ควรกมับอาณาจมักรของพระเจด้า ซซที่งเพราะเหตยุอาณาจมักรนมัตั้นพวกทส่านจซงทนทยุกขร์อยสูส่ดด้วย
1:6 โดยเหอ็นวส่า เปป็นสลิที่งทบีที่ยยุตลิธรรมกมับพระเจด้าทบีที่จะทรงเอาความยากลสาบากไปตอบแทนคนเหลส่านมัตั้นทบีที่รบกวนพวก
ทส่าน
1:7 และสสาหรมับพวกทส่าน ผสูด้ทบีที่ถสูกรบกวนนมัตั้น ใหด้ไดด้รมับความบรรเทาดด้วยกมันกมับพวกเรา เมสที่อพระเยซสูเจด้าจะทรง
ปรากฏพระองคร์จากสวรรคร์ พรด้อมกมับเหลส่าทสูตสวรรคร์ผสูด้มบีฤทธลิธของพระองคร์
1:8 ในเปลวเพลลิงจะลงโทษสนองตส่อคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่รสูด้จมักพระเจด้า และทบีที่ไมส่เชสที่อฟปังขส่าวประเสรลิฐของพระเยซสู
ครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา
1:9 ผสูด้ซซที่งจะถสูกลงโทษดด้วยความพลินาศเปป็นนลิตยร์ พด้นไปจากพระพมักตรร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า และจากสงส่าราศบีแหส่ง
ฤทธานยุภาพของพระองคร์
1:10 เมสที่อพระองคร์จะเสดอ็จมาเพสที่อรมับสงส่าราศบีในพวกวลิสยุทธลิชนของพระองคร์ และเพสที่อใหด้เปป็นทบีที่ชสที่นชมในคนทมัตั้งปวง
ทบีที่เชสที่อ (เพราะคสาพยานของพวกเราในทส่ามกลางพวกทส่านไดด้ถสูกเชสที่อแลด้ว) ในวมันนมัตั้น
1:11 เหตยุฉะนมัตั้นพวกเราจซงอธลิษฐานเผสที่อพวกทส่านเสมอดด้วยวส่า พระเจด้าของพวกเราจะทรงนมับวส่าพวกทส่านเปป็นผสูด้ทบีที่
คสูส่ควรแกส่การทบีที่ไดด้ทรงเรบียกนบีตั้ และทรงบมันดาลใหด้พระประสงคร์อมันดบีทยุกอยส่างแหส่งความดบีของพระองคร์สสาเรอ็จ ทมัตั้ง
การงานแหส่งความเชสที่อดด้วยฤทธลิธเดช
1:12 เพสที่อพระนามของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเราจะไดด้รมับสงส่าราศบีในพวกทส่าน และพวกทส่าน
ในพระองคร์ ตามพระคยุณของพระเจด้าของพวกเราและของพระเยซสูครลิสตร์เจด้า

ไมส่อาจมบีขด้อสงสมัยเลยวส่าเปาโลเขบียนจดหมายฝากฉบมับทบีที่สองนบีตั้ เพราะขด้อแรกของบททบีที่ 1 ระบยุชมัดเจนวส่า
“เปาโล และสลิลวานมัส และทลิโมธบี เรบียน ครลิสตจมักรของชาวเมสองเธสะโลนลิกาในพระเจด้าพระบลิดาของพวกเราและ
พระเยซสูครลิสตร์เจด้า” โดยการนบีตั้เราจซงทราบวส่าเปาโลเปป็นผสูด้แตส่ง และวส่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธตรมัสผส่านทางเขา เขา
เอส่ยชสที่อสลิลาสและทลิโมธบีในทบีที่นบีตั้ เหมสอนในขด้อหนซที่งของจดหมายฝากฉบมับแรกของเขาถซงชาวเธสะโลนลิกา

จดหมายฝากฉบมับทบีที่สองนบีตั้ถสูกเขบียนไมส่นานนมักหลมังจากจดหมายฝากฉบมับแรก และเปป็นไปไดด้วส่าผสูด้ถสอ
จดหมายฉบมับนมัตั้นนสาคสาถามตส่าง ๆ จากครลิสตจมักรนมัตั้นมาใหด้เปาโลเกบีที่ยวกมับสภาพของผสูด้เชสที่อบางคนทบีที่นมัที่น

จดหมายฉบมับทบีที่สองนบีตั้ถสูกเขบียนขซตั้นเพสที่อแกด้ไขคสาสอนผลิดเกบีที่ยวกมับวมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า ครลิสเตบียนบาง



คนทบีที่นมัที่นมบีใจหวมัที่นไหวและปปัปี่นปป่วน โดยคลิดวส่าการขส่มเหงและการทดสอบอมันหนมักหนส่วงเหลส่านมัตั้นทบีที่พวกเขากสาลมัง
ทนทยุกขร์เปป็นสลิที่งทบีที่เกลิดขซตั้นในวมันของพระเยโฮวาหร์อมันยลิที่งใหญส่และนส่ากลมัวนมัตั้น (อสย. 2:12) เปาโลสอนพวกเขาแลด้ว
วส่าพวกเขาจะถสูกรมับขซตั้นไปพบกมับพระเยซสูในหมสูส่เมฆในฟป้าอากาศกส่อนวมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทบีที่นส่ากลมัวนมัตั้นจะมา
สสูส่พวกเขา จากคสากลส่าวหนซที่งทบีที่เปาโลกลส่าวในจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ (“หรสอโดยทางจดหมายเหมสอนกมับวส่ามาจาก
พวกเรา”) ดสูเหมสอนวส่าใครบางคนไดด้เขบียนจดหมายฉบมับหนซที่งโดยใชด้ชสที่อของเขาและสส่งมมันไปถซงเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสอง
เธสะโลนลิกา ศมัตรสูคนหนซที่งของพระคยุณของพระเจด้านส่าจะทสาสลิที่งชมัที่วรด้ายนบีตั้ในความพยายามทบีที่จะขมัดขวางและทสาลาย
งานทบีที่เปาโลไดด้ถสูกใชด้โดยองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าใหด้เรลิที่มตด้นทบีที่นมัที่น: ดมังนมัตั้นจดหมายฝากฉบมับทบีที่สองนบีตั้จซงถสูกเขบียนเพสที่อรมับ
ประกมันครลิสเตบียนเหลส่านมัตั้นวส่าพวกเขาไมส่ไดด้อยสูส่ในยยุคความทยุกขร์ลสาบากใหญส่ยลิที่งนมัตั้น (วมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า) และ
วส่าพวกเขาจะถสูกชส่วยใหด้พด้นอยส่างแนส่นอน “จากโมงยามแหส่งการทดลองนมัตั้น ซซที่งจะบมังเกลิดขซตั้นแกส่คนทมัที่วทมัตั้งโลก” 
ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายไมส่ใชส่ลสูกของพระพลิโรธ เราไมส่ถสูกกสาหนดไวด้สสาหรมับความทยุกขร์ลสาบาก แตส่สสาหรมับความรอด-อมัน
เตอ็มเปฟีปี่ยมและครบถด้วน

2 เธสะโลนลิกาถสูกเขบียนเพสที่อไขขด้อขด้องใจของผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นเกบีที่ยวกมับความแตกตส่างระหวส่างการรมับขซตั้น 
(การรวบรวมเราเขด้าดด้วยกมันไปสสูส่พระองคร์) และการเปปิดเผย (เวลานมัตั้นเมสที่อ “นมัยนร์ตาทยุกดวงจะเหอ็นพระองคร์ และ
มนยุษยร์ทยุกชาตลิทมัที่วโลกจะรที่สาไหด้เพราะพระองคร์”)

ขด้อ 1: “เปาโล และสลิลวานมัส และทลิโมธบี เรบียน ครลิสตจมักรของชาวเมสองเธสะโลนลิกาในพระเจด้าพระบลิดา
ของพวกเราและพระเยซสูครลิสตร์เจด้า”

คสาทมักทายของจดหมายฝากฉบมับทบีที่สองนบีตั้เกสอบเหมสอนกมับของจดหมายฝากฉบมับแรก ตรงนบีตั้อมัครทสูตทส่าน
นบีตั้เขบียนวส่า “เรบียน ครลิสตจมักรของชาวเมสองเธสะโลนลิกาในพระเจด้าพระบลิดาของพวกเราและพระเยซสูครลิสตร์เจด้า” 
ในจดหมายฉบมับแรกนมัตั้นเขาเขบียนวส่า “เรบียน ครลิสตจมักรของชาวเมสองเธสะโลนลิกา ซซที่งอยสูส่ในพระเจด้าพระบลิดาและ
ในพระเยซสูครลิสตร์เจด้า” ความแตกตส่างเดบียวระหวส่างทมัตั้งสองฉบมับนมัตั้นกอ็คสอวส่าในจดหมายฉบมับแรก เขากลส่าวถซงพระ
บลิดา และตรงนบีตั้เขาใชด้คสาวส่า “พระบลิดาของพวกเรา”-นมัที่นคสอ “พระบลิดาของพวกเราทบีที่เปป็นผสูด้เชสที่อ” (อส่านโรม 1:7 
และลสูกา 12:32) เราเหอ็นคสากลส่าวเดบียวกมันนบีตั้เชส่นกมันในบททบีที่ 2 ขด้อ 16 ของการศซกษาคด้นควด้าของเรา: “บมัดนบีตั้ ขอ
ใหด้พระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา และพระเจด้าคสอพระบลิดาของพวกเรา ผสูด้ทรงรมักพวกเรา และ
ประทานความปลอบใจเปป็นนลิตยร์และความหวมังอมันดบีโดยทางพระคยุณใหด้แกส่พวกเรา”

ดมังนมัตั้นเปาโลจซงชบีตั้ใหด้เหอ็นแหลส่งทบีที่มาของพระพรฝป่ายวลิญญาณทยุกประการ-แหลส่งทบีที่มานมัตั้นซซที่งมบีสองทบ แตส่กอ็
เปป็นหนซที่งเดบียวกมัน: พระเจด้าพระบลิดาทรงเปป็นบส่อนตั้สาพยุซซที่งจากพระองคร์นตั้สาทบีที่มบีชบีวลิตและพระพรฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งสลิตั้น
หลมัที่งไหลออกมา พระเยซสูครลิสตร์เจด้าทรงเปป็นเหตยุคนกลางของพระคยุณและสมันตลิสยุข “ในเรลิที่มแรกนมัตั้นพระวาทะทรง
เปป็นอยสูส่แลด้ว และพระวาทะทรงอยสูส่กมับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า” (ยอหร์น 1:1) “และพระวาทะไดด้
รมับสภาพเปป็นเนสตั้อหนมัง และทรงอาศมัยอยสูส่ทส่ามกลางพวกเรา (และพวกเราไดด้เหอ็นสงส่าราศบีของพระองคร์ คสอสงส่าราศบี
อมันสมกมับพระบยุตรองคร์เดบียวทบีที่บมังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบสูรณร์ดด้วยพระคยุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:14) ไมส่มบี
มนยุษยร์คนใดสามารถมองดสูพระเจด้าหรสอปรากฏตมัวตส่อพระพมักตรร์พระองคร์-และมบีชบีวลิตอยสูส่ไดด้ เขาคงจะถสูกเผาผลาญ
ไปอยส่างสลิตั้นเชลิง แตส่พระเยซสูไดด้ทรงนสาพระเจด้าลงมาสสูส่มนยุษยร์ในเนสตั้อหนมังและตรมัสวส่า “เรากมับพระบลิดาเปป็นอมันหนซที่ง



อมันเดบียวกมัน…คนทมัตั้งหลายทบีที่ไดด้เหอ็นเรากอ็ไดด้เหอ็นพระบลิดาเชส่นกมัน” พระเยซสูไมส่ไดด้ทรงลมังเลทบีที่จะตรมัสวส่า “เราอยสูส่ใน
พระบลิดา และพระบลิดาทรงอยสูส่ในเรา” และพระองคร์ไมส่ทรงเหนบียมอายเมสที่อพระองคร์ตรมัสวส่า “เราเปป็นความสวส่าง
ของโลก” พระองคร์ไมส่ไดด้ทรงขอโทษพวกฟารลิสบีเมสที่อพระองคร์ตรมัสวส่า “บรรพบยุรยุษของทส่านทมัตั้งหลายไดด้กลินมานาใน
ถลิที่นทยุรกมันดาร และสลิตั้นชบีวลิต…เราเปป็นอาหารแหส่งชบีวลิต…ยกเวด้นทส่านทมัตั้งหลายกลินเนสตั้อหนมังของบยุตรมนยุษยร์ และดสที่ม
โลหลิตของทส่าน ทส่านทมัตั้งหลายกอ็ไมส่มบีชบีวลิตในตมัวพวกทส่านเลย” (ยอหร์น 6:48,49,53)

เมสที่อพระเยซสูตรมัสเชส่นนบีตั้ เหลส่าผสูด้ตลิดตามของพระองคร์หลายคนกอ็ “กลมับไป และไมส่เดลินกมับพระองคร์อบีกตส่อ
ไป แลด้วพระเยซสูตรมัสกมับสลิบสองคนนมัตั้นวส่า “พวกทส่านกอ็จะจากไปดด้วยหรสอ” แลด้วซบีโมนเปโตรทสูลตอบพระองคร์วส่า 
“พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์ทมัตั้งหลายจะไปหาผสูด้ใดเลส่า พระองคร์มบีบรรดาถด้อยคสาแหส่งชบีวลิตนลิรมันดรร์ และขด้า
พระองคร์ทมัตั้งหลายกอ็เชสที่อและแนส่ใจแลด้ววส่า พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้น พระบยุตรของพระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์
อยสูส่” (ยอหร์น 6:66-69) พระเยซสูไมส่ไดด้ทรงตสาหนลิเปโตรทบีที่ถามวส่า “ขด้าพระองคร์ทมัตั้งหลายจะไปหาผสูด้ใดเลส่า”-เพราะ
วส่าสลิที่งทบีที่เปโตรกลส่าวเปป็นความจรลิง: ไมส่มบีชบีวลิตในผสูด้อสที่นเลย! พระเยซสูทรงเปป็นคนกลางผสูด้เดบียวนมัตั้นระหวส่างพระเจด้ากมับ
มนยุษยร์ พระเจด้าไดด้ทรงรมักเรา และพระเยซสูไดด้ทรงนสาพระคยุณลงมาสสูส่เรา โดยนสาเสนอพระคยุณแกส่เราบนระดมับของ
เราเอง…พระเจด้าในเนสตั้อหนมัง ผสูด้ทรงทสาใหด้โลกคสนดบีกมันกมับพระองคร์เอง (2 คร. 5:19) โปรดศซกษาคด้นควด้าบททบีที่หก
ของขส่าวประเสรลิฐของยอหร์นหมดทมัตั้งบท 

ผมชอบคสากลส่าวทบีที่วส่า “เรบียน ครลิสตจมักรนมัตั้นของชาวเมสองเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นในพระเจด้าพระบลิดาของ
พวกเราและพระเยซสูครลิสตร์เจด้า” วมันนบีตั้อยส่างทบีที่ไมส่เคยเปป็นมากส่อนเราตด้องมองเหอ็นความจรลิงทบีที่ยลิที่งใหญส่นบีตั้-วมันนบีตั้เมสที่อ
บางคนกสาลมังประกาศวส่ากลยุส่มของพวกเขาประกอบเปป็นเจด้าสาวของพระครลิสตร์ และคนอสที่น ๆ ทยุกคนอยสูส่ภายนอก
เจด้าสาวนมัตั้น พวกเขายซดถสอวส่าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่ไดด้รมับบมัพตลิศมาเขด้าในครลิสตจมักรของพวกเขาโดยเหลส่าผสูด้รมับใชด้ของ
พวกเขาจะไมส่ไดด้นมัที่งทบีที่การเลบีตั้ยงสมรสนมัตั้น แตส่จะเปป็นเหลส่าผสูด้รมับใชด้และแขกเหรสที่อ แตส่หลมังจากอส่านพระคสาขด้อนบีตั้จาก
ปากกาทบีที่ไดด้รมับการดลใจของเปาโล ไมส่มบีบยุคคลใดพรด้อมกมับความคลิดทบีที่เปปิดรมับ ทบีที่ปรารถนาทบีที่จะรสูด้จมักความจรลิง 
ดสาเนลินในความสวส่างนมัตั้นและสมัตยร์จรลิงตส่อขส่าวประเสรลิฐ สามารถกลส่าวไดด้วส่าครลิสตจมักรทด้องถลิที่นคสอ ครลิสตจมักรนมัตั้น 
มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วส่ามบีทบีที่ประชยุมทด้องถลิที่นหนซที่งในเมสองเธสะโลนลิกา แตส่เปาโลกลส่าววส่า “ครลิสตจมักรนมัตั้นของชาวเมสอง
เธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นในพระเจด้าพระบลิดาของพวกเราและพระเยซสูครลิสตร์เจด้า” สถานทบีที่ประชยุมของทบีที่ประชยุมนมัตั้นอยสูส่
ในเมสองเธสะโลนลิกา ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นกสาลมังอาศมัยอยสูส่ในรส่างกายทบีที่เปป็นเนสตั้อหนมังในเมสองเธสะโลนลิกา แตส่ครลิสตจมักรแทด้
นมัตั้นอยสูส่ในพระเจด้าและในพระครลิสตร์!

เปาโลกลส่าวแกส่ชาวโคโลสบีวส่า “เพราะวส่าพวกทส่านไดด้ตายแลด้ว และชบีวลิตของพวกทส่านถสูกซส่อนไวด้กมับพระ
ครลิสตร์ในพระเจด้า” (คส. 3:3) เขากลส่าวแกส่ชาวเอเฟซมัสวส่า “เพราะวส่าพวกเราเปป็นอวมัยวะทมัตั้งหลายแหส่งพระกาย
ของพระองคร์ แหส่งเนสตั้อหนมังของพระองคร์ และแหส่งบรรดากระดสูกของพระองคร์” (อฟ. 5:30) ครลิสตจมักรพมันธ
สมัญญาใหมส่คสอ หนส่วยทบีที่มบีชบีวลิตหนซที่งซซที่งประกอบดด้วยผสูด้เชสที่อทยุกคนทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้วและถสูกชสาระลด้างโดยพระโลหลิต 
ทบีที่ประชยุมทด้องถลิที่นนมัตั้นถสูกแตส่งตมัตั้งและถสูกยอมรมับโดยพระเจด้า-แตส่ไมส่มบีครลิสตจมักรทด้องถลิที่นใดมบีสลิทธลิธทบีที่จะอด้างตมัววส่าเปป็นค
รลิสตจมักรนมัตั้น ครลิสตจมักรทด้องถลิที่นทยุกแหส่งซซที่งเหลส่าสมาชลิกไดด้รมับการบมังเกลิดใหมส่แลด้วอยส่างแทด้จรลิงกอ็เปป็นสส่วนหนซที่งของ
กายนมัตั้นทบีที่ไมส่ปรากฏแกส่ตาซซที่งมบีพระเยซสูเปป็นศบีรษะ แตส่ครลิสตจมักรของพระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์อยสูส่กอ็อยสูส่ในพระเจด้า



ตอนนบีตั้ เรานมัที่งอยสูส่ดด้วยกมันในสวรรคสถานในพระเยซสูครลิสตร์ตอนนบีตั้ เราเปป็นผสูด้สมัญจรบนโลกนบีตั้ เรากสาลมังเดลินทางอยสูส่ 
และความเปป็นพลเมสองของเราอยสูส่ในสวรรคร์-แมด้กระทมัที่งตอนนบีตั้ ชมัที่วขณะนบีตั้!

ขด้อ 2: “ขอใหด้พระคยุณและสมันตลิสยุขจากพระเจด้าพระบลิดาของพวกเรา และพระเยซสูครลิสตร์เจด้า ดสารงอยสูส่
กมับทส่านทมัตั้งหลายเถลิด”

เปาโลทราบวส่าไมส่มบีสมันตลิสยุข (และไมส่มบีพระคยุณอยส่างแนส่นอน) หากไมส่มบีพระเจด้า โดยทางพระเยซสูครลิสตร์
เจด้า พระคยุณคสอความโปรดปรานของพระเจด้าทบีที่เราไมส่สมควรไดด้รมับ ของประทานของพระเจด้าทบีที่เราไมส่ไดด้ลงแรง
เพสที่อจะไดด้มา และของประทานนมัตั้นคสอพระเยซสูครลิสตร์เจด้า เปาโลทราบ ในแบบทบีที่พวกเราสส่วนใหญส่จะไมส่มบีวมันทราบ
เลย วส่าการถสูกชส่วยใหด้พด้นจากการตกเปป็นทาสทางศาสนาเขด้าสสูส่เสรบีภาพแหส่งพระคยุณนมัตั้นหมายถซงอะไร เปาโลเปป็น
ฟารลิสบีคนหนซที่งแหส่งพวกฟารลิสบี เขาเคยตกเปป็นทาสตส่อศาสนา และสลิที่งทบีที่เขาไดด้กระทสาตส่อสสูด้ครลิสตจมักร เขากอ็ทสาไป
เพราะขาดความรสูด้ (กลิจการ 26:2-11) เขาเคยขส่มเหงครลิสตจมักร แตส่เขาไดด้กระทสาเชส่นนมัตั้น “ในใจวลินลิจฉมัยผลิดและ
ชอบอมันดบีทยุกประการ” โดยเชสที่อวส่าครลิสตจมักรเปป็นศมัตรสูของพระเจด้า

เนสที่องจากเปาโลดบีใจและชสที่นบานเหลสอลด้นเพราะวส่าเขาไดด้พบพระคยุณของพระเจด้าแลด้ว (และผส่านทาง
พระคยุณนมัตั้น เขาไดด้พบสมันตลิสยุข) เขาจซงอธลิษฐานขอใหด้พระคยุณและสมันตลิสยุขของพระเจด้ามบีบรลิบสูรณร์ในใจของเหลส่าผสูด้
เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกา-โดยเฉพาะอยส่างยลิที่งในระหวส่างวมันเหลส่านมัตั้นแหส่งการทดสอบอมันรยุนแรงโดยศมัตรสูนมัตั้น

ขด้อ 3: “พวกเราตด้องขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านอยสูส่เสมอ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ตามทบีที่สมควร 
เพราะวส่าความเชสที่อของพวกทส่านจสาเรลิญขซตั้นอยส่างเหลสอลด้น และความรมักของพวกทส่านทยุกคนทบีที่มบีตส่อกมันและกมันกอ็
มากมาย”

ตรงนบีตั้ เหมสอนกมับในจดหมายฝากฉบมับแรก เปาโลแสดงออกถซงการขอบพระคยุณแบบจรลิงใจเพราะเหลส่า
ผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกา ตอนแรกเขาแสดงออกถซงการขอบพระคยุณสสาหรมับการเจรลิญเตลิบโตของพวกเขาใน
ความเชสที่อและความรมัก-โดยเฉพาะอยส่างยลิที่งในความรมักแบบพบีที่นด้องทบีที่มบีตส่อกมันและกมันในครลิสตจมักร

เขาขอบพระคยุณอยส่างเหลสอลด้นเชส่นกมันในใจของเขาเองทบีที่ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นมบีความอดทนในระหวส่างการถสูก
ขส่มเหงและความทยุกขร์ลสาบากเหลส่านมัตั้นซซที่งพวกเขาไดด้ผส่านพด้นมาแลด้วและกสาลมังเผชลิญอยสูส่ (ขด้อ 4) ประการทบีที่สาม 
เปาโลขอบพระคยุณทบีที่พระเจด้าจะทรงพลิพากษาพวกศมัตรสูของครลิสตจมักรในความชอบธรรม มมันเปป็นสลิที่งชอบธรรมกมับ
พระเจด้าทบีที่จะทรงตอบแทนความทยุกขร์ลสาบากใหด้แกส่คนทมัตั้งหลายทบีที่กส่อความลสาบากใหด้ลสูก ๆ ของพระองคร์ และ
เพราะเหตยุนบีตั้ เปาโลจซงแสดงการขอบพระคยุณ (ขด้อ 5-10) 

จงสมังเกตถด้อยคสาเปปิดของขด้อ 3: “พวกเราตด้องขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านอยสูส่เสมอ พบีที่นด้องทมัตั้ง
หลาย” นอกจากนบีตั้ ในบททบีที่ 2:13 เราอส่านวส่า “แตส่พวกเราตด้องขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านอยสูส่เสมอ พบีที่
นด้องทมัตั้งหลาย…” เปาโลไมส่ไดด้ใชด้คสากลส่าวนบีตั้ในจดหมายฝากฉบมับอสที่น ดสูเหมสอนวส่าเขารสูด้สซกเปป็นหนบีตั้พระคยุณของ
พระเจด้าเปป็นพลิเศษสสาหรมับพระคยุณทบีที่ไดด้ประทานใหด้แกส่ชาวเธสะโลนลิกา-พระคยุณทบีที่ไดด้ทสาใหด้พวกเขายสนหยมัดมมัที่นคง
ตส่อความเชสที่อนมัตั้นในระหวส่างชส่วงเวลาแหส่งการทนทยุกขร์และความปวดรด้าวทบีที่หนมักหนส่วงมากเสบียจนพวกเขาบางคน
คลิดจรลิง ๆ วส่าตนอยสูส่ในทส่ามกลางยยุคความทยุกขร์ลสาบากใหญส่ยลิที่งนมัตั้นแลด้ว

เปาโลกอ็กสาลมังเผชลิญกมับการทดสอบและความแตกรด้าวของหมัวใจ ณ เวลานบีตั้เชส่นกมัน และความหนมักแนส่น



มมัที่นคงของเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกากอ็ดสูเหมสอนจะหนยุนใจเขาและนสาความชสที่นใจมาสสูส่หมัวใจของเขา อมัน
เปป็นการคตั้สาจยุนและเสรลิมกสาลมังเขาในมนยุษยร์ภายใน ณ เวลาหนซที่งซซที่งเขาตด้องการการคตั้สาจยุนมากเหลสอเกลิน (อส่าน
กลิจการ 18:9,10 และ 1 โครลินธร์ 2:3) ใน 1 เธสะโลนลิกา 3:8 เปาโลกลส่าววส่า “เพราะวส่าบมัดนบีตั้ พวกเราดสารงชบีวลิต
อยสูส่ ถด้าพวกทส่านยสนมมัที่นคงอยสูส่ในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า”! มมันคงทสาใหด้ใจของเขาแตกสลายหากเหลส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะ
โลนลิกาเหลส่านมัตั้นไดด้ทอดทลิตั้งพระเจด้าและความจรลิงทบีที่เขาไดด้เทศนาแกส่พวกเขาแลด้ว

“ตามทบีที่สมควร”  บส่งบอกวส่าการขอบพระคยุณของเปาโลไมส่ไดด้เปป็นแคส่ความรสูด้สซกสส่วนตมัว แตส่เพราะวส่า
พวกเขาสมควรไดด้รมับการยกยส่องและใหด้เกบียรตลิในความหมายทบีที่ถสูกตด้อง กลส่าวอบีกนมัยหนซที่ง “การเตลิบโตของพวก
ทส่านสมควรไดด้รมับการรมับรสูด้เชส่นนมัตั้นตส่อพระเจด้า” เปาโลกลส่าวแกส่เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองฟฟีลลิปปฟีวส่า “การทบีที่ขด้าพเจด้าคลิด
อยส่างนมัตั้นเกบีที่ยวกมับพวกทส่านทยุกคนกอ็สมควรแลด้ว” (ฟป. 1:7) ใจของเขาไมส่ไดด้เตอ็มไปดด้วยความภาคภสูมลิใจในทางทบีที่
ผลิด แตส่ดด้วยความภาคภสูมลิใจฝป่ายวลิญญาณและดด้วยการขอบพระคยุณเพราะความสมัตยร์ซสที่อของวลิสยุทธลิชนเหลส่านมัตั้น 
และมมันถสูกตด้องแลด้วทบีที่จะถวายคสาสรรเสรลิญและการขอบพระคยุณขซตั้นไปแดส่พระเจด้าเพราะความหนมักแนส่นมมัที่นคง
และการเตลิบโตของพวกเขาในความเชสที่อ

ใน 1 เธสะโลนลิกา 3:2 และ 6 เปาโลสส่งทลิโมธบีไปยมังเมสองเธสะโลนลิกาเพสที่อทบีที่จะไดด้รมับรายงานเกบีที่ยวกมับ
ความเชสที่อของชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น และรายงานทบีที่ทลิโมธบีนสากลมับมานมัตั้นกอ็หนยุนใจเปาโลอยส่างมากเพราะวส่าทลิ
โมธบีเปป็นพยานรมับรองวส่าชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นสมัตยร์จรลิงตส่อความเชสที่อนมัตั้นซซที่งครมัตั้งหนซที่งไดด้ถสูกมอบไวด้แกส่พวกวลิสยุทธลิ
ชนแลด้วและวส่าพวกเขาสสาแดงใหด้เหอ็นการเตลิบโตแบบโดดเดส่นไมส่ธรรมดาในความเชสที่อนมัตั้น

ผมคลิดวส่าเหตยุผลอมันโดดเดส่นสสาหรมับการเตลิบโตนบีตั้นส่าจะเปป็นเพราะลมักษณะเฉพาะตมัวแหส่งความเชสที่อในตอน
ตด้นของพวกเขา…พวกเขาไดด้หมันมาหาพระเจด้าอยส่างสมบสูรณร์ และในการทสาเชส่นนมัตั้นพวกเขาไดด้หมันไปเสบียจากเหลส่า
รสูปเคารพของพวกเขาอยส่างสลิตั้นเชลิง “เพสที่อรมับใชด้พระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์อยสูส่และเทบีที่ยงแทด้ และเพสที่อรอคอยพระบยุตร
ของพระองคร์จากสวรรคร์” ยากอบบอกเราวส่า “ความเชสที่อทบีที่ปราศจากการกระทสากอ็ตายแลด้ว” ความเชสที่อของชาว
เธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นเปป็นของแทด้ และพวกเขาแสดงออกถซงความเชสที่อนมัตั้น-ไมส่เพบียงในการหมันมาหาพระเจด้าจาก
เหลส่ารสูปเคารพ แตส่ในการรมับใชด้เชส่นกมัน พวกเขาแสดงออกถซง “กลิจการแหส่งความเชสที่อ” (1 ธส. 1:3)

การขส่มเหงไดด้เพลิที่มพสูนความเชสที่อของพวกเขาเชส่นกมัน ถด้าความเชสที่อไมส่ใชส่ของแทด้ งมัตั้นการลองใจ การขส่มเหง 
ความปวดรด้าวใจ ใจสลายและการสงครามจากยมโลกกอ็จะทสาลายมมันเสบีย แตส่ถด้าความเชสที่อเปป็นความเชสที่อนมัตั้นทบีที่ครมัตั้ง
หนซที่งถสูกมอบไวด้แกส่พวกวลิสยุทธลิชนแลด้ว การขส่มเหงกอ็จะมบีแตส่ชส่วยเสรลิมกสาลมังมมันในแบบเดบียวกมับทบีที่พายยุทบีที่โหมกระหนที่สา
ใสส่หมสูส่ตด้นโอต๊กใหญส่ในปป่าทสาใหด้รากของพวกมมันหยมัที่งลซกลงไปในแผส่นดลินมากขซตั้น ซซที่งชส่วยใหด้พวกมมันมบีหลมักยซดทบีที่มมัที่นคง
มากขซตั้นเพสที่อคตั้สาจยุนลสาตด้นในโมงยามแหส่งพายยุรด้าย

เปาโลกลส่าวแกส่ชาวโรมเหลส่านมัตั้นวส่า “ใครจะแยกพวกเราออกจากความรมักของพระครลิสตร์เลส่า จะเปป็น
ความยากลสาบาก หรสอความทยุกขร์ หรสอการขส่มเหง หรสอการกมันดารอาหาร หรสอการเปลสอยกาย หรสอการถสูกโพย
ภมัย หรสอการถสูกคมดาบหรสอ ตามทบีที่มบีเขบียนไวด้แลด้ววส่า ‘เพราะเหอ็นแกส่พระองคร์ ขด้าพระองคร์ทมัตั้งหลายจซงถสูกประหาร
วมันยมังคที่สา ขด้าพระองคร์ทมัตั้งหลายถสูกนมับวส่าเปป็นเหมสอนแกะสสาหรมับการเอาไปฆส่า’ ไมส่เลย ในสลิที่งทมัตั้งหลายเหลส่านบีตั้ พวก
เราเปป็นยลิที่งกวส่าเหลส่าผสูด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผสูด้ไดด้ทรงรมักพวกเรา เพราะขด้าพเจด้าเชสที่อมมัที่นวส่า แมด้แตส่ความตาย หรสอ



ชบีวลิต หรสอบรรดาทสูตสวรรคร์ หรสอบรรดาเทพผสูด้ครอบครองอาณาจมักร หรสอบรรดาเทพผสูด้มบีอสานาจ หรสอสลิที่งทมัตั้งหลาย
ซซที่งอยสูส่ในปปัจจยุบมันนบีตั้ หรสอสลิที่งทมัตั้งหลายซซที่งจะมาในภายหนด้า หรสอซซที่งสสูง หรสอซซที่งลซก หรสอสลิที่งอสที่นใดทบีที่ไดด้ทรงสรด้างแลด้วนมัตั้น
จะไมส่สามารถแยกพวกเราออกจากความรมักของพระเจด้า ซซที่งอยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา
ไดด้” (รม. 8:35-39)

เนสที่องจากความเชสที่อนมัตั้นของชาวเธสะโลนลิกาเปป็นของแทด้ การขส่มเหงจซงไมส่ไดด้ฉบีกพวกเขาออกจากความรมัก
ของพระครลิสตร์ แตส่กลมับผลมักดมันรากเหงด้าแหส่งความเชสที่อของพวกเขาใหด้หยมัที่งลซกมากขซตั้นในรากฐานแหส่งความเชสที่อ
แบบครลิสเตบียน-รากฐานนมัตั้นคสอพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้นแลด้วของพระเยซสู การสลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปัง การฟฟฟื้นคสน
พระชนมร์และการเสดอ็จกลมับมาไดด้ทยุกเมสที่อของพระองคร์ การลองใจตส่าง ๆ ไดด้เสรลิมกสาลมังพวกเขาแทนทบีที่จะทสาลาย
พวกเขา และนบีที่เปป็นจรลิงวมันนบีตั้ในชบีวลิตของผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้วอยส่างแทด้จรลิง

ขด้อ 3 ปปิดทด้ายดด้วยคสากลส่าวทบีที่วส่า “...ความรมักของพวกทส่านทยุกคนทบีที่มบีตส่อกมันและกมันกอ็มากมาย” แนส่นอน
วส่านบีที่เปป็นผลลมัพธร์ของผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่เตลิบโตในความเชสที่อ ความเชสที่อและความรมักคสอแฝดสยามแหส่งพระคยุณเหลส่า
นมัตั้นของศาสนศาสตรร์แหส่งภาคพมันธสมัญญาใหมส่และความเชสที่อแบบครลิสเตบียน บยุคคลผสูด้เดบียวทบีที่สามารถรมักไดด้อยส่าง
ถสูกตด้องคสอบยุคคลทบีที่ไดด้ใชด้ความเชสที่อในพระเจด้า ไมส่มบีแมส่คนใดสามารถรมักลสูก ๆ ของตนไดด้อยส่างรด้อนรนแบบทบีที่เธอ
ควรรมักจนกระทมัที่งเธอไดด้ใชด้ความเชสที่อในพระเจด้า ไมส่มบีความรมักใดทบีที่สมบสูรณร์ครบถด้วนหากมมันไมส่ถสูกนสาหนด้าโดยความ
เชสที่อแทด้ เปาโลพสูดถซง “ความเชสที่อ ความหวมัง ความรมักดสารงอยสูส่ ทมัตั้งสามสลิที่งนบีตั้ แตส่ใหญส่ทบีที่สยุดของสลิที่งเหลส่านบีตั้กอ็คสอความ
รมัก” (1 คร. 13:13) อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 1:3; 5:8 และกาลาเทบีย 5:5,6 เชส่นกมัน

เหลส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาเปป็นเลลิศในความรมักอมันบรลิสยุทธลิธ-ความรมักทบีที่ถสูกกส่อใหด้เกลิดไดด้โดยความเชสที่อ
เทส่านมัตั้นทบีที่เปป็นความเชสที่อทบีที่เตลิบโต ในจดหมายฉบมับแรกของเปาโลถซงชาวเธสะโลนลิกา เขารมับรสูด้ความรมักอมันดบีเลลิศของ
พวกเขาทบีที่มบีตส่อกมันและกมัน และเตสอนสตลิพวกเขาใหด้บรลิบสูรณร์มากขซตั้นอบีกในความรมัก แกส่นแทด้ของความเชสที่อแบบ
ครลิสเตบียนคสอความรมัก-ประการแรกตส่อพระเจด้า และจากนมัตั้นตส่อพบีที่นด้องของเราในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า

ขด้อ 4: “ดมังนมัตั้น พวกเราเองจซงอวดในพวกทส่านในบรรดาครลิสตจมักรของพระเจด้าเนสที่องดด้วยความเพบียรของ
พวกทส่าน และความเชสที่อในบรรดาการถสูกขส่มเหงของพวกทส่านและบรรดาการยากลสาบากทบีที่พวกทส่านสสูด้ทนอยสูส่นมัตั้น”

ชมัยชนะทบีที่ไดด้มาโดยขส่าวประเสรลิฐแหส่งพระคยุณในเมสองเธสะโลนลิกาไดด้ใหด้เปาโลมบีความพซงพอใจและความ
ชสที่นบานทบีที่พลิเศษเฉพาะ ตามทบีที่ไดด้ชบีตั้ใหด้เหอ็นไปกส่อนหนด้านบีตั้แลด้ว เมสองเธสะโลนลิกาตมัตั้งอยสูส่ในจยุดยยุทธศาสตรร์และมบีขด้อไดด้
เปรบียบมากมายจากจยุดยสนของการคด้าและการพาณลิชยร์ พวกนมักเดลินทางมายมังเมสองนบีตั้จากพสตั้นทบีที่โดยรอบทมัตั้งหมด 
และคสาพยานของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่นมัที่นไดด้เลสที่องลสอไปทมัที่วแวส่นแควด้นเพสที่อนบด้าน

ถด้าคยุณจะอส่านจดหมายฝากทยุกฉบมับของเปาโล คยุณจะพบวส่าเขามบีความชสที่นบานยลิที่งนมักในการชมเชยค
รลิสตจมักรหนซที่งตส่ออบีกครลิสตจมักร ในทบีที่นบีตั้เขากสาลมังคลิดถซงครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นในแควด้นยสูเดบีย (หมายเหตยุ 1 เธสะโลนลิกา
2:14) และคลิดถซงทบีที่ประชยุมเหลส่านมัตั้นในประเทศซบีเรบียดด้วย เขาและสลิลาสมบีการตลิดตส่อไปมากมับครลิสตจมักรทมัตั้งหลายทบีที่
นมัที่น และพวกเขาไดด้สส่งขส่าวดบีไปยมังทบีที่ประชยุมเหลส่านบีตั้ โดยแสดงออกถซงความชสที่นบานและความพซงพอใจเพราะความ
เชสที่อและความทยุส่มเทของครลิสตจมักรใหมส่นบีตั้ในเมสองเธสะโลนลิกา

ใน 2 โครลินธร์ 9:2 เปาโลพสูดถซง “การอวดแกส่ชาวแควด้นมาซลิโดเนบีย” เกบีที่ยวกมับเงลินถวายแบบใจกวด้างของ



ชาวโครลินธร์ ไมส่มบีความเหอ็นแกส่ตมัว ความอลิจฉา หรสอความลสาเอบียงในใจของเขาเลย และเขาชมเชยครลิสตจมักรหนซที่ง
ตส่ออบีกครลิสตจมักรอยส่างจรลิงใจ

จงสมังเกตคสาวส่า “พวกเราเอง” เปาโลในทบีที่นบีตั้กสาลมังเนด้นยตั้สาขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าไมส่ใชส่ตมัวเขาเทส่านมัตั้น-แตส่สลิลาส
และทลิโมธบีเชส่นกมัน-ทบีที่ไดด้สส่งคสาทมักทายมา มลิชชมันนารบีทบีที่ทยุส่มเทสามทส่านนบีตั้ระมมัดระวมังมาก ๆ ทบีที่จะไมส่โอด้อวดเกบีที่ยวกมับสลิที่ง
ใดทบีที่จะนสาการนมับหนด้าถสอตาหรสอเกบียรตลิมาสสูส่ตมัวเอง นบีที่ถสูกพลิสสูจนร์อยส่างชมัดเจนในกาลาเทบีย 6:14, 2 โครลินธร์ 12:1-6 
และใน 1 เธสะโลนลิกา 2:6,7 เชส่นกมัน บยุรยุษเหลส่านบีตั้ของพระเจด้าไมส่ไดด้อวดในตมัวเอง แตส่พวกเขาอวดอยส่างอลิสระ
เกบีที่ยวกมับเหลส่าผสูด้เชสที่อในครลิสตจมักรทมัตั้งหลายทบีที่องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงใชด้พวกเขาเพสที่อกส่อตมัตั้ง 

ความอดทนของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาคสอสลิที่งหนซที่งทบีที่ทสาใหด้เปาโลชบีตั้ชวนครลิสตจมักรอสที่น ๆ ใหด้สมังเกต
ดสูพวกเขา พวกเขามบีความอดทนและสมัตยร์ซสที่อ-แมด้กระทมัที่งภายใตด้การถสูกขส่มเหงอยส่างหนมัก ภายใตด้ไฟทบีที่ลยุกโหมหนมัก
ทบีที่สยุดจากศมัตรสูนมัตั้น พวกเขากอ็แสดงใหด้เหอ็นความทรหดอดทนและความเชสที่อแบบทบีที่เปาโลถสูกนสาใหด้แสดงออกถซง
ความซาบซซตั้งของตนตส่อพวกเขา “เนสที่องดด้วยความเพบียรของพวกทส่าน และความเชสที่อในบรรดาการถสูกขส่มเหงของ
พวกทส่านและบรรดาการยากลสาบากทบีที่พวกทส่านสสูด้ทนอยสูส่นมัตั้น”

องคร์ประกอบทบีที่สสาคมัญในความทยุกขร์ยากของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาคสอการขส่มเหง (1 ธส. 2:14; 
กลิจการ 17:5-9) พวกเขาไดด้สสูด้ทนความเจอ็บปวดมากมาย แตส่การขส่มเหงตส่าง ๆ ไดด้ทรมานพวกเขาหนมักทบีที่สยุด ฮบีบรสู 
10:32,33: “...พวกทส่านไดด้อดทนตส่อการสสูด้รบอยส่างใหญส่หลวงแหส่งความยากลสาบากทมัตั้งหลาย…ขณะทบีที่พวกทส่าน
เคยถสูกประจานทมัตั้งโดยบรรดาการตสาหนลิและการยากลสาบาก และสส่วนหนซที่ง ขณะทบีที่พวกทส่านไดด้กลายเปป็นเพสที่อน
รส่วมทางของคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ถสูกปฏลิบมัตลิเชส่นนมัตั้น” ภาษากรบีกแบบตรงตมัวสสาหรมับขด้อพระคสาตอนนบีตั้อส่านวส่า “พวกทส่าน
ไดด้สสูด้ทนความขมัดแยด้งใหญส่โตแหส่งความทยุกขร์ยาก…ถสูกประจานโดยคสาดส่าวส่าและการยากลสาบากทมัตั้งหลาย…และเปป็น
ผสูด้เขด้าสส่วนกมับคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ถสูกปฏลิบมัตลิเชส่นนมัตั้น” คสากรบีกเดบียวกมันกมับทบีที่ถสูกใชด้ตรงนบีตั้สสาหรมับ “การยากลสาบาก” กอ็ถสูก
ใชด้เชส่นกมันใน 1 เธสะโลนลิกา 1:6; 3:3,4,7

ผสูด้เชสที่อเหลส่านบีตั้ไดด้พลิสสูจนร์แลด้ววส่าเปป็นเหลส่าทหารทบีที่ดบีภายใตด้การโจมตบีอยส่างหนมักจากศมัตรสูนมัตั้น และขด้อเทอ็จจรลิง
นบีตั้ทสาใหด้เปาโลชสที่นชมยลินดบี “ดด้วยความชสที่นบานอมันเหลสอจะกลส่าวไดด้และเปฟีปี่ยมดด้วยสงส่าราศบี” เขาไมส่เคยหยยุด
ขอบพระคยุณและสรรเสรลิญพระเจด้าเลยสสาหรมับความสมัตยร์ซสที่อของเหลส่าผสูด้กลมับใจเชสที่อของเขาในเมสองเธสะโลนลิกา

ขด้อ 5: “ซซที่งเปป็นสมัญลมักษณร์ทบีที่ปรากฏใหด้เหอ็นของการพลิพากษาอมันชอบธรรมของพระเจด้า เพสที่อพวกทส่านจะ
ถสูกนมับวส่าคสูส่ควรกมับอาณาจมักรของพระเจด้า ซซที่งเพราะเหตยุอาณาจมักรนมัตั้นพวกทส่านจซงทนทยุกขร์อยสูส่ดด้วย”

ขณะทบีที่เราศซกษาขด้อพระคสาเหลส่านมัตั้นทบีที่เหลสออยสูส่ในบทนบีตั้ เราจะเหอ็นเหตยุผลเพลิที่มเตลิมวส่าทสาไมเปาโลถซง
ขอบพระคยุณขนาดนมัตั้นสสาหรมับเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกา เขารสูด้วส่าพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงจะทรงตอบแทนเหลส่าศมัตรสู
ของขส่าวประเสรลิฐอยส่างสาสม และเขามบีความเขด้าใจอยสูส่บด้างวส่านมัที่นจะหมายถซงอะไร-เพราะวส่าเขากลส่าวแกส่ชาวฮบีบรสู
เหลส่านมัตั้นวส่า “การตกอยสูส่ในพระหมัตถร์ของพระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์อยสูส่เปป็นสลิที่งทบีที่นส่ากลมัว!” เขารสูด้วส่าพระเจด้าในความ
ชอบธรรมของพระองคร์จะทรงตอบแทนเหลส่าครสูสอนเทอ็จและพวกผสูด้ขส่มเหงของขส่าวประเสรลิฐผสูด้ซซที่งไดด้ทรมานเหลส่า
ครลิสเตบียนชาวเธสะโลนลิกาอยส่างตส่อเนสที่องตมัตั้งแตส่ครลิสตจมักรทบีที่นมัที่นไดด้เรลิที่มตด้น

การตอบแทนทบีที่อมัครทสูตทส่านนบีตั้เหอ็นลส่วงหนด้ามบีสองทบ ซซที่งประกอบดด้วยการบรรเทาและสงส่าราศบีสสาหรมับวลิ



สยุทธลิชนเหลส่านมัตั้นทบีที่ถสูกขส่มเหง (ขด้อ 5,7,10 และ 12) และการลงโทษของผสูด้ขส่มเหงเหลส่านมัตั้นตามการงานของพวก
เขา (ขด้อ 6,8 และ 9) ในขด้อพระคสาเหลส่านบีตั้เราจะเรบียนรสูด้วส่าพระเยซสูจะเสดอ็จมาโดยมบีจยุดประสงคร์หนซที่งทบีที่มบีสองทบ:

ทบแรก-เพสที่อประทานสงส่าราศบีใหด้แกส่ประชากรของพระองคร์ เมสที่อพระครลิสตร์ ผสูด้ทรงเปป็นชบีวลิตของเรา จะ
ทรงปรากฏ เมสที่อนมัตั้นเรากอ็จะปรากฏกมับพระองคร์ในสงส่าราศบีเชส่นกมัน บรรดาผสูด้ทบีที่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะถสูกทสาใหด้
เปป็นขซตั้นแบบไมส่รสูด้เปฟปี่อยเนส่า เหลส่าวลิสยุทธลิชนทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่จะถสูกเปลบีที่ยนแปลงเมสที่อความเปฟปี่อยเนส่านบีตั้สวมความไมส่เปฟปี่อย
เนส่า และเราทมัตั้งสองพวกจะถสูกรมับขซตั้นไปพบกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าดด้วยกมันในหมสูส่เมฆในฟป้าอากาศ

ทบทบีที่สอง-พระองคร์จะเสดอ็จมาในการพลิพากษา การแกด้แคด้นจะตกมาบนเหลส่าผสูด้บบีบบมังคมับของขส่าว
ประเสรลิฐ-และการพลิพากษาทบีที่พระเจด้าทรงเทออกนมัตั้นจะเปป็นการพลิพากษาอมันชอบธรรม ความยยุตลิธรรมจะถสูกตวง
ออกใหด้แกส่ทยุกคน-ผสูด้ชอบธรรมและผสูด้ไมส่ชอบธรรม ความทยุกขร์ยากของเหลส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาไมส่ไดด้สสูญเปลส่า 
ถด้าเราทนทยุกขร์กมับพระครลิสตร์ เรากอ็จะครอบครองกมับพระองคร์เชส่นกมัน

ในจดหมายถซงชาวฟฟีลลิปปฟีเปาโลกลส่าววส่า “เพบียงแตส่ขอใหด้การดสาเนลินชบีวลิตของพวกทส่านสมกมับขส่าว
ประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพสที่อวส่าแมด้ขด้าพเจด้าจะมาและพบพวกทส่าน หรสอไมส่อยสูส่กอ็ตาม ขด้าพเจด้ากอ็จะไดด้ยลินเกบีที่ยวกมับ
ขส่าวคราวตส่าง ๆ ของพวกทส่านวส่า พวกทส่านยสนมมัที่นคงอยสูส่ เปป็นนตั้สาหนซที่งใจเดบียวกมัน ตส่อสสูด้ดด้วยกมันโดยมบีความคลิดอยส่าง
เดบียวกมันเพสที่อความเชสที่อแหส่งขส่าวประเสรลิฐนมัตั้น และไมส่เกรงกลมัวบรรดาปฏลิปปักษร์ของพวกทส่านแตส่ประการใดเลย ซซที่ง
สสาหรมับพวกเขากอ็เปป็นสมัญลมักษณร์อยส่างชมัดแจด้งแหส่งความพลินาศ แตส่สสาหรมับพวกทส่านกอ็เปป็นสมัญลมักษณร์แหส่งความ
รอด และเปป็นสมัญลมักษณร์ของพระเจด้า” (ฟป. 1:27,28)

ขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นไดด้ยสนหยมัดสมัตยร์จรลิงตส่อความเชสที่อนมัตั้นภายใตด้ไฟทบีที่ลยุกโหมหนมักจาก
ศมัตรสูนมัตั้นกอ็เปป็นพยานรมับรองวส่าพวกเขาบมังเกลิดใหมส่แลด้วอยส่างแทด้จรลิง ความเชสที่อแบบวบีรบยุรยุษของพวกเขาพลิสสูจนร์วส่า
พระเจด้าทรงอยสูส่ฝป่ายพวกเขา พระเจด้าทรงเปป็นผสูด้ทบีที่ไดด้ดลใจพวกเขาใหด้ยสนหยมัดสมัตยร์จรลิงตส่อขส่าวประเสรลิฐภายใตด้การ
ขส่มเหงอยส่างหนมักเชส่นนมัตั้น (1 ธส. 1:6) และพระองคร์ ผสูด้พลิพากษาทบีที่ชอบธรรม ไดด้ทรงประกาศวส่าการพลิพากษาของ
พระองคร์จะตกมาบนเหลส่าศมัตรสูของขส่าวประเสรลิฐแนส่นอน เปาโลและสลิลาสทราบวส่าการถสูกขส่มเหงเพราะการ
ประกาศขส่าวประเสรลิฐนมัตั้นเปป็นเชส่นไร พวกเขารสูด้วส่าการถสูกทยุบตบี ถสูกโยนเขด้าคยุก ถสูกเอาเทด้าของพวกเขาใสส่ขสที่อแนส่น
เปป็นเชส่นไร แตส่ทมัตั้ง ๆ ทบีที่พวกเขาไดด้รมับความเจอ็บปวดและความมสดของคยุกใตด้ดลินนมัตั้น พวกเขากอ็รด้องเพลงและ
อธลิษฐานตอนเทบีที่ยงคสน! (โปรดอส่านกลิจการบททบีที่ 16 ทมัตั้งบท) สเทเฟนถสูกเอาหลินขวด้าง-แตส่พระวจนะของพระเจด้า
บอกเราวส่าเมสที่อเขายสนอยสูส่ตส่อหนด้าสภานมัตั้นทบีที่ปรมับโทษเขา ใบหนด้าของเขาสส่องแสง “ราวกมับเปป็นใบหนด้าของทสูต
สวรรคร์องคร์หนซที่ง” (กลิจการ 6:15)

ขด้อ 5 ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคสาทบีที่วส่า “เพสที่อพวกทส่านจะถสูกนมับวส่าคสูส่ควรกมับอาณาจมักรของพระเจด้า ซซที่งเพราะ
เหตยุอาณาจมักรนมัตั้นพวกทส่านจซงทนทยุกขร์อยสูส่ดด้วย” เปาโลกสาลมังกลส่าววส่า “ความสมัตยร์ซสที่อของพวกทส่านภายใตด้การ
ขส่มเหงอยส่างหนมักและการทดสอบเปป็นเครสที่องหมายแหส่งการพลิพากษาอมันชอบธรรมของพระเจด้า ซซที่งถสูกประทานใหด้
พรด้อมกมับจยุดประสงคร์ทบีที่วส่าพวกทส่านจะไดด้ถสูกนมับวส่าคสูส่ควรกมับอาณาจมักรของพระองคร์” ขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าผสูด้เชสที่อเหลส่านบีตั้
ยสนหยมัดสมัตยร์จรลิงและไมส่คลอนแคลนภายใตด้การขส่มเหงอมันนส่ากลมัวเชส่นนมัตั้นไดด้รมับประกมันเปาโลวส่าพวกเขาคสูส่ควรกมับ
อาณาจมักรของพระเจด้า



ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกากสาลมังสสูด้ทนความทยุกขร์ยากเพราะเหอ็นแกส่อาณาจมักรนมัตั้น พวกเขามบีความ
หวมังอมันแขอ็งแกรส่งเรสที่องการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์เจด้าในชมัยชนะอมันยลิที่งใหญส่เหนสอเหลส่าศมัตรสูของขส่าวประเสรลิฐ 
พวกเขากสาลมังรอคอยเสบียงประกาศอมันดบีพระทมัยนมัตั้นทบีที่วส่า “มาเถลิด ทส่านทมัตั้งหลายทบีที่ไดด้รมับพระพรจากพระบลิดาของ
เรา จงรมับราชอาณาจมักรซซที่งไดด้เตรบียมไวด้สสาหรมับทส่านทมัตั้งหลายตมัตั้งแตส่ทรงวางรากฐานของโลกเปป็นมรดก!” (มมัทธลิว
25:34) อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 2:12 และ 2 เธสะโลนลิกา 2:13 เชส่นกมัน เรามบีพระสมัญญาของพระเจด้าทบีที่วส่าถด้าเราทน
ทยุกขร์กมับพระองคร์ เรากอ็จะครอบครองกมับพระองคร์เชส่นกมัน

อาณาจมักรของพระเจด้าถสูกเตรบียมไวด้สสาหรมับคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เตรบียมพรด้อมสสาหรมับอาณาจมักรนมัตั้น (มธ. 20:23)
คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ถสูกนมับวส่าคสูส่ควร (2 ธส. 1:11) นอกจากนบีตั้ดสู 1 เธสะโลนลิกา 2:12; 3:13; ลสูกา 20:35 และมมัทธลิว 
22:8 เชส่นกมัน อาณาจมักรของพระเจด้าจะถสูกรส่วมแบส่งปปันและถสูกดสที่มดที่สาโดยคนเหลส่านมัตั้นทบีที่คสูส่ควรผส่านทางพระโลหลิตทบีที่
หลมัที่งรลินของพระเยซสูครลิสตร์เจด้าและความเชสที่อแทด้ในพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้นของพระองคร์ พระเยซสูตรมัสวส่า “งานสมรส
กอ็พรด้อมอยสูส่ แตส่คนเหลส่านมัตั้นซซที่งไดด้รมับเชลิญนมัตั้นไมส่สมควร เหตยุฉะนมัตั้น พวกเจด้าจงออกไปตามทางหลวงทมัตั้งหลาย และ
ทยุกคนทบีที่พวกเจด้าจะพบ จงเชลิญใหด้มาในพลิธบีอภลิเษกสมรสนบีตั้’” (มธ. 22:8,9) แนส่นอนวส่า “คนเหลส่านมัตั้นซซที่งไดด้รมับ
เชลิญ” หมายถซงพวกยลิว ประชากรของพระองคร์เอง พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะยอมรมับพระครลิสตร์ใหด้เปป็นพระเมสสลิยาหร์
ของพวกเขา และดด้วยเหตยุนบีตั้พระองคร์จซงไดด้ทรงหมันไปหาพวกคนตส่างชาตลิ-คนจน คนงส่อย คนแขนขาลบีบ คนขา
เขยก-ใชส่แลด้วครมับ “พวกสยุนมัข” ตส่างชาตลิ; “ผสูด้ใดกอ็ตาม” เหลส่านมัตั้นทบีที่ไดด้รมับเชลิญมายมังงานเลบีตั้ยงสมรสนบีตั้

