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คคานคา
ผมไดด้เขด้าสสสู่การศศึกษาคด้นควด้านบีนี้ภายใตด้การนนา-ใชสู่แลด้วครรับ-การกระตตตุ้น-ของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ในสมรัย

นบีนี้เมมมื่อการละทลินี้งความจรลิงไดด้อด้างสลิทธลิธิ์สลิมื่งซศึมื่งใชด้ชมมื่อครลิสเตบียนไปมากแลด้ว ผมเชมมื่อวสู่ามบีความจนาเปป็นเรสู่งดสู่วนทบีมื่ผสด้เชมมื่อแทด้
ทรันี้งหลายตด้องฉวยวลิสรัยทรัศนร์แบบทบีมื่ถสกฟฟฟื้นฟสขศึนี้นใหมสู่ของครลิสตจรักรยสุคตด้น ครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ทบีมื่แทด้จรลิง ซศึมื่ง
เปป็นพระกายของพระครลิสตร์ เราตด้องตระหนรักถศึงฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในครลิสตจรักรนรันี้น เพราะวสู่าพระ
เยซสครลิสตร์เจด้าทรงสานตสู่องานของพระองคร์บนแผสู่นดลินโลกวรันนบีนี้ผสู่านทางพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

หนรังสมอกลิจการเปป็นหนรังสมอเลสู่มหนศึมื่งทบีมื่สนาครัญทบีมื่สสุดในพระครัมภบีรร์ และเปป็นหนรังสมอเลสู่มหนศึมื่งทบีมื่มมีออิทธอิพลมาก
ทบีมื่สสุดตลอดกาล และในหนด้ากระดาษตสู่อไปนบีนี้ ดด้วยใจถสู่อมและดด้วยความสรัตยร์ซมมื่อผมไดด้ขอการทรงนนาของพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในการแยกแยะพระวจนะแหสู่งความจรลิงอยสู่างถสกตด้อง ดด้วยเหตสุนบีนี้เมมมื่อเราเขด้าสสสู่การศศึกษาคด้นควด้านบีนี้
คนาอธลิษฐานแบบจรลิงใจของผมกก็คมอ ขอใหด้เราถสกนนาพาเขด้าสสสู่การชนาระตรัวใหด้บรลิสสุทธลิธิ์ทบีมื่ลศึกซศึนี้งยลิมื่งขศึนี้น ไดด้รรับอลิทธลิพลทบีมื่
จะอสุทลิศตรัวโดยสมบสรณร์มากขศึนี้น และไดด้รรับการดลใจทบีมื่จะรรับใชด้มากยลิมื่งขศึนี้นเพมมื่อถวายเกบียรตลิแดสู่พระองคร์ผสด้ไดด้ตรรัสวสู่า 
“เหตสุฉะนรันี้น ทสู่านทรันี้งหลายจงออกไปสรัมื่งสอนชนทสุกชาตลิ ใหด้รรับบรัพตลิศมาในพระนามแหสู่งพระบลิดา พระบสุตร และ
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ สอนเขาใหด้ถมอรรักษาสลิมื่งสารพรัดซศึมื่งเราไดด้สรัมื่งพวกทสู่านไวด้ ดสเถลิด เราจะอยสสู่กรับทสู่านทรันี้งหลาย
เสมอไป จนกวสู่าจะสลินี้นโลก!”

ผสด้แตสู่ง



บทนคา
ถศึงแมด้วสู่าหนรังสมอเลสู่มนบีนี้ทบีมื่เราจะศศึกษาถสกเรบียกวสู่า กอิจการของพวกออัครททูต ไมสู่มบีหลรักฐานใดเลยวสู่าชมมื่อเรบียก

นบีนี้ถสกตรันี้งใหด้โดยสลิทธลิอนานาจทบีมื่มาจากพระเจด้า-และไมสู่ไดด้ถสกตรันี้งใหด้โดยลสกาดด้วยซนี้นา ซศึมื่งพระเจด้าประทานหนรังสมอเลสู่มนบีนี้
ผสู่านทางเขา อยสู่างไรกก็ตาม พรด้อมกรับการผรันแปรทบีมื่เลก็กนด้อยมากๆ ชมมื่อนรันี้นไดด้ถสกตรันี้งใหด้แกสู่สสู่วนนบีนี้ของพระวจนะของ
พระเจด้ามาตลอดยสุคครลิสตจรักร ผมคลิดวสู่าชมมื่อเรบียกทบีมื่ดบีกวสู่าคงจะเปป็น กอิจการของพระเยซทูครอิสตต์องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า
ผทูตุ้ทรงเปป็นขขขึ้นแลตุ้วและไดตุ้รอับสงง่าราศมีแลตุ้ว

หนรังสมอกลิจการบรันทศึกการกระทนาตสู่างๆของพวกอรัครทสตตามทบีมื่พวกเขาถสกดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
และบรันทศึกกลิจการตสู่างๆของชายสองคนเปป็นหลรัก-เปโตรและเปาโล แนสู่นอนวสู่าคนอมมื่นๆถสกกลสู่าวถศึงเปป็นครรันี้งคราว 
แตสู่เปโตรและเปาโลคมออรัครทสตสองคนนรันี้นทบีมื่มบีความโดดเดสู่นมากทบีมื่สสุดในการกสู่อตรันี้งและการจรัดระเบบียบครลิสตจรักร
พรันธสรัญญาใหมสู่ และหนรังสมอกลิจการบรันทศึกการทนางานหนรักของพวกเขา

เปโตรไดด้รรับมอบหมายโดยพระครลิสตร์ใหด้ใชด้กสุญแจเหลสู่านรันี้นแหสู่งอาณาจรักรนรันี้นเพมมื่อเปปิดประตสนรันี้น-แกสู่พวก
ยลิวกสู่อน และจากนรันี้นแกสู่พวกคนตสู่างชาตลิ ในวรันเพก็นเทคอสตร์ เขาเทศนาแกสู่ชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นหลรักและเรบียก
พวกเขาใหด้กลรับใจใหมสู่ ตสู่อมาเขาเทศนาแกสู่ครรัวเรมอนของโครเนลลิอรัส ซศึมื่งเปป็นทบีมื่ๆขสู่าวประเสรลิฐแหสู่งพระคสุณของ
พระเจด้าถสกรรับไวด้เปป็นครรันี้งแรกโดยพวกคนตสู่างชาตลิ

ในหนรังสมอขสู่าวประเสรลิฐทบีมื่ใชด้ชมมื่อของเขา ลสกาโดยการดลใจบรันทศึกชบีวลิตของพระครลิสตร์ในเนนขึ้อหนอัง ใน
หนรังสมอกลิจการ เขาบรันทศึก (โดยการดลใจเชสู่นกรัน) ชบีวลิตของพระครลิสตร์ในพระวอิญญาณ มบีบางคนทบีมื่ตรันี้งคนาถามเรมมื่อง
ความเปป็นผสด้แตสู่งของลสกาสนาหรรับหนรังสมอกลิจการ แตสู่สสู่วนตรัวแลด้วผมเชมมื่อวสู่าพระเจด้าไดด้ประทานหนรังสมอเลสู่มนบีนี้ผสู่าน
ทางปลายปากกาทบีมื่ไดด้รรับการดลใจของแพทยร์ทบีมื่รรักผสด้นรันี้น หนรังสมอทรันี้งสองเลสู่มขศึนี้นตด้นแทบจะเหมมอนกรัน ทรันี้งสองเลสู่ม
ถสกเขบียนถศึงบสุคคลเดบียวกรัน:

ในลสกา 1:3 เราอสู่านวสู่า “เรมียนทง่านเธโอฟฟีลอัส ทมีที่เคารพอยง่างสทูง ขด้าพเจด้าเองกก็ไดด้รสด้ทสุกสลิมื่งอยสู่างถสกตด้อง
ตรันี้งแตสู่ตด้น จศึงไดด้เหก็นดบีดด้วยทบีมื่จะเรบียบเรบียงเรมมื่องตามลนาดรับฝากใหด้ทสู่านดด้วย”

ในทนานองเดบียวกรัน ในกลิจการ 1:1 เราอสู่านวสู่า “โอ ขตุ้าแตง่ทง่านเธโอฟฟีลอัส ในหนอังสนอเรนที่องแรกนอัขึ้น ขด้าพเจด้า
ไดด้กลสู่าวแลด้วถศึงบรรดาการซศึมื่งพระเยซสไดด้ทรงตรันี้งตด้นกระทนาและสรัมื่งสอน”

ดสเหมมอนวสู่าหนรังสมอกลิจการเปป็นการสานตสู่อเนมนี้อหาขสู่าวประเสรลิฐของลสกา เพราะวสู่ามรันเลสู่าเรมมื่องราวของ
งานรรับใชด้ของพระครลิสตร์ตสู่อจากจสุดทบีมื่มรันสลินี้นสสุดในหนรังสมอลสกาพอดบี และกลสู่าวถศึง “หนรังสมอเรมมื่องแรก” นรันี้นซศึมื่ง
ครอบคลสุม “บรรดาการซศึมื่งพระเยซสไดด้ทรงตรันี้งตด้นกระทนาและสรัมื่งสอน จนถศึงวรันทบีมื่พระองคร์ทรงถสกรรับขศึนี้นไป ในเมมมื่อ
ไดด้ตรรัสสรัมื่งโดยเดชพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์แกสู่อรัครทสต ซศึมื่งพระองคร์ทรงเลมอกไวด้แลด้วนรันี้น” (กลิจการ 1:1,2)

เราไมสู่ทราบแนสู่ชรัดวสู่าหนรังสมอกลิจการถสกเขบียนเมนที่อไร แตสู่เหลสู่าผสด้รสด้พระครัมภบีรร์สสู่วนใหญสู่เหก็นพด้องตรงกรันวสู่า
มรันถสกเขบียนขศึนี้นระหวสู่างปปี ค.ศ. 65 และปปี ค.ศ. 70 ขด้อพระคนาทบีมื่เปป็นกสุญแจถสกพบในบทแรก ขด้อ 8: “แตสู่ทสู่านทรันี้ง
หลายจะไดด้รรับพระราชทานฤทธลิธิ์เดช เมมมื่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะเสดก็จมาเหนมอทสู่าน และทสู่านทรันี้งหลายจะเปป็น
พยานฝฝ่ายเราทรันี้งในกรสุงเยรสซาเลก็ม ทรัมื่วแควด้นยสเดบีย แควด้นสะมาเรบีย และจนถศึงทบีมื่สสุดปลายแผสู่นดลินโลก”



มบีผสด้เสนอแนะวสู่าหนรังสมอกลิจการนสู่าจะถสกเขบียนในกรสุงโรม เนมมื่องจากในบททบีมื่ 28 ขด้อ 16 ลสกากลสู่าวถศึงการ
ไปถศึงในกรสุงโรมของเขากรับเปาโล และไมสู่มบีการกลสู่าวถศึงการออกไปจากเมมองนรันี้นของเขาเลย

ในหนรังสมอกลิจการนบีนี้เองเราพบบรันทศึกทบีมื่ไดด้รรับการดลใจเกบีมื่ยวกรับพระสรัญญาทบีมื่สนาเรก็จจรลิงของการเสดก็จมา
ของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และเกบีมื่ยวกรับพระราชกลิจของพระองคร์ ในยอหร์น 14:16-18 พระเยซสทรงสรัญญาพวก
สาวกวสู่าพระองคร์จะสสู่งผสด้ปลอบประโลมใจอบีกผสด้หนศึมื่งมาผสด้จะทรงอยสสู่กรับพวกเขาและจะประทรับอยสสู่ในตรัวพวกเขา ใน
ยอหร์น 16:7-11 พระองคร์ทรงอธลิบายวสู่ามรันเปป็นการดบีสนาหรรับพวกเขาทบีมื่พระองคร์จะเสดก็จกลรับไปยรังพระนลิเวศของ
พระบลิดา มลิฉะนรันี้นผสด้ปลอบประโลมใจคงจะไมสู่เสดก็จมา แตสู่เมมมื่อพระองคร์เสดก็จจากไปแลด้ว พระองคร์จะสสู่งพระภาคทบีมื่
สามของตรบีเอกานสุภาพมา นรัมื่นคมอพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ในยอหร์น 15:26,27 พระเยซสตรรัสแกสู่พวกเขาวสู่า “แตสู่เมมมื่อ
พระองคร์ผสด้ปลอบประโลมใจทบีมื่เราจะใชด้มาจากพระบลิดามาหาทสู่านทรันี้งหลาย คมอพระวลิญญาณแหสู่งความจรลิง ผสด้ทรง
มาจากพระบลิดานรันี้นไดด้เสดก็จมาแลด้ว พระองคต์นอัขึ้นจะทรงเปป็นพยานถขงเรา และทท่านทททั้งหลายกก็จะเปป็นพยานดด้วย 
เพราะวง่าทง่านไดตุ้อยทูง่กอับเราตอัขึ้งแตง่แรกแลตุ้ว”

จากนรันี้นพระองคร์ทรงสรัมื่งพวกอรัครทสตใหด้คอยอยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็มจนกวสู่าการเสดก็จมาของพระวลิญญาณทบีมื่
ทรงสรัญญาไวด้นบีนี้จะสนาเรก็จจรลิง จนกวสู่าพวกเขาไดด้รรับฤทธลิธิ์เดชจากเบมนี้องบน (ลสกา 24:49)

หนรังสมอขสู่าวประเสรลิฐทรันี้งสบีมื่เลสู่ม-มรัทธลิว มาระโก ลสกา และยอหร์น-บรันทศึกชบีวลิต งานรรับใชด้ การอรัศจรรยร์
ตสู่างๆ และคนาสอนตสู่างๆ การสลินี้นพระชนมร์ การถสกฝฝัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซสครลิสตร์เจด้า แตสู่เหก็นไดด้
ชรัดวสู่าพระเยซสทรงตรศึกตรองถศึงชรัยชนะอรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีมากทบีมื่สสุดแหสู่งขสู่าวประเสรลิฐของพระองคร์วสู่าเกลิดขศึนี้นหลรัง
จากทบีมื่พระองคร์เสดก็จกลรับไปหาพระบลิดาแลด้วและพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะทรงใชด้อลิทธลิพลและฤทธลิธิ์เดชของ
พระองคร์ นบีมื่คมอสลิมื่งทบีมื่พระเยซสทรงหมายถศึงเมมมื่อพระองคร์ตรรัสแกสู่เหลสู่าสาวกของพระองคร์ในยอหร์น 14:12 วสู่า “เรา
บอกความจรลิงแกสู่ทสู่านทรันี้งหลายวสู่า ผสด้ทบีมื่เชมมื่อในเราจะกระทนากลิจการซศึมื่งเราไดด้กระทนานรันี้นดด้วย และเขาจะกระททา
กอิจการทมีที่ยอิที่งใหญง่กวง่านอัขึ้นอมีก เพราะวสู่าเราจะไปถศึงพระบลิดาของเรา”

ในภาคพรันธสรัญญาเดลิมเราพบจสุดประสงคร์ของพระบลิดาในสวรรคร์ถสกพยากรณร์ไวด้และถสกชบีนี้ใหด้เหก็นในสสู่วน
ทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับแผนการแหสู่งการไถสู่

ขง่าวประเสรอิฐทอัขึ้งสมีที่เลง่มใหด้บรันทศึกเกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่พระเยซสครลิสตร์เจด้าไดตุ้ทรงกระททาในการทนาใหด้การไถสู่สนาเรก็จ
ลสุลสู่วง บรันทศึกเกบีมื่ยวกรับพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ซศึมื่งไดด้ทนาใหด้ความรอดเปป็นจรลิงไดด้สนาหรรับคนบาปทรันี้ง
หลายผสด้นสู่าสงสารและหลงหาย

จากนรันี้นในหนอังสนอกอิจการ เราพบบรันทศึกเกบีมื่ยวกรับพระราชกลิจของพระภาคทบีมื่สามของตรบีเอกานสุภาพ พระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ในการฟฟ้องใจคนบาปทรันี้งหลายและชรักนนาพวกเขาใหด้มาหาพระครลิสตร์ หากไมสู่มบีบรันทศึกทบีมื่ถสกใหด้ไวด้
หนรังสมอกลิจการ เรากก็คงไมสู่สามารถเขด้าใจไดด้อยสู่างถสู่องแทด้ถศึงวลิธบีทบีมื่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงกระทนากลิจในการฟฟ้องใจ
และชรักนนาผสด้คนใหด้มาหาพระครลิสตร์ วลิธบีทบีมื่พระองคร์ทรงกระทนากลิจในการบรังเกลิดใหมสู่และเขด้าสถลิตในใจของผสด้เชมมื่อหลอัง
จากการบรังเกลิดใหมสู่นรันี้น

หนรังสมอกลิจการบรันทศึกเรมมื่องราวเกบีมื่ยวกรับการแสดงออกอรันโดดเดสู่นทบีมื่สสุดแหสู่งฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า ความ
เมตตา และพระคสุณทบีมื่โลกนบีนี้เคยรสด้จรัก-เพพ็นเทคอสตต์ วรันเกลิดของครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่



ในหนรังสมอกลิจการเรายรังพบบรันทศึกทบีมื่ไดด้รรับการดลใจเกบีมื่ยวกรับฤทธอิธิ์เดชของขง่าวประเสรอิฐดด้วย ผลกระทบ
ของขสู่าวประเสรลิฐทบีมื่มบีตสู่อความคลิดและใจของมนสุษยชาตลิเมมมื่อมรันถสกประกาศในความบรลิสสุทธลิธิ์และความเรบียบงสู่าย
ของมรัน ขสู่าวสารแหสู่งขสู่าวประเสรลิฐในหนรังสมอกลิจการไดด้ถสกประกาศแกสู่ผสด้คนทตกชนชอัขึ้นและไมสู่ใชสู่แกง่ยอิวพวกเดมียว
เหมมอนกรับทบีมื่มรันเคยถสกประกาศในหนรังสมอขสู่าวประเสรลิฐทรันี้งสบีมื่เลสู่ม แตสู่ถสกประกาศแกสู่ “ผสด้ใดกก็ตามทบีมื่มบีใจ
ปรารถนา”-พวกขอทาน พวกกษรัตรลิยร์ พวกยลิว พวกคนตสู่างชาตลิ คนรวย คนจน ขด้ารรับใชด้ ผสด้ทบีมื่เปป็นไท ทาส และ
นาย

ในหนรังสมอกลิจการ เราพบบรันทศึกเกบีมื่ยวกรับการจรัดระเบบียบของครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ ซศึมื่งถสกกสู่อตรันี้งใน
ความเชมมื่อฟฝังตสู่อถด้อยคนาของพระครลิสตร์ พวกอรัครทสตไดด้คอยอยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็มตามทบีมื่พระองคร์ไดด้ทรงสรัมื่งพวกเขา
ไวด้ จนกระทรัมื่งวรันเพก็นเทคอสตร์มาถศึงในทบีมื่สสุด สลิมื่งทบีมื่พระเยซสไดด้ทรงสรัญญาไวด้เกอิดขขขึ้นจรอิงตามทมีที่ทรงสอัญญาไวตุ้ ครลิสต
จรักรไดด้ถมอกนาเนลิดขศึนี้นผง่านทางความเชนที่อฟฟังตง่อพระวจนะ และมบีรากฐานอยสสู่บนขสู่าวสารอรันเรบียบงสู่ายแหสู่งการ
สลินี้นพระชนมร์ การถสกฝฝัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซสครลิสตร์

หนรังสมอกลิจการมบีคนาเทศนาตรัวอยสู่างมากมาย-ตรงไปตรงมา เรบียบงสู่าย และมบีพลรัง ผสด้รรับใชด้หนสุสู่มคนใดทบีมื่
ปรารถนาทบีมื่จะเรบียนรสด้วลิธบีของพระครัมภบีรร์ทบีมื่จะเทศนาคนาเทศนาตสู่างๆทบีมื่มบีพลรังซศึมื่งกสู่อเกลิดผลลรัพธร์จะพบขด้อปฏลิบรัตลิอรัน
บรลิสสุทธลิธิ์ในหนรังสมอกลิจการ

เราไมสู่เพบียงพบคทาเทศนาตรัวอยสู่างในหนรังสมอกลิจการเทสู่านรันี้น เรายรังพบครอิสตจอักรตรัวอยสู่างดด้วย ในเรมมื่อง
อสุปนลิสรัย ครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ยสุคตด้นมบีลรักษณะทบีมื่เรบียบงสู่ายมากๆ-ไมสู่มบีความหรสหราหรมอความอลรังการ ไมสู่มบี
พลิธบีการใหญสู่โต ไมสู่มบีอาคารทบีมื่ถสกประดรับประดาราคาแพง แตสู่ชายและหญลิงเหลสู่านรันี้นทบีมื่รวมกรันเปป็นสมาชลิกของค
รลิสตจรักรนรันี้นไดด้มอบถวายหรัวใจของตนแดสู่พระเยซสและยอมจนานนอยสู่างสลินี้นสสุดใจตสู่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ในครลิสต
จรักรแรกนบีนี้ ผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นไมสู่เหก็นแกสู่ตรัว พวกเขาปฏลิเสธตรัวเอง พวกเขามบีความเมตตากรสุณา พวกเขาทสุกคนเปป็นผสด้
ประกาศขสู่าวประเสรลิฐ และพวกเขาไปทสุกแหสู่งหนโดยประกาศขสู่าวประเสรลิฐ พวกเขาสรัตยร์ซมมื่อตสู่อความจรลิงนรันี้น-
พระวจนะของพระเจด้า-และดรังนรันี้นครลิสตจรักรจศึงเตลิบโตและแผสู่ขยาย

หนรังสมอกลิจการเปป็นจสุดเชมมื่อมตสู่อระหวสู่างขสู่าวประเสรลิฐทรันี้งสบีมื่เลสู่ม จดหมายฝากเหลสู่านรันี้น และสสู่วนทบีมื่เหลมอ
ของภาคพรันธสรัญญาใหมสู่ มรันใหด้ความกระจสู่างทบีมื่สนาครัญแกสู่หนรังสมอเลสู่มอมมื่นๆของพรันธสรัญญาใหมสู่ โดยเฉพาะอยสู่าง
ยลิมื่งจดหมายฝากเหลสู่านรันี้นของเปาโล

มรันยรังใหด้หลรักฐานเชสู่นกรันวสู่าความเชมมื่อแบบครลิสเตบียนคมอ หนทางแหสู่งความรอด หนทางแทด้จรลิงหนศึมื่งเดบียว
ทบีมื่ถสกซมนี้อแลด้วโดยพระเยซสดด้วยพระโลหลิตของพระองคร์ ภายในสามสลิบปปี ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายในครลิสตจรักรยสุคตด้นไดด้
ประกาศขสู่าวประเสรลิฐไปยรังทสุกสสู่วนของโลกทบีมื่มบีอารยธรรมและเขด้าไปในหลายสสู่วนของโลกคนทมีที่ไมง่นอับถนอ
พระเจตุ้า พวกเขานนาขสู่าวสารนรันี้นไปยรังเมมองใหญสู่โตทบีมื่สสุดหลายเมมอง หมสสู่บด้านขนาดเลก็กทบีมื่สสุดหลายแหสู่ง และออกไป
ตามทางหลวงและทางลรัดทรันี้งหลาย เหมมอนกรับทบีมื่เปาโลไดด้เปป็นพยานในบททบีมื่ 26 ขด้อ 26 สลิมื่งทบีมื่ครลิสเตบียนยสุคตด้น
เหลสู่านบีนี้กระทนาไมสู่ไดด้ “ถสกกระทนาในทบีมื่ลรับลบีนี้” พวกเขาไมสู่ไดด้พยายามปปิดซสู่อนความเชมมื่อของพวกเขา ในทางตรงกรัน
ขด้าม พวกเขาแสดงออกถศึงความเชมมื่อของตนโดยการเทศนาขสู่าวประเสรลิฐอรันบรลิสสุทธลิธิ์แหสู่งพระคสุณของพระเจด้า 
โดยคาดหวอังสอิที่งยอิที่งใหญง่ตง่างๆจากพระเจตุ้า-และพระองคร์ไมสู่ทนาใหด้พวกเขาผลิดหวรัง! ภายในเวลาไมสู่กบีมื่ปปีครลิสตจรักร



หลายแหสู่งไดด้ถสกกสู่อตรันี้งในกรสุงเยรสซาเลก็ม เมมองอรันทลิโอก เมมองโครลินธร์ เมมองเอเฟซรัส เมมองฟปีลลิปปปี และกรสุงโรม ขสู่าว
ประเสรลิฐแหสู่งพระคสุณของพระเจด้าไดด้เขด้าไปในแควด้นอาระเบบีย เอเชบียไมเนอรร์ กรบีซ มาเซโดเนบีย อลิตาลบี และทวบีป
อรันมมดมลิดแหสู่งแอฟรลิกา

ผสด้เชมมื่อพวกแรกๆเหลสู่านบีนี้ไมสู่ไดด้รมื่นารวย พวกเขาไมสู่กบีมื่คนเปป็นคนมบีการศศึกษา และมบีนด้อยคนจรลิงๆ-ผสด้คนอยสู่าง
เชสู่นเปาโล-ทบีมื่เปป็นผสด้มบีอลิทธลิพลกสู่อนการกลรับใจเชมมื่อของพวกเขา แตง่พวกเขารทูตุ้จอักพระครริสตต พวกเขาถทูกเตริมเตก็ม
ดตุ้วยพระวอิญญาณ พวกเขามมีฤทธอิธิ์เดชของพระเจตุ้าเปป็นอาวตธ และพวกเขาอด้างสลิทธลิธิ์ชรัยชนะในพระนามของพระ
เยซส โลกยอมรอับพวกเขาไมสู่วสู่าพวกเขาไปแหสู่งหนใดกก็ตาม! พวกเขาเปป็น “หมสสู่ชนพลิเศษเฉพาะ” อยสู่างแทด้จรลิง 
พระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงอยสสู่กรับพวกเขา พระองคร์ทรงใหด้เกบียรตลิความเชมมื่อของพวกเขาและประทานชรัยชนะ
แกสู่พวกเขาซศึมื่งโลกตด้องจนาใจยอมรรับ เราอาจเรบียกพวกเขาวสู่า “เหลสู่าวลิสสุทธลิชนผสด้มบีใจกลด้า” เพมมื่อพระเยซสครลิสตร์

กรสุงเยรสซาเลก็มอยสสู่ในฉากหนด้าในหนรังสมอกลิจการ เพราะวสู่าขสู่าวสารนรันี้นตด้องเรลิมื่มตด้นทบีมื่นรัมื่น-“แกสู่พวกยลิวกสู่อน”
พวกยลิวมมีขสู่าวสารนรันี้นกสู่อน แตสู่ไดด้ปฏลิเสธมรันเสบีย จากนรันี้นขสู่าวดบีแหสู่งความรอดไดด้ถสกนนาไปสสสู่คนตสู่างชาตลิ

เราตด้องศศึกษาหนรังสมอกลิจการอยสู่างระมรัดระวรังมากๆพรด้อมกรับการอธลิษฐานเยอะๆ เราตด้องการหนรังสมอ
กลิจการอยสู่างมากวรันนบีนี้เพราะวสู่าขสู่าวสารของมรันพาเรากลรับไปสสสู่จตดเรอิที่มตตุ้นของครลิสตจรักรและแสดงใหด้เราเหก็น
หนทางทบีมื่พระเยซสทรงทนาเครมมื่องหมายไวด้เพมมื่อครลิสตจรักรของพระองคร์บนแผสู่นดลินโลกนบีนี้ในระหวสู่างยสุคพระคสุณนบีนี้ ผม
หวรังใจและอธลิษฐานขอใหด้ชบีวลิตของเราไดด้รรับพระพรขณะทบีมื่เราศศึกษาขด้อพระคนาแตสู่ละขด้อในยบีมื่สลิบแปดบทของสสู่วน
ทบีมื่สนาครัญทบีมื่สสุดนบีนี้แหสู่งพระวจนะของพระเจด้า



บทททที่ 1
1:1 โอ ขด้าแตสู่ทสู่านเธโอฟปีลรัส ในหนรังสมอเรมมื่องแรกนรันี้น ขด้าพเจด้าไดด้กลสู่าวแลด้วถศึงบรรดาการซศึมื่งพระเยซสไดด้ทรงตรันี้งตด้น
กระทนาและสรัมื่งสอน
1:2 จนถศึงวรันทบีมื่พระองคร์ทรงถสกรรับขศึนี้นไป ในเมมมื่อไดด้ตรรัสสรัมื่งโดยเดชพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์แกสู่อรัครทสต ซศึมื่งพระองคร์
ทรงเลมอกไวด้แลด้วนรันี้น
1:3 ครรันี้นพระองคร์ทรงทนทสุกขร์ทรมานแลด้ว ไดด้ทรงแสดงพระองคร์แกสู่คนพวกนรันี้น ดด้วยหลรักฐานหลายอยสู่าง พลิสสจนร์
อยสู่างแนสู่นอนทบีมื่สสุดวสู่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยสสู่ และไดด้ทรงปรากฏแกสู่เขาทรันี้งหลายถศึงสบีมื่สลิบวรัน และไดด้ทรงกลสู่าวถศึง
เรมมื่องอาณาจรักรของพระเจด้า
1:4 เมมมื่อพระองคร์ไดด้ทรงชสุมนสุมกรันกรับอรัครทสต จศึงกนาชรับเขามลิใหด้ออกไปจากกรสุงเยรสซาเลก็ม แตสู่ใหด้คอยรรับตามพระ
สรัญญาของพระบลิดา คมอพระองคร์ตรรัสวสู่า “ตามทบีมื่ทสู่านทรันี้งหลายไดด้ยลินจากเรานรัมื่นแหละ
1:5 เพราะวสู่ายอหร์นใหด้รรับบรัพตลิศมาดด้วยนนี้นากก็จรลิง แตสู่ไมสู่ชด้าไมสู่นานทสู่านทรันี้งหลายจะรรับบรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์”
1:6 เมมมื่อเขาทรันี้งหลายไดด้ประชสุมพรด้อมกรัน เขาจศึงทสลถามพระองคร์วสู่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์จะทรงตรันี้งราช
อาณาจรักรขศึนี้นใหมสู่ใหด้แกสู่อลิสราเอลในครรันี้งนบีนี้หรมอ”
1:7 พระองคร์ตรรัสตอบเขาวสู่า “ไมสู่ใชสู่ธสุระของทสู่านทบีมื่จะรสด้เวลาและวาระซศึมื่งพระบลิดาไดด้ทรงกนาหนดไวด้โดยสลิทธลิ
อนานาจของพระองคร์
1:8 แตสู่ทสู่านทรันี้งหลายจะไดด้รรับพระราชทานฤทธลิธิ์เดช เมมมื่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะเสดก็จมาเหนมอทสู่าน และทสู่านทรันี้ง
หลายจะเปป็นพยานฝฝ่ายเราทรันี้งในกรสุงเยรสซาเลก็ม ทรัมื่วแควด้นยสเดบีย แควด้นสะมาเรบีย และจนถศึงทบีมื่สสุดปลายแผสู่นดลิน
โลก”
1:9 เมมมื่อพระองคร์ตรรัสเชสู่นนรันี้นแลด้ว ในขณะทบีมื่เขาทรันี้งหลายกนาลรังพลินลิจดส พระองคร์กก็ถสกรรับขศึนี้นไป และมบีเมฆคลสุม
พระองคร์ใหด้พด้นสายตาของเขา
1:10 เมมมื่อเขากนาลรังเขมด้นดสฟฟ้าเวลาทบีมื่พระองคร์เสดก็จขศึนี้นไปนรันี้น ดสเถลิด มบีชายสองคนสวมเสมนี้อขาวมายมนอยสสู่ขด้างๆเขา
1:11 สองคนนรันี้นกลสู่าววสู่า “ชาวกาลลิลบีเออ๋ย เหตสุไฉนทสู่านจศึงยมนเขมด้นดสฟฟ้าสวรรคร์ พระเยซสองคร์นบีนี้ซศึมื่งทรงรรับไปจาก
ทสู่านขศึนี้นไปยรังสวรรคร์นรันี้น จะเสดก็จมาอบีกเหมมอนอยสู่างทบีมื่ทสู่านทรันี้งหลายไดด้เหก็นพระองคร์เสดก็จไปยรังสวรรคร์นรันี้น”
1:12 แลด้วอรัครทสตจศึงลงจากภสเขามะกอกเทศ ซศึมื่งอยสสู่ใกลด้กรสุงเยรสซาเลก็มระยะทางเทสู่ากรับระยะทบีมื่อนสุญาตใหด้คนเดลิน
ในวรันสะบาโต กลรับไปกรสุงเยรสซาเลก็ม
1:13 เมมมื่อเขด้ากรสุงแลด้วเขาเหลสู่านรันี้นจศึงขศึนี้นไปยรังหด้องชรันี้นบน ซศึมื่งมบีทรันี้งเปโตร ยากอบ ยอหร์นกรับอรันดรสวร์ ฟปีลลิปกรับโธมรัส 
บารโธโลมลิวกรับมรัทธลิว ยากอบบสุตรชายอรัลเฟอรัส ซบีโมนเศโลเท กรับยสดาสนด้องชายของยากอบ พรักอยสสู่นรันี้น
1:14 พวกเขารสู่วมใจกรันอธลิษฐานอด้อนวอนตสู่อเนมมื่องพรด้อมกรับพวกผสด้หญลิง และมารบียร์มารดาของพระเยซสและพวก
นด้องชายของพระองคร์ดด้วย
1:15 คราวนรันี้นเปโตรจศึงไดด้ยมนขศึนี้นทสู่ามกลางเหลสู่าสาวก (ทบีมื่ประชสุมกรันอยสสู่นรันี้นมบีรวมทรันี้งสลินี้นประมาณรด้อยยบีมื่สลิบชมมื่อ) 
และกลสู่าววสู่า



1:16 “ทสู่านพบีมื่นด้องทรันี้งหลาย จนาเปป็นจะตด้องสนาเรก็จตามพระครัมภบีรร์ ซศึมื่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้ตรรัสไวด้โดยโอษฐร์ของ
ดาวลิด ดด้วยเรมมื่องยสดาส ซศึมื่งเปป็นผสด้นนาทางคนทบีมื่ไปจรับพระเยซส
1:17 เพราะยสดาสนรันี้นไดด้นรับเขด้าในพวกเรา และไดด้รรับสสู่วนในภารกลิจนบีนี้
1:18 ฝฝ่ายผสด้นบีนี้ไดด้เอาบนาเหนก็จแหสู่งการชรัมื่วชด้าของตนไปซมนี้อทบีมื่ดลิน แลด้วกก็ลด้มคะมนาลงแตกกลางตรัวไสด้พสุงทะลรักออกมา
หมด
1:19 เหตสุการณร์นบีนี้คนทรันี้งปวงทบีมื่อยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็มกก็รสด้ เขาจศึงเรบียกทบีมื่ดลินแปลงนรันี้นตามภาษาของเขาวสู่า อาเคลดา
มา คมอทสุสู่งโลหลิต
1:20 ดด้วยมบีคนาเขบียนไวด้ในหนรังสมอสดสุดบีวสู่า ‘ขอใหด้ทบีมื่อาศรัยของเขารกรด้างและอยสู่าใหด้ผสด้ใดอาศรัยอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น’ และ ‘ขอ
ใหด้อบีกผสด้หนศึมื่งมายศึดตนาแหนสู่งของเขา’
1:21 เหตสุฉะนรันี้นในบรรดาชายเหลสู่านบีนี้ทบีมื่เปป็นพวกเดบียวกรับเราเสมอตลอดเวลาทบีมื่พระเยซสเจด้าไดด้เสดก็จเขด้าออกกรับเรา
1:22 คมอตรันี้งแตสู่บรัพตลิศมาของยอหร์น จนถศึงวรันทบีมื่พระองคร์ทรงถสกรรับขศึนี้นไปจากเรา คนหนศึมื่งในพวกนบีนี้จะตด้องตรันี้งไวด้ใหด้
เปป็นพยานกรับเราถศึงการคมนพระชนมร์ของพระองคร์”
1:23 เขาทรันี้งหลายจศึงเสนอชมมื่อคนสองคน คมอโยเซฟทบีมื่เรบียกวสู่าบารซรับบาส มบีนามสกสุลวสู่ายสุสทรัส และมรัทธบีอรัส
1:24 แลด้วพวกสาวกจศึงอธลิษฐานวสู่า “พระองคร์เจด้าขด้า ผสด้ทรงทราบใจของมนสุษยร์ทรันี้งปวง ขอทรงสนาแดงวสู่าในสอง
คนนบีนี้พระองคร์ทรงเลมอกคนไหน
1:25 ใหด้รรับสสู่วนในการปรนนลิบรัตลินบีนี้ และรรับตนาแหนสู่งเปป็นอรัครทสตแทนยสดาส ซศึมื่งโดยการละเมลิดนรันี้นไดด้หลงจาก
หนด้าทบีมื่ไปยรังทบีมื่ของตน”
1:26 เขาทรันี้งหลายจศึงจรับสลากกรัน และสลากนรันี้นไดด้แกสู่มรัทธบีอรัสจศึงนรับเขาเขด้ากรับอรัครทสตสลิบเอก็ดคนนรันี้น

บทนคา
ขด้อ 1 และ 2: “โอ ขตุ้าแตง่ทง่านเธโอฟฟีลอัส ในหนอังสนอเรนที่องแรกนอัขึ้น ขตุ้าพเจตุ้าไดตุ้กลง่าวแลตุ้วถขงบรรดาการซขที่ง

พระเยซทูไดตุ้ทรงตอัขึ้งตตุ้นกระททาและสอัที่งสอน จนถขงวอันทมีที่พระองคต์ทรงถทูกรอับขขขึ้นไป ในเมนที่อไดตุ้ตรอัสสอัที่งโดยเดชพระ
วอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์แกง่ออัครททูต ซขที่งพระองคต์ทรงเลนอกไวตุ้แลตุ้วนอัขึ้น”

“โอ ขตุ้าแตง่ทง่านเธโอฟฟีลอัส ในหนอังสนอเรนที่องแรกนอัขึ้น...” เธโฮฟปีลรัส (มบีความหมายวสู่า “เพมมื่อนของพระเจด้า”) 
ถสกกลสู่าวถศึงในตอนตด้นของหนรังสมอกลิจการในลรักษณะทบีมื่เกมอบเหมมอนกรับทบีมื่เขาถสกพสดถศึงในขด้อตด้นๆของขสู่าวประเสรลิฐ
ของลสกา ทบีมื่เราอสู่านวสู่า “เรมียนทง่านเธโอฟฟีลอัส ทมีที่เคารพอยง่างสทูง ขด้าพเจด้าเองกก็ไดด้รสด้ทสุกสลิมื่งอยสู่างถสกตด้องตรันี้งแตสู่ตด้น จศึงไดด้
เหก็นดบีดด้วยทบีมื่จะเรบียบเรบียงเรมมื่องตามลนาดรับฝากใหด้ทสู่านดด้วย เพมมื่อทสู่านจะไดด้รสด้แนสู่นอนอรันเกบีมื่ยวกรับเรมมื่องราวเหลสู่านรันี้น 
ซศึมื่งมบีผสด้แจด้งใหด้ทสู่านทราบแลด้ว” (ลสกา 1:3,4) นบีมื่สนรับสนสุนความเชมมื่อทบีมื่วสู่าลสกาแพทยร์ทบีมื่รรัก ผสด้เขบียนขสู่าวประเสรลิฐของ
ลสกา คมอผสด้ทบีมื่พระเจด้าทรงเลมอกใหด้เปป็นเครมมื่องมมอแบบมนสุษยร์เพมมื่อบรันทศึกหนรังสมอกลิจการ 

ทรันี้งขสู่าวประเสรลิฐของลสกาและหนรังสมอกลิจการถสกเขบียนถศึงเธโอฟฟีลอัส แตสู่นบีมื่ไมสู่ไดด้หมายความวสู่าขสู่าวสารทบีมื่ถสก
บรันทศึกในหนรังสมอเหลสู่านบีนี้มบีถศึงเธโอฟปีลรัสแตสู่เพบียงผสด้เดบียว ขสู่าวสารของลสกามบีถศึงผทูตุ้เชนที่อทตกคนในครลิสตจรักรพรันธสรัญญา
ใหมสู่



เราทราบนด้อยมากเกบีมื่ยวกรับเธโอฟปีลรัส แตสู่มบีขด้อบสู่งชบีนี้หลายประการวสู่าเขาเปป็นผสด้ชายทบีมื่โดดเดสู่นและมบี
อลิทธลิพลมาก ประวรัตลิศาสตรร์พระครัมภบีรร์เลสู่าถศึงชายผสด้หนศึมื่งทบีมื่มบีชมมื่อนรันี้นซศึมื่งเคยอาศรัยอยสสู่ในเมมองอรันทลิโอก เขาเปป็น
เจด้าของคฤหาสนร์สวยหลรังหนศึมื่งซศึมื่งมบีชมมื่อวสู่า เดอะ บาซอิลอิกตุ้า ซศึมื่งคฤหาสนร์ดรังกลสู่าวเขาอสุทลิศใหด้แกสู่การประกาศขสู่าว
ประเสรลิฐ ลสกาและคนอมมื่นๆถสกกลสู่าววสู่าไดด้ประกาศขสู่าวประเสรลิฐทบีมื่นรัมื่น-วสู่าทบีมื่จรลิง มรันเปป็นไปไดด้ทบีมื่ลสกาเคยอาศรัยอยสสู่ใน
เมมองอรันทลิโอกเชง่นกอัน ถศึงแมด้วสู่านบีมื่ไมสู่ไดด้ถสกบรันทศึกไวด้ในพระครัมภบีรร์กก็ตาม เรารสด้วสู่าประวรัตลิศาสตรร์ไมสู่ไดด้รรับการดลใจ 
แตสู่เคยมบีนรักประวรัตลิศาสตรร์หลายทสู่านในสมรัยนรันี้นเหมมอนกรับทบีมื่มบีนรักประวรัตลิศาสตรร์หลายทสู่านตลอดหลายยสุคสมรัย
จนกระทรัมื่งถศึงปฝัจจสุบรันนบีนี้-และเหตสุการณร์ตสู่างๆทบีมื่ถสกบรันทศึกไวด้ในหลายชสู่วงประวรัตลิศาสตรร์กก็เปป็นทบีมื่ยอมรรับโดยทรัมื่วไปวสู่า
เชมมื่อถมอไดด้

ขสู่าวประเสรลิฐของลสกาบรันทศึกการเรอิที่มตตุ้นของสลิมื่งทบีมื่พระเยซสครลิสตร์เจด้าทรงกระทนาและสลิมื่งทบีมื่พระองคร์ทรง
สอนบนแผสู่นดลินโลกในฐานะพระเยซสครลิสตร์ผสด้เปป็นมนสุษยร์ หนรังสมอกลิจการสานตง่อบรันทศึกนรันี้น-แตสู่ฉากเหตสุการณร์
เปลบีมื่ยนไปเมมมื่อพระองคร์ทรงสานตสู่อพระราชกลิจของพระองคร์จากสวรรคร์ หนรังสมอขสู่าวประเสรลิฐทรันี้งสบีมื่เลสู่มไมสู่ใหด้บรันทศึก
เรมมื่องราวแบบเตก็มๆของทสุกสลิมื่งทบีมื่พระเยซสทรงกระทนาและตรรัส พวกมรันใหด้แคสู่บรันทศึกเรมมื่องราวของรากฐานเหลง่านอัขึ้น
ซศึมื่งพระองคร์ทรงวางแลด้ว รากฐานทรันี้งหลายซศึมื่งครลิสตจรักรควรถสกสรด้างบนนรันี้นในภายหลรังตามทบีมื่พระองคร์ทรงสรัญญา
ไวด้ในมรัทธลิว 16:18 จงสรังเกตวสู่าพระเยซสตรรัสในขด้อพระคนานรันี้นวสู่า “บนศลิลานบีนี้เราจะสรด้างครอิสตจอักรของเรา” เวลา
นรันี้นยรังมาไมสู่ถศึงในขณะนรันี้น

ในลสกา 24:19 พวกสาวกทบีมื่อยสสู่ระหวสู่างทางไปยรังหมสสู่บด้านเอมมาอสสพสดถศึงพระเยซสวสู่าเปป็น “ศาสดา
พยากรณร์ ประกอบดด้วยฤทธลิธิ์เดชในการงานและในถด้อยคนาจนาเพาะพระพรักตรร์พระเจด้า และตสู่อหนด้าประชาชนทรันี้ง
หลาย” ชมีวอิตของพระองคร์พสดกสู่อน และจากนรันี้นพระองคร์จศึงพสดดด้วยถด้อยคนา แตสู่การงานตสู่างๆของพระองคร์พลิสสจนร์
วสู่าพระองคร์ทรงเปป็นมากกวสู่าแคสู่ศาสดาพยากรณร์ผสด้หนศึมื่ง พระองคต์ทรงเปป็นพระเจตุ้าพระบตตร พระเจตุ้าในเนนขึ้อหนอัง

นอกจากนบีนี้ ในบทแรกนบีนี้ของหนรังสมอกลิจการเราพบบรันทศึกเรมมื่องราวเกบีมื่ยวกรับการเสดพ็จขขขึ้นไปของพระเยซสทบีมื่
ครบถด้วนมากกวสู่าทบีมื่ลสกาใหด้ไวด้ในตอนทด้ายของขสู่าวประเสรลิฐของเขา และนบีมื่ใหด้การเชมมื่อมโยงทบีมื่ชบีนี้เฉพาะระหวสู่างขสู่าว
ประเสรลิฐของลสกาและหนรังสมอกลิจการ

จงสรังเกตในขด้อ 2 พระเยซสทรงถสกรรับขศึนี้นไป “ในเมนที่อไดตุ้ตรอัสสอัที่งโดยเดชพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์แกง่ออัครททูต 
ซขที่งพระองคต์ทรงเลนอกไวตุ้แลตุ้วนอัขึ้น” เพมมื่อทบีมื่ครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่จะถสกสรัมื่งโดยพระเจด้าและเปป็นของพระเจด้าอยสู่าง
แทด้จรลิง พระวลิญญาณขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงอยสสู่บนพระบสุตรทบีมื่ไดด้รรับการเจลิมตรันี้งของพระเจด้า ในการนบีนี้เชสู่นเดบียว
กรับในการงานและถด้อยคนาอมมื่นๆของพระองคร์ พระเยซสทรงกระททากอิจและตรอัสตามทบีมื่พระวลิญญาณทรงสรัมื่งหรมอ
นนาพา:

“แลด้ว(พระเยซส)เสดก็จมาถศึงเมมองนาซาเรก็ธ เปป็นทบีมื่ซศึมื่งพระองคร์ทรงเจรลิญวรัยขศึนี้น พระองคร์เสดก็จเขด้าไปใน
ธรรมศาลาในวรันสะบาโตตามเคย และทรงยมนขศึนี้นเพมมื่อจะอสู่านพระครัมภบีรร์ เขาจศึงสสู่งพระครัมภบีรร์อลิสยาหร์ศาสดา
พยากรณร์ใหด้แกสู่พระองคร์ เมมมื่อพระองคร์ทรงคลบีมื่หนรังสมอนรันี้นออก กก็คด้นพบขด้อทบีมื่เขบียนไวด้วสู่า ‘พระวอิญญาณแหง่งองคต์
พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าสถอิตอยทูง่บนขตุ้าพเจตุ้า เพราะวง่าพระองคต์ไดตุ้ทรงเจอิมตอัขึ้งขตุ้าพเจตุ้าไวตุ้ใหตุ้ประกาศขง่าวประเสรอิฐแกง่คน
ยากจน พระองคต์ไดตุ้ทรงใชตุ้ขตุ้าพเจตุ้าใหตุ้รอักษาคนทมีที่ชอกชขึ้ทาระกทาใจ ใหตุ้รตุ้องประกาศออิสรภาพแกง่บรรดาเชลย ใหตุ้



ประกาศแกง่คนตาบอดวง่าจะไดตุ้เหพ็นอมีก ใหตุ้ปลง่อยผทูตุ้ฟกชขึ้ทาเปป็นออิสระ และใหตุ้ประกาศปฟีแหง่งความโปรดปรานของ
องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า’

“แลด้วพระองคร์ทรงมด้วนหนรังสมอสสู่งคมนใหด้แกสู่เจด้าหนด้าทบีมื่ แลด้วทรงนรัมื่งลงและตาของคนทรันี้งปวงในธรรมศาลา
กก็เพสู่งดสพระองคร์ พระองคร์จศึงเรลิมื่มตรรัสแกสู่เขาวสู่า “คอัมภมีรต์ตอนนมีขึ้ทมีที่ทง่านไดตุ้ยอินกอับหทูของทง่านกพ็สทาเรพ็จในวอันนมีขึ้แลตุ้ว” คน
ทรันี้งปวงกก็เปป็นพยานรรับรองคนาของพระองคร์ และประหลาดใจดด้วยถด้อยคนาอรันประกอบดด้วยคสุณซศึมื่งออกมาจาก
พระโอษฐร์ของพระองคร์…” (ลสกา 4:16-22)

งานรอับใชช้หลอังการฟฟฟื้นคคืนพระชนมม์ของพระครกิสตม์
ขด้อ 3: “ครอัขึ้นพระองคต์ทรงทนทตกขต์ทรมานแลตุ้ว ไดตุ้ทรงแสดงพระองคต์แกง่คนพวกนอัขึ้น ดตุ้วยหลอักฐานหลาย

อยง่าง พอิสทูจนต์อยง่างแนง่นอนทมีที่สตดวง่าพระองคต์ทรงพระชนมต์อยทูง่ และไดตุ้ทรงปรากฏแกง่เขาทอัขึ้งหลายถขงสมีที่สอิบวอัน และ
ไดตุ้ทรงกลง่าวถขงเรนที่องอาณาจอักรของพระเจตุ้า”

เราเหก็นขด้อพลิสสจนร์เรมมื่องการดลใจในวลิธบีทบีมื่พระเยซสเจด้าทรงถสกกลสู่าวถศึงในขด้อพระคนาเปปิดเรมมื่องของหนรังสมอ
กลิจการ ในขด้อพระคนาสามขด้อแรกนบีนี้เราเหก็นชบีวลิต การงานตสู่างๆ และคนาสอนตสู่างๆขณะอยสสู่บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ 
เราเรบียนรสด้วสู่าพระองคร์ทรงถสกรรับขศึนี้นไปในสวรรคร์อยสู่างแทด้จรลิงหลอังจากทมีที่พระองคร์ไดด้ประทานคนาบรัญชาตสู่างๆแกสู่
เหลสู่าสาวกของพระองคร์โดยทางพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เราเรบียนรสด้ดด้วยวสู่าในขด้อพระคนาสามขด้อแรกนบีนี้ “ดตุ้วยหลอัก
ฐานหลายอยง่าง พอิสทูจนต์อยง่างแนง่นอนทมีที่สตด” พระองคร์ไดด้ทรงสนาแดงพระองคร์เองวสู่ามบีชบีวลิตอยสสู่หลรังจากการถสกตรศึง
กางเขนของพระองคร์ วสู่าพระองคร์ทรงถสกพบเหก็นโดยเหลสู่าสาวกของพระองคร์เปป็นเวลาสบีมื่สลิบวรันหลรังจากการฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์ของพระองคร์ และวสู่าพระองคร์ทรงสรัมื่งสอนพวกเขา “เรนที่องอาณาจอักรของพระเจตุ้า”

ขด้อพระคนาเปปิดเรมมื่องของหนรังสมอกลิจการกลสู่าวอยสู่างชรัดเจนถศึงรากฐานของขสู่าวประเสรลิฐและของครลิสต
จรักรของพระเจด้าผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่-นรัมื่นคมอ การฟฟฟื้นคนนพระชนมต์ฝฝ่ายรท่างกายของพระเยซทูครอิสตต์เจตุ้า วสู่าทบีมื่จรลิง การ
ฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรสู่างกายของพระองคร์คมอความจรลิงทบีมื่สนาครัญทบีมื่สสุดทบีมื่ถสกประกาศในทบีมื่นบีนี้ เหมมอนกรับทบีมื่อรัครทสต
เปาโลประกาศไวด้วสู่า “ถด้าพระครลิสตร์มลิไดด้ทรงเปป็นขศึนี้นมา การเทศนาของเรานรันี้นกก็เปลสู่าประโยชนร์ ทรันี้งความเชมมื่อของ
ทสู่านทรันี้งหลายกก็เปลสู่าประโยชนร์ดด้วย และกก็จะปรากฏวสู่าเราอด้างพยานเทก็จในเรมมื่องพระเจด้า เพราะเราอด้างพยานถศึง
พระเจด้าวสู่าพระองคร์ไดด้ทรงบรันดาลใหด้พระครลิสตร์เปป็นขศึนี้นมา แตสู่ถด้าคนตายไมสู่เปป็นขศึนี้นมาแลด้ว พระองคร์กก็ไมสู่ไดด้ทรง
บรันดาลใหด้พระครลิสตร์เปป็นขศึนี้นมา เพราะวสู่าถด้าคนตายไมสู่เปป็นขศึนี้นมา พระครลิสตร์กก็ไมสู่ไดด้ทรงเปป็นขศึนี้นมา และถด้าพระ
ครลิสตร์ไมสู่ไดด้ทรงเปป็นขศึนี้นมา ความเชมมื่อของทสู่านกก็ไรด้ประโยชนร์ ทสู่านกก็ยรังตกอยสสู่ในบาปของตน และคนทรันี้งหลายทบีมื่ลสู่วง
หลรับในพระครลิสตร์ กก็พลินาศไปดด้วย ถตุ้าพวกเรามมีความหวอังใจในพระครอิสตต์ในชมีวอิตนมีขึ้เทง่านอัขึ้น เรากพ็เปป็นพวกทมีที่นง่า
สอังเวชทมีที่สตดในบรรดาคนทอัขึ้งปวง” (1 คร. 15:14-19)

พระเยซสทรงนนาเสนอพระองคร์เองวสู่ามบีชบีวลิตอยสสู่ “ดตุ้วยหลอักฐานหลายอยง่าง พอิสทูจนต์อยง่างแนง่นอนทมีที่สตด”-ขด้อ
พลิสสจนร์ตสู่างๆทบีมื่ไมสู่อาจโตด้แยด้งไดด้และไมสู่อาจปฏลิเสธไดด้ พระองคร์ทรงถสกพบเหก็นโดยสาวกเหลสู่านรันี้นตลอดระยะเวลาสบีมื่
สลิบวรัน และเปาโลบอกเราใน 1 โครลินธร์ 15:6 วสู่าครรันี้งหนศึมื่งพระองคร์ทรงถสกพบเหก็นโดยพบีมื่นด้องมากกวสู่าหด้ารด้อยคนใน
คราวเดบียว ตรงนมีขึ้เทง่านอัขึ้นทบีมื่เราถสกบอกจทานวนวอันทบีมื่พระเยซสทรงสนาแดงพระองคร์เองแกสู่เหลสู่าสาวกของพระองคร์



ระหวสู่างการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์และการเสดก็จขศึนี้นไปของพระองคร์ ตรงนมีขึ้เทง่านอัขึ้นทบีมื่เราพบคนากลสู่าวทบีมื่วสู่า
พระองคร์ทรงสนาแดงพระองคร์เองวสู่ามบีชบีวลิตอยสสู่ดตุ้วยหลอักฐานหลายอยง่าง พอิสทูจนต์อยง่างแนง่นอนทมีที่สตด

เยก็นวรันตด้นสรัปดาหร์นรันี้น-วรันเดบียวกรับทบีมื่พระเยซสทรงเปป็นขศึนี้นจากตาย-สาวกเหลสู่านรันี้นอยสสู่ในหด้องชรันี้นบนและ
ประตสทสุกบานถสกปปิด “เพราะกลรัวพวกยลิว” จากนรันี้นอยสสู่ดบีๆพระเยซสกก็ทรงยมนอยสสู่ทสู่ามกลางพวกเขาและตรรัสแกสู่พวก
เขาวสู่า “สอันตอิสตขจงดทารงอยทูง่กอับทง่านทอัขึ้งหลายเถอิด” พระองคร์ทรงใหด้พวกเขาดสรอยตะปสในพระหรัตถร์ของพระองคร์
และรอยแผลในสบีขด้างของพระองคร์ และ “พวกสาวกเหก็นองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าแลด้ว เขากก็มบีความยลินดบี” (ยอหร์น 
20:19,20)

โธมรัสไมสู่ไดด้อยสสู่ดด้วยตอนทบีมื่พระเยซสทรงปรากฏครรันี้งแรกนรันี้น แตสู่แปดวรันตสู่อมาพระองคร์ทรงปรากฏอบีกครรันี้ง
ตอนทบีมื่โธมรัสอยสสู่กรับพวกเขาดด้วย อบีกครรันี้งทบีมื่ประตสเหลสู่านรันี้นถสกปปิดอยสสู่ตอนทบีมื่พระเยซสทรงปรากฏทสู่ามกลางพวกเขา 
และพระองคร์ทรงทรักทายพวกเขาอบีกครรันี้งดด้วย “สอันตอิสตขจงดทารงอยทูง่กอับทง่านทอัขึ้งหลายเถอิด” จากนรันี้นพระองคร์ทรง
หรันไปหาโธมรัสและตรรัสวสู่า “จงยมมื่นนลินี้วมาทบีมื่นบีมื่และดสมมอของเรา จงยมมื่นมมอออกคลนาทบีมื่สบีขด้างของเรา อยสู่าขาดความ
เชมมื่อเลย แตสู่จงเชมมื่อเถลิด” โธมรัสตอบวสู่า “องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของขด้าพระองคร์ และพระเจด้าของขด้าพระองคร์!” จาก
นรันี้นพระเยซสตรรัสแกสู่เขาวสู่า “โธมรัสเออ๋ย เพราะทสู่านไดด้เหก็นเราทสู่านจศึงเชมมื่อ ผสด้ทบีมื่ไมสู่เหก็นเราแตสู่เชมมื่อกก็เปป็นสสุข” (ยอหร์น 
20:27-29)

ในขสู่าวประเสรลิฐของลสกา เราถสกบอกวสู่าเมมมื่อพระเยซสทรงปรากฏแกสู่พวกสาวกครรันี้งแรกนรันี้นและตรรัสวสู่า 
“สรันตลิสสุขจงดนารงอยสสู่กรับทสู่านทรันี้งหลายเถลิด” พวกเขากก็ตกใจกลรัว โดยคลิดวสู่าพวกเขากนาลรังเหก็นผบี แตสู่พระเยซสตรรัส
แกสู่พวกเขาวสู่า “ทสู่านทรันี้งหลายวสุสู่นวายใจทนาไม เหตสุไฉนความคลิดสนเทสู่หร์จศึงบรังเกลิดขศึนี้นในใจของทสู่านทรันี้งหลายเลสู่าจง
ดสมมอของเราและเทด้าของเราวสู่า เปป็นเราเอง จงคลนาตรัวเราดส เพราะวสู่าผบีไมสู่มบีเนมนี้อและกระดสกเหมมอนทสู่านเหก็นเรามบี
อยสสู่นรันี้น”

“เมมมื่อตรรัสอยสู่างนรันี้นแลด้ว พระองคร์ทรงสนาแดงพระหรัตถร์และพระบาทใหด้เขาเหก็น เมมมื่อเขาทรันี้งหลายยรังไมสู่
ปลงใจเชมมื่อ เพราะเปป็นเรมมื่องนสู่ายลินดบีอยสู่างเหลมอเชมมื่อ และกนาลรังประหลาดใจอยสสู่ พระองคร์จศึงตรรัสถามเขาวสู่า “พวก
ทสู่านมบีอาหารกลินทบีมื่นบีมื่บด้างไหม” เขากก็เอาปลายสู่างชลินี้นหนศึมื่งกรับรวงผศึนี้งชลินี้นหนศึมื่งมาถวายพระองคร์ พระองคร์ทรงรรับมา
เสวยตสู่อหนด้าเขาทรันี้งหลาย พระองคร์ตรรัสกรับเขาวสู่า “นบีมื่เปป็นถด้อยคนาของเรา ซศึมื่งเราไดด้บอกไวด้แกสู่ทสู่านทรันี้งหลายเมมมื่อเรา
ยรังอยสสู่กรับทสู่านวสู่า บรรดาคนาทบีมื่เขบียนไวด้ในพระราชบรัญญรัตลิของโมเสส และในครัมภบีรร์ศาสดาพยากรณร์ และในหนรังสมอ
สดสุดบีกลสู่าวถศึงเรานรันี้น จนาเปป็นจะตด้องสนาเรก็จ” ครอัขึ้งนอัขึ้น พระองคต์ทรงบอันดาลใหตุ้ใจเขาทอัขึ้งหลายเกอิดความสวง่างขขขึ้นเพนที่อ
จะไดตุ้เขตุ้าใจพระคอัมภมีรต์” (ลสกา 24:36-45) ดรังนรันี้นพระเยซสจศึงทรงนนาเสนอพระองคร์เองแกสู่พวกเขา คมอพระครลิสตร์ผทูตุ้
มมีชมีวอิตอยทูง่

ในระหวสู่างชสู่วงสบีมื่สลิบวรันนรันี้นระหวสู่างการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์กรับการเสดก็จขศึนี้นไปของพระองคร์ 
พระเยซสตรรัสแกสู่สาวกเหลสู่านรันี้น “เรนที่องอาณาจอักรของพระเจตุ้า”-แตสู่ถด้อยคนาเหลสู่านรันี้นทบีมื่พระองคร์ประทานแกสู่พวกเขา
ในวาระเหลสู่านบีนี้ ขด้อปฏลิบรัตลิตสู่างๆทบีมื่พวกเขาไดด้รรับ ไมสู่ถสกใหด้ไวด้แกสู่เราในทบีมื่นบีนี้ นอกเสบียจากวสู่าพวกเขารอคอยอยสสู่ในกรสุง
เยรสซาเลก็มจนถศึงวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น (อสู่านยอหร์น 21:25)



มบีความเขด้าใจผลิดและความสรับสนมากมายทสู่ามกลางผสด้คนในครลิสตจรักรเกบีมื่ยวกรับอาณาจอักรแหง่งสวรรคต์
และอาณาจอักรของพระเจด้าทบีมื่ถสกพสดถศึงในทบีมื่นบีนี้ “อาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์” ในภาษากรบีกอสู่านวสู่า “อาณาจรักรแหสู่ง
สวรรคต์เหลง่านอัขึ้น” และเปป็นคนากลสู่าวหนศึมื่งทบีมื่เปป็นลรักษณะเฉพาะของขสู่าวประเสรลิฐของมรัทธลิว มรันพสดถศึงยสุคพรันปปี การ
ครอบครองหนศึมื่งพรันปปีนรันี้นของพระครลิสตร์บนแผสู่นดลินโลกนบีนี้เมมมื่อพระองคร์ทรงครองราชยร์ในฐานะบสุตรของดาวลิด ลสกา
1:32,33 ประกาศวสู่า “บสุตรนรันี้นจะเปป็นใหญสู่ และจะทรงเรบียกวสู่าเปป็นบสุตรของพระเจด้าสสงสสุด พระเจตุ้าซขที่งเปป็นองคต์
พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า จะทรงประทานพระทมีที่นอัที่งของดาวอิดบรรพบตรตษของทง่านใหตุ้แกง่ทง่าน และทง่านจะครอบครองวงศต์
วานของยาโคบสนบไปเปป็นนอิตยต์ และอาณาจอักรของทง่านจะไมง่รทูตุ้จอักสอิขึ้นสตดเลย”

อาณาจรักรนบีนี้ถสกเรบียกวสู่า “อาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์เหลสู่านรันี้น” เพราะวสู่ามรันคมอการปกครองของสวรรคร์เหลสู่า
นรันี้นบนแผสู่นดลินโลกนบีนี้ นบีมื่คมอชสู่วงเวลาทบีมื่ถสกพรรณนาไวด้ในอลิสยาหร์บททบีมื่ 11 ขด้อ 1-9 เมมมื่อ “แผสู่นดลินโลกจะเตก็มไปดด้วย
ความรสด้เรมมื่องของพระเยโฮวาหร์ ดรัมื่งนนี้นาปกคลสุมทะเลอยสสู่นรันี้น” ในวรันนรันี้นจะมบีสรันตลิสสุขบนแผสู่นดลินโลก ความปรารถนา
ดบีทสู่ามกลางมนสุษยร์ทรันี้งหลาย ดาบจะถสกตบีเปป็นผาลไถนาและหอกจะกลายเปป็นขอลลิดเมมมื่ออาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์มา
อยสสู่บนแผสู่นดลินโลกนบีนี้และพระเยซสจอมกษรัตรลิยร์ บสุตรของดาวลิด ประทรับบนพระทมีที่นอัที่งของดาวลิดในกรสุงเยรสซาเลก็ม 
(อสย. 2:4)

ในดาเนบียล 2:34,35 เราอสู่านวสู่า “ขณะเมมมื่อพระองคร์ทอดพระเนตร มบีหลินกด้อนหนศึมื่งถสกตรัดออกมามลิใชสู่
ดด้วยมมอ กระทบปฏลิมากรทบีมื่เทด้าอรันเปป็นเหลก็กปนดลิน กระทนาใหด้แตกเปป็นชลินี้นๆ แลด้วสสู่วนเหลก็ก สสู่วนดลิน สสู่วนทอง
สรัมฤทธลิธิ์ สสู่วนเงลินและสสู่วนทองคนา กก็แตกเปป็นชลินี้นๆพรด้อมกรัน กลายเปป็นเหมมอนแกลบจากลานนวดขด้าวในฤดสรด้อน 
ลมกก็พรัดพาเอาไป จศึงหารสู่องรอยไมสู่พบเสบียเลย แตสู่กด้อนหลินทบีมื่กระทบปฏลิมากรนรันี้นกลายเปป็นภสเขาใหญสู่จนเตก็ม
พลิภพ”

จากนรันี้นในดาเนบียล 7:23-27 เราอสู่านวสู่า “ทสู่านผสด้นรันี้นกลสู่าวดรังนบีนี้วสู่า ‘เรมมื่องสรัตวร์ตรัวทบีมื่สบีมื่จะมบีราชอาณาจรักรทบีมื่สบีมื่
บนพลิภพซศึมื่งจะผลิดกรับราชอาณาจรักรทรันี้งสลินี้น และจะกลินทรันี้งพลิภพนบีนี้เสบียและเหยบียบพลิภพลง และหรักพลิภพนรันี้นใหด้แตก
ออกเปป็นชลินี้นๆ สสู่วนเรมมื่องเขาสลิบเขานรันี้นจากราชอาณาจรักรนบีนี้จะมบีกษรัตรลิยร์สลิบองคร์เกลิดขศึนี้น และมบีกษรัตรลิยร์อบีกองคร์หนศึมื่ง
เกลิดขศึนี้นภายหลรัง ผลิดแปลกกวสู่ากษรัตรลิยร์ทบีมื่มบีมากสู่อน และจะโคสู่นกษรัตรลิยร์เสบียสามองคร์ ทสู่านจะพสดคนากลสู่าวรด้ายองคร์ผสด้
สสงสสุด และจะใหด้วลิสสุทธลิชนขององคร์ผสด้สสงสสุดนรันี้นอลิดหนาระอาใจ และจะคลิดเปลบีมื่ยนแปลงบรรดาวาระและพระราช
บรัญญรัตลิ และเขาทรันี้งหลายจะถสกมอบไวด้ในมมอของทสู่าน ตลอดหนศึมื่งวาระ สองวาระ กรับครศึมื่งวาระ แตสู่ผสด้พลิพากษากก็
จะขศึนี้นนรัมื่งบรัลลรังกร์และจะทรงนนาเอาราชอาณาจรักรของทสู่านไปเสบีย เพมมื่อจะทรงเผาผลาญและทนาลายเสบียใหด้สลินี้นสสุด 
และอาณาจรักรกรับราชอาณาจรักรและความยลิมื่งใหญสู่แหสู่งบรรดาอาณาจรักรภายใตด้สวรรคร์ทรันี้งสลินี้น จะตด้องถสกมอบไวด้
แกสู่ชสุมนสุมแหสู่งวลิสสุทธลิชนขององคร์ผสด้สสงสสุดนรันี้น อาณาจรักรของทสู่านจะเปป็นอาณาจรักรนลิรรันดรร์ และราชอาณาจรักรทรันี้ง
สลินี้นจะปรนนลิบรัตลิและเชมมื่อฟฝังทสู่าน’”

ในขด้อพระคนาทรันี้งสองตอนนบีนี้จากดาเนบียล อาณาจอักรแหง่งสวรรคต์ถสกกลสู่าวถศึง “หลินซศึมื่งถสกตรัดออกมามลิใชสู่
ดด้วยมมอ” นรันี้นคมอพระเยซสครลิสตร์เจด้า “ศลิลามสุมเอก” ทบีมื่เปโตรพสดถศึงใน 1 เปโตร 2:6: “เพราะมบีคนาเขบียนไวด้ในพระ
ครัมภบีรร์ดด้วยวสู่า ‘ดสเถลิด เราวางศลิลากด้อนหนศึมื่งลงในศลิโยน เปป็นศลิลามสุมเอกทบีมื่ทรงเลมอกแลด้ว และเปป็นศลิลาทบีมื่มบีคสู่าอรัน
ประเสรลิฐ และผสด้ใดทบีมื่เชมมื่อในพระองคร์นรันี้นกก็จะไมสู่ไดด้รรับความอรับอาย’”



ศลิลานบีนี้จะทนาลายระบบโลกเหลสู่านรันี้นของคนตสู่างชาตลิ จากนรันี้นการปกครองแหสู่งความชอบธรรมจะถสก
สถาปนาบนแผสู่นดลินโลกนบีนี้ อาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์ถสกทนาพรันธสรัญญาไวด้กรับเชมนี้อสายของดาวลิด (2 ซมอ. 7:8-10) เรา
อสู่านเกบีมื่ยวกรับอาณาจรักรนบีนี้เชสู่นกรันในเศคารลิยาหร์ 12:8

ยอหร์นผสด้ใหด้บรัพตลิศมาปรากฏตรัวโดยเทศนาวสู่า “ทง่านทอัขึ้งหลายจงกลอับใจเสมียใหมง่ เพราะวง่าอาณาจทกร
แหท่งสวรรคตมาใกลตุ้แลตุ้ว” (มธ. 3:2) แตสู่ชนชาตลิอลิสราเอลไดด้ปฏลิเสธกษรัตรลิยร์ของพวกเขาและดด้วยเหตสุนบีนี้อาณาจรักร
นรันี้นจศึงถสกเลมมื่อนออกไปจนกวสู่าจะถศึงเวลาหนศึมื่งในอนาคต กษรัตรลิยร์องคร์นรันี้นจะเสดก็จมา พระองคร์จะเสดก็จมาในฐานะ
จอมกษรัตรลิยร์และจอมเจด้านาย พระองคร์จะประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิด และพระองคร์จะทรงครอบครองบน
แผสู่นดลินโลกนบีนี้เปป็นเวลาหนศึมื่งพรันปปีอรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบี ใชสู่แลด้วครรับ อาณาจอักรแหง่งสวรรคต์จะมาอยสสู่บนแผสู่นดลินโลกนบีนี้
หลรังจากการเสดก็จกลรับมาของพระเยซสจอมกษรัตรลิยร์ในสงสู่าราศบี (จงศศึกษามรัทธลิว 24:29 จนถศึง 25:46; ลสกา 
19:12-19; และกลิจการ 15:14-17)

ในมรัทธลิว 6:9-13 เราพบคนาอธลิษฐานซศึมื่งพระเยซสทรงสอนเหลสู่าสาวกของพระองคร์ใหด้อธลิษฐาน ขสู่าว
ประเสรลิฐของมรัทธลิวมบีมาถศึงชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นหลรักและเกบีมื่ยวขด้องกรับอาณาจรักรนรันี้น ดด้วยเหตสุนบีนี้พระเยซสจศึงทรง
สอนเหลสู่าสาวกของพระองคร์ใหด้อธลิษฐานวสู่า “ขด้าแตสู่พระบลิดาของขด้าพระองคร์ทรันี้งหลาย ผสด้ทรงสถลิตในสวรรคร์ ขอใหด้
พระนามของพระองคร์เปป็นทบีมื่เคารพสรักการะ ขอใหตุ้อาณาจอักรของพระองคต์มาตอัขึ้งอยทูง่ ขอใหตุ้เปป็นไปตามพระทอัยของ
พระองคต์ ในสวรรคต์เปป็นอยง่างไร กพ็ใหตุ้เปป็นไปอยง่างนอัขึ้นในแผง่นดอินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจนาวรันแกสู่ขด้า
พระองคร์ทรันี้งหลายในกาลวรันนบีนี้ และขอทรงโปรดยกหนบีนี้ของขด้าพระองคร์ เหมมอนขด้าพระองคร์ยกหนบีนี้ผสด้ทบีมื่เปป็นหนบีนี้ขด้า
พระองคร์นรันี้น และขออยสู่านนาขด้าพระองคร์เขด้าไปในการทดลอง แตสู่ขอทรงชสู่วยขด้าพระองคร์ใหด้พด้นจากความชรัมื่วรด้าย 
เหตสุวสู่าอาณาจรักรและฤทธลิธิ์เดชและสงสู่าราศบีเปป็นของพระองคร์สมบๆไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน”

ในตอนทบีมื่พระเยซสประทานคนาอธลิษฐานตรัวอยสู่างนบีนี้แกสู่เหลสู่าสาวกของพระองคร์ ครลิสตจรักรยรังไมสู่มบี ดรังนรันี้นคนา
อธลิษฐานนบีนี้จศึงใชด้กรับอาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์ ไมสู่ใชสู่กรับครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ อาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์จะอยสสู่บน
แผสู่นดลินโลกนบีนี้ เปป็นอาณาจรักรทมีที่ปรากฏแกง่ตา และจะตด้องถสกแยกแยะจากอาณาจอักรของพระเจด้า ทรันี้งสองนบีนี้ไมสู่ใชสู่
อรันเดบียวกรันถศึงแมด้วสู่าทรันี้งสองมบีหลายสลิมื่งทบีมื่เหมมอนกรันกก็ตาม อาณาจรักรของพระเจด้าสามารถถสกเขด้าโดยทางการ
อรัศจรรยร์แหสู่งการบรังเกลิดใหมสู่เทสู่านรันี้น:

พระเยซสตรรัสแกสู่นลิโคเดมรัสวสู่า “ถด้าผสด้ใดไมสู่ไดด้บรังเกลิดใหมสู่ ผสด้นรันี้นจะเหก็นอาณาจรักรของพระเจด้าไมสู่ไดด้... ถด้าผสด้
ใดไมสู่ไดด้บรังเกลิดจากนนี้นาและพระวลิญญาณ ผสด้นรันี้นจะเขด้าในอาณาจรักรของพระเจด้าไมสู่ไดด้” (ยอหร์น 3:3,5) อาณาจรักร
แหสู่งสวรรคต์คมอดลินแดนฝฝ่ายโลกของการครอบครองแหสู่งความชอบธรรมบนแผสู่นดลินโลกนบีนี้

มรันเปป็นความจรลิงทบีมื่วสู่าคนาอสุปมาบางเรมมื่องในมรัทธลิวพสดถศึงอาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์ และคนาอสุปมาเดบียวกรันใน
มาระโกและลสกาพสดถศึงอาณาจรักรของพระเจตุ้า แตสู่นบีมื่ไมสู่เปลบีมื่ยนแปลงขด้อเทก็จจรลิงของพระเจด้าทบีมื่วสู่าทรันี้งสองอาณาจรักร
นบีนี้ไมสู่ใชสู่อรันเดบียวกรัน ยกตรัวอยสู่างเชสู่น คนาอสุปมาเรมมื่องขด้าวสาลบีและขด้าวละมานทบีมื่ถสกใหด้ไวด้ในมรัทธลิว 13:24-30 และคนา
อสุปมาเรมมื่องอวนทบีมื่ใหด้ไวด้ในมรัทธลิว 13:47-50 เกบีมื่ยวขด้องกรับอาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์ ไมสู่ใชสู่อาณาจรักรของพระเจด้า 
เพราะวสู่าในอาณาจอักรของพระเจด้า ไมสู่มบีทรันี้งขด้าวละมานหรมอปลาทบีมื่ไมสู่ดบี



อาณาจอักรแหง่งสวรรคต์จะมาพรตุ้อมกอับการแสดงออกภายนอก ชนชาตลิอลิสราเอลจะเหก็นและจนากษรัตรลิยร์
ของพวกเขาไดด้:

“และเราจะเทวลิญญาณแหสู่งพระคสุณและการวลิงวอนบนราชวงศร์ดาวลิดและชาวเยรสซาเลก็ม เขาทรันี้งหลาย
จะมองดสเราผสด้ซศึมื่งเขาเองไดด้แทง เขาจศึงจะไวด้ทสุกขร์เพมมื่อทสู่านเหมมอนคนไวด้ทสุกขร์เพมมื่อบสุตรชายคนเดบียวของตน และจะ
รด้องไหด้อยสู่างขมขมมื่นเพมมื่อทสู่าน เหมมอนอยสู่างคนรด้องไหด้อยสู่างขมขมมื่นเพมมื่อบสุตรหรัวปปีของตน...และถด้าผสด้ใดจะถามเขาวสู่า 
‘ทนาไมทสู่านมบีแผลในมมอทรันี้งสอง’ เขาจะตอบวสู่า ‘ขด้าพเจด้าไดด้แผลนรันี้นในเรมอนของพวกเพมมื่อนของขด้าพเจด้า’” (ศคย. 
12:10; 13:6) เมมมื่อถศึงเวลานรันี้น พระเยซสจะทรงยมนบนภสเขามะกอกเทศ (ศคย. 14:4)

อาณาจอักรของพระเจด้าไมสู่มาโดยการแสดงใหด้เหก็นภายนอก พระเยซสตรรัสแกสู่พวกฟารลิสบีวสู่า “อาณาจอักร
ของพระเจตุ้าไมง่มาโดยใหตุ้เปป็นทมีที่สอังเกตไดตุ้ และเขาจะไมสู่พสดวสู่า ‘มาดสนบีมื่’ หรมอ ‘ไปดสโนสู่น’ เพราะ ดสเถลิด อาณาจอักร
ของพระเจตุ้าอยทูง่ภายในทท่านทททั้งหลาย” (ลสกา 17:20,21) อาณาจรักรของพระเจด้าอยสสู่ภายใน-อาณาจรักรฝฝ่าย
วลิญญาณทบีมื่อยสสู่ในมนสุษยร์ภายใน: “เพราะวสู่าอาณาจรักรของพระเจด้านรันี้นไมสู่ใชสู่การกลินและการดมมื่ม แตสู่เปป็นความชอบ
ธรรมและสรันตลิสสุขและความชมมื่นชมยลินดบีในพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์” (รม. 14:17)

อาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์จะถสกสนาแดงใหด้ประจรักษร์ในสงสู่าราศบีอรันยลิมื่งใหญสู่บนแผสู่นดลินโลกนบีนี้ เมมมื่อถศึงเวลานรันี้น
คนาสาปแชสู่งจะถสกถอนออกไปและจะมบีสรันตลิภาพโลก (อบีกครรันี้งผมขอใหด้คสุณอสู่านบททบีมื่สลิบเอก็ดของอลิสยาหร์) 
อาณาจรักรแหสู่งสวรรคต์จะผนวกรวมเขด้ากรับอาณาจรักรของพระเจตุ้าในทบีมื่สสุดเมมมื่อพระเยซสทรงครอบครองแลด้วจน
กระทรัมื่งพระองคร์ปราบศรัตรสทรันี้งหมดลงใตด้พระบาทของพระองคร์แลด้ว จากนรันี้นพระองคร์จะทรงมอบอาณาจรักรนรันี้นใหด้
แกสู่พระเจด้า คมอพระบลิดา:

“ตสู่อจากนรันี้นจะเปป็นวาระทบีมื่สสุด เมมมื่อพระองคร์จะทรงมอบอาณาจรักรไวด้แดสู่พระเจด้าคมอพระบลิดา เมมมื่อ
พระองคร์จะไดด้ทรงทนาลายการปกครอง และสลิทธลิอนานาจและอานสุภาพหมดแลด้ว เพราะวสู่าพระองคร์จะตด้องทรง
ปกครองอยสสู่กสู่อน จนกวสู่าพระองคร์จะไดด้ทรงปราบศรัตรสทรันี้งสลินี้นใหด้อยสสู่ใตด้พระบาทของพระองคร์ ศรัตรสตรัวสสุดทด้ายทบีมื่จะ
ทรงทนาลายนรันี้นกก็คมอความตาย เพราะวสู่าพระองคร์ทรงปราบสลิมื่งสารพรัดลงใตด้พระบาทของพระองคร์แลด้ว แตสู่เมมมื่อ
พระองคร์ตรรัสวสู่าทรงปราบสลิมื่งสารพรัดลงนรันี้น กก็เปป็นทบีมื่ทราบชรัดวสู่ายกเวด้นองคร์พระเจด้าผสด้ทรงปราบสลิมื่งสารพรัดใหด้อยสสู่ใตด้
พระองคร์ เมมมื่อสลิมื่งสารพรัดถสกปราบใหด้อยสสู่ใตด้พระองคร์แลด้ว เมมมื่อนรันี้นองคร์พระบสุตรกก็จะอยสสู่ใตด้พระเจด้าผสด้ทรงปราบสลิมื่ง
สารพรัดใหด้อยสสู่ใตด้พระองคร์ เพมมื่อพระเจด้าจะทรงเปป็นเอกเปป็นใหญสู่ในสลิมื่งสารพรัดทรันี้งปวง” (1 คร. 15:24-28)

ในหนรังสมอกลิจการขสู่าวประเสรลิฐถสกเสนอใหตุ้แกง่พวกยอิวกง่อน เปโตรประกาศแกสู่พวกยลิวในวรันเพก็นเทคอสตร์
นรันี้น และพวกอรัครทสตไดตุ้เปป็นพยานแกสู่ชนชาตลิอลิสราเอลจนจบกลิจการบททบีมื่ 7 สเทเฟนประกาศขสู่าวสารหนศึมื่งแกสู่
พวกยลิวเหลสู่านรันี้น ขสู่าวสารหนศึมื่งซศึมื่งทนาใหด้พวกเขาโกรธจนถศึงขนาดทบีมื่พวกเขาวลิมื่งกรสกรันเขด้าหาเขา “แลด้วขรับไลสู่ทสู่าน
ออกจากกรสุงและเอาหลินขวด้าง” เขาตายพรด้อมกรับคนาอธลิษฐานขอใหด้พระเจด้ายกโทษใหด้คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ฆสู่าเขา: “ส
เทเฟนกก็คสุกเขสู่าลงรด้องเสบียงดรังวสู่า “พระองคต์เจตุ้าขตุ้า ขอโปรดอยง่าทรงถนอโทษเขาเพราะบาปนมีขึ้” เมมมื่อกลสู่าวเชสู่นนบีนี้
แลด้วกก็ลสู่วงหลรับไป” (กลิจการ 7:54-60)

หลรังจากการเสบียชบีวลิตของสเทเฟน พวกสาวกและครลิสเตบียนคนอมมื่นๆกก็กระจรัดกระจายไปและ “เทบีมื่ยว
ประกาศพระวจนะนรันี้น” (กลิจการ 8:4) หลรังจากการเสบียชบีวลิตของสเทเฟนไมสู่นาน พระเจด้าทรงชสู่วยเซาโลแหสู่งทาร



ซรัสใหด้รอดและทรงเจลิมตรันี้งเขาใหด้เปป็นอรัครทสตไปยรังพวกคนตสู่างชาตลิ (รม. 11:13) อรันเปป็นการประทานขสู่าวสารแหสู่ง
พระคสุณทบีมื่ชสู่วยใหด้รอดแกสู่คนเหลสู่านรันี้นผสด้ซศึมื่งจนถศึงเวลานรันี้นไมสู่ไดด้ถสกรวมเขด้าไวด้ดด้วย “เปป็นคนอยสสู่นอกพระครลิสตร์ ขาด
จากการเปป็นพลเมมองอลิสราเอลและไมสู่มบีสสู่วนในบรรดาพรันธสรัญญาซศึมื่งทรงสรัญญาไวด้นรันี้น ไมสู่มบีทบีมื่หวรัง และอยสสู่ในโลก
ปราศจากพระเจด้า” (อฟ. 2:12)

ขด้อ 4: “เมนที่อพระองคต์ไดตุ้ทรงชตมนตมกอันกอับออัครททูต จขงกทาชอับเขามอิใหตุ้ออกไปจากกรตงเยรทูซาเลพ็ม แตง่ใหตุ้คอย
รอับตามพระสอัญญาของพระบอิดา คนอพระองคต์ตรอัสวง่า “ตามทมีที่ทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้ยอินจากเรานอัที่นแหละ”

“การชสุมนสุมกรัน” นรันี้นเกลิดขศึนี้นสลิบวรันกสู่อนวรันเพก็นเทคอสตร์ พวกสาวกไดด้รรับคนาบรัญชาใหด้คอยอยสสู่ในกรสุง
เยรสซาเลก็มและ “คอยรอับตามพระสอัญญา” ของพระเจด้าพระบลิดาซศึมื่งพวกเขาไดด้ยลินจากรลิมฝปีปากของพระเยซสพระ
บสุตรแลด้ว:

“เราจะทสลขอพระบลิดา และพระองคร์จะทรงประทานผสด้ปลอบประโลมใจอบีกผสด้หนศึมื่งใหด้แกสู่ทสู่าน เพมมื่อ
พระองคร์จะไดด้อยสสู่กรับทสู่านตลอดไป คมอพระวลิญญาณแหสู่งความจรลิง ผสด้ซศึมื่งโลกรรับไวด้ไมสู่ไดด้ เพราะแลไมสู่เหก็นพระองคร์
และไมสู่รสด้จรักพระองคร์ แตสู่ทสู่านทรันี้งหลายรสด้จรักพระองคร์ เพราะพระองคร์ทรงสถลิตอยสสู่กรับทสู่านและจะประทรับอยสสู่ใน
ทสู่าน” (ยอหร์น 14:16,17)

เราสรังเกตเหก็นวสู่าพระเยซส “กกาชทบเขามอิใหตุ้ออกไปจากกรตงเยรทูซาเลพ็ม...” (คนากนาชรับนบีนี้ถสกใหด้ไวด้ในขด้อ 49 
ของบทสสุดทด้ายของขสู่าวประเสรลิฐของลสกา) พระเยซสไมสู่ไดด้เสนอแนะใหด้ผสด้คนเหลสู่านบีนี้คอยอยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็มหาก
มรันไมสู่ชนกรับแผนการอมมื่นๆหรมอหากพวกเขาพบวสู่ามรันเปป็นเรมมื่องทบีมื่สะดวก คนาสรัมื่งตสู่างๆของพระองคร์ประกอบกรันเปป็น
คทากทาชอับ ไมสู่ใชสู่การเสนอแนะ

ขด้อ 5: “เพราะวง่ายอหต์นใหตุ้รอับบอัพตอิศมาดตุ้วยนขึ้ทากพ็จรอิง แตง่ไมง่ชตุ้าไมง่นานทง่านทอัขึ้งหลายจะรอับบอัพตอิศมาดตุ้วย
พระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์”

ในมรัทธลิว 3:11 ยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมากลสู่าววสู่า “เราใหด้เจด้าทรันี้งหลายรรับบรัพตลิศมาดด้วยนนี้นา แสดงวสู่ากลรับ
ใจใหมสู่กก็จรลิง แตสู่พระองคต์ผทูตุ้จะมาภายหลอังเรา ทรงมบีอลิทธลิฤทธลิธิ์ยลิมื่งกวสู่าเราอบีก ซศึมื่งเราไมสู่คสสู่ควรแมด้จะถมอฉลอง
พระบาทของพระองคร์ พระองคต์จะทรงใหตุ้เจตุ้าทอัขึ้งหลายรอับบอัพตอิศมาดตุ้วยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์และดตุ้วยไฟ”

ในขด้อพระคนาทบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่นบีนี้ในหนรังสมอกลิจการ พระเยซสไมสู่ไดด้กลสู่าวถศึงบรัพตลิศมาดด้วยไฟเพราะวสู่านบีมื่ไมสู่
ไดด้เกบีมื่ยวขด้องอะไรเลยกรับวรันเพก็นเทคอสตร์ บอัพตอิศมาดตุ้วยไฟหมายถศึงเวลานรันี้นเมมมื่อพระองคร์จะ “รวมรวมขด้าวสาลบี
ของพระองคร์ไวด้ในยสุด้งฉาง” และจะ “เผาแกลบดด้วยไฟทบีมื่ไมสู่รสด้ดรับ” (มธ. 3:12) นบีมื่จะเกลิดขศึนี้นเมมมื่อพระเยซสเสดก็จกลรับ
มายรังแผสู่นดลินโลกนบีนี้เปป็นครรันี้งทบีมื่สอง

“แตง่ไมง่ชตุ้าไมง่นานทง่านทอัขึ้งหลายจะรทบบอัพตอิศมาดตุ้วยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์” บรัพตลิศมานบีนี้จะตด้องเกลิดขศึนี้น
อยสู่างแนสู่นอนพอๆกรับทบีมื่พระเยซสทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจด้าและพระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง! พวก
สาวกจะตด้องอยสสู่ตสู่อในกรสุงเยรสซาเลก็มพรตุ้อมกอับความมอัที่นใจวง่าพวกเขาจะไดด้รทบบทพตริศมาดตุ้วยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์
 “ไมสู่กบีมื่วรันนรับจากนบีนี้” เพก็นเทคอสตร์จะเกลิดขศึนี้นแนสู่นอนพอๆกรับทบีมื่กลโกธาไดด้เกลิดขศึนี้นไปแลด้วอยสู่างแนสู่นอน

ครลิสเตบียนทรันี้งหลายวรันนบีนี้ไมล่ไดช้ถสกบรัญชาใหด้รอคอยพระสรัญญานบีนี้จากพระบลิดาเพราะวสู่าพระสรัญญาของ
พระบลิดาเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงแลด้วในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น วรันนบีนี้เรา



ไมสู่รอนานสอิบวรัน หนขที่งวรัน หรมอหนศึมื่งนาทมี ถด้าเราฟฝังและเชมมื่อฟฝังพระวจนะของพระเจด้า เรากก็จะไมสู่ถสกนนาใหด้หลงผลิด
โดยประเพณบีและหลรักคนาสอนตสู่างๆเกบีมื่ยวกรับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทบีมื่มนสุษยร์สรด้างขศึนี้น: “เพราะฉะนรันี้น ถด้าทสู่านทรันี้ง
หลายเองผสด้เปป็นคนชรัมื่ว ยรังรสด้จรักใหด้ของดบีแกสู่บสุตรของตน ยอิที่งกวง่านอัขึ้นสอักเทง่าใด พระบอิดาของทง่านผทูตุ้ทรงสถอิตในสวรรคต์
จะทรงประทานพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์แกง่ผทูตุ้ทมีที่ขอตง่อพระองคต์” (ลสกา 11:13)

พระบลิดาในสวรรคร์จะประทานพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ใหด้แกสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ทสลขอพระองคร์ ผสด้ใดกก็ตามทบีมื่หลิว
และกระหายหาความรอดกก็สามารถรอับความรอดไดด้โดยการเพบียงแคสู่ทสลขอพระเยซสเจด้าใหด้เสดก็จเขด้ามาในใจของ
เขา และเมมมื่อพระเยซทูเสดก็จเขด้ามาในใจผสด้ใด พระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์กก็เสดก็จมาขด้างในเชสู่นกรัน ผสด้เชมมื่อทสุกคนทบีมื่บรังเกลิด
ใหมสู่แลด้วเปป็นผสด้มบีพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์สถลิตอยสสู่ภายใน (ศศึกษาโรม 8:9-16; 1 โครลินธร์ 6:19; กาลาเทบีย 4:6; 1 
ยอหร์น 2:20,27) เราจะอภลิปรายเรมมื่องนบีนี้อยสู่างเตก็มทบีมื่มากขศึนี้นภายหลรังในการศศึกษาคด้นควด้าของเรา

มรันไมสู่ถสกตด้องตามพระครัมภบีรร์อยสู่างแนสู่นอนสนาหรรับผสด้ใดกก็ตามในยสุคพระคสุณนบีนี้ทบีมื่จะรอคอย อด้อนวอน และ
เจก็บปวดรวดรด้าวเพมมื่อขอการเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พระเจด้าพระบลิดาทรงรอักษาพระสรัญญาของ
พระองคร์แลด้ว พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดตุ้เสดพ็จมาแลตุ้วในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น พระองคร์ทรงอยสสู่ในโลกแลด้ววอันนมีขึ้ และ
ทสุกคนทบีมื่รรับพระเยซสกก็กลายเปป็นผทูตุ้รอับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในทอันทมี!