สวรรคร์เปป็นสถานทบีที่ทบีที่ถสูกจมัดเตรบียมไวด้ และเฉพาะผสูด้คนทบีที่เตรบียมตมัวพรด้อมกอ็จะไปทบีที่นมัที่น (ยอหร์น 14:1-6) 
มรดกของผสูด้ชอบธรรมถสูกจองไวด้แลด้วในสวรรคร์ “...มรดกซซที่งไมส่รสูด้เปฟปี่อยเนส่า และปราศจากมลทลิน และทบีที่ไมส่รส่วงโรย 
ซซที่งไดด้ถสูกจองไวด้ในสวรรคร์เพสที่อพวกทส่าน” (1 ปต. 1:4) ทส่านผสูด้อส่านทบีที่รมัก ถด้าคยุณไมส่ไดด้ทสาการจองไวด้ คยุณกอ็จะไมส่ไดด้เขด้า
ในเมสองบรมสยุขเกษมของพระเจด้าทบีที่ขณะนบีตั้กสาลมังถสูกเตรบียมไวด้สสาหรมับคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ยอมรมับพระราชกลิจทบีที่เสรอ็จสลิตั้น
แลด้วของพระเยซสูสสาหรมับการยกบาปทมัตั้งหลาย จงตมัตั้งใจอส่านถด้อยคสาเหลส่านมัตั้นทบีที่ถสูกบมันทซกไวด้โดยยอหร์นผสูด้เปป็นทบีที่รมักใน
วลิวรณร์ 22:10-15

เปาโลกลส่าวแกส่ทลิโมธบีวส่า “ถด้าพวกเราทนความทยุกขร์ยาก พวกเรากอ็จะครอบครองรส่วมกมับพระองคร์ดด้วย 
ถด้าพวกเราปฏลิเสธพระองคร์ พระองคร์กอ็จะปฏลิเสธพวกเราเชส่นเดบียวกมัน” (2 ทธ. 2:12) จงตมัตั้งใจอส่านฮบีบรสู
10:34-39; โรม 8:16-19 และฟฟีลลิปปฟี 1:20

ขด้อ 6: “โดยเหอ็นวส่า เปป็นสลิที่งทบีที่ยยุตลิธรรมกมับพระเจด้าทบีที่จะทรงเอาความยากลสาบากไปตอบแทนคนเหลส่านมัตั้น
ทบีที่รบกวนพวกทส่าน”

ในขด้อ 5 เปาโลเพลิที่งประกาศวส่าการพลิพากษาทบีที่จะถสูกเทออกมาบนพวกผสูด้ขส่มเหงเหลส่าวลิสยุทธลิชนในเมสองเธ
สะโลนลิกาจะเปป็นการพลิพากษาอมันชอบธรรมของพระเจด้า สลิที่งเหลส่านมัตั้นทบีที่จะเกลิดกมับเหลส่าศมัตรสูของขส่าวประเสรลิฐจะ
มาจากพระเจด้าผสูด้ชอบธรรมองคร์หนซที่งและจะเปป็น “สลิที่งหนซที่งทบีที่ชอบธรรม” ความยยุตลิธรรมของความยากลสาบากนมัตั้นทบีที่
จะถสูกตวงออกใหด้แกส่เหลส่าคนชมัที่วกอ็ปรากฏชมัดเจน: ความยากลสาบากจะถสูกเทออกมาบน “คนเหลส่านมัตั้นทบีที่รบกวน
พวกทส่าน” และความบรรเทาจะมาถซงเหลส่าวลิสยุทธลิชนทบีที่ไดด้รมับความลสาบาก (คสากรบีกสสาหรมับความบรรเทาบส่งบอก
ถซงการผส่อนคลาย เหมสอนกมับเสด้นทบีที่ตซงของไวโอลลินตมัวหนซที่งถสูกปลส่อย) ดมังนมัตั้นอมัครทสูตทส่านนบีตั้จซงพสูดถซง “ความ



บรรเทา” ของเขาเองจากความกระวนกระวายใจ (หมายเหตยุ 2 โครลินธร์ 2:13; 7:5)
ในโรม 2:9 เปาโลกลส่าววส่า “ความยากลสาบากและความเจอ็บปวดรวดรด้าวจะมบีแกส่จลิตใจทยุกดวงของ

มนยุษยร์ทบีที่กระทสาความชมัที่วรด้าย ของพวกยลิวกส่อนและของพวกคนตส่างชาตลิดด้วย”-และคสาทบีที่ถสูกใชด้ในทบีที่นบีตั้ เหมสอนในขด้อ
พระคสาตอนนบีตั้ของเรา บส่งบอกถซงความทยุกขร์ยากและความทรมานสส่วนตมัว คสาเดบียวกมันเหลส่านบีตั้กอ็ถสูกใชด้ในลสูกา 
16:25 เชส่นกมัน โดยกลส่าวถซงเศรษฐบีคนนมัตั้นและลาซารมัส: “บมัดนบีตั้ (ลาซารมัส) ถสูกปลอบประโลม และเจด้ากอ็ถสูก
ทรมาน” “แตส่คนทบีที่ทสาความผลิดจะไดด้รมับตามความผลิดซซที่งเขาไดด้กระทสานมัตั้น และไมส่มบีการทรงเหอ็นแกส่หนด้าผสูด้ใดเลย”
(คส. 3:25) หลมักการเดบียวกมันของการตอบแทนตามชนลิดถสูกนสาเสนอในวลิวรณร์ 13:10 และมมัทธลิว 26:52 การ
พลิพากษาจากพระเจด้านมัตั้นยยุตลิธรรม เพราะวส่าพระเจด้าผสูด้เทบีที่ยงแทด้และชอบธรรมไมส่สามารถทสาสลิที่งใดทบีที่ไมส่ชอบธรรม
ไดด้ การนสาสมันตลิสยุข การหยยุดพมักและการผส่อนคลายมาสสูส่ผสูด้ชอบธรรมคสอ กฎทมัที่วไปของความยยุตลิธรรมกมับพระเจด้า 
สส่วนการนสาความทยุกขร์ระทม ความปวดรด้าว วลิบมัตลิ และการทรมานมาสสูส่คนชมัที่วและมาสสูส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่เกลบียดชมัง
พระเจด้ากอ็เปป็นกฎทมัที่วไปแหส่งความยยุตลิธรรมกมับพระเจด้าเชส่นกมัน มมันจซงถสูกตด้องตามหลมักเหตยุผลแลด้ววส่าถด้ากฎนบีตั้เรบียก
รด้องความทยุกขร์ยากแกส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่เปป็นคนชมัที่ว โดยกฎอมันชอบธรรมเดบียวกมันความบรรเทาและการผส่อนคลายกอ็
จะมาสสูส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ถสูกทรมานโดยเหลส่าผสูด้ครอบครองแหส่งความมสดฝป่ายวลิญญาณและยมโลก ผสูด้แตส่งเพลงสดยุดบีรด้อง
ประกาศวส่า “คนชมัที่วจะถสูกหมันเขด้าไปในนรก และประชาชาตลิทมัตั้งมวลทบีที่ลสมพระเจด้า” (เพลงสดยุดบี 9:17) เปาโลกลส่าว
แกส่เหลส่าครลิสเตบียนชาวฮบีบรสูวส่า “ฉะนมัตั้นจซงยมังมบีทบีที่สงบสยุขสสาหรมับประชาชนของพระเจด้า” (ฮบ. 4:9)

ขด้อ 7: “และสสาหรมับพวกทส่าน ผสูด้ทบีที่ถสูกรบกวนนมัตั้น ใหด้ไดด้รมับความบรรเทาดด้วยกมันกมับพวกเรา เมสที่อพระเยซสู
เจด้าจะทรงปรากฏพระองคร์จากสวรรคร์ พรด้อมกมับเหลส่าทสูตสวรรคร์ผสูด้มบีฤทธลิธของพระองคร์”

ผมสงสมัยวส่ามบีใครบนแผส่นดลินโลกทบีที่จะเหอ็นอกเหอ็นใจกมับชาวเธสะโลนลิกาทบีที่ทยุกขร์ยากไดด้อยส่างจรลิงใจมากไป
กวส่าอมัครทสูตเปาโล เพราะวส่าไมส่มบีมนยุษยร์คนใดนอกจากพระเยซสูทบีที่เคยทนทยุกขร์เหมสอนอยส่างทบีที่เปาโลไดด้ทนทยุกขร์ ชบีวลิต
ของเขามบีแตส่การถสูกรมังควาน ความเหนสที่อยยาก ความเจอ็บปวด การถสูกโบยตบี การถสูกหลินขวด้าง และความทยุกขร์ยาก
ตส่าง ๆ แตส่เขามบีความหวมังอมันเปฟีปี่ยมสยุขนมัตั้นของวมันแหส่งการหยยุดพมัก! การคลิดถซงวมันนมัตั้นกอ็หอมหวานอยส่างแทด้จรลิงตส่อ
ชายผสูด้นบีตั้ทบีที่แบกรมับในรส่างกายของเขารอยเครสที่องหมายเหลส่านมัตั้นแหส่งการทนทยุกขร์ทบีที่เขาไดด้สสูด้ทนเพสที่อขส่าวประเสรลิฐ ใน
กาลาเทบีย 6:17 เขารด้องประกาศวส่า “ตมัตั้งแตส่นบีตั้ไป ขออยส่าใหด้ผสูด้ใดมารบกวนขด้าพเจด้าเลย เพราะวส่าขด้าพเจด้ามบีรอย
เครสที่องหมายเหลส่านมัตั้นของพระเยซสูเจด้าฝปังอยสูส่ในรส่างกายของขด้าพเจด้าแลด้ว!”

ทมัตั้ง ๆ ทบีที่เขาไดด้ทนทยุกขร์ เปาโลกอ็มบีความชสที่นบานอมันเหลสอจะกลส่าวไดด้และเปฟีปี่ยมดด้วยสงส่าราศบี ผมคลิดวส่าไมส่มบี
มนยุษยร์คนใดเคยเขด้ามาใกลด้การเดลินตามรอยพระบาทของพระเยซสูมากไปกวส่าอมัครทสูตเปาโลแลด้ว จดหมายฝากทมัตั้ง
หลายของเขาเจสอไปดด้วยถด้อยคสาแหส่งความชสที่นบานเกบีที่ยวกมับการเปป็นขซตั้นจากตาย วมันมอบมงกยุฎนมัตั้น วมันประทาน
บสาเหนอ็จนมัตั้น วมันแหส่งกสาไรนมัตั้น (2 คร. 4:14; 2 ทธ. 4:8; ฟป. 1:20-23) พระเยซสูทรงสสูด้ทนกางเขนนมัตั้น ทรงถสอวส่า
ความละอายนมัตั้นไมส่สสาคมัญ เพราะวส่าดด้วยความชสที่นบานพระองคร์ทรงมองไปทบีที่สงส่าราศบีนมัตั้นทบีที่อยสูส่พด้นกางเขนนมัตั้นไป 
(ฮบ. 12:1-4) ดมังนมัตั้นเปาโลจซงทนทยุกขร์ความปวดรด้าวอมันเหลสอจะกลส่าวเพราะเหอ็นแกส่ขส่าวประเสรลิฐ แตส่พด้นความ
ปวดรด้าวนมัตั้นไปเขาเหอ็นสงส่าราศบีนมัตั้นของการรส่วมแบส่งปปันมงกยุฎนมัตั้น!

ในขด้อ 7 เปาโลเตสอนความจสาผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นวส่าพระเยซสูเจด้าจะเสดอ็จมา: พระองคร์จะทรงถสูกเปปิดเผยจาก



สวรรคร์ พระองคร์จะเสดอ็จมาพรด้อมกมับเหลส่าทสูตสวรรคร์ทรงฤทธลิธของพระองคร์…และเมสที่อพระองคร์เสดอ็จมา พระองคร์
จะทรงทสาการพลิพากษาตส่อเหลส่าคนชมัที่ว ความหวมังของครลิสตจมักรคสอการเสดอ็จมาของพระเยซสูเจด้า เปาโลกลส่าววส่า 
“ใชส่แลด้ว และทยุกคนทบีที่จะดสาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าในพระเยซสูครลิสตร์จะถสูกขส่มเหง” พระเยซสูเองตรมัสวส่า 
“ในโลกทส่านทมัตั้งหลายจะประสบความทยุกขร์ลสาบาก” สสาหรมับครลิสตจมักรและผสูด้เชสที่อ ไมส่มบีการบรรเทาจากจยุดยสนของ
การทนทยุกขร์ ความปวดรด้าวใจ ความผลิดหวมังและการขส่มเหง จนกวส่าพระเยซสูเจด้าเสดอ็จมาในสงส่าราศบีเพสที่อทสาลาย
ความชมัที่วและเหลส่าคนชมัที่ว และสถาปนาอาณาจมักรอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระองคร์ จนกวส่าจะถซงเหตยุการณร์เปฟีปี่ยม
สงส่าราศบีนมัตั้น ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายจะตด้องวางใจและอดทน โดยรสูด้วส่า “ถด้าพระเจด้าทรงอยสูส่ฝป่ายพวกเรา ใครเลส่าจะตส่อตด้าน
พวกเราไดด้?” เราทราบวส่าถซงแมด้วส่าเราเปป็นคนสส่วนนด้อยตอนนบีตั้ เรากอ็อยสูส่ฝป่ายทบีที่ชนะเหมสอนเดลิม!

เราตด้องศซกษาคด้นควด้าและแยกแยะพระวจนะแหส่งความจรลิงอยส่างถสูกตด้อง จงตมัตั้งใจอส่าน 1 เธสะโลนลิกา 
2:15-19; 1 โครลินธร์ 1:7; 1 เปโตร 1:7-13 และ 4:13 ระยะนบีตั้ของการเสดอ็จมาของพระเยซสูเจด้าถสูกเรบียกวส่าการ
เปปิดเผยของพระองคร์- “เมสที่อพระองคร์จะทรงถสูกเปปิดเผยจากสวรรคร์” เมสที่อพระองคร์เสดอ็จมา พระองคร์จะทรง
สสาแดงแสนยานยุภาพ สงส่าราศบี ฤทธลิธอสานาจ และความเจลิดจรมัสแบบทบีที่ตอนนบีตั้ไมส่มบีใครรสูด้จมักและไมส่อาจจลินตนาการ
ไดด้เลย นอกจากนบีตั้เมสที่อพระองคร์เสดอ็จมา จะมบี “การเปปิดเผยของบยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้า” และการเปปิดเผยของ
การพลิพากษาอมันชอบธรรมของพระเจด้าซซที่งจะถสูกเทออกมาบนเหลส่าคนชมัที่ว (รม. 1:18; 2:5,6)

ในขด้อพระคสาทบีที่เหลสอของบทนบีตั้ของเรา เราจะตด้องไมส่สมับสนการเปปิดเผยนมัตั้นกมับการรมับขซตั้น:
การรมับขซตั้นจะเปป็นความลมับและไมส่ถสูกประกาศใหด้ทราบ พระเยซสูจะเสดอ็จลงมาในฟป้าอากาศเหนสอเรา 

และครลิสตจมักรจะถสูกรมับขซตั้นออกไปจากโลก (1 ธส. 4:13-18; 1 คร. 15:51-55) เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาในการรมับ
ขซตั้น พระองคร์จะเสดอ็จมาเพสที่อรวบรวมเพชรพลอยของพระองคร์ (มลค. 3:17)

การเปปิดเผยนมัตั้นคสอเวลานมัตั้นเมสที่อพระองคร์จะเสดอ็จมาพรด้อมกมับเหลส่าทสูตสวรรคร์ผสูด้มบีฤทธลิธของพระองคร์ 
นมัยนร์ตาทยุกดวงจะเหอ็นพระองคร์ และชนทยุกชาตลิแหส่งแผส่นดลินโลกจะรที่สาไหด้เพราะพระองคร์ ณ เวลานมัตั้น พระบาท
ของพระองคร์จะยสนบนภสูเขามะกอกเทศ พวกยลิวจะถามพระองคร์วส่าพระองคร์ทรงรมับแผลเปป็นเหลส่านมัตั้นในพระหมัตถร์
ของพระองคร์มาจากไหน ยสูดาส 14,15 พรรณนาถซงเรสที่องนบีตั้วส่าเปป็นเวลาทบีที่พระองคร์เสดอ็จมาพรด้อมกมับเหลส่าวลิสยุทธลิชน
ของพระองคร์หลายหมสที่นคน และพระองคร์จะเสดอ็จมาเพสที่อทสาการพลิพากษา

ในสส่วนทด้ายของขด้อ 7 เปาโลกสาลมังพสูดถซงการเปปิดเผยนมัตั้นเมสที่อเขากลส่าววส่าพระเยซสูจะทรง “ถสูกเปปิดเผย
จากสวรรคร์”-นมัที่นคสอ พระองคร์จะเสดอ็จลงมาออกจากสงส่าราศบีของพระบลิดาของพระองคร์พรด้อมกมับเหลส่าทสูตสวรรคร์
บรลิสยุทธลิธ (มาระโก 8:38) เกบีที่ยวกมับทสูตสวรรคร์เหลส่านมัตั้น ดาวลิดกลส่าววส่า “พระเยโฮวาหร์ทรงตระเตรบียมบมัลลมังกร์ของ
พระองคร์ไวด้แลด้วในฟป้าสวรรคร์ทมัตั้งหลาย และราชอาณาจมักรของพระองคร์ปกครองอยสูส่เหนสอทยุกสลิที่ง จงถวายสาธยุการ
แดส่พระเยโฮวาหร์ ทส่านทมัตั้งหลายผสูด้เปป็นทสูตสวรรคร์ของพระองคร์ ผสูด้มบีพละกสาลมังมากลด้น ผสูด้กระทสาตามพระบมัญชาทมัตั้ง
หลายของพระองคร์ ตมัตั้งใจฟปังเสบียงแหส่งพระวจนะของพระองคร์” (เพลงสดยุดบี 103:19,20) ทสูตสวรรคร์เหลส่านมัตั้นจะมบี
บทบาทสสาคมัญในการพลิพากษาทบีที่ยลิที่งใหญส่ครมัตั้งสยุดทด้ายเมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาในการเปปิดเผยนมัตั้น:

ขด้อ 8: “ในเปลวเพลลิงจะลงโทษสนองตส่อคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่รสูด้จมักพระเจด้า และทบีที่ไมส่เชสที่อฟปังขส่าวประเสรลิฐของ
พระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา”



ไฟตามทบีที่ถสูกใชด้ในพระคมัมภบีรร์บส่งบอกถซงความกรลิตั้วและแสนยานยุภาพของพระเจด้า เปลวเพลลิงคสอไฟทบีที่
เคลสที่อนไหว ซซที่งกระโดดและลยุกโชน-ซซที่งบส่งบอกถซงการพลิพากษาทบีที่เคลสที่อนทบีที่เรอ็วของพระเจด้าผสูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ ตามทบีที่
กลส่าวไวด้ใน 2 เปโตร 3:10 วมันหนซที่งโลกนบีตั้จะละลายไปดด้วยความรด้อนอมันแรงกลด้า โลกนบีตั้และการงานของมมันจะถสูก
เผาหมดสลิตั้น-และตรงขด้ามกมับคสาสอนของพวกเสรบีนลิยมและพวกสมมัยใหมส่นลิยม นบีที่จะเปป็นไฟจรลิง ๆ-ไมส่ใชส่เชลิง
สมัญลมักษณร์

เมสที่อเขบียนถซงเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองโครลินธร์ เปาโลเตสอนวส่าการงานของทยุกคนจะถสูกทดสอบโดยไฟ (1 คร. 
3:13-15) ถด้าหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนของเราเปป็นทองคสา เงลิน และเพชรพลอย มมันกอ็จะทนการทดสอบดด้วยไฟของ
พระเจด้า แตส่ถด้าหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนของเราเปป็นแบบเหอ็นแกส่ตมัวและอยสูส่ในเนสตั้อหนมัง (ไมด้ หญด้าแหด้ง ฟาง) มมันกอ็จะถสูก
เผาผลาญและเราจะทนทยุกขร์การสสูญเสบีย ในเยเรมบียร์ 23:29 เราถสูกบอกวส่าพระวจนะของพระเจด้าเปป็นเหมสอนไฟ 
แทด้จรลิงแลด้ว พระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้าแหส่งความรมัก (1 ยอหร์น 4:8) แตส่พระองคร์ทรงเปป็นเพลลิงทบีที่เผาผลาญเชส่นกมัน
(ฮบ. 12:29) และเมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาในการเปปิดเผยนมัตั้นเพสที่อพลิพากษาเหลส่าคนชมัที่ว พระองคร์จะเสดอ็จมาในเปลว
เพลลิงมหซมา “จะลงโทษสนองตส่อคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่รสูด้จมักพระเจด้า และทบีที่ไมส่เชสที่อฟปังขส่าวประเสรลิฐของพระเยซสูครลิสตร์
องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา”

เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาเพสที่อพลิพากษาเหลส่าคนชมัที่ว พระองคร์จะทรงตวงความยยุตลิธรรมอมันเตอ็มเปฟีปี่ยมออกใหด้
แกส่คนไมส่เชสที่อทยุกคน-ไมส่มบีสลิที่งใดทบีที่มากไป ไมส่มบีสลิที่งใดทบีที่นด้อยไป พระองคร์จะไมส่ทรงพลิพากษาตามอารมณร์ แตส่ในความ
ชอบธรรม พระราชบมัญญมัตลิ 32:35 บอกเราวส่า “การแกด้แคด้นและการตอบสนองเปป็นของ (องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า)” 
เราพบคสากลส่าวเดบียวกมันในโรม 12:19: “‘องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าตรมัสวส่า “การแกด้แคด้นเปป็นของเรา เราจะตอบ
สนอง”” เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่ถสูกทสาผลิด ถสูกขส่มเหงและถสูกปฏลิบมัตลิหยาบชด้าโดยพวกคนไมส่เชสที่อจะไมส่ไดด้รมับอนยุญาตใหด้แกด้
แคด้นใหด้ตมัวเอง พระเยซสู องคร์ผสูด้ชอบธรรมนมัตั้น จะทรงชสาระเตอ็มจสานวนใหด้แกส่คนชมัที่วทยุกคน “...พระบลิดา…ทรงมอบ
การพลิพากษาทมัตั้งสลิตั้นไวด้กมับพระบยุตรแลด้ว” (ยอหร์น 5:22) พระเยซสูจะทรงพลิพากษาคนเปป็นและคนตายเมสที่อพระองคร์
ทรงปรากฏ (2 ทธ. 4:1) 

คนสองจสาพวกถสูกแบส่งแยกชมัดเจนในขด้อ 8:
(1) “คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่รสูด้จมักพระเจด้า” เปาโลกสาลมังพสูดตรงนบีตั้ถซงการนมับถสอพระหลายองคร์ในสมมัยของเขา

เอง-โดยเฉพาะอยส่างยลิที่งการนมับถสอรสูปเคารพของคนตส่างชาตลิ เขาประกาศวส่าคนเหลส่านบีตั้แกลด้งไมส่รสูด้ ปฏลิบมัตลิความไมส่
เปป็นแบบพระเจด้า การนมับถสอรสูปเคารพและความชมัที่ว-ไมส่ใชส่เพราะวส่าพวกเขาไมส่เคยไดด้โอกาสทบีที่จะรสูด้จมักพระเจด้า แตส่
เพราะวส่าเมสที่อพวกเขาไดด้รสูด้จมักพระเจด้าแลด้ว พวกเขากอ็ปฏลิเสธทบีที่จะถวายเกบียรตลิพระองคร์ในฐานะพระเจด้า (1 ธส. 
4:5; รม. 1:18-32) ภาษากรบีกแบบตรงตมัวในโรม 1:28 อส่านวส่า “พวกเขาไมส่ไดด้คลิดวส่าพระเจด้าทรงควรคส่าแกส่การมบี
ไวด้ในความรสูด้ของตน” ดมังนมัตั้น การนมับถสอพระหลายองคร์ในสมมัยของเปาโลจซงสมควรไดด้รมับการแกด้แคด้นของพระเจด้า

ทยุกชนชาตลิของแผส่นดลินโลก ครมัตั้งหนซที่งเคยมบีโอกาสทบีที่จะรสูด้จมักพระเจด้า อาดมัม (พส่อของทยุกคน) และเอวา 
(แมส่ของทยุกคน) รสูด้จมักพระเจด้า โนอาหร์และครอบครมัวของเขารสูด้จมักพระเจด้า-และพระเจด้าไมส่เคยปลส่อยใหด้พระองคร์เอง
ปราศจากพยานเลยบนแผส่นดลินโลกนบีตั้ (กลิจการ 14:17; ยอหร์น 1:6-8) ดด้วยเหตยุนบีตั้ มนยุษยร์ทยุกคนจะถสูกพลิพากษา
ตามความสวส่างทบีที่เขาไดด้รมับและโอกาสทบีที่ตกเปป็นของเขาไดด้ ความสวส่างและโอกาสทมัตั้งหลายของเขาจะถสูกชมัที่งนตั้สา



หนมักในตาชมัที่งอมันชอบธรรมของพระเจด้า และพระเจด้าจะทรงพลิพากษาคน ๆ นมัตั้นตามความเหมาะสม
ในทบีที่นบีตั้เปาโลกสาลมังคลิดถซงพวกคนตส่างชาตลิทบีที่ขส่มเหงเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกาเปป็นหลมัก คนเหลส่านมัตั้น

ปฏลิเสธทบีที่จะรมับความรสูด้เกบีที่ยวกมับพระเจด้า พวกเขาเกลบียดชมังพระเจด้า-และพวกเขาพลิสสูจนร์ความเกลบียดชมังนมัตั้นโดยการ
เกลบียดชมังลสูกทมัตั้งหลายของพระเจด้า อส่านยอหร์น 15:24 และ 1 ยอหร์น 3:13

(2) คนกลยุส่มทบีที่สองทบีที่ถสูกชบีตั้ใหด้เหอ็นคสอ คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่เชสที่อฟปังขส่าวประเสรลิฐ คนกลยุส่มนมัตั้นรวมถซงทยุกคนทบีที่เคย
ไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐ-ทยุกคนทบีที่เคยไดด้ยลินและจะไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐตมัตั้งแตส่วมันนบีตั้ไปจนถซงการสสาเรอ็จครบถด้วนของสลิที่ง
สารพมัด…พวกยลิวและพวกคนตส่างชาตลิ คนรวยและคนจน ทาสและไท-ทบีที่ไดด้ยลินความจรลิงนมัตั้นแลด้วแตส่ปฏลิเสธทบีที่จะ
เชสที่อฟปังความจรลิงนมัตั้น พวกเขาไดด้ปฏลิเสธทบีที่จะเชสที่อฟปังตส่อความเชสที่อนมัตั้นหรสอทบีที่จะยอมจสานนใจและชบีวลิตของตนตส่อ
พระเจด้า พวกเขาจะถสูกพลิพากษาและรมับบสาเหนอ็จตามความสวส่างนมัตั้นทบีที่พวกเขาไดด้รมับและโอกาสเหลส่านมัตั้นทบีที่พวก
เขาปฏลิเสธทบีที่จะควด้าไวด้ คนทมัตั้งหลายทบีที่ “ไมส่เชสที่อฟปังขส่าวประเสรลิฐ” กอ็ปฏลิเสธทบีที่จะเชสที่อบนพระเยซสูใหด้เปป็นองคร์พระผสูด้
เปป็นเจด้า (หมายเหตยุ 1 โครลินธร์ 12:3 และฟฟีลลิปปฟี 2:10) คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไดด้ยลินเกบีที่ยวกมับพระเยซสูและไดด้ปฏลิเสธ
พระองคร์กอ็กลายเปป็นพวกศมัตรสูทบีที่รด้ายกาจทบีที่สยุดของเปาโลและเปป็นผสูด้ขส่มเหงทบีที่รยุนแรงและตมัตั้งใจแนส่วแนส่มากทบีที่สยุดของ
เขา พระเยซสูครลิสตร์เจด้าทรงเตสอนตอนทบีที่พระองคร์ทรงอยสูส่บนแผส่นดลินโลกวส่า “ผสูด้ทบีที่ไมส่เชสที่อจะถสูกลงพระอาชญา (ถสูก
ปรมับโทษ)” (มาระโก 16:16) เปาโลกสาลมังกลส่าวสลิที่งเดบียวกมันในขด้อพระคสาตอนนบีตั้ของเรา

ยอหร์นบอกเราวส่า “...ผสูด้ทบีที่ไมส่เชสที่อกอ็ถสูกปรมับโทษอยสูส่แลด้ว เพราะเขามลิไดด้เชสที่อในพระนามแหส่งพระบยุตรทบีที่
บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า และนบีที่คสอการปรมับโทษนมัตั้น คสอวส่าความสวส่างไดด้เขด้ามาในโลกแลด้ว และมนยุษยร์ไดด้
รมักความมสดแทนทบีที่จะรมักความสวส่าง เพราะการกระทสาทมัตั้งหลายของพวกเขาชมัที่วรด้าย” (ยอหร์น 3:18,19) การทบีที่เรา
ไมส่เคยไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐแหส่งพระคยุณมหมัศจรรยร์ของพระเจด้าเลยกอ็ดบีกวส่าการไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐและปฏลิเสธทบีที่จะ
เชสที่อฟปังมมัน หนซที่งในขด้อพระคสาทบีที่นส่ายสาเกรงมากทบีที่สยุดในพระคมัมภบีรร์ทยุกตอนถสูกพบในขส่าวประเสรลิฐของยอหร์น: “ผสูด้ใด
ทบีที่ปฏลิเสธเราและไมส่รมับคสาทมัตั้งหลายของเรา กอ็มบีสลิที่งหนซที่งทบีที่พลิพากษาเขา คสอคสาทบีที่เราไดด้กลส่าวไวด้แลด้ว คสานมัตั้นเองจะ
พลิพากษาเขาในวมันสยุดทด้าย” (ยอหร์น 12:48)

เราจะไมส่มบีวมันทราบเลยฟากนบีตั้ของนลิรมันดรร์กาลถซงความสสาคมัญของพระวจนะของพระเจด้า: พระวจนะของ
พระเจด้านสาขส่าวดบีแหส่งความรอดมาใหด้ พระวจนะของพระเจด้าคสอ เมลอ็ดพสชทบีที่กส่อใหด้เกลิดฤทธลิธเดชทบีที่นสามาซซที่งการ
บมังเกลิดใหมส่ ขส่าวประเสรลิฐคสอฤทธลิธเดชของพระเจด้าไปสสูส่ความรอด ขส่าวประเสรลิฐนสาความเชสที่อมาซซที่งโดยทางความ
เชสที่อนมัตั้นเรารมับพระคยุณของพระเจด้าทบีที่ชส่วยเราใหด้รอด และเราจะถสูกพลิพากษาโดยพระวจนะในวมันสยุดทด้ายนมัตั้น 
สสาหรมับหนด้าทบีที่คนตด้นเรสอนของเรา

ขด้อ 9: “ผสูด้ซซที่งจะถสูกลงโทษดด้วยความพลินาศเปป็นนลิตยร์ พด้นไปจากพระพมักตรร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า และจาก
สงส่าราศบีแหส่งฤทธานยุภาพของพระองคร์”

ในถด้อยคสาทบีที่บาดลซกและแทงทะลยุเหลส่านบีตั้ เปาโลพรรณนาถซงการพลิพากษาอมันนส่ากลมัวนมัตั้นทบีที่รอคอยพวกคน
ทบีที่ไมส่มบีพระเจด้าทบีที่ปฏลิเสธขส่าวประเสรลิฐแหส่งพระคยุณมหมัศจรรยร์ของพระเจด้าและปฏลิเสธทบีที่จะเชสที่อบนพระบยุตรแหส่ง
ความรมักของพระเจด้าในฐานะพระผสูด้ชส่วยใหด้รอด คสากลส่าวนบีตั้ใชด้กมับทยุกคนทบีที่ไมส่รสูด้จมักพระเจด้าและกมับทยุกคนทบีที่ไมส่เชสที่อฟปัง
ขส่าวประเสรลิฐ แตส่เปาโลกสาลมังคลิดถซงพวกผสูด้ตส่อตด้านและพวกผสูด้ขส่มเหงทบีที่ไมส่มบีพระเจด้าของเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิ



กา ซซที่งกสาลมังทสาทยุกอยส่างในอสานาจชมัที่วรด้ายของตนเพสที่อบดขยบีตั้และทสาลายครลิสตจมักรทารกทบีที่นมัที่น บาปเชส่นนมัตั้นตรงกมัน
กมับบาปทบีที่พระเยซสูทรงประกาศในมมัทธลิว 12:31,32 และมาระโก 3:28,29 วส่าเปป็นบาปทบีที่กระทสาตส่อพระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธ ผสูด้ขส่มเหงเหลส่านบีตั้ยกใหด้การงานของเหลส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาวส่าเปป็นการงานของพญามารอยส่างแนส่นอน 
และคนเหลส่านบีตั้กสาลมังพยายามทบีที่จะขจมัดมมันออกไปเสบีย ดมังนมัตั้นการพลิพากษาทบีที่แนส่นอนและความพลินาศเปป็นนลิตยร์จะ
ตกมาบนศบีรษะของพวกเขาอยสูส่รอมรส่อแลด้ว และในวมันพลิพากษาทบีที่ยลิที่งใหญส่นมัตั้นพวกเขาจะถสูกพลิพากษาและ “ถสูก
ลงโทษดด้วยความพลินาศเปป็นนลิตยร์ พด้นไปจากพระพมักตรร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า และจากสงส่าราศบีแหส่งฤทธานยุภาพของ
พระองคร์”

ความพลินาศในทบีที่นบีตั้หมายถซงลลิขลิตของคนไมส่เชสที่อ คสากรบีกนบีตั้บส่งบอกถซง “ความพลินาศ ความยส่อยยมับ ความ
สสูญเสบียแบบสลิตั้นเชลิง และปราศจากความเปฟีปี่ยมสยุข”-สลิที่งซซที่งตรงขด้ามอยส่างสลิตั้นเชลิงกมับความรอด ความพลินาศเปป็นนลิตยร์
เปป็นสลิที่งทบีที่ตรงขด้ามอยส่างสลิตั้นเชลิงกมับชบีวลิตนลิรมันดรร์ ถด้าความรอดใหด้ชบีวลิตทบีที่ไมส่รสูด้สลิตั้นสยุด-เปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิรมันดรร์ไปตลอด
หลายยยุคสมมัย-เชส่นนมัตั้นแลด้วคนชมัที่วกอ็จะถสูกทสาลายตลอดไปเปป็นนลิตยร์ไปตลอดหลายยยุคสมมัย ไมส่มบีเหตยุผลใดทมัตั้งนมัตั้นทบีที่ผสูด้
ใดจะตบีความความพลินาศในภาษากรบีกวส่าหมายถซงการทสาใหด้ดมับสสูญหรสอความเสสที่อมสสูญไป ความหมายของความ
พลินาศคสอ การหลงหายไปตลอดกาล…หลงหายไปจากพระเจด้าและความดบีของพระเจด้า หลงหายไปจากสมันตลิสยุข
และการพมักผส่อนทบีที่พระเจด้าเพบียงผสูด้เดบียวประทานใหด้ไดด้

คสากรบีกตรงนบีตั้สสาหรมับ “เปป็นนลิตยร์” ไมส่มบีขบีดจสากมัดในเรสที่องขอบเขต ความหมายตรงนบีตั้ขจมัดขบีดจสากมัดทมัตั้งสลิตั้น
แหส่งเวลาออกไปเสบีย และมมันตรงขด้ามอยส่างสลิตั้นเชลิงกมับชมัที่วคราว (ดสู 2 โครลินธร์ 4:18) คสาวส่า “เปป็นนลิตยร์” หรสอ “นลิรมัน
ดรร์” ถสูกพบเจอ็ดสลิบสองครมัตั้งในหนมังสสอเหลส่านมัตั้นของภาคพมันธสมัญญาใหมส่ สบีที่สลิบสบีที่ครมัตั้งในเจอ็ดสลิบสองครมัตั้งนมัตั้นวลบีนบีตั้
เกบีที่ยวขด้องกมับชบีวลิตนลิรมันดรร์ และทบีที่เหลสออบีกยบีที่สลิบแปดครมัตั้งเกบีที่ยวขด้องกมับความพลินาศนลิรมันดรร์ ดมังนมัตั้นถด้าไมส่มบีความพลินาศ
นลิรมันดรร์ กอ็ไมส่อาจมบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ไดด้ ถด้าคนชมัที่วไมส่มบีตมัวตนอบีกตส่อไปหลมังจากการพลิพากษาครมัตั้งสยุดทด้ายนมัตั้น เชส่นนมัตั้นแลด้ว
คนชอบธรรมกอ็จะไมส่มบีตมัวตนอบีกตส่อไปเชส่นกมัน เพราะวส่าคสาเดบียวกมันถสูกใชด้กมับทมัตั้งชบีวลิตนลิรมันดรร์และความพลินาศนลิรมัน
ดรร์! 

เมสที่อพสูดถซงเหลส่าคนชมัที่ว พระเยซสูตรมัสวส่า “และคนเหลส่านบีตั้จะออกไปเขด้าสสูส่การลงโทษเปป็นนลิตยร์ แตส่ผสูด้ชอบ
ธรรมจะเขด้าสสูส่ชบีวลิตนลิรมันดรร์” (มธ. 25:46) ไมส่มบีความจสาเปป็นตด้องพลลิกแพลงและบลิดเบสอนพระวจนะของพระเจด้าใหด้
เขด้ากมับนลิกายหนซที่ง ลมัทธลิ ขด้อเชสที่อหรสอหลมักคสาสอนทบีที่มนยุษยร์สรด้างขซตั้น เมสที่อพระวจนะชมัดเจนขนาดนมัตั้นแลด้ว ในพระคสา
ขด้อเดบียวพระเยซสูทรงประกาศวส่าเหลส่าคนชมัที่วจะถสูกลงโทษชมัที่วนลิรมันดรร์และวส่าเหลส่าคนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตอยสูส่ไปชมัที่วนลิ
รมันดรร์ กระนมัตั้นกอ็ยมังมบีคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ใหด้คนชอบธรรมอยสูส่ในอยุทยานสวรรคร์ตลอดไปและเผาไหมด้เหลส่าคนชมัที่ว โดย
ทสาใหด้วลิญญาณและจลิตดมับสสูญไป อมันเปป็นการทสาใหด้คนเหลส่านมัตั้นไมส่มบีตมัวตนอยสูส่อบีกตส่อไป!

จะมบีใครแกลด้งโงส่และโหดรด้ายทารยุณไดด้ขนาดนมัตั้น มมันกอ็เกลินความเขด้าใจของผมจรลิง ๆ ไมส่วส่าเหลส่าอาจารยร์ 
นมักเทศนร์ หรสอใครหนด้าไหนจะกลส่าวอะไรกอ็ตามเกบีที่ยวกมับความพลินาศเปป็นนลิตยร์ คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่ยอมเชสที่อเรสที่องนบีตั้ทาง
ฟากนบีตั้ของหลยุมศพกอ็จะเชสที่อเรสที่องนบีตั้อยส่างแนส่นอนเมสที่อไปถซงอบีกฟาก!

ขด้อ 9 ปปิดทด้ายดด้วย “พด้นไปจากพระพมักตรร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า และจากสงส่าราศบีแหส่งฤทธานยุภาพของ
พระองคร์” คสากลส่าวนบีตั้คลด้ายคลซงกมับอลิสยาหร์ 2:10-21 ทบีที่อลิสยาหร์พรรณนาถซงการพลิพากษาของพระเยโฮวาหร์ในวมัน



สยุดทด้ายทบีที่ยลิที่งใหญส่นมัตั้น: “จงเขด้าไปในหลิน และซส่อนตมัวเองอยสูส่ในผงคลบี เพราะความเกรงกลมัวพระเยโฮวาหร์ และ
เพราะสงส่าราศบีแหส่งเดชานยุภาพของพระองคร์…และคนทมัตั้งหลายจะเขด้าไปในบรรดาซอกหลินและในถตั้สาตส่าง ๆ แหส่ง
แผส่นดลินโลก เพราะความเกรงกลมัวพระเยโฮวาหร์ และเพราะสงส่าราศบีแหส่งเดชานยุภาพของพระองคร์ เมสที่อพระองคร์
ทรงลยุกขซตั้นเพสที่อทบีที่จะเขยส่าแผส่นดลินโลกอยส่างนส่ากลมัว…เพสที่อจะเขด้าไปในบรรดารอยแยกของหลินและเขด้าไปในยอด
ของหลินขรยุขระทมัตั้งหลาย เพราะความเกรงกลมัวพระเยโฮวาหร์ และเพราะสงส่าราศบีแหส่งเดชานยุภาพของพระองคร์ 
เมสที่อพระองคร์ทรงลยุกขซตั้นเพสที่อทบีที่จะเขยส่าแผส่นดลินโลกอยส่างนส่ากลมัว” (อสย. 2:10,19,21)

ถด้อยคสาเกสอบเหมสอนกมันถสูกใชด้ในวลิวรณร์ 6:15,16 ทบีที่ยอหร์นพรรณนาถซงการประชยุมอธลิษฐานขนาดใหญส่
ยมักษร์นมัตั้นทบีที่จะมบีผสูด้เขด้ารส่วมเปป็นเหลส่ากษมัตรลิยร์ พวกเศรษฐบี พวกนายทหารใหญส่ เหลส่าผสูด้มบีอสานาจ ทาส ไท คนทยุก
ชนชมัตั้นและทยุกความเชสที่อทบีที่อธลิษฐานคสาอธลิษฐานเดบียวกมัน: ขอใหด้โขดหลินและภสูเขาลด้มทมับพวกเขาและซส่อนพวกเขา
ไวด้ “ใหด้พด้นจากพระพมักตรร์พระองคร์ ผสูด้ประทมับอยสูส่บนพระทบีที่นมัที่ง และใหด้พด้นจากพระพลิโรธของพระเมษโปดกนมัตั้น!” 
มมันจะเปป็นวมันทบีที่นส่ากลมัวจรลิง ๆ!

เมสที่อไดด้เหอ็นพระเยซสูครลิสตร์เจด้า องคร์ผสูด้พลิพากษาชอบธรรมนมัตั้น-ความทรงมหลิทธลิฤทธลิธของพระองคร์ซซที่งถสูกหส่อ
หยุด้มในเปลวเพลลิงและถสูกตลิดตามมาโดยเหลส่าทสูตสวรรคร์ผสูด้สส่องแสงทบีที่เปป็นพลโยธาของพระองคร์-เหลส่าคนไมส่เชสที่อทบีที่นส่า
เวทนาเหลส่านบีตั้จะถสูกเกาะกยุมดด้วยความหวาดกลมัวจนเหลสอคสาบรรยาย พวกเขาจะกรบีดรด้องขอใหด้โขดหลินและภสูเขา
ลด้มทมับพวกเขาและซส่อนพวกเขาไวด้จากพระพมักตรร์ขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า! ดาวลิดกลส่าววส่า “พระพมักตรร์พระเยโฮ
วาหร์ตมัตั้งตส่อสสูด้กมับคนทมัตั้งหลายทบีที่ทสาความชมัที่วรด้าย เพสที่อจะตมัดการระลซกถซงพวกเขาเสบียจากแผส่นดลินโลก” (เพลงสดยุดบี 
34:16) “...ขอทรงเหวบีที่ยงคนเหลส่านมัตั้นลงดด้วยพระพลิโรธของพระองคร์ โอ ขด้าแตส่พระเจด้า” (เพลงสดยุดบี 56:7 วรรค
หลมัง) “พระเจด้าทรงพลิพากษาคนชอบธรรม และพระเจด้าพระพลิโรธตส่อคนชมัที่วทยุกวมัน” (เพลงสดยุดบี 7:11)

ขด้อ 10: “เมสที่อพระองคร์จะเสดอ็จมาเพสที่อรมับสงส่าราศบีในพวกวลิสยุทธลิชนของพระองคร์ และเพสที่อใหด้เปป็นทบีที่ชสที่นชม
ในคนทมัตั้งปวงทบีที่เชสที่อ (เพราะคสาพยานของพวกเราในทส่ามกลางพวกทส่านไดด้ถสูกเชสที่อแลด้ว) ในวมันนมัตั้น”

ในภาษากรบีกเดลิมพระคสาขด้อนบีตั้อส่านวส่า “พระองคร์เสดอ็จมาแลด้วเพสที่อจะรมับเกบียรตลิในเหลส่าผสูด้บรลิสยุทธลิธของ
พระองคร์และเปป็นทบีที่อมัศจรรยร์ใจแกส่คนทมัตั้งปวงเหลส่านมัตั้นทบีที่ไดด้เชสที่อ”

เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมา “สงส่าราศบีแหส่งฤทธานยุภาพของพระองคร์” นสาความพลินาศสลิตั้นเชลิงมาสสูส่เหลส่าคนชมัที่ว 
(ขด้อ 9) อยส่างไรกอ็ตาม มบีอบีกสงส่าราศบีหนซที่งทบีที่เปป็นทบีที่รมักยลิที่งกวส่าตส่อพระเยซสู- “สงส่าราศบีแหส่งพระคยุณของพระองคร์” (อฟ.
1:4-6) -ซซที่งจะถสูกแสดงออกในความเจลิดจรมัสอมันเตอ็มเปฟีปี่ยมของมมัน “ในเหลส่าผสูด้บรลิสยุทธลิธของพระองคร์” เมสที่อพระเยซสู
ทรงวางเจด้าสาวของพระองคร์แบบจมัดแสดงในสวรรคสถานเพสที่อแสดงใหด้เหอ็นความไพบสูลยร์ยลิที่งนมักแหส่งพระคยุณของ
พระเจด้าในเราทบีที่เชสที่อและทบีที่รวมกมันเปป็นครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่ เจด้าสาวของพระครลิสตร์ “...และทรงใหด้พวกเรา
เปป็นขซตั้นมาดด้วยกมัน และโปรดใหด้พวกเรานมัที่งดด้วยกมันในสวรรคสถานในพระเยซสูครลิสตร์ เพสที่อวส่าในยยุคเหลส่านมัตั้นทบีที่จะมา
ถซง พระองคร์จะไดด้ทรงสสาแดงบรรดาความมมัที่งคมัที่งอมันเหลสอลด้นแหส่งพระคยุณของพระองคร์ ในความเมตตาของ
พระองคร์ทบีที่มบีตส่อพวกเราโดยทางพระเยซสูครลิสตร์” (อฟ. 2:6,7) 

เมสที่อพระเยซสูทรงจมัดแสดงเจด้าสาวของพระองคร์ในนครขาวดยุจมยุกดานมัตั้นตามทบีที่ถสูกนสาเสนอในวลิวรณร์ 21 
เมสที่อนมัตั้นสลิที่งทรงสรด้างทมัตั้งปวงของพระเจด้าจะเพส่งมองความไพบสูลยร์ยลิที่งนมักแหส่งพระคยุณของพระเจด้าในเจด้าสาวนมัตั้นใน



นครขาวดยุจมยุกดานมัตั้น ในคสาอธลิษฐานวลิงวอนเผสที่อขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าในยอหร์น 17 พระเยซสูตรมัสวส่า “ขด้าพระองคร์
ไดด้รมับเกบียรตลิในพวกเขา” พระเยซสูเองทรงเปป็นองคร์บรลิสยุทธลิธนมัตั้นของพระเจด้า-พระองคร์ทรงเปป็นบยุตรหมัวปฟีใน
ทส่ามกลางพวกพบีที่นด้องเปป็นอมันมาก และผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายจะถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นเมสที่อพระองคร์เสดอ็จมาในการรมับขซตั้นเพสที่อ
รวบรวมเพชรพลอยของพระองคร์และเพสที่อฉวยครลิสตจมักรขซตั้นไปในหมสูส่เมฆในฟป้าอากาศเพสที่อพบกมับพระองคร์ จาก
นมัตั้นเมสที่อพระองคร์เสดอ็จมาพรด้อมกมับเหลส่าวลิสยุทธลิชนของพระองคร์เพสที่อทสาการพลิพากษา พระองคร์จะทรงจมัดแสดงเจด้า
สาวของพระองคร์ โดยแสดงใหด้เหอ็นความไพบสูลยร์ยลิที่งนมักแหส่งพระคยุณของพระเจด้าในเรา! สลิที่งทรงสรด้างทมัตั้งปวงจะ
อมัศจรรยร์ใจและถวายเกบียรตลิพระเจด้าเพราะความไพบสูลยร์ยลิที่งนมักแหส่งพระคยุณของพระเจด้าซซที่งถสูกจมัดหาใหด้ผส่าน
ทางการสลิตั้นพระชนมร์เปป็นเครสที่องบสูชาของพระบยุตรแหส่งความรมักของพระองคร์บนกางเขนอมันทารยุณนมัตั้น สวรรคร์และ
แผส่นดลินโลกทมัตั้งสลิตั้นจะรด้องเพลงถวายแดส่พระเมษโปดก: “...แดส่พระองคร์ผสูด้ไดด้ทรงรมักเราทมัตั้งหลาย และไดด้ทรงชสาระ
ลด้างพวกเราจากบาปของพวกเราในพระโลหลิตของพระองคร์เอง และทรงตมัตั้งพวกเราไวด้ใหด้เปป็นกษมัตรลิยร์และเปป็น
ปยุโรหลิตตส่อพระเจด้าและพระบลิดาของพระองคร์ ขอพระเกบียรตลิและไอศวรรยร์จงมบีแดส่พระองคร์สสบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์และ
เปป็นนลิตยร์ เอเมน” (วว. 1:5,6)

สส่วนทบีที่เปป็นเนสตั้อหาในวงเลอ็บของขด้อ 10- (“เพราะคสาพยานของพวกเราในทส่ามกลางพวกทส่านไดด้ถสูกเชสที่อ
แลด้ว”)-มบีความหมายเพบียงวส่าเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกาเปป็นสส่วนหนซที่งของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่เพราะวส่า
พวกเขาไดด้รมับคสาพยานของอมัครทสูตเปาโลแลด้ว ซซที่งถสูกสส่งมาถซงพวกเขาโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธผส่านทางเปาโลใน
ฐานะผสูด้รมับใชด้ ขด้อเทอ็จจรลิงเรสที่องความเชสที่อทบีที่ไมส่อาจคลอนแคลนไดด้ของพวกเขาพลิสสูจนร์วส่าพวกเขาบมังเกลิดใหมส่แลด้ว
อยส่างแทด้จรลิงและเปป็นสส่วนหนซที่งของเจด้าสาวนมัตั้นผสูด้ซซที่งจะรส่วมแบส่งปปันในสงส่าราศบีนมัตั้นในวมันยลิที่งใหญส่นมัตั้นเมสที่อพระเยซสูจะ
ทรงไดด้รมับเกบียรตลิในเหลส่าวลิสยุทธลิชนของพระองคร์ เปป็นทบีที่ชสที่นชมในพวกเขาทยุกคนทบีที่เชสที่อและเปป็นทบีที่สรรเสรลิญโดยสลิที่ง
ทรงสรด้างทมัตั้งปวง

ขด้อ 10 ปปิดทด้ายดด้วย “...ในวมันนมัตั้น” ซซที่งแคส่หมายถซง วมันนมัตั้นเมสที่อพระเยซสูจะทรงประกาศชมัยชนะครมัตั้ง
สยุดทด้ายเหนสอเหลส่าคนชมัที่วและเหนสอบาป-วมันนมัตั้นเมสที่อความรสูด้เกบีที่ยวกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะปกคลยุมแผส่นดลินโลกดยุจ
นตั้สาเหลส่านมัตั้นปกคลยุมทะเลอยสูส่ตอนนบีตั้ ในวมันนมัตั้นเจด้าสาวนมัตั้นจะถสูกจมัดแสดงในนครขาวดยุจมยุกดาในสวรรคสถาน และ
พระเจด้าเองจะทรงเชอ็ดนตั้สาตาทยุกหยดจากตาของประชากรของพระองคร์ จะไมส่มบีการรที่สาไหด้อบีกตส่อไป ไมส่มบีการรด้องไหด้
อบีกตส่อไป ไมส่มบีการปวดรด้าวใจอบีกตส่อไปในวมันนมัตั้นของวมันทมัตั้งปวง เมสที่อพระเจด้าจะทรงมอบสลิที่งสารพมัดไวด้กมับพระบยุตร
ของพระองคร์ พระเยซสูครลิสตร์เจด้า ในวมันนมัตั้นพระองคร์จะทรงครอบครองอยส่างสสูงทบีที่สยุด และเรา (เจด้าสาวนมัตั้น) จะไดด้
รมับเกบียรตลิดด้วยกมันกมับพระองคร์และจะครอบครองกมับพระองคร์ ในวมันนมัตั้นจะมบีสมันตลิสยุขบนแผส่นดลินโลก ความ
ปรารถนาดบีตส่อมนยุษยร์ทมัตั้งหลาย จะมบีอยุทยานสวรรคร์ทบีที่จะไมส่มบีบาปในนมัตั้นเลย เพราะวส่าซาตานจะถสูกประทมับตรา
เปป็นนลิตยร์ในบซงไฟนมัตั้น พรด้อมกมับคนเหลส่านมัตั้นทบีที่มมันไดด้นสาใหด้หลงไป เพสที่อทบีที่จะถสูกทรมานทมัตั้งวมันและคสนในไฟและ
กสามะถมันตลอดไปเปป็นนลิตยร์

ขด้อ 11: “เหตยุฉะนมัตั้นพวกเราจซงอธลิษฐานเผสที่อพวกทส่านเสมอดด้วยวส่า พระเจด้าของพวกเราจะทรงนมับวส่า
พวกทส่านเปป็นผสูด้ทบีที่คสูส่ควรแกส่การทบีที่ไดด้ทรงเรบียกนบีตั้ และทรงบมันดาลใหด้พระประสงคร์อมันดบีทยุกอยส่างแหส่งความดบีของ
พระองคร์สสาเรอ็จ ทมัตั้งการงานแหส่งความเชสที่อดด้วยฤทธลิธเดช”



จงเปรบียบเทบียบพระคสาขด้อนบีตั้กมับ 1 เธสะโลนลิกา 1:2 และ 3:10 เปาโลอยากใหด้เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะ
โลนลิกาจสาใหด้ขซตั้นใจเสมอวส่าพระเจด้าทรงเปป็นผสูด้ทบีที่ไดด้เรบียกพวกเขา พระเจด้าทรงเปป็นผสูด้ทบีที่ไดด้รมักพวกเขาและจมัดหา
พระคยุณเพสที่อชส่วยพวกเขาใหด้รอด “มาสสูส่อาณาจมักรและสงส่าราศบีของพระองคร์เอง” และบมัดนบีตั้พระเจด้ากสาลมังเรบียก
พวกเขาใหด้มาสสูส่การชสาระแยกตมัตั้งและการยอมจสานนแบบเตอ็มทบีที่ เพสที่อทบีที่พวกเขาจะ “ถสูกรมักษาไวด้ใหด้ไรด้ทบีที่ตลิจนถซงการ
เสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 2:12; 4:3-8 และ 5:23,24

ในขด้อพระคสานบีตั้ของเรา แงส่มยุมทบีที่สามแหส่งการทรงเรบียกของพระเจด้าถสูกนสาเสนอ ซซที่งรวมเขด้ากมับและเสรลิม
อบีกสองแงส่มยุมนมัตั้นใหด้สมบสูรณร์ เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา ในพระครลิสตร์ ถสูกเรบียกใหด้สวมมงกยุฎพระผสูด้ชส่วยใหด้รอด
ของพวกเขาดด้วยสงส่าราศบีโดยผลและผลกระทบแหส่งความเชสที่อของพวกเขา ขด้อ 10 และ 12 บส่งบอกอยส่างแนส่ชมัด
วส่าเปาโลมบีเรสที่องนบีตั้อยสูส่ในหมัว เขาอยากใหด้พวกเขาแสดงออกถซงการใหด้เกบียรตลิเชส่นนมัตั้นในการดสาเนลินชบีวลิตประจสาวมัน
ของพวกเขา และดสาเนลินชบีวลิตทบีที่เปป็นการทยุส่มเทและการเสบียสละอยส่างแทด้จรลิงในแบบทบีที่สมควรตส่อพระเยซสูเจด้า ผสูด้ไดด้
ทรงเสบียสละเพสที่อทบีที่พวกเขาจะไดด้รมับความรอด เขาอยากใหด้พวกเขาดสาเนลินชบีวลิตเชส่นนบีตั้เพสที่อทบีที่จะทสาใหด้ผสูด้อสที่นคลิดถซง
พระเยซสูเจด้าอยส่างใหด้ความเคารพมากขซตั้น และโดยการดสาเนลินชบีวลิตเชส่นนมัตั้นกอ็เสรลิมความเจลิดจรมัสเขด้ากมับมงกยุฎแบบ
สวรรคร์ของพระองคร์ การสามารถทสาเชส่นนบีตั้ไดด้คสอ อภลิสลิทธลิธทบีที่เราจะอธลิษฐานขอใหด้“พระเจด้าจะทรงนมับวส่าเราคสูส่ควร”

ยอหร์น สาวกผสูด้เปป็นทบีที่รมัก เปปิดเผยความจรลิงเดบียวกมันนบีตั้ในการเขบียนถซงครลิสตจมักรในเมสองซารร์ดลิส: “ แมด้แตส่
ในเมสองซารร์ดลิสเจด้ากอ็มบีสองสามชสที่อซซที่งไมส่ไดด้กระทสาใหด้เสสตั้อผด้าของตนเปป็นมลทลิน และเขาเหลส่านมัตั้นจะดสาเนลินกมับเราใน
ชยุดขาว เพราะวส่าพวกเขาเปป็นคนทบีที่สมควรแลด้ว” (วว. 3:4) อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 2:12, 3:13, และลสูกา 20:35 
เชส่นกมัน

สส่วนทด้ายของขด้อ 11: “...และทรงบมันดาลใหด้พระประสงคร์อมันดบีทยุกอยส่างแหส่งความดบีของพระองคร์สสาเรอ็จ 
ทมัตั้งการงานแหส่งความเชสที่อดด้วยฤทธลิธเดช” นบีที่แคส่หมายความวส่าเปาโลอยากใหด้ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นดสาเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่วส่า
พระเจด้าจะทรงทสาใหด้ความดบีงามทมัตั้งสลิตั้นสสาเรอ็จในพวกเขาอยส่างทรงฤทธลิธเทส่าทบีที่เปป็นไปไดด้ในฝป่ายมนยุษยร์ตามพละ
กสาลมังของพระเจด้าทบีที่ถสูกประทานใหด้ และทบีที่พวกเขาจะทสาใหด้สลิที่งดบีงามทมัตั้งสลิตั้นสสาเรอ็จทบีที่ความเชสที่อจะทสาใหด้สมัมฤทธลิธผลไดด้
ผส่านทางพวกเขา ในโรม 14:23 เปาโลกลส่าววส่า “สลิที่งใดกอ็ตามทบีที่ไมส่ไดด้เปป็นมาโดยความเชสที่อกอ็เปป็นบาป” ยากอบ
กลส่าววส่า “คนใดทบีที่ทราบวส่าจะตด้องกระทสาการดบี และไมส่ไดด้กระทสา สสาหรมับคนนมัตั้นกอ็เปป็นบาป” (ยากอบ 4:17)

เปาโลอยากใหด้ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นดสาเนลินชบีวลิตซซที่งโดยทางชบีวลิตนมัตั้นพระเจด้าจะทรงทสาใหด้ความดบีงาม
มากมายและการงานฝป่ายวลิญญาณทมัตั้งปวงทบีที่เปป็นไปไดด้สสาเรอ็จอยส่างทรงฤทธลิธผส่านทางความเชสที่อในระดมับสสูงทบีที่สยุดทบีที่
พวกเขาจะใชด้ไดด้ ความดบีงามและความเชสที่อทบีที่ถสูกกลส่าวถซงในทบีที่นบีตั้ตด้องอยสูส่ในผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้น และแนส่นอนวส่าหนทาง
เดบียวทบีที่เราจะสามารถเปป็นคนดบีหรสอมบีความเชสที่อกอ็คสอในพระเจด้า พระเยซสูตรมัสวส่า “ไมส่มบีผสูด้ใดดบีเลยยกเวด้นผสูด้เดบียว 
และนมัที่นคสอพระเจด้า”

เปาโลกลส่าวแกส่เหลส่าผสูด้เชสที่อในกรยุงโรมวส่า “และขด้าพเจด้าเองมบีความเชสที่อมมัที่นเรสที่องพวกทส่านดด้วย พบีที่นด้องทมัตั้ง
หลายของขด้าพเจด้า วส่าพวกทส่านเชส่นกมันกอ็บรลิบสูรณร์ดด้วยความดบี เปฟีปี่ยมดด้วยความรสูด้ทยุกอยส่าง สามารถเตสอนสตลิกมันและ
กมันไดด้ดด้วย” (รม. 15:14)

“ความดบี” เปป็นผลของความสวส่าง พระเจด้าทรงเปป็นความสวส่าง และในพระองคร์ไมส่มบีความมสดเลย พระ



เยซสูตรมัสวส่า “เราเปป็นความสวส่างของโลก” ในเอเฟซมัส 5:8,9 เปาโลกลส่าววส่า “เพราะวส่าเมสที่อกส่อนพวกทส่านเปป็น
ความมสด แตส่บมัดนบีตั้พวกทส่านเปป็นความสวส่างแลด้วในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า จงดสาเนลินอยส่างลสูกทมัตั้งหลายแหส่งความสวส่าง
(ดด้วยวส่าผลของพระวลิญญาณอยสูส่ในบรรดาความดบี ความชอบธรรม และความจรลิง)” ความรมักเปป็นผลของพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธ (กท. 5:22) 

เปาโลรสูด้วส่ามมันเปป็นไปไมส่ไดด้เลยจรลิง ๆ ทบีที่ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายจะเกลิดผลไดด้หากพวกเขาไมส่ยอมจสานนตส่อพระเจด้า
ในพระเยซสูเจด้า พระเยซสูตรมัสวส่า “เราเปป็นเถาองยุส่นแทด้ และพระบลิดาของเราทรงเปป็นผสูด้ดสูแลรมักษา…จงเขด้าสนลิทอยสูส่
ในเรา และเราเขด้าสนลิทอยสูส่ในทส่านทมัตั้งหลาย กลิที่งจะออกผลเองไมส่ไดด้นอกจากกลิที่งนมัตั้นเขด้าสนลิทอยสูส่ในเถาฉมันใด ทส่านทมัตั้ง
หลายกอ็เกลิดผลเองไมส่ไดด้อบีกตส่อไปฉมันนมัตั้นนอกจากทส่านทมัตั้งหลายเขด้าสนลิทอยสูส่ในเรา เราเปป็นเถาองยุส่น ทส่านทมัตั้งหลาย
เปป็นบรรดากลิที่ง ผสูด้ทบีที่เขด้าสนลิทอยสูส่ในเรา และเราเขด้าสนลิทอยสูส่ในเขา ผสูด้นมัตั้นเองกอ็เกลิดผลมาก เพราะโดยปราศจากเรา
แลด้ว ทส่านทมัตั้งหลายทสาสลิที่งใดไมส่ไดด้เลย” (ยอหร์น 15:1-5) มมันไมส่ใชส่โดยแสนยานยุภาพหรสอโดยอสานาจหรสอโดยความ
สามารถของเรา การศซกษาหรสอการฝฝึกฝน-แตส่เพราะและโดยทางการยอมจสานนอยส่างเตอ็มทบีที่ตส่อพระครลิสตร์ เราจซง
นสาความดบีงามและการงานแหส่งความเชสที่อออกมาทบีที่พระเจด้าทรงปรารถนาจากลสูกทยุกคนของพระองคร์ เปาโลเดลิน
ตามรอยพระบาทของพระเยซสู และเขาเตสอนสตลิเหลส่าผสูด้เชสที่อของเขาใหด้เดลินตามเขาเหมสอนอยส่างทบีที่เขาเดลินตามพระ
เยซสู

ขด้อ 12: “เพสที่อพระนามของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเราจะไดด้รมับสงส่าราศบีในพวกทส่าน 
และพวกทส่านในพระองคร์ ตามพระคยุณของพระเจด้าของพวกเราและของพระเยซสูครลิสตร์เจด้า”

ขอใหด้ผมเตสอนความจสาคยุณอบีกครมัตั้งวส่าพระเยซสูไมส่ไดด้ทรงมบีความสยุขกมับกางเขนนมัตั้นเลย “พระองคร์ทรงสสูด้ทน
กางเขนนมัตั้น โดยไมส่ถสอวส่าความละอายเปป็นสลิที่งสสาคมัญ” เพราะความชสที่นบานทบีที่ถสูกตมัตั้งไวด้ตส่อพระพมักตรร์พระองคร์…
ความชสที่นบานทบีที่อยสูส่อบีกฟากของกลโกธา-และสส่วนหนซที่งของความชสที่นบานนมัตั้นคสอ การเสดอ็จกลมับไปของพระองคร์สสูส่
พระทบีที่นมัที่งขด้างพระบลิดา (ฮบ. 1:1-3) เมสที่อพระเยซสูทรงชสาระบาปทมัตั้งหลายของเราแลด้ว พระองคร์กอ็เสดอ็จกลมับไปและ
นมัที่งลง ณ เบสตั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดา และพระองคร์ทรงอยสูส่ทบีที่นมัที่นตอนนบีตั้เพสที่อทสาการวลิงวอนทสูลขอเผสที่อ
เรา (1 ทธ. 2:5) แตส่ความชสที่นบานสสูงสยุดนมัตั้นคสอครลิสตจมักร-ซซที่งปราศจากตสาหนลิหรสอรลิตั้วรอยใด ๆ-ซซที่งถสูกจมัดแสดงใน
สวรรคสถาน โดยแสดงใหด้เหอ็นความไพบสูลยร์ยลิที่งนมักแหส่งสงส่าราศบีของพระเจด้า ความปรารถนาสสูงสยุดในหมัวใจของ
เปาโลกอ็คสอ ทบีที่พระครลิสตร์จะทรงไดด้รมับเกบียรตลิในทยุกสลิที่งทบีที่เขากระทสา และเขามบีความปรารถนาเดบียวกมันสสาหรมับเหลส่า
ผสูด้เชสที่อของเขา ในฟฟีลลิปปฟี 1:20 เขากลส่าววส่า “ตามความคาดหวมังอยส่างเอาจรลิงเอาจมังของขด้าพเจด้าและความหวมัง
ของขด้าพเจด้า วส่าขด้าพเจด้าจะไมส่ละอายในสลิที่งใด ๆ เลย แตส่วส่าดด้วยใจกลด้าทมัตั้งสลิตั้น เชส่นทบีที่เปป็นเสมอมา ดมังนมัตั้นบมัดนบีตั้พระ
ครลิสตร์จะไดด้ทรงรมับการยกยส่องในรส่างกายของขด้าพเจด้าดด้วย ไมส่วส่าจะโดยชบีวลิตกอ็ดบีหรสอโดยความตายกอ็ดบี”

จงสมังเกตอบีกครมัตั้งขด้อพระคสาเปปิดของขด้อ 12: “เพสที่อพระนามของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวก
เราจะไดด้รมับสงส่าราศบีในพวกทส่าน” มบีวมันหนซที่งทบีที่จะมาเมสที่อพระนามของพระเยซสูครลิสตร์จะไดด้รมับเกบียรตลิและสงส่าราศบี
จนถซงระดมับสสูงทบีที่สยุดโดยสารพมัด: “เหตยุฉะนมัตั้นพระเจด้าจซงไดด้ทรงยกพระองคร์ขซตั้นอยส่างสสูงดด้วย และไดด้ประทาน
พระนามหนซที่งแกส่พระองคร์ซซที่งอยสูส่เหนสอทยุกนาม เพสที่อเมสที่อออกพระนามของพระเยซสู ‘หมัวเขส่าทยุกหมัวเขส่าจะตด้องคยุก
กราบลง’ ของบรรดาสลิที่งในสวรรคร์ และบรรดาสลิที่งในแผส่นดลินโลก และบรรดาสลิที่งใตด้พสตั้นแผส่นดลินโลก และเพสที่อ ‘ลลิตั้น



ทยุกลลิตั้นจะกลส่าวยอมรมับ’ วส่าพระเยซสูครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า อมันเปป็นการถวายสงส่าราศบีแดส่พระเจด้าพระ
บลิดา” (ฟป. 2:9-11)

“...และพวกทส่านในพระองคร์” การรมับสงส่าราศบีในอนาคตนบีตั้จะเปป็นทมัตั้งสองฝป่าย-นมัที่นคสอ ระหวส่างพระเยซสู 
ศบีรษะของครลิสตจมักร และอวมัยวะเหลส่านมัตั้นทบีที่รวมกมันเปป็นเจด้าสาวนมัตั้น มมันจะเปป็นเกบียรตลิตส่อศบีรษะทบีที่ไดด้มบีอวมัยวะเหลส่า
นมัตั้น “ทบีที่ปราศจากตสาหนลิหรสอรลิตั้วรอยใด ๆ เลย” และมมันจะเปป็นเกบียรตลิและสงส่าราศบีทบีที่โดดเดส่นตส่อเหลส่าอวมัยวะทบีที่ไดด้
เปป็นอวมัยวะของศบีรษะนมัตั้น- “บยุตรหมัวปฟีทส่ามกลางพวกพบีที่นด้องเปป็นอมันมาก” (รม. 8:29) นบีที่จะเปป็นความรมักทบีที่ถสูกทสาใหด้
สมบสูรณร์แบบ แตส่ละฝป่ายจะเหอ็นความชสที่นบานของมมันเองและความภาคภสูมลิใจและเกบียรตลิในอบีกฝป่าย ศบีรษะของค
รลิสตจมักรจะทรงอวดในเจด้าสาวทบีที่ไรด้ตสาหนลินมัตั้น และครลิสตจมักรจะอวดในเจด้าบส่าวนมัตั้น คสอพระเยซสูเจด้า

ใน 2 โครลินธร์ 1:14 เปาโลกลส่าวมมันไวด้เชส่นนบีตั้: “ตามทบีที่พวกทส่านรมับรสูด้พวกเราบด้างแลด้วเชส่นกมัน วส่าพวกเรา
เปป็นความปฟีตลิยลินดบีของพวกทส่าน คสอเหมสอนกมับทบีที่พวกทส่านเปป็นความปฟีตลิยลินดบีของพวกเราเชส่นกมันในวมันของพระ
เยซสูเจด้า” จงตมัตั้งใจศซกษา โรม 8:17-23, 28-30; โคโลสบี 3:1-4; ฟฟีลลิปปฟี 3:20,21 และ 2 ทลิโมธบี 2:10-13

ขด้อ 12 ปปิดทด้ายดด้วยวลิธบีของการรมับสงส่าราศบีนบีตั้: “...ตามพระคยุณของพระเจด้าของพวกเราและของพระเยซสู
ครลิสตร์เจด้า” พระเจด้าทรงเปป็นบส่อนตั้สาพยุแหส่งพระคยุณ พระเยซสูครลิสตร์เจด้าทรงเปป็นชส่องทางนมัตั้น และพระคยุณคสอวลิธบีของ
พระพรฝป่ายวลิญญาณทยุกประการและสงส่าราศบี

เราอส่านบส่อยครมัตั้งเกบีที่ยวกมับพระคยุณของพระเจด้า และเกบีที่ยวกมับพระครลิสตร์ในฐานะพระคยุณ-แตส่เราไมส่คส่อย
อส่านวส่า “พระคยุณของพระเจด้าและของพระเยซสูครลิสตร์เจด้า” โดยเอส่ยวส่าพระบลิดาและพระบยุตรทรงเปป็นผสูด้ประทาน
พระคยุณแสนมหมัศจรรยร์นบีตั้ พระคยุณทบีที่เราถสอครองคสอ พระคยุณของพระเจด้าของเรา โดยทสาใหด้พระองคร์เปป็นของเรา
แบบเปป็นสส่วนตมัว พระเจด้าทรงเปป็นความรอดของเรา พระองคร์ทรงเปป็นทบีที่ลบีตั้ภมัยของเรา เราถสูกเกอ็บรมักษาไวด้โดยฤทธลิธ
เดชของพระเจด้า เปาโลไมส่คส่อยใชด้สสานวนทบีที่วส่า “พระเจด้าของพวกเรา” มมันปรากฏสองครมัตั้งตรงนบีตั้-ในขด้อ 11 และ
12- และสองครมัตั้งใน 1 เธสะโลนลิกา บททบีที่ 2:2 และ 3:9 เปาโลใชด้สสานวนนบีตั้แคส่อบีกครมัตั้งเดบียว: 1 โครลินธร์ 6:11 
อยส่างไรกอ็ตาม เขาใชด้วลบีนบีตั้บส่อยครมัตั้ง “พระเจด้าพระบลิดาของพวกเรา” หรสอ “พระเจด้าและพระบลิดาของพวกเรา”

เราไมส่ควรลสมเดอ็ดขาดทบีที่จะ “ชสที่นบานในพระเจด้า” เพราะวส่าพระเจด้าทรงเปป็นแหลส่งทบีที่มาของพระคยุณทบีที่
ชส่วยใหด้รอด พระเยซสูไดด้ทรงนสาพระคยุณลงมาสสูส่มนยุษยร์ แตส่พระเจด้าพระบลิดาทรงเปป็นผสูด้ทบีที่ไดด้ทรงรมักเราเชส่นนมัตั้นจน
พระองคร์ทรงหมันพระพมักตรร์ไปเสบียขณะทบีที่พระบยุตรแหส่งความรมักของพระองคร์ไดด้ทรงชสาระหนบีตั้บาปบนกางเขน
ทารยุณนมัตั้น คสากรบีกทบีที่ถสูกใชด้ตรงนบีตั้โดยอมัครทสูตเปาโลและถสูกแปลเปป็น “พระคยุณ” มบีความหมายวส่า “ความ
โปรดปรานของพระเจด้าทบีที่มบีตส่อมนยุษยร์ซซที่งเขาไมส่สมควรไดด้รมับ” ความโปรดปรานทบีที่เราไมส่สมควรไดด้รมับนบีตั้ (ซซที่งถสูกเปปิด
เผยในพระเยซสูครลิสตร์ พระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า) ตรงขด้ามอยส่างชมัดเจนกมับบาปของมนยุษยร์และคสา
ตมัดสลินอมันชอบธรรมของพระเจด้าทบีที่ถสูกผส่านมาสสูส่มนยุษยร์หากปราศจากพระคยุณแลด้ว แตส่อมัครทสูตเปาโลบอกเราวส่าทบีที่ใด
ทบีที่บาปทวบีคสูณ พระคยุณกอ็เพลิที่มพสูนมากยลิที่งกวส่า (รม. 5:20) พระคยุณของพระเจด้านสามาซซที่งความรอด และพระคยุณของ
พระเจด้าถสูกแสดงออกเปป็นรส่างกายในและถสูกเปปิดเผยผส่านทางชบีวลิตทบีที่ไรด้บาปนมัตั้น การสลิตั้นพระชนมร์เปป็นเครสที่องบสูชา 
การถสูกฝปังและการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระเยซสูเจด้า “ตามทบีที่มบีเขบียนไวด้ในพระคมัมภบีรร์” (1 คร. 15:1-4) จงศซกษาคด้น
ควด้ายอหร์น 1:17; ทลิตมัส 2:11; 3:5; กาลาเทบีย 2:21 และเอเฟซมัส 2:8,9



พระคยุณของพระเจด้าคสอความรมักของพระเจด้าทบีที่ไถส่คนบาปทมัตั้งหลายใหด้รอด พระคยุณของพระเจด้าไมส่เพบียง
ตส่อตด้านบาป ซซที่งมมันพลิชลิตและทสาลายเทส่านมัตั้น-แตส่มมันยมังตส่อตด้านคยุณความดบีของมนยุษยร์ ซซที่งมมันปปัดทลิตั้งไปดด้วย พระคยุณ
และคยุณความดบีของมนยุษยร์อยสูส่หส่างไกลกมันพอ ๆ กมับพระคยุณหส่างไกลจากบาป ทยุกสลิที่งทบีที่เราไดด้รมับจากพระเจด้าพระ
บลิดาของเรา-ประโยชนร์ทยุกประการของพระเจด้าทบีที่กลายเปป็นของเรา-กอ็เปป็นของเราเพราะพระครลิสตร์ พระเจด้าทรง
ชส่วยเราใหด้รอดและทรงยกโทษใหด้เรา “เพราะเหอ็นแกส่พระครลิสตร์” (อฟ. 4:32) เราไมส่ไดด้รมับความรอดโดยการงาน
แหส่งความชอบธรรมซซที่งเราไดด้กระทสา (ทลิตมัส 3:5) และไมส่ใชส่โดยการประพฤตลิ เกรงวส่าผสูด้ใดจะอวดไดด้ (อฟ. 2:9) 
เราไดด้รมับความรอด ไดด้รมับการไถส่ ไดด้รมับการยกโทษ โดยไมส่ขซตั้นกมับคยุณความดบีของมนยุษยร์เลยสมักนลิดเดบียว!

พระคยุณไมส่เพบียงเปป็นการกระทสาหนซที่งของพระเจด้าซซที่งโดยการกระทสานบีตั้ความโปรดปรานทบีที่เราไมส่สมควรไดด้
รมับถสูกประทานใหด้แกส่เราเทส่านมัตั้น (รม. 1:5; อฟ. 3:8) แตส่บางครมัตั้งในพระคมัมภบีรร์พระคยุณกอ็บส่งบอกถซงสภาวะหนซที่ง
แหส่งพระคยุณในผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นดด้วย-นมัที่นคสอ พระคยุณของพระเจด้ากระทสากลิจในผสูด้เชสที่อ ตามทบีที่ถสูกประกาศในจดหมาย
ของเปาโลถซงเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่กรยุงโรม:

“เหตยุฉะนมัตั้น เมสที่อถสูกนมับวส่าชอบธรรมโดยความเชสที่อแลด้ว พวกเราจซงมบีสมันตลิสยุขกมับพระเจด้าโดยทางพระเยซสู
ครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ซซที่งโดยพระองคร์ พวกเราไดด้มบีทางเขด้าโดยความเชสที่อเขด้าในพระคยุณนบีตั้ทบีที่พวก
เรายสนอยสูส่ขด้างในนบีตั้ดด้วย และปฟีตลิยลินดบีในความหวมังแหส่งสงส่าราศบีของพระเจด้า” (รม. 5:1,2)

ใน 2 ทลิโมธบี 2:1 เปาโลกลส่าววส่า “เหตยุฉะนมัตั้น ทส่าน บยุตรชายของขด้าพเจด้าเออ๋ย จงเขด้มแขอ็งในพระคยุณซซที่งอยสูส่
ในพระเยซสูครลิสตร์” “แตส่จงเจรลิญขซตั้นในพระคยุณ และในความรสูด้ของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าและพระผสูด้ชส่วย
ใหด้รอดของพวกเรา สงส่าราศบีจงมบีแดส่พระองคร์ทมัตั้งในปปัจจยุบมันนบีตั้และตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน” (2 ปต. 3:18)

ดมังนมัตั้น พระคยุณจซงไมส่เพบียงเปป็นแหลส่งทบีที่มาแหส่งความรอดของพระเจด้าเทส่านมัตั้น มมันยมังเปป็นวลิธบีการของ
พระเจด้าเชส่นกมันในชบีวลิตและการรมับใชด้ของผสูด้เชสที่อ ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายไมส่อยสูส่ใตด้พระราชบมัญญมัตลิ แตส่ใตด้พระคยุณ (รม. 6:14) 
ดมังนมัตั้นผสูด้เชสที่อ โดยพระคยุณ จซงถสูกนสาเขด้าสสูส่ตสาแหนส่งทบีที่สสูงทบีที่สยุดเทส่าทบีที่จะนซกคลิดไดด้ตามทบีที่เกบีที่ยวขด้องกมับพระเจด้า (อฟ. 1:6)
และเมสที่อผสูด้เชสที่อรมับความรอดโดยพระคยุณ ผสูด้เชสที่อคนนมัตั้นกอ็อยสูส่ในตสาแหนส่งหนซที่งของการยสนในพระคยุณของพระเจด้า โดย
การนบีตั้พระเจด้าทรงทสางานตส่อไปผส่านทางพระคยุณในผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลาย โดยทรงถส่ายทอดพละกสาลมังของพระเจด้าและ
การเตลิบโตฝป่ายวลิญญาณ โดยทสาใหด้พวกเขาเตลิบโตจากเหลส่าทารกในพระครลิสตร์ขซตั้นสสูส่บยุตรทมัตั้งหลายทบีที่รด้องวส่า “อมับ
บา พระบลิดา” (1 ปต. 2:1,2 และ รม. 8:15)- และเตลิบโตตส่อไปอบีกในแงส่มยุมฝป่ายวลิญญาณจนกลายเปป็นเหลส่า
ทหารทบีที่ดบี โตเตอ็มทบีที่ในสส่วนสสูงฝป่ายวลิญญาณ เพสที่อทบีที่เราจะเปป็นสารพมัดทบีที่พระเจด้าทรงอยากใหด้เราเปป็นเพสที่อถวายเกบียรตลิ
แดส่พระองคร์ขณะทบีที่เราสมัญจรอยสูส่บนแผส่นดลินโลกนบีตั้

พระคยุณของพระเจด้าชส่วยเราใหด้รอดแลด้ว-แตส่พระคยุณของพระเจด้าไมส่เคยหยยุดกระทสากลิจในชบีวลิตของเรา
เลย

2 เธสะโลนนิกา - บทททที่ 2



2:1 บมัดนบีตั้ พวกเราขออด้อนวอนพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย โดยการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็น
เจด้าของพวกเรา และโดยการถสูกรวบรวมของพวกเราใหด้ไปอยสูส่กมับพระองคร์
2:2 วส่า พวกทส่านอยส่าใหด้ใจหวมัที่นไหวโดยเรอ็ว หรสอเปป็นทยุกขร์รด้อนไป ทมัตั้งโดยทางวลิญญาณ หรสอโดยทางคสาพสูด หรสอ
โดยทางจดหมายเหมสอนกมับวส่ามาจากพวกเรา อด้างวส่าวมันของพระครลิสตร์มาใกลด้แลด้ว
2:3 อยส่าใหด้ผสูด้หนซที่งผสูด้ใดลส่อลวงพวกทส่านโดยทางหนซที่งทางใดเลย เพราะวส่าวมันนมัตั้นจะไมส่มาถซง ยกเวด้นจะมบีการจากไป
เสบียกส่อน และคนแหส่งบาปนมัตั้นจะถสูกเปปิดเผย คสอบยุตรแหส่งความพลินาศ
2:4 ผสูด้ซซที่งตส่อตด้านและยกตมัวเองขซตั้นเหนสอสลิที่งสารพมัดทบีที่ไดด้ชสที่อวส่าเปป็นพระเจด้า หรสอทบีที่ไดด้รมับการนมมัสการ แลด้วเพสที่อมมัน 
เหมสอนอยส่างพระเจด้า จะนมัที่งในพระวลิหารของพระเจด้า โดยสสาแดงตมัวเองวส่ามมันเปป็นพระเจด้า
2:5 พวกทส่านจสาไมส่ไดด้หรสอวส่า เมสที่อขด้าพเจด้ายมังอยสูส่กมับพวกทส่าน ขด้าพเจด้าไดด้บอกสลิที่งเหลส่านบีตั้ใหด้แกส่พวกทส่านแลด้ว
2:6 และพวกทส่านกอ็รสูด้จมักผสูด้นมัตั้นทบีที่กสาลมังหนส่วงเหนบีที่ยวมมันไวด้ในขณะนบีตั้ เพสที่อมมันจะถสูกเปปิดเผยในเวลาของมมัน
2:7 เพราะวส่าความลซกลมับแหส่งคนนอกกฎหมายนมัตั้นกอ็ทสางานอยสูส่แลด้ว เพบียงแตส่ผสูด้ทบีที่คอยหนส่วงเหนบีที่ยวเดบีดี๋ยวนบีตั้นมัตั้นจะยมัง
หนส่วงเหนบีที่ยวอยสูส่ จนกวส่าผสูด้ทบีที่คอยหนส่วงเหนบีที่ยวนมัตั้นจะถสูกพาออกไปพด้นทางเสบีย
2:8 และคนนอกกฎหมายนมัตั้นจซงจะถสูกเปปิดเผย ผสูด้ซซที่งองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะทรงประหารดด้วยวลิญญาณแหส่ง
พระโอษฐร์ของพระองคร์ และจะทรงผลาญใหด้สสูญไปดด้วยความเจลิดจด้าแหส่งการเสดอ็จมาของพระองคร์
2:9 คสอผสูด้นมัตั้น ผสูด้ซซที่งการมาของมมันจะเปป็นตามการกระทสากลิจของซาตาน พรด้อมกมับบรรดาการอลิทธลิฤทธลิธและหมาย
สสาคมัญ และการมหมัศจรรยร์ทบีที่โปป้ปด
2:10 และพรด้อมกมับบรรดาการหลอกลวงแหส่งการอธรรมในคนเหลส่านมัตั้นทบีที่พลินาศอยสูส่ เพราะพวกเขาไมส่ไดด้รมับความ
รมักแหส่งความจรลิงไวด้ เพสที่อพวกเขาจะรอดไดด้
2:11 และเพราะเหตยุนบีตั้ พระเจด้าจะทรงสส่งความเชสที่อผลิด ๆ ทบีที่มบีพลมังมากมาสสูส่พวกเขา เพสที่อพวกเขาจะเชสที่อเรสที่อง
โกหก
2:12 เพสที่อพวกเขาทยุกคนจะถสูกลงพระอาชญา ผสูด้ซซที่งไมส่ไดด้เชสที่อความจรลิง แตส่ไดด้มบีความเพลลิดเพลลินในการอธรรม
2:13 แตส่พวกเราตด้องขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านอยสูส่เสมอ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ผสูด้เปป็นทบีที่รมักขององคร์พระผสูด้เปป็น
เจด้า เพราะวส่าตมัตั้งแตส่เรลิที่มแรกพระเจด้าไดด้ทรงเลสอกสรรพวกทส่านไวด้ใหด้มาถซงความรอด โดยทบีที่พระวลิญญาณทรงชสาระ
ตมัตั้งไวด้ใหด้บรลิสยุทธลิธ และโดยความเชสที่อแหส่งความจรลิง
2:14 ซซที่งการทบีที่มาถซงไดด้นมัตั้นพระองคร์ไดด้ทรงเรบียกพวกทส่านโดยทางขส่าวประเสรลิฐของพวกเรา เพสที่อจะไดด้รมับสงส่าราศบี
ของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา
2:15 เหตยุฉะนมัตั้น พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย จงยสนมมัที่นคงอยสูส่ และยซดถสอบรรดาคสาสมัที่งสอนซซที่งพวกทส่านไดด้เลส่าเรบียนแลด้ว ไมส่วส่า
จะโดยคสาพสูด หรสอโดยจดหมายของพวกเรา
2:16 บมัดนบีตั้ ขอใหด้พระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา และพระเจด้าคสอพระบลิดาของพวกเรา ผสูด้ทรงรมัก
พวกเรา และประทานความปลอบใจเปป็นนลิตยร์และความหวมังอมันดบีโดยทางพระคยุณใหด้แกส่พวกเรา
2:17 ทรงปลอบประโลมใจของพวกทส่านและทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้มมัที่นคง ในวาจาและในการงานอมันดบีทยุกอยส่าง

วอันขององคข์พระผผผู้เปป็นเจผู้า



ปฏนิปปักษข์ตม่อพระครนิสตข์ผผผู้นอัขึ้น
เปป้าหมายและจยุดประสงคร์ของจดหมายฉบมับทบีที่สองนบีตั้ถสูกระบยุชมัดเจนในบทนบีตั้ เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิ

กากระตสอรสอรด้นมากเกลินไปเกบีที่ยวกมับการรมับขซตั้นของครลิสตจมักรและการเสดอ็จมาของพระเยซสูเจด้าในการเปป็นขซตั้นจาก
ตายครมัตั้งแรกนมัตั้น ในขด้อ 1 และ 2 เปาโลอด้อนวอนพวกเขาใหด้ระวมังตมัวใหด้ดบี เพราะวส่าพวกครสูสอนเทอ็จ-ซซที่งอาจ
ปลอมแปลงจดหมายฉบมับหนซที่งโดยแอบอด้างชสที่อของเปาโลดด้วยซตั้สา (ขด้อ 2)- ไดด้ประกาศในทบีที่ประชยุมนมัตั้นวส่าวมันของ
องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าไดด้มาถซงแลด้ว ครลิสตจมักรนมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกาจซงตกอยสูส่ในอมันตรายของการตกเปป็นเหยสที่อของ
การหลอกลวงและคสาสอนผลิด (ขด้อ 3) และเปาโลจซงแกด้ไขความเขด้าใจผลิดของพวกเขาทมันทบีเกบีที่ยวกมับสลิที่งเหลส่านมัตั้นทบีที่
ตด้องมากส่อนวมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า ซซที่งถสูกกลส่าวถซงในเยเรมบียร์วส่าเปป็น “เวลาแหส่งความทยุกขร์ใจของยาโคบ” เวลา
แหส่งความทยุกขร์ยากอมันนส่าสะพรซงกลมัวแบบทบีที่โลกนบีตั้ไมส่เคยรสูด้จมักเลย

ในบททบีที่ 2 ขด้อ 3 ถซง 12 เปาโลประกาศวส่ากส่อนวมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า จะมบีการเผยใหด้ประจมักษร์ของ
ความตที่สาชด้าและความชมัที่วรด้าย (การออกไปจากความจรลิง) แบบสยุดขบีด และการเผยตมัวของคนแหส่งการบาปนมัตั้นเชส่น
กมัน-สมัตวร์ประหลาดในคราบมนยุษยร์ผสูด้ซซที่งจะเปป็นใครอสที่นไมส่นอกจากซาตานในเนสตั้อหนมัง จนกวส่าจะถซงการจากไปนมัตั้น
และการเปปิดเผยของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ วมันอมันนส่ากลมัวนมัตั้นขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะมาถซงไมส่ไดด้และจะไมส่มา

อยส่างไรกอ็ตาม นบีที่ไมส่เกบีที่ยวขด้องอะไรเลยกมับการรมับขซตั้น (การฉวยไปของเหลส่าผสูด้เชสที่อและการเปป็นขซตั้นจากตาย
ของคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ลส่วงหลมับในพระเยซสู)-ซซที่งจะไมส่มบีหมายสสาคมัญตส่าง ๆ มากส่อนเลย; หมายสสาคมัญเหลส่านมัตั้นชบีตั้ไปยมัง
การเปปิดเผยนมัตั้น ซซที่งจะเกลิดขซตั้นประมาณเจอ็ดปฟีหลมังจากการรมับขซตั้นนมัตั้น ถด้าหมายสสาคมัญเหลส่านมัตั้นของการเปปิดเผยนมัตั้น
อยสูส่กมับเรา-และพวกมมันกอ็อยสูส่จรลิง ๆ ตอนนบีตั้-การรมับขซตั้นของครลิสตจมักรกอ็ตด้องใกลด้มากแลด้วทบีเดบียว!

เปาโลรมับประกมันเหลส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาวส่าวลิญญาณของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์อยสูส่กมับพวกเขาแลด้ว 
แตส่วส่าคนแหส่งการบาปนมัตั้นเองยมังไมส่ไดด้ถสูกเปปิดเผย แตส่จะถสูกเปปิดเผยกส่อนวมันอมันนส่ากลมัวนมัตั้นขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า

ขด้อ 1: “บมัดนบีตั้ พวกเราขออด้อนวอนพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย โดยการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์องคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา และโดยการถสูกรวบรวมของพวกเราใหด้ไปอยสูส่กมับพระองคร์”

ภาษากรบีกอส่านวส่า “บมัดนบีตั้ พวกเราขออด้อนวอนพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ในนามของการเสดอ็จมาของ
พระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” “ในนามของ” หมายความวส่า “เพสที่อประโยชนร์ของ”...ไมส่ใชส่ “โดย
อด้างอลิงถซง” แตส่ “เพสที่อประโยชนร์ของการเสดอ็จมาของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” แนส่นอน
วส่าการเสดอ็จมาของพระเยซสูเจด้าเปป็นความหวมังนมัตั้นทบีที่ถสูกหยลิบยสที่นใหด้แกส่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น (บททบีที่ 1:7-10) แตส่
พวกเขาจะตด้องไมส่ฟปังคสาสอนทบีที่ไรด้เหตยุผลใด ๆ เกบีที่ยวกมับการเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองของพระเยซสู-ซซที่งเปป็น “ความหวมังอมัน
มบีสยุขนมัตั้น” สสาหรมับพวกเขา

การเสดอ็จมาครมัตั้งทบีที่สองของพระครลิสตร์จะอยสูส่ในสองระยะ: (1) การรมับขซตั้น, (2) การเปปิดเผย ความสมับสนมบี
มากมายในความคลิดของชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นเกบีที่ยวกมับความแตกตส่างระหวส่างทมัตั้งสองระยะนบีตั้ เปาโลจซงปปิดทด้าย
ขด้อ 1 ดด้วยถด้อยคสาทบีที่วส่า “...โดยการถสูกรวบรวมของพวกเราใหด้ไปอยสูส่กมับพระองคร์” ซซที่งนบีที่คสอการรมับขซตั้นทบีที่ถสูก
พรรณนาใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 และในสส่วนแรกของบททบีที่ 5 เชส่นกมัน

ตามทบีที่ผมไดด้กลส่าวไปแลด้วหลายครมัตั้งกส่อนหนด้านบีตั้ ใครสมักคนไดด้สอนผลิดวส่าครลิสตจมักรทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาอยสูส่



ในความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้นแลด้ว และพวกเขารสูด้วส่าถด้านบีที่เปป็นความจรลิง เปาโลกอ็สอนผลิดไปแลด้ว ดมังนมัตั้นเปาโลจซงชบีตั้ใหด้เหอ็น
วส่าพระเยซสูจะเสดอ็จมา-และเมสที่อพระองคร์เสดอ็จมา เหลส่าวลิสยุทธลิชนทบีที่มบีชบีวลิตอยสูส่จะถสูกรวบรวมขซตั้นไปในหมสูส่เมฆในฟป้า
อากาศเพสที่อพบกมับพระองคร์ พรด้อมกมันกมับรส่างกายทบีที่ถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นของพวกวลิสยุทธลิชนทบีที่ลส่วงหลมับในพระองคร์

ขด้อ 2: “วส่า พวกทส่านอยส่าใหด้ใจหวมัที่นไหวโดยเรอ็ว หรสอเปป็นทยุกขร์รด้อนไป ทมัตั้งโดยทางวลิญญาณ หรสอโดยทาง
คสาพสูด หรสอโดยทางจดหมายเหมสอนกมับวส่ามาจากพวกเรา อด้างวส่าวมันของพระครลิสตร์มาใกลด้แลด้ว”

เหลส่าผสูด้รสูด้ภาษากรบีกบอกเราวส่าพระคสาขด้อนบีตั้อส่านตรงตมัววส่า “เพสที่อสยุดทด้ายแลด้วพวกทส่านจะไมส่หวมัที่นไหวโดย
เรอ็ว-พวกเราวลิงวอนพวกทส่านไมส่ใหด้เสบียศสูนยร์ของพวกทส่านในความคลิดภายใตด้ความสะเทสอนใจแบบฉมับพลมันใด ๆ-
ไมส่สมัที่นคลอนแบบอมับจนปปัญญาของพวกทส่านเลย”

สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวในทบีที่นบีตั้จรลิง ๆ แลด้วกอ็คสอวส่า “อยส่ายอมใหด้คสาประกาศทบีที่นส่าตสที่นเตด้นเหลส่านบีตั้รบกวน
จลิตใจพวกทส่านเลย แตส่จงพลิสสูจนร์สลิที่งสารพมัด และเมสที่อพวกทส่านพลิสสูจนร์คสาประกาศทบีที่นส่าตสที่นเตด้นเหลส่านบีตั้แลด้วโดย
เปรบียบเทบียบพวกมมันกมับคสาสอนทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้สส่งมอบแกส่พวกทส่านแลด้ว พวกทส่านกอ็จะเหอ็นวส่าแทด้จรลิงแลด้วพวกมมันไรด้
มสูลเหตยุและไมส่เปป็นความจรลิงขนาดไหน! อยส่ายอมใหด้พวกครสูทบีที่นส่าตสที่นตาตสที่นใจเหลส่านบีตั้ทสาใหด้พวกทส่านหวมัที่นไหวจน
พวกทส่านอมับจนปปัญญาเลย อยส่ายอมใหด้ความสะเทสอนใจแบบฉมับพลมันของคสาประกาศเหลส่านบีตั้ทสาใหด้พวกทส่านเรลิที่ม
เสบียศสูนยร์ในความคลิดของพวกทส่านเลย แตส่โดยพระวจนะของพระเจด้าจงพลิสสูจนร์ทยุกสลิที่งทบีที่พวกเขากลส่าว-และถด้าพระ
วจนะหมักลด้างมมัน จงปฏลิเสธมมันเสบีย!”

วลบีทบีที่วส่า “หรสอเปป็นทยุกขร์รด้อน” แปลใหด้ดบีขซตั้นไดด้วส่า “หรสอตสที่นตระหนก” ซซที่งสยุดทด้ายแลด้วจะโคส่นลด้มดยุลยภาพ
ทางความคลิดของคน ๆ หนซที่ง ถด้าชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นไมส่สบายใจอยสูส่เสมอและตสที่นตระหนกเกบีที่ยวกมับคสา
ประกาศเหลส่านบีตั้ ความปปัปี่นปป่วนและความกระวนกระวายใจทบีที่เกลิดขซตั้นกอ็คงทสาใหด้พวกเขาเสบียศสูนยร์ในความคลิด และ
พวกเขาคงจะคลิดอยส่างถสูกตด้องไมส่ไดด้เกบีที่ยวกมับพระวจนะของพระเจด้า เราตด้องคลิดถสูกตด้องเกบีที่ยวกมับพระเจด้ากส่อนทบีที่เรา
จะคลิดถสูกตด้องไดด้เกบีที่ยวกมับพระวจนะของพระองคร์ และเราตด้องคลิดถสูกตด้องเกบีที่ยวกมับพระวจนะของพระเจด้ากส่อนทบีที่เรา
จะสามารถรมับพระพรเหลส่านมัตั้นทบีที่พระวจนะหยลิบยสที่นใหด้แกส่เรา ดมังนมัตั้นถด้าพญามารสามารถทสาใหด้ความคลิดของเรา
ปปัปี่นปป่วนไดด้ มมันกอ็ถสอวส่าไดด้ชมัยชนะแลด้วเทส่าทบีที่เกบีที่ยวขด้องกมับการดสที่มดที่สาของเราในสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของเรา

พระเยซสูทรงใชด้คสาเดบียวกมันนบีตั้ในมมัทธลิว 24:6 เมสที่อพระองคร์ตรมัสแกส่เหลส่าสาวกของพระองคร์วส่า “...ทส่านทมัตั้ง
หลายจะไดด้ยลินถซงเรสที่องบรรดาสงครามและขส่าวลสอเรสที่องสงครามทมัตั้งหลาย พวกทส่านจงอยส่าเปป็นทยุกขร์เลย ดด้วยวส่าสลิที่ง
สารพมัดเหลส่านบีตั้จะตด้องบมังเกลิดขซตั้น แตส่ทบีที่สยุดปลายยมังไมส่มาถซง” เปาโลใหด้คสาสอนตามพระคมัมภบีรร์ทบีที่ดบีและถสูกตด้องแกส่
เหลส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกา เพสที่อชส่วยพวกเขารมักษาดยุลยภาพและความมบีสตลิสมัมปชมัญญะของพวกเขา อมันเปป็นการ
ชส่วยใหด้พวกเขาสามารถเปป็นเหลส่าผสูด้ชนะจลิตวลิญญาณทบีที่สมัมฤทธลิธผลไดด้

ขด้อพระคสาเหลส่านบีตั้ทบีที่ตามมารมับประกมันเราวส่าไดด้มบีความพยายามทบีที่จะรบกวนจลิตใจครลิสตจมักรนมัตั้นเกบีที่ยวกมับ
วมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า-การมาของความทยุกขร์ลสาบากใหญส่ยลิที่งนมัตั้นและคนแหส่งการบาปนมัตั้น บางคนไดด้ตกใจแลด้ว
อยส่างไมส่ตด้องสงสมัยทมันทบีทบีที่พวกเขาไดด้ยลินสลิที่งเหลส่านบีตั้ ขณะทบีที่คนอสที่น ๆ กอ็ไมส่สนใจสลิที่งเหลส่านบีตั้ในตอนแรก แตส่ตส่อมาขส่าว
ลสอเหลส่านบีตั้ไดด้แพรส่กระจายไปอยส่างรวดเรอ็ว และเปาโลรสูด้วส่าซาตานจะพยายามตส่อไป โดยใชด้ขส่าวลสอเหลส่านมัตั้น เพสที่อ
ปลด้นครลิสเตบียนเหลส่านมัตั้นจากฤทธลิธเดชของพวกเขาในการเปป็นพยานแกส่คนเหลส่านมัตั้นในชยุมชนทมัตั้งหลายทบีที่อยสูส่ลด้อมรอบ



พวกเขา
“...ทมัตั้งโดยทางวลิญญาณ หรสอโดยทางคสาพสูด หรสอโดยทางจดหมายเหมสอนกมับวส่ามาจากพวกเรา” ในชส่วง

วมันแรก ๆ เหลส่านมัตั้นของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่ ผสูด้เชสที่อบางคนมบีของประทานแหส่งการพยากรณร์ และอมันทบีที่จรลิง
แลด้วไดด้พยากรณร์โดยทางพระวลิญญาณ (1 ธส. 5:19-21) ในจดหมายฝากฉบมับอสที่น ๆ เปาโลกลส่าวถซงคนเหลส่านมัตั้นทบีที่
มบีของประทานแหส่งการพยากรณร์ แตส่เขากลส่าวเชส่นกมันวส่า “...แมด้มบีคสาพยากรณร์ทมัตั้งหลาย คสาพยากรณร์เหลส่านมัตั้นกอ็จะ
ลด้มเหลวไป…ดด้วยวส่าพวกเรารสูด้เพบียงสส่วนหนซที่ง และพวกเรากอ็พยากรณร์เพบียงสส่วนหนซที่ง แตส่เมสที่อสลิที่งซซที่งสมบสูรณร์แบบมา
แลด้ว เวลานมัตั้นสลิที่งซซที่งเปป็นเพบียงสส่วนหนซที่งกอ็จะสสูญไป” (1 คร. 13:8-10)

บมัดนบีตั้ “สลิที่งซซที่งสมบสูรณร์แบบ” นมัตั้นไดด้มาถซงแลด้ว-พระราชบมัญญมัตลิแหส่งเสรบีภาพอมันสมบสูรณร์แบบนมัตั้น-พระ
วจนะของพระเจด้า และทมัตั้งหมดทบีที่เราตด้องทราบเกบีที่ยวกมับสลิที่งทมัตั้งหลายทบีที่เปป็นนลิรมันดรร์-สลิที่งใดทบีที่เกบีที่ยวขด้องกมับความรอด-
เรากอ็พบในพระวจนะบรลิสยุทธลิธของพระเจด้า ในสมมัยของเรา สลิที่งซซที่งสมบสูรณร์แบบนมัตั้นไดด้มาถซงแลด้ว และพระเจด้าไมส่ไดด้
กสาลมังเพลิที่มจดหมายฝากฉบมับใหมส่ ๆ หรสอคสาพยากรณร์ใหมส่ ๆ วมันนบีตั้แลด้ว

อยส่างไรกอ็ตาม ในสมมัยของเปาโล เมสที่อมบีคนเหลส่านมัตั้นทบีที่มบีของประทานทบีที่แทด้จรลิงแหส่งการพยากรณร์ ผสูด้เชสที่อทมัตั้ง
หลายกอ็ถสูกเตสอนสตลิใหด้ “พลิสสูจนร์วลิญญาณเหลส่านมัตั้น” และแนส่ใจวส่าพวกเขากสาลมังตลิดตามพระวลิญญาณของพระเจด้า
และไมส่ใชส่วลิญญาณแหส่งคสาสอนผลิด นมัที่นเปป็นเหตยุผลทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวตรงนบีตั้วส่า “อยส่ามบีใจหวมัที่นไหวเลย อยส่าเปป็น
ทยุกขร์รด้อน-ไมส่วส่าจะโดยวลิญญาณ โดยคสาพสูด หรสอโดยจดหมาย (ทบีที่อด้างวส่ามาจากพวกเรา) อยส่าใหด้สลิที่งใดเหลส่านบีตั้
รบกวนจลิตใจพวกทส่านเลย”

ในกาลาเทบีย 1:8 เปาโลกลส่าววส่า “...ถซงแมด้วส่าพวกเราเอง หรสอทสูตสวรรคร์องคร์หนซที่งจากสวรรคร์ ประกาศ
ขส่าวประเสรลิฐอสที่นใดแกส่ทส่านทมัตั้งหลาย นอกจากขส่าวประเสรลิฐทบีที่พวกเราไดด้ประกาศแกส่ทส่านทมัตั้งหลายแลด้ว กอ็จงใหด้คน
นมัตั้นถสูกสาปแชส่ง” (นมัที่นหมายความวส่า “ขอใหด้ผสูด้นมัตั้นตกไปอยสูส่ในไฟนรกเลย!”)

คสากลส่าวทบีที่วส่า “เหมสอนกมับวส่ามาจากพวกเรา” หมายถซงเปาโล สลิลาส และทลิโมธบี สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวกอ็
คสอวส่า “ถด้าผสูด้ใดอส่านขด้อความหนซที่ง โดยประกาศวส่ามมันมาจากพวกเราหรสอโดยอาศมัยสลิทธลิอสานาจของพวกเรา กอ็อยส่า
ใหด้มมันรบกวนจลิตใจพวกทส่านเลย พวกเรายมังเชสที่อสลิที่งทบีที่พวกเราไดด้เทศนาแกส่พวกทส่านอยสูส่เหมสอนเดลิมตอนทบีที่พวกเรา
ยมังอยสูส่กมับพวกทส่าน และพวกเราไมส่ไดด้เขบียนสลิที่งใดทบีที่ขมัดแยด้งกมับความเชสที่อนมัตั้นเลย”

สส่วนตมัวแลด้วผมเชสที่อวส่าใครสมักคนไดด้เขบียนจดหมายฝากฉบมับหนซที่งทบีที่เปป็นคสาสอนผลิดและแอบอด้างชสที่อของ
เปาโลในจดหมายนมัตั้น โดยมบีเจตนาหนซที่งเดบียวทบีที่จะสรด้างความปปัปี่นปป่วนใหด้ครลิสตจมักรมลิชชมันนารบีทบีที่ประกาศขส่าว
ประเสรลิฐนบีตั้ ทบีที่ขณะนมัตั้นกสาลมังพลลิกควที่สาประเทศนมัตั้นเพสที่อพระเยซสู และเปาโลสส่งคสาเตสอนอมันจรลิงจมังนบีตั้มาวส่าผสูด้เชสที่อทมัตั้ง
หลายไมส่ควรใสส่ใจฟปังสลิที่งใดทบีที่พวกเขาไดด้ยลินซซที่งขมัดตส่อสลิที่งทบีที่เขาไดด้เทศนาและสมัที่งสอนตอนทบีที่เขายมังอยสูส่กมับพวกเขาเลย

ขด้อ 2 ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคสาทบีที่วส่า “...อด้างวส่าวมันของพระครลิสตร์มาใกลด้แลด้ว” เหลส่าผสูด้รสูด้ภาษากรบีกรมับประกมัน
เราวส่าคสากลส่าวหลมังสยุดนบีตั้แปลผลิดเทส่าทบีที่เกบีที่ยวขด้องกมับภาษากรบีก มมันควรอส่านวส่า “...โดยคลิดไปวส่าวมันขององคร์พระผสูด้
เปป็นเจด้ามาถซงพวกเราแลด้ว” “วมันของพระครลิสตร์” ไมส่ไดด้ถสูกหมายถซงตรงนบีตั้อยส่างแนส่นอน แตส่เปป็น “วมันขององคร์พระ
ผสูด้เปป็นเจด้า” พระเยซสูทรงเตสอนเหลส่าสาวกของพระองคร์วส่า “ถด้าผสูด้ใดจะกลส่าวแกส่พวกทส่านวส่า ‘ดสูเถลิด พระครลิสตร์อยสูส่ทบีที่
นบีที่’ หรสอ ‘อยสูส่ทบีที่โนส่น’ อยส่าเชสที่อคสาบอกนมัตั้นเลย” (มธ. 24:23; ลสูกา 21:8) เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาในการเปปิดเผยนมัตั้น 



จะไมส่ตด้องใหด้ผสูด้ใดตะโกนบอกเลยวส่า “พระองคร์ทรงอยสูส่ทบีที่นบีที่” หรสอ “พระองคร์ทรงอยสูส่ทบีที่นมัที่น” ดด้วยวส่า “ฟป้าแลบมา
จากทลิศตะวมันออก และสส่องไปจนถซงทลิศตะวมันตกฉมันใด การเสดอ็จมาของบยุตรมนยุษยร์กอ็จะเปป็นฉมันนมัตั้นดด้วย” (มธ. 
24:27)

วมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าถสูกพรรณนาอยส่างละเอบียดในภาคพมันธสมัญญาเดลิม: “เพราะวส่าวมันของพระเยโฮ
วาหร์จอมโยธาจะสสูด้ทยุกคนทบีที่เยส่อหยลิที่งและสสูงสส่ง และสสูด้ทยุกคนทบีที่ถสูกยกขซตั้น และเขาจะถสูกนสาไปสสูส่ทบีที่ตที่สา…และความ
ผยองของมนยุษยร์จะถสูกปราบลง และความจองหองของผสูด้คนทมัตั้งหลายจะถสูกทสาใหด้ตที่สาลง และพระเยโฮวาหร์องคร์
เดบียวจะทรงเปป็นทบีที่ยกยส่องในวมันนมัตั้น และรสูปเคารพเหลส่านมัตั้นพระองคร์จะทรงกสาจมัดใหด้หมดไปอยส่างสลิตั้นเชลิง (ปฏลิปปักษร์
ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้นและระบบของเขา) และคนทมัตั้งหลายจะเขด้าไปในบรรดาซอกหลินและในถตั้สาตส่าง ๆ แหส่งแผส่นดลิน
โลก เพราะความเกรงกลมัวพระเยโฮวาหร์ และเพราะสงส่าราศบีแหส่งเดชานยุภาพของพระองคร์ เมสที่อพระองคร์ทรงลยุก
ขซตั้นเพสที่อทบีที่จะเขยส่าแผส่นดลินโลกอยส่างนส่ากลมัว ในวมันนมัตั้นคนจะทลิตั้งบรรดารสูปเคารพของตนทบีที่ทสาดด้วยเงลิน และบรรดา
รสูปเคารพของตนทบีที่ทสาดด้วยทองคสา ซซที่งพวกเขาทยุกคนไดด้ทสาไวด้เพสที่อตนเองจะนมมัสการ ออกไปยมังบรรดาตมัวตยุส่นและ
คด้างคาวทมัตั้งหลาย เพสที่อจะเขด้าไปในบรรดารอยแยกของหลินและเขด้าไปในยอดของหลินขรยุขระทมัตั้งหลาย เพราะความ
เกรงกลมัวพระเยโฮวาหร์ และเพราะสงส่าราศบีแหส่งเดชานยุภาพของพระองคร์ เมสที่อพระองคร์ทรงลยุกขซตั้นเพสที่อทบีที่จะเขยส่า
แผส่นดลินโลกอยส่างนส่ากลมัว” (อลิสยาหร์ 2:12, 17-21)

“เพราะฉะนมัตั้น พระเยโฮวาหร์พระเจด้าจอมโยธา องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจซงตรมัสดมังนบีตั้วส่า “การรที่สาไหด้จะอยสูส่ตาม
ถนนทยุกสาย และพวกเขาจะกลส่าวตามบรรดาถนนหลวงวส่า ‘อนลิจจาเออ๋ย อนลิจจาเออ๋ย’ และพวกเขาจะรด้องเรบียก
ชาวนาใหด้ไวด้ทยุกขร์ และพวกคนทบีที่ชสานาญในเพลงโศกเศรด้าใหด้รด้องโอดครวญ และในสวนองยุส่นทมัตั้งสลิตั้นจะมบีการรที่สาไหด้ 
เพราะเราจะผส่านไปทส่ามกลางเจด้า” พระเยโฮวาหร์ตรมัส วลิบมัตลิแกส่พวกเจด้า ผสูด้ปรารถนาวมันของพระเยโฮวาหร์ วมันนมัตั้น
จะเปป็นประโยชนร์อะไรแกส่พวกเจด้าเลส่า วมันของพระเยโฮวาหร์เปป็นความมสด และไมส่ใชส่เปป็นความสวส่าง อยส่างกมับคน
หนซที่งไดด้หนบีจากสลิงโต และหมบีพบกมับเขา หรสอเหมสอนไดด้เขด้าไปในบด้าน และเอามสอของตนพลิงฝาผนมัง และงสูตมัวหนซที่ง
กอ็กมัดเขา วมันของพระเยโฮวาหร์จะเปป็นความมสด และไมส่ใชส่ความสวส่างมลิใชส่หรสอ เปป็นความมสดคลยุด้ม และไมส่มบีความ
แจส่มใสในวมันนมัตั้นเลยมลิใชส่หรสอ” (อาโมส 5:16-20)

วมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะเปป็นวมันแหส่งการรด้องไหด้ การครที่สาครวญ และการรที่สาไหด้ วมันแหส่งความมสด-ไมส่ใชส่
ความสวส่าง มมันจะเหมสอนราวกมับวส่าชายคนหนซที่งกสาลมังวลิที่งหนบีจากสลิงโต เพบียงเพสที่อจะไปประจมันหนด้ากมับหมบี! มมันจะ
เปป็นวมันแหส่งความมสดทซบ โดยไมส่มบีความสวส่างในมมันเลย นมัที่นฟปังดสูไมส่เหมสอน “จงปลอบประโลมกมันและกมันดด้วย
ถด้อยคสาเหลส่านบีตั้เถลิด” (1 ธส. 4:18) อยส่างแนส่นอน และมมันฟปังดสูไมส่เหมสอนถด้อยคสาของเปาโลทบีที่ถสูกใชด้ในทลิตมัส 2:13: 
“โดยมยุส่งรอคอยความหวมังอมันมบีสยุขนมัตั้น และการปรากฏอมันทรงสงส่าราศบีของพระเจด้าผสูด้ใหญส่ยลิที่ง และพระผสูด้ชส่วยใหด้
รอดของพวกเรา คสอ พระเยซสูครลิสตร์”