ขด้อ 6: “เมนที่อเขาทอัขึ้งหลายไดตุ้ประชตมพรตุ้อมกอัน เขาจขงททูลถามพระองคต์วง่า “พระองคต์เจตุ้าขตุ้า พระองคต์จะ
ทรงตอัขึ้งราชอาณาจอักรขขขึ้นใหมง่ใหตุ้แกง่ออิสราเอลในครอัขึ้งนมีขึ้หรนอ”

พระเยซสทรงทราบความคลิดและความกระวนกระวายใจตสู่างๆของสาวกเหลสู่านรันี้นเกบีมื่ยวกรับอาณาจรักรนรันี้น 
พระองคร์ทรงทราบวสู่าพวกเขายรังไมสู่เขด้าใจอยสู่างถสู่องแทด้วสู่าอาณาจรักรนรันี้น (อาณาจรักรของพระเจด้าทบีมื่อยสสู่ภายในใจ 
ยสุคครลิสตจรักร ยสุคพระคสุณ) จะตด้องมากง่อนทบีมื่พระองคร์จะทรงครอบครองจากกรสุงเยรสซาเลก็มจากพระทบีมื่นรัมื่งของดา
วลิด ดรังนรันี้นเหมมอนกรับในคราวกสู่อนๆพระองคร์จศึงตรรัสดด้วยความเหก็นอกเหก็นใจและความเขด้าใจ คนเหลสู่านบีนี้เปป็นพวก
ยลิว และในฐานะยลิวพวกเขาจศึงกนาลรังคลิดถศึงแตสู่อาณาจรักรฝฝ่ายโลกเทสู่านรันี้นวสู่าเปป็นความหวรังของพวกเขา กษรัตรลิยร์
ฝฝ่ายโลกองคร์หนศึมื่งทบีมื่จะชสู่วยพวกเขาใหด้พด้นจากการตกเปป็นทาสและพรันธนาการ พวกเขารอคอยกษรัตรลิยร์องคร์หนศึมื่ง
มาโดยตลอดผสด้ซศึมื่งการเสดก็จมาของพระองคร์ยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมาไดด้ประกาศแลด้ว และจนถศึงขณะนรันี้นพวกเขากก็
ไมสู่อาจเขด้าใจไดด้วสู่าทนาไมอาณาจรักรทบีมื่ถสกคาดหวรังนรันี้นถศึงยรังไมสู่ถสกสถาปนา ดด้วยเหตสุนบีนี้พวกเขาจศึงทสลถามวสู่า 
“พระองคต์เจตุ้าขตุ้า พระองคต์จะทรงตอัขึ้งราชอาณาจอักรขขขึ้นใหมง่ใหตุ้แกง่ออิสราเอลในครอัขึ้งนมีขึ้หรนอ”

ขด้อ 7: “พระองคต์ตรอัสตอบเขาวง่า “ไมง่ใชง่ธตระของทง่านทมีที่จะรทูตุ้เวลาและวาระซขที่งพระบอิดาไดตุ้ทรงกทาหนดไวตุ้
โดยสอิทธอิอทานาจของพระองคต์”

จงสรังเกตวสู่าพระเยซสไมสู่ไดด้ทรงตนาหนลิชายเหลสู่านบีนี้ พระองคร์ไมสู่ไดด้กลสู่าวหาพวกเขาวสู่าขาดความรสด้และ
พระองคร์ไมสู่ไดด้บอกพวกเขาวสู่าพวกเขาเขด้าใจผลิดไปถนรัดเลย พระองคร์ทรงตอบคนาถามของพวกเขา-แตสู่ไมสู่ใชสู่
โดยตรง อาณาจรักรนรันี้นจะถทูกฟฟฟื้นฟสขศึนี้นใหมสู่ มรันจะถสกฟฟฟื้นฟสจรลิงๆ แตสู่เวลาแหง่งการฟฟฟื้นฟทูนอัขึ้นจะไมสู่ถสกเปปิดเผยแกสู่พวก
เขา พระบอิดาทรงทราบวสู่าเวลานรันี้นจะเปป็นเมมมื่อไหรสู่ และพระองคร์ทรงกนาหนดสลิมื่งเหลสู่านบีนี้ไวด้ “ในสอิทธอิอทานาจของ
พระองคต์เอง” แลด้ว ดด้วยเหตสุนบีนี้พวกเขาจศึงตด้องไมสู่ถามคนาถามตสู่างๆเกบีมื่ยวกรับอาณาจรักรนรันี้น นบีมื่ไมสู่ใชสู่เรมมื่องทบีมื่พวกเขา
ตด้องรสด้ ณ ตอนนรันี้น ความหวรังทมีที่ดมีกวง่าเปป็นของพวกเขา-ความหวรังฝฝ่ายวลิญญาณในสวรรคร์อรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบี และ



พวกเขาควรใสสู่ใจเกบีมื่ยวกรับ “ความหวรังอรันมบีสสุข และการปรากฏอรันทรงสงสู่าราศบีของพระเจด้าใหญสู่ยลิมื่ง และพระเยซส
ครลิสตร์พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของเรา” (ทต. 2:13)-โดยเสดก็จมาครรันี้งแรกเพนที่อมารอับเหลสู่าวลิสสุทธลิชนของพระองคร์ จากนรันี้น
จศึงเสดก็จมาพรตุ้อมกอับเหลสู่าวลิสสุทธลิชนของพระองคร์เพมมื่อทบีมื่จะครอบครองแผสู่นดลินโลกในยสุคพรันปปีนรันี้น พวกเขาจะตด้อง
ใสสู่ใจเกบีมื่ยวกรับอาณาจรักรของพระเจด้าทบีมื่อยสสู่ภายในตรัวพวกเขาเอง ไมสู่ใชสู่ใสสู่ใจเกบีมื่ยวกรับอาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์ คมอ
อาณาจรักรนรันี้นซศึมื่งวรันหนศึมื่งจะถสกฟฟฟื้นคมนใหด้แกสู่ชนชาตลิอลิสราเอล

ชายเหลสู่านบีนี้กนาลรังจะกลายเปป็นสสู่วนหนศึมื่งของพระกายของพระครลิสตร์ ครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ซศึมื่งจะถสก
ใหด้กนาเนลิดสลิบวรันตสู่อมาในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น และความหวรังของพวกเขาเปป็นความหวรังทบีมื่เปปีปี่ยมสงสู่าราศบีมากยลิมื่งกวสู่า
ความหวรังฝฝ่ายโลกของชนชาตลิอลิสราเอล: “ดด้วยวสู่าองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเองจะเสดก็จมาจากสวรรคร์ ดด้วยเสบียงกสสู่กด้อง 
ดด้วยสนาเนบียงของเทพบดบี และดด้วยเสบียงแตรของพระเจด้า และคนทรันี้งปวงทบีมื่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขศึนี้นมากสู่อน
หลรังจากนรันี้นเราทรันี้งหลายซศึมื่งยรังเปป็นอยสสู่และเหลมออยสสู่ จะถสกรรับขศึนี้นไปในเมฆพรด้อมกรับคนเหลสู่านรันี้น เพมมื่อจะไดด้พบองคร์
พระผสด้เปป็นเจด้าในฟฟ้าอากาศ อยสู่างนรันี้นแหละเรากก็จะอยสสู่กรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเปป็นนลิตยร์ เหตสุฉะนรันี้นจงปลอบใจกรัน
และกรันดด้วยถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้เถลิด” (1 ธส. 4:16-18)

ในทลิตรัส 2:11-14 เราอสู่านวสู่า “เพราะวสู่าพระคสุณของพระเจด้าทบีมื่นนาไปถศึงความรอดไดด้ปรากฏแกสู่คนทรันี้ง
ปวงแลด้ว สอนใหด้เราละทลินี้งความอธรรมและโลกบียตรัณหา และดนาเนลินชบีวลิตในโลกปฝัจจสุบรันนบีนี้อยสู่างมบีสตลิสรัมปชรัญญะ 
อยสู่างชอบธรรม และตามทางพระเจด้า คอยความหวรังอรันมบีสสุข และการปรากฏอรันทรงสงสู่าราศบีของพระเจด้าใหญสู่
ยลิมื่ง และพระเยซสครลิสตร์พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของเรา ผสด้ไดด้ทรงโปรดประทานพระองคร์เองใหด้เรา เพมมื่อไถสู่เราใหด้พด้นจาก
ความชรัมื่วชด้าทสุกอยสู่าง และทรงชนาระเราใหด้บรลิสสุทธลิธิ์ เพมมื่อใหด้เปป็นหมสสู่ชนพลิเศษเฉพาะของพระองคร์ และเปป็นคนทบีมื่
ขวนขวายกระทนาการดบี”

จากนรันี้นในกลิจการ 15:13-18 เราอสู่านวสู่า “ครรันี้นจบแลด้วและนลิมื่งอยสสู่ ยากอบจศึงกลสู่าววสู่า “ทสู่านพบีมื่นด้องทรันี้ง
หลาย จงฟฝังขด้าพเจด้า ซบีโมนไดด้บอกแลด้ววสู่า พระเจด้าไดด้ทรงเยบีมื่ยมเยบียนคนตสู่างชาตลิครรันี้งแรก เพมมื่อจะทรงเลมอกชนก
ลสุสู่มหนศึมื่งออกจากเขาทรันี้งหลายเพมมื่อพระนามของพระองคร์ คนาของศาสดาพยากรณร์กก็สอดคลด้องกรับเรมมื่องนบีนี้ ดรังทบีมื่ไดด้
เขบียนไวด้แลด้ววสู่า ‘ภายหลรังเราจะกลรับมา และจะสรด้างพลรับพลาของดาวลิดซศึมื่งพรังลงแลด้วขศึนี้นใหมสู่ ทบีมื่รด้างหรักพรังนรันี้นเรา
จะกสู่อขศึนี้นอบีก และจะตรันี้งขศึนี้นใหมสู่ เพมมื่อคนอมมื่นๆจะไดด้แสวงหาองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า คมอบรรดาคนตสู่างชาตลิซศึมื่งเขาเรบียก
ดด้วยนามของเรา องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าผสด้ทรงกระทนาสลิมื่งทรันี้งปวงเหลสู่านบีนี้ไดด้ตรรัสไวด้ พระเจด้าทรงทราบถศึงกลิจการทรันี้งปวง
ของพระองคร์ตรันี้งแตสู่แรกสรด้างโลกมาแลด้ว’”

สลิบวรันนรับจากนบีนี้ ชายเหลสู่านบีนี้จะกลายเปป็นสมาชลิกพวกแรกของครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ ดด้วยเหตสุนบีนี้พระ
เยซสจศึงทรงหรันความสนใจของพวกเขาไปเสบียจากความหวรังฝฝ่ายโลกของชนชาตลิอลิสราเอลเกบีมื่ยวกรับอาณาจรักรแหสู่ง
สวรรคร์บนแผสู่นดลินโลก เมมมื่อสลินี้นสสุดยสุคพระคสุณนบีนี้ หลรังจากการรรับขศึนี้นไปนรันี้น จะมบีพวกยลิวทบีมื่เหลมออยสสู่ทบีมื่สรัตยร์ซมมื่อทบีมื่ไดด้รรับ
การทรงเรบียก และพวกเขาจะรสด้เวลาและวาระเหลสู่านรันี้น “ซขที่งพระบอิดาไดตุ้ทรงกทาหนดไวตุ้โดยสอิทธอิอทานาจของ
พระองคต์” พวกเขาจะเหก็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา กษรัตรลิยร์ของพวกเขา และพวกเขาจะจนาพระองคร์ไดด้เพราะ
รอยตะปสในพระหรัตถร์ของพระองคร์ (ในการเชมมื่อมโยงกรับเรมมื่องนบีนี้ ศศึกษาโรมบททบีมื่ 11)



คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “สอิทธอิอทานาจ” ในพระคนาขด้อนบีนี้ไมสู่ใชสู่คนาเดบียวกรันกรับทบีมื่ถสกใชด้ในขด้อ 8 ความหมายตรงนบีนี้
กก็คมอ “อทานาจทมีที่ใชตุ้ไดตุ้อยง่างเดพ็ดขาด” และแปลไดด้วสู่า สอิทธอิอทานาจ คนาถามทบีมื่พวกสาวกถามในทบีมื่นบีนี้เกบีมื่ยวกรับ
อาณาจรักรนรันี้นไมสู่เกบีมื่ยวขด้องกรับการทรงเรบียกและกลิจธสุระในตอนนบีนี้ และงานรรับใชด้ในอนาคตของพวกเขา

กกุญแจไขสทูล่หนอังสคือกกิจการ
ขด้อ 8: “แตง่ทง่านทอัขึ้งหลายจะไดตุ้รอับพระราชทานฤทธอิธิ์เดช เมนที่อพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์จะเสดพ็จมาเหนนอทง่าน

และทง่านทอัขึ้งหลายจะเปป็นพยานฝฝ่ายเราทอัขึ้งในกรตงเยรทูซาเลพ็ม ทอัที่วแควตุ้นยทูเดมีย แควตุ้นสะมาเรมีย และจนถขงทมีที่สตด
ปลายแผง่นดอินโลก”

ในพระคนาขด้อนบีนี้ พระเยซสทรงประกาศอบีกครรันี้งถศึงคนาบรัญชาทบีมื่ทรงมอบใหด้แกสู่พวกอรัครทสต-แตสู่กสู่อนทบีมื่คนา
บรัญชานรันี้นจะถสกปฏลิบรัตลิจรลิงไดด้ พวกสาวกตด้องไดด้รรับพระราชทานฤทธลิธิ์เดชจากเบมนี้องบน และพวกเขาจะไดด้รรับฤทธลิธิ์
เดชนรันี้นโดยการเสดก็จมาของผสด้ปลอบประโลมใจนรันี้น คมอพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ตามทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ในยอหร์น 14 
พวกเขาไดตุ้รอับฤทธลิธิ์เดชนรันี้นแลด้วในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น ดรังทบีมื่เราจะเรบียนในบททบีมื่ 2

พระเยซสไมสู่ไดด้สรัญญาเหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่าพวกเขาจะไดด้รรับฤทธลิธิ์เดชถด้าพวกเขาทนาไดด้ตามเงมมื่อนไข
บางอยสู่าง หรมอถด้าพวกเขาทนาไดด้ตามขด้อกนาหนดตสู่างๆในการอธลิษฐานและการทนาสมาธลิ พระองคร์ทรงประกาศ
อยสู่างชรัดแจด้งวสู่า “ทง่านทอัขึ้งหลายจะไดด้รทบพระราชทานฤทธอิธิ์เดช เมนที่อพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์จะเสดพ็จมาเหนนอทง่าน” 
พวกเขาจะไดด้รรับฤทธลิธิ์เดชสนาหรรับการเปป็นพยานอยสู่างแนสู่นอนพอๆกรับทบีมื่พระองคร์ไดด้สลินี้นพระชนมร์แลด้วบนกางเขน
นรันี้น! พระองคร์ทรงประกาศแลด้ววสู่า “โมเสสไดด้ยกงสขศึนี้นในถลิมื่นทสุรกรันดารฉรันใด บตตรมนตษยต์จะตด้องถทูกยกขขขึ้นฉอันนอัขึ้น”
(ยอหร์น 3:14) การ “ถสกยกขศึนี้น” ของพระเยซสคมอเหตตจทาเปป็นของพระเจด้า และบรัดนบีนี้ถด้าพระบรัญชาของพระเจด้าจะ
ตด้องถสกปฏลิบรัตลิ มรันกก็เปป็นเหตสุจนาเปป็นของพระเจด้าทบีมื่สาวกเหลสู่านบีนี้ตด้องไดด้รรับฤทธลิธิ์เดชจากเบมนี้องบน พวกเขาไมสู่มบีฤทธลิธิ์
เดชนบีนี้อยสสู่ภายในตรัวพวกเขาเอง มรันตด้องมาจากพระเจด้า-และมอันจะมาเมมมื่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เสดก็จมาตามทบีมื่ทรง
สรัญญาไวด้นรันี้น หด้าสลิบวรันหลรังจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซส พระองคร์ทรงเรบียกและทรงแตสู่งตรันี้งพวกเขาแลด้ว 
และบรัดนบีนี้พระองคร์จะประทานฤทธลิธิ์เดชแกสู่พวกเขาและสสู่งพวกเขาไปเพมมื่อทบีมื่จะเปป็นเหลสู่าพยาน

พวกเขาจะตด้องเรลิมื่มตด้นทมีที่บตุ้าน-ในกรสุงเยรสซาเลก็ม สถานทบีมื่ทบีมื่พระองคร์ไดด้ทรงถสกจรับกสุม ถสกปรรับโทษ และถสก
ตรศึงกางเขน สถานทบีมื่ทบีมื่พระองคร์ทรงพลิชลิตความมรณาและทรงเปป็นขศึนี้นแลด้ว พวกเขาจะตด้องสสู่งขสู่าวสารนบีนี้ในกรสุง
เยรสซาเลก็มกสู่อน จากนรันี้นในแควด้นยสเดบีย จากนรันี้นในแควด้นสะมาเรบีย และจากทบีมื่นรัมื่น “จนถขงทมีที่สตดปลายแผง่นดอินโลก” 
ทคาไมนล่ะหรคือ? เพราะวสู่า “พระเจตุ้าทรงรอักโลก จนไดด้ทรงประทานพระบสุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีมื่บรังเกลิดมา 
เพมมื่อผทูตุ้ใดทมีที่เชมมื่อในพระบสุตรนรันี้นจะไมสู่พลินาศ แตสู่มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์” (ยอหร์น 3:16) ขสู่าวสารแหสู่งความรอดมบีไวด้สนาหรรับคน
ทรันี้งโลก

งานรรับใชด้ของพวกอรัครทสตถสกจนากรัดอยสสู่ทบีมื่พมนี้นทบีมื่ของกรสุงเยรสซาเลก็มและแควด้นยสเดบียจนกระทรัมื่งสเทเฟนเสบีย
ชบีวลิต ซศึมื่งหลรังจากนรันี้นพวกเขา “กระจรัดกระจายไปทรัมื่ว” (กลิจการ 8:4) จากนรันี้นฟปีลลิปกก็ไปยรังแควด้นสะมาเรบีย โดยเปป็น
ผสด้แรกทบีมื่รรับใชด้พรด้อมกรับสลิทธลิอนานาจในพมนี้นทบีมื่นรันี้น หลรังจากทบีมื่เขาประกาศอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น และชาวแควด้นสะมาเรบียรรับพระ
วจนะของพระเจด้า เปโตรและยอหร์นกก็เขด้าไปในแควด้นสะมาเรบียและสอนชาวแควด้นสะมาเรบียเพลิมื่มเตลิมเกบีมื่ยวกรับพระ



วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ (กลิจการ 8:5-25) จากนรันี้นพวกสาวกกก็ไปตสู่อยรังสสู่วนทบีมื่อยสสู่ปลายสสุดของโลกสมรัยนรันี้น เปาโล บา
รนาบรัส สลิลาส มาระโก และทลิโมธบีคมอหนศึมื่งในคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่กลายเปป็น “มลิชชรันนารบีในตสู่างแดน”

พระเจด้าไมสู่เคยสสู่งลสกคนใดของพระองคร์-เหลสู่าผสด้รรับใชด้ พวกผสด้ประกาศ หรมอเหลสู่ามลิชชรันนารบี-ไปทนางานชลินี้น
หนศึมื่งเพมมื่อพระองคร์โดยไมสู่เตรบียมตรัวพวกเขากสู่อนสนาหรรับภารกลิจนรันี้นทบีมื่รอคอยพวกเขาอยสสู่ นบีมื่เปป็นความจรลิงในกรณบี
ของสาวกเหลสู่านรันี้น พระเยซสทรงรสด้วสู่าพวกเขาอสู่อนแอจากมสุมมองของเนมนี้อหนรังและพวกเขาไมสู่อาจเผชลิญกรับสลิมื่งทบีมื่รอ
คอยพวกเขาอยสสู่ไดด้หากพวกเขาไมสู่ไดด้รรับพระราชทานฤทธลิธิ์เดชจากเบมนี้องบน

การรรับฤทธลิธิ์เดชนบีนี้เปป็นอะไรทบีมื่แตกตสู่างอยสู่างสลินี้นเชลิงจากสลิมื่งทบีมื่สาวกเหลสู่านรันี้นเพลิมื่งทสลขอจากพระเยซส 
พระองคร์จะไมสู่ประทานอาณาจรักรฝฝ่ายโลกแกสู่พวกเขา ณ เวลานบีนี้ แตสู่พระองคร์จะประทานบางสลิมื่งทบีมื่ดบีกวสู่านรันี้นเยอะ
แกสู่พวกเขา ในระหวสู่างสมรัยทบีมื่พวกยลิวเปป็นใหญสู่ พระพรฝฝ่ายโลกทรันี้งหลายในฐานะเปป็นบนาเหนก็จสนาหรรับความเชมมื่อ
ฟฝังไดด้ถสกเทลงบนอลิสราเอลชนชาตลิทบีมื่ถสกเลมอกสรรนรันี้น (พบญ. 28:1-14) แตสู่นบีมื่คมอยสุคพระคสุณ องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทบีมื่
เสดก็จขศึนี้นไปแลด้วนรันี้นบรัดนบีนี้ประทรับอยสสู่ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดาเพมมื่อทนาการวลิงวอนเผมมื่อลสกๆทบีมื่เชมมื่อของ
พระองคร์ และบรัดนบีนี้พระองคร์กนาลรังอวยพรผสด้คนของพระองคร์ดด้วยพระพรตสู่างๆฝฝ่ายวอิญญาณ ในลสกา 21:15 
พระองคร์ตรรัสแกสู่เหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่า “เราจะใหตุ้ปากและปฟัญญาแกง่ทง่าน ซขที่งศอัตรทูทอัขึ้งหลายของทง่านจะตง่อ
ตตุ้านและคอัดคตุ้านไมง่ไดตุ้!” พระองคร์จะประทานสตลิปฝัญญา ถด้อยคนา และฤทธอิธิ์เดชแกสู่พวกเขาทบีมื่เหลสู่าศรัตรสของพวก
เขาจะตด้องจนาใจยอมรรับวสู่ามาจากพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ สาวกทบีมื่อสู่อนแอเหลสู่านบีนี้จะไดด้รรับกนาลรังเพมมื่อทบีมื่จะกลาย
เปป็นพยานทบีมื่สรัมฤทธลิธิ์ผลเพมมื่อพระเยซสครลิสตร์เจด้าไดด้

ในลสกา 24:45-53 เราอสู่านวสู่าพระเยซสทรงเปปิดความเขด้าใจของสาวกเหลสู่านรันี้น “เพนที่อจะไดตุ้เขตุ้าใจพระ
คอัมภมีรต์” และตรรัสแกสู่พวกเขาวสู่า “มบีคนาเขบียนไวด้อยสู่างนรันี้นวสู่า พระครลิสตร์จะตด้องทนทสุกขร์ทรมาน และเปป็นขศึนี้นมาจาก
ความตายในวรันทบีมื่สาม และจะตด้องประกาศในพระนามของพระองคร์เรมมื่องการกลรับใจใหมสู่ และเรมมื่องยกบาปทรัมื่วทสุก
ประเทศ ตรันี้งตด้นทบีมื่กรสุงเยรสซาเลก็ม ทสู่านทรันี้งหลายเปป็นพยานดด้วยขด้อความเหลสู่านรันี้น และดสเถลิด เราจะสสู่งซศึมื่งพระบลิดา
ของเราทรงสรัญญานรันี้นมาเหนมอทสู่านทรันี้งหลาย แตสู่ทสู่านทรันี้งหลายจงคอยอยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็ม กวสู่าทสู่านจะไดด้
ประกอบดด้วยฤทธลิธิ์เดชทบีมื่มาจากเบมนี้องบน”

“พระองคร์จศึงพาเขาออกไปถศึงหมสสู่บด้านเบธานบี แลด้วทรงยกพระหรัตถร์ อวยพรเขา ตสู่อมาเมมมื่อทรงอวยพรอยสสู่
นรันี้น พระองคร์จศึงไปจากเขา แลด้วทรงถสกรรับขศึนี้นไปสสสู่สวรรคร์ เขาทรันี้งหลายจศึงนมรัสการพระองคร์ แลด้วกลรับไปยรังกรสุง
เยรสซาเลก็ม มบีความยลินดบีเปป็นอรันมาก เขาทรันี้งหลายอยสสู่ในพระวลิหารทสุกวรัน สรรเสรลิญและเทลิดทสนพระเจด้า เอเมน”

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงถสกสรัญญาแกสู่สาวกเหลสู่านรันี้นวสู่าจะประทานฤทธลิธิ์เดชแกสู่พวกเขาเพมมื่อทบีมื่จะกลาย
เปป็นเหลสู่าพยานทบีมื่สรัมฤทธลิธิ์ผลในเรมมื่องพระครลิสตร์ ไมสู่ใชสู่เพมมื่อทบีมื่พวกเขาจะใชด้ชบีวลิตแบบ “ขด้าบรลิสสุทธลิธิ์กวสู่าเจด้า” 
ทสู่ามกลางคนอมมื่นๆ-และแนสู่นอนวสู่าไมสู่ใชสู่เพมมื่อทบีมื่พวกเขาจะโอด้อวดเกบีมื่ยวกรับประสบการณร์ของตนในวรันเพก็นเทคอสตร์
นรันี้น! เหตสุผลเดบียวทบีมื่พระเจด้าทรงอวยพรลสกๆของพระองคร์วอันนมีขึ้กก็คมอ เพมมื่อทบีมื่เราจะเปป็นเหลสู่าพยานทบีมื่สรัมฤทธลิธิ์ผล เปป็น
จดหมายฝากทบีมื่มบีชบีวลิตซศึมื่งคนทรันี้งหลายอสู่าน เปป็นเหลสู่าทหารทบีมื่ดบีในกองทรัพขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้า โดยกระทนาทสุกสลิมื่ง
เพมมื่อถวายเกบียรตลิแดสู่พระเจด้า! คสุณเชมมื่อใจไดด้เลยวสู่าเมมมื่อผสด้รรับใชด้หรมอสมาชลิกคนใดใหด้การอยสู่างโอด้อวดเกบีมื่ยวกรับฤทธลิธิ์



เดชของเขาเอง โดยประกาศวสู่าคนอมมื่นๆตด้องการ “ประสบการณม์ของเขา” ผสด้รรับใชด้หรมอสมาชลิกคนนรันี้นกก็ไมสู่ไดด้ถสก
เตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณของพระเจด้าเลย เขาถสกเตลิมเตก็มดด้วยความเยง่อหยอิที่ง

ในเอเฟซรัส 5:18-21 เราอสู่านเกบีมื่ยวกรับหลรักฐานของชบีวลิตทบีมื่ถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณ: “อยสู่าเมาเหลด้า
องสุสู่นซศึมื่งจะทนาใหด้เสบียคน แตสู่จงประกอบดด้วยพระวลิญญาณ จงปราศรรัยกรันดด้วยเพลงสดสุดบี เพลงนมรัสการและเพลง
ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ คมอรด้องเพลงสรรเสรลิญและสดสุดบีจากใจของทสู่านถวายองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า จงขอบพระคสุณพระเจด้า
คมอพระบลิดาสนาหรรับสลิมื่งสารพรัดเสมอ ในพระนามพระเยซสครลิสตร์องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเรา จงยอมฟฝังกรันและกรัน
ดด้วยความเกรงกลรัวพระเจด้า”

ตามทบีมื่ขด้อพระคนาเหลสู่านบีนี้กลสู่าว ผสด้ใดทบีมื่ถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณ ถสกครอบครอง ถสกควบคสุม และถสก
นนาพาโดยพระวลิญญาณ กก็จะไมสู่โอด้อวดเกบีมื่ยวกรับความสนาเรก็จตสู่างๆของตรัวเอง เขาจะรด้องเพลงและสรรเสรลิญ
พระเจด้าอยสสู่เสมอ โดยขอบพระคสุณพระบลิดาในสวรรคร์ในพระนามของพระเยซสครลิสตร์เจด้า บสุคคลเชสู่นนรันี้นจะสรด้าง
ความหลิวกระหายหาพระเยซสในใจของบรรดาผสด้ทบีมื่ยรังไมสู่ไดด้รรับความรอดอยสู่างแนสู่นอน ความเยสู่อหยลิมื่งและพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไมสู่สถลิตอยสสู่ในใจดวงเดบียวกรัน

ขด้อ 9: “เมนที่อพระองคต์ตรอัสเชง่นนอัขึ้นแลตุ้ว ในขณะทมีที่เขาทอัขึ้งหลายกทาลอังพอินอิจดทู พระองคต์กพ็ถทูกรอับขขขึ้นไป และมมี
เมฆคลตมพระองคต์ใหตุ้พตุ้นสายตาของเขา”

พระเยซสทรงบอกเหลสู่าสาวกของพระองคร์แลด้วหลายครรันี้งกสู่อนหนด้านรันี้นวสู่าพระองคร์จะเสดก็จกลรับไปหาพระ
บลิดา และเรามบีบอันทขกตรงนบีนี้เกบีมื่ยวกรับการเสดก็จกลรับไปของพระองคร์ พระองคร์ทรงถสกรรับขศึนี้นไปขณะทบีมื่พวกสาวก
กนาลรังมองดสพระองคร์ “และมมีเมฆคลตมพระองคต์ใหตุ้พตุ้นสายตาของเขา” นรัมื่นคงเปป็นชรัมื่วขณะอรันยากจะลมมในชบีวลิตของ
สาวกเหลสู่านรันี้นอยสู่างแนสู่นอน!

ขณะทบีมื่พระเยซสทรงถสกรรับขศึนี้นไปจากพวกเขา พวกเขากก็มองตามพระองคร์ดด้วยสายตาทบีมื่ตมมื่นเตด้น โดยเฝฟ้า
มองดด้วยความอรัศจรรยร์ใจแบบตกตะลศึง พวกเขากนาลรังเหก็นการเสดก็จขศึนี้นไปของพระองคร์ผสด้ทบีมื่พวกเขาไดด้เชมมื่อแลด้ว 
พระองคร์ผสด้ทบีมื่พวกเขาไดด้รสู่วมเดลินทางดด้วยมานานกวสู่าสามปปี พวกเขาเคยฟฝังถด้อยคนาแหสู่งชบีวลิตอรันแสนมหรัศจรรยร์ของ
พระองคร์ พวกเขาไดด้เหก็นการอรัศจรรยร์ตสู่างๆอรันนสู่ามหรัศจรรยร์ของพระองคร์ พวกเขาไมสู่เพบียงอยสสู่กรับพระองคร์ในพระ
กายทบีมื่ตมื่นาตด้อยของพระองคร์เทสู่านรันี้น พวกเขายรังไดด้อยสสู่กรับพระองคร์มาตลอดสบีมื่สลิบวรันตามทบีมื่พระองคร์ทรงปรากฏแกสู่
พวกเขามาหลายคราวในพระกายทบีมื่ฟฟฟื้นคมนพระชนมร์แลด้วของพระองคร์ดด้วย บรัดนบีนี้พระองคร์กนาลรังถสกรรับขศึนี้นไปเขด้าสสสู่
สงสู่าราศบีเพมมื่อประทรับ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของผสด้ทรงเดชานสุภาพเบมนี้องบน

ผมชอบทบีมื่จะเชมมื่อวสู่าพระเยซสคสู่อยๆลอยขศึนี้นไปอยสู่างชด้าๆ โดยใหด้เวลาเหลมอเฟฟอแกสู่สาวกเหลสู่านรันี้นทบีมื่จะเฝฟ้า
มองการเสดก็จขศึนี้นไปของพระองคร์และทบีมื่จะใหด้รายงานขสู่าวทบีมื่ชรัดเจนและเขด้าใจไดด้เกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่พวกเขาไดด้เหก็น ผม
ชอบทบีมื่จะเชมมื่อวสู่าพระองคร์ทรงถสกยกขศึนี้นไปสสงขศึนี้นเรมมื่อยๆขณะทบีมื่พวกเขาจด้องมองพระองคร์ โดยเฝฟ้าดสพระองคร์ในรสป
กายมนสุษยร์-และจากนรันี้นเมฆกด้อนหนศึมื่งกก็รรับพระองคร์ไป โดยปปิดบรังพระองคร์จนพด้นสายตา (เหลสู่าผสด้รสด้ภาษากรบีกบอก
เราวสู่าคนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “รรับ” มบีความหมายตรงตรัววสู่า “รอับเขตุ้าขตุ้างใน” ดด้วยเหตสุนบีนี้ในภาษากรบีกพระคนาขด้อนบีนี้จศึง
อสู่านวสู่า “และจากนรันี้นเมฆกด้อนหนศึมื่งกก็รอับพระองคต์เขตุ้าขตุ้างในพด้นจากสายตาของพวกเขา”)



ผมไมสู่เชมมื่อวสู่า “เมฆ” ในทบีมื่นบีนี้เปป็นแคสู่เมฆทบีมื่เปป็นไอปกตลิเหมมอนเมฆทบีมื่เราเหก็นในทด้องฟฟ้าวรันนบีนี้ ผมเชมมื่อวสู่ามรัน
เปป็นเมฆกด้อนเดบียวกรับทบีมื่ปกคลสุมพระเยซสบนภสเขาแหสู่งการจนาแลงพระกายนรันี้นเมมมื่อเปโตรเสนอแนะใหด้สรด้าง
พลรับพลาสามหลรัง-หลรังหนศึมื่งเพมมื่อพระเยซส หลรังหนศึมื่งเพมมื่อเอลบียาหร์ และหลรังหนศึมื่งเพมมื่อโมเสส เอลบียาหร์และโมเสสเปป็น
บสุรสุษผสด้ยลิมื่งใหญสู่ของพระเจด้า แตสู่เมมมื่อเปโตรใหด้สองคนนรันี้นอยสสู่ระดรับเดบียวกรับพระบสุตรทบีมื่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระเจด้า พระเจด้ากก็ปกคลสุมภสเขานรันี้นดด้วยเมฆกด้อนหนศึมื่งแหสู่งสงสู่าราศบีเชคลินาหร์ “ดสเถลิด กก็บรังเกลิดมบีเมฆสสุกใสมาปก
คลสุมเขาไวด้ แลด้วดสเถลิด มบีพระสสุรเสบียงออกมาจากเมฆนรันี้นวสู่า “ทสู่านผสด้นบีนี้เปป็นบสุตรทบีมื่รรักของเรา เราชอบใจทสู่านผสด้นบีนี้มาก
จงฟฝังทสู่านเถลิด” ฝฝ่ายพวกสาวกเมมมื่อไดด้ยลินกก็ซบหนด้ากราบลงกลรัวยลิมื่งนรัก พระเยซสจศึงเสดก็จมาถสกตด้องเขาแลด้วตรรัสวสู่า 
“จงลสุกขศึนี้นเถลิด อยสู่ากลรัวเลย” เมมมื่อเขาเงยหนด้าดสกก็ไมสู่เหก็นผสด้ใด เหก็นแตสู่พระเยซสองคร์เดบียว” (มธ. 17:1-8 บางสสู่วน)

ผมเชมมื่อวสู่าเมฆกด้อนนรันี้นทบีมื่รรับพระเยซสไปในการเสดก็จขศึนี้นไปของพระองคร์เปป็นเมฆกด้อนเดบียวกรับทบีมื่เตก็มพระ
วลิหารของซาโลมอน: “และอยสสู่มาเมมมื่อปสุโรหลิตออกมาจากทบีมื่บรลิสสุทธลิธิ์ทบีมื่สสุด เมฆมาเตก็มพระนลิเวศของพระเยโฮวาหร์ 
ปสุโรหลิตจศึงยมนปรนนลิบรัตลิอยสสู่ไมสู่ไดด้เพราะเมฆนรันี้น เพราะสงง่าราศมีของพระเยโฮวาหต์เตพ็มพระนอิเวศของพระเยโฮวาหต์”
(1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 8:10,11) นบีมื่เปป็นเมฆกด้อนเดบียวกรันซศึมื่งปรากฏบสู่อยครรันี้งเหลมอเกลินในประวรัตลิศาสตรร์ของชนชาตลิ
อลิสราเอล-“เมฆสงสู่าราศบี” กด้อนหนศึมื่ง

สนาหรรับสาวกเหลสู่านรันี้น นลิมลิตนรันี้นขศึนี้นสสสู่จสุดสสงสสุด ณ จสุดนบีนี้ สงสู่าราศบีเชคลินาหร์ทบีมื่ปกคลสุมพระเยซสและพา
พระองคร์ออกไปพด้นสายตาของพวกเขาทนาใหด้การดนาเนลินโดยการมองเหพ็นของพวกเขาสลินี้นสสุดลงแลด้ว ตรันี้งแตสู่วลินาทบี
นรันี้นเปป็นตด้นไป พวกเขาดทาเนอินโดยความเชชชื่อ

นบีมื่ไมสู่เพบียงเปป็นประสบการณร์อรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีสนาหรรับสาวกเหลง่านอัขึ้นเทสู่านรันี้น แตสู่มรันคงเปป็นวลินาทบีทบีมื่เปปีปี่ยม
สงสู่าราศบีในสวรรคต์เชสู่นกรันเมมมื่อพระเยซสครลิสตร์เจด้าเสดก็จขศึนี้นไปสสสู่เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดาและประทรับ
นรัมื่งบนพระทบีมื่นรัมื่งนรันี้น นรัมื่นคงเปป็นภาพเหตสุการณร์ทบีมื่เปปีปี่ยมสงสู่าราศบีจรลิงๆ! แนสู่นอนวสู่าทสตสวรรคร์ทรันี้งปวง พวกเครสบ พวก
เสราฟปีม และเหลสู่าวลิญญาณของพวกวลิสสุทธลิชนไดด้เหก็นการประทรับนรัมื่งของพระเยซสในพระทบีมื่นรัมื่งสสงสสุดแหสู่งสวรรคร์ 
พระองคร์ทรงจากสถานทบีมื่ของพระองคร์ในสวรรคร์มาตลอดหลายปปีนรันี้นนรับตรันี้งแตสู่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงปกมารบียร์ 
บรัดนบีนี้พระองคร์เสดก็จกลรับมายรังพระนลิเวศของพระบลิดาแลด้ว และเพราะคสุณความดบีแหสู่งพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้ว
ของพระองคร์ บรัดนบีนี้พระองคร์ประทรับนรัมื่ง ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของผสด้ทรงเดชานสุภาพ-ผสด้เสนอความแทนเรา มหา
ปสุโรหลิตผสด้ยลิมื่งใหญสู่ของเรา ทบีมื่จะปรากฏตรัวทบีมื่นรัมื่นเพมมื่อคสุณและเพมมื่อผม

“เหตสุฉะนรันี้นเมมมื่อเรามบีมหาปสุโรหลิตผสด้เปป็นใหญสู่ทบีมื่ผสู่านฟฟ้าสวรรคร์ไปแลด้ว คมอพระเยซสพระบสุตรของพระเจด้า 
ขอใหด้เราทรันี้งหลายมรัมื่นคงในการยอมรรับของเราไวด้ เพราะวสู่าเรามลิไดด้มบีมหาปสุโรหลิตทบีมื่ไมสู่สามารถจะเหก็นใจในความ
อสู่อนแอของเรา แตสู่ไดด้ทรงถสกทดลองเหมมอนอยสู่างเราทสุกประการ ถศึงกระนรันี้นพระองคร์กก็ยรังปราศจากบาป ฉะนรันี้น
ขอใหด้เราทรันี้งหลายจงมบีใจกลด้าเขด้ามาถศึงพระทบีมื่นรัมื่งแหสู่งพระคสุณ เพมมื่อเราจะไดด้รรับพระเมตตา และจะไดด้พบพระคสุณทบีมื่
จะชสู่วยเราในขณะทบีมื่ตด้องการ” (ฮบ. 4:14-16)

“ลสกเลก็กๆของขด้าพเจด้าเออ๋ย ขด้าพเจด้าเขบียนขด้อความเหลสู่านบีนี้ถศึงทสู่านทรันี้งหลาย เพมมื่อทสู่านจะไดด้ไมสู่ทนาบาป และ
ถด้าผสด้ใดทนาบาป เรากก็มบีพระองคร์ผสด้ชสู่วยเหลมอสถลิตอยสสู่กรับพระบลิดา คมอพระเยซสครลิสตร์ผสด้ทรงชอบธรรมนรันี้น และ



พระองคร์ทรงเปป็นผสด้ลบลด้างพระอาชญาทบีมื่ตกกรับเราทรันี้งหลายเพราะบาปของเรา และไมสู่ใชสู่แตสู่บาปของเราพวก
เดบียว แตสู่บาปของมนสุษยร์ทรันี้งปวงในโลกดด้วย” (1 ยอหร์น 2:1,2)

“ดตุ้วยเหตตวง่า มมีพระเจตุ้าองคต์เดมียวและมมีคนกลางแตง่ผทูตุ้เดมียวระหวง่างพระเจตุ้ากอับมนตษยต์ คนอพระเยซซูครริสตต
ผซูด้ทรงสภาพเปป็นมนนุษยต” (1 ทธ. 2:5)

มทมนกุษยม์ผทูช้หนนที่งอยทูล่ในสวรรคม์
พระเยซสครลิสตร์เจด้าเคยมบีชบีวลิตอยสสู่บนโลกนบีนี้ในรสู่างกายหนศึมื่งอรันตมื่นาตด้อย ในรสู่างกายนรันี้นพระองคร์ไดด้

สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนรันี้น ทรงถสกฝฝัง และทรงเปป็นขศึนี้นอบีก พระเยซสองคร์เดบียวกรันนบีนี้ทรงผสู่านเขด้าไปในฟฟ้าสวรรคร์
แลด้วในรสู่างกายมนสุษยร์ (แตสู่ไดด้รรับสงสู่าราศบีแลด้ว) ทบีมื่มบีเนนขึ้อหนอังและกระดทูก ชบีวลิตของเนมนี้อหนรังอยสสู่ในเลมอด-และพระเยซส
ไดด้ประทานชบีวลิตของพระองคร์แลด้วเพมมื่อทบีมื่เราจะมบีชบีวลิต ดรังนรันี้นพระกายทบีมื่ไดด้รรับสงสู่าราศบีแลด้วของพระองคร์จศึงไมสู่มบีโลหลิต
พระองคร์ไดด้ถวายพระโลหลิตของพระองคร์แดสู่พระบลิดาแลด้วเพมมื่อการยกโทษบาป ถศึงกระนรันี้น ในพระกายทบีมื่เปป็นขศึนี้น
แลด้วของพระองคร์ พระองคร์กก็ทรงเปป็นมนตษยต์คนหนศึมื่ง พระองคร์ทรงเชลิญชวนเหลสู่าสาวกของพระองคร์ใหด้แตะตด้อง
พระองคร์ จรับพระองคร์ และพลิสสจนร์ดด้วยตรัวเองวสู่าพระองคร์ไมสู่ใชสู่วลิญญาณตนหนศึมื่ง มรันเปป็นเรมมื่องทบีมื่สนาครัญสสุดๆทบีมื่เรา
ตระหนรักถศึงขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าพระเยซสครลิสตร์เจด้าทรงผสู่านเขด้าไปในฟฟ้าสวรรคร์แลด้วดด้วยรง่างกายหนขที่งทมีที่มมีเนนขึ้อหนอังและ
กระดทูกจรอิงๆซขที่งไดตุ้รอับสงง่าราศมีแลตุ้ว และในรง่างกายนอัขึ้นพระองคต์ไดตุ้เสดพ็จไปยอังสถานทมีที่แหง่งหนขที่งจรอิงๆ-พระนลิเวศของ
พระบลิดา-ซศึมื่งเปป็นทบีมื่ๆพระองคร์ทรงไดด้รรับพระทบีมื่นรัมื่งหนศึมื่ง “ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์” ของพระทบีมื่นรัมื่งของพระเจด้าพระ
บลิดานลิรรันดรร์ในสวรรคร์ และบรัดนบีนี้มมีมนนุษยตคนหนขที่งอยทูง่ในสวรรคต์-พระเยซสครลิสตร์ผสด้ทรงเปป็นมนสุษยร์ การปฏลิเสธขด้อเทก็จ
จรลิงนบีนี้คมอการปฏลิเสธรากฐานแทด้จรลิงแหสู่งขสู่าวประเสรลิฐ รากฐานแหสู่งความรอด เพราะวสู่าถด้าพระเยซสไมสู่ไดด้เสดก็จขศึนี้น
เขด้าไปในฟฟ้าสวรรคร์เหมมอนอยสู่างทบีมื่ถสกบรันทศึกไวด้ตรงนบีนี้ เรากพ็ไมง่มมีความหวอัง เพราะวสู่าพระองคร์ทรงเปป็นคนกลางผสด้นรันี้น
พระองคร์ทรงเปป็นมหาปสุโรหลิตผสด้ยลิมื่งใหญสู่ของเรา พระองคต์ทรงเปป็นผทูตุ้ลบลตุ้างพระอาชญาเพราะบาปของเรา!

พระคนาขด้อนบีนี้มบีความสนาครัญอยสู่างยลิมื่งเพราะวสู่ามรันนนาเสนอขด้อพลิสสจนร์ทบีมื่วสู่าพระเยซสเจด้าทรงถสกรรับขศึนี้นไปแลด้ว
พรตุ้อมทอัขึ้งพระกายตสู่อหนด้าเหลสู่าสาวกของพระองคร์ พระองคร์เสดก็จกลรับไปหาพระบลิดาแลด้วพรด้อมทรันี้งพระกาย 
พระเจด้าทรงพอพระทรัยทบีมื่จะประทานบรันทศึกนบีนี้แกสู่เราตามทบีมื่ลสกาเขบียนไวด้ โดยไดด้รรับการดลใจจากพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ เพมมื่อทบีมื่เราจะเชมมื่อความจรลิงอรันยลิมื่งใหญสู่นบีนี้และหลรักคนาสอนของพระเจด้าเรมมื่องการเสดก็จขศึนี้นไปของพระเยซส 
และพระภาคของพระองคร์ การเสดก็จขศึนี้นของพระองคร์ในฝฝ่ายพระกายไปอยสสู่ตสู่อหนด้าสงสู่าราศบีของพระเจด้า ควรเปป็น
จรลิงแกสู่ใจของเราวรันนบีนี้พอๆกรับทบีมื่มรันเปป็นจรลิงตสู่อสาวกเหลสู่านรันี้นทบีมื่เปป็นประจรักษร์พยานเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จขศึนี้นไปของ
พระองคร์ คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ปฏอิเสธการฟฟฟื้นคนนพระชนมต์ฝฝ่ายพระกายและการเสดพ็จขขขึ้นไปฝฝ่ายพระกายของพระเยซสกก็
เปป็นเหลสู่าผสด้รรับใชด้ของซาตาน! โอด้ ใชสู่แลด้วครรับ-พระเจตุ้าทรงแตสู่งตรันี้งเหลสู่าผสด้รรับใชด้อยสู่างแนสู่นอนฉรันใด พญามารกก็แตสู่ง
ตรันี้งผสด้รรับใชด้หลายคนฉรันนรันี้น:

“เพราะคนอยสู่างนรันี้นเปป็นอรัครทสตเทบียม เปป็นคนงานทบีมื่หลอกลวง ปลอมตรัวเปป็นอรัครทสตของพระครลิสตร์ 
การกระทนาเชสู่นนรันี้นไมสู่แปลกประหลาดเลย ถศึงซาตานเองกก็ยรังปลอมตรัวเปป็นทสตสวรรคร์แหสู่งความสวสู่างไดด้ เหตต
ฉะนอัขึ้นจขงไมง่เปป็นการแปลกอะไรทมีที่ผทูตุ้รอับใชตุ้ของซาตานจะปลอมตอัวเปป็นผทูตุ้รอับใชตุ้ของความชอบธรรม ทด้ายทบีมื่สสุดของ
เขาจะเปป็นไปตามการกระทนาของเขา” (2 คร. 11:13-15)



พระเยซทูองคม์เดทยวกอันนทนี้จะเสดด็จกลอับมายอัง
แผล่นดกินโลกนทนี้พรช้อมพระกาย

ขด้อ 10 และ 11: “เมนที่อเขากทาลอังเขมตุ้นดทูฟฟ้าเวลาทมีที่พระองคต์เสดพ็จขขขึ้นไปนอัขึ้น ดทูเถอิด มมีชายสองคนสวมเสนขึ้อ
ขาวมายนนอยทูง่ขตุ้างๆเขา สองคนนอัขึ้นกลง่าววง่า “ชาวกาลอิลมีเออ๋ย เหตตไฉนทง่านจขงยนนเขมตุ้นดทูฟฟ้าสวรรคต์ พระเยซทูองคต์นมีขึ้
ซขที่งทรงรอับไปจากทง่านขขขึ้นไปยอังสวรรคต์นอัขึ้น จะเสดพ็จมาอมีกเหมนอนอยง่างทมีที่ทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้เหพ็นพระองคต์เสดพ็จไปยอัง
สวรรคต์นอัขึ้น”

เมฆแหสู่งสงสู่าราศบีเชคลินาหร์ไดด้ปปิดบรังพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดใหด้พด้นจากสายตา แตสู่สาวกเหลสู่านรันี้นไมสู่อาจหยสุดจด้อง
มองไปทบีมื่จสุดนรันี้นทบีมื่พวกเขาเหก็นพระองคร์เปป็นครรันี้งสสุดทด้ายไดด้ ไมสู่ตด้องสงสรัยเลยวสู่าพวกเขายรังเหก็นเมฆกด้อนนรันี้นขณะทบีมื่
มรันลอยขศึนี้นไป โดยคสู่อยๆเคลมมื่อนออกไปพด้นสายตาของพวกเขาอยสู่างชด้าๆ และตราบใดทบีมื่พวกเขายรังมองเหก็นเมฆ
กด้อนนรันี้น พวกเขากก็ยรังจด้องมองขศึนี้นไปในฟฟ้าเหลสู่านรันี้นตสู่อไป

ขณะทบีมื่สาวกเหลสู่านรันี้นยมนจด้องไปทบีมื่ความสวสู่างจด้านรันี้นทบีมื่พวกเขาไดด้เหก็นพระเยซสเปป็นครรันี้งสสุดทด้าย “มมีชาย
สองคนสวมเสนขึ้อขาวมายนนอยทูง่ขตุ้างๆเขา สองคนนอัขึ้นกลง่าววง่า “... เหตตไฉนทง่านจขงยนนเขมตุ้นดทูฟฟ้าสวรรคต์?” พระเยซส
ทรงบอกเหลสู่าสาวกของพระองคร์อยสู่างชรัดเจนไปแลด้ววสู่าพระองคร์จะเสดก็จกลรับไปหาพระบลิดาในสวรรคร์ และ
พระองคร์ทรงบอกพวกเขาแลด้วเชสู่นกรันวสู่าพวกเขาจะตด้องทนาอะไรหลรังจากทบีมื่พระองคร์เสดก็จไปจากพวกเขาแลด้วและ
ขณะทบีมื่พวกเขารอคอยการเสดก็จกลรับมาของพระองคร์ตามทบีมื่พระองคร์ทรงสรัญญาไวด้นรันี้น พวกเขาจะตด้องเขด้าไปใน
กรสุงเยรสซาเลก็มและรอคอยทบีมื่นรัมื่นจนกวสู่าจะถศึงวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น และพวกเขาเขด้าใจคนาสรัมื่งตสู่างๆของพระองคร์
อยสู่างถสู่องแทด้แลด้ว บรัดนบีนี้พระองคร์ทรงจากพวกเขาไปแลด้วจรลิงๆและเสดก็จกลรับไปหาพระบลิดาตามทบีมื่พระองคร์ทรง
บอกแลด้ววสู่าพระองคร์จะไป และไมสู่มบีประโยชนร์อรันใดในการทบีมื่พวกเขายมนจด้องมองขศึนี้นไปในทด้องฟฟ้า

“พระเยซทูองคต์นมีขึ้ซขที่งทรงรอับไปจากทง่านขขขึ้นไปยอังสวรรคต์นอัขึ้น จะเสดพ็จมาอมีกเหมนอนอยง่างทมีที่ทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้
เหพ็นพระองคต์เสดพ็จไปยอังสวรรคต์นอัขึ้น” นบีมื่คมอพระสรัญญาเรมมื่องการเสดก็จมาครรันี้งทบีมื่สองของพระครลิสตร์เหมมอนเคย ซศึมื่งถสก
ใหด้ไวด้ในถด้อยคนาทบีมื่ชรัดเจนและเขด้าใจไดด้ ในยอหร์น 14:2,3 พระองคร์ทรงรรับประกรันเหลสู่าสาวกของพระองคร์แลด้ววสู่า 
“ในพระนลิเวศของพระบลิดาเรามบีคฤหาสนร์หลายแหสู่ง ถด้าไมสู่มบีเราคงไดด้บอกทสู่านแลด้ว เราไปจรัดเตรบียมทบีมื่ไวด้สนาหรรับ
ทสู่านทรันี้งหลาย และถด้าเราไปจรัดเตรบียมทบีมื่ไวด้สนาหรรับทสู่านแลด้ว เราจะกลทบมาออีกรอับทง่านไปอยทูง่กอับเรา เพนที่อวง่าเราอยทูง่
ทมีที่ไหนทง่านทอัขึ้งหลายจะอยทูง่ทมีที่นอัที่นดตุ้วย” และบรัดนบีนี้ในขด้อพระคนาทบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่ เราถสกบอกอยสู่างชรัดเจนวสู่า
พระองคร์จะเสดก็จกลรับมาอยง่างไร-“เหมนอนอยง่างทมีที่ทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้เหพ็นพระองคต์เสดพ็จไปยอังสวรรคต์นอัขึ้น” พระองคร์
จะเสดก็จกลรับมาพรด้อมพระกาย ในเมฆกตุ้อนหนขที่งแหง่งสงง่าราศมี และเราจะถสกรรับขศึนี้นไปพบกรับพระองคร์ในหมสสู่เมฆใน
ฟฟ้าอากาศ-“อยสู่างนรันี้นแหละเรากก็จะอยสสู่กรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเปป็นนลิตยร์”

จะกลสู่าวใหด้ชรัดเจนมากกวสู่านบีนี้ไดด้อบีกหรมอ? จะมบีใครเขด้าใจผลิดถด้อยคนาของผสด้มาเยมอนจากสวรรคร์สองทสู่านนบีนี้
ไดด้อยสู่างไร? ภายใตด้พระราชบรัญญรัตลิ คนาพยานของพยานสองคนกก็ประกาศคนาพยานหนศึมื่งวสู่าเปป็นความจรลิง ดด้วย
เหตสุนบีนี้พระเจด้าจศึงทรงสสู่งพยานสองทง่านมา และสองทสู่านนบีนี้ไดด้ใหด้คนาพยานเดบียวกรัน จะมบีใครไมสู่เขด้าใจขด้อเทก็จจรลิงอรัน



เรบียบงสู่ายนบีนี้เกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาครรันี้งทบีมื่สองของพระเยซสครลิสตร์ไดด้เลสู่า? พระองคร์จะเสดก็จมาดด้วยพระองคร์เอง โดย
ปรากฏแกสู่สายตา ในสงสู่าราศบี เหมนอนกอับทมีที่สาวกเหลง่านอัขึ้นไดตุ้เหพ็นการเสดพ็จขขขึ้นไปของพระองคต์!

เราตด้องไมสู่สรับสนเหตสุการณร์นบีนี้กรับ “ความหวรังอรันมบีสสุข” นรันี้น คมอการรรับขศึนี้นไปของครลิสตจรักร เมมมื่อพระเยซส
เสดก็จมาในรทูปกายทมีที่ปรากฏแกง่ตาเหมมอนกรับทบีมื่พระองคร์ทรงถสกรรับขศึนี้นไปนรันี้น พระองคร์จะเสดก็จมายรังชนชาตลิ
อลิสราเอลเพมมื่อสถาปนาอาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์บนแผสู่นดลินโลก การเสดก็จมาขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าในรสปกายทบีมื่
ปรากฏแกสู่ตาของพระองคร์ถสกพรรณนาในหนรังสมอศาสดาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นของภาคพรันธสรัญญาเดลิม ยกตรัวอยสู่าง
เชสู่น มรันถสกพสดถศึงในดาเนบียล 7:13,14:

“ขด้าพเจด้าเหก็นในนลิมลิตกลางคมน และดสเถลิด มบีทสู่านผสด้หนศึมื่งเหมมอนบสุตรมนสุษยร์มาพรด้อมกรับบรรดาเมฆใน
ทด้องฟฟ้า และทสู่านมาหาผสด้เจรลิญดด้วยวรัยวสุฒลินรันี้น เขานนาทสู่านมาเฝฟ้าตสู่อเบมนี้องพระพรักตรร์พระองคร์ ราชอนานาจ สงสู่าราศบี
กรับราชอาณาจรักร กก็ไดด้มอบใหด้แกสู่ทสู่าน เพมมื่อบรรดาชนชาตลิ ประชาชาตลิทรันี้งปวงและภาษาทรันี้งหลายจะปรนนลิบรัตลิ
ทสู่าน ราชอาณาจรักรของทสู่านเปป็นราชอาณาจรักรนลิรรันดรร์ซศึมื่งจะไมสู่สลินี้นสสุดไป และอาณาจรักรของทสู่านเปป็นอาณาจรักร
ซศึมื่งจะไมสู่ถสกทนาลายเลย”

เราอสู่านเกบีมื่ยวกรับอาณาจรักรทบีมื่ปรากฏแกสู่ตานบีนี้ในวลิวรณร์ 1:7: “‘ดสเถลิด พระองคร์จะเสดก็จมาในเมฆ และ
นรัยนร์ตาทสุกดวงและคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้แทงพระองคร์จะเหก็นพระองคร์ และมนสุษยร์ทสุกชาตลิทรัมื่วโลกจะรมื่นาไหด้เพราะ
พระองคร์’ จงเปป็นไปอยสู่างนรันี้น เอเมน”

เมมมื่อพระเยซสเสดก็จมา “เหมนอนอยง่างทมีที่” พวกสาวกไดด้เหก็นการเสดก็จขศึนี้นไปของพระองคร์ วลิสสุทธลิชนทรันี้ง
หลายกก็จะมาพรด้อมกรับพระองคร์:

“เมมมื่อพระครลิสตร์ผสด้ทรงเปป็นชบีวลิตของเราจะทรงปรากฏ ขณะนอัขึ้นทง่านกพ็จะปรากฏพรตุ้อมกอับพระองคต์ในสงง่า
ราศมีดตุ้วย” (คส. 3:4)

“และทบีมื่จะทรงใหด้ทสู่านทรันี้งหลายทบีมื่รรับความยากลนาบากนรันี้น ไดด้รรับความบรรเทาดด้วยกรันกรับเรา เมมมื่อพระ
เยซสเจด้าจะปรากฏองคร์จากสวรรคร์ พรด้อมกรับหมสสู่ทสตสวรรคร์ผสด้มบีฤทธลิธิ์ของพระองคร์ ในเปลวเพลลิงจะลงโทษสนองคน
เหลสู่านรันี้นทบีมื่ไมสู่รสด้จรักพระเจด้า และแกสู่คนทบีมื่ไมสู่เชมมื่อฟฝังขสู่าวประเสรลิฐของพระเยซสครลิสตร์องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเราคน
เหลสู่านรันี้นจะไดด้รรับโทษอรันเปป็นความพลินาศนลิรรันดรร์ พด้นไปจากพระพรักตรร์องคร์พระผสด้เปป็นเจด้า และจากสงสู่าราศบีแหสู่ง
พระอานสุภาพของพระองคร์ ในวรันนรันี้น เมนที่อพระองคต์จะเสดพ็จมาเพนที่อรอับเกมียรตอิในพวกวอิสตทธอิชนของพระองคต์ และ
เพมมื่อใหด้เปป็นทบีมื่อรัศจรรยร์ใจแกสู่คนทรันี้งปวงทบีมื่เชมมื่อ (เพราะทสู่านกก็ไดด้เชมมื่อคนาพยานของเรา)” (2 ธส. 1:7-10)

เราตด้องไมสู่สรับสนสองระยะนรันี้นของการเสดก็จมาครรันี้งทบีมื่สอง: ระยะแรกนอัขึ้น พระเยซสจะเสดก็จมาในการรรับ
ขศึนี้นไปนรันี้นเพมมื่อมารอับเหลสู่าวลิสสุทธลิชนของพระองคร์ และผสด้เชมมื่อทสุกคนจะถสกรรับขศึนี้นไปในหมสสู่เมฆเพมมื่อพบกรับพระองคร์ใน
ฟฟ้าอากาศ จากนอัขึ้นพระองคร์จะเสดก็จมากทบเหลง่าวอิสตทธอิชนของพระองคต์เพมมื่อครอบครองบนแผสู่นดลินโลกนบีนี้เปป็นเวลา
หนศึมื่งพรันปปี ความหวอังของครอิสตจอักรคนอการรทบขขทั้นไปนททั้น-เวลานรันี้นเมมมื่อเราจะถสกรรับขศึนี้นไปพบกรับพระเยซส การเสดก็จ
กลรับมาของพระองคร์ “เหมมอนอยสู่างทบีมื่” พระองคร์ไดด้เสดก็จขศึนี้นไปนรันี้นจะเปป็นการเสดก็จมาของพระองคร์มาสสสู่ชนชาตลิ
อลิสราเอล ในวรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนรันี้นเมมมื่อพระองคร์จะยมนบนภสเขามะกอกเทศนอกกรสุงเยรสซาเลก็ม:



“ในวรันนรันี้นพระบาทของพระองคร์จะยมนอยสสู่ทบีมื่ภสเขามะกอกเทศ ซศึมื่งอยสสู่หนด้าเมมองเยรสซาเลก็มดด้านตะวรันออก 
และภสเขามะกอกเทศนรันี้นจะแยกออกตรงกลางจากทลิศตะวรันออกไปทลิศตะวรันตก โดยมบีหสุบเขากวด้างมากครัมื่นอยสสู่ 
ภสเขาครศึมื่งหนศึมื่งจศึงจะถอยไปทางเหนมอ และอบีกครศึมื่งหนศึมื่งจะถอยไปทางใตด้” (ศคย. 14:4)

การรรับขศึนี้นไปของครลิสตจรักร (กสู่อนพระเยซสเสดก็จมาอยสู่างปรากฏแกสู่ตาและในการสนาแดงใหด้ประจรักษร์
แบบเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีแกสู่ชนชาตลิอลิสราเอล) ถสกเปปิดเผยใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 เปาโลเขบียนถศึงผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นใน
เมมองเธสะโลนลิกาวสู่า “ขด้าพเจด้าไมสู่อยากใหด้ทสู่านไมสู่ทราบถศึงเรมมื่องคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ลสู่วงหลรับไปแลด้ว เพมมื่อทสู่านจะไมสู่เปป็น
ทสุกขร์โศกเศรด้าอยสู่างคนอมมื่นๆทบีมื่ไมสู่มบีความหวรัง เพราะถด้าเราเชมมื่อวสู่าพระเยซสทรงสลินี้นพระชนมร์ และทรงคมนพระชนมร์
แลด้ว เชสู่นเดบียวกรันบรรดาคนทมีที่ลง่วงหลอับไปในพระเยซทูนอัขึ้น พระเจตุ้าจะทรงนทาคนเหลง่านอัขึ้นมากอับพระองคต์ดตุ้วย ในขด้อ
นบีนี้เราขอบอกใหด้ทสู่านทราบตามพระวจนะขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าวสู่า เราผสด้ยรังเปป็นอยสสู่และเหลมออยสสู่จนถศึงองคร์พระผสด้
เปป็นเจด้าเสดก็จมา จะลสู่วงหนด้าไปกสู่อนคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ลสู่วงหลรับไปแลด้วกก็หามลิไดด้ ดด้วยวสู่าองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเองจะเสดก็จ
มาจากสวรรคร์ ดด้วยเสบียงกสสู่กด้อง ดด้วยสนาเนบียงของเทพบดบี และดด้วยเสบียงแตรของพระเจด้า และคนทอัขึ้งปวงทมีที่ตาย
แลตุ้วในพระครอิสตต์จะเปป็นขขขึ้นมากง่อน หลอังจากนอัขึ้นเราทอัขึ้งหลายซขที่งยอังเปป็นอยทูง่และเหลนออยทูง่ จะถทูกรอับขขขึ้นไปในเมฆ
พรตุ้อมกอับคนเหลง่านอัขึ้น เพนที่อจะไดตุ้พบองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าในฟฟ้าอากาศ อยง่างนอัขึ้นแหละเรากพ็จะอยทูง่กอับองคต์พระผทูตุ้เปป็น
เจตุ้าเปป็นนอิตยต์ เหตสุฉะนรันี้นจงปลอบใจกรันและกรันดด้วยถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้เถลิด”

การสรับสนการรรับขศึนี้นไปของครลิสตจรักรกรับเวลานรันี้นเมมมื่อพระเยซสจะทรงถสกเปปิดเผยแกสู่ชนชาตลิอลิสราเอลกก็
คงจะสรด้างความเสบียหายรด้ายแรง หากกลสู่าวแบบเบาะๆแลด้ว (กรสุณาอสู่านเศคารลิยาหร์ 12:10; 13:6; และ 14:4 
อบีกครรันี้ง) มบีขด้อพระคนาอมมื่นๆอบีกหลายตอนซศึมื่งพรรณนาถศึงอาณาจรักรอรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนรันี้นบนแผสู่นดลินโลก เวลานรันี้น
เมมมื่อพระเยซสจะทรงครอบครองจากพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิดและครลิสตจรักรจะครอบครองกรับพระองคร์ (เหมมอนกรับทบีมื่ไดด้
เสนอแนะไปกสู่อนหนด้านบีนี้แลด้ว การศศึกษาบททบีมื่สลิบเอก็ดของหนรังสมออลิสยาหร์จะมบีประโยชนร์ในการเชมมื่อมโยงกรับการ
ครอบครองยสุคพรันปปีของพระครลิสตร์)

สาวกเหลล่านอันี้นรอคอยวอันเพด็นเทคอสตม์
ขด้อ 12: “แลตุ้วออัครททูตจขงลงจากภทูเขามะกอกเทศ ซขที่งอยทูง่ใกลตุ้กรตงเยรทูซาเลพ็มระยะทางเทง่ากอับระยะทมีที่

อนตญาตใหตุ้คนเดอินในวอันสะบาโต กลอับไปกรตงเยรทูซาเลพ็ม”
ลสกา 24:52 บอกเราวสู่าสาวกเหลสู่านรันี้นนมอัสการพระเยซสกสู่อนทบีมื่พวกเขากลรับไปยรังกรสุงเยรสซาเลก็ม: “เขาทรันี้ง

หลายจศึงนมรัสการพระองคร์ แลตุ้วกลอับไปยอังกรตงเยรทูซาเลพ็ม มมีความยอินดมีเปป็นออันมาก!”
“แลตุ้วออัครททูตจขงลงจากภทูเขามะกอกเทศ ...กลอับไปกรตงเยรทูซาเลพ็ม” พระเยซสเจด้าเสดก็จขศึนี้นไปจากดด้านทลิศ

ตะวรันออกของภสเขามะกอกเทศ ใกลด้กรับเมมองเลก็กๆทบีมื่ชมมื่อวสู่าเบธานบี: “พระองคร์จศึงพาเขาออกไปถขงหมทูง่บตุ้านเบธานมี 
แลด้วทรงยกพระหรัตถร์ อวยพรเขา ตสู่อมาเมมมื่อทรงอวยพรอยสสู่นรันี้น พระองคร์จศึงไปจากเขา แลด้วทรงถสกรรับขศึนี้นไปสสสู่
สวรรคร์” (ลสกา 24:50,51)

สถานทบีมื่แหสู่งนบีนี้อยสสู่ใน “ระยะทางเทง่ากอับระยะทมีที่อนตญาตใหตุ้คนเดอินในวอันสะบาโต” จากกรสุงเยรสซาเลก็ม 
พระราชบรัญญรัตลิของพวกยลิวเรบียกรด้องใหด้คนๆหนศึมื่งเดลินทางแคง่สองพอันกตุ้าว (เจก็ดเฟอรร์ลองครศึมื่ง) ในวรันสะบาโต นบีมื่ไมสู่
ถศึงหนศึมื่งไมลร์เทสู่าทบีมื่เราวรัดระยะทาง นบีมื่ไมสู่ไดด้ถสกกนาหนดตายตรัวโดยพระราชบรัญญรัตลิของโมเสส แตสู่เหลง่าอาจารยต์ยอิว



ประกาศวสู่ามรันเปป็นการผลิดพระราชบรัญญรัตลิทบีมื่จะเดลินทางเกลินสองพรันกด้าวในวรันสะบาโต พวกเขามาถศึงทบีมื่ระยะทาง
เทสู่านบีนี้ผสู่านทางประเพณบี เพราะวสู่าเมมมื่อคนอลิสราเอลเดลินทางออกมาจากการเปป็นทาสคนอบียลิปตร์ ไมสู่มบีสสู่วนใดของ
คสู่ายของพวกเขาเลยทบีมื่เกลินกวสู่าสองพรันกด้าวจากพลรับพลา พวกเขาไดด้รรับอนสุญาตใหด้เดลินทางระยะทางเทสู่านรันี้นเพมมื่อ
นมรัสการ ดรังนรันี้น “ระยะทางทบีมื่อนสุญาตใหด้คนเดลินในวรันสะบาโต” จศึงไมสู่เกลินสองพรันกด้าว นอกจากนบีนี้ ตามทบีมื่กรันดาร
วลิถบี 35:5 กลสู่าวไวด้ นบีมื่คมอขอบเขตชนบทของเมมองตสู่างๆของคนเลวบี

ภสเขามะกอกเทศอยสสู่ใกลด้กรสุงเยรสซาเลก็ม แตสู่ในฝฝัปี่งทลิศตะวรันออกแถบชนบทเปป็นระยะทางมากพอสมควร
ไดด้ชมมื่อวสู่าเปป็นเขตแดนของเบธานบี และพระเยซสเสดก็จขศึนี้นไปสสสู่สวรรคร์จากฝฝัปี่งทลิศตะวรันออกของภสเขาลสกนบีนี้-ประมาณ
สองพรันกด้าวจากบรลิเวณพระวลิหารในกรสุงเยรสซาเลก็ม

ขด้อ 13: “เมนที่อเขตุ้ากรตงแลตุ้วเขาเหลง่านอัขึ้นจขงขขขึ้นไปยอังหตุ้องชอัขึ้นบน ซขที่งมมีทอัขึ้งเปโตร ยากอบ ยอหต์นกอับออันดรทูวต์ 
ฟฟีลอิปกอับโธมอัส บารโธโลมอิวกอับมอัทธอิว ยากอบบตตรชายออัลเฟออัส ซมีโมนเศโลเท กอับยทูดาสนตุ้องชายของยากอบ พอัก
อยทูง่นอัขึ้น”

มบี “หด้องชรันี้นบน” อยสสู่ในบด้านเกมอบทสุกหลรังในกรสุงเยรสซาเลก็ม โดยเฉพาะอยสู่างยลิมื่งบด้านของเหลสู่าผสด้นนาชาวยลิว
มรันเปป็นหด้องขนาดใหญสู่ ซศึมื่งถสกกนาหนดใหด้เปป็นหด้องชรันี้นบน และมรันถสกใชด้สนาหรรับการเฝฟ้าเดบีมื่ยวและการอธลิษฐาน มรัน
ยรังเปป็นสถานทบีมื่ทบีมื่พวกคนตายถสกวางศพไวด้กสู่อนการฝฝังดด้วย ยกตรัวอยสู่างเชสู่น ในกลิจการ 9:36,37 เราอสู่านเกบีมื่ยวกรับ
โดรครัส หญลิงคนหนศึมื่งทบีมื่ “เคยกระทนาการอรันเปป็นคสุณประโยชนร์และใหด้ทานมากมาย ตสู่อมาระหวสู่างนรันี้นหญลิงคนนบีนี้กก็
ปฝ่วยลงจนถศึงแกสู่ความตาย เขาจศึงอาบนนี้นาศพวางไวด้ในหตุ้องชอัขึ้นบน”

ในกลิจการ  20:7,8 เราอสู่านตอนทบีมื่เปาโลเทศนา “ในวรันตด้นสรัปดาหร์เมมมื่อพวกสาวกประชสุมกรันทนาพลิธบีหรัก
ขนมปฝัง ... ทสู่านไดด้กลสู่าวยมดยาวไปจนเทบีมื่ยงคมน มมีตะเกมียงหลายดวงในหตุ้องชอัขึ้นบนทมีที่เขาประชสุมกรันนรันี้น”

ลสกา 24:53 บอกเราวสู่าหลรังจากทบีมื่พวกสาวกกลรับไปยรังกรสุงเยรสซาเลก็มจากภสเขามะกอกเทศทบีมื่พวกเขาไดด้
เหก็นการลอยขศึนี้นสสสู่สวรรคร์ของพระเยซสแลด้ว พวกเขากก็ “อยสสู่ในพระวลิหารทสุกวรัน สรรเสรลิญและเทลิดทสนพระเจด้า” แตสู่
ไมสู่มบีหลรักฐานวสู่า “หด้องชรันี้นบน” นรันี้นทบีมื่ถสกกลสู่าวถศึงในขด้อทบีมื่เราศศึกษาอยสสู่นบีนี้อยสสู่ในพระวลิหาร

หด้องนบีนี้ (ซศึมื่งนสู่าจะเปป็นหด้องชรันี้นบนทบีมื่ถสกใชด้โดยองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและเหลสู่าสาวกของพระองคร์สนาหรรับการ
กลินเลบีนี้ยงปฝัสกา) ถสกกลสู่าวถศึงวสู่าเปป็น “ทมีที่พอัก” ของเปโตร ยากอบ ยอหร์น และสาวกคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอ “การพรัก” นบีนี้
เปป็นการเขด้าอยสสู่เพบียงชรัมื่วคราวและไมสู่ไดด้หมายความวสู่ามรันเปป็นบด้านหลรังทบีมื่พวกเขาอาศอัยอยทูง่ นบีมื่คมอสถานทบีมื่ทบีมื่พวกเขา
รอคอยอยสสู่จนกวสู่าการเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ตามทบีมื่พระเยซสเจด้าทรงสรัญญาไวด้กสู่อนการลอยขศึนี้นสสสู่
สวรรคร์ของพระองคร์

ขด้อ 14: “พวกเขารง่วมใจกอันอธอิษฐานอตุ้อนวอนตง่อเนนที่องพรตุ้อมกอับพวกผทูตุ้หญอิง และมารมียต์มารดาของพระ
เยซทูและพวกนตุ้องชายของพระองคต์ดตุ้วย”

ความคลิดและจลิตใจของครลิสเตบียนยสุคตด้นเหลสู่านบีนี้จดจสู่ออยสสู่ทบีมื่การใครสู่ครวญและความสนใจทรันี้งหมดของ
พวกเขาพสุสู่งตรงไปทบีมื่พระเจด้าในการอธลิษฐาน กลิจธสุระเดบียวสนาหรรับชรัมื่วโมงนรันี้นคมอการอธลิษฐานและการเฝฟ้าเดบีมื่ยว การ
นมรัสการทบีมื่มสุสู่งตรงไปทบีมื่พระเจด้าและพระเยซสครลิสตร์องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของพวกเขา



ในกลิจการ 6:4 ทบีมื่ผสด้ชสู่วยศลิษยาภลิบาลพวกแรกถสกเลมอก อรัครทสตสลิบสองคนนรันี้นกลสู่าววสู่า “ฝฝ่ายพวกเราจะ
ขะมอักเขมตุ้นอธอิษฐานและสรัมื่งสอนพระวจนะเสมอไป”

ในโรม 12:12 เปาโลประกาศวสู่าเราควร “ชมมื่นชมยลินดบีในความหวรัง จงอดทนตสู่อความยากลนาบาก จง
ขะมอักเขมตุ้นอธอิษฐาน”

ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:17 เปาโลเตมอนสตลิผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นวสู่า “จงอธอิษฐานอยง่างสมที่ทาเสมอ”
ใน โคโลสบี 4:2 เขาสอนวสู่า “จงขะมอักเขมตุ้นในการอธอิษฐาน จงเฝฟ้าระวรังอยสสู่ในการนรันี้นดด้วยขอบพระคสุณ”
ขด้อพระคนาเหลสู่านบีนี้พรรณนาถศึงทรัศนคตลิของสาวกเหลสู่านรันี้นในหด้องชรันี้นบนตลอดสลิบวรันนรันี้นแหสู่งการรอคอย

การเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พวกเขา “รง่วมใจกอัน” อธลิษฐาน พวกเขามบีความคลิดอยสู่างเดบียวกรัน ไมสู่มบี
ความแตกแยกในกลสุสู่มนบีนี้ พวกเขาเหก็นพด้องตรงกรันในทสุกสลิมื่งและมบีความเปป็นนนี้นาหนศึมื่งใจเดบียวกรันทบีมื่สมบสรณร์แบบ นบีมื่คมอ
จลิตวลิญญาณซศึมื่งควรมบีอยสสู่ในพระนลิเวศของพระเจด้าในการประชสุมนมรัสการและการประชสุมอธลิษฐานทสุกครรันี้งวรันนบีนี้ แตสู่
นสู่าเศรด้าทบีมื่ตด้องกลสู่าววสู่า ทบีมื่เปป็นแบบนรันี้นมรันหายากจรลิงๆ!

ในใจและความคลิดของสาวกเหลสู่านรันี้น มบีวรัตถสุประสงคร์เพบียงหนศึมื่งเดบียวเทสู่านรันี้น: ทมีที่จะสอัตยต์ซนที่อตง่อคทาสอัที่งเหลง่า
นอัขึ้นทมีที่พระเยซทูไดตุ้ประทานแกง่พวกเขา ทบีมื่จะอยสสู่ในสถานทบีมื่ทบีมื่ถสกตด้อง ในจลิตวลิญญาณทบีมื่ถสกตด้องและทรัศนคตลิทบีมื่ถสกตด้อง 
ณ ชรัมื่วขณะนรันี้นเมมมื่อพระสรัญญาเรมมื่องการเสดก็จมาของพระวลิญญาณจะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิง พวกเขา “รง่วมใจกอัน
อธอิษฐานอตุ้อนวอน” ตสู่อเนมมื่อง โดยสสู่งคนาทสลขอตสู่างๆขศึนี้นไปสสสู่พระเจด้าเพมมื่อขอพระพรเหลสู่านรันี้นทบีมื่พระองคร์กนาลรังจะเท
ออกมาบนพวกเขา (ผมไมสู่สงสรัยเลยวสู่าพวกเขากนาลรังสสู่งคนาทสลขอตสู่างๆขศึนี้นไปเกบีมื่ยวกรับวรันเหลสู่านรันี้นทบีมื่จะมาถศึงดด้วย 
เพราะแนสู่นอนวสู่าพวกเขาไมสู่รสด้วสู่าจะเกลิดอะไรขศึนี้นกรับพวกเขาในวรันเหลสู่านรันี้น)

“พวกผทูตุ้หญอิง” ทบีมื่ถสกกลสู่าวถศึงในทบีมื่นบีนี้แนสู่นอนวสู่าเปป็นหญลิงเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ตลิดตามพระเยซสมาจากแควด้นกาลลิลบี 
เราอสู่านเกบีมื่ยวกรับหญลิงเหลสู่านบีนี้ในลสกา 8:2,3-มารมียต์ชาวมอักดาลา โยออันนาภรรยาของคสซา ซทูซอันนา “และผสด้หญลิง
อมมื่นๆหลายคนทบีมื่เคยปรนนลิบรัตลิพระองคร์ดด้วยการถวายสลิมื่งของของเขา” ขณะทบีมื่พระองคร์เสดก็จไปทรัมื่วเมมองและ
หมสสู่บด้านเหลสู่านรันี้นในแควด้นกาลลิลบี

เราอสู่านเกบีมื่ยวกรับหญลิงเหลสู่านบีนี้อบีกครรันี้งในลสกา 23:49 และ 55 ตอนการตรศึงกางเขน: “คนทรันี้งปวงทบีมื่รสด้จรัก
พระองคร์และพวกผทูตุ้หญอิงซขที่งไดตุ้ตามพระองคต์มาจากกาลอิลมี กพ็ยนนอยทูง่แตง่ไกล มองดสเหตสุการณร์เหลสู่านบีนี้...ฝฝ่ายพวกผทูตุ้
หญอิงทมีที่ตามพระองคต์มาจากแควตุ้นกาลอิลมีกก็ตามไปและไดด้เหก็นอสุโมงคร์ ทรันี้งไดด้เหก็นเขาวางพระศพของพระองคร์ไวด้
อยสู่างไรดด้วย”

พวกนางถสกกลสู่าวถศึงอบีกครรันี้งในลสกา 24:10 และในมรัทธลิว 27:55,56 เราอสู่านวสู่า “ทบีมื่นรัมื่นมบีหญลิงหลายคนทมีที่
ไดตุ้ตอิดตามพระเยซทูจากแควตุ้นกาลอิลมีเพมมื่อปรนนลิบรัตลิพระองคร์ มองดสอยสสู่แตสู่ไกล ในพวกนรันี้นมบีมารบียร์ชาวมรักดาลา มารบียร์
มารดาของยากอบและโยเสส และมารดาของบสุตรเศเบดบี”

หญลิงเหลสู่านบีนี้-พรด้อมกรับคนอมมื่นๆทบีมื่ชมมื่อของพวกนางไมสู่ถสกกลสู่าวถศึง-อยสสู่ดด้วยในหด้องชรันี้นบนวรันนรันี้น และ “มา
รมียต์มารดาของพระเยซทู” กก็อยสสู่ทบีมื่นรัมื่น นบีมื่เปป็นครรันี้งสสุดทด้ายทบีมื่พระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาใหมสู่กลสู่าวถศึงมารดาของพระ
เยซส มรันมบีนรัยสนาครัญมากทบีมื่สสุดตรงทบีมื่วสู่านางอยสสู่ทสู่ามกลางคนกลสุสู่มนรันี้นทบีมื่รออยสสู่ในหด้องชรันี้นบนเพมมื่อรรับการเสดก็จมาของ
พระวลิญญาณ มบีคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ยกยสู่องนางมารบียร์มากเหลมอเกลินในศาสนาของพวกเขา แตสู่จากขด้อพระครัมภบีรร์ไมสู่กบีมื่ขด้อ



ทบีมื่เราพบเกบีมื่ยวกรับนางในพระวจนะของพระเจด้า เราทราบวสู่านางเปป็นเพบียงคนบาปคนหนศึมื่งทบีมื่รอดโดยพระคสุณ เชสู่น
เดบียวกรับผสด้หญลิงคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอทสุกคนทบีมื่นรัมื่น นางรออยสสู่ในหด้องชรันี้นบนนรันี้นพรด้อมกรับคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอ และนางไมสู่มบี
ฤทธลิธิ์เดชมากไปกวสู่าพวกเขาเลย

มารบียร์ไดด้รรับเกบียรตลิอยสู่างสสงจากพระเจด้าตรงทบีมื่วสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงปกเธอและเธอไดด้คลอดพระ
บสุตรทบีมื่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า แตสู่สสู่วนเรมมื่องการอธลิษฐานวลิงวอนเผมมื่อเรานรันี้น คมอการอด้อนวอนตสู่อพระเจด้า
เพมมื่อพวกเรา ไมท่มอีขด้อพระคทมภอีรตใดเลยทบีมื่สนรับสนสุนหลรักคนาสอนแบบนรันี้น-และผสด้ใดทบีมื่แสวงหาทบีมื่จะไปถศึงพระเจด้าผสู่าน
ทางนางมารมียต์กก็จะผลิดหวรังอยสู่างนสู่าเศรด้า! มบีคนกลางแตท่ผซูด้เดอียวระหวสู่างพระเจด้ากรับมนสุษยร์ “พระเยซทูครอิสตต์ผทูตุ้ทรง
สภาพเปป็นมนตษยต์” (1 ทธ. 2:5) นางมารบียร์ไมสู่มบีความเหนมอกวสู่าทสู่ามกลางผสด้หญลิง-หรมอผสด้ชาย-คนอมมื่นๆเลย 

ใชสู่แลด้วครรับ มารบียร์หญลิงพรหมจารบีไดด้รรับเลมอกโดยพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ใหด้เปป็นภาชนะทบีมื่ไดด้รรับพระพร
ซศึมื่งผสู่านทางเธอพระองคร์จะทรงสสู่งพระบสุตรของพระองคร์เขด้ามาในโลกในรสู่างกายมนสุษยร์-แตสู่ตามทบีมื่ขด้อพระครัมภบีรร์
ตสู่างๆไดด้เขบียนไวด้ ภาชนะทบีมื่ไดด้รรับพระพรเดบียวกรันนบีนี้ไดตุ้รอคอยรง่วมกอับผทูตุ้หญอิงคนอนที่นๆทมีที่เหลนอและพวกสาวกในหด้อง
ชรันี้นบนนรันี้นเพมมื่อรรับการเทออกของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และเมมมื่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงถสกเทออกแลด้ว นางมา
รบียร์กก็ไดด้รรับบรัพตลิศมาโดยพระวอิญญาณนอัขึ้นเขด้าในพระกายของพระครลิสตร์ โดยพระคสุณของพระเจด้านางไดด้กลายเปป็น
สมาชลิกคนหนศึมื่งของครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ เหมมอนกรับสาวกเหลสู่านรันี้นและทสุกคนทบีมื่อยสสู่ในหด้องชรันี้นบนนรันี้นในวรัน
เพก็นเทคอสตร์! นางมารบียร์ทนาผลิดพลาดไดด้ เปป็นคนบาปคนหนศึมื่งทบีมื่รอดโดยพระคสุณเหมมอนกรับคนอมมื่นๆทบีมื่รอคอยพรด้อม
กรับนาง และผมอยากจะยนี้นาอบีกทบีวสู่าไมสู่มบีเลยสรักครรันี้งทบีมื่นางถสกกลสู่าวถศึงในแงสู่ใดเลยหลรังจากบทแรกนบีนี้ของหนรังสมอ
กลิจการ จดหมายฝากเหลสู่านรันี้นไมสู่บรันทศึกชมมื่อของนางเลยสรักครรันี้ง

ผมเชมมื่อวสู่า “พวกนตุ้องชาย” ขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทบีมื่ถสกกลสู่าวถศึงตรงนบีนี้คมอพวกนด้องชายคนเดบียวกรันกรับทบีมื่
พรด้อมกรับนางมารบียร์มารดาของพระองคร์ ไดด้พยายามทบีมื่จะแทรกแซงงานรรับใชด้ขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าในมาระโกบท
ทบีมื่ 3 ขณะทบีมื่พระเยซสทรงปรนนลิบรัตลิปวงชนอยสสู่ ฝสงชนกก็เบบียดเสบียดรอบตรัวพระองคร์จนไมสู่มบีเวลาทบีมื่จะรรับประทาน
อาหาร และพระคนาขด้อนรันี้นกก็บอกเราวสู่า “เมมมื่อญาตลิมลิตรของพระองคร์ไดด้ยลินเหตสุการณร์นรันี้น เขากก็ออกไปเพมมื่อจะจรับ
พระองคร์ไวด้ ดด้วยเขาวสู่า “พระองคร์วลิกลจรลิตแลด้ว”...”

“เวลานรันี้นมารดาและพวกนตุ้องชายของพระองคต์มายมนอยสสู่ขด้างนอก แลด้วใชด้คนเขด้าไปทสลเรบียกพระองคร์ 
และประชาชนกก็นรัมื่งอยสสู่รอบพระองคร์ เขาจศึงทสลพระองคร์วสู่า “ดสเถลิด มารดาและพวกนตุ้องชายของพระองคต์มาหา
พระองคร์คอยอยสสู่ขด้างนอก” พระองคร์ตรรัสตอบเขาวสู่า “ใครเปป็นมารดาของเรา และใครเปป็นพบีมื่นด้องของเรา” 
พระองคร์ทอดพระเนตรคนทบีมื่นรัมื่งลด้อมรอบพระองคร์นรันี้นแลด้วตรรัสวสู่า “ดสเถลิด นบีมื่เปป็นมารดาและพบีมื่นด้องของเรา ผทูตุ้ใดจะ
กระททาตามพระทอัยพระเจตุ้า ผทูตุ้นอัขึ้นแหละเปป็นพมีที่นตุ้องชายหญอิงและมารดาของเรา” (มาระโก 3:21,31-35)

ในยอหร์น 7:5 เราถสกบอกวสู่า “แมตุ้พวกนตุ้องๆของพระองคต์กพ็มริไดด้เชชชื่อในพระองคต์”-แตสู่ทบีมื่ไหนสรักแหสู่ง
ระหวสู่างเวลานรันี้นกรับเวลาในขด้อพระคนาตอนทบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่นบีนี้ พวกเขาไดด้กลรับใจและเชมมื่อในพระองคร์ เพราะวสู่า
พวกเขาอยสสู่ในหด้องชรันี้นบนนบีนี้กรับผสด้เชมมื่อคนอมมื่นๆ โดยรอคอยการเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

คงจะดบีหากเราไดด้รสด้ความรสด้สศึกของสาวกเหลสู่านบีนี้ตอนทบีมื่พวกเขาละจากสถานทบีมื่อรันเปปีปี่ยมสสุขนรันี้นทบีมื่พระเยซส
เจด้าทรงลอยขศึนี้นไปพรด้อมกรับพระกายกลรับไปหาพระบลิดา มรันคงนสู่าสนใจเปป็นทบีมื่สสุดทบีมื่ไดด้รสด้บทสนทนาของพวกเขา



ขณะทบีมื่พวกเขาเดลินทางสองพรันกด้าวนรันี้นกลรับไปยรังกรสุงเยรสซาเลก็ม แตสู่สลิมื่งสนาครัญกก็คมอวสู่าพวกเขาเชมมื่อฟฝังตสู่อพระบรัญชา
ของพระเยซส พวกเขาทนาสลิมื่งทบีมื่พระองคร์ทรงสรัมื่งพวกเขาไวด้จรลิงๆ และไปยรังหด้องชรันี้นบนนรันี้นทรันทบีเพมมื่อรอคอยการเสดก็จ
มาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

นบีมื่คมอกลสุสู่มคนทบีมื่มบีเอกลรักษณร์ ไมสู่เคยมบีการชสุมนสุมแบบนบีนี้อบีกเลย และจะไมง่มมีการชสุมนสุมแบบนบีนี้อบีกเลย ผสด้เชมมื่อ
เหลสู่านบีนี้ยรังไมสู่ใชสู่ครอิสตจอักร เพราะวสู่าครลิสตจรักรยรังไมสู่ไดด้ถมอกนาเนลิดขศึนี้นจนกระทอัที่งวรันเพก็นเทคอสตร์ จนกวสู่าการเสดก็จ
มาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทบีมื่คนกลสุสู่มนบีนี้กนาลรังรอคอยอยสสู่ ไมสู่มบีการชสุมนสุมใดของผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายในยสุคพระคสุณนบีนี้จะ
เทบียบไดด้กรับการชสุมนสุมกรันของสาวกเหลสู่านรันี้นในหด้องชรันี้นบนนรันี้นกสู่อนวรันเพก็นเทคอสตร์

มรันไมสู่ถสกตด้องตามพระครัมภบีรร์สนาหรรับผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายวรันนบีนี้ทบีมื่จะอธลิษฐานขอการเทออกของพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ เพราะวสู่าพระองคร์ทรงถทูกเทออกลงบนผสด้เชมมื่อทรันี้งปวงแลด้ว ผสด้คนทรันี้งหลายทบีมื่กนาลรังอธลิษฐานขอและคาดหวรัง
การเกลิดขศึนี้นซนี้นาของวรันเพก็นเทคอสตร์จะผลิดหวรัง เพราะวสู่าวอันเพพ็นเทคอสตต์จะไมง่เกอิดขขขึ้นซขึ้ทาอมีกเลยเชสู่นเดบียวกรับทบีมื่วรัน
แหสู่งการตรขงกางเขนของพระครอิสตต์จะไมสู่เกลิดขศึนี้นซนี้นาอบีก! พระเยซสทรงสลินี้นพระชนมร์เพราะบาปของคนทรันี้งโลกแลด้ว
ในชรัมื่ววลินาทบีนรันี้นทบีมื่พระเจด้าทรงกนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้าแลด้ววสู่าพระองคร์ตตุ้องสลินี้นพระชนมร์ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้เสดก็จมา
วรันนรันี้นทบีมื่พระเจด้าทรงกนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้าแลด้ววสู่าพระองคร์ตตุ้องเสดก็จมา และพระองคร์ไดด้เสดก็จมาแลด้วเหมมอนกรับทบีมื่
พระเยซสไดด้ทรงประกาศไวด้วสู่าพระองคร์จะเสดก็จมา

ขด้อ 15 และ 16: “คราวนอัขึ้นเปโตรจขงไดตุ้ยนนขขขึ้นทง่ามกลางเหลง่าสาวก (ทมีที่ประชตมกอันอยทูง่นอัขึ้นมมีรวมทอัขึ้งสอิขึ้น
ประมาณรตุ้อยยมีที่สอิบชนที่อ) และกลง่าววง่า “ทง่านพมีที่นตุ้องทอัขึ้งหลาย จทาเปป็นจะตตุ้องสทาเรพ็จตามพระคอัมภมีรต์ ซขที่งพระวอิญญาณ
บรอิสตทธอิธิ์ไดตุ้ตรอัสไวตุ้โดยโอษฐต์ของดาวอิด ดตุ้วยเรนที่องยทูดาส ซขที่งเปป็นผทูตุ้นทาทางคนทมีที่ไปจอับพระเยซทู”

เราถสกบอกในทบีมื่นบีนี้ถศึงจนานวนผสด้เชมมื่อทบีมื่มารวมตรัวกรันในหด้องชรันี้นบนนรันี้นเพมมื่อรอคอยการเสดก็จมาของพระ
วลิญญาณ บางคนอาจถามวสู่า “ถด้าพบีมื่นด้องมากกวสู่าหด้ารด้อยคนเหก็นพระเยซสในคราวเดบียวหลรังจากการฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์ของพระองคร์ เหมมอนกรับทบีมื่เปาโลกลสู่าวใน 1 โครลินธร์ 15:6 แลด้วทนาไมมบีแคสู่หนขที่งรตุ้อยยมีที่สอิบคนในหด้องชรันี้นบน
นรันี้น?” เราตด้องพลิจารณาวสู่าหด้ารด้อยคนนรันี้นนสู่าจะมาจากทรัมื่วแควด้นกาลลิลบี และพวกเขาหลายคนทบีมื่ไดด้เหก็นองคร์พระผสด้
เปป็นเจด้าผสด้ทรงฟฟฟื้นคมนพระชนมร์แลด้วกก็กลรับไปยรังชสุมชนของพวกเขาเองแลด้ว หนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นนสู่าจะมาจาก
บรลิเวณโดยรอบกรสุงเยรสซาเลก็มนรันี้นโดยตรง

“เปโตรจขงไดตุ้ยนนขขขึ้นทง่ามกลางเหลง่าสาวก” และเรลิมื่มพสด มรันเปป็นธรรมเนมียมปฏอิบอัตอิสนาหรรับผสด้พสดทบีมื่จะยนน
ขขขึ้น แตสู่ใครบางคนอาจถามวสู่าทนาไมเปโตรเปป็นคนทบีมื่ยมนขศึนี้น ใครไดด้ใหด้สลิทธลิอนานาจแกง่เขาทบีมื่จะเปป็นผสด้พสดในวาระนรันี้น? 
ประการแรก เราทราบจากการไดด้รสด้จรักกรับเปโตรกสู่อนหนด้านบีนี้วสู่าเขาเปป็นคนทบีมื่หสุนหรันพลรันแลสู่น เปป็นผสด้ทบีมื่รด้อนรนทบีมื่สสุด
ในพวกสาวก และบสู่อยครรันี้งกก็ทนาหนด้าทบีมื่เปป็นผสด้พสดแทนกลสุสู่มสาวกนรันี้น นอกจากนบีนี้แลด้ว เขานสู่าจะเปป็นผสด้ทบีมื่มบีอายสุมาก
ทบีมื่สสุดในคนกลสุสู่มนรันี้น และนบีมื่อาจเปป็นเหตสุผลหนศึมื่งวสู่าทนาไมเขาถศึงทนาหนด้าทบีมื่เปป็นผสด้พสดแทนในโอกาสนบีนี้โดยเฉพาะ 
แนสู่นอนวสู่าเขาเคยเดลินกรับพระเยซส และทราบมากพอๆกรับคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอเกบีมื่ยวกรับเรมมื่องทบีมื่พสดถศึงนบีนี้ มรันคงจะ
สอดคลด้องกรับลรักษณะเฉพาะตรัวของเขาทบีมื่จะยมนขศึนี้นและแนะนนาใหด้ลงมตลิในการเลมอกอรัครทสตคนหนศึมื่งเพมมื่อแทนทบีมื่ยส
ดาสอลิสคารลิโอท



ในทบีมื่นบีนี้เราเหก็นคนกลสุสู่มแรกทบีมื่มารวมตรัวกรันเพมมื่อทบีมื่จะทนาธสุรกรรมหนศึมื่งเกบีมื่ยวกรับครลิสตจรักรซศึมื่งกนาลรังจะถมอ
กนาเนลิดขศึนี้น เวลาทบีมื่จะเลมอกหรมอแตสู่งตรันี้งคนๆหนศึมื่งเพมมื่อรรับตนาแหนสู่งทบีมื่สนาครัญในครลิสตจรักรหรมอทบีมื่ประชสุม การกระทนาดรัง
กลสู่าวควรถสกกระทนาโดยทรันี้งครลิสตจรักร ไมสู่ใชสู่โดยคนๆหนศึมื่ง และไมสู่มบีคณะสงฆร์ใดควรมบีสลิทธลิธิ์ทบีมื่จะแตสู่งตรันี้งผสด้รรับใชด้คน
หนศึมื่งใหด้เปป็นประมสุขของครลิสตจรักร กลิจการ 20:28 บอกเราวสู่าพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ทรงแตสู่งตรันี้งผสด้รรับใชด้ทรันี้งหลายทบีมื่
จะตด้องรรับใชด้ในฐานะผสด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้า: “เพราะฉะนรันี้นทสู่านทรันี้งหลายจงระวรังตรัวใหด้ดบี และจงรรักษาฝสงแกะทบีมื่
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้ทรงตรันี้งทสู่านไวด้ใหด้เปป็นผสด้ดสแล และเพมมื่อจะไดด้บนารสุงเลบีนี้ยงครลิสตจรักรของพระเจด้า ทบีมื่พระองคร์
ทรงไถสู่ดด้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง”

บางคนตรันี้งคนาถามเรมมื่องสลิทธลิอรันชอบธรรมแหสู่งการกระทนาของเปโตรในทบีมื่นบีนี้ มรันมาจากองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า
ไหม? มรันมาจากองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าไหมทบีมื่คนกลสุสู่มนบีนี้เลมอกตรันี้งอรัครทสตคนหนศึมื่งเพมมื่อมาแทนทบีมื่ยสดาส? หรมอมรันเปป็น
ความคลิดของเปโตรเองและเขาทนาตามอนาเภอใจหรมอไมสู่? ผมเชมมื่อเหมมอนกรับบรรดาอาจารยร์สอนพระครัมภบีรร์ทบีมื่โดด
เดสู่นหลายทสู่านวสู่าเปโตรดสู่วนตรัดสลินใจไปเลก็กนด้อยในการกระทนาของเขา-ผมเชมมื่อวสู่าเขาไมสู่ควรใหด้คนาเสนอแนะนบีนี้แกสู่
พวกอรัครทสต ณ เวลานบีนี้ และวสู่าพวกเขาไมสู่ควรเลมอกมรัทธบีอรัสใหด้มาแทนทบีมื่ยสดาส ดสเหมมอนวสู่าเปโตรกนาลรังคลิดในแงสู่
ของอาณาจรักรฝฝ่ายโลกอยสสู่เหมมอนเดลิมและตนาแหนสู่งทบีมื่อรัครทสตสลิบสองคนนรันี้นจะครอบครองในอาณาจรักรนรันี้น-
เพราะองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงบอกพวกเขาแลด้ววสู่า “...ในโลกใหมสู่คราวเมมมื่อบสุตรมนสุษยร์จะนรัมื่งบนพระทบีมื่นรัมื่งแหสู่งสงสู่า
ราศบีของพระองคร์นรันี้น พวกทง่านทมีที่ไดตุ้ตอิดตามเรามาจะไดตุ้นอัที่งบนบอัลลอังกต์สอิบสองทมีที่ พอิพากษาชนออิสราเอลสอิบสอง
ตระกทูล” (มธ. 19:28) อยสู่างไรกก็ตาม อาณาจรักรนรันี้นถทูกเลนที่อนออกไปแลตุ้ว และการเลมอกอรัครทสตคนทบีมื่สลิบสองกก็ไมสู่
จนาเปป็นกสู่อนครลิสตจรักรไดด้ถมอกนาเนลิดขศึนี้น-แตสู่เปโตรไมสู่ไดด้ยอมรรับแนวคลิดนบีนี้เรมมื่องอาณาจรักรทบีมื่ถสกเลมมื่อนออกไป

ผมเหก็นวสู่าพระเจด้าไมสู่ทรงยอมรรับการเลมอกมรัทธบีอรัส เพราะวสู่าชายผสด้นบีนี้ไมสู่เคยถสกกลสู่าวถศึงอบีกเลยในสสู่วนทบีมื่
เหลมอของพระครัมภบีรร์ทรันี้งเลสู่ม ผมเชมมื่อวสู่าเปาโลควรเปป็นผสด้ทบีมื่แทนทบีมื่ยสดาสและกลายเปป็นอรัครทสตคนทบีมื่สลิบสอง พระเจด้า
ทรงเพอิกเฉยการแตสู่งตรันี้งของมนสุษยร์อยสู่างชรัดเจน-และหลรังจากเพก็นเทคอสตร์ เมมมื่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้เสดก็จมา
แลด้ว พระเจด้ากก็ทรงเลมอกคนของพระองคม์เพมมื่อแทนทบีมื่ตนาแหนสู่งทบีมื่ถสกทนาใหด้วสู่างลงโดยยสดาสอลิสคารลิโอทผสด้ทรยศคน
นรันี้น พระองคร์ทรงเรบียกเปาโลใหด้เปป็นอรัครทสตคนหนศึมื่ง-อรัครทสตหนขที่งเดมียว ผสด้ไดด้รรับการทรงเลมอกสนาหรรับงานรรับใชด้ทบีมื่
พลิเศษมากๆ นบีมื่ไมสู่ใชสู่การเลมอกของมนสุษยร์ เหมมอนอยสู่างกรณบีของมรัทธบีอรัส แตสู่มรันเปป็นการทรงเรบียก การมอบหมาย
พรันธกลิจ และการแตสู่งตรันี้งโดยพระเจด้าพระบสุตรโดยตรง-พระครอิสตต์ผทูตุ้ทรงเปป็นขขขึ้นแลตุ้วและทรงรอับสงง่าราศมีแลตุ้ว-
สนาหรรับตนาแหนสู่งอรัครทสต: “เปาโล ผสด้เปป็นออัครททูต (มลิใชสู่มนสุษยร์แตสู่งตรันี้ง หรมอมนสุษยร์เปป็นตรัวแทนแตสู่งตรันี้ง แตสู่พระเยซทู
ครอิสตต์และพระเจตุ้าพระบอิดา ผทูตุ้ไดตุ้ทรงโปรดใหตุ้พระเยซทูเปป็นขขขึ้นมาจากความตายไดด้ทรงแตสู่งตรันี้ง)” (กท. 1:1)

ตนาแหนสู่งอรัครทสตของเปาโลแตกตสู่างอยสู่างสลินี้นเชลิงจากตนาแหนสู่งอรัครทสตของอบีกสลิบเอก็ดคนทบีมื่เหลมอนรันี้น พวก
เขาไดด้รรับการทรงเรบียกโดยพระเยซสเจด้าและถสกแตสู่งตรันี้งโดยพระองคร์ในการเชมมื่อมโยงกรับการรรับใชด้บนโลกนบีนี้ของ
พระองคร์ แตสู่อรัครทสตเปาโลไดด้รรับการทรงเรบียกหลอังจากวรันเกลิดของครลิสตจรักรแลด้ว เขาไดด้รรับขสู่าวสารหนศึมื่งซศึมื่งเขา
เรบียกวสู่า “ขสู่าวประเสรลิฐของขตุ้าพเจตุ้า” (รม. 2:16) และถสกเจลิมตรันี้งใหด้เปป็นออัครททูตมายอังครอิสตจอักร-เจด้าสาวทบีมื่เปป็นคน
ตสู่างชาตลิของพระครลิสตร์ ในโรม 11:13 เขาประกาศวสู่า “แตสู่ขตุ้าพเจตุ้ากลง่าวแกง่พวกทง่านทมีที่เปป็นคนตง่างชาตอิ เพราะ



ขตุ้าพเจตุ้าเปป็นออัครททูตมายอังพวกตง่างชาตอิ ขด้าพเจด้าจศึงยกยสู่องหนด้าทบีมื่ของขด้าพเจด้า” และ 1 ทลิโมธบี 2:7 ประกาศวสู่า
เปาโล “ไดตุ้ถทูกตอัขึ้งไวตุ้เปป็นนอักเทศนต์และเปป็นออัครททูต ... และเปป็นครทูสอนความเชมมื่อและความจรลิงแกง่คนตง่างชาตอิ”

ครลิสตจรักร ขด้อลศึกลรับอยสู่างหนศึมื่งซศึมื่งถสกปปิดซสู่อนไวด้มาตลอดหลายยสุคสมรัยในกาลกสู่อน ไดด้ถสกเปปิดเผยแลด้วแกสู่
อรัครทสตเปาโล:

“เพราะเหตสุนบีนี้ขตุ้าพเจตุ้าเปาโล ผทูตุ้ทมีที่ถทูกจองจทาเพราะเหพ็นแกง่พระเยซทูครอิสตต์เพนที่อทง่านซขที่งเปป็นคนตง่างชาตอิ ถด้า
แมด้ทสู่านทรันี้งหลายไดด้ยลินถศึงพระคสุณของพระเจด้าอรันเปป็นพรันธกลิจ ซศึมื่งทรงโปรดประทานแกสู่ขด้าพเจด้าเพมมื่อทสู่านทรันี้งหลาย
แลด้ว และรสด้วสู่าพระองคต์ไดตุ้ทรงสทาแดงใหตุ้ขตุ้าพเจตุ้ารทูตุ้ขตุ้อลขกลอับ (ตามทบีมื่ขด้าพเจด้าไดด้เขบียนไวด้แลด้วอยสู่างยสู่อๆ และโดยคนา
เหลสู่านรันี้น เมมมื่อทสู่านอสู่านแลด้ว ทสู่านกก็เขด้าใจถศึงความรสด้ของขด้าพเจด้าในเรมมื่องความลศึกลรับของพระครลิสตร์) ซขที่งในสมอัย
กง่อน ไมง่ไดตุ้ทรงโปรดสทาแดงแกง่บตตรทอัขึ้งหลายของมนตษยต์ เหมนอนอยง่างบอัดนมีขึ้ซขที่งทรงโปรดเผยแกง่พวกออัครททูตผทูตุ้
บรอิสตทธอิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณต์ของพระองคต์โดยพระวอิญญาณ คนอวง่าคนตง่างชาตอิจะเปป็นผทูตุ้รอับมรดกรง่วมกอัน 
และเปป็นอวอัยวะของกายออันเดมียวกอัน และมมีสง่วนไดตุ้รอับพระสอัญญาของพระองคต์ในพระครอิสตต์โดยขง่าวประเสรอิฐนอัขึ้น 
ขตุ้าพเจตุ้าไดตุ้รอับการแตง่งตอัขึ้งใหตุ้เปป็นผทูตุ้รอับใชตุ้แหง่งขง่าวประเสรอิฐ ตามพระคสุณซศึมื่งเปป็นของประทานจากพระเจด้า ซศึมื่งทรง
โปรดประทานแกสู่ขด้าพเจด้าโดยการกระทนาแหสู่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์” (อฟ. 3:1-7)

“ทง่านพมีที่นตุ้องทอัขึ้งหลาย...” เปโตรเรลิมื่มตด้นคนาปราศรรัยของตนแกสู่พวกสาวกทบีมื่เหลมอ โดยยกขด้อพระครัมภบีรร์ซศึมื่ง 
“จะตตุ้องสทาเรพ็จ... ซขที่งพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ไดตุ้ตรอัสไวตุ้โดยโอษฐต์ของดาวอิด ดตุ้วยเรนที่องยทูดาส...” (พระครลิสตร์จะตด้อง
สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนรันี้น ทรงถสกทรยศโดยผสด้หนศึมื่งซศึมื่งควรจะเปป็นเพมมื่อนของพระองคร์) นบีมื่เปป็นการอด้างอลิงโดยตรง
ไปยรังเพลงสดสุดบี 41:9: “แมด้วสู่าเพมมื่อนในอกของขด้าพระองคร์ ผสด้ซศึมื่งขด้าพระองคร์ไวด้วางใจ ผสด้ทบีมื่รรับประทานอาหารของขด้า
พระองคร์ไดด้ยกสด้นเทด้าตสู่อขด้าพระองคร์”

ในเพลงสดสุดบี 109:1-8 ดาวลิดกก็พยากรณร์เกบีมื่ยวกรับยสดาสอลิสรารลิโอท: “โอ ขด้าแตสู่พระเจด้า ผสด้ซศึมื่งขด้าพระองคร์
สรรเสรลิญ ขออยสู่าทรงนลิมื่งเสบีย เพราะปากของคนชรัมื่วและปากของคนหลอกลวงอด้าใสสู่ขด้าพระองคร์อยสสู่แลด้ว พวกเขา
ไดด้พสดปรรักปรนาขด้าพระองคร์ดด้วยลลินี้นมสุสา เขาทรันี้งหลายลด้อมขด้าพระองคร์ไวด้ดด้วยถด้อยคนาเกลบียดชรัง และโจมตบีขด้า
พระองคร์อยสู่างไรด้เหตสุ เขาเปป็นพวกปฏลิปฝักษร์ตสู่อขด้าพระองคร์แทนความรรักของขด้าพระองคร์ สสู่วนขด้าพระองคร์ไดด้
อธลิษฐานเทสู่านรันี้น เขาตอบแทนขด้าพระองคร์ดด้วยความชรัมื่วแทนความดบี และความเกลบียดชรังแทนความรรักของขด้า
พระองคร์

“ขอทรงตรันี้งคนชรัมื่วใหด้อยสสู่เหนมอเขาและใหด้ซาตานยมนอยสสู่ทบีมื่มมอขวาของเขา เมมมื่อพลิจารณาคดบี กก็ใหด้เขาปรากฏ
วสู่าเปป็นผสด้กระทนาผลิด และใหด้คนาอธลิษฐานของเขากลายเปป็นความบาป ขอใหตุ้วอันเวลาของเขานตุ้อย ขอใหตุ้อมีกผทูตุ้หนขที่ง
มายขดตทาแหนง่งของเขา”

ในเพลงสดสุดบี 69:20-25 ดาวลิดพยากรณร์วสู่า “การเยาะเยด้ยกระทนาใหด้จลิตใจขด้าพระองคร์ชอกชนี้นา ขด้า
พระองคร์จศึงหมดกนาลรังใจ ขด้าพระองคร์มองหาผสด้สงสาร แตสู่กก็ไมสู่มบี หาผสด้เลด้าโลม แตสู่ขด้าพระองคร์หาไมสู่พบ เขาใหด้ดบีหมบี
แกสู่ขด้าพระองคร์เปป็นอาหาร ใหด้นนี้นาสด้มสายชสแกสู่ขด้าพระองคร์ดมมื่มแกด้กระหาย ขอใหด้สนารรับทบีมื่อยสสู่ตรงหนด้าเขาเองกลาย
เปป็นบสู่วงแรด้ว และสลิมื่งทบีมื่ควรเปป็นสนาหรรับความสสุขสบายของเขาใหด้กลายเปป็นเครมมื่องดรัก ขอใหด้ตาของเขามมดไปเพมมื่อ



เขาจะไดด้มองไมสู่เหก็น และทนาบรันี้นเอวเขาใหด้สรัมื่นสะเทมอนเรมมื่อยไป ขอทรงเทความกรลินี้วลงเหนมอเขา และใหด้ความกรลินี้ว
อรันรด้อนยลิมื่งตามทรันเขา ขอใหตุ้ทมีที่อาศอัยของเขารกรตุ้างและอยง่าใหตุ้ผทูตุ้ใดอาศอัยอยทูง่ในเตพ็นทต์ของเขา”

ขด้อ 17: “เพราะยทูดาสนอัขึ้นไดตุ้นอับเขตุ้าในพวกเรา และไดตุ้รอับสง่วนในภารกอิจนมีขึ้”
จงสรังเกตวสู่ายสดาสถสก “นรับ” เขด้ากรับสลิบสองคนนรันี้น เขาไดด้รรับสสู่วนในการรรับใชด้ของพวกเขา-แตสู่แนสู่นอนวสู่า

นบีมื่ไมสู่ไดด้หมายความวสู่าเขาเปป็นผสด้เชมมื่อทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้ว! ตสู่อมาในอรรถาธลิบายชสุดนบีนี้เราจะอภลิปรายวสู่ายสดาสไดด้รรับ
ความรอดหรมอไมสู่และเขาหลสู่นจากพระคสุณหรมอไมสู่

ขด้อ 18: “ฝฝ่ายผทูตุ้นมีขึ้ไดตุ้เอาบทาเหนพ็จแหง่งการชอัที่วชตุ้าของตนไปซนขึ้อทมีที่ดอิน แลตุ้วกพ็ลตุ้มคะมทาลงแตกกลางตอัวไสตุ้พตง
ทะลอักออกมาหมด”

“ฝฝ่ายผทูตุ้นมีขึ้ (ยสดาส) ไดตุ้...ไปซนขึ้อทมีที่ดอิน” กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง ยสดาสไดตุ้มาซขที่งทสุสู่งผมนหนศึมื่ง-ซศึมื่งไมสู่เพบียงหมายถศึงผสด้
หนศึมื่งทบีมื่ซนขึ้อทสุสู่งผมนหนศึมื่งเทสู่านรันี้น แตสู่หมายถศึงผสด้หนศึมื่งซศึมื่งกลายเปป็นโอกาสของการซมนี้อของอมีกคนหนขที่งดด้วย ทสุสู่งนรันี้นถสกซมนี้อ
โดยพวกปสุโรหลิตใหญสู่ดด้วยเงลินนรันี้นซศึมื่งยสดาสเอามาคมนพวกเขา: 

“เมมมื่อยสดาสผสด้ทรยศพระองคร์เหก็นวสู่าพระองคร์ตด้องปรรับโทษกก็กลรับใจ นนาเงลินสามสลิบเหรบียญนรันี้นมาคมนใหด้แกสู่
พวกปสุโรหลิตใหญสู่และพวกผสด้ใหญสู่ กลสู่าววสู่า “ขด้าพเจด้าไดด้ทนาบาปทบีมื่ไดด้ทรยศโลหลิตอรันบรลิสสุทธลิธิ์” คนเหลสู่านรันี้นจศึงวสู่า
 “การนรันี้นเปป็นธสุระอะไรของเรา เจด้าตด้องรรับธสุระเอาเอง”

“ยสดาสจศึงทลินี้งเงลินนรันี้นไวด้ในพระวลิหารและจากไป แลด้วเขากก็ออกไปผสกคอตาย พวกปตโรหอิตใหญง่จขงเกพ็บเอา
เงอินนอัขึ้นมาแลตุ้ววง่า “เปป็นการผอิดพระราชบอัญญอัตอิทมีที่จะเกพ็บเงอินนอัขึ้นไวตุ้ในคลอังพระวอิหาร เพราะเปป็นคง่าโลหอิต” เขากพ็
ปรขกษากอันและไดตุ้เอาเงอินนอัขึ้นไปซนขึ้อทตง่งชง่างหมตุ้อไวตุ้ สทาหรอับเปป็นทมีที่ฝฟังศพคนตง่างบตุ้านตง่างเมนอง เหตตฉะนอัขึ้น ทตง่งนอัขึ้นจขง
เรมียกวง่า ทตง่งโลหอิต จนถขงทตกวอันนมีขึ้” (มธ. 27:3-8)

พวกปสุโรหลิตใหญสู่ไมสู่อาจเอาเงลินทบีมื่ยสดาสเอามาคมนไปไวด้ในคลรังพระวลิหารไดด้เพราะวสู่ามรันเปป็นเงอินคง่าโลหอิต 
ดรังนรันี้นทรรัพยร์สลินทบีมื่พวกเขาซมนี้อกก็จะถสกมองวสู่าเปป็นทรรัพยร์สลินของคนทรยศผสด้นรันี้น และเงลินทบีมื่ถสกใชด้แบบนรันี้นกก็ถสกเรบียกวสู่า
เปป็น “บทาเหนพ็จแหง่งความชอัที่วชตุ้า” ทรรัพยร์สลินทบีมื่ถสกซมนี้อดด้วยเงลินคสู่าโลหลิตนบีนี้จศึงถสกเปลบีมื่ยนเปป็นทบีมื่ฝฝังศพสาธารณะ และ
ชาวกรสุงเยรสซาเลก็มกก็ยอมรรับมรันเชสู่นนรันี้น

“แลตุ้วกพ็ลตุ้มคะมทาลงแตกกลางตอัวไสตุ้พตงทะลอักออกมาหมด” ชสู่างเปป็นภาพทบีมื่นสู่าสยดสยองจรลิงๆ! ผมเชมมื่อวสู่า
ยสดาสแขวนคอตายในสถานทบีมื่ทบีมื่สสุดทด้ายแลด้วพวกปสุโรหลิตใหญสู่ซมนี้อมาดด้วยเงลินทบีมื่เขารรับมาเปป็นคสู่าในการทรยศพระ
เยซส สถานทบีมื่แหสู่งนบีนี้ถสกมรัทธลิวพสดถศึงวสู่าเปป็น “ทสุสู่งชสู่างหมด้อ” คมอสถานทบีมื่ทบีมื่พวกชสู่างปฝัฟื้นหมด้อไดด้ดลินเหนบียวมาเพมมื่อทนา
ภาชนะดลินทรันี้งหลาย ไมสู่ตด้องสงสรัยเลยวสู่ามรันเปป็นสถานทบีมื่ทบีมื่มบีพมนี้นผลิวขรสุขระ รกรด้างวสู่างเปลสู่า โดยมบีหลินแหลมคมอยสสู่
เตก็มไปหมด มรันไมสู่ไรด้เหตสุผลทบีมื่จะคลิดวสู่ายสดาสรสู่วงลงมาบนหนศึมื่งในหลินเหลสู่านบีนี้เมมมื่อเชมอกขาด และหลินเหลสู่านรันี้นกก็เฉมอน
รสู่างของเขาขาด ดรังนรันี้นเขาจศึง “แตกกลางตอัว” จรลิงๆตามทบีมื่พระคนาขด้อนบีนี้บอกเราในทบีมื่นบีนี้

นบีมื่อาจเปป็นสถานทบีมื่แหสู่งหนศึมื่งทบีมื่ถสกพรรณนาถศึงใน 2 พงศาวดาร 25:12: “คนยสดาหร์จรับเปป็นไดด้หนศึมื่งหมมมื่นคน
และพาเขาไปทบีมื่ยอดหลิน และทอิขึ้งเขาทอัขึ้งหลายลงมาจากยอดหอินนอัขึ้น เขากพ็ตกมาแหลกเปป็นชอิขึ้นๆ!”