เวลานมัตั้นทบีที่เปาโลกสาลมังพสูดถซงในการศซกษาคด้นควด้านบีตั้ของเราคสอ วมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจอมโยธา-ไมส่ใชส่
การรมับขซตั้นของครลิสตจมักร ซซที่งเปป็นวมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้นทบีที่ผสูด้เชสที่อทยุกคนตมัตั้งตาคอยและอธลิษฐานวส่า “ขอใหด้เปป็นเชส่นนมัตั้น
เชลิญเสดอ็จมาเถลิด พระเยซสูเจด้าขด้า!” นส่าเสบียดายมาก ๆ ทบีที่พระคสาขด้อนบีตั้ใน 2 เธสะโลนลิกาถสูกแปลผลิดในพระคมัมภบีรร์
ฉบมับคลิงเจมสร์ของเรา คสาวส่า “พระครลิสตร์” ควรเปป็น “องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า” และในกรณบีนบีตั้การแปลผลิดกอ็เปลบีที่ยน



ความหมายทมัตั้งหมดของเหตยุการณร์นบีตั้ทบีที่เปาโลกสาลมังพรรณนา
ขด้อ 3: “อยส่าใหด้ผสูด้หนซที่งผสูด้ใดลส่อลวงพวกทส่านโดยทางหนซที่งทางใดเลย เพราะวส่าวมันนมัตั้นจะไมส่มาถซง ยกเวด้นจะ

มบีการจากไปเสบียกส่อน และคนแหส่งบาปนมัตั้นจะถสูกเปปิดเผย คสอบยุตรแหส่งความพลินาศ”
“อยส่าใหด้ผสูด้หนซที่งผสูด้ใดลส่อลวงพวกทส่าน…” คสากรบีกในทบีที่นบีตั้ปกตลิแลด้วถสูกแปลเปป็น “หลอกลวง” และบส่งบอกถซง

“การหลอกลวงทบีที่ชมัที่ว” “อยส่าใหด้มนยุษยร์คนใดหลอกลวงพวกทส่านเลย” คสานบีตั้ในภาษากรบีกเปป็นคสาเดบียวกมันกมับคสา
ฮบีบรสูในปฐมกาล 3:13 ทบีที่พระคมัมภบีรร์บอกเราวส่างสูนมัตั้นไดด้ลส่อลวงเอวา คสาภาษาอมังกฤษของเราทบีที่คลด้ายกมับคสานบีตั้คสอ 
“deceit” (การหลอกลวง) อส่านโรม 7:11 และ 16:18; 1 ทลิโมธบี 2:14; 2 โครลินธร์ 11:3

คสากลส่าวทบีที่วส่า “โดยทางหนซที่งทางใดเลย” แคส่ชบีตั้ไปยมังขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่ามบีหลากหลายวลิธบีทบีที่พญามารลส่อลวง
หรสอหลอกลวง มมันอาจถสูกทสาผส่านทางวลิญญาณชมัที่วตนหนซที่ง ผส่านทางคนชมัที่วคนหนซที่งหรสอผส่านทางลลิตั้นมยุสาของผสูด้
พยากรณร์เทอ็จคนหนซที่ง เปาโลเตสอนเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกาทบีที่จะไมส่ยอมใหด้ศมัตรสูนมัตั้นหลอกลวงพวกเขา “ใน
ทางใดเลย” เกบีที่ยวกมับวมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า ราวกมับวส่ามมันมาถซงพวกเขาแลด้ว

เปาโลประกาศวส่า “วมันนมัตั้นจะไมส่มาถซง ยกเวด้นจะมบีการจากไปเสบียกส่อน และคนแหส่งบาปนมัตั้นจะถสูกเปปิด
เผย” ถด้อยคสาตรงนบีตั้ “...ยกเวด้นจะมบีการจากไปเสบียกส่อน” ควรอส่าน “ยกเวด้นการออกไปจากความจรลิงนมัตั้นมาถซง” 
คสาวส่า “นมัตั้น” ชบีตั้ไปยมังการออกไปจากความจรลิงทบีที่เฉพาะเจาะจงทบีที่ตด้องมากส่อนการเปปิดเผยของคนแหส่งการบาปนมัตั้น 
และเมสที่อการออกไปจากความจรลิงนมัตั้นมาถซงและคนแหส่งการบาปนมัตั้นถสูกเปปิดเผย เมสที่อนมัตั้นชนชาตลิทมัตั้งหลายบนแผส่น
ดลินโลกกอ็แนส่ใจไดด้เลยวส่าพวกเขาอยสูส่ในความทยุกขร์ลสาบากใหญส่ยลิที่งนมัตั้นและวส่าวมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้ามาถซงพวกเขา
แลด้ว แตส่เปาโลกสาลมังชบีตั้ใหด้เหอ็นวส่าเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกาไมส่อยสูส่ในทส่ามกลางวมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าอยส่าง
แนส่นอนและวส่าเวลาความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้นไมส่ไดด้อยสูส่บนพวกเขา ตามทบีที่พวกเขาถสูกบอกโดยพวกครสูสอนผลิดเหลส่านมัตั้น

เหลส่าผสูด้รสูด้ภาษากรบีกบอกเราวส่าในภาษาเดลิม คสาตรงนบีตั้ทบีที่แปลเปป็น “การจากไป” บส่งบอกถซงการลยุกฮสอ
ทางการเมสองหรสอทางทหาร- “การแปรพมักตรร์” คสากรบีกตรงนบีตั้เปป็นคสาเดบียวกมันกมับคสาฮบีบรสูในเยเรมบียร์ 29:32 และ
มมันหมายถซง “การกบฏตส่อองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า”-การปฏลิวมัตลิอมันประกอบดด้วยการถวายบสูชาแกส่พระอสที่น ๆ (พวกรสูป
เคารพ)

นบีที่เปป็นภาษาเดบียวกมันกมับทบีที่ถสูกใชด้โดยเปโตรเมสที่อเขาเตสอนใหด้ระวมังพวกครสูทบีที่ทลิตั้งความจรลิงซซที่งไมส่ยอมรมับการไถส่
โดยพระโลหลิตนมัตั้น: “แตส่มบีพวกผสูด้พยากรณร์เทอ็จอยสูส่ทส่ามกลางประชากรดด้วย เชส่นเดบียวกมับทบีที่จะมบีอาจารยร์เทอ็จอยสูส่
ทส่ามกลางพวกทส่าน ผสูด้ซซที่งจะแอบนสาคสาสอนนอกรบีตอมันถสูกสาปแชส่งเขด้ามา โดยถซงกมับปฏลิเสธองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าผสูด้ไดด้
ทรงไถส่พวกเขาไวด้ และจะนสาความพลินาศอยส่างฉมับพลมันมาถซงตนเอง และหลายคนจะตลิดตามบรรดาทางแหส่งการ
สาปแชส่งของพวกเขา ดด้วยเหตยุคนเหลส่านบีตั้ทางแหส่งความจรลิงจะถสูกกลส่าวรด้าย และเพราะความโลภ พวกเขาจะ
กลส่าวคสาตลบตะแลงเพสที่อคด้ากสาไรจากพวกทส่าน ซซที่งการพลิพากษาของพวกเขาเมสที่อนานมาแลด้ว บมัดนบีตั้ไมส่เนลินชด้า และ
ความหายนะของพวกเขากอ็ไมส่หลมับใหลไป” (2 ปต. 2:1-3)

ในภาคพมันธสมัญญาใหมส่ พระเยซสูทรงเปป็นผสูด้แรกทบีที่ใหด้คสาเตสอนเกบีที่ยวกมับวลิญญาณของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์
ทบีที่จะนสาไปสสูส่การปรากฏตมัวของคนแหส่งการบาปนมัตั้น: เหลส่าสาวกของพระองคร์ทสูลถามวส่า “ขอโปรดบอกขด้า
พระองคร์ทมัตั้งหลายวส่า สลิที่งเหลส่านบีตั้จะบมังเกลิดขซตั้นเมสที่อไร และอะไรจะเปป็นหมายสสาคมัญแหส่งการเสดอ็จมาของพระองคร์ 



และของการสลิตั้นสยุดของโลกนบีตั้” (มธ. 24:3) พระองคร์ทรงตอบกลมับวส่า “และตอนนมัตั้นคนเปป็นอมันมากจะสะดยุด และ
จะทรยศซซที่งกมันและกมัน และจะเกลบียดชมังซซที่งกมันและกมัน และผสูด้พยากรณร์เทอ็จหลายคนจะเกลิดขซตั้น และจะลส่อลวงคน
เปป็นอมันมากใหด้หลง และเพราะเหตยุความชมัที่วชด้าจะมบีมากขซตั้น ความรมักของคนเปป็นอมันมากจะเรลิที่มเยอ็นชา แตส่ผสูด้ทบีที่จะ
อดทนจนถซงทบีที่สยุดปลาย ผสูด้เดบียวกมันนมัตั้นจะไดด้รมับการชส่วยใหด้รอด” (มธ. 24:10-13)

วลิญญาณของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์กสาลมังปฏลิบมัตลิงานแลด้วในสมมัยของเปาโล แตส่คนแหส่งการบาปนมัตั้นจะไมส่
ถสูกเปปิดเผยจนกวส่าจะถซงการออกไปจากความจรลิงนมัตั้น-การหมันไปหาบรรดารสูปเคารพจากพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงนมัตั้น 
เพบียงไมส่นานกส่อนวมันอมันยลิที่งใหญส่และนส่ากลมัวนมัตั้นขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า วมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าไมส่ใชส่การรมับขซตั้นไป
ของครลิสตจมักร แตส่เปป็นการเปปิดเผยของพระเยซสู “ในเปลวเพลลิงจะลงโทษสนองตส่อคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่รสูด้จมักพระเจด้า”

จงอส่านสลิที่งทบีที่เปาโลกลส่าวในโรม 16:17-20, กลิจการ 20:29,30, เอเฟซมัส 4:14, 1 ทลิโมธบี 6:1 และ 1 โครลิน
ธร์ 16:22 จงฟปังถด้อยคสาทบีที่แผดเผาของเขา: “ถด้าผสูด้ใดไมส่รมักองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า กอ็ขอใหด้ผสูด้นมัตั้นถสูกสาปแชส่ง!” แนวคลิด
เสรบีนลิยมและสมมัยใหมส่นลิยมแหส่งสมมัยของเราเปป็นวลิญญาณของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์อยส่างแนส่นอน และวลิญญาณทบีที่
มบีอยสูส่วมันนบีตั้สภาครลิสตจมักรแหส่งชาตลิและสภาครลิสตจมักรแหส่งโลกสยุดทด้ายแลด้วจะนสาไปสสูส่การออกไปจากความจรลิงนมัตั้น
และเวลาทบีที่ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์จะถสูกเผยตมัวและเปป็นทบีที่รสูด้จมัก บยุคคลใดทบีที่อส่านเหตยุการณร์ปปัจจยุบมันทมัตั้งหลายใน
แวดวงศาสนายส่อมทราบวส่าการดลใจดด้านถด้อยคสาของพระคมัมภบีรร์กสาลมังถสูกโจมตบีวมันนบีตั้อยส่างทบีที่ไมส่เคยเปป็นมากส่อน 
พระเยซสูครลิสตร์ทรงถสูกลดระดมับลงมาสสูส่ระดมับของเหลส่าผสูด้นสาทางศาสนาทบีที่ยลิที่งใหญส่ และมบีความเคลสที่อนไหวหนซที่งตอน
นบีตั้ทบีที่จะรวมทยุกศาสนาใหด้เปป็นหนซที่งเดบียวกมันภายใตด้ผสูด้นสาโลกทบีที่ยลิที่งใหญส่คนเดบียว บรรดานมักศซกษาเกบีที่ยวกมับคสาพยากรณร์
มองเหอ็นลายมสอทบีที่เขบียนบนผนมังนมัตั้นและทราบวส่าศาสนาถสูกชมัที่งนตั้สาหนมักในตาชมัที่งอมันยลิที่งใหญส่ของพระเจด้าและถสูกพบ
วส่าขาดอยสูส่ แนส่นอนวส่าอบีกไมส่นานเลยพระเยซสูจะทรงควด้าครลิสตจมักรแทด้ออกไป-และคายชาวเลาดบีเซบียเหลส่านมัตั้นออก
มา ซซที่งจากทส่ามกลางคนเหลส่านมัตั้นจะมบีครลิสตจมักรโลกและปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้นออกมา แตส่วส่า: วมันนมัตั้นจะไมส่
มา…นอกจากวส่าการออกไปจากความจรลิงนมัตั้นจะมาและคนแหส่งการบาปนมัตั้นถสูกเปปิดเผย คสอบยุตรแหส่งความพลินาศ! 

โปรดสมังเกตอบีกครมัตั้งวส่านมัที่นคสอ คนแหส่งการบาปนมัตั้น-บยุคคลหนซที่งทบีที่เฉพาะเจาะจง มมันไมส่ใชส่คนแหส่งการบาป
คนหนซที่งและไมส่ใชส่วลิญญาณตนหนซที่งแหส่งความชมัที่วและความนอกกฎหมาย: แตส่คนแหส่งการบาปผสูด้นมัตั้น ซซที่งชบีตั้ใหด้เหอ็นวส่า
กส่อนวมันอมันยลิที่งใหญส่และนส่ากลมัวนมัตั้นขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า จะมบีชายคนหนซที่งถสูกเปปิดเผยผสูด้ซซที่งถสูกรสูด้จมักในพระคมัมภบีรร์วส่า
เปป็น “คนแหส่งการบาปนมัตั้น”

ขณะทบีที่อวสานแหส่งยยุคพระคยุณนบีตั้ใกลด้เขด้ามา ความนอกกฎหมายจะเรลิที่มแพรส่หลายมากขซตั้นในทยุกดด้าน แตส่
โดยเฉพาะอยส่างยลิที่งจากจยุดยสนของศาสนาอมันบรลิสยุทธลิธ-ความเชสที่อแบบครลิสเตบียน วมันนบีตั้ อยส่างทบีที่ไมส่เคยเปป็นมากส่อนใน
ประวมัตลิศาสตรร์ของครลิสตจมักร พระเยซสูกสาลมังถสูกโจมตบีโดยเหลส่าผสูด้นสาครลิสตจมักร พระองคร์กสาลมังถสูกปลดเปลสตั้องความ
เปป็นพระเจด้าของพระองคร์และการประสสูตลิของพระองคร์จากหญลิงพรหมจารบี พระองคร์กสาลมังถสูกลดลงมาสสูส่ระดมับของ
เหลส่าผสูด้นสาทางศาสนาทบีที่ยลิที่งใหญส่และบรรดาผสูด้กส่อตมัตั้งศาสนาและลมัทธลิทมัตั้งหลาย ทมัตั้งหมดนบีตั้จะนสาไปสสูส่การนมับถสอรสูป
เคารพในระดมับมวลชน และเมสที่อโลกถสูกใหด้การศซกษาจนถซงจยุดทบีที่มวลชนทมัตั้งหลายจะกราบลงและบสูชารสูปจสาลอง
อมันหนซที่ง การรมับขซตั้นกอ็จะเกลิดขซตั้นและครลิสตจมักรจะถสูกรมับขซตั้นไป ทมันทบีหลมังจากการรมับขซตั้น ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้น
จะปรากฏตมัวและเสนอสมันตลิภาพและความเจรลิญรยุส่งเรสองใหด้แกส่ชาวโลก-ยสูโทเปฟียนมัตั้นทบีที่พวกหลมังพมันปฟีนลิยมพสูดถซงมา



ตลอดแตส่ไมส่เคยทสาใหด้เกลิดขซตั้นจรลิงเลย
ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้นจะนสาสมันตลิภาพมาใหด้…สมันตลิภาพแบบจอมปลอม เขาจะทสาการอมัศจรรยร์ตส่าง 

ๆ เขาจะขบีที่มด้าขาวตมัวหนซที่งออกมา (สมัญลมักษณร์ของสมันตลิภาพ) และจะมบีสมันตลิภาพเปป็นเวลาสามปฟีครซที่ง จากนมัตั้นใน
ตอนกลางของยยุคความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้น เขาจะผลิดคสาสมัญญาทยุกเรสที่องทบีที่เขาไดด้ใหด้ไวด้ เขาจะละเมลิดพมันธสมัญญานมัตั้นกมับ
อลิสราเอล เขาจะยยุตลิการนมมัสการในพระวลิหาร เขาจะนมัที่งในพระวลิหารและประกาศวส่าเขาเปป็นพระเจด้า และดด้วย
คมดาบเขาจะบมังคมับชนทยุกชาตลิใหด้กด้มกราบลงและบสูชาเขาในฐานะพระเจด้า คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะบสูชาเขาจะ
ถสูกฆส่าตาย

กสาลมังมบีการเตรบียมการอยส่างรวดเรอ็วเหลสอเกลินสสาหรมับเหตยุการณร์ใหญส่ยมักษร์นบีตั้จนมมันเกสอบจะเกลินความ
เขด้าใจ แตส่ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายมบีความหวมังอมันมบีสยุขนมัตั้นวส่าเราจะไมส่อยสูส่บนโลกนบีตั้เมสที่อคนแหส่งการบาปนมัตั้นถสูกเปปิดเผย…เรา
จะอยสูส่กมับพระเยซสูทบีที่การเลบีตั้ยงสมรสนมัตั้นในทด้องฟป้า!

มบีผสูด้เบลิกทางหลายคนแลด้วของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์: สส่วนตมัวแลด้วผมเชสที่อวส่านลิมโรดคสอหนซที่งในคนเหลส่านมัตั้น
ผมเชสที่อดด้วยวส่าฟาโรหร์และเฮโรดเปป็นผสูด้เบลิกทางและภาพเลอ็งของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ คนแหส่งการบาปผสูด้นบีตั้อยสูส่บน
แผส่นดลินโลกนบีตั้มากส่อนแลด้ว ขณะนบีตั้เขาอยสูส่ “ในทบีที่ของเขาเอง” โดยรอคอยเวลาแหส่งการปรากฏตมัวครมัตั้งสยุดทด้ายของ
เขาเพสที่อจะสวมบทบาทของเขาในการสสาเรอ็จครบถด้วนของสลิที่งสารพมัด เมสที่อพระเจด้าทรงปราบความชมัที่วรด้ายและ
พญามารลงครมัตั้งเดบียวซซที่งมบีผลตลอดไป

มบีโครงรส่างแสนมหมัศจรรยร์หนซที่งของยยุคสมมัยนบีตั้ในหนมังสสอกลิจการ ซซที่งเรลิที่มตด้นในวมันเพอ็นเทคอสตร์นมัตั้นและตส่อ
เนสที่องไปจนถซงการสรด้างพระวลิหารนมัตั้นในกรยุงเยรสูซาเลอ็ม: “และหลมังจากพวกเขาไดด้นลิที่งอยสูส่ ยากอบกอ็ตอบ โดยกลส่าว
วส่า “พวกทส่านและพบีที่นด้องทมัตั้งหลาย จงตมัตั้งใจฟปังขด้าพเจด้า ซบีโมนไดด้ประกาศแลด้ววส่า ในตอนแรกนมัตั้นพระเจด้าไดด้ทรง
เยบีที่ยมเยบียนพวกคนตส่างชาตลิ เพสที่อจะทรงนสาประชาชนกลยุส่มหนซที่งออกจากพวกเขาเพสที่อพระนามของพระองคร์ และ
บรรดาคสาของพวกศาสดาพยากรณร์กอ็สอดคลด้องกมับสลิที่งนบีตั้ ตามทบีที่ไดด้เขบียนไวด้แลด้ววส่า ‘หลมังจากนบีตั้เราจะกลมับมา และ
จะสรด้างพลมับพลาของดาวลิดซซที่งพมังลงแลด้วขซตั้นใหมส่ และเราจะสรด้างทบีที่ปรมักหมักพมังทมัตั้งหลายของพลมับพลานมัตั้นขซตั้นอบีก 
และเราจะตมัตั้งพลมับพลานมัตั้นขซตั้นใหมส่ เพสที่อผสูด้คนทบีที่เหลสออยสูส่จะแสวงหาองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า ทมัตั้งพวกคนตส่างชาตลิ ผสูด้ซซที่งถสูก
เรบียกดด้วยนามของเรา องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าตรมัส ผสูด้ทรงกระทสาสลิที่งสารพมัดเหลส่านบีตั้ พระเจด้าทรงทราบกลิจการทมัตั้งสลิตั้นของ
พระองคร์ตมัตั้งแตส่แรกสรด้างโลกมาแลด้ว’” (กลิจการ 15:13-18)

กส่อนอสที่น พระเจด้าจะทรงรมับคนตส่างชาตลิหมสูส่หนซที่งออกมา-เจด้าสาวตส่างชาตลินมัตั้น, ครลิสตจมักรนมัตั้น เมสที่อเจด้าสาว
นมัตั้นครบสมบสูรณร์แลด้ว พระเยซสูกอ็จะเสดอ็จกลมับมารมับคนของพระองคร์เอง ศาสดาพยากรณร์ทยุกคนเหอ็นพด้องตรงกมัน
ในเรสที่องนบีตั้ จากนมัตั้นพลมับพลาของดาวลิด ซซที่งพมังลงแลด้ว จะถสูกสรด้างขซตั้นอบีก และหมสูส่ชนทบีที่เหลสออยสูส่จะไปยมังพลมับพลานมัตั้น

“พระเจด้าทรงทราบกลิจการทมัตั้งสลิตั้นของพระองคร์ตมัตั้งแตส่แรกสรด้างโลกมาแลด้ว!” (กลิจการ 15:18) พระเจด้า
ผสูด้ทรงอสานาจสลิทธลิธขาดสสูงสยุดและชอบธรรมทรงมบีพลิมพร์เขบียวอมันหนซที่ง และพระองคร์จะทรงดสาเนลินตามพลิมพร์เขบียวนมัตั้น
จนมมันสสาเรอ็จครบถด้วน คนแหส่งการบาปนมัตั้น (พญามารในเนสตั้อหนมัง) จะสวมบทบาททบีที่สสาคมัญมาก ๆ ในการสสาเรอ็จ
ครบถด้วนของสลิที่งสารพมัดกส่อนทบีที่นลิรมันดรร์กาลแหส่งนลิรมันดรร์กาลทมัตั้งหลายถสูกตด้อนรมับเขด้ามา-นลิรมันดรร์กาลนมัตั้นเมสที่อสสาหรมับ
ผสูด้ชอบธรรมจะไมส่มบีนตั้สาตา ความโศกเศรด้า บาป ความปวดรด้าวใจ หรสอพญามารอบีกตส่อไป…ยยุคนลิรมันดรร์เหลส่านมัตั้นแหส่ง



ความเปฟีปี่ยมสยุขอมันสมบสูรณร์แบบทบีที่สลิที่งสารพมัดจะถสูกสรด้างใหมส่แลด้ว 
คนแหส่งการบาปนมัตั้นคสอผสูด้ใด? เราสามารถพบคสาตอบไดด้ในพระวจนะของพระเจด้า โดยไมส่รวมสลิที่งทบีที่เรา

ไดด้ยลินมาหรสอสลิที่งทบีที่มนยุษยร์ไดด้กลส่าว:
ในคสาอธลิษฐานวลิงวอนเผสที่อนมัตั้นของพระเยซสูในยอหร์น 17 พระองคร์ตรมัสวส่า “ขณะทบีที่ขด้าพระองคร์ยมังอยสูส่กมับ

คนเหลส่านมัตั้นในโลก ขด้าพระองคร์ไดด้พลิทมักษร์รมักษาพวกเขาไวด้โดยพระนามของพระองคร์ คนเหลส่านมัตั้นทบีที่พระองคร์ไดด้
ประทานแกส่ขด้าพระองคร์ ขด้าพระองคร์พลิทมักษร์รมักษาไวด้แลด้ว และไมส่มบีผสูด้ใดในพวกเขาเสบียไป ยกเวด้นลสูกของความ
พลินาศ เพสที่อขด้อพระคมัมภบีรร์นมัตั้นจะถสูกทสาใหด้สสาเรอ็จจรลิง” (ยอหร์น 17:12)

พระเยซสูทรงเสบียไปแคส่คนเดบียวในสลิบสองคนนมัตั้นขณะอยสูส่บนแผส่นดลินโลก และคนเดบียวนมัตั้นทบีที่พระองคร์ทรง
เสบียไปถสูกชบีตั้ใหด้เหอ็นชมัดเจนวส่าเปป็น “บยุตรของความพลินาศ” เขาไมส่เพบียงถสูกชบีตั้ใหด้เหอ็นเทส่านมัตั้น แตส่เหตยุผลทบีที่คนเดบียวนมัตั้น
เสบียไปกอ็ถสูกใหด้ไวด้อยส่างชมัดเจน: “เพสที่อขด้อพระคมัมภบีรร์นมัตั้นจะถสูกทสาใหด้สสาเรอ็จจรลิง!” จสาไวด้วส่า- “พระเจด้าทรงทราบ
กลิจการทมัตั้งสลิตั้นของพระองคร์ตมัตั้งแตส่แรกสรด้างโลกมาแลด้ว” เราตด้องยอมใหด้พระคมัมภบีรร์บอกเราวส่าพระเยซสูตรมัสถซงผสูด้ใด
เมสที่อพระองคร์ตรมัสวส่า “ขด้าพระองคร์ไดด้รมักษาไวด้ทยุกคนยกเวด้นผสูด้เดบียว” ผสูด้เดบียวนมัตั้นคสอใคร?

ยอหร์น 6:70: “พระเยซสูตรมัสตอบพวกเขาวส่า “เราไดด้เลสอกพวกทส่านสลิบสองคนแลด้วมลิใชส่หรสอ และคนหนซที่ง
ในพวกทส่านเปป็นมารรด้าย (a devil มารรด้ายตนหนซที่ง)” เหลส่าผสูด้รสูด้ภาษากรบีกทบีที่มบีชสที่อเสบียงบอกเราวส่าไมส่ควรมบีคสาวส่า 
“a” (ตนหนซที่ง) อยสูส่หนด้า “devil” สลิที่งทบีที่พระเยซสูตรมัสจรลิง ๆ แกส่สลิบสองคนนมัตั้นกอ็คสอ “คนหนซที่งในพวกทส่านเปป็นมาร
รด้าย” ไมส่ใชส่มารรด้ายตนหนซที่ง แตส่จรลิง ๆ แลด้วคสอ มารรด้ายหนซที่งเดบียวผสูด้นมัตั้น มบีปฟีศาจและเหลส่าวลิญญาณชมัที่วหลายลด้าน
ตน แตส่มบีมารรด้ายผสูด้เดบียวเทส่านมัตั้น-และพระเยซสูทรงมบีมารรด้ายผสูด้นมัตั้นอยสูส่ทส่ามกลางสลิบสองคนทบีที่ถสูกเลสอกนมัตั้น

ไมส่มบีความจสาเปป็นเลยทบีที่จะถามวส่า “พระเยซสูครลิสตร์ไดด้ทรงเลสอกมารรด้ายตนหนซที่งในทส่ามกลางกลยุส่มสาวก
ของพระองคร์จรลิง ๆ หรสอ?”-เพราะวส่าในพระคสาขด้อนมัตั้นทบีที่เพลิที่งถสูกยกมาพระเยซสูเองทรงบอกเราวส่าพระองคร์ไดด้ทรง
เลสอกมารรด้ายตนหนซที่ง แนส่นอนวส่าเราทราบวส่าพระองคร์กสาลมังพสูดถซงยสูดาส อลิสคารลิโอท เพราะวส่าจากสลิบสองคนนมัตั้น
พระองคร์ทรงเสบียไปแคส่ยสูดาส แนส่นอนทบีที่สยุดวส่ายสูดาสคสอพญามารในเนสตั้อหนมัง และผสูด้ใดทบีที่จะแยกแยะพระคมัมภบีรร์
อยส่างถสูกตด้องแทนทบีที่จะพยายามพลิสสูจนร์หลมักคสาสอนประจสานลิกายบางอยส่างกอ็สามารถมองเหอ็นขด้อเทอ็จจรลิงนบีตั้ไดด้อยส่าง
ชมัดเจน

คยุณสามารถคด้นดสูพระคมัมภบีรร์ตมัตั้งแตส่มมัทธลิวจนถซงวลิวรณร์ ทบีละขด้อ ทบีละคสา และคยุณจะพบวส่าไมส่มบีทบีที่อสที่นอบีกทบีที่
พระเยซสูทรงเรบียกมนยุษยร์คนใดวส่ามารรด้ายตนหนซที่ง พระองคร์ตรมัสถซงผสูด้คนวส่าแสดงออกถซงวลิญญาณของพญามาร
(เชส่นเดบียวกมับคนบาปทยุกคน)-แตส่พระเยซสูไมส่เคยกลส่าวเชส่นนมัตั้นเกบีที่ยวกมับบยุคคลใดเลยนอกจากยสูดาส อลิสคารลิโอท 
พระองคร์ทรงแยกประเภทผสูด้คนวส่าเปป็นพวกแพะ พวกแกะ บยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้า หรสอบยุตรทมัตั้งหลายของพญา
มาร-แตส่ไมส่เคยเปป็นมารรด้ายตนหนซที่งเลย

ยอหร์น 13 บมันทซกเหตยุการณร์ตอนทบีที่พระเยซสูทรงลด้างเทด้าของพวกสาวก พระองคร์ตรมัสวส่า “ผสูด้ทบีที่อาบนตั้สาแลด้ว
ไมส่จสาเปป็นตด้องถสูกชสาระยกเวด้นทบีที่จะลด้างเทด้าของเขาเทส่านมัตั้น เพราะสะอาดหมดทมัตั้งตมัวแลด้ว และพวกทส่านกอ็สะอาด
แลด้ว แตส่ไมส่ใชส่ทยุกคน” เพราะพระองคร์ทรงทราบวส่า ใครจะทรยศพระองคร์ เหตยุฉะนมัตั้นพระองคร์จซงตรมัสวส่า “ทส่านทมัตั้ง
หลายไมส่สะอาดทยุกคน” (ยอหร์น 13:10,11) 



ตมัตั้งแตส่ชมัที่วขณะนมัตั้นทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงเลสอกสลิบสองคนนมัตั้น พระเยซสูทรงทราบวส่ายสูดาสไมส่สะอาด เขาเปป็น
มารรด้ายตนหนซที่งเมสที่อเขาถสูกเลสอก และเขายมังคงเปป็นมารรด้ายตนหนซที่งตส่อไปจนสลิตั้นสยุดการรมับใชด้ปวงชนของพระเยซสู 
เขาปลลิดชบีวลิตฝป่ายรส่างกายของตมัวเองและกลมับไปยมังทบีที่ของเขาเอง ดมังทบีที่เราจะเหอ็นตส่อไปในการศซกษาคด้นควด้าของ
เรา

ยอหร์น 13:11 บอกเราอยส่างชมัดเจนวส่าพระเยซสูทรงทราบวส่าผสูด้ใดจะทรยศพระองคร์ มมัทธลิวเสรลิมราย
ละเอบียดเพลิที่มเตลิมเขด้าไป: “และขณะทบีที่พวกเขารมับประทานกมันอยสูส่ พระองคร์ตรมัสวส่า “เรากลส่าวความจรลิงแกส่ทส่านทมัตั้ง
หลายวส่า คนหนซที่งในพวกทส่านจะทรยศเรา” และพวกเขาโศกเศรด้ายลิที่งนมัก และทยุกคนในพวกเขาเรลิที่มทสูลพระองคร์วส่า
“พระองคร์เจด้าขด้า คสอขด้าพระองคร์หรสอ” และพระองคร์ทรงตอบและตรมัสวส่า “ผสูด้ทบีที่เอามสอของตนจยุส่มลงในชาม
เดบียวกมันกมับเรา ผสูด้นมัตั้นแหละจะทรยศเรา บยุตรมนยุษยร์จะเสดอ็จไปตามทบีที่มบีเขบียนไวด้แลด้ววส่าดด้วยพระองคร์นมัตั้น แตส่วลิบมัตลิ
แกส่คนนมัตั้นทบีที่ทรยศบยุตรมนยุษยร์ จะเปป็นการดบีสสาหรมับคนนมัตั้น ถด้าเขามลิไดด้บมังเกลิดมาเลย” แลด้วยสูดาส ผสูด้ซซที่งไดด้ทรยศ
พระองคร์ ตอบและทสูลวส่า “อาจารยร์เจด้าขด้า คสอขด้าพระองคร์หรสอ” พระองคร์ตรมัสกมับเขาวส่า “ทส่านพสูดเองแลด้วนบีที่””
(มธ. 26:21-25)

พระคมัมภบีรร์สอนอยส่างชมัดเจนวส่ามมันถสูกกสาหนดไวด้ลส่วงหนด้าแลด้วโดยพระเจด้าทบีที่พระเยซสูควรเสดอ็จเขด้ามาใน
โลกและชสาระหนบีตั้บาปนมัตั้น รายละเอบียดปลบีกยส่อยทยุกอยส่างแหส่งแผนการของพระเจด้าไดด้ถสูกกสาหนดไวด้แลด้ว ถสูกทสา
เปป็นพลิมพร์เขบียวและถสูกเหอ็นพด้องตรงกมันโดยพระบลิดา พระบยุตร และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ ขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่วส่าพระเยซสู
จะทรงถสูกทรยศโดยคนหนซที่งในสลิบสองคนนมัตั้น-ผสูด้หนซที่งทบีที่พระองคร์ทรงเลสอกไวด้-อยสูส่ในพลิมพร์เขบียวนมัตั้นแลด้ว

พระเยซสูทรงเลสอกสลิบสองคน และคนหนซที่งในพวกเขาเปป็นมารรด้าย เนสที่องจากพระเยซสูทรงเปป็นความจรลิง
และซาตานเปป็นผสูด้มยุสา เนสที่องจากพระเยซสูทรงเปป็นความชอบธรรมและซาตานเปป็นความไมส่ชอบธรรม เนสที่องจาก
พระเยซสูทรงสมัตยร์จรลิงเตอ็มรด้อยตส่อพระบลิดา เราจซงคาดหมายไดด้วส่าพระครลิสตร์ตมัวปลอมนมัตั้นจะตรงขด้ามกมับพระองคร์
อยส่างสลิตั้นเชลิง ยสูดาสคสอมารรด้ายนมัตั้น และเขาไดด้ทรยศพระเยซสูเจด้า ผสูด้ทรงเปป็นความจรลิงนมัตั้น ประตสูนมัตั้น ทางนมัตั้น ชบีวลิต
นมัตั้น-ใชส่แลด้ว ความรอด!

หลมังจากวมันเพอ็นเทคอสตร์นมัตั้น พวกสาวกกอ็มาประชยุมกมันและจมับสลากเพสที่อเลสอกคนหนซที่งมาแทนทบีที่ยสูดาส 
พวกเขาอธลิษฐานวส่า “...พระองคร์เจด้าขด้า ผสูด้ทรงทราบใจทมัตั้งหลายของมนยุษยร์ทยุกคน ขอทรงสสาแดงวส่าในสองคนนบีตั้
พระองคร์ทรงเลสอกคนไหน เพสที่อเขาจะรมับสส่วนในการรมับใชด้นบีตั้ และตสาแหนส่งอมัครทสูต ซซที่งโดยการละเมลิดนมัตั้นยสูดาสไดด้
หลงไปจากตสาแหนส่งอมัครทสูต เพสที่อเขาจะไปยมังสถานทบีที่ของเขาเอง” (กลิจการ 1:24,25)

ผมอยากชบีตั้ใหด้เหอ็นสองสลิที่งในขด้อพระคสาตอนนบีตั้: 
1.ยสูดาสไดด้หลส่นไป-แตส่ไมส่ใชส่จากพระคยุณ เขาหลส่นไปจากงานรมับใชด้นมัตั้น-จากตสาแหนส่งอมัครทสูต เรารสูด้วส่าชาย

หรสอหญลิงคนใดกอ็เปป็นผสูด้รมับใชด้หรสออมัครทสูตไดด้และไมส่จสาเปป็นตด้องบมังเกลิดใหมส่แลด้ว! ยสูดาส อลิสคารลิโอทไมส่เคยรมับความ
รอดเลย…เขาไมส่เคยเปป็นลสูกคนหนซที่งของพระเจด้าเลย เขาไมส่เคยถสูกปกคลยุมโดยพระโลหลิตเลย พระเยซสูทรงเลสอก
เขา ตามทบีที่ถสูกกลส่าวไวด้อยส่างชมัดเจนและไมส่มบีทางเขด้าใจผลิดไปไดด้ในยอหร์น 17:12 วส่า “เพสที่อขด้อพระคมัมภบีรร์นมัตั้นจะถสูก
ทสาใหด้สสาเรอ็จจรลิง”  ยสูดาสเปป็นผสูด้หลงหาย เขาหลส่นจากตสาแหนส่งอมัครทสูตเพราะวส่ามมันอยสูส่ในแผนการของพระเจด้า 
“เพสที่อขด้อพระคมัมภบีรร์นมัตั้นจะถสูกทสาใหด้สสาเรอ็จจรลิง”



ทสาไมพระเจด้าถซงทรงมบีแผนการนบีตั้ ไมส่ใชส่ธยุระกงการอะไรของผมเลย และถด้าคยุณมบีปปัญญา คยุณกอ็จะยอมรมับ
มมันในจลิตวลิญญาณเดบียวกมัน มมันไมส่ใชส่ธยุระกงการอะไรของเรา มมันเปป็นธยุระกงการของพระเจด้า ทสาไมยสูดาสถซงเปป็น
พญามารในเนสตั้อหนมังเปป็นธยุระของพระเจด้า เขาไมส่เคยเปป็นผสูด้เชสที่อคนหนซที่งทบีที่บมังเกลิดใหมส่แลด้วเหมสอนเปโตร ยากอบ 
ยอหร์น มมัทธลิว ลสูกา เปาโล และคนอสที่น ๆ

ยสูดาสหลส่นไป “โดยการละเมลิด” จากงานรมับใชด้นมัตั้นและจากตสาแหนส่งอมัครทสูตของตน-และการละเมลิดของ
เขาคสอ การทรยศพระเยซสู เขาขายองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าใหด้แกส่พวกมหาปยุโรหลิต-เหลส่าผสูด้นสาทางศาสนาทบีที่เปป็นพวกศมัตรสู
ของพระเจด้า-แลกกมับเงลินสามสลิบเหรบียญ (ราคาของทาสคนหนซที่ง)! เขาหลส่นไปจากตสาแหนส่งของเขา เขาทรยศพระ
เยซสูเจด้า แตส่สลิที่งทบีที่มบีนมัยสสาคมัญเหลสอเกลินเกบีที่ยวกมับกลิจการ 1:25 กอ็คสอคสากลส่าวสยุดทด้ายในพระคสาขด้อนบีตั้: “...เพสที่อเขา (ยสู
ดาส) จะไปยมังสถานทบีที่ของเขาเอง”

2.ยสูดาสไดด้กลมับไปยมังทบีที่อยสูส่ของเขา-พระคมัมภบีรร์กลส่าววส่า “สถานทบีที่ของเขาเอง” ดมังนมัตั้นเราจซงทราบวส่ายสูดาส
อลิสคารลิโอท (ซซที่งเรบียกไดด้วส่าอยสูส่ในกลยุส่มสาวก) มบีหด้องขมังพลิเศษ เขาเคยอยสูส่ทบีที่นมัที่นมากส่อนแลด้ว เขาไดด้จากสถานทบีที่พลิเศษ
นมัตั้นมา รมับกายหนซที่ง และอยสูส่ทบีที่นมัที่นตอนทบีที่พระเยซสูทรงเลสอกสาวกสลิบสองคนนมัตั้น ยสูดาสรมับตสาแหนส่งของตนในกลยุส่ม
สาวกนมัตั้นเพสที่อทสาภารกลิจของตนใหด้สสาเรอ็จในแผนการและรายการของพระเจด้า เขาสวมบทบาทนมัตั้นทบีที่พระเจด้าทรง
กสาหนดไวด้ในเรลิที่มแรกนมัตั้น และจากนมัตั้นกอ็กลมับไปยมังสถานทบีที่ของเขาเอง! คสากลส่าวเชส่นนมัตั้นไมส่ไดด้ถสูกกลส่าวเกบีที่ยวกมับ
บยุคคลใดเลยทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยสูส่-ยกเวด้นยสูดาส อลิสคารลิโอท

แนส่นอนวส่านรกไมส่ใชส่สถานทบีที่ของเขา นรกเปป็นสถานทบีที่แหส่งทบีที่อยสูส่ของเหลส่าวลิญญาณชมัที่วและคนบาปทมัตั้ง
หลาย แตส่ไมส่อาจกลส่าวไดด้วส่ามมันเปป็นของยสูดาส อลิสคารลิโอทโดยเฉพาะ ผมแนส่ใจวส่าคยุกทบีที่เขาถสูกขมังไวด้อยสูส่ตอนนบีตั้อยสูส่ใน
นรก-แตส่นรกไมส่ไดด้เปป็นของยสูดาสแตส่เพบียงผสูด้เดบียว…เขามบีสถานทบีที่พลิเศษ สส่วนตมัวแลด้วผมเชสที่อวส่าวลิญญาณของยสูดาส
เคยเขด้าสลิงในรส่างกายบนแผส่นดลินโลกนบีตั้มากส่อนแลด้ว-ในตมัวนลิมโรด ฟาโรหร์ และคนอสที่น ๆ แตส่เมสที่อเขามาในบทบาท
ของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ นมัที่นจะเปป็นการปรากฏตมัวครมัตั้งสยุดทด้ายของเขาบนแผส่นดลินโลก

แคส่อบีกสลิที่งเดบียวเกบีที่ยวกมับยสูดาสกส่อนเราไปเรสที่องอสที่นแลด้ว: หกวมันกส่อนเทศกาลปปัสกา พระเยซสูทรงไปเยสอ
นบด้านเบธานบี (อมันเปป็นทบีที่ซซที่งลาซารมัสถสูกทสาใหด้เปป็นขซตั้นจากตาย) และพวกเขาทสาการเลบีตั้ยงอาหารเยอ็นใหด้พระองคร์ 
มารธาไดด้ปรนนลิบมัตลิ ลาซารมัสกอ็อยสูส่ทบีที่นมัที่นดด้วยและนมัที่งทบีที่โตต๊ะนมัตั้นกมับพระเยซสู ทบีที่มสตั้อเยอ็นนบีตั้ มารบียร์เอานตั้สามมันหอมราคาแพง
มากหนซที่งปอนดร์มาซซที่งนางชโลมพระบาทของพระเยซสูดด้วยนตั้สามมันหอมนมัตั้น และเชอ็ดพระบาทของพระองคร์ดด้วยผม
ของนาง กลลิที่นหอมของนตั้สามมันหอมนมัตั้นอบอวลไปทมัที่วหด้อง และสาวกคนหนซที่ง-ยสูดาส อลิสคารลิโอท… “ซซที่งควรทรยศ
พระองคร์”-ไดด้ถามคสาถามหนซที่งกมับพระเยซสู ซซที่งดสูเผลิน ๆ แลด้ว ดสูเหมสอนเหมาะเจาะกมับเวลา มบีปปัญญาและนส่าชมเชย
มาก ๆ เขาถามวส่า “ทสาไมไมส่เอานตั้สามมันหอมนบีตั้ไปขายเปป็นเงลินสามรด้อยเดนารลิอมัน และแจกใหด้แกส่คนยากจน
เลส่า?” (สามรด้อยเดนารลิอมันคงจะเทส่ากมับมากกวส่าหด้าสลิบดอลลารร์ในเงลินของเราวมันนบีตั้) ใชส่ครมับ นมัที่นดสูเหมสอนเปป็น
คสาถามทบีที่ยอดเยบีที่ยม: ทสาไมพระเยซสูถซงยอมใหด้นตั้สามมันหอมมสูลคส่ามากกวส่าหด้าสลิบดอลลารร์ถสูกเทมาบนพระองคร์ใน
คราวเดบียว? ทสาไมไมส่เอาเงลินหด้าสลิบดอลลารร์นมัตั้นไปใหด้คนยากจนเลส่า?

แตส่พระเยซสูทรงทราบใจของยสูดาส: “(ยสูดาส) กลส่าวอยส่างนบีตั้ มลิใชส่เพราะเขาเอาใจใสส่คนยากจน แตส่เพราะ
เขาเปป็นขโมย และมบียส่ามนมัตั้น และไดด้ถสอสลิที่งทบีที่ถสูกใสส่ไวด้ในยส่ามนมัตั้น” ยสูดาสไมส่ไดด้สนพวกคนจนเลย แตส่เขาเปป็นขโมย 



และเขาอยากไดด้เงลินทบีที่ถสูกใสส่ไวด้ในยส่ามนมัตั้นเพสที่อทบีที่เขาจะขโมยมมันไดด้ พระเยซสูตรมัสแกส่เขาวส่า “ปลส่อยเธอไปเถลิด เธอ
รมักษาสลิที่งนบีตั้ไวด้เพสที่อแสดงถซงวมันแหส่งการฝปังศพของเรา เพราะวส่าทส่านทมัตั้งหลายมบีคนยากจนอยสูส่กมับทส่านทมัตั้งหลายเสมอ 
แตส่ทส่านทมัตั้งหลายไมส่มบีเราเสมอไป” (อส่านยอหร์น 12:1-8 สสาหรมับบมันทซกเหตยุการณร์ทมัตั้งหมด)

ขอใหด้ผมสรยุปยส่อสลิที่งทบีที่ผมไดด้กลส่าวไปแลด้ว เพสที่อทบีที่คยุณจะสามารถเหอ็นไดด้อยส่างชมัดเจนวส่าคนแหส่งการบาปนมัตั้น 
(ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้น) จะเปป็นวลิญญาณของยสูดาส อลิสคารลิโอทในเนสตั้อหนมัง ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์นมัตั้นจะเปป็น
พญามารเองทบีที่เดลินอยสูส่บนโลกในฐานะมนยุษยร์คนหนซที่ง!

พระเยซสูตรมัสวส่า “จากคนเหลส่านมัตั้นทบีที่พระองคร์ไดด้ประทานแกส่ขด้าพระองคร์ ขด้าพระองคร์ไดด้เสบียไปเพบียงผสูด้
เดบียว… เพสที่อขด้อพระคมัมภบีรร์นมัตั้นจะถสูกทสาใหด้สสาเรอ็จจรลิง” (พระองคร์ทรงเสบียยสูดาสไป) 

พระเยซสูตรมัสวส่า “เราไดด้เลสอกพวกทส่านสลิบสองคน และคนหนซที่งในพวกทส่านเปป็นมารรด้าย” (พระองคร์
กสาลมังตรมัสถซงยสูดาส อลิสคารลิโอท)

เมสที่อพระเยซสูทรงนมัที่งรมับประทานอาหารมสตั้อสยุดทด้ายนมัตั้น พระองคร์ตรมัสวส่า “บยุตรมนยุษยร์จะเสดอ็จไป ตามทบีที่
ทรงกสาหนดไวด้แลด้ว แตส่วลิบมัตลิจงมบีแกส่ผสูด้นมัตั้นทบีที่ทรยศบยุตรมนยุษยร์!” จากนมัตั้นพระองคร์ทรงใหด้อาหารชลิตั้นหนซที่งแกส่ยสูดาสและ
ชบีตั้ตมัวเขาวส่าเปป็นผสูด้ทรยศนมัตั้น ยสูดาสออกไปในยามคที่สาคสนทมันทบีและขายองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเปป็นเงลินสามสลิบเหรบียญ

พวกสาวกเรลิที่มเลสอกคนหนซที่งเพสที่อแทนทบีที่ยสูดาส พระคมัมภบีรร์บอกเราวส่ายสูดาสหลส่นไปจากงานรมับใชด้นมัตั้นและ
ตสาแหนส่งอมัครทสูต และ “ไปยมังสถานทบีที่ของเขาเอง” คสากลส่าวนบีตั้ไมส่เคยถสูกกลส่าวเกบีที่ยวกมับบยุคคลอสที่นใดเลยในพระ
วจนะของพระเจด้าทมัตั้งหมด ยสูดาสมบีหด้องขมังพลิเศษ เขาเคยอยสูส่ทบีที่นมัที่นมากส่อนแลด้ว เขาจากสถานทบีที่นมัตั้นมาและไดด้มายมัง
แผส่นดลินโลกนบีตั้-และบมัดนบีตั้เขาไดด้กลมับไป “ยมังสถานทบีที่ของเขาเอง” แลด้ว…และเขาจะมาอบีก โดยอยสูส่ในรส่างกายของ
ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้น

ยสูดาสเปป็นมารรด้าย ผสูด้ทรยศ ขโมย-และคสากลส่าวเหลส่านบีตั้ถสูกตรมัสเกบีที่ยวกมับเขาโดยพระเมษโปดกของ
พระเจด้า ผสูด้ทรงมองและทราบใจ เปป็นไปไดด้อยส่างยลิที่งทบีที่พวกสาวกไมส่ตรวจจมับสลิที่งใดทบีที่ผลิดปกตลิเลยเกบีที่ยวกมับยสูดาสเรสที่อย
มาจนถซงชมัที่วขณะสยุดทด้ายเหลส่านมัตั้นทบีที่พวกเขาอยสูส่ดด้วยกมัน แตส่พระเยซสูทรงทราบมาตมัตั้งแตส่ตด้นวส่าพระองคร์ทรงมบีพญา
มารในกลยุส่มสาวกของพระองคร์

พระเยซสูตรมัสแกส่พวกยลิวเหลส่านมัตั้นวส่า “เราไดด้มาในพระนามพระบลิดาของเรา และทส่านทมัตั้งหลายไมส่รมับเรา 
ถด้าผสูด้อสที่นจะมาในนามของเขาเอง ทส่านทมัตั้งหลายกอ็จะรมับผสูด้นมัตั้น” (ยอหร์น 5:43) พระเยซสูกสาลมังตรมัสในทบีที่นบีตั้เกบีที่ยวกมับ
พระเมสสลิยาหร์ตมัวปลอมนมัตั้น (พระครลิสตร์ปลอมนมัตั้น, คนแหส่งการบาปนมัตั้น, บยุตรแหส่งความพลินาศ) ผสูด้ซซที่งจะมาทมันทบี
หลมังจากการรมับขซตั้น

ขด้อ 4: “ผสูด้ซซที่งตส่อตด้านและยกตมัวเองขซตั้นเหนสอสลิที่งสารพมัดทบีที่ไดด้ชสที่อวส่าเปป็นพระเจด้า หรสอทบีที่ไดด้รมับการนมมัสการ 
แลด้วเพสที่อมมัน เหมสอนอยส่างพระเจด้า จะนมัที่งในพระวลิหารของพระเจด้า โดยสสาแดงตมัวเองวส่ามมันเปป็นพระเจด้า”

ขอใหด้ผมชบีตั้ใหด้เหอ็นกส่อนอสที่นเลยวส่าเหตยุการณร์ทบีที่เปาโลพรรณนาถซงตรงนบีตั้ไมส่มบีทางเปป็นการรมับขซตั้นไดด้ พระ
วลิหารในกรยุงเยรสูซาเลอ็มจะไมส่ถสูกสรด้างใหมส่กส่อนการรมับขซตั้น ตอนทบีที่ผมไดด้ไปเยสอนกรยุงเยรสูซาเลอ็ม ผมไดด้เรบียนรสูด้วส่า
มมัสยลิดแหส่งโอมารร์ตมัตั้งอยสูส่ ณ เวลานบีตั้บนจยุดทบีที่พระวลิหารจะถสูกสรด้างขซตั้น พวกมยุสลลิมเปป็นเจด้าของพสตั้นทบีที่นมัตั้นอยสูส่ ในชส่วง
สงครามระหวส่างพวกอาหรมับกมับพวกยลิว พวกยลิวไดด้ผลมักดมันขซตั้นไปถซงจยุดทบีที่พระวลิหารของซาโลมอนเคยตมัตั้งอยสูส่และ



เปป็นทบีที่ซซที่งพระวลิหารหลมังใหมส่นมัตั้นจะถสูกสรด้างหลมังจากการรมับขซตั้น แตส่พวกเขาไมส่สามารถยซดพสตั้นทบีที่นมัตั้นไดด้เพราะวส่ามมัน
ยมังไมส่ถซงเวลา เมสที่อเวลาสยุกงอมเตอ็มทบีที่ พวกยลิวจะขมับไลส่พวกอาหรมับออกไปและยซดพสตั้นทบีที่จยุดนมัตั้นทบีที่อมับราฮมัมเคยจะ
ถวายอลิสอมัคเปป็นเครสที่องบสูชาและเปป็นทบีที่ซซที่งพระวลิหารของซาโลมอนไดด้ถสูกสรด้าง-พสตั้นทบีที่ศมักดลิธสลิทธลิธนมัตั้นทบีที่พระเจด้าเคย
พบปะกมับประชากรของพระองคร์ในสมมัยพมันธสมัญญาเดลิม

วมันขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าไมส่ใชส่การรมับขซตั้น วมันนมัตั้นทบีที่เปาโลกสาลมังพรรณนาถซงตรงนบีตั้ไมส่ใชส่การรมับขซตั้น เปาโล
กสาลมังพสูดถซงวมันนมัตั้นเมสที่อองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะเสดอ็จมาพรด้อมกมับเหลส่าวลิสยุทธลิชนของพระองคร์ในความกรลิตั้วและการ
พลิพากษาอมันรด้อนแรงทบีที่มาสสูส่เหลส่าคนชมัที่ว เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาเชส่นนมัตั้น ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์นมัตั้นกอ็จะอยสูส่ ณ จยุด
สสูงสยุดแหส่งอสานาจและสงส่าราศบีของเขา เขาจะยกตมัวขซตั้นเหนสอสารพมัดทบีที่ถสูกเรบียกวส่าพระเจด้า เขาจะยกตตมัวขซตั้นเหนสอ
สารพมัดทบีที่ถสูกกราบไหวด้นมมัสการ จงสมังเกตคสากลส่าวนมัตั้นในสส่วนทด้ายของพระคสาขด้อนบีตั้: เขาจะนมัที่งในพระวลิหารโดย
ประกาศแกส่ชาวโลกวส่าเขาเปป็นพระเจด้า!

คนแหส่งการบาปผสูด้นบีตั้จะกลส่าวคสาปราศรมัยใหญส่โตทางโทรทมัศนร์ ไมส่กบีที่เดสอนกส่อน โทรทมัศนร์ทมัที่วทวบีปแอตแลน
ตลิคเปป็นสลิที่งทบีที่เปป็นไปไมส่ไดด้ยกเวด้นโดยฟปิลร์ม แตส่วมันนบีตั้เทลสตารร์ทสาใหด้มมันเปป็นไปไดด้สสาหรมับคน ๆ หนซที่งทบีที่จะพสูดในกรยุง
ลอนดอน (หรสอสถานทบีที่แหส่งใดขด้ามมหาสมยุทรนมัตั้นทบีที่สลิที่งอสานวยความสะดวกทางโทรทมัศนร์มบีอยสูส่พรด้อม) และถสูกมอง
เหอ็นไดด้ในสหรมัฐอเมรลิกา มบีแหลส่งขส่าวนส่าเชสที่อถสอกลส่าวไวด้วส่า กรยุงเยรสูซาเลอ็มขณะนบีตั้กสาลมังอยสูส่ในขมัตั้นตอนของการ
กส่อสรด้างสถานบีโทรทมัศนร์ทบีที่ทรงพลมังมากทบีที่สยุดบนพสตั้นพลิภพ-และ แนส่นอนวส่าความเคลสที่อนไหวนบีตั้อยสูส่ในแผนการของ
พระเจด้าอยส่างแนส่นอน เพราะวส่าปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้นจะปรากฏตมัวทางโทรทมัศนร์ เพสที่อทบีที่คนทมัตั้งโลกจะมอง
เหอ็นเขาไดด้ เขาจะดซงไฟลงมาจากสวรรคร์ทส่ามกลางสายตาของผสูด้คน (วว. 13) และเขาจะหลอกลวงชนชาตลิทมัตั้ง
หลายแหส่งแผส่นดลินโลกดด้วยการอมัศจรรยร์ตส่าง ๆ ของเขา เขาจะแสดงตมัวแกส่คนทมัตั้งโลกและจะประกาศวส่าเขาเปป็น
พระเจด้าผสูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ!

เนสที่องจากการออกไปจากความจรลิงนมัตั้นจะอยสูส่ ณ จยุดสสูงสยุดของมมัน ณ เวลานมัตั้น คนทมัตั้งโลก (ยกเวด้นคน
เหลส่านมัตั้นทบีที่เชสที่อคสาเทศนาของ 144,000 คนนมัตั้น) จะกลายเปป็นพวกนมับถสอรสูปเคารพ พวกเขาจะกด้มกราบและ
นมมัสการปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์นมัตั้นและรสูปจสาลองนมัตั้นทบีที่จะถสูกตมัตั้งขซตั้นถวายแกส่คนแหส่งการบาปผสูด้นบีตั้ ปฏลิปปักษร์ตส่อพระ
ครลิสตร์จะประกาศวส่าเขาเปป็นพระเจด้าและจะตมัตั้งตมัวขซตั้นเหนสอสารพมัดทบีที่ถสูกเรบียกวส่าพระเจด้า จงสมังเกตถด้อยคสาของ
เปาโลใน 1 โครลินธร์ 8:5: “ดด้วยวส่าถซงแมด้วส่าจะมบีสลิที่งตส่าง ๆ ทบีที่ถสูกเรบียกวส่า “พระ” ไมส่วส่าในสวรรคร์หรสอในแผส่นดลินโลก
(กอ็เปป็นเหมสอนมบีพระมากและเจด้านายมาก)”

เมสที่อเหตยุการณร์นบีตั้เกลิดขซตั้น คนแหส่งการบาปผสูด้นมัตั้นจะนสาการกบฏตส่อสสูด้ศาสนาทมัตั้งปวง เขาจะลด้มเลลิกศาสนาทบีที่
มบีอยสูส่ในทยุกรสูปแบบ โดยทสาใหด้ตมัวเขาเองเปป็นผสูด้เดบียวเทส่านมัตั้นทบีที่จะถสูกกราบไหวด้บสูชาโดยมนยุษยชาตลิ-และคนเหลส่านมัตั้น
ทบีที่ไมส่ยอมกราบไหวด้เขากอ็จะถสูกฆส่าตาย! คนมากมายจะซส่อนตมัวและจะอาศมัยอยสูส่ในภสูเขาและในซอกหลิน แตส่ทยุกคนทบีที่
ถสูกพบตมัวจะถสูกกสาจมัดทลิตั้งหากพวกเขาไมส่ยอมกราบไหวด้ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์และรมับเครสที่องหมายของเขา อส่าน
วลิวรณร์ 13

ถด้อยคสาเปปิดของขด้อ 4 “ผสูด้ซซที่งตส่อตด้าน” ในภาษากรบีกอส่านวส่า “ผสูด้ขมัดขวางนมัตั้น” (จงสมังเกต 1 เธสะโลนลิกา 
2:18)  ซาตานเปป็นผสูด้ขมัดขวางสลิที่งสารพมัดทบีที่ตามทางของพระเจด้า และบยุคคลผสูด้นบีตั้ ตามทบีที่ผมชบีตั้ใหด้เหอ็นแลด้ว เปป็นซาตาน



ในเนสตั้อหนมัง-ศมัตรสูตมัวฉกาจของพระเจด้า ปฏลิปปักษร์ผสูด้นมัตั้นของพระเจด้าและของมนยุษยชาตลิ
นมับตมัตั้งแตส่วมันนมัตั้นทบีที่พระเจด้าทรงทลิตั้งลสูซบีเฟอรร์ออกจากสวรรคร์ (อสค. 28; อสย. 14; ลสูกา 10:18) ซาตานกอ็

ทสางานอยสูส่ตลอดและวางแผนโคส่นลด้มพระเจด้าและยซดตสาแหนส่งของพระองคร์ ในรส่างกายของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์
ผสูด้นมัตั้น ซาตานจะทสาการโจมตบีครมัตั้งสยุดทด้ายของมมันตส่อพระเยโฮวาหร์พระเจด้าและประชากรของพระเจด้า แตส่ในทด้าย
ทบีที่สยุดแลด้ว ไฟจะลงมาจากพระเจด้าออกจากสวรรคร์และเผาผลาญกองทมัพเหลส่านมัตั้นของพญามาร และพญามารเอง
จะถสูกโยนลงไปในบซงไฟนมัตั้นโดยพระเยซสูครลิสตร์เจด้า อส่านวลิวรณร์ 19:20; 20:7-10

ดานลิเอลไดด้เหอ็นคนแหส่งการบาปผสูด้นบีตั้และพรรณนาถซงเขาวส่า: “และในตอนปลายแหส่งอาณาจมักรของพวก
เขา เมสที่อผสูด้ละเมลิดทมัตั้งหลายไดด้กระทสาเตอ็มขนาดแลด้ว กษมัตรลิยร์องคร์หนซที่งพระพมักตรร์ดยุรด้าย และมบีความเขด้าใจในเรสที่อง
ปรลิศนา จะยสนขซตั้น และอสานาจของทส่านจะใหญส่โตมาก แตส่มลิใชส่โดยอสานาจของทส่านเอง และทส่านจะทสาลายอยส่าง
นส่าประหลาดใจ และจะเจรลิญขซตั้น และปฏลิบมัตลิงาน และจะทสาลายคนทบีที่มบีกสาลมังมากและประชากรทบีที่บรลิสยุทธลิธนมัตั้น 
และโดยความฉลาดของทส่าน ทส่านจะกระทสาใหด้การลส่อลวงแพรส่หลายขซตั้นในมสอของทส่านดด้วย และทส่านจะพองตมัว
ในใจของทส่าน และโดยความสงบจะทสาลายคนมากมาย ทส่านจะลยุกขซตั้นตส่อสสูด้กมับจอมประมยุขแหส่งประมยุขทมัตั้งหลาย 
แตส่ทส่านจะถสูกหมักโดยปราศจากมสอ และนลิมลิตแหส่งเวลาเยอ็นและเวลาเชด้าซซที่งถสูกบอกเลส่านมัตั้นเปป็นความจรลิง ดมังนมัตั้น
ทส่านจงปปิดบมังนลิมลิตนมัตั้นไวด้เถลิด เพราะเปป็นเรสที่องของอบีกหลายวมันขด้างหนด้า” และขด้าพเจด้าดานลิเอลกอ็อส่อนเพลบีย และ
นอนเจอ็บอยสูส่หลายวมัน ภายหลมังขด้าพเจด้ากอ็ลยุกขซตั้น และปฏลิบมัตลิราชการของกษมัตรลิยร์ และขด้าพเจด้ากอ็งงงมันกมับนลิมลิตนมัตั้น 
และไมส่มบีใครเขด้าใจนลิมลิตนมัตั้นเลย” (ดนล. 8:23-27)

“และกษมัตรลิยร์จะกระทสาตามความพอใจของเขา และเขาจะยกตนเองขซตั้น และพองตมัวขซตั้นเหนสอพระทยุก
องคร์ และจะพสูดหลายสลิที่งทบีที่นส่ามหมัศจรรยร์ตส่อสสูด้พระเจด้าแหส่งพระทมัตั้งหลาย และจะเจรลิญจนพระพลิโรธจะสสาเรอ็จ 
เพราะสลิที่งทบีที่ถสูกกสาหนดไวด้นมัตั้นจะถสูกกระทสา และเขาจะไมส่เหอ็นแกส่พระเจด้าแหส่งบรรพบยุรยุษของเขา หรสอความ
ปรารถนาของพวกผสูด้หญลิง หรสอเหอ็นแกส่พระองคร์ใดเลย เพราะเขาจะพองตมัวขซตั้นเหนสอทยุกสลิที่งทยุกอยส่าง” (ดนล. 
11:36,37)

ดานลิเอลสามารถเผชลิญหนด้ากมับเหลส่ากษมัตรลิยร์ ผสูด้ครอบครอง สลิงโต เตาไฟทบีที่รด้อนแรง-และเผชลิญหนด้ากมับสลิที่ง
เหลส่านมัตั้นไดด้โดยไมส่หวมัที่นเกรงเลย แตส่เมสที่อในนลิมลิตหนซที่งเขาไดด้เหอ็นปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์นมัตั้น เขากอ็เปป็นลม-และนอน
เจอ็บ “อยสูส่หลายวมัน” คนแหส่งการบาปผสูด้นบีตั้คงเปป็นสมัตวร์ประหลาดปฟีศาจตนหนซที่งอยส่างแนส่นอน! ผมมบีความสยุขเหลสอ
เกลินทบีที่ผมจะไมส่อยสูส่ทบีที่นบีที่เมสที่อเขาปรากฏตมัวและครอบครองในโลหลิต! ถด้าคยุณบมังเกลิดใหมส่แลด้ว คยุณกอ็จะไมส่อยสูส่ทบีที่นบีที่เหมสอน
กมัน-แตส่ถด้าคยุณไมส่ไดด้บมังเกลิดใหมส่ คยุณกอ็อาจอยสูส่ทบีที่นบีที่เพสที่อประสบกมับการสสาเรอ็จจรลิงของคสาพยากรณร์นบีตั้!

ขด้อ 5: “พวกทส่านจสาไมส่ไดด้หรสอวส่า เมสที่อขด้าพเจด้ายมังอยสูส่กมับพวกทส่าน ขด้าพเจด้าไดด้บอกสลิที่งเหลส่านบีตั้ใหด้แกส่พวก
ทส่านแลด้ว” 

ในถด้อยคสาเหลส่านบีตั้เรารสูด้สซกวส่าเปาโล ถซงแมด้จะอส่อนโยนในการตมักเตสอน กอ็กสาลมังตมักเตสอนเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสอง
เธสะโลนลิกาอยสูส่ดบี นบีที่เทส่ากมับเขากลส่าววส่า “พวกทส่านไมส่ควรตสที่นตระหนกงส่าย ๆ เชส่นนบีตั้เลย พวกทส่านไมส่ควรรสูด้สซกไมส่
สบายใจงส่าย ๆ ขนาดนมัตั้น” เขาเตสอนความจสาพวกเขาวส่าเขาไดด้สมัที่งสอนพวกเขาอยส่างชมัดเจนแลด้วเทส่าทบีที่เขาทสาไดด้
และแสดงใหด้เหอ็นชมัดเจนทบีที่สยุดแลด้ววส่าพวกเขาไมส่ควรหวมัที่นไหวเพราะหลมักคสาสอนเทอ็จ ซซที่งเขารสูด้วส่าจะถสูกแนะนสาโดย



เหลส่าศมัตรสูของเขาอยส่างแนส่นอน
ในกลิจการ 17 เราอส่านเกบีที่ยวกมับการกส่อตมัตั้งครลิสตจมักรนมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกา ขณะทบีที่เปาโล “ ไดด้ใหด้เหตยุผล

กมับพวกเขาจากในพระคมัมภบีรร์… และบางคนในพวกเขากอ็เชสที่อ และสมาคมกมับเปาโลและสลิลาส” อยส่างไรกอ็ตาม 
พวกยลิวบางคนกอ็เกลิดอลิจฉา และพวกเขาบยุกบด้านของยาโสนซซที่งเปป็นทบีที่ ๆ ครลิสตจมักรนมัตั้นถสูกกส่อตมัตั้ง และ “ฉยุดลากยา
โสนกมับพวกพบีที่นด้องบางคนไปหาพวกผสูด้ครอบครองเมสอง โดยรด้องวส่า “คนเหลส่านบีตั้ทบีที่ไดด้ทสาใหด้โลกกลมับหมัวกลมับหางกอ็
มาทบีที่นบีที่ดด้วย ผสูด้ซซที่งยาโสนตด้อนรมับแลด้ว และบรรดาคนเหลส่านบีตั้ไดด้ขมัดแยด้งกมับคสาสมัที่งทมัตั้งหลายของซบีซารร์ โดยกลส่าววส่ามบี
กษมัตรลิยร์อบีกองคร์หนซที่งทบีที่ชสที่อ เยซสู” และพวกเขารบกวนประชาชนและพวกผสูด้ครอบครองเมสอง เมสที่อคนเหลส่านมัตั้นไดด้ยลิน
สลิที่งเหลส่านบีตั้ และเมสที่อพวกเขาไดด้เรบียกประกมันตมัวยาโสนกมับคนอสที่น ๆ แลด้ว พวกเขากอ็ปลส่อยทส่านทมัตั้งสองไป และทมันทบี
ทมันใดพวกพบีที่นด้องไดด้สส่งเปาโลกมับสลิลาสไปยมังเมสองเบโรอา…” (กลิจการ 17:1-10)

บมัดนบีตั้เปาโลเตสอนความจสาครลิสตจมักรในเมสองเธสะโลนลิกาวส่าตอนทบีที่เขาอยสูส่กมับพวกเขา เขาไดด้เตสอนพวกเขา
แลด้วเกบีที่ยวกมับสลิที่งเหลส่านบีตั้ทบีที่จะเกลิดขซตั้น และไดด้สมัที่งสอนพวกเขาอยส่างเตอ็มทบีที่แลด้ว บส่อยครมัตั้งในทบีที่ประชยุมตส่าง ๆ ของผม 
ผมเคยพสูดวส่าผมไมส่เคยเขด้าใจเลยวส่าทสาไมความจรลิงดสูเหมสอนจะไมส่หยมัที่งลซกเขด้าสสูส่ความคลิดของผสูด้คน ผสูด้คนทบีที่ไปครลิสต
จมักรดสูเหมสอนพรด้อมทบีที่จะฟปังหลมักคสาสอนเทอ็จและพวกครสูสอนเทอ็จ แตส่ความจรลิงตด้องถสูกทวนซตั้สาแลด้วซตั้สาอบีกกส่อนทบีที่มมัน
จะฝปังลซกในใจ โดยอยสูส่ทบีที่นมัที่นเพสที่อจะชมักจสูงผสูด้เชสที่อคนนมัตั้นวส่ามมันเปป็นความจรลิงและเปป็นสลิที่งทบีที่เขาพซที่งพาไดด้จนถซงทบีที่สยุด
ปลาย!

ขด้อ 6: “และพวกทส่านกอ็รสูด้จมักผสูด้นมัตั้นทบีที่กสาลมังหนส่วงเหนบีที่ยวมมันไวด้ในขณะนบีตั้ เพสที่อมมันจะถสูกเปปิดเผยในเวลาของ
มมัน”

เปาโลเชสที่ออยส่างไมส่ตด้องสงสมัยวส่าเมสที่อเหลส่าครลิสเตบียนชาวเธสะโลนลิการะลซกถซงสลิที่งเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาไดด้บอกพวก
เขากส่อนหนด้านบีตั้แลด้วเกบีที่ยวกมับการรมับขซตั้นของครลิสตจมักรและการเปป็นขซตั้นจากตายของบรรดาคนทบีที่พวกเขารมักทบีที่ไดด้ลส่วง
หลมับไปแลด้วในพระเยซสู เมสที่อพวกเขาจสาไดด้ถซงคสาสอนของเขาเกบีที่ยวกมับการพลิพากษานมัตั้นทบีที่จะตกมาบนเหลส่าคน
อธรรมอยส่างแนส่นอน เมสที่อพวกเขาถสูกเตสอนความจสาเกบีที่ยวกมับสลิที่งเหลส่านมัตั้นซซที่งเขาไดด้บอกพวกเขาแลด้ววส่าจะมากส่อน
วมันอมันนส่ากลมัวนมัตั้นขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าอยส่างแนส่นอน เมสที่อนมัตั้นพวกเขากอ็จะเขด้าใจสลิที่งทบีที่กสาลมังเกลิดขซตั้นอยสูส่รอบตมัวพวก
เขา

ในภาษาประจสาวมันเปาโลกอ็คงกลส่าววส่า “บมัดนบีตั้พวกทส่านระลซกแลด้ววส่าขด้าพเจด้าไดด้บอกอะไรพวกทส่านตอนทบีที่
ขด้าพเจด้ายมังอยสูส่กมับพวกทส่าน เกบีที่ยวกมับการตส่อสสูด้สยุดทด้ายนมัตั้นซซที่งจะเกลิดขซตั้นระหวส่างอสานาจเหลส่านมัตั้นของพระเจด้ากมับ
อสานาจเหลส่านมัตั้นของความชมัที่วรด้ายกส่อนการเสดอ็จมาของพระเยซสูเจด้า พวกทส่านทราบเชส่นกมันวส่าสลิที่งใดยมังยมัตั้งไวด้ พวก
ทส่านจสาไดด้วส่าขด้าพเจด้าไดด้บอกอะไรพวกทส่านเกบีที่ยวกมับอสานาจหนซที่งทบีที่ทรงหนส่วงเหนบีที่ยวไวด้-และวส่าผสูด้ชมัที่วรด้ายนมัตั้นจะถสูก
เปปิดเผยเมสที่อถซงเวลาทบีที่กสาหนดไวด้”

คสากรบีกสสาหรมับ “หนส่วงเหนบีที่ยว” ในขด้อ 7 เปป็นคสาเพศชาย ซซที่งบส่งบอกถซงบยุคคลผสูด้หนซที่ง ตรงนบีตั้ในขด้อ 6 คสาทบีที่
ใชด้สสาหรมับ “หนส่วงเหนบีที่ยว” เปป็นคสาเพศกลาง-ซซที่งบส่งบอกถซงผสูด้ครอบครองหรสอผสูด้มบีอสานาจ เปาโลไดด้บอกเหลส่าผสูด้เชสที่อ
ทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาไปแลด้ววส่าพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงอยสูส่กมับพวกเขา…ไมส่เพบียงทรงอยสูส่ดด้วยกมับพวกเขา แตส่ทรง
สถลิตอยสูส่ภายในพวกเขาจรลิง ๆ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงนสาผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายและหนส่วงเหนบีที่ยวพลมังเหลส่านมัตั้นของ



ยมโลก เมสที่อครลิสตจมักรถสูกพาออกไปจากโลกนบีตั้ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธกอ็จะเสดอ็จออกไปพรด้อมกมับครลิสตจมักร และ
เมสที่อนมัตั้นโลกกอ็จะตกอยสูส่ในกสามสอของพญามาร จะไมส่มบีอสานาจทบีที่หนส่วงเหนบีที่ยวใด ๆ เพราะวส่าผสูด้เชสที่อทยุกคนจะถสูกพา
ออกไปแลด้ว และพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธจะทรงจากไปเชส่นกมัน ความชมัที่วรด้ายจะทส่วมเตอ็มแผส่นดลินโลก!

อยส่างไรกอ็ตาม ไมส่นานหลมังจากการรมับขซตั้น พระเจด้าจะทรงประทมับตรามลิชชมันนารบี 144,000 คนเพสที่อเผย
แพรส่ขส่าวประเสรลิฐแหส่งอาณาจมักรนมัตั้น-และหลายลด้านคนทบีที่ไมส่เคยไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐแหส่งพระคยุณกอ็จะไดด้ยลินคสา
ประกาศทบีที่วส่าอาณาจมักรนมัตั้นจะมาแลด้ว วส่ามมันจะถสูกสถาปนาบนแผส่นดลินโลกและพระเยซสูจะประทมับบนพระทบีที่นมัที่ง
ของดาวลิดในกรยุงเยรสูซาเลอ็ม เมสที่อนมัตั้นความรสูด้เกบีที่ยวกมับองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะปกคลยุมแผส่นดลินโลกดยุจนตั้สาทมัตั้งหลายปยุก
คลยุมทะเลอยสูส่ตอนนบีตั้ ทยุกคนทบีที่รมับขส่าวสารนบีตั้และยอมรมับกษมัตรลิยร์ผสูด้จะเสดอ็จมานมัตั้นกอ็จะไดด้รมับความรอด-มวลชน
มหาศาลทบีที่ไมส่มบีมนยุษยร์คนใดสามารถนมับไดด้ (วว. 7:9-17)

ขด้อ 6 ปปิดทด้ายดด้วยคสากลส่าวทบีที่วส่า “...เพสที่อมมันจะถสูกเปปิดเผยในเวลาของมมัน” คสาอส่านกรบีกมบีความชมัดเจน
มากกวส่า: “เพสที่อสยุดทด้ายแลด้วเขาจะถสูกเปปิดเผยในวาระของเขาเอง” บยุคคลทบีที่ไมส่ถสูกเอส่ยชสที่อผสูด้นบีตั้คสอ บยุคคลทบีที่นส่ากลมัวผสูด้
ซซที่งเราสามารถมองเหอ็นรสูปแบบของเขาไดด้ผส่านทางสส่วนนบีตั้ของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ของเรา ขณะทบีที่เราทสาการศซกษา
คด้นควด้าของเราตส่อไป เราจะเหอ็นวส่าสมัตวร์ประหลาดผสูด้นบีตั้มบีความโดดเดส่นมากขซตั้น ในความชมัที่วแบบพญามารและใน
อสานาจ

พระเจด้าไมส่ทรงกระทสากลิจของพระองคร์ในแบบมมัที่ว ๆ สส่งเดช “พระเจด้าทรงทราบกลิจการทมัตั้งสลิตั้นของ
พระองคร์ตมัตั้งแตส่แรกสรด้างโลกมาแลด้ว…” พระองคร์ทรงมบีแผนการหนซที่ง และลสาดมับของสลิที่งตส่าง ๆ ทบีที่ถสูกกสาหนดในขด้อ
พระคสาตอนนบีตั้ของเรากอ็อยสูส่ในจยุดประสงคร์และรายการของพระเจด้า คนนอกกฎหมายผสูด้นบีตั้จะถสูกหด้ามปรามโดยพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธจนถซงชมัที่วขณะทบีที่กสาหนดไวด้นมัตั้นเมสที่อเขาจะถสูกเผยตมัว เขาไมส่สามารถกด้าวเขด้าสสูส่อสานาจไดด้จนกวส่า 
“วาระของเขา” สยุกงอมเตอ็มทบีที่

ในปฐมกาล 3:15 พระเจด้าทรงสมัญญาไวด้เรสที่องเชสตั้อสายของหญลิงนมัตั้น ในกาลาเทบีย 4:4,5 พระสมัญญานมัตั้นไดด้
กลายเปป็นจรลิงแลด้ว: “เมสที่อเวลากสาหนดครบบรลิบสูรณร์นมัตั้นไดด้มาถซงแลด้ว พระเจด้ากอ็ทรงสส่งพระบยุตรของพระองคร์มา 
ประสสูตลิจากหญลิงคนหนซที่ง ทรงถสอกสาเนลิดใตด้พระราชบมัญญมัตลิ เพสที่อจะทรงไถส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่เคยอยสูส่ใตด้พระราช
บมัญญมัตลิ…” หลายรด้อยปฟีไดด้ผส่านไประหวส่างพระสมัญญานมัตั้นกมับการประสสูตลิของพระเยซสู-แตส่ทยุกอยส่างไดด้ทสางานตามพ
ระประสงคร์และรายการของพระเจด้า มมันจะเปป็นดมังนมัตั้นเชส่นกมันในกรณบีของพระครลิสตร์ตมัวปลอมนมัตั้น ในปฐมกาล 
3:15 พญามารถสูกบอกอยส่างชมัดเจนวส่าจะมบีความเปป็นศมัตรสูกมันระหวส่างเชสตั้อสายของมมันกมับเชสตั้อสายของหญลิงนมัตั้น-
ความเปป็นศมัตรสูแบบถซงตายระหวส่างบยุตรของซาตานกมับพระบยุตรของพระเจด้า ซาตานจะตด้องทสาใหด้สด้นเทด้าของเชสตั้อ
สายของหญลิงนมัตั้นฟกชตั้สา แตส่เชสตั้อสายของหญลิงนมัตั้นจะบดขยบีตั้หมัวของงสูนมัตั้น พลิมพร์เขบียวและรายการของพระเจด้าจะถสูก
ทสาใหด้สสาเรอ็จจรลิงตามตมัวอมักษร

ตอนทบีที่พระเยซสูทรงอยสูส่บนโลกนบีตั้พระองคร์ตรมัสแกส่พวกศมัตรสูของพระองคร์วส่า “นบีที่เปป็นเวลาของพวกทส่าน 
และเปป็นอสานาจแหส่งความมสด” (ลสูกา 22:53) เมสที่อพวกเขาจมับกยุมพระองคร์และนสาพระองคร์ไปเฆบีที่ยนตบี สวมมงกยุฎ
หนาม ถส่มนตั้สาลายรดและตรซงทบีที่กางเขน ดสูเหมสอนวส่าพระองคร์ทรงพส่ายแพด้อยส่างสลิตั้นเชลิงแลด้ว แตส่สามวมันถมัดมา เมสที่อ
เหลส่าทหารยามฝฟีมสอดบีทบีที่สยุดของโรมไปหาเหลส่าผสูด้มบีอสานาจพรด้อมกมับรด้องโวยวายวส่าพระศพของพระองคร์หายไปจาก



อยุโมงคร์นมัตั้นแลด้ว…นมัที่นกอ็คนละเรสที่องเลย!
เมสที่อยสูดาสมายมังสวนเกทเสมนบี โดยนสาพวกศมัตรสูของพระเยซสูมากมับตนดด้วย พรด้อมกมับคบเพลลิง ทส่อนไมด้

และไมด้ตะบอง พระเยซสูกอ็ไมส่ไดด้พยายามหลบซส่อนหรสอวลิที่งหนบี พระองคร์เพบียงแคส่กด้าวออกไปและทรงถามวส่า “พวก
ทส่านมาหาผสูด้ใด?” พวกเขาตอบกลมับวส่า “เยซสูชาวนาซาเรอ็ธ” และพระเยซสูทรงตอบวส่า “เราเปป็นผสูด้นมัตั้น!” เมสที่อพระ
เยซสูตรมัสสามคสานมัตั้น พวกศมัตรสูของพระองคร์ “กลมับถอยหลมังและลด้มลงถซงดลิน” (เหลส่าผสูด้รสูด้ภาษากรบีกบอกเราวส่าคสา
สรรพนาม “ผสูด้นมัตั้น” ไมส่ควรอยสูส่ทบีที่นมัที่น ภาษากรบีกอส่านแคส่วส่า “เราเปป็น!”-และนบีที่เปป็น “เราเปป็น” องคร์เดบียวกมับทบีที่ตรมัส
แกส่โมเสสในอพยพ 3:14) ชมัที่วขณะหนซที่งองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงดสูเหมสอนไรด้ซซที่งฤทธลิธเดช ชมัที่วขณะถมัดมาถด้อยคสาของ
พระองคร์มบีพลมังของระเบลิดปรมาณสูลสูกหนซที่ง! ดสูเหมสอนวส่าวมันนบีตั้ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายกสาลมังอยสูส่ฝป่ายทบีที่แพด้-แตส่สลิที่งทบีที่ตรงขด้ามตส่าง
หากทบีที่เปป็นจรลิง เรากสาลมังอยสูส่ฝป่ายทบีที่ชนะ เพราะวส่า “ถด้าพระเจด้าทรงอยสูส่ฝป่ายพวกเรา ใครเลส่าจะตส่อตด้านพวกเราไดด้”
(รม. 8:31)

ขด้อ 7: “เพราะวส่าความลซกลมับแหส่งคนนอกกฎหมายนมัตั้นกอ็ทสางานอยสูส่แลด้ว เพบียงแตส่ผสูด้ทบีที่คอยหนส่วงเหนบีที่ยว
เดบีดี๋ยวนบีตั้นมัตั้นจะยมังหนส่วงเหนบีที่ยวอยสูส่ จนกวส่าผสูด้ทบีที่คอยหนส่วงเหนบีที่ยวนมัตั้นจะถสูกพาออกไปพด้นทางเสบีย”

“ความลซกลมับแหส่งความชมัที่วชด้านมัตั้น” (วลิญญาณแหส่งความนอกกฎหมาย) กสาลมังปฏลิบมัตลิงานอยสูส่แลด้ว ตมัตั้งแตส่
อาดมัมไดด้ลด้มลง ความชมัที่วชด้ากอ็ทสางานอยสูส่ตลอดในแผส่นดลินโลก แตส่ความลซกลมับแหส่งความชมัที่วชด้านบีตั้คสอ วลิญญาณของ
ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์-ไมส่ใชส่บยุคคลผสูด้นมัตั้น พญามารเปป็นตมัวการของความลซกลมับแหส่งความชมัที่วชด้านบีตั้ทบีที่กสาลมังปฏลิบมัตลิงาน
อยสูส่แลด้วในสมมัยของเปาโล แตส่เราจะตด้องไมส่สมับสนวลิญญาณนมัตั้นกมับคนแหส่งการบาปนมัตั้นผสูด้ซซที่งจะปฏลิบมัตลิงานบนแผส่น
ดลินโลกนบีตั้ดด้วยตมัวเขาเองหลมังจากการรมับขซตั้น ยอหร์นบอกเราวส่าปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์หลายคนจะมา และแมด้
กระทมัที่งในสมมัยของเขากอ็มบีปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์อยสูส่เปป็นจสานวนมากแลด้ว (1 ยอหร์น 2:18) วลิญญาณของปฏลิปปักษร์
ตส่อพระครลิสตร์ปฏลิบมัตลิงานอยสูส่ตลอดนมับตมัตั้งแตส่พระเยซสูไดด้เสดอ็จกลมับไปสสูส่สวรรคร์

พญามารเปป็นปฏลิปปักษร์ตส่อพระเจด้า เหลส่าผสูด้รมับใชด้ของมมันไมส่ยอมรมับการประสสูตลิจากหญลิงพรหมจารบี การลบ
มลทลินโดยพระโลหลิต และความเปป็นพระเจด้าของพระครลิสตร์ พวกเขาคสอพวกปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ตมัวนด้อย ๆ 
พวกเขาเปป็นเหลส่าสาวกของพญามาร พวกเขาตส่อตด้านพระครลิสตร์ของพระเจด้า-และยอหร์นกลส่าววส่าเราทราบไดด้วส่า
เรากสาลมังมบีชบีวลิตอยสูส่ในสมมัยสยุดทด้ายเพราะปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์เหลส่านบีตั้ แตส่คนเหลส่านบีตั้ตด้องไมส่ถสูกสมับสนกมับคนแหส่ง
การบาปหนซที่งเดบียวผสูด้นมัตั้นทบีที่จะถสูกเผยตมัวหลมังจากครลิสตจมักรถสูกพาออกไปจากโลกนบีตั้แลด้ว

ความลซกลมับทบีที่ถสูกกลส่าวถซงในทบีที่นบีตั้บส่งบอกถซงบางสลิที่งทบีที่โดยธรรมชาตลิของมมันอยสูส่เหนสอความรสูด้ของมนยุษยร์ และ
สามารถถสูกเขด้าใจไดด้เทส่าทบีที่พระเจด้าทรงเปปิดเผยมมันแกส่เราเทส่านมัตั้น ความลซกลมับนมัตั้น-สลิที่งนมัตั้นทบีที่จะยกคนแหส่งการบาป
นมัตั้นขซตั้นในทบีที่สยุด ผสูด้ซซที่งยมังไมส่ถสูกเปปิดเผย-กอ็ปฏลิบมัตลิงานอยสูส่แลด้วในสมมัยของเปาโล เหตยุผลเดบียวทบีที่คนแหส่งการบาปนมัตั้นยมัง
ไมส่กยุมบมังเหบียนรมัฐบาลเหลส่านมัตั้นของแผส่นดลินโลกกอ็คสอ เพราะวส่า “ผสูด้ (พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ) ทบีที่คอยหนส่วงเหนบีที่ยว
เดบีดี๋ยวนบีตั้นมัตั้นจะยมังหนส่วงเหนบีที่ยวอยสูส่ จนกวส่าผสูด้ทบีที่คอยหนส่วงเหนบีที่ยวนมัตั้นจะถสูกพาออกไปพด้นทางเสบีย” เปาโลกสาลมังหมาย
ถซงพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธในทบีที่นบีตั้-ฤทธลิธเดชทบีที่หนส่วงเหนบีที่ยวนมัตั้นของพระเจด้าบนแผส่นดลินโลกวมันนบีตั้ และตราบใดทบีที่พระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธยมังทรงอยสูส่ในแผส่นดลินโลกนบีตั้ พระครลิสตร์ตมัวปลอมนมัตั้นกอ็ไมส่สามารถและจะไมส่ถสูกเผยตมัว ผมไมส่เชสที่อใน
การคาดเดาพระคมัมภบีรร์ แตส่ผมไมส่ลมังเลทบีที่จะกลส่าววส่ามมันเปป็นไปไดด้อยส่างยลิที่งทบีที่ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์มบีชบีวลิตอยสูส่บนแผส่น



ดลินโลกวมันนบีตั้แลด้ว
พระเยซสูทรงถสูกปฏลิสนธลิโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธและประสสูตลิจากหญลิงพรหมจารบีคนหนซที่ง ผมเชสที่อวส่า

ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์นมัตั้น (ซซที่งตรงขด้ามกมันอยส่างสลิตั้นเชลิง) จะถสูกปฏลิสนธลิโดยพญามารและถสูกใหด้กสาเนลิดโดยหญลิง
แพศยาคนหนซที่ง! นบีที่เปป็นความเชสที่อของผม-แตส่คยุณไมส่ตด้องยอมรมับมมันกอ็ไดด้ เพราะวส่ามมันไมส่เกบีที่ยวขด้องอะไรเลยกมับความ
รอด ผมเชสที่อวส่าพญามารจะปลอมแปลงทยุกระยะของการเสดอ็จมาครมัตั้งแรกของพระเยซสูอยส่างละเอบียด ผมเชสที่อวส่า
ซาตานจะมาในกายหนซที่งตามลมักษณะแบบเดบียวกมับทบีที่พระเจด้าไดด้เสดอ็จมายมังแผส่นดลินโลกในกายหนซที่ง (2 คร. 5:19) 
พระเจด้าทรงอยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์ผสูด้เปป็นมนยุษยร์ โดยทรงทสาใหด้คนบาปทมัตั้งหลายคสนดบีกมันกมับพระองคร์เอง พญามารจะ
อยสูส่ในกายของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ โดยใชด้ความพยายามครมัตั้งสยุดทด้ายอมันทรงพลมังของมมันเพสที่อทสาใหด้จลิตวลิญญาณ
ทยุกดวงตกนรกเทส่าทบีที่มมันทสาไดด้ เพราะมมันรสูด้วส่าวมันทมัตั้งหลายของมมันถสูกนมับแลด้ว มมันดสูไมส่นส่าเปป็นไปไดด้ในความคลิดของ
ผมทบีที่วส่าปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์จะมาในรสูปของชายคนหนซที่งทบีที่โตเตอ็มทบีที่แลด้ว ผมเชสที่อวส่าเขาจะเกลิดเปป็นทารกคนหนซที่ง 
เหมสอนกมับทบีที่พระเยซสูเคยประสสูตลิเปป็นทารก พระครลิสตร์ทรงถสูกใหด้กสาเนลิดโดยหญลิงพรหมจารบีคนหนซที่ง ปฏลิปปักษร์ตส่อ
พระครลิสตร์จะถสูกใหด้กสาเนลิดโดยหญลิงแพศยาคนหนซที่ง แตส่ตราบใดทบีที่ครลิสตจมักรยมังอยสูส่บนโลกนบีตั้ตส่อไป พระวลิญญาณ
บรลิสยุทธลิธในครลิสตจมักร (ในใจของผสูด้เชสที่อแตส่ละคนและทยุกคน) กอ็ทรงหนส่วงเหนบีที่ยวการเผยตมัวและการเปปิดเผยของ
ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์

ในความหมายทบีที่แทด้จรลิงของคสา ๆ นบีตั้ พระเยซสูทรงอยสูส่บนแผส่นดลินโลกวมันนบีตั้ในครลิสตจมักรของพระองคร์ เรา
ทราบวส่าพระเยซสูครลิสตร์ผสูด้ทรงเปป็นมยุนษยร์ประทมับอยสูส่เบสตั้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดา (1 ทธ. 2:5; ฮบ. 
1:1-3) แตส่พระองคร์กอ็ทรงสถลิตอยสูส่ในใจของผสูด้เชสที่อทยุกคนเชส่นกมัน ในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ (คส. 1:27) 
โรม 8:1 กลส่าววส่า “เหตยุฉะนมัตั้นบมัดนบีตั้จซงไมส่มบีการปรมับโทษแกส่คนทมัตั้งหลายซซที่งอยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์” พระครลิสตร์ทรง
อยสูส่ในเรา เราอยสูส่ในพระครลิสตร์-และแผส่นดลินโลกนบีตั้ไมส่ใหญส่พอสสาหรมับครลิสตจมักรของพระเจด้าผสูด้ทรงพระชนมร์อยสูส่ซซที่งมบี
พระเยซสูเปป็นศบีรษะและปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ (ซาตานในเนสตั้อหนมัง) พรด้อมกมับพวกนมับถสอรสูปเคารพหมสูส่ใหญส่ของ
เขา! เมสที่อครลิสตจมักรถสูกพาออกไป ซาตานในตมัวตนของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์จะกยุมบมังเหบียนรมัฐบาลและศาสนาบน
แผส่นดลินโลก-แตส่ไมส่ใชส่จนกวส่าครลิสตจมักรนมัที่งอยสูส่อยส่างปลอดภมัยทบีที่การเลบีตั้ยงสมรสนมัตั้นในทด้องฟป้ากมับพระเยซสูเจด้าแลด้ว

ผสูด้เชสที่อทบีที่รมักเออ๋ย อยส่ายอมใหด้นมักเทศนร์คนใด นมักประกาศขส่าวประเสรลิฐหรสอครสูสอนพระคมัมภบีรร์คนใดบอก
คยุณวส่าครลิสตจมักรจะเขด้าหรสอผส่านเขด้าในสส่วนใดของยยุคความทยุกขร์ลสาบากใหญส่ยลิที่งนมัตั้น กส่อนเวลาอมันนส่ากลมัวนมัตั้นแหส่ง
ความทยุกขร์ยากเรลิที่มตด้น เราจะถสูกรมับขซตั้นไปพบกมับพระเยซสูในหมสูส่เมฆในฟป้าอากาศ ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลาย “ไมส่ถสูกกสาหนดไวด้
สสาหรมับพระพลิโรธ” (1 ธส. 5:9) “เพราะวส่าเจด้าไดด้รมักษาคสาแหส่งความอดทนของเรา เรากอ็จะรมักษาเจด้าใหด้พด้นจาก
โมงยามแหส่งการทดลองนมัตั้นดด้วย ซซที่งจะบมังเกลิดขซตั้นแกส่คนทมัที่วทมัตั้งโลก เพสที่อจะลองดสูคนทมัตั้งหลายทบีที่อาศมัยอยสูส่บนแผส่นดลิน
โลก” (วว. 3:10) ไมส่มบีผสูด้เชสที่อสมักคนจะถสูกเรบียกใหด้เขด้าหรสอผส่านเขด้าในสส่วนใดของความทยุกขร์ลสาบากใหญส่ยลิที่งนมัตั้น

ขด้อ 8: “และคนนอกกฎหมายนมัตั้นจซงจะถสูกเปปิดเผย ผสูด้ซซที่งองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะทรงประหารดด้วยวลิญญาณ
แหส่งพระโอษฐร์ของพระองคร์ และจะทรงผลาญใหด้สสูญไปดด้วยความเจลิดจด้าแหส่งการเสดอ็จมาของพระองคร์”

นมัที่นคสอ “เมสที่อพระองคร์ผสูด้ทรงหนส่วงเหนบีที่ยวอยสูส่ตอนนบีตั้ (พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธผสูด้ทรงขมัดขวางกลิจการของ
ซาตาน) ทรงถสูกพาออกไป เมสที่อนมัตั้นคนนอกกฎหมายนมัตั้นจะถสูกเปปิดเผย” สามครมัตั้งพรด้อมกมับการเนด้นยตั้สาอยสูส่เรสที่อย ๆ 



พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงใชด้คสาวส่า “ถสูกเปปิดเผย”-ขด้อ 3, 6 และ 8 นบีที่คงจะบส่งบอกวส่าเมสที่อเหตยุการณร์นบีตั้เกลิดขซตั้น สมัตวร์
ประหลาดทบีที่ไมส่ไดด้เปป็นของโลกนบีตั้จะถสูกเผยตมัวซซที่งจะทสาใหด้เหลส่าชาวโลกทบีที่จด้องมองตด้องมนตร์สะกด! เปาโลไมส่ไดด้กสาลมัง
หมายถซงอลิทธลิพลหรสอวลิญญาณหนซที่ง-แตส่หมายถซงสมัตวร์ประหลาดตนหนซที่งทบีที่มบีฤทธลิธมหาศาล ไมส่เปป็นของโลกนบีตั้ และ
เปป็นแบบพญามารในรส่างกายหนซที่ง บยุคคลผสูด้นบีตั้หาใชส่ใครอสที่นไมส่นอกจากปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้น คนนอก
กฎหมายนมัตั้น คนแหส่งการบาปนมัตั้น กษมัตรลิยร์พระพมักตรร์ดยุรด้ายองคร์นมัตั้น กลส่าวอบีกนมัยหนซที่งคสอ พญามารในเนสตั้อหนมัง
 “คนนอกกฎหมายผสูด้นบีตั้” จะไมส่ถสูกเปปิดเผยจนกวส่าหลมังจากทบีที่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ (ผสูด้ทรงขมัดขวางการเปปิดเผยนมัตั้น
อยสูส่ตอนนบีตั้) ทรงถสูกพาออกไปพรด้อมกมับครลิสตจมักรแลด้ว

ขด้อ 8 ปปิดทด้ายดด้วย “...ผสูด้ซซที่งองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะทรงประหารดด้วยวลิญญาณแหส่งพระโอษฐร์ของพระองคร์ 
และจะทรงผลาญใหด้สสูญไปดด้วยความเจลิดจด้าแหส่งการเสดอ็จมาของพระองคร์” พระเยซสูไมส่ตด้องการกองทมัพ เครสที่อง
บลินไอพส่นหรสอจรวดมลิสไซลร์นสาวลิถบี ทมัตั้งหมดทบีที่พระองคร์ตด้องทสากอ็คสอ ตรมัสคสานมัตั้น: “...ทส่านจะตบีแผส่นดลินโลกดด้วยไมด้
เรบียวแหส่งปากของทส่าน และทส่านจะประหารคนชมัที่วดด้วยลมแหส่งรลิมฝฟีปากของทส่าน” (อสย. 11:4) ผสูด้แตส่งเพลงสดยุดบี
กลส่าวในถด้อยคสาเหลส่านบีตั้: “พวกคนตส่างชาตลิไดด้เดสอดดาล ราชอาณาจมักรทมัตั้งหลายถสูกเคลสที่อนยด้ายไป พระองคร์ไดด้ทรง
เปลส่งพระสยุรเสบียงของพระองคร์ แผส่นดลินโลกจซงละลายไปเสบียแลด้ว” (เพลงสดยุดบี 46:6)

ในบททบีที่ 1:7,8 ของการศซกษาคด้นควด้าตอนนบีตั้ของเรา เราไดด้เรบียนรสูด้วส่าพระเยซสูจะเสดอ็จมาในเปลวเพลลิง 
โดยทสาการแกด้แคด้นตส่อคนทมัตั้งหลายทบีที่ไมส่รสูด้จมักพระเจด้า และพวกเขาจะถสูกทสาลายดด้วยการทสาลายเปป็นนลิตยร์ ในวมันอมัน
ลยุกโชนนส่ากลมัวนมัตั้นขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาเพสที่อทสาการพลิพากษาอมันชอบธรรมตส่อคนทมัตั้งปวง 
จะมบีเหลส่ากษมัตรลิยร์ คนใหญส่คนโต นายพมัน ทาส คนมมัที่งมบี ผสูด้ซซที่งจะอด้อนวอนใหด้โขดหลินและภสูเขาลด้มทมับพวกเขาและ
ซส่อนพวกเขาใหด้พด้นจากพระพมักตรร์ของพระองคร์ (วว. 6:16) โขดหลินและภสูเขาเหลส่านมัตั้นจะไมส่ตอบคสาวลิงวอนของ
พวกเขา และพระครลิสตร์ (ซซที่งพระพมักตรร์ของพระองคร์สรด้างความสะพรซงกลมัวแกส่เหลส่าศมัตรสูของพระเจด้า) จะตด้อง
ตรมัสเพบียงคสาเดบียวเทส่านมัตั้นและปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ทบีที่เปป็นยมักษร์ใหญส่แบบพญามารนมัตั้นจะถสูกฆส่าตาย!

ภาษากรบีกสสาหรมับคสากลส่าวทบีที่วส่า “ดด้วยความเจลิดจด้าแหส่งการเสดอ็จมาของพระองคร์” บส่งบอกถซงการ
ปรากฏแบบยอดมนยุษยร์ของพระเจด้า ความเจลิดจด้าอมันลยุกโชนแหส่งพระพมักตรร์ของพระเยซสูจะเพบียงพอทบีที่จะทสาลาย
ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้นและกสาจมัดทลิตั้งเหลส่าผสูด้ตลิดตามทมัตั้งหมดของเขา เมสที่อเหลส่าศมัตรสูของพระเยซสูมองเหอ็นพระ
พมักตรร์ของพระองคร์ มมันจะทสาใหด้พวกเขาเปป็นอมัมพาตในแบบทบีที่วส่าพวกเขาจะกลายเปป็นคนบด้าเสบียสตลิ กรบีดรด้องและ
อด้อนวอนขอใหด้หลินกด้อนใหญส่ ๆ ของภสูเขาทมัตั้งหลายกลลิตั้งลงมาทมับพวกเขาและซส่อนพวกเขาใหด้พด้นจากพระพมักตรร์
ของพระครลิสตร์!

ในขด้อ 8 “คนนอกกฎหมาย” ถสูกทสาใหด้เปป็นตมัวอมักษรใหญส่ในภาษาอมังกฤษ ซซที่งบส่งบอกถซงบยุคคลผสูด้หนซที่ง ใน
ทบีที่นบีตั้ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ถสูกเรบียกวส่า “คนนอกกฎหมายนมัตั้น” เหลส่าผสูด้รสูด้พระคมัมภบีรร์และผสูด้รสูด้ดด้านภาษาเหอ็นพด้องตรง
กมันวส่าเปาโลกสาลมังพสูดถซงบยุคคลผสูด้หนซที่งทบีที่จะถสูกเผยตมัวในระหวส่างสมัปดาหร์ทบีที่เจอ็ดสลิบแหส่งคสาพยากรณร์ของดานลิเอล 
เวลาแหส่งความทยุกขร์ใจของยาโคบ ซซที่งถสูกกลส่าวถซงในภาคพมันธสมัญญาใหมส่วส่าเปป็นความทยุกขร์ลสาบากใหญส่ยลิที่ง เวลา
อมันนส่ากลมัวนบีตั้จะถสูกเทออกมาบนชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นหลมัก แตส่มมันจะสส่งผลตส่อทยุกตารางนลิตั้วของทมัตั้งโลก วมันนบีตั้ดสู
เหมสอนวส่าพญามารเปป็นทบีที่รมักและเปป็นทบีที่เทลิดทสูนโดยมวลชนมหาศาลของมนยุษยชาตลิทบีที่เรลิงสสาราญในตมัณหาและบาป



บยุคคลทมัที่วไปไมส่อยากไดด้พระเจด้ามากนมักในตารางงานของเขา-และนส่าเศรด้าทบีที่ตด้องกลส่าววส่า นบีที่เปป็นความจรลิงเชส่นกมัน
เกบีที่ยวกมับสมาชลิกครลิสตจมักรจสานวนมาก เนสที่องจากโลกโหยหาพญามาร วมันหนซที่งพระเยซสูจะทรงพาลสูก ๆ ของ
พระองคร์ออกไปจากโลกนบีตั้และยกมนยุษยชาตลิใหด้แกส่พญามาร

ขด้อ 9: “คสอผสูด้นมัตั้น ผสูด้ซซที่งการมาของมมันจะเปป็นตามการกระทสากลิจของซาตาน พรด้อมกมับบรรดาการ
อลิทธลิฤทธลิธและหมายสสาคมัญ และการมหมัศจรรยร์ทบีที่โปป้ปด”

เรามบีการมาสองแบบในทบีที่นบีตั้-แบบหนซที่งในขด้อ 8 (พระเยซสู) และแบบหนซที่งในขด้อ 9 (ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์)
ในขด้อ 8 พระเยซสูจะเสดอ็จมาในความเจลิดจด้า (นบีที่คสอการเปปิดเผยเมสที่อสลิตั้นสยุดการครอบครองของปฏลิปปักษร์ตส่อพระ
ครลิสตร์ เมสที่อพระเยซสูเสดอ็จมาพรด้อมกมับเหลส่าทสูตสวรรคร์ตามทบีที่ถสูกกลส่าวถซงในยสูดาส 14 และ 15-และเมสที่อ “นมัยนร์ตา
ทยุกดวงจะเหอ็นพระองคร์”-วว. 1:7) สงส่าราศบีเชคลินาหร์จะเตอ็มทด้องฟป้า และความสวส่างจด้านมัตั้นจะเปป็นพยานรมับรองวส่า
บยุคคลผสูด้หนซที่งจากสวรรคร์กสาลมังปรากฏตมัว อยส่างไรกอ็ตาม คนแหส่งการบาปนมัตั้น ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ (ซซที่งมบีฤทธลิธมาก
เพราะวส่าเขาเปป็นซาตานในเนสตั้อหนมัง) กอ็มาเชส่นกมัน-เมสที่อเรลิที่มตด้นความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้น-โดยทสาการอมัศจรรยร์หลาย
ประการโดยอาศมัยฤทธลิธเดชของพญามาร และเขาเองกอ็ทสาใหด้เกลิดหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์ใหญส่โตเชส่นกมัน

ภาษากรบีกแบบตรงตมัวในสส่วนแรกของขด้อ 8 และในสส่วนแรกของขด้อ 9 อส่านวส่า “จากนมัตั้นคนนอก
กฎหมายนมัตั้น ผสูด้ชมัที่วรด้ายนมัตั้น จะถสูกเปปิดเผย ผสูด้ซซที่งการมาของเขาเปป็นตามการกระทสากลิจของซาตาน” ทมัตั้งหมดทบีที่คน
เราตด้องกระทสาเพสที่อทบีที่จะเชสที่อวส่าซาตานเปป็นผสูด้มบีฤทธลิธมากทบีที่สามารถทสาการอมัศจรรยร์ตส่าง ๆ ไดด้ กอ็คสอศซกษาคด้นควด้า
ประสบการณร์ของโมเสสในแผส่นดลินของฟาโรหร์ อยส่าประมาทอสานาจของซาตานเดอ็ดขาด! มบีคาเอล เทพบดบีผสูด้ทรง
ฤทธลิธนมัตั้น ไมส่ยอมตสาหนลิซาตาน แตส่กลส่าววส่า “ขอใหด้องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงขนาบเจด้าเถลิด!” ถด้ามบีคาเอลไมส่ยอม
ตสาหนลิซาตาน กอ็ขอใหด้อยสูส่หส่างไกลจากผมเถลิดทบีที่จะดสูถสูกอสานาจของมมันหรสอจสากมัดสลิที่งตส่าง ๆ ทบีที่มมันทสาสสาเรอ็จไดด้ มมัน
เปป็นสลิที่งทรงสรด้างหนซที่งทบีที่มบีฤทธลิธมาก และเมสที่อปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ปรากฏตมัวทางโทรทมัศนร์ โดยนมัที่งในพระวลิหารนมัตั้น
ในกรยุงเยรสูซาเลอ็มพรด้อมกมับชาวโลกทมัตั้งสลิตั้นจด้องมองไปทบีที่เขา สลิที่งแรกทบีที่เขาจะทสากอ็ถสูกพรรณนาไวด้ในวลิวรณร์
13:13-15:

“และสมัตวร์รด้ายนบีตั้ (ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์) แสดงการมหมัศจรรยร์ตส่าง ๆ อมันใหญส่ยลิที่ง จนกระทมัที่งมมันทสาใหด้ไฟ
ตกลงจากทด้องฟป้าอากาศมาสสูส่แผส่นดลินโลกในสายตาของมนยุษยร์ทมัตั้งหลาย และไดด้ลส่อลวงคนทมัตั้งหลายทบีที่อาศมัยอยสูส่บน
แผส่นดลินโลกโดยใชด้การอมัศจรรยร์เหลส่านมัตั้น ซซที่งมมันมบีอสานาจทบีที่จะกระทสาในสายตาของสมัตวร์รด้ายนมัตั้น โดยกลส่าวแกส่คน
ทมัตั้งหลายทบีที่อาศมัยอยสูส่บนแผส่นดลินโลก วส่าพวกเขาควรสรด้างรสูปจสาลองใหด้แกส่สมัตวร์รด้าย ซซที่งไดด้รมับบาดแผลนมัตั้นโดยดาบ
เลส่มหนซที่ง และยมังมบีชบีวลิตอยสูส่นมัตั้น และมมันมบีอสานาจทบีที่จะใหด้ลมหายใจแกส่รสูปจสาลองของสมัตวร์รด้ายนมัตั้น เพสที่อใหด้รสูปจสาลอง
ของสมัตวร์รด้ายนมัตั้นทมัตั้งพสูดไดด้ และกระทสาใหด้บรรดาคนทบีที่ไมส่ยอมบสูชารสูปจสาลองของสมัตวร์รด้ายนมัตั้นตด้องถสูกประหารชบีวลิต
เสบีย”

บยุคคลผสูด้มบีฤทธลิธมากนบีตั้จะดซงไฟลงมาจากฟป้า เขาจะทสาการอมัศจรรยร์อมันเหลสอเชสที่อหลายอยส่าง เขาจะสรด้าง
รสูปจสาลองขนาดยมักษร์และจะทสาใหด้รสูปจสาลองหลินเยอ็นชสดนมัตั้นพสูดไดด้! และแนส่นอนวส่า ผส่านทางการอมัศจรรยร์เหลส่านบีตั้
เขาจะหลอกลวงผสูด้คนเหลส่านมัตั้น และพวกเขาจะซบแทบเทด้าของเขาและนมมัสการเขาในฐานะพระเจด้า ตราบเทส่าทบีที่
เขาไดด้รมับอนยุญาตใหด้ไปไดด้ เขาจะปลอมแปลงทยุกสลิที่งทบีที่พระเยซสูเจด้าไดด้ทรงกระทสา เขาเปป็นพระครลิสตร์ตมัวปลอม และ



เขาจะนสาเสนอตมัวเองแกส่พวกยลิวเปป็นหลมัก ผสูด้ซซที่งไดด้ตรซงกางเขนพระครลิสตร์ของพวกเขาตอนทบีที่พระองคร์ไดด้เสดอ็จมาใน
พระนามของพระบลิดาของพระองคร์ พระเยซสูซซที่งตรมัสถซงบยุคคลผสูด้นมัตั้นทบีที่เรากสาลมังอภลิปรายอยสูส่ ทรงบอกพวกยลิวเหลส่า
นมัตั้นอยส่างชมัดเจนวส่าอบีกคนหนซที่งจะมาในนามของเขาเอง และพวกเขาจะตด้อนรมับเขา

พระเยซสูตรมัสวส่า “เราเปป็นความจรลิงนมัตั้น…ขอโปรดชสาระพวกเขาใหด้บรลิสยุทธลิธโดยทางความจรลิงของพระองคร์
พระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 14:6; 17:17) พระเยซสูทรงเปป็นความจรลิง “ปฏลิปปักษร์” กอ็ตรงขด้าม
กมับหรสอตส่อตด้าน ดมังนมัตั้น ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้นจะเปป็นคสามยุสานมัตั้น หมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์เหลส่านมัตั้นทบีที่
เขาจะกระทสาจะถสูกกระทสาในฤทธลิธเดช คสอบรรดาหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์แหส่งความเทอ็จ และการสสาแดง
ใหด้ประจมักษร์เหลส่านบีตั้จะลอกเลบียนแบบการอมัศจรรยร์เหลส่านมัตั้นของพระเยซสูและพวกอมัครทสูตอยส่างใกลด้เคบียงทบีที่สยุดเทส่าทบีที่
จะทสาไดด้ ขอใหด้ผมยกภาพประกอบ:

เปโตร ซซที่งเทศนาในวมันเพอ็นเทคอสตร์นมัตั้น เตสอนความจสาชาวอลิสราเอลเกบีที่ยวกมับ “พระเยซสูแหส่งนาซาเรอ็ธ 
ซซที่งเปป็นผสูด้ทบีที่ไดด้รมับการรมับรองจากพระเจด้าในทส่ามกลางพวกทส่านโดยบรรดาการอมัศจรรยร์ และการมหมัศจรรยร์ และ
หมายสสาคมัญตส่าง ๆ ซซที่งพระเจด้าไดด้ทรงกระทสาโดยพระองคร์นมัตั้นในทส่ามกลางพวกทส่าน ตามทบีที่พวกทส่านเองทราบอยสูส่
แลด้วดด้วย” (กลิจการ 2:22) เปาโลบอกชาวโรมเหลส่านมัตั้นวส่าพระเจด้าไดด้ทรงใหด้เกบียรตลิงานรมับใชด้ของเขาและทสาใหด้
พวกคนตส่างชาตลิเชสที่อวส่าเขาถสูกสส่งมาโดยพระเจด้า “ผส่านทางบรรดาหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์อมันทรงฤทธลิธ 
โดยฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณของพระเจด้า” (รม. 15:19) เปาโลกลส่าวแกส่ชาวโครลินธร์วส่า “แทด้จรลิงหมายสสาคมัญตส่าง
ๆ ของอมัครทสูตกอ็ไดด้ถสูกกระทสาในทส่ามกลางพวกทส่านแลด้ว ในบรรดาความอดทน ในหมายสสาคมัญทมัตั้งหลาย และการ
มหมัศจรรยร์ตส่าง ๆ และบรรดากลิจการอมันทรงฤทธลิธ” (2 คร. 12:12)

ตส่อมาเขาเตสอนชาวฮบีบรสูเหลส่านมัตั้นวส่า “เหตยุฉะนมัตั้นพวกเราควรจะเอาใจใสส่อยส่างเอาจรลิงเอาจมังตส่อสลิที่งเหลส่า
นมัตั้นซซที่งพวกเราไดด้ยลินแลด้ว เกรงวส่าในเวลาหนซที่งเวลาใดพวกเราอาจจะปลส่อยสลิที่งเหลส่านมัตั้นใหด้หลยุดลอยไป ดด้วยวส่าถด้า
ถด้อยคสาซซที่งถสูกกลส่าวไวด้โดยพวกทสูตสวรรคร์นมัตั้นมมัที่นคง และการละเมลิดกมับการไมส่เชสที่อฟปังทยุกอยส่างไดด้รมับการตอบสนอง
อมันยยุตลิธรรมเปป็นรางวมัลแลด้ว พวกเราจะรอดพด้นไปอยส่างไรไดด้ ถด้าพวกเราละเลยความรอดอมันยลิที่งใหญส่เหลสอเกลินนมัตั้น 
ซซที่งในตอนแรกไดด้เรลิที่มถสูกกลส่าวถซงโดยองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า และไดด้ถสูกยสนยมันแกส่พวกเราโดยคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไดด้ยลิน
พระองคร์ พระเจด้าทรงเปป็นพยานแกส่คนเหลส่านมัตั้นเชส่นกมัน ทมัตั้งดด้วยบรรดาหมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์ และดด้วย
การอมัศจรรยร์อมันหลากหลาย และบรรดาของประทานของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ ตามพระประสงคร์ของพระองคร์
เอง” (ฮบ. 2:1-4)

พระเจด้าทรงประทมับตราอนยุมมัตลิบนพระเยซสูและพวกอมัครทสูตผส่านทางบรรดาการอมัศจรรยร์และหมาย
สสาคมัญและการมหมัศจรรยร์ทมัตั้งหลาย พวกยลิวเหลส่านมัตั้นไดด้ปฏลิเสธพระเยซสู ฆส่าพวกศาสดาพยากรณร์และทสาใหด้พวก
อมัครทสูตเปป็นมรณะสมักขบี พระเยซสูทรงนมัที่งและรด้องไหด้เพราะกรยุงบรลิสยุทธลิธนมัตั้น: “โอ เยรสูซาเลอ็ม ๆ ซซที่งฆส่าบรรดาศาสดา
พยากรณร์ และเอาหลินขวด้างคนทมัตั้งหลายทบีที่ถสูกสส่งมายมังเจด้า เราใครส่จะรวบรวมลสูก ๆ ของเจด้าไวด้เนสอง ๆ เหมสอนแมส่
ไกส่กกลสูก ๆ ของมมันใหด้อยสูส่ใตด้ปฟีกของมมัน และพวกเจด้าไมส่ยอมเลย!” (ลสูกา 13:34)

พระเมสสลิยาหร์ปลอมผสูด้นมัตั้นจะปรากฏตมัว เขาจะดซงไฟลงมาจากฟป้า เขาจะทสาการอมัศจรรยร์อมันทรงฤทธลิธ
หลายประการ เขาจะทสาใหด้รสูปจสาลองอมันหนซที่งพสูดไดด้ ชนชาตลิอลิสราเอลและหลายลด้านคนจะซบลงแทบเทด้าของเขา



และประกาศวส่าเขาเปป็นพระเจด้า เพบียงเพสที่อทบีที่พวกเขาจะถสูกเขส่นฆส่าอยส่างโหดเหบีตั้ยมและถสูกทรมานเมสที่อเขาคด้ากสาไร
จากจลิตวลิญญาณของพวกเขา!