ถศึงแมด้มรัทธลิวกลสู่าวถศึงเหตตการณต์หนขที่งเดมียวในการตายของยสดาส พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์โดยปลายปากกา
ของลสกาในขด้อทบีมื่เรากนาลรังศศึกษากรันอยสสู่นบีนี้กก็ทรงใหด้บรันทศึกเรมมื่องราวทบีมื่มบีรายละเอบียดมากกวสู่าเกบีมื่ยวกรับการเสบียชบีวลิตแบบ



สยดสยองของเขา บรันทศึกเรมมื่องราวในทบีมื่นบีนี้กก็สอดคลด้องกรับคนาพยากรณร์ทบีมื่ดาวลิดใหด้ไวด้ในหนรังสมอเพลงสดสุดบีซศึมื่งเปโตรอด้า
งอลิงถศึง

ขด้อ 19: “เหตตการณต์นมีขึ้คนทอัขึ้งปวงทมีที่อยทูง่ในกรตงเยรทูซาเลพ็มกพ็รทูตุ้ เขาจขงเรมียกทมีที่ดอินแปลงนอัขึ้นตามภาษาของเขา
วง่า อาเคลดามา คนอทตง่งโลหอิต”

“...คนทอัขึ้งปวง...กพ็รทูตุ้”-นรัมื่นคมอ มรันเรอิที่มเปป็นทบีมื่ทราบกรัน ขสู่าวเรมมื่องจสุดจบของยสดาสอลิสคารลิโอทไดด้แพรสู่สะพรัด
อยสู่างรวดเรก็ว และเนมมื่องจากเขาเสบียชบีวลิตอยสู่างนสู่าสยดสยองในทสุสู่งซศึมื่งถสกซมนี้อดด้วยเงลินสามสลิบเหรบียญนรันี้น ชมมื่อของทสุสู่ง
นรันี้นจศึงถสกเปลบีมื่ยนจากทตง่งชง่างหมตุ้อเปป็น “ทตง่งโลหอิต” คมอชมมื่อหนศึมื่งทบีมื่เหมาะสมมาก

“เขาจขงเรอียกทมีที่ดอินแปลงนอัขึ้น...” รสปกาลปฝัจจสุบรันทบีมื่ถสกใชด้ในพระคนาขด้อนบีนี้บสู่งบอกวสู่าเรากนาลรังศศึกษาเอกสาร
ตสู่างๆทบีมื่ถสกเขบียนกง่อนการทนาลายกรสุงเยรสซาเลก็มโดยทลิตรัสในปปี ค.ศ. 70 หนรังสมอบรันทศึกเหลสู่านรันี้นคงจะแสดงใหด้เหก็น
วสู่าทสุสู่งนรันี้นทบีมื่ถสกซมนี้อดด้วย “เงลินคสู่าโลหลิต” นรันี้นเดลิมทบีเคยเปป็นทสุสู่งชสู่างหมด้อ และตสู่อมาบรันทศึกนรันี้นไดด้ถสกเปลบีมื่ยนใหด้อสู่านวสู่า
 “ทสุสู่งโลหลิต”

“ตามภาษาของเขา” หมายถศึงภาษาทบีมื่พวกยลิวใชด้พสดกรัน การเพลิมื่มถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้เขด้ามาและคนาอธลิบาย
เรมมื่องชมมื่อ “อาเคลดามา” ชบีนี้ไปยรังขด้อความตอนนบีนี้วสู่าถสกแทรกเขด้ามาโดยลสกาเพมมื่อเปป็นการใหด้ขด้อมสลแกสู่เธโอฟปีลรัส ผสด้ซศึมื่ง
ในตอนนรันี้น-ตามทบีมื่ชมมื่อของเขาบสู่งบอก-นสู่าจะมบีตด้นกนาเนลิดเปป็นชาวกรมีก และไมสู่คสุด้นเคยกรับภาษาของพวกยลิวใน
ปาเลสไตนร์

ขด้อ 20: “ดตุ้วยมมีคทาเขมียนไวตุ้ในหนอังสนอสดตดมีวง่า ‘ขอใหตุ้ทมีที่อาศอัยของเขารกรตุ้างและอยง่าใหตุ้ผทูตุ้ใดอาศอัยอยทูง่ทมีที่
นอัที่น’ และ ‘ขอใหตุ้อมีกผทูตุ้หนขที่งมายขดตทาแหนง่งของเขา’”

เปโตรยกขด้อความมาจากเพลงสดสุดบี 69:25 และ 109:8 อบีกครรันี้ง จงสรังเกตวสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรง
เปลบีมื่ยนคนาพหสพจนร์ของพระคนาขด้อแรกนรันี้นใหด้เปป็นเอกพจนร์ ดาวลิดกนาลรังกลสู่าวถศึงศรัตรสหลายคนของเขาเอง แตสู่เขากก็
กนาลรังพยากรณต์เกบีมื่ยวกรับยสดาสเชสู่นกรัน ซศึมื่งพระเยซสจะทรงถสกทรยศโดยทางยสดาส พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไมสู่ทรงทนา
อะไรผลิดพลาดเลย ดรังนรันี้นรสปพหสพจนร์จศึงถสกเปลบีมื่ยนเปป็นเอกพจนร์ในทบีมื่นบีนี้ตามทบีมื่เปโตรยกขด้อความมา

เปโตรกนาลรังพสดถศึงการลงโทษยทูดาส การลงโทษชนชาตอิยอิวไดด้มาในภายหลรัง ถศึงแมด้วสู่าวรันเหลสู่านรันี้นของ
พวกเขาในฐานะประชาชาตลิหนศึมื่งเหลมอนด้อยแลด้วตอนทบีมื่เปโตรพสดถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้-เพราะวสู่าในปปี ค.ศ. 70 ทลิตรัสชาว
โรมรันไดด้มารสุกรานกรสุงนรันี้น และประวรัตลิศาสตรร์บอกเราวสู่าเขาไมสู่เพบียงทนาลายกรสุงนรันี้น แตสู่ยรังฆสู่าพวกยลิวมากกวสู่าหนศึมื่ง
ลด้านคนดด้วย เมมมื่อความพลินาศของชนชาตลิยลิวไดด้มาถศึง มรันกก็สยดสยองพอๆกรันความพลินาศของยทูดาสในฐานะ
บสุคคลหนศึมื่ง

“ขอใหตุ้ทมีที่อาศอัยของเขารกรตุ้าง”-หรมอ “ขอใหด้ทบีมื่อาศรัยของเขากลายเปป็น (หรมอถทูกททาใหตุ้) รกรด้าง”
“ขอใหตุ้อมีกผทูตุ้หนขที่งมายขดตทาแหนง่งของเขา” ในภาษากรบีกคนาวสู่า “bishoprick” มบีความหมายวสู่า 

“ตนาแหนสู่ง” ในขด้อ 25 “การปรนนลิบรัตลินบีนี้” ถสกใชด้ในการพสดถศึงคนากนาชรับหรมอตนาแหนสู่งเดบียวกรับทบีมื่ยสดาสเคยถมอครอง
เรามบีขด้อพระคนาทบีมื่ถสกยกมาสองตอนตรงนบีนี้ จากเพลงสดสุดบีสองบททบีมื่แตกตสู่างกรัน ไมสู่มบีความขรัดแยด้งใดๆเลย

ระหวสู่างขด้อพระคนาสองตอนนรันี้นทบีมื่เปโตรยกมา เพราะถศึงแมด้วสู่าทบีมื่อาศรัยของยสดาสจะกลายเปป็นทบีมื่รกรด้างและจะไมสู่มบีผสด้
ใดอาศรัยอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น ตทาแหนง่งทบีมื่เขาเคยถมอครองจะตด้องถสกครอบครองโดยผสด้หนศึมื่งทบีมื่พระเจด้าทรงเลมอกใหด้แทนทบีมื่เขาเพมมื่อ



ทนาใหด้จนานวนของสาวกเหลสู่านรันี้นครบถด้วน ทนาใหด้เปป็นสลิบสองคนแทนทบีมื่จะเปป็นสลิบเอก็ดคน เพลงสดสุดบี 69 ประกาศ
ถศึงคทาสาปแชง่งของเขา และเพลงสดสุดบี 109 วสู่าผสด้สมบทอดคนหนศึมื่งจะตด้องรรับตนาแหนสู่งของเขาไป

ขด้อ 21 และ 22: “เหตตฉะนอัขึ้นในบรรดาชายเหลง่านมีขึ้ทมีที่เปป็นพวกเดมียวกอับเราเสมอตลอดเวลาทมีที่พระเยซทูเจตุ้า
ไดตุ้เสดพ็จเขตุ้าออกกอับเรา คนอตอัขึ้งแตง่บอัพตอิศมาของยอหต์น จนถขงวอันทมีที่พระองคต์ทรงถทูกรอับขขขึ้นไปจากเรา คนหนขที่งใน
พวกนมีขึ้จะตตุ้องตอัขึ้งไวตุ้ใหตุ้เปป็นพยานกอับเราถขงการคนนพระชนมต์ของพระองคต์””

คราวนบีนี้เปโตรใหด้คสุณสมบรัตลิทบีมื่สนาครัญของผสด้นรันี้นทบีมื่จะแทนทบีมื่ยสดาส เขาประกาศวสู่าอรัครทสตคนใหมสู่นรันี้นจะตด้อง 
“เปป็นพยานกอับเราถขงการคนนพระชนมต์ของพระองคต์” การคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรง่างกายคมอความจรลิงทบีมื่เปป็น
จสุดศสนยร์กลางทบีมื่อรัครทสตคนใหมสู่นบีนี้จะตด้องทราบและประกาศ เขาตด้องเปป็นประจรักษร์พยานคนหนศึมื่งเรมมื่ององคร์พระผสด้
เปป็นเจด้าผสด้ทรงคมนพระชนมร์แลด้ว ผสด้หนศึมื่งทบีมื่เคยพสดคสุยและมบีสามรัคคบีธรรมกรับพระองคร์ สนาหรรับคสุณสมบรัตลิขด้อนบีนี้ เราควร
หมายเหตสุอยสู่างระมรัดระวรังวสู่าเปาโลไดด้พบกรับพระเยซสระหวสู่างทางไปเมมองดามรัสกรัส (กลิจการ 9:1-6) และตสู่อมา
เขาบอกชาวเมมองโครลินธร์เหลสู่านรันี้นวสู่าเขาเคยเหก็นองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า (1 คร. 15:8)

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงระมรัดระวรังทบีมื่จะเลสู่าเรมมื่องราวอยสู่างชรัดเจนวสู่าตนาแหนสู่งทบีมื่วสู่างนรันี้นถสกคนเขด้ารรับ
อยง่างไร วสู่าพวกสาวกเหลสู่านรันี้นเลมอกมรัทธบีอรัสเพมมื่อแทนทบีมื่ยสดาสอยสู่างไร แตสู่เราไมสู่ทราบเกบีมื่ยวกรับพอันธกอิจของมรัทธบีอรัส
หรมอเกบีมื่ยวกรับหนด้าทบีมื่พลิเศษใดๆทบีมื่ถสกกนาหนดใหด้แกสู่เขา

ขด้อ 23: “เขาทอัขึ้งหลายจขงเสนอชนที่อคนสองคน คนอโยเซฟทมีที่เรมียกวง่าบารซอับบาส มมีนามสกตลวง่ายตสทอัส และ
มอัทธมีออัส”

จงสรังเกตวสู่า “เขาทททั้งหลายจขงเสนอชนที่อคนสองคน” นบีมื่อาจหมายถศึงอรัครทสตสลิบเอก็ดคนนรันี้น หรมอหมายถศึง
ทรันี้งหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นทบีมื่อยสสู่ในหด้องชรันี้นบนนรันี้น ไมสู่วสู่าจะในกรณบีใด มรันกก็ไมสู่ไดด้ขศึนี้นอยสสู่กรับเปโตรแตสู่เพบียงผสด้เดบียว (ผสด้ซศึมื่ง
นรักศาสนาบางคนประกาศวสู่าเปป็นองคร์สรันตะปาปาผสด้แรกทบีมื่มบีสลิทธลิอนานาจของอรัครทสตหรมอเปป็นผสด้ปกครองเหนมอ
กลิจการตสู่างๆของพระเจด้าบนแผสู่นดลินโลก) ผมเชมมื่อวสู่าอรัครทสตสลิบเอก็ดคนนรันี้นเปป็นผสด้ทบีมื่ใชด้วลิจารณญาณของพวกเขาเอง
ในการแตสู่งตรันี้งครรันี้งนบีนี้ พวกเขาเลมอกและเสนอชมมื่อชายสองคน-“คนอโยเซฟทมีที่เรมียกวง่าบารซอับบาส มมีนามสกตลวง่า
ยตสทอัส และมอัทธมีออัส” ดรังนรันี้นพวกเขาจศึงจนากรัดองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าในการเลมอกของพระองคร์ใหด้มบีแคสู่สองคนผสด้ซศึมื่งพวก
เขาไดด้เสนอชมมื่อขศึนี้นมา พวกเขาทราบไดด้อยสู่างไรวสู่าพระเจด้าทรงเลมอกคนใดคนหนขที่งในสองคนนบีนี้? พวกเขาเลมอกชาย
สองคนและจากนรันี้นกก็ถามองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าวสู่าพระองคร์ทรงอยากไดด้คนไหน ผสด้คนมากมายวรันนบีนี้มรักจะตรัดสลินใจเอง
กสู่อนเกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่พวกเขาจะทนา และจากนรันี้นพวกเขากก็ขอองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าใหด้ประทรับตรารรับรองของพระองคร์
บนตรัวเลมอกหรมอการตรัดสลินใจของพวกเขา

อาจารยร์บางคนเชมมื่อวสู่า “โยเซฟ” ทบีมื่ถสกกลสู่าวถศึงในทบีมื่นบีนี้เปป็นคนเดบียวกรันกรับ “โยเสส” ของกลิจการ 4:36 
แตสู่จรลิงๆแลด้วไมสู่มบีขด้อสนรับสนสุนเพบียงพอสนาหรรับการระบสุตรัวตนเชสู่นนรันี้นเลย เราไมสู่ทราบอะไรเลยเกบีมื่ยวกรับประวรัตลิ
กสู่อนหนด้านบีนี้ของโยเซฟ ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าเขาเปป็นคนแรกในสองคนทบีมื่ถสกกลสู่าวถศึงในทบีมื่นบีนี้อาจบอกเปป็นนรัยวสู่าเขาเปป็นทบีมื่
รสด้จรักในทสู่ามกลางพวกสาวกมากกวสู่ามรัทธบีอรัส ผสด้รสด้พระครัมภบีรร์บางทสู่านบอกเราวสู่ามอัทธมีออัสคมอคนหนศึมื่งในเจก็ดสลิบคนนรันี้น
ทบีมื่ถสกสสู่งออกไปโดยพระเยซส แตสู่เรมมื่องนบีนี้ไมสู่สามารถถสกพลิสสจนร์ไดด้โดยพระครัมภบีรร์



ขด้อ 24: “แลตุ้วพวกสาวกจขงอธอิษฐานวง่า “พระองคต์เจตุ้าขตุ้า ผทูตุ้ทรงทราบใจของมนตษยต์ทอัขึ้งปวง ขอทรง
สทาแดงวง่าในสองคนนมีขึ้พระองคต์ทรงเลนอกคนไหน” 

ไมสู่วสู่าเปโตรจะถสกหรมอผลิดในสลิมื่งทบีมื่เขากนาลรังทนาอยสสู่นบีนี้ คนาอธลิษฐานของเขากก็เปป็นแบบอยสู่างทบีมื่งดงาม-ตรงไป
ตรงมา เรบียบงสู่าย และสรันี้น เวลาทบีมื่เราอธลิษฐานขอการทรงนนาขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้า เราไมสู่จนาเปป็นตด้องแตสู่งคนา
อธลิษฐานทบีมื่ยาวและใชด้คนาพสดสละสลวย เราไมสู่จนาเปป็นตด้องปฟ้อยอพระเจด้า เราตด้องแคสู่ตระหนรักถศึงขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่า
พระเจด้าทรงทราบทสุกสลิมื่ง ทรงฤทธานสุภาพทรันี้งสลินี้น และทรงอยสสู่ทสุกแหสู่งหน และวสู่าพระองคต์ทรงทราบใจของมนตษยต์
ทนุกคน พระองคร์ไมสู่เพบียงทราบใจของมนสุษยร์ทสุกคนเทสู่านรันี้น พระองคร์ยรังทรงทราบความตตุ้องการของมนสุษยร์ทสุกคน
ดด้วย-และพระองคร์ทรงสามารถทบีมื่จะตอบสนองความตด้องการเหลสู่านรันี้นไดด้ ดรังนรันี้นใหด้เราทนาเหมมอนอรัครทสตเหลสู่านบีนี้ 
คมอเสนอคนาทสลขอตสู่างๆของเราตสู่อพระองคร์ในแบบทบีมื่เรบียบงสู่ายและตรงไปตรงมา

เมมมื่อสาวกเหลสู่านรันี้นอธลิษฐานวสู่า “พระองคต์เจตุ้าขตุ้า” ผมเชมมื่อวสู่าพวกเขากนาลรังคลิดถศึงพระเยซสเจด้า ผสด้ซศึมื่งพวก
เขาเคยขอคนาแนะนนาและสตลิปฝัญญาจากพระองคร์ตอนทบีมื่พระองคร์ทรงเดลินกรับพวกเขาตรัวเปป็นๆ “ขอทรงสทาแดงวง่า
ในสองคนนมีขึ้พระองคต์ทรงเลนอกคนไหน” จงสรังเกตวสู่าพวกเขาใชด้คนากรลิยารสปอดบีตกาล-“ทรงเลนอกแลตุ้ว” (hast 
chosen)-ซศึมื่งบสู่งบอกวสู่าพวกเขารสด้วสู่าองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าผสด้ทรงเปป็นขศึนี้นแลด้วทรงตรัดสลินพระทรัยเลมอกแลด้ว นบีมื่ยลิมื่งฟฟ้องวสู่า
พวกเขาทนาผลิดจรลิงๆในการเลมอกชายสองคนดด้วยการตรัดสลินใจของพวกเขาเอง 

นบีมื่คมอตรัวอยสู่างแรกของคนาอธลิษฐานทบีมื่มสุสู่งตรงตสู่อพระเยซสครลิสตร์เจด้าในฐานะผสด้ทบีมื่ทรงถสกยกชส พระเยซสครลิสตร์
มนสุษยร์ผสด้นรันี้น ผสด้ประทรับ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของผสด้ทรงเดชานสุภาพเพมมื่อทนาการวลิงวอนเผมมื่อผสด้เชมมื่อทรันี้งหลาย นบีมื่ยลิมื่งเปป็น
ขด้อพลิสสจนร์เพลิมื่มเตลิมถศึงความเปป็นพระเจด้าของพระเยซส เพราะวสู่าชายเหลสู่านบีนี้กนาลรังอธลิษฐานตสู่อพระเยซทูองคต์เดมียวกอับทบีมื่
ถสกพสดถศึงในยอหร์น 2:24,25; 21:15-17; และวลิวรณร์ 2:23 

ยทูดาสอกิสคารกิโอทไดช้บอังเกกิดใหมล่หรคือไมล่?
ขด้อ 25: “ใหตุ้รอับสง่วนในการปรนนอิบอัตอินมีขึ้ และรอับตทาแหนง่งเปป็นออัครททูตแทนยทูดาส ซขที่งโดยการละเมอิดนอัขึ้นไดตุ้

หลงจากหนตุ้าทมีที่ไปยอังทมีที่ของตน”
(ภาษากรบีกอสู่านตรงนบีนี้วสู่า “เพมมื่อทบีมื่เขาจะยศึดสถานทบีมื่ซศึมื่งยสดาสไดด้ละเมลิดและลด้มจากสถานทบีมื่นรันี้น เพมมื่อทบีมื่เขาจะ

ไปยรังสถานทบีมื่ของเขาเอง”)
ในการวลิเคราะหร์พระคนาขด้อนบีนี้เราสามารถเรมียนรทูตุ้หลายอยง่างเกบีมื่ยวกรับยสดาสอลิสคารลิโอท ประการแรก เรา

สรังเกตเหก็นทมีที่ซขที่งเขาลตุ้มจากไปนอัขึ้น: “การรอับใชตุ้และความเปป็นออัครททูต” ไมสู่มบีทบีมื่ใดเลยในพระครัมภบีรร์ทบีมื่เสนอแนะวสู่ายส
ดาสเคยรรับความรอด หรมอวสู่าเขาเคยเชมมื่อในพระเยซสและวางใจพระองคร์ใหด้เปป็นพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของเขา คสุณจะ
คด้นดสในหนรังสมอขสู่าวประเสรลิฐทรันี้งสบีมื่เลสู่มกก็ไดด้ แตสู่ในบรันทศึกทรันี้งหมดเหลสู่านรันี้นคสุณจะไมสู่พบทบีมื่ใดเลยทบีมื่ยสดาสเคยเรบียกพระ
เยซสวสู่า “องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า” นบีมื่เปป็นจสุดทบีมื่สนาครัญมากๆ เพราะวสู่าในจดหมายของเปาโลทบีมื่เขบียนถศึงครลิสตจรักรทบีมื่เมมอง
โครลินธร์ เขากลสู่าววสู่า “เหตสุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าจศึงบอกทสู่านทรันี้งหลายใหด้ทราบวสู่า ไมสู่มบีผสด้ใดซศึมื่งพสดโดยพระวลิญญาณของ
พระเจด้าจะเรบียกพระเยซสวสู่า ผสด้ทบีมื่ถสกสาปแชสู่ง และไมง่มมีผทูตุ้ใดอาจพทูดวง่าพระเยซทูเปป็นองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า นอกจากผซูด้ทอีชื่
พซูดโดยพระวริญญาณบรริสนุทธริธ” (1 คร. 12:3)



ยสดาสไมสู่ไดด้อยสสู่กรับสลิบเอก็ดคนนรันี้นตอนทบีมื่พระเยซสทรงระบายลมหายใจบนพวกเขาและตรรัสวสู่า “ทสู่านทรันี้ง
หลายจงรรับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เถลิด” เขารทูตุ้วสู่าพระเยซสไมสู่ใชสู่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเขา ดด้วยเหตสุนบีนี้เขาจศึงเรบียก
พระองคร์อยสสู่เสมอวสู่า “พระอาจารยต์” เขาไมสู่เคยเรบียกพระองคร์เลยสรักครรันี้งวสู่า “พระองคร์เจด้าขด้า” ยสดาสคมอมารตน
หนศึมื่ง และพระเยซสกก็ทรงทราบเรมมื่องนบีนี้ (ยอหร์น 6:70) แตสู่แมด้กระทรัมื่งพญามารกก็เรบียกพระเยซสไดด้วสู่า “นาย” เพราะ
วสู่าพระองคต์ทรงเปป็นนายของพญามาร! ยากอบบอกเราวสู่าพวกผบี “เชนที่อและกลรัวจนตรัวสรัมื่น” (ยากอบ 2:19)-แตสู่
แนสู่นอนวสู่าพญามารและพวกผบีของมรันไมสู่ไดด้รรับความรอด

ยอหร์น 6:67-71 เปป็นขด้อพระคนาตอนทบีมื่นสู่าสนใจมากๆเกบีมื่ยวกรับยสดาส: “พระเยซสตรรัสกรับสลิบสองคนนรันี้นวสู่า 
“ทสู่านทรันี้งหลายกก็จะจากเราไปดด้วยหรมอ” ซบีโมนเปโตรทสลตอบพระองคร์วสู่า “พระองคร์เจด้าขด้า พวกขด้าพระองคร์จะ
จากไปหาผสด้ใดเลสู่า พระองคร์มบีถด้อยคนาซศึมื่งใหด้มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายกก็เชมมื่อและแนสู่ใจแลด้ววสู่า 
พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบสุตรของพระเจด้าผสด้ทรงดนารงพระชนมร์” 

“พระเยซสตรรัสตอบเขาวสู่า “เราเลนอกพวกทง่านสอิบสองคนมอิใชง่หรนอ และคนหนขที่งในพวกทง่านเปป็นมาร
รด้าย” พระองคร์ทรงหมายถศึงยทูดาสออิสคารอิโอทบสุตรชายซบีโมน เพราะวสู่าเขาเปป็นผสด้ทบีมื่จะทรยศพระองคร์ คมอคนหนศึมื่ง
ในอรัครทสตสลิบสองคน”

เนมมื่องจากเหลสู่าผสด้รสด้ภาษากรบีกยมนกรานวสู่าไมสู่มบี “a” ในขด้อ 70 (ทบีมื่บอกวสู่า “a devil”) ดรังนรันี้นสลิมื่งทบีมื่พระเยซส
ตรรัสจรลิงๆกก็คมอ “คนหนศึมื่งในพวกทสู่านคมอพญามาร”-และไมสู่มบีทบีมื่ใดอบีกในพระวจนะของพระเจด้าทรันี้งเลสู่มทบีมื่พระเยซส
เคยเรบียกคนอมมื่นใดวสู่า “มารรด้าย” อรันทบีมื่จรลิง มบีพญามารหนขชื่งเดอียวเทง่านอัขึ้น-ซาตาน จอมหลอกลวง แตสู่มบีพวกผบีเปป็น
ลตุ้านๆตอัว คนไมสู่เชมมื่อทรันี้งหลายถสกเรบียกในพระครัมภบีรร์วสู่าเปป็น “ลทูกๆของพญามาร” แตสู่ไมสู่เคยถสกเรบียกวสู่า พวกมาร

ขด้อพระครัมภบีรร์อบีกขด้อหนศึมื่งทบีมื่นสู่าสนใจเกบีมื่ยวกรับยสดาสถสกพบในคนาอธลิษฐานวลิงวอนขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าใน
ยอหร์น 17 ในขด้อ 12 ของบทนรันี้นพระเยซสตรรัสวสู่า “เมมมื่อขด้าพระองคร์ยรังอยสสู่กรับ(พวกสาวก)ในโลกนบีนี้ ขด้าพระองคร์กก็ไดด้
พลิทรักษร์รรักษาพวกเขาไวด้โดยพระนามของพระองคร์ ผสด้ซศึมื่งพระองคร์ไดด้ประทานแกสู่ขด้าพระองคร์ ขด้าพระองคร์ไดด้ปกปฟ้อง
เขาไวด้และไมง่มมีผทูตุ้หนขที่งผทูตุ้ใดเสมียไปนอกจากลซูกของความพรินาศ เพมมื่อพระครัมภบีรร์จะสนาเรก็จ” แนสู่นอนวสู่าพระองคร์ทรง
หมายถศึงยสดาสอลิสคารลิโอท บสุคคลผสด้เดบียวทบีมื่พระองคร์เคยเรบียกวสู่า “ลสกของความพลินาศ”

บางคนอาจกลสู่าววสู่าคนบาปทตกคนเปป็นลสกของความพลินาศ แตสู่หากนรัมื่นเปป็นความจรลิง เชสู่นนรันี้นแลด้วทบีมื่ไหน
สรักแหสู่ง คงจะมบีสรักครรันี้ง ทบีมื่พระเยซสจะตรรัสวสู่า “เราไมสู่ไดด้มาเพมมื่อเรบียกคนชอบธรรม แตสู่เรบียกลทูกทอัขึ้งหลายของความ
พอินาศใหด้กลรับใจใหมสู่!” แตสู่พระองคร์ไมสู่ไดด้ตรรัสเชสู่นนรันี้นเลย พระองคร์ตรรัสวสู่า “เรามลิไดด้มาเพมมื่อจะเรบียกคนชอบธรรม 
แตง่มาเรมียกคนบาปใหด้กลรับใจเสบียใหมสู่” (มธ. 9:13) และพระองคร์ตรรัสวสู่า “บสุตรมนสุษยร์ไดด้มาเพมมื่อจะแสวงหาและ
ชสู่วยผทูตุ้ทมีที่หลงหายไปนอัขึ้นใหด้รอด” (ลสกา 19:10) ถศึงกระนรันี้นพระองคร์กก็ทรงเรบียกยสดาสวสู่า “ลสกของความพลินาศ”

สนานวนนบีนี้ถสกพบแคสู่สองครรันี้งในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่ทรันี้งเลสู่ม พระเยซสทรงใชด้สนานวนนบีนี้ในยอหร์น 17:12 
และเปาโลใชด้มรันใน 2 เธสะโลนลิกาโดยอด้างอลิงถศึงคนแหสู่งการบาปนรันี้น คมอปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์: “อยสู่าใหด้ผสด้หนศึมื่งผสด้
ใดลสู่อลวงทสู่านโดยทางหนศึมื่งทางใดเลย เพราะวสู่าวรันนรันี้นจะไมสู่มาถศึง เวด้นแตสู่จะมบีการลด้มลงเสบียกสู่อน และคนแหง่ง
การบาปนอัขึ้นจะประจอักษต์แจตุ้ง คนอลซูกแหท่งความพรินาศ” (2 ธส. 2:3) 



“ลสกแหสู่งความพลินาศ” คมอลสกของซาตาน พระเยซทูทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจด้า คมอพระเจตุ้าผทูตุ้ทรงรอับ
สภาพมนตษยต์ ปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์จะเปป็นลสกของพญามาร คมอซาตานทบีมื่รรับสภาพมนสุษยร์ สนาหรรับทสุกสลิมื่งดบๆี ทบีมื่
พระเจด้าทรงมบี พญามารกก็มบีของเลบียนแบบราคาถสก พระเยซสทรงเปป็นพระบสุตรองคม์นอันี้นของพระเจด้า (ไมสู่ใชสู่ พระ
บสุตร “องคต์หนขที่ง” ของพระเจด้า) ฉรันใด ยสดาสกก็เปป็นลสกผทูช้นอันี้นแหสู่งความพลินาศ บสุตรของซาตาน พญามารผสด้รรับสภาพ
มนสุษยร์ฉรันนรันี้น

ผมรสด้วสู่าใครบางคนจะถามวสู่าททาไมพระเยซสทรงเลมอกมารตนหนศึมื่งใหด้อยสสู่ทสู่ามกลางสลิบสองคนนรันี้น ในพระ
ราชบรัญญรัตลิ 29:29 เราอสู่านวสู่า “สอิที่งลมีขึ้ลอับทอัขึ้งปวงเปป็นของพระเยโฮวาหต์พระเจตุ้าของเราทอัขึ้งหลาย แตสู่สลิมื่งทรงสนาแดง
นรันี้นเปป็นของเราทรันี้งหลาย และของลสกหลานของเราเปป็นนลิตยร์...” นอกจากขด้อพระคนาตอนนบีนี้ผมกก็ไมสู่สามารถใหด้คนา
ตอบไดด้วสู่าทนาไมพระเยซสถศึงเลมอกยสดาสใหด้อยสสู่ทสู่ามกลางสลิบสองคนนรันี้น ซศึมื่งอยสสู่เหนมอขด้อเทก็จจรลิงเหลสู่านรันี้นทบีมื่เราไดด้เหก็น
ในการศศึกษาคด้นควด้าตอนนบีนี้ของเราแลด้ว เราทราบจากถด้อยคนาของพระเยซสเองวสู่ายสดาสเปป็นมารตนหนศึมื่งตอนทบีมื่
พระองคร์ทรงเรบียกเขาใหด้เขด้ารสู่วมกลสุสู่มสาวก (ยอหร์น 6:70) เราทราบวสู่าขด้อ 12 ในยอหร์น 17 ประกาศวสู่าเขาเปป็นผสด้
ทบีมื่เสบียไป “เพมมื่อพระครัมภบีรร์จะสนาเรก็จ” ขด้อพระคนาทรันี้งสองตอนนบีนี้ถสกกลสู่าวโดยพระเยซสเจด้า พระองคร์ผสด้ทรงทราบทกุก
สกิที่ง แตสู่มบีเปปิดเผยมากพอแกสู่เราแลด้วเพมมื่อรรับประกรันเราวสู่ายสดาสไมสู่เคยเปป็นผสด้เชมมื่อเลย เขาไมสู่เคยไดด้บรังเกลิดใหมสู่เลย

ไมสู่มบีตรงไหนเลยในพระครัมภบีรร์ทบีมื่เสนอแนะวสู่ายสดาสเคยออกผลแมด้เพบียงเลก็กนด้อยเพมมื่อเปป็นพยานวสู่าเขารสด้จรัก
สอิที่งใดบตุ้างเกบีมื่ยวกรับพระคสุณ ทสุกสลิมื่งทบีมื่ถสกเปปิดเผยเกบีมื่ยวกรับเขาบสู่งชบีนี้วสู่าเขาไมสู่เคยรสด้จรักทรันี้งพระคตณของพระเจด้าและ
ความรอักของพระเจด้า พระครัมภบีรร์บอกเราวสู่ายสดาสไดตุ้ลตุ้ม-แตสู่เขาไมสู่ไดด้ลด้มจากพระคตณเพราะวสู่าเขาไมสู่เคยอยสสู่ใน
พระคตณ เขาไมสู่มบีพระคสุณทบีมื่จะใหด้ลด้มจากมรัน เขาลด้มจากตทาแหนง่งหนศึมื่ง จากความเปป็นออัครททูต

โอด้ ใชสู่แลด้วครรับ-ยสดาสเปป็นผสด้รรับใชด้คนหนศึมื่ง และเขาดนารงตนาแหนสู่งเหรรัญญลิกของพวกสาวกทบีมื่เปป็นคนกลสุสู่ม
หนศึมื่ง แตสู่นรัมื่นไมสู่ไดด้พลิสสจนร์วสู่าเขาไดด้รรับความรอด เขาเปป็นผทูตุ้ตอิดตามคนหนศึมื่ง-และแนสู่นอนวสู่าใครๆกก็เปป็นผสด้ตลิดตามคน
หนศึมื่งของผสด้นนาทางศาสนาคนหนศึมื่งไดด้และไมสู่ไดด้รรับความรอด มบีผสด้รรับใชด้หลายคนในธรรมาสนร์วรันนบีนี้-ศลิษยาภลิบาล ผสด้
ประกาศขสู่าวประเสรลิฐ หรมอแมด้แตสู่พวกมลิชชรันนารบี-ทบีมื่ไมสู่ไดด้ออกผลเหลสู่านรันี้นแหสู่งพระคสุณ ขด้อเทก็จจรลิงอยสู่างหนศึมื่งซศึมื่ง
ถสกพลิสสจนร์โดยขด้อพระคนาตสู่อไปนบีนี้:

ในมรัทธลิว 7:21-23 พระเยซสทรงประกาศวสู่า “มลิใชสู่ทสุกคนทบีมื่รด้องแกสู่เราวสู่า ‘พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์
เจด้าขด้า’ จะไดด้เขด้าในอาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์ แตสู่ผสด้ทบีมื่ปฏลิบรัตลิตามพระทรัยพระบลิดาของเราผสด้ทรงสถลิตในสวรรคร์จศึงจะ
เขด้าไดด้ เมมมื่อถศึงวรันนรันี้นจะมบีคนเปป็นอรันมากรด้องแกสู่เราวสู่า ‘พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์ไดด้พยากรณร์ใน
พระนามของพระองคร์ และไดด้ขรับผบีออกในพระนามของพระองคร์ และไดด้กระทนาการมหรัศจรรยร์เปป็นอรันมากใน
พระนามของพระองคร์มลิใชสู่หรมอ’ เมชชื่อนททั้นเราจะแจด้งแกท่เขาวท่า ‘เราไมท่เคยรซูด้จทกเจด้าเลย เจด้าผซูด้กระทกาความชทชื่วชด้า 
จงไปเสอียใหด้พด้นจากเรา!’”

ใน 2 โครลินธร์ 11:13-15 อรัครทสตเปาโลพสดถศึงผสด้รรับใชด้เหลสู่านบีนี้: “เพราะคนอยสู่างนรันี้นเปป็นอรัครทสตเทบียม เปป็น
คนงานทบีมื่หลอกลวง ปลอมตรัวเปป็นอรัครทสตของพระครลิสตร์ การกระทนาเชสู่นนรันี้นไมสู่แปลกประหลาดเลย ถศึงซาตาน
เองกก็ยรังปลอมตรัวเปป็นทสตสวรรคร์แหสู่งความสวสู่างไดด้ เหตสุฉะนรันี้นจศึงไมสู่เปป็นการแปลกอะไรทบีมื่ผสด้รรับใชด้ของซาตานจะ
ปลอมตรัวเปป็นผสด้รรับใชด้ของความชอบธรรม ทด้ายทบีมื่สสุดของเขาจะเปป็นไปตามการกระทนาของเขา”



คนแบบนรันี้นอาจพยากรณร์ พวกเขาอาจทนาการงานยลิมื่งใหญสู่ทรันี้งหลายในฐานะศลิษยาภลิบาลทบีมื่ไดด้รรับการแตสู่ง
ตรันี้งและพวกผสด้ประกาศ แตสู่พวกเขาเปป็นผทูตุ้รอับใชตุ้ของซาตาน ซศึมื่งถสกแตสู่งตรันี้งโดยมรัน พวกเขาเปป็นคนงานแหสู่งความชรัมื่ว
ชด้า เปป็นพวกสสุนรัขปฝ่าในคราบของแกะ ยสดาสอลิสคารลิโอทคมอบสุคคลเชสู่นนรันี้น-และแยสู่ยลิมื่งกวสู่า: เขาเปป็นลทูกของความ
พอินาศ เปป็นพญามารทบีมื่รรับสภาพมนสุษยร์

เราไมสู่สามารถเขด้าใจไดด้วสู่าททาไมยสดาสถศึงเกลิดมาเปป็นมารตนหนศึมื่งเหมมอนกรับทบีมื่เราไมสู่สามารถเขด้าใจไดด้วสู่า
ทนาไมฟาโรหต์ถศึงเกลิดมาเพมมื่อทบีมื่จะจมลงในทะเลแดง-แตท่นทชื่นคชอสอิที่งทมีที่พระวจนะของพระเจตุ้าประกาศอยง่างชอัดเจน:

ในอพยพ 9:16 พระเจด้าทรงบอกโมเสสใหด้นนาขสู่าวสารนบีนี้ไปแจด้งแกสู่ฟาโรหร์: “และเพราะเหตตนมีขึ้เราใหตุ้เจตุ้ามมี
ตทาแหนง่งสทูง กก็เพมมื่อจะแสดงฤทธานสุภาพของเราโดยเจด้าและเพมมื่อใหด้นามของเราถสกประกาศออกไปทรัมื่ว
โลก!” (เปาโลใชด้ขด้อพระคนาอด้างอลิงนบีนี้ในโรม 9:17)

หากคสุณจะศศึกษาบรันทศึกเรมมื่องราวในหนรังสมออพยพเกบีมื่ยวกรับโมเสสและการปฏลิบรัตลิตสู่างๆของเขากรับฟาโรหร์
คสุณกก็จะสรังเกตเหก็นวสู่ามบีหลายครรันี้งทบีมื่พระเจตุ้าทรงททาใหตุ้ใจของฟาโรหต์แขพ็งกระดตุ้าง และจากนรันี้นเมมมื่อฟาโรหร์และ
กองทรัพของเขาในการไลสู่ตามชนชาตลิอลิสราเอลอยสสู่ในทะเลแดงโดยพยายามทบีมื่จะขด้ามไปบนดลินแหด้ง พระเจด้ากก็ทรง
ปลสู่อยนนี้นาเหลสู่านรันี้นใหด้ทสู่วมฟาโรหร์และกองทรัพของเขา โดยทนาใหด้พวกเขาทสุกคนจมนนี้นาตาย!

เราไมสู่สามารถเขด้าใจทสุกประโยคในพระวจนะของพระเจด้าไดด้ แตสู่เรากก็ไมสู่สามารถตอัขึ้งคทาถามพระวจนะ
ของพระองคร์ไดด้เชสู่นกรัน เราถามพระเจด้าไมสู่ไดด้วสู่าททาไมพระองคร์ทรงกระทนาสลิมื่งทบีมื่พระองคร์กระทนา เราตด้องยอมรรับสตลิ
ปฝัญญาของพระองคร์ การกระทนาตสู่างๆของพระองคร์ และพระวจนะของพระองคร์ เหมมอนกรับทบีมื่เปาโลไดด้ประกาศ
ในโรม 3:4 วสู่า “ถขงแมตุ้ทตกคนจะพทูดมตสากพ็ขอใหตุ้พระเจด้าทรงสอัตยต์จรอิงเถอิด”

ขด้อพระคนาทบีมื่เราศศึกษาอยสสู่นบีนี้มบีอบีกคนากลสู่าวหนศึมื่งทบีมื่มบีเอกลรักษณร์เกบีมื่ยวกรับยสดาส:
ยสดาส “โดยการละเมอิดนอัขึ้นไดตุ้หลงจากหนตุ้าทมีที่ไปยทงทอีชื่ของตน” คนากลสู่าวเชสู่นนบีนี้ปรากฏแคสู่ครรันี้งนบีนี้ครรันี้งเดบียว

ในพระครัมภบีรร์ทรันี้งเลสู่ม ยสดาสไดด้ไปยรัง “สถานทมีที่ของเขาเอง”-แตสู่สถานทบีมื่นรันี้นอยสสู่ทบีมื่ไหน? แนสู่นอนวสู่ามรันไมสู่ใชสู่นรก 
เพราะวสู่านรกไมสู่ไดด้เปป็นของยสดาส ตามถด้อยคนาของพระเยซสในมรัทธลิว 25:41 นรกถสก “เตรอียมไวด้สทาหรอับพญามาร
และเหลง่าสมตนของมอัน” มรันถสกเตรบียมไวด้แลด้วเพมมื่อลงโทษลสซบีเฟอรร์เมมมื่อมรันถสกโยนออกจากสวรรคร์แลด้ว:

“โอ ลสซบีเฟอรร์เออ๋ย โอรสแหสู่งรสุสู่งอรสุณ เจด้ารสู่วงลงมาจากฟฟ้าสวรรคร์แลด้วซลิ เจด้าถสกตรัดลงมายรังพมนี้นดลินอยสู่างไร
หนอ เจด้าผสด้กระทนาใหด้บรรดาประชาชาตลิตกตมื่นานสู่ะ เจด้ารนาพศึงในใจของเจด้าวสู่า ‘ขด้าจะขศึนี้นไปยรังสวรรคร์ ขด้าจะตรันี้ง
พระทบีมื่นรัมื่งของขด้า ณ เหนมอดวงดาวทรันี้งหลายของพระเจด้า ขด้าจะนรัมื่งบนขสุนเขาชสุมนสุมสถาน ณ ดด้านทลิศเหนมอ ขด้าจะ
ขศึนี้นไปเหนมอความสสงของเมฆ ขด้าจะกระทนาตรัวของขด้าเหมมอนองคร์ผสด้สสงสสุด’ แตท่เจด้าจะถซูกนกาลงมาสซูท่นรก ยทงทอีชื่ลขก
ของปากแดน” (อสย. 14:12-15)

ในเรลิมื่มแรกแหสู่งการเนรมลิตสรด้าง ไมสู่มบีนรกและไมสู่มบีความจทาเปป็นทบีมื่จะตด้องมบีนรก ปฐมกาล 1:1 บอกเราวสู่า
“ในเรลิมื่มแรกนรันี้นพระเจด้าทรงเนรมลิตสรด้างฟฟ้าและแผง่นดอินโลก” ไมสู่มบีการกลสู่าวถศึงการเนรมลิตสรด้างนรกโดยพระองคร์
เลย แตสู่ตอนนบีนี้มบีนรกแลด้ว มรันไดด้ถสกสรด้างขศึนี้นสนาหรรับพญามารและเหลสู่าทสตของมรัน-แตสู่มรันไมสู่เปป็นของพญามาร 
และมรันไมสู่เปป็นของยสดาสอลิสคารลิโอทดด้วย



ในพระวจนะของพระเจด้า เมมมื่อผสด้คนจากโลกนบีนี้ไป พวกเขากก็ถสกพสดถศึงวสู่าลมมตาขศึนี้นในนรก (เหมมอนอยสู่าง
เศรษฐบีคนนรันี้นในลสกา 16:23)  หรมอไมสู่กก็ถสกพาไปยรังเมมองบรมสสุขเกษมซศึมื่งเปป็นทบีมื่ๆพระเยซสและผสด้ทบีมื่ถสกไถสู่แลด้วทสุกคน
อยสสู่ (เหมมอนอยสู่างลาซารรัสขอทานผสด้นรันี้นในลสกา 16:22) พระเยซสตรรัสแกสู่โจรทบีมื่สนานศึกผลิดคนนรันี้นวสู่า “วทนนอีทั้เจตุ้าจะอยทูง่
กอับเราในเมนองบรมสตขเกษม” (ลสกา 23:43) ไมสู่มบีผสด้ใดนอกจากยสดาสทบีมื่ถสกกลสู่าววสู่าไปยรัง “สถานทบีมื่ของเขาเอง” 
แลด้ว

บรัดนบีนี้จงสรังเกต: ยสดาสอลิสคารลิโอทไดตุ้มาจากสถานทบีมื่แหสู่งหนศึมื่งเพมมื่อทนาสสู่วนของเขาในแผนการนลิรรันดรร์ของ
พระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เกบีมื่ยวกรับพระบสุตรผสด้เปป็นทบีมื่รรักของพระเจด้า หลรังจากทรยศพระเยซสแลด้ว เขากก็กลรับไปหา
พวกปสุโรหลิตใหญสู่ซศึมื่งเปป็นผสด้ทบีมื่เขาไดด้ตสู่อรองวสู่าจะขายองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเพมมื่อแลกกรับเงลินสามสลิบเหรบียญ เขาโยนเงลิน
ไปทบีมื่เทด้าของคนเหลสู่านรันี้น และออกไปผสกคอตาย-“เพนที่อเขาจะไปยอังสถานทมีที่ของเขาเอง” คมอสถานทบีมื่แหสู่งนรันี้นทบีมื่เขา
ไดด้จากมาเพนที่อพระคอัมภมีรต์จะสทาเรพ็จ เขายรังมบีภารกลิจอบีกอยสู่างหนศึมื่งทบีมื่ตด้องทนาใหด้สนาเรก็จ และวรันหนศึมื่ง หลรังจากการรรับ
ขศึนี้นไปของครลิสตจรักรแลด้ว วลิญญาณของยสดาสจะมาจสุตลิในรสู่างของชายผสด้หนศึมื่งผสด้ซศึมื่งจะเปป็นทบีมื่รสด้จรักในฐานะคนแหสู่งการ
บาปนรันี้น ปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์ผสด้นรันี้น

ผมรสด้วสู่ามบีบางคนทบีมื่จะกลสู่าววสู่านบีมื่เปป็นเรมมื่องทบีมื่เหลวไหล นสู่าขรัน ไรด้เหตสุผล และกลสู่าววสู่าผมกนาลรังตบีความพระ
ครัมภบีรร์อยสู่างผลิดๆ แตสู่จงพลิจารณาเรนที่องนมีขึ้:

ในมาลาคบี 4:5 เราอสู่านวสู่า “ดสเถลิด เราจะสง่งเอลมียาหต์ผทูตุ้พยากรณต์มายอังพวกเจตุ้ากสู่อนวรันแหสู่งพระเยโฮวาหร์ 
คมอวรันทบีมื่ใหญสู่ยลิมื่งและนสู่าสะพรศึงกลรัวมาถศึง” มรันเปป็นขด้อเทก็จจรลิงอยสู่างหนศึมื่งทบีมื่เหลสู่าผสด้รสด้พระครัมภบีรร์ยอมรรับกรันวสู่าเอลบี
ยาหร์ไดด้ถสกรรับออกไปจากโลกหลายรด้อยปปีกสู่อนมาลาคบีเขบียนถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้ (อสู่าน 2 พงศร์กษรัตรลิยร์ 2:1-11) แตสู่เขา
ยรังมบีภารกลิจอบีกอยสู่างหนศึมื่งทบีมื่จะตด้องทนาในกาลสสุดทด้าย และเขาจะกลรับมายรังแผสู่นดลินโลกเพมมื่อจสุดประสงคร์นรันี้น เรารสด้วสู่า
เอลบียาหร์ (ดด้วยกรันกรับโมเสส) ไดด้ปรากฏตรัวพรด้อมกรับพระเยซสบนภสเขาแหสู่งการจนาแลงพระกายนรันี้น (มธ. 17:3) 
และวอิญญาณของเอลบียาหร์อยสสู่บนยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมา ผสด้เบลิกทางของพระเยซสเจด้า (มธ. 17:12,13; มก. 
9:12,13) แตสู่เขามบีงานหนศึมื่งทบีมื่จะตด้องทนาดด้วยตรัวเอง และเขาจะเปป็นหนศึมื่งในพยานสองคนนรันี้นในวลิวรณร์ 11:3-12

ทสู่านทบีมื่รรัก ผมขอถามคสุณวสู่า ถด้าพระเจด้าสามารถสสู่งเอลมียาหต์กลรับมายรังแผสู่นดลินโลกนบีนี้ในรสู่างกายหนศึมื่งเพมมื่อ
ทนากลิจการทบีมื่ชอบธรรมและทนาใหด้พระวจนะของพระเจด้าสนาเรก็จไดด้ มรันจะเปป็นเรมมื่องยากมากกวสู่าหรมอสนาหรรับ
พระองคร์ทบีมื่จะจรัดการใหด้ยสดาสอลิสคารลิโอทเกลิดจากหญลิงแพศยาคนหนศึมื่ง และในรสู่างกายหนศึมื่งทบีมื่ตายไดด้จะกระทนาการ
งานเหลสู่านรันี้นของปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์เพนที่อพระคอัมภมีรต์จะสทาเรพ็จ?

บรัดนบีนี้เพมมื่อสรสุปยสู่อสลิมื่งทบีมื่เราเพลิมื่งนนาเสนอไปเกบีมื่ยวกรับยสดาส กสู่อนอมมื่นเราไดด้ประกาศวสู่าเขาไมสู่เคยไดด้รรับความ
รอดเลย เขาไมสู่เคยอยสสู่ในพระคสุณเลย ขด้อพระครัมภบีรร์เปป็นพยานอยสู่างชรัดแจด้งเกบีมื่ยวกรับขด้อเทก็จจรลิงนบีนี้ เพราะวสู่ายสดาส
เปป็นมารรด้าย (ยอหร์น 6:70) และเพราะเปป็นเชสู่นนรันี้นเขาจศึงไมสู่เคยไดด้บรังเกลิดใหมสู่

นบีมื่ถสกพลิสสจนร์เพลิมื่มเตลิมโดยขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่ายสดาสไมสู่เคยเรบียกพระเยซสวสู่า “องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า” เขาเรบียก
พระองคร์วสู่า “พระอาจารยร์” เสมอ-แมด้แตสู่ในการทรยศนรันี้น (มธ. 26:49) เขาไมสู่อาจเรบียกพระเยซสวสู่า “องคร์พระผสด้
เปป็นเจด้า” ไดด้เพราะวสู่าเขาไมสู่มบีพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์สถลิตอยสสู่ภายใน (1 คร. 12:3)



ยสดาสเปป็น “ลสกของความพลินาศ” (ยอหร์น 17:12) ปฏอิปฟักษต์ตง่อพระครอิสตต์ผสด้นรันี้นเปป็นลสกแหสู่งความพลินาศ 
(2 ธส. 2:3) “ลสกของความพลินาศ” จะกลรับมา “เพมมื่อพระครัมภบีรร์จะสนาเรก็จ”

ใน 1 โครลินธร์ 2:10-14 เปาโลเขบียนถศึงความจรลิงตสู่างๆฝฝ่ายวลิญญาณวสู่า “พระเจด้าไดด้ทรงสนาแดงสลิมื่งเหลสู่า
นรันี้นแกสู่เราทางพระวลิญญาณของพระองคร์ เพราะวสู่าพระวลิญญาณทรงหยรัมื่งรสด้ทสุกสลิมื่ง แมด้เปป็นความลนี้นาลศึกของพระเจด้า 
อรันความคลิดของมนสุษยร์นรันี้นไมสู่มบีผสด้ใดหยรัมื่งรสด้ไดด้ เวด้นแตสู่จลิตวลิญญาณของมนสุษยร์ผสด้นรันี้นเองฉรันใด พระดนารลิของพระเจด้ากก็
ไมสู่มบีใครหยรัมื่งรสด้ไดด้ เวด้นแตสู่พระวลิญญาณของพระเจด้าฉรันนรันี้น เราทรันี้งหลายจศึงไมสู่ไดด้รรับวลิญญาณของโลก แตสู่ไดด้รรับพระ
วลิญญาณซศึมื่งมาจากพระเจด้า เพมมื่อเราทรันี้งหลายจะไดด้รสด้ถศึงสลิมื่งตสู่างๆทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงโปรดประทานแกสู่เรา คมอสลิมื่งเหลสู่า
นรันี้นทบีมื่เราไดด้กลสู่าวดด้วยถด้อยคนาซศึมื่งมลิใชสู่ปฝัญญาของมนสุษยร์สอนไวด้ แตสู่ดด้วยถด้อยคนาซศึมื่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้ทรงสรัมื่ง
สอน ซศึมื่งเปรบียบเทบียบสลิมื่งทบีมื่อยสสู่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณกรับสลิมื่งซศึมื่งเปป็นของจลิตวลิญญาณ แตสู่มนสุษยร์ธรรมดาจะรรับสลิมื่งเหลสู่านรันี้นซศึมื่ง
เปป็นของพระวลิญญาณแหสู่งพระเจด้าไมสู่ไดด้ เพราะเขาเหก็นวสู่าเปป็นสลิมื่งโงสู่เขลา และเขาไมสู่สามารถเขด้าใจไดด้ เพราะวสู่า
จะเขด้าใจสลิมื่งเหลสู่านรันี้นไดด้กก็ตด้องสรังเกตดด้วยจลิตวลิญญาณ”

ในการศศึกษาคด้นควด้าแบบยสู่อๆนบีนี้เกบีมื่ยวกรับยสดาสอลิสคารลิโอท เราไดด้เปรบียบเทบียบขด้อพระครัมภบีรร์แบบบรรทรัด
ตสู่อบรรทรัด ความจรลิงตสู่อความจรลิง โดยเปรมียบเทมียบสอิที่งตง่างๆทมีที่อยทูง่ฝฝ่ายวอิญญาณกอับฝฝ่ายวอิญญาณ และเมมมื่อ
พลิจารณาขด้อเทก็จจรลิงจากพระครัมภบีรร์เหลสู่านบีนี้ ใครเลสู่าจะเสนอแนะไดด้วสู่ายสดาสเคยไดด้รรับความรอด วสู่าเขาเคยเปป็นลสก
คนหนศึมื่งทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วของพระเจด้า? ใชสู่แลด้วครรับ ยทูดาสไดตุ้ลตุ้มลง-แตสู่เขาไดด้ลด้มจากตนาแหนสู่งของการรรับใชด้และ
ความเปป็นอรัครทสต เขาไมสู่ไดด้ลด้มจากพระคสุณ! 

มอัทธทออัสไดช้รอับเลคือก
ขด้อ 26: “เขาทอัขึ้งหลายจขงจอับสลากกอัน และสลากนอัขึ้นไดตุ้แกง่มอัทธมีออัสจขงนอับเขาเขตุ้ากอับออัครททูตสอิบเอพ็ดคน

นอัขึ้น” t
การจอับสลากเปป็นวลิธบีของพวกยลิวในการแสวงหาการทรงนนาของพระเจด้า และเปป็นวลิธบีทบีมื่พวกสาวกหรันไป

พศึมื่งในทบีมื่นบีนี้ วลิธบีนบีนี้ของการแสวงหาการทรงนนาของพระเจด้าเปป็นวลิธบีทบีมื่พระราชบรัญญรัตลิยอมรรับ (ลนต. 16:8) และนรัมื่น
เปป็นวลิธบีปฏลิบรัตลิทบีมื่ใชด้กสู่อนเวลาอรันควร เราควรหมายเหตสุวสู่าเหตสุการณร์นบีนี้เกลิดขศึนี้นกสู่อนเพพ็นเทคอสตต์ หลรังจากทบีมื่พระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เสดก็จมาแลด้ว การจรับสลากกก็ไมสู่เคยถสกกลสู่าวถศึงอบีกเลย

เราอาจถามวสู่า “ขรันี้นตอนเดบียวกรันนบีนี้จะเหมาะสมสนาหรรับผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายวอันนมีขึ้ไหม?” ไมสู่ครรับ มรันคงไมง่ถสก
ตด้องสนาหรรับเราทบีมื่จะจรับสลากวรันนบีนี้ เรามบี “พระราชบรัญญรัตลิแหสู่งเสรบีภาพอรันสมบสรณร์แบบ” (ยากอบ 1:25) “แตสู่
เมมมื่อความสมบทูรณต์มาถศึงแลด้ว ความบกพรง่องนรันี้นกก็จะสสญไป” (1 คร. 13:10) เรามบีพระวจนะของพระเจด้าทบีมื่ครบ
ถด้วนแลด้ว และเรากนาลรังมบีชบีวลิตอยสสู่ในยสุคพระคสุณเมมมื่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงสถลิตอยสสู่ในใจของผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายและ
ทรงนนาทางในทสุกสลิมื่ง พระองคร์ทรงเปปิดเผยพระประสงคร์ของพระเจด้าแกสู่เรา และเราไมสู่จนาเปป็นตด้องจรับสลากในการ
เลมอกตรันี้งศลิษยาภลิบาล ผสด้ชสู่วยฯ หรมอในกลิจการอมมื่นๆของครลิสตจรักร

“และสลากนอัขึ้นไดตุ้แกง่มอัทธมีออัส” โดยคนาวสู่า “ตก” (ภาษาอรังกฤษคมอ สลาก “ตกทมีที่” มอัทธมีออัส) ในทบีมื่นบีนี้ไมสู่มบี
ขด้อสงสรัยเลยวสู่าขด้อพระคนาตอนนบีนี้พสดถศึง “สลากเหลสู่านรันี้น” มากกวสู่าทบีมื่จะหมายถศึง การลงคะแนนเสมียง



เราไมสู่ถสกบอกวสู่าพวกสาวกใชด้วอิธมีจรับสลากแบบใดในการเลมอกมรัทธบีอรัส ประวรัตลิศาสตรร์พระครัมภบีรร์บอกเรา
วสู่าวลิธบีนบีนี้ถสกกระทนาโดยการเขบียนชมมื่อของบสุคคลตสู่างๆบนชลินี้นของหลินหรมอไมด้ เอาพวกมรันใสสู่ไวด้ในไหดลินเผา และจาก
นรันี้นใครสรักคนกก็เลมอกมาชมมื่อหนศึมื่งแบบสสุสู่ม ชลินี้นตสู่างๆของไมด้หรมอหลินทบีมื่ไมง่ไดตุ้เขมียนชนที่อใครเลยกก็ถสกใสสู่ในไหนรันี้นพรด้อมกรับ
ชลินี้นเหลสู่านรันี้นทบีมื่เขบียนชมมื่อของผสด้คนทบีมื่จะใหด้เลมอก และไหนรันี้นกก็ถสกเขยสู่าจนกระทรัมื่งชมมื่อหนศึมื่งหลสู่นออกมา

ชสู่างเปป็นวลิธบีการทบีมื่นสู่าใชด้จรลิงๆเพมมื่อทสลถามองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทบีมื่ทรงเปป็นขศึนี้นแลด้วเกบีมื่ยวกรับตรัวเลมอกของ
พระองคร์ทบีมื่จะแทนทบีมื่ยสดาส! สสู่วนตรัวแลด้ว ผมมบีขด้อสงสรัยหลายประการวสู่าพระเยซสทรงใหด้เกบียรตลิคนาทสลขอของพวก
เขาหรมอไมสู่ และผมรสด้สศึกวสู่ามรันเปป็นเรมมื่องบรังเอลิญลด้วนๆทบีมื่มรัทธบีอรัสไดด้รรับเลมอก และไมสู่ใชสู่การทรงนนาของพระเจด้าในใจ
ของสาวกเหลสู่านรันี้น ถศึงกระนรันี้น สลากนรันี้นกก็ตกทบีมื่มรัทธบีอรัส-และดด้วยเหตสุนบีนี้ เขาจศึงถสกนรับใหด้เปป็นอรัครทสตคนทบีมื่สลิบสอง 
เราไมสู่พบบรันทศึกเพลิมื่มเตลิมเกบีมื่ยวกรับเขา-วสู่าเขารรับใชด้ทบีมื่ไหน เขาทนาอะไร หรมอเขาเดลินทางไปทบีมื่ไหนในการปฝ่าว
ประกาศขสู่าวประเสรลิฐ

ไมสู่มบีตรงไหนในพระครัมภบีรร์ทบีมื่กลสู่าววสู่าสาวกเหลสู่านบีนี้ควรเลมอกชายทรันี้งหลายใหด้เปป็นผสด้สมบทอดของพวกเขา 
ผสด้รรับใชด้ทรันี้งหลายวรันนบีนี้ไมสู่ใชสู่ผสด้สมบทอดของพวกอรัครทสต เราถสกเรบียกโดยพระเจด้าใหด้ประกาศขสู่าวประเสรลิฐและเลบีนี้ยงดส
ลสกแกะและแกะเหลสู่านรันี้นแหสู่งคอกของพระองคร์ในระหวสู่างยสุคพระคสุณนบีนี้:

“แตสู่วสู่าพระคสุณนรันี้นทรงโปรดประทานแกสู่เราทสุกๆคนตามขนาดทบีมื่พระครลิสตร์ทรงประทานใหด้ เหตสุฉะนรันี้น
พระองคร์ตรรัสไวด้แลด้ววสู่า ‘ครรันี้นพระองคร์เสดก็จขศึนี้นสสสู่เบมนี้องสสง พระองคร์ทรงนนาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบีก และประทาน
ของประทานแกสู่มนสุษยร์’ (ทบีมื่กลสู่าววสู่าพระองคร์เสดก็จขศึนี้นไปนรันี้น จะหมายความอยสู่างอมมื่นประการใดเลสู่า นอกจากวสู่า
พระองคร์ไดด้เสดก็จลงไปสสสู่เบมนี้องตมื่นาของแผสู่นดลินโลกกสู่อนดด้วย พระองคร์ผสด้เสดก็จลงไปนรันี้น กก็คมอพระองคร์ผสด้ทบีมื่เสดก็จขศึนี้นไปสสสู่
เบมนี้องสสงเหนมอฟฟ้าสวรรคร์ทรันี้งปวงนรัมื่นเอง เพมมื่อจะไดด้ทนาใหด้สลิมื่งสารพรัดสนาเรก็จ) พระองคร์จศึงใหด้บางคนเปป็นอรัครทสต บาง
คนเปป็นศาสดาพยากรณร์ บางคนเปป็นผสด้ประกาศขสู่าวประเสรลิฐ บางคนเปป็นศลิษยาภลิบาล และอาจารยร์ เพนที่อเตรมียมวอิ
สตทธอิชนใหตุ้ดมีรอบคอบ เพนที่อชง่วยในการรอับใชตุ้ เพนที่อเสรอิมสรตุ้างพระกายของพระครอิสตต์ใหตุ้จทาเรอิญขขขึ้น จนกวสู่าเราทสุกคน
จะบรรลสุถศึงความเปป็นนนี้นาหนศึมื่งใจเดบียวกรันในความเชมมื่อและในความรสด้ถศึงพระบสุตรของพระเจด้า จนกวสู่าเราจะโตเปป็น
ผสด้ใหญสู่เตก็มทบีมื่คมอเตก็มถศึงขนาดความไพบสลยร์ของพระครลิสตร์ เพมมื่อเราจะไมสู่เปป็นเดก็กอบีกตสู่อไปถสกซรัดไปซรัดมาและหรันไป
เหมาดด้วยลมปากแหสู่งคนาสรัมื่งสอนทสุกอยสู่าง และดด้วยเลสู่หร์กลของมนสุษยร์ตามอสุบายฉลาดอรันเปป็นการลสู่อลวง แตสู่ใหด้
เราพสดความจรลิงดด้วยใจรรักเพมมื่อจะจนาเรลิญขศึนี้นทสุกอยสู่างสสสู่พระองคร์ผสด้เปป็นศบีรษะคมอพระครลิสตร์ คมอเนมมื่องจากพระองคร์
นรันี้น รสู่างกายทรันี้งสลินี้นทบีมื่ตลิดตสู่อสนลิทและผสกพรันกรันโดยทบีมื่ทสุกๆขด้อตสู่อไดด้ชสู่วยชสกนาลรังตามขนาดแหสู่งอวรัยวะทสุกสสู่วน 
รสู่างกายนรันี้นจศึงไดด้จนาเรลิญเตลิบโตขศึนี้นเองดด้วยความรรัก” (อฟ. 4:4-16)



บทททที่ 2
2:1 เมมมื่อวรันเทศกาลเพก็นเทคอสตร์มาถศึง จนาพวกสาวกจศึงมารสู่วมใจกรันอยสสู่ในทบีมื่แหสู่งเดบียวกรัน
2:2 ในทรันใดนรันี้น มบีเสบียงดรังมาจากฟฟ้าเหมมอนเสบียงพายสุกลด้าสรัมื่นกด้องทรัมื่วบด้านทบีมื่เขานรัมื่งอยสสู่นรันี้น
2:3 มบีเปลวไฟสรัณฐานเหมมอนลลินี้นปรากฏแกสู่เขา และกระจายอยสสู่บนเขาสลินี้นทสุกคน
2:4 เขาเหลสู่านรันี้นกก็ประกอบดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จศึงตรันี้งตด้นพสดภาษาตสู่างๆตามทบีมื่พระวลิญญาณทรงโปรดใหด้พสด
2:5 มบีพวกยลิวจากทสุกประเทศทรัมื่วใตด้ฟฟ้า ซศึมื่งเปป็นผสด้เกรงกลรัวพระเจด้ามาอยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็ม
2:6 เมมมื่อมบีเสบียงอยสู่างนรันี้น เขาจศึงพากรันมาและสรับสนเพราะตสู่างคนตสู่างไดด้ยลินเขาพสดภาษาของตนเอง
2:7 คนทรันี้งปวงจศึงประหลาดและอรัศจรรยร์ใจพสดกรันวสู่า “ดสเถลิด คนทรันี้งหลายทบีมื่พสดกรันนรันี้นเปป็นชาวกาลลิลบีทสุกคนไมสู่ใชสู่
หรมอ
2:8 เหตสุไฉนเราทสุกคนไดด้ยลินเขาพสดภาษาของบด้านเกลิดเมมองนอนของเรา
2:9 เชสู่นชาวปารเธบียและมบีเดบีย ชาวเอลามและคนทบีมื่อยสสู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมบีย และแควด้นยสเดบียและแควด้นครัป
ปาโดเซบีย ในแควด้นปอนทรัสและเอเชบีย
2:10 ในแควด้นฟรบีเจบีย แควด้นปฝัมฟปีเลบียและประเทศอบียลิปตร์ ในแควด้นเมมองลลิเบบียซศึมื่งขศึนี้นกรับนครไซรบีน และคนมาจาก
กรสุงโรม ทรันี้งพวกยลิวกรับคนเขด้าจารบีตยลิว
2:11 ชาวเกาะครบีตและชาวอาระเบบีย เราทรันี้งหลายตสู่างกก็ไดด้ยลินคนเหลสู่านบีนี้กลสู่าวถศึงมหกลิจของพระเจด้าตามภาษา
ของเราเอง”
2:12 เขาทรันี้งหลายจศึงอรัศจรรยร์ใจและฉงนสนเทสู่หร์พสดกรันวสู่า “นบีมื่อะไรกรัน”
2:13 แตสู่บางคนเยาะเยด้ยวสู่า “คนเหลสู่านรันี้นเมาเหลด้าองสุสู่นใหมสู่”
2:14 ฝฝ่ายเปโตรไดด้ยมนขศึนี้นกรับอรัครทสตสลิบเอก็ดคน และไดด้กลสู่าวแกสู่คนทรันี้งปวงดด้วยเสบียงอรันดรังวสู่า “ทสู่านชาวยสเดบียและ
บรรดาคนทบีมื่อยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็ม จงทราบเรมมื่องนบีนี้ และฟฝังถด้อยคนาของขด้าพเจด้าเถลิด
2:15 ดด้วยวสู่าคนเหลสู่านบีนี้มลิไดด้เมาเหลด้าองสุสู่นเหมมอนอยสู่างทบีมื่ทสู่านคลิดนรันี้น เพราะวสู่าเปป็นเวลาสามโมงเชด้า
2:16 แตสู่เหตสุการณร์นบีนี้เกลิดขศึนี้นตามคนาซศึมื่งโยเอลศาสดาพยากรณร์ไดด้กลสู่าวไวด้วสู่า
2:17 ‘พระเจด้าตรรัสวสู่า ตสู่อมาในวรันสสุดทด้าย เราจะเทพระวลิญญาณของเรามาเหนมอเนมนี้อหนรังทรันี้งปวง บสุตรชายบสุตร
สาวของทสู่านจะพยากรณร์ คนหนสุสู่มของทสู่านจะเหก็นนลิมลิต และคนแกสู่จะฝฝันเหก็น
2:18 ในคราวนรันี้นเราจะเทพระวลิญญาณของเราบนทาสและทาสบีของเรา และคนเหลสู่านรันี้นจะพยากรณร์
2:19 เราจะสนาแดงการมหรัศจรรยร์ในอากาศเบมนี้องบนและหมายสนาครัญทบีมื่แผสู่นดลินเบมนี้องลสู่างเปป็นเลมอด ไฟและไอ
ควรัน
2:20 ดวงอาทลิตยร์จะมมดไปและดวงจรันทรร์จะกลรับเปป็นเลมอด กสู่อนถศึงวรันใหญสู่นรันี้น คมอวรันใหญสู่ยลิมื่งขององคร์พระผสด้เปป็น
เจด้า
2:21 และจะเปป็นเชสู่นนบีนี้คมอผสด้ใดทบีมื่จะรด้องออกพระนามขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้ากก็จะรอด’



2:22 ทสู่านทรันี้งหลายผสด้เปป็นชนชาตลิอลิสราเอล ขอฟฝังคนาเหลสู่านบีนี้เถลิด คมอพระเยซสชาวนาซาเรก็ธ เปป็นผสด้ทบีมื่พระเจด้าทรง
โปรดชบีนี้แจงใหด้ทสู่านทรันี้งหลายทราบโดยการอรัศจรรยร์ การมหรัศจรรยร์และหมายสนาครัญตสู่างๆ ซศึมื่งพระเจด้าไดด้ทรง
กระทนาโดยพระองคร์นรันี้น ทสู่ามกลางทสู่านทรันี้งหลาย ดรังทบีมื่ทสู่านทราบอยสสู่แลด้ว
2:23 พระองคร์นบีนี้ทรงถสกมอบไวด้ตามทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงดนารลิแนสู่นอนลสู่วงหนด้าไวด้กสู่อน ทสู่านทรันี้งหลายไดด้ใหด้คนชรัมื่วจรับ
พระองคร์ไปตรศึงทบีมื่กางเขนและประหารชบีวลิตเสบีย
2:24 พระเจด้าไดด้ทรงบรันดาลใหด้พระองคร์คมนพระชนมร์ ดด้วยทรงกนาจรัดความเจก็บปวดแหสู่งความตายเสบีย เพราะวสู่า
ความตายจะครอบงนาพระองคร์ไวด้ไมสู่ไดด้
2:25 เพราะดาวลิดไดด้ทรงกลสู่าวถศึงพระองคร์วสู่า ‘ขด้าพเจด้าไดด้เหก็นองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าตรงหนด้าขด้าพเจด้าเสมอ เพราะวสู่า
พระองคร์ประทรับทบีมื่มมอขวาของขด้าพเจด้า เพมมื่อขด้าพเจด้าจะมลิไดด้หวรัมื่นไหว
2:26 เพราะฉะนรันี้นจลิตใจของขด้าพเจด้าจศึงยลินดบี และลลินี้นของขด้าพเจด้าจศึงเปรมปรบีดลิธิ์ ยลิมื่งกวสู่านบีนี้เนมนี้อหนรังของขด้าพเจด้าจะ
พรักพลิงอยสสู่ในความหวรังใจดด้วย
2:27 เพราะพระองคร์จะไมสู่ทรงทลินี้งจลิตวลิญญาณของขด้าพระองคร์ไวด้ในนรก ทรันี้งจะไมสู่ทรงใหด้องคร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์
เปฟปี่อยเนสู่าไป
2:28 พระองคร์ไดด้ทรงโปรดใหด้ขด้าพระองคร์ทราบทางแหสู่งชบีวลิตแลด้ว พระองคร์จะทรงโปรดใหด้ขด้าพระองคร์มบีความ
ยลินดบีเตก็มเปปีปี่ยมดด้วยสบีพระพรักตรร์อรันชอบพระทรัยของพระองคร์’
2:29 ทสู่านพบีมื่นด้องทรันี้งหลาย ขด้าพเจด้ามบีใจกลด้าทบีมื่จะกลสู่าวแกสู่ทสู่านทรันี้งหลายถศึงดาวลิดบรรพบสุรสุษของเราวสู่า ทสู่าน
สลินี้นพระชนมร์แลด้วถสกฝฝังไวด้ และอสุโมงคร์ฝฝังศพของทสู่านยรังอยสสู่กรับเราจนถศึงทสุกวรันนบีนี้
2:30 ทสู่านเปป็นศาสดาพยากรณร์และทราบวสู่าพระเจด้าตรรัสสรัญญาไวด้แกสู่ทสู่านดด้วยพระปฏลิญาณวสู่า พระองคร์จะทรง
ประทานผสด้หนศึมื่งจากบรันี้นเอวของทสู่าน และตามเนมนี้อหนรังนรันี้น พระองคร์จะทรงยกพระครลิสตร์ใหด้ประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่ง
ของทสู่าน
2:31 ดาวลิดกก็ทรงลสู่วงรสด้เหตสุการณร์นบีนี้กสู่อน จศึงทรงกลสู่าวถศึงการคมนพระชนมร์ของพระครลิสตร์วสู่า จลิตวลิญญาณของ
พระองคร์ไมสู่ตด้องละไวด้ในนรก ทรันี้งพระมรังสะของพระองคร์กก็ไมสู่เปฟปี่อยเนสู่าไป
2:32 พระเยซสนบีนี้พระเจด้าไดด้ทรงบรันดาลใหด้คมนพระชนมร์แลด้ว ขด้าพเจด้าทรันี้งหลายเปป็นพยานในขด้อนบีนี้
2:33 เหตสุฉะนรันี้นเมมมื่อพระหรัตถร์เบมนี้องขวาของพระเจด้าไดด้ทรงตรันี้งพระองคร์ขศึนี้น และครรันี้นพระองคร์ไดด้ทรงรรับพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จากพระบลิดาตามพระสรัญญา พระองคร์ไดด้ทรงเทฤทธลิธิ์เดชนบีนี้ลงมา ดรังทบีมื่ทสู่านทรันี้งหลายไดด้ยลินและ
เหก็นแลด้ว
2:34 เหตสุวสู่าทสู่านดาวลิดไมสู่ไดด้ขศึนี้นไปยรังสวรรคร์ แตสู่ทสู่านไดด้กลสู่าววสู่า ‘องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าตรรัสกรับองคร์พระผสด้เปป็น
เจด้าของขด้าพเจด้าวสู่า จงนรัมื่งทบีมื่ขวามมอของเรา
2:35 จนกวสู่าเราจะกระทนาใหด้ศรัตรสของทสู่านเปป็นแทสู่นรองเทด้าของทสู่าน’
2:36 เหตสุฉะนรันี้นใหด้วงศร์วานอลิสราเอลทรันี้งปวงทราบแนสู่นอนวสู่า พระเจด้าไดด้ทรงยกพระเยซสนบีนี้ ซศึมื่งทสู่านทรันี้งหลายไดด้
ตรศึงไวด้ทบีมื่กางเขน ทรงตรันี้งขศึนี้นใหด้เปป็นทรันี้งองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและเปป็นพระครลิสตร์”



2:37 เมมมื่อคนทรันี้งหลายไดด้ยลินแลด้วกก็รสด้สศึกแปลบปลาบใจ จศึงกลสู่าวแกสู่เปโตรและอรัครทสตอมมื่นๆวสู่า “ทสู่านพบีมื่นด้องทรันี้ง
หลาย เราจะทนาอยสู่างไรดบี”
2:38 ฝฝ่ายเปโตรจศึงกลสู่าวแกสู่เขาวสู่า “จงกลรับใจเสบียใหมสู่และรรับบรัพตลิศมาในพระนามแหสู่งพระเยซสครลิสตร์สลินี้นทสุกคน 
เพราะวสู่าพระเจด้าทรงยกความผลิดบาปของทสู่านเสบีย และทสู่านจะไดด้รรับของประทานของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
2:39 ดด้วยวสู่าพระสรัญญานรันี้นตกแกสู่ทสู่านทรันี้งหลายกรับลสกหลานของทสู่านดด้วย และแกสู่คนทรันี้งหลายทบีมื่อยสสู่ไกล คมอทสุก
คนทบีมื่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าพระเจด้าของเราทรงเรบียกมาเฝฟ้าพระองคร์”
2:40 เปโตรจศึงกลสู่าวอบีกหลายคนาเปป็นพยานและไดด้เตมอนสตลิเขาวสู่า “จงเอาตรัวรอดจากยสุคทบีมื่คดโกงนบีนี้เถลิด”
2:41 คนทรันี้งหลายทบีมื่รรับคนาของเปโตรดด้วยความยลินดบีกก็รรับบรัพตลิศมา ในวรันนรันี้นมบีคนเขด้าเปป็นสาวกเพลิมื่มอบีกประมาณ
สามพรันคน
2:42 เขาทรันี้งหลายไดด้ตรันี้งมรัมื่นคงอยสสู่ในคนาสอนของจนาพวกอรัครทสต และในการสามรัคคบีธรรม และรสู่วมใจกรันในการหรัก
ขนมปฝัง และการอธลิษฐาน
2:43 เขามบีความเกรงกลรัวดด้วยกรันทสุกคน และพวกอรัครทสตทนาการมหรัศจรรยร์และหมายสนาครัญหลายประการ
2:44 บรรดาผสด้ทบีมื่เชมมื่อถมอนรันี้นกก็อยสสู่พรด้อมกรัน ณ ทบีมื่แหสู่งเดบียว และทรรัพยร์สลิมื่งของของเขาเหลสู่านรันี้นเขาเอามารวมกรันเปป็น
ของกลาง
2:45 เขาจศึงไดด้ขายทรรัพยร์สมบรัตลิและสลิมื่งของมาแบสู่งใหด้แกสู่คนทรันี้งปวงตามซศึมื่งทสุกคนตด้องการ
2:46 เขาไดด้รสู่วมใจกรันไปในพระวลิหาร และหรักขนมปฝังตามบด้านของเขารสู่วมรรับประทานอาหารดด้วยความชมมื่นชม
ยลินดบีและดด้วยจรลิงใจ ทสุกวรันเรมมื่อยไป
2:47 ทรันี้งไดด้สรรเสรลิญพระเจด้าและคนทรันี้งปวงกก็ชอบใจ ฝฝ่ายองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงโปรดใหด้ผสด้ทบีมื่กนาลรังจะรอด เขด้า
สมทบกรับครลิสตจรักรทวบีขศึนี้นทสุกๆวรัน

ไมสู่เคยเลยในประวรัตลิศาสตรร์ของครลิสตจรักร-ตรันี้งแตสู่การเรลิมื่มตด้นของมรันจนกระทรัมื่งโมงนบีนี้-ทบีมื่เราตด้องศศึกษา
คด้นควด้าบททบีมื่สองนบีนี้ของหนรังสมอกลิจการโดยตด้องอธลิษฐานเยอะๆ เหมมอนกรับในเวลานบีนี้ วรันนบีนี้มบีการขาดความรสด้มาก
มายและความเขด้าใจผลิดแบบนสู่าเกลบียดทสู่ามกลางผสด้คนในครลิสตจรักรหลายหมมมื่นคนเกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่เกลิดขศึนี้นในวรันเพก็น
เทคอสตร์นรันี้น ผสด้คนในครลิสตจรักรสสู่วนใหญสู่ขาดความรสด้อยสู่างสลินี้นเชลิงเกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่พระเจด้าในความยลิมื่งใหญสู่ของ
พระองคร์ไดด้ทรงกระทนาวรันนรันี้นเมมมื่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงถสกเทออก พวกเขารสด้นด้อยจรลิงๆเกบีมื่ยวกรับความหมายอรัน
ลศึกซศึนี้งของเหตสุการณร์ครรันี้งสนาครัญนรันี้น มบีการตบีความประจทานอิกาย และ “ความนลิยมทางศาสนา” มากมาย เกบีมื่ยวกรับ
เพก็นเทคอสตร์ แตสู่มบีความหมายทมีที่แทตุ้จรอิงหนขที่งเดมียวเทสู่านรันี้น ดรังนรันี้นโดยพระคสุณของพระเจด้า โดยการเปรบียบเทบียบขด้อ
พระครัมภบีรร์กรับขด้อพระครัมภบีรร์และการแยกแยะพระวจนะอยสู่างถสกตด้อง เราจะเรบียนรสด้สลิมื่งทบีมื่เราจะเรบียนรสด้ไดด้จากพระ
ครัมภบีรร์ ไมสู่ใชสู่จากหนรังสมอตสู่างๆของหลรักคนาสอนประจนานลิกาย

กสู่อนทบีมื่เราจะเรลิมื่มการศศึกษาคด้นควด้าบทนบีนี้แบบทบีละขด้อของเรา ใหด้เราดสวสู่าเกลิดอะไรขศึนี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์
นรันี้น และมบีสลิมื่งใดสนาเรก็จในวรันอรันนสู่าจดจนานรันี้น:

ในมรัทธลิว 3:11 ยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมา (ผสด้เบลิกทางของพระเยซสเจด้า) ไดด้ประกาศวสู่า “เราใหด้เจด้าทรันี้งหลาย
รรับบรัพตลิศมาดด้วยนนี้นา แสดงวสู่ากลรับใจใหมสู่กก็จรลิง แตสู่พระองคร์ผสด้จะมาภายหลรังเรา ทรงมบีอลิทธลิฤทธลิธิ์ยลิมื่งกวสู่าเราอบีก ซศึมื่ง



เราไมสู่คสสู่ควรแมด้จะถมอฉลองพระบาทของพระองคร์ พระองคร์จะทรงใหด้เจด้าทรันี้งหลายรรับบรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์และดด้วยไฟ”

นอกจากนบีนี้ มบีหลายคราวทบีมื่พระเยซทูทรงสรัมื่งสอนพวกสาวกของพระองคร์เกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาของพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ในลสกา 11:13 พระองคร์ตรรัสแกสู่พวกเขาวสู่า “เพราะฉะนรันี้น ถด้าทสู่านทรันี้งหลายเองผสด้เปป็นคนชรัมื่ว ยรัง
รสด้จรักใหด้ของดบีแกสู่บสุตรของตน ยอิที่งกวง่านอัขึ้นสอักเทง่าใด พระบอิดาของทง่านผทูตุ้ทรงสถอิตในสวรรคต์ จะทรงประทานพระ
วอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์แกง่ผทูตุ้ทมีที่ขอตง่อพระองคต์”

ในยอหร์น 7:37-39 เราอสู่านวสู่า “ในวรันสสุดทด้ายของเทศกาลซศึมื่งเปป็นวรันใหญสู่นรันี้น พระเยซสทรงยมนและ
ประกาศวสู่า “ถด้าผสด้ใดกระหาย ผสด้นรันี้นจงมาหาเราและดมมื่ม ผสด้ทบีมื่เชมมื่อในเรา ตามทบีมื่พระครัมภบีรร์ไดด้กลสู่าวไวด้แลด้ววสู่า ‘แมสู่นนี้นา
ทบีมื่มบีนนี้นาประกอบดด้วยชบีวลิตจะไหลออกมาจากภายในผสด้นรันี้น’” (สอิที่งทมีที่พระองคต์ตรอัสนอัขึ้นหมายถขงพระวอิญญาณซขที่งผทูตุ้ทมีที่เชนที่อ
ในพระองคต์จะไดด้รทบ เหตนุวท่ายทงไมท่ไดด้ประทานพระวริญญาณบรริสนุทธริธใหด้ เพราะพระเยซทูยอังมอิไดตุ้รอับสงง่าราศมี)” ตอน
ทบีมื่พระเยซสตรรัสถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้ พระสรัญญานบีนี้ชบีนี้ไปยรังอนาคต พระสรัญญานบีนี้ไมสู่อาจสนาเรก็จจรลิงไดด้กสู่อนการตรศึงกางเขน
และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรสู่างกายของพระเยซสครลิสตร์เจด้า

ในระหวสู่างสบีมื่สลิบวรันนรันี้นหลรังจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์และกสู่อนการเสดก็จขศึนี้นไปขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของ
เรา พระองคร์ทรงบรัญชาพวกสาวกใหด้คอยอยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็ม ใหด้รอคอยพระสรัญญาของพระบลิดา คมอการเสดก็จ
มาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และเมมมื่อวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นมาถศึง พระสรัญญาทสุกขด้อทบีมื่พระเยซสทรงใหด้ไวด้แกสู่พวก
สาวก พรด้อมกรับพระสรัญญาตสู่างๆของพระเจด้าในหนรังสมอโยเอล (และอบีกหลายแหสู่งในภาคพรันธสรัญญาเดลิม) กก็ถสก
ทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงทรันี้งหมดในคราวเดบียว และจะไมสู่เกลิดขศึนี้นซนี้นาอบีกเลย วรันเพก็นเทคอสตร์ไมสู่สามารถเกลิดขศึนี้นไดด้อบีกเลย
เหมมอนกรับทบีมื่การตรศึงกางเขนพระเยซสจะไมสู่มบีวรันเกลิดขศึนี้นอบีกเลย พระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์แลด้ว ครอัขึ้งเดมียวพอ มบีผล
ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ โดยทางการเสบียสละของพระองคร์เพบียงครรันี้งเดบียว พระองคร์ไดด้ทรงชนาระหนบีนี้บาปแลด้วและทรง
ทนาใหด้ขด้อเรบียกรด้องทสุกประการของพระเจด้าสนาเรก็จจรลิงซศึมื่งเกบีมื่ยวเนมมื่องกรับการยกโทษบาปและการทบีมื่ผสด้เชมมื่อถสกทนาใหด้
เปป็นทบีมื่ยอมรรับตสู่อพระบลิดาในสวรรคร์:

“โดยนนี้นาพระทรัยนรันี้นเองทบีมื่เราทรันี้งหลายไดด้รรับการทรงชนาระใหด้บรลิสสุทธลิธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซส
ครลิสตร์เพบียงครรันี้งเดบียวเทสู่านรันี้น...เพราะวสู่าโดยการทรงถวายบสชาหนเดบียว พระองคร์ไดด้ทรงกระทนาใหด้คนทรันี้งหลายทบีมื่
ถสกชนาระแลด้วถศึงทบีมื่สนาเรก็จเปป็นนลิตยร์” (ฮบ. 10:10,14)

ผสด้เชมมื่อทสุกคนทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วรสู่วมแบสู่งปฝันในพระสรัญญาทบีมื่สนาเรก็จจรลิงแลด้วของพระบลิดาในสวรรคร์และพระ
เยซสพระบสุตร และผสด้เชมมื่อทสุกคนมบีพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์สถลิตอยสสู่ภายใน:

“ถศึงกายนรันี้นเปป็นกายเดบียว กก็ยรังมบีอวรัยวะหลายสสู่วน และบรรดาอวรัยวะตสู่างๆของกายเดบียวนรันี้นแมด้จะมบี
หลายสสู่วนกก็ยรังเปป็นกายเดบียวกรันฉรันใด พระครลิสตร์กก็ทรงเปป็นฉรันนรันี้น เพราะวสู่าถศึงเราจะเปป็นพวกยลิวหรมอพวกตสู่าง
ชาตลิ เปป็นทาสหรมอมลิใชสู่ทาสกก็ตาม เราทรันี้งหลายไดด้รรับบรัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวเขด้าเปป็นกายอรันเดบียวกรัน 
และพระวลิญญาณองคร์เดบียวกรันนรันี้นซาบซสู่านอยสสู่” (1 คร. 12:12,13)

“ถด้าพระวลิญญาณของพระเจด้าทรงสถลิตอยสสู่ในทสู่านทรันี้งหลายจรลิงๆแลด้ว ทสู่านกก็มลิไดด้อยสสู่ฝฝ่ายเนมนี้อหนรัง แตสู่อยสสู่
ฝฝ่ายพระวลิญญาณ แตง่ถตุ้าผทูตุ้ใดไมง่มมีพระวอิญญาณของพระครอิสตต์ ผทูตุ้นอัขึ้นกพ็ไมง่เปป็นของพระองคต์...ดตุ้วยวง่าพระวอิญญาณ



ของพระเจตุ้าไดตุ้ทรงนทาพาคนหนขที่งคนใด คนเหลง่านอัขึ้นกพ็เปป็นบตตรของพระเจตุ้า เหตสุวสู่าทสู่านไมสู่ไดด้รรับนลิสรัยอยสู่างทาสซศึมื่ง
ทนาใหด้ตกในความกลรัวอบีก แตสู่ทสู่านไดด้รรับพระวลิญญาณผสด้ทรงใหด้เปป็นบสุตรซศึมื่งใหด้เราทรันี้งหลายรด้องเรบียกพระเจด้าวสู่า “อรับ
บา” คมอพระบลิดา พระวอิญญาณนอัขึ้นเปป็นพยานรง่วมกอับจอิตวอิญญาณของเราทอัขึ้งหลายวง่า เราทอัขึ้งหลายเปป็นบตตรของ
พระเจตุ้า” (รม. 8:9,14-16)

ในเอเฟซรัส 4:30 เปาโลกลสู่าววสู่า “และอยสู่าทนาใหด้พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจด้าเสบียพระทรัย เพราะ
โดยพระวอิญญาณนอัขึ้นทง่านไดตุ้ถทูกประทอับตราหมายทง่านไวตุ้จนถขงวอันทมีที่ทรงไถง่ใหตุ้รอด”

ขด้อเทก็จจรลิงจากพระครัมภบีรร์ทบีมื่วสู่าผสด้เชมมื่อทสุกคนมบีพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กก็ประกาศวสู่าพระสรัญญาของพระเจด้า
พระบลิดาไดด้สนาเรก็จจรลิงแลด้ว และเปป็นพยานรรับรองถศึงความสรัมฤทธลิธิ์ผลของพระโลหลิตทบีมื่ไหลออกของพระเมษโปดก
ของพระเจด้า ยลิมื่งกวสู่านรันี้น พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในใจของเรากก็ทรงเปป็นพยานรรับรองวสู่าบรัดนบีนี้พระเยซสทรงไดด้รรับสงสู่า
ราศบีแลด้วทบีมื่เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของผสด้ทรงเดชานสุภาพเบมนี้องบน เพราะวสู่ากสู่อนพระองคร์เสรก็จสลินี้นงานรรับใชด้ของ
พระองคร์บนแผสู่นดลินโลก พระองคร์ตรรัสแกสู่เหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่า “เราบอกความจรลิงแกสู่ทสู่านทรันี้งหลาย คมอการ
ทบีมื่เราจากไปนรันี้นกก็เพมมื่อประโยชนร์ของทสู่าน เพราะถด้าเราไมสู่ไป พระองคร์ผสด้ปลอบประโลมใจกก็จะไมสู่เสดก็จมาหาทสู่าน 
แตสู่ถด้าเราไปแลด้ว เรากก็จะใชด้พระองคร์มาหาทสู่าน” (ยอหร์น 16:7)

มรันไมสู่ถสกตด้องตามพระครัมภบีรร์ทบีมื่จะอด้อนวอนพระเจด้าใหด้ประทานพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ใหด้เพราะวสู่าพระองคร์
ไดตุ้ประทานพระวลิญญาณใหด้เราแลด้ว มรันไมสู่ถสกตด้องตามพระครัมภบีรร์ทบีมื่จะอธลิษฐานขอพระเจด้าใหด้ทนาตามพระสรัญญา
ตสู่างๆซศึมื่งถทูกททาใหตุ้สทาเรพ็จจรอิงแลตุ้วตามตอัวออักษรในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงอยสสู่ทบีมื่นบีมื่แลด้ว และ
พระองคร์จะเสดก็จเขด้ามาในใจของผสด้ใดและทสุกคนทบีมื่ทสลขอพระองคร์ ในความเชมมื่อโดยเชมมื่อในพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้น
แลด้วของพระเยซสครลิสตร์เจด้า มรันไมสู่ถสกตด้องตามพระครัมภบีรร์ทบีมื่จะอธลิษฐานขอบอัพตอิศมาออันทรงฤทธอิธิ์ของพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ และมรันไมสู่ถสกตด้องตามพระครัมภบีรร์อยสู่างแนสู่นอนทบีมื่จะทสลขอพระเจด้าใหด้ประทานพระวลิญญาณใหด้เรามาก
ขนนี้นเพราะวสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเปป็นบตคคลผทูตุ้หนขที่ง-ไมสู่ใชสู่ “อลิทธลิพล” อยสู่างหนศึมื่ง-และเราไมสู่รรับบสุคคลผสด้หนศึมื่ง
เปป็นสง่วนๆ! การมบีพระภาคทบีมื่สามของตรบีเอกานสุภาพอยสสู่ภายในคมอการมบีพระภาคนอัขึ้นทททั้งหมดอยทูง่ภายใน

หนอังสนอกอิจการไมท่ใชท่หนอังสนอหลอักคทาสอนเลง่มหนขที่งเกอีชื่ยวกทบพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ และมอันไมง่มมีหลอักคทา
สอนของพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์อยซูท่ขด้างใน มรันแสดงใหด้เหก็นหลอักคทาสอนทมีที่ถทูกเปปิดเผยแลตุ้วในแงสู่มสุมเชลิงปฏลิบรัตลิของ
มรัน มรันเปป็นหนรังสมอแหสู่งพระราชกอิจและการสอัที่งสอนของพระครลิสตร์ผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่ทมีที่ถทูกสานตง่อโดยพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ผง่านทางพระกายของพระครลิสตร์-ครลิสตจรักรของพระเจด้าผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่

จตดประสงคต์ของการเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ถสกเปปิดเผยในบทนบีนี้ และจสุดประสงคร์อมมื่นๆซศึมื่งถสก
บอกเปป็นนอัยตรงนบีนี้กก็ถสกเปปิดเผยอยสู่างเตก็มทบีมื่ในจดหมายฝากสลิบสบีมื่ฉบรับนรันี้นซศึมื่งถสกเขบียนโดยอรัครทสตเปาโลภายใตตุ้การ
ดลใจของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้เสดก็จมาบนผสด้เชมมื่อหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นเปป็นรายตอัว แตสู่
พระองคร์ทรงกระทนากลิจอยสู่างหนศึมื่งในแบบเปป็นหมทูง่คณะเชสู่นกรัน ผสด้เชมมื่อแตสู่ละคนในหด้องชรันี้นบนนรันี้นถสกเตลิมเตก็มดด้วย
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และพระองคร์ทรงเขตุ้าสถอิตภายในพวกเขาแตสู่ละคน แตสู่พระองคร์ทรงเตอิมเตพ็มหด้องนอัขึ้นและ
บตุ้านทอัขึ้งหลอังนอัขึ้นทบีมื่ผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นมารวมตรัวกรันดด้วย ดรังนรันี้นคนกลสุสู่มนรันี้นทบีมื่มบีหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนจศึงกลายเปป็นกายเดบียว



ผสู่านทางบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ในความเปป็นจรอิงแลตุ้ว ผสด้เชมมื่อหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนเขด้าไปขตุ้างในหด้องชรันี้นบน
นรันี้น และในแงสู่มสุมฝฝ่ายวอิญญาณ มมีเพมียงผซูด้เดอียวลงมา! พวกเขาถสกรวมเขด้าเปป็นกายเดบียวกรันทสุกคน ดรังทบีมื่ถสกเสนอใน 
1 โครลินธร์ 12:13

วรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นเปป็นวรันถมอกนาเนลิดของครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ และตรันี้งแตสู่วรันนรันี้นเปป็นตด้นมา ชรัมื่วเสบีนี้ยว
วลินาทบีทบีมื่คนบาปคนใดเชมมื่อในพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเยซสครลิสตร์เจด้าและยอมรรับพระองคร์โดยความเชมมื่อ 
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กก็ทรงใหตุ้บอัพตอิศมาคนๆนรันี้นเขด้าในครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ ซศึมื่งเปป็นพระกายของพระครลิสตร์

มบีหลายคนทบีมื่ปฏลิเสธคนาสอนทบีมื่วสู่าวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นเปป็นวรันถมอกนาเนลิดของครลิสตจรักร พวกเขายมนกรานวสู่า
ครลิสตจรักรไมสู่ไดด้เรลิมื่มตด้นจนกระทรัมื่งหลรังจากทบีมื่เปาโลเรลิมื่มเทศนาแกสู่พวกคนตสู่างชาตลิแลด้ว แตสู่นบีมื่เปป็นคนาสอนผลิด ครลิสต
จรักรไดด้เรลิมื่มตด้นพรด้อมกรับหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นในหด้องชรันี้นบนนรันี้น-และตามทบีมื่หนรังสมอเอเฟซรัสกลสู่าว พวกอรัครทสตและ
เหลสู่าผสด้พยากรณร์ของพรันธสรัญญาใหมสู่เปป็นรากฐานของครลิสตจรักร (อฟ. 2:20) ตสู่อมาพวกคนตสู่างชาตลิไดด้ถสกเพลิมื่มเขด้า
กรับพระกายของพระครลิสตร์และกลายเปป็นทายาทรสู่วมกรันและเปป็นผสด้รสู่วมเขด้าสสู่วนในพระสรัญญาเดบียวกรันนรันี้น

โดยทางอรัครทสตเปาโล ภาชนะทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระเจด้าสนาหรรับครลิสตจรักร ขตุ้อลขกลอับของครลิสตจรักร ซศึมื่ง
ไมสู่ไดด้ถสกเปปิดเผยในยสุคกสู่อนๆ ไดด้ถสกเปปิดเผยแลด้ว: “ซศึมื่งในสมรัยกสู่อน ไมสู่ไดด้ทรงโปรดสนาแดงแกสู่บสุตรทรันี้งหลายของ
มนสุษยร์ เหมมอนอยสู่างบรัดนบีนี้ซศึมื่งทรงโปรดเผยแกสู่พวกอรัครทสตผสด้บรลิสสุทธลิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์โดย
พระวลิญญาณ” (อฟ. 3:5) ครลิสตจรักรมบีตรัวตนแลด้วกง่อนเปาโล ถศึงแมด้วสู่าขด้อลศึกลรับของมรันไมสู่ไดด้ถสกเหก็นหรมอถสกเขด้าใจ
อยสู่างชรัดเจนจนกระทอัที่งพระเจตุ้าทรงเปปิดเผยมอันแกท่เปาโลแลตุ้ว อรันทบีมื่จรลิงแลด้ว เปาโลยรังไมสู่ไดด้กลรับใจเชมมื่อเลยดด้วยซนี้นา
จนกระทรัมื่งหลรังจากทบีมื่ครลิสตจรักรไดด้ถมอกนาเนลิดขศึนี้นแลด้ว!

ตอนทบีมื่ยรังเปป็นเซาโลแหสู่งทารซรัส เขากนาลรังเดลินทางไปยรังเมมองดามรัสกรัสเพมมื่อจรับกสุมพวกครลิสเตบียนทบีมื่นรัมื่น 
เมมมื่อแสงสวสู่างจากสวรรคร์สสู่องลงมาบนเขาและเสบียงหนศึมื่งตรรัสวสู่า “เซาโล เซาโลเออ๋ย เจด้าขสู่มเหงเราทนาไม” เปาโล
ตอบในทรันทบีวสู่า “พระองคร์ทรงเปป็นผสด้ใด” และพระเยซสตรรัสตอบวสู่า “เราคมอเยซส ทบีมื่เจด้าขสู่มเหง” (อสู่านกลิจการ 9:1-
19)

เรารสด้วสู่าเปาโลไมสู่ไดด้กนาลรังขสู่มเหงพระเยซสเปป็นการสง่วนตอัว เพราะวสู่าในขณะนรันี้นพระเยซสประทรับ ณ เบมนี้อง
ขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดาในสวรรคร์เรบียบรด้อยแลด้ว แตสู่เปาโลกนาลรังขสู่มเหงผทูตุ้เชนที่อทอัขึ้งหลาย-และผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายกก็เปป็น
สมาชลิกแหสู่งครลิสตจรักรของพระเจด้าผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่ พระกายของพระครอิสตต์ ใน 1 โครลินธร์ 15:8,9 เปาโลเปป็น
พยานเกบีมื่ยวกรับตรัวเขาเองวสู่า “ครรันี้นหลรังทบีมื่สสุด(พระเยซส)ทรงปรากฏแกสู่ขด้าพเจด้าดด้วย ผสด้เปป็นเสมมอนเดก็กทบีมื่คลอดกสู่อน
กนาหนด เพราะวสู่าขด้าพเจด้าเปป็นผสด้นด้อยทบีมื่สสุดในพวกอรัครทสต และไมสู่สมควรจะไดด้ชมมื่อวสู่าเปป็นอรัครทสต เพราะวสู่า
ขตุ้าพเจตุ้าไดตุ้ขง่มเหงครอิสตจอักรของพระเจตุ้า” เซาโลแหสู่งทารซรัสจะขสู่มเหงครลิสตจรักรของพระเจด้าไดด้อยสู่างไรถด้าหากวสู่า
ครลิสตจรักรไมสู่ไดด้เรอิที่มตตุ้นจนกระทรัมื่งหลรังจากการกลอับใจเชนที่อของเซาโลแลด้ว? 

ผมขอกลสู่าวซนี้นา: ครลิสตจรักรไดด้ถมอกนาเนลิดขศึนี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น และตรันี้งแตสู่วรันนรันี้นเปป็นตด้นมาผสด้เชมมื่อทสุก
คนกก็ถสกรวมเปป็นหนศึมื่งเดบียวกรันเขด้ากรับพระกายนรันี้นผสู่านทางการอรัศจรรยร์แหสู่งการบรังเกลิดใหมสู่และบรัพตลิศมาของพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์



มรันเปป็นความจรลิงทบีมื่วสู่าไมสู่ใชสู่ผสด้เชมมื่อทสุกคนมบีปฏลิกลิรลิยาทางอารมณร์หรมอทางภายนอกแบบเดบียวกรันเวลาทบีมื่พวก
เขากลายเปป็นลสกของพระเจด้า ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์อาจถสกสนาแดงในหลายรสปแบบและหลายระดรับเวลาทบีมื่คนๆ
หนศึมื่งเชมมื่อวางใจในพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระครลิสตร์ มบีความแตกตสู่างกรันอยสสู่บด้างในระดรับของความชมมื่นชม
ยลินดบีและความตมมื่นเตด้นทางอารมณร์-แตสู่ไมสู่มบีระดรับทบีมื่แตกตสู่างกรันในเรมมื่องการมบีพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์สถลิตอยสสู่ภายใน
เพราะวสู่าพระองคร์ทรงเปป็นบตคคลผทูตุ้หนขที่ง และเมมมื่อพระองคร์เสดก็จเขด้ามาในมนสุษยร์ภายใน พระองคร์กก็เสดก็จมาขด้างใน
หมดทอัขึ้งพระองคต์-ไมสู่ใชสู่บางสสู่วน

ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น ผสด้คนจากทสุกประชาชาตลิของโลกสมรัยนรันี้นมาอยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็ม และหลรังจากทบีมื่
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เสดก็จลงมาบนผสด้เชมมื่อหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้น ทสุกคนทบีมื่อยสสู่ทบีมื่นรัมื่นกก็ไดด้ยลินขสู่าวประเสรลิฐในภาษาของ
เขาเอง-ซศึมื่งเปป็นพยานรรับรองวสู่าขสู่าวดบีเรมมื่องพระคสุณทบีมื่ชสู่วยใหด้รอดของพระเจด้ามบีไวด้สนาหรรับทสุกประชาชาตลิใตด้ฟฟ้า
สวรรคร์ ถศึงแมด้วสู่าคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่พสดในวรันนรันี้นเปป็นยอิวทสุกคนกก็ตาม พระเยซสทรงบรัญชาเหลสู่าสาวกของพระองคร์ใหด้
ประกาศขสู่าวประเสรลิฐแกสู่มนสุษยร์ทสุกผสด้

เหตสุการณร์เหลสู่านรันี้นซศึมื่งเกลิดขศึนี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นมบีนรัยสนาครัญตสู่อพวกยลิวเปป็นพลิเศษ เหตสุการณร์เหลสู่านรันี้น
พลิสสจนร์วสู่าพระเยซสครลิสตร์ทรงเปป็นขศึนี้นแลด้ว และหมายสทาคอัญเหลสู่านรันี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์กก็พลิสสจนร์วสู่าพระเยซสแหสู่ง
เมมองนาซาเรก็ธ ผสด้ซศึมื่งพวกเขาไดด้ปฏลิเสธเสบีย ขณะนรันี้นประทรับ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของ
พวกเขาแลด้ว เพก็นเทคอสตร์เปป็นการเรลิมื่มตด้นของขด้อเสนอทบีมื่สองแหสู่งความเมตตาทบีมื่มบีมายรังชนชาตลิอลิสราเอล แตสู่พวก
เขากก็ปฏลิเสธพระองคร์อบีกครรันี้ง และหลรังจากสเทเฟนถสกหลินขวด้างตาย พระเจด้ากก็ทรงเรบียกอรัครทสตเปาโลและมอบ
หมายหนด้าทบีมื่เขาใหด้นนาขสู่าวประเสรลิฐไปยรังพวกคนตสู่างชาตลิ

ขล่าวประเสรกิฐถทูกใหช้แกล่พวกยกิว
การใชช้กกุญแจเหลล่านอันี้นครอันี้งแรกของเปโตร

ขด้อ 1: “เมนที่อวอันเทศกาลเพพ็นเทคอสตต์มาถขง จทาพวกสาวกจขงมารง่วมใจกอันอยทูง่ในทมีที่แหง่งเดมียวกอัน”
เพพ็นเทคอสตต์ หนศึมื่งในเทศกาลเลบีนี้ยงของพวกยลิว ถสกเรบียกเชสู่นนรันี้นโดยพวกยลิวเพราะวสู่ามรันเกลิดขศึนี้นหลรังจาก

ปฝัสกาหด้าสลิบวรัน เครมมื่องบสชาในเทศกาลเลบีนี้ยงนบีนี้ (เพก็นเทคอสตร์) คมอ ขนมปฝังสอนกด้อนแรกซศึมื่งทนาจากสสู่วนแรกของ
ขด้าวสาลบีทบีมื่เกก็บเกบีมื่ยวไดด้ของปปีนรันี้น และมรันถสกถวายใหด้เปป็น “เครมมื่องบสชาโมทนาพระคสุณ”

ในภาคพรันธสรัญญาเดลิม เทศกาลเลบีนี้ยงนบีนี้มบีสามชมมื่อ:
ในอพยพ 23:16 มรันถสกเรบียกวสู่า “เทศกาลเลมีขึ้ยงฉลองการเกพ็บเกมีที่ยว”
ในอพยพ 34:22 มรันถสกเรบียกวสู่า “เทศกาลสอัปดาหต์”
ในกรันดารวลิถบี 28:26 มรันถสกเรบียกวสู่า “วอันถวายผลรตง่นแรก”
ในสมรัยพรันธสรัญญาเดลิม เทศกาลเพก็นเทคอสตร์เปป็นการรนาลศึกถศึงการเกก็บเกบีมื่ยวขด้าวสาลบี และหลรังจากการ

ตกไปเปป็นเชลย มรันกก็กลายเปป็นเทศกาลตามประเพณบีทบีมื่ชนชาตลิอลิสราเอลรนาลศึกถศึงการประทานพระราชบรัญญรัตลิ
ของโมเสส



ในยสุคปฝัจจสุบรัน พวกยลิวทบีมื่เครสู่งครรัดยรังถมอเทศกาลเลบีนี้ยงนบีนี้อยสสู่เหมมอนเดลิม พวกเขาถวายคนาอธลิษฐาน และใน
ธรรมศาลาของพวกเขา พวกเขาอสู่านบรันทศึกเรมมื่องราวในภาคพรันธสรัญญาเดลิมเกบีมื่ยวกรับการประทานพระราช
บรัญญรัตลิใหด้แกสู่โมเสสตามทบีมื่มบีบรันทศึกไวด้ในหนรังสมออพยพใหด้ผสด้คนฟฝัง จากนรันี้นจากหนรังสมอหมวดผสด้พยากรณร์พวกเขา
อสู่านบทแรกของเอเสเคบียลและบททบีมื่สามของฮาบากสุก และบททบีมื่สองของโยเอลเชสู่นกรัน ไมสู่ตด้องสงสรัยเลยวสู่าตอน
นรันี้นพวกเขากระทนาตามธรรมเนบียมปฏลิบรัตลินบีนี้อยสสู่ตอนทบีมื่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงถสกเทออกหลรังจากการฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์ของพระเยซสแลด้วหด้าสลิบวรัน และมบีนรัยสนาครัญดด้วยทบีมื่หมายสนาครัญทบีมื่ปรากฏภายนอกบางอยสู่างทบีมื่เกลิดขศึนี้นตอน
ทบีมื่พระราชบรัญญรัตลิถสกประทานใหด้กก็เกลิดขศึนี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นเชสู่นกรัน-นรัมื่นคมอ เสบียงเหมมอนลมพรัดกลด้า ไฟนรันี้น 
เสบียงทบีมื่พสดเปป็นถด้อยคนา ในฮบีบรส 12:18,19 เราอสู่านวสู่า “ทสู่านทรันี้งหลายไมสู่ไดด้มาถศึงภสเขาทบีมื่จะถสกตด้องไดด้ และทบีมื่ไดด้ไหมด้
ไฟแลด้ว และถศึงทบีมื่ดนา ถศึงทบีมื่มมดมลิด และถศึงทบีมื่ลมพายสุ และถศึงเสบียงแตร และถศึงพระสสุรเสบียงตรรัส ซศึมื่งคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่
ไดด้ยลินแลด้วไดด้อด้อนวอนขอไมสู่ใหด้ตรรัสแกสู่เขาอบีก”

วรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นเปป็นวรันถมอกนาเนลิดของยสุคใหมสู่ และมรันไดด้เกลิดขศึนี้นพรด้อมกรับหมายสนาครัญและการ
มหรัศจรรยร์ตสู่างๆตามพระประสงคต์ของพระเจตุ้าเอง (ฮบ. 2:4) มบีหมายสนาครัญทบีมื่ปรากฏภายนอกตสู่างๆในตอนตด้น
ของยสุคพระราชบรัญญรัตลิเชสู่นกรัน แตสู่หมายสนาครัญเหลสู่านบีนี้ไมสู่ไดด้ตง่อเนนที่องไปตลอดยสุคสมรัยนรันี้น นบีมื่เปป็นจรลิงเชสู่นกรันเกบีมื่ยว
กรับการเรลิมื่มตด้นของยสุคใหมสู่นบีนี้แหสู่งพระคสุณ มรันไดด้เรลิมื่มตด้นพรด้อมกรับหมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์ตสู่างๆอรันทรง
ฤทธลิธิ์-แตสู่สลิมื่งเหลสู่านบีนี้เกลิดขศึนี้นในตอนตด้นเทง่านอัขึ้น เมมมื่อ “พระราชบรัญญรัตลิแหสู่งเสรบีภาพอรันบรลิสสุทธลิธิ์” มาแลด้ว หมาย
สนาครัญเหลสู่านรันี้นกก็สลินี้นสสุดลง เราไมสู่ตตุ้องการหมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์ตสู่างๆวรันนบีนี้ เพราะวสู่าเรามบีพระวจนะของ
พระเจด้าทบีมื่ครบถด้วนสมบสรณร์แลด้ว-“สลิมื่งซศึมื่งสมบสรณร์แบบนรันี้น” ไดด้มาถศึงแลด้ว ผสด้ชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยสสู่โดยความ
เชมมื่อ ความเชมมื่อมาโดยการไดด้ยลินและการไดด้ยลินโดยพระวจนะของพระเจด้า เราสามารถพศึมื่งพาสลิมื่งทบีมื่พระวจนะของ
พระเจด้าประกาศไดด้ เราสามารถอด้างพระสรัญญาตสู่างๆของพระเจด้าไดด้พรด้อมกรับความไวด้วางใจวสู่าพระองคร์จะทรง
รอักษาพระสรัญญาเหลสู่านรันี้น

“เมนที่อวอันเทศกาลเพพ็นเทคอสตต์มาถขง (เตพ็มทมีที่แลตุ้ว)...” การทบีมื่เพก็นเทคอสตร์ “มาถขงเตพ็มทมีที่แลตุ้ว” นรันี้น
หมายความวสู่าอะไร? เพพ็นเทคศโต คมอคนากรบีกทบีมื่สมมื่อความหมายวสู่าสง่วนทมีที่หตุ้าของสลิมื่งๆหนศึมื่งหรมอลทาดอับทมีที่หตุ้าสอิบ ดรังนรันี้น
ในวอันทมีที่หตุ้าสอิบหลรังจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซส เพพ็นเทคอสตต์กพ็เกอิดขขขึ้น มรันไมสู่ใชสู่วรันทบีมื่สมีที่สอิบเกตุ้าหลรังจากการ
ฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ หรมอวรันทบีมื่หตุ้าสอิบเอพ็ดหลรังจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ มรันคมอวรันทบีมื่หตุ้าสอิบ ดรังทบีมื่กลสู่าวไปแลด้วตอนตด้น 
เทศกาลเพก็นเทคอสตร์ภายใตด้ระบบของพรันธสรัญญาเดลิมเปป็นการรนาลศึกถศึงผลแรก และพระเยซทูทรงเปป็นผลแรกจาก
พวกคนตาย: 

“แตสู่บรัดนบีนี้พระครลิสตร์ทรงเปป็นขศึนี้นมาจากความตายแลด้ว และทรงเปป็นผลแรกในพวกคนทรันี้งหลายทบีมื่ไดด้ลสู่วง
หลรับไปแลด้วนรันี้น เพราะวสู่าความตายไดด้อสุบรัตลิขศึนี้นเพราะมนสุษยร์คนหนศึมื่งเปป็นเหตสุฉรันใด การเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย
กก็ไดด้อสุบรัตลิขศึนี้นเพราะมนสุษยร์ผสด้หนศึมื่งเปป็นเหตสุฉรันนรันี้น เพราะวสู่าคนทรันี้งปวงตด้องตายเกบีมื่ยวเนมมื่องกรับอาดรัมฉรันใด คนทรันี้งปวง
กก็จะกลรับไดด้ชบีวลิตเกบีมื่ยวเนมมื่องกรับพระครลิสตร์ฉรันนรันี้น แตสู่วสู่าทสุกคนจะเปป็นไปตามลนาดรับ คมอพระครอิสตต์ทรงเปป็นผลแรก 
แลด้วภายหลรังกก็คมอคนทรันี้งหลายทบีมื่เปป็นของพระครลิสตร์ ในเมมมื่อพระองคร์จะเสดก็จมา” (1 คร. 15:20-23)

ขด้อ 2: “ในทอันใดนอัขึ้น มมีเสมียงดอังมาจากฟฟ้าเหมนอนเสมียงพายตกลตุ้าสอัที่นกตุ้องทอัที่วบตุ้านทมีที่เขานอัที่งอยทูง่นอัขึ้น”



แนสู่นอนวสู่าถด้อยคนาของพระคนาขด้อนบีนี้คงตด้องโหมกระพมอใจของผสด้เชมมื่อทสุกคนทบีมื่อสู่านพวกมรัน คนาบรรยายนบีนี้
ทนาใหด้เหก็นภาพชรัดเจนในทบีมื่นบีนี้เหลมอเกลินจนมรันคงมาจากผสด้หนศึมื่งทบีมื่ไดด้เหก็นเหตสุการณร์ทรันี้งหมดเทสู่านรันี้น

“ในทอันใดนอัขึ้น มมีเสมียงดอังมาจากฟฟ้า...” ครลิสตจรักรไดด้ถทูกใหตุ้กทาเนอิดในทรันทบี และจากจดหมายฝากเหลสู่านรันี้น
เราเรบียนรสด้วสู่ามรันจะไปจากแผสู่นดลินโลกนบีนี้ในทรันทบี ในวลิวรณร์ 22:20 พระเยซสทรงประกาศวสู่า “แนสู่นอน เราจะมา
โดยเรก็ว!” วรันหนศึมื่ง-เราไมสู่รสด้วรันนรันี้นหรมอชรัมื่วโมงนรันี้น-“องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเองจะเสดก็จมาจากสวรรคร์ ดด้วยเสบียงกสสู่กด้อง 
ดด้วยสนาเนบียงของเทพบดบี และดด้วยเสบียงแตรของพระเจด้า และคนทรันี้งปวงทบีมื่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขศึนี้นมากสู่อน
หลรังจากนรันี้นเราทรันี้งหลายซศึมื่งยรังเปป็นอยสสู่และเหลมออยสสู่ จะถสกรรับขศึนี้นไปในเมฆพรด้อมกรับคนเหลสู่านรันี้น เพมมื่อจะไดด้พบองคร์
พระผสด้เปป็นเจด้าในฟฟ้าอากาศ อยสู่างนรันี้นแหละเรากก็จะอยสสู่กรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเปป็นนลิตยร์” (1 ธส. 4:16,17)

ใน 1 โครลินธร์ 15:51-53 อรัครทสตเปาโลบอกเราวสู่า “ดสกสู่อน ขด้าพเจด้ามบีความลศึกลรับทบีมื่จะบอกแกสู่ทสู่าน คมอ
วสู่าเราจะไมสู่ลสู่วงหลรับหมดทสุกคน แตสู่เราจะถสกเปลบีมื่ยนแปลงใหมสู่หมด ในชอัที่วขณะเดมียว ในพรอิบตาเดมียว เมมมื่อเปฝ่า
แตรครรันี้งสสุดทด้าย เพราะวสู่าจะมบีเสบียงแตร และคนทบีมื่ตายแลด้วจะเปป็นขศึนี้นมาปราศจากเปฟปี่อยเนสู่า แลด้วเราทรันี้งหลายจะ
ถสกเปลบีมื่ยนแปลงใหมสู่ เพราะวสู่าสลิมื่งซศึมื่งเปฟปี่อยเนสู่านบีนี้ตด้องสวมซศึมื่งไมสู่เปฟปี่อยเนสู่า และซศึมื่งจะตายนบีนี้ตด้องสวมซศึมื่งจะไมสู่รสด้ตาย”

คนากรบีกในทบีมื่นบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “เสมียง” ใชด้กรับเสบียงดรังหรมอการแจด้งขสู่าวเสบียงดรังใดๆ เชสู่น “เสบียงแตร” ในฮบีบรส 
12:19 เสบียงนรันี้นทบีมื่มากสู่อนการเตลิมเตก็มจรลิงๆของพระวลิญญาณคมอเสบียงหนศึมื่งทบีมื่จรับตด้องความสนใจของสมาชลิกแตสู่ละ
คนของกลสุสู่มนรันี้นในหด้องชรันี้นบนนรันี้น คมอเสบียงหนศึมื่งทบีมื่พวกเขาไมสู่อาจลมมไดด้เลย

ความสนใจของพวกเขาถสกดศึงดสดเชสู่นกรันโดยทอิศทางทบีมื่เสบียงนรันี้นมา ปกตลิแลด้ว ลมพรัดในแนวนอน-จาก
เหนมอไปใตด้ จากตะวรันออกไปตะวรันตก แตสู่ “เสบียงเหมมอนพายสุกลด้า” นบีนี้ลงมาจากทด้องฟฟ้า และสาวกเหลสู่านรันี้นทบีมื่รอ
คอยอยสสู่กก็รสด้วสู่ามรันมาจากสวรรคร์-จากพระเจด้า

เสบียงนบีนี้เปป็นหมายสนาครัญภายนอกของการเสดก็จลงมาของพระภาคพระเจด้า คมอพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ผสด้จะ
เสดก็จมาเพมมื่อสถลิตในใจของผสด้เชมมื่อเหลสู่านบีนี้ และกสู่อรสู่างพระกายของพระครลิสตร์ ครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ อาคารทบีมื่
ถสกพสดถศึงในเอเฟซรัส 2:19-22 วสู่าเปป็น “ทบีมื่สถลิตของพระเจด้าโดยทางพระวลิญญาณ”

เสบียงเหมมอน “พายสุกลด้า” นบีนี้เตรบียมคนเหลสู่านบีนี้ในหด้องชรันี้นบนนรันี้นใหด้พรด้อมสนาหรรับการเสดก็จมาของพระ
วลิญญาณ เพราะวสู่าสนาหรรับพวกเขาแลด้ว ลมเปป็นสอัญลอักษณต์ทบีมื่คสุด้นเคยของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ในเอเสเคบียล 
37:9,10 เราอสู่านวสู่า “แลด้วพระองคร์ตรรัสกรับขด้าพเจด้าวสู่า “จงพยากรณร์แกสู่ลมหายใจ บสุตรแหสู่งมนสุษยร์เออ๋ย จง
พยากรณร์เถลิด จงกลสู่าวแกสู่ลมหายใจวสู่า องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าพระเจด้าตรรัสดรังนบีนี้วสู่า โอ ลมหายใจเออ๋ย จงมาจากลมทรันี้ง
สบีมื่มาหายใจเขด้าไปในคนทบีมื่ถสกฆสู่าเหลสู่านบีนี้เพมมื่อใหด้เขามบีชบีวลิต” ดรังนรันี้นขด้าพเจด้ากก็พยากรณร์ดรังทบีมื่พระองคร์ทรงบรัญชาแกสู่
ขด้าพเจด้า และลมหายใจกก็เขด้ามาในกระดสกและกระดสกกก็มบีชบีวลิต แลด้วกก็ยมนขศึนี้น เปป็นกองทรัพใหญสู่โตจรลิงๆ”

ในภาคพรันธสรัญญาใหมง่ พระเยซทูทรงใชด้ลมเปป็นสรัญลรักษณร์อยสู่างหนศึมื่งของพระวลิญญาณ ตอนพสดกรับนลิโค
เดมรัสพระองคร์ตรรัสวสู่า “ลมใครสู่จะพรัดไปขด้างไหนกก็พรัดไปขด้างนรันี้น และทสู่านไดด้ยลินเสบียงลมนรันี้น แตสู่ทสู่านไมสู่รสด้วสู่าลมมา
จากไหนและไปทบีมื่ไหน คนทบีมื่บรังเกลิดจากพระวลิญญาณกก็เปป็นอยสู่างนรันี้นทสุกคน” (ยอหร์น 3:8) ในยอหร์น 20:22 พระ
เยซสทรงระบายลมหายใจบนสาวกเหลสู่านรันี้นและตรรัสแกสู่พวกเขาวสู่า “ทสู่านทรันี้งหลายจงรรับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
เถลิด” (กรสุณาอสู่านเพลงสดสุดบี 29; 104:3; 18:10; และ 1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 19:11)



จงสรังเกตวสู่าขด้อพระครัมภบีรร์นบีนี้ของเราไมสู่ไดด้กลสู่าววสู่านบีมื่คมอ “เสบียงของลม” แตสู่เปป็น “เสมียงเหมชอนพายสุกลด้า” 
ไมสู่มบีการบอกเปป็นนรัยวสู่าลมมบีอยสสู่ในขณะนรันี้นจรลิงๆ นบีมื่ยลิมื่งทนาใหด้การอรัศจรรยร์นบีนี้นสู่าทศึมื่งมากยลิมื่งกวสู่าหากมบีลมพรัดแรงใน
บด้านหลรังนรันี้นซศึมื่งอาจทนาลายมรันใหด้พรังไดด้ มบีเสมียงดอัง “เหมชอนเสอียง” พายตกลตุ้า แตสู่ทสุกอยสู่างกลรับนลิมื่งสงบ ไมสู่มบีลมพรัด
เลย คนเหลสู่านรันี้นในหด้องชรันี้นบนนรันี้นไดด้เหก็นพายสุมามากมายบนทะเลกาลลิลบี แตสู่ไมสู่มบีพายสุลสกใดอยสสู่รอบตรัวพวกเขาใน
ขณะนรันี้นเลย-ไมสู่มบีฟฟ้ารด้องและฟฟ้าแลบ ไมสู่มบีลมพรัด กระนรันี้นมบีเสมียงดรังสนรัมื่นซศึมื่งลงมาจากสวรรคร์-“และมอันเตอิมเตพ็ม
บด้านทททั้งหลทงทมีที่พวกเขากทาลอังนอัที่งอยทูง่นอัขึ้น”

ใน 1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 8:10 เราอสู่านวสู่าเมฆนอัขึ้น (ในภาคพรันธสรัญญาเดลิมเปป็นหมายสนาครัญของการสถลิตอยสสู่
ดด้วยของพระเยโฮวาหร์) เตก็มทรันี้งพระนลิเวศนรันี้นหลรังจากทบีมื่เครมมื่องสรัตวบสชาเหลสู่านรันี้นถสกนนามาถวายแดสู่พระเจด้าแลด้วเมมมื่อ
ทนาการอสุทลิศถวายพระวลิหารของซาโลมอน แตสู่เพพ็นเทคอสตต์เปป็นเหตสุการณร์ทบีมื่ใหญสู่โตมากยลิมื่งกวสู่าการอสุทลิศถวายพระ
วลิหาร บด้านทรันี้งหลรังนรันี้นทบีมื่ผสด้เชมมื่อหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นรวมตรัวกรันอยสสู่ถทูกเตอิมเตพ็มดด้วยเสบียงนรันี้นทบีมื่มาจากสวรรคร์ อรัน
เปป็นการบอกเปป็นนรัยวสู่าอาคารทบีมื่ใหญสู่โตยลิมื่งกวสู่าและสสงสสู่งยลิมื่งกวสู่า (ครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่) จะตด้องถสกสรด้างขศึนี้น
บนแผสู่นดลินโลกเพมมื่อเปป็นทบีมื่สถลิตของพระเจด้า

ขด้อ 3: “มมีเปลวไฟสอัณฐานเหมนอนลอิขึ้นปรากฏแกง่เขา และกระจายอยทูง่บนเขาสอิขึ้นทตกคน”
จงสรังเกตวสู่าเสมียงนรันี้นมากสู่อนทบีมื่ลอิขึ้นไฟเหลง่านอัขึ้นทบีมื่มองเหก็นไดด้ปรากฏขศึนี้น ความเชมมื่อมาโดยการไดด้ยลิน และ

การไดด้ยลินโดยพระวจนะของพระเจด้า (รม. 10:17) สาวกเหลสู่านรันี้นไดตุ้ยอินเสบียงเหมมอนพายสุกลด้า-และถศึงแมด้เสบียงนรันี้น
ไมสู่ไดด้พสด ลมนรันี้นสนาหรรับพวกเขาแลด้วกก็เปป็นสรัญลรักษณร์อยสู่างหนศึมื่งของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และพระวอิญญาณ
บรอิสตทธอิธิ์ตตุ้องมาพรตุ้อมกอับพระวจนะ มลิฉะนรันี้นกก็ไมสู่อาจมบีความเชมมื่อทบีมื่มบีชบีวลิตไดด้เลย ผมเชมมื่อวสู่าเสบียงนรันี้นทบีมื่มาจากสวรรคร์
เปป็นกด้าวแรกในการทนาใหด้แตสู่ละคนเหลสู่านรันี้นเชมมื่อมรัมื่นขด้อเทก็จจรลิงนรันี้นในใจและความคลิดของพวกเขาวสู่าพระเจตุ้าทรง
อยสสู่ในการอรัศจรรยร์ยลิมื่งใหญสู่นบีนี้ ตอนแรกพวกเขาไดตุ้ยอินเสมียงนอัขึ้น มรันเตลิมเตก็มบด้านทรันี้งหลรังนรันี้น และจากนรันี้นหลรักฐานทบีมื่
ปรากฏแกง่ตากก็มา คมอการเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

“มมีเปลวไฟสอัณฐานเหมนอนลอิขึ้นปรากฏแกง่เขา!” ในทบีมื่นบีนี้ลลินี้น “เปป็นแฉก” (cloven) ทบีมื่วสู่าคมอ ลลินี้นตสู่างๆทมีที่ถทูก
แยกจากกอัน-ไมสู่ใชสู่วสู่าแตง่ละลอิขึ้นถสกผสู่า แตสู่ลลินี้นเหลสู่านรันี้นแยกออกจากกรันและกรัน และลลินี้นเหลสู่านบีนี้นรัมื่งอยสสู่บนแตง่ละคนใน
หนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นในหด้องชรันี้นบนนรันี้น โดยเปป็นพยานรรับรองวสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไมสู่เพบียงเสดก็จลงมาบนคนทอัขึ้ง
กลตง่มนอัขึ้นและเตลิมเตก็มบด้านทรันี้งหลรังนรันี้น พระองคร์ยรังเสดก็จลงมาบนแตง่ละคนในคนกลตง่มนอัขึ้นดด้วย แตสู่ละคนทบีมื่อยสสู่ทบีมื่นรัมื่นไดด้
รรับพระองคร์ 

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไมสู่ไดด้ถสกประทานใหด้ตามขนาด-นรัมื่นคมอ พวกสาวกทบีมื่เกสู่ากวสู่าอยสู่างเชสู่นเปโตร ยากอบ
และยอหร์น ไมสู่ไดด้รรับมากกวง่าจากพระวลิญญาณเมมมื่อเทบียบผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่อายสุนด้อยกวสู่า (ใหมสู่กวสู่าหรมออสู่อนแอกวสู่า)
ผมขอเนด้นยนี้นาอบีกทบีถศึงขด้อเทก็จจรลิงของพระเจด้าวสู่าพระวลิญญาณทรงเปป็นบตคคลทบีมื่สามของตรบีเอกานสุภาพ พระองคร์
ไมสู่ใชสู่แคสู่ “อนานาจ” อยสู่างหนศึมื่งหรมอ “อลิทธลิพล” อยสู่างหนศึมื่ง ดตุ้วยเหตตนมีขึ้พระองคต์จขงไมท่ทรงถทูกรอับเปป็นหลายสง่วน! 
พระองคร์เสดก็จมาแลด้วในฐานะเปป็นของประทานของพระเจด้าแกสู่ผสด้เชมมื่อทสุกคน ดรังทบีมื่สรัญญาไวด้ในทรันี้งภาคพรันธสรัญญา
เดลิมและภาคพรันธสรัญญาใหมสู่



“ลอิขึ้นทมีที่เปป็นแฉก (แยกออก)” เหลสู่านรันี้นเปป็นสรัญลรักษณร์ตสู่างๆของภาษาอรันหลากหลายทบีมื่พวกสาวกจะใชด้
ประกาศพระคสุณของพระเจด้าแกสู่ทสุกคนทบีมื่อยสสู่ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น-และจงสรังเกต: ลลินี้นเหลสู่านรันี้นไมสู่ใชสู่ไฟจรอิงๆอยสู่าง
ทบีมื่เรารสด้จรักมรันในโลกธรรมชาตลิ พระครัมภบีรร์ประกาศอยสู่างระมรัดระวรังมากๆวสู่าพวกมรันเปป็นลลินี้นหลายอรัน “เหมชอน
อยง่างไฟ” จศึงเปป็นสรัญลรักษณร์ของความชอบธรรม ความบรลิสสุทธลิธิ์ และการพอิพากษาของพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

“เพราะวสู่าพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของทสู่านเปป็นเพลลิงทบีมื่เผาผลาญ เปป็นพระเจด้าผสด้ทรงหวงแหน” (พระราช
บรัญญรัตลิ 4:24)

“เพราะวสู่าพระเจด้าของเรานรันี้นทรงเปป็นเพลลิงทบีมื่เผาผลาญ” (ฮบ. 12:29) 
ถศึงแมด้วสู่าลลินี้นเหลสู่านรันี้นไมสู่ใชสู่ไฟจรลิงๆ พวกมรันกก็ปรากฏแกง่ตา คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่อยสสู่ในหด้องชรันี้นบนนรันี้นเหก็นพวก

มรันเมมมื่อพวกมรันปรากฏ-ตอนแรกอยสสู่เตก็มหด้องนรันี้นและจากนรันี้นกก็มาหยสุดอยสสู่บนพวกเขาแตสู่ละคนทบีมื่รวมตรัวกรันอยสสู่ทบีมื่
นรัมื่น

“ลอิขึ้นทอัขึ้งหลาย” เปป็นคนาๆหนศึมื่งทบีมื่ถสกใชด้บสู่อยในพระครัมภบีรร์ บางครรันี้งมรันบสู่งบอกถศึงลอิขึ้นมนตษยต์ ซศึมื่งเปป็นเครมมื่อง
มมอทบีมื่ใชด้รรับรสและพสด บางครรันี้งมรันสมมื่อถศึงภาษาหรมอการพสด มรันยรังถสกใชด้เพมมื่อบสู่งบอกถศึงวรัตถสุอยสู่างหนศึมื่งซศึมื่งในรสปทรง
นรันี้นคลตุ้ายคลขงกอับลลินี้นมนสุษยร์-ยกตรัวอยสู่างเชสู่น ในโยชสวา 7 ขด้อ 21 และ 24 เราอสู่านเกบีมื่ยวกรับ “ทองคนาแทง่งหนศึมื่ง” 
แตสู่ในภาษาฮบีบรส มรันคมอ “ทองคนาลอิขึ้นหนศึมื่ง” ซศึมื่งเหก็นไดด้ชรัดวสู่าเปป็นทองคนาชลินี้นหนศึมื่งทบีมื่มบีรสปทรงเรบียวยาวคลด้ายกรับลลินี้นคน
ในอลิสยาหร์ 11:15 เราอสู่านเกบีมื่ยวกรับ “ลลินี้นของทะเลแหสู่งอบียลิปตร์” และในอลิสยาหร์ 5:24 ทบีมื่เราอสู่านวสู่า “ดรังนรันี้นเปลว
เพลลิงกลมนตอขด้าวฉรันใด และเพลลิงเผาผลาญหญด้าแหด้งฉรันใด” ภาษาฮมีบรทูอสู่านวสู่า “ลอิขึ้นของไฟกลมนกลินหญด้าแหด้ง”

ในหด้องชรันี้นบนนรันี้น “ลลินี้นเหลสู่านรันี้นทบีมื่เหมมอนอยสู่างไฟ” แนสู่นอนวสู่ามบีลรักษณะคลด้ายกรับลลินี้นคน และการ
อรัศจรรยร์นบีนี้กก็ใสสู่ลลินี้นใหมสู่ (ภาษาใหมสู่) เขด้าไปในปากของทสุกคนทบีมื่อยสสู่ทบีมื่นรัมื่น และพวกเขาพสดถด้อยคนาตสู่างๆทบีมื่พวกเขาไมสู่
เคยพสดมากสู่อน

มบีอยสสู่หลายคราวทบีมื่พระเจด้าทรงปรากฏแกสู่ชนชาตลิอลิสราเอล (และแกสู่ยลิวแตสู่ละคน) ในลรักษณะเปลวเพลลิง 
พระองคร์ทรงสนาแดงพระองคร์เองใหด้ประจรักษร์ตสู่อโมเสสในเปลวเพลลิง:

“ทสตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์กก็ปรากฏแกสู่โมเสสในเปลวไฟซศึมื่งอยสสู่ทสู่ามกลางพสุสู่มไมด้ โมเสสจศึงมองดสและ
ดสเถลิด พสุสู่มไมด้นรันี้นมบีไฟลสุกโชนอยสสู่ แตสู่พสุสู่มไมด้นรันี้นมลิไดด้ไหมด้โทรมไป โมเสสจศึงกลสู่าววสู่า “ขด้าจะแวะเขด้าไปดสสลิมื่งแปลก
ประหลาดนบีนี้ วสู่าเหตสุไฉนพสุสู่มไมด้จศึงไมสู่ไหมด้” และเมมมื่อพระเยโฮวาหร์ทอดพระเนตรเหก็นเขาเดลินเขด้ามาดส พระเจด้าจศึง
ตรรัสแกสู่เขาออกมาจากทสู่ามกลางพสุสู่มไมด้นรันี้นวสู่า “โมเสส โมเสส” และโมเสสทสลตอบวสู่า “ขด้าพระองคร์อยสสู่ทบีมื่นบีมื่” 
พระองคร์จศึงตรรัสวสู่า “อยสู่าเขด้ามาใกลด้ทบีมื่นบีมื่ จงถอดรองเทด้าของเจด้าออกเสบีย เพราะวสู่าทบีมื่ซศึมื่งเจด้ายมนอยสสู่นบีนี้เปป็นทบีมื่บรลิสสุทธลิธิ์”
แลด้วพระองคร์ตรรัสอบีกวสู่า “เราเปป็นพระเจด้าของบลิดาเจด้า เปป็นพระเจด้าของอรับราฮรัม เปป็นพระเจด้าของอลิสอรัค และ
เปป็นพระเจด้าของยาโคบ” และโมเสสปปิดหนด้าเสบีย เพราะกลรัวไมสู่กลด้ามองดสพระเจด้า” (อพย. 3:2-6)

เมมมื่อพระเจด้าประทานพระราชบรัญญรัตลิแกสู่โมเสส พระองคร์กก็เสดก็จลงมายรังภสเขาซบีนายในไฟ: “อยสสู่มาพอถศึง
รสุสู่งเชด้าวรันทบีมื่สาม กก็บรังเกลิดฟฟ้ารด้องฟฟ้าแลบ มบีเมฆอรันหนาทศึบปกคลสุมภสเขานรันี้นไวด้กรับมบีเสบียงแตรดรังสนรัมื่น จนคนทรันี้งปวง
ทบีมื่อยสสู่คสู่ายตสู่างกก็พากรันกลรัวจนตรัวสรัมื่น โมเสสกก็นนาประชาชนออกจากคสู่ายไปเฝฟ้าพระเจด้า พวกเขามายมนอยสสู่ทบีมื่เชลิง



ภสเขา ภสเขาซบีนายมบีควรันกลสุด้มหสุด้มอยสสู่ทรัมื่วไปเพราะพระเยโฮวาหต์เสดพ็จลงมาบนภทูเขานอัขึ้นโดยอาศอัยเพลอิง ควรันไฟพลสุสู่ง
ขศึนี้นเหมมอนควรันจากเตาใหญสู่ ภสเขากก็สะทด้านหวรัมื่นไหวไปหมด” (อพย. 19:16-18) 

ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น เฉพาะพวกยอิวอยสสู่ในหด้องชรันี้นบนนรันี้น พวกเขาคสุด้นเคยกรับพระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญา
เดลิมและกรับวลิธบีปฏลิบรัตลิตสู่างๆของพระเจด้าทบีมื่กระทนาตสู่อบรรพบสุรสุษของพวกเขา เสบียง “เหมมอนลมพรัดกลด้า” นรันี้นและ
ลลินี้นเปป็นแฉกเหลสู่านรันี้น “เหมมอนอยสู่างไฟ” เปป็นสรัญลรักษณร์ของการสถลิตอยสสู่ดด้วยของพระเยโฮวาหร์พระเจด้า 
สรัญลรักษณร์ของการสถลิตอยสสู่ดด้วยของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ แตสู่ไฟนรันี้นปรากฏตรงนบีนี้ในลรักษณะทบีมื่มรันไมสู่เคยปรากฏมา
กสู่อน-เหมนอนลอิขึ้น ซศึมื่งบสู่งบอกถศึงภาษาตง่างๆทบีมื่พวกเขาจะสามารถพสดไดด้ในขณะนรันี้นตสู่อหนด้าผสด้คน “จากทสุกประเทศ
ทรัมื่วใตด้ฟฟ้า”

พระเยซสทรงบรัญชาพวกเขาแลด้ววสู่า “เหตสุฉะนรันี้น ทสู่านทรันี้งหลายจงออกไปสรัมื่งสอนชนทตกชาตอิ...สอนเขาใหด้
ถมอรรักษาสลิมื่งสารพรัดซศึมื่งเราไดด้สรัมื่งพวกทสู่านไวด้” (มธ. 28:19,20 บางสสู่วน) บรัดนบีนี้พวกเขาจะไดด้รรับลลินี้นทรันี้งหลายทบีมื่จะ
ชสู่วยใหด้พวกเขาสามารถพสดภาษาตสู่างๆไดด้ซศึมื่งพวกเขาเองไมสู่เคยรสด้จรักและไมสู่เคยเรบียนมากสู่อน บรัดนบีนี้พวกเขาจะไดด้
รรับฤทธลิธิ์เดชเพมมื่อทบีมื่จะสามารถกระทนาพระบรัญชาของพระองคร์ใหด้สนาเรก็จ

บอัพตกิศมาของพระวกิญญาณบรกิสกุทธกิธ
ขด้อ 4: “เขาเหลง่านอัขึ้นกพ็ประกอบดตุ้วยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์จขงตอัขึ้งตตุ้นพทูดภาษาตง่างๆตามทมีที่พระวอิญญาณ

ทรงโปรดใหตุ้พทูด”
ผสด้เขบียนขสู่าวประเสรลิฐทรันี้งสบีมื่ทสู่านบรันทศึกคนาพยากรณร์ของยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมาเมมมื่อเขาพสดถศึงบรัพตลิศมาของ

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ซศึมื่งจะตด้องมา:
ในมอัทธอิว 3:11 เขาประกาศวสู่า “เราใหด้เจด้าทรันี้งหลายรรับบรัพตลิศมาดด้วยนนี้นา แสดงวสู่ากลรับใจใหมสู่กก็จรลิง แตสู่

พระองคร์ผสด้จะมาภายหลรังเรา ทรงมบีอลิทธลิฤทธลิธิ์ยลิมื่งกวสู่าเราอบีก ซศึมื่งเราไมสู่คสสู่ควรแมด้จะถมอฉลองพระบาทของพระองคร์ 
พระองคร์จะทรงใหด้เจด้าทรันี้งหลายรรับบรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และดด้วยไฟ”

มาระโก 1:8 บรันทศึกวสู่า “จรลิงๆแลด้วเราใหด้เจด้าทรันี้งหลายรรับบรัพตลิศมาดด้วยนนี้นา แตสู่พระองคร์นรันี้นจะใหด้เจด้าทรันี้ง
หลายรรับบรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์”

ในลทูกา 3:16 ยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมาพยากรณร์วสู่า “เราใหด้เจด้ารรับบรัพตลิศมาดด้วยนนี้นากก็จรลิง แตสู่จะมบีพระองคร์
หนศึมื่งเสดก็จมาทรงมบีอลิทธลิฤทธลิธิ์ยลิมื่งกวสู่าเราอบีก ซศึมื่งเราไมสู่คสสู่ควรแมด้จะแกด้สายฉลองพระบาทของพระองคร์ พระองคร์นรันี้น
จะทรงใหด้เจด้าทรันี้งหลายรรับบรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และดด้วยไฟ”

และในยอหต์น 1:33 เราอสู่านวสู่า “ขด้าพเจด้าเองไมสู่รสด้จรักพระองคร์ แตสู่พระองคร์ ผสด้ไดด้ทรงใชด้ใหด้ขด้าพเจด้าใหด้บรัพ
ตลิศมาดด้วยนนี้นา พระองคร์นรันี้นไดด้ตรรัสกรับขด้าพเจด้าวสู่า ‘เมมมื่อเจด้าเหก็นพระวลิญญาณเสดก็จลงมาและสถลิตอยสสู่บนผสด้ใด ผสด้นรันี้น
แหละเปป็นผสด้ใหด้บรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์’”

จากนรันี้นในกลิจการ 1:5 พระเยซสเองทรงประกาศแกสู่เหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่า “เพราะวสู่ายอหร์นใหด้รรับ
บรัพตลิศมาดด้วยนนี้นากก็จรลิง แตสู่ไมง่ชตุ้าไมง่นานทสู่านทรันี้งหลายจะรรับบรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์”

คราวนบีนี้กรสุณาสรังเกต: ขด้อพระคนาเหลสู่านบีนี้ทบีมื่เพลิมื่งถสกยกมาครอบคลสุมประมาณสามปปีครศึมื่ง ซศึมื่งในระหวสู่างชสู่วง
เวลานรันี้นบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณยรังมาไมสู่ถศึง กระนรันี้นในระหวง่างชสู่วงเวลานรันี้นพวกอรัครทสตกก็กสู่อเกลิดผลลรัพธร์ทบีมื่โดด



เดสู่นมากมายในงานรรับใชด้ของพวกเขา พวกเขาประกาศขสู่าวประเสรลิฐ รรักษาคนเจก็บปฝ่วยใหด้หาย-แมด้แตสู่พวกผมีกก็อยสสู่
ใตด้อนานาจของพวกเขา:

“เหลสู่าสาวกจศึงออกไปตามเมมองตสู่างๆประกาศขสู่าวประเสรลิฐ และรรักษาคนเจก็บปฝ่วยทสุกแหสู่งใหด้หาย”
(ลสกา 9:6)

“ฝฝ่ายเหลสู่าสาวกกก็ออกไปเทศนาประกาศใหด้คนทรันี้งปวงกลรับใจเสบียใหมสู่ เขาไดด้ขรับผบีใหด้ออกเสบียหลายผบี 
และไดด้เอานนี้นามรันชโลมคนเจก็บปฝ่วยหลายคนใหด้หายโรค” (มาระโก 6:12,13)

“ฝฝ่ายสาวกเจก็ดสลิบคนนรันี้นกลรับมาดด้วยความปรบีดบีทสลวสู่า “พระองคร์เจด้าขด้า ถศึงผบีทรันี้งหลายกก็ไดด้อยสสู่ใตด้บรังครับ
ของพวกขด้าพระองคร์โดยพระนามของพระองคร์” (ลสกา 10:17)

การออัศจรรยต์เหลง่านมีขึ้ทอัขึ้งหมดเกอิดขขขึ้นกท่อนเพพ็นเทคอสตต์ ดรังนรันี้นจศึงกสู่อนบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์! 
อยสู่างไรกก็ตาม มรัทธลิว 17:14-21 บรันทศึกเหตสุการณร์คราวหนขที่งซศึมื่งพวกสาวกลตุ้มเหลว-และมรันบรันทศึกเหตตผลสนาหรรับ
ความลด้มเหลวของพวกเขาเชสู่นกรัน ดรังทบีมื่พระเยซสเองเปป็นผสด้ตรรัส:

ชายคนหนศึมื่งพาบสุตรชายของตนมาหาพระเยซสโดยกลสู่าววสู่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอทรงพระเมตตาแกสู่บสุตร
ชายของขด้าพระองคร์ ดด้วยวสู่าเขาเปป็นคนบด้า มบีความทสุกขร์เวทนามาก เพราะเคยตกไฟตกนนี้นาบสู่อยๆ ขตุ้าพระองคต์ไดตุ้
พาเขามาหาพวกสาวกของพระองคต์ แตง่พวกสาวกนอัขึ้นรอักษาเขาใหตุ้หายไมง่ไดตุ้” พระเยซสทรงรรักษาเดก็กชายนรันี้นใหด้
หายทรันทบี และจากนรันี้นพวกสาวกกก็ทสลถามพระองคร์วสู่าทนาไมพวกเขาถศึงไมสู่สามารถขรับผบีเหลสู่านรันี้นออกจากตรัวเดก็กไดด้
พระเยซสทรงตอบกลรับวสู่า “เพราะเหตตพวกทง่านไมท่มอีความเชชชื่อ ดด้วยเราบอกความจรลิงแกสู่ทสู่านทรันี้งหลายวสู่า ถด้าทสู่าน
มบีความเชมมื่อเทสู่าเมลก็ดพรันธสุร์ผรักกาดเมลก็ดหนศึมื่ง ทสู่านจะสรัมื่งภสเขานบีนี้วสู่า ‘จงเลมมื่อนจากทบีมื่นบีมื่ไปทบีมื่โนสู่น’ มรันกก็จะเลมมื่อน และ
ไมสู่มบีสลิมื่งใดทบีมื่เปป็นไปไมสู่ไดด้สนาหรรับทสู่านเลย” พระองคร์ไมสู่ไดด้ตรรัสวสู่าพวกสาวกลด้มเหลวในการรรักษาเดก็กชายนรันี้นใหด้หาย
เพราะวสู่าพวกเขายรังไมสู่ไดด้รรับบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ แตสู่เพราะความไมสู่เชมมื่อ 

ขด้อพระคนาตอนเหลสู่านบีนี้ใหด้ขด้อพลิสสจนร์ทบีมื่แนสู่ชรัดวสู่าบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณไมสู่ใชสู่สลิมื่งจนาเปป็นเพมมื่อทบีมื่จะทนาการ
อรัศจรรยร์ตสู่างๆ ทนาการมหรัศจรรยร์ทรันี้งหลาย และประกาศขสู่าวประเสรลิฐอยสู่างสรัมฤทธลิธิ์ผลขณะทบีมื่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้า
ทรงอยสสู่บนแผสู่นดลินโลก บรัพตลิศมาของพระวลิญญาณไดด้เกลิดขศึนี้นแลด้ว ณ เวลาทบีมื่กนาหนดหลอังจากพระเยซสเสดก็จขศึนี้น
กลรับไปสสสู่สวรรคร์และประทรับอยสสู่เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้าแลด้ว

หากเราระลศึกถศึงขด้อเทก็จจรลิงนบีนี้ขณะทบีมื่เราศศึกษาเรมมื่องบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณ เรากก็จะไมสู่ถสกชรักนนาใหด้
หลงไปโดยหลรักคนาสอนเทก็จตสู่างๆซศึมื่งใชด้พระครัมภบีรร์นอกบรลิบทและถสกตบีความผลิดๆโดยคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เขด้าใจผลิดเรมมื่อง
บรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในเรมมื่องทบีมื่วสู่ามรันเกลิดขศึนี้นทนาไม และความหมายของมรันในครลิสตจรักรพรันธสรัญญา
ใหมสู่

การรอับบอัพตกิศมาดช้วยไฟหมายความวล่าอะไร?
มบีความเขด้าใจผลิดมากมายเกบีมื่ยวกรับถด้อยคนาของยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมาเมมมื่อเขาพสดถศึงพระเยซสทบีมื่ทรงใหด้บรัพ

ตลิศมา “ดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และดตุ้วยไฟ” สลิมื่งทบีมื่ยอหร์นหมายถศึงกก็คมอวสู่าแตสู่ละคนทบีมื่ไดด้ยลินเขาพสดจะไดด้รรับบรัพ
ตลิศมาดด้วยบรัพตลิศมาอยสู่างใดอยสู่างหนศึมื่งนบีนี้-นรัมื่นคมอ คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้รรับบรัพตลิศมาในพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กพ็จะไมง่ไดตุ้
รอับบอัพตอิศมาในไฟ แตสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ปฏอิเสธทบีมื่จะรรับพระเยซสและพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กพ็จะไดตุ้รอับบรัพตลิศมาในไฟ



“ไฟ” นบีนี้บอกเปป็นนรัยถศึงสลิมื่งใด? ในบททบีมื่สามของมรัทธลิว ไฟถสกกลสู่าวถศึงสามครรันี้ง:
ในขด้อ 10: “บรัดนบีนี้ขวานวางไวด้ทบีมื่โคนตด้นไมด้แลด้ว ดรังนรันี้นทสุกตด้นทบีมื่ไมสู่เกลิดผลดบีจะตด้องตรัดแลด้วโยนทลินี้งในกอง

ไฟ”
ในขด้อ 11 พระเยซสครลิสตร์เจด้าจะทรงใหด้บรัพตลิศมา “ดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และดด้วยไฟ”
ในขด้อ 12: “พระองคร์จะทรงเผาแกลบดด้วยไฟทบีมื่ไมสู่รสด้ดรับ”
คสุณจะสรังเกตเหก็นวสู่าในขด้อพระคนาแตสู่ละขด้อเหลสู่านบีนี้ ไฟชบีนี้อยสู่างชรัดเจนและอยสู่างเฉพาะเจาะจงไปยรังการ

พอิพากษา “ไฟ” จะหมายถศึงอยสู่างหนศึมื่งในขด้อ 10 และ 12 และหมายถศึงอบีกอยสู่างหนศึมื่งทบีมื่แตกตสู่างไปอยสู่างสลินี้นเชลิงใน
ขด้อ 11 ไดด้หรมอ? ไมสู่ไดด้อยสู่างแนสู่นอนครรับ!

ใครบางคนอาจถามวสู่าทนาไมยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมาถศึงกลสู่าวเยอะเหลมอเกลินเกบีมื่ยวกรับการพลิพากษา เรมมื่องนบีนี้
ถสกเขด้าใจไดด้อยสู่างงสู่ายดายเมมมื่อเราพลิจารณาวสู่าคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เขาพสดดด้วยเปป็น “ชาตลิงสรด้าย”: 

“ครรันี้นยอหร์นเหก็นพวกฟารลิสบีและพวกสะดสสบีพากรันมาเปป็นอรันมากเพมมื่อจะรรับบรัพตลิศมา ทสู่านจศึงกลสู่าวแกสู่เขา
วสู่า “โอ เจตุ้าชาตอิงทูรตุ้าย ใครไดตุ้เตนอนเจตุ้าใหตุ้หนมีจากพระอาชญาซขที่งจะมาถขงนอัขึ้น เหตตฉะนอัขึ้นจงพอิสทูจนต์การกลอับใจของ
เจตุ้าดตุ้วยผลทมีที่เกอิดขขขึ้น” (มธ. 3:7,8) ถด้าคนเหลสู่านบีนี้ไมสู่กลรับใจใหมสู่ พวกเขากก็จะรรับบรัพตลิศมาในไฟ-ถสกทสู่วมทด้นอยสสู่ใน
บขงไฟนรันี้น กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง พวกเขาจะรรับบอัพตอิศมาแหง่งการพอิพากษา! (ฮบ. 10:27; 12:29)

ลสกากลสู่าวถศึงบรัพตลิศมาดด้วยไฟเชสู่นกรัน (ลสกา 3:16) แตสู่ตรงกรันขด้าม มาระโกไมสู่กลสู่าวถศึงมรันเลย (มาระโก 
1:8) เพราะเหตสุใด? มาระโกเขบียนถศึงคนกลสุสู่มหนศึมื่งทบีมื่กนาลรังสารภาพบาปทรันี้งหลายของตน พวกเขาไมสู่ใชสู่ “ชาตลิงส
รด้าย” ในมาระโก 1:5 เราอสู่านวสู่า “คนทรัมื่วแควด้นยสเดบียกรับชาวกรสุงเยรสซาเลก็มไดด้พากรันออกไปหายอหร์น สารภาพ
ความผริดบาปของตน และไดตุ้รอับบอัพตอิศมาจากทง่านในแมง่นขึ้ทาจอรต์แดน” พวกฟารลิสบีและพวกสะดสสบีผสด้ซศึมื่งยอหร์น
เรบียกวสู่า “ชาตลิงสรด้าย” มาหาเขาเพมมื่อขอรรับบรัพตลิศมา แตสู่เขาปฏลิเสธทบีมื่จะใหด้บรัพตลิศมาคนเหลสู่านรันี้นเพราะวสู่าพวกเขา
ไมท่ไดด้กทาลอังสารภาพบาปทอัขึ้งหลายของตนหรมอกลรับใจใหมสู่จากความชรัมื่วชด้าทรันี้งหลายของตนเลย!

ตอนทบีมื่ยอหร์นผสด้ใหด้บรัพตลิศมาประกาศวสู่าพระเยซสจะทรงใหด้บรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และดด้วยไฟ 
บอัพตอิศมาทอัขึ้งสองนอัขึ้นจะมมีขขขึ้นในอนาคต บรัพตลิศมาของพระวลิญญาณมาภายในสบีมื่ปปีหลรังจากทบีมื่ยอหร์นกลสู่าวถด้อยคนาทบีมื่
เปป็นคนาพยากรณร์นบีนี้ และคนาพยากรณร์เรมมื่องบรัพตลิศมาแหสู่งไฟกก็ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงบางสสู่วนเมมมื่อทลิตรัสรสุกรานกรสุง
เยรสซาเลก็มและทนาลายกรสุงนรันี้นเสบีย โดยเผาพระวลิหารและฆสู่ายลิวกวสู่าลด้านคน นรัมื่นเปป็นบรัพตลิศมาแหสู่งไฟอยสู่างหนศึมื่ง
จรลิงๆ แตสู่การสนาเรก็จจรลิงในทมีที่สตดของคนาพยากรณร์นบีนี้ชบีนี้ไปยรังบศึงไฟซศึมื่งจะทสู่วมทด้นคนทรันี้งปวงทบีมื่ไมสู่ใชสู่ผสด้ยอมรรับพระคสุณ
ของพระเจด้าและไมสู่ใชสู่ผสด้มบีพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์อยสสู่ภายใน เมมมื่อพระเยซสเจด้าประทรับนรัมื่งในการพลิพากษา คนเหลสู่านรันี้น
ทบีมื่ไมสู่รสด้จรักพระเจด้ากก็จะรรับบรัพตลิศมาในไฟ:

“และทบีมื่จะทรงใหด้ทสู่านทรันี้งหลายทบีมื่รรับความยากลนาบากนรันี้น ไดด้รรับความบรรเทาดด้วยกรันกรับเรา เมมมื่อพระ
เยซสเจด้าจะปรากฏองคร์จากสวรรคร์ พรด้อมกรับหมสสู่ทสตสวรรคร์ผสด้มบีฤทธลิธิ์ของพระองคร์ ในเปลวเพลอิงจะลงโทษสนองคน
เหลง่านอัขึ้นทมีที่ไมง่รทูตุ้จอักพระเจตุ้า และแกง่คนทมีที่ไมง่เชนที่อฟฟังขง่าวประเสรอิฐของพระเยซทูครอิสตต์องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าของเรา” (2 
ธส. 1:7,8)



“ขด้าพเจด้าไดด้เหก็นพระทบีมื่นรัมื่งใหญสู่สบีขาว และเหก็นพระองคร์ผสด้ประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่งนรันี้น และแผสู่นดลินโลกและ
ฟฟ้าอากาศกก็อรันตรธานไปจากพระพรักตรร์พระองคร์ และไมสู่มบีทบีมื่อยสสู่สนาหรรับแผสู่นดลินโลกและฟฟ้าอากาศนรันี้นตสู่อไปเลย 
ขด้าพเจด้าไดด้เหก็นบรรดาผสด้ทบีมื่ตายแลด้ว ทรันี้งผสด้นด้อยและผสด้ใหญสู่ ยมนอยสสู่จนาเพาะพระพรักตรร์พระเจด้า และหนรังสมอตสู่างๆกก็เปปิด
ออก หนรังสมออบีกมด้วนหนศึมื่งกก็เปปิดออกดด้วย คมอหนรังสมอแหสู่งชบีวลิต และผสด้ทบีมื่ตายไปแลด้วกก็ถสกพลิพากษาตามขด้อความทบีมื่
จารศึกไวด้ในหนรังสมอเหลสู่านรันี้น ตามทบีมื่เขาไดด้กระทนา ทะเลกก็สสู่งคมนคนทรันี้งหลายทบีมื่ตายในทะเล ความตายและนรกกก็สสู่ง
คมนคนทรันี้งหลายทบีมื่อยสสู่ในทบีมื่เหลสู่านรันี้น และคนทรันี้งหลายกก็ถสกพลิพากษาตามการกระทนาของตนหมดทสุกคน แลด้วความ
ตายและนรกกก็ถสกผลรักทลินี้งลงไปในบศึงไฟ นบีมื่แหละเปป็นความตายครรันี้งทบีมื่สอง และผทูตุ้ใดทมีที่ไมง่มมีชนที่อจดไวตุ้ในหนอังสนอแหง่ง
ชมีวอิต ผทูตุ้นอัขึ้นกพ็ถทูกทอิขึ้งลงไปในบขงไฟ” (วว. 20:11-15)

ไฟแหสู่งการพลิพากษาเปป็นสลิมื่งทบีมื่แนสู่นอน ยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมาไมสู่ไดด้กลสู่าววสู่าพระเยซสจะทรงใหด้บรัพตลิศมา
ดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และดด้วยบรัพตลิศมาอยสู่างหนศึมื่ง “เหมชอนอยง่างของไฟ” เขาไมสู่ไดด้พสดเปป็นนรัยเลยวสู่าบรัพตลิศ
มานบีนี้จะแคสู่มมีลอักษณะคลตุ้ายไฟ เขาประกาศวสู่าพระเยซสจะทรงใหด้บรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ “และดตุ้วย
ไฟ”-ไมสู่ใชสู่ดด้วย “ลลินี้นทรันี้งหลายเหมนอนอยสู่างของไฟ”

“เขาเหลง่านอัขึ้นทนุกคนกพ็ประกอบดตุ้วยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์” ทสุกคนในหด้องชรันี้นบนนรันี้นอยสสู่ภายใตด้อลิทธลิพลอรัน
ศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์และฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรันี้งหมด การถสกเตอิมเตพ็มบสู่งบอกวสู่าทสุกสสู่วนถสกควบคสุมโดยสอิที่งทมีที่เขตุ้า
มาเตริมเตก็มนอัขึ้น ดด้วยเหตสุนบีนี้ เมมมื่อแตสู่ละคนเหลสู่านรันี้นถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ แตสู่ละคนเหลสู่านรันี้นกก็เรลิมื่มพสด
ดด้วยภาษาอมมื่นๆ “ตามทมีที่พระวอิญญาณทรงโปรดใหตุ้พทูด”

ผมคลิดวสู่ามรันคงจะดบีหากเราจะดสทบีมื่ครลิสตจรักรทบีมื่เมมองโครลินธร์และศศึกษาขด้อพระครัมภบีรร์ทบีมื่ใหด้ความกระจสู่าง
บางขด้อซศึมื่งถสกใหด้แกสู่ชาวเมมองโครลินธร์เหลสู่านรันี้น (และแกสู่ผสด้เชมมื่อทสุกคน) ผสู่านทางปลายปากกาทบีมื่ไดด้รรับการดลใจของ
อรัครทสตเปาโล:

1 โครลินธร์ 12:12,13 เปป็นขด้อพระคนาทบีมื่มบีประโยชนร์มากเกบีมื่ยวกรับบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์: “ถศึง
กายนรันี้นเปป็นกายเดบียว กก็ยรังมบีอวรัยวะหลายสสู่วน และบรรดาอวรัยวะตสู่างๆของกายเดบียวนรันี้นแมด้จะมบีหลายสสู่วนกก็ยรัง
เปป็นกายเดบียวกรันฉรันใด พระครลิสตร์กก็ทรงเปป็นฉรันนรันี้น เพราะวสู่าถศึงเราจะเปป็นพวกยลิวหรมอพวกตสู่างชาตลิ เปป็นทาส
หรมอมลิใชสู่ทาสกก็ตาม เราทอัขึ้งหลายทนุกคนไดตุ้รอับบอัพตอิศมาโดยพระวริญญาณองคตเดอียวเขตุ้าเปป็นกายอทนเดอียวกทน และ
พระวลิญญาณองคร์เดบียวกรันนรันี้นซาบซสู่านอยสสู่ในเราทตกคน”

ในขด้อพระคนาตอนนบีนี้ เราสรังเกตเหก็นสองสลิมื่งทบีมื่มบีความสนาครัญเปป็นพลิเศษ:
ประการแรก ผทูตุ้เชนที่อชาวเมนองโครอินธต์เหลง่านอัขึ้นทนุกคนไดด้รรับบรัพตลิศมาในพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์แลด้ว พวกเขา

ทนุกคนดนที่มเขตุ้าในพระวอิญญาณองคต์เดมียวแลตุ้ว กระนรันี้นพวกเขาบางคนกก็ชอบทะเลาะและมบีจลิตใจทบีมื่ชอบแบสู่งพรรค
แบสู่งพวก: “พบีมื่นด้องทรันี้งหลายของขด้าพเจด้า คนในครอบครรัวของนางคะโลเอไดด้เลสู่าเรมมื่องของทสู่านใหด้ขด้าพเจด้าฟฝังวสู่า 
เกลิดมบีการทสุสู่มเถบียงกรันในระหวสู่างพวกทสู่าน ขด้าพเจด้าจศึงหมายความวสู่า พวกทสู่านตสู่างกก็กลสู่าววสู่า “ขด้าพเจด้าเปป็นศลิษยร์
เปาโล” หรมอ “ขด้าพเจด้าเปป็นศลิษยร์อปอลโล” หรมอ “ขด้าพเจด้าเปป็นศลิษยร์เคฟาส” หรมอ “ขด้าพเจด้าเปป็นศลิษยร์พระ
ครลิสตร์” พระครลิสตร์แบสู่งออกเปป็นหลายองคร์แลด้วหรมอ เขาไดด้ตรศึงเปาโลเพมมื่อทสู่านทรันี้งหลายหรมอ ทสู่านไดด้รรับบรัพตลิศมา
ในนามของเปาโลหรมอ” (1 คร. 1:11-13)



คนอมมื่นๆในครลิสตจรักรทบีมื่เมมองโครลินธร์กก็อยทูง่ฝฝ่ายเนนขึ้อหนอัง เปาโลกลสู่าวแกสู่พวกเขาวสู่า “ขด้าพเจด้าเลบีนี้ยงทสู่านดด้วย
นนี้นานมมลิใชสู่ดด้วยอาหารแขก็ง เพราะวสู่าเมมมื่อกสู่อนนรันี้นทสู่านยรังไมสู่สามารถรรับและถศึงแมด้เดบีดี๋ยวนบีนี้ทสู่านกก็ยรังไมสู่สามารถ ดตุ้วย
วง่าทง่านยอังอยทูง่ฝฝ่ายเนนขึ้อหนอัง เพราะวสู่าเมมมื่อทสู่านยรังอลิจฉากรัน โตด้เถบียงกรัน และแตกแยกกรัน ทสู่านไมสู่ไดด้อยสสู่ฝฝ่ายเนมนี้อหนรัง
หรมอ และไมสู่ไดด้ดนาเนลินตามมนสุษยร์สามรัญดอกหรมอ” (1 คร. 3:2, 3)

ยรังมบีคนอมมื่นๆทสู่ามกลางพวกเขาอบีกทบีมื่จะไปฟฟ้องรด้องกรันในศาล อรันเปป็นการทนาลายคนาพยานของตนตสู่อ
หนด้าคนไมสู่เชมมื่อทรันี้งหลาย เปาโลกลสู่าววสู่า “ขด้าพเจด้ากลสู่าวดรังนบีนี้กก็เพมมื่อใหด้ทสู่านละอายใจ ในพวกทสู่านไมสู่มบีสรักคนหนศึมื่ง
หรมอทบีมื่มบีสตลิปฝัญญาสามารถชนาระความระหวสู่างพบีมื่นด้อง แตง่พมีที่นตุ้องกอับพมีที่นตุ้องตตุ้องไปวง่าความกอันตง่อหนตุ้าคนทมีที่ไมง่เชนที่อ
อยง่างนอัขึ้นหรนอ” (1 คร. 6:5,6)

ในครลิสตจรักรในเมมองโครลินธร์ พลิธบีระลศึกถศึงองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าถสกเปลบีมื่ยนเปป็นเวลาแหสู่งการกลินดมมื่มและ
สรังสรรคร์ และเพราะการปฏลิบรัตลิอรันบาปหนานรันี้น สมาชลิกบางคนจศึงลด้มปฝ่วยและบางคนกก็เสบียชบีวลิตไปแลด้ว:

“เมมมื่อทสู่านทรันี้งหลายประชสุมพรด้อมกรันนรันี้น ทสู่านจศึงประชสุมรรับประทานเปป็นทบีมื่ระลศึกถศึงองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าไมสู่
ไดด้ เพราะวสู่าเมมมื่อทสู่านรรับประทาน บด้างกก็รรับประทานอาหารของตนกสู่อนคนอมมื่น บด้างกก็ยรังหลิวอยสสู่ และบด้างกก็เมา 
อะไรกรันนบีมื่ ทสู่านไมสู่มบีเรมอนทบีมื่จะกลินและดมมื่มหรมอ หรมอวสู่าทสู่านดสหมลิมื่นครลิสตจรักรของพระเจด้า และทนาใหด้คนทบีมื่ขรัดสนไดด้
รรับความอรับอาย จะใหด้ขด้าพเจด้าวสู่าอยสู่างไรแกสู่ทสู่าน จะใหด้ชมทสู่านหรมอ ในเรมมื่องนบีนี้ขด้าพเจด้าจะไมสู่ขอชมทสู่านเลย...ดด้วย
เหตสุนบีนี้พวกทสู่านหลายคนจศึงอสู่อนกนาลรังและปฝ่วยอยสสู่และทบีมื่ลสู่วงหลรับไปแลด้วกก็มบีมาก เพราะถด้าเราจะพลิจารณาตรัวเรา
เอง เราจะไมสู่ตด้องถสกทนาโทษ แตสู่เมมมื่อองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงทนาโทษเรานรันี้น พระองคร์ทรงตบีสอนเรา เพมมื่อมลิใหด้เราถสก
พลิพากษาลงโทษดด้วยกรันกรับโลก พบีมื่นด้องของขด้าพเจด้า ดด้วยเหตสุนบีนี้เมมมื่อทสู่านมารสู่วมประชสุมรรับประทานอาหารนรันี้น จง
คอยซศึมื่งกรันและกรัน ถด้ามบีใครหลิวกก็ใหด้เขากลินทบีมื่บด้านเสบียกสู่อน เพมมื่อเมมมื่อมาประชสุมกรันทสู่านจะไดด้ไมสู่ถสกพลิพากษาลงโทษ 
สสู่วนเรมมื่องอมมื่นๆนรันี้นเมมมื่อขด้าพเจด้ามาขด้าพเจด้าจะแนะนนาใหด้” (1 คร. 11:20-22, 30-34)

เมมมื่อเราศศึกษาจดหมายฝากถศึงชาวเมมองโครลินธร์ทรันี้งสองฉบรับอยสู่างระมรัดระวรัง เราจะเหก็นวสู่าเปาโลตนาหนลิ
ผสด้คนเหลสู่านบีนี้ครรันี้งแลด้วครรันี้งเลสู่าเพราะทางทรันี้งหลายทบีมื่ชอบทนาตามเนมนี้อหนรังและอยสสู่ฝฝ่ายเนมนี้อหนรังของพวกเขา แตสู่ทรันี้งๆ
ทบีมื่พวกเขาลด้มเหลวหลายเรมมื่อง มบีขด้อบกพรสู่อง และขาดการอยสสู่ฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขากพ็ไดตุ้เชนที่อในพระเยซทูครอิสตต์เจตุ้า
แลตุ้วอยง่างแทตุ้จรอิง พวกเขาไดด้รรับความรอดแลด้ว ถสกลด้างชนาระในพระโลหลิต ถสกทนาใหด้เปป็นผสด้ชอบธรรม ถสกชนาระแยก
ตรันี้งใหด้บรลิสสุทธลิธิ์ และรรับบรัพตลิศมาในพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์แลด้ว เราทราบเรมมื่องนบีนี้จากขด้อพระคนาหลายตอน:

“ฝฝ่ายครลิสปฝัสนายธรรมศาลากรับทรันี้งครรัวเรมอนของทสู่านไดด้เชมมื่อในองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า และชาวโครอินธต์หลาย
คนเมนที่อไดตุ้ฟฟังแลตุ้วกพ็ไดตุ้เชนที่อถนอและรรับบรัพตลิศมา” (กลิจการ 18:8)

ใน 1 โครลินธร์ 6:9-12 เปาโลเขบียนวสู่า “ทสู่านไมสู่รสด้หรมอวสู่าคนอธรรมจะไมสู่ไดด้รรับอาณาจรักรของพระเจด้าเปป็น
มรดก อยสู่าหลงเลย คนลสู่วงประเวณบี คนถมอรสปเคารพ คนผลิดผรัวเมบียเขา คนนลิสรัยเหมมอนผสด้หญลิงหรมอคนทบีมื่เปป็น
กะเทย คนขโมย คนโลภ คนขบีนี้เมา คนปากรด้าย คนฉด้อโกง จะไมสู่ไดด้รรับอาณาจรักรของพระเจด้าเปป็นมรดก แตท่กท่อน
มอีบางคนในพวกทท่านเปป็นคนอยท่างนททั้น แตท่ทท่านไดด้รทบทรงชการะแลด้ว และไดด้ทรงแยกตททั้งทท่านไวด้แลด้ว แตท่พระ
วริญญาณแหท่งพระเจด้าของเราไดด้ทรงตททั้งทท่านใหด้เปป็นผซูด้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซซูเจด้า ขด้าพเจด้าทนาสลิมื่ง



สารพรัดไดด้ แตสู่ไมสู่ใชสู่ทสุกสลิมื่งทบีมื่จะทนาไดด้นรันี้นเปป็นประโยชนร์ ขด้าพเจด้าทนาสลิมื่งสารพรัดไดด้ แตสู่ขด้าพเจด้าไมสู่ยอมอยสสู่ใตด้อนานาจ
ของสลิมื่งใดเลย”

คนาสอนทบีมื่โดดเดสู่นเรนที่องทมีที่สองในขด้อพระคนาถศึงชาวเมมองโครลินธร์ของเราเกบีมื่ยวขด้องกรับการกสู่อรสู่างพระกาย
ของพระครลิสตร์ ผทูตุ้เชนที่อทมีที่บอังเกอิดใหมง่แลตุ้วทนุกคนกก็ไดด้รรับบรัพตลิศมาเขด้าในพระกายของพระครลิสตร์ พวกเขาไมสู่ใชสู่แคสู่คน
กลสุสู่มหนศึมื่งทบีมื่ถสกนนามาอยสสู่ดด้วยกรันและถสกผสกพรันโดยพรันธะแหสู่งความรรัก การสามรัคคบีธรรม การนมรัสการ และความ
สนใจทบีมื่มบีรสู่วมกรัน พวกเขาเปป็นมากกวสู่านรันี้นเยอะ ผสด้เชมมื่อแทด้ทรันี้งหลายไดด้รรับบรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และ
ถทูกรวมกอันเปป็นหนขที่งเดมียวเขตุ้าในกายเดอียว

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงใชด้ภาพประกอบตสู่างๆทบีมื่เรานศึกภาพตามไดด้และเขด้าใจไดด้เสมอ ในทบีมื่นบีนี้พระองคร์
ทรงใชด้รสู่างกายมนสุษยร์เปป็นภาพเปรบียบอยสู่างหนศึมื่งของครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ ซศึมื่งเปป็นพระกายของพระครอิสตต์ 
รสู่างกายมนสุษยร์ไมสู่ใชสู่ “องคร์กรหนศึมื่ง” มรันเปป็นสอิที่งมมีชมีวอิตอยสู่างหนศึมื่งทบีมื่มบีหลายอวรัยวะ-มมอ เทด้า ตา หส นบีมื่เปป็นจรลิงเชสู่นกรัน
เกบีมื่ยวกรับครลิสตจรักรของพระเจด้าผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่ ครอิสตจอักรไมสู่ใชสู่องคร์กรหนศึมื่ง แตสู่เปป็นสอิที่งมมีชมีวอิตอยง่างหนขที่งอรัน
ประกอบดด้วยผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วและถสกลด้างชนาระในพระโลหลิตแลด้ว ในรสู่างกายมนสุษยร์ อวรัยวะทสุก
สสู่วนมมีชมีวอิต อวรัยวะทสุกสสู่วนททางาน อวรัยวะทสุกสสู่วนเปป็นทมีที่ตตุ้องการ-และนบีมื่เปป็นจรลิงเชสู่นกรันในครลิสตจรักร พระเยซสทรง
เปป็นศบีรษะ ศบีรษะปกครองรสู่างกาย-และผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายเปป็นอวอัยวะแหสู่งพระกายของพระองคร์ กระดสกแหสู่งกระดสก
ของพระองคร์ เนมนี้อหนรังแหสู่งเนมนี้อหนรังของพระองคร์ (อฟ. 5:30)

ผมขอยมนกรานวสู่าในหนรังสมอกลิจการไมง่มมีผทูตุ้ใดเพมียงคนเดมียวทบีมื่เคยถสกกลสู่าววสู่าไดด้รรับบรัพตลิศมาดด้วยพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และไมสู่มบีบตคคลใดเคยถสกเชลิญชวนใหด้แสวงหาบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เราพบคน
กลตง่มหนขที่งไดด้รรับบรัพตลิศมาเชสู่นนรันี้นเสมอ ในวรันเพก็นเทคอสตร์ คนกลสุสู่มนรันี้นประกอบดด้วยพวกยลิว ไมสู่มบีคนตสู่างชาตลิสรัก
คนอยสสู่ดด้วยเลย ในอบีกคราวหนศึมื่ง ทสุกคนเปป็นชาวแควด้นสะมาเรบีย และในบด้านของโครเนลลิอรัส ทสุกคนเปป็นคนตสู่าง
ชาตลิ ในกลิจการ 19:1-7 พวกสาวกของยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมากก็ไดด้รรับบรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และนบีมื่กก็
เปป็นคนกลตง่มหนศึมื่ง-สลิบสองคน ในทสุกกรณบี คนเหลสู่านบีนี้อยสสู่เปป็นกลสุสู่ม ไมสู่เคยมบีคนเดบียวทบีมื่อยสสู่เพบียงลนาพรังเลย

บอัพตกิศมาหรคือเตกิมเตด็ม?
เราไมสู่พบคนาวสู่า “ใหตุ้บอัพตอิศมา” ในบททบีมื่สองของหนรังสมอกลิจการ แตสู่เราพบบรันทศึกเรมมื่องราวอยสู่างละเอบียด

ของการสทาเรพ็จจรอิงของพระสอัญญาของพระเยซทูทบีมื่ทรงใหด้ไวด้แกสู่เหลสู่าสาวกของพระองคร์: “แตสู่ไมสู่ชด้าไมสู่นานทง่านทอัขึ้ง
หลายจะรอับบอัพตอิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์” (กลิจการ 1:5) แตสู่ถศึงแมด้วสู่าคนาวสู่า “ใหด้บรัพตลิศมา” และ “บรัพตลิศ
มา” ไมสู่ถสกพบอยสสู่ในบททบีมื่สองจรลิงๆกก็ตาม เหตสุการณร์ทบีมื่เกลิดขศึนี้นซศึมื่งถสกพรรณนาไวด้กก็เปป็นการสนาเรก็จจรลิงของสลิมื่งซศึมื่ง
พระเยซสทรงสรัญญาไวด้อยสู่างไมสู่ตด้องสงสรัย

มบีหลายคนวรันนบีนี้ทบีมื่สรับสนบอัพตอิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กรับการเตอิมเตพ็มของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ใน
เอเฟซรัส 5:18 เปาโลเตมอนสตลิวสู่า “และอยง่าเมาเหลตุ้าองตง่นซศึมื่งจะทนาใหด้เสบียคน แตสู่จงประกอบ (ถทูกเตอิมเตพ็ม) ดตุ้วย
พระวอิญญาณ” ตามทบีมื่พระคนาขด้อนบีนี้กลสู่าว หากมรันเปป็นบาปอยสู่างหนศึมื่งทบีมื่จะเมาเหลด้าองสุสู่น มรันกก็เปป็นบาปอยสู่างหนศึมื่ง
เชสู่นกรันทมีที่จะไมท่ถทูกเตอิมเตพ็มดด้วยพระวลิญญาณ แตสู่การเตอิมเตพ็มของพระวลิญญาณกก็แตกตสู่างอยสู่างสลินี้นเชลิงจากบอัพตอิศ
มาของพระวลิญญาณ ดรังทบีมื่เราจะเรบียนตสู่อไปในอรรถาธลิบายชสุดนบีนี้ เราไดตุ้รอับบอัญชาใหด้ถทูกเตอิมเตพ็ม แตสู่ไมสู่มบีตรงไหน



เลยในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่ซศึมื่งบรัญชาผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายวรันนบีนี้ใหด้รอคอยบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณ แบบทบีมื่พระเยซสทรง
บอกสาวกเหลสู่านรันี้นใหด้รอคอย ชรัมื่ววลินาทบีนรันี้นทบีมื่ผสด้ใดเชมมื่อในพระเยซสครลิสตร์เจด้า และวางใจในพระโลหลิตทบีมื่ไหลออกของ
พระองคร์เพมมื่อรรับความรอด บสุคคลผสด้นรันี้นกก็บอังเกอิดจากพระวลิญญาณ (ยอหร์น 3:3,5,7) ถทูกสถอิตอยทูง่ภายในโดยพระ
วลิญญาณ (รม. 8:9,14,16) ไดตุ้รอับบอัพตอิศมาในพระวลิญญาณ (1 คร. 12:12,13) ถทูกประทอับตราโดยพระวลิญญาณ 
(อฟ. 4:30)-และถด้าผสด้ใดเชมมื่อฟฝังและยอมจนานนอยสู่างสลินี้นเชลิงตสู่อพระเยซส เขากก็ถทูกเตอิมเตพ็มดด้วยพระวลิญญาณ (อฟ. 
5:18)

หลายพรันคนวรันนบีนี้เสาะแสวงหาบรัพตลิศมาอรันทรงฤทธลิธิ์ของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทบีมื่มาพรด้อมกรับหลรักฐานทบีมื่
ปรากฏภายนอก (เชสู่นการพสดภาษาแปลกๆ) เพมมื่อทบีมื่จะรรับฤทธลิธิ์เดชในการทนาการอรัศจรรยร์ตสู่างๆทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่หรมอการ
รรับใชด้ทบีมื่โดดเดสู่นอมมื่นๆ แตสู่เราไดด้เรบียนรสด้ไปแลด้ววสู่าพวกสาวกเหลสู่านรันี้นไดด้กระทนาการอรัศจรรยร์ทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่หลายประการ
กง่อนการเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

พระเยซสตรรัสวสู่า “ถด้าทสู่านมบีความเชมมื่อเทสู่าเมลก็ดพรันธสุร์ผรักกาดเมลก็ดหนศึมื่ง...ไมสู่มบีสลิมื่งใดทบีมื่เปป็นไปไมสู่ไดด้สนาหรรับ
ทสู่านเลย” (มธ. 17:20) เราไดด้รรับความรอดโดยพระคสุณผสู่านทางความเชมมื่อ เรามมีชอัยชนะโดยความเชมมื่อ เรามมีชมีวอิต
ดทารงอยทูง่โดยความเชมมื่อ และสอิที่งใดกพ็ตามทมีที่ไมท่ไดด้เกริดจากความเชนที่อกพ็เปป็นบาปทอัขึ้งสอิขึ้น! แตสู่ผสด้รรับใชด้จนานวนไมสู่มากนรักวรัน
นบีนี้เชลิญชวนผสด้คนใหด้อธลิษฐานขอความเชนที่อทมีที่มากขขขึ้น ความเชมมื่อมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินโดยพระวจนะของ
พระเจด้า (รม. 10:17) เหตสุผลประการหนศึมื่งทบีมื่ผสด้คนในครลิสตจรักรมากมายมบีความเชมมื่อนด้อยเหลมอเกลินวรันนบีนี้กก็เปป็น
เพราะวสู่าพวกเขาไดด้ยลินขง่าวประเสรอิฐนด้อยเหลมอเกลิน-และสมาชลิกครลิสตจรักรโดยเฉลบีมื่ยกก็แทบจะไมสู่หาเวลาทบีมื่จะ
ศศึกษาพระครัมภบีรร์เลย สลิมื่งทบีมื่ผสด้คนในครลิสตจรักรรสด้เกบีมื่ยวกรับพระครัมภบีรร์วรันนบีนี้กก็คมอสลิมื่งทบีมื่พวกเขาไดด้ยลินจากธรรมาสนร์ในการ
ประชสุมนมรัสการวรันอาทลิตยร์และการประชสุมอธลิษฐานคมนวรันพสุธเปป็นครรันี้งคราว 

ผมเตก็มใจยอมรรับวสู่ามบีพรันธกลิจทบีมื่โดดเดสู่นหลายอยสู่างวรันนบีนี้ทบีมื่หลายสลิมื่งทบีมื่พลิเศษเหนมอธรรมดาถสกทนาใหด้เกลิดขศึนี้น
แตสู่นบีมื่ไมสู่จนาเปป็นตด้องบสู่งบอกถศึงชบีวลิตทบีมื่สรัมพรันธร์สนลิทกรับพระเจด้าอยสู่างแทด้จรลิงหรมอความรรักอรันหมดสลินี้นตสู่อพระเยซส
ครลิสตร์ ตามทบีมื่กรันดารวลิถบี 24:2 กลสู่าว บาลาออัมถสกควบคสุมโดยพระวลิญญาณของพระเจด้า องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงใสสู่
คนาพสดในปากของเขาและเขาตด้องจนาใจเอสู่ยสลิมื่งตสู่างๆอรันแสนวลิเศษ-แตสู่เขาเปป็นคนชรัมื่วชด้าเลวทราม รรักผลกนาไร-และ
ในยสดาส 11 เราอสู่านวสู่า “วลิบรัตลิจงมบีแกสู่เขา เพราะเขาไดด้ดนาเนลินในทางของคาอลิน และไดด้วริชื่งพลท่านไปตามความ
ผริดพลาดของบาลาอทมเพราะเหก็นแกท่สรินจด้าง และไดด้พลินาศไปในการกบฏอยสู่างโคราหร์” จากนรันี้นในวลิวรณร์ 2:14 
ในขสู่าวสารทบีมื่สสู่งถศึงครลิสตจรักรทบีมื่เมมองเปอรร์กามรัม เราอสู่านวสู่า “แตสู่เรามบีขด้อทบีมื่จะตสู่อวสู่าเจด้าบด้างเลก็กนด้อย คมอพวกเจด้า
บางคนถมอตามคนาสอนของบาลาอรัม ซขที่งสอนบาลาคใหตุ้กง่อเหตตเพนที่อใหตุ้ชนชาตอิออิสราเอลสะดตด คมอใหด้เขากลินของทบีมื่
ไดด้บสชาแกสู่รสปเคารพแลด้วและใหด้เขาลสู่วงประเวณบี” ดรังนรันี้นเราจศึงเหก็นวสู่าบาลาอรัมไมสู่เพบียงเปป็นคนทบีมื่เลวทรามเทสู่านรันี้น 
เขายรังทนาใหด้คนอมมื่นเลวทรามดด้วย

ซาอทูลกษรัตรลิยร์แหสู่งอลิสราเอล เปป็นชายผสด้หนศึมื่งซศึมื่งถสกครอบงนาครรันี้งหนศึมื่งโดยฤทธลิธิ์มหรันตร์ของพระวลิญญาณของ
พระเจด้า (อสู่าน 1 ซามสเอล 10:6-10) ซาอสล “เปลบีมื่ยนเปป็นคนละคน”-เขาถสกเปลบีมื่ยนจากชายหนสุสู่มชาวชนบททบีมื่
ยากจนและไมสู่สนาครัญคนหนศึมื่งกลายเปป็นชายผสด้มบีลรักษณะอยสู่างกษรัตรลิยร์ผสด้นรัมื่งบนพระทบีมื่นรัมื่งพรด้อมกรับยศศรักดลิธิ์ เขาผสด้เคย
เปป็นเดก็กหนสุสู่มชนบททบีมื่งกๆเงลิมื่นๆ อด้าปากของตนและกลง่าวคทาพยากรณต์ ในฐานะกษรัตรลิยร์แหสู่งอลิสราเอล ซาอสล



กระทนาหลายสลิมื่งทบีมื่โดดเดสู่นพอๆกรับทบีมื่บางคนกระทนาวรันนบีนี้-แตสู่เขาไปไกลจากพระเจด้ามากขศึนี้นเรมมื่อยๆจนกระทรัมื่งองคร์
พระผสด้เปป็นเจด้าทรงกลรับพระทรัยทบีมื่ไดด้ตรันี้งเขาเปป็นกษรัตรลิยร์เหนมออลิสราเอล (1 ซมอ. 15:35) และในทด้ายทบีมื่สสุดซาอสลกก็
ตายดด้วยนนี้นามมอของตนเอง (1 ซมอ. 31:4)

เมมมื่อเปรบียบเทบียบสลิมื่งตสู่างๆทบีมื่อยสสู่ฝฝ่ายวลิญญาณกรับฝฝ่ายวลิญญาณอยสู่างทบีมื่เราทนากรันอยสสู่มาตลอด ผมขอ
ประกาศโดยอาศรัยพระครัมภบีรร์วสู่าตามตรัวอยสู่างของบาลาอรัม ซาอสล และคนอมมื่นๆซศึมื่งเราไมสู่มบีเวลาและเนมนี้อทบีมื่ทบีมื่จะเอสู่ย
ชมมื่อตรงนบีนี้ การมมีฤทธอิธิ์เดชทมีที่จะกระททาหมายสทาคอัญและการมหอัศจรรยต์ตง่างๆไมง่ใชง่ขตุ้อพอิสทูจนต์ถขงความบรอิสตทธอิธิ์และการ
อตทอิศตอัวอยง่างแทตุ้จรอิงตง่อพระเจตุ้า และไมง่ใชง่การยอมจทานนตง่อพระประสงคต์ของพระเจตุ้าอยง่างแทตุ้จรอิงดตุ้วย

อาจมบีคนถามวสู่า “ทนาไมพระเจด้าถศึงทรงอนสุญาตใหด้มบีการพสดภาษาตสู่างๆไดด้ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น และใน
แควด้นสะมาเรบีย ในบด้านของโครเนลลิอรัส และในกรณบีของสาวกสลิบสองคนของยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมา? ทนาไมพวก
เขาพสดภาษาตสู่างๆ และทนาไมพระเจด้าทรงกระทนาการอรัศจรรยร์ทบีมื่พลิเศษตสู่างๆโดยมมอของพวกออัครททูต?” หมาย
สนาครัญและการมหรัศจรรยร์อรันทรงฤทธลิธิ์เหลสู่านบีนี้ถสกสสู่งมาโดยพระเจด้า “ตามพระประสงคร์ของพระองคร์เอง” (ฮบ. 
2:4) และพวกมรันมบีอยสสู่ตสู่อมาตลอดเกมอบชรัมื่วชบีวลิตของพวกอรัครทสต พวกมรันเกลิดขศึนี้นในระหวสู่างชสู่วงเปลบีมื่ยนผสู่าน และ
ตด้อนรรับเขด้าสสสู่ยสุคใหมสู่