ขด้อ 10: “และพรด้อมกมับบรรดาการหลอกลวงแหส่งการอธรรมในคนเหลส่านมัตั้นทบีที่พลินาศอยสูส่ เพราะพวกเขา
ไมส่ไดด้รมับความรมักแหส่งความจรลิงไวด้ เพสที่อพวกเขาจะรอดไดด้”

เพราะการอมัศจรรยร์ หมายสสาคมัญและการมหมัศจรรยร์มยุสาเหลส่านมัตั้นซซที่งถสูกกระทสาโดยคนแหส่งการบาปนมัตั้น 
หลายลด้านคนทบีที่ตลิดตามบยุตรแหส่งความพลินาศนบีตั้ตด้องรส่วมมบีสส่วนในความยส่อยยมับของเขาเชส่นกมัน! คนเหลส่านมัตั้นทบีที่
ตลิดตามปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้นจะเดลินทางในทลิศทางทบีที่ตรงขด้ามอยส่างสลิตั้นเชลิงจากคนเหลส่านมัตั้นทบีที่กสาลมังรมับความ
รอดและถสูกเพลิที่มเขด้ากมับครลิสตจมักรทยุกวมัน (กลิจการ 2:47; 1 คร. 1:18; 2 คร. 2:15)

วลิญญาณของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์กสาลมังปฏลิบมัตลิงานอยสูส่แลด้วในสมมัยของเปาโล และดด้วยเหตยุนบีตั้เขาจซง
เตสอนสตลิผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายวส่า “จงพลิสสูจนร์ทยุกสลิที่ง จงยซดถสอสลิที่งทบีที่ดบีไวด้ใหด้มมัที่น” (1 ธส. 5:21) ใน 1 ยอหร์น 4:1-6 เราถสูก
เตสอนอยส่างจรลิงจมังใหด้ระวมังวลิญญาณของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ ดมังนมัตั้นผมจซงกลส่าวแกส่พบีที่นด้องชายหญลิงทบีที่รมักของผมใน
องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าวส่า จงระวมังวส่าคยุณเชสที่ออะไรและคยุณเชสที่อและตลิดตามใครวมันนบีตั้!

จงตมัตั้งใจสมังเกตสส่วนทด้ายของขด้อ 10: “...เพราะพวกเขาไมส่ไดด้รมับความรมักแหส่งความจรลิงไวด้ เพสที่อพวกเขาจะ
รอดไดด้” สลิที่งแรกทบีที่ผมอยากชบีตั้ใหด้เหอ็นตรงนบีตั้กอ็คสอวส่า ผสูด้คนทบีที่เปาโลกสาลมังพสูดดด้วยนมัตั้นรสูด้จมักความจรลิงแลด้ว-พระวจนะของ
พระเจด้า: “และทส่านทมัตั้งหลายจะรสูด้จมักความจรลิง และความจรลิงนมัตั้นจะทสาใหด้ทส่านทมัตั้งหลายเปป็นไท” (ยอหร์น 8:32) 
พระเยซสูตรมัสแกส่โธมมัสวส่า “เราเปป็นความจรลิงนมัตั้น” (ยอหร์น 14:6)

ผสูด้คนทบีที่ถสูกกลส่าวถซงตรงนบีตั้ในขด้อ 10 จะไมส่ใชส่พวกนอกรบีตทบีที่ไมส่เคยไดด้ยลินเกบีที่ยวกมับพระเยซสูหรสอพระวจนะ
ของพระเจด้าเลย คนเหลส่านบีตั้จะเคยไดด้ยลินคสาเทศนาทบีที่เปป็นความจรลิงแลด้ว แตส่พวกเขาจะปฏลิเสธความจรลิงนมัตั้น-และ
เมสที่อความจรลิงถสูกปฏลิเสธ ความสวส่างนมัตั้นทบีที่อาจเขด้ามาในใจและชบีวลิตไดด้กอ็กลายเปป็นความมสด ยลิที่งคนไมส่เชสที่อคนใด
ไดด้ยลินและปฏลิเสธขส่าวประเสรลิฐมากเทส่าไร ใจของเขากอ็ยลิที่งแขอ็งกระดด้างมากเทส่านมัตั้น ยลิที่งความสวส่างถสูกปฏลิเสธมาก
เทส่าไร ความเฉลบียวฉลาดกอ็ยลิที่งดสามสดมากเทส่านมัตั้น เพราะวส่าคนเหลส่านบีตั้ไมส่รมับความรมักแหส่งความจรลิง ใจของพวกเขา
จซงเรลิที่มแขอ็งกระดด้างและดด้านชา และพวกเขาไมส่มบีความปรารถนาทบีที่จะรสูด้จมักความจรลิงนมัตั้น พวกเขารมักความชมัที่วและ
ความอธรรม และพวกเขาไมส่มบีทบีที่ในใจและชบีวลิตของตนสสาหรมับความจรลิงและความชอบธรรม พระเยซสูตรมัสวส่า
 “...ทยุกคนทบีที่กระทสาความชมัที่วรด้ายกอ็เกลบียดชมังความสวส่างนมัตั้น และไมส่มาถซงความสวส่างนมัตั้น เกรงวส่าการกระทสาทมัตั้ง
หลายของตนจะถสูกตสาหนลิ” (ยอหร์น 3:20)

เปาโล ตอนเขบียนถซงชาวโครลินธร์เหลส่านมัตั้น กลส่าววส่า “...ถด้าขส่าวประเสรลิฐของพวกเราถสูกซส่อนไวด้ มมันกอ็ถสูก
ซส่อนไวด้จากคนทมัตั้งหลายทบีที่กสาลมังจะพลินาศ ซซที่งในพวกเขา พระของโลก (ยยุค) นบีตั้ไดด้บมังจลิตใจทมัตั้งหลายของพวกเขาซซที่ง
ไมส่เชสที่อ เกรงวส่าความสวส่างของขส่าวประเสรลิฐอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระครลิสตร์ ผสูด้ทรงเปป็นพระฉายของพระเจด้า จะ
สส่องแสงถซงพวกเขา” (2 คร. 4:3,4)

ขส่าวประเสรลิฐเปป็นฤทธลิธเดชของพระเจด้าไปสสูส่ความรอด (รม. 1:16) แตส่ขส่าวประเสรลิฐทบีที่ถสูกปฏลิเสธกอ็ทสาใหด้
ใจแขอ็งกระดด้างและทสาใหด้คน ๆ หนซที่งเรลิที่มดด้านชาในใจและความคลิดมากเสบียจนเขาไมส่อยากไดด้รมับความรอดทบีที่พระ
เยซสูทรงซสตั้อแลด้วดด้วยพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์เอง ดวงอาทลิตยร์ดวงเดบียวกมับทบีที่ทสาใหด้นตั้สาแขอ็งละลายกอ็ทสาใหด้



ดลินเหนบียวแขอ็งและทสาอลิฐขซตั้นมาไดด้ หากถสูกรมับไวด้ ขส่าวประเสรลิฐกอ็ทสาใหด้ใจอส่อนนยุส่มลง ในทสานองเดบียวกมัน มมันทสาใหด้
ใจแขอ็งกระดด้างหากถสูกปฏลิเสธ เปาโลพสูดถซงคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ “ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของพวกเขาถสูกนาบลงดด้วย
เหลอ็กทบีที่รด้อนจมัด” (1 ทธ. 4:2) สลิที่งทบีที่อมันตรายทบีที่สยุดทบีที่คน ๆ หนซที่งจะทสาไดด้กอ็คสอ ไดด้ยลินแผนการแหส่งความรอด 
ตระหนมักวส่าตนตด้องการพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดองคร์หนซที่ง-และจากนมัตั้นกอ็ปฏลิเสธเสบียงเรบียกของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ

คนเหลส่านมัตั้นทบีที่เปาโลกสาลมังพสูดถซงในขด้อพระคสาตอนนบีตั้ของเราคสอ คนเหลส่านมัตั้นทบีที่จะถสูกทลิตั้งไวด้เมสที่อครลิสตจมักร
ถสูกรมับขซตั้นไป พวกเขาจะเปป็นพวกเลาดบีเซบียเปป็นหลมัก-อยุส่น ๆ มมัที่งมบี มบีทรมัพยร์สลิที่งของเพลิที่มพสูนขซตั้น ไมส่มบีความขมัดสนในสลิที่ง
ใดเลย นบีที่คสอวลิญญาณของยยุคนบีตั้ ครลิสตจมักรสมมัยใหมส่จสานวนมากไมส่มบีความขมัดสนในสลิที่งใดเลย พวกเขาไมส่ตด้องการ
พระเจด้า…พวกเขามบีศลิษยาภลิบาลคนหนซที่งทบีที่ตบีความพระวจนะใหด้สอดคลด้องกมับความคลิดและชบีวลิตของเหลส่าสมาชลิก
ทบีที่รมักโลก คนแบบนมัตั้นเปป็นพวกผสูด้นสาทางตาบอดทบีที่นสาทางคนตาบอด พรด้อมกมับผลลมัพธร์กอ็คสอ ทยุกคนจะตกลงไปในคสู
นตั้สา! (มธ. 15:14)

ขด้อพลิสสูจนร์เพลิที่มเตลิมทบีที่วส่าเปาโลกสาลมังพสูดถซงคนทมัตั้งหลายทบีที่เคยไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐแลด้วกอ็มบีอยสูส่ในวลบีปปิดทด้าย
ของพระคสาขด้อนบีตั้: “...เพสที่อพวกเขาจะรอดไดด้” นบีที่คงตด้องหมายถซงคนทมัตั้งหลายทบีที่เคยไดด้ยลินพระนามของพระเยซสู
และพระวจนะของพระเจด้าแลด้ว-เพราะวส่ามมันเปป็นไปไมส่ไดด้เลยทบีที่จะกลายเปป็นครลิสเตบียนโดยปราศจากการไดด้ยลิน
พระวจนะ (ยอหร์น 3:3,5; 5:24; อฟ. 2:8,9; รม. 10:17; 1 ปต. 1:23; กจ. 4:12) พระเยซสูตรมัสวส่า “เราเปป็นทาง
นมัตั้น ความจรลิงนมัตั้น และชบีวลิตนมัตั้น ไมส่มบีผสูด้ใดมาถซงพระบลิดาไดด้ยกเวด้นมาทางเรา”

คนเหลส่านบีตั้ไดด้ยลินความจรลิงนมัตั้นแลด้วและไดด้ปฏลิเสธความจรลิงนมัตั้น พวกเขาจะรมับความรอดตอนนมัตั้นกอ็ทสาไดด้ 
แตส่พวกเขาไดด้ปฏลิเสธความสวส่างนมัตั้น-แทนทบีที่จะยอมรมับการสลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปังและการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของ
พระเยซสู โดยกลส่าวยอมรมับพระองคร์วส่าทรงเปป็นองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าและเชสที่อในใจของพวกเขาวส่าพระเจด้าทรงทสาใหด้
พระองคร์เปป็นขซตั้นจากพวกคนตายแลด้ว ซซที่งโดยการทสาเชส่นนบีตั้พวกเขากอ็จะรมับความรอด พวกเขาไดด้ปฏลิเสธฤทธลิธเดช
แหส่งขส่าวประเสรลิฐ พวกเขาไดด้ปฏลิเสธเมลอ็ดพสชทบีที่ไมส่รสูด้เปฟปี่อยเนส่านมัตั้น พวกเขาไมส่ไดด้รมักความจรลิงนมัตั้น อะไรจะเปป็น
ผลลมัพธร์ของการปฏลิเสธเชส่นนมัตั้นเลส่า? 

ขด้อ 11: “และเพราะเหตยุนบีตั้ พระเจด้าจะทรงสส่งความเชสที่อผลิด ๆ ทบีที่มบีพลมังมากมาสสูส่พวกเขา เพสที่อพวกเขาจะ
เชสที่อเรสที่องโกหก!”

เพราะวส่าพวกเขาไดด้ยลินและไดด้ปฏลิเสธขส่าวประเสรลิฐ เพราะวส่าพวกเขาไดด้รมับโอกาสทบีที่จะรมับความรอดแลด้ว
แตส่ไดด้ปฏลิเสธโอกาสนมัตั้นเสบีย พระเจด้าจซงจะสส่ง “ความเชสที่อผลิด ๆ ทบีที่มบีพลมังมาก” มาสสูส่พวกเขาและพวกเขาจะไมส่
สามารถเชสที่อความจรลิงไดด้อบีกตส่อไป! ความคลิดของพวกเขาจะถสูกทสาใหด้หลงผลิด มสดมลิด ตายสนลิท พวกเขาจะไปถซง
จยุดทบีที่เอฟรารลิมไดด้ไปถซงเมสที่อพระเจด้าตรมัสวส่า “เอฟราอลิมไปผสูกพมันอยสูส่กมับพวกรสูปเคารพแลด้ว ปลส่อยเขาไวด้แตส่ลสาพมัง
เถลิด”!

พวกเขาจะเปป็นเหมสอนผสูด้คนเหลส่านมัตั้นทบีที่เปาโลพสูดถซงในโรม 1:19-32 ทบีที่ไดด้รสูด้จมักพระเจด้า แตส่ไดด้ปฏลิเสธทบีที่จะ
ถวายเกบียรตลิพระองคร์ในฐานะพระเจด้า พวกเขาไมส่มบีใจขอบพระคยุณ พวกเขาไรด้สาระในจลินตนาการตส่าง ๆ ของตน
พวกเขาอด้างตมัววส่าเปป็นคนมบีปปัญญา แตส่ไดด้เปลบีที่ยนสงส่าราศบีของพระเจด้าผสูด้ไมส่รสูด้เปฟปี่อยเนส่าใหด้เปป็นรสูปจสาลองอมันหนซที่ง และ
เพราะวส่าพวกเขาไดด้กระทสาสลิที่งเหลส่านบีตั้ “พระเจด้าจซงทรงปลส่อยพวกเขาไปเสบีย” คนเหลส่านบีตั้ไดด้เปลบีที่ยนความจรลิงของ



พระเจด้าใหด้กลายเปป็นเรสที่องโกหก (จสาไวด้วส่า-พวกเขา “ไมส่ไดด้รมักความจรลิง”) พวกเขาไดด้กราบไหวด้และปรนนลิบมัตลิสลิที่ง
ทรงสรด้างแทนทบีที่พระผสูด้สรด้างนมัตั้น และเพราะเหตยุนบีตั้ พระเจด้าจซงทรงปลส่อยพวกเขาไปเสบีย พวกเขาไมส่ชอบทบีที่จะเกอ็บ
พระเจด้าไวด้ในความรสูด้ของตน…พวกเขาเคยรสูด้เกบีที่ยวกมับพระเจด้า แตส่พวกเขาไมส่อยากคลิดเกบีที่ยวกมับพระเจด้า และเพราะ
วส่าพวกเขาไมส่ไดด้ชอบทบีที่จะเกอ็บพระเจด้าไวด้ในความคลิดของตนและในการวางแผนของตน พระเจด้าจซงทรงยกพวก
เขาใหด้แกส่ความคลิดทบีที่ใชด้การไมส่ไดด้ จงศซกษาขด้อพระคสาเหลส่านบีตั้ในหนมังสสอโรม ผมยกพวกมมันมาแคส่บางสส่วน ขด้อพระ
คสาเหลส่านบีตั้แสดงใหด้เราเหอ็นวส่าพระเจด้าทรงปลส่อยผสูด้คนไปจรลิง ๆ

เมสที่อคน ๆ หนซที่งไดด้รมับทราบเกบีที่ยวกมับความจรลิงและปฏลิเสธความจรลิงนมัตั้นซตั้สาแลด้วซตั้สาอบีก กอ็มบีอมันตรายใหญส่ยลิที่ง
ทบีที่วส่าพระเจด้าจะทรงปลส่อยคน ๆ นมัตั้นไปและสส่งความเชสที่อผลิด ๆ ทบีที่มบีพลมังมากมา โดยทสาใหด้ความคลิดนมัตั้นมสดสนลิทไป 
จากนมัตั้นคน ๆ นมัตั้นกอ็ไมส่สามารถรมักความจรลิงไดด้ แตส่จะไปตลิดตามความเชสที่อผลิด ๆ แทน โดยรมักบาปและตมัณหา ผม
คลิดวส่านบีที่อธลิบายสภาพทบีที่เราอยสูส่วมันนบีตั้ พรด้อมกมับอาชญากรรมทมัตั้งหลายทบีที่เลวทรามและเหลสอเชสที่อเหลส่านมัตั้นซซที่งมนยุษยร์
กระทสาตส่อเพสที่อนมนยุษยร์ดด้วยกมัน แนส่นอนวส่าความโหดรด้ายทารยุณเชส่นนมัตั้นถสูกกระทสาโดยคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ใชด้เหตยุผลไมส่
เปป็นและทบีที่คลิดดบีไมส่เปป็นแลด้ว!

“ความเชสที่อผลิด ๆ” คสอ การหลอกลวงทบีที่ถสูกยอมรมับ มมันคสอการยอมรมับความเทอ็จแทนทบีที่ความจรลิง โปรด
สมังเกตวส่าพระเจด้าทรงเปป็นผสูด้สส่งความเชสที่อผลิด ๆ นบีตั้มา พรด้อมกมับผลลมัพธร์ทบีที่วส่า “พวกเขาจะเชสที่อเรสที่องโกหกนมัตั้น” (ใน
ภาษากรบีก มมันไมส่ใชส่ “ a lie” (เรสที่องโกหกหนซที่ง) เหมสอนในฉบมับคลิงเจมสร์ แตส่ภาษากรบีกกลส่าววส่า “THE lie” (เรสที่อง
โกหกนมัตั้น)-และแนส่นอนวส่านบีที่หมายถซงปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ พระเยซสูทรงเปป็นความจรลิงนมัตั้น ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์
เปป็นความมยุสานมัตั้น)

“พระเจด้าจะทรงสส่งความเชสที่อผลิด ๆ ทบีที่มบีพลมังมากมาสสูส่พวกเขา” ไมส่ใชส่พญามาร แตส่พระเยโฮวาหร์พระเจด้า 
เปป็นผสูด้ทบีที่สส่งความเชสที่อผลิด ๆ นมัตั้นมา ซาตานไมส่เคยถสูกนสาเสนอในพระวจนะของพระเจด้าวส่าเปป็นผสูด้มบีอสานาจหนซที่งทบีที่เปป็น
เอกเทศหรสอเปป็นเทพเจด้าแหส่งความชมัที่วรด้ายทบีที่เปป็นคสูส่แขส่ง ซาตานไดด้รมับอนยุญาตใหด้มบีอสานาจยลิที่งใหญส่และใหด้ทสา
กลิจกรรมมากมายในโลกนบีตั้ มมันเปป็นเจด้าแหส่งอสานาจในยส่านฟป้าอากาศ มมันเปป็นพระของยยุคนบีตั้-แตส่มมันอยสูส่ภายใตด้การ
ควบคยุมของพระเจด้าเสมอ พญามารมบีฤทธลิธมาก-แตส่พระเจด้าทรงมหลิทธลิฤทธลิธ และพญามารไมส่สามารถเคลสที่อนไหวไดด้
โดยทบีที่พระเจด้าไมส่ทรงอนยุญาต จงศซกษาคด้นควด้าสองบทแรกของโยบ และ 1 โครลินธร์ 5:5 และ 10:13 เชส่นกมัน

มมันเปป็นขด้อเทอ็จจรลิงทบีที่จรลิงจมังประการหนซที่งทบีที่วส่าเมสที่อผสูด้ใดปฏลิเสธความจรลิงอยสูส่เรสที่อย ๆ การปฏลิเสธความจรลิง
อยส่างดสตั้อดซงจะทสาลายการรมับรสูด้ความจรลิง และผลลมัพธร์จะเปป็นความเชสที่อผลิด ๆ ทบีที่ถซงตาย ไมส่มบีผสูด้ใดทบีที่ไดด้รมับรสูด้เกบีที่ยวกมับ
ความจรลิง ปฏลิเสธความจรลิงนมัตั้น และยมังเปป็นเหมสอนเดลิมตส่อไป คนทบีที่เชสที่อวส่าพระเยโฮวาหร์พระเจด้าทรงเปป็นผสูด้ครอบ
ครองฝป่ายศบีลธรรมของจมักรวาลนบีตั้ ยส่อมทราบวส่ากฎธรรมชาตลิทมัตั้งหลายของจมักรวาลนบีตั้เปป็นการแสดงออกของนตั้สา
พระทมัยของพระเจด้าและวส่าพระองคร์ทรงควบคยุมแผส่นดลินโลก ระบบสยุรลิยะเหลส่านมัตั้นและสารพมัดทบีที่มบีอยสูส่ในนมัตั้น ดมังนมัตั้น
เนสที่องจากความเชสที่อผลิด ๆ แบบซาตานนบีตั้เปป็นผลทบีที่ตามมาฝป่ายศบีธรรมของการจงใจปฏลิเสธความจรลิงนมัตั้น มมันจซงเหอ็น
ไดด้ชมัดวส่าพระเจด้าทรงกระทสากลิจอยสูส่ตรงนบีตั้ พระเจด้าทรงทสาใหด้ซาตานเปป็นเครสที่องมสอของพระองคร์ในการลงโทษคน
เหลส่านมัตั้นทบีที่ตลิดตามคสามยุสาทมัตั้งหลายแทนความจรลิง เพราะวส่าคนเหลส่านบีตั้ปฏลิเสธทบีที่จะรมักความจรลิง และโดยการทสา
เชส่นนบีตั้จซงรมักความไมส่จรลิงโดยอมัตโนมมัตลิ พระเจด้าจซงทรงสส่งเรสที่องโกหกทมัตั้งหลายมาสสูส่พวกเขาเพสที่อเปป็นสส่วนแบส่งของ



พวกเขา
กส่อนหนด้านบีตั้ในการศซกษาคด้นควด้านบีตั้ ผมไดด้กลส่าววส่าดสูเหมสอนมวลชนมหาศาลของมนยุษยชาตลิวมันนบีตั้รมักความ

ชมัที่วรด้าย ตมัณหา ความอธรรม บาป ความสสามะเลเทเมาและพญามาร พวกเขาไมส่มบีเวลาสสาหรมับพระเจด้า ความ
ชอบธรรม ความจรลิง เกบียรตลิ และความบรลิสยุทธลิธ เนสที่องจากมวลชนเหลส่านมัตั้นโหยหาพญามารและนรก พระเจด้าจซง
จะรมับผสูด้คนของพระองคร์ออกไป ปลส่อยพญามารใหด้ทสาตามใจชอบ และอนยุญาตใหด้คนเหลส่านมัตั้นไดด้สลิที่งทบีที่พวกเขาโหย
หา-ชมัที่วระยะหนซที่ง แตส่กส่อนสลิตั้นสยุดวมันของคนแหส่งการบาปนมัตั้น ผสูด้คนเหลส่านมัตั้นทบีที่รมักคสาโกหกทมัตั้งหลายของเขาจะ
อด้อนวอนพระเจด้าใหด้ฆส่าพวกเขาเสบีย-แตส่พวกเขาจะตายไมส่ไดด้ (วว. 9:6) อส่านเอเสเคบียล 14:9 และ 1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 
บททบีที่ 22 เชส่นกมัน วลิวรณร์ 16:7 ประกาศวส่า: “...จรลิงอยส่างนมัตั้น พระเจด้า องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า ผสูด้ทรงฤทธานยุภาพสสูงสยุด
บรรดาการพลิพากษาของพระองคร์แทด้จรลิงและชอบธรรม”

เหตยุการณร์ใหญส่ลสาดมับถมัดไปทบีที่รออยสูส่สสาหรมับโลกเกส่านบีตั้คสอ การรมับขซตั้นของครลิสตจมักร และทมันทบีหลมังจากนมัตั้น
จะเปป็นการปรากฏตมัวของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์ผสูด้นมัตั้น พระเจด้าจะสส่งความเชสที่อผลิด ๆ ทบีที่มบีพลมังมากมาสสูส่คนเหลส่านมัตั้น
ทบีที่ไดด้ยลินและไดด้ปฏลิเสธความจรลิงนมัตั้น และ ณ เวลาทบีที่กสาหนดไวด้นมัตั้นพระองคร์จะสส่งพระบยุตรของพระองคร์มาในเปลว
เพลลิง โดยทสาการแกด้แคด้นตส่อคนทมัตั้งหลายทบีที่ไมส่รสูด้จมักพระเจด้าและคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไดด้เชสที่อฟปังความมยุสานมัตั้น ซซที่งปฏลิเสธทบีที่
จะรมักความจรลิงของพระเจด้า

ผมตระหนมักดบีถซงความจรลิงในพระคมัมภบีรร์ทบีที่วส่าฝสูงชนมหาศาลจะรมับความรอดในระหวส่างยยุคความทยุกขร์
ลสาบากนมัตั้น-มวลชนมหาศาลอมันประกอบดด้วยชนทยุกเผส่า ทยุกภาษา ทยุกเผส่าพมันธยุร์ และทยุกชนชาตลิแหส่งแผส่นดลินโลก 
แตส่คนเหลส่านบีตั้ทบีที่จะรมับความรอดเปป็นคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่เคยไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐแหส่งความจรลิงมากส่อนเลย คนเหลส่านบีตั้
จะเปป็นผสูด้คนทบีที่ไมส่เคยไดด้ยลินความรอดโดยพระคยุณผส่านทางความเชสที่อในพระโลหลิตของพระเยซสู มบีหลายลด้านคนบน
แผส่นดลินโลกวมันนบีตั้ทบีที่ไมส่เคยไดด้ยลินยอหร์น 3:16 พวกเขาไมส่รสูด้อะไรเลยเกบีที่ยวกมับของขวมัญแหส่งความรมักของพระเจด้าทบีที่
ประทานใหด้แกส่โลกนบีตั้

วลิวรณร์ 7 พรรณนาถซงมลิชชมันนารบี 144,000 คนนมัตั้นทบีที่จะประกาศขส่าวประเสรลิฐแหส่งอาณาจมักรนมัตั้น และ
เพราะขส่าวสารของพวกเขา ฝสูงชนหมสูส่ใหญส่ทบีที่ไมส่มบีมนยุษยร์คนใดสามารถนมับไดด้จะรมับความรอดออกจากความทยุกขร์
ลสาบากใหญส่ยลิที่ง แตส่คยุณเชสที่อใจไดด้ ทส่านทบีที่รมัก วส่าถด้าคยุณเคยไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐแหส่งความจรลิงและไดด้ปฏลิเสธทบีที่จะ
ยอมรมับมมัน ถด้าการรมับขซตั้นนมัตั้นเกลิดขซตั้นและคยุณถสูกทลิตั้งไวด้บนแผส่นดลินโลก คยุณกอ็จะไมส่รมับความรอดหลมังจากการรมับขซตั้น
นมัตั้น! พระเจด้าจะสส่งความเชสที่อผลิด ๆ ทบีที่มบีพลมังมากมาถซงคยุณ และมมันจะเปป็นไปไมส่ไดด้เลยทบีที่คยุณจะเชสที่อความจรลิงนมัตั้น 
คยุณจะเชสที่อความมยุสานมัตั้น-ปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์นมัตั้น-และคยุณจะถสูกพลิพากษาลงโทษ นมัที่นเปป็นพระวจนะบรลิสยุทธลิธอมัน
ประเสรลิฐของพระเจด้า

ขด้อ 12: “เพสที่อพวกเขาทยุกคนจะถสูกลงพระอาชญา ผสูด้ซซที่งไมส่ไดด้เชสที่อความจรลิง แตส่ไดด้มบีความเพลลิดเพลลินใน
การอธรรม”

“พวกเขา” หมายถซงผสูด้คนเหลส่านมัตั้นทบีที่จะถสูกสส่งความเชสที่อผลิด ๆ มาใหด้-คนเหลส่านมัตั้นทบีที่เชสที่อความมยุสานมัตั้น-และ
พวกเขาทยุกคนจะถสูกลงพระอาชญา ไมส่มบีสมักคนจะหนบีพด้นไปไดด้ เพราะอะไร? เพราะวส่า “พวกเขาไมส่ไดด้เชสที่อความ
จรลิงนมัตั้น”



ในยอหร์น 3:18 เรามบีหนซที่งในขด้อพระคสาทบีที่ยลิที่งใหญส่ทบีที่สยุดในพระคมัมภบีรร์: “ผสูด้ทบีที่เชสที่อใน (พระบยุตรของพระเจด้า) 
กอ็ไมส่ตด้องถสูกปรมับโทษ แตส่ผสูด้ทบีที่ไมส่เชสที่อกอ็ถสูกปรมับโทษอยสูส่แลด้ว เพราะเขามลิไดด้เชสที่อในพระนามแหส่งพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมา
องคร์เดบียวของพระเจด้า”

ประการแรก: ผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายไมส่ถสูกปรมับโทษ
ประการทบีที่สอง: คนไมส่เชสที่อทมัตั้งหลายถสูกปรมับโทษ
ประการทบีที่สาม: เหตยุผลทบีที่พวกเขาถสูกปรมับโทษกอ็คสอวส่า พวกเขาไมส่เชสที่อพระบยุตรของพระเจด้า-ความจรลิงนมัตั้น

ความจรลิงนมัตั้นกอ็คสอวส่าพระเยซสูทรงทสาใหด้มนยุษยร์เปป็นไท (ยอหร์น 8:32 และ 36) บาปทบีที่ปรมับโทษแหส่งทยุกยยุคสมมัยกอ็คสอ
บาปแหส่งความไมส่เชสที่อ-บาปของการปฏลิเสธความจรลิงนมัตั้นของพระเยซสูครลิสตร์เจด้า

ขด้อ 12 ปปิดทด้ายวส่า “...แตส่ไดด้มบีความเพลลิดเพลลินในการอธรรม” เหตยุผลทบีที่คนเหลส่านบีตั้มบีความเพลลิดเพลลินใน
ความอธรรมกอ็คสอ เพราะวส่าพวกเขาไมส่ไดด้เชสที่อความจรลิงนมัตั้น เมสที่อมนยุษยร์เชสที่อความจรลิงของพระเจด้า ความจรลิงนมัตั้นทบีที่
ถสูกเชสที่อกอ็ทสาใหด้เขาเปป็นไทจากความรมักและความเพลลิดเพลลินในความไมส่ชอบธรรม (ทลิตมัส 2:11-15) ทมัตั้งหมดทบีที่เรา
ตด้องการถสูกพบในพระคยุณ พระคยุณคสอพระเยซสู และพระเยซสูทรงเปป็นความจรลิง (ยอหร์น 1:14 และ 14:6)

ในการปปิดทด้ายเนสตั้อหาตอนนบีตั้ ขอใหด้ผมเนด้นยตั้สาขด้อเทอ็จจรลิงของพระคมัมภบีรร์ทบีที่ไมส่อาจปฏลิเสธไดด้ทบีที่วส่าทยุกคนทบีที่
ไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐแลด้ว-ทยุกคนทบีที่เคยรสูด้จมักความจรลิงแลด้ว-กส่อนการรมับขซตั้น จะไมส่รมับความรอดหลมังจากการรมับขซตั้น 
พวกเขาจะถสูกสส่งความเชสที่อผลิด ๆ มาใหด้ พวกเขาจะเชสที่อความมยุสานมัตั้น และพวกเขาทยุกคนจะถสูกลงพระอาชญา! 
จะมบีมวลชนมหาศาลทบีที่รมับความรอดในชส่วงความทยุกขร์ลสาบากนมัตั้น แตส่ฝสูงชนหมสูส่ใหญส่นมัตั้นจะประกอบดด้วยคนเหลส่า
นมัตั้นทบีที่ไมส่เคยไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐแหส่งความจรลิงมากส่อนเลย

ขด้อ 13: “แตส่พวกเราตด้องขอบพระคยุณพระเจด้าเพราะพวกทส่านอยสูส่เสมอ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ผสูด้เปป็นทบีที่รมักของ
องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า เพราะวส่าตมัตั้งแตส่เรลิที่มแรกพระเจด้าไดด้ทรงเลสอกสรรพวกทส่านไวด้ใหด้มาถซงความรอด โดยทบีที่พระ
วลิญญาณทรงชสาระตมัตั้งไวด้ใหด้บรลิสยุทธลิธ และโดยความเชสที่อแหส่งความจรลิง”

ชส่างนส่าชสที่นใจทบีที่จะผส่านจากคสาบรรยายอมันนส่ากลมัวเกบีที่ยวกมับคนแหส่งการบาปนมัตั้นและคนเหลส่านมัตั้นทบีที่จะถสูกลง
พระอาชญาเพราะเขา ไปสสูส่เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่สมัตยร์ซสที่อผสูด้ซซที่งเปาโลรมักดมัที่งแมส่คนหนซที่งรมักลสูกของตนหรสอดมัที่งแมส่นมคนหนซที่งรมัก
เดอ็ก ๆ ทบีที่นางดสูแล เปาโลขอบพระคยุณพระเจด้า ผสูด้ไดด้ทรงรมักชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นเชส่นนมัตั้นจนพระองคร์ไดด้
ประทานความรอดใหด้แกส่พวกเขา เขาคะยมัตั้นคะยอผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นใหด้หนมักแนส่นมมัที่นคง และอธลิษฐานขอเพสที่อทบีที่ความ
รมักของพระเจด้าจะเปป็นการปลอบประโลมใจของพวกเขาในและผส่านพด้นความทยุกขร์ลสาบากอมันนส่ากลมัวนมัตั้นทบีที่พวก
เขากสาลมังสสูด้ทนอยสูส่ เขารมับประกมันพวกเขาวส่าความสมัตยร์ซสที่อของพระเจด้าจะเปป็นของพวกเขา และวส่าเขามบีความ
มมัที่นใจในพวกเขาวส่าพวกเขาจะหนมักแนส่นและปกปป้องความเชสที่อนมัตั้นทบีที่ครมัตั้งเดบียวเปป็นพอถสูกมอบไวด้แกส่เหลส่าวลิสยุทธลิชน
แลด้ว เขาอธลิษฐานอบีกครมัตั้งหนซที่งวส่าพระเจด้าจะทรงนสาทางในทยุกทางแหส่งการดสาเนลินชบีวลิตประจสาวมันของพวกเขา
จนกวส่าพระเยซสูเสดอ็จมา: “และขอองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงนสาใจของพวกทส่านใหด้เขด้าในความรมักของพระเจด้า และ
ใหด้เขด้าในการรอคอยพระครลิสตร์อยส่างอดทน” (บททบีที่ 3:5) 

เพราะรสูด้วส่าวมันอมันนส่ากลมัวนมัตั้นขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะมาสสูส่คนชมัที่วและวส่าคนแหส่งการบาปนมัตั้นจะปรากฏ 
เปาโลจซงตด้องขอบพระคยุณพระเจด้าสสาหรมับเหลส่าผสูด้เชสที่อแทด้ “พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ผสูด้เปป็นทบีที่รมักขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า” เขา



อยากรมับประกมันพวกเขาวส่าถซงแมด้วส่าพวกเขากสาลมังเผชลิญกมับการขส่มเหง ความทยุกขร์ระทม ความปวดรด้าวใจ และ
ความยากลสาบาก พวกเขากอ็มบีทบีที่หลบภมัยในความรมักของพระครลิสตร์  ผมแนส่ใจวส่าเปาโลมบีความคลิดนบีตั้อยสูส่ในหมัว ซซที่ง
ประยยุกตร์ใชด้กมับผสูด้เชสที่อทยุกคนภายใตด้สภาพการณร์ทมัตั้งปวง ตอนทบีที่เขาเขบียนโรม 8:35-39:

“ใครจะแยกพวกเราออกจากความรมักของพระครลิสตร์เลส่า จะเปป็นความยากลสาบาก หรสอความทยุกขร์ หรสอ
การขส่มเหง หรสอการกมันดารอาหาร หรสอการเปลสอยกาย หรสอการถสูกโพยภมัย หรสอการถสูกคมดาบหรสอ ตามทบีที่มบี
เขบียนไวด้แลด้ววส่า ‘เพราะเหอ็นแกส่พระองคร์ ขด้าพระองคร์ทมัตั้งหลายจซงถสูกประหารวมันยมังคที่สา ขด้าพระองคร์ทมัตั้งหลายถสูกนมับ
วส่าเปป็นเหมสอนแกะสสาหรมับการเอาไปฆส่า’ ไมส่เลย ในสลิที่งทมัตั้งหลายเหลส่านบีตั้ พวกเราเปป็นยลิที่งกวส่าเหลส่าผสูด้พลิชลิตโดยทาง
พระองคร์ผสูด้ไดด้ทรงรมักพวกเรา เพราะขด้าพเจด้าเชสที่อมมัที่นวส่า แมด้แตส่ความตาย หรสอชบีวลิต หรสอบรรดาทสูตสวรรคร์ หรสอ
บรรดาเทพผสูด้ครอบครองอาณาจมักร หรสอบรรดาเทพผสูด้มบีอสานาจ หรสอสลิที่งทมัตั้งหลายซซที่งอยสูส่ในปปัจจยุบมันนบีตั้ หรสอสลิที่งทมัตั้ง
หลายซซที่งจะมาในภายหนด้า หรสอซซที่งสสูง หรสอซซที่งลซก หรสอสลิที่งอสที่นใดทบีที่ไดด้ทรงสรด้างแลด้วนมัตั้น จะไมส่สามารถแยกพวกเรา
ออกจากความรมักของพระเจด้า ซซที่งอยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเราไดด้”

ชส่างนส่าชสที่นใจทบีที่ไดด้รสูด้วส่า “ในสลิที่งทมัตั้งหลายเหลส่านบีตั้ พวกเราเปป็นยลิที่งกวส่าเหลส่าผสูด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผสูด้ไดด้ทรง
รมักพวกเรา” ขอบคยุณพระเจด้าสสาหรมับการรมับประกมันอมันเปฟีปี่ยมสยุขนบีตั้ทบีที่วส่าพระองคร์ผสูด้ไดด้ทรงเรลิที่มตด้นการดบีในเราแลด้ว
จะทรงกระทสามมันจนถซงทบีที่สยุด พระองคร์ทรงฤทธลิธสามารถทบีที่จะรมักษาสลิที่งซซที่งเราไดด้มอบไวด้กมับพระองคร์จนถซงวมันนมัตั้น 
พระองคร์จะไมส่ทรงไปจากเราหรสอทอดทลิตั้งเราเลย และเรามบีใจกลด้ากลส่าวไดด้วส่า “พระเจด้าทรงเปป็นผสูด้ชส่วยเหลสอของ
เรา!”

ครลิสตจมักรแทด้มบีองคร์ผสูด้ทรงปกปป้อง และเปาโลฝากพบีที่นด้องทมัตั้งหลายของเขา ซซที่งเขารมักสยุดหมัวใจ ไวด้กมับองคร์
ผสูด้ทรงปกปป้องนมัตั้น เปป็นไปไดด้วส่าเปาโลกสาลมังคลิดถซงพระพรนมัตั้นทบีที่ถสูกประกาศแกส่เบนยามลินในพระราชบมัญญมัตลิ 33:12: 
“...ผสูด้ทบีที่พระเยโฮวาหร์ทรงรมักจะอาศมัยอยสูส่อยส่างปลอดภมัยขด้างพระองคร์ และพระเยโฮวาหร์จะทรงปกคลยุมเขาไวด้
ตลอดวมันยมังคที่สา และพระองคร์จะประทมับอยสูส่ระหวส่างบส่าของเขา”

“ถสูกเลสอกมาถซงความรอด” เปาโลนสาเสนอเรสที่องนบีตั้ในความตรงกมันขด้ามกมับ “บยุตรแหส่งความพลินาศ” (ขด้อ 
3) และ “คนเหลส่านมัตั้นทบีที่พลินาศ” (ขด้อ 10) เขาแสดงใหด้เหอ็นความตรงขด้ามกมันอยส่างเดส่นชมัดระหวส่างบยุตรทมัตั้งหลาย
ของพระเจด้ากมับบยุตรทมัตั้งหลายของพญามาร…คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ยซดถสอความเชสที่อในความจรลิงและการชสาระแยกตมัตั้งของ
วลิญญาณ กมับคนเหลส่านมัตั้นทบีที่มบีความเพลลิดเพลลินในความไมส่ชอบธรรมและเชสที่อความมยุสานมัตั้น “ตมัตั้งแตส่เรลิที่มแรก” ชบีตั้ไป
ยมังเวลานมัตั้นเมสที่อขส่าวประเสรลิฐไดด้มาเยสอนชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นเปป็นครมัตั้งแรก เหลส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาเปป็น
บยุตรทมัตั้งหลายของพระเจด้าเพราะวส่า “ตมัตั้งแตส่เรลิที่มแรก” พวกเขาไดด้ตด้อนรมับความจรลิงนมัตั้นและไดด้หมันมาหาพระเจด้า
จากพวกรสูปเคารพ จากนมัตั้นพวกเขากอ็เรลิที่มตด้นทมันทบีทบีที่จะรมับใชด้และรอคอยการเสดอ็จมาของพระเยซสู แตส่คนเหลส่านมัตั้น
ทบีที่เชสที่อความมยุสานมัตั้นกอ็ไมส่มบีความเพลลิดเพลลินในความจรลิงนมัตั้น พวกเขาทราบความจรลิงนมัตั้นแลด้ว แตส่พวกเขารมักความ
มยุสาแทน ซซที่งโดยการทสาเชส่นนมัตั้นพวกเขาจซงกลายเปป็นผสูด้ทบีที่ถสูกหลอกของปฏลิปปักษร์ตส่อพระครลิสตร์

ขด้อ 13 ปปิดทด้ายดด้วยคสากลส่าวทบีที่วส่า “ความรอด โดยทบีที่พระวลิญญาณทรงชสาระตมัตั้งไวด้ใหด้บรลิสยุทธลิธ และโดย
ความเชสที่อแหส่งความจรลิง” เหลส่าผสูด้รสูด้พระคมัมภบีรร์บางทส่านชบีตั้ใหด้เหอ็นวส่านบีที่คสอ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ แตส่ภาษากรบีกบส่ง
บอกอยส่างชบีตั้เฉพาะวส่านบีที่คสอการชสาระแยกตมัตั้งวลิญญาณของมนยุษยร์-มนยุษยร์ภายใน ความเชสที่อมโยงอยส่างใกลด้ชลิดของวลบี



นบีตั้กมับ “ความเชสที่อแหส่งความจรลิง” คงจะทสาใหด้เราอส่านทมัตั้งสองวลบีนบีตั้เหมสอนกมัน- “ความจรลิง” ซซที่งเปป็นเปป้าหมายขอ
ง “ความเชสที่อ” และ “วลิญญาณ” ซซที่งเปป็นเปป้าหมายของ “การชสาระแยกตมัตั้ง”

กลส่าวอบีกนมัยหนซที่ง เปาโลกสาลมังกลส่าววส่า “วลิญญาณของพวกทส่านเปป็นเปป้าหมายหลมักของการชสาระแยกตมัตั้ง
นบีตั้ทบีที่ขด้าพเจด้ากสาลมังอธลิษฐานใหด้พวกทส่านมบีประสบการณร์อยส่างเตอ็มเปฟีปี่ยม” โปรดอส่าน 1 เธสะโลนลิกา 5:23 อบีกครมัตั้ง 
ซซที่งเราอภลิปรายไปอยส่างเตอ็มทบีที่แลด้วในบทกส่อน ๆ ของหนมังสสอเลส่มนบีตั้ ในพระคสาขด้อนบีตั้ เปาโลอธลิษฐานขอการชสาระ
แยกตมัตั้งของวลิญญาณ จลิตใจ และรส่างกาย และเนสที่องจากวลิญญาณของมนยุษยร์เปป็นสส่วนนมัตั้นของเขาทบีที่ทราบ ใชด้เหตยุผล
และคลิด มมันจซงจสาเปป็นอยส่างยลิที่งทบีที่วลิญญาณนมัตั้นตด้องถสูกชสาระแยกตมัตั้งกส่อนทบีที่มนยุษยร์คนใดจะสามารถคลิดอยส่างถสูกตด้อง
เกบีที่ยวกมับความจรลิงของพระเจด้าไดด้

เปาโลอธลิษฐานขอการชสาระแยกตมัตั้งของวลิญญาณของชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น ผสูด้คนในยยุคสยุดทด้ายทบีที่เชสที่อ
ความมยุสานมัตั้นจะไมส่มบีความเพลลิดเพลลินในความจรลิงนมัตั้นและไมส่มบีความรมักใหด้แกส่ความจรลิงนมัตั้น-นมัที่นเปป็นเพราะวส่า ใน
ถด้อยคสาของเปาโล “พวกเขาไมส่ชอบทบีที่จะเกอ็บพระเจด้าไวด้ในความรสูด้ของพวกเขา” พวกเขาผลมักไสความจรลิงนมัตั้นออก
ไป และยอมใหด้สลิที่งอสที่นมาเบบียดเสบียดความจรลิงนมัตั้นออกไปจากความคลิดของตนเปป็นเวลานานเหลสอเกลิน จนพระเจด้า
จะทรงปลส่อยพวกเขาไวด้กมับจลิตใจทบีที่ถสูกหลอก-จลิตใจทบีที่ไมส่สามารถเขด้าใจความจรลิงนมัตั้นไดด้ เปาโลทราบวส่าเพสที่อทบีที่จะ
เปป็นครลิสเตบียนทบีที่ประสบความสสาเรอ็จและเกลิดผลนมัตั้น วลิญญาณตด้องถสูกชสาระแยกตมัตั้งไวด้ ดด้วยเหตยุนบีตั้การชสาระแยกตมัตั้ง
วลิญญาณ ตามทบีที่กลส่าวถซงในทบีที่นบีตั้ จซงเกบีที่ยวขด้องกมับสภาวะภายในของผสูด้เชสที่อ

เหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกาไดด้กลายเปป็นผสูด้เชสที่อโดยการยอมรมับความจรลิงนมัตั้น เปาโลเตสอนวส่าพวกเขา
ตด้องยอมจสานนวลิญญาณของพวกเขาตส่อความจรลิงนมัตั้นและเชสที่อความจรลิงนมัตั้นทมัตั้งหมด หากพวกเขาอยากเปป็นอยส่างทบีที่
พวกเขาควรเปป็นเพสที่อพระเยซสูและหากพวกเขาอยากดสที่มดที่สากมับสลิทธลิโดยกสาเนลิดฝป่ายวลิญญาณของตน คนเหลส่านมัตั้นทบีที่
เชสที่อความจรลิงนมัตั้นจะรส่วมแบส่งปปันในการเปป็นขซตั้นจากตายอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้น การรมับขซตั้นและการครอบครองของ
พระเยซสูเจด้า สส่วนคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เชสที่อความมยุสานมัตั้นกอ็จะรมับความเชสที่อผลิด ๆ ซซที่งมบีพลมังมากทบีที่ถสูกสส่งมาและจะถสูกลง
พระอาชญา เปาโลอยากใหด้ขด้อเทอ็จจรลิงนบีตั้ถสูกเขด้าใจอยส่างถส่องแทด้ ถสูกฝปังรากลซกในจลิตและใจของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสอง
เธสะโลนลิกา เชส่นเดบียวกมับในใจของคยุณและของผม

การยอมรมับความจรลิงนมัตั้นดด้วยความไวด้ใจอมันเตอ็มเปฟีปี่ยม (ยอหร์น 8:32) -ความจรลิงทบีที่ถสูกเปปิดเผยและถสูกนสา
มาสสูส่มนยุษยร์ในพระครลิสตร์ (ยอหร์น 1:14)- นสามาซซที่งการชสาระแยกตมัตั้งวลิญญาณของเราตส่อพระเจด้า พรด้อมกมับการ
ยอมรมับความจรลิงนมัตั้น ความรอดของเราตมัตั้งอยสูส่ในความเชสที่อและการชสาระแยกตมัตั้งเชส่นนมัตั้น รากเหงด้าของความพลินาศ
และการลงพระอาชญากอ็คสอ การเชสที่อความมยุสานมัตั้น-พญามาร ไมส่ควรมบีคสาถามใด ๆ ทมัตั้งสลิตั้นเกบีที่ยวกมับความจรลิงแหส่ง
พระวจนะของพระเจด้า พระเยซสูทรงอธลิษฐานเกบีที่ยวกมับเหลส่าสาวกของพระองคร์วส่า “ขอโปรดชสาระพวกเขาใหด้
บรลิสยุทธลิธโดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 17:17) เมสที่อเรายอมรมับ
ความจรลิงนมัตั้นทบีที่ถสูกเปปิดเผยในพระครลิสตร์ ความเชสที่อนมัตั้นกอ็นสามาซซที่งความรอด!