นบีมื่เปป็นจรลิงเชสู่นกรันเมมมื่อพระเจด้าทรงเรบียกชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะประชาชาตลิทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระองคร์ 
การถมอกนาเนลิดของอลิสราเอลในฐานะประชาชาตลิหนศึมื่งและการชสู่วยประชาชาตลินรันี้นใหด้พด้นจากอนานาจกดขบีมื่ของคน
ตสู่างชาตลิถสกบสู่งชบีนี้โดยหมายสนาครัญและการอรัศจรรยร์ยลิมื่งใหญสู่ทรันี้งหลาย:

“พระองคร์ทรงใชด้โมเสสผสด้รรับใชด้ของพระองคร์ และอาโรนผสด้ทบีมื่พระองคร์ทรงเลมอกไวด้ เขาทรันี้งสองกระทนา
หมายสนาครัญทสู่ามกลางเขาทรันี้งหลาย ทนาการมหรัศจรรยร์ในแผสู่นดลินของฮาม พระองคร์ทรงใชด้ความมมดมา กระทนาใหด้
แผสู่นดลินมมด เขาทรันี้งหลายมลิไดด้กบฏตสู่อพระวจนะของพระองคร์ พระองคร์ทรงกระทนาใหด้นนี้นากลายเปป็นเลมอด และใหด้
ปลาของเขาตาย กบแหสู่กรันมาเปป็นฝสงใหญสู่ทบีมื่แผสู่นดลินของเขา แมด้หด้องในของกษรัตรลิยร์ของเขากก็มบี พระองคร์ตรรัส และ
ฝสงเหลมอบหลายชนลิดกก็มาและรลินี้นมบีไปทรัมื่วในแผสู่นดลินของเขา พระองคร์ประทานลสกเหก็บแกสู่เขาแทนฝน และไฟไหมด้
ทรัมื่วแผสู่นดลินของเขา พระองคร์ทรงนาบเถาองสุสู่น และตด้นมะเดมมื่อของเขา และทรงฟาดตด้นไมด้ในประเทศของเขาใหด้
หรัก พระองคร์ตรรัส และตรัตั๊กแตนวรัยบลินกก็มา และตรัตั๊กแตนวรัยคลานมานรับไมสู่ถด้วน มากลินพมชในแผสู่นดลินของเขาหมด 
และกลินผลแหสู่งดลินของเขาสลินี้น พระองคร์ทรงสรังหารบรรดาลสกหรัวปปีในแผสู่นดลินของเขา คมอผลแรกแหสู่งกนาลรังทรันี้งสลินี้น
ของเขา แลด้วพระองคร์ทรงนนาอลิสราเอลออกไปพรด้อมกรับเงลินและทองคนา และไมสู่มบีสรักคนหนศึมื่งในตระกสลของ
พระองคร์ทบีมื่อสู่อนแอ เมมมื่อเขาพรากจากไป อบียลิปตร์กก็ยลินดบี เพราะความครรัมื่นครด้ามตสู่ออลิสราเอลไดด้ตกอยสสู่บนเขา 

“พระองคร์ทรงกางเมฆเปป็นเครมมื่องกนาบรัง และไฟใหด้ความสวสู่างเวลากลางคมน ประชาชนรด้องขอ และ
พระองคร์ทรงนนานกคสุสู่มมา และใหด้เขาอลิมื่มใจดด้วยอาหารจากฟฟ้าสวรรคร์ พระองคร์ทรงเปปิดหลิน และนนี้นากก็ไหลออกมา 
มรันไหลพสุสู่งไปเปป็นแมสู่นนี้นาในทบีมื่แหด้งแลด้ง เพราะพระองคร์ทรงระลศึกถศึงพระสรัญญาบรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์ และอรับราฮรัม
ผสด้รรับใชด้ของพระองคร์ พระองคร์จศึงทรงนนาประชาชนของพระองคร์ออกมาดด้วยความชมมื่นบาน ทรงนนาผสด้ทบีมื่เลมอกสรรไวด้
นรันี้นดด้วยความเบลิกบานใจ” (เพลงสดสุดบี 105:26-43)



ในอนาคต เมมมื่อยสุคพระคสุณนบีนี้มาถศึงสลินี้นสสุดและยสุคพรันปปีเรลิมื่มตด้น จะมบีหมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์ยลิมื่ง
ใหญสู่อบีกครรันี้ง การเรลิมื่มตด้นของยสุคพรันปปีจะถสกบสู่งชบีนี้โดยการเทออกครรันี้งใหญสู่ของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ โดยมาพรด้อม
กรับหมายสนาครัญแสนอรัศจรรยร์และการมหรัศจรรยร์สสุดวลิเศษทรันี้งหลาย:

“ตสู่อมาภายหลรังจะเปป็นอยสู่างนบีนี้ คมอเราจะเทพระวลิญญาณของเรามาเหนมอเนมนี้อหนรังทรันี้งปวง บสุตรชายบสุตร
สาวของเจด้าทรันี้งหลายจะพยากรณร์ คนชราของเจด้าจะฝฝันและคนหนสุสู่มของเจด้าจะเหก็นนลิมลิต ในกาลครรันี้งนรันี้นเราจะ
เทพระวลิญญาณของเรามาเหนมอกระทรัมื่งคนใชด้ชายหญลิง เราจะสนาแดงลางมหรัศจรรยร์ในทด้องฟฟ้าและบนดลิน เปป็น
เลมอดและไฟและเสาควรัน ดวงอาทลิตยร์จะกลายเปป็นความมมด ดวงจรันทรร์เปป็นเลมอดกสู่อนวรันใหญสู่ยลิมื่งและนสู่า
สยดสยองแหสู่งพระเยโฮวาหร์จะมาถศึง” (โยเอล 2:28-31)

เราจะศศึกษาเกบีมื่ยวกรับชสู่วงเวลาเปลบีมื่ยนผสู่านตลอดหนรังสมอกลิจการ-โดยเฉพาะอยสู่างยลิมื่งในสลิบสองบทแรก 
ชสู่วงเวลานรันี้นถสกบสู่งชบีนี้โดยการอรัศจรรยร์ทบีมื่โดดเดสู่นและการมหรัศจรรยร์ทรันี้งหลาย (การพสดภาษาตสู่างๆและหมายสนาครัญ
อมมื่นๆอบีกหลายอยสู่าง) ซศึมื่งยมนยรันขสู่าวสารของพวกอรัครทสต ในฮบีบรส 2:3,4 เปาโลพสดถศึง “ความรอดอรันยลิมื่งใหญสู่แลด้ว 
เราจะรอดพด้นไปอยสู่างไรไดด้ ความรอดนรันี้นไดด้เรลิมื่มขศึนี้นโดยการประกาศขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเอง และบรรดาผสด้ทบีมื่
ไดด้ยลินพระองคร์ กก็ไดด้รรับรองแกสู่เราวสู่าเปป็นความจรลิง ทรันี้งนบีนี้พระเจตุ้ากพ็ทรงเปป็นพยานดตุ้วย โดยทรงแสดงหมายสทาคอัญ
และการมหอัศจรรยต์ และโดยการออัศจรรยต์ตง่างๆ และโดยของประทานจากพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ ซศึมื่งทรงประทาน
ตามพระประสงคร์ของพระองคร์”

พระเจด้าทรงสสู่งหมายสนาครัญเหลสู่านรันี้นมาเพมมื่อพลิสสจนร์ใหด้คนไมสู่เชมมื่อเหก็นวสู่าพระองคร์ไดด้ทรงสสู่งพวกอรัครทสตมา 
และพวกเขากนาลรังเทศนาพระวจนะของพระองคต์ เนมมื่องจากพวกเขาไมสู่มบีหนรังสมอขสู่าวประเสรลิฐทรันี้งสบีมื่เลสู่มหรมอ
จดหมายฝากเหลสู่านรันี้น (พระราชบรัญญรัตลิแหสู่งเสรบีภาพอรันสมบสรณร์แบบยรังมาไมสู่ถศึง) “หมายสนาครัญและการ
มหรัศจรรยร์ตสู่างๆ” จศึงถสกประทานใหด้เพมมื่อยมนยรันขสู่าวสารนรันี้นและเพมมื่อประกาศวสู่าชายเหลสู่านบีนี้ถสกแตสู่งตรันี้งและถสกเจลิม
ตรันี้งโดยพระเจด้าสนาหรรับวรันเหลสู่านรันี้น แตสู่ไมสู่มบีตรงไหนเลยในคนาสรัมื่งตสู่างๆทบีมื่ประทานใหด้แกสู่ครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ทบีมื่
เราถสกบอกใหด้แสวงหาบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

อยสู่างไรกก็ตาม เราถสกบอกใหด้ “ถทูกเตริมเตก็มดตุ้วยพระวอิญญาณ” (อฟ. 5:18) และหลอักฐานตง่างๆของชบีวลิต
ทบีมื่ถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณกก็ถสกแจกแจงอยสู่างชรัดเจนในขด้อ 19 ถศึง 21 ของบทเดบียวกรันนรันี้นในหนรังสมอเอเฟซรัส:
“จงปราศรรัยกรันดด้วยเพลงสดสุดบี เพลงนมรัสการและเพลงฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ คมอรด้องเพลงสรรเสรลิญและสดสุดบีจากใจ
ของทสู่านถวายองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า จงขอบพระคสุณพระเจด้าคมอพระบลิดาสนาหรรับสลิมื่งสารพรัดเสมอ ในพระนามพระ
เยซสครลิสตร์องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเรา จงยอมฟฝังกรันและกรันดด้วยความเกรงกลรัวพระเจด้า”

เมมมื่อผสด้เชมมื่อหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นในหด้องชรันี้นบนถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในวรันเพก็นเทคอสตร์ 
พวกเขากก็พสด “ภาษาตท่างๆตามทอีชื่พระวริญญาณทรงโปรดใหด้พซูด” เมมมื่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเตลิมเตก็มพวกเขา
แตสู่ละคน พระองคร์กก็ประทานฤทธลิธิ์เดชใหด้พวกเขาพสด และถตุ้อยคทาเหลสู่านรันี้นทบีมื่พวกเขาควรพสด เราควรหมายเหตสุวสู่า
ไมสู่มบีผสด้ใดพสดในภาษา “ทบีมื่คนไมสู่รสด้” ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น ภาษา “ทบีมื่คนไมสู่รสด้” ถสกใหด้กนาเนลิดในครลิสตจรักรทบีมื่เมนองโค
รอินธต์ ในวอันเพพ็นเทคอสตต์ แตสู่ละคนพสดภาษาหนศึมื่งทบีมื่ถสกเขด้าใจอยสู่างสมบสรณร์แบบโดยใครสอักคนทบีมื่กนาลรังไดด้ยลินขสู่าวสาร



วรันนรันี้น-และเพก็นเทคอสตร์กก็ไมสู่ไดด้ใชสู่ลสู่ามเลยสรักคน! การแปลภาษาไมสู่ใชสู่สลิมื่งจนาเปป็นเลยเพราะวสู่าพวกเขาพสดภาษา
ตสู่างๆของคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่อยสสู่ทบีมื่นรัมื่นจากประชาชาตลิอมมื่นๆ คมอภาษาตสู่างๆทบีมื่ถสกกลสู่าวถศึงในขด้อ 9 ถศึง 11 ของบทนบีนี้

มบีพยากรณร์ไวด้ในอลิสยาหร์ 28:11 วสู่าการอรัศจรรยร์แบบนรันี้นจะเกลิดขศึนี้นในสมรัยของพระเมสสลิยาหร์ และใน
มาระโก 16:17 พระเยซทูเองตรรัสวสู่าชายเหลสู่านบีนี้จะพสดภาษาตสู่างๆ: “มบีคนเชมมื่อทบีมื่ไหน หมายสนาครัญเหลสู่านบีนี้จะบรังเกลิด
ขศึนี้นทบีมื่นรันี้น คมอเขาจะขรับผบีออกโดยนามของเรา เขาจะพทูดภาษาใหมง่หลายภาษา”

ไมสู่มบีสลิมื่งใดทบีมื่จะเกลิดขศึนี้นไดด้ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นทบีมื่จะปลสุกเรด้าผสด้คนเหลสู่านรันี้นอยสู่างอรัศจรรยร์และอยสู่างถบีมื่ถด้วน
ไดด้ขนาดนรันี้นเหมมอนอยสู่างฤทธลิธิ์เดชทบีมื่จะกลสู่าวขสู่าวสารของพวกเขาในทสุกภาษาของแผสู่นดลินโลก คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่นนา
ขสู่าวประเสรลิฐไปยรังดลินแดนตสู่างๆวรันนบีนี้ตด้องเอาชนะอสุปสรรคดด้านภาษาโดยการศศึกษาคด้นควด้าแบบพลิเศษและการ
ทนางานอยสู่างไมสู่รสด้จรักเหนก็ดเหนมมื่อยเปป็นเวลาหลายเดมอน เพราะวสู่าของประทานแหสู่งการอรัศจรรยร์นบีนี้ถสกยกเลลิกเสบีย
แลด้ว เราไดด้รรับบรัญชาใหด้นนาขสู่าวดบีนบีนี้ไปประกาศแกสู่ทสุกประชาชาตลิและทสุกคน และผมเชมมื่อวสู่าถด้าพระเจด้าประทาน
ของประทานแหสู่งการพสดภาษาตสู่างๆแกสู่ผทูตุ้ใดวรันนบีนี้ มรันกก็คงเปป็นพวกมลิชชรันนารบีทบีมื่เตก็มใจสละทลินี้งความสบายของการ
ไดด้อยสสู่บด้านและการรสู่วมสามรัคคบีธรรมกรับคนทบีมื่รรักและเพมมื่อนฝสงอยสู่างแนสู่นอน เพมมื่อทบีมื่จะเผชลิญหนด้ากรับภรัยอรันตราย
ตสู่างๆและความไมสู่แนสู่นอนตสู่างๆของการรรับใชด้ในตสู่างแดน เพมมื่อทบีมื่จะทนางานหนรักภายใตด้สภาวะตสู่างๆทบีมื่ไมสู่เปป็นใจ 
โดยทนทสุกขร์ความขรัดสนและความยากลนาบากตสู่างๆ และถวายชบีวลิตเพมมื่อประกาศขสู่าวประเสรลิฐในมสุมทบีมื่อยสสู่หสู่างไกล
ของแผสู่นดลินโลก ใชสู่แลด้วครรับ ถด้าผทูตุ้ใดสามารถรรับของประทานแบบทบีมื่พวกอรัครทสตไดด้รรับในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น มรัน
กก็คงเปป็นพวกมลิชชรันนารบีทบีมื่อสุทลิศตรัวเหลสู่านรันี้น แตสู่พวกเขาไมสู่ไดด้รรับของประทานแบบนรันี้นเลย พวกเขาตด้องใชด้เวลา
ตรันี้งแตสู่สบีมื่ถศึงหกปปีในวลิทยาลรัยกสู่อนจะไปรรับใชด้ในตสู่างแดน และจากนรันี้นกก็ตด้องดลินี้นรนเปป็นเวลาหลายเดมอนเพมมื่อทบีมื่จะ
กลายเปป็นผสด้ทบีมื่เชบีมื่ยวชาญมากพอในภาษาพมนี้นเมมองนรันี้นๆเพมมื่อทบีมื่จะเทศนาขสู่าวประเสรลิฐแบบงสู่ายๆสรักหนศึมื่งคนาเทศนา

มรันเปป็นความจรลิงทบีมื่วสู่ามบีบางคนในครลิสตจรักรทบีมื่เมมองโครลินธร์ทบีมื่มบีของประทานแหสู่งการพสดภาษาอนที่นๆ อยสู่าง
แทด้จรลิง (ไมล่ใชล่ “ภาษาทบีมื่คนไมสู่รสด้”) ใน 1 โครลินธร์ 12:10,11 เราอสู่านวสู่า “และใหด้อบีกคนหนศึมื่งทนาการอรัศจรรยร์ตสู่างๆ 
และใหด้อบีกคนหนศึมื่งพยากรณร์ไดด้ และใหด้อบีกคนหนศึมื่งรสด้จรักสรังเกตวลิญญาณตสู่างๆ และใหด้อบีกคนหนศึมื่งพทูดภาษาตง่างๆ 
และใหด้อบีกคนหนศึมื่งแปลภาษานอัขึ้นๆไดด้ สลิมื่งสารพรัดเหลสู่านบีนี้ พระวลิญญาณองคร์เดบียวกรันทรงบรันดาลและประทานแกสู่
แตสู่ละคนตามชอบพระทรัยพระองคร์” จากนรันี้นในขด้อ 28 ของบทเดบียวกรันนรันี้นเราอสู่านวสู่า “และพระเจด้าไดด้ทรงโปรด
ตรันี้งบางคนไวด้ในครลิสตจรักร คมอหนศึมื่งอรัครทสต สองผสด้พยากรณร์ สามครสบาอาจารยร์ แลด้วตสู่อจากนรันี้นกก็มบีการอรัศจรรยร์ 
ของประทานในการรรักษาโรค การชสู่วยเหลมอ การครอบครอง การพทูดภาษาตง่างๆ”

ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าชายเหลสู่านรันี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์พสดทสุกภาษาใตด้ฟฟ้าสวรรคร์ในตอนนรันี้นกก็ถมอวสู่าเปป็นการ
อรัศจรรยร์ทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่แลด้ว ในปฐมกาล บททบีมื่ 11 เราเรบียนรสด้วสู่าการทนาใหด้ภาษาเสบียไปนรันี้นเปป็นเพราะบาป ตอนทบีมื่นลิม
โรดพยายามทบีมื่จะสรด้างหอคอยใหด้ไปถศึงสวรรคร์ คนทรันี้งโลกกก็พสดภาษาเดมียวกอัน! แตสู่ผสด้คนเหลสู่านรันี้นกลสู่าววสู่า “มาเถลิด 
ใหด้พวกเราสรด้าง...หอใหด้ยอดของมรันไปถศึงฟฟ้าสวรรคร์...และพระเยโฮวาหร์เสดก็จลงมาทอดพระเนตร...หอนรันี้นซศึมื่ง
บสุตรทรันี้งหลายของมนสุษยร์ไดด้กสู่อสรด้างขศึนี้น แลด้วพระเยโฮวาหร์ตรรัสวสู่า “ดสเถลิด คนเหลสู่านบีนี้เปป็นอรันหนศึมื่งอรันเดบียวกรัน และ
พวกเขาทรันี้งปวงมบีภาษาเดมียว พวกเขาเรลิมื่มทนาเชสู่นนบีนี้แลด้ว ประเดมีดี๋ยวจะไมง่มมีอะไรหยตดยอัขึ้งพวกเขาไดตุ้ในสอิที่งทมีที่พวกเขา



คอิดจะททา มาเถอิด ใหตุ้พวกเราลงไปและททาใหตุ้ภาษาของเขาวตง่นวายทมีที่นอัที่น เพนที่อไมง่ใหตุ้พวกเขาพทูดเขตุ้าใจกอันไดตุ้” ดรังนรันี้น
พระเยโฮวาหร์จศึงทรงทนาใหด้เขากระจรัดกระจายจากทบีมื่นรัมื่นไปทรัมื่วพมนี้นแผสู่นดลิน...” (ปฐก. 11:1-9 บางสสู่วน)

มบีสนาเนบียงและภาษาอยสสู่หลายแสนบนแผสู่นดลินโลกวรันนบีนี้ เรามบีภาษาอยสสู่มากมายจรลิงๆ! แตสู่เพก็นเทคอสตร์
และขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าพระเจด้าประทานใหด้หนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นมบีความสามารถทบีมื่จะประกาศขสู่าวประเสรลิฐในทสุก
ภาษาบนแผสู่นดลินโลก ณ เวลานรันี้น กก็พลิสสจนร์แลด้ววสู่าฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์สามารถเอาชนะทสุกความชรัมื่วรด้ายไดด้ พวก
ยลิวเหลสู่านรันี้นทบีมื่พสดภาษามากมายเหลมอเกลินวรันนรันี้นกก็ถสกเขด้าใจอยสู่างชรัดเจนโดยทสุกคนทบีมื่ไดด้ยลินพวกเขาพสด

ขด้อ 5: “มมีพวกยอิวจากทตกประเทศทอัที่วใตตุ้ฟฟ้า ซขที่งเปป็นผทูตุ้เกรงกลอัวพระเจตุ้ามาอยทูง่ในกรตงเยรทูซาเลพ็ม”
คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “มาอยทูง่” หมายถศึงทบีมื่อยสสู่อาศรัยแบบตายตรัวและถาวร นอกเหนมอจากผสด้มาเยมอนเหลสู่า

นรันี้นแลด้ว ยรังมบีพวกยลิวในกรสุงเยรสซาเลก็มในขณะนรันี้นเชสู่นกรันผสด้ซศึมื่งมาอาศรัยอยสสู่ทบีมื่นรัมื่นแบบถาวร โดยไดด้มาจากทรัมื่วโลกใน
สมรัยนรันี้น ผสด้รสด้พระครัมภบีรร์บางทสู่านเชมมื่อวสู่ายลิวหลายคนทบีมื่มรัมื่งมบีและยนาเกรงพระเจด้าจากสสู่วนอมมื่นๆของโลกไดด้ซมนี้อทบีมื่อยสสู่
อาศรัยในกรสุงเยรสซาเลก็มใกลด้พระวลิหาร เพราะวสู่าในความคลิดของยลิว มรันเปป็นสลิมื่งทบีมื่นสู่าปรารถนายลิมื่งนรักทบีมื่เขาจะไดด้ตาย
และถสกฝฝังใกลด้กรับนครศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหด้เหก็นวสู่าผสด้คนเหลสู่านบีนี้เปป็น “พวกยริว” (ซศึมื่งบสู่งบอกวสู่าพวกเขาสมบเชมนี้อสายหรมอ
มบีตด้นกนาเนลิดเปป็นยลิว) และพวกเขามบีความเปป็นยลิวในศาสนาของตน-พวกเขาเปป็น “ผทูตุ้เกรงกลอัวพระเจตุ้า” คนากรบีกนบีนี้มบี
ความหมายวสู่า “รอบคอบและระมรัดระวรัง” ลสกาใชด้คนาเดบียวกรันนบีนี้ในลสกา 2:25 และมรันกก็ถสกใชด้ในกลิจการ 8:2 เชสู่น
กรัน โดยในแตสู่ละครรันี้งมบีความหมายวสู่า “คนดบีทบีมื่ดนาเนลินตามทางพระเจด้า” ตามทบีมื่พจนานสุกรมของ Webster กลสู่าว 
คนาวสู่า “devout” มบีความหมายวสู่า “มบีความยนาเกรงตสู่อพระเจด้าในกลิจกรรมทางศาสนาตสู่างๆ โดยเฉพาะอยสู่างใน
การอธลิษฐาน” ความหมายในขด้อพระคนาทบีมื่เรากนาลรังศศึกษากรันอยสสู่นบีนี้จรลิงๆแลด้วกก็คมอวสู่า ชายเหลสู่านบีนี้ดนาเนลินชบีวลิตแบบ
ระมรัดระวรัง พวกเขาดนาเนลินชบีวลิตในลรักษณะทบีมื่รอบคอบ พวกเขาเปป็นคนทบีมื่เครง่งศาสนาอยง่างสตดซขขึ้ง โดยระมรัดระวรัง
ตรัวสสุดๆเกบีมื่ยวกรับการรรักษาพระบรัญญรัตลิตสู่างๆ โดยกลรัววสู่าจะทนาใหด้พระเจด้าของพวกเขาไมสู่พอพระทรัย

“ผสด้เกรงกลรัวพระเจด้า” เหลสู่านบีนี้ ยลิวเหลสู่านบีนี้ มาจาก “ทตกประเทศทอัที่วใตตุ้ฟฟ้า”-นรัมื่นคมอ พวกเขามาจากทสุก
สสู่วนของโลกสมรัยนรันี้นทบีมื่คนรสด้จรัก ประเทศเหลสู่านรันี้นทบีมื่พวกเขามาจากนรันี้นถสกเอสู่ยชมมื่อในขด้อ 9 ถศึง 11 ของบทนบีนี้ พวกยลิว
ถสกกระจรัดกระจายไปยรังเกมอบทรันี้งสบีมื่ทลิศของแผสู่นดลินโลก (ตามทบีมื่คนสมรัยนรันี้นรสด้จรัก) แตสู่ในโอกาสพลิเศษตสู่างๆพวกเขา
เดลินทางไปยรังนครศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เพมมื่อเขด้ารสู่วมเทศกาลเลบีนี้ยงและพลิธบีการตสู่างๆ

ในเวลาอรันเฉพาะเจาะจงนรันี้น คงจะมบียลิวจนานวนมหาศาลเปป็นพลิเศษในกรสุงเยรสซาเลก็ม เพราะวสู่าคนเหลสู่า
นรันี้นสสู่วนใหญสู่ทบีมื่มาถมอเทศกาลปฝัสกาคงจะอยสสู่ตสู่อเพมมื่อเขด้ารสู่วมเทศกาลเพก็นเทคอสตร์ ประวรัตลิศาสตรร์บอกเราวสู่าทลิตรัส
ชาวโรมรันลด้อมกรสุงนรันี้นในชสู่วงเทศกาลปฝัสกา และในขณะนรันี้นมบียลิวอยสสู่ประมาณสามลด้านคนทบีมื่นรัมื่น โจเซฟฝัสนรัก
ประวรัตลิศาสตรร์ ในหนรังสมอของเขาเกบีมื่ยวกรับ “สงครามตสู่างๆของยลิว” กลสู่าวถศึงเหตสุการณร์ตอนหนศึมื่งซศึมื่งยลิวจนานวน
มหาศาลจากประชาชาตลิอมมื่นๆอยสสู่ทบีมื่นรัมื่นในเทศกาลเพก็นเทคอสตร์

ขด้อ 6: “เมนที่อมมีเสมียงอยง่างนอัขึ้น เขาจขงพากอันมาและสอับสนเพราะตง่างคนตง่างไดตุ้ยอินเขาพทูดภาษาของ
ตนเอง”



“เมนที่อมมีเสมียงอยง่างนอัขึ้น...” เปป็นธรรมดาทบีมื่ขสู่าวเรมมื่องการอรัศจรรยร์แบบนรันี้นเดลินทางไปอยสู่างรวดเรก็ว แพรสู่
สะพรัดไปทรัมื่วกรสุงนรันี้นและเขด้าไปในชสุมชนเหลสู่านรันี้นทบีมื่อยสสู่โดยรอบ

“เขาจขงพากอันมาและสอับสน” คนากรบีกทบีมื่ใชด้ตรงนบีนี้มบีความหมายวสู่า “รสด้สศึกสรับสน” คนาเดบียวกรันนบีนี้ถสกใชด้ใน
กลิจการ 21:27 ทบีมื่พวกยลิว “ยตยงประชาชน” มรันถสกใชด้ในกลิจการ 9:22 เชสู่นกรันในการพสดถศึงการประกาศขสู่าว
ประเสรลิฐของเปาโล: “แตสู่เซาโลยลิมื่งมบีกนาลรังทวบีขศึนี้น และทนาใหด้พวกยลิวในเมมองดามรัสกรัสนอิที่งอขขึ้งอยสสู่ โดยพลิสสจนร์ใหด้เขา
เหก็นวสู่า พระเยซสทรงเปป็นพระครลิสตร์” คนาเดบียวกรันนบีนี้บางครรันี้งถสกใชด้ในการอด้างอลิงถศึงผสด้คนทบีมื่ออัศจรรยต์ใจยลิมื่งนรัก และผม
คลิดวสู่านรัมื่นคมอความหมายทบีมื่แทด้จรลิงของมรันตรงนบีนี้ในขด้อ 6 เมมมื่อขสู่าวนรันี้นแพรสู่สะพรัดไปทรัมื่ววสู่ายลิวหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนในหด้อง
ชรันี้นบนนรันี้นไดด้รรับพระราชทานฤทธลิธิ์เดชทบีมื่จะพสดภาษาอมมื่นๆไดด้และกนาลรังพสดหลายภาษาอยสสู่ การอรัศจรรยร์ทบีมื่ใหญสู่โต
ขนาดนรันี้นกก็คงทนาใหด้เกลิดความสรับสน ความอรัศจรรยร์ใจ และความงสุนงงเปป็นธรรมดาทสู่ามกลางคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไมสู่
เขด้าใจฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า-และแนสู่นอนวสู่าเราไมสู่อาจอธลิบายมรันไดด้จากมสุมมองของเหตสุผลแบบมนสุษยร์

“ตง่างคนตง่างไดตุ้ยอินเขาพทูดภาษาของตนเอง”  นบีมื่คมอสลิมื่งทบีมื่ทนาใหด้คนเหลสู่านรันี้นสรับสนงสุนงงและอรัศจรรยร์ใจ 
การฟฟฟื้นฟสครรันี้งใหญสู่ภายใตด้ฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าทนาใหด้ผสด้คนอรัศจรรยร์ใจอยสสู่เสมอ เมมมื่อการฟฟฟื้นฟสระเบลิด มรันจะ “ถสกลมอ
ไปทรัมื่ว” และฝสงชนจะมาดสวสู่ากนาลรังเกลิดอะไรขศึนี้น พระเจด้าทรงใชด้สลิมื่งนบีนี้บสู่อยๆเพมมื่อนนาฝสงชนหมสสู่ใหญสู่มารวมกรันเพมมื่อทบีมื่จะ
นนาขสู่าวประเสรลิฐใหด้แกสู่พวกเขา การรวมตรัวกรันเชสู่นนรันี้นไดด้เกลิดขศึนี้นในสมรัยของ Billy Sunday, Charles 
Spurgeon, Dwight L. Moody และชายผสด้ยลิมื่งใหญสู่คนอมมื่นๆของพระเจด้า

ผมไมสู่สงสรัยเลยวสู่ามบีพวกคนอยากรสด้อยากเหก็นจนานวนมากในวรันเพก็นเทคอสตร์ นรัมื่นนสู่าจะเปป็นเหตสุผลทบีมื่คน
มหาศาลมาอยสสู่ดด้วยกรัน-แตสู่คนทมีที่จรอิงใจจนานวนมากกก็อยสสู่ทบีมื่นรัมื่นดด้วย และนบีมื่กก็เปป็นจรลิงในวรันนบีนี้เชสู่นกรัน คนจนานวนมากทบีมื่
เขด้ารสู่วมการประชสุมทางศาสนาเพราะความอยากรสด้อยากเหก็นกก็ไดตุ้ยอินขง่าวประเสรอิฐและไดด้บรังเกลิดใหมสู่ การเปปิดรรับ
พระวจนะของพระเจด้าคมอการเปปิดรรับฤทธอิธิ์เดชของพระเจด้าทบีมื่นนามาซศึมื่งความรอด ขสู่าวประเสรลิฐไมสู่ไดด้สสญเสบียฤทธลิธิ์
เดชของมรันเลย มรันจะยรังเขด้าถศึงหรัวใจและเปปิดใจเหลสู่านรันี้นใหด้รรับขสู่าวสารแหสู่งกางเขนของพระเยซสอยสสู่เหมมอนเดลิม

ในวรันเพก็นเทคอสตร์ คนหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นในหด้องชรันี้นบนไดด้รรับบรัพตลิศมาเขด้าในกายเดบียวกรันทสุกคน ลลินี้นทบีมื่
แยกกรันเหลสู่านรันี้นมาอยสสู่บนพวกเขาแตง่ละคน และโดยการดลใจอรันทรงฤทธลิธิ์และฉรับพลรันของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
(ซศึมื่งถสกเทออกบนพวกเขาโดยพระเจด้าพระบลิดานลิรรันดรร์) พวกเขาแตสู่ละคนจศึงพสดดด้วยภาษาอมมื่นๆ พวกเขาเอสู่ย
ถด้อยคนาตสู่างๆไมสู่ใชสู่จากความคลิดของพวกเขาเอง-บางทบีอาจไมสู่ใชสู่จากความเขตุ้าใจของพวกเขาเองดด้วยซนี้นา-เมมมื่อพวก
เขาแตสู่ละคนกลายเปป็นกระบอกเสบียงของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และสรรเสรลิญพระเจด้าในภาษาตสู่างๆซศึมื่งจนถศึงตอน
นรันี้นเขายรังไมสู่รสด้จรักและไมสู่เคยพสดเลย! เปป็นไปไดด้วสู่าชาวแควด้นกาลลิลบีเหลสู่านบีนี้ไมสู่รสด้ตรัววสู่าพวกเขากนาลรังพสดอะไรอยสสู่ แตสู่
คนเหลง่านอัขึ้นทมีที่ไดตุ้ยอินพวกเขาเขตุ้าใจ 

ดรังนรันี้นเราจศึงทราบวสู่าขสู่าวประเสรลิฐแหสู่งพระคสุณของพระเจด้า ซศึมื่งถสกซมนี้อโดยทางการสลินี้นพระชนมร์ การถสก
ฝฝัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซสครลิสตร์ จศึงจะตด้องถสกประกาศแกสู่ชนทสุกชาตลิใตด้ฟฟ้าสวรรคร์ จนถศึงทบีมื่สสุด
ปลายแหสู่งแผสู่นดลินโลก และถศึงแมด้วสู่าไมสู่มบีคนตสู่างชาตลิสรักคนพทูดในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น คนตสู่างชาตลิทสุกคนทบีมื่อยสสู่ทบีมื่นรัมื่น
กก็ไดด้ยลินขสู่าวประเสรลิฐในภาษาของตรัวเอง ซศึมื่งถสกพสดโดยพวกยลิวภายใตด้ฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์



ผมแนสู่ใจวสู่าหลายคนเคยถามวสู่า “สาวกเหลสู่านบีนี้พทูดอะไรตอนทบีมื่พวกเขาพสดในภาษาอมมื่นๆ? ขสู่าวสารทบีมื่พวก
เขาปฝ่าวประกาศคมออะไร?” พระครัมภบีรร์ไมสู่บอกเราเกบีมื่ยวกรับถด้อยคนาทบีมื่คนหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนบีนี้พสดวรันนรันี้น แตสู่เนมมื่องจาก
คนาเทศนาของเปโตรทบีมื่ตามหลอังประสบการณร์นรันี้นนนาสามพรันคนมาถศึงพระเยซส ผมจศึงเหก็นวสู่าไมสู่วสู่าคนทรันี้งกลสุสู่มนรันี้นพสด
สอิที่งใดกพ็ตามตอนทบีมื่พวกเขาเรลิมื่มพสดเปป็นภาษาอมมื่นๆ ถด้อยคนาของพวกเขากก็นนาการฟฟ้องใจอรันลศึกซศึนี้งมาสสสู่ใจของคน
เหลสู่านรันี้นทบีมื่ฟฝังอยสู่างจรลิงใจพรด้อมกรับใจและความคลิดทบีมื่เปปิดรรับ คนาเทศนาของเปโตรจศึงลากอวนเขด้ามา

เราแนสู่ใจไดด้อยสสู่เรมมื่องหนศึมื่ง: ไมสู่วสู่าจะเปป็นขสู่าวสารใดกก็ตามทบีมื่ถสกใหด้เปป็นหลายภาษาในวรันเพก็นเทคอสตร์ ทสุกสลิมื่ง
กก็ถสกกระทนา “ตามสมควร และใหด้เปป็นระเบบียบเรบียบรด้อย” (1 คร. 14:40) ไมสู่มบีความสรับสนใดๆเลย ของประทาน
แหสู่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ซศึมื่งถสกประทานใหด้แกสู่คนเหลสู่านรันี้นในหด้องชรันี้นบนวรันนรันี้นไมสู่ไดด้กสู่อใหด้เกลิดการนมรัสการขสู่าว
ประเสรลิฐทบีมื่เตก็มไปดด้วยความไรด้ระเบบียบและความสรับสนวสุสู่นวาย ไมสู่วสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงมบีอนานาจควบคสุม
อยสสู่ทบีมื่ใดกก็ตาม สลิมื่งตสู่างๆกก็ถสกกระทนาตามสมควร และอยสู่างเปป็นระเบบียบเรบียบรด้อย แตสู่วรันนบีนี้มรันไมสู่ไดด้เปป็นแบบนรันี้นเลย
ใน “การประชสุมเพมมื่อขอการอรัศจรรยร์” สมรัยใหมสู่ตามทบีมื่เขาเรบียกกรัน

ไมสู่มบีบรันทศึกในพระครัมภบีรร์เลยวสู่าการเทออกเชสู่นนรันี้นของพระวลิญญาณเคยเกลิดขศึนี้นอบีกครรันี้งพรด้อมกรับคน
มากมายขนาดนรันี้น ถด้าหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นยรังเทศนาและสรัมื่งสอนเปป็นภาษาตสู่างๆอยสสู่ตสู่อไป มรันกก็ไมสู่ถสกบรันทศึกไวด้ใน
หนรังสมอกลิจการหรมอในจดหมายฝากฉบรับใดเลย

หนรังสมอกลิจการบรันทศึกเหตสุการณร์สบีมื่ครรันี้งทบีมื่คนหลายกลสุสู่มไดด้รรับบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ แตสู่แคสู่
สามกลสุสู่มจากสบีมื่กลสุสู่มนรันี้นพสดเปป็นภาษาตสู่างๆ:

คนกลสุสู่มแรกคมอในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น ทบีมื่ทสุกคนในตอนนรันี้นเปป็นยลิวและทสุกคนพสดดด้วยภาษาอมมื่นๆ ของ
ประทานแหสู่งภาษาตสู่างๆในทบีมื่นบีนี้เปป็นหมายสนาครัญอยสู่างหนศึมื่งของการทบีมื่พระเจด้าทรงรรักษาสรัญญาวสู่าจะสสู่งพระ
วลิญญาณมา และเปป็นหมายสนาครัญอยสู่างหนศึมื่งแกสู่ฝสงชนทบีมื่รวมตรัวกรันอยสสู่ทบีมื่นรัมื่นดด้วย

กลิจการบททบีมื่ 8 บรันทศึกการรรับใชด้ของฟปีลลิปในแควด้นสะมาเรบีย และการรรับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์โดยชาวสะ
มาเรบียเมมมื่อเปโตรกรับยอหร์นวางมมอของตนบนคนเหลสู่านรันี้น แตสู่ไมสู่มบีการกลสู่าวถศึงของประทานเรมมื่องภาษาตสู่างๆเลย

ในบททบีมื่สลิบของหนรังสมอกลิจการ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงลงมาบนครรัวเรมอนของโครเนลลิอรัสเมมมื่อเปโตร
เทศนาขสู่าวประเสรลิฐแกสู่พวกเขา และพวกเขาพสดดด้วยภาษาตสู่างๆ ซศึมื่งใหด้หลรักฐานแกสู่เปโตรและพวกอรัครทสตคน
อมมื่นๆทบีมื่เปป็นยลิววสู่าคนตสู่างชาตลิไดด้รรับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์แลด้วเหมมอนกรันกรับพวกเขา ในกลิจการ 11:15 เปโตรกลสู่าว
ถศึงคนเหลสู่านรันี้นในบด้านของโครเนลลิอรัสวสู่า “เมมมื่อขด้าพเจด้าตรันี้งตด้นกลสู่าวขด้อความนรันี้น พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กก็เสดก็จมา
สถลิตกรับเขาทรันี้งหลาย เหมนอนไดตุ้เสดพ็จลงมาบนพวกเราในตอนตตุ้นนอัขึ้น”

จากนรันี้นในบททบีมื่ 19 พวกสาวกของยอหร์นไดด้รรับบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ “เขาจศึงพสดภาษา
ตสู่างๆและไดด้พยากรณร์ดด้วย” (ขด้อ 6) แตสู่ในเหตสุการณร์เหลสู่านบีนี้ไมง่มมีสอักครอัขึ้งทบีมื่คนหลายกลสุสู่มนรันี้นแสวงหาของประทาน
ในการพสดภาษาตสู่างๆ และพวกเขาไมง่ไดตุ้ถทูกสอนใหด้ทนาเชสู่นนรันี้นดด้วย

พวกอรัครทสตไดด้ไปเยมอนหลายเมมองและประกาศพระวจนะของพระเจด้าในสถานทบีมื่หลายแหสู่ง แตสู่พระ
ครัมภบีรร์ไมสู่มบีบรันทศึกเลยสรักคนาเกบีมื่ยวกรับผสด้ใดทบีมื่พสดดด้วยภาษาอมมื่นๆ ฟฟีลอิปเปป็นนรักประกาศขสู่าวประเสรลิฐทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่ แตสู่เมมมื่อ
เขานนาขรันทบีชาวเอธลิโอเปปียคนนรันี้นมาถศึงความรอด กก็ไมสู่มบีการกลสู่าวถศึงของประทานในการพสดภาษาตสู่างๆเลย 



(กลิจการ 8:26-39) นางลลิเดบียไดด้กลรับใจเชมมื่อภายใตด้การเทศนาของเปาโล แตสู่เขาไมสู่ไดด้สรัมื่งสอนนางเกบีมื่ยวกรับบรัพตลิศ
มาของพระวลิญญาณหรมอของประทานในการพสดภาษาตสู่างๆเลย (กลิจการ 16:14,15) เปาโลและสอิลาสนนานายคสุก
ชาวเมมองฟปีลลิปปปีและทรันี้งครรัวเรมอนของเขามาถศึงความรอด แตสู่พวกเขาไมสู่ไดด้กลสู่าวถศึงภาษาตสู่างๆ ไมสู่มบีการกลสู่าวถศึง
บรัพตลิศมาของพระวลิญญาณเลย (กลิจการ 16:25-34) กระนรันี้นกก็มบีคนจนานวนมากวรันนบีนี้ทบีมื่สอนและเทศนาวสู่าการทบีมื่จะ
บรังเกลิดโดยพระวลิญญาณ ถสกลด้างชนาระในพระโลหลิต และไดด้รรับความรอดโดยพระคสุณนรันี้น คนๆหนศึมื่งตด้องแสวงหา
บรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ซศึมื่งมบีหลรักฐานคมอการพสดเปป็นภาษาแปลกๆ ผมขอถามดด้วยความจรลิงใจทรันี้งสลินี้น
วสู่า หากตตุ้องสอนแบบนอัขึ้น แลตุ้วททาไมฟฟีลอิปถขงไมง่สอนเรนที่องนอัขึ้นแกง่ขอันทมีชาวเอธอิโอเปฟีย? และททาไมเปาโลถขงไมง่ใหตุ้คทา
สอัที่งสอนเชง่นนอัขึ้นแกง่นายคตกชาวเมนองฟฟีลอิปปฟีและแกง่คนอนที่นๆอมีกหลายคนทมีที่กลอับใจเชนที่อภายใตตุ้การรอับใชตุ้ของเขา?

มบีผสด้รรับใชด้จนานวนมากวรันนบีนี้-ไมสู่ใชสู่แคสู่ในกระแสตสู่างๆของพวกเพก็นเทคอสตร์เทสู่านรันี้นแตสู่ในกลสุสู่มนลิกายอมมื่น ๆ 
ดด้วยเชสู่นกรัน-ผสด้ประกาศวสู่าผสด้เชมมื่อแตสู่ละคนจะตด้องแสวงหาเพก็นเทคอสตร์ของตรัวเอง พรด้อมกรับบรัพตลิศมาอรันทรงฤทธลิธิ์
ของพระวลิญญาณซศึมื่งมบีหลรักฐานปรากฏเปป็นการพสดภาษาแปลกๆ โดยอาศรัยพระวจนะของพระเจด้าเปป็นเกณฑร์
ตรัดสลิน ผมขอประกาศวสู่าคนาสอนแบบนรันี้นไมสู่ถสกตด้องตามพระครัมภบีรร์! หนรังสมอกลิจการใหด้บรันทศึกเกบีมื่ยวกรับหลายพรันคน
ทบีมื่ไดด้รรับความรอด แตสู่ไมสู่มบีสรักคนาเดบียวถสกกลสู่าวเกบีมื่ยวกรับการทบีมื่พวกเขาพสดดด้วยภาษาอมมื่นๆหรมอรอคอยบรัพตลิศมาของ
พระวลิญญาณ เราถสกบอกวสู่าสเทเฟนเปป็นชายผสด้มบีความเชมมื่อ เตพ็มดตุ้วยพระวอิญญาณ เตก็มดด้วยสตลิปฝัญญา เปป็นคนของ
พระเจด้าทบีมื่เปปีปี่ยมดด้วยฤทธลิธิ์เดช แตสู่ไมสู่มบีการบอกเปป็นนรัยเลยวสู่าเขาเคยพสดสรักคนาเปป็นภาษาอมมื่นนอกจากภาษาของเขา
เอง หรมอวสู่าเขาเคยแสวงหาบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์แบบทบีมื่ถสกสอนกรันวรันนบีนี้

แลช้ว 1 โครกินธม์ บทททที่ 14 ลล่ะ?
มรันเปป็นความจรลิงทบีมื่วสู่าบททบีมื่สลิบสบีมื่ทรันี้งบทของ 1 โครลินธร์ ถสกใหด้ไวด้สนาหรรับการอภลิปรายเรมมื่องภาษาตง่างๆ แตสู่

ถด้าคสุณจะเปรบียบเทบียบบทนรันี้นกรับการศศึกษาคด้นควด้าของเรา คสุณกก็จะคด้นพบวสู่าไมง่มมีความคลตุ้ายคลขงกอันเลยระหวสู่าง
ภาษาตสู่างๆในกลิจการ 2 กรับภาษาตสู่างๆใน 1 โครลินธร์ 14 แมด้กระทรัมื่งใน 1 โครลินธร์ บททบีมื่ 12 ทบีมื่ของประทานตสู่างๆ
ของพระวลิญญาณถสกเอสู่ยชมมื่อ ของประทานเรมมื่องภาษาตสู่างๆกก็อยสสู่ทด้ายรายการ (และตด้องมาพรด้อมกรับการแปล
ภาษา) ซศึมื่งบสู่งบอกถศึงตนาแหนสู่งอรันดด้อยกวสู่าของมรันในของประทานตสู่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ

อรัครทสตเปาโลเขบียนจดหมายสองฉบรับนรันี้นไปยรังครลิสตจรักรชาวเมมองโครลินธร์ และเปาโลกก็เปป็นผสด้ทบีมื่พระเจด้า
ทรงใชด้เพมมื่อกสู่อตรันี้งครลิสตจรักรทบีมื่เมนองเอเฟซอัส  แตสู่มบีความแตกตสู่างมหาศาลในครลิสตจรักรทรันี้งสองแหสู่งนรันี้น:

ในสสู่วนของครลิตสตจรักรทบีมื่เมมองเอเฟซรัส เราอสู่านวสู่าเปาโลเรบียกพวกผสด้ปกครองใหด้มาอยสสู่ดด้วยกรันและกลสู่าว
แกสู่พวกเขาวสู่า “ทสู่านทรันี้งหลายยสู่อมทราบอยสสู่เองวสู่า ขด้าพเจด้าไดด้ประพฤตลิตสู่อทสู่านอยสู่างไรทสุกเวลา ตรันี้งแตสู่วรันแรกทบีมื่
ขด้าพเจด้าเขด้ามาในแควด้นเอเชบีย ขด้าพเจด้าไดด้ปรนนลิบรัตลิองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าดด้วยความถสู่อมใจ ดด้วยนนี้นาตาไหลเปป็นอรัน
มาก และดด้วยการถสกทดลอง ซศึมื่งมาถศึงขด้าพเจด้าเพราะพวกยลิวคลิดรด้ายตสู่อขด้าพเจด้า และสริชื่งหนขชื่งสริชื่งใดซขชื่งเปป็นคนุณ
ประโยชนตแกท่ทท่านทททั้งหลาย ขด้าพเจด้ามริไดด้ปปิดซท่อนไวด้ แตสู่ไดด้ชบีนี้แจงใหด้ทสู่านเหก็นกรับไดด้สรัมื่งสอนทสู่านตสู่อหนด้าคนทรันี้งปวง
และตามบด้านเรมอน ทรันี้งเปป็นพยานแกสู่พวกยลิวและพวกกรบีก ถศึงเรมมื่องการกลอับใจใหมง่เฉพาะพระเจตุ้า และความเชนที่อ
ในพระเยซทูครอิสตต์องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าของเรา...ขด้าพเจด้ามริไดด้ยท่อทด้อในการกลท่าวเรชชื่องพระดการริของพระเจด้าทททั้งสริทั้น 
ใหด้ทท่านทททั้งหลายฟฟัง” (กลิจการ 20:17-27 บางสสู่วน)



บรัดนบีนี้ตามเนมนี้อหาสสู่วนนบีนี้ของพระวจนะทบีมื่ไมสู่มบีวรันผลิดพลาดไดด้ของพระเจด้า เปาโลประกาศทตกสอิที่งทมีที่เปป็น
ประโยชนต์ตสู่อชาวเมมองเอเฟซรัสเหลสู่านรันี้น เขาประกาศพระดทารอิของพระเจตุ้าทททั้งสริทั้น และกระนรันี้นเมมมื่อเราอสู่านทสุกคนา
ในหนรังสมอเอเฟซรัสทอัขึ้งเลง่ม เรากก็ไมสู่พบการกลสู่าวถศึงภาษาตสู่างๆหรมอภาษาใหมสู่ๆเลยแมด้แตสู่นลิดเดบียว! แตสู่เขากลสู่าววสู่า
“...จงปราศรรัยกรันดด้วยเพลงสดสุดบี เพลงนมรัสการและเพลงฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ คมอรด้องเพลงสรรเสรลิญและสดสุดบีจากใจ
ของทสู่านถวายองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า” (อฟ. 5:19) ซศึมื่งสลิมื่งตสู่างๆเหลสู่านบีนี้เปป็นหลรักฐานทบีมื่แสดงถศึงชบีวลิตทบีมื่ถสกเตลิมเตก็มดด้วย
พระวลิญญาณ

อยสู่างไรกก็ตาม ในครลิสตจรักรทมีที่เมนองโครอินธต์ เปาโลมบีหลายสลิมื่งทบีมื่ตด้องกลสู่าวเกบีมื่ยวกรับภาษาตสู่างๆ ครลิสเตบียน
ชาวเมมองโครลินธร์เหลสู่านรันี้นอยสสู่ฝฝ่ายเนมนี้อหนรัง แตกแยกกรัน และชอบแบสู่งพรรคแบสู่งพวก พวกเขาแสวงหาเกบียรตลิยศ
อรันจอมปลอม ความเขด้าใจและความรสด้ฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขามบีจนากรัดมากๆ เขาบอกคนเหลสู่านรันี้นอยสู่างชรัดเจน
วสู่าเขาจนาตด้องเลบีนี้ยงพวกเขาดด้วยนขึ้ทานมแทนทบีมื่จะเปป็นอาหารแขพ็งเพราะวสู่าพวกเขาขาดการเจรลิญเตลิบโตฝฝ่าย
วลิญญาณ (1 คร. 3:1-3)

หนรังสมอเอเฟซรัสมบีแคสู่หกบทและถสกเขบียนถศึงผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่ถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณ จดหมายฝาก
ฉบรับแรกของเปาโลถศึงครลิสตจรักรทบีมื่เมมองโครลินธร์มบีสอิบหกบท และเนมนี้อหาสสู่วนใหญสู่ของหนรังสมอนรันี้นทรันี้งเลสู่มถสกยกใหด้
แกสู่การแกด้ไขวลิธบีปฏลิบรัตลิตสู่างๆทบีมื่ชรัมื่วรด้ายและการดนาเนลินชบีวลิตตามฝฝ่ายเนมนี้อหนรังของครลิสตจรักรทบีมื่เมมองโครลินธร์!

ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น หนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นในหด้องชรันี้นบนไมสู่ไดด้กนาลรังแสวงหาบรัพตลิศมาอรันทรงฤทธลิธิ์ของ
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์หรมอของประทานแหสู่งภาษาตสู่างๆ พวกเขากทาลอังรอคอย เหมมอนกรับทบีมื่พระเยซสไดด้ทรงสรัมื่งพวก
เขาใหด้รอคอย จนกวสู่าพวกเขาจะไดด้รรับพระราชทานฤทธลิธิ์เดชจากเบมนี้องบน

ชาวแควตุ้นสะมาเรมียเหลง่านอัขึ้น ไมสู่ไดด้กนาลรังแสวงหาพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์หรมอของประทานแหสู่งภาษาตสู่างๆ
ฟปีลลิปประกาศพระวจนะ พวกเขารรับพระวจนะนรันี้นไวด้ และบรัพตลิศมาอรันทรงฤทธลิธิ์แหสู่งพระวลิญญาณกก็ถสกเทออก
มาบนพวกเขา

คนตสู่างชาตลิเหลสู่านรันี้นในบด้านของโครเนลอิออัส ไมสู่ไดด้กนาลรังแสวงหาบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์หรมอ
ของประทานแหสู่งภาษาตสู่างๆ โครเนลลิอรัสใชด้คนไปตามเปโตรมาเพมมื่อทบีมื่เขาจะไดด้ยลินถตุ้อยคทาแหง่งความรอด และเมมมื่อ
เขาไดด้ยลินและเชมมื่อถด้อยคนาแหสู่งความรอดนรันี้น พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กก็ลงมาบนทรันี้งครรัวเรมอนของเขา

สาวกเหลง่านอัขึ้นของยอหต์นไมสู่ไดด้กนาลรังแสวงหาบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พวกเขาไมสู่ไดด้กนาลรัง
แสวงหาเพก็นเทคอสตร์ พวกเขาไปไดด้ไกลเทสู่าทบีมื่พวกเขาจะไปไดด้พรด้อมกรับความสวสู่างและความเขด้าใจอรันจนากรัดทบีมื่
พวกเขามบีอยสสู่ และเมมมื่อเปาโลไดด้ยลินเกบีมื่ยวกรับผสด้เสาะแสวงหาความจรลิงทบีมื่จรลิงใจเหลสู่านบีนี้ เขากก็แคสู่ไปหาพวกเขาและ
ถามพวกเขาวสู่าพวกเขาไดด้รรับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์แลด้วหรมอยรัง พวกเขาตอบกลรับไปวสู่า “เรมมื่องพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์นรันี้นเรากก็ยรังไมสู่เคยไดด้ยลินเลย” จากนรันี้นเปาโลกก็ถามพวกเขาวสู่า “ถด้าอยสู่างนรันี้นทสู่านไดด้รรับบรัพตลิศมาอรันใดเลสู่า”
พวกเขาตอบกลรับวสู่า “บรัพตลิศมาของยอหร์น” จากนรันี้นเปาโลกก็บอกพวกเขาวสู่า “ยอหร์นใหด้รรับบรัพตลิศมาสนาแดงถศึง
การกลรับใจใหมสู่กก็จรลิง แลด้วบอกคนทรันี้งปวงใหด้เชมมื่อในพระองคร์ผสด้จะเสดก็จมาภายหลรังคมอพระเยซสครลิสตร์” เมมมื่อพวก
เขาไดด้ยลินเชสู่นนบีนี้ พวกเขากก็รรับบรัพตลิศมาในพระนามของพระเยซสเจด้า และจากนรันี้นเมมมื่อเปาโลวางมมอของตนบนพวก



เขาแลด้ว “พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กก็เสดก็จลงมาบนเขา เขาจศึงพสดภาษาตสู่างๆและไดด้พยากรณร์ดด้วย” (อสู่านเรมมื่องราวนบีนี้
ไดด้ในกลิจการ 19:1-7)

ถด้าคสุณจะศศึกษา 1 โครลินธร์ คสุณกก็จะพบวสู่าผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นทบีมื่นรัมื่นกนาลรังแสวงหาของประทานแหสู่งภาษา “ทมีที่
คนไมง่รทูตุ้”-และเมมมื่อเราอสู่านบททบีมื่ 14 ดบีๆ เรากก็จะพบวสู่าผทูตุ้หญอิงเหลง่านอัขึ้นในครลิสตจรักรนรันี้นอยสสู่แถวหนด้าเลย เปาโล
ตนาหนลิพวกเขา:

“จงใหด้พวกผสด้หญลิงนลิมื่งเสบียในทบีมื่ประชสุมครลิสตจรักร เพราะไมสู่ไดด้รรับอนสุญาตใหด้พสด แตสู่ใหด้เขาอยสสู่ใตด้บรังครับ
บรัญชา เหมมอนทบีมื่พระราชบรัญญรัตลิสรัมื่งไวด้นรันี้น ถด้าเขาอยากรสด้สลิมื่งใด กก็ใหด้เขาถามสามบีทบีมื่บด้าน เพราะวสู่าการทบีมื่ผสด้หญลิงจะ
พสดในทบีมื่ประชสุมครลิสตจรักรนรันี้นกก็เปป็นสลิมื่งทบีมื่นสู่าอาย” (1 คร. 14:34,35)

ผมเชมมื่อวสู่าเหลสู่าผสด้อสู่านของผมจะเหก็นพด้องตรงกรันวสู่าในกระแส “พสดภาษาแปลกๆ” สมรัยใหมสู่ของเรา พวก
ผสด้หญลิงเปป็นผสด้อยสสู่แถวหนด้า โดยแสดงตรัวมากกวสู่าและสสู่งเสบียงดรังมากกวสู่าพวกผสด้ชายในการนมรัสการทบีมื่มบีการพสดภาษา
แปลกๆ กระนรันี้นพระครัมภบีรร์กก็บอกเราอยสู่างชรัดเจนวสู่าผสด้ชายคมอศบีรษะของผสด้หญลิง เหมนอนกอับทมีที่พระครริสตตทรงเปป็น
ศมีรษะของครริสตจทกร (อฟ. 5:23, 24)

ในชสู่วงตด้นๆของการรรับใชด้ของผม ดด้วยความจรลิงใจและเพมมื่อเปป็นขด้อมสลของผมเอง ผมไดด้เขด้ารสู่วมการ
ประชสุมตสู่างๆทบีมื่ผสด้คนแสวงหาของประทานแหสู่งภาษาตสู่างๆ ผมไดด้เหก็นพวกผสด้หญลิงเรลิมื่มรด้องไหด้ฟสมฟาย ลด้มลงกรับพมนี้น 
สสู่งเสบียงแปลกๆทสุกรสปแบบ และจากนรันี้นกก็รด้องออกมาวสู่า “โอ ขด้าแตสู่พระเจด้า โปรดสสู่งฤทธลิธิ์เดชมาเถลิด! โปรดสสู่ง
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ลงมาเถลิด!” เรารสด้วสู่าพระเจด้าทรงสสู่งฤทธลิธิ์เดชนรันี้นมาแลตุ้ว พระองคร์ทรงเทพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
ออกมาแลตุ้วในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น-แตสู่ไมสู่มบีพฤตลิกรรมทางอารมณร์แบบทบีมื่ควบคสุมตรัวเองไมสู่ไดด้และรด้องไหด้ฟสมฟายใน
การอรัศจรรยร์ของวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นเลย หรมอในทบีมื่อมมื่นใดในหนรังสมอกลิจการทบีมื่มบีบรันทศึกเกบีมื่ยวกรับบรัพตลิศมาของพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์-“เพราะวสู่าพระเจด้าไมสู่ใชสู่ผสด้กสู่อใหด้เกลิดความสรับสนวสุสู่นวาย แตสู่ทรงเปป็นผสด้กสู่อใหด้เกลิดสรันตลิสสุข เหมมอน
ทบีมื่ไดด้เกลิดขศึนี้นในบรรดาครลิสตจรักรแหสู่งวลิสสุทธลิชนนรันี้น” (1 คร. 14:33) คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “ความสรับสน” มบีความ
หมายตรงตรัววสู่า ความวตง่นวาย

ตามขด้อพระคนานรันี้นทบีมื่เรากนาลรังศศึกษาอยสสู่ใน 1 โครลินธร์ 14 การพสดในภาษา “ทบีมื่คนไมสู่รสด้” กก็เปป็นสลิมื่งทบีมื่ผสด้ฟฝังไมสู่
อาจเขด้าใจไดด้ และแมด้หากวสู่าภาษานรันี้นเปป็นภาษาจรอิงๆ พระเจช้าเพบียงผสด้เดบียวกก็ทรงทราบวสู่าอะไรกนาลรังถสกกลสู่าว
และดด้วยเหตสุนบีนี้ผสด้พสดจศึงไมสู่เสรลิมสรด้างทบีมื่ประชสุมนรันี้น:

“เพราะวสู่าผสด้หนศึมื่งผสด้ใดทบีมื่พสดภาษาทบีมื่คนไมสู่รสด้ ไมสู่ไดด้พสดกรับมนสุษยร์ แตสู่ทสลตสู่อพระเจด้า เพราะวสู่าไมสู่มบีมนสุษยร์คน
ใดเขด้าใจไดด้ แตสู่เขาพสดเปป็นความลศึกลรับฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 14:2)

ในขด้อ 1 และ 3 ของบทเดบียวกรันนรันี้นเราอสู่านวสู่า “จงมสุสู่งหาความรรัก และจงปรารถนาของประทานฝฝ่าย
จลิตวลิญญาณ เฉพาะอยสู่างยลิมื่งการพยากรณต์...ฝฝ่ายผทูตุ้ทมีที่พยากรณต์นอัขึ้นพทูดกอับมนตษยต์ททาใหตุ้เขาเจรอิญขขขึ้น เปป็นทมีที่เตนอนสตอิ
และหนตนใจ”

ยลิมื่งกวสู่านรันี้น ภาษาตสู่างๆกก็ถสกหด้ามอยสู่างเครสู่งครรัดในครลิสตจรักรหากไมสู่มบีคนแปลอยสสู่ดด้วย:



“ถด้าผสด้ใดจะพสดภาษาตสู่างๆ จงใหด้พสดเพบียงสองคนหรมออยสู่างมากทบีมื่สสุดกก็สามคน และใหด้พสดทบีละคน และ
ใหตุ้อมีกคนหนขที่งแปล แตท่ถด้าไมท่มอีผซูด้ใดแปลกก็ใหด้คนเหลท่านททั้นอยซูท่เงอียบๆในทอีชื่ประชนุมครริสตจทกร และใหด้พซูดกทบตทวเอง 
และทซูลตท่อพระเจด้า” (1 คร. 14:27,28)

ของประทานในการแปลภาษาตสู่างๆถสกกลสู่าวถศึงใน 1 โครลินธร์ 12:10 และหนทางเดบียวทบีมื่ทบีมื่ประชสุมนรันี้นๆ
จะไดตุ้รอับประโยชนต์จากการไดด้ยลินใครสรักคนพสดเปป็นภาษาตสู่างๆกก็คงจะเปป็นการทบีมื่ผสด้แปลสรักคนเปปิดเผยวสู่าสลิมื่งใดถสก
กลสู่าว ตามทบีมื่กลสู่าวไวด้ในเอเฟซรัส 4:29 เราจะตด้องพสด “คนาทบีมื่ดบี และเปป็นประโยชนร์ใหด้เกลิดความจนาเรลิญเพมมื่อจะไดด้
เปป็นคสุณแกสู่คนทบีมื่ไดด้ยลินไดด้ฟฝัง” คนทบีมื่พสดเปป็นภาษาตสู่างๆโดยปราศจากผสด้แปลกก็พสดอยสู่างไรด้ประโยชนร์เพราะวสู่าไมสู่มบี
สลิมื่งใดถสกเปปิดเผยเลย ดรังนรันี้นจศึงไมสู่มบีการถสู่ายทอดความรสด้ ไมสู่มบีการพยากรณร์ทบีมื่ชรัดเจน ไมสู่มบีการเปปิดเผยหลรักคนาสอน
ใดๆ (1 คร. 14:6)

ในทบีมื่ประชสุมเราจะตด้องพสด “ภาษาพสดทบีมื่เขด้าใจงสู่าย” (1 คร. 14:9) ดด้วยวสู่าเปาโลประกาศวสู่า “เหตสุฉะนรันี้น
ถด้าขด้าพเจด้าไมสู่เขด้าใจเนมนี้อความของภาษานรันี้นๆ ขด้าพเจด้าจะเปป็นคนตสู่างภาษากรับคนทบีมื่พสด และคนทบีมื่พสดนรันี้นจะเปป็นคน
ตสู่างภาษากรับขด้าพเจด้าดด้วย เชสู่นเดบียวกรัน เมมมื่อทสู่านทรันี้งหลายกนาลรังรด้อนใจแสวงหาของประทานฝฝ่ายจลิตวลิญญาณแลด้ว
กก็จงอสุตสสู่าหร์กระทนาตรัวของทสู่านใหตุ้สามารถทมีที่จะททาใหตุ้ครอิสตจอักรจทาเรอิญขขขึ้น” (1 คร. 14:11,12) 

เปาโลบอกเปป็นนรัยวสู่าการพสดเปป็นภาษาตสู่างๆเวลาทบีมื่ไมสู่มบีคนแปลอยสสู่ดด้วยอาจสรตุ้างความเสมียหายตง่อเหตสุ
ของพระครลิสตร์ดด้วยซนี้นาแทนทบีมื่จะชสู่วยมรัน:

“เหตสุฉะนรันี้นถด้าทรันี้งครลิสตจรักรมบีการประชสุมพรด้อมกรัน แลด้วคนทรันี้งปวงตสู่างกก็พสดภาษาตสู่างๆ และมบีคนทบีมื่รสด้ไมสู่
ถศึงหรมอคนทบีมื่ไมสู่เชมมื่อเขด้ามา เขาจะมอิเหพ็นไปวง่าทง่านทอัขึ้งหลายคลอัที่งไปแลตุ้วหรนอ

“แตสู่ถด้าทสุกคนพยากรณต์ คนทบีมื่ไมสู่เชมมื่อหรมอคนทบีมื่รสด้ไมสู่ถศึงเขด้ามา ทสุกคนกก็จะทนาใหด้เขารสด้สนานศึก และทนาใหด้เขา
พลิจารณาใจของตนเอง ดรังนรันี้นความลรับทบีมื่ซสู่อนอยสสู่ในใจของเขาจะเดสู่นชรัดขศึนี้น เขากก็จะกราบลงนมทสการพระเจด้า
กลง่าววง่า พระเจตุ้าทรงสถอิตอยทูง่ทง่ามกลางพวกทง่านอยง่างแนง่นอน” (1 คร. 14:23-25)

ไมสู่มบีความสงสรัยในหรัวของผมเลยวสู่าเมมมื่อเปาโลกลสู่าววสู่า “จงใหตุ้พวกผทูตุ้หญอิงนอิที่งเสมียในทมีที่ประชตมครอิสตจอักร” 
เขากก็กนาลรังพสดถศึงการพสดเปป็นภาษาแปลกๆอยสู่างแนสู่นอน เพราะวสู่าไมสู่มบีตรงไหนเลยในงานเขบียนของเปาโลทบีมื่เรา
พบวสู่าผสด้หญลิงจะตด้องไมสู่กลสู่าวคนาพยานของตน หรมออธลิษฐาน หรมอนมรัสการอยสู่างเสรบีเหมมอนพวกผสด้ชายในทบีมื่ประชสุ
มนรันี้นๆ ผมเชมมื่ออยสู่างหนรักแนสู่นวสู่าเขากนาลรังพสดถศึงผสด้หญลิงเหลสู่านรันี้น “ทบีมื่ตด้องนลิมื่งเสบีย” ในครลิสตจรักรเมมมื่อพสดถศึงภาษาทบีมื่
คนไมสู่รสด้

เปาโลประกาศวสู่าตรัวเขาเองพสดดด้วยภาษาตสู่างๆมากกวสู่าผสด้เชมมื่อชาวเมมองโครลินธร์คนใด กระนรันี้นเหก็นไดด้ชรัดวสู่า
เขาไมสู่ไดด้ใหด้คสุณคสู่าฝฝ่ายวลิญญาณอยสู่างสสงใดๆเลยแกสู่ของประทานแหสู่งภาษาตสู่างๆ เพราะเขาประกาศอยสู่างรด้อนรน
วสู่า “แตสู่วสู่าในครลิสตจรักร ขด้าพเจด้าพอใจทบีมื่จะพสดสรักหด้าคนาดด้วยความเขตุ้าใจ เพมมื่อเสบียงของขด้าพเจด้าจะสรัมื่งสอนคนอมมื่น
ดด้วย ดบีกวสู่าทบีมื่จะพสดหมนที่นคทาเปป็นภาษาทบีมื่คนไมสู่รสด้!” จากนรันี้นในขด้อพระคนาถรัดไปเขากก็พรรณนาถศึงคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่
แสวงหาของประทานแหสู่งภาษาตสู่างๆวสู่าเปป็นเหมมอนเดก็กๆในความเขด้าใจ: “พบีมื่นด้องทรันี้งหลาย ความเขด้าใจของทสู่าน
อยสู่าใหด้เปป็นอยสู่างเดก็ก อยสู่างไรกก็ตามในเรมมื่องความชรัมื่วรด้ายจงเปป็นอยสู่างเดก็ก แตง่ฝฝ่ายความเขด้าใจจงใหด้เปป็นอยท่าง
ผซูด้ใหญท่” (1 คร. 14:18-20)



จากการศศึกษาคด้นควด้าของเราใน 1 โครลินธร์ บททบีมื่ 14 เราเหก็นอยสู่างชรัดเจนวสู่าการพสดภาษาตสู่างๆไมสู่ไดด้มบีไวด้
เพมมื่อเสรลิมสรด้างคนอมมื่น ตรงกรันขด้าม การทนาแบบนรันี้นมบีแนวโนด้มทบีมื่จะกสู่อใหด้เกลิดความไมสู่เปป็นระเบบียบในครลิสตจรักร 
เปปิดประตสสสสู่ความสรับสนทบีมื่อรันตราย การเขด้ามาของเหลสู่าวลิญญาณชรัมื่ว และพวกจอมปลอมทางศาสนาทบีมื่เลบียนแบบ
ของแทตุ้และจศึงกสู่อใหด้เกลิดความแตกแยกในครลิสตจรักรทด้องถลิมื่นและขรัดขวางเหตสุของพระครลิสตร์

จากนรันี้นในจดหมายฉบอับทมีที่สองถศึงครลิสตจรักรทบีมื่เมมองโครลินธร์ เปาโลกด้าวไปอบีกขรันี้นและชสู่วยใหด้ผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้น
คสุด้นเคยกรับขด้อเทก็จจรลิงอรันนสู่าเศรด้าทบีมื่วสู่าพญามารไดด้แตสู่งตรันี้งเหลสู่าผสด้รรับใชด้ทบีมื่ประกาศตรัววสู่าเปป็นผสด้รรับใชด้แหสู่งความชอบ
ธรรม:

“เพราะคนอยสู่างนรันี้นเปป็นอรัครทสตเทบียม เปป็นคนงานทบีมื่หลอกลวง ปลอมตรัวเปป็นอรัครทสตของพระครลิสตร์ 
การกระทนาเชสู่นนรันี้นไมสู่แปลกประหลาดเลย ถศึงซาตานเองกก็ยรังปลอมตรัวเปป็นทสตสวรรคร์แหสู่งความสวสู่างไดด้ เหตสุ
ฉะนรันี้นจศึงไมสู่เปป็นการแปลกอะไรทบีมื่ผสด้รรับใชด้ของซาตานจะปลอมตรัวเปป็นผสด้รรับใชด้ของความชอบธรรม ทด้ายทบีมื่สสุดของ
เขาจะเปป็นไปตามการกระทนาของเขา” (2 คร. 11:13-15)

ในจดหมายฝากฉบรับแรกของยอหร์น “ลสกเลก็กๆ” ของพระเจด้าไดด้รรับคนาเตมอนใหด้ระวรังพวกครสทบีมื่ละทลินี้ง
ความจรลิงและเหลสู่าวลิญญาณชรัมื่ว: “ทสู่านทบีมื่รรักทรันี้งหลาย อยสู่าเชมมื่อวลิญญาณเสบียทสุกๆวลิญญาณ แตสู่จงพลิสสจนร์วลิญญาณ
เหลสู่านรันี้นวสู่ามาจากพระเจด้าหรมอไมสู่ เพราะวสู่ามบีผสด้พยากรณร์เทก็จเปป็นอรันมากออกเทบีมื่ยวไปในโลก” (1 ยอหร์น 4:1) มบี
ครสสอนเทก็จและผสด้พยากรณร์เทก็จมากมายในสมรัยของยอหร์น และมบีมากกวสู่าเดลิมเยอะในปฝัจจสุบรัน เราตด้องระวรังตรัววสู่า
เราตลิดตามวลิญญาณไหน-วสู่าเปป็นของแทด้หรมอเปป็นของเลบียนแบบ

เรารสด้วสู่าของประทานทบีมื่แทด้จรลิงแหสู่งภาษาตสู่างๆไดด้ถสกประทานใหด้แกสู่ครลิสตจรักรสมรัยอรัครทสต ศตวรรษแรก
ของความเชมมื่อแบบครลิสเตบียน และแนสู่นอนวสู่าผมไมสู่สงสรัยเลยวสู่าพระเจด้าสามารถประทานของประทานในเรมมื่อง
ภาษาตสู่างๆไดด้วอันนมีขึ้ วสู่าขสู่าวประเสรลิฐสามารถถสกประกาศในภาษาตสู่างดด้าวไดด้ แตสู่ผมไมง่เชมมื่อวสู่าของประทานแหสู่ง
ภาษาตสู่างๆแบบทบีมื่มายรังพวกอรัครทสตในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นจะตด้องอยสสู่ในครลิสตจรักรตสู่อไปเรมมื่อยมาจนถศึงสมรัย
ปฝัจจสุบรัน ผมเชมมื่อวสู่าพระครัมภบีรร์บอกเปป็นนรัยถศึงสลิมื่งทบีมื่ผมเพลิมื่งกลสู่าวไปนรันี้น

ใน 1 โครลินธร์ 13:9,10 เปาโลกลสู่าววสู่า “เพราะทบีมื่เรารสด้นรันี้นกก็รสด้แตสู่สสู่วนหนศึมื่ง และทบีมื่เราพยากรณร์นรันี้นกก็
พยากรณร์แตสู่สสู่วนหนศึมื่ง แตง่เมนที่อความสมบทูรณต์มาถขงแลตุ้ว ความบกพรง่องนอัขึ้นกพ็จะสทูญไป” เขากนาลรังพสดถศึง “พระราช
บรัญญรัตลิแหสู่งเสรบีภาพอรันสมบสรณร์แบบ” ในทบีมื่นบีนี้-พระวจนะของพระเจด้าในความสมบสรณร์ครบถด้วนของมรัน และเรามบี
พระวจนะของพระเจด้าทบีมื่ครบสมบสรณร์แลด้วตอนนบีนี้

ในเอเฟซรัส 4:7-16 เปาโลเอสู่ยชมมื่อของประทานฝฝ่ายวลิญญาณเหลสู่านรันี้นซศึมื่งพระเจด้าประทานใหด้แกสู่ครลิสต
จรักรพรันธสรัญญาใหมสู่แลด้ว:

“แตสู่วสู่าพระคสุณนรันี้นทรงโปรดประทานแกสู่เราทสุกๆคนตามขนาดทบีมื่พระครลิสตร์ทรงประทานใหด้ เหตสุฉะนรันี้น
พระองคร์ตรรัสไวด้แลด้ววสู่า ‘ครรันี้นพระองคร์เสดก็จขศึนี้นสสสู่เบมนี้องสสง พระองคร์ทรงนนาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบีก และประทาน
ของประทานแกสู่มนสุษยร์’ (ทบีมื่กลสู่าววสู่าพระองคร์เสดก็จขศึนี้นไปนรันี้น จะหมายความอยสู่างอมมื่นประการใดเลสู่า นอกจากวสู่า
พระองคร์ไดด้เสดก็จลงไปสสสู่เบมนี้องตมื่นาของแผสู่นดลินโลกกสู่อนดด้วย พระองคร์ผสด้เสดก็จลงไปนรันี้น กก็คมอพระองคร์ผสด้ทบีมื่เสดก็จขศึนี้นไปสสสู่
เบมนี้องสสงเหนมอฟฟ้าสวรรคร์ทรันี้งปวงนรัมื่นเอง เพมมื่อจะไดด้ทนาใหด้สลิมื่งสารพรัดสนาเรก็จ) พระองคร์จศึงใหด้บางคนเปป็นอรัครทสต บาง



คนเปป็นศาสดาพยากรณร์ บางคนเปป็นผสด้ประกาศขสู่าวประเสรลิฐ บางคนเปป็นศลิษยาภลิบาล และอาจารยร์ เพมมื่อเตรบียมวลิ
สสุทธลิชนใหด้ดบีรอบคอบ เพมมื่อชสู่วยในการรรับใชด้ เพมมื่อเสรลิมสรด้างพระกายของพระครลิสตร์ใหด้จนาเรลิญขศึนี้น จนกวสู่าเราทสุกคน
จะบรรลสุถศึงความเปป็นนนี้นาหนศึมื่งใจเดบียวกรันในความเชมมื่อและในความรสด้ถศึงพระบสุตรของพระเจด้า จนกวสู่าเราจะโตเปป็น
ผสด้ใหญสู่เตก็มทบีมื่คมอเตก็มถศึงขนาดความไพบสลยร์ของพระครลิสตร์ เพมมื่อเราจะไมสู่เปป็นเดก็กอบีกตสู่อไปถสกซรัดไปซรัดมาและหรันไป
เหมาดด้วยลมปากแหสู่งคนาสรัมื่งสอนทสุกอยสู่าง และดด้วยเลสู่หร์กลของมนสุษยร์ตามอสุบายฉลาดอรันเปป็นการลสู่อลวง แตสู่ใหด้
เราพสดความจรลิงดด้วยใจรรักเพมมื่อจะจนาเรลิญขศึนี้นทสุกอยสู่างสสสู่พระองคร์ผสด้เปป็นศบีรษะคมอพระครลิสตร์ คมอเนมมื่องจากพระองคร์
นรันี้น รสู่างกายทรันี้งสลินี้นทบีมื่ตลิดตสู่อสนลิทและผสกพรันกรันโดยทบีมื่ทสุกๆขด้อตสู่อไดด้ชสู่วยชสกนาลรังตามขนาดแหสู่งอวรัยวะทสุกสสู่วน 
รสู่างกายนรันี้นจศึงไดด้จนาเรลิญเตลิบโตขศึนี้นเองดด้วยความรรัก” 

จงสรังเกตวสู่าไมสู่มบีการกลสู่าวถศึงการพสดเปป็นภาษาทบีมื่คนไมสู่รสด้เลย เราจะตด้องพสดความจรลิงในความรรัก หนรัก
แนสู่นมรัมื่นคงในประสบการณร์ของเราแทนทบีมื่จะถสกซรัดไปซรัดมาดด้วยลมแหสู่งหลรักคนาสอนทสุกอยสู่าง เหก็นไดด้ชรัดวสู่า
พระเจด้าประทานใหด้แกสู่ครลิสตจรักร คมอ พวกอรัครทสต พวกผสด้พยากรณร์ พวกนรักประกาศขสู่าวประเสรลิฐ พวกศลิษยาภลิ
บาล และอาจารยร์ทรันี้งหลาย แตสู่ไมสู่มบีการกลสู่าวเลยวสู่าพระองคร์ไดด้ประทานใหด้แกสู่ครลิสตจรักรทบีมื่เมมองเอเฟซรัส (หรมอค
รลิสตจรักรใดหลรังจากนรันี้น) คมอคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่มบีของประทานแหสู่งภาษาตสู่างๆหรมอของประทานแหสู่งการแปลภาษา
ตสู่างๆ ไมสู่มบีจดหมายฝากสรักฉบรับสอนวสู่าของประทานอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นทบีมื่เปป็นหมายสนาครัญจะมบีอยสสู่ตสู่อไปจนถศึงการ
รรับขศึนี้นไปของครลิสตจรักร เมมมื่อเหก็นเชสู่นนบีนี้แลด้ว ผมขอเตมอนสตลิผสด้เชมมื่อทสุกคนใหด้ “สนใจในขด้อความเหลสู่านรันี้นทบีมื่เราไดด้ยลิน
ไดด้ฟฝังใหด้มากขศึนี้นอบีก เพราะมลิฉะนรันี้นในเวลาหนศึมื่งเวลาใดเราจะหสู่างไกลไปจากขด้อความเหลสู่านรันี้น ดด้วยวสู่าถด้าถด้อยคนา
ซศึมื่งทสตสวรรคร์ไดด้กลสู่าวไวด้นรันี้นมรัมื่นคง และการละเมลิดกรับการไมสู่เชมมื่อฟฝังทสุกอยสู่างไดด้รรับผลตอบสนองตามความ
ยสุตลิธรรมแลด้ว ดรังนรันี้นถด้าเราละเลยความรอดอรันยลิมื่งใหญสู่แลด้ว เราจะรอดพด้นไปอยสู่างไรไดด้ ความรอดนรันี้นไดด้เรลิมื่มขศึนี้น
โดยการประกาศขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเอง และบรรดาผสด้ทบีมื่ไดด้ยลินพระองคร์ กก็ไดด้รรับรองแกสู่เราวสู่าเปป็นความจรลิง 
ทรันี้งนบีนี้พระเจด้ากก็ทรงเปป็นพยานดด้วย โดยทรงแสดงหมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์ และโดยการอรัศจรรยร์ตสู่างๆ และ
โดยของประทานจากพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ซศึมื่งทรงประทานตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (ฮบ. 2:1-4)

ในระหวสู่างชสู่วงเปลบีมื่ยนผสู่านนรันี้น (สมรัยอรัครทสต) พระเจด้าไดด้ประทานหมายสนาครัญพลิเศษตสู่างๆ การอรัศจรรยร์
อรันหลากหลาย และของประทานตสู่างๆแหสู่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ แตสู่พระองคร์ทรงกระทนาเชสู่นนรันี้น “ตามพระ
ประสงคต์ของพระองคต์เอง” ผสู่านทางพวกอรัครทสตพระองคร์ไดด้ประทานพระราชบรัญญรัตลิแหสู่งเสรบีภาพอรันสมบสรณร์
แบบเชสู่นกรัน คมอพระวจนะของพระองคร์ทมีที่สมบทูรณต์ครบถตุ้วน โดยผสด้เขบียนคนสสุดทด้ายคมอยอหร์นผสด้เปป็นทบีมื่รรัก ซศึมื่งเขบียน
หนรังสมอวลิวรณร์จากเกาะปฝัทมอส บรัดนบีนี้เรามบีพระวจนะของพระเจด้า “สอิที่งซขที่งสมบทูรณต์แบบ” และเราไมสู่ตตุ้องการ
หมายสนาครัญหรมอการอรัศจรรยร์ตสู่างๆแบบทบีมื่ผสด้คนประสบในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นและในยสุคสมรัยของพวกอรัครทสต

พระเยซสทรงสรัญญาวสู่าจะประทานพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์แกสู่ทสุกคนทบีมื่ทสลขอพระองคร์ (ลสกา 11:13) ดรังนรันี้น
เมมมื่อผสด้แสวงหาความจรลิงทบีมื่จรลิงใจคนใดทสลขอพระเยซสเจด้าใหด้ชสู่วยจลิตวลิญญาณของเขาใหด้รอด ใหด้ประทานพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เขด้ามาในใจของเขา มอันกพ็เปป็นการดทูถทูกพระเจตุ้าทบีมื่จะรด้องขอ “หมายสนาครัญ” ในทรันทบีอยสู่างเชสู่น 
ความรสด้สศึก ภาษาแปลกๆ แสงสวสู่างจด้า หรมอเสบียงฟฟ้ารด้อง สลิมื่งทบีมื่พระเจด้าทรงสรัญญา พระเจด้ากก็จะกระททา และการ
ปฏลิเสธทบีมื่จะเชนที่อพระองคร์กก็เทสู่ากรับเปป็นการดสถสกพระองคร์



บางคนเสนอแนะวสู่ากระแสทบีมื่แพรสู่หลายอยสู่างกวด้างขวางของ “ภาษาแปลกๆ” วรันนบีนี้เปป็นหมายสนาครัญ
อยสู่างหนศึมื่งวสู่าการเสดก็จมาขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าใกลด้เขด้ามาแลด้ว พวกเขากลสู่าววสู่ากสู่อนการเสดก็จมาของพระองคร์ 
ของประทานแหสู่งภาษาแปลกๆและหมายสนาครัญอมมื่นๆจะถสกเหก็นอบีกครรันี้งในครลิสตจรักรทรันี้งหลาย แตสู่ตามคนาสอนของ
พระครัมภบีรร์ นบีมื่เปป็นคนาสอนผลิด พระวจนะของพระเจด้าประกาศวสู่า “แตสู่คนชรัมื่วและคนเจด้าเลสู่หร์จะชรัมื่วรด้ายมากยลิมื่งขศึนี้น 
ทรันี้งลสู่อลวงคนอมมื่น และกก็ถสกคนอมมื่นลสู่อลวงดด้วย” (2 ทธ. 3:13) ถด้าคสุณจะศศึกษาคด้นควด้าขด้อ 1 ถศึง 13 ของบทนบีนี้ใน 2 
ทลิโมธบี คสุณจะเหก็นวสู่าในสมรัยสสุดทด้ายสภาวะตสู่างๆของโลกจะไมง่มมีแนวโนด้มทบีมื่จะดบีขศึนี้น ครลิสตจรักรจะไมง่กลายเปป็นผสด้มบี
อนานาจมากขศึนี้น สลิมื่งตรงกรันขด้ามจะเปป็นจรลิง: ความชรัมื่วรด้ายจะทวบีมากขศึนี้นเรมมื่อยๆและครลิสตจรักรทบีมื่ปรากฏแกสู่ตาจะเรลิมื่ม
อสุสู่น วรันทบีมื่มมดมนทบีมื่สสุดทบีมื่โลกนบีนี้จะเคยรสด้จรักกสู่อนถศึงยสุคแหสู่งความทสุกขร์ลนาบากใหญสู่ยลิมื่งจะเปป็นวรันเหลสู่านรันี้นกสู่อนการรรับขศึนี้น
ไป หนรังสมอทสุกเลสู่มในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่สอนวสู่าจะมบีความเสมมื่อมถอยฝฝ่ายวลิญญาณและการละทลินี้งความจรลิง 
แทนทบีมื่จะมบีการฟฟฟื้นฟสของอนานาจแบบอรัครทสตและของประทานตสู่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ

ขด้อ 7 และ 8: “คนทอัขึ้งปวงจขงประหลาดและออัศจรรยต์ใจพทูดกอันวง่า “ดทูเถอิด คนทอัขึ้งหลายทมีที่พทูดกอันนอัขึ้นเปป็น
ชาวกาลอิลมีทตกคนไมง่ใชง่หรนอ เหตตไฉนเราทตกคนไดตุ้ยอินเขาพทูดภาษาของบตุ้านเกอิดเมนองนอนของเรา”

พวกอรัครทสต-ผสด้ซศึมื่งมบีความโดดเดสู่นมากพอสมควรในคนกลสุสู่มนบีนี้ในหด้องชรันี้นบนนรันี้น-เปป็นทบีมื่รสด้จรักในฐานะชาว
กาลอิลมีกสู่อนพระเยซสทรงถสกตรศึงกางเขน (อสู่านมรัทธลิว 26:69-73 และลสกา 22:59) ชาวกาลลิลบีเปป็นคนทบีมื่ขาดความรสด้
และกรักขฬะ (ยอหร์น 1:46) สนาเนบียงของผสด้คนจากแควด้นกาลลิลบีมบีลรักษณะคสู่อนขด้างแปรสู่ง ดรังทบีมื่เราเหก็นจากคนากลสู่าว
เกบีมื่ยวกรับเปโตรในมาระโก 14:70: “แลด้วอบีกสรักครสสู่หนศึมื่งคนทรันี้งหลายทบีมื่ยมนอยสสู่ทบีมื่นรัมื่นไดด้วสู่าแกสู่เปโตรวสู่า “เจด้าเปป็นคน
หนศึมื่งในพวกเขาแนสู่แลด้ว ดตุ้วยวง่าเจตุ้าเปป็นชาวกาลอิลมี และสกาเนอียงของเจตุ้ากพ็สง่อไปทางเดมียวกอันดตุ้วย!” ในยอหร์น 7:52
เมมมื่อนลิโคเดมรัสทรักทด้วงการปรรับโทษพระเยซสโดยทบีมื่ไมสู่มบีการไตสู่สวนอรันเหมาะสม พวกฟารลิสบีเหลสู่านรันี้นกก็กลสู่าวแกสู่เขา
วสู่า “ทสู่านมาจากกาลลิลบีดด้วยหรมอ จงคด้นหาดสเถลิด เพราะวง่าไมง่มมีศาสดาพยากรณต์เกอิดขขขึ้นมาจากกาลอิลมี!”

เนมมื่องจากชาวแควด้นกาลลิลบีถสกชนชาตลิอมมื่นๆมองวสู่าเปป็นคนถสู่อย ปฝ่าเถมมื่อน และขาดความรสด้ มรันจศึงไมสู่ใชสู่เรมมื่อง
แปลกทบีมื่คนเหลสู่านบีนี้จะอรัศจรรยร์ใจเมมมื่อพวกเขาไดด้ยลินคนไรด้การศศึกษาเหลสู่านบีนี้พสดหลายภาษาและสรรเสรลิญพระเจด้า
ในถด้อยคนาทบีมื่เขด้าใจไดด้แกสู่ทสุกชนชาตลิทบีมื่มบีตรัวแทนอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น

การอรัศจรรยร์ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นสนรับสนสุนคนาสอนของ 1 โครลินธร์ 1:26-31:
“พบีมื่นด้องทรันี้งหลาย จงพลิจารณาดสวสู่า พวกทสู่านทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกมานรันี้นเปป็นคนพวกไหน มมีนตุ้อยคนทมีที่

โลกนอิยมวง่ามมีปฟัญญา มมีนตุ้อยคนทมีที่มมีอทานาจ มมีนตุ้อยคนทมีที่มมีตระกทูลสทูง แตง่พระเจตุ้าไดตุ้ทรงเลนอกสอิที่งทมีที่โลกถนอวง่าโงง่เขลา 
เพนที่อจะททาใหตุ้คนมมีปฟัญญาออับอาย และพระเจตุ้าไดตุ้ทรงเลนอกสอิที่งทมีที่โลกถนอวง่าอง่อนแอ เพนที่อททาใหตุ้คนทมีที่แขพ็งแรงออับอาย 
พระเจด้าไดด้ทรงเลมอกสลิมื่งทบีมื่โลกถมอวสู่าตมื่นาตด้อย และสลิมื่งทบีมื่ถสกดสหมลิมื่น ทรันี้งทรงเลมอกสลิมื่งเหลสู่านรันี้นซศึมื่งยรังมลิไดด้เกลิดเปป็นตรัวจรลิง
ดด้วย เพมมื่อจะไดด้ทนาลายสลิมื่งซศึมื่งเปป็นตรัวจรลิงอยสสู่แลด้ว เพมมื่อมลิใหด้เนมนี้อหนรังใดๆอวดตสู่อพระพรักตรร์พระองคร์ไดด้ โดยพระองคร์
ทสู่านจศึงอยสสู่ในพระเยซสครลิสตร์ เพราะพระเจด้าทรงตรันี้งพระองคร์ใหด้เปป็นปฝัญญา ความชอบธรรม การแยกตรันี้งไวด้ และ
การไถสู่โทษ สนาหรรับเราทรันี้งหลาย เพมมื่อใหด้เปป็นไปตามทบีมื่เขบียนวสู่า ‘ใหด้ผซูด้โอด้อวด อวดองคตพระผซูด้เปป็นเจด้า’”

ใน 2 โครลินธร์ 4:7 เปาโลเขบียนไวด้วสู่า “แตง่วง่าเรามมีทรอัพยต์สมบอัตอินมีขึ้อยทูง่ในภาชนะดอิน เพชชื่อใหด้เหก็นวท่าฤทธริธเดช
อทนเลริศนททั้นเปป็นของพระเจด้า ไมง่ไดตุ้มาจากตอัวเราเอง”



“เหตตไฉนเราทตกคนไดตุ้ยอินเขาพทูดภาษาของบตุ้านเกอิดเมนองนอนของเรา” นบีมื่ไมสู่ใชสู่คนาพรรณนาถศึงการพสด
ภาษาทบีมื่คนไมสู่รสด้เรมมื่องอยสู่างแนสู่นอน! ภาษาเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกพสดโดยคนเหลสู่านรันี้นในหด้องชรันี้นบนนรันี้นเปป็นภาษาตสู่างๆทบีมื่ผสด้มา
เยมอนเหลสู่านบีนี้คสุด้นเคยมาตรันี้งแตสู่เกลิด เปป็นภาษาทบีมื่พวกเขาพสดมาตรันี้งแตสู่เดก็ก ในประเทศตสู่างๆของพวกเขาเอง

ผมขอยมนกรานวสู่าคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่อด้างวสู่ามบีบรัพตลิศมาแบบเพก็นเทคอสตร์วอันนมีขึ้ ควรทนาตรัวและพสดจาเหมมอน
อยสู่างผสด้คนในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น! ขอใหด้เราอยสู่าอด้างประสบการณร์แบบเพก็นเทคอสตร์หากเราไมง่อตุ้างมอันทททั้งหมด! 
ขอใหด้เราอยสู่าอด้างภาษาตง่างๆ-และตรัดเสบียง “เหมมอนอยสู่างลมพรัดกลด้า” ออกไป ซศึมื่งเตลิมเตก็มทรันี้งครลิสตจรักร หด้อง 
เตก็นทร์ หรมอหอประชสุมทบีมื่ผสด้คนนรัมื่งอยสสู่ ขอใหด้เราอยสู่าตรัด “ลลินี้นตสู่างๆทบีมื่แยกออกเหมมอนอยสู่างไฟ” ทบีมื่มาอยสสู่บนแตสู่ละคน
ทบีมื่ไดด้รรับบรัพตลิศมาอรันทรงฤทธลิธิ์และการเตลิมเตก็มภายใน และภาษาตสู่างๆทบีมื่ถสกพสดอยสู่างเปป็นระเบบียบและถสกเขด้าใจ
อยสู่างชรัดเจนโดยทสุกคนทบีมื่ไดด้ยลิน! ใชสู่แลด้วครรับ คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่อด้างวสู่ามบีประสบการณร์แบบเพก็นเทคอสตร์ควรใหด้การ
ยมนยรันในทตกสอิที่งเกบีมื่ยวกรับมรัน ไมสู่ใชสู่แคสู่ประสบการณร์แหสู่ง “ภาษาแปลกๆ” เทสู่านรันี้น

ขด้อ 9-11: “เชง่นชาวปารเธมียและมมีเดมีย ชาวเอลามและคนทมีที่อยทูง่ในเขตแดนเมโสโปเตเมมีย และแควตุ้นยทู
เดมียและแควตุ้นคอัปปาโดเซมีย ในแควตุ้นปอนทอัสและเอเชมีย ในแควตุ้นฟรมีเจมีย แควตุ้นปฟัมฟฟีเลมียและประเทศอมียอิปตต์ ใน
แควตุ้นเมนองลอิเบมียซขที่งขขขึ้นกอับนครไซรมีน และคนมาจากกรตงโรม ทอัขึ้งพวกยอิวกอับคนเขตุ้าจารมีตยอิว ชาวเกาะครมีตและชาว
อาระเบมีย เราทอัขึ้งหลายตง่างกพ็ไดตุ้ยอินคนเหลง่านมีขึ้กลง่าวถขงมหกอิจของพระเจตุ้าตามภาษาของเราเอง”

ชาวปารเธมียอาศรัยอยสสู่ในประเทศทบีมื่อยสสู่ทางใตด้ของทะเลแคสเปปียน ซศึมื่งจากทบีมื่นรัมื่นพวกเขาถสกแยกออกโดย
ฮลิรคาเนบีย ในสมรัยอรัครทสตพวกเขาอาศรัยอยสสู่ในดลินแดนตรันี้งแตสู่อลินเดบียจนถศึงแมสู่นนี้นาไทกรลิส และพวกเขามบีชมมื่อเสบีย
งมากๆทสู่ามกลางประชาชาตลิอมมื่นๆในสมรัยนรันี้น-ซศึมื่งนสู่าจะเปป็นเหตสุผลทบีมื่พวกเขาถสกเอสู่ยชมมื่อกสู่อนชนชาตลิอมมื่นๆในทบีมื่นบีนี้

ประเทศของคนมมีเดมียตรันี้งอยสสู่ทางทลิศตะวรันออกของอรัสซบีเรบีย ทางทลิศตะวรันตกเฉบียงเหนมอของเปอรร์เซบีย 
และทางใตด้และตะวรันตกเฉบียงใตด้ของทะเลแคสเปปียน ในพระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิมคนเหลสู่านบีนี้มรักถสกกลาวถศึง
โดยเชมมื่อมโยงกรับคนเปอรร์เซบีย

ดลินแดนของชาวเอลามตรันี้งอยสสู่ทางทลิศเหนมอของอสู่าวเปอรร์เซบีย ถสกกรันี้นเขตทางทลิศตะวรันตกโดยแมสู่นนี้นาไท
กรลิส และมบีเดบียอยสสู่ทางทลิศเหนมอและเปอรร์เซบียอยสสู่ทางทลิศใตด้และทลิศตะวรันออกของมรัน คนเหลสู่านบีนี้เปป็นชาวเซมลิตลิค 
บางทบีอาจไดด้ชมมื่อของพวกเขามาจากเอลาม บสุตรชายของเชม (ปฐก. 10:22) สตสาในมณฑลของเอลามถสกกลสู่าวถศึง
ในดาเนบียล 8:2

เมโสโปเตเมมียเปป็นประเทศทบีมื่อยสสู่ระหวสู่างแมสู่นนี้นายสเฟรตลิสและแมสู่นนี้นาไทกรลิส
ชาวแควตุ้นยทูเดมีย แนสู่นอนวสู่าเปป็นพวกยลิวจากเมมองตสู่างๆทบีมื่อยสสู่ใกลด้เคบียงรอบกรสุงเยรสซาเลก็ม
มบีผสด้คนจากแควด้นครัปปาโดเซบียและแควด้นปฝัมฟปีเลบีย-ทสุกประเทศทบีมื่อยสสู่ภายในทวบีปเอเชบียไมเนอรร์ เมมมื่อเรา

อสู่านเกบีมื่ยวกรับเอเชบีย-ในขด้อพระคนานบีนี้และทบีมื่อมมื่นในหนรังสมอกลิจการ-มรันกก็หมายถศึงแควด้นของโรมซศึมื่งเปป็นทบีมื่รสด้จรักในชมมื่อ
เอเชบียของโปรกงสสุล ซศึมื่งรวมกรันเปป็นเขตแดนฝฝัปี่งตะวรันตกทรันี้งหมดของเอเชบียไมเนอรร์และครอบคลสุมประเทศตสู่างๆ
อยสู่างมบีเซบีย ลบีเซบีย และคาเรบีย เมมองหลวงของมรันคมอ เอเฟซรัส และในเขตนบีนี้คมอครลิสตจรักรทรันี้งเจก็ดแหสู่งทบีมื่ถสกกลสู่าวถศึง
ในหนรังสมอวลิวรณร์



คนอมียอิปตต์อยสสู่ทบีมื่นรัมื่น พวกยลิวจนานวนมากอาศรัยอยสสู่ในอบียลิปตร์ในขณะนรันี้น โดยเฉพาะอยสู่างยลิมื่งในเมมองอเลก็ก
ซานเดรบีย

ลอิเบมียเปป็นชมมื่อทบีมื่ใชด้กรับทวบีปแอฟรลิกาในสมรัยของเพก็นเทคอสตร์ มรันตรันี้งอยสสู่ทางทลิศตะวรันออกของเซอรร์ทลิส
ใหญสู่ และมบีเมมองหลรักอยสสู่หด้าเมมอง ซศึมื่งเมมองไซรบีนเปป็นทบีมื่รสด้จรักมากทบีมื่สสุด มรัทธลิว 27:32 บอกเราวสู่าซบีโมน ชาวไซรมีน 
เปป็นผสด้ทบีมื่ถสกเกณฑร์ใหด้แบกกางเขนของพระเยซสเมมมื่อพระองคร์ทรงถสกนนาออกไปยรังกลโกธาเพมมื่อทบีมื่จะถสกตรศึงกางเขน 
โจเซฟฟัสบอกเราวสู่าในระหวสู่างสมรัยทบีมื่พวกยลิวถสกกระจรัดกระจายไป หลายพรันคนในพวกเขายด้ายเขด้าไปอยสสู่ในอบียลิปตร์
และบางสสู่วนของลลิเบบียทบีมื่อยสสู่รอบไซรบีน

“และคนมาจากกรตงโรม ทอัขึ้งพวกยอิวกอับคนเขตุ้าจารมีตยอิว” หมายถศึงผทูตุ้ทมีที่เดอินทางสอัญจรมาจากกรสุงโรม ซขที่ง
รวมถขงทรันี้งพวกยลิวและคนเขด้าจารบีตยลิว เราเรบียนรสด้จากเหลสู่านรักประวรัตลิศาสตรร์และเหลสู่านรักเขบียนลาตลินวสู่ามบียลิว
จนานวนมากทบีมื่อาศรัยอยสสู่ในกรสุงโรมขณะนรันี้น เปป็นไปไดด้อยสู่างยลิมื่งวสู่าเหลสู่าผสด้ทบีมื่กลรับใจเชมมื่อจากทสู่ามกลางชาวกรสุงโรมเปป็น
ผสด้กสู่อตรันี้งครลิสตจรักรทบีมื่เราอสู่านถศึงในกลิจการ 28:14,15 เพราะวสู่าครลิสตจรักรในกรสุงโรมกนาลรังเตลิบโตอยสสู่แลด้วตอนทบีมื่
เปาโลไปยรังกรสุงนรันี้นเปป็นครรันี้งแรก “คนเขตุ้าจารมีตยอิว” (proselytes) มาจากคนากรบีกทบีมื่มบีความหมายวสู่า “คนหนศึมื่งทบีมื่
ขด้ามมาแลด้ว” ความหมายโดยทรัมื่วไปของ “proselyte” ในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่กก็คมอ ผสด้หนศึมื่งทบีมื่ไดด้เปลบีมื่ยนจากการ
นรับถมอพระอมมื่นมาสสสู่ศาสนาของพวกยลิว-ศาสนายสดาย

ชาวเกาะครมีตอาศรัยอยสสู่ในเกาะครบีตทบีมื่มบีชมมื่อเสบียง ซศึมื่งตรันี้งอยสสู่ทางใตด้ของซบีคลาเดสในทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน 
สถานทบีมื่แหสู่งเดบียวกรันนบีนี้บรัดนบีนี้มบีชมมื่อวสู่าแคนเดบีย เปป็นไปไดด้วสู่าความเชมมื่อแบบครลิสเตบียนแพรสู่กระจายไปยรังเกาะครบีตจาก
ผสด้คนทบีมื่กลรับใจเชมมื่อในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นเมมมื่อเปโตรเทศนา เราทราบวสู่าทอิตอัสถสกละไวด้เพมมื่อดสแลครลิสตจรักรในเกาะ
ครบีตโดยอรัครทสตเปาโล: “เพราะเหตสุนบีนี้เองขด้าพเจด้าจศึงละทสู่านไวด้ทบีมื่เกาะครบีต กก็เพมมื่อทสู่านจะไดด้แกด้ไขสลิมื่งทบีมื่ยรังบกพรสู่อง
ใหด้เรบียบรด้อย และตรันี้งผสด้ปกครองไวด้ทสุกเมมองตามทบีมื่ขด้าพเจด้าไดด้กนาชรับทสู่านแลด้ว” (ทลิตรัส 1:5) 

ชาวอาระเบมียเปป็นผสด้อาศรัยอยสสู่ในแหลมขนาดใหญสู่ซศึมื่งทอดยาวอยสสู่ระหวสู่างทะเลแดงกรับอสู่าวเปอรร์เซบีย
มบีคนอยสู่างนด้อยสลิบหกกลสุสู่มทบีมื่แตกตสู่างกรันถสกเอสู่ยชมมื่อในทบีมื่นบีนี้ ซศึมื่งบสู่งบอกถศึงสนาเนบียงหรมอความหลากหลาย

ของการพสดทบีมื่แตกตสู่างกรันในจนานวนทบีมื่เทสู่ากรัน กระนรันี้นผสด้คนแตสู่ละกลสุสู่มเหลสู่านบีนี้กก็ไดด้ยลินขสู่าวประเสรลิฐในภาษาพมนี้น
เมมองของเขาเอง ซศึมื่งถสกพสดโดยพวกยลิวเหลสู่านรันี้นภายใตด้ฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

ขด้อ 12: “เขาทอัขึ้งหลายจขงออัศจรรยต์ใจและฉงนสนเทง่หต์พทูดกอันวง่า “นมีที่อะไรกอัน”
ภาษาเดลิมในพระคนาขด้อนบีนี้บสู่งบอกถศึงความกระวนกระวายใจ ความลรังเลใจ เหมมอนกรับคนๆหนศึมื่งทบีมื่เดลิน

ทางแตสู่ไมสู่รสด้แนสู่ชรัดวสู่าจะไปทางไหนหรมอจะเดลินตามเสด้นทางไหน คนเหลสู่านบีนี้สรับสนงสุนงง เตก็มไปดด้วยความ
กระวนกระวายใจ พวกเขาตกตะลขงกรับสลิมื่งทบีมื่พวกเขาเหก็นและไดด้ยลิน พวกเขาไมสู่เขด้าใจหรมอรสด้วสู่าจะอธลิบายสลิมื่งทบีมื่กนาลรัง
เกลิดขศึนี้นไดด้อยสู่างไร

ขด้อ 13: “แตง่บางคนเยาะเยตุ้ยวง่า “คนเหลง่านอัขึ้นเมาเหลตุ้าองตง่นใหมง่”
คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “เยาะเยตุ้ย” มบีความหมายวสู่า “ดสถสก เยาะเยด้ย เยด้ยหยรัน” และอบีกหนเดบียวเทสู่านรันี้นทบีมื่

มรันถสกใชด้ในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่คมอในกลิจการ 17:32: “ครรันี้นคนทรันี้งหลายไดด้ยลินถศึงเรมมื่องการซศึมื่งเปป็นขศึนี้นมาจากความ
ตายแลด้ว บางคนกพ็เยาะเยตุ้ย แตสู่คนอมมื่นๆวสู่า “เราจะฟฝังทสู่านกลสู่าวเรมมื่องนบีนี้อบีกตสู่อไป”



ผสด้คนเยด้ยหยรันเสมอเมมมื่อฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้านนาการฟฟฟื้นฟสยลิมื่งใหญสู่มาใหด้ ถศึงแมด้วสู่าคนสสู่วนใหญสู่ในชสุมชน
อาจเชมมื่อในฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าและรรับรสด้วสู่าการฟฟฟื้นฟสนรันี้นเปป็นของแทด้ มบีอยสสู่สองสามคนเสมอทบีมื่จะเยด้ยหยรัน-หรมอ 
“ดสถสก” แตสู่พระเจด้าทรงสรัญญาวสู่าสรักวรันหนศึมื่งพระองคร์จะทรงหรัวเราะเยาะหายนะของผสด้คนทบีมื่เปป็นแบบนรันี้น:

““คนเขลาเออ๋ย เจด้าจะรรักความเขลาไปนานสรักเทสู่าใด คนมรักเยาะเยด้ยจะปปีตลิยลินดบีในการเยาะเยด้ยนาน
เทสู่าใด และคนโงสู่จะเกลบียดความรสด้นานเทสู่าใด จงหรันกลรับเพราะคนาตรักเตมอนของเรา ดสเถลิด เราจะเทวลิญญาณของ
เราใหด้เจด้า เราจะใหด้ถด้อยคนาของเราแจด้งแกสู่เจด้า 

“เพราะเราไดด้เรบียกแลด้วและเจด้าปฏลิเสธ เราเหยบียดมมอออกและไมสู่มบีใครสนใจ เจด้ามลิไดด้รรับรสด้ในบรรดาคนา
แนะนนาของเรา และไมสู่ยอมรรับคนาตรักเตมอนของเราเลย ฝฝ่ายเราจะหอัวเราะเยตุ้ยความหายนะของเจตุ้า เราจะเยาะ
เมชชื่อความหวาดกลทวลานมากระทบเจด้า เมมมื่อความหวาดกลรัวของเจด้ามาถศึงอยสู่างการรกรด้างวสู่างเปลสู่า และความ
พลินาศของเจด้ามาถศึงอยสู่างลมหมสุน เมมมื่อความซศึมเศรด้าและความปวดรด้าวมาถศึงเจด้า แลด้วเขาจะทสลเรา แตง่เราจะไมง่
ตอบ เขาจะแสวงหาเราอยสู่างขยรันขรันแขก็ง แตง่จะไมง่พบเรา เพราะวท่าเขาเกลอียดความรซูด้ และไมท่เลชอกเอาความ
ยกาเกรงพระเยโฮวาหต” (สภษ. 1:22-29)

ใชสู่แลด้วครรับ คนสสู่วนนด้อยเยด้ยหยรันพระเจด้าและฤทธอิธิ์เดชของพระเจด้าอยสสู่เสมอ-และคนสสู่วนนด้อยนรันี้นจะอยสสู่
กรับเราไปตลอด ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นเมมมื่อพวกสาวกและคนอมมื่นๆพสดดด้วยภาษาตสู่างๆและสรรเสรลิญพระเจด้า คน
สง่วนใหญง่ทบีมื่ไดด้ยลินพวกเขากก็เชมมื่อวสู่าการอรัศจรรยร์ยลิมื่งใหญสู่ไดด้เกลิดขศึนี้นแลด้ว แตสู่มบีคนชอบจรับผลิดบางคนทบีมื่อด้างวสู่า “คน
เหลง่านอัขึ้นเมาเหลตุ้าองตง่นใหมง่!” 