ขด้อ 14: “ซซที่งการทบีที่มาถซงไดด้นมัตั้นพระองคร์ไดด้ทรงเรบียกพวกทส่านโดยทางขส่าวประเสรลิฐของพวกเรา เพสที่อจะ
ไดด้รมับสงส่าราศบีของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา”

ภาษากรบีกอส่านวส่า “ซซที่งมาสสูส่ปลายทางนมัตั้น”...นมัที่นคสอ ซซที่งรวมถซงความรอดทมัตั้งหมดนมัตั้นทบีที่ถสูกพรรณนาในขด้อ 



13 “พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกพวกทส่านโดยทางขส่าวประเสรลิฐของพวกเรา โดยทางขส่าวดบีนมัตั้นทบีที่พวกเราไดด้นสามาถซงพวก
ทส่านเมสที่อพวกเราไดด้มายมังเมสองเธสะโลนลิกาพรด้อมกมับขส่าวสารเรสที่องการสลิตั้นพระชนมร์ การถสูกฝปังและการคสน
พระชนมร์ของพระเยซสูเจด้าตามทบีที่เขบียนไวด้ในพระคมัมภบีรร์” อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 1:5; 2:12,13; 4:7; 5:24

การทรงเรบียกของพระเจด้าไดด้มาสสูส่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นผส่านทางขส่าวดบีแหส่งขส่าวประเสรลิฐทบีที่ถสูกเทศนา
โดยเปาโล สลิลาส และทลิโมธบี ผส่านทางผสูด้นสาสารเหลส่านบีตั้ พวกเขาไดด้เรบียนรสูด้นตั้สาพระทมัยของพระเจด้าทบีที่มบีตส่อพวกเขา
และการทรงเลสอกดด้วยความรมักของพระองคร์ทบีที่มบีตส่อแตส่ละคนทบีที่เชสที่อความจรลิงนมัตั้นและยอมรมับขส่าวสารแหส่งพระคยุณ

ขด้อ 14 ปปิดทด้ายวส่า: “...เพสที่อจะไดด้รมับสงส่าราศบีของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” การใชด้
คสาในภาษากรบีกทสาใหด้มมันชมัดเจนมากขซตั้น: “ซซที่งมาสสูส่ปลายทางนบีตั้พระเจด้าไดด้สส่งขส่าวสารขส่าวประเสรลิฐมายมังพวกทส่าน
ผส่านทางพวกเรา เพสที่อทบีที่พวกทส่านจะไดด้รมับสงส่าราศบีของพระครลิสตร์ในทด้ายทบีที่สยุดสสาหรมับพวกทส่านเอง-เพสที่อทบีที่พวกทส่าน
จะชนะสงส่าราศบีนมัตั้นของพระเยซสูครลิสตร์เจด้าของพวกเรา” ตามทบีที่เปาโลกลส่าว สงส่าราศบีของพระครลิสตร์และสงส่าราศบี
ของเหลส่าวลิสยุทธลิชนของพระองคร์มบีตส่อกมันและกมัน สงส่าราศบีซซที่งพระเยซสูครลิสตร์เจด้าผสูด้ทรงถสูกยกชสูแลด้ว หาใดเปรบียบและ
สมบสูรณร์แบบทรงไดด้รมับ ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นในเมสองเธสะโลนลิกากอ็ถสูกเรบียกใหด้รส่วมแบส่งปปัน และนบีที่เปป็นจรลิงเชส่นกมันเกบีที่ยว
กมับผสูด้เชสที่อแตส่ละคนและทยุกคนทบีที่เชสที่อบนพระเยซสูครลิสตร์เจด้า-แตส่ละคนเปป็นสส่วนหนซที่งของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมส่ นบีที่
เปป็นเปป้าหมายสสูงสยุดของความรอด เปาโลเรบียกมมันวส่า “รางวมัลแหส่งการทรงเรบียกจากเบสตั้องบน” (ฟป. 3:14)

ในขส่าวประเสรลิฐของยอหร์น เราอส่านวส่า “บมัดนบีตั้บยุตรมนยุษยร์กอ็ไดด้รมับสงส่าราศบีแลด้ว และพระเจด้าทรงไดด้รมับสงส่า
ราศบีในบยุตรมนยุษยร์” (ยอหร์น 13:31) พระเยซสูทรงอธลิษฐานวส่า “และบมัดนบีตั้ โอ พระบลิดาเจด้าขด้า ขอพระองคร์โปรดใหด้
ขด้าพระองคร์ไดด้รมับสงส่าราศบีกมับพระองคร์เอง ดด้วยสงส่าราศบีซซที่งขด้าพระองคร์ไดด้มบีกมับพระองคร์กส่อนทบีที่โลกนบีตั้ไดด้บมังเกลิดขซตั้น
มา” (ยอหร์น 17:5) ตส่อมาในคสาอธลิษฐานเดบียวกมันนมัตั้นพระเยซสูทรงประกาศวส่า “และสงส่าราศบีซซที่งพระองคร์ไดด้
ประทานแกส่ขด้าพระองคร์ ขด้าพระองคร์กอ็มอบใหด้แกส่พวกเขาแลด้ว เพสที่อพวกเขาจะเปป็นอมันหนซที่งอมันเดบียวกมัน เหมสอน
อยส่างทบีที่เราทมัตั้งสองเปป็นอมันหนซที่งอมันเดบียวกมันนมัตั้น” (ยอหร์น 17:22) สงส่าราศบีของพระครลิสตร์ไมส่รสูด้สลิตั้นสยุด มบีอยสูส่ตส่อไป
เสมอ และขณะทบีที่สงส่าราศบีของพระองคร์สสาแดงออกในชบีวลิตของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่ถสูกชสาระแยกตมัตั้งและเตอ็มเปฟีปี่ยมดด้วย
พระวลิญญาณ คนอสที่น ๆ กอ็เหอ็นการงานทบีที่ดบีเหลส่านมัตั้นและถวายสงส่าราศบีแดส่พระเยซสูเพราะการดสาเนลินชบีวลิตทบีที่เทบีที่ยงตรง
และชอบธรรมของครลิสเตบียนทมัตั้งหลายตส่อหนด้าชาวโลก นบีที่จะดสาเนลินตส่อไปจนกวส่าสยุดทด้ายแลด้วมมันถซงจยุดสสูงสยุดใน 
“การเปปิดเผยของพระเยซสูครลิสตร์เจด้าจากสวรรคร์” (2 ธส. 1:7-12, 2:8; ทลิตมัส 2:13; มธ. 24:30) จากนมัตั้น-และเมสที่อ
ถซงตอนนมัตั้นเทส่านมัตั้น-สงส่าราศบีของเหลส่าวลิสยุทธลิชนของพระองคร์กอ็จะสมบสูรณร์ครบถด้วน เราจะอยสูส่ “กมับพระองคร์ในสงส่า
ราศบี” (คส. 3:4; ฟป. 3:20,21) ในชมัที่วขณะทบีที่เปฟีปี่ยมสงส่าราศบีนมัตั้น “พวกเราจะเปป็นเหมสอนพระองคร์ เพราะวส่าพวก
เราจะเหอ็นพระองคร์เหมสอนอยส่างทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นอยสูส่นมัตั้น” (1 ยอหร์น 3:2)

ขด้อ 15: “เหตยุฉะนมัตั้น พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย จงยสนมมัที่นคงอยสูส่ และยซดถสอบรรดาคสาสมัที่งสอนซซที่งพวกทส่านไดด้เลส่า
เรบียนแลด้ว ไมส่วส่าจะโดยคสาพสูด หรสอโดยจดหมายของพวกเรา”

“เหตยุฉะนมัตั้น” …นมัที่นคสอ “เพราะทมัตั้งหมดนมัตั้นทบีที่ถสูกกลส่าวไปแลด้วเกบีที่ยวกมับการเสดอ็จกลมับมาขององคร์พระผสูด้
เปป็นเจด้าในสงส่าราศบีเพสที่อเหลส่าวลิสยุทธลิชนของพระองคร์ และในการพลิพากษาทบีที่จะตกมาบนเหลส่าคนชมัที่ว” เราจซงควร
สาละวนอยสูส่ทยุกเวลา ไมส่มบีมนยุษยร์คนใดรสูด้วมันนมัตั้นหรสอชมัที่วโมงนมัตั้นแหส่งการเสดอ็จกลมับมาของพระองคร์ แตส่เรารสูด้จรลิง ๆวส่า



พระองคร์จะเสดอ็จมา! และเพราะเหตยุทบีที่พระเจด้า โดยทางการสลิตั้นพระชนมร์ของพระเยซสูและขส่าวดบีแหส่งขส่าวประเสรลิฐ
ไดด้ทรงทสาใหด้ผสูด้เชสที่อทยุกคนเปป็นทายาทแหส่งอาณาจมักรเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระองคร์แลด้ว เราจซงควร “ยสนมมัที่นคงอยสูส่” 
โดยมองขซตั้นไปอยสูส่ทยุกเวลา มบีสายตาจมับจด้องอยสูส่ทบีที่พระเยซสูตส่อไปแทนทบีที่จะจด้องมองสลิที่งชมัที่วรด้ายเหลส่านมัตั้นทบีที่กสาลมังเกลิดขซตั้น
อยสูส่รอบตมัวเรา เรารสูด้วส่าเหลส่าคนชมัที่วและคนลส่อลวงจะเลวรด้ายมากขซตั้นเรสที่อย ๆโดยหลอกลวงและถสูกหลอก จนกวส่า
จะถซงวมันนมัตั้นเมสที่อครลิสตจมักรแทด้จะถสูกรมับออกไปพบกมับพระเยซสูเจด้าในฟป้าอากาศ และจากนมัตั้นวมันดยุเดสอดนมัตั้นขององคร์
พระผสูด้เปป็นเจด้ากอ็จะมาสสูส่เหลส่าคนชมัที่ว อส่าน 1 โครลินธร์ 15:51-58 และโคโลสบี 1:23

“...และยซดถสอบรรดาคสาสมัที่งสอนซซที่งพวกทส่านไดด้เลส่าเรบียนแลด้ว ไมส่วส่าจะโดยคสาพสูด หรสอโดยจดหมายของ
พวกเรา” คสากรบีกสสาหรมับคสาอมังกฤษของเรา “hold” (ยซดถสอ) เปป็นคสาทบีที่เนด้นหนมักมาก ๆ ซซที่งหมายถซง “ยสนหนมัก
แนส่นและยซดใหด้มมัที่น” ประเพณบีเหลส่านมัตั้นซซที่งเปาโลกลส่าวถซงในทบีที่นบีตั้ไมส่มบีสส่วนเกบีที่ยวขด้องกมับประเพณบีทมัตั้งหลายของมนยุษยร์
หรสอประเพณบีตส่าง ๆ ตามทบีที่ถสูกนสาเสนอโดยศาสนจมักรของโรม สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวจรลิง ๆ กอ็คสอวส่า “ขด้าพเจด้า
อยากใหด้พวกทส่านเชสที่อหลมักคสาสอนนมัตั้นทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้พสูดไปแลด้วและความจรลิงนมัตั้นทบีที่ขด้าพเจด้ากสาลมังเขบียนอยสูส่ จงยซดมมัที่น
หลมักคสาสอนนมัตั้นทมัตั้งหมด เพราะวส่าขด้าพเจด้าพสูดและเขบียนโดยการเปปิดเผยของพระเจด้า”

จงสมังเกตขด้อ 2 ในบทนบีตั้ของเราและขด้อ 14 ถซง 17 ในบททบีที่ 3 เราตด้องจสาไวด้วส่าเปาโลเพลิที่งกสาลมังเรลิที่มตลิดตส่อ
สสที่อสารกมับครลิสตจมักรเหลส่านมัตั้นโดยจดหมาย เขากสาลมังรมับประกมันชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นวส่าถด้อยคสาทบีที่เปป็นลาย
ลมักษณร์อมักษรนมัตั้นเปป็นพระวจนะของพระเจด้าและตด้องถสูกยอมรมับดด้วยสลิทธลิอสานาจเดบียวกมันกมับถด้อยคสาทบีที่เปป็นคสาพสูด
ของเขา เขารมับประกมันผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นวส่าเขาพสูดโดยการเปปิดเผยจากพระเจด้า ไมส่ใชส่ถด้อยคสาของมนยุษยร์ และเขา
เตสอนพวกเขาใหด้ระวมังผสูด้ใดทบีที่อยากลส่อลวงพวกเขาและดซงครลิสตจมักรไปจากความจรลิงทบีที่ถสูกเปปิดเผยทบีที่เขาไดด้มอบใหด้
แกส่พวกเขาแลด้ว

เมสที่อเขบียนถซงเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองโครลินธร์ เปาโลกลส่าววส่า “บมัดนบีตั้ขด้าพเจด้าขอชมพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย 
เพราะพวกทส่านระลซกถซงขด้าพเจด้าในทยุกสลิที่ง และรมักษากฎทมัตั้งหลายตามทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้มอบกฎเหลส่านมัตั้นไวด้กมับพวก
ทส่าน” (1 คร. 11:2) ประเพณบีทมัตั้งหลายของเปาโลรวมถซงหลมักคสาสอนและคสาบมัญชาทมัตั้งหลายเกบีที่ยวกมับชบีวลิตและ
หลมักศบีลธรรมแบบครลิสเตบียนในทางปฏลิบมัตลิ 2 เธสะโลนลิกา 3:4: “และพวกเรามบีความไวด้เนสตั้อเชสที่อใจในองคร์พระผสูด้
เปป็นเจด้าเกบีที่ยวกมับพวกทส่านวส่า พวกทส่านกสาลมังกระทสาตามและจะกระทสาตามตส่อไปตามสลิที่งทมัตั้งหลายซซที่งพวกเรา
กสาชมับพวกทส่าน” 1 เธสะโลนลิกา 4:2: “เพราะพวกทส่านทราบวส่าพวกเราไดด้ใหด้คสาบมัญชาอะไรบด้างแกส่พวกทส่านโดย
พระเยซสูเจด้า”

เปาโลกลส่าวแกส่ทลิโมธบีวส่า “โอ ทลิโมธบีเออ๋ย จงรมักษาสลิที่งซซที่งไดด้มอบไวด้กมับความไวด้วางใจของทส่าน จงหลบีกเลบีที่ยง
คสาพสูดพลส่ามทมัตั้งหลายทบีที่ลบหลสูส่และไรด้ประโยชนร์ และการคมัดคด้านของสลิที่งทบีที่เรบียกกมันอยส่างผลิด ๆ วส่าเปป็นศาสตรร์ความ
รสูด้” (1 ทธ. 6:20) “จงยซดถสอรสูปแบบแหส่งบรรดาถด้อยคสาอมันถสูกตด้องไวด้ใหด้มมัที่น ซซที่งทส่านไดด้ยลินจากขด้าพเจด้าแลด้ว ใน
ความเชสที่อและความรมักซซที่งมบีอยสูส่ในพระเยซสูครลิสตร์ สลิที่งอมันดบีนมัตั้นซซที่งไดด้ทรงมอบไวด้กมับทส่านแลด้วนมัตั้น จงรมักษาไวด้โดยพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธซซที่งทรงสถลิตอยสูส่ในพวกเรา” (2 ทธ. 1:13,14) จงตมัตั้งใจศซกษาคด้นควด้า 1 ทลิโมธบี 1:5-18

ขด้อ 16 และ 17: “บมัดนบีตั้ ขอใหด้พระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา และพระเจด้าคสอพระบลิดา
ของพวกเรา ผสูด้ทรงรมักพวกเรา และประทานความปลอบใจเปป็นนลิตยร์และความหวมังอมันดบีโดยทางพระคยุณใหด้แกส่



พวกเรา ทรงปลอบประโลมใจของพวกทส่านและทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้มมัที่นคง ในวาจาและในการงานอมันดบีทยุกอยส่าง”
เปาโลใชด้ถด้อยคสาทบีที่คลด้ายกมันใน 1 เธสะโลนลิกา 3:11 ความแตกตส่างเดบียวกอ็คสอวส่าในขด้อพระคสาตอนนบีตั้ของ

เราเขาเอส่ยพระนามพระเยซสูครลิสตร์เจด้าของเรากส่อน และจากนมัตั้นพระเจด้า “คสอพระบลิดาของพวกเรา” นบีที่ไมส่ใชส่เหตยุ
บมังเอลิญ พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงเอส่ยพระนามพระเยซสูครลิสตร์เจด้ากส่อนเพสที่อนสาเสนอความเปป็นพระเจด้าของพระองคร์
ในสาระสสาคมัญ เปาโลกสาลมังกลส่าววส่า “ครสูเหลส่านมัตั้นอยสูส่ทบีที่ไหนเลส่าทบีที่ไมส่ยอมรมับความเปป็นพระเจด้าของพระครลิสตร์ผสูด้ไดด้
ทรงชส่วยพวกทส่านใหด้รอดแลด้ว ผสูด้ไดด้ทรงชส่วยพวกทส่านใหด้พด้นจากพวกรสูปเคารพ และไดด้ทรงทสาใหด้พวกทส่านหมันมา
หาพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงเพสที่อรมับใชด้พระองคร์และรอคอยพระบยุตรของพระองคร์จากสวรรคร์?” เปาโลฝากผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้น
ไวด้กมับพระเยซสูครลิสตร์เจด้าและพระเจด้าพระบลิดาของพวกเรา สสาหรมับการเกอ็บรมักษาและเสถบียรภาพ

เหลส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาไดด้ประสบกมับความชสที่นบานและการปลอบประโลมใจในใจทบีที่ถสูกรบกวนของ
พวกเขาแลด้ว (1 ธส. 1:6 และ 2 ธส. 1:4) ใน 2 โครลินธร์ 1:4-6 เปาโลรมับรสูด้ความดบีใจและการปลอบประโลมใจทบีที่
พระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกส่เขาในชมัที่วโมงแหส่งความเศรด้าโศกและการถสูกขส่มเหงของเขา แคส่ไดด้รสูด้วส่าพระเจด้าพระบลิดา
ทรงรมักเราและพระเจด้าพระบยุตรทรงหส่วงใยเรา กอ็อยุดมและใหด้รางวมัลอยส่างอเนกอนมันตร์-การปลอบประโลมใจทบีที่
เหนสอคสาพรรณนา! ในพระเยซสูเรามบีการปลอบโยน (คสากรบีกนบีตั้มบีความหมายวส่า “การหนยุนใจทบีที่ทสาใหด้ใจเบลิกบาน” 
และมบีความหมายลตั้สาลซกมากกวส่าคสาอมังกฤษของเรา “การปลอบโยนหรสอการปลอบประโลมใจ” (consolation
 or comfort)

ผมชบีตั้ใหด้เหอ็นไปกส่อนหนด้านบีตั้แลด้วในการศซกษาคด้นควด้านบีตั้วส่าในโรม 5:11 เปาโลกลส่าววส่า “พวกเรา…ชสที่นบาน
ในพระเจด้าโดยทางพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” เราไมส่ควรลสมเดอ็ดขาดวส่าพระเจด้าพระบลิดาไดด้
ทรงรมักเราและไดด้ประทานพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์เพสที่อทบีที่เราจะไดด้มบีของประทานแหส่งความ
รอด พระเยซสูทรงอธลิษฐานวส่า “ไมส่ใชส่ความประสงคร์ของขด้าพระองคร์ แตส่ขอใหด้นตั้สาพระทมัยของพระองคร์สสาเรอ็จ” ดมัง
นมัตั้นเราจซงขอบพระคยุณพระเจด้าสสาหรมับความรมักของพระองคร์ และเราขอบคยุณพระเยซสูเจด้าสสาหรมับการเสบียสละ
ของพระองคร์บนกางเขนนมัตั้น มมันเปป็นความพอพระทมัยอมันดบีของพระเจด้าทบีที่จะประทานสลิที่งดบี ๆ ทยุกอยส่างแกส่ลสูกทมัตั้ง
หลายของพระองคร์ อส่านมมัทธลิว 7:11; ลสูกา 12:32; ยอหร์น 3:16; 1 ยอหร์น 3:1 และโรม 5:8

เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาเปป็นทบีที่รมักของพระเจด้า (1 ธส. 1:4) พวกเขาเปป็น “ทบีที่รมักขององคร์พระผสูด้เปป็น
เจด้า” เชส่นกมัน (2 ธส. 2:13) เนสที่องจากพวกเขาเปป็นทบีที่รมักของพระเจด้าและ “เปป็นทบีที่รมักขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า” 
เปาโลจซงรมับประกมันพวกเขาวส่าพระเจด้าพระบลิดาและพระเจด้าพระบยุตรทรงเปป็นหนซที่งเดบียวกมันในความรมักและเปป็น
หนซที่งเดบียวกมันในการปลอบประโลมใจและการหนยุนใจฝป่ายวลิญญาณ

การปลอบโยนทบีที่พระเยซสูประทานใหด้นมัตั้นดสารงอยสูส่เปป็นนลิตยร์ ความหวมังทบีที่เรามบีในพระองคร์เปป็น “ความหวมัง
อมันดบี” ความหวมังเชส่นนมัตั้นใหด้ความชสที่นบานอมันเหลสอจะกลส่าวไดด้และเปฟีปี่ยมสงส่าราศบี (1 ปต. 1:8) เราไมส่เคยเหอ็น
พระเจด้าเลย เราไมส่เหอ็นพระองคร์ตอนนบีตั้-แตส่เรารมักพระองคร์และชสที่นชมยลินดบีดด้วยความชสที่นบานทบีที่ไมส่อาจถสูกแสดงออก
เปป็นคสาพสูดไดด้ ไมส่วส่าจะเปป็นความรอด การปลอบประโลมใจ การหนยุนใจ ความชสที่นบานหรสอความหวมัง พระพร
เหลส่านบีตั้ถสูกทสาใหด้เปป็นไปไดด้โดยพระคยุณเทส่านมัตั้น อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 1:1 และ 2 เธสะโลนลิกา 1:12

“ทรงปลอบประโลมใจของพวกทส่าน…” (ในการเชสที่อมโยงกมับเรสที่องนบีตั้ อส่าน 2 เธสะโลนลิกา 3:5, 1 เธสะ



โลนลิกา 3:13 และโคโลสบี 2:2) ใจเปป็นทบีที่ตมัตั้งของชบีวลิต สลิที่งตส่าง ๆของชบีวลิตลด้วนออกมาจากใจ ใจเปป็นทบีที่ตมัตั้งของอารมณร์
ความสงสมัยและความกลมัวทมัตั้งหลายผยุดขซตั้นในใจ-ความสงสมัยและความกลมัวทมัตั้งหลายทบีที่ถสูกพลิชลิตไดด้โดยทางการ
ปลอบประโลมใจจากพระเจด้าเทส่านมัตั้น การปลอบโยนและการหนยุนใจเชส่นนมัตั้นสามารถมาไดด้จากพระเจด้าของเรา
และพระครลิสตร์ของเราเทส่านมัตั้น

“...และทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้มมัที่นคง ในวาจาและในการงานอมันดบีทยุกอยส่าง” คสาอส่านแบบตรงตมัวคสอ “ทรง
ตมัตั้งพวกมมัน” นมัที่นคสอ “ใจของพวกทส่าน” ซซที่งถสูกเขด้าใจจากอนยุประโยคลส่าสยุด ใน 1 เธสะโลนลิกา 3:2 เปาโลกลส่าววส่า
“และไดด้สส่งทลิโมธบีนด้องชายของพวกเรา และเปป็นผสูด้รมับใชด้ของพระเจด้า และเปป็นเพสที่อนรส่วมงานของพวกเราในเรสที่อง
ขส่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ไป เพสที่อจะตมัตั้งพวกทส่านไวด้ใหด้มมัที่นคง และเพสที่อจะปลอบประโลมใจของพวกทส่านในเรสที่อง
ความเชสที่อของพวกทส่าน” 

เปาโลรสูด้วส่าเหลส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาไมส่อยสูส่เฉย-พวกเขาตสที่นตมัวสสูส่การงานทบีที่ดบีและพวกเขาทสางานอยส่าง
ไมส่รสูด้จมักเหนอ็ดเหนสที่อย สลิที่งทบีที่เปาโลกสาลมังกลส่าวในสส่วนทด้ายของขด้อ 17 กอ็คสอ “ขอใหด้พระเจด้า พระบลิดาผสูด้สถลิตในสวรรคร์
ของพวกเรา ทรงโปรดประทานความกลด้าหาญและความมมัที่นใจใหด้แกส่พวกทส่านในสารพมัดสลิที่งทบีที่ดบีทบีที่พวกทส่านจะ
กลส่าวหรสอกระทสา” อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 1:3 และ 4:10

เปาโลอยากใหด้ครลิสเตบียนชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นทสาสารพมัดสลิที่งทบีที่ดบีทบีที่พวกเขาจะทสาไดด้-แตส่เขากอ็อยากใหด้
พวกเขาทสางานและเปป็นพยานดด้วยใจทบีที่ชสที่นบานและเปฟีปี่ยมดด้วยความยลินดบี อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 5:16-18 เปาโล
กลส่าวถซงเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกาวส่า “เพราะวส่าพวกทส่านเปป็นสงส่าราศบีและความชสที่นชมยลินดบีของพวกเรา” (1
ธส. 2:20)

2 เธสะโลนนิกา – บทททที่ 3
3:1 สยุดทด้ายนบีตั้ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย จงอธลิษฐานเผสที่อพวกเรา เพสที่อวส่าพระวจนะขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะไดด้แผส่ไปโดยไมส่



ถสูกขมัดขวาง และจะไดด้รมับสงส่าราศบี เหมสอนอยส่างทบีที่ไดด้เปป็นไปกมับพวกทส่านแลด้ว
3:2 และเพสที่อพวกเราจะไดด้ถสูกชส่วยใหด้พด้นจากพวกคนทบีที่ไมส่มบีเหตยุผลและคนชมัที่ว เพราะวส่าไมส่ใชส่ทยุกคนมบีความเชสที่อ
3:3 แตส่องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงสมัตยร์ซสที่อ ผสูด้ซซที่งจะทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้มมัที่นคง และทรงรมักษาพวกทส่านไวด้ใหด้พด้นจาก
ความชมัที่วรด้าย
3:4 และพวกเรามบีความไวด้เนสตั้อเชสที่อใจในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเกบีที่ยวกมับพวกทส่านวส่า พวกทส่านกสาลมังกระทสาตามและจะ
กระทสาตามตส่อไปตามสลิที่งทมัตั้งหลายซซที่งพวกเรากสาชมับพวกทส่าน
3:5 และขอองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงนสาใจของพวกทส่านใหด้เขด้าในความรมักของพระเจด้า และใหด้เขด้าในการรอคอย
พระครลิสตร์อยส่างอดทน
3:6 บมัดนบีตั้ พวกเราขอกสาชมับพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ในพระนามของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวก
เราวส่า พวกทส่านจงปลบีกตมัวของพวกทส่านออกไปจากพบีที่นด้องทยุกคนทบีที่ดสาเนลินอยส่างไมส่เปป็นระเบบียบ และไมส่ดสาเนลิน
ตามคสาสมัที่งสอนซซที่งเขาไดด้รมับจากพวกเรา
3:7 เพราะวส่าพวกทส่านเองกอ็ทราบอยสูส่วส่า พวกทส่านควรจะทสาตามอยส่างพวกเราอยส่างไร เพราะพวกเราเองไมส่ไดด้
ประพฤตลิตมัวอยส่างไมส่เปป็นระเบบียบในทส่ามกลางพวกทส่าน
3:8 และพวกเราไมส่ไดด้ทานอาหารของผสูด้หนซที่งผสูด้ใดเปลส่า ๆ แตส่ไดด้กระทสากลิจดด้วยการทสางานหนมักและดด้วยการ
ตรากตรสาทสางานทมัตั้งกลางคสนและกลางวมัน เพสที่อพวกเราจะไมส่เปป็นภาระแกส่คนหนซที่งคนใดในพวกทส่าน
3:9 ไมส่ใชส่เพราะพวกเราไมส่มบีอสานาจ แตส่เพสที่อทสาตมัวเองใหด้เปป็นแบบอยส่างแกส่พวกทส่าน เพสที่อใหด้ทสาตามอยส่างพวกเรา
3:10 เพราะแมด้เมสที่อพวกเราอยสูส่กมับพวกทส่าน พวกเรากอ็ไดด้กสาชมับพวกทส่านอยส่างนบีตั้วส่า ถด้าผสูด้หนซที่งผสูด้ใดไมส่ยอมทสางาน กอ็
อยส่าใหด้เขากลินเชส่นกมัน
3:11 เพราะพวกเราไดด้ยลินวส่า มบีบางคนซซที่งดสาเนลินในทส่ามกลางพวกทส่านอยส่างไมส่เปป็นระเบบียบ ไมส่ทสางานอะไรเลย 
แตส่เปป็นคนชอบยยุส่งเรสที่องคนอสที่น
3:12 บมัดนบีตั้ พวกเราจซงกสาชมับและเตสอนสตลิคนเชส่นนมัตั้นโดยพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเราวส่า ใหด้พวก
เขาทสางานดด้วยความสงบ และกลินอาหารของตนเอง
3:13 แตส่พวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย อยส่าอส่อนลด้าในการกระทสาดบี
3:14 และถด้าผสูด้หนซที่งผสูด้ใดไมส่เชสที่อฟปังถด้อยคสาของพวกเราโดยจดหมายฉบมับนบีตั้ จงหมายคนนมัตั้นไวด้ และอยส่าสมาคมกมับ
เขาเลย เพสที่อเขาจะไดด้ละอายใจ
3:15 ถซงอยส่างนมัตั้นอยส่าถสอวส่าเขาเปป็นศมัตรสู แตส่จงเตสอนสตลิเขาเหมสอนอยส่างพบีที่นด้องคนหนซที่ง
3:16 บมัดนบีตั้ ขอใหด้องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าแหส่งสมันตลิสยุข โปรดประทานสมันตลิสยุขใหด้แกส่ทส่านทมัตั้งหลายเสมอโดยทยุกวลิถบีทาง 
ขอใหด้องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าดสารงอยสูส่กมับพวกทส่านทยุกคนเถลิด
3:17 คสาแสดงความคลิดถซงนบีตั้ของเปาโลดด้วยลายมสอของขด้าพเจด้าเอง ซซที่งเปป็นสมัญลมักษณร์ในจดหมายทยุกฉบมับ 
ขด้าพเจด้าจซงเขบียนเชส่นนบีตั้
3:18 ขอใหด้พระคยุณของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ดสารงอยสูส่กมับพวกทส่านทยุกคนเถลิด เอเมน

ขด้อ 1: “สยุดทด้ายนบีตั้ พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย จงอธลิษฐานเผสที่อพวกเรา เพสที่อวส่าพระวจนะขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะไดด้



แผส่ไปโดยไมส่ถสูกขมัดขวาง และจะไดด้รมับสงส่าราศบี เหมสอนอยส่างทบีที่ไดด้เปป็นไปกมับพวกทส่านแลด้ว”
“สยุดทด้ายนบีตั้!” หมัวขด้อหลมักของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ถสูกกลส่าวถซงไปแลด้ว และหลมังจากไดด้แกด้ไขคสาสอนผลิด

แลด้ว บมัดนบีตั้เปาโลอยากทสาการขอรด้องแบบสส่วนตมัว-และหมัวขด้อของคสาขอรด้องนมัตั้นกอ็สมัตั้นมากๆ:
“พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย จงอธลิษฐานเผสที่อพวกเรา!” หลายครมัตั้งในจดหมายฝากหลายฉบมับของเปาโล เขาขอรด้อง

พบีที่นด้องทมัตั้งหลายใหด้อธลิษฐานเผสที่อเขา ครลิสเตบียนทมัตั้งหลายถสูกเตสอนสตลิใหด้อธลิษฐานเผสที่อกมันและกมัน และแนส่นอนวส่า
เปาโลตด้องการคสาอธลิษฐานของเหลส่าเพสที่อนผสูด้เชสที่อของเขา ในพระคสาขด้อนบีตั้เขามบีคสาขอใหด้อธลิษฐานเผสที่อทบีที่เฉพาะ
เจาะจงมาก ๆ: “...เพสที่อวส่าพระวจนะขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะไดด้แผส่ไปโดยไมส่ถสูกขมัดขวาง และจะไดด้รมับสงส่าราศบี 
เหมสอนอยส่างทบีที่ไดด้เปป็นไปกมับพวกทส่านแลด้ว”

ใน 1 เธสะโลนลิกา 1:7,8 เราไดด้เรบียนรสูด้วส่าผส่านทางเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา พระวจนะขององคร์พระ
ผสูด้เปป็นเจด้าไดด้แพรส่ไปยมังหมสูส่บด้านทบีที่อยสูส่ใกลด้เคบียงทยุกแหส่งตลอดทมัที่วภสูมลิภาคนมัตั้น “ความเชสที่อทบีที่มบีตส่อพระเจด้าของพวกทส่าน
ไดด้เลสที่องลสอไปทยุกแหส่งหน” บมัดนบีตั้เปาโลกสาลมังขอรด้องผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นใหด้อธลิษฐานขอใหด้สลิที่งเดบียวกมันจะเปป็นจรลิงในเมสอง
โครลินธร์ แควด้นอาคายา แควด้นมาซลิโดเนบีย และทบีที่ใดกอ็ตามทบีที่ขส่าวดบีแหส่งขส่าวประเสรลิฐออกไป เปาโลรสูด้วส่าศมัตรสูนมัตั้นทบีที่ไดด้
ตส่อสสูด้ชาวเธสะโลนลิกากอ็คงจะกสาลมังตส่อสสูด้อยส่างจนตรอกเชส่นกมันในพสตั้นทบีที่ประกาศใหมส่ ๆ เหลส่านบีตั้ และเขาอยากใหด้ลสูก
ทมัตั้งหลายของพระเจด้าทบีที่มบีใจฝปักใฝป่ฝป่ายวลิญญาณในเมสองเธสะโลนลิกาอธลิษฐานเผสที่องานของมลิชชมันนารบีเหลส่านมัตั้น เพสที่อทบีที่
งานนบีตั้จะประสบความสสาเรอ็จในครลิสตจมักรอสที่น ๆ เหมสอนกมับทบีที่มมันไดด้ประสบความสสาเรอ็จแลด้วในเมสองเธสะโลนลิกา 
อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 3:7,8

เปาโลเปป็นผสูด้ทบีที่กลส่าววส่า “ขด้าพเจด้าไมส่มบีความละอายในเรสที่องขส่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวส่าขส่าว
ประเสรลิฐนมัตั้นเปป็นฤทธลิธเดชของพระเจด้า อมันนสาไปสสูส่ความรอดแกส่ทยุกคนทบีที่เชสที่อ” (รม. 1:16) “ทส่านทมัตั้งหลายไดด้รมับ
ความรอดโดยพระคยุณผส่านทางความเชสที่อ และมลิใชส่โดยตมัวทส่านทมัตั้งหลายเอง ความรอดนมัตั้นเปป็นของประทานของ
พระเจด้า” (อฟ. 2:8) “ความเชสที่อจซงมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินกอ็มาโดยพระวจนะของพระเจด้า” (รม. 10:17)
และ “‘ผสูด้ใดกอ็ตามทบีที่จะรด้องออกพระนามขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้ากอ็จะรอด’ แลด้วเขาทมัตั้งหลายจะรด้องทสูลตส่อพระองคร์
ในผสูด้ซซที่งพวกเขายมังไมส่เชสที่ออยส่างไรไดด้ และเขาทมัตั้งหลายจะเชสที่อในพระองคร์ผสูด้ซซที่งพวกเขายมังไมส่เคยไดด้ยลินอยส่างไรไดด้ 
และเขาทมัตั้งหลายจะไดด้ยลินโดยปราศจากผสูด้ประกาศอยส่างไรไดด้ และเขาทมัตั้งหลายจะประกาศอยส่างไรไดด้นอกจากวส่า
พวกเขาถสูกสส่งออกไป” (รม. 10:13-15 วรรคตด้น)

เปาโลรสูด้วส่าความหวมังของคนบาปขซตั้นอยสูส่กมับการไดด้ยลินขส่าวสารเรสที่องการสลิตั้นพระชนมร์เปป็นเครสที่องบสูชา การ
ถสูกฝปังและการฟฟฟื้นคสนพระชนมร์ของพระเยซสูเทส่านมัตั้น และเขารสูด้วส่าซาตาน ผส่านทางพวกครสูสอนผลิดและพวกคนชมัที่ว
และวลิปรลิต จะทสาทยุกอยส่างในอสานาจชมัที่วรด้ายของมมันเพสที่อขมัดขวางขส่าวสารนมัตั้น เกรงวส่ามมันจะนสาความรอดไปสสูส่ผสูด้คน
ในพสตั้นทบีที่อสที่น ๆ อยส่างทบีที่มมันไดด้ทสาแลด้วแกส่ชาวเธสะโลนลิกาทบีที่เคยนมับถสอรสูปเคารพ ดด้วยเหตยุผลนมัตั้น เขาจซงมบีคสาขอทบีที่
พลิเศษมาก ๆ ใหด้เหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกาอธลิษฐานขอเพสที่อทบีที่พระวจนะของพระเจด้า “จะไดด้แผส่ไปโดยไมส่ถสูก
ขมัดขวาง และจะไดด้รมับสงส่าราศบี” ในชยุมชนอสที่น ๆ เหมสอนอยส่างทบีที่มมันไดด้เปป็นไปแลด้วในเมสองเธสะโลนลิกา

ขด้อ 2: “และเพสที่อพวกเราจะไดด้ถสูกชส่วยใหด้พด้นจากพวกคนทบีที่ไมส่มบีเหตยุผลและคนชมัที่ว เพราะวส่าไมส่ใชส่ทยุกคนมบี
ความเชสที่อ”



เปาโลอาจกสาลมังคลิดถซงพวกยลิวทบีที่เปป็นคนชมัที่วและคลมัที่งศาสนาในเมสองโครลินธร์ ผสูด้ซซที่งยสนขวางทางขส่าวประเสรลิฐ
ทบีที่นมัที่น (กลิจการ 18:5-17) เมสที่อคสาพลิพากษาของกมัลลลิโอขจมัดเหตยุทบีที่ขมัดขวางนบีตั้ออกไปเสบีย ขส่าวประเสรลิฐกอ็มบีเสด้นทางทบีที่
เปปิดโลส่งและความเชสที่อแบบครลิสเตบียนกอ็แพรส่ไปอยส่างรวดเรอ็วในเมสองโครลินธร์ สบีที่ปฟีตส่อมา เปาโลเขบียนจากเมสอง
เอเฟซมัสวส่า “มบีประตสูกวด้างขวางและนส่าจะเกลิดผลเปปิดใหด้แกส่ขด้าพเจด้า และมบีปฎลิปปักษร์อยสูส่เปป็นจสานวนมาก” (1 คร. 
16:9) ผมคลิดวส่าไมส่มบีมนยุษยร์คนใดนอกจากพระเยซสูครลิสตร์ทบีที่มบีศมัตรสูทมัตั้งหลายทบีที่คลิดอาฆาตมากไปกวส่าทบีที่อมัครทสูตเปาโลมบี
2 โครลินธร์ 11:23-33 พรรณนาถซงภมัยอมันตรายบางอยส่างทบีที่เขาไดด้สสูด้ทน

เปาโลกลส่าวตส่อไปวส่า “เพราะวส่าไมส่ใชส่ทยุกคนมบีความเชสที่อ” กลส่าวอบีกนมัยหนซที่ง “ไมส่ใชส่ทยุกคนมบีความเชสที่อรส่วม
กมับเรา หลายคนเปป็นศมัตรสูของเราและเกลบียดชมังเราดด้วยความเกลบียดชมังแบบมฤตยสูเพราะความเชสที่อของเรา ศมัตรสู
จสานวนมากของเราอยากเหอ็นขด้าพเจด้าตาย ดมังนมัตั้นจงอธลิษฐานขอเพสที่อทบีที่พระเจด้าจะทรงชส่วยขด้าพเจด้าใหด้พด้นจากคน
ชมัที่วและวลิปรลิตเหลส่านบีตั้”

เปาโลเปป็นทบีที่รสูด้จมักในฐานะ “ชายทบีที่พลลิกโลกกลมับหมัวกลมับหาง” ทยุกทบีที่ทบีที่เขาไป สลิที่งหนซที่งในสองสลิที่งเกลิดขซตั้น
อยส่างรวดเรอ็ว-การฟฟฟื้นฟสู หรสอไมส่กอ็การจลาจล! เขาถสูกเกลบียดชมังดด้วยความเกลบียดชมังแบบรยุนแรง และหากพระเจด้า
ไมส่ไดด้ทรงปกปป้องเขา เขากอ็คงถสูกฆส่าเปป็นมรณะสมักขบีไปนานแลด้วกส่อนวมันนมัตั้นเมสที่อเขาประทมับตราคสาพยานของตน
จรลิง ๆ ดด้วยโลหลิตของตนในทบีที่สยุด

ขด้อ 3: “แตส่องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงสมัตยร์ซสที่อ ผสูด้ซซที่งจะทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้มมัที่นคง และทรงรมักษาพวกทส่านไวด้
ใหด้พด้นจากความชมัที่วรด้าย”

ตลอดทมัที่วหนมังสสอหนซที่งและสองเธสะโลนลิกา เปาโลแสดงใหด้เหอ็นวส่าองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นผสูด้ครอบ
ครองและผสูด้ปกปป้องลสูก ๆ ของพระองคร์ ใน 2 ทลิโมธบี 4:17 เขากลส่าววส่า “อยส่างไรกอ็ตามองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงยสน
อยสูส่กมับขด้าพเจด้า และไดด้เสรลิมกสาลมังขด้าพเจด้า เพสที่อวส่าโดยขด้าพเจด้า การประกาศพระวจนะจะเปป็นทบีที่รสูด้จมักอยส่างเตอ็มทบีที่ 
และเพสที่อใหด้คนตส่างชาตลิทมัตั้งปวงไดด้ยลิน และขด้าพเจด้าไดด้รมับการชส่วยใหด้พด้นจากปากของสลิงโตนมัตั้น”

เปาโลรมับประกมันครลิสเตบียนเหลส่านมัตั้นทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาวส่าองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทบีที่พวกเขาไดด้ไวด้วางใจนมัตั้นทรง
สมัตยร์ซสที่อและไมส่สามารถผลิดพระสมัญญาของพระองคร์ไดด้ ถด้าผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายลด้มเหลว มมันกอ็ไมส่ใชส่ความผลิดขององคร์พระ
ผสูด้เปป็นเจด้า-มมันเปป็นความผลิดของเราเอง พระองคร์ทรงสมัญญาแลด้ววส่าจะตอบสนองความตด้องการทยุกอยส่างของเรา 
พระองคร์ทรงสมัญญาแลด้ววส่าจะไมส่ไปจากเราหรสอทอดทลิตั้งเราเลย พระองคร์ทรงสมัญญาแลด้ววส่าจะคตั้สาจยุนเราโดยฤทธลิธ
เดชของพระองคร์และรมักษาเราไวด้ผส่านทางพระคยุณของพระองคร์

ขด้อ 3 ปปิดทด้ายวส่า: “...ผสูด้ซซที่งจะทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้มมัที่นคง และทรงรมักษาพวกทส่านไวด้ใหด้พด้นจากความชมัที่ว
รด้าย” ภาษากรบีกตรงนบีตั้อส่านวส่า “ผสูด้จะทรงสถาปนาพวกทส่านและอารมักขาพวกทส่านจากผสูด้ชมัที่วรด้ายนมัตั้น” คสากรบีก
สสาหรมับ “ตมัตั้ง…ใหด้มมัที่นคง” บส่งบอกถซง “ความมมัที่นใจทบีที่มมัที่นคงไมส่คลอนแคลน” ทบีที่เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา
ตด้องการ นบีที่เปป็นครลิสตจมักรอายยุนด้อย ซซที่งถสูกโจมตบีโดยการขส่มเหงหลากหลายรสูปแบบ

เบสตั้องหลมัง “พวกคนทบีที่ไมส่มบีเหตยุผลและคนชมัที่ว” ของขด้อ 2 เปาโลเหอ็นศมัตรสูอบีกผสูด้หนซที่งทบีที่นส่ากลมัวยลิที่งกวส่า: เขา
เหอ็น “ผสูด้ชมัที่วรด้ายนมัตั้น” เปาโลเชสที่อในพญามารทบีที่เปป็นบยุคคลผสูด้หนซที่ง เขาไมส่ไดด้เชสที่อวส่าซาตานเปป็นแคส่อลิทธลิพลทบีที่ชมัที่วรด้าย
อยส่างหนซที่ง แตส่เปป็นบยุคคลผสูด้หนซที่ง ในคสาอธลิษฐานแบบอยส่างทบีที่ถสูกใหด้ไวด้ในมมัทธลิว 6:13 พระเยซสูทรงกลส่าวถซงผสูด้ชมัที่วรด้าย



นมัตั้น และอบีกครมัตั้งในมมัทธลิว 13:19 และในยอหร์น 17:15 มมันถสูกกลส่าวถซงเชส่นกมันใน 1 ยอหร์น 2:13,14 และ 5:18 ผสูด้
ชมัที่วรด้ายนบีตั้ (พญามาร) เปป็นศมัตรสูของประชากรของพระเจด้าเสมอมาและเปป็นผสูด้ขมัดขวางงานของพวกเขา ในเอเฟซมัส 
6:16 เราจะตด้องปกปป้องตมัวเองใหด้พด้นจากศรเพลลิงของผสูด้ชมัที่วรด้ายนบีตั้ โดยสวมยยุทธภมัณฑร์ทมัตั้งชยุดของพระเจด้า เพสที่อทบีที่เรา
จะสามารถยสนมมัที่นไดด้ในชมัที่วโมงแหส่งการทดลองและการลองใจอมันรยุนแรง ชบีวลิตครลิสเตบียนเปป็นการสสูด้รบอมันตส่อเนสที่อง
กมับซาตาน ผสูด้ชมัที่วรด้ายนมัตั้น อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 2:18, 3:5 และ 2 เธสะโลนลิกา 2:9

ในถด้อยคสาปปิดทด้ายของขด้อ 3 เปาโลสมัญญาเหลส่าผสูด้เชสที่อแหส่งเมสองเธสะโลนลิกาวส่าองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทบีที่จะทรง
ตมัตั้งพวกเขาใหด้มมัที่นคงจะทรงรมักษาพวกเขาไวด้เชส่นกมัน (หรสอตามทบีที่ภาษากรบีกอส่านวส่า “องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าจะทรง
อารมักขาพวกทส่าน”) ใหด้พด้นจากผสูด้ชมัที่วรด้ายนมัตั้น-พญามาร พระเยซสูทรงอธลิษฐานในยอหร์น 17:12 วส่า “ขณะทบีที่ขด้า
พระองคร์ยมังอยสูส่กมับคนเหลส่านมัตั้นในโลก ขด้าพระองคร์ไดด้พลิทมักษร์รมักษาพวกเขาไวด้โดยพระนามของพระองคร์ คนเหลส่า
นมัตั้นทบีที่พระองคร์ไดด้ประทานแกส่ขด้าพระองคร์ ขด้าพระองคร์พลิทมักษร์รมักษาไวด้แลด้ว และไมส่มบีผสูด้ใดในพวกเขาเสบียไป ยกเวด้น
ลสูกของความพลินาศ เพสที่อขด้อพระคมัมภบีรร์นมัตั้นจะถสูกทสาใหด้สสาเรอ็จจรลิง”

เปาโลกสาลมังกลส่าวในทบีที่นบีตั้วส่าความปลอดภมัยของเหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกาถสูกรมับประกมันโดยความ
สมัตยร์ซสที่อขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า ถซงแมด้วส่ามมันตด้องอาศมัยความเชสที่อฟปังของพวกเขาเองตส่อองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเชส่นกมัน-
และเปาโลมบีความเชสที่อทบีที่ไมส่สมัที่นคลอนวส่าพวกเขาจะเชสที่อฟปัง องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าผสูด้สมัตยร์ซสที่อทบีที่ทรงเฝป้าดสูเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่สมัตยร์
ซสที่อจะทรงมบีชมัยชนะเหนสอซาตานอยส่างแนส่นอน ไมส่วส่ามมันจะมบีอยุบายหรสออสานาจใดกอ็ตาม

ขด้อ 4: “และพวกเรามบีความไวด้เนสตั้อเชสที่อใจในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเกบีที่ยวกมับพวกทส่านวส่า พวกทส่านกสาลมัง
กระทสาตามและจะกระทสาตามตส่อไปตามสลิที่งทมัตั้งหลายซซที่งพวกเรากสาชมับพวกทส่าน”

ในพระคสาขด้อนบีตั้เปาโลกสาลมังกลส่าววส่า “ในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าพวกเรามบีความมมัที่นใจในพวกทส่าน พวกเราเชสที่อ
วส่าพวกทส่านอยสูส่ในพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ในพวกทส่าน พวกเรามบีความมมัที่นใจวส่าพวกทส่านจะวางใจ เชสที่อฟปัง และ
ดสาเนลินตามรอยพระบาทของพระเยซสูอยส่างเตอ็มทบีที่ และพระองคร์จซงจะทรงตมัตั้งพวกทส่านใหด้มมัที่นคง พระองคร์จะรมักษา
และปกปป้องพวกทส่านไปตลอดทาง คสอจนถซงทบีที่สยุด” เปาโลมบีความมมัที่นใจแบบเดบียวกมันตส่อเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะ
โลนลิกาแบบทบีที่เขามบีเมสที่อเขากลส่าววส่า “ขด้าพเจด้ารสูด้จมักพระองคร์ทบีที่ขด้าพเจด้าเชสที่อแลด้ว และขด้าพเจด้าเชสที่อมมัที่นคงวส่าพระองคร์
ทรงสามารถทบีที่จะรมักษาสลิที่งซซที่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กมับพระองคร์จนถซงวมันนมัตั้น” (2 ทธ. 1:12) ความเชสที่อของเปาโลใน
ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นไมส่ไดด้อยสูส่ในเนสตั้อหนมัง แตส่ “ในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าพวกเรามบีความมมัที่นใจในพวกทส่าน 
ขด้าพเจด้าไมส่เชสที่อวส่ามบีผสูด้ใดในพวกทส่านจะตมัตั้งคสาถามเกบีที่ยวกมับสลิที่งใดทบีที่พวกทส่านอส่านในจดหมายฉบมับนบีตั้หรสอคสาบมัญชาใด
ทบีที่ขด้าพเจด้ากลส่าวในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า ขด้าพเจด้าไดด้สส่งมอบแกส่พวกทส่านแลด้วซซที่งขส่าวประเสรลิฐทบีที่ไดด้เปลบีที่ยนแปลงชบีวลิต
ของพวกทส่าน พวกทส่านไดด้ยลินขส่าวประเสรลิฐนมัตั้นแลด้ว พวกทส่านไดด้หมันมาหาพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงจากพวกรสูปเคารพแลด้ว
และพวกทส่านมบีความสมัตยร์ซสที่อในการรมับใชด้และในการเปป็นพยาน อมันเปป็นการพลิสสูจนร์ความเชสที่อของพวกทส่านวส่าเปป็น
ของแทด้ และบมัดนบีตั้ในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าขด้าพเจด้าทราบวส่าพวกทส่านจะปฏลิบมัตลิตามขด้อปฏลิบมัตลิเหลส่านมัตั้นทบีที่ขด้าพเจด้ากสาลมัง
สส่งมาถซงพวกทส่าน” อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 1:3; 3:6-10; 4:1,9,10; 5:11; 2 เธสะโลนลิกา 1:3,5: 2:13

ขด้อ 5: “และขอองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงนสาใจของพวกทส่านใหด้เขด้าในความรมักของพระเจด้า และใหด้เขด้าใน
การรอคอยพระครลิสตร์อยส่างอดทน”



เปาโลกสาลมังวางใจชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นวส่าจะฟปังคสาเตสอนสตลิของเขาและปฏลิบมัตลิตามคสาบมัญชาของเขา
แตส่เขาเตสอนความจสาพวกเขาวส่าองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นผสูด้เลบีตั้ยงแกะนมัตั้นทบีที่ทรงนสาฝสูงแกะ และพวกเขาจะตด้อง
ปฏลิบมัตลิตามการนสาและการนสาทางของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ คสากรบีกสสาหรมับ “นสา” บส่งบอกถซง “ทลิศทางทบีที่ตายตมัว,
จยุดประสงคร์ทบีที่แนส่วแนส่, ตสาแหนส่งทบีที่แนส่นอน” ขด้อปฏลิบมัตลิทบีที่เปาโลกสาลมังใหด้ในสส่วนทด้ายของพระคสาขด้อนบีตั้กอ็คสอวส่า ชาวเธ
สะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นจะตด้องยอมรมับความทรหดของพระครลิสตร์ใหด้เปป็นแบบอยส่างของพวกเขา จงตมัตั้งใจศซกษา 1 เป
โตร 2:19-24; 3:17,18; 4:1,2 และฮบีบรสู 12:2,3 เปาโลพสูดบส่อย ๆ ถซงผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลายทบีที่มองไปทบีที่พระเยซสูใหด้เปป็น
แบบอยส่างของพวกเขาในการทนทยุกขร์ เพราะวส่าถด้าเราทนทยุกขร์กมับพระองคร์ เรากอ็จะครอบครองกมับพระองคร์เชส่น
กมัน (อส่าน 2 โครลินธร์ 1:5 และฟฟีลลิปปฟี 3:10) แตส่เราตด้องทนทยุกขร์ดด้วยความอดทน พระเยซสูทรงทนทยุกขร์ดด้วยความ
เตอ็มพระทมัย: “มมันเปป็นทบีที่พอพระทมัยองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทบีที่จะทสาใหด้พระองคร์ฟกชตั้สา” และเราควรดสาเนลินตามแบบ
อยส่างของพระองคร์

เหลส่าผสูด้เชสที่อในเมสองเธสะโลนลิกากสาลมังรอคอยและตมัตั้งตาคอยการเสดอ็จกลมับมาของพระเยซสูดด้วยใจจดจส่อ 
(1 ธส. 1:10) แตส่ในการรอคอย พวกเขาตด้องไมส่เรลิที่มทด้อใจในการทสาดบี พวกเขาตด้องอดทนรอคอยพระเยซสู พวก
เขาตด้องไมส่เรลิที่มหวมัที่นไหว และไมส่พสูดวส่า “องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าทรงชมักชด้าในการเสดอ็จมาของพระองคร์” พวกเขาตด้อง
เตอ็มใจทบีที่จะทนทยุกขร์หากจสาเปป็น เหมสอนอยส่างทบีที่พระเยซสูผสูด้ทรงเปป็นแบบอยส่างของเราไดด้ทรงทนทยุกขร์ เปาโลกลส่าว
แกส่ชาวโรมเหลส่านมัตั้นวส่า “เพราะวส่าแมด้แตส่พระครลิสตร์กอ็มลิไดด้ทรงกระทสาใหด้พระองคร์เองพอพระทมัย แตส่ตามทบีที่มบีเขบียน
ไวด้แลด้ววส่า ‘คสาตลิเตบียนตส่าง ๆ ของบรรดาคนทบีที่ไดด้ตลิเตบียนพระองคร์ ไดด้ตกอยสูส่บนขด้าพระองคร์แลด้ว’” (รม. 15:3) ดมัง
นมัตั้นเราจซงควรอดทนเหมสอนอยส่างทบีที่พระครลิสตร์ไดด้ทรงอดทน พระองคร์ไดด้ทรงสสูด้ทนกางเขนนมัตั้นและการโตด้แยด้งของ
คนบาปทมัตั้งหลาย

พระครลิสตร์ทรงเปป็นอยุดมคตลิทบีที่ยลิที่งใหญส่ของผสูด้เชสที่อแทด้ทยุกคน พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระบยุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์
เดบียวแหส่งความรมักของพระเจด้า เพชรพลอยอมันมบีคส่าทบีที่สยุดในสวรรคร์ ตามคสาตรมัสของพระเยซสูเจด้า การรมักพระเจด้า
เปป็นพระบมัญญมัตลิขด้อตด้นและขด้อใหญส่ (มธ. 22:36-38) การรมักพระเจด้าดด้วยสลิตั้นสยุดใจของคน ๆ หนซที่งคสอ จลิตวลิญญาณ
และแกส่นแทด้ของความเชสที่อแบบครลิสเตบียน (รม. 8:28; 1 คร. 13:1-3) ถด้าเรารมักพระเจด้าอยส่างทบีที่เราควรรมัก เรากอ็จะ
เตอ็มใจทนทยุกขร์เพสที่อพระองคร์และเพสที่ออยุดมการณร์ของพระองคร์และอดทนรอคอยพระบยุตรของพระองคร์จากสวรรคร์
เปาโลอยากใหด้พระครลิสตร์ทรงนสาใจของเหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาเขด้าสสูส่ความเตอ็มเปฟีปี่ยมแหส่งความรมักของ
พระเจด้า และโดยการทสาเชส่นนบีตั้ทสาใหด้ใจของพวกเขาเปฟีปี่ยมลด้นดด้วยความอดทน แทนทบีที่จะกระวนกระวายใจเกบีที่ยว
กมับการปรากฏอมันเปฟีปี่ยมสงส่าราศบีของพระเจด้ายลิที่งใหญส่และพระผสูด้ชส่วยใหด้รอด คสอพระเยซสูครลิสตร์

ขด้อ 6: “บมัดนบีตั้ พวกเราขอกสาชมับพวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย ในพระนามของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็น
เจด้าของพวกเราวส่า พวกทส่านจงปลบีกตมัวของพวกทส่านออกไปจากพบีที่นด้องทยุกคนทบีที่ดสาเนลินอยส่างไมส่เปป็นระเบบียบ และ
ไมส่ดสาเนลินตามคสาสมัที่งสอนซซที่งเขาไดด้รมับจากพวกเรา”

ใน 1 เธสะโลนลิกา เปาโลพบวส่าจสาเปป็นตด้องเตสอนสตลิผสูด้เชสที่อบางคนเหลส่านมัตั้นใหด้ดสาเนลินชบีวลิตแบบสงบเงบียบ
และใสส่ใจตส่อหนด้าทบีที่ประจสาวมันของพวกเขา สมาชลิกบางคนของครลิสตจมักรนมัตั้นเรลิที่มอยสูส่เฉย ๆ แลด้วเพราะวส่าพวกเขา
คลิดวส่าการเสดอ็จมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้ามาถซงไดด้ทยุกเมสที่อและรสูด้สซกวส่าไมส่มบีความจสาเปป็นตด้องขยมันขมันแขอ็งในอาชบีพ



การงานฝป่ายโลกและเรสที่องทางโลกทมัตั้งหลาย พวกเขาเรลิที่มคลิดวส่าอวสานจะมาถซงเรอ็ว ๆ นบีตั้และไมส่มบีความจสาเปป็นทบีที่
พวกเขาจะตด้องใสส่ใจตส่อกลิจธยุระใด ๆ นอกจากเตรบียมตมัวสสาหรมับการเสดอ็จมาของพระองคร์ เปาโลรสูด้วส่าทางประพฤตลิ
ของพวกเขาจะทสาใหด้ทมัตั้งครลิสตจมักรหมดความนส่าเชสที่อถสอ ซซที่งจะทสาลายคสาพยานของผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นในเมสองเธสะ
โลนลิกา เหลส่าผสูด้เชสที่อทบีที่สมัตยร์ซสที่อในครลิสตจมักรนมัตั้นทบีที่ทสางานหนมักจรลิง ๆ และจมัดหาสลิที่งจสาเปป็นตส่าง ๆ ของชบีวลิตถสูกบมังคมับ
ใหด้ตด้องดสูแลคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่ทสาการทสางาน คนเหลส่านบีตั้เปป็นพวก “ดสตั้อกระดด้าง” ของ 1 เธสะโลนลิกา 5:14 ความ
ดสตั้อกระดด้างของพวกเขา ซซที่งควรถสูกตรวจสอบโดยคสาตมักเตสอนเหลส่านมัตั้นของจดหมายฝากฉบมับแรก ไดด้เพลิที่มมากขซตั้น
อยส่างมหาศาล

คสาสอนผลิดทบีที่ไดด้ถสูกสอนในเมสองเธสะโลนลิกาไดด้ทสาใหด้เรสที่องตส่าง ๆ เลวรด้ายมากขซตั้น คนเหลส่านบีตั้เขด้าใจผลิดคสา
สอนของเปาโลเรสที่องการเสดอ็จมาไดด้ทยุกเมสที่อของพระครลิสตร์ พวกเขาฟปังพวกครสูสอนเทอ็จและเรลิที่มประพฤตลิตมัวเกะกะ
มากกวส่าเดลิมเสบียอบีก พวกเขากส่อความยยุส่งยากใหด้แกส่พวกเจด้าหนด้าทบีที่ของครลิสตจมักรนมัตั้น ผสูด้ซซที่งอมัครทสูตเปาโลใน
จดหมายฝากฉบมับแรกนมัตั้นไดด้คะยมัตั้นคะยอชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นใหด้สนมับสนยุนอยส่างภมักดบี (1 ธส. 5:12,13) นบีที่ไดด้
กส่อใหด้เกลิดปปัญหาใหญส่โตทบีเดบียวในครลิสตจมักรนมัตั้น และเปาโลตสาหนลิพวกเกบียจครด้านเหลส่านบีตั้อยส่างรยุนแรงใน 1 เธสะ
โลนลิกา 4:11 และ 12

ในขด้อ 6 ของบทนบีตั้เขาใหด้คสาเตสอนสตลิและคสาเตสอนเพลิที่มเตลิมแกส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่ยมังทสาตมัวไมส่เปป็นระเบบียบตส่อไป
และปฏลิเสธทบีที่จะทสางานหาเลบีตั้ยงชบีพ ประการแรก เขาแนะนสาเหลส่าผสูด้นสาในครลิสตจมักรนมัตั้นใหด้หลบีกเลบีที่ยงคนเหลส่านมัตั้นทบีที่
ยสนกรานทบีที่จะทสาตมัวไมส่เปป็นระเบบียบตส่อไป-แตส่โปรดสมังเกตวส่าเขายมังเรบียกพวกเขาวส่า “พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย” เหมสอนเดลิม
ในขด้อ 7 ถซง 10 เขาเตสอนความจสาพวกเขาอบีกครมัตั้งถซงแบบอยส่างสส่วนตมัวและคสาสอนของเขาเกบีที่ยวกมับเรสที่องนบีตั้ตอนทบีที่
เขาอยสูส่กมับพวกเขา และในขด้อ 12 ของบทนบีตั้เขาบมัญชาวส่าทยุกคนทบีที่ทสาตมัวไมส่เปป็นระเบบียบควรปรมับปรยุงตมัวและไป
ทสางาน โดยหาเลบีตั้ยงชบีพตมัวเองและกลินอาหารของตมัวเอง

ขด้อ 7: “เพราะวส่าพวกทส่านเองกอ็ทราบอยสูส่วส่า พวกทส่านควรจะทสาตามอยส่างพวกเราอยส่างไร เพราะพวก
เราเองไมส่ไดด้ประพฤตลิตมัวอยส่างไมส่เปป็นระเบบียบในทส่ามกลางพวกทส่าน” (ภาษากรบีกอส่านตรงตมัววส่า “เลบียนแบบพวก
เรา”) อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 1:6; 2:14; และขด้อ 9 ของบทนบีตั้ของเรา

เปาโลกสาลมังกลส่าวในทบีที่นบีตั้วส่า “พวกทส่านไมส่ควรตด้องใหด้ขด้าพเจด้าเตสอนความจสาพวกทส่านวส่าขด้าพเจด้าไดด้ดสาเนลิน
อยส่างไรตส่อหนด้าพวกทส่าน พวกทส่านทราบเองอยสูส่แลด้ว โดยไมส่ตด้องใหด้ขด้าพเจด้าบอกพวกทส่านอบีก” พวกเขารสูด้วส่าเปาโล
ทสาเตอ็นทร์-ทสางานหนมักในตอนกลางวมันของเขา-เพสที่อหาเลบีตั้ยงชบีพตนเอง เพสที่อทบีที่เขาจะไดด้ไมส่เปป็นภาระแกส่ผสูด้ใด มมันเปป็น
ความจรลิงทบีที่วส่าตส่อมาในงานรมับใชด้ของเขาเขายอมรมับของฝากจากคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาเทศนาใหด้ฟปัง แตส่ในครลิสตจมักร
แรก ๆ เหลส่านบีตั้เขาปฏลิเสธทบีที่จะยอมรมับสลิที่งใดจากผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้น เขาทสางานหนมักดด้วยมสอของตนเอง เขาเตสอนความ
จสาพวกเขาวส่าทางประพฤตลิของเขาไมส่ไดด้ไมส่เปป็นระเบบียบในทส่ามกลางพวกเขาและวส่าพวกเขาควรเลบียนแบบเขาใน
การดสาเนลินชบีวลิตและกลิจกรรมประจสาวมันของพวกเขา-ในเรสที่องทางโลกเชส่นเดบียวกมับฝป่ายวลิญญาณ ในสส่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้อง
กมับคนไมส่เชสที่อทมัตั้งหลาย โดยเฉพาะอยส่างยลิที่งคนเหลส่านมัตั้นทบีที่มบีสลิทธลิอสานาจในครลิสตจมักรนมัตั้นควรรมักษาชบีวลิตของตมัวเอง
ใหด้พด้นคสาครหา

ขด้อ 8: “และพวกเราไมส่ไดด้ทานอาหารของผสูด้หนซที่งผสูด้ใดเปลส่า ๆ แตส่ไดด้กระทสากลิจดด้วยการทสางานหนมักและ



ดด้วยการตรากตรสาทสางานทมัตั้งกลางคสนและกลางวมัน เพสที่อพวกเราจะไมส่เปป็นภาระแกส่คนหนซที่งคนใดในพวกทส่าน”
“และพวกเราไมส่ไดด้ทานอาหารของผสูด้หนซที่งผสูด้ใดเปลส่า ๆ” ดสูเหมสอนจะตอบคสาถามเกบีที่ยวกมับทางประพฤตลิทบีที่

ไมส่เปป็นระเบบียบของผสูด้เชสที่อทมัตั้งหลาย เรสที่องรด้องเรบียนหลมักทบีที่กลส่าวโทษพวกพบีที่นด้องทบีที่ดสาเนลินอยส่างไมส่เปป็นระเบบียบกอ็คสอ
วส่า พวกเขาไมส่ยอมทสางานเพสที่อทบีที่จะไดด้อาหารของตมัวเอง…พวกเขาคาดหมายใหด้ครลิสตจมักรสนมับสนยุนและเลบีตั้ยงดสู
พวกเขา เหลส่าเจด้าหนด้าทบีที่ครลิสตจมักรตส่อตด้านขด้อเรบียกรด้องนบีตั้ โดยบอกพวกเขาใหด้กลมับไปประกอบอาชบีพของพวกเขา
และทสางานเพสที่อแลกกมับอาหารของพวกเขาเอง ดมังนมัตั้นพวกเขาจซงเรลิที่มทสาตมัวนส่าเกลบียดและไมส่เปป็นระเบบียบ

เปาโลไดด้สมัที่งผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นแลด้ววส่าพวกเขาควรทสางานเพสที่อเลบีตั้ยงชบีพตมัวเอง (1 ธส. 4:11,12) จากขด้อ 11 
ในบทนบีตั้ของเรา ดสูเหมสอนวส่าพวกเขาบางคนไมส่เพบียงปฏลิเสธทบีที่จะทสางานเทส่านมัตั้น แตส่ยมังเทบีที่ยวไปทมัที่วเมสองและ
โพนทะนาความไมส่พอใจของพวกเขาทบีที่มบีตส่อครลิสตจมักรนมัตั้นดด้วย ดสูเหมสอนวส่าพวกเขาเลสอกอยสูส่ฝป่ายพวกผสูด้พยากรณร์
เทอ็จ และมบีความภาคภสูมลิใจและความชสที่นบานอยส่างยลิที่งในการพยายามทสาลายความเปป็นนตั้สาหนซที่งใจเดบียวกมันและ
การรส่วมสามมัคคบีธรรมในทส่ามกลางผสูด้เชสที่อคนอสที่น ๆ ผสูด้เชสที่อทบีที่เกบียจครด้านกลยุส่มเลอ็ก ๆ นบีตั้ทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะทสางานและคาด
หมายใหด้ครลิสตจมักรเลบีตั้ยงดสูพวกเขาไดด้กส่อความยส่ยุ่งยากมากมาย แตส่ครลิสเตบียนชาวเธสะโลนลิกาสส่วนใหญส่กอ็ชสาระตมัว
ใหด้บรลิสยุทธลิธ อยุทลิศตน รมักซซที่งกมันและกมันดด้วยความรมักอมันบรลิสยุทธลิธและรด้อนรน จงศซกษาคด้นควด้ากลิจการ 2:44,45 และ 
4:32-35

สส่วนตมัวแลด้ว ผมคลิดวส่าเราตด้องการคนแบบอมัครทสูตเปาโลในสหรมัฐอเมรลิกาวมันนบีตั้ ผมเชสที่อในการชส่วยเหลสอ
คนเหลส่านมัตั้นทบีที่สมควรไดด้รมับความชส่วยเหลสอ-ผมกลส่าววส่าจงใหด้อาหารคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เคราะหร์ดบีนด้อยกวส่าจากจยุดยสน
ของสยุขภาพหรสอเรสที่องอสที่น-และแนส่นอนวส่าครลิสตจมักรควรดสูแลเหลส่าสมาชลิกทบีที่ขมัดสนของมมัน แตส่มบีหลายพมันคนวมันนบีตั้ทบีที่
มบีรส่างกายครบสามสลิบสองและทสางานไดด้ แตส่ยมังพซที่งพาองคร์กรการกยุศลใหด้ชส่วยเลบีตั้ยงดสูพวกเขา ถด้าอมัครทสูตเปาโลยมังมบี
ชบีวลิตอยสูส่วมันนบีตั้ ผมเชสที่อวส่าเขาคงจะแกด้ไขบางสลิที่งใหด้เปป็นระเบบียบในประเทศอมันมบีสยุขของเรานบีตั้

เปาโลทสางานหนมักในการใชด้แรงงานดด้วยมสอและวางแบบอยส่างไวด้ตรงหนด้าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาปรนนลิบมัตลิ 
ผสูด้คนทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะทสางานเพราะวส่าพวกเขาเครส่งศาสนาอาจเรบียกมมันวส่าพระคยุณ-แตส่ตามทบีที่เปาโลกลส่าว มมันไมส่ใชส่
พระคยุณ แตส่กลมับเปป็นความอมัปยศมากกวส่า ในครลิสตจมักรทมัตั้งหลายของเปาโล ใครไมส่ทสางานกอ็ไมส่ตด้องกลิน-และนมัที่นคสอ
วลิธบีทบีที่มมันควรจะเปป็นสสาหรมับคนทบีที่มบีรส่างกายปกตลิครบสามสลิบสอง คนทบีที่เกบียจครด้านเกลินกวส่าจะทสางานกอ็ไมส่ควรไดด้
อาหารกลิน ใน 1 ทลิโมธบี 5:8 เปาโลประกาศวส่า “...ถด้าผสูด้ใดไมส่เลบีตั้ยงดสูวงศร์ญาตลิของเขาเอง และโดยเฉพาะอยส่างยลิที่ง
สสาหรมับคนเหลส่านมัตั้นแหส่งบด้านเรสอนของเขาเอง ผสูด้นมัตั้นกอ็ไดด้ปฏลิเสธความเชสที่อนมัตั้นเสบียแลด้ว และแยส่กวส่าคนทบีที่ไมส่เชสที่อเสบีย
อบีก”

จงขอบคยุณพระเจด้า เปาโลมบี “ความภาคภสูมลิใจแบบลสูกผสูด้ชาย”-ความภาคภสูมลิใจชนลิดทบีที่ถสูกตด้อง เขาเปป็น
สยุภาพบยุรยุษครลิสเตบียน ไมส่มบีกระดสูกทบีที่เกบียจครด้านสมักซบีที่ในรส่างกายของเขาและไมส่มบีเนสตั้อหนมังทบีที่เกบียจครด้านเลยสมักออนซร์
บนกระดสูกของเขา! พระเจด้าประทานชายทมัตั้งหลายใหด้แกส่เราซซที่งเตอ็มใจทสางานและรมับใชด้ อมันเปป็นการพลิสสูจนร์ใหด้โลก
เหอ็นวส่าความเชสที่อแบบครลิสเตบียนไมส่ทสาใหด้ใครเปป็น “เจด้าแหย” ความเชสที่อแบบครลิสเตบียนทสาใหด้คน ๆ หนซที่งเปป็นลสูก
ผสูด้ชายแทด้ทบีที่เตอ็มใจยอมจสานนจลิตใจ วลิญญาณ และรส่างกายถวายแดส่พระเจด้า เพสที่อรมับใชด้พระองคร์ภายใตด้การทรงนสา
ของพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธและรอคอยพระเยซสู อส่าน 2 โครลินธร์ 11:9,10 และ 1 โครลินธร์ 9:11-15, 4:12 



หมัวใจของขด้อ 8 ในภาษากรบีกแบบตรงตมัวอส่านแบบนบีตั้: “และพวกเราไมส่ไดด้กลินขนมปปังโดยไมส่เสบียคส่าจาก
มสอของมนยุษยร์คนใด แตส่ในการทสางานหนมักและการตรากตรสา กลางคสนและกลางวมัน ทสางานตลอด” ความหมาย
จรลิง ๆ แลด้วกอ็คสอนบีที่: “เราไดด้กลินขนมปปังมลิใชส่โดยไมส่ไดด้ลงแรงเลย แตส่ในการทสางานหนมักและการตรากตรสา ทสางาน
ทมัตั้งกลางคสนและกลางวมัน” โดยการทสางานหนมักเปาโล สลิลาส และทลิโมธบีจซงไดด้กลินขนมปปังประจสาวมันของตน และ
ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นกอ็ทราบเรสที่องนบีตั้ดบี-พวกเขาไดด้เหอ็นมมันแลด้ว เหลส่าสมาชลิกครลิสตจมักรทบีที่เกบียจครด้านและจยุกจลิก
ทบีที่คาดหวมังใหด้ครลิสตจมักรเลบีตั้ยงดสูพวกเขากอ็เปป็นความอมัปยศแกส่ครลิสตจมักร และเปาโลเตสอนสตลิผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นใหด้ถอน
ตมัวเสบียจากพวกเขาและไมส่รส่วมสามมัคคบีธรรมกมับพวกเขา ถด้าคนทบีที่ทสาตมัวไมส่เปป็นระเบบียบเหลส่านมัตั้นบมังเกลิดใหมส่แลด้ว 
พวกเขากอ็ควรถสูกปฏลิบมัตลิในฐานะพบีที่นด้อง แตส่พวกเขาไมส่ควรรมับการเลบีตั้ยงดสูหากพวกเขาไมส่ทสาการทสางาน

ผมเกรงวส่าผสูด้นสาบางคนของเราในสหรมัฐอเมรลิกาเปป็นตมัวการทบีที่ทสาใหด้หลายคนเปป็นขอทาน ผสูด้ซซที่งเมสที่อไมส่กบีที่ปฟี
กส่อนยมังเคยเตอ็มใจทบีที่จะทสางานอยส่างไมส่รสูด้จมักเหนอ็ดเหนสที่อยเพสที่อเลบีตั้ยงดสูตมัวเองและครอบครมัวของตนอยสูส่เลย ผสูด้นสาทมัตั้ง
หลายของเราเลส่นบท “ซานตาคลอส” มานานเหลสอเกลินจนแทนทบีที่จะชส่วยเหลสอผสูด้คนเหลส่านมัตั้น พวกเขากลมับทสาใหด้
คนเหลส่านมัตั้นกลายเปป็นขอทานแบบตลิดเปป็นนลิสมัย! ถด้าผสูด้ใดมบีรส่างกายพลิการและไมส่สามารถทสางานไดด้ แนส่นอนวส่า
มนยุษยร์ทบีที่แทด้จรลิงควรเตอ็มใจทบีที่จะมาชส่วยเหลสอเขาเพสที่อใหด้อาหารเขา ใหด้เสสตั้อผด้าเขาสวมใสส่และดสูแลเขา แตส่ขอ
พระเจด้าทรงโปรดเมตตาคนทบีที่มบีรส่างกายครบสามสลิบสองทบีที่ไมส่ยอมทสางานเพสที่อหาเลบีตั้ยงครอบครมัวของตน คนพรรคร์
นมัตั้นชส่างกลด้าทบีที่อด้างวส่ามบีความเชสที่อแบบครลิสเตบียน!

พระคสาขด้อนบีตั้ปปิดทด้ายวส่า “...เพสที่อพวกเราจะไมส่เปป็นภาระแกส่คนหนซที่งคนใดในพวกทส่าน” หรสอพสูดงส่าย ๆ คสอ
“สลิลาส ทลิโมธบี และขด้าพเจด้าไมส่ไดด้อยากเปป็นภาระแกส่ผสูด้ใดในพวกทส่านเลย”

ขด้อ 9: “ไมส่ใชส่เพราะพวกเราไมส่มบีอสานาจ แตส่เพสที่อทสาตมัวเองใหด้เปป็นแบบอยส่างแกส่พวกทส่าน เพสที่อใหด้ทสาตามอ
ยส่างพวกเรา”

ภาษากรบีกอส่านวส่า “...ไมส่มบีสลิทธลิธ” นมัที่นคสอ “ไมส่ใชส่เพราะวส่าพวกเราไมส่มบีสลิทธลิอสานาจฝป่ายศบีลธรรมทบีที่จะใหด้ค
รลิสตจมักรเลบีตั้ยงดสูพวกเรา พวกเรามบีสลิทธลิธฝป่ายศบีลธรรมและฝป่ายวลิญญาณทบีที่จะคาดหวมังการเลบีตั้ยงดสูจากครลิสตจมักร แตส่
เกรงวส่าพวกเราจะถสูกกลส่าวหาวส่าปรนนลิบมัตลิเพสที่อเงลิน พวกเราจซงทสางานทมัตั้งกลางคสนและกลางวมันเพสที่อหาเลบีตั้ยงตมัวเรา
เองและจมัดหาสสาหรมับการเลบีตั้ยงชบีพของเราเอง” จงศซกษาคด้นควด้า 1 เธสะโลนลิกา 2:6, 1 โครลินธร์ 10:33, 2 โครลินธร์ 
12:14,15 และกลิจการ 20:34,35

เปาโล สลิลาส และทลิโมธบีไดด้เสบียสละสลิทธลิธของตมัวเองและความสบายแหส่งชบีวลิตเพสที่อประโยชนร์สยุขของครลิสต
จมักรชาวเธสะโลนลิกา โดยวางแบบอยส่างทบีที่ถสูกตด้องไวด้ตรงหนด้าพวกเขาเพสที่อทบีที่พวกเขาจะไดด้เปป็นคสาพยานทบีที่ดบีแกส่คน
ไมส่เชสที่อทมัตั้งหลาย อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 1:5-7 และ 2:8,9 คสากลส่าวของเปาโลในสส่วนทด้ายของขด้อ 9 “เพสที่อทสาตมัวเอง
ใหด้เปป็นแบบอยส่างแกส่พวกทส่าน เพสที่อใหด้ทสาตามอยส่างพวกเรา” ไมส่ไดด้หมายความวส่าเปาโลกสาลมังวางตมัวเขาเองและ
เหลส่าเพสที่อนรส่วมงานของเขาขซตั้นเปป็นเทพเจด้าองคร์เลอ็ก ๆ เปาโลและเหลส่าเพสที่อนรส่วมงานของเขาเดลินตามรอย
พระบาทของพระเยซสูในทยุกรายละเอบียดของชบีวลิต พวกเขาวางแบบอยส่างไวด้ตรงหนด้าชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้น 
และเปาโลบมัญชาพวกเขาใหด้เลบียนแบบเขาเหมสอนอยส่างทบีที่เขาไดด้เลบียนแบบองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า นบีที่ไมส่ใชส่ทมัศนคตลิแบบ
“ขด้าดบีกวส่าเจด้า” เปาโลเปป็นภาชนะทบีที่ถสูกเจลิมของพระเจด้าไปยมังพวกคนตส่างชาตลิ และเขาคาดหวมังใหด้ผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้น



ปฏลิบมัตลิตามแบบอยส่างของเขา เหมสอนอยส่างทบีที่เขาปฏลิบมัตลิตามองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของเขา นมัที่นเปป็นเหตยุผลหลมักทบีที่เขา
ทสางานเพสที่อหาเลบีตั้ยงชบีพตนเองแทนทบีที่จะยอมรมับความชส่วยเหลสอจากครลิสตจมักร

ขด้อ 10: “เพราะแมด้เมสที่อพวกเราอยสูส่กมับพวกทส่าน พวกเรากอ็ไดด้กสาชมับพวกทส่านอยส่างนบีตั้วส่า ถด้าผสูด้หนซที่งผสูด้ใดไมส่
ยอมทสางาน กอ็อยส่าใหด้เขากลินเชส่นกมัน”

ในทบีที่นบีตั้เปาโลยสนยมันในการเขบียนสลิที่งทบีที่เขาไดด้เทศนาแกส่พวกเขาโดยคสาพสูดไปแลด้ว อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 4:11
เปาโลไมส่ไดด้ใชด้คสาพสูดทบีที่อส่อนโยนและออมชอม เขากลส่าวชมัดเจนวส่า “ถด้าผสูด้ใดไมส่ยอมทสางาน กอ็อยส่าใหด้เขากลิน!” นบีที่
เปป็นกฎทบีที่จรลิงจมังแตส่จสาเปป็น-เพราะการยอมใหด้สลิที่งตส่าง ๆ ดสาเนลินตส่อไปอยส่างทบีที่พวกมมันเปป็น โดยทบีที่สมาชลิกบางคนฉวย
โอกาสจากความรมักของเหลส่าผสูด้รมับใชด้ทบีที่ชสาระตมัวใหด้บรลิสยุทธลิธและอยุทลิศตนในครลิสตจมักร คงจะทสาใหด้ครลิสตจมักรนมัตั้นสสูญ
เสบียคสาพยานของมมันอยส่างแนส่นอน

ดาวลิดกลส่าววส่า “ขด้าพเจด้าเคยหนยุส่ม และบมัดนบีตั้ชราแลด้ว ถซงอยส่างนมัตั้นขด้าพเจด้ากอ็ไมส่เคยเหอ็นคนชอบธรรมถสูก
ทอดทลิตั้ง หรสอเชสตั้อสายของเขาขอทาน” (เพลงสดยุดบี 37:25) จงอส่านขด้อนมัตั้น และอส่านมมันซตั้สา ๆ จากนมัตั้นจงอส่านมมันอบีก
ทบี-และจงฟปังมมัน! “ขด้าพเจด้าไมส่เคยเหอ็นคนชอบธรรมถสูกทอดทลิตั้ง หรสอเชสตั้อสายของเขาขอทาน” คนทบีที่ออกไปไหนไมส่
ไดด้หรสอคนทบีที่มบีรส่างกายพลิการทบีที่ทสางานไมส่ไดด้ไมส่ใชส่ของทาน ขอทานคสอคนทบีที่สามารถทสางานไดด้ ทบีที่สามารถหางาน
ทสาไดด้ แตส่ไมส่ยอมทสางานและคาดหวมังใหด้คนทบีที่ใจบยุญในครลิสตจมักร ชยุมชน หรสอรมัฐเลบีตั้ยงดสูเขา!

ขด้อ 11: “เพราะพวกเราไดด้ยลินวส่า มบีบางคนซซที่งดสาเนลินในทส่ามกลางพวกทส่านอยส่างไมส่เปป็นระเบบียบ ไมส่
ทสางานอะไรเลย แตส่เปป็นคนชอบยยุส่งเรสที่องคนอสที่น”

เปาโลกสาลมังกลส่าวในทบีที่นบีตั้วส่า “มบีรายงานขส่าวมาถซงขด้าพเจด้าวส่าบางคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่ยอมทสางานและคาดหวมัง
ใหด้ครลิสตจมักรเลบีตั้ยงดสูพวกเขา มบีกลิจธยุระอยส่างหนซที่ง-และกลิจธยุระนมัตั้นกอ็คสอ การเปป็นคนชอบยยุส่งเรสที่องคนอสที่น พวกเขาไมส่
ยอมทสางาน แตส่พวกเขาใชด้เวลาของตนไปกมับการสนใจกลิจธยุระของทยุกคนนอกจากของตมัวเอง พวกเขาไมส่ใชด้มสอ
ของตนทสาการทสางาน แตส่งานยยุส่งมากดด้วยลลิตั้นของตน พวกกส่อเรสที่องยยุส่งเหลส่านบีตั้ควรเงบียบเสบียง หยุบปากของตน และ
ไปทสางาน” อส่าน 1 เธสะโลนลิกา 4:11 และ 1 ทลิโมธบี 5:13

ขด้อ 12: “บมัดนบีตั้ พวกเราจซงกสาชมับและเตสอนสตลิคนเชส่นนมัตั้นโดยพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวก
เราวส่า ใหด้พวกเขาทสางานดด้วยความสงบ และกลินอาหารของตนเอง”

ใน 1 เธสะโลนลิกา 4:10 เปาโลแคส่เตสอนสตลิ-แตส่เกบีที่ยวขด้องกมับพวกชอบยยุส่งเรสที่องคนอสที่นเหลส่านบีตั้ทบีที่ไมส่ยอม
ทสางาน เขากลส่าววส่า “จงกสาชมับและเตสอนสตลิ” นบีที่เพลิที่มความเขด้มงวดเขด้ากมับคสากสาชมับนบีตั้ พวกชอบยยุส่งเรสที่องคนอสที่นทบีที่
เกบียจครด้านเหลส่านบีตั้ไดด้กลายเปป็นเรสที่องอสตั้อฉาวและภาระตส่อครลิสตจมักร และเปาโลกสาชมับพวกเขาในพระนามของพระ
เยซสูเจด้าและโดยอาศมัยความสมัมพมันธร์ของพวกเขาทบีที่มบีตส่อพระครลิสตร์ ใหด้พวกเขาทสางานและอยสูส่เงบียบ ๆ กลินอาหาร
ของตมัวเองและไมส่คาดหวมังใหด้พบีที่นด้องทบีที่ซสที่อตรงของพวกเขาเลบีตั้ยงดสูพวกเขา

ขด้อ 13: “แตส่พวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย อยส่าอส่อนลด้าในการกระทสาดบี”
เปาโลเปรบียบเทบียบความแตกตส่างระหวส่าง “แตส่พวกทส่าน พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย” กมับพวกชอบยยุส่งเรสที่องคนอสที่นทบีที่

เกบียจครด้านของขด้อ 11 และ 12 ผสูด้เชสที่อสส่วนใหญส่ในเมสองเธสะโลนลิกากสาลมังดสาเนลินชบีวลิตปราศจากคสาตลิเตบียน และ
เปาโลหมันจากฝสูงชนทบีที่ชอบยยุส่งเรสที่องคนอสที่นในครลิสตจมักรนมัตั้นไปยมังพบีที่นด้องเหลส่านมัตั้นทบีที่ทสาการดบี ทสางานและรมับใชด้ อส่าน 1



เธสะโลนลิกา 1:3 และ 4:1-10 และ 2 เธสะโลนลิกา 2:17 เชส่นกมัน เปาโลชสที่นชมเหลส่าผสูด้เชสที่อชาวเธสะโลนลิกาอยส่าง
สสูงทบีที่สยุดและมบีใจขอบพระคยุณเหลสอลด้นเพราะพวกเขา

“อยส่าอส่อนลด้าในการกระทสาดบี” อด้อนวอนผสูด้เชสที่อเหลส่านมัตั้นวส่า “อยส่าหมดแรง และอยส่าหมดความกลด้าหาญ 
อยส่าหวมัที่นไหวในการทสาดบี จงทสาใหด้ใจของพวกทส่านมมัที่นคง จงใหด้ดวงตาของพวกทส่านจมับจด้องทบีที่พระเยซสูตส่อไป จง
ตสาหนลิพวกชอบยยุส่งเรสที่องคนอสที่น และจงสมัตยร์ซสที่อ ไมส่วส่าพวกทส่านจะกลิน ดสที่ม หรสอทสาสลิที่งใดกอ็ตาม จงทสาทยุกสลิที่งเพสที่อถวาย
เกบียรตลิแดส่พระเจด้า” อส่านลสูกา 18:1; กาลาเทบีย 6:9; 2 เธสะโลนลิกา 2:17 และ 1 เธสะโลนลิกา 3:13 เปาโลกลมัววส่า
ทางประพฤตลิทบีที่นส่าเกลบียดของคนสส่วนนด้อยอาจทสาลายความกระตสอรสอรด้นและสรด้างความเสบียหายตส่อกลิจกรรมของ
คนเหลส่านมัตั้นทบีที่กสาลมังประกาศและเผยแพรส่ขส่าวดบีแหส่งขส่าวประเสรลิฐไปยมังทบีที่สยุดปลายของแผส่นดลินโลกในวมันนมัตั้นโดย
เฉพาะ ดมังนมัตั้นเขาจซงคะยมัตั้นคะยอ “พบีที่นด้องทมัตั้งหลาย” ไมส่ใหด้เรลิที่มอส่อนลด้าหรสอทด้อใจ และไมส่หมดแรงในใจของพวก
เขา-แตส่ใหด้บากบมัที่นมยุส่งไปสสูส่หลมักชมัยแหส่งการทรงเรบียกจากเบสตั้องบนของพระเจด้าในพระเยซสูครลิสตร์

ขด้อ 14: “และถด้าผสูด้หนซที่งผสูด้ใดไมส่เชสที่อฟปังถด้อยคสาของพวกเราโดยจดหมายฉบมับนบีตั้ จงหมายคนนมัตั้นไวด้ และ
อยส่าสมาคมกมับเขาเลย เพสที่อเขาจะไดด้ละอายใจ”

เปาโลคงจะไมส่เปป็นทบีที่ยอมรมับอยส่างแนส่นอนในบางแวดวงศาสนาของเราวมันนบีตั้! พวกสมมัยใหมส่นลิยมบอกเรา
วส่าเราจะตด้องเทศนา “ความรมัก ความรมัก ความรมัก” เราจะตด้องมบีใจกรยุณา อส่อนโยน เหอ็นอกเหอ็นใจ-ไมส่พสูดถด้อยคสา
ทบีที่รยุนแรง ไมส่ตสาหนลิเลย แตส่เปาโลกลส่าววส่า “ถด้าผสูด้ใดในครลิสตจมักร-ผสูด้ใดในพวกชอบยยุส่งเรสที่องคนอสที่นทบีที่เกบียจครด้านเหลส่า
นบีตั้-ไมส่ยอมทสางาน ถด้าเขาไมส่เชสที่อฟปังถด้อยคสาของจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ กอ็จงหมายคนนมัตั้นไวด้ และอยส่าสมาคมกมับเขา
เลย!”

พวกเขาจะตด้องไมส่มองคนนมัตั้นแบบดสูถสูก เอาเปรบียบเขาหรสอปฏลิบมัตลิไมส่ดบีตส่อเขา-แตส่ตด้องเมลินเฉยเขาและเวด้น
เสบียจากการรส่วมสามมัคคบีธรรมกมับเขา “เพสที่อเขาจะไดด้ละอายใจ” นมัที่นคสอการลงโทษทมัตั้งหมดทบีที่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ
ทรงบมัญชาสสาหรมับพวกชอบยยุส่งเรสที่องคนอสที่นเหลส่านมัตั้น ถด้าความละอายปลยุกพวกเขาใหด้ตสที่นและพวกเขากลมับใจใหมส่ 
โดยเหอ็นวส่าตมัวเองถสูกปรมับโทษโดยความรสูด้สซกโดยรวมและสมาชลิกสส่วนใหญส่ของครลิสตจมักร กอ็แนส่นอนวส่าประตสูแหส่ง
การกลมับใจใหมส่ถสูกเปปิดกวด้างทลิตั้งไวด้ พวกเขากอ็สามารถกลมับมารส่วมสามมัคคบีธรรมกมับครลิสตจมักรและรมับความรมักและ
ถสูกปฏลิบมัตลิในฐานะ “พบีที่นด้อง”

นมัที่นคสอความเชสที่อแบบครลิสเตบียนของจรลิง เราจะตด้องไปถซงสองกลิโลเมตร-ใชส่แลด้วครมับ ไปถซงสามกลิโลเมตร
และไกลกวส่านมัตั้นอบีก-เพสที่อทสาใหด้พบีที่นด้องชายหญลิงคนใดทบีที่พลมัตั้งพลาดไปกลมับคสนสสูส่สภาพเดลิม แตส่เราจะตด้องไมส่ออมชอม
กมับบาปและพญามาร เราจะตด้องจรลิงจมัง หนมักแนส่น และยสนหยมัดเพสที่อความจรลิงนมัตั้นทมัตั้งหมด แตส่เมสที่อบยุคคลใดละอาย
ใจและกลมับใจใหมส่ เราจะตด้องยกโทษและลสมเสบีย เปาโลกลส่าวชมัดเจนวส่าถด้าคนเหลส่านมัตั้นทบีที่ไมส่ยอมทสางานไมส่ใสส่ใจตส่อ
ถด้อยคสาทบีที่พระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธทรงสส่งมาถซงครลิสตจมักรโดยจดหมายฝากฉบมับนบีตั้ กอ็จงหมายคนนมัตั้นไวด้ อยส่าคบหา
สมาคมกมับเขา เพสที่อทบีที่เขาจะไดด้ละอายใจ ความคลิดเดบียวกมันนบีตั้มบีตส่อในขด้อพระคสาถมัดไป:

ขด้อ 15: “ถซงอยส่างนมัตั้นอยส่าถสอวส่าเขาเปป็นศมัตรสู แตส่จงเตสอนสตลิเขาเหมสอนอยส่างพบีที่นด้องคนหนซที่ง”
เปาโลกลส่าวชมัดเจนวส่าเหลส่าผสูด้เชสที่อแทด้จะตด้องไมส่ปฏลิบมัตลิตส่อคน ๆ นมัตั้นอยส่างไรด้ความกรยุณา ตด้องไมส่มบีถด้อยคสา

ขมขสที่นตส่อเขา-เพราะแนส่นอนวส่าการทสาเชส่นนมัตั้นจะยมัที่วโมโหเขาแทนทบีที่จะทสาใหด้เขาละอายใจ และคงจะทสาลายจยุด



ประสงคร์นมัตั้นของการหมายเขาไวด้และการปลส่อยเขาไวด้ตามลสาพมัง เปาโลมบีหมัวใจทบีที่อบอยุส่น และเขามบีความรมักในใจ
ของเขาสสาหรมับพบีที่นด้องเหลส่านบีตั้ทบีที่ไมส่ยอมทสางาน แตส่เขาไมส่สามารถเหอ็นชอบกมับความเกบียจครด้านของพวกเขาและถสูก
บมังคมับใหด้ตด้องทสาอะไรสมักอยส่างเกบีที่ยวกมับมมันในองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า แตส่เขาไมส่อยากผลมักไสพวกเขาไปเสบีย เขาอยาก
ชนะพวกเขากลมับมาหากเขาทสาไดด้ ขด้อปฏลิบมัตลิของเขาจซงเปป็น “อยส่านมับคนเชส่นนมัตั้นเปป็นศมัตรสู แตส่จงเตสอนสตลิเขาดยุจพบีที่
นด้องคนหนซที่ง จงรมักเขา-แตส่อยส่าเดลินกมับเขาหรสอรส่วมสามมัคคบีธรรมกมับเขานอกเสบียจากวส่าเขาเตอ็มใจทบีที่จะละอายใจใน
ทางประพฤตลิของเขา ถด้าเขากลมับใจใหมส่ กอ็จงยกโทษใหด้เขา”

ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:14 เปาโลกลส่าววส่า “จงเตสอนคนทมัตั้งหลายทบีที่ดสตั้อกระดด้าง” ในทบีที่นบีตั้เขารวมทยุกกรณบีของ
ทางประพฤตลิทบีที่ไมส่เปป็นระเบบียบเขด้าดด้วยกมัน และประกาศวส่าครลิสตจมักรจะตด้องไมส่คบหาสมาคมกมับคนเชส่นนมัตั้น เพสที่อทบีที่
จะทสาใหด้พวกเขาละอายใจ ไมส่วส่าทางประพฤตลิทบีที่ไมส่เปป็นระเบบียบนมัตั้นจะเปป็นอะไรกอ็ตาม-ไมส่วส่ามมันจะเปป็นคน ๆ หนซที่ง
ทบีที่ไมส่ยอมทสางาน หรสอความไมส่เปป็นระเบบียบรสูปแบบอสที่น-คน ๆ นมัตั้นจะตด้องถสูกหมายไวด้โดยครลิสตจมักร และพวกเขา
จะตด้องไมส่คบหาสมาคมกมับเขา แตส่พวกเขาจะตด้องไมส่ปฏลิบมัตลิไมส่ดบีตส่อเขาหรสอมบีใจขมขสที่นตส่อเขา

ขด้อ 16: “บมัดนบีตั้ ขอใหด้องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าแหส่งสมันตลิสยุข โปรดประทานสมันตลิสยุขใหด้แกส่ทส่านทมัตั้งหลายเสมอโดย
ทยุกวลิถบีทาง ขอใหด้องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าดสารงอยสูส่กมับพวกทส่านทยุกคนเถลิด”

สมันตลิสยุขถสูกรบกวนแลด้วในครลิสตจมักรทบีที่เมสองเธสะโลนลิกา พวกครสูสอนผลิด ขส่าวลสอทบีที่เปป็นเทอ็จเกบีที่ยวกมับการ
เสดอ็จกลมับมาขององคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า การขส่มเหงอมันเลวรด้ายทบีที่ไดด้มาสสูส่พวกเขา เหลส่าสมาชลิกของครลิสตจมักรทบีที่ไมส่ยอม
ทสางานและทบีที่ดสาเนลินอยส่างไมส่เปป็นระเบบียบ อมันเปป็นการหวส่านความแตกรด้าวในทส่ามกลางพวกพบีที่นด้อง-สลิที่งเหลส่านบีตั้
ทมัตั้งหมดไดด้รบกวนสมันตลิสยุขนมัตั้น พญามารกสาลมังตส่อสสูด้อยส่างกระตสอรสอรด้นเพราะวส่านบีที่เปป็นครลิสตจมักรหนซที่งทบีที่มบีใจฝปักใฝป่
งานแบบมลิชชมันนารบีและชนะจลิตวลิญญาณ แตส่เปาโลปปิดทด้ายจดหมายของตนดด้วยยาชส่วยใหด้สงบฝป่ายวลิญญาณ: 
“ขอใหด้องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าแหส่งสมันตลิสยุข โปรดประทานสมันตลิสยุขใหด้แกส่ทส่านทมัตั้งหลาย!”

ดมังนมัตั้นเปาโลจซงชบีตั้ใหด้เหอ็นวส่ามบีผสูด้เดบียวทบีที่สามารถประทานสมันตลิสยุขไดด้ และผสูด้นมัตั้นคสอองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าแหส่ง
สมันตลิสยุข, องคร์สมันตลิราช-พระองคร์ผสูด้ตรมัสไวด้วส่า “สมันตลิสยุขเรามอบใหด้แกส่ทส่าน สมันตลิสยุขของเราเราใหด้แกส่ทส่าน” อลิสยาหร์
กลส่าวไวด้วส่า “พระองคร์จะทรงรมักษาเขาไวด้ในสมันตลิสยุขอมันสมบสูรณร์แบบ ผสูด้ซซที่งความคลิดของเขาพมักพลิงอยสูส่บนพระองคร์ 
(พระเยซสู)” เปาโลกสาลมังกลส่าวแกส่ครลิสเตบียนทบีที่วยุส่นวายใจเหลส่านบีตั้วส่า “ขอใหด้องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าแหส่งสมันตลิสยุข โปรด
ประทานสมันตลิสยุขใหด้แกส่ทส่านทมัตั้งหลายเสมอโดยทยุกวลิถบีทาง”

“เสมอ” บส่งบอกถซง “ผส่านพด้นทมัตั้งหมด ตส่อเนสที่องเรสที่อยไป” เปาโลกสาลมังกลส่าววส่า “ขอใหด้องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า
แหส่งสมันตลิสยุขโปรดประทานสมันตลิสยุขใหด้แกส่ทส่านทมัตั้งหลายอยสูส่ทยุกเวลา ในทยุกวลิถบีทาง ภายใตด้ทยุกสภาพการณร์” (ลสูกา 
24:53; ฮบ. 13:15)

ขด้อ 16 ปปิดทด้ายดด้วย “ขอใหด้องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าดสารงอยสูส่กมับพวกทส่านทยุกคนเถลิด” นมัที่นคสอ “ขอใหด้องคร์พระ
ผสูด้เปป็นเจด้าดสารงอยสูส่กมับพวกทส่าน-ไมส่เพบียงในพระคยุณและสมันตลิสยุขอมันเปป็นอสานาจสลิทธลิธขาดของพระองคร์เทส่านมัตั้น แตส่ใน
การสถลิตอยสูส่ดด้วยและสลิทธลิอสานาจสส่วนบยุคคลของพระองคร์” อส่านมมัทธลิว 28:18-20 โปรดสมังเกต: “ขอใหด้องคร์พระผสูด้
เปป็นเจด้าดสารงอยสูส่กมับพวกทส่านทยุกคนเถลิด-ใชส่แลด้วครมับ แมด้แตส่กมับพบีที่นด้องทบีที่ดสาเนลินอยส่างไมส่เปป็นระเบบียบ” พบีที่นด้องทบีที่
ทสาตมัวไมส่เปป็นระเบบียบตด้องการองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าเชส่นกมัน เขาจะตด้องถสูกตมัดออกจากการรส่วมสามมัคคบีธรรม แตส่ไมส่ใชส่



จากองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า อส่าน 1 โครลินธร์ 16:24; 2 โครลินธร์ 13:14 และ 1 เธสะโลนลิกา 5:27
ขด้อ 17: “คสาแสดงความคลิดถซงนบีตั้ของเปาโลดด้วยลายมสอของขด้าพเจด้าเอง ซซที่งเปป็นสมัญลมักษณร์ในจดหมายทยุก

ฉบมับ ขด้าพเจด้าจซงเขบียนเชส่นนบีตั้”
ในพระคสาขด้อนบีตั้เปาโลใหด้การรมับประกมันแกส่ชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นวส่าเขาเปป็นผสูด้แตส่งจดหมายฉบมับนบีตั้-ซซที่ง

เขาถสูกบอกใหด้เขบียนโดยพระวลิญญาณบรลิสยุทธลิธ ถสูกบมันทซกลงไปดด้วยมสอของเขาเอง มบีบางสลิที่งทบีที่ไมส่เหมสอนใครและนส่า
สมังเกตเกบีที่ยวกมับลายมสอของเปาโลอยส่างไมส่ตด้องสงสมัย ความเปป็นผสูด้เขบียนจดหมายฉบมับนบีตั้ของเขาไมส่อาจถสูกเขด้าใจผลิด
ไปไดด้ ผสูด้รสูด้พระคมัมภบีรร์บางทส่านเชสที่อวส่าเขาเขบียนตมัวหนมังสสอขนาดใหญส่ (กท. 6:11) อาจเปป็นไดด้วส่าหนามในเนสตั้อของ
เปาโลคสอโรคตาชนลิดหนซที่งทบีที่ทสาใหด้เขาเกสอบตาบอดและทสาใหด้เขาตด้องเขบียนตมัวหนมังสสอขนาดใหญส่ อาจเปป็นไดด้วส่าเขา
ใชด้วลิธบีอสที่นเพสที่อเนด้นหนมักบางสส่วนของงานเขบียนของเขา ไมส่มบีความจสาเปป็นตด้องคาดเดา-แตส่เราทราบจรลิง ๆ วส่ามบีบาง
สลิที่งทบีที่ไมส่ธรรมดาเกบีที่ยวกมับงานเขบียนของเขา และเขารมับประกมันชาวเธสะโลนลิกาเหลส่านมัตั้นวส่าจดหมายฉบมับทบีที่สองนบีตั้
ถสูกเขบียนโดยเขาในลายมสอของเขาเอง ถสูกลงชสที่อโดยเขาเพสที่อเปป็นเครสที่องรมับประกมัน และพวกเขาจะจสาไดด้เมสที่อเหอ็น
มมัน อส่าน 1 โครลินธร์ 16:21 และโคโลสบี 4:18

ขด้อ 18: “ขอใหด้พระคยุณของพระเยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ดสารงอยสูส่กมับพวกทส่านทยุกคน
เถลิด เอเมน”

คสาอวยพรตรงนบีตั้เหมสอนกมับคสาอวยพรของจดหมายฝากฉบมับแรกถซงชาวเธสะโลนลิกา และถสูกใชด้ซตั้สาใน
จดหมายฝากของเปาโลถซงชาวโรม (รม. 16:20) (สมังเกต วลิวรณร์ 22:21 เชส่นกมัน)

ในขด้อ 16 และ 18 ของบทปปิดทด้ายนบีตั้ เปาโลขอใหด้พระพรของพระเจด้าจงมบีแกส่ “ทยุกคน” เขาไมส่ไดด้ตมัดผสูด้
เชสที่อคนใดในครลิสตจมักรทบีที่เมสองเธสะโลนลิกาออกเลย-ไมส่แมด้แตส่คนเหลส่านมัตั้นทบีที่เขาไดด้ตมักเตสอนสสาหรมับทางประพฤตลิทบีที่
ไมส่เปป็นระเบบียบของพวกเขา

ความเชสที่อแบบครลิสเตบียนเรลิที่มตด้นในพระคยุณ: “ดด้วยวส่าทส่านทมัตั้งหลายไดด้รมับความรอดโดยพระคยุณผส่านทาง
ความเชสที่อ และมลิใชส่โดยตมัวทส่านทมัตั้งหลายเอง ความรอดนมัตั้นเปป็นของประทานของพระเจด้า” (อฟ. 2:8) ชมัยชนะ
เหนสอโลก เนสตั้อหนมังและพญามารถสูกสอนโดยพระคยุณ: “เพราะวส่าพระคยุณของพระเจด้าทบีที่นสาความรอดมาไดด้
ปรากฏแกส่คนทมัตั้งปวงแลด้ว โดยสอนพวกเราวส่า โดยการละทลิตั้งการอธรรมและตมัณหาตส่าง ๆ ฝป่ายโลกนบีตั้ พวกเรา
ควรดสาเนลินชบีวลิตอยส่างมบีสตลิสมัมปชมัญญะ อยส่างชอบธรรม และตามทางของพระเจด้า ในโลกปปัจจยุบมันนบีตั้ โดยมยุส่งรอ
คอยความหวมังอมันมบีสยุขนมัตั้น และการปรากฏอมันทรงสงส่าราศบีของพระเจด้าผสูด้ใหญส่ยลิที่ง และพระผสูด้ชส่วยใหด้รอดของพวก
เรา คสอ พระเยซสูครลิสตร์” (ทลิตมัส 2:11-13)

พระคยุณของพระเจด้าชส่วยเราใหด้รอด พระคยุณของพระเจด้าสอนเรา และเปาโลกลส่าววส่า “ขด้าพเจด้าเปป็น
อยส่างทบีที่ขด้าพเจด้าเปป็นอยสูส่นบีตั้โดยพระคยุณของพระเจด้า!” มมันเปป็นโดยพระคยุณทบีที่พระเยซสูไดด้ทรงชลิมความตายเพสที่อมนยุษยร์
ทยุกคน (ฮบ. 2:9) และเมสที่อเราเดลินเขด้าในประตสูแหส่งสงส่าราศบีและยสนอยสูส่หนด้าตส่อหนด้ากมับพระผสูด้ไถส่แสนประเสรลิฐของ
เรา มมันจะ “มลิใชส่โดยบรรดาการงานแหส่งความชอบธรรมซซที่งพวกเราไดด้กระทสา แตส่ตามพระเมตตาของพระองคร์ 
พระองคร์ไดด้ทรงชส่วยพวกเราใหด้รอด โดยการลด้างชสาระแหส่งการบมังเกลิดใหมส่ และการทรงสรด้างขซตั้นมาใหมส่ของพระ
วลิญญาณบรลิสยุทธลิธ” (ทลิตมัส 3:5) ชบีวลิตครลิสเตบียนเรลิที่มตด้นในพระคยุณและขซตั้นสสูส่จยุดสสูงสยุดในพระคยุณ



อมัครทสูตเปาโลถสูกเรบียกและถสูกมอบพมันธกลิจโดยพระเจด้า และถสูกสส่งไปโดยพระเจด้าใหด้เปป็นผสูด้ปรนนลิบมัตลิแกส่
พวกคนตส่างชาตลิเพสที่อเปปิดเผยขด้อลซกลมับแหส่งพระคยุณของพระเจด้า- “พระครลิสตร์ผสูด้ทรงสถลิตอยสูส่ในพวกทส่าน อมันเปป็นทบีที่
หวมังแหส่งสงส่าราศบี” (คส. 1:27) เปาโลหวงแหนขส่าวสารนบีตั้เพราะเขารสูด้วส่าพระเจด้าไดด้ประทานมมันใหด้แกส่เขาโดยการ
เปปิดเผย เขาเตสอนสตลิชาวแควด้นกาลาเทบียเหลส่านมัตั้นทบีที่ถสูกรบกวนและถสูกทสาใหด้ไมส่สบายใจโดยพวกถสอลมัทธลิยสูดายทบีที่
ปนพระบมัญญมัตลิกมับพระคยุณเขด้าดด้วยกมันวส่า “แตส่ถซงแมด้วส่าพวกเราเอง หรสอทสูตสวรรคร์องคร์หนซที่งจากสวรรคร์ ประกาศ
ขส่าวประเสรลิฐอสที่นใดแกส่ทส่านทมัตั้งหลาย นอกจากขส่าวประเสรลิฐทบีที่พวกเราไดด้ประกาศแกส่ทส่านทมัตั้งหลายแลด้ว กอ็จงใหด้คน
นมัตั้นถสูกสาปแชส่ง ตามทบีที่พวกเราไดด้กลส่าวไวด้แตส่กส่อนแลด้ว บมัดนบีตั้ขด้าพเจด้ากลส่าวดมังนมัตั้นอบีกวส่า ถด้าคนใดคนหนซที่งประกาศ
ขส่าวประเสรลิฐอสที่นใดแกส่ทส่านทมัตั้งหลายนอกจากขส่าวประเสรลิฐซซที่งทส่านทมัตั้งหลายไดด้รมับไวด้แลด้ว จงใหด้คนนมัตั้นถสูกสาป
แชส่ง” (กท. 1:8,9)

นบีที่อาจดสูเหมสอนรยุนแรง แตส่เปาโลเทศนาพระคยุณของพระเจด้าแกส่ชาวแควด้นกาลาเทบียเหลส่านมัตั้น-พระคยุณ
ลด้วน ๆ พระคยุณทมัตั้งหมด-ไมส่เพลิที่มสลิที่งใดเขด้าไป ไมส่ตมัดสลิที่งใดออกไป เขากลส่าววส่า “ถด้ามนยุษยร์คนใดบนแผส่นดลินโลก 
หรสอแมด้แตส่ทสูตสวรรคร์องคร์หนซที่งในสวรรคร์ เทศนาขส่าวประเสรลิฐอสที่นใด กอ็ใหด้ผสูด้นมัตั้น-มนยุษยร์หรสอทสูตสวรรคร์-ตกนรกไป
เลย!!!” เปาโลหวงแหนขส่าวสารนมัตั้นแหส่งพระคยุณ เขารสูด้วส่ามมันเปป็นขส่าวสารเดบียวทบีที่จะชส่วยคนบาปทมัตั้งหลายใหด้รอด 
และเขามบีภาระอมันลซกลตั้สาเพสที่อจลิตวลิญญาณทมัตั้งหลายทบีที่หลงหาย เขากลส่าววส่า “ขด้าพเจด้าไดด้กลายเปป็นเหมสอนคนทยุก
ประเภทเปป็น เพสที่อขด้าพเจด้าจะชส่วยบางคนใหด้รอดไดด้บด้าง…ขด้าพเจด้าอยากใหด้ตมัวเองถสูกสาปแชส่งใหด้ตมัดขาดจากพระ
ครลิสตร์เพสที่อพบีที่นด้องของขด้าพเจด้า”

เปาโลแบกภาระหนซที่ง เขาทสางานตรากตรสา รด้องไหด้ ทนทยุกขร์และอธลิษฐาน เขาถสูกทยุบตบี ถสูกเอาหลินขวด้าง 
ถสูกจสาคยุก พรด้อมกมับเทด้าของตนทบีที่ถสูกมมัดใสส่ขสที่อแนส่น ไมส่มบีมนยุษยร์เดลินดลินคนใดเคยทนทยุกขร์เหมสอนอยส่างอมัครทสูตเปาโล
พระเยซสูนส่ะหรสอ? ใชส่ครมับ-พระเยซสูทรงเปป็นมนยุษยร์พระเจด้า และพระองคร์ไดด้ทรงทนทยุกขร์อยส่างทบีที่ไมส่มบีมนยุษยร์คนใด
เคยทนทยุกขร์ แตส่นอกเหนสอจากมนยุษยร์พระเจด้าองคร์นบีตั้แลด้ว ไมส่มบีมนยุษยร์คนใดเคยรสูด้จมักความเจอ็บปวดและความปวด
รด้าวทบีที่เปาโลไดด้รสูด้จมักในรส่างกายของเขาเพสที่อเหอ็นแกส่ขส่าวประเสรลิฐ เขากลส่าววส่า “ขด้าพเจด้ามบีรอยเครสที่องหมายเหลส่านมัตั้น
ของพระเยซสูเจด้าฝปังอยสูส่ในรส่างกายของขด้าพเจด้าแลด้ว” กระนมัตั้นขณะนมัที่งอยสูส่ในคยุกใตด้ดลินอมันเหนอ็บหนาว-หลิวโหย 
เหนสที่อยลด้า ในความเจอ็บปวดจากการถสูกเฆบีที่ยนตบีและเกสอบตาบอด-เขากอ็เขบียนวส่า “(ทลิโมธบีเออ๋ย)  บมัดนบีตั้ขด้าพเจด้าพรด้อม
ทบีที่จะถสูกถวายเปป็นเครสที่องบสูชาแลด้ว และเวลาแหส่งการจากไปของขด้าพเจด้านมัตั้นใกลด้จะถซงแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้สสูด้รบในการ
ตส่อสสูด้อมันดบีแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้กระทสาการวลิที่งแขส่งของขด้าพเจด้าใหด้สสาเรอ็จแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้รมักษาความเชสที่อนมัตั้นไวด้แลด้ว ตส่อ
จากนบีตั้ มบีมงกยุฎแหส่งความชอบธรรมเกอ็บไวด้สสาหรมับขด้าพเจด้าแลด้ว ซซที่งองคร์พระผสูด้เปป็นเจด้า ผสูด้พลิพากษาอมันชอบธรรม จะ
ประทานแกส่ขด้าพเจด้าในวมันนมัตั้น…” (2 ทธ. 4:6-8)

เปาโลเทศนาพระวจนะอยส่างตรงไปตรงมา เขาไมส่พสูดอด้อม ๆ เพสที่อเอาใจมนยุษยร์ และเขาไมส่เพลามสอเพสที่อ
หลบีกเลบีที่ยงการตลิดคยุก เขาเปป็นผสูด้รมับใชด้ทบีที่สมัตยร์ซสที่อ นบีที่เทส่ากมับเขากลส่าวแกส่ทลิโมธบีวส่า “ขด้าพเจด้าตลิดคยุกอยสูส่ตอนนบีตั้ และ
ขด้าพเจด้าพรด้อมทบีที่จะถสูกถวายเปป็นเครสที่องบสูชาแลด้ว ความตายของขด้าพเจด้ามาถซงไดด้ทยุกเมสที่อ พวกเขาจะมาเอาชบีวลิต
ของขด้าพเจด้าไดด้ทยุกชมัที่วขณะ แตส่สสาหรมับขด้าพเจด้าแลด้ว การตายคสอไดด้กสาไร! ดมังนมัตั้นทลิโมธบีเออ๋ย ขด้าพเจด้าจซงขอกสาชมับทส่าน
ตส่อพระพมักตรร์พระเจด้าและพระเยซสูครลิสตร์เจด้า ผสูด้จะทรงพลิพากษาคนเปป็นและคนตายในการปรากฏของพระองคร์



และอาณาจมักรของพระองคร์ จงประกาศพระวจนะ จงตมัตั้งใจทสาตอนทบีที่สะดวกและตอนทบีที่ไมส่สะดวก จงตมักเตสอน 
วส่ากลส่าว และเตสอนสตลิดด้วยความอดกลมัตั้นทยุกอยส่างและหลมักคสาสอน…ทส่านจงระวมังระไวอยสูส่ในสลิที่งทมัตั้งปวง จงสสูด้ทน
บรรดาความทยุกขร์ยากลสาบาก จงกระทสาหนด้าทบีที่ของผสูด้ประกาศขส่าวประเสรลิฐ จงกระทสาการรมับใชด้ของทส่านใหด้สสาเรอ็จ
เตอ็มทบีที่” (2 ทธ. 4:1-5)

เหอ็นไดด้ชมัดวส่าถซงแมด้วส่าการประกาศขส่าวประเสรลิฐของเปาโลทสาใหด้เขาตด้องถสูกตมัดศบีรษะ ถด้าเขามบีอบีกชบีวลิตทบีที่
จะมอบใหด้ เขากอ็คงมอบมมันใหด้ไปแลด้วในการประกาศขส่าวประเสรลิฐเดลิมนมัตั้น! บนถนนเมสองดามมัสกมัสวมันนมัตั้น เมสที่อเขา
กลส่าววส่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์ประสงคร์จะใหด้ขด้าพระองคร์ทสาอะไร?” เขาไดด้มอบถวายจลิตใจ วลิญญาณ 
รส่างกาย เวลา พรสรรคร์และพลมังงาน-ทมัตั้งหมดทบีที่เขาเปป็น ทมัตั้งหมดทบีที่เขามบี ทมัตั้งหมดทบีที่เขาเคยหวมังวส่าจะเปป็นหรสอมบี นมัที่น
คสอวมันทบีที่เปาโล “ปลส่อยวางและใหด้พระเจด้ากระทสากลิจ!”

โอ ขอใหด้วมันนบีตั้เรามบีนมักเทศนร์มากขซตั้นเหมสอนอยส่างเปาโล-ชายทมัตั้งหลายทบีที่หวงแหนขส่าวประเสรลิฐอมันบรลิสยุทธลิธ
ชายทมัตั้งหลายทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะออมชอมเพสที่อเอาใจเหลส่าผสูด้นสาทางศาสนา ชายทมัตั้งหลายทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะรส่วมสามมัคคบีธรรม
กมับเหลส่าศมัตรสูของขส่าวประเสรลิฐ ชายทมัตั้งหลายทบีที่เทศนาความจรลิงแบบไรด้อคตลิ โดยไมส่รสูด้จมักเหนอ็ดเหนสที่อย! หลายครมัตั้ง
ชายเหลส่านมัตั้นทสางานหนมักดด้วยมสอของตนเพสที่อแลกกมับอาหารสสาหรมับครอบครมัวของตน แตส่พวกเขาเองกอ็ปป่าว
ประกาศขส่าวประเสรลิฐอยส่างสมัตยร์ซสที่อ ความตด้องการใหญส่โตทบีที่สยุดในครลิสตจมักรชาวอเมรลิกมันวมันนบีตั้กอ็คสอ ชายทมัตั้งหลาย
ในธรรมาสนร์ทบีที่รสูด้จมักพระเจด้าเหมสอนอยส่างทบีที่เปาโลไดด้รสูด้จมักพระองคร์ ทบีที่ยสาเกรงพระเจด้าเหมสอนอยส่างทบีที่เปาโลไดด้ยสาเกรง
พระองคร์ ทบีที่ถวายเกบียรตลิพระเจด้าเหมสอนอยส่างทบีที่เปาโลไดด้ถวายเกบียรตลิพระองคร์ และทบีที่เทศนาขส่าวประเสรลิฐแหส่ง
พระคยุณของพระเจด้าเหมสอนอยส่างทบีที่เปาโลไดด้เทศนามมัน

ผมขอกลส่าวแกส่ทส่านผสูด้อส่านทบีที่รมักทมัตั้งหลายของผม ในถด้อยคสาของอมัครทสูตเปาโลวส่า “ขอใหด้พระคยุณของพระ
เยซสูครลิสตร์องคร์พระผสูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ดสารงอยสูส่กมับพวกทส่านทยุกคนเถลิด เอเมน”