“เหลตุ้าองตง่นใหมง่” อสู่านตรงตรัววสู่า “เหลด้าองสุสู่นหวาน” คมอเหลด้าองสุสู่นซศึมื่งทนาจากนนี้นาองสุสู่นทบีมื่หยดจากพวงองสุสู่น
กสู่อนทบีมื่พวกมรันถสกบดขยบีนี้และถสกกลรัมื่นทรันี้งหมด เหลด้าองสุสู่นหวานถสกกลสู่าวถศึงในภาคพรันธสรัญญาเดลิม (อสย. 49:26; 
อาโมส 9:13) ไมง่อาจมมีเหลด้าองสุสู่นใหมง่ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นไดด้เลยเพราะวสู่าเดนอนสอิงหาคมเปป็นเวลาเกก็บเกบีมื่ยวผล
องสุสู่น และเพก็นเทคอสตร์เกลิดขศึนี้นแคสู่หด้าสลิบวรันหลรังจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ ดด้วยเหตสุนบีนี้จศึงไมสู่มบีทางทบีมื่จะมบีองสุสู่นพรด้อม
เกก็บเกบีมื่ยวและถสกทนาใหด้เปป็นเหลด้าองสุสู่นในชสู่วงเวลานรันี้นของปปี

คคาเทศนาของเปโตรในวอันเพด็นเทคอสตม์
ขด้อ 14: “ฝฝ่ายเปโตรไดตุ้ยนนขขขึ้นกอับออัครททูตสอิบเอพ็ดคน และไดตุ้กลง่าวแกง่คนทอัขึ้งปวงดตุ้วยเสมียงออันดอังวง่า “ทง่าน

ชาวยทูเดมียและบรรดาคนทมีที่อยทูง่ในกรตงเยรทูซาเลพ็ม จงทราบเรนที่องนมีขึ้ และฟฟังถตุ้อยคทาของขตุ้าพเจตุ้าเถอิด”
เรารสด้วสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ประทานคนาเทศนาทบีมื่เขาเทศนาวรันนรันี้นใหด้แกสู่เปโตร ซศึมื่งใจความหลรักของมรัน

ถสกกลสู่าวอยสู่างชรัดเจนในขด้อ 36: 
“เหตตฉะนอัขึ้นใหตุ้วงศต์วานออิสราเอลทอัขึ้งปวงทราบแนง่นอนวง่า พระเจด้าไดด้ทรงยกพระเยซซูนอีทั้ ซขชื่งทท่านทททั้ง

หลายไดด้ตรขงไวด้ทอีชื่กางเขน ทรงตททั้งขขทั้นใหด้เปป็นทททั้งองคตพระผซูด้เปป็นเจด้าและเปป็นพระครริสตต!”
มรันนสู่าสนใจทบีมื่เปโตรไมสู่ไดด้ประกาศใจความหลรักของเขาจนกระทรัมื่งเขาไดด้ครอบคลสุมขด้อโตด้แยด้งทสุกขด้อของ

พวกยลิวอยสู่างถบีมื่ถด้วนแลด้วและไดด้ใหด้ความจรลิงเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาของพระเมสสลิยาหร์แลด้ว-ประการแรกในฐานะ
พระผทูตุ้ชง่วยใหตุ้รอด ตสู่อมาในฐานะจอมกษรัตรลิยร์และจอมเจด้านาย เขาคงไมสู่สามารถกลสู่าวคนาเทศนาใดๆไดด้ทบีมื่ผสด้ฟฝัง
ของเขาคงไมสู่อยากฟฝัง! พวกยลิวเหลสู่านรันี้นไดด้ปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ของตนแลด้ว พวกเขาไดด้เลมอกบารรับบรัสและเรบียก



รด้องใหด้ตรศึงกางเขนพระเยซส พวกเขากนาลรังรอคอยและคาดหวรังกษรัตรลิยร์ผสด้ทรงฤทธลิธิ์องคร์หนศึมื่งทบีมื่จะชสู่วยพวกเขาใหด้พด้น
จากอนานาจของโรม และพวกเขาไมสู่เขด้าใจวสู่าทนาไมพระเยซสถศึงไดด้เสดก็จมาอยสู่างตมื่นาตด้อยและอสู่อนสสุภาพในเมมมื่อพระ
ครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิมของพวกเขาไดด้พยากรณร์ถศึงพระเมสสลิยาหร์องคร์หนศึมื่งทบีมื่จะรวบรวมชนชาตลิอลิสราเอลจาก
ทสุกประชาชาตลิใตด้ฟฟ้าสวรรคร์และจากเกาะทรันี้งหลายแหสู่งทะเลและสถาปนาพวกเขาในแผสู่นดลินของพวกเขาเอง 
โดยประทานอาณาจรักรหนศึมื่งทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่และเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีแกสู่พวกเขา

มบีหลายคนวรันนบีนี้ทบีมื่ตบีความอาณาจรักรนรันี้นใหด้เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขาตบีความพระสรัญญาตสู่างๆของ
พระเจด้าทบีมื่มบีแกสู่อรับราฮรัมและดาวลิดใหด้เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ; แตสู่ในคนาเทศนาของเขาในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น-โดยเฉพาะ
อยสู่างยลิมื่งในขด้อ 25 ถศึง 32 ของบทนบีนี้-เปโตรแสดงใหด้เหก็นวสู่าดาวอิดเขตุ้าใจอยสู่างไรวสู่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงถสกตรศึง
กางเขนและเปป็นขศึนี้นอบีก วสู่าพระองคร์จะทรงทนาใหด้พรันธสรัญญาของพระเจด้าทบีมื่มบีแกสู่อรับราฮรัมและเชมนี้อสายของเขา
สทาเรพ็จจรอิงในทบีมื่สสุด และวสู่าในฐานะกษอัตรอิยต์พระองคต์จะประทอับบนพระทมีที่นอัที่งของดาวอิดและครอบครองเหนมอวงศร์
วานของยสดาหร์ ดรังทบีมื่ถสกเสนอในการแจด้งขสู่าวเรมมื่องการประสสตลินรันี้น:

“บสุตรนรันี้นจะเปป็นใหญสู่ และจะทรงเรบียกวสู่าเปป็นบสุตรของพระเจด้าสสงสสุด พระเจด้าซศึมื่งเปป็นองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า 
จะทรงประทานพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิดบรรพบสุรสุษของทสู่านใหด้แกสู่ทสู่าน และทสู่านจะครอบครองวงศร์วานของยาโคบ
สมบไปเปป็นนลิตยร์ และอาณาจรักรของทสู่านจะไมสู่รสด้จรักสลินี้นสสุดเลย” (ลสกา 1:32-33)

เปป็นธรรมดาทบีมื่เปโตรจะเปป็นผสด้ทบีมื่กด้าวออกมาขด้างหนด้าและกลสู่าวคนาเทศนานบีนี้ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น เขาเปป็น
คนใจกลด้า เขาเปป็นคนทบีมื่ตมมื่นตรัว เขาเปป็นคนทบีมื่รด้อนรน และเขาลสุกขศึนี้นเพมมื่อปกปฟ้องพระนามของพระเยซสและปกปฟ้อง
อรัครทสตเหลสู่านรันี้นจากขด้อกลสู่าวหาเรมมื่องการเมาเหลด้า การเยด้ยหยรันและคนาวลิจารณร์ของพวกชอบจรับผลิดไมสู่ไดด้รบกวน
จลิตใจเขาเลย เพราะวสู่าในชนหมสสู่ใหญสู่นบีนี้เขาเหก็นโอกาสทองทบีมื่จะกลสู่าวคนาเทศนาเกบีมื่ยวกรับพระครลิสตร์ผสด้นรันี้น แทด้จรลิง
แลด้ว ไมสู่นานกสู่อนหนด้านบีนี้ในลานพระวลิหาร เขาสรัมื่นเทลินี้มตสู่อหนด้าคนากลสู่าวหาของสาวใชด้ตรัวนด้อยคนหนศึมื่งและไดด้ปฏลิเสธ
องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเขา แตสู่เขามบีอสุปนลิสรัยแตกตสู่างไปจากเดลิมแลด้วตอนนบีนี้ และพรด้อมกรับความกลด้าหาญแหสู่งใจ
ของเขาทบีมื่ถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณ เขาสามารถมองหนด้าพวกยลิวเหลสู่านรันี้นและประกาศวสู่าพระเยซส ผสด้ซศึมื่งพวก
เขาไดด้ตรศึงกางเขน พระเจด้าไดตุ้ทรงททาใหตุ้เปป็นขขขึ้นและยกขขขึ้นแลตุ้ว โดยทนาใหด้พระองคร์เปป็นทรันี้งองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและ
พระครลิสตร์

เปโตรยมนขศึนี้น “กอับออัครททูตสอิบเอพ็ดคน และไดตุ้กลง่าวแกง่คนทอัขึ้งปวงดตุ้วยเสมียงออันดอังวง่า “ทง่านชาวยทูเดมียและ
บรรดาคนทมีที่อยทูง่ในกรตงเยรทูซาเลพ็ม...” เปโตรกนาลรังพสดกรับคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เปป็นพวกยลิวโดยกนาเนลิด ไมสู่วสู่าพวกเขาจะเปป็น
ผสด้อาศรัยอยสสู่ถาวรในแควด้นยสเดบียและกรสุงเยรสซาเลก็มหรมอไมสู่กก็ตาม พวกเขาเปป็นสมาชลิกของครอบครรัวชาวยลิวทรันี้ง
หลาย และภาษากรบีกตรงนบีนี้อสู่านตรงตรัววสู่า “คนทรันี้งหลาย พวกยอิว”

“ฟฟังถตุ้อยคทาของขตุ้าพเจตุ้าเถอิด” จงสรังเกตวสู่าเปโตรเลมอกใชด้ถด้อยคนาของตนอยสู่างระมรัดระวรังขนาดไหน ภาย
ใตด้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เขาพสดอยสู่างใหด้ความเคารพ แตสู่กก็หนรักแนสู่น เขาไมสู่ไดด้ตนที่นเตตุ้นเหมมอนอยสู่าง
ในคมนนรันี้นทบีมื่เขาปฏลิเสธองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเขา เขาพยายามชรักจสงคนเหลสู่านบีนี้อยสู่างใจเยก็นแตสู่หนรักแนสู่นวสู่าพวกเขา
กนาลรังคลิดผลิดและตด้องกลอับใจใหมง่จากบาปทรันี้งหลายของพวกเขาและเชมมื่อในพระเยซสครลิสตร์เจด้า



ตสู่อมาในจดหมายฝากฉบรับแรกของเขา เปโตรเขบียนตามทบีมื่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงนนาวสู่า “แตสู่ในใจของ
ทสู่าน จงเคารพนรับถมอพระเจด้าซศึมื่งเปป็นองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า และจงเตรบียมตรัวไวด้ใหด้พรด้อมเสมอ เพมมื่อทสู่านจะสามารถ
ตอบทสุกคนทบีมื่ถามทสู่านวสู่า ทสู่านมบีความหวรังใจเชสู่นนบีนี้ดด้วยเหตสุผลประการใด แตสู่จงตอบดด้วยใจสสุภาพและดด้วยความ
ยนาเกรง มบีใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบอรันดบี เพมมื่อในขด้อความทบีมื่เขาทรันี้งหลายไดด้พสดใสสู่รด้ายทสู่านเหมมอนเปป็นผสด้ประพฤตลิชรัมื่ว 
เขาทบีมื่ใสสู่รด้ายการประพฤตลิดบีของทสู่านในพระครลิสตร์จะไดด้มบีความละอาย” (1 ปต. 3:15,16)

ขด้อ 15: “ดตุ้วยวง่าคนเหลง่านมีขึ้มอิไดตุ้เมาเหลตุ้าองตง่นเหมนอนอยง่างทมีที่ทง่านคอิดนอัขึ้น เพราะวง่าเปป็นเวลาสามโมงเชตุ้า”
มรันไมสู่มบีเหตสุผลทบีมื่จะแมด้แตสู่สอันนอิษฐานวสู่าสาวกเหลสู่านบีนี้เมาเหลด้าเนมมื่องจากตอนนรันี้นเปป็นเวลา “สามโมงเชตุ้า” 

เทสู่านรันี้น พวกยลิวนรับชสู่วงกลางวรันของตนตรันี้งแตสู่ดวงอาทลิตยร์ขศึนี้นจนถศึงดวงอาทลิตยร์ตก และชอัที่วโมงทมีที่สามกก็จะตรงกรับ
เกด้านาฬลิกาตรงในตอนเชด้าตามแบบทบีมื่เรานรับเวลา ดรังนรันี้นไมสู่ตด้องสงสรัยเลยวสู่า เชสู่นเดบียวกรับสมรัยนบีนี้ ผสด้คนทบีมื่มบีความผลิด
ในเรมมื่องเมาเหลด้ากก็เมาเหลด้าตอนกลางคมน เพราะวสู่าใน 1 เธสะโลนลิกา 5:7 เราอสู่านวสู่า “เพราะวสู่าคนนอนหลรับกก็
ยสู่อมหลรับในเวลากลางคมน และคนเมากพ็ยง่อมเมาในเวลากลางคนน” (ผสด้รสด้บางทสู่านกลสู่าววสู่า พวกยลิวดมมื่มเหลด้าองสุสู่น
พรด้อมกรับเนนขึ้อเทสู่านรันี้น-และโดยการสรด้างธรรมเนบียมปฏลิบรัตลิโดยอลิงจากอพยพ 16:8 พวกเขารรับประทานขนมปฝังใน
ตอนเชด้าและเนนขึ้อในตอนเยพ็น และดรังนรันี้นจศึงไมสู่ดมมื่มเหลด้าองสุสู่นจนกระทรัมื่งชสู่วงเยก็นๆของวรัน)

นบีมื่ไมสู่เพบียงเปป็นชสู่วงเวลาทบีมื่เชด้าเกลินกวสู่าจะเมาเหลด้าเทสู่านรันี้น มรันยรังเปป็นชรัมื่วโมงทบีมื่ถสกทสุสู่มเทใหด้กรับการนมรัสการ
ในทบีมื่ประชสุมดด้วย และแมด้กระทรัมื่งกง่อนเพพ็นเทคอสตต์คนเหลสู่านบีนี้กก็เปป็นยลิวทบีมื่เกรงกลรัวพระเจด้าและพวกเขาคงจะไมสู่
เมามายในชรัมื่วโมงแหสู่งการนมรัสการอยสู่างแนสู่นอน! พวกยลิวทบีมื่เครสู่งศาสนาเหลสู่านรันี้นมบีธรรมเนบียมปฏลิบรัตลิคมอไมสู่รรับ
ประทานหรมอดมมื่มสลิมื่งใดจนกระทรัมื่งหลอังจากชรัมื่วโมงทบีมื่สามของวรัน โดยเฉพาะอยสู่างยลิมื่งในวรันสะบาโตและในวรัน
เทศกาลเลบีนี้ยงทสุกอยสู่าง ประวรัตลิศาสตรร์พระครัมภบีรร์และบรันทศึกเรมมื่องราวสมรัยโบราณบอกเราวสู่าพวกเขาหลายคนเวด้น
จากอาหารและเครมมื่องดมมื่มจนกระทอัที่งชอัที่วโมงเทมีที่ยง

ยลิวทตกคนถสกถมอวสู่าเปป็น “คนเครสู่งศาสนา” จากมสุมมองของพลิธบีกรรมและประเพณบี และถศึงแมด้วสู่าพวกเขา
อาจเปป็นคนชรัมื่วมากๆในชบีวลิตประจนาวรัน เมมมื่อวรันสะบาโตและวรันเทศกาลเลบีนี้ยงตสู่างๆมาถศึง พวกเขากก็ใหด้ความสนาครัญ
อยสู่างเครสู่งครรัดตสู่อธรรมเนบียมปฏลิบรัตลิเหลสู่านรันี้นของเหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกเขาจนถศึงตรัวอรักษรของพระราชบรัญญรัตลิ
เมมมื่อรสด้เชสู่นนบีนี้ เปโตรจศึงชรักจสงพวกเขาโดยชบีนี้พวกเขาไปยรังธรรมเนบียมและวลิธบีปฏลิบรัตลิตสู่างๆทางศาสนาของพวกเขาเอง 
เพราะวสู่าคนเยาะเยด้ยเหลสู่านบีนี้รสด้วสู่าแมด้แตสู่ยลิวทมีที่ไมง่ระวอังตอัวกก็คงไมสู่ดมมื่มเหลด้าองสุสู่นกสู่อนชรัมื่วโมงทบีมื่สามของตอนเชด้า นรัก
ประวรัตลิศาสตรร์ยลิวผสด้หนศึมื่งในสมรัยนรันี้นบอกเราวสู่า “มรันเปป็นธรรมเนบียมของผสด้คนทบีมื่เครสู่งครรัดในสมรัยโบราณทบีมื่พวกเขา
แตสู่ละคนควรอธลิษฐานในตอนเชด้า โดยอาจเขด้าไปในธรรมศาลาดด้วย และจากนอัขึ้นกพ็กลอับบตุ้านไปกลินดมมื่ม”

คคาพยากรณม์ของโยเอลสคาเรด็จจรกิง
ขด้อ 16: “แตง่เหตตการณต์นมีขึ้เกอิดขขขึ้นตามคทาซขที่งโยเอลศาสดาพยากรณต์ไดตุ้กลง่าวไวตุ้วง่า”
ในทบีมื่นบีนี้เปโตรนนาเสนอสสู่วนทมีที่สองของขด้อโตด้แยด้งของเขาเพมมื่อพลิสสจนร์วสู่าชายพวกนบีนี้ไมสู่ไดด้เมาเหลด้า จะวสู่าไป

แลด้วเขากลสู่าวหาพวกยลิวเหลสู่านรันี้นวสู่าขาดความรสด้เกบีมื่ยวกรับพระครัมภบีรร์ของพวกเขาเอง เพราะวสู่าถด้าพวกเขารสด้คนา



พยากรณร์อยสู่างทบีมื่พวกเขาควรจะรสด้ พวกเขากก็คงยอมรรับเรมมื่องนบีนี้วสู่าเปป็นการสนาเรก็จจรลิงของถด้อยคนาของโยเอลศาสดา
พยากรณร์ของพวกเขาเอง นบีมื่อด้างอลิงไปยรังโยเอล 2:28-32:

“ตสู่อมาภายหลรังจะเปป็นอยสู่างนบีนี้ คมอเราจะเทพระวลิญญาณของเรามาเหนมอเนมนี้อหนรังทรันี้งปวง บสุตรชายบสุตร
สาวของเจด้าทรันี้งหลายจะพยากรณร์ คนชราของเจด้าจะฝฝันและคนหนสุสู่มของเจด้าจะเหก็นนลิมลิต ในกาลครรันี้งนรันี้นเราจะ
เทพระวลิญญาณของเรามาเหนมอกระทรัมื่งคนใชด้ชายหญลิง เราจะสนาแดงลางมหรัศจรรยร์ในทด้องฟฟ้าและบนดลิน เปป็น
เลมอดและไฟและเสาควรัน ดวงอาทลิตยร์จะกลายเปป็นความมมด ดวงจรันทรร์เปป็นเลมอดกสู่อนวรันใหญสู่ยลิมื่งและนสู่า
สยดสยองแหสู่งพระเยโฮวาหร์จะมาถศึง และอยสสู่มาจะเปป็นอยสู่างนบีนี้ คมอผสด้ใดทบีมื่จะรด้องออกพระนามของพระเยโฮวาหร์
จะรอดพด้น เพราะจะมบีคนรอดพด้นในภสเขาศลิโยนและในเยรสซาเลก็มตามทบีมื่พระเยโฮวาหร์ตรรัสไวด้ และในพวกคนทบีมื่
รอดนรันี้นจะมบีบรรดาบสุคคลทบีมื่พระเยโฮวาหร์ทรงเรบียกดด้วย”

ขด้อ 17: “‘พระเจตุ้าตรอัสวง่า ตง่อมาในวอันสตดทตุ้าย เราจะเทพระวอิญญาณของเรามาเหนนอเนนขึ้อหนอังทอัขึ้งปวง 
บตตรชายบตตรสาวของทง่านจะพยากรณต์ คนหนตง่มของทง่านจะเหพ็นนอิมอิต และคนแกง่จะฝฟันเหพ็น”

“ตง่อมา”-มบีความหมายวสู่า “มรันจะเกลิดขศึนี้น” สลิมื่งเหลสู่านรันี้นทบีมื่ชายเหลสู่านบีนี้กนาลรังเหก็นและไดด้ยลินไดด้ถสกประกาศ
แลด้วโดยโยเอลวสู่าจะเกลิดขศึนี้น “ในวอันสตดทตุ้าย”-สนานวนหนศึมื่งทบีมื่ถสกใชด้หลายครรันี้งในภาคพรันธสรัญญาเดลิม ยกตรัวอยสู่าง
เชสู่น ในปฐมกาล 49:1 ยาโคบใหด้บสุตรทรันี้งหลายของเขามารวมตรัวกรันเพมมื่อทบีมื่เขาจะสรัมื่งสอนพวกเขาเกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่จะ
เกลิดขศึนี้นกรับพวกเขา “ในวอันสตดทตุ้าย”-นรัมื่นคมอ ในอนาคตทบีมื่รอคอยพวกเขาอยสสู่ อลิสยาหร์ 2:2 กก็พสดถศึง “วอันสตดทตุ้าย” 
เชสู่นกรัน

สนาหรรับยลิว การเสดก็จมาของพระเมสสลิยาหร์เปป็นเหตสุการณร์ทบีมื่สนาครัญทบีมื่สสุดในยสุคเหลสู่านรันี้นทบีมื่จะมา และ “วอัน
สตดทตุ้าย” สนาหรรับยลิวกก็เปป็นคนากลสู่าวหนศึมื่งทบีมื่ตรงขด้ามกรับวรันเหลสู่านรันี้นของพวกอรัครปปีตา เหลสู่ากษรัตรลิยร์และพวกศาสดา
พยากรณร์ พวกยลิวเหลสู่านรันี้นไมสู่ไดด้คลิดถศึงวรันสสุดทด้ายวสู่าเปป็นอวสานของโลก พวกเขากนาลรังรอคอยการปกครองอรัน
เปปีปี่ยมสงสู่าราศบีของพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาเมมมื่อจะมบีสรันตลิสสุขบนแผสู่นดลินโลกและความปรารถนาดบีทสู่ามกลาง
มนสุษยร์ทรันี้งหลาย พวกเขากนาลรังรอคอย-และคาดหวรัง-ผสด้ปกครองทบีมื่ทรงฤทธลิธิ์ซศึมื่งจะชสู่วยพวกเขาใหด้พด้นจากศรัตรสทรันี้ง
หลายของพวกเขาและฟฟฟื้นฟสอลิสราเอลกลรับคมนสสสู่สงสู่าราศบีทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่กวสู่าทบีมื่พวกเขาเคยรสด้จรัก

ในนอัยสทาคอัญทมีที่แทตุ้จรอิงของคนาๆนบีนี้ เรากนาลรังมมีชมีวอิตอยทูง่ใน “วรันสสุดทด้าย” แลด้วตรันี้งแตสู่การเสดก็จมาของพระเยซส
ครลิสตร์เจด้า วอันเหลง่านมีขึ้คมอวรันสสุดทด้าย วรันเหลสู่านบีนี้แหสู่งพระคสุณมหรัศจรรยร์ของพระเจด้า นบีมื่ถสกกลสู่าวอยสู่างชรัดแจด้งในฮบีบรส 
1:1,2:

“ในโบราณกาลพระเจด้าไดด้ตรรัสดด้วยวลิธบีตสู่างๆมากมายแกสู่บรรพบสุรสุษทางพวกศาสดาพยากรณร์ แตง่ในวอัน
สตดทตุ้ายเหลง่านมีขึ้พระองคต์ไดตุ้ตรอัสแกง่เราทอัขึ้งหลายทางพระบนุตร ผสด้ซศึมื่งพระองคร์ไดด้ทรงตรันี้งใหด้เปป็นผสด้รรับสรรพสลิมื่งทรันี้งปวง
เปป็นมรดก พระองคร์ไดด้ทรงสรด้างกรัลปจรักรวาลโดยพระบสุตร”

1 เปโตร 1:20 เปป็นพยานรรับรองวสู่าพระครลิสตร์ “แทด้จรลิงพระเจด้าไดด้ทรงดนารลิพระครลิสตร์นรันี้นไวด้กสู่อนทรง
สรด้างโลก แตง่ทรงใหตุ้พระครอิสตต์ปรากฏพระองคต์ในวาระสนุดทด้ายนอีทั้” เพนที่อเราทอัขึ้งหลาย”

2 เปโตร 3:3 ประกาศวสู่า “คมอในวทนสนุดทด้ายคนทมีที่ชอบเยาะเยตุ้ยจะเกอิดขขขึ้นและดนาเนลินตามใจปรารถนา
ชรัมื่วของตน”



ยสดาส 18 กลสู่าววสู่า “ในสมทยสนุดทด้ายจะมมีคนเยาะเยตุ้ยบอังเกอิดขขขึ้น เขาเปป็นคนทบีมื่ดนาเนลินตามตรัณหาอรันชรัมื่ว
ของตรัว” และใน 1 ยอหร์น 2:18 เราอสู่านวสู่า “ลสกเลก็กๆทรันี้งหลายเออ๋ย บทดนอีทั้เปป็นวาระสนุดทด้ายแลด้ว และตามทบีมื่ทสู่าน
ทรันี้งหลายไดด้ยลินไดด้ฟฝังมาวสู่า ปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์จะมา บรัดนบีนี้ปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์กก็มบีอยสสู่มากแลด้ว ฉะนอัขึ้นเราจขงรทูตุ้
วง่าบอัดนมีขึ้เปป็นวาระสนุดทด้ายแลตุ้ว”

เราตด้องสรังเกตความแตกตสู่างอยสสู่เสมอระหวสู่าง “วรันสสุดทด้าย” ทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับชนชาตอิออิสราเอลกรับ “วรัน
สสุดทด้าย” ทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับครอิสตจอักร นอกเหนมอจากขด้อพระคนาเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกยกมาแลด้ว กรสุณาศศึกษา 1 ทลิโมธบี 4:1-
3, 2 ทลิโมธบี 3:1-8, 1 เปโตร 1:3-5, 2 เปโตร 3:1-9

เราตด้องแยกแยะความแตกตสู่างระหวสู่าง “วรันสสุดทด้ายเหลง่านอัขึ้น” (พหสพจนร์) กรับ “วอันสสุดทด้าย” (เอกพจนร์) 
“วทนสตดทตุ้าย” หมายถศึงการเปป็นขศึนี้นจากตายครรันี้งสสุดทด้ายและการพลิพากษาทบีมื่พระทบีมื่นรัมื่งใหญสู่สบีขาว: “ผสด้ใดทบีมื่ปฏลิเสธ
เราและไมสู่รรับคนาของเรา ผสด้นรันี้นจะมบีสลิมื่งหนศึมื่งพลิพากษาเขา คนอคทาทมีที่เราไดตุ้กลง่าวแลตุ้ว นอัขึ้นแหละจะพอิพากษาเขาในวทน
สนุดทด้าย” (ยอหร์น 12:48)

“วรันสสุดทด้ายเหลสู่านรันี้น” สทาหรอับครอิสตจอักรไดด้เรลิมื่มตด้นเมมมื่อพระเยซสทรงประสสตลิ พระองคร์ไดด้เสดก็จเขด้ามาใน
โลกเพมมื่อประกาศพระบลิดา (ยอหร์น 1:18) พระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพมมื่อสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพมมื่อทบีมื่เราจะไดด้มบีชบีวลิต 
(ยอหร์น 10:18) พระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพมมื่อชนาระหนบีนี้บาป เพมมื่อสลินี้นพระชนมร์เพมมื่อครลิสตจรักร (อฟ. 5:25-32)

เรามบีชบีวลิตอยสสู่ใน “วรันสสุดทด้ายเหลสู่านรันี้น” มาเกมอบสองพรันปปีแลด้ว แนสู่นอนวสู่าการรรับขศึนี้นไปของครลิสตจรักร
เกลิดขศึนี้นไดด้ทสุกเมมมื่อ พระเยซสอาจเสดก็จมาในวลินาทบีใดกก็ไดด้ของนาทบีใดกก็ไดด้ คนุณพรตุ้อมสนาหรรับการเสดก็จมาของ
พระองคร์ไหม?

“เราจะเทพระวอิญญาณของเรามาเหนนอเนนขึ้อหนอังทอัขึ้งปวง” นบีมื่สมมื่อถศึงการตลิดตสู่อสมมื่อสารอยสู่างเสรบีและอยสู่าง
บรลิบสรณร์ เหมมอนนนี้นาถสกเทมาจากนนี้นาพสุ: “พระองคร์ไดด้ทรงชสู่วยเราใหด้รอด มลิใชสู่ดด้วยการกระทนาทบีมื่ชอบธรรมของเรา
เอง แตสู่พระองคร์ทรงพระกรสุณาชนาระใหด้เรามบีใจบรังเกลิดใหมสู่ และทรงสรด้างเราขศึนี้นมาใหมสู่โดยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ 
พระองคต์นอัขึ้นไดตุ้ทรงประทานแกง่เราทอัขึ้งหลายอยท่างบรริบซูรณต โดยพระเยซทูครอิสตต์พระผทูตุ้ชง่วยใหตุ้รอดของเรา” (ทต. 
3:5,6)

ในโยบ 36:27,28 เราอสู่านวสู่า “เพราะพระองคร์ทรงดศึงหยดนนี้นาขศึนี้นไป ซศึมื่งตกลงเปป็นฝนจากไอนนี้นาของ
พระองคร์ ซศึมื่งเมฆกก็เทลงมา และหยดลงทบีมื่มนสุษยร์อยง่างอตดม”

ในอลิสยาหร์ 44:3 เราพบคนาพยากรณร์ทบีมื่วสู่า “เพราะเราจะเทนนี้นาลงบนผสด้ทบีมื่กระหาย และลทาธารลงบนดลิน
แหด้ง เราจะเทวอิญญาณของเราเหนมอเชมนี้อสายของเจด้า และพรของเราเหนมอลสกหลานของเจด้า”

ในมาลาคบี 3:10 ซศึมื่งเกบีมื่ยวขด้องกรับสลิบชรักหนศึมื่งและการถวายแดสู่พระเจด้าสลิมื่งซศึมื่งเปป็นของพระองคร์อยสู่างชอบ
ธรรม พระองคร์ทรงสรัญญาวสู่า “...จงลองดทูเราในเรนที่องนมีขึ้วง่า เราจะเปปิดหนตุ้าตง่างในฟฟ้าสวรรคต์ใหตุ้เจตุ้า และเทพรอ
ยท่างลด้นไหลมาใหด้เจด้าหรชอไมท่”

“เราจะเทพระวอิญญาณของเรา” จศึงสมมื่อถศึงความบรอิบทูรณต์ของพระพร อลิทธลิพลทบีมื่ไมสู่อาจวรัดไดด้ของการ
เสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในวรันเพก็นเทคอสตร์



พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พระภาคทบีมื่สามของตรบีเอกานสุภาพบรลิสสุทธลิธิ์ ทรงเปป็นแหลสู่งทบีมื่มาของพระพรทรันี้งปวง
ซศึมื่งผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายประสบ พระองคร์ทรงฟฟ้องใจเราเรมมื่องบาป ทรงชรักนนาเราใหด้มาถศึงพระผสด้ชสู่วยใหด้รอด “ทรงใหด้
กนาเนลิด” เราเขด้าในครอบครรัวของพระเจด้า ทรงสถลิตอยสสู่ภายในและใหด้ความสวสู่างเรา พระองคร์ทรงนนาเรา ทรง
ประทรับตราเรา และทรงกสู่อเกลิดพระคสุณตสู่างๆแบบครลิสเตบียนในชบีวลิตของเรา (ยอหร์น 3:5; 6:44; 16:7-9; รม. 
8:9, 14, 16; กท. 5:22-25; ทต. 3:5-7; อฟ. 4:30; 1 ยอหร์น 3:24; 4:13) พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเปป็นครสของ
เรา (1 ยอหร์น 2:20, 27)

ทบีมื่วสู่าพระวลิญญาณจะทรงถสกเทออก “เหนนอเนนขึ้อหนอังทอัขึ้งปวง” ไมสู่ไดด้หมายความวสู่าทสุกคน แตสู่มนสุษยร์ทตก
ชนชอัขึ้นหรนอฐานะ-นรัมื่นคมอ การเทออกของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะตด้องไมสู่ถสกจนากรัดแคสู่พวกยอิวเทสู่านรันี้น ในระบบของ
ภาคพรันธสรัญญาเดลิม ชนชาตลิอลิสราเอลคมอประชาชาตลิทบีมื่ถสกเลมอกสรร และแมด้กระทรัมื่งในสมรัยของพวกอรัครทสต พวก
คนตง่างชาตอิกก็ถสกเรบียกวสู่าเปป็น “พวกสสุนรัข” แตสู่ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้เสดก็จเขด้ามาในโลก
เพนที่อสถอิตอยทูง่ภายในใจของทนุกคนทมีที่เชนที่อ-พวกยลิวหรมอคนตสู่างชาตลิ คนรวยหรมอคนจน ทาสหรมอไท มบีปฝัญญาหรมอไรด้
ปฝัญญา ขด้ารรับใชด้หรมอนาย-ทนุกคนทบีมื่เชมมื่อและรรับพระเยซสครลิสตร์เจด้า นรัมื่นเปป็นเหตสุวสู่าทนาไมเปาโลถศึงเตมอนสตลิผสด้เชมมื่อทรันี้ง
หลายใหด้อธลิษฐานเผมมื่อคนทรันี้งปวง:

“เหตสุฉะนรันี้นกสู่อนสลิมื่งอมมื่นใด ขด้าพเจด้าขอเตมอนสตลิทสู่านทรันี้งหลายใหด้วลิงวอนอธลิษฐานทสลขอ และขอบพระคสุณ
เพมมื่อคนทรันี้งปวง เพมมื่อกษรัตรลิยร์ทรันี้งหลายและคนทรันี้งปวงทบีมื่มบีตนาแหนสู่งสสง เพมมื่อเราจะไดด้ดนาเนลินชบีวลิตอยสู่างเงบียบๆและสงบ
สสุข ในทางทบีมื่เปป็นอยสู่างพระเจด้าและอยสู่างซมมื่อสรัตยร์ การเชสู่นนบีนี้เปป็นการดบีและเปป็นทบีมื่ชอบในสายพระเนตรของพระเจด้า
พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของเรา ผสด้ทรงมบีพระประสงคร์ใหด้คนทรันี้งปวงรอด และใหด้มาถศึงความรสด้ในความจรลิงนรันี้น ดด้วยเหตสุวสู่า
มบีพระเจด้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตสู่ผสด้เดบียวระหวสู่างพระเจด้ากรับมนสุษยร์ คมอพระเยซสครลิสตร์ผสด้ทรงสภาพเปป็นมนสุษยร์ 
ผทูตุ้ทรงประทานพระองคต์เองเปป็นคง่าไถง่สทาหรอับคนทททั้งปวง เหตสุการณร์นบีนี้เปป็นพยานในเวลาอรันเหมาะ” (1 ทธ. 2:1-6)

“บตตรชายบตตรสาวของทง่านจะพยากรณต์” คนหนสุสู่มและหญลิงสาวทรันี้งหลายรสู่วมแบสู่งปฝันในพระพรอรันนสู่า
ทศึมื่งนบีนี้แหสู่งการประทานฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ในกลิจการ 21:8, 9 เราเรบียนรสด้วสู่าฟปีลลิปนรักประกาศขสู่าว
ประเสรลิฐมบีลสกสาวสบีมื่คนทบีมื่พยากรณร์:

“ครรันี้นรสุสู่งขศึนี้นพวกเราทบีมื่เปป็นเพมมื่อนเดลินทางกรับเปาโลกก็ลาไป และมาถศึงเมมองซบีซารบียา เรากก็เขด้าไปในบด้านข
องฟปีลลิป ผสด้ประกาศขสู่าวประเสรลิฐ ซศึมื่งเปป็นคนหนศึมื่งในจนาพวกเจก็ดคนนรันี้น เรากก็อาศรัยอยสสู่กรับทสู่าน ฟปีลลิปมบีบสุตรสาว
พรหมจารบีสบีมื่คนซศึมื่งไดด้พยากรณร์”

ในพระครัมภบีรร์ คนาวสู่า “พยากรณต์” ถสกใชด้พรด้อมกรับการประยสุกตร์ใชด้อรันหลากหลาย มรันหมายถศึงการบอก
ลง่วงหนตุ้าถศึงเหตสุการณร์ตสู่างๆในอนาคต เชสู่นในมรัทธลิว 11:13 และ 15:7 โดยทรัมื่วไปแลด้ว มรันสมมื่อถศึงการพทูดภายใตตุ้
ออิทธอิพลของพระเจตุ้าหรนอฤทธอิธิ์เดชของพระเจตุ้า ไมสู่วสู่าจะเปป็นการพยากรณร์เหตสุการณร์ตสู่างๆในอนาคต การสรัมื่งสอนผสด้
อมมื่น หรมอการกลสู่าวออกไปถศึงสลิมื่งทบีมื่ถทูกบอกลง่วงหนตุ้าไวด้แลด้ว ในกลิจการ 19:6 เมมมื่อเปาโลวางมมอของตนบนพวกสาวก
ของยอหร์นและพวกเขาไดด้รรับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พวกเขากก็พยากรณร์

ในความหมายอยสู่างหนศึมื่ง ผทูตุ้รอับใชตุ้ทนุกคนเปป็นผสด้พยากรณร์ (และเรากลสู่าวเชสู่นนบีนี้เกบีมื่ยวกรับอาจารยต์ทสุกคนไดด้
เชสู่นกรัน):



“จงมสุสู่งหาความรรัก และจงปรารถนาของประทานฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เฉพาะอยง่างยอิที่งการพยากรณต เพราะ
วสู่าผสด้หนศึมื่งผสด้ใดทบีมื่พสดภาษาตสู่างๆไดด้ ไมสู่ไดด้พสดกรับมนสุษยร์ แตสู่ทสลตสู่อพระเจด้า เพราะวสู่าไมสู่มบีมนสุษยร์คนใดเขด้าใจไดด้ แตสู่เขา
พสดเปป็นความลศึกลรับฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ฝฝ่ายผทูตุ้ทมีที่พยากรณต์นอัขึ้นพสดกรับมนสุษยร์ทนาใหด้เขาเจรลิญขศึนี้น เปป็นทบีมื่เตมอนสตลิและ
หนสุนใจ ฝฝ่ายคนทบีมื่พสดภาษาตสู่างๆนรันี้นกก็ทนาใหด้ตนเองเจรลิญฝฝ่ายเดบียว แตง่ผทูตุ้ทมีที่พยากรณต์นอัขึ้นยง่อมททาใหตุ้ครอิสตจอักร
จทาเรอิญขขขึ้น ขด้าพเจด้าใครสู่ใหด้ทสู่านทรันี้งหลายพสดภาษาตสู่างๆไดด้ แตง่ยอิที่งกวง่านอัขึ้นอมีกขตุ้าพเจตุ้าปรารถนาจะใหตุ้ทง่านทอัขึ้งหลาย
พยากรณต์ไดตุ้ เพราะวท่าผซูด้ทอีชื่พยากรณตไดด้นททั้นกก็ใหญท่กวท่าคนทมีที่พทูดภาษาตง่างๆไดตุ้ เวด้นแตสู่เขาสามารถแปลภาษานรันี้นๆ
ออก เพมมื่อครลิสตจรักรจะไดด้รรับความจนาเรลิญขศึนี้น” (1 คร. 14:1-5)

“คนหนตง่มของทง่านจะเหพ็นนอิมอิต” ในสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดลิม พระเจด้าตรรัสแกสู่เหลสู่าบรรพบสุรสุษโดยพวก
ศาสดาพยากรณร์-และในวลิธบีอมมื่นๆอบีกหลากหลาย เชสู่นนลิมลิตตสู่างๆและความฝฝันตสู่างๆ เพราะเหตสุนบีนี้ พวกศาสดา
พยากรณร์จศึงเปป็นทบีมื่รสด้จรักในฐานะ “พวกผทูตุ้ททานาย” ชมมื่อนรันี้นถสกแทนทบีมื่โดย “ศาสดาพยากรณร์”:

“(ในอลิสราเอลสมรัยเดลิม เมมมื่อคนใดจะไปทสลถามพระเจด้า เขากลสู่าววสู่า “มาเถลิด ใหด้เราไปหาผทูตุ้ททานายกรัน” 
เพราะผทูตุ้ทมีที่ในสมอัยนมีขึ้เราเรมียกวง่าผทูตุ้พยากรณต์นอัขึ้น ในสมอัยเดอิมเขาเรมียกวง่าผทูตุ้ททานาย)...ขณะเมมมื่อเขาขศึนี้นภสเขาไปยรังเมมอง
นรันี้น เขาพบพวกผสด้หญลิงสาวออกมาตรักนนี้นา จศึงถามวสู่า “ผทูตุ้ททานายอยสสู่ทบีมื่นบีมื่หรมอ”...แลด้วซาอสลกก็เขด้ามาใกลด้ซามสเอลทบีมื่
ประตสและกลสู่าววสู่า “ขอบอกขด้าพเจด้าหนสู่อยวสู่า บด้านของผทูตุ้ททานายอยสสู่ทบีมื่ไหน” (1 ซมอ. 9:9, 11, 18) อสู่าน 2 ซามส
เอล 24:11 เชสู่นกรัน 

ชมมื่อเรบียก “ผทูตุ้ททานาย” ถสกตรันี้งใหด้เพราะลรักษณะทบีมื่พระประสงคร์ของพระเจด้าถสกสมมื่อสารแกสู่ผสด้พยากรณร์คนนรันี้น
ปกตลิแลด้วขณะทบีมื่ผสด้พยากรณร์คนนรันี้นอยสสู่ในสภาวะเคลลิบเคลลินี้ม พระเจด้าทรงทนาใหด้นลิมลิตหนศึมื่ง (การปรากฏของวรัตถสุ
สลิมื่งของตสู่างๆหรมอเหตสุการณร์ตสู่างๆ) เขด้ามาในความคลิดของเขาหรมอเกลิดขศึนี้นตสู่อหนด้าเขา และดรังนรันี้นเขาจศึงไดด้รรับสลิมื่งทบีมื่
พระเจด้าทรงอยากสมมื่อสารแกสู่เขา เมมมื่อเราไปถศึงบททบีมื่ 10 ของหนรังสมอกลิจการ เรากก็จะศศึกษาคด้นควด้านลิมลิตทบีมื่พระเจด้า
ประทานใหด้แกสู่เปโตรเพมมื่อเปปิดเผยแกสู่เขาเรมมื่องการรวมคนตสู่างชาตลิเขด้าไวด้ใน “ผสด้ใดกก็ตาม” ของขสู่าวประเสรลิฐแหสู่ง
พระคสุณ

บางครรันี้งพระเจด้ากก็ประทานนลิมลิตตสู่างๆแกสู่พวกผสด้พยากรณร์ขณะทบีมื่พวกเขานอนหลรับอยสสู่ ในบางครรันี้งนลิมลิต
นรันี้นกก็ปรากฏขณะทบีมื่ผสด้พยากรณร์ตมมื่นอยสสู่อยสู่างเหก็นไดด้ชรัด และในบางครรันี้งนลิมลิตนรันี้นกก็ถสกประทานใหด้ในระหวสู่างการ
เคลลิบเคลลินี้มของผสด้พยากรณร์ จงศศึกษาคด้นควด้าดาเนบียล 2:28; 7:1,2,15; 8:2; เอเสเคบียล 1:1; 8:3; 11:24; ปฐม
กาล 15:1; กรันดารวลิถบี 12:6; โยบ 4:13; 7:14

ในชสู่วงเวลาเปลบีมื่ยนผสู่าน พระเจด้าไดด้ประทานนลิมลิตตสู่างๆแกสู่ผสด้พยากรณร์ของพระองคร์หลายคน ในกลิจการ 
9:10 พระองคร์ทรงปรากฏแกสู่อานาเนมียในนลิมลิตหนศึมื่ง ในกลิจการ 9:12 เปาโลเหพ็นอานาเนมียในนลิมลิตหนศึมื่ง ในกลิจการ 
10:3 ทสตสวรรคร์ของพระเจด้าพสดคสุยกรับโครเนลอิออัสในนลิมลิตหนศึมื่ง

ในวลิวรณร์ 1:9,10 เราอสู่าน “ขด้าพเจด้า ยอหร์น พบีมื่นด้องของทสู่านทรันี้งหลาย ผสด้เปป็นเพมมื่อนรสู่วมการยากลนาบาก 
และรสู่วมราชอาณาจรักร และรสู่วมความอดทนของพระเยซสครลิสตร์ ขด้าพเจด้าจศึงไดด้มาอยสสู่ทบีมื่เกาะปฝัทมอส เนมมื่องดด้วย
พระวจนะของพระเจด้า และเนมมื่องดด้วยคนาพยานของพระเยซสครลิสตร์ พระวริญญาณไดด้ทรงดลใจขด้าพเจด้าในวอันของ
องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า และขตุ้าพเจตุ้าไดตุ้ยอินพระสตรเสมียงดอังมาจากเบนขึ้องหลอังขตุ้าพเจตุ้าดสุจเสบียงแตร”



ในวลิวรณร์ บททบีมื่ 1 ขด้อ 1 ถศึง 20 ยอหร์นผสด้ทนานายอยสสู่บนแผสู่นดลินโลก-แตสู่ในพระวอิญญาณเขากนาลรังมองไปทบีมื่
นลิมลิตของพระเยซสครลิสตร์มนสุษยร์ผสด้นรันี้น คมอองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า

ในวลิวรณร์ บททบีมื่ 2 ขด้อ 1 ถศึงบททบีมื่ 3 ขด้อ 22 ยอหร์นอยสสู่บนแผสู่นดลินโลกโดยมองไปขตุ้างหนตุ้าไปจนจบยสุคค
รลิสตจรักรและเรมมื่อยไปจนถศึงการรรับขศึนี้นไปนรันี้น

ในวลิวรณร์ 4:1 จนถศึงบททบีมื่ 11 ยอหร์น (ในพระวลิญญาณ) กนาลรังเฝฟ้าสรังเกตการณร์สลิมื่งตสู่างๆในสวรรคร์และสลิมื่ง
ตสู่างๆบนแผสู่นดลินโลก

ในวลิวรณร์ 11 ขด้อ 1 ถศึง 12 ยอหร์นอยสสู่ในเยรสซาเลก็มนครบรลิสสุทธลิธิ์ พรด้อมกรับพยานสองคนนรันี้น โดยเฝฟ้าดสสลิมื่ง
ตสู่างๆทบีมื่เกลิดขศึนี้นทมีที่นอัที่น

และในบททบีมื่ 11 ขด้อ 13 ถศึงบททบีมื่ 22 ขด้อ 21 ยอหร์นอยสสู่ในสวรรคร์โดยเฝฟ้าสอังเกตการณต์และบอันทขกสลิมื่งตสู่างๆ
ในสวรรคร์และสลิมื่งตสู่างๆทบีมื่กนาลรังเกลิดขศึนี้นบนแผง่นดอินโลกในขณะเดบียวกรัน แตสู่จงจนาใหด้ขศึนี้นใจวสู่ายอหต์นเปป็นผทูตุ้พยากรณต์
คนสนุดทด้าย เปป็นผสด้ทนานายคนสสุดทด้าย เราไมสู่ตตุ้องการผสด้พยากรณร์ทรันี้งหลายวรันนบีนี้เพราะวสู่าเรามบีพระประสงคร์ทบีมื่ถสกเปปิด
เผยของพระเจด้าทบีมื่ถสกบรันทศึกไวด้แลด้วในพระวจนะของพระเจด้า และพระวจนะของพระเจด้ากก็ถสกทนาใหด้สนาเรก็จครบ
ถด้วนแลด้วดด้วยบรันทศึกของยอหร์นทบีมื่ไดด้รรับการดลใจคมอหนอังสนอวอิวรณต์

“คนแกง่จะฝฟันเหพ็น” ผมชบีนี้ใหด้เหก็นอบีกครรันี้งวสู่าในระหวสู่างสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดลิม พระประสงคร์ของพระเจด้า
ถสกเปปิดเผยบสู่อยๆผสู่านทางนลิมลิตตสู่างๆและความฝฟันตง่างๆ มบีหลายกรณบีทบีมื่เปป็นแบบนบีนี้ซศึมื่งถสกบรันทศึกไวด้ในพระครัมภบีรร์
ภาคพรันธสรัญญาเดลิม:

ในปฐมกาล 20:3 พระเจด้าทรงเตมอนอาบมีเมเลควสู่านางซาราหร์เปป็นภรรยาของอรับราฮรัม: “แตสู่พระเจด้า
เสดก็จมาหาอาบบีเมเลคทางพระสตบอินในเวลากลางคนนและตรรัสกรับทสู่านวสู่า “ดสเถลิด เจด้าเปป็นเหมมอนคนตาย เพราะ
หญลิงนรันี้นซศึมื่งเจด้านนามา ดด้วยวสู่านางเปป็นภรรยาของผสด้อมมื่นแลด้ว”

ในปฐมกาล 31:11 พระเจด้าทรงพสดกรับยาโคบ: “ในความฝฟันนอัขึ้นทสตสวรรคร์ของพระเจด้าเรบียกขด้าพเจด้าวสู่า 
‘ยาโคบเออ๋ย’ ขด้าพเจด้าตอบวสู่า ‘ขด้าพเจด้าอยสสู่ทบีมื่นบีมื่ พระเจด้าขด้า’”

ในปฐมกาล 31:24 พระเจด้าทรงพสดกรับลาบาน: “แตสู่ในกลางคนนพระเจด้าทรงมาปรากฏแกสู่ลาบรันคน
ซบีเรบียในความฝฟัน ตรรัสแกสู่เขาวสู่า “จงระวรังตรัว อยสู่าพสดดบีหรมอรด้ายแกสู่ยาโคบเลย”

ในปฐมกาล 37:5 พระเจด้าทรงพสดกรับโยเซฟ: “คราวหนศึมื่งโยเซฟฝฟัน แลด้วเลสู่าใหด้พวกพบีมื่ชายฟฝัง พวกพบีมื่ชาย
ยลิมื่งชรังโยเซฟมากขศึนี้น”

ในปฐมกาล 40:5 พระเจด้าทรงพสดกรับพนอักงานนขึ้ทาองตง่นและพนอักงานขนมของฟาโรหต์: “คมนหนศึมื่ง
ขตุ้าราชการทอัขึ้งสองนอัขึ้นฝฟันไป คมอพนรักงานนนี้นาองสุสู่นและพนรักงานขนมของกษรัตรลิยร์อบียลิปตร์ทบีมื่ตด้องจนาอยสสู่ในคสุกนรันี้น ตสู่าง
คนตสู่างฝฝันคนละเรมมื่อง ความฝฝันของตสู่างคนกก็มบีความหมายตสู่างกรัน”

ในปฐมกาล 41:1-7 พระเจด้าทรงพสดกรับฟาโรหต์: “ครรันี้นอยสสู่มาอบีกสองปปีเตก็ม ฟาโรหร์กก็สตบอิน...แลด้วฟาโรหร์กก็
ตมมื่นบรรทม พระองคร์กก็บรรทมหลรับไปและสตบอินครอัขึ้งทมีที่สอง...แลด้วฟาโรหร์กก็ตมมื่นบรรทม และดสเถลิด รสด้วสู่าเปป็นพระ
สสุบลิน” ในขด้อ 1 ถศึง 44 เราพบเรมมื่องราวของการทบีมื่โยเซฟถวายคนาแกด้ฝฝันสนาหรรับความฝฝันนบีนี้ของฟาโรหร์ ซศึมื่งทนาใหด้เขา
เปป็นทบีมื่โปรดปรานของกษรัตรลิยร์และยกเขาขศึนี้นสสสู่อนานาจ โดยเปป็นรองกษรัตรลิยร์ในเรมมื่องสลิทธลิอนานาจ



ใน 1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 3:5 พระเจด้าทรงพสดกรับซาโลมอน: “พระเยโฮวาหร์ทรงปรากฏแกสู่ซาโลมอนทบีมื่เมมอ
งกลิเบโอนเปป็นพระสตบอินในกลางคนน และพระเจด้าตรรัสวสู่า “เจด้าอยากใหด้เราใหด้อะไรเจด้ากก็จงขอเถลิด” ซาโลมอนตอบ
กลรับคนาถามนบีนี้โดยทสลขอ “ความคลิดความเขด้าใจแกสู่ผสด้รรับใชด้ของพระองคร์เพมมื่อจะวลินลิจฉรัยประชาชนของพระองคร์ 
เพมมื่อขด้าพระองคร์จะประจรักษร์ในความผลิดแผกระหวสู่างดบีและชรัมื่ว” เขาไดด้รรับตามคนาขอของเขา พระเจด้าประทานใหด้
เขามบี “จลิตใจอรันประกอบดด้วยปฝัญญาและความเขด้าใจ เพมมื่อวสู่าจะไมสู่มบีใครทบีมื่เปป็นอยสสู่กสู่อนเจด้าเหมมอนเจด้า และจะไมสู่มบี
ใครทบีมื่ขศึนี้นมาภายหลรังเจด้าเหมมอนเจด้า” (อสู่านขด้อ 5 ถศึง 15)

ในกรันดารวลิถบี 12:5,6 “พระเยโฮวาหร์กก็เสดก็จลงมาในเสาเมฆ ประทรับยมนทบีมื่ประตสพลรับพลาแหสู่งชสุมนสุม 
ทรงเรบียกอาโรนและมลิเรบียม เขาทรันี้งสองกก็มาขด้างหนด้า พระองคร์ตรรัสวสู่า “จงฟฝังถด้อยคนาของเรา ถด้าจะมบีผสด้พยากรณร์
ทสู่ามกลางเจด้าทรันี้งหลาย เราพระเยโฮวาหต์จะสทาแดงตอัวแกง่ผทูตุ้นอัขึ้นเปป็นนริมริต เราจะพทูดกอับเขาทางฝฟัน”

เมมมื่อเคลมมื่อนเขด้าสสสู่ยสุคพระครัมภบีรร์ใหมสู่ในระหวสู่างชสู่วงเปลบีมื่ยนผสู่าน พระเจด้าทรงพสดกรับโยเซฟในความฝฝัน
หนศึมื่ง: “แตสู่เมมมื่อโยเซฟยรังคลิดในเรมมื่องนบีนี้อยสสู่ ดสเถลิด มบีทสตสวรรคร์ขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้า มาปรากฏแกสู่โยเซฟในความ
ฝฟันวสู่า “โยเซฟ บสุตรดาวลิด อยสู่ากลรัวทบีมื่จะรรับมารบียร์มาเปป็นภรรยาของเจด้าเลย เพราะวสู่าผสด้ซศึมื่งปฏลิสนธลิในครรภร์ของ
เธอเปป็นโดยเดชพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์” (มธ. 1:20) ในมรัทธลิว 2:13 ทสตสวรรคร์ขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าปรากฏแกสู่โย
เซฟอมีกครอัขึ้งในความฝฝันหนศึมื่ง โดยเตมอนเขาใหด้พามารบียร์และพระกสุมารเยซสไปและหนบีเขด้าไปในอบียลิปตร์เพมมื่อหนบีใหด้พด้น
จากการเขสู่นฆสู่าของเฮโรดทบีมื่กระทนาตสู่อเดก็กทสุกคนทบีมื่อายสุตมื่นากวสู่าสองปปีลงมา อบีกครรันี้งในขด้อ 19 และ 22 ของบทนรันี้น 
พระเจด้าทรงพสดกรับโยเซฟในความฝฝันตสู่างๆ โดยเรบียกเขาออกมาจากอบียลิปตร์และนนาเขากลรับไปยรังเมมองนาซาเรก็ธ

ในมรัทธลิว 27:19 พระเจด้าทรงพสดกรับหญลิงทบีมื่ไมสู่เชมมื่อคนหนศึมื่ง (ภรรยาของปปีลาต) เกบีมื่ยวกรับพระเยซส: “ขณะ
เมมมื่อปปีลาตนรัมื่งบรัลลรังกร์พลิพากษาอยสสู่นรันี้น ภรรยาของทสู่านไดด้ใชด้คนมาเรบียนทสู่านวสู่า “ทสู่านอยสู่าพรัวพรันกรับเรมมื่องของคน
ชอบธรรมนรันี้นเลย ดด้วยวสู่าวรันนบีนี้ดลิฉรันทสุกขร์ใจหลายประการกรับความฝฟันเกบีมื่ยวกรับทสู่านผสด้นรันี้น”

แตสู่ในสมรัยนบีนี้แหสู่งพระคสุณมหรัศจรรยร์ของพระเจด้าเมมมื่อเรามบีพระวจนะของพระเจตุ้าทมีที่ครบสมบทูรณต์ พระองคร์
กก็ไมสู่ตรรัสอบีกตสู่อไปในแบบทบีมื่พระองคร์ไดด้ตรรัส “ดด้วยวลิธบีตสู่างๆมากมาย” ทรันี้งหมดทบีมื่เราตด้องรสด้เกบีมื่ยวกรับเวลาและนลิรรันดรร์
กาล สวรรคร์และนรก พระเจด้าและพญามาร ความรอักของพระเจด้าและพระพอิโรธของพระเจด้า ความรอดจากบาป
และชรัยชนะเหนนอบาป เราสามารถพบไดด้ในพระวจนะของพระเจด้า “ทางทมีที่ยอดเยมีที่ยมมากกวง่า” เปป็นของเรา (1 
คร. 12:31)-ทางแหง่งความเชชชื่อ: “แตสู่ถด้าไมสู่มบีความเชมมื่อแลด้ว จะเปป็นทบีมื่พอพระทรัยของพระองคร์กก็ไมสู่ไดด้เลย เพราะวสู่า
ผสด้ทบีมื่จะมาหาพระเจด้าไดด้นรันี้นตด้องเชมมื่อวสู่าพระองคร์ทรงดนารงพระชนมร์อยสสู่ และพระองคร์ทรงเปป็นผสด้ประทานบนาเหนก็จใหด้
แกสู่ทสุกคนทบีมื่ปลงใจแสวงหาพระองคร์” (ฮบ. 11:6)

“พระเยซสจศึงตรรัสตอบเหลสู่าสาวกวสู่า “จงเชนที่อในพระเจตุ้าเถอิด”” (มาระโก 11:22) 
ขด้อ 18: “ในคราวนอัขึ้นเราจะเทพระวอิญญาณของเราบนทาสและทาสมีของเรา และคนเหลง่านอัขึ้นจะ

พยากรณต์”
ในทบีมื่นบีนี้คนาพยากรณร์ของโยเอลชบีนี้ใหด้เหก็นวสู่าฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะไมสู่ถสกจนากรัดอยสสู่ทบีมื่ชนชรันี้นใด

หรมอสถานะใดของสรังคมเทสู่านรันี้น แตสู่วสู่าพวกคนใชด้และพวกสาวใชด้-รวมถศึงพวกเจด้านายดด้วย-จะเปป็นผสด้รรับฤทธลิธิ์เดชนบีนี้



ความหมายนบีนี้ไมง่ใชง่วสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะถสกเทออกเหนมอทตกคน ทรันี้งคนดบีและคนชรัมื่ว แตสู่หมายความ
วสู่าผทูตุ้รอับใชตุ้ของกษรัตรลิยร์สามารถรรับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้อยสู่างแนสู่นอนพอๆกรับกษรัตรลิยร์เองสามารถรรับพระองคร์ไดด้
ในยสุคพระคสุณนบีนี้คนาเชลิญชวนมบีมายรัง “ผทูตุ้ใดกพ็ตามทมีที่มมีใจปรารถนา” ขสู่าวสารนบีนี้ไมสู่ไดด้มบีมายรัง “บรรดาแกะหลงแหสู่ง
วงศร์วานอลิสราเอล” อบีกตสู่อไปแลด้ว เหมมอนกรับตอนทบีมื่พระเยซสไดด้เสดก็จมาและทรงเสนออาณาจรักรนรันี้นและขสู่าว
ประเสรลิฐ “แกสู่ยลิวกสู่อน” (รม. 1:16) บทดนอีทั้พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงถสกเทออกลงบนทสุกคนทบีมื่ยอมเชมมื่อในพระเยซส 
ไมสู่วสู่าจะเปป็นกษรัตรลิยร์ ชาวนา คนใชด้ หรมอนาย คนใชด้ทบีมื่เชนที่อกก็ไดด้รรับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์อยสู่างแนสู่นอนพอๆกรับนาย
ของเขาทบีมื่เชมมื่อ

“ทาสมี” ในทบีมื่นบีนี้หมายถศึง พวกหญลิงคนใชด้ คนานบีนี้ถสกใชด้กรับหญลิงทรันี้งหลายทบีมื่ยนาเกรงพระเจด้าในหลายแหสู่งใน
หนรังสมอเพลงสดสุดบี และถสกใชด้ในลสกา 1:38 และ 48 เชสู่นกรัน:

“สสู่วนมารบียร์จศึงทสลวสู่า “ดสเถลิด ขด้าพเจด้าเปป็นหญลิงคนใชด้ขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้า ขอใหด้บรังเกลิดแกสู่ขด้าพเจด้าตาม
คนาของทสู่านเถลิด” แลด้วทสตสวรรคร์นรันี้นจศึงจากเธอไป... เพราะพระองคร์ทรงหสู่วงใยฐานะอรันยากตมื่นาแหสู่งหญลิงคนใชด้
ของพระองคร์ เพราะดสเถลิด ตรันี้งแตสู่นบีนี้ไปคนทสุกชรัมื่วอายสุจะเรบียกขด้าพเจด้าวสู่าผาสสุก”

ในยสุคพระคสุณนบีนี้ “ผสด้ใดกก็ตามทบีมื่มบีใจปรารถนา” กก็ดมมื่มนนี้นาแหสู่งชบีวลิตไดด้อยสู่างเสรบี “ผสด้ใดกก็ตามทบีมื่มบีใจ
ปรารถนา” กก็รด้องออกพระนามขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและรรับความรอดไดด้-และพรด้อมกรับความรอด พระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จศึงเสดก็จเขด้ามาในใจเพมมื่อทบีมื่จะสถลิตอยสสู่ดด้วย (ยอหร์น 3:5; รม. 8:9) 

“และคนเหลง่านอัขึ้นจะพยากรณต์” การสนาเรก็จจรลิงบางสสู่วนของคนาพยากรณร์นบีนี้สามารถถสกเหก็นไดด้ในกลิจการ 
19:6 ทบีมื่พวกสาวกของยอหร์นไดด้พยากรณร์ และในกลิจการ 21:9 ทบีมื่บสุตรสาวเหลสู่านรันี้นของฟปีลลิปพยากรณร์ และใน
กลิจการ 11:28 ทบีมื่อากาบรัสพยากรณร์ ในระหวสู่างชสู่วงเปลบีมื่ยนผสู่านนรันี้น มบีหลายคนทบีมื่มบีของประทานออันเฉพาะ
เจาะจงแหสู่งการพยากรณร์ และของประทานนบีนี้ไดด้ถสกประทานใหด้แกสู่พวกเขาโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

ขด้อ 19 และ 20: “เราจะสทาแดงการมหอัศจรรยต์ในอากาศเบนขึ้องบนและหมายสทาคอัญทมีที่แผง่นดอินเบนขึ้องลง่าง
เปป็นเลนอด ไฟและไอควอัน ดวงอาทอิตยต์จะมนดไปและดวงจอันทรต์จะกลอับเปป็นเลนอด กง่อนถขงวอันใหญง่นอัขึ้น คนอวอันใหญง่ยอิที่ง
ขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า”

“เราจะสทาแดงการมหอัศจรรยต์” อสู่านตรงตรัววสู่า “เราจะใหด้หมายสนาครัญตสู่างๆ” คนานบีนี้ในภาษาฮบีบรสมบีความ
หมายวสู่า “สลิมื่งตสู่างๆทบีมื่เกลิดขศึนี้นอรันแสนวลิเศษ”-การอรัศจรรยร์ตสู่างๆทบีมื่ถสกกระทนาโดยพระเจด้าหรมอเหลสู่าผสด้สมมื่อสารของ
พระองคร์ มรันเปป็นคนาปกตลิทบีมื่สมมื่อถศึงการอรัศจรรยร์อยสู่างหนศึมื่งในภาคพรันธสรัญญาเดลิม ตรัวอยสู่างตสู่างๆของการอรัศจรรยร์นบีนี้
อาจถสกพบในอพยพ 4:21 ทบีมื่พระเจด้าตรรัสแกสู่โมเสสวสู่า “พระเยโฮวาหร์ตรรัสกรับโมเสสวสู่า “เมมมื่อเจด้ากลรับไปถศึงอบียลิปตร์ 
จงกระทนามหอัศจรรยต์ตง่างๆซขที่งเรามอบไวตุ้ในมนอของเจตุ้าแลตุ้วนอัขึ้นตง่อหนตุ้าฟาโรหต์...” และในอพยพ 7 ขด้อ 3 และ 9: 
“เราจะทนาใหด้ใจของฟาโรหร์แขก็งกระดด้างไป และเราจะกระททาหมายสทาคอัญและมหอัศจรรยต์ของเราใหตุ้ทวมีมากขขขึ้นใน
ประเทศอบียลิปตร์...เมมมื่อฟาโรหร์สรัมื่งเจด้าวสู่า ‘จงแสดงอรัศจรรยร์พลิสสจนร์งานของเจด้า’ เจด้าจงพสดกรับอาโรนวสู่า ‘เอาไมด้เทด้า
ของทสู่านโยนลงตสู่อหนด้าฟาโรหร์’ และไมตุ้เทตุ้านอัขึ้นจะกลายเปป็นงทู”



จากนรันี้นในอพยพ 11:9 พระเจด้าตรรัสแกสู่โมเสสวสู่า “ฟาโรหร์จะไมสู่เชมมื่อฟฝังเจด้า เพนที่อมหอัศจรรยต์ของเราจะไดตุ้
เพอิที่มขขขึ้นอมีกในแผสู่นดลินอบียลิปตร์” และในพระราชบรัญญรัตลิ 4:33,34 เราอสู่านวสู่า “มบีชนชาตลิใดไดด้ยลินพระสสุรเสบียงของ
พระเจด้าตรรัสออกมาจากทสู่ามกลางเพลลิง ดรังทบีมื่ทสู่านไดด้ยลินและยรังมบีชบีวลิตอยสสู่ไดด้
4:34 หรมอมบีพระเจด้าองคร์ใดไดด้ทรงเพบียรพยายามไปนนาประชาชาตลิหนศึมื่งจากทสู่ามกลางอบีกประชาชาตลิหนศึมื่งดด้วยการ
ลองใจ ดด้วยการทกาหมายสกาคทญ ดด้วยการมหทศจรรยต ดด้วยการสงคราม ดด้วยพระหรัตถร์ทรงฤทธลิธิ์ และดด้วยพระกร
ทบีมื่ทรงเหยบียดออก และดด้วยเหตสุนสู่ากลรัวยลิมื่ง ตามสลิมื่งสารพรัดซศึมื่งพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของทสู่านทรันี้งหลายทรงกระทนา
เพมมื่อทสู่านในอบียลิปตร์ตสู่อหนด้าตสู่อตาทสู่าน”

ในทบีมื่นบีนี้-และในทบีมื่อมมื่นๆในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่ เชสู่น ยอหร์น 4:48-มรันหมายถศึง “บางสลิมื่งทบีมื่แปลก ทนาใหด้ผสด้
มองดสอรัศจรรยร์ใจ มรักถสกใชด้ในรสปพหสพจนร์ และโดยทรัมื่วไปแลด้วเชมมื่อมโยงกรับคนาวสู่า ‘หมายสนาครัญตสู่างๆ’ ในภาคพรันธ
สรัญญาใหมสู่ หมายสนาครัญมบีไวด้เพมมื่อดศึงดสดความเขด้าใจ การมหรัศจรรยร์ดศึงดสดจลินตนาการ พลรัง (ดสนามลิส) บสู่งบอกถศึง
แหลสู่งทบีมื่มาของมรันวสู่าเปป็นสลิมื่งเหนมอธรรมชาตลิ ‘การมหรัศจรรยร์ตสู่างๆ’ ถสกสนาแดงใหด้ประจรักษร์ในฐานะเปป็นการ
ประกอบกลิจของพระเจด้าในเหตสุการณร์สลิบสามครรันี้ง (เกด้าครรันี้งในหนรังสมอกลิจการ); สามครรันี้งพวกมรันถสกยกใหด้เปป็นการ
งานของซาตานผสู่านทางเหลสู่าตรัวแทนทบีมื่เปป็นมนสุษยร์ (มธ. 24:24; มก. 13:22; และ 2 ธส. 2:9)” (Vine’s 
Dictionary of New Testament Words)

มบีความเขด้าใจผลิดมากมายเกบีมื่ยวกรับขด้อ 19 และ 20 ของบททบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่ตอนนบีนี้ นรักศาสนศาสตรร์บาง
ทสู่านและอาจารยร์บางทสู่านในสาขาของศาสนาไมสู่เขด้าใจความหมายนบีนี้เพราะการตบีความผลิดในเรมมื่อง “วทนใหญท่ยริชื่ง
ขององคตพระผซูด้เปป็นเจด้า” แนสู่นอนวสู่าไมสู่ใชสู่ทสุกเหตสุการณร์ทบีมื่ถสกบรันทศึกในทบีมื่นบีนี้เกลิดขศึนี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น เพราะวสู่า
ในเพก็นเทคอสตร์นรันี้นไมสู่มบี “เลนอด ไฟและไอควอัน” ดวงอาทลิตยร์ไมสู่ไดด้กลายเปป็นความมมดและดวงจรันทรร์ไมสู่ไดด้กลาย
เปป็นเลมอด แตสู่สลิมื่งเหลสู่านบีนี้จะเกลิดขศึนี้นจรลิงๆในอนาคต “ในวรันสสุดทด้าย” (ขด้อ 17) 

“วอันขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า” คมอวรันนรันี้นในอนาคตเมมมื่อพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์จะทรงสนาแดงพระองคร์
เองใหด้ประจรักษร์ในลรักษณะทบีมื่แนสู่ชรัด ทรงฤทธลิธิ์ และพลิเศษเฉพาะ วรันนรันี้นเมมมื่อการพลิพากษาจะถสกเทออกบนเหลสู่าคน
ชรัมื่ว และพระเยซสครลิสตร์เจด้าจะทรงไดด้รรับเกบียรตลิ ในวรันนรันี้นพระองคร์จะเสดก็จมา-ไมสู่ใชสู่ในฐานะลสกแกะตรัวหนศึมื่ง ไมสู่ใชสู่
ในฐานะทารกนด้อยในรางหญด้า-แตสู่ในฐานะจอมกษรัตรลิยร์และจอมเจด้านาย:

“ดด้วยวสู่าเปรบียบเหมมอนฟฟ้าแลบ เมมมื่อแลบออกจากฟฟ้าขด้างหนศึมื่ง กก็สสู่องสวสู่างไปถศึงฟฟ้าอบีกขด้างหนศึมื่ง บตตร
มนตษยต์กพ็จะเปป็นอยง่างนอัขึ้นแหละในวอันของพระองคต์” (ลสกา 17:24)

“เพราะทสู่านเองกก็รสด้ดบีแลด้ววสู่า วอันขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าจะมาเหมมอนอยสู่างขโมยทบีมื่มาในเวลากลางคมน” (1
ธส. 5:2)

“ขด้าพเจด้าแนสู่ใจในสลิมื่งนบีนี้วสู่า พระองคร์ผสด้ทรงตรันี้งตด้นการดบีไวด้ในพวกทสู่านแลด้ว จะทรงกระทนาใหด้สนาเรก็จจนถศึง
วอันแหง่งพระเยซทูครอิสตต์” (ฟป. 1:6)

“แตสู่วสู่าวรันขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้านรันี้นจะมาถศึงเหมมอนอยสู่างขโมยแอบยสู่องมาในเวลากลางคมน และในวรัน
นรันี้นทด้องฟฟ้าจะลสู่วงเสบียไปดด้วยเสบียงทบีมื่ดรังกศึกกด้อง และโลกธาตสุจะสลายไปดด้วยความรด้อนอรันแรงกลด้า และแผสู่นดลิน
โลกกรับการงานทรันี้งปวงทบีมื่มบีอยสสู่ในนรันี้นจะตด้องไหมด้เสบียสลินี้นดด้วย” (2 ปต. 3:10)



“วอันใหญง่ยอิที่งขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า” หมายถศึงเวลานรันี้น ซศึมื่งยรังไมสู่มาถศึง เมมมื่อพระเจด้าจะทรงสนาแดงพระองคร์
เองใหด้ประจรักษร์ในการพลิพากษาอรันทรงฤทธลิธิ์ตสู่อศรัตรสเหลสู่านรันี้นของขสู่าวประเสรลิฐและเหลสู่าศรัตรสของพระเยซสเจด้า นรัมื่น
จะเปป็นวรันทบีมื่ “การมหอัศจรรยต์ในอากาศเบนขึ้องบนและหมายสทาคอัญทมีที่แผง่นดอินเบนขึ้องลง่าง” เหลสู่านบีนี้จะเกลิดขศึนี้น วรันนรันี้นทบีมื่
ถสกพรรณนาโดยอาโมสในบททบีมื่ 5 ขด้อ 16 ถศึง 20 ของคนาพยากรณร์ของเขา:

“เพราะฉะนรันี้น พระเยโฮวาหร์พระเจด้าจอมโยธา องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าตรรัสดรังนบีนี้วสู่า “ตามถนนทสุกสายจะมบี
การรมื่นาไหด้ และตามบรรดาถนนหลวงจะมบีคนพสดวสู่า ‘อนลิจจาเออ๋ย อนลิจจาเออ๋ย’ เขาจะรด้องเรบียกชาวนาใหด้ไวด้ทสุกขร์ 
และใหด้ผสด้ชนานาญเพลงโศกเศรด้ารด้องโอดครวญ ในสวนองสุสู่นทรันี้งสลินี้นจะมบีการรมื่นาไหด้ เพราะเราจะผสู่านไปทสู่ามกลาง
เจด้า” พระเยโฮวาหร์ตรรัสดรังนบีนี้แหละ วลิบรัตลิแกสู่เจด้า ผสด้ปรารถนาวอันแหง่งพระเยโฮวาหต์ วรันนรันี้นจะเปป็นประโยชนร์อะไรแกสู่
เจด้าเลสู่า วอันแหง่งพระเยโฮวาหต์เปป็นความมมด ไมสู่ใชสู่เปป็นความสวสู่าง อยสู่างกรับคนหนบีสลิงโตไปปะหมบี หรมอเหมมอนคน
เขด้าไปในเรมอนเอามมอเทด้าฝาผนรังและงสกก็กรัดเอา วอันแหง่งพระเยโฮวาหต์จะเปป็นความมนด ไมง่ใชง่ความสวง่าง เปป็นความ
มนดคลตตุ้ม ไมง่มมีความแจง่มใสเลยไมง่ใชง่หรนอ”

คนาพยากรณร์ของโยเอลจศึงเชมมื่อมโยงกรับวรันสสุดทด้ายเหลสู่านรันี้นและจะมบีการสนาเรก็จจรลิงของมรันในทบีมื่สสุดในพระ
เมสสลิยาหร์ เมมมื่อพระองคร์จะเสดก็จมาในฐานะกษรัตรลิยร์และสถาปนาอาณาจรักรของพระองคร์บนแผสู่นดลินโลกนบีนี้ ใน
ความหมายนบีนี้เองเปโตรใชด้วลบีนรันี้นตรงนบีนี้ เขาบอกฝสงชนเหลสู่านรันี้นทบีมื่มาชสุมนสุมกรันวสู่าบางสลิมื่งทบีมื่คลด้ายกรันกรับสลิมื่งทบีมื่พวกเขา
กนาลรังเหก็นอยสสู่ตอนนบีนี้ พระเจด้าไดด้ทรงสรัญญาไวด้แลด้วในการเชมมื่อมโยงกรับวรันเหลสู่านรันี้นของพระเมสสลิยาหร์-พรด้อมกรับการ
เสดก็จมาของพระองคร์ในฐานะกษรัตรลิยร์ เมมมื่อพระวลิญญาณจะทรงถสกเทออกเหนมอเนมนี้อหนรังทรันี้งปวง สลิมื่งซศึมื่งพวกเขาไดด้
เหก็นและไดด้ยลินคมอการเทออกของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์อยสู่างแทด้จรลิง แตสู่ไมสู่ใชสู่ในความหมายอรันครบถด้วนแบบทบีมื่ถสก
ใหด้ไวด้ในคนาพยากรณร์ของโยเอล สลิมื่งทบีมื่เกลิดขศึนี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นเปป็นหลรักฐานวสู่าพระเยซส ผสด้ซศึมื่งพวกเขาไดด้ตรศึง
กางเขนนรันี้น ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีมื่แทด้จรลิง และเพราะวสู่าคนาพยากรณร์นรันี้นถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงบางสสู่วนแลด้ว มรัน
จศึงเปป็นเครนที่องรอับประกอันวสู่าในเวลาทบีมื่ครบกนาหนดคนาพยากรณร์นรันี้นทอัขึ้งหมดทบีมื่มบีอยสสู่ในหนรังสมอโยเอลจะถสกทนาใหด้สนาเรก็จ
จรลิง

“เลนอด ไฟและไอควอัน” เลมอดถสกใชด้โดยทรัมื่วไปเพมมื่อเปป็นสรัญลรักษณร์แสดงถศึงสงครามและการเขสู่นฆสู่า และ
ไมง่มมีเลนอดในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น แตสู่ในระหวสู่างชสู่วงเวลาอรันนสู่ากลรัวนรันี้นเมมมื่อการพลิพากษาจะถสกเทออกบนแผสู่นดลิน
โลก จะมอีเลนอด:

ดวงจอันทรต์จะกลายเปป็นเหมมอนเลมอด: “เมมมื่อพระองคร์ทรงแกะตราดวงทบีมื่หกนรันี้นแลด้ว ดสเถลิด ขด้าพเจด้ากก็ไดด้
เหก็นแผสู่นดลินไหวใหญสู่โต ดวงอาทลิตยร์กก็กลายเปป็นมมดดนาดสุจผด้ากระสอบขนสรัตวร์ และดวงจทนทรตกพ็กลายเปป็นสมีเลนอด”
(วว. 6:12)

ในการสสด้รบแหสู่งอารมาเกดโดน เลนอดจะไหลนองจนถขงบอังเหมียนมตุ้า: “ขด้าพเจด้าไดด้แลเหก็น และดสเถลิด มบี
เมฆขาว และมบีผสด้หนศึมื่งประทรับบนเมฆนรันี้นเหมมอนกรับบสุตรมนสุษยร์ สวมมงกสุฎทองคนาบนพระเศบียร และพระหรัตถร์ถมอ
เคบียวอรันคม และมบีทสตสวรรคร์อบีกองคร์หนศึมื่งออกมาจากพระวลิหารรด้องทสลพระองคร์ ผสด้ประทรับบนเมฆนรันี้นดด้วยเสบียงอรัน
ดรังวสู่า “จงใชด้เคบียวของพระองคร์เกบีมื่ยวไปเถลิด เพราะวสู่าถศึงเวลาทบีมื่พระองคร์จะเกบีมื่ยวแลด้ว เพราะวสู่าผลทบีมื่จะตด้องเกก็บ



เกบีมื่ยวในแผสู่นดลินโลกนรันี้นสสุกแลด้ว” และพระองคร์ผสด้ประทรับบนเมฆนรันี้น ไดด้ทรงตวรัดเคบียวนรันี้นบนแผสู่นดลินโลก และแผสู่น
ดลินโลกกก็ไดด้ถสกเกบีมื่ยวแลด้ว

“และทสตสวรรคร์อบีกองคร์หนศึมื่งกก็ออกมาจากพระวลิหารบนสวรรคร์ ถมอเคบียวอรันคมเชสู่นเดบียวกรัน และทสต
สวรรคร์อบีกองคร์หนศึมื่งผสด้มบีฤทธลิธิ์เหนมอไฟ ไดด้ออกมาจากแทสู่นบสชา และรด้องบอกทสตองคร์นรันี้นทบีมื่ถมอเคบียวคมนรันี้นดด้วยเสบียง
อรันดรังวสู่า “ทสู่านจงใชด้เคบียวคมของทสู่านเกบีมื่ยวเกก็บพวงองสุสู่นแหสู่งแผสู่นดลินโลก เพราะลสกองสุสู่นนรันี้นสสุกดบีแลด้ว” ทสตสวรรคร์
นรันี้นกก็ตวรัดเคบียวบนแผสู่นดลินโลก และเกก็บเกบีมื่ยวผลองสุสู่นแหสู่งแผสู่นดลินโลก และขวด้างลงไปในบง่อยที่ทาองตง่นออันใหญง่แหง่ง
พระพอิโรธของพระเจตุ้า บสู่อยมื่นาองสุสู่นถสกยมื่นาภายนอกเมมอง และโลหริตไหลออกจากบง่อยที่ทาองตง่นนอัขึ้นสทูงถขงบอังเหมียนมตุ้า 
ไหลนองไปประมาณสามรตุ้อยกอิโลเมตร” (วว. 14:14-20) 

เมมมื่อขรันเหลสู่านรันี้นแหสู่งพระพลิโรธของพระเจด้าถสกเทออกบนแผสู่นดลินโลก มนตษยต์จะไดตุ้รอับโลหอิตเพนที่อดนที่ม: 
“เพราะเขาทรันี้งหลายไดด้กระทนาใหด้โลหลิตของพวกวลิสสุทธลิชนและของพวกศาสดาพยากรณร์ไหลออก และพระองคต
ไดด้ประทานโลหริตใหด้เขาดชชื่ม ดด้วยเขาทรันี้งหลายกก็สมควรอยสสู่แลด้ว” (วว. 16:6)

ทะเลจะเปลบีมื่ยนเปป็นโลหลิต: “ทสตสวรรคร์องคร์ทบีมื่สองกก็เทขรันของตนลงในทะเล และทะเลกก็กลายเปป็น
เหมชอนเลชอดของคนตาย และบรรดาสลิมื่งทบีมื่มบีชบีวลิตอยสสู่ในทะเลนรันี้นกก็ตายหมดสลินี้น” (วว. 16:3)

แมง่นขึ้ทาและนขึ้ทาจนดทอัขึ้งหลายจะถสกเปลบีมื่ยนใหด้กลายเปป็นเลมอด: “ทสตสวรรคร์องคร์ทบีมื่สามเทขรันของตนลงทบีมื่
แมสู่นนี้นาและบสู่อนนี้นาพสุทรันี้งปวง และนทั้กาเหลท่านททั้นกก็กลายเปป็นเลชอด” (วว. 16:4) 

กรสุณาศศึกษาบททบีมื่สลิบหกของวลิวรณร์ในการเชมมื่อมโยงกรับขด้อพระคนาเหลสู่านบีนี้ทบีมื่ถสกยกมา
หลรังจากการรรับขศึนี้นไปของครลิสตจรักร พระเมสสลิยาหร์ปลอมจะปรากฏตรัวและจะมบีชสู่วงเวลาแหสู่งสรันตลิสสุข

นานสามปปีครศึมื่งบนแผสู่นดลินโลก จากนอัขึ้น-ตามทบีมื่วลิวรณร์ 6:3,4 กลสู่าวไวด้-แผสู่นดลินโลกจะกลายเปป็นนรกจรลิงๆ:
“เมมมื่อพระองคร์ทรงแกะตราดวงทบีมื่สองนรันี้นแลด้ว ขด้าพเจด้ากก็ไดด้ยลินสรัตวร์ตรัวทบีมื่สองรด้องวสู่า “มาดสเถลิด” และมมีมตุ้า

อมีกตอัวหนขที่งออกไปเปป็นมตุ้าสมีแดงสด ผทูตุ้ทมีที่ขมีที่มตุ้าตอัวนมีขึ้ไดตุ้รอับอนตญาตใหตุ้นทาสอันตอิสตขไปจากแผง่นดอินโลก เพนที่อใหตุ้คนทอัขึ้งปวง
รบราฆง่าฟฟันกอัน และผทูตุ้นมีขึ้ไดตุ้รอับดาบใหญง่เลง่มหนขที่ง”

“...ไฟและไอควอัน” ไฟเปป็นสรัญลรักษณร์อยสู่างหนศึมื่งของสงครามเชสู่นกรัน ภาษากรบีกตรงนบีนี้บอกเปป็นนรัยวสู่าเสา
ควรันจะลอยขศึนี้น-อบีกสรัญลรักษณร์หนศึมื่งของการเขสู่นฆสู่าอรันนสู่ากลรัวแหสู่งสงคราม พรด้อมกรับควรันทบีมื่ลอยขศึนี้นจากเมมองและ
แถบชนบททรันี้งหลายทบีมื่ลสุกไหมด้ ตรันี้งแตสู่การเรอิที่มตตุ้นของสงครามมรันกก็เปป็นธรรมเนบียมปฏลิบรัตลิทบีมื่จะจสุดไฟเผาบด้านเรมอน
ของศรัตรส ทนาลายแหลสู่งอาหารและเสบบียงแหสู่งสงคราม ในระหวสู่างชสู่วงเวลานรันี้นทบีมื่ถสกพยากรณร์ในขด้อพระครัมภบีรร์ตรง
นบีนี้ จะมบีไฟทรันี้งหลายพรด้อมกรับเสาควรันใหญสู่ๆลอยขศึนี้น โดยมาพรด้อมกรับความเจก็บปวดและความทสุกขร์ระทมในแบบทบีมื่
โลกนบีนี้ยรังไมสู่เคยรสด้จรักเลย

การทนาลายกรสุงเยรสซาเลก็มโดยทลิตรัสชาวโรมรันในปปี ค.ศ. 70 เปป็นการบตกเบอิกของการพลิพากษาอรันนสู่ากลรัว
นบีนี้ แตสู่มรันยรังไมสู่ใชสู่การสนาเรก็จจรลิงทรันี้งหมดของมรันเพราะวสู่าสลิมื่งตสู่างๆทบีมื่ถสกพสดถศึงในทบีมื่นบีนี้ไมสู่ไดด้เกลิดขศึนี้นทรันี้งหมดในขณะนรันี้น 
และแนสู่นอนวสู่าไมสู่เคยมบีการสนาแดงแบบทบีมื่จะเกลิดขศึนี้นเมมมื่อพระเจด้าทรงเทพระพลิโรธของพระองคร์ออกมาบนปฏลิปฝักษร์
ตสู่อพระครลิสตร์และบนหลายพรันลด้านคนทบีมื่จะถสกเขานนาใหด้หลงไป!



ในคนาเทศนาบนภสเขามะกอกเทศพระเยซสตรรัสถศึงเวลานรันี้นเมมมื่อพระองคร์จะทรงไดด้รรับเกบียรตลิในฐานะจอม
กษรัตรลิยร์และจอมเจด้านาย:

“ดด้วยวสู่าฟฟ้าแลบมาจากทลิศตะวรันออกสสู่องไปจนถศึงทลิศตะวรันตกฉรันใด การเสดก็จมาของบสุตรมนสุษยร์กก็จะ
เปป็นฉรันนรันี้น ดด้วยวสู่าซากศพอยสสู่ทบีมื่ไหน ฝสงนกอลินทรบีกก็จะตอมกรันอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น

“แตง่พอสอิขึ้นความทตกขต์ลทาบากแหง่งวอันเหลง่านอัขึ้นแลตุ้ว ‘ดวงอาทอิตยต์จะมนดไปและดวงจอันทรต์จะไมง่สง่องแสง 
ดวงดาวทอัขึ้งปวงจะตกจากฟฟ้า และบรรดาสอิที่งทมีที่มมีอทานาจในทตุ้องฟฟ้าจะสะเทนอนสะทตุ้านไป’ เมมมื่อนรันี้นหมายสนาครัญแหสู่ง
บสุตรมนสุษยร์จะปรากฏขศึนี้นในทด้องฟฟ้า ‘มนสุษยร์ทสุกตระกสลทรัมื่วโลกจะไวด้ทสุกขร์’ แลด้วเขาจะเหก็น ‘บสุตรมนสุษยร์เสดก็จมาบน
เมฆในทด้องฟฟ้า’ พรด้อมดด้วยฤทธานสุภาพและสงสู่าราศบีเปป็นอรันมาก พระองคร์จะทรงใชด้เหลสู่าทสตสวรรคร์ของพระองคร์
มาดด้วยเสบียงแตรอรันดรังยลิมื่งนรัก ใหด้รวบรวมคนทรันี้งปวงทบีมื่พระองคร์ทรงเลมอกสรรไวด้แลด้วจากลมทรันี้งสบีมื่ทลิศนรันี้น ตรันี้งแตสู่ทบีมื่สสุด
ฟฟ้าขด้างนบีนี้จนถศึงทบีมื่สสุดฟฟ้าขด้างโนด้น” (มธ. 24:27-31)

ขด้อ 20 ในการศศึกษาคด้นควด้าขณะนบีนี้ของเราบอกเราวสู่า “ดวงอาทอิตยต์จะมนดไป” ในพระวจนะของพระเจด้า
การสสู่องแสงของดวงอาทลิตยร์เปป็นสรัญลรักษณร์อยสู่างหนศึมื่งของความเจรลิญรสุสู่งเรมองและพระพรตสู่างๆของพระเจด้าทบีมื่มบีตสู่อ
ประชากรของพระองคร์ ตรงกรันขด้าม การออับแสงของดวงอาทลิตยร์เปป็นสรัญลรักษณร์อยสู่างหนศึมื่งของการพลิพากษาอรัน
เตก็มไปดด้วยหายนะและมรักถสกพสดถศึงในพระครัมภบีรร์:

ในเยเรมบียร์ 15:9 เราอสู่านวสู่า “เธอทบีมื่คลอดบสุตรเจก็ดคนกก็อสู่อนกนาลรัง เธอตายไปแลด้ว ดวงอาทอิตยต์ของเธอ
ตกเมนที่อยอังวอันอยทูง่ เธอไดด้รรับความละอายและขายหนด้า เราจะมอบผทูตุ้ทมีที่เหลนออยทูง่ใหตุ้แกง่ดาบตง่อหนตุ้าศอัตรทูของเขา” 
พระเยโฮวาหร์ตรรัสดรังนบีนี้แหละ”

เอเสเคบียล 32:7 ประกาศวสู่า “เมมมื่อเราดรับทสู่าน เราจะคลสุมฟฟ้าสวรรคร์ไวด้ และกระทนาใหด้ดวงดาวมมดไป 
เราจะเอาเมฆบอังดวงอาทอิตยต์ และดวงจรันทรร์จะไมสู่ทอแสง”

อาโมส 8:9 ประกาศเชสู่นกรันวสู่า “และตสู่อมาในวรันนรันี้นเราจะกระททาใหตุ้ดวงอาทอิตยต์ตกในเวลาเทมีที่ยงวอัน 
กระทนาใหด้โลกมมดไปในกลางวรันแสกๆ”

เมมมื่อเราดสในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่ เรากก็อสู่านวสู่า:
“เมมมื่อทสตสวรรคร์องคร์ทบีมื่สบีมื่เปฝ่าแตรขศึนี้น ดวงอาทอิตยต์กพ็ถทูกททาลายไปหนขที่งในสามสง่วน ดวงจรันทรร์และดวงดาว

ทรันี้งหลายกก็เชสู่นเดบียวกรันจศึงมมดไปหนศึมื่งในสามสสู่วน กลางวรันกก็ไมสู่สวสู่างเสบียหนศึมื่งในสามสสู่วน และกลางคมนกก็เชสู่นเดบียว
กรับกลางวรัน” (วว. 8:12)

“เมมมื่อเขาเปปิดเหวทบีมื่ไมสู่มบีกด้นเหวนรันี้น กก็มบีควรันพลสุสู่งขศึนี้นมาจากเหวนรันี้นดสุจควรันทบีมื่เตาใหญสู่ และดวงอาทอิตยต์และ
อากาศกพ็มนดไป เพราะเหตสุควรันทบีมื่ขศึนี้นมาจากเหวนรันี้น” (วว. 9:2)

“ททูตสวรรคต์องคต์ทมีที่สมีที่เทขอันของตนลงทมีที่ดวงอาทอิตยต์ และทรงใหตุ้อทานาจแกง่ดวงอาทอิตยต์นอัขึ้นทมีที่จะคลอก
มนตษยต์ดตุ้วยไฟ ความรด้อนแรงกลด้าไดด้คลอกคนทรันี้งหลาย และพวกเขาพสดหมลิมื่นประมาทพระนามของพระเจด้า ผสด้ซศึมื่ง
มบีฤทธลิธิ์เหนมอภรัยพลิบรัตลิเหลสู่านรันี้น และพวกเขาไมสู่ไดด้กลรับใจและไมสู่ไดด้ถวายพระเกบียรตลิแดสู่พระองคร์” (วว. 16:8,9)

กรสุณาอสู่านวลิวรณร์ 6:12-17 เรามบีเวลาและเนมนี้อทบีมื่ไมสู่พอทบีมื่จะยกขด้อพระคนาเหลสู่านรันี้นทรันี้งหมดมาตรงนบีนี้ แตสู่มรัน
จะใหด้ความสวสู่างเยอะมากเกบีมื่ยวกรับขด้อพระคนาตอนทบีมื่เรากนาลรังศศึกษาอยสสู่



เปโตรใชด้คนาพยากรณร์ของโยเอลเพมมื่อทนาใหด้ชาวแควด้นยสดาหร์เหลสู่านรันี้นรสด้วสู่าการอรัศจรรยร์แหสู่งเพก็นเทคอสตร์
เปป็นเพบียงการเรอิที่มตตุ้นของการมหรัศจรรยร์และหมายสนาครัญเปป็นชสุดซศึมื่งจะเกลิดขศึนี้นในระหวสู่างชสู่วงเวลาเหลสู่านรันี้นของ
พระเมสสลิยาหร์ เขาไมสู่ไดด้บอกเปป็นนรัยวสู่าเพก็นเทคอสตร์จะเปป็นจสุดสลินี้นสสุดของหมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์อรันทรง
ฤทธลิธิ์เหลสู่านบีนี้ มบีหมายสนาครัญอบีกมากมายซศึมื่งจะเกลิดขศึนี้นในอนาคตเมมมื่อ “วรันใหญสู่ยลิมื่งขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้า” จะมาถศึง-
แตสู่พระบอิดาในสวรรคต์เพมียงผทูตุ้เดมียวทรงทราบวสู่าวรันนรันี้นจะเปป็นเมมมื่อไร

ความหมายทบีมื่ถสกสรสุปยสู่อของขด้อ 19 และ 20 กก็คมอนบีมื่: กสู่อนพระเยซสเสดก็จมาในฐานะจอมกษรัตรลิยร์และ
จอมเจด้านายเพมมื่อประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิดและครอบครองในความชอบธรรมตลอดไปเปป็นนลิตยร์ การ
มหรัศจรรยร์และหมายสนาครัญใหญสู่โตตสู่างๆจะเกลิดขศึนี้นในสวรรคร์และบนแผสู่นดลินโลก ดวงอาทลิตยร์จะถสกเปลบีมื่ยนเปป็น
ความมมด ดวงจรันทรร์จะกลายเปป็นเหมมอนโลหลิต และแผสู่นดลินโลกจะอาบดด้วยเลมอดเชสู่นเดบียวกรับการอาบของ “ไฟ
และไอควรัน” สลิมื่งเหลสู่านบีนี้ทรันี้งหมดจะเกลิดขศึนี้นกสู่อนพระเยซสเสดก็จมาเพมมื่อครอบครองในสงสู่าราศบี

อยสู่างไรกก็ตาม ไมง่ใชง่สอิที่งเหลง่านมีขึ้ทอัขึ้งหมดจะเกลิดขศึนี้นกสู่อนยตคพอันปฟี พระเยซสจะทรงครอบครองเปป็นเวลาหนศึมื่ง
พรันปปี และเหลสู่าวลิสสุทธลิชนของพระเจด้าจะครอบครองกรับพระองคร์ จากนรันี้นเมนที่อครบกทาหนดของสอิที่งสารพอัดพระองคร์
จะทรงรรับพระทบีมื่นรัมื่งเพนที่อครอบครองตลอดไปเปป็นนริตยต: “เพมมื่อการปกครองของทสู่านจะเพลิมื่มพสนยลิมื่งขศึนี้น และ
สรันตลิภาพจะไมสู่มบีทบีมื่สลินี้นสสุดเหนมอพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิด และเหนมอราชอาณาจรักรของพระองคร์ ทบีมื่จะสถาปนาไวด้ และ
เชลิดชสไวด้ดด้วยความยสุตลิธรรมและดด้วยความเทบีมื่ยงธรรม ตรันี้งแตสู่บรัดนบีนี้เปป็นตด้นไปจนนลิรรันดรร์กาล ความกระตมอรมอรด้นของ
พระเยโฮวาหร์จอมโยธาจะกระทนาการนบีนี้” (อสย. 9:7)

2 เปโตร 3:12 พรรณนาถศึงการเรลิมื่มตด้นของยสุคนลิรรันดรร์ “วรันของพระเจด้ามาถศึง เมนที่อไฟจะตอิดทตุ้องฟฟ้า
อากาศใหตุ้ละลายไป และโลกธาตตจะละลายไปดตุ้วยไฟออันรตุ้อนยอิที่ง” จากนรันี้นรสู่องรอยทสุกอยสู่างของบาปกก็จะหมดสลินี้น
ไป! จะมบีแผสู่นดลินโลกใหมสู่ทบีมื่เปปีปี่ยมสงสู่าราศบีซศึมื่งเตก็มไปดด้วยความบรลิสสุทธลิธิ์ และพระเจด้าเองจะทรงเปป็นศสนยร์กลางของ
ทสุกสลิมื่ง:

“จะไมสู่มบีการสาปแชสู่งใดๆอบีกตสู่อไป พระทบีมื่นรัมื่งของพระเจด้าและของพระเมษโปดกจะตรันี้งอยสสู่ในเมมองนรันี้น 
และบรรดาผสด้รรับใชด้ของพระองคร์จะปรนนลิบรัตลิพระองคร์” (วว. 22:3)

“เมมมื่อสลิมื่งสารพรัดถสกปราบใหด้อยสสู่ใตด้พระองคร์แลด้ว เมมมื่อนรันี้นองคร์พระบสุตรกก็จะอยสสู่ใตด้พระเจด้าผสด้ทรงปราบสลิมื่ง
สารพรัดใหด้อยสสู่ใตด้พระองคร์ เพนที่อพระเจตุ้าจะทรงเปป็นเอกเปป็นใหญท่ในสริชื่งสารพทดทททั้งปวง” (1 คร. 15:28)

วรันแหสู่งความสมบสรณร์แบบและความครบบรลิบสรณร์ของพระเจด้าจะไมสู่มบีวรันสลินี้นสสุดเลย มรันจะสมบตสู่อไป
ตลอดทสุกยสุคสมรัย นลิรรันดรร์กาลตลอดชรัมื่วนลิรรันดรร์กาล แตง่กง่อนวอันนอัขึ้นมาถขง ทสุกรายละเอบียดของคนาพยากรณร์ของโย
เอลจะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงตามตรัวอรักษร เรากนาลรังเคลมมื่อนทบีมื่เขด้าสสสู่วรันนรันี้นมากขศึนี้นทสุกวลินาทบี และเราควรดนาเนลินชบีวลิต
ในแบบทบีมื่เราสามารถอธลิษฐานไดด้อยสู่างจรลิงใจวสู่า “พระเยซสเจด้า ขอใหตุ้เปป็นเชง่นนอัขึ้น เชอิญเสดพ็จมาโดยเรพ็วเถอิด!”

ขด้อ 21: “และจะเปป็นเชง่นนมีขึ้คนอผทูตุ้ใดทมีที่จะรตุ้องออกพระนามขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้ากพ็จะรอด”
ถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้คงนสู่าชมมื่นใจจรลิงๆแกสู่เหลสู่าผสด้ฟฝังของเปโตรในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น เพราะวสู่านบีมื่ไมสู่ใชสู่ความจรลิง

ภายใตด้ระบบของภาคพรันธสรัญญาเดลิม ภายใตด้พระราชบรัญญรัตลิของเลวบี ประชากรกก็นนาสรัตวร์ตสู่างๆมาเปป็นเครมมื่องสรัตว
บสชาอยสสู่ตลอด ปฟีแลตุ้วปฟีเลง่า เปาโลบอกเราในฮบีบรส 10:11 วสู่าหลายครรันี้งพวกเขานนาเครมมื่องสรัตวบสชาเดลิมๆมาเพราะ



บาปเดลิมๆซนี้นาแลด้วซนี้นาอบีก แตสู่เปโตรประกาศในคนาเทศนาวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นของเขาวสู่า พระเยซทูทรงชทาระหนมีขึ้บาป
นอัขึ้นแลตุ้ว ครรันี้งเดบียวพอ วสู่าพระองคร์ทรงถสกยกชสขศึนี้น ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดาและบรัดนบีนี้ทรงเปป็นทรันี้งองคร์
พระผสด้เปป็นเจด้าและพระครลิสตร์แลด้ว กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง คทาถามเรนที่องบาปถสกจรัดการไปแลด้ว บรัดนบีนี้มรันคมอคทาถามเรนที่อง
พระบตตรแลด้ว: “ทสู่านทรันี้งหลายคลิดอยสู่างไรเกบีมื่ยวกรับพระครอิสตต์? พระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรของผสด้ใด?” ถด้าเราเชมมื่อวสู่า
พระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจด้า-ผสด้ถสกตรศึงกางเขน ถสกฝฝัง ทรงเปป็นขศึนี้น เสดก็จขศึนี้นไป ถสกยกชสขศึนี้น และประทรับ
ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้าแลด้ว จากนรันี้นเรารรับพระองคร์ รด้องออกพระนามประเสรลิฐของพระองคร์ และเรา
กก็มรัมื่นใจไดด้เรมมื่องความรอด

การรด้องทสลตสู่อองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเพมมื่อรรับความรอดไมสู่ไดด้หมายความวสู่าคนๆหนศึมื่งทบีมื่ตกเปป็นเหยมมื่อของ
อสุบรัตลิเหตสุรด้ายแรงและเหลมอเวลามบีชบีวลิตอยสสู่อบีกไมสู่กบีมื่นาทบี สามารถรด้องออกมาไดด้วสู่า “โอ พระองคร์เจด้าขด้า! โอ 
พระองคร์เจด้าขด้า!” และรรับความรอด มรันไมสู่ไดด้หมายความเชสู่นนรันี้นเลยแมด้แตสู่นลิดเดบียว การรด้องออกพระนามของ
องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเพมมื่อรรับความรอดหมายความวสู่าคนๆนรันี้นทบีมื่รด้องทสลไดตุ้ยอินและเชนที่อพระวจนะแลตุ้ว พระเยซสตรรัสวสู่า
“ถด้าผสด้ใดฟฟังคทาของเราและเชนที่อในพระองคต์ผทูตุ้ทรงใชตุ้เรามา ผสด้นรันี้นกก็มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และไมสู่ถสกพลิพากษา แตสู่ไดด้ผสู่านพด้น
ความตายไปสสสู่ชบีวลิตแลด้ว” (ยอหร์น 5:24)

ยากอบ 1:18, 21 ประกาศวสู่า “พระองคร์ไดด้ทรงใหด้เราทรันี้งหลายบรังเกลิดโดยพระวจนะแหง่งความจรอิงตาม
นนี้นาพระทรัยของพระองคร์ เพมมื่อเราทรันี้งหลายจะไดด้เปป็นอยสู่างผลแรกแหสู่งสรรพสลิมื่งซศึมื่งพระองคร์ทรงสรด้างนรันี้น...เหตสุ
ฉะนรันี้น จงถอดทลินี้งการโสโครกทสุกอยสู่าง และการชรัมื่วรด้ายอรันดาษดมมื่น และจงนตุ้อมใจรอับพระวจนะทอีชื่ทรงปลซูกฝฟังไวด้
แลด้วนททั้น ซขที่งสามารถชง่วยจอิตวอิญญาณของทง่านทอัขึ้งหลายใหตุ้รอดไดตุ้”

จากนรันี้นใน 1 เปโตร 1:23-25 เราอสู่านวสู่า “ดตุ้วยวง่าทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้บอังเกอิดใหมง่ ไมง่ใชง่จากพนชทมีที่จะเปฟปื่อย
เนง่าเสมีย แตง่จากพนชออันไมง่รทูตุ้เปฟปื่อยเนง่า คนอดตุ้วยพระวจนะของพระเจด้าออันทรงชมีวอิตและดทารงอยทูง่เปป็นนอิตยต์ เพราะวสู่า 
‘บรรดาเนมนี้อหนรังกก็เปป็นเสมมอนตด้นหญด้า และบรรดาสงสู่าราศบีของมนสุษยร์กก็เปป็นเสมมอนดอกหญด้า ตด้นหญด้าเหบีมื่ยวแหด้ง
ไป และดอกกก็รสู่วงโรยไป แตท่พระวจนะขององคตพระผซูด้เปป็นเจด้ายทชื่งยชนอยซูท่เปป็นนริตยต’ และนมีที่คนอพระวจนะนอัขึ้นซขที่ง
โดยขง่าวประเสรอิฐไดตุ้ประกาศใหตุ้ทง่านทอัขึ้งหลายทราบแลตุ้ว”

ไมง่อาจมมีความรอดไดด้เลยจนกวสู่าคนๆหนศึมื่งไดด้ยลินพระวจนะ การไดด้ยลินพระวจนะนนามาซศึมื่งความเชนที่อ จาก
นรันี้นคนๆนรันี้นกก็ใชด้ความเชมมื่อในพระครลิสตร์ซศึมื่งพระวจนะพสดถศึงพระองคร์-พระเยซทูครอิสตต์เจตุ้า ผสด้ทรงถสกตรศึงกางเขน ถสก
ฝฝัง ทรงเปป็นขศึนี้น เสดก็จขศึนี้นไป และประทรับ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดาแลด้ว เมมมื่อบสุคคลเชสู่นนรันี้น ซศึมื่งไดด้ยลิน
และเชมมื่อคนาพยานทบีมื่พระเจด้าไดด้ประทานเกบีมื่ยวกรับพระบสุตรของพระองคร์แลด้ว รด้องทสลตสู่อพระเยซสครลิสตร์เจด้าเพมมื่อขอ
ความรอด พระเจด้ากก็จะชสู่วยคนๆนรันี้นใหด้รอดอยสู่างแนสู่นอน

ในโรม 10:13-17 อรัครทสตเปาโลใหด้คนาอธลิบายทบีมื่ชรัดเจนเกบีมื่ยวกรับวสู่าการรด้องออกพระนามขององคร์พระผสด้
เปป็นเจด้าเพมมื่อรรับความรอดนรันี้นหมายความวสู่าอะไร:

“เพราะวสู่า ‘ผสด้ใดทบีมื่จะรด้องออกพระนามขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้ากก็จะรอด’ แตสู่ผสด้ทบีมื่ยอังไมง่เชนที่อในพระองคร์จะ
ทสลขอตสู่อพระองคร์อยสู่างไรไดด้ และผสด้ทบีมื่ยอังไมง่ไดตุ้ยอินถศึงพระองคร์จะเชนที่อในพระองคร์อยสู่างไรไดด้ และเมมมื่อไมสู่มบีผสด้ใด
ประกาศใหด้เขาฟฝัง เขาจะไดตุ้ยอินอยสู่างไรไดด้ และถตุ้าไมง่มมีใครใชตุ้เขาไป เขาจะไปประกาศอยง่างไรไดตุ้ ตามทบีมื่มบีคนาเขบียน



ไวด้แลด้ววสู่า ‘เทด้าของคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ประกาศขสู่าวประเสรลิฐแหสู่งสรันตลิสสุข และประกาศขสู่าวประเสรลิฐแหสู่งสลิมื่งอรัน
ประเสรลิฐ กก็งามสรักเทสู่าใด’ แตสู่มลิใชสู่ทสุกคนไดด้เชมมื่อฟฝังขสู่าวประเสรลิฐนรันี้น เพราะอลิสยาหร์ไดด้กลสู่าวไวด้วสู่า ‘พระองคร์เจด้าขด้า
ใครเลสู่าไดด้เชมมื่อสลิมื่งทบีมื่เขาไดด้ยลินจากเราทรันี้งหลาย’ ฉะนอัขึ้นความเชชชื่อเกอิดขขขึ้นไดตุ้กพ็เพราะการไดตุ้ยอิน และการไดตุ้ยอินเกอิดขขขึ้น
ไดตุ้กพ็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจด้า”

ในขด้อพระคนาตอนนบีนี้ ซศึมื่งถสกเขบียนภายใตด้การดลใจโดยอรัครทสตของพระเจด้าทบีมื่มายรังพวกคนตสู่างชาตลิ เราถสก
สอนอยสู่างชรัดเจนวสู่าพระคสุณของพระเจด้าชง่วยเราใหตุ้รอด-แตสู่พระคสุณทบีมื่ชสู่วยใหด้รอดกลายเปป็นของเราโดยความ
เชชชื่อ และเนมมื่องจากความเชมมื่อมาโดยการไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า หนทางเดมียวทมีที่เปป็นไปไดตุ้ทบีมื่ใครสรักคนจะใชด้
ความเชมมื่อในพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเยซสกก็คมอ การไดด้ยลินขสู่าวสารขสู่าวประเสรลิฐ

แตง่-“ผทูตุ้ทมีที่ยอังไมง่เชชชื่อในพระองคต์จะทสลขอตสู่อพระองคร์อยสู่างไรไดด้” ดรังนรันี้นการเชนที่อจศึงมากสู่อนการรตุ้องททูล-แตสู่ 
“ผทูตุ้ทมีที่ยอังไมง่ไดด้ยรินถขงพระองคต์จะเชมมื่อในพระองคร์อยสู่างไรไดด้” การเชมมื่อมากสู่อนการรด้องทสล การไดตุ้ยอินมากสู่อนการเชนที่อ-
แตสู่ “เมนที่อไมง่มมีผซูด้ใดประกาศใหด้เขาฟฟัง เขาจะไดด้ยรินอยง่างไรไดตุ้” พระวจนะของพระเจด้าตตุ้องถสกประกาศ และมรัน
เปป็นทบีมื่พอพระทรัยพระเจด้าในยสุคพระคสุณนบีนี้ทบีมื่จะเรบียกคนทรันี้งหลายใหด้ประกาศพระวจนะของพระองคร์แกสู่คนทบีมื่ยรังไมสู่
รอด และเมมมื่อคนบาปทรันี้งหลายไดตุ้ยอินพระวจนะและเชนที่อในพระเยซทู พวกเขากก็จะรด้องออกพระนามของพระองคร์
เพมมื่อรรับความรอด-และเรามบีการรรับประกรันของพระครัมภบีรร์วสู่าความรอดจะถสกประทานใหด้:

ในยอหร์น 6:37 พระเยซสทรงสรัญญาวสู่า “สารพรัดทบีมื่พระบลิดาทรงประทานแกสู่เราจะมาสสสู่เรา และผสด้ทบีมื่มาหา
เรา เรากก็จะไมง่ทอิขึ้งเขาเลย”

ในมรัทธลิว 11:28 พระองคร์ทรงเชลิญชวนวสู่า “บรรดาผสด้ทนางานเหนก็ดเหนมมื่อยและแบกภาระหนรักจงมาหา
เรา และเราจะใหตุ้ทง่านทอัขึ้งหลายหายเหนนที่อยเปป็นสตข”

คนาเชลิญชวนสสุดทด้ายในพระครัมภบีรร์ถสกพบในวลิวรณร์ 22:17: “พระวลิญญาณและเจด้าสาวตรรัสวสู่า “เชกิญมา
เถกิด” และใหด้ผสด้ทบีมื่ไดด้ยลินกลสู่าววสู่า “เชกิญมาเถกิด” และใหด้ผสด้ทบีมื่กระหายเขช้ามา ผซูด้ใดมอีใจปรารถนา กพ็ใหตุ้ผทูตุ้นอัขึ้นมารอับนขึ้ทา
แหง่งชมีวอิตโดยไมท่ตด้องเสอียอะไรเลย” ขอบคสุณพระเจด้า ทมีที่ “มอันเกอิดขขขึ้นแลตุ้ว” ทบีมื่วสู่าผสด้ใดกก็ตามและทสุกคนทบีมื่รด้องออก
พระนามของพระเยซสเจด้า โดยเชมมื่อในพระโลหลิตทบีมื่ไหลออกของพระองคร์ กก็ไดด้รรับความรอด

การงานตล่างๆออันแสนวกิเศษของพระเยซทูพกิสทูจนม์วล่า
พระองคม์ทรงเปป็นองคม์พระผทูช้เปป็นเจช้าและพระครกิสตม์

ขด้อ 22: “ทง่านทอัขึ้งหลายผทูตุ้เปป็นชนชาตอิออิสราเอล ขอฟฟังคทาเหลง่านมีขึ้เถอิด คนอพระเยซทูชาวนาซาเรพ็ธ เปป็นผทูตุ้ทมีที่
พระเจตุ้าทรงโปรดชมีขึ้แจงใหตุ้ทง่านทอัขึ้งหลายทราบโดยการออัศจรรยต์ การมหอัศจรรยต์และหมายสทาคอัญตง่างๆ ซขที่งพระเจตุ้า
ไดตุ้ทรงกระททาโดยพระองคต์นอัขึ้น ทง่ามกลางทง่านทอัขึ้งหลาย ดอังทมีที่ทง่านทราบอยทูง่แลตุ้ว”



“ทง่านทอัขึ้งหลายผทูตุ้เปป็นชนชาตอิออิสราเอล ขอฟฟังคทาเหลง่านมีขึ้เถอิด” ชาวอลิสราเอลเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกพสดดด้วยตรงนบีนี้
เปป็นลสกหลานของยาโคบ คมอพวกยลิวเปป็นหลรัก เปโตรเรลิมื่มพลิสสจนร์แกสู่พวกเขาวสู่าสลิมื่งทบีมื่ไดด้เกลิดขศึนี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น
เปป็นขด้อพลิสสจนร์ของพระเจด้าวสู่าพระเยซสทรงเปป็นขศึนี้นจากตายแลด้ว วสู่าพระองคร์เสดก็จขศึนี้นไปอยสสู่ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์
ของพระเจด้าแลด้ว ซศึมื่งจากทบีมื่นรัมื่นพระองคร์ไดด้ทรงสสู่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์มาแลด้วตามทบีมื่พระองคร์ทรงสรัญญาไวด้

“พระเยซทูชาวนาซาเรพ็ธ เปป็นผทูตุ้ทมีที่พระเจตุ้าทรงโปรดชมีขึ้แจงใหตุ้ทง่านทอัขึ้งหลายทราบโดยการออัศจรรยต์ การ
มหอัศจรรยต์และหมายสทาคอัญตง่างๆ...” พระเยซสทรงแสดงใหด้เหก็นแลด้วโดยการอรัศจรรยร์ตสู่างๆและการงานตสู่างๆของ
พระองคร์วสู่าพระองคร์ทรงถทูกสง่งมาจากพระเจด้า ไดตุ้รอับฤทธอิธิ์เดชจากพระเจด้า และทรงเปป็นพระเจตุ้าอยง่างแทตุ้จรอิง การ
อรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นทบีมื่พระองคร์ทรงกระทนา สลิมื่งวลิเศษตสู่างๆทบีมื่พระองคร์ทรงกระทนา หมายสนาครัญเหลสู่านรันี้นทบีมื่พระองคร์ทรง
สนาแดง พลิสสจนร์วสู่าพระองคร์ทรงเปป็นมากกวสู่ามนสุษยร์ แมด้แตสู่ผสด้นนาทางศาสนาบางคนเหลสู่านรันี้นกก็กลสู่าวยอมรรับวสู่า
พระองคร์ทรงเปป็นชายคนหนศึมื่งทบีมื่ถสกสสู่งมาจากพระเจด้า นอิโคเดมอัส-บางทบีอาจเปป็นอาจารยร์ทบีมื่โดดเดสู่นในอลิสราเอลทรันี้ง
สลินี้น-ไดด้ประกาศวสู่า “รอับบมี พวกขตุ้าพเจตุ้าทราบอยทูง่วง่าทง่านเปป็นครทูทมีที่มาจากพระเจตุ้า เพราะไมท่มอีผซูด้ใดกระททาการ
ออัศจรรยต์ซขที่งทง่านไดตุ้กระททานอัขึ้นไดตุ้ นอกจากวง่าพระเจตุ้าทรงสถอิตอยทูง่กอับเขาดตุ้วย” (ยอหร์น 3:2)

ในหลายคราวพระเยซสทรงบอกพวกยลิวเหลสู่านรันี้นวสู่าพระองคร์เสดก็จมาจากพระเจด้า พระองคร์ทรงประกาศ
วสู่าพระเจด้าไดด้สสู่งพระองคร์เขด้ามาในโลก และวสู่าการงานเหลสู่านรันี้นทบีมื่พระองคร์ทรงกระทนาเปป็นการงานทบีมื่พระบลิดาไดด้
ประทานใหด้พระองคร์กระทนา พระองคร์ทรงประกาศเพลิมื่มเตลิมอบีกวสู่าถตุ้อยคทาของพระองคร์เปป็นถด้อยคนาทบีมื่พระเจด้าไดด้
ประทานใหด้พระองคร์ตรรัส (อสู่านยอหร์น 5:19-30) ดรังนรันี้นเปโตรจศึงเตนอนใจพวกยลิวเหลสู่านรันี้นในทบีมื่นบีนี้วสู่า พระเจด้าทรง
เปป็นผสด้กระทนาการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นโดยพระเยซส และจากนรันี้นเขาเสรลิมวสู่า “ดอังทมีที่ทง่านทราบอยทูง่แลตุ้ว”

การงานอรันทรงฤทธลิธิ์เหลสู่านรันี้นซศึมื่งพระเจด้าทรงกระทนามาตอัขึ้งแตง่ตตุ้น-ในการเนรมลิตสรด้างเชสู่นเดบียวกรับในการ
ไถสู่-พระองคร์ไดด้ทรงกระทนาโดยพระบสุตรทบีมื่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์:

“ในเรอิที่มแรกนอัขึ้นพระวาทะทรงเปป็นอยสสู่แลด้ว และพระวาทะทรงอยสสู่กรับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็น
พระเจด้า ในเรลิมื่มแรกนรันี้นพระองคร์นรันี้นทรงอยสสู่กรับพระเจด้า พระองคต์ทรงสรตุ้างสอิที่งทอัขึ้งปวงขขขึ้นมา และในบรรดาสอิที่งทมีที่เปป็น
มานอัขึ้น ไมง่มมีสอักสอิที่งเดมียวทมีที่ไดตุ้เปป็นมานอกเหนชอพระองคต” (ยอหร์น 1:1-3)

พระเยซสทรงเปป็น “พระฉายของพระเจด้า ผสด้ซศึมื่งไมสู่ประจรักษร์แกสู่ตา ทรงเปป็นบสุตรหรัวปปีเหนมอสรรพสลิมื่งทรันี้งปวง 
เพราะวง่าโดยพระองคต์สรรพสริชื่งไดตุ้ถทูกสรตุ้างขขขึ้น ทรันี้งในทด้องฟฟ้าและทบีมื่แผสู่นดลินโลก สลิมื่งซศึมื่งประจรักษร์แกสู่ตาและซศึมื่งไมสู่
ประจรักษร์แกสู่ตา ไมสู่วสู่าจะเปป็นผสด้ครองบรัลลรังกร์ หรมอเปป็นผสด้ครองอาณาจรักร หรมอเปป็นเทพผสด้ครอบครองอาณาจรักร 
หรมอเทพผสด้มบีอนานาจ สรรพสอิที่งทททั้งสริทั้นถทูกสรตุ้างขขขึ้นโดยพระองคต์และเพชชื่อพระองคต์ พระองคต์ทรงดทารงอยทูง่กท่อนสรรพ
สอิที่งทอัขึ้งปวง และสรรพสอิที่งทอัขึ้งปวงเปป็นระเบมียบอยทูง่โดยพระองคต” (คส. 1:15-17)

“ในโบราณกาลพระเจด้าไดด้ตรรัสดด้วยวลิธบีตสู่างๆมากมายแกสู่บรรพบสุรสุษทางพวกศาสดาพยากรณร์ แตสู่ในวรัน
สสุดทด้ายเหลสู่านบีนี้พระองคร์ไดด้ตรรัสแกสู่เราทรันี้งหลายทางพระบตตร ผทูตุ้ซขที่งพระองคต์ไดตุ้ทรงตอัขึ้งใหตุ้เปป็นผทูตุ้รอับสรรพสอิที่งทอัขึ้งปวง
เปป็นมรดก พระองคตไดด้ทรงสรด้างกทลปจทกรวาลโดยพระบนุตร” (ฮบ. 1:1,2)

ในคนาเทศนาของเปโตรในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นพวกยลิวไดด้เขด้าใจวสู่าพระเยซสทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของ
พวกเขา วสู่าพระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพมมื่อทนาใหด้คนาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นสนาเรก็จซศึมื่งถสกเขบียนโดยพวกศาสดาพยากรณร์สมรัย



ภาคพรันธสรัญญาเดลิมของพวกเขา และวสู่าทสุกสลิมื่งทบีมื่พระองคร์ทรงกระทนาและตรรัสพอิสทูจนต์แลตุ้ววสู่าพระองคร์ทรงเปป็นพระ
เมสสลิยาหร์ทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ของพวกเขา ในยอหร์น 15:24,25 พระเยซทูเองทรงประกาศวสู่า “ถด้า ณ ทสู่ามกลางพวก
เขา เรามลิไดด้กระทนาสลิมื่งซศึมื่งไมสู่มบีผสด้อมมื่นไดด้กระทนาเลย พวกเขากก็จะไมสู่มบีบาป แตสู่เดบีดี๋ยวนบีนี้เขากก็ไดด้เหก็นและเกลบียดชรังทรันี้งตรัว
เราและพระบลิดาของเรา แตสู่การนบีนี้เกลิดขศึนี้นเพมมื่อคนาทบีมื่เขบียนไวด้ในพระราชบรัญญรัตลิของพวกเขาจะสนาเรก็จ ซศึมื่งวสู่า ‘เขาไดตุ้
เกลมียดชอังเราโดยไรตุ้เหตต’”

การอรัศจรรยร์ตสู่างๆอรันอเนกอนรันตร์ของพระเยซสมบีความโดดเดสู่นเหลมอเกลินจนเปโตรขอรด้องพวกยลิวเหลสู่า
นรันี้นใหด้ระลขกถขงการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นและพลิจารณาวสู่าพระเจด้าเพมียงผทูตุ้เดมียวสามารถกระทนาสลิมื่งเหลสู่านรันี้นไดด้ ตสู่อหนด้า
พวกเขาพระองคร์ไดด้ทรงทนาใหด้คนตายเปป็นขศึนี้น ทรงเปปิดตาของคนตาบอด และทรงชนาระพวกคนโรคเรมนี้อนใหด้หาย
สะอาด-การอรัศจรรยร์ตสู่างๆแบบทบีมื่พวกเขาไมสู่เคยเหก็นมากสู่อน “ถศึงแมด้วสู่าพระองคร์ไดด้ทรงกระทนาการอรัศจรรยร์หลาย
ประการทบีเดบียวตสู่อหนด้าเขา เขาทอัขึ้งหลายกพ็ยอังไมง่เชนที่อในพระองคต์” (ยอหร์น 12:37) เปโตรขอรด้องพวกเขาใหด้
ตระหนรักและรรับสารภาพวสู่าพวกเขาไดด้ตรขงกางเขนพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา และดรังนรันี้นพวกเขาตด้องกลรับใจ
จากบาปอรันเลวรด้ายของพวกเขา

ขด้อ 23: “พระองคต์นมีขึ้ทรงถทูกมอบไวตุ้ตามทมีที่พระเจตุ้าไดตุ้ทรงดทารอิแนง่นอนลง่วงหนตุ้าไวตุ้กง่อน ทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้ใหตุ้
คนชอัที่วจอับพระองคต์ไปตรขงทมีที่กางเขนและประหารชมีวอิตเสมีย”

คนาตรงนบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “มอบไวตุ้” ถสกใชด้หลายครรันี้งเพมมื่อพสดถศึงคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ “ถสกยอมจนานน” ในมมอของพวก
ศรัตรส-และถด้าพระเจด้าไมสู่ทรงจนานนพระเยซสไวด้ในมมอของพวกศรัตรสของพระองคร์และอนสุญาตพวกเขาใหด้จรับพระองคร์
ไป พวกเขากก็ไมสู่มบีทางแตะตด้องพระองคร์ไดด้เลย! เมมมื่อปปีลาตกลสู่าวแกสู่พระเยซสวสู่า “ทสู่านไมสู่รสด้หรมอวสู่าเรามบีอนานาจทบีมื่จะ
ตรศึงทสู่านทบีมื่กางเขน และมบีอนานาจทบีมื่จะปลสู่อยทสู่านไดด้” พระเยซสตรรัสตอบวสู่า “ทง่านจะมมีอทานาจเหนนอเราไมง่ไดตุ้ 
นอกจากจะประทานจากเบชทั้องบนใหด้แกท่ทท่าน”” (ยอหร์น 19:10,11)

พระเยซสทรงถสกจนานน (ถสกมอบไวด้) แกสู่พวกศรัตรสของพระองคร์เพมมื่อทบีมื่จะถสกตรศึงกางเขนเพบียงเพราะวสู่ามรัน
ถสกกนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้าแลด้วโดยพระเจด้าวสู่ามรันควรเปป็นเชสู่นนรันี้นเพมมื่อทบีมื่พระองคร์จะชนาระหนบีนี้บาปนรันี้นไดด้ ในมาระโก 
10:33,34 พระเยซสทรงบอกเหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่า “ดสเถลิด เราทรันี้งหลายจะขศึนี้นไปยรังกรสุงเยรสซาเลก็ม และเขา
จะมอบบตตรมนตษยต์ไวตุ้กอับพวกปตโรหอิตใหญง่และพวกธรรมาจารยต์ และเขาเหลสู่านรันี้นจะปรรับโทษทสู่านถศึงตาย และจะ
มอบทสู่านไวด้กรับคนตสู่างชาตลิ คนตสู่างชาตลินรันี้นจะเยาะเยด้ยทสู่าน จะเฆบีมื่ยนตบีทสู่าน จะถสู่มนนี้นาลายรดทสู่าน และจะฆสู่าทสู่าน
เสบีย และวอันทมีที่สามทง่านจะเปป็นขขขึ้นมาใหมง่”

พวกปตโรหอิตใหญง่ไดด้มอบพระเยซสไวด้แกสู่ปปีลาต: “เขาจศึงมรัดพระองคร์พาไปมอบไวด้แกสู่ปอนทลิอรัสปปีลาตเจด้า
เมมอง” (มธ. 27:2) 

ปฟีลาตมอบพระองคร์ใหด้ถสกตรศึงกางเขน: “ทสู่านจศึงปลสู่อยบารรับบรัสใหด้เขา และเมมมื่อทสู่านไดด้โบยตบีพระเยซส
แลด้ว ทสู่านกก็มอบพระองคร์ใหด้ถสกตรศึงทบีมื่กางเขน” (มธ. 27:26) “แลด้วปปีลาตจศึงมอบพระองคร์ใหด้เขาพาไปตรศึงทบีมื่
กางเขน และเขาพาพระเยซสไป” (ยอหร์น 19:16)

ในลอักษณะนมีขึ้การสอิขึ้นพระชนมต์ของพระเยซทู (ซศึมื่งถสกกนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้าโดยพระเจด้ากสู่อนการวางรากฐาน
ของโลก) ถทูกททาใหตุ้สทาเรพ็จจรอิงแลตุ้ว บรัดนบีนี้เราสามารถเขด้าใจไดด้อยสู่างถสู่องแทด้ถศึงความหมายของยอหร์น 3:16: 



“เพราะวง่าพระเจตุ้าทรงรอักโลก จนไดด้ทรงประทานพระบตตรองคต์เดมียวของพระองคต์ทมีที่บอังเกอิดมา เพมมื่อผสด้ใดทบีมื่เชมมื่อใน
พระบสุตรนรันี้นจะไมสู่พลินาศ แตสู่มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์”

นอกจากนบีนี้ ใน 1 ยอหร์น 4:8-10 เราถสกบอกวสู่า “ผสด้ทบีมื่ไมสู่รรักกก็ไมสู่รสด้จรักพระเจด้า เพราะวง่าพระเจตุ้าทรงเปป็น
ความรอัก โดยขด้อนบีนี้ความรรักของพระเจด้าทบีมื่มบีตสู่อเราทรันี้งหลายกก็เปป็นทบีมื่ประจรักษร์แลด้ว เพราะวสู่าพระเจด้าทรงใชด้พระ
บนุตรองคตเดอียวของพระองคตทอีชื่บทงเกริดมาใหตุ้เสดพ็จเขตุ้ามาในโลก เพมมื่อเราทรันี้งหลายจะไดด้ดนารงชบีวลิตโดยพระบสุตรนรันี้น 
ในขด้อนบีนี้แหละเปป็นความรรัก มอิใชง่ทมีที่เรารอักพระเจด้า แตง่ทมีที่พระองคตทรงรอักเรา และทรงใชด้พระบนุตรของพระองคตใหตุ้
เปป็นผทูตุ้ลบลตุ้างพระอาชญาทมีที่ตกกอับเราทอัขึ้งหลาย เพราะบาปของเรา” 

เปโตรกลสู่าวชรัดเจนแกสู่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นวสู่าสลิมื่งทบีมื่พวกเขากระทนาตสู่อพระเยซส พวกเขาไดด้กระทนา “ตามทมีที่
พระเจตุ้าไดตุ้ทรงดทารอิแนง่นอนลง่วงหนตุ้าไวตุ้กง่อน” คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “แนง่นอน” มบีความหมายวสู่า “แนสู่ชรัด เดสู่นชรัด 
หรมอมบีขอบเขตชรัดเจน” แบบทบีมื่เราจะตบีเสด้นกนากรับขอบเขตของทบีมื่ดลินแปลงหนศึมื่ง คนาเดบียวกรันนบีนี้ถสกใชด้ในกลิจการ 
10:42 ทบีมื่มรันถสกแปลเปป็น “ตรันี้ง” ซศึมื่งบสู่งบอกถศึงจสุดประสงคร์ของพระเจด้าวสู่ามรันควรเปป็นเชสู่นนรันี้น คนานบีนี้ถสกใชด้อบีกครรันี้งใน
ลสกา 22:22 ทบีมื่พระเยซสตรรัสวสู่า “เพราะบสุตรมนสุษยร์จะเสดก็จไปเหมมอนไดด้ทรงดทารอิไวตุ้แตสู่กสู่อนแลด้ว ...” ซศึมื่ง
หมายความอยสู่างแนสู่นอนวสู่าพระเจด้าทรงประสงคร์ (หรมอตรันี้งพระทรัยไวด้) กสู่อนโลกนบีนี้ไดด้มบีขศึนี้นมา วสู่าพระเยซสควร
สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนรันี้น

การสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซสไมสู่ใชสู่เหตสุบรังเอลิญ ในเรอิที่มแรกนอัขึ้น กสู่อนรสุสู่งอรสุณแหสู่งการเนรมลิตสรด้าง พระเจด้า
ไดด้ทรงออกแบบและทรงทนาใหด้แผนการแหสู่งความรอดสมบสรณร์แบบแลด้ว และทรันี้งสามพระภาคแหสู่งตรบีเอกานสุภาพ
ทรงเหก็นพด้องตรงกรันวสู่าพระเยซสพระบสุตรจะทรงรรับโทษแทนมนสุษยชาตลิทบีมื่หลงหายและนสู่าสงสาร และในรสู่างกาย
อรันตมื่นาตด้อยพระองคร์จะทรงชนาระหนบีนี้บาปนรันี้น พระองคร์ทรงกระทนาเชสู่นนรันี้นจรลิงๆ-และถศึงแมด้วสู่าผมไมสู่สามารถเขด้าใจ
มรันหรมออธลิบายมรันไดด้ ผมกพ็เชนที่อมอันจรริงๆเพราะวสู่าพระวจนะของพระเจด้าประกาศมรัน!

ผมรสด้วสู่ามบีหลายคนทบีมื่จะกลสู่าววสู่าพวกยอิวเหลสู่านรันี้นฆสู่าพระเยซส บางคนจะกลสู่าววสู่าพวกโรมอันเหลสู่านรันี้นฆสู่า
พระองคร์ ยรังมบีคนอมมื่นๆอบีกทบีมื่จะประกาศวสู่าเราฆง่าพระองคต์ วสู่าบาปของเราไดด้ทนาใหด้พระองคร์ตด้องสลินี้นพระชนมร์ มรัน
เปป็นความจรลิงทบีมื่บาปเรบียกรด้องการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์-มรันเปป็นเหตสุจนาเปป็นของพระเจด้าทบีมื่คนหนศึมื่งตด้องตาย
หากคนบาปทรันี้งหลายจะตด้องไดด้รรับความรอดและเปป็นทบีมื่ยอมรรับไดด้ตสู่อพระเจด้า แตสู่สลิมื่งทบีมื่พระเจด้าทรงเรบียกรด้อง 
พระเจด้าเพบียงผสด้เดบียวทรงจรัดหาใหด้ไดด้ ดรังนรันี้นพระองคร์จศึงทรงจรัดหากายหนศึมื่งและทรงเขด้าครอบครองกายนรันี้นในพระ
ภาคของพระเยซสเจด้า “พระเจตุ้าผทูตุ้สถอิตในองคต์พระครอิสตต์ทรงใหด้โลกนบีนี้คมนดบีกรันกรับพระองคร์เอง” (2 คร. 5:19) ใชสู่
แลด้วครรับ พระเยซสทรงเปป็นพระเจด้าในเนมนี้อหนรัง

อยสู่างไรกก็ตาม ตามทบีมื่พระครัมภบีรร์วสู่าไวด้ ไมท่มอีมนนุษยตคนใดฆง่าพระเยซทู อลิสยาหร์ 53:4 ประกาศวสู่าพระเยโฮ
วาหร์พระเจด้าทรงเปป็นผสด้ทบีมื่ตบีลสกแกะนรันี้น พระเยซทูตรรัสวสู่า “ไมง่มมีผทูตุ้ใดชอิงชมีวอิตไปจากเราไดตุ้ แตง่เราสละชมีวอิตดตุ้วยใจสมอัคร
ของเราเอง เรามบีสลิทธลิทบีมื่จะสละชบีวลิตนรันี้น และมบีสลิทธลิทบีมื่จะรรับคมนอบีก พระบรัญชานบีนี้เราไดด้รรับมาจากพระบลิดาของเรา”
(ยอหร์น 10:18) พระเยซสทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์ดด้วยความเตก็มใจ โดยถสกพระเจด้าตบี พระองคร์ทรงเอาชบีวลิต
ของพระองคร์ใสสู่ในพระหรัตถร์ของพระองคร์เองและทรงคมนมรันใหด้แกสู่พระเจด้า: “พระเยซสทรงรด้องเสบียงดรังตรรัสวสู่า 



“พระบอิดาเจตุ้าขตุ้า ขตุ้าพระองคต์ฝากจอิตวอิญญาณของขตุ้าพระองคต์ไวตุ้ในพระหอัตถต์ของพระองคต์” ตรรัสอยสู่างนรันี้นแลด้ว จศึง
ทรงปลสู่อยพระวลิญญาณจลิตออกไป” (ลสกา 23:46)

ทสู่านทบีมื่รรัก พระเจตุ้าไมง่ไดตุ้ถทูกบอังคอับใหด้ตด้องยอมจนานนพระบสุตรของพระองคร์ใหด้มาตายบนกางเขนเพมมื่อเรา! 
พระคตณของพระเจด้าเปป็นสลิมื่งทบีมื่นนาความรอักของพระเจด้าลงมาสสสู่มนสุษยร์ พระเยซทูทรงเปป็นความรรักของพระเจด้าทบีมื่ถสก
หสู่อหสุด้มในเนมนี้อหนรัง (ฮบ. 2:9; 1 ยอหร์น 4:8-10) พระเจตุ้าไมสู่ไดด้เสดก็จไปจากมนสุษยร์ มนนุษยตตง่างหากทมีที่เปป็นผทูตุ้ทมีที่ไดตุ้ไป
จากพระเจด้า ดรังนรันี้นมนสุษยร์จศึงไมสู่มบีสลิทธลิธิ์อะไรทบีมื่จะอด้างไดด้ในพระเยซสเลย พระเจตุ้าเพมียงผทูตุ้เดมียวทรงมบีสลิทธลิธิ์ทบีมื่จะ
วางแผนวสู่าหนบีนี้บาปนรันี้นควรถสกชนาระเมมมื่อไรและอยสู่างไร พระเจตุ้าเพมียงผทูตุ้เดมียวทรงมบีสลิทธลิธิ์ทบีมื่จะกนาหนดวสู่าพระเยซสจะ
ทรงสลินี้นพระชนมร์เมมมื่อไรและอยสู่างไร ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ (และลอักษณะแหสู่งการ
สลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์) ถสกประกาศแลด้วโดยพวกศาสดาพยากรณร์ในภาคพรันธสรัญญาเดลิมกก็ใหด้ขด้อพลิสสจนร์ทบีมื่ไมสู่
อาจลบลด้างไดด้วสู่าการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ไดด้ถสกกนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้าและถสกชบีนี้ขาดแลด้วกสู่อนโลกนบีนี้ไดด้เรลิมื่มตด้น-มอิ
ฉะนอัขึ้น คทาพยากรณต์ตง่างๆในภาคพอันธสอัญญาเดอิมกพ็ไมง่อาจสทาเรพ็จจรอิงไดตุ้เลย!

คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “ดทารอิ” บสู่งบอกถศึง “ประกาศลิต เจตจนานง หรมอจสุดประสงคร์” มรันเปป็นประกาศอิตของ
พระเจด้า มรันเปป็นพระประสงคต์ของพระองคร์ มรันอยสสู่ในแผนการและจตดประสงคต์ของพระองคร์ทบีมื่จะจรัดหาการไถสู่ใหด้
แกสู่ชาวโลกทบีมื่หลงหาย มรันเปป็นประกาศลิตของพระเจด้า มรันเปป็นพระประสงคร์ของพระองคร์และจสุดประสงคร์ของ
พระองคร์ทบีมื่พระเยซสควรถสกมอบไวด้ในมมอของเหลสู่าคนชรัมื่ว และถสกตรศึงกางเขน

ในกลิจการ 4:28 เราอสู่านวสู่า “ใหด้กระทนาสลิมื่งสารพรัดตามทบีมื่พระหรัตถร์ และพระดการริของพระองคต์ไดตุ้กทาหนด
ตรันี้งแตสู่กสู่อนมาแลด้วใหด้เกลิดขศึนี้น”

ในเอเฟซรัส 1:11 เปาโลเขบียนวสู่า “และในพระองคร์นรันี้น (พระครลิสตร์) เราไดด้รรับมรดกทบีมื่ทรงดนารลิไวด้ตามพระ
ประสงคต์ของพระองคต์ ผทูตุ้ทรงกระททาทตกสอิที่งตามทอีชื่ไดด้ทรงตรริตรองไวด้สมกอับพระทอัยของพระองคต์”

ในฮบีบรส 6:17 เราอสู่านวสู่า “ฝฝ่ายพระเจด้าเมมมื่อพระองคร์ทรงหมายพระทรัยจะสนาแดงใหด้ผสด้ทบีมื่รรับคนาทรงสรัญญา
นรันี้นเปป็นมรดกรสด้ใหด้แนสู่ใจยลิมื่งขศึนี้นวสู่า พระดการริของพระองคตจะแปรปรวนไมง่ไดตุ้ พระองคร์จศึงไดด้ทรงใหด้คนาปฏลิญาณไวด้
ดด้วย”

แผนการของพระเจด้าในชบีวลิตและการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซสถสกยมนกรานโดยเปโตรในความพยายามทบีมื่
จะชรักจสงพวกยลิวเหลสู่านรันี้นใหด้เชมมื่อวสู่าพระเยซสไมง่ไดตุ้ถสกมอบไวด้ในมมอของพวกเขาเพราะความอสู่อนแอของพระองคร์ 
และพวกเขาไมสู่ไดด้จรับพระองคร์ไปเพราะพระองคร์ไมสู่สามารถทบีมื่จะปกปฟ้องพระองคร์เองไดด้ดด้วย ตรงกรันขด้าม พระองคร์
ทรงถสกมอบไวด้โดยจสุดประสงคร์ทบีมื่จงใจของพระเจด้า เมมมื่อพระเยซสทรงตนาหนลิเปโตรทบีมื่ชรักดาบของเขาและฟฝันหสของ
ผสด้รรับใชด้ของมหาปสุโรหลิตขาดเมมมื่อคนเหลสู่านรันี้นมาจรับกสุมพระองคร์ในสวนนรันี้น พระองคร์กก็ตรรัสแกสู่เปโตรวสู่า “ทสู่านคลิดวสู่า
เราจะอธลิษฐานขอพระบลิดาของเรา และในบอัดเดมีดี๋ยวนอัขึ้นพระองคต์จะทรงประทานทซูตสวรรคตแกท่เรากวท่าสริบสอง
กองไมง่ไดตุ้หรนอ แตสู่ถด้าเปป็นเชสู่นนรันี้นพระครัมภบีรร์ทบีมื่วสู่า จนาจะตด้องเปป็นอยสู่างนบีนี้ จะสนาเรก็จไดด้อยสู่างไร” (มธ. 26:53,54)

พวกยลิวเหลสู่านรันี้นตด้องเขด้าใจวสู่าพระเยซสทรงถสกมอบไวด้ในมมอของพวกเขาโดยพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ มรัน
เปป็นแผนการนลิรรันดรร์ของพระเจด้าทบีมื่พระบสุตรของพระองคร์ตด้องถสกตรศึงกางเขนเพมมื่อทบีมื่คนบาปทรันี้งหลาย (รวมถขงยลิว
เหลสู่านรันี้นดด้วย) จะไดด้รรับความรอดโดยการเชมมื่อในพระโลหลิตทบีมื่ไหลออกและพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์



เนมมื่องจากการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซสเปป็นไปตามพระประสงคต์ของพระเจตุ้า เนมมื่องจากมรันอยสสู่ในแผนการและการ
ออกแบบของพระเจด้าทมีที่จะจอัดหาความรอดใหตุ้ การสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์จศึงไมสู่ขรัดแยด้งกรับคนากลสู่าวอด้างของ
พระองคร์ในการเปป็นพระเมสสลิยาหร์เลย

คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “การทรงทราบลง่วงหนตุ้า” บสู่งบอกถศึง “การเหก็นเหตสุการณร์หนศึมื่งลสู่วงหนด้าซศึมื่งยรังไมสู่ไดด้
เกลิดขศึนี้นจรลิง” ดรังนรันี้นเปโตรจศึงประกาศในทบีมื่นบีนี้ถศึงความทรงสรัพพรัญญสของพระเจด้าและของพระเยซส “การทรงทราบ
ลง่วงหนตุ้า” ตามทบีมื่ถสกใชด้ในทบีมื่นบีนี้บสู่งบอกวสู่าพระเจด้าไดด้ทรงกระทนาสลิมื่งทบีมื่พระองคร์ทรงกระทนาเพราะพระองคร์ทรงเหก็น
ลสู่วงหนด้าวสู่าสลิมื่งใดจะดบีทบีมื่สสุดสนาหรรับมนสุษยชาตลิ พระองคร์ทรงเหก็นลสู่วงหนด้าถศึงเวลา สถานทบีมื่ และลรักษณะทบีมื่ดบีทบีมื่สสุด
ของการทนาสลิมื่งทบีมื่ตด้องถสกกระทนาหากพระองคร์จะทรงเปป็นผสด้ชอบธรรมและยรังทนาใหด้คนชรัมื่วเปป็นคนชอบธรรม:

“แตสู่บรัดนบีนี้ไดด้ปรากฏแลด้ววสู่าความชอบธรรมของพระเจด้านรันี้นปรากฏนอกเหนมอพระราชบรัญญรัตลิ ซศึมื่งพระ
ราชบรัญญรัตลิกรับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยสสู่ คมอความชอบธรรมของพระเจด้าซศึมื่งทรงประทานโดยความเชมมื่อ
ในพระเยซสครลิสตร์สนาหรรับทสุกคนและแกสู่ทสุกคนทบีมื่เชมมื่อ เพราะวสู่าคนทรันี้งหลายไมสู่ตสู่างกรัน เหตสุวสู่าทสุกคนทนาบาป และ
เสมมื่อมจากสงสู่าราศบีของพระเจด้า แตสู่พระเจด้าทรงพระกรสุณาใหด้เราเปป็นผสด้ชอบธรรม โดยไมสู่คลิดมสลคสู่า โดยทบีมื่พระเยซส
ครลิสตร์ทรงไถสู่เราใหด้พด้นบาปแลด้ว พระเจด้าไดด้ทรงตรันี้งพระเยซสไวด้ใหด้เปป็นทบีมื่ลบลด้างพระอาชญา โดยความเชมมื่อในพระ
โลหลิตของพระองคร์ เพมมื่อสนาแดงใหด้เหก็นความชอบธรรมของพระองคร์ในการทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงอดกลรันี้นพระทรัย และ
ทรงยกบาปทบีมื่ไดด้ทนาไปแลด้วนรันี้น และเพมมื่อจะสนาแดงความชอบธรรมของพระองคร์ในปฝัจจสุบรันนบีนี้วสู่าพระองคร์ทรงเปป็นผสด้
ชอบธรรม และทรงโปรดใหด้ผสด้ทบีมื่เชมมื่อในพระเยซสเปป็นผสด้ชอบธรรมดด้วย

“เมมมื่อเปป็นเชสู่นนรันี้นแลด้วเราจะเอาอะไรมาอวด กก็หมดหนทาง จะอด้างหลรักอะไรวสู่าหมดหนทาง อด้างหลรัก
การประพฤตลิหรมอ ไมสู่ใชสู่ แตง่ตตุ้องอตุ้างหลอักของความเชนที่อ เหตนุฉะนททั้นเราทททั้งหลายสรนุปไดด้วท่า คนหนขชื่งคนใดจะเปป็น
คนชอบธรรมไดด้กก็โดยอาศทยความเชชชื่อนอกเหนชอการประพฤตริตามพระราชบทญญทตริ” (รม. 3:21-28)

เนมมื่องจากพระเจด้าทรงสรัพพรัญญส พระองคร์จศึงทรงทราบวสู่าการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซส-ซศึมื่งนสู่ากลรัวอยสู่างทบีมื่
มรันเปป็น-จะปรากฏวสู่าเปป็นพรใหญสู่ยลิมื่งทบีมื่สสุดทบีมื่จะมาถศึงมนสุษยร์ไดด้ ดรังนรันี้นไมสู่วสู่ามนสุษยร์จะททาสลิมื่งใดหรมอไมง่ททาสลิมื่งใด พระ
ดทารอินอิรอันดรต์ของพระเจตุ้ากพ็จะตอัขึ้งมอัที่นคง พระเจด้าจะทรงทนาใหด้แผนการและพระประสงคร์ของพระองคร์สนาเรก็จเพมมื่อ
ความรอดของทสุกคนทบีมื่จะมาหาพระองคร์โดยและผสู่านทางพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเยซสครลิสตร์เจด้า ในอลิส
ยาหร์ 46:8-13 พระองคร์ทรงประกาศวสู่า:

“จนาขด้อนบีนี้ไวด้และจงเปป็นลสกผสด้ชายแทด้ โอ เจด้าผสด้ละเมลิดทรันี้งหลาย จงนศึกไวด้ในใจ จงจนาสลิมื่งลสู่วงแลด้วในสมรัยกสู่อน
ไวด้ เพราะเราเปป็นพระเจตุ้า และไมง่มมีอนที่นใดอมีก เราเปป็นพระเจตุ้า และไมง่มมีอนที่นใดเหมนอนเรา ผทูตุ้แจตุ้งตอนจบใหตุ้ทราบ
ตอัขึ้งแตง่เรอิที่มตตุ้น และแจตุ้งถขงสอิที่งทมีที่ยอังไมง่ไดตุ้ททาเลยใหตุ้ทราบตอัขึ้งแตง่กาลโบราณ กลง่าววง่า ‘แผนงานของเราจะยทชื่งยชน 
และเราจะกระททาใหตุ้ความประสงคต์ของเราสทาเรพ็จทอัขึ้งสอิขึ้น’ เรบียกเหยบีมื่ยวมาจากตะวรันออก คมอเรบียกชายทบีมื่ทนาตาม
แผนงานของเราจากเมมองไกล เออ เราพสดแลด้ว และเราจะใหด้เปป็นไป เรามตง่งแลตุ้ว และเราจะกระททาดตุ้วย เจด้าผสด้
จลิตใจดมนี้อดศึง เจด้าผสด้หสู่างไกลจากความชอบธรรม จงฟฝังเราซลิเราจะนนาความชอบธรรมของเรามาใกลด้ มรันจะไมสู่ไกล
เลย และความรอดของเราจะไมสู่รอชด้า เราจะใสสู่ความรอดทบีมื่ศลิโยนเพมมื่ออลิสราเอล สงสู่าราศบีของเรา”



ถศึงแมด้วสู่าพระเยซสทรง “ถสกมอบไวด้ตามทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงดนารลิแนสู่นอนลสู่วงหนด้าไวด้กสู่อน” เปโตรกก็ประกาศ
แกสู่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นวสู่า “ทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้ใหตุ้คนชอัที่วจอับพระองคต์ไปตรขงทมีที่กางเขนและประหารชมีวอิตเสมีย” อาจเปป็นไดด้
วสู่าในทสู่ามกลางคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เปโตรกนาลรังพสดดด้วยมบีบางคนทบีมื่ไดด้อยสสู่ดด้วยตอนทบีมื่พระเยซสทรงถสกจรับกสุมและถสกนนาตรัว
ไปเสบียเพมมื่อทบีมื่จะถสกไตสู่สวน-อาจเปป็นไดด้วสู่าบางคนในคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ฟฝังเปโตรอยสสู่ไดด้รด้องออกมาดด้วยซนี้นาวสู่า “ตรศึงเขา
เสบียทบีมื่กางเขน! ตรศึงเขาเสบียทบีมื่กางเขน!”

เปโตรไมสู่ไดด้พสดแบบเหมารวมในทบีมื่นบีนี้ และไมสู่ไดด้กลสู่าวหาแบบเหมารวมดด้วย เขานนาขด้อกลสู่าวหานบีนี้มา
ปรรักปรนาพวกยลิวเหลสู่านรันี้นโดยตรงและอยง่างเฉพาะเจาะจง โดยประกาศวสู่าดด้วยมมอชรัมื่วพวกเขาไดด้จรับพระเยซสและ
นนาพระองคร์ไปเสบียเพมมื่อทบีมื่จะตรศึงกางเขน การเทศนาทบีมื่ชรัดเจนนบีนี้เปป็นอยสู่างทบีมื่มรันควรจะเปป็นกรับนรักเทศนร์ทรันี้งหลายวอัน
นมีขึ้ เราตด้องไมสู่จรัดการแบบเหมารวม เราตด้องเทศนาไปทบีมื่ผทูตุ้คน ไปทบีมื่คนๆนอัขึ้น เพราะความรอดเปป็นเรนที่องสง่วนบตคคล 
เราแตสู่ละคนมบีความผลิดในเรมมื่องบาป และเราตด้องถสกจรัดการเปป็นรายบสุคคล

ในภาษากรบีก “มนอชอัที่ว” อสู่านวสู่า “ผสู่านทางหรมอโดยมมอของคนชรัมื่ว คนนอกกฎหมาย” พวกยลิวเหลสู่านรันี้นไมสู่
ไดด้ตรศึงพระเยซสทบีมื่กางเขนนรันี้นดด้วยมมอของพวกเขาเอง แตสู่พวกเขาเรมียกรตุ้องการสอิขึ้นพระชนมต์ของพระองคต์และพวก
ทหารโรมรันกก็ทนาตามขด้อเรบียกรด้องของพวกเขา พวกยลิวเหลสู่านรันี้นไมสู่ไดด้มบีสอิทธอิอทานาจทบีมื่จะประหารชบีวลิตผสด้ใด และถด้า
พวกเขาสามารถประหารชบีวลิตใครไดด้ มรันกก็คงเปป็นโดยการเอาหลินขวด้างใหด้ตาย การประหารชบีวลิตโดยการตรศึง
กางเขนเปป็นวลิธบีแบบชาวโรมรันอยสู่างชรัดเจน แตสู่ถศึงแมด้วสู่าทหารโรมรันเหลสู่านรันี้นเปป็นผสด้ทบีมื่ตรศึงพระเยซสทบีมื่กางเขนจรลิงๆ 
พวกเขากก็ทนาเชสู่นนรันี้นเพราะวสู่าพวกยลิวเรบียกรด้อง คนทบีมื่กระทนาสลิมื่งหนศึมื่งโดยใชด้อบีกคนหนศึมื่งเปป็นเครมมื่องมมอกก็ตตุ้องรอับผอิด
ชอบสนาหรรับการกระทนานรันี้นๆ พวกยลิวเหลสู่านรันี้นวางแผนฆสู่าพระเยซส พวกเขาเรบียกรด้องการกระทนานรันี้น-แมด้ผสด้วสู่า
ราชการโรมจะทรักทด้วงกก็ตาม ดรังนรันี้นพวกเขาจขงมมีความผอิดในเรนที่องความมรณาของพระองคต์

เปโตรกลสู่าวหาพวกเขาวสู่ามบีความผลิดในอาชญากรรมนบีนี้โดยตรง-และกก็ถสกตด้องแลด้วดด้วย ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่า
พวกเขาไมสู่ไดด้เปป็นผสด้ตรศึงพระเยซสทบีมื่กางเขนนรันี้นจรลิงๆไมสู่ไดด้ทนาใหด้ความผลิดของพวกเขาลดนด้อยลงเลย

ในขด้อพระคนาทบีมื่เฉพาะเจาะจงนบีนี้ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ประทานภาพประกอบทบีมื่เดสู่นชรัดของหลรักคนาสอนทบีมื่
วสู่าการทรงทราบลสู่วงหนด้าของพระเจด้าไมสู่ไดด้แทรกแซงกรับเจตจนานงเสรบีของมนสุษยร์ทบีมื่ตายไดด้เลย การตรศึงพระเยซสทบีมื่
กางเขนไดด้ถสกกนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้าแลด้วโดยพระเจด้า-ไมสู่มบีสลิมื่งใดในพระวจนะของพระเจด้าชรัดเจนกวสู่าความจรลิงนบีนี้แลด้ว 
แตสู่พระวจนะกก็ประกาศอยสู่างชรัดเจนเชง่นกอันวสู่าพวกยลิวเหลสู่านรันี้นดด้วย “มมอชรัมื่ว” ไดตุ้จอับพระองคต์และตรขงพระองคต์ทมีที่
กางเขน เพราะแผนการอรันเปปีปี่ยมพระคสุณและจสุดประสงคร์ของพระเจด้าพระบลิดานลิรรันดรร์ พระองคร์จศึงทรงกนาหนด
ไวด้แลด้วในพระดนารลิของพระองคร์เองวสู่าพระบสุตรทบีมื่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์จะตด้องเสดก็จเขด้ามาในโลกนบีนี้โดย
ประสสตลิจากหญลิงพรหมจารบีคนหนศึมื่ง เพมมื่อทบีมื่พระองคร์จะตด้องครอบครองกายทบีมื่ตมื่นาตด้อย และในกายนรันี้นพระองคร์ตด้อง
สลินี้นพระชนมร์ ณ เวลาทบีมื่กนาหนด ในลรักษณะทบีมื่กนาหนด

การตรศึงพระเยซสทบีมื่กางเขนไดด้ถสกกนาหนดไวด้แลด้วโดยพระเจด้าอยสู่างแนสู่นอนพอๆกรับทบีมื่สภาพการณร์แวดลด้อม
เหลสู่านรันี้นในการประสสตลิของพระองคร์และชบีวลิตของพระองคร์ถสกกนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้า และสภาพการณต์แวดลตุ้อมทนุก
อยท่างทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับการประสสตลิ ชบีวลิต การรรับใชด้ การสลินี้นพระชนมร์ การถสกฝฝัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของ
พระองคร์ถสกพยากรณร์ไวด้แลด้วโดยพวกศาสดาพยากรณร์ในพระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิม แตสู่ทรันี้งๆทบีมื่พระเจด้าทรงมบี



แผนการทบีมื่กนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้าแลด้วเชสู่นนรันี้น พวกยอิวเหลง่านอัขึ้นกพ็ททาสอิที่งทมีที่พวกเขาเลชอกทมีที่จะกระททา ไมสู่มบีความไมสู่ลง
รอยกรันระหวสู่างประกาศลิตตสู่างๆของพระเจด้ากรับเจตจนานงเสรบีของมนสุษยร์เลย พระเจด้าไมสู่เคยบรังครับมนสุษยร์ใหด้
กระทนาสลิมื่งทบีมื่ขรัดกรับเจตจนานงเสรบีของเขาเอง เพราะหากเปป็นเชสู่นนรันี้นกก็คงไมสู่มบีสลิมื่งทบีมื่เรบียกวสู่าเจตจทานงเสรมีของมนตษยต์
เลย

การตรศึงพระเยซสทบีมื่กางเขนเปป็นอาชญากรรมทบีมื่เลวรด้ายทบีมื่สสุดเทสู่าทบีมื่เคยถสกกระทนา และกระนรันี้นมรันกก็นนา
พระพรยลิมื่งใหญสู่ทบีมื่สสุดมาสสสู่ผสด้คนจนานวนมากทบีมื่สสุด มากกวสู่าสลิมื่งใดทบีมื่เคยเกลิดขศึนี้นหรมอทบีมื่จะเกลิดขศึนี้น จสุดประสงคร์ของ
พระเจด้าในการอนสุญาตใหด้มมอชรัมื่วแตะตด้องพระเยซส นนาพระองคร์ไปเสบียทบีมื่กลโกธาและตรศึงพระองคร์ทบีมื่กางเขน ไมสู่ไดด้
ทนาลายลอักษณะเฉพาะตอัวของอาชญากรรมนรันี้นหรมอปลดเปลมนี้องคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่กสู่ออาชญากรรมนรันี้นจากความผลิด
เลย จสุดประสงคร์ของพระเจด้าไมสู่เปลบีมื่ยนแปลงลรักษณะเฉพาะตรัวของสลิมื่งทบีมื่คนทรันี้งหลายกระทนา การกนาหนดไวด้ลสู่วง
หนด้าของพระเจด้าเรมมื่องการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซสจะไมสู่ลดทอนความรรับผลิดชอบของมนสุษยร์เรมมื่องการกระทนา
ตสู่างๆของเขาเอง และถด้าการกระทนาเหลสู่านรันี้นสมควรถสกลงโทษ คตณกพ็เชนที่อใจไดตุ้เลยวง่าพระเจตุ้าจะทรงตวงการ
ลงโทษนอัขึ้นออกใหตุ้ ณ เวลาทมีที่กทาหนด!

สลิมื่งทบีมื่เราพลิจารณาอยสสู่ตรงนบีนี้ตรงกรับขตุ้ออตุ้างทสุกอยสู่างของคนบาปทสุกคนตลอดทตกยตคสมอัย ไมล่มทผทูช้ใดจะพด้นผลิด
ไดด้จากความผลิดในการอด้างวสู่าตน “ไมสู่มบีความผลิดเพราะวสู่าพระเจด้าทรงมบีอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดสสงสสุด” และเพราะวสู่า
พระดนารลิทบีมื่กนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้าแลด้วของพระองคร์ตด้องถสกทนาใหด้สนาเรก็จ คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่จะยกขด้ออด้างตสู่างๆในวรันแหสู่ง
การพลิพากษาจะพบวสู่าขด้ออด้างเหลสู่านรันี้นไมสู่มบีประโยชนร์อรันใดเลย เหมมอนกรับทบีมื่ขด้ออด้างของอาดรัมไมสู่มบีประโยชนร์เลย
ในสวนเอเดนเมมมื่อเขากลสู่าวแกสู่พระเจด้าวสู่า “หญลิงซศึมื่งพระองคร์ทรงประทานใหด้อยสสู่กรับขด้าพระองคร์นรันี้น นางไดด้สสู่งผล
จากตด้นไมด้ ขด้าพระองคร์จศึงรรับประทาน” (ปฐก. 3:12) พระเจด้าทรงปฏลิเสธขด้ออด้างของอาดรัม-และนบีมื่จะเปป็นจรลิงเชสู่น
กรันกรับทตกคนทบีมื่จะยกขด้ออด้างตสู่างๆทบีมื่การพลิพากษานรันี้น

พระเจด้าทรงรรักโลกจนพระองคร์ไดด้ประทานพระบสุตรทบีมื่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์เพนที่อชทาระหนมีขึ้
บาปนอัขึ้นสนาหรรับคนทรันี้งโลก และเนมมื่องจากความชอบธรรมและความบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจด้าถสกตอบสนองแลด้วในชบีวลิต
การรรับใชด้ การสลินี้นพระชนมร์ การถสกฝฝัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระบสุตรของพระองคร์ มนตษยต์จขงไมท่มอีขตุ้ออตุ้าง
ใดๆเลยตง่อพระพอักตรต์พระเจตุ้า:

“เหตนุฉะนททั้น โอ มนนุษยตเออ๋ย ไมท่วท่าทท่านจะเปป็นใคร เมชชื่อทท่านกลท่าวโทษผซูด้อชชื่นนททั้น ทง่านไมง่มมีขตุ้อแกตุ้ตอัวเลย 
เพราะเมนที่อทง่านกลง่าวโทษผทูตุ้อนที่น ทง่านกพ็ไดตุ้กลง่าวโทษตอัวเองดตุ้วย เพราะวง่าทง่านทมีที่กลง่าวโทษเขากพ็ยอังประพฤตอิอยทูง่
อยง่างเดมียวกอับเขา...เพราะวท่าพระเจด้าไมท่ไดด้ทรงเหก็นแกท่หนด้าผซูด้ใดเลย” (รม. 2:1,11)

ในอบีกบทหนศึมื่งของจดหมายของเขาทบีมื่สสู่งถศึงชาวโรมรันเหลสู่านรันี้น เปาโลประกาศอยสู่างชรัดแจด้งวสู่าความ
เมตตาของพระเจด้าอยสสู่ใตด้พระประสงคร์อรันเปป็นอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์:

“ถด้าเชสู่นนรันี้นเราจะวสู่าอยสู่างไร พระเจด้าไมสู่ทรงยสุตลิธรรมหรมอ ขอพระเจด้าอยสู่ายอมใหด้เปป็นเชสู่นนรันี้นเลย เพราะ
พระองคร์ตรรัสกรับโมเสสวสู่า ‘เราประสงคต์จะกรตณาผทูตุ้ใด เรากพ็จะกรตณาผทูตุ้นอัขึ้น และเราประสงคต์จะเมตตาผทูตุ้ใด เรากพ็จะ
เมตตาผทูตุ้นอัขึ้น’ เพราะฉะนรันี้นจศึงไมสู่ขศึนี้นแกสู่ความตรันี้งใจหรมอการตะเกบียกตะกายของเขา แตสู่ขศึนี้นอยสสู่กรับพระเจด้าผสด้ทรง



สนาแดงพระกรสุณา เพราะมบีขด้อพระครัมภบีรร์ทบีมื่กลสู่าวแกสู่ฟาโรหร์วสู่า ‘เพราะเหตตนมีขึ้เองเราใหตุ้เจตุ้ามมีตทาแหนง่งสทูง กพ็เพนที่อจะ
แสดงฤทธานตภาพของเราโดยเจตุ้าและเพนที่อใหตุ้นามของเราถทูกประกาศออกไปทอัที่วโลก’

“เหตสุฉะนรันี้นพระองคร์จะทรงพระกรสุณาแกสู่ผสด้ใด กก็จะทรงพระกรสุณาผสด้นรันี้น และพระองคร์จะทรงใหด้ผสด้ใดมบี
ใจแขก็งกระดด้าง กก็จะทรงใหด้ผสด้นรันี้นมบีใจแขก็งกระดด้าง แลด้วทสู่านกก็จะกลสู่าวแกสู่ขด้าพเจด้าวสู่า “ถด้าเชสู่นนรันี้น ทนาไมพระองคร์จศึง
ยรังทรงตลิเตบียน เพราะวสู่าผสด้ใดจะขรัดขมนพระทรัยของพระองคร์ไดด้” โอ มนสุษยร์เออ๋ย ดสกสู่อน ทสู่านคมอผสด้ใดเลสู่าซศึมื่งทสู่านจะ
โตด้ตอบกรับพระเจด้าไดด้ สลิมื่งซศึมื่งถสกทนาขศึนี้นแลด้วนรันี้นจะกลรับวสู่าแกสู่ผสด้ทนาไดด้หรมอวสู่า “ทสู่านไดด้กระทนาขด้าพเจด้าอยสู่างนบีนี้ทนาไม” 
สสู่วนชสู่างปฝัฟื้นหมด้อ ไมสู่มบีสลิทธลิธิ์ทบีมื่จะเอาดลินกด้อนเดบียวกรันมาปฝัฟื้นเปป็นภาชนะอรันมบีเกบียรตลิอรันหนศึมื่ง และภาชนะอรันไมสู่มบี
เกบียรตลิอรันหนศึมื่งหรมอ

“แลด้วถด้าโดยทรงประสงคร์จะสนาแดงการลงพระอาชญา และทรงใหด้ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ปรากฏ 
พระเจด้าไดด้ทรงอดกลรันี้นพระทรัยไวด้ชด้านานตสู่อผสด้เหลสู่านรันี้น ทบีมื่เปป็นภาชนะอรันสมควรแกสู่พระอาชญา ซศึมื่งเตรบียมไวด้
สนาหรรับความพลินาศ เพมมื่อจะไดด้ทรงสนาแดงสงสู่าราศบีอรันอสุดมของพระองคร์แกสู่บรรดาผสด้ทบีมื่เปป็นภาชนะแหสู่งพระเมตตา 
ซศึมื่งพระองคร์ไดด้ทรงจรัดเตรบียมไวด้กสู่อนใหด้สมกรับสงสู่าราศบี คมอเราทรันี้งหลายทบีมื่พระองคร์ไดด้ทรงเรบียกมาแลด้ว มลิใชสู่จากยลิว
พวกเดบียว แตสู่จากพวกตสู่างชาตลิดด้วย” (รม. 9:14-24)

ขด้อ 24: “พระเจตุ้าไดตุ้ทรงบอันดาลใหตุ้พระองคต์คนนพระชนมต์ ดตุ้วยทรงกทาจอัดความเจพ็บปวดแหง่งความตาย
เสมีย เพราะวง่าความตายจะครอบงทาพระองคต์ไวตุ้ไมง่ไดตุ้” 

คราวนบีนี้เปโตรใหด้ประเดก็นหลรักในคนาเทศนาของเขา ทสุกคนในกรสุงเยรสซาเลก็ม แควด้นยสเดบีย และตลอดทรัมื่ว
สสู่วนนรันี้นของโลกทราบถศึงความมรณาอรันนสู่ากลรัวทบีมื่พระเยซสไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนรันี้น แตสู่ในทบีมื่นบีนี้เปโตร
ประกาศวสู่าพระเจตุ้าทรงททาใหตุ้พระองคต์เปป็นขขขึ้นจากพวกคนตายแลด้ว อรันเปป็นการใชด้การฟฟฟื้นขศึนี้นจากตายเปป็นขตุ้อ
พอิสทูจนต์ของพระเจตุ้าวสู่าพระเยซสทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ พระเจด้าแทด้จรลิงในเนมนี้อหนรัง ศาสดาพยากรณร์ผสด้นรันี้นทบีมื่พระ
ครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิมสรัญญาไวด้วสู่าจะเสดก็จมา

พระเจด้าพระบลิดานลิรรันดรร์ “ทรงกทาจอัดความเจพ็บปวดแหง่งความตายเสมีย” และทรงนนาพระเยซสกลรับคมนมา
จากแดนคนตาย คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “ทรงกนาจรัด” หมายความวสู่า “ปลดปลสู่อยเปป็นอลิสระหรมอทนาใหด้เปป็นไท” คนา
เดบียวกรันนบีนี้ถสกใชด้ในลสกา 13:16 และใน 1 โครลินธร์ 7:27

คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “ความเจพ็บปวด” บสู่งบอกถศึงความทสุกขร์ทรมานสสุดขบีด  ความเจก็บปวดรวดรด้าวแบบ
แสนสาหรัส คนาเดบียวกรันนบีนี้ในภาษาฮบีบรสหมายถศึง “ความเจก็บปวดรวดรด้าวสสุดขบีดภายใตด้เครมมื่องพรันธนาการหรมอเชมอก
ทบีมื่รรัดเหยมมื่อจนแนสู่น โดยมรัดแขนขาไวด้ ซศึมื่งทนาใหด้เกลิดความเจก็บปวดอรันยากจะทานทน” ความมรณาของพระเยซสถสก
เปป็นตรัวแทนภายใตด้ความเจก็บปวดชนลิดนบีนี้ แนวคลิดนบีนี้ในทรันี้งภาษากรบีกและภาษาฮบีบรสทนาใหด้เหก็นภาพของชายคนหนศึมื่ง
ทบีมื่ถทูกมอัดไวตุ้แนง่นดด้วยเชมอกหลายเสด้น ถสกเครมมื่องพรันธนาการมรัดไวด้ตรันี้งแตสู่หรัวจรดเทด้า ซศึมื่งทนาใหด้เขาไมสู่อาจหนบีพด้นความ
ตายอรันนสู่ากลรัวไปไดด้เลย นบีมื่คมอภาพทบีมื่แทด้จรลิงของการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซส พระองคร์ทรงทนทสุกขร์ความเจก็บ
ปวดรวดรด้าวอรันนสู่ากลรัวมากทบีมื่สสุดเทสู่าทบีมื่ผสด้ใดเคยทนทสุกขร์ หรมอทมีที่จะตตุ้องทนทตกขต์ พระเยซสทรงเปป็นพระเจตุ้า แตสู่
พระองคร์ทรงเปป็นมนสุษยร์เชสู่นกรัน โดยถสกทนาใหด้เปป็นเหมมอนอยสู่างพวกพบีมื่นด้องของพระองคร์ในทสุกประการ กระนรันี้น
หากหนบีนี้บาปนรันี้นจะตด้องถสกชนาระ มรันกก็เปป็นไปไมสู่ไดด้ทบีมื่พระองคร์จะหนมีพตุ้นความตายอรันนสู่ากลรัวนบีนี้ นบีมื่คมอจสุดประสงคร์



ของพระองคร์ในการเสดก็จเขด้ามาในโลก ตรันี้งแตสู่วรัยทารกจนวรัยผสด้ใหญสู่พระองคร์ทรงขยรับเขด้าใกลด้กางเขนนรันี้นมากขศึนี้น
เรมมื่อยๆ

ความทสุกขร์ทรมานของพระเยซสครลิสตร์เจด้าไดด้เกลิดขศึนี้นกสู่อนพระองคร์ตรรัสวสู่า “สนาเรก็จแลด้ว” และฝากวลิญญาณ
ของพระองคร์ไวด้กรับพระเจด้า พระองคร์ไมสู่ไดด้ทนทสุกขร์ทรมานหลอังจากสลินี้นพระชนมร์ แดนคนตายกรักตรัวพระองคร์ไวด้ไมสู่
ไดด้ พระเจด้าทรงปลดพรันธนาการ (หรมอเชมอก) เหลสู่านรันี้นซศึมื่งรรันี้งพระองคร์ไวด้ และทรงชสู่วยพระองคร์ใหด้พด้นจากความ
มรณา “เพราะวง่าความตายจะครอบงทาพระองคต์ไวตุ้ไมง่ไดตุ้” เนมมื่องจากพระเยซสทรงเปป็นพระเจด้าในเนมนี้อหนรัง มรันจศึง
เปป็นไปไมสู่ไดด้ทบีมื่พระองคร์จะอยสสู่ตสู่อไปในแดนตาย เพราะสภาพการณร์แวดลด้อมเหลสู่านรันี้นซศึมื่งถสกกนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้า
กสู่อนการวางรากฐานของโลก (สภาพการณร์แวดลด้อมตสู่างๆทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับความมรณาของพระองคร์) ถด้าพระเยซส
ทรงอยสสู่ในแดนคนตายตสู่อไป คทาพยากรณต์ตง่างๆทมีที่เกมีที่ยวขตุ้องกอับการฟฟฟื้นคนนพระชนมต์ของพระองคต์กก็คงไมสู่สนาเรก็จจรลิง-
และมรันเปป็นแบบนรันี้นไมสู่ไดด้ พระคอัมภมีรต์จะไมง่สทาเรพ็จจรอิงกพ็หามอิไดตุ้ เปป็นไปไมสู่ไดด้ทบีมื่พระเจด้าจะตรรัสมสุสา (ฮบ. 6:18; ทต.
1:2)

พระเยซสตรรัสไวด้อยสู่างชรัดเจนวสู่าไมสู่มบีผสด้ใดเอาชบีวลิตของพระองคร์ไปไดด้ แตสู่วสู่าพระองคร์ทรงมบีอนานาจทบีมื่จะสละ
วางชบีวลิตนรันี้น และพระองคร์ทรงมบีอนานาจทบีมื่จะเอามรันกลรับคมนมาอบีก (ยอหร์น 10:18) พระองคร์ทรงเปป็น “เจด้าชบีวลิต”
(กลิจการ 3:15) และ “เพราะวสู่าพระบลิดาทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉรันใด พระองคร์กก็ไดด้ทรงประทานใหด้พระบสุตรมบี
ชบีวลิตในพระองคร์ฉรันนรันี้น” (ยอหร์น 5:26) พระเยซสไดด้เสดก็จเขด้ามาในโลกเพมมื่อทบีมื่ “โดยพระคสุณของพระเจด้า พระองคร์
จะไดด้ทรงชลิมความตายเพมมื่อมนสุษยร์ทสุกคน” (ฮบ. 2:9) พระองคร์ไดด้เสดก็จมา “เพมมื่อโดยความตายพระองคร์จะไดด้ทรง
ทนาลายผสด้นรันี้นทบีมื่มบีอนานาจแหสู่งความตาย คมอพญามาร” (ฮบ. 2:14)

เนมมื่องจากพระเยซสไดด้เสดก็จมาเพมมื่อพลิชลิตความตาย นรก และหลสุมศพ และเนมมื่องจากพระองคร์ทรงเปป็น
พระเจด้าแทด้จรลิงในเนมนี้อหนรัง มรันจศึงเปป็นไปไมสู่ไดด้ทบีมื่พระองคร์จะพสู่ายแพด้ ความตายไมสู่อาจฉสุดรรันี้งพระองคร์ไวด้ไดด้ ใน
วลิวรณร์ 1:18 พระองคร์ทรงประกาศวสู่า “และเปป็นผทูตุ้ทมีที่ดทารงชมีวอิตอยทูง่ เราไดตุ้ตายแลตุ้ว แตง่ ดทูเถอิด เรากพ็ยอังดทารงชมีวอิตอยทูง่
ตลอดไปเปป็นนอิตยต์ เอเมน และเราถชอลซูกกนุญแจแหท่งนรกและแหท่งความตาย”

ดาวกิดไดช้พยากรณม์เกทที่ยวกอับความเปป็นกษอัตรกิยม์ของพระเมสสกิยาหม์
หลอังจากการฟฟฟื้นคคืนพระชนมม์ของพระองคม์

ขด้อ 25: “เพราะดาวอิดไดตุ้ทรงกลง่าวถขงพระองคต์วง่า ‘ขตุ้าพเจตุ้าไดตุ้เหพ็นองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าตรงหนตุ้าขตุ้าพเจตุ้า
เสมอ เพราะวง่าพระองคต์ประทอับทมีที่มนอขวาของขตุ้าพเจตุ้า เพนที่อขตุ้าพเจตุ้าจะมอิไดตุ้หวอัที่นไหว”

เพมมื่อเปป็นขด้อพลิสสจนร์ถศึงการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเรา เปโตรจศึงใชด้ขด้อพระครัมภบีรร์ทบีมื่พวก
ยลิวคสุด้นเคยในทบีมื่นบีนี้-คนาพยากรณร์ในภาคพรันธสรัญญาเดลิมซศึมื่งดาวลิดกลสู่าวโดยทางพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เราจะเหก็นวสู่า
เพลงสดสุดบีบทนบีนี้ใชด้กรับพระครลิสตร์ในความหมายใดเมมมื่อเราตรวจสอบขด้อความทบีมื่เปโตรยกมาจากเพลงสดสุดบี 16:8-11
ซศึมื่งอสู่านวสู่า:



“ขด้าพเจด้าตรันี้งพระเยโฮวาหร์ไวด้ตรงหนด้าขด้าพเจด้าเสมอ เพราะพระองคร์ประทรับทบีมื่มมอขวาของขด้าพเจด้า 
ขด้าพเจด้าจะไมสู่หวรัมื่นไหว เพราะฉะนรันี้นจลิตใจของขด้าพเจด้าจศึงยลินดบีและจลิตวลิญญาณของขด้าพเจด้ากก็ปรบีดา เนมนี้อหนรังของ
ขด้าพเจด้าจะพรักพลิงอยสสู่ในความหวรังใจดด้วย เพราะพระองคร์จะไมสู่ทรงทลินี้งจลิตวลิญญาณของขด้าพระองคร์ไวด้ในนรก ทรันี้งจะ
ไมสู่ทรงใหด้องคร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์เปฟปี่อยเนสู่าไป พระองคร์จะทรงสนาแดงวลิถบีแหสู่งชบีวลิตแกสู่ขด้าพระองคร์ ตสู่อพระพรักตรร์
พระองคร์มบีความชมมื่นบานอยสู่างเปปีปี่ยมลด้น ในพระหรัตถร์ขวาของพระองคร์มบีความเพลลิดเพลลินอยสสู่เปป็นนลิตยร์”

“ขตุ้าพเจตุ้าไดตุ้เหพ็นองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า” ในภาษาฮบีบรส อสู่านตรงตรัววสู่า “ขด้าพเจด้าไดด้คาดหวรัง ขด้าพเจด้าไดด้รอ
คอย องคร์พระผสด้เปป็นเจด้า” นบีมื่คมอเสบียงรด้องทสล คนาอธลิษฐาน ของผสด้หนศึมื่งทบีมื่ชสู่วยเหลมอตรัวเองไมสู่ไดด้ ทบีมื่พศึมื่งพาอบีกผสด้หนศึมื่ง คนา
อธลิษฐานของผสด้หนศึมื่งทบีมื่รอคอยความชสู่วยเหลมอจากพระเจด้า คนากลสู่าวนบีนี้ถสกใชด้บสู่อยครรันี้งในภาคพรันธสรัญญาเดลิม

“‘ขด้าพเจด้าไดด้เหก็นองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าตรงหนตุ้าขตุ้าพเจตุ้าเสมอ”-นรัมื่นคมอ องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงอยสสู่ดด้วยเสมอ
เพมมื่อทบีมื่จะชสู่วยเหลมอ ความชสู่วยเหลมอทบีมื่พรด้อมอยสสู่เสมอในเวลาทบีมื่เดมอดรด้อนหรมอจนาเปป็น พระองคร์ทรงอยสสู่ทบีมื่นรัมื่นเพมมื่อ
ชสู่วยเราใหด้พด้นจากความยสุสู่งยาก เพมมื่อยกเราขศึนี้นจากเลนตมและวางเทด้าของเราบนศลิลามรัมื่นคง ดาวลิดรสด้จรักองคร์พระผสด้
เปป็นเจด้าและวางใจในพระองคร์ดด้วยสลินี้นสสุดใจของเขา เขาเชมมื่อในพระเจด้าวสู่าสามารถตอบสนองความตด้องการทสุก
อยสู่างของเขาไดด้ ถศึงอยสู่างไรแลด้ว ดาวลิดกก็เปป็นผสด้ทบีมื่ประกาศวสู่า “พระเยโฮวาหต์ทรงเปป็นผทูตุ้เลมีขึ้ยงดทูขตุ้าพเจตุ้า ขด้าพเจด้าจะ
ไมท่ขทดสน” (เพลงสดสุดบี 23:1) 

“พระองคต์ประทอับทมีที่มนอขวาของขตุ้าพเจตุ้า เพนที่อขตุ้าพเจตุ้าจะมอิไดตุ้หวอัที่นไหว” ในพระครัมภบีรร์ คนาวสู่า “มมอขวา” 
บสู่งบอกถศึงยศศรักดลิธิ์และเกบียรตลิ ดรังนรันี้นดาวลิดจศึงประกาศวสู่าองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเขาทรงดนารงตนาแหนสู่งสสงสสุดใน
ความรรักตสู่างๆของเขา ตนาแหนสู่งแหสู่งเกบียรตลิยศสสงสสุดและยศศรักดลิธิ์ทบีมื่ไดด้รรับความยนาเกรง ในเพลงสดสุดบี 109:31 ดา
วลิดเขบียนไวด้วสู่า “เพราะพระองคร์จะทรงประทรับขวามมอของคนขรัดสน เพมมื่อทรงชสู่วยเขาใหด้พด้นจากคนทบีมื่ปรรับโทษ
จลิตใจเขานรันี้น”

เราทรันี้งหลายทบีมื่เปป็นผสด้เชมมื่อ ลสกๆของพระเจด้าโดยความเชมมื่อในพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเยซสเจด้า 
ควรยกชสพระองคร์เหนนอสอิที่งสารพทด เปป็นความจรลิงทบีมื่วสู่าพระองคร์ทรงเปป็น “ผสด้ชสู่วยเหลมอ” ของเรา-และแนสู่นอนวสู่า
เราทนาสลิมื่งใดไมสู่ไดด้เลยหากปราศจากพระองคร์ แตสู่เราควรถวายเกบียรตลิพระองคร์โดยการใหด้พระองคร์ดนารงตนาแหนสู่ง
สสงสสุดในชบีวลิตของเรา เราควรยอมใหด้พระองคร์ครอบครองบรัลลรังกร์แหสู่งใจของเรา และไมสู่วสู่าเราทนาสลิมื่งใดกก็ตาม-ทนุก
สริชื่งทมีที่เรากระททา-ควรถสกกระทนาเพมมื่อถวายเกบียรตลิพระเจด้าและเพราะเหก็นแกสู่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและพระผสด้ชสู่วยใหด้
รอดของเราพระเยซสครลิสตร์

องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของดาวลิดทรงอยสสู่ตรงหนด้าเขาเสมอ-อยสสู่ดด้วยตลอด พระองคร์ทรงอยสสู่ขด้างขวามมอของเขา
เสมอ-ตนาแหนสู่งแหสู่งยศศรักดลิธิ์ เกบียรตลิ และความรรักสสงสสุด และยรังเปป็นทบีมื่แหสู่งความชสู่วยเหลมอดด้วย และจากนรันี้นดาวลิด
กก็ประกาศวสู่า “เพนที่อขตุ้าพเจตุ้าจะมอิไดตุ้หวอัที่นไหว” นรัมื่นคมอ “เพมมื่อทบีมื่จะไมสู่มบีเหตสุรด้ายใหญสู่โตใดๆเกลิดขศึนี้นกรับขด้าพเจด้าไดด้” 
ภาษาฮบีบรสในทบีมื่นบีนี้บสู่งบอกถศึงการจมลงสสสู่หลสุมอรันนสู่ากลรัวหรมอการถสกเอาชนะโดยหายนะ การตกเปป็นเหยมมื่อของ
อนานาจของพวกศรัตรสทบีมื่มบีกนาลรังมาก นลิสรัยและความปรารถนาเหลสู่านรันี้นของพวกศรัตรสของดาวอิดถสกพรรณนาในเพลง
สดสุดบี 56:6:



“เขารง่วมหอัวกอัน เขาซตง่มอยทูง่ เขาเฝฟ้ารอยเทตุ้าของขตุ้าพระองคต์อยง่างกอับคนทมีที่ซตง่มคอยเอาชมีวอิตขตุ้าพระองคต์” 
ถด้อยคนาของดาวลิด-ซศึมื่งเปโตรใชด้ในทบีมื่นบีนี้ในคนาเทศนาวรันเพก็นเทคอสตร์ของเขา-แสดงออกถศึงความมรัมื่นใจทบีมื่ไมสู่อาจหวรัมื่น
ไหวไดด้ของผสด้หนศึมื่งทบีมื่ยมนอยสสู่ในภรัยอรันตรายรด้ายแรง และในโมงยามแหง่งภอัยออันตรายนอัขึ้นเขามบีความไวด้วางใจอรัน
สมบสรณร์และไมสู่ตรันี้งคนาถามในองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ โดยรสด้วสู่าพระเจด้าสามารถและจะชสู่วยเขา
ใหด้รอดพด้นในโมงยามเชสู่นนรันี้น

ขด้อ 26 และ 27: “เพราะฉะนอัขึ้นจอิตใจของขตุ้าพเจตุ้าจขงยอินดมี และลอิขึ้นของขตุ้าพเจตุ้าจขงเปรมปรมีดอิธิ์ ยอิที่งกวง่านมีขึ้
เนนขึ้อหนอังของขตุ้าพเจตุ้าจะพอักพอิงอยทูง่ในความหวอังใจดตุ้วย เพราะพระองคต์จะไมง่ทรงทอิขึ้งจอิตวอิญญาณของขตุ้าพระองคต์ไวตุ้
ในนรก ทอัขึ้งจะไมง่ทรงใหตุ้องคต์บรอิสตทธอิธิ์ของพระองคต์เปฟปื่อยเนง่าไป”

“เพราะฉะนอัขึ้น”-นรัมื่นคมอ “เพราะสลิมื่งทบีมื่มากสู่อนหนด้านรันี้น สลิมื่งทบีมื่ตามมานบีนี้จศึงเปป็นความจรลิง” เปโตรยกใหด้คนาพสด
เหลสู่านบีนี้เปป็นคนาตรรัสของพระเยซสเจด้า พระเมสสลิยาหร์ผสด้นรันี้น เขายกเหตสุผลวสู่าผสด้แตสู่งเพลงสดสุดบีไมสู่ไดด้พสดถศึงตรัวเขาเอง 
เพราะวสู่าพวกยลิวมบีหลรักฐานวสู่าถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้ไมสู่อาจเปป็นคนากลสู่าวของดาวลิดอยสู่างแทด้จรลิงไดด้เลย เนมมื่องจากดาวลิด
ตายไปแลตุ้วและเหก็นความเปฟปี่อยเนสู่า แตสู่ผสด้แตสู่งเพลงสดสุดบีทสู่านนบีนี้พสดถศึงพระองคต์ผทูตุ้จะตตุ้องประสทูตอิจากเชนขึ้อสายของ
เขา (ของดาวอิด) และดรังนรันี้นจศึงเหมมอนกรับตรัวเขาเอง เหตสุผลทบีมื่พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดทรงชมมื่นชมยลินดบีกก็เพราะความไวด้
วางใจอรันเดก็ดขาดของพระองคร์วสู่าพระองคร์จะทรงถสกพลิทรักษร์รรักษาไวด้ในทสู่ามกลางความเศรด้าโศก ความเจก็บปวด
อรันไมสู่อาจพรรณนาไดด้และวลิบรัตลิทบีมื่จะเกลิดขศึนี้นกรับพระองคร์ พระองคร์กนาลรังมองเลยพด้นความมมดแหสู่งกลโกธาไป โดย
มองเหก็นชรัยชนะทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่และเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีทบีมื่อยสสู่อบีกฟากนรันี้น พระเยซสไมสู่ไดด้มมีความสตขกรับกางเขนนรันี้น แตสู่พระองคร์
ทรงสทูตุ้ทนมรัน “ทรงถมอวสู่าความละอายไมสู่เปป็นสลิมื่งสนาครัญอะไร และไดด้เสดก็จประทรับเบมนี้องขวาพระทบีมื่นรัมื่งของพระเจด้า
แลด้ว” (ฮบ. 12:2)

ในฟปีลลิปปปี 2:5-9 เปาโลพสดถศึง “พระเยซสครลิสตร์ พระองคร์ผสด้ทรงอยสสู่ในสภาพพระเจด้ามลิไดด้ทรงเหก็นวสู่าการ
เทสู่าเทบียมกรับพระเจด้านรันี้นเปป็นการแยสู่งชลิงเอาไปเสบีย แตสู่ไดด้ทรงกระทนาพระองคร์เองใหด้ไมสู่มบีชมมื่อเสบียงใดๆ และทรงรรับ
สภาพอยสู่างผสด้รรับใชด้ ทรงถมอกนาเนลิดในลรักษณะของมนสุษยร์ และเมมมื่อทรงปรากฏพระองคร์ในสภาพมนสุษยร์แลด้ว 
พระองคร์กก็ทรงถสู่อมพระองคร์ลง ยอมเชมมื่อฟฝังจนถศึงความมรณา กระทรัมื่งความมรณาทบีมื่กางเขน

“เหตตฉะนอัขึ้นพระเจตุ้าจขงไดตุ้ทรงยกพระองคต์ขขขึ้นอยง่างสทูงทมีที่สตดดตุ้วย และไดด้ทรงประทานพระนามเหนชอ
นามทททั้งปวงใหด้แกท่พระองคต”

เปาโลยรังพสดถศึงการทนางานของฤทธลิธิ์เดชอรันมหาศาลของพระเจด้าเชสู่นกรัน “ซศึมื่งพระองคร์ไดด้ทรงกระทนาใน
พระครลิสตร์ เมมมื่อทรงบรันดาลใหด้พระองคร์เปป็นขศึนี้นมาจากความตาย และใหด้สถลิตเบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระองคร์เอง
ในสวรรคสถาน สทูงยอิที่งเหนนอบรรดาเทพผทูตุ้ครอง เหนนอศอักดอิเทพ เหนนอออิทธอิเทพ เหนนอเทพอาณาจอักร และเหนนอ
นามทอัขึ้งปวงทมีที่เขาเอง่ยขขขึ้น มอิใชง่ในยตคนมีขึ้เทง่านอัขึ้นแตง่ในยตคทมีที่จะมาถขงดตุ้วย” (อฟ. 1:20,21)

ดรังนรันี้นเราจศึงเหก็นวสู่าตลอดทรัมื่วภาคพรันธสรัญญาใหมสู่ การทนทสุกขร์และความเศรด้าโศกเหลสู่านรันี้นของพระเยซส
เกบีมื่ยวขด้องกรับชรัยชนะของพระองคร์และสงสู่าราศบีของพระองคร์เสมอ ในการนบีนี้พระเยซสทรงวางแบบอยสู่างใหด้เราเดลิน
ตามแลด้ว เราถสกรอับประกอันเรนที่องความทตกขต์ลทาบากในโลกนมีขึ้ (ยอหร์น 16:33) และถด้าเรา “ดนาเนลินชบีวลิตตามทางของ



พระเจด้าในพระเยซสครลิสตร์” เรากก็จะทนทสุกขร์การขสู่มเหงอยง่างแนง่นอน (2 ทธ. 3:12) แตสู่ “ความทตกขต์ลทาบากแหง่ง
สมอัยปฟัจจตบอันนมีขึ้ ไมง่สมควรทมีที่จะเอาไปเปรมียบกอับสงง่าราศมีซขที่งจะเผยในเราทอัขึ้งหลาย” (รม. 8:18)

“เพราะฉะนอัขึ้นจอิตใจของขตุ้าพเจตุ้าจขงยอินดมี” หรมอตรงตรัวกก็คมอ “ใจของขตุ้าพเจตุ้าชนที่นชมยอินดมี” “ใจ” ทบีมื่วสู่านบีนี้
พสดถศึงคนๆนอัขึ้นอยสู่างแนสู่นอน ในการนบีนี้พระครลิสตร์กก็ทรงวางแบบอยสู่างเชสู่นกรัน ผสด้เชมมื่อทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วเปป็นบสุคคลผสด้
เดบียวทบีมื่สามารถรด้องไหด้และชมมื่นชมยลินดบีในเวลาเดบียวกรันไดด้ เขาเปป็นบสุคคลผสด้เดบียวทบีมื่สามารถสสด้ทนความเจก็บปวดและ
ความทสุกขร์ระทมไดด้ และชนที่นชมยอินดมีขณะทบีมื่เขาสทูตุ้ทน! เหตสุผลทบีมื่เขาทนาเชสู่นนบีนี้ไดด้กก็คมอวสู่าเขามบีใจใหมง่ (อสค. 36:26) 
สภาพแบบพระเจตุ้า (2 ปต. 1:4) พระเจด้าทรงสรัญญาแลด้ววสู่าจะไมสู่ละทลินี้งเราหรมอทอดทลินี้งเราเลย “เพมมื่อวสู่าเราทรันี้ง
หลายจะกลสู่าวดด้วยใจกลด้าวสู่า ‘องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นพระผสด้ชสู่วยของขด้าพเจด้า’” (ฮบ. 13:5,6) ใชสู่แลด้วครรับ ผสด้
เชมมื่อแทด้สามารถกลสู่าวกรับดาวลิดไดด้วสู่า “แมตุ้ขตุ้าพระองคต์เดอินไปตามหตบเขาเงามอัจจตราช ขตุ้าพระองคต์จะไมง่กลอัวออันต
รายใดๆ เพราะพระองคตทรงสถริตกทบขด้าพระองคต” (เพลงสดสุดบี 23:4)

“ลอิขึ้นของขตุ้าพเจตุ้าจขงเปรมปรมีดอิธิ์” สลิมื่งตสู่างๆของชบีวลิตลด้วนออกมาจากใจ (สภษ. 4:23)-แตสู่ลลินี้นเอง่ยสลิมื่งทบีมื่อยสสู่ใน
ใจ! ในเพลงสดสุดบี 30:12 คนาวสู่า “จลิตวลิญญาณ” (glory) ถสกใชด้เพมมื่อหมายถศึงลอิขึ้นอยสู่างชรัดเจน-“เพมมื่อจลิตวลิญญาณของ
ขด้าพระองคร์ (ลลินี้นของขด้าพระองคร์) จะรด้องเพลงสรรเสรลิญพระองคร์และไมสู่นลิมื่งเงบียบ” เรารด้องเพลงสรรเสรลิญพระเจด้า
และถวายเกบียรตลิพระองคร์ดด้วยลลินี้นของเราเมมมื่อใจของเราถสกเตลิมเตก็มดด้วยการสถลิตอยสสู่ดด้วยของพระองคร์

“ยอิที่งกวง่านมีขึ้เนนขึ้อหนอังของขตุ้าพเจตุ้าจะพอักพอิงอยทูง่ในความหวอังใจดตุ้วย” เนนขึ้อหนอังในทบีมื่นบีนี้หมายถศึงรสู่างกาย 
ขด้อความตรงนบีนี้หมายความวสู่า “ขด้าพเจด้าจะฝากรสู่างกายของขด้าพเจด้าไวด้กรับหลสุมศพดด้วยความคาดหวรังอรันมรัมื่นใจ
เกบีมื่ยวกรับอนาคต นรัมื่นคมอ ดด้วยความเชมมื่อมรัมื่นวสู่ามรันจะไมสู่เหก็นความเปฟปี่อยเนสู่า” มรันจศึงแสดงออกถศึงความมรัมื่นใจของ
พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดผสด้ทรงถสกตรศึงกางเขนวสู่าการนอนพรักของพระองคร์ในอสุโมงคร์ฝฝังศพจะไมสู่นานนรัก ขด้อ 31 ของบท
นบีนี้มบีขด้อความแบบเดบียวกรัน: “ดาวลิดกก็ทรงลสู่วงรสด้เหตสุการณร์นบีนี้กสู่อน จศึงทรงกลสู่าวถศึงการคมนพระชนมร์ของพระครลิสตร์วสู่า
จลิตวลิญญาณของพระองคร์ไมสู่ตด้องละไวด้ในนรก ทรันี้งพระมรังสะของพระองคร์กก็ไมสู่เปฟปี่อยเนสู่าไป”

ความมรณาของครลิสเตบียนคนหนศึมื่งถสกเปป็นตรัวแทนในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่วสู่าเปป็นการนอนหรมอการพรัก 
(กลิจการ 7:60, 1 คร. 15:6, 1 ธส. 4:13) ทบีมื่วสู่า “เนนขึ้อหนอัง” นรันี้นคมอรง่างกาย เราเหก็นใน 1 โครลินธร์ 5:5 ทบีมื่เปาโล
สอนครลิสเตบียนชาวโครลินธร์เหลสู่านรันี้นใหด้มอบพบีมื่นด้องคนหนศึมื่งของพวกเขา “ไวด้ใหด้ซาตานทนาลายเนมนี้อหนรังเสบีย เพมมื่อใหด้
จลิตวลิญญาณของเขารอดในวรันของพระเยซสเจด้า”

เราเหก็นในทบีมื่นบีนี้วสู่ารสู่างกายแยกออกจากจลิตวลิญญาณอยสู่างชรัดเจน เมมมื่อผสด้เชมมื่อคนหนศึมื่งตาย รสู่างกายกก็กลรับไป
สสสู่ผงคลบีดลินและวลิญญาณกก็กลรับไปหาพระเจด้าผสด้ประทานมรัน (ปญจ. 12:7) แตสู่เพราะวสู่าพระเยซสทรงฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์แลด้ว รสู่างกายจศึงจะพรักผสู่อน (หรมอนอนหลรับ) ในหลสุมศพในความหวรังจนกวสู่าพระเยซสเสดก็จมาในการรรับ
ขศึนี้นไปนรันี้นและการเปป็นขศึนี้นจากตายครรันี้งแรก (1 ธส. 4:13-18) จากนรันี้นรสู่างกายของวลิสสุทธลิชนทรันี้งหลายจะถสกทนาใหด้
เปป็นขศึนี้นปราศจากเปฟปี่อยเนสู่าและผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่มบีชบีวลิตอยสสู่จะถสกเปลบีมื่ยนแปลง “ในชรัมื่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว”
(1 คร. 15:51,52) และรสู่างกายทบีมื่เปป็นขศึนี้นจากตายของเราจะเปป็นเหมมอนกรับพระกายของพระเยซสทบีมื่ไดด้รรับสงสู่าราศบี
และเปป็นขศึนี้นจากตายแลด้ว (1 ยอหร์น 3:1-3)



เนมมื่องจากพระเยซสทรงพลิชลิตโลก เนมนี้อหนรัง พญามาร ความตาย นรก และหลสุมศพแลด้ว จากนรันี้นกก็เสดก็จขศึนี้น
สสสู่สวรรคร์ และ (ในกายหนศึมื่งซศึมื่งมบีเนมนี้อหนรังและกระดสก) ประทรับนรัมื่ง ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของผสด้ทรงเดชานสุภาพ
เบมนี้องสสงแลด้ว จขงมมีมนนุษยตคนหนขที่งในสวรรคต์ (ฮบ. 1:3; 1 ทธ. 2:5) และผสด้เชมมื่อทสุกคนมบีความหวรังเดบียวกรันนบีนี้ เรารสด้วสู่า
เมมมื่อพระองคร์จะทรงปรากฏ เราจะเปป็นเหมมอนอยสู่างพระองคร์ เพราะวสู่าเราจะเหก็นพระองคร์อยสู่างทบีมื่พระองคร์ทรง
เปป็น “เพราะวสู่าสลิมื่งซศึมื่งเปฟปี่อยเนสู่านบีนี้ตด้องสวมซศึมื่งไมสู่เปฟปี่อยเนสู่า และซศึมื่งจะตายนบีนี้ตด้องสวมซศึมื่งจะไมสู่รสด้ตาย” (1 คร. 15:53)

ในขด้อ 27 คนาฮบีบรสทบีมื่แปลเปป็น “จลิตวลิญญาณ” คมอ เนเฟช และมบีความหมายวสู่าสสู่วนทบีมื่เปป็นอมตะและไมสู่
ปรากฏแกสู่ตาของมนสุษยร์ ความหมายกก็คมอ “พระองคร์จะไมสู่ทรงใหตุ้ขตุ้าพระองคต์ไปอยทูง่ หรมอมอบขด้าพระองคร์ไวด้กรับ 
หรมอยอมใหตุ้ขด้าพระองคร์ถสกกรักตรัวไวด้ภายใตตุ้อทานาจของนรก”

คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “นรก” คมอ ฮาเดส เขตแดนของวลิญญาณเหลสู่านรันี้นของผสด้ทบีมื่ไมสู่รอด (แตสู่รวมถศึงคนตาย
ทบีมื่เชมมื่อพระเจด้าดด้วยในสมรัยกสู่อนการเสดก็จขศึนี้นสสสู่สวรรคร์ของพระครลิสตร์) ในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่ ฮาเดสคมอสถานทบีมื่ทบีมื่
เหลสู่าวลิญญาณคนชรัมื่วอยสสู่ตอนนบีนี้ และทบีมื่ทบีมื่พวกเขาจะอยสสู่ตสู่อไปจนกวสู่าความตายและนรกจะถสกโยนลงไปในบศึงทบีมื่เผา
ไหมด้ดด้วยไฟและกนามะถรัน-ทบีมื่อยสสู่สสุดทด้าย (และเปป็นนอิตยต์) ของคนชรัมื่ว ในวลิวรณร์ 20:13,14 เราอสู่านวสู่า “ทะเลกก็สสู่งคมน
คนทรันี้งหลายทบีมื่ตายในทะเล ความตายและนรก (ฮาเดส) กก็สสู่งคมนคนทรันี้งหลายทบีมื่อยสสู่ในทบีมื่เหลสู่านรันี้น และคนทรันี้งหลายกก็
ถสกพลิพากษาตามการกระทนาของตนหมดทสุกคน แลตุ้วความตายและนรกกพ็ถทูกผลอักทอิขึ้งลงไปในบขงไฟ นมีที่แหละเปป็น
ความตายครอัขึ้งทมีที่สอง” คนาเดบียวกรันนบีนี้ถสกใชด้ในวลิวรณร์ 1:18 และ 6:8

“พระองคต์จะไมง่ทรงทอิขึ้งจอิตวอิญญาณของขตุ้าพระองคต์ไวตุ้ในนรก” คมอพระเมษโปดกของพระเจด้ากนาลรังพสด
อยสสู่ (คราวนบีนี้ผมไดด้ยลินใครบางคนอสุทานขศึนี้นมาทรันทบีวสู่า “คสุณตรันี้งใจจะบอกฉรันวสู่าจลิตวลิญญาณของพระเยซสไดด้เขตุ้าไป
ในนรกจรลิงๆหรมอ?”) จลิตวลิญญาณของพระเยซสไดด้ลงไปในฟากทมีที่เปป็นเมนองบรมสตขเกษมของนรก ในภาคพรันธ
สรัญญาเดลิม นรกมบีสองสสู่วน-และระหวสู่างฟากทบีมื่เปป็นความทรมานกรับฟากทบีมื่เปป็นเมนองบรมสตขเกษม มบีเหวใหญง่ตรันี้ง
ขวางอยสสู่

นบีมื่ถสกใหด้ภาพประกอบอยสู่างสรัมฤทธลิธิ์ผลในบรันทศึกเรมมื่องราวทบีมื่ถสกใหด้ไวด้ในลสกา 16:19-31 ทบีมื่เศรษฐบีคนหนศึมื่ง
กลินอยสสู่อยสู่างหรสหราทสุกวรัน และแตสู่งตรัวดด้วยผด้าสบีมสู่วงและผด้าปฝ่านเนมนี้อละเอบียด ขอทานคนหนศึมื่งชมมื่อลาซารรัสนอนอยสสู่ทบีมื่
ประตสรรันี้วบด้านของเศรษฐบีและอด้อนวอนขอเศษอาหารซศึมื่งตกจากโตต๊ะของเศรษฐบี

“อยสสู่มาคนขอทานนรันี้นตายและเหลสู่าทสตสวรรคร์ไดด้นนาเขาไปไวด้ทบีมื่อกของอรับราฮรัม ฝฝ่ายเศรษฐบีนรันี้นกก็ตายดด้วย
และเขากก็ฝฝังไวด้ แลตุ้วเมนที่ออยทูง่ในนรกเปป็นทสุกขร์ทรมานยลิมื่งนรัก เศรษฐมีนอัขึ้นจขงแหงนดทูเหก็นอรับราฮรัมอยสสู่แตสู่ไกล และลาซา
รรัสอยสสู่ทบีมื่อกของทสู่าน” เศรษฐบีคนนบีนี้รด้องขอความเมตตาตสู่ออรับราฮรัม โดยอด้อนวอนอรับราฮรัมใหด้ “ใชด้ลาซารรัสมาเพมมื่อ
จะเอาปลายนลินี้วจสุสู่มนนี้นามาแตะลลินี้นของขด้าพเจด้าใหด้เยก็น ดด้วยวสู่าขด้าพเจด้าตรนาทสุกขร์ทรมานอยสสู่ในเปลวไฟนบีนี้!”

แตสู่อรับราฮรัมกลสู่าววสู่า “ลทูกเออ๋ย เจตุ้าจงระลขกวง่าเมมมื่อเจด้ายรังมบีชบีวลิตอยสสู่ เจด้าไดด้ของดบีสนาหรรับตรัว และลาซารรัส
ไดด้ของเลว แตท่เดอีดี๋ยวนอีทั้เขาไดด้รรับความเลด้าโลม แตสู่เจด้าไดด้รรับความทสุกขร์ทรมาน!” กรสุณาสรังเกตวสู่า อรับราฮรัมกลสู่าววสู่า
 “เดทดี๋ยวนทนี้” ขตุ้อพระคทาขตุ้อเดมียวนมีขึ้ทนาลายหลรักคนาสอนเรมมื่องการหลรับใหลของจลิตวลิญญาณ ซศึมื่งเปป็นหลรักคนาสอนทบีมื่
มนสุษยร์สรด้างขศึนี้นทบีมื่ไมสู่มบีอยสสู่ในพระวจนะของพระเจด้าเลยแมด้แตสู่นลิดเดบียว



จากนรันี้นอรับราฮรัมกลสู่าวแกสู่เศรษฐบีคนนรันี้นวสู่า “นอกจากนรันี้น ระหวง่างพวกเรากอับพวกเจตุ้ามมีเหวใหญท่ตอัขึ้ง
ขวางอยทูง่ เพมมื่อวสู่าถด้าผสด้ใดปรารถนาจะขด้ามไปจากทบีมื่นบีมื่ถศึงเจด้ากก็ไมสู่ไดด้ หรมอถด้าจะขด้ามจากทบีมื่นรัมื่นมาถศึงเรากก็ไมสู่ไดด้”

แลด้วเศรษฐบีกก็อด้อนวอนอรับราฮรัมใหด้สสู่งลาซารรัสกลรับไปเพมมื่อเตมอนพบีมื่นด้องหด้าคนของเขา เกรงวสู่าพวกเขาจะ
มายรังสถานทบีมื่แหสู่งความทรมานทบีมื่เขาอยสสู่ตอนนบีนี้เชสู่นกรัน อรับราฮรัมกลสู่าวแกสู่เขาวสู่า “เขามบีโมเสสและพวกศาสดา
พยากรณร์นรันี้นแลด้ว ใหด้เขาฟฝังคนเหลสู่านรันี้นเถลิด” แตสู่เศรษฐบีผสด้นรันี้นยมนกรานวสู่าถด้าผสด้หนศึมื่งไปหาพบีมื่นด้องของเขาจากพวก
คนตายและเตมอนพวกเขา พวกเขากก็จะกลรับใจใหมสู่ จากนรันี้นอรับราฮรัมกลสู่าวแกสู่เขาวสู่า “ถตุ้าเขาไมง่ฟฟังโมเสสและ
พวกศาสดาพยากรณต์ แมตุ้คนหนขที่งจะเปป็นขขขึ้นมาจากความตาย เขากพ็จะยอังไมง่เชนที่อ”

จสุดประสงคร์ในการใหด้บรันทศึกเรมมื่องราวนบีนี้กก็คมอ เพมมื่อชบีนี้ใหด้เหก็นวสู่าในสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดลิม วลิญญาณเหลสู่า
นรันี้นของผสด้ชอบธรรมและวลิญญาณเหลสู่านรันี้นของคนชรัมื่วไปยรังนรก แตสู่วลิญญาณของคนชรัมื่วอยสสู่ในสถานทบีมื่แหสู่งไฟและ
ความทรมาน และวลิญญาณของผสด้ชอบธรรมอยสสู่ในเมมองบรมสสุขเกษม ยลิมื่งกวสู่านรันี้น ระหวสู่างสถานทบีมื่สองแหสู่งนรันี้น มบี
เหวใหญสู่ตรันี้งขวางอยสสู่ แตสู่คนอธรรมสามารถมองขด้ามมาในเมมองบรมสสุขเกษมไดด้ เหมมอนกรับทบีมื่เศรษฐบีผสด้นรันี้นมองเหก็น
ลาซารรัสและจทาเขาไดตุ้

พระเยซสตรรัสแกสู่โจรทบีมื่สนานศึกผลิดผสด้นรันี้นบนกางเขนวสู่า “วทนนอีทั้เจตุ้าจะอยทูง่กอับเราในเมนองบรมสตขเกษม” (ลสกา 
23:43) เมมมื่อพระเยซสทรงสลินี้นพระชนมร์ มรันยรังเปป็นยสุคสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดลิมอยสสู่-ยสุคพระคสุณยรังไมสู่ไดด้เรลิมื่มตด้น ดรัง
นรันี้นเมมมื่อพระเยซสตรรัสถศึงเมมองบรมสสุขเกษม พระองคร์กก็ตรรัสถศึงใจกลางของแผสู่นดลินโลก นรัมื่นคมอทบีมื่ๆพระองคร์เสดก็จไป 
และนรัมื่นเปป็นทบีมื่ๆโจรทบีมื่สนานศึกผลิดผสด้นรันี้นไป (โจรอบีกคนนรันี้นเขด้าไปในฟากทบีมื่เปป็นความทรมานของฮาเดสทบีมื่ซศึมื่งมบีไฟ และ
การรด้องไหด้และการครมื่นาครวญ)

พระเยซสเสดก็จลงไปในใจกลางของแผสู่นดลินโลกเหมมอนกรับทบีมื่พระองคร์ทรงประกาศแลด้ววสู่าพระองคร์จะ
เสดก็จไป: “ดตุ้วยวง่า ‘โยนาหต์ไดตุ้อยทูง่ในทตุ้องปลาวาฬสามวอันสามคนน’ ฉอันใด บตตรมนตษยต์จะอยทูง่ในทด้องแผท่นดริน (ใน
ใจกลางของแผท่นดรินโลก) สามวอันสามคนนฉอันนอัขึ้น” (มธ. 12:40) 

พระองคร์ทรงประกาศแกสู่วลิญญาณเหลสู่านรันี้นทบีมื่ตลิดคสุกอยสสู่ (พวกวลิสสุทธลิชนสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดลิม) วสู่าหนบีนี้
บาปไดด้ถสกชนาระแลด้ว ชรัยชนะถสกไดด้มาแลด้ว และวสู่าบรัดนบีนี้พระองคร์จะปลดปลสู่อยพวกเขาจากเมมองบรมสสุขเกษมทมีที่
อยทูง่ในใจกลางของแผง่นดอินโลกและพาพวกเขาไปกรับพระองคร์ไปยรังเมมองบรมสสุขเกษมทมีที่อยทูง่สทูงเหนนอฟฟ้าสวรรคต์ทอัขึ้ง
หลาย:

“ดด้วยวสู่า พระครลิสตร์เชสู่นกรันกก็ไดด้ทนทสุกขร์ครรันี้งเดบียวเทสู่านรันี้น เพราะความผลิดบาป คมอพระองคร์ผสด้ชอบธรรม
เพมมื่อผสด้ไมสู่ชอบธรรม เพมมื่อพระองคร์จะไดด้ทรงนนาเราทรันี้งหลายไปถศึงพระเจด้า ฝฝ่ายเนมนี้อหนรังพระองคร์กก็ทรงสลินี้นพระชนมร์ 
แตสู่ทรงมบีชบีวลิตขศึนี้นโดยพระวลิญญาณ และโดยพระวอิญญาณเชง่นกอัน พระองคตไดด้เสดก็จไปประกาศแกท่วริญญาณทอีชื่ตริด
คนุกอยซูท่ ซศึมื่งแตสู่กสู่อนไมสู่ไดด้เชมมื่อฟฝัง คราวเมมมื่อพระเจด้าทรงโปรดงดโทษไวด้นาน คมอครรันี้งโนอาหร์ เมมมื่อกนาลรังจรัดแจงตสู่อ
นาวา ในนาวานรันี้นไดด้รอดจากนนี้นานด้อยคน คมอแปดคน” (1 ปต. 3:18-20)

เปาโลบอกเราในเอเฟซรัส 4:7-10 วสู่า “แตสู่วสู่าพระคสุณนรันี้นทรงโปรดประทานแกสู่เราทสุกๆคนตามขนาดทบีมื่
พระครลิสตร์ทรงประทานใหด้ เหตสุฉะนรันี้นพระองคร์ตรรัสไวด้แลด้ววสู่า ‘ครรันี้นพระองคร์เสดก็จขศึนี้นสสสู่เบมนี้องสสง พระองคต์ทรงนทา
พวกเชลยไปเปป็นเชลยอมีก และประทานของประทานแกสู่มนสุษยร์’ (ทมีที่กลง่าววง่าพระองคต์เสดพ็จขขขึ้นไปนอัขึ้น จะ



หมายความอยง่างอนที่นประการใดเลง่า นอกจากวง่าพระองคต์ไดตุ้เสดพ็จลงไปสทูง่เบนขึ้องตที่ทาของแผง่นดอินโลกกง่อนดตุ้วย 
พระองคต์ผทูตุ้เสดพ็จลงไปนอัขึ้น กพ็คนอพระองคต์ผทูตุ้ทมีที่เสดพ็จขขขึ้นไปสทูง่เบนขึ้องสทูงเหนนอฟฟ้าสวรรคต์ทอัขึ้งปวงนอัที่นเอง เพมมื่อจะไดด้ทนาใหด้สลิมื่ง
สารพรัดสนาเรก็จ)”

ตรันี้งแตสู่การฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซสเปป็นตด้นมา นรกกก็เปป็นทบีมื่อยสสู่ของเหลสู่าคนชรัมื่วเทสู่านรันี้น เมมมื่อพระเยซส
ทรงนนาวลิญญาณของผสด้ชอบธรรมเหลสู่านรันี้นออกมาจากฟากทบีมื่เปป็นเมมองบรมสสุขเกษมของนรก เหวใหญสู่นรันี้นกก็หายไป
และใจกลางทรันี้งหมดนรันี้นของแผสู่นดลินโลกนบีนี้กลายเปป็นนรกทบีมื่ลสุกไหมด้ทบีมื่เหลสู่าวลิญญาณของคนชรัมื่วอยสสู่ตอนนบีนี้-และเปป็นทบีมื่
ซศึมื่งพวกเขาจะอยทูง่ตง่อไปจนกวสู่านรกเองถสกโยนลงไปในบศึงทบีมื่เผาไหมด้ดด้วยไฟและกนามะถรัน: “เพราะฉะนททั้นนรกกก็
ขยายทอีชื่ของมทนออก และอด้าปากเสอียโดยไมท่จกากทด และสงท่าราศอีของเขา และมวลชนของเขา และเสอียงอขง
คะนขงของเขา และผซูด้ลริงโลดอยซูท่ กก็จะลงไป” (อสย. 5:14)

เมมมื่อถศึงคราวครบกนาหนดของสลิมื่งสารพรัด เมมมื่อนลิรรันดรร์กาลแหสู่งนลิรรันดรร์กาลทรันี้งหลายเรลิมื่มตด้น พระเยซสจะทรง
จอัดการดตุ้วยพระองคต์เองวสู่าความตายและนรกถสกโยนลงไปในบศึงไฟนรันี้น: “แลด้วความตายและนรกกก็ถสกผลรักทลินี้งลง
ไปในบศึงไฟ นบีมื่แหละเปป็นความตายครรันี้งทบีมื่สอง และผสด้ใดทบีมื่ไมสู่มบีชมมื่อจดไวด้ในหนรังสมอแหสู่งชบีวลิต ผสด้นรันี้นกก็ถสกทลินี้งลงไปในบศึง
ไฟ” (วว. 20:14,15)

พญามารจะอยสสู่ในบศึงไฟนรันี้น สอัตวต์รตุ้ายนอัขึ้นและผทูตุ้พยากรณต์เทพ็จจะอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น คนชอัที่วทตกคนจะอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น จะไมสู่มบี
บาปอบีกตสู่อไป ไมสู่มบีความเศรด้าโศกอบีกตสู่อไป ไมสู่มบีความผลิดหวรังอบีกตสู่อไปในยสุคนลิรรันดรร์อรันยาวนานนรันี้นแหสู่งสรันตลิสสุข
เมมมื่อเราจะอยสสู่กรับพระเยซสในนครขาวดสุจมสุกดานรันี้น สลิมื่งสารพรัดจะถสกสรด้างใหมสู่ จะมบีแผสู่นดลินโลกใหมสู่ทบีมื่จะไมสู่มบีบาป
อบีกตสู่อไป ฟฟ้าเหลสู่านรันี้นจะถสกสรด้างใหมสู่และจะไมสู่มบีเหลสู่าวลิญญาณชรัมื่วในชรันี้นบรรยากาศ ความชอบธรรมจะเตพ็มอยทูง่
ทอัที่วสลิมื่งทรงสรด้างใหมสู่ของพระเจด้า ทสู่านทบีมื่รรัก นอัที่นคนอวอันทมีที่ผทูตุ้เชนที่อทอัขึ้งหลายกทาลอังเฝฟ้าคอย! 

“ทอัขึ้งจะไมง่ทรงใหตุ้องคต์บรอิสตทธอิธิ์ของพระองคต์เปฟปื่อยเนง่าไป” เราไมสู่ตด้องประหลาดใจเลยวสู่า “องคต์บรอิสตทธอิธิ์” 
ในทบีมื่นบีนี้คมอผสด้ใด พระครัมภบีรร์กลสู่าวชรัดเจนมากๆ:

ในมาระโก 1:23,24 เราอสู่านวสู่า “มบีชายคนหนศึมื่งในธรรมศาลาของเขามบีผบีโสโครกเขด้าสลิง มรันไดด้รด้องออก
มาวสู่า “พระเยซสชาวนาซาเรก็ธ ปลสู่อยเราไวด้ เราเกบีมื่ยวขด้องอะไรกรับทสู่านเลสู่า ทสู่านมาเพมมื่อจะทนาลายเราหรมอ เรารทูตุ้วง่า
ทง่านเปป็นผทูตุ้ใด ทง่านคนอองคตบรริสนุทธริธของพระเจด้า”

ในกลิจการ 3:14 เปโตรกลสู่าววสู่า “ทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้ปฏอิเสธพระองคต์ซขที่งเปป็นองคต์บรอิสตทธอิธิ์และชอบธรรม 
และไดด้ขอใหด้เขาปลสู่อยฆาตกรใหด้ทสู่านทรันี้งหลาย”

ในลสกา 1:35 ทสตสวรรคร์กาเบรบียลประกาศแกสู่มารบียร์หญลิงพรหมจารบีผสด้นรันี้นวสู่า “พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะ
เสดก็จลงมาบนเธอ และฤทธลิธิ์เดชของผสด้สสงสสุดจะปกเธอ เหตตฉะนอัขึ้นองคตบรริสนุทธริธทมีที่จะบอังเกอิดมานอัขึ้นจะไดตุ้เรมียกวง่า 
พระบนุตรของพระเจด้า”

“ความเปฟปื่อยเนง่า” ในทบีมื่นบีนี้หมายถศึงการเนสู่าเหมก็นในหลสุมศพ คนาเดบียวกรันนบีนี้ถสกใชด้ในกลิจการ 13:34-37: 
“สสู่วนขด้อทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงใหด้พระองคร์คมนพระชนมร์ มลิใหด้กลรับเปฟปี่อยเนสู่าอบีกเลย พระองคร์จศึงตรรัสอยสู่างนบีนี้วสู่า ‘เราจะ
ใหด้ความเมตตาอรันแนสู่นอนของเราซศึมื่งไดด้สรัญญาไวด้กรับดาวลิดใหด้แกสู่ทสู่าน’ เพราะพระองคร์ตรรัสไวด้ในสดสุดบีอมมื่นวสู่
า ‘พระองคร์จะไมสู่ทรงใหด้องคร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์เปฟปี่อยเนสู่าไป’ ฝฝ่ายดาวลิดเมมมื่อไดด้ปฏลิบรัตลิในคราวอายสุของทสู่านตาม



พระทรัยของพระเจด้า และไดด้ลสู่วงหลรับไปแลด้ว และตด้องฝฝังไวด้กรับบรรพบสุรสุษของทสู่าน กก็เปฟปี่อยเนสู่าไป แตง่พระองคต์ซขที่ง
พระเจตุ้าไดตุ้ทรงใหตุ้เปป็นขขขึ้นมานอัขึ้น มอิไดตุ้ประสบความเปฟปื่อยเนง่าเลย”

ขด้อ 28: “พระองคต์ไดตุ้ทรงโปรดใหตุ้ขตุ้าพระองคต์ทราบทางแหง่งชมีวอิตแลตุ้ว พระองคต์จะทรงโปรดใหตุ้ขตุ้า
พระองคต์มมีความยอินดมีเตพ็มเปฟีปื่ยมดตุ้วยสมีพระพอักตรต์ออันชอบพระทอัยของพระองคต์”

ขด้อพระคนาตสู่างๆทบีมื่มากสู่อนหนด้าอด้างอลิงถศึงการสลินี้นพระชนมร์และการถสกฝฝังของพระเยซสครลิสตร์เจด้า พระเมสสลิ
ยาหร์ พระคนาขด้อนบีนี้พสดถศึงการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์จากพวกคนตาย-พระเยซสทรงฟฟฟื้นคนนสทูง่ชมีวอิตหลรังจากการถสกตรศึง
กางเขนและการถสกฝฝังในอสุโมงคร์ของพระองคร์ ขด้อความทบีมื่เปโตรยกมาในทบีมื่นบีนี้มาจากเพลงสดสุดบี 16:11:

“พระองคร์จะทรงสนาแดงวลิถบีแหสู่งชบีวลิตแกสู่ขด้าพระองคร์ ตสู่อพระพรักตรร์พระองคร์มบีความชมมื่นบานอยสู่างเปปีปี่ยมลด้น
ในพระหรัตถร์ขวาของพระองคร์มบีความเพลลิดเพลลินอยสสู่เปป็นนลิตยร์” คนาพยากรณร์นบีนี้เชมมื่อมโยงกรับพระเมสสลิยาหร์ และ
หมายความวสู่า “พระองคร์จะทรงใหด้ขด้าพระองคร์กลอับคนนสทูง่ชบีวลิต พระองคร์จะททาใหตุ้ขตุ้าพระองคต์รทูตุ้จอักชอีวริตเอง” ความ
ตายไมสู่สามารถรรันี้งพระองคร์ไวด้ไดด้ เพราะวสู่าพระองคต์ทรงเปป็นชมีวอิต: พระองคร์ทรงประกาศแกสู่มารธาวสู่า “เราคมอการ
เปป็นขศึนี้นจากตายนรันี้น และชบีวลิตนรันี้น ผสด้ทบีมื่เชมมื่อในเรานรันี้น ถศึงแมด้วสู่าเขาตายแลด้วกก็ยรังจะมบีชบีวลิตอบีก และผสด้ใดทบีมื่มบีชบีวลิตและ
เชมมื่อในเราจะไมสู่ตายเลย” (ยอหร์น 11:25,26)

“พระองคต์จะทรงโปรดใหตุ้ขตุ้าพระองคต์มมีความยอินดมีเตพ็มเปฟีปื่ยม” นบีมื่พสดถศึงความรสด้สศึกเหลสู่านรันี้นของพระเมสสลิ
ยาหร์เมมมื่อเหก็นขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าพระองคร์จะทรงถสกทนาใหด้เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายและไดด้รรับทบีมื่นรัมื่ง ณ เบมนี้องขวา
พระหรัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดา พระเยซสทรงสรัพพรัญญส พระองคร์ทรงรสด้วสู่าความตายฉสุดรรันี้งพระองคร์ไวด้ไมสู่ไดด้ และการ
ทราบลสู่วงหนด้าเรมมื่องการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์เปป็นสลิมื่งทบีมื่นนาความชมมื่นชมยลินดบีมาใหด้: “เหตสุฉะนรันี้น ครรันี้นเรามบี
พยานหมสสู่ใหญสู่อยสู่างนรันี้นอยสสู่รอบขด้าง ใหด้เราทลินี้งของหนรักทสุกสลิมื่งทบีมื่ขรัดขด้องอยสสู่ และการผลิดทบีมื่เรามรักงสู่ายกระทนานรันี้น และ
การวลิมื่งแขสู่งกรันทบีมื่กนาหนดไวด้สนาหรรับเรานรันี้น ใหด้เราวลิมื่งดด้วยความเพบียรพยายาม หมายเอาพระเยซสเปป็นผสด้รลิเรลิมื่มความ
เชมมื่อ และผสด้ทรงทนาใหด้ความเชมมื่อของเราสนาเรก็จ เพราะเหพ็นแกง่ความยรินดอีทมีที่มมีอยทูง่ตรงหนตุ้านอัขึ้น พระองคต์ไดตุ้ทรงทนเอา
กางเขน ทรงถชอวท่าความละอายไมท่เปป็นสริชื่งสกาคทญอะไร และไดตุ้เสดพ็จประทอับเบนขึ้องขวาพระทมีที่นอัที่งของพระเจตุ้าแลตุ้ว”
(ฮบ. 12:1,2)

เพราะความยลินดบีทบีมื่อยสสู่ตรงหนด้าพระองคร์ พระองคร์จศึงทรงสสด้ทนกางเขนนรันี้นและทนทสุกขร์ความอรับอายอรัน
นสู่ากลรัวแหสู่งกางเขนนรันี้น โดยทรงเตพ็มพระทอัยรอับโทษแทนเราเพมมื่อทบีมื่เราจะไดด้มบีชบีวลิตในพระองคร์: “…พระเจด้าไดด้ทรง
โปรดประทานชบีวลิตนลิรรันดรร์แกสู่เราทรันี้งหลาย และชมีวอิตนมีขึ้มมีอยทูง่ในพระบตตรของพระองคต์ ผทูตุ้ทมีที่มมีพระบตตรกพ็มมีชมีวอิต ผทูตุ้ทมีที่
ไมท่มอีพระบตตรของพระเจตุ้ากพ็ไมง่มมีชมีวอิต” (1 ยอหร์น 5:11, 12)

“ดตุ้วยสมีพระพอักตรต์ออันชอบพระทอัยของพระองคต์” อสู่านตรงตรัววสู่า “ดด้วยใบหนตุ้าของพระองคร์”-นรัมื่นคมอ 
“ตสู่อหนด้าพระองคร์ โดยมองดทูพระพอักตรต์ของพระองคต์” ซศึมื่งบอกเปป็นนรัยถศึงความโปรดปราน ความยลินดบี เกบียรตลิยศ 
และความสสุขซศึมื่งมบีใหด้แกสู่พระเยซสครลิสตร์เจด้าเพราะตนาแหนสู่งทบีมื่ถสกยกชสทบีมื่พระองคร์ทรงครอบครองอยสสู่ตอนนบีนี้ตสู่อเบมนี้อง
พระพรักตรร์พระเจด้าพระบลิดานลิรรันดรร์

เมมมื่อเหก็นสงสู่าราศบีเหลสู่านรันี้นทบีมื่อยสสู่ตสู่อพระพรักตรร์พระองคร์ พระเยซทูจขงทรงชนที่นชมยอินดมีทรันี้งๆทบีมื่มบีความทสุกขร์
ทรมาน ความเจก็บปวด และความทสุกขร์ระทมรอคอยพระองคร์อยสสู่ เชสู่นนรันี้นแลด้วผทูตุ้เชนที่อทอัขึ้งหลายจศึงควรชมมื่นชมยลินดบี 



เพราะวสู่าพระเยซสทรงเปป็นพระผสด้ไถสู่ของเราและ “เรารสด้วสู่าเมมมื่อพระองคร์เสดก็จมาปรากฏนรันี้น เราทอัขึ้งหลายจะเปป็น
เหมนอนพระองคต์ เพราะวสู่าเราจะเหก็นพระองคร์อยสู่างทบีมื่พระองคร์ทรงเปป็นอยสสู่นรันี้น” (1 ยอหร์น 3:2) เราควรชมมื่นชมยลินดบี
เพราะวสู่าพระองคร์ทรงสรัญญาไวด้วสู่าเราจะนรัมื่งกรับพระองคร์บนพระทบีมื่นรัมื่งของพระองคร์เหมนอนกอับทมีที่พระองคตไดตุ้ทรงมมี
ชอัยชนะและนรัมื่งลงกรับพระบลิดาบนพระทมีที่นอัที่งของพระองคตแลด้ว (วว. 3:21) ความหวรังเชสู่นนรันี้นควรใหด้เรามบีความ
มรัมื่นใจเตก็มทบีมื่ มรันควรคนี้นาจสุนและหนสุนใจเราในยามทบีมื่เราถสกขสู่มเหงหรมอยามทบีมื่เราเผชลิญหนด้ากรับการทดสอบอรันดสุ
เดมอด เราควรชมมื่นชมยลินดบี โดยรสด้วสู่าสรักวรันหนศึมื่งเราจะอยสสู่กรับพระองคร์ในทบีมื่ๆพระองคร์ทรงอยสสู่ และเนมมื่องจากเราจะ
เปป็นเหมนอนพระองคร์ เราจศึงจะมบีความยลินดบีเตก็มเปปีปี่ยมเหมนอนกอับทมีที่พระองคต์ทรงมบีความยลินดบีเตก็มเปปีปี่ยม!

ในขด้อ 22 ถศึง 28 เปโตรเปปิดเผยตสู่อหนด้าบรรดาผสด้ฟฝังของเขาถศึงเรมมื่องราวทรันี้งหมดเกบีมื่ยวกรับพระเมสสลิยาหร์ผสด้
ซศึมื่งพวกเขาไดด้ปฏลิเสธและตรศึงทบีมื่กางเขน ในยอหร์น 6:69 เปโตรไดด้รรับสารภาพวสู่าพระเยซสทรงเปป็น “พระครลิสตร์ 
พระบสุตรของพระเจด้าผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่” แตสู่ในการศศึกษาคด้นควด้าของเราตอนนบีนี้เขาเรบียกพระองคร์วสู่า “พระเยซส
ชาวนาซาเรก็ธ” (ขด้อ 22) และใชด้ชมมื่อทบีมื่ตมื่นาตด้อยนรันี้นทบีมื่พวกยลิวรสด้จรักพระองคร์โดยชมมื่อนรันี้น พระเยซสทรงออกมาจากเมมอง
นาซาเรก็ธจรลิง ชมมื่อนรันี้นถสกเขบียนไวด้เหนมอกางเขนของพระองคร์ และชนที่อนรันี้นเปป็นสลิมื่งทบีมื่ทนาใหด้สะดสุดแกสู่พวกยลิว เปโตรใชด้
ชมมื่อนรันี้นตรงนบีนี้-และอยสู่างถสกตด้องแลด้ว-ในการแสดงใหด้เหก็นความผลิดของชนชาตลิอลิสราเอล และพลิสสจนร์ใหด้พวกเขาเหก็น
วสู่าพวกเขามบีความผลิดในเรมมื่องความตายของพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา ใจความหลรักของคนาเทศนาของเปโตรใน
วรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นคมอ “ผสด้ทบีมื่ถสกตรศึงกางเขนนรันี้นคมอองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและพระครลิสตร์” ดรังนรันี้น “พระเยซสชาวนาซา
เรก็ธ” จศึงเปป็นชมมื่อเดบียวทบีมื่ถทูกใชตุ้ไดตุ้ในทบีมื่นบีนี้

จรลิงๆแลด้ว มรันไมสู่เหมาะสมสนาหรรับเราวรันนบีนี้-ซศึมื่งอยสสู่หสู่างจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระครลิสตร์มาแลด้วหนศึมื่ง
พรันเกด้ารด้อยปปี-ทบีมื่จะเรบียกพระองคร์วสู่าพระเยซสชาวนาซาเรก็ธ เราควรเรบียกพระองคร์โดยพระนามแหสู่งการฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์แลด้วของพระองคร์: พระเยซทูครอิสตต์เจตุ้า เปโตรประกาศวสู่า “เหตสุฉะนรันี้นใหด้วงศร์วานอลิสราเอลทรันี้งปวงทราบ
แนสู่นอนวสู่า พระเจตุ้าไดตุ้ทรงยกพระเยซซูนอีทั้ ซศึมื่งทสู่านทรันี้งหลายไดด้ตรศึงไวด้ทบีมื่กางเขน ทรงตรันี้งขศึนี้นใหด้เปป็นทททั้งองคตพระผซูด้เปป็น
เจด้าและเปป็นพระครริสตต” (ขด้อ 36) เราควรพสดถศึงพระเยซสวรันนบีนี้ในฐานะพระเยซสครลิสตร์เจด้า ผทูตุ้ทรงพอิชอิตโลก เนนขึ้อ
หนอัง พญามาร ความตาย นรก และหลตมศพ และเปป็นผทูตุ้ซขที่งบอัดนมีขึ้ประทอับอยทูง่ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้า
พระบลิดาเพมมื่อทนาการวลิงวอนเผมมื่อเรา (รม. 8:34)

ในขด้อพระคนาเหลสู่านบีนี้เปโตรครอบคลสุมเหตสุการณร์เหลสู่านรันี้นในชสู่วงสามปปีหลรังอยสู่างยสู่อๆ-เหตสุการณร์ตสู่างๆซศึมื่ง
คนเหลสู่านรันี้นทสุกคนทบีมื่อยสสู่ทบีมื่นรัมื่นวรันนรันี้นคสุด้นเคยดบี เนมมื่องจากพระเจด้าพระบลิดาทรงเปป็นพยานถศึงพระเยซสชาวนาซาเรก็ธ
ผสู่านทางการงานตง่างๆทบีมื่พระองคร์ทรงกระทนา ผสู่านทางฤทธอิธิ์เดชทบีมื่พระองคร์ทรงสนาแดง และผสู่านทางหมายสทาคอัญ
และการออัศจรรยต์ทบีมื่แสนมหรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นทบีมื่พระองคร์ทรงกระทนา จศึงไมสู่มบีความสงสรัยในความคลิดของผมเลยวสู่า
หลายคนทบีมื่ไดด้ยลินคนาเทศนาของเปโตรในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นกก็เคยไดด้ยลินพระเยซทูตรรัสเชสู่นกรันและเปป็นประจรักษร์
พยานถศึงการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกกระทนาโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าผง่านทางพระองคต์

พระเยซสเองทรงประกาศวสู่าพระองคร์ทรงเปป็นมากกวสู่ามนสุษยร์ วสู่าพระองคร์ทรงถสกสสู่งมาจากพระเจด้าและ
กนาลรังกระทนาการงานตสู่างๆทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงสสู่งพระองคร์มาใหด้กระทนา:



“แตสู่คนาพยานทบีมื่เรามบีนรันี้นยลิมื่งใหญสู่กวสู่าคนาพยานของยอหร์น (ผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมา) เพราะวสู่างานทบีมื่พระบลิดาทรง
มอบใหด้เราทนาใหด้สนาเรก็จ งานนมีขึ้แหละเรากทาลอังททาอยทูง่เปป็นพยานถขงเราวง่าพระบอิดาทรงใชตุ้เรามา...จงเชมมื่อเราเถลิดวสู่า
เราอยสสู่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยสสู่ในเรา หรชอมริฉะนททั้นกก็จงเชชชื่อเราเพราะกริจการเหลท่านททั้นเถริด” (ยอหร์น 
5:36; 14:11)

แตสู่พระองคร์ผสด้ทรงกลสู่าวอด้างวสู่าเปป็นพระเจด้าแทด้จรลิงไดด้ถสกตรศึงทบีมื่กางเขนอรันหนศึมื่งแลด้ว พระองคร์จะเปป็นพระ
เมสสลิยาหร์ไดตุ้จรอิงๆอยสู่างทบีมื่พระองคร์ทรงกลสู่าวอด้างหรมอ? เปป็นความจรลิงทบีมื่วสู่าพระองคร์ไดด้ทรงกระทนาการอรัศจรรยร์อรัน
ทรงฤทธลิธิ์หลายประการแบบทบีมื่พวกเขาไมสู่เคยเหก็นมากสู่อน แตสู่พระองคร์กก็ทรงยอมจนานนตสู่อถด้อยคนาดสถสกและการ
เยาะเยด้ยของพวกเขา พระองคร์ทรงยอมจนานนตสู่อมงกสุฎหนามแทนทบีมื่จะเปป็นมงกสุฎแหสู่งสงสู่าราศบี และแทนทบีมื่จะไดด้
พระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิด พระองคร์กลรับตด้องสลินี้นพระชนมร์อยสู่างนสู่าอรับอายโดยการถสกตรศึงกางเขนบนภสเขากลโกธา! 
บสุคคลผสด้นบีนี้ ชาวนาซาเรก็ธผสด้นบีนี้ จะเปป็นกษรัตรลิยร์ทบีมื่พวกยลิวรอคอย พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา ไดด้จรลิงๆหรมอ?

โดยการยกเหตสุผลเชสู่นนรันี้นกางเขนนรันี้นจศึงกลายเปป็นหลินสะดสุดแกสู่พวกยลิว และบรัดนบีนี้ เมมมื่อพสดภายใตด้การ
ดลใจของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เปโตรบอกพวกเขาวสู่าททาไมพระเยซสจศึงถสกตรศึงทบีมื่กางเขนอรันหนศึมื่ง เขาประกาศ
วสู่าการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซสชาวนาซาเรก็ธเปป็นผลมาจากพระดทารอิทมีที่แนง่นอนและการทรงทราบลง่วงหนตุ้าของ
พระเจตุ้า-พระเจด้าของอรับราฮรัม อลิสอรัค และยาโคบ การทนทตกขต์ของพระเมสสลิยาหร์ถสกบอกไวด้ลสู่วงหนด้าอยสู่างเตก็มทบีมื่
แลด้วในภาคพรันธสรัญญาเดลิม และถด้าพวกยลิวเหลสู่านรันี้นเขด้าใจอลิสยาหร์ บททบีมื่ 53 พวกเขากก็คงทราบวสู่าพระองคร์ตด้อง
ถสกนนาไปในฐานะลสกแกะตรัวหนศึมื่งไปสสสู่การฆสู่าและดอังนอัขึ้นจขงเขตุ้าสทูง่สงง่าราศมี-แตสู่การทนทสุกขร์ตด้องมากง่อนสงสู่าราศบีนรันี้น

จากนรันี้นเปโตรประกาศวสู่าทรันี้งหมดนบีนี้ตด้องเกลิดขศึนี้นเหมมอนกรับทบีมื่ถสกพยากรณร์ไวด้ และสอดคลด้องอยสู่างสมบสรณร์
แบบกรับการทรงทราบลสู่วงหนด้าของพระเจด้า ทรันี้งหมดทบีมื่ไดด้เกลิดขศึนี้นกรับพระเยซสชาวนาซาเรก็ธไดด้ถสกกนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้า
แลด้วและถสกจรัดแจงแลด้วในพระดนารลินลิรรันดรร์ของพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ (1 ปต. 1:18-20) แตสู่พวกยลิวเหลสู่านรันี้น
เปป็นเครมมื่องมมอทมีที่ถทูกใชตุ้ในความมรณาของพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา ดรังนรันี้นพวกเขาจศึงมมีความผอิดในเรมมื่องความ
มรณาของพระองคร์

ออับราฮอัมพสดถศึงพระเยซส แตสู่คนเหลสู่านบีนี้เปป็นคนชรัมื่ว ไรด้กฎหมาย ผสด้ซศึมื่งไมสู่ไดด้ยลินพระราชบรัญญรัตลิของโมเสสใน
ใจของตนและพวกเขาไดด้เรบียกรด้องความมรณาของชาวนาซาเรก็ธผสด้ตมื่นาตด้อยคนนรันี้น พวกเขาตด้องรรับผลิดชอบตสู่อสลิมื่งทบีมื่
เกลิดขศึนี้นกรับพระองคร์ ไมสู่วสู่าการกนาหนดและการทรงทราบลสู่วงหนด้าของพระเจด้าจะเปป็นเชสู่นไรกก็ตาม นบีมื่คมอความจรลิง
ของพระเจด้าทบีมื่คนาเทศนาของเปโตรตบีแผสู่ตสู่อหนด้าพวกยลิววรันนรันี้น จากนรันี้นเขานนาคนาเทศนาของเขามาสสสู่จสุดสสงสสุดโดย
การประกาศกด้องคนาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นเกบีมื่ยวกรับการฟฟฟื้นคนนพระชนมต์ของพระองคร์ผสด้ทรงถสกตรศึงทบีมื่กางเขนนรันี้น! 
แทด้จรลิงแลด้ว พวกยลิวเหลสู่านรันี้นมบีความผลิดในเรมมื่องการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ แตสู่พระเจด้าแหสู่งเหลสู่าบรรพบสุรสุษ
ของพวกเขาไดด้ททาใหตุ้พระองคต์เปป็นขขขึ้นจากพวกคนตายเพราะวสู่าเปป็นไปไมสู่ไดด้ทบีมื่ความตายจะรรันี้งพระองคร์ไวด้ พระองคร์
ทรงพลิชลิตความตายและทรงเปป็นขศึนี้นอบีก ทรงเปป็น “ผลแรก” นรันี้น โดยประกาศชรัยชนะเหนมอความตาย นรก และ
หลสุมศพ

ขอบคสุณพระเจด้าทบีมื่ พระเยซสทรงถสก “ทนาใหด้ตมื่นากวสู่าทสตสวรรคร์แตสู่หนสู่อยเดบียวนรันี้น ... ทอัขึ้งนมีขึ้โดยพระคตณของ
พระเจตุ้า พระองคต์จะไดตุ้ทรงชอิมความตายเพนที่อมนตษยต์ทตกคน...เหตสุฉะนรันี้นครรันี้นบสุตรทรันี้งหลายมบีสสู่วนในเนมนี้อและเลมอด



อยสสู่แลด้ว พระองคร์กก็ไดด้ทรงรรับเนมนี้อและเลมอดเหมมอนกรัน เพนที่อโดยความตายพระองคต์จะไดตุ้ทรงททาลายผทูตุ้นอัขึ้นทมีที่มมี
อทานาจแหง่งความตาย คนอพญามาร และจะไดตุ้ทรงชง่วยเขาเหลง่านอัขึ้นใหตุ้พตุ้นจากการเปป็นทาสชอัที่วชมีวอิต เพราะเหตต
กลอัวความตาย” (ฮบ. 2:9, 14, 15) บรัดนบีนี้ ผทูตุ้เชนที่อทตกคนสามารถโหสู่รด้องไดด้วสู่า “โอ ความตาย เหลก็กในของเจด้าอยสสู่
ทบีมื่ไหน โอ หลสุมฝฝังศพ ชรัยชนะของเจด้าอยสสู่ทบีมื่ไหน” (1 คร. 15:55)

มบีอยสสู่สามประเดก็นหลรักในคนาเทศนาของเปโตรในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น ขด้อพลิสสจนร์ทบีมื่แนสู่ชรัดสามประการวสู่า
พระเยซสชาวนาซาเรก็ธทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์:

ชอีวริตของพระองคต์พลิสสจนร์วสู่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ เพราะแนสู่นอนวสู่าไมสู่มบีมนสุษยร์คนใดเคยมบีชบีวลิต
(หรมอสามารถมมีชมีวอิตไดตุ้) เหมมอนอยสู่างพระเยซสเคยมบีชบีวลิต

ความตายของพระองคต์พลิสสจนร์วสู่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ เพราะวสู่าพระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์
เหมนอนอยง่างทมีที่ขด้อพระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิมไดด้พยากรณต์ไวตุ้

การสริทั้นพระชนมตของพระองคต์พลิสสจนร์วสู่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์
พระองคร์ไดด้เสดก็จมาเหมมอนอยสู่างทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ ชบีวลิตของพระองคร์และการงานตสู่างๆของพระองคร์คมอ

หลรักฐานทบีมื่แสดงถศึงตรัวตนของพระองคร์ พระองคร์ทรงบอกผสด้คนเหลสู่านรันี้นอยสู่างเปปิดเผยและอยสู่างชรัดเจนวสู่าพระองคร์
ทรงเปป็นผสด้ใด-แตสู่พวกเขาปฏลิเสธพระองคร์และตรศึงพระองคร์ทบีมื่กางเขน

เปโตรแสดงใหด้ผสด้คนเหลสู่านรันี้นเหก็นอยสู่างชรัดเจนถศึงเสด้นทางทบีมื่พระเยซสทรงดนาเนลิน-ตรันี้งแตสู่การดสหมลิมื่นเหยบียด
หยามแหสู่งการสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนรันี้น ไปจนถศึงการสลินี้นพระชนมร์และการเสดก็จขศึนี้นไปของพระองคร์สสสู่เบมนี้องขวา
พระหรัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดา จากนรันี้นหลรังจากไดด้นนาเสนอขตุ้อพอิสทูจนต์ทมีที่ไมง่อาจตอัขึ้งคทาถามไดตุ้วสู่านบีมื่คมอพระเมสสลิยาหร์
ของพวกเขา เขากก็กลสู่าวคนาเทศนาของเขาตสู่อไปโดยแสดงใหตุ้เหพ็นพระเยซสผสด้ทรงถสกยกชสและประทรับทบีมื่เบมนี้องขวา
พระหรัตถร์ของผสด้ทรงเดชานสุภาพเบมนี้องบน พระเจด้าพระบลิดานลิรรันดรร์ทรงถสกสนาแดงใหด้เหก็นในพระภาคของพระเยซส
ครลิสตร์ พระดนารลิอรันแนสู่นอนของพระเจด้ากก็คมอวสู่า พระเยซสตด้องถสกมอบไวด้กรับความมรณา พระองคร์ทรงถสกทนาใหด้เปป็น
ขศึนี้นจากพวกคนตายโดยฤทธลิธิ์เดชมหรันตร์ของพระเจด้า และในทบีมื่สสุดโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าพระบลิดานลิรรันดรร์ 
พระองคร์เสดก็จขศึนี้นไปและทรงถสกทนาใหด้เปป็น “ทอัขึ้งองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าและเปป็นพระครอิสตต์” (ขด้อ 36)

ขด้อ 29: “ทง่านพมีที่นตุ้องทอัขึ้งหลาย ขตุ้าพเจตุ้ามมีใจกลตุ้าทมีที่จะกลง่าวแกง่ทง่านทอัขึ้งหลายถขงดาวอิดบรรพบตรตษของเราวง่า
ทง่านสอิขึ้นพระชนมต์แลตุ้วถทูกฝฟังไวตุ้ และอตโมงคต์ฝฟังศพของทง่านยอังอยทูง่กอับเราจนถขงทตกวอันนมีขึ้”

คราวนบีนี้เปโตรเรลิมื่มอธลิบายแกสู่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นวสู่าททาไมขด้อความทบีมื่ยกมาจากเพลงสดสุดบีจศึงไมสู่มบีทางหมายถศึง
ดาวอิดไดด้ แตสู่ตด้องถสกใชด้ในเชลิงคนาพยากรณร์กรับพระเมสสลิยาหร์

“ทง่านพมีที่นตุ้องทอัขึ้งหลาย...” แคสู่ไมสู่กบีมื่นาทบีกสู่อนหนด้านรันี้น คนเหลสู่านบีนี้ไดด้ประกาศวสู่าเปโตรและผสด้เชมมื่อคนอมมื่นๆทบีมื่
เหลมอเมาเหลด้า แตสู่จงสรังเกตวสู่าเขาเรบียกคนเหลสู่านรันี้นในทบีมื่นบีนี้วสู่า “พอีชื่นด้องทททั้งหลาย” ทรันี้งๆทบีมื่คนเหลสู่านบีนี้กลสู่าวหาเขา 
เขากก็เคารพพวกเขาเพราะวสู่าพวกเขาเปป็นพบีมื่นด้องของเขาตามฝฝ่ายเนนขึ้อหนอัง เราควรใชด้แบบอยสู่างนบีนี้กรับชบีวลิตของเรา
เอง เพราะวสู่าถด้าเราหวรังวสู่าจะทนาใหด้คนบาปทรันี้งหลายเชมมื่อวสู่าเราเปป็นลสกของพระเจด้า ทรัศนคตลิของเราทบีมื่มบีตสู่อพวกเขา
กก็จะเปป็นแบบเหยบียดหยามไมง่ไดตุ้ คนเหลง่านอัขึ้นทมีที่เราปรารถนาทมีที่จะชนะมาเพนที่อพระครอิสตต์ เราตด้องปฏลิบรัตลิดด้วยความ
เคารพ



“ขตุ้าพเจตุ้ามมีใจกลตุ้าทมีที่จะกลง่าว” โทนของภาษากรบีกคมอ “มรันเหมาะสมและถสกตด้องตามพระราชบรัญญรัตลิทบีมื่
ขด้าพเจด้าจะกลสู่าวดด้วยใจกลด้าเกบีมื่ยวกรับดาวลิด ถศึงแมด้วสู่าเขาเปป็นคนชอบธรรมและกษรัตรลิยร์ กระนรันี้นมรันกก็เหมาะสมทบีมื่จะ
กลสู่าววสู่าเขาตายไปแลด้ว ถสกฝฝังไวด้ และศพของเขากก็กลรับคมนสสสู่ผงคลบีดลินแลด้ว”

เนมมื่องจาก “องคต์บรอิสตทธอิธิ์” ผสด้นบีนี้ทบีมื่ดาวลิดเขบียนถศึงจะไมสู่ “เหพ็นความเปฟปื่อยเนง่า” เขาจศึงไมสู่มบีทางพสดถศึงตรัวเขา
เองไดด้ พวกยลิวเหลสู่านบีนี้มบีความเคารพอยสู่างสสงตสู่อดาวลิด เปโตรทราบเรมมื่องนบีนี้ และหากเขาหวรังวสู่าจะทนาใหด้คนพวกนบีนี้
เขด้าใจสารทบีมื่เขาตด้องการจะสมมื่อ เขากก็ไมสู่กลด้าแสดงความไมสู่เคารพตสู่อกษรัตรลิยร์ผสด้ซศึมื่งพวกเขานรับถมออยสู่างสสงขนาดนรันี้น 
ดรังนรันี้นเขาจศึงแสดงความเคารพตสู่อดาวลิดในฐานะเปป็นชายผสด้ดนาเนลินตามทางของพระเจด้าและกษรัตรลิยร์องคร์หนศึมื่งแหสู่ง
อลิสราเอล-แตสู่เขากก็มบีใจกลด้าเชสู่นกรันในการปกปฟ้องพระครัมภบีรร์โดยการประกาศวสู่าพระคนาในภาคพรันธสรัญญาเดลิมทบีมื่
เขาเพลิมื่งยกมานรันี้นไมง่มมีทางหมายถศึงดาวลิดไดด้ เพราะวสู่า “ดาวอิดบรรพบตรตษ...สอิขึ้นพระชนมต์แลตุ้วถทูกฝฟังไวตุ้ และอตโมงคต์
ฝฟังศพของทง่านยอังอยทูง่กอับเราจนถขงทตกวอันนมีขึ้”

“บรรพบตรตษ” (ออัครปฟีตา) หมายถศึงหรัวหนด้าหรมอประมสุขของครอบครรัว หรมอหมายถศึงบรรพบสุรสุษผสด้หนศึมื่งทบีมื่
โดดเดสู่น มรันบสู่งบอกถศึงพวกคนสนาครัญในเผสู่าตสู่างๆของชนชาตลิอลิสราเอล (1 พศด. 24:31; 2 พศด. 19:8) คนานบีนี้ถสก
ใชด้เพมมื่ออด้างอลิงถศึงอรับราฮรัม อลิสอรัค ยาโคบ เหลสู่าผสด้กสู่อตรันี้งและประมสุขของชนชาตลิยลิว (จงศศึกษาฮบีบรส 7:4 และกลิจการ 
7:8,9) เปโตรใชด้คนานบีนี้เพมมื่อแสดงออกถศึงการใหด้เกบียรตลิและความเคารพตสู่อกษรัตรลิยร์ดาวลิด กษรัตรลิยร์ทบีมื่โดดเดสู่นทบีมื่สสุดของ
อลิสราเอลและผสด้กสู่อตรันี้งราชวงศร์กษรัตรลิยร์ซศึมื่งพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาจะเสดก็จมาทางเชมนี้อพระวงศร์นรันี้น

แตสู่พระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิมขด้อนรันี้นประกาศวสู่าดาวลิดตายไปแลด้ว วสู่าเขา “ลสู่วงหลรับไปอยสสู่กรับ
บรรพบสุรสุษของเขา” ในกรสุงเยรสซาเลก็ม (1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 2:10) และไมสู่มบีการบอกเปป็นนรัยเลยวสู่าเขาไดด้เปป็นขขขึ้นจาก
พวกคนตายแลด้ว ในกรสุงเยรสซาเลก็ม-แมด้กระทรัมื่งวรันนบีนี้-พวกนรักประวรัตลิศาสตรร์และพวกนรักโบราณคดบีชบีนี้ใหด้เหก็นอสุโมงคร์
ฝฝังศพของเขา ผมไดด้ไปเยมอนอสุโมงคร์ฝฝังศพของดาวลิดตอนทบีมื่ผมอยสสู่ในดลินแดนศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์นรันี้น และผมเปป็นพยาน
รรับรองไดด้ดด้วยตรัวเองวสู่ามรันยรังเปป็นทบีมื่รสด้จรักและไดด้รรับเกบียรตลิจากพวกยลิวเหมมอนเดลิม พวกเขาจะไมสู่เขด้าไปในอสุโมงคร์ฝฝัง
ศพนรันี้นโดยไมสู่สวมผด้าคลสุมศบีรษะ และพวกเขาทลินี้งของถวายไวด้ทสุกครรันี้งทบีมื่พวกเขาเขด้าไปทบีมื่นรัมื่น

ซาโลมอนฝฝังศพดาวลิดในกรสุงเยรสซาเลก็ม พรด้อมกรับเกบียรตลิยศและความยลิมื่งใหญสู่เทสู่าทบีมื่เขาจะประเคนใหด้แกสู่
ดาวลิดไดด้ โจเซฟฝัสนรักประวรัตลิศาสตรร์บอกเราวสู่าความมรัมื่งครัมื่งมหาศาล-ทองคนาและเงลินมากมาย-ถสกฝฝังไวด้กรับพระองคร์
ตสู่อมาในภายหลรัง (ตามทบีมื่โจเซฟฝัสกลสู่าวเชสู่นกรัน) หนศึมื่งในหด้องเหลสู่านรันี้นในอสุโมงคร์ฝฝังศพนรันี้นไดด้ถสกเปปิดออกและเงลิน
สามพรันตะลรันตร์ถสกเอาออกไป-ซศึมื่งคงจะเทสู่ากรับเงลินปรลิมาณมหาศาล หลายปปีตสู่อมา เฮโรดไดด้เปปิดอมีกหตุ้องหนขที่งและ
เอาเงลินปรลิมาณมหาศาลออกไป นมีที่เปป็นเรนที่องของประวอัตอิศาสตรต์

อสุโมงคร์ฝฝังศพของดาวลิดเปป็นสถานทบีมื่ๆพวกยลิวเหลสู่านรันี้นคสุด้นเคยดบี และแนสู่นอนวสู่าคงไมสู่มบียลิวคนใดจะบอก
เปป็นนรัย-หรมอแมด้แตสู่สอันนอิษฐาน-วสู่าเขาถสกทนาใหด้เปป็นขศึนี้นจากตายแลด้ว! เมมมื่อเหก็นขด้อเทก็จจรลิงนบีนี้แลด้ว เปโตรจศึงรรับ
ประกรันพวกเขาไดด้วสู่าในขด้อพระคนาจากภาคพรันธสรัญญาเดลิมทบีมื่เขาไดด้ใชด้ ดาวลิดไมสู่ไดด้กนาลรังพสดถศึงตรัวเขาเอง แตสู่พสดถศึง
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาผสด้ซศึมื่งพวกเขาไดด้ตรศึงเสบียทบีมื่กางเขนและฝฝัง แตสู่พระเจด้าทรงทนาใหด้พระองคร์เปป็นขศึนี้นจาก
พวกคนตายแลด้ว



ขด้อ 30: “เหตตฉะนอัขึ้นทง่านเปป็นศาสดาพยากรณต์และทราบวง่าพระเจตุ้าตรอัสสอัญญาไวตุ้แกง่ทง่านดตุ้วยพระ
ปฏอิญาณวง่า พระองคต์จะทรงประทานผทูตุ้หนขที่งจากบอัขึ้นเอวของทง่าน และตามเนนขึ้อหนอังนอัขึ้น พระองคต์จะทรงยกพระ
ครอิสตต์ใหตุ้ประทอับบนพระทมีที่นอัที่งของทง่าน”

“เหตตฉะนอัขึ้นทง่านเปป็นศาสดาพยากรณต์...” ไมสู่มบีขด้อสงสรัยเลยวสู่าดาวลิดไดด้รรับการดลใจจากพระเจด้า เขา
กลสู่าวเชสู่นนบีนี้ในคนาพยานสสู่วนตรัวใน 2 ซามสเอล 23:2 ทบีมื่ในฐานะเปป็น “นรักแตสู่งสดสุดบีอยสู่างไพเราะของอลิสราเอล” 
เขาประกาศวสู่า “พระวอิญญาณของพระเยโฮวาหต์ไดตุ้ตรอัสโดยขตุ้าพเจตุ้า และพระวจนะของพระองคต์อยทูง่ทมีที่ลอิขึ้นของ
ขตุ้าพเจตุ้า” หนรังสมอเพลงสดสุดบีมบีขด้อพระคนาทบีมื่เปป็นคนาพยากรณร์หลายตอนเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาของพระเยซส และพวก
ยลิวเหลสู่านรันี้นยอมรอับดาวลิดในฐานะศาสดาพยากรณร์ผสด้หนศึมื่ง

เราอาจสละเวลาตรงนบีนี้เพมมื่อเปรบียบเทบียบคนาพยากรณร์บางเรมมื่องของดาวลิดทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับพระเมสสลิยาหร์ 
และการสทาเรพ็จจรอิงของคนาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่: 

เพลงสดตดมี 22:1: “พระเจด้าของขด้าพระองคร์ พระเจด้าของขด้าพระองคร์ ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขด้า
พระองคร์เสบีย เหตสุใดพระองคร์ทรงเมลินเฉยทบีมื่จะชสู่วยขด้าพระองคร์ และตสู่อถด้อยคนาครมื่นาครวญของขด้าพระองคร์”

จงเปรบียบเทบียบขด้อนบีนี้กรับมรัทธลิว 27:46: “ครรันี้นประมาณบสู่ายสามโมงพระเยซสทรงรด้องเสบียงดรังวสู่า “เอลบี เอ
ลบี ลามาสะบรักธานบี” แปลวสู่า “พระเจด้าของขด้าพระองคร์ พระเจด้าของขด้าพระองคร์ ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขด้า
พระองคร์เสบีย”

เพลงสดสุดบี 22:18: “เสมนี้อผด้าของขด้าพระองคร์เขาแบสู่งปฝันกรัน สสู่วนเสมนี้อของขด้าพระองคร์นรันี้นเขากก็จรับสลาก
กรัน”

จงเปรบียบเทบียบขด้อนบีนี้กรับมรัทธลิว 27:35: “ครรันี้นตรศึงพระองคร์ทบีมื่กางเขนแลด้ว เขากก็เอาฉลองพระองคร์มาจรับ
สลากแบสู่งปฝันกรันเพนที่อจะสทาเรพ็จตามพระวจนะโดยศาสดาพยากรณต์ซศึมื่งวสู่า ‘เสมนี้อผด้าของขด้าพระองคร์ เขาแบสู่งปฝันกรัน 
สสู่วนเสมนี้อของขด้าพระองคร์นรันี้น เขากก็จรับสลากกรัน’”

เพลงสดตดมี 69:25: “ขอใหด้ทบีมื่อาศรัยของเขารกรด้างและอยสู่าใหด้ผสด้ใดอาศรัยอยสสู่ในเตก็นทร์ของเขา”
จงเปรบียบเทบียบขด้อนบีนี้กรับกลิจการ 1:20: “ดด้วยมบีคนาเขบียนไวด้ในหนรังสมอสดสุดบีวสู่า ‘ขอใหด้ทบีมื่อาศรัยของเขารกรด้าง

และอยสู่าใหด้ผสด้ใดอาศรัยอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น’ และ ‘ขอใหด้อบีกผสด้หนศึมื่งมายศึดตนาแหนสู่งของเขา’” (แนสู่นอนวสู่านบีมื่หมายถศึงยสดาส)
“และทราบวง่าพระเจตุ้าตรอัสสอัญญาไวตุ้แกง่ทง่านดตุ้วยพระปฏอิญาณวง่า...” พระเจด้าทรงใหด้คนาสรัญญาตสู่างๆแกสู่

ดาวลิดเกบีมื่ยวกรับชนรสุสู่นหลรังของเขา-นรัมื่นคมอ “พระองคต์จะทรงประทานผทูตุ้หนขที่งจากบอัขึ้นเอวของทง่าน และตามเนนขึ้อหนอัง
นอัขึ้น พระองคต์จะทรงยกพระครอิสตต์ใหตุ้ประทอับบนพระทมีที่นอัที่งของทง่าน” เทสู่าทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับสภาพมนตษยต์ของพระเยซส 
พระองคร์ทรงถสกพยากรณร์ไวด้วสู่าจะสมบเชมนี้อสายมาจากดาวลิด หรมอผสู่านทางเชนขึ้อสาย (วงศร์วาน) ของดาวลิด

ในเพลงสดตดมี 89:3,4 พระเจด้าตรรัสวสู่า “เราไดด้กระทนาพรันธสรัญญากรับผสด้ทบีมื่ถสกเลมอกของเรา เราไดด้ปฏลิญาณ
กรับดาวลิดผสด้รรับใชด้ของเราวสู่า ‘เราจะสถาปนาเชนขึ้อสายของเจตุ้าไวตุ้เปป็นนอิตยต์และจะสรตุ้างบอัลลอังกต์ของเจตุ้าไวตุ้ทตกชอัที่ว
อายต’”

ในเพลงสดตดมี 132:11 เราอสู่านวสู่า “พระเยโฮวาหร์ทรงปฏลิญาณเปป็นความจรลิงกรับดาวลิด ซศึมื่งพระองคร์จะไมสู่
ทรงหรันกลรับคมอวสู่า “เราจะตอัขึ้งผลจากตอัวของเจตุ้าไวตุ้บนบอัลลอังกต์ของเจตุ้า”



ใน 2 ซามทูเอล  7:12-16 พระเจด้าทรงสสู่งขด้อความตสู่อไปนบีนี้มายรังดาวลิดผสู่านทางนาธรัน: “เมมมื่อวรันของเจด้า
ครบแลด้ว และเจด้านอนพรักอยสสู่กรับบรรพบสุรสุษของเจด้า เราจะใหด้เชมนี้อสายของเจด้าทบีมื่มาภายหลรังเจด้าเกลิดขศึนี้นผสด้ซศึมื่งเกลิดมา
จากบรันี้นเอวของเจด้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจรักรของเขา เขาจะเปป็นผสด้สรด้างนลิเวศเพมมื่อนามของเรา และเรา
จะสถาปนาบรัลลรังกร์แหสู่งราชอาณาจรักรของเขาใหด้อยสสู่เปป็นนลิตยร์ เราจะเปป็นบลิดาของเขา และเขาจะเปป็นบสุตรของเรา
ถด้าเขากระทนาความชรัมื่วชด้า เราจะตบีสอนเขาดด้วยไมด้เรบียวของมนสุษยร์ ดด้วยการเฆบีมื่ยนแหสู่งบสุตรทรันี้งหลายของมนสุษยร์แตสู่
ความเมตตาของเราจะไมสู่พรากไปจากเขาเสบีย ดรังทบีมื่เราพรากไปจากซาอสล ซศึมื่งเราไดด้ถอดเสบียใหด้พด้นหนด้าเจด้า
ราชวงศต์ของเจตุ้าและอาณาจอักรของเจตุ้าจะดทารงอยทูง่ตง่อหนตุ้าเจตุ้าอยง่างมอัที่นคงเปป็นนอิตยต์ และบอัลลอังกต์ของเจตุ้าจะถทูก
สถาปนาไวตุ้เปป็นนอิตยต์’”

พระสรัญญาเหลสู่านบีนี้ซศึมื่งทรงกระทนากรับดาวลิดถสกทวนซนี้นาเมมมื่อกาเบรบียลประกาศแกสู่มารบียร์วสู่าเธอจะเปป็นมารดา
ของพระบสุตรของพระเจด้า:

“แลด้วทสตสวรรคร์จศึงกลสู่าวแกสู่เธอวสู่า “มารบียร์เออ๋ย อยสู่ากลรัวเลย เพราะเธอเปป็นทบีมื่พระเจด้าทรงโปรดปราน
แลด้ว ดสเถลิด เธอจะตรันี้งครรภร์และคลอดบสุตรชายคนหนศึมื่ง จงตรันี้งชมมื่อบสุตรนรันี้นวสู่า เยซทู บสุตรนรันี้นจะเปป็นใหญสู่ และจะทรง
เรบียกวสู่าเปป็นบสุตรของพระเจด้าสสงสสุด พระเจตุ้าซขที่งเปป็นองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า จะทรงประทานพระทอีชื่นทชื่งของดาวริด
บรรพบนุรนุษของทท่านใหตุ้แกง่ทง่าน และทง่านจะครอบครองวงศต์วานของยาโคบสนบไปเปป็นนอิตยต์ และอาณาจทกรของ
ทท่านจะไมท่รซูด้จทกสริทั้นสนุดเลย” (ลสกา 1:30-33)

ขด้อพระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิมทบีมื่เราไดด้ศศึกษาไปในทบีมื่นบีนี้มบีการอด้างอลิงโดยตรงไปยรังซาโลมอน โอรสของ
ดาวลิดผสด้ซศึมื่งครอบครองหลรังจากเขา แตสู่การอด้างอลิงในทบีมื่สสุดนรันี้นมบีไปยรังพระเยซสครลิสตร์เจด้า พระเมสสลิยาหร์ และพวกยลิว
เหลสู่านรันี้นเขตุ้าใจวสู่าพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาจะตด้องเสดก็จมาโดยทางวงศร์วานของดาวลิด (มธ. 12:23; 21:9; 
22:42-45; มาระโก 11:10; ยอหร์น 7:42) แตสู่พวกเขาไมสู่ไดด้กนาลรังรอคอยพระผทูตุ้ชง่วยใหตุ้รอดทบีมื่ตมื่นาตด้อยและนบนอบ
เชมมื่อฟฝังทบีมื่ถสกทนาใหด้เปป็นเหมมอนมนสุษยร์ ผสด้จะทนทสุกขร์ความมรณาและสวมมงกสุฎหนาม พวกเขากนาลรังรอคอยผสด้ครอบ
ครองทบีมื่ทรงอนานาจทบีมื่จะชสู่วยพวกเขาใหด้พด้นจากการตกเปป็นทาสของโรม

พวกยลิวเหลสู่านรันี้นเขด้าใจคนาพยากรณร์เหลสู่านบีนี้วสู่าหมายถศึงพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาไดด้อยสู่างไรนรันี้น เราไมสู่
สามารถเขด้าใจไดด้อยสู่างถสู่องแทด้หรมอชบีนี้ชรัดไดด้ แตง่พวกเขาเชนที่อขด้อเทก็จจรริงเรนที่องพระเมสสอิยาหต์ผทูตุ้จะเสดพ็จมานอัขึ้น และ
พวกเขากก็เชมมื่อดด้วยวสู่าพระองคร์จะเสดก็จมาเปป็นลสกหลานคนหนศึมื่งของดาวลิด เพมมื่อปกครองอาณาจรักรหนศึมื่งทบีมื่ไมสู่รสด้สลินี้นสสุด
ตามทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ในอลิสยาหร์ 9:6,7:

“ดด้วยมบีเดก็กคนหนศึมื่งเกลิดมาเพมมื่อเรา มบีบสุตรชายคนหนศึมื่งประทานมาใหด้เรา และการปกครองจะอยสสู่ทบีมื่บสู่าของ
ทสู่าน และจะเรบียกนามของทสู่านวสู่า “ผสด้ทบีมื่มหรัศจรรยร์ ทบีมื่ปรศึกษา พระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระบลิดานลิรรันดรร์ องคร์
สรันตลิราช” เพนที่อการปกครองของทง่านจะเพอิที่มพทูนยอิที่งขขขึ้น และสอันตอิภาพจะไมท่มอีทอีชื่สริทั้นสนุดเหนนอพระทมีที่นอัที่งของดาวอิด 
และเหนนอราชอาณาจอักรของพระองคต์ ทมีที่จะสถาปนาไวตุ้ และเชอิดชทูไวตุ้ดตุ้วยความยตตอิธรรมและดตุ้วยความเทมีที่ยงธรรม
ตอัขึ้งแตง่บอัดนมีขึ้เปป็นตตุ้นไปจนนอิรอันดรต์กาล ความกระตมอรมอรด้นของพระเยโฮวาหร์จอมโยธาจะกระทนาการนบีนี้”

พระสรัญญาของพระเจด้าทบีมื่มบีแกสู่ดาวลิดไดด้ถสกใหด้ไวด้แกสู่ดาวลิดแตง่ผทูตุ้เดมียว และไมสู่ใชสู่แกสู่กษรัตรลิยร์องคร์อมมื่นหรมอ
อาณาจรักรอมมื่น ในคนาเทศนาของเขาในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น เปโตรประกาศวสู่าดาวลิดทราบอยง่างถง่องแทตุ้เกบีมื่ยวกรับสลิมื่ง



สารพรัดทบีมื่เขาไดด้พยากรณร์เกบีมื่ยวกรับพระเมสสลิยาหร์ และกลสู่าวชรัดเจนวสู่าดาวลิดเชมมื่อพระสรัญญาของพระเจด้าวสู่าชบีนี้ไปขด้าง
หนด้า-ไมสู่ใชสู่ไปยรังซาโลมอนเทสู่านรันี้น แตง่ไปไกลเกอินกวง่าซาโลมอนไปจนถขงพระเมสสอิยาหต์ ภาคพรันธสรัญญาเดลิมมบี
อรรถาธลิบายเกบีมื่ยวกรับมสุมมองตสู่างๆของดาวลิดเกบีมื่ยวกรับพระสรัญญาเหลสู่านรันี้นทบีมื่พระเจด้าประทานใหด้แกสู่เขา กรสุณา
ศศึกษาบทเหลง่านมีขึ้ทอัขึ้งหมด: เพลงสดสุดบี 2, เพลงสดสุดบี 22, เพลงสดสุดบี 45 และเพลงสดสุดบี 16 เปป็นพลิเศษ

ดาวลิดมองลสู่วงหนด้าไปยรังการเสดก็จมาของพระเมสสลิยาหร์ เขาเขด้าใจวสู่าพระสรัญญาเหลสู่านรันี้นทบีมื่เขาไดด้รรับชมีขึ้ไป
ยอังพระเมสสลิยาหร์และเวลานรันี้นเมมมื่อพระเยซสจอมกษรัตรลิยร์จะประทรับบนพระทมีที่นอัที่งของดาวลิดและจะทรงครอบครอง
เหนมอทรันี้งพลิภพ

ใชสู่แลด้วครรับ วรันหนศึมื่งพระเยซสครลิสตร์เจด้าจะประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิด-และทสู่านทบีมื่รรัก พระทบีมื่นรัมื่งของดา
วลิดเปป็นพระทบีมื่นรัมื่งทมีที่มมีอยทูง่จรอิงตามประวอัตอิศาสตรต์อยสู่างแนสู่นอนพอๆกรับพระทบีมื่นรัมื่งของซมีซารต์เปป็นพระทบีมื่นรัมื่งทบีมื่มบีอยสสู่จรลิง
ตามประวรัตลิศาสตรร์ นรักอรรถาธลิบายและอาจารยร์บางทสู่านประกาศวสู่าพระคนาขด้อนบีนี้พสดถศึงพระทบีมื่นรัมื่งฝฝ่ายวอิญญาณ 
แตสู่ไมสู่ใชสู่แบบนรันี้นเลย ดาวอิดไมสู่ไดด้นรัมื่งบนพระทบีมื่นรัมื่งฝฝ่ายวลิญญาณ เขานอัที่งบนพระทมีที่นอัที่งของจรริงในสถานทอีชื่แหง่งหนขที่ง
จรอิงๆ-กรตงเยรทูซาเลพ็ม และพระเยซสครลิสตร์เจด้าจะประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่งหนศึมื่งจรลิงๆ ในพระวลิหารซศึมื่งจะถสกสรด้างขศึนี้นใหมสู่
ในกรสุงเยรสซาเลก็มหลรังจากการรรับขศึนี้นไปของครลิสตจรักร ในการเชมมื่อมโยงกรับเรมมื่องนบีนี้ กรสุณาอสู่านกลิจการ 15:13-18 
ซศึมื่งเราจะศศึกษาอยสู่างละเอบียดเมมมื่อเราไปถศึงขด้อพระคนาตอนนรันี้น

ชนชาตลิอลิสราเอลขอกษรัตรลิยร์องคร์หนศึมื่ง และพระเจด้าประทานซาอสลใหด้แกสู่พวกเขา (1 ซมอ. บททบีมื่ 8 และ 
9) แตสู่อาณาจรักรของซาอสลถสกเอาไปเสบียจากเขาและลสกหลานของเขา และถสกยกใหด้แกสู่ดาวลิด จากนรันี้นพระเจด้า
ทรงประกาศและกนาหนดใหด้อาณาจรักรนรันี้นควรดทารงสนบตง่อไปผสู่านทางวงศร์วานของดาวลิด ขตุ้อเทพ็จจรอิงประการหนขที่ง
แบสู่งแยกดาวลิดออกจากกษรัตรลิยร์ฝฝ่ายโลกองคร์อมมื่นๆทสุกองคร์: เขาไดด้ครอบครองเหนชอชนชาตริอริสราเอล ประชากร
ทอีชื่ถซูกเลชอกสรรของพระเจด้า และเนมมื่องจากเขาไดด้ครอบครองเหนมอประชากรทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระเจด้า องคร์
บรลิสสุทธลิธิ์ผสด้จะเสดก็จมาวรันหนศึมื่งในฐานะจอมกษรัตรลิยร์และจอมเจด้านายจศึงควรครอบครองเหนมอประชากรของพระเจด้า
เชสู่นกรัน และควรครอบครองพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิด วรันหนศึมื่งทบีมื่เปปีปี่ยมสงสู่าราศบี พระเยซสผสด้เปป็นกษรัตรลิยร์องคร์หนศึมื่งจรลิงๆจะ
ประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่งจรลิงๆของดาวลิด และจะทรงครอบครองเหนมอพลิภพนบีนี้ ดรังทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ในพระครัมภบีรร์

ขด้อ 31: “ดาวอิดกพ็ทรงลง่วงรทูตุ้เหตตการณต์นมีขึ้กง่อน จขงทรงกลง่าวถขงการคนนพระชนมต์ของพระครอิสตต์วง่า จอิต
วอิญญาณของพระองคต์ไมง่ตตุ้องละไวตุ้ในนรก ทอัขึ้งพระมอังสะของพระองคต์กพ็ไมง่เปฟปื่อยเนง่าไป”

“ดาวอิดกพ็ทรงลง่วงรทูตุ้เหตตการณต์นมีขึ้กง่อน” หมายความวสู่าดาวลิด โดยพระวลิญญาณแหสู่งการพยากรณร์ พสดถศึง
การฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซส ผสู่านทางพระเนตรของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เขาเหก็นลสู่วงหนด้าถศึงการฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์ของพระเมสสลิยาหร์-“จอิตวอิญญาณของพระองคต์ไมง่ตตุ้องละไวตุ้ในนรก ทอัขึ้งพระมอังสะของพระองคต์กพ็ไมง่เปฟปื่อย
เนง่าไป” คนากลสู่าวในพระคนาขด้อนบีนี้สอนอยสู่างชรัดเจนวสู่าดาวลิดมบีความเขด้าใจเชลิงลศึกฝฝ่ายวลิญญาณทบีมื่ไมสู่ธรรมดา และ
พระเจด้าไดด้เปปิดเผยใหด้เขาทราบในแบบทบีมื่พลิเศษมากๆถศึงหลรักคนาสอนทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่เหลสู่านรันี้นเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาของ
พระเมสสลิยาหร์-ไมสู่ใชสู่แคสู่การเสดก็จมาของพระองคร์ในฐานะจอมกษรัตรลิยร์และจอมเจด้านายเทสู่านรันี้น แตสู่การเสดก็จมา
ของพระองคร์เพมมื่อทนทสุกขร์และสวมมงกสุฎหนามดด้วย เพมมื่อทบีมื่เราจะไดด้สวมมงกสุฎแหสู่งชบีวลิต คนาพยากรณร์เหลสู่านบีนี้จศึงถสก
ใหด้ไวด้แกสู่พวกบรรพบสุรสุษผสู่านทางปลายปากกาทบีมื่ไดด้รรับการดลใจของดาวลิด พระเยซทูทรงบอกเหลสู่าสาวกของ



พระองคร์หลรังจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์วสู่า “นบีมื่เปป็นถด้อยคนาของเรา ซศึมื่งเราไดด้บอกไวด้แกสู่ทสู่านทรันี้งหลาย
เมมมื่อเรายรังอยสสู่กรับทสู่านวสู่า บรรดาคนาทบีมื่เขบียนไวด้ในพระราชบรัญญรัตลิของโมเสส และในครัมภบีรร์ศาสดาพยากรณร์ และใน
หนอังสนอสดตดมีกลง่าวถขงเรานอัขึ้น จนาเปป็นจะตด้องสนาเรก็จ” (ลสกา 24:44)

การฟฟฟื้นคคืนพระชนมม์ฝฝ่ายรล่างกายของพระเยซทู
พกิสทูจนม์วล่าพระองคม์ทรงเปป็นองคม์พระผทูช้เปป็นเจช้าและพระครกิสตม์

ขด้อ 32: “พระเยซทูนมีขึ้พระเจตุ้าไดตุ้ทรงบอันดาลใหตุ้คนนพระชนมต์แลตุ้ว ขตุ้าพเจตุ้าทอัขึ้งหลายเปป็นพยานในขตุ้อนมีขึ้”
เปโตรแสดงใหด้พวกยลิวเหลสู่านรันี้นเหก็นอยสู่างชรัดเจนถศึงขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซสเปป็น

คนาพยากรณร์ของภาคพรันธสรัญญาเดลิมทบีมื่ถสกบรันทศึกไวด้ในพระครัมภบีรร์ของพวกเขา และการปฏลิเสธความจรลิงนรันี้นกก็
เทสู่ากรับปฏลิเสธขด้อพระครัมภบีรร์ทบีมื่ประทานใหด้แกสู่พวกบรรพบสุรสุษผสู่านทางพวกศาสดาพยากรณร์เชสู่นดาวลิด ผสด้ซศึมื่งพวก
เขาเคารพนรับถมออยสู่างสสง เนมมื่องจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์เปป็นเรมมื่องหนศึมื่งในคนาพยากรณร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิม เปโตร
จศึงเรลิมื่มนนาเสนอหลรักฐานทบีมื่ไมสู่อาจปฏลิเสธไดด้เพอิที่มเตอิมวสู่าพระเยซสชาวนาซาเรก็ธทรงฟฟฟื้นคนนพระชนมต์จากพวกคนตาย
แลด้ว

“ขตุ้าพเจตุ้าทอัขึ้งหลายเปป็นพยานในขตุ้อนมีขึ้” เปโตรอาจกนาลรังพสดถศึงเฉพาะพวกอรัครทสตในทบีมื่นบีนี้ แตสู่ทบีมื่นสู่าจะเปป็น
มากกวสู่ากก็คมอวสู่าเขาหมายถศึงคนหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นทบีมื่อยสสู่ในหด้องชรันี้นบนนรันี้นตอนทบีมื่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เสดก็จมา 
และทบีมื่ตอนนบีนี้กนาลรังเปป็นพยานถศึงขสู่าวประเสรลิฐอรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีแหสู่งพระคสุณของพระเจด้า-และขสู่าวประเสรลิฐคมอการ
สลินี้นพระชนมร์ การถสกฝฝัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซส “ตามทบีมื่มบีเขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” (1 คร. 15:1-4)  
เปฟ้าหมายของเปโตรตอนนบีนี้กก็คมอ เพมมื่อพลิสสจนร์ใหด้พวกยลิวเหลสู่านรันี้นเหก็นวสู่าพระเยซสทรงถทูกพบเหพ็นวง่ามมีชมีวอิตอยทูง่หลรังจาก
การถสกตรศึงกางเขนและการถสกฝฝังของพระองคร์ และพระเจด้าทรงแตสู่งตรันี้งพวกอรัครทสตใหตุ้เปป็นพยานเรมมื่องการฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์นรันี้น

เปาโลยรังใหด้คนาอรรถาธลิบายยสู่อๆเกบีมื่ยวกรับความแนสู่นอนเรมมื่องการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรสู่างกายของพระ
เยซสเชสู่นกรัน:

“ยลิมื่งกวสู่านบีนี้ พบีมื่นด้องทรันี้งหลาย ขด้าพเจด้าขอใหด้ทสู่านคนานศึงถศึงขง่าวประเสรอิฐทบีมื่ขด้าพเจด้าเคยประกาศแกสู่ทสู่านทรันี้ง
หลาย ซศึมื่งทสู่านไดด้ยอมรรับไวด้ อรันเปป็นฐานซศึมื่งทสู่านทรันี้งหลายตรันี้งมรัมื่นอยสสู่ และซศึมื่งททาใหตุ้ทง่านรอดดด้วย ... เรมมื่องซศึมื่งขด้าพเจด้า
รรับไวด้นรันี้น ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศแกสู่ทสู่านทรันี้งหลายกสู่อน คมอวสู่าพระครอิสตต์ไดตุ้ทรงวายพระชนมต์เพราะบาปของเราทรันี้ง
หลาย ตามทบีมื่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์ และทรงถทูกฝฟังไวตุ้ แลด้ววรันทบีมื่สามพระองคต์ทรงเปป็นขขขึ้นมาใหมง่ตามทบีมื่มบีเขบียนไวด้ใน
พระครัมภบีรร์นรันี้น พระองคร์ทรงปรากฏแกง่เคฟาส แลด้วแกง่ออัครททูตสอิบสองคน ภายหลรังพระองคร์ทรงปรากฏแกง่พวกพมีที่
นตุ้องกวง่าหด้ารด้อยคนในคราวเดมียว ซศึมื่งสสู่วนมากยรังอยสสู่จนถศึงทสุกวรันนบีนี้ แตสู่บางคนกก็ลสู่วงหลรับไปแลด้ว ภายหลรังพระองคร์
ทรงปรากฏแกง่ยากอบ แลด้วแกสู่อรัครทสตทรันี้งหมด ครรันี้นหลรังทบีมื่สสุดพระองคร์ทรงปรากฏแกง่ขตุ้าพเจตุ้าดตุ้วย ผสด้เปป็นเสมมอน
เดก็กทบีมื่คลอดกสู่อนกนาหนด” (1 คร. 15:1-8)

ในทบีมื่นบีนี้เปาโลประกาศวสู่าผสด้เชมมื่อหด้ารด้อยคนไดด้เหก็นพระเยซสในคราวเดบียว และผมเชมมื่อวสู่าพยานหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบ
คนในหด้องชรันี้นบนนรันี้นเปป็นสง่วนหนขที่งของหด้ารด้อยคนนรันี้น พวกยลิวอาจปฏลิเสธคนาพยานของเปโตร พวกเขาอาจปฏลิเสธ



คนาพยานของพวกออัครททูต แตสู่คนาพยานของคนหด้ารด้อยคนไมสู่อาจถสกเพลิกเฉยไดด้อยสู่างงสู่ายดาย ถด้าพวกยลิวเหลสู่านรันี้น
ปฏลิเสธทบีมื่จะเชมมื่อคนาพยานของพบีมื่นด้องหด้ารด้อยคน-หรมอแมด้แตสู่คนาพยานของหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้น-กก็ไมง่มมีทางทบีมื่จะพลิสสจนร์
ขด้อเทก็จจรลิงใดๆแกสู่พวกเขาแลด้ว

เปโตรไมสู่ไดด้กลสู่าววสู่าพวกอรัครทสตไดด้เหก็นการฟฟฟื้นคนนพระชนมต์จรลิงๆ เขากนาลรังพยายามทนาใหด้พวกยลิวเหลสู่า
นรันี้นเขด้าใจขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าเขาและคนอมมื่นๆอบีกหลายคนไดด้เหก็นพระเยซสหลทงการฟฟฟื้นคนนพระชนมต์นอัขึ้น พระองคร์ไดด้
ดนาเนลินและสนทนากรับพวกเขา พระองคร์ไดด้รรับประทานกรับพวกเขา และพระองคร์ไดด้ทรงเชลิญชวนพวกเขาใหด้แตะ
ตด้องพระองคร์และเชมมื่อแนสู่วสู่าพระองคร์ไมสู่ใชสู่ผมี เหมมอนอยสู่างทบีมื่บางคนคลิดตอนทบีมื่พวกเขาไดด้เหก็นพระองคร์ครรันี้งแรกหลรัง
จากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์ (ลสกา 24:39)

มรันเปป็นเรมมื่องบอันทขกเหตตการณต์ทบีมื่วสู่าพระเยซสไดด้สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนรันี้น ขด้อเทก็จจรลิงเรมมื่องการ
สลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์เปป็นเรมมื่องทบีมื่มรัมื่นคงแนสู่นอนแลด้ว เปโตรอยากใหด้พวกยลิวเหลสู่านรันี้นทราบอยง่างแนง่นอนวสู่า
พระองคร์ผสด้ซศึมื่งพวกเขาเรบียกวสู่า “เยซสชาวนาซาเรก็ธ” ไดตุ้ทรงเปป็นขขทั้นจากอสุโมงคร์ฝฝังศพแลด้ว วสู่าเหลสู่าผสด้ตลิดตามของ
พระองคร์หลายคนไดด้เหก็นพระองคร์หลรังจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์ และพวกเขาเตก็มใจทบีมื่จะเปป็นพยาน
ถศึงเรมมื่องนบีนี้

มรันนสู่าจะปรากฏชรัดเจนแกสู่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นแลด้ววสู่าเปโตรและผสด้เชมมื่อคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น
ไมสู่ไดด้กนาลรังแสวงหาชมมื่อเสบียงหรมอลาภยศ เพราะวสู่าพระเยซทูทรงถสกประหารชบีวลิตเพราะการประกาศขสู่าวประเสรลิฐ
นรันี้นทบีมื่พวกเขากนาลรังประกาศอยสสู่ตอนนบีนี้ พวกเขากนาลรังเสบีมื่ยงชบีวลิตของตนโดยการประกาศวสู่าพวกเขาไดด้เหก็นพระเยซส
วสู่ามบีชบีวลิตอยสสู่หลรังจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์ พวกเขากนาลรังยอมใหด้ตรัวเองอยสสู่ใตด้การทนทสุกขร์ การขสู่มเหง 
บางทบีอาจถศึงความมรณาบนกางเขนหนศึมื่งเหมมอนอยสู่างทบีมื่พระเยซสไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์ แตสู่ไมสู่วสู่าจะตด้องเสบีมื่ยงชบีวลิต
ของตนหรมอไมสู่ เปโตรกก็ประกาศดด้วยใจกลด้าวสู่า “พระเยซสชาวนาซาเรก็ธทรงมมีชมีวอิตอยทูง่ เราทอัขึ้งหลายรซูด้วท่าพระองคต์
ทรงมมีชมีวอิตอยทูง่เพราะวง่าเราไดด้เหก็นพระองคต์ และเราเปป็นพยานรอับรองขด้อเทก็จจรริงเรนที่องการฟฟฟื้นคนนพระชนมต์ฝฝ่าย
รท่างกายของพระองคต์”

ขด้อ 33: “เหตตฉะนอัขึ้นเมนที่อพระหอัตถต์เบนขึ้องขวาของพระเจตุ้าไดตุ้ทรงตอัขึ้งพระองคต์ขขขึ้น และครอัขึ้นพระองคต์ไดตุ้ทรง
รอับพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์จากพระบอิดาตามพระสอัญญา พระองคต์ไดตุ้ทรงเทฤทธอิธิ์เดชนมีขึ้ลงมา ดอังทมีที่ทง่านทอัขึ้งหลาย
ไดตุ้ยอินและเหพ็นแลตุ้ว”

สนาหรรับคนฮบีบรสเหลสู่านรันี้น “ขวามนอ” บสู่งบอกถศึงอนานาจ และคนาประกาศของเปโตรทบีมื่วสู่าขณะนบีนี้พระเยซส
ทรงนรัมื่งอยสสู่ ณ เบนขึ้องขวาพระหอัตถต์ของพระเจตุ้ากก็เปป็นคนาประกาศทบีมื่วสู่าพระองคร์นรัมื่งอยสสู่ในสถานทมีที่แหง่งอกานาจ ใน
ตนาแหนสู่งเดบียวกรับทบีมื่พระองคร์ทรงเคยครอบครองกสู่อนโลกนบีนี้ไดด้ถสกสรด้างขศึนี้นโดยพระองคร์และเพมมื่อพระองคร์ (ฮบ. 
1:1-3; ยอหร์น 17:5)

การใชด้คนาวสู่า “ขวามมอ” เพมมื่อบสู่งบอกถศึงอนานาจเปป็นเรมมื่องปกตลิธรรมดาในพระครัมภบีรร์:
ในเพลงสดตดมี 17:7 ดาวลิดเขบียนไวด้วสู่า “โอ ขด้าแตสู่พระผสด้ชสู่วยของบรรดาผสด้แสวงหาทบีมื่ลบีนี้ภรัยจากปฏลิปฝักษร์ของ

เขา ณ พระหอัตถต์ขวาของพระองคต์ ขอทรงสนาแดงความเมตตาอยสู่างมหรัศจรรยร์ของพระองคร์”



ในเพลงสดตดมี 18:35 เขาเขบียนไวด้วสู่า “พระองคร์ประทานโลสู่แหสู่งความรอดของพระองคร์ใหด้ขด้าพระองคร์ 
และพระหอัตถต์ขวาของพระองคต์ทรงคนี้นาจสุนขด้าพระองคร์ และซศึมื่งพระองคร์ทรงนด้อมพระทรัยลง กก็กระทนาใหด้ขด้าพระองคร์
เปป็นใหญสู่ขศึนี้น”

จากนรันี้นในเพลงสดตดมี 20:6 เราอสู่านวสู่า “บรัดนบีนี้ ขด้าพเจด้าทราบวสู่าพระเยโฮวาหร์จะทรงชสู่วยผสด้ทบีมื่พระองคร์ทรง
เจลิมไวด้ พระองคร์จะทรงฟฝังเขาจากฟฟ้าสวรรคร์อรันบรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์ และโดยชอัยชนะออันทรงอานตภาพดตุ้วย
พระหอัตถต์ขวาของพระองคต์”

ในเพลงสดตดมี 21:8 เราอสู่านวสู่า “พระหรัตถร์ของพระองคร์จะคด้นพบเหลสู่าศรัตรสทรันี้งหลาย พระหอัตถต์ขวาของ
พระองคต์จะพบบรรดาผสด้ทบีมื่เกลบียดชรังพระองคร์”

เพลงสดตดมี 44:3 กลสู่าววสู่า “เพราะเขาทรันี้งหลายไมสู่ไดด้แผสู่นดลินนรันี้นมาครอบครองดด้วยดาบของเขาเอง มลิใชสู่
แขนของเขาทบีมื่ชสู่วยใหด้เขารอด แตสู่โดยพระหอัตถต์ขวา และพระกรของพระองคต์ และโดยความสวสู่างจากสบีพระ
พรักตรร์พระองคร์ เพราะพระองคร์ทรงโปรดปรานเขาทรันี้งหลาย”

“ครอัขึ้นพระองคต์ไดตุ้ทรงรอับพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์จากพระบอิดาตามพระสอัญญา...” พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
ทรงถสกสรัญญาแกสู่พวกสาวกโดยพระเยซสเจด้ากสู่อนพระองคร์ทรงถสกตรศึงกางเขน:

“แตสู่พระองคร์ผสด้ปลอบประโลมใจนรันี้นคมอพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ผสด้ซศึมื่งพระบลิดาจะทรงใชด้มาในนามของเรา 
พระองคร์นรันี้นจะทรงสอนทสู่านทรันี้งหลายทสุกสลิมื่ง และจะใหด้ทสู่านระลศึกถศึงทสุกสลิมื่งทบีมื่เราไดด้กลสู่าวไวด้แกสู่ทสู่านแลด้ว...แตสู่เมมมื่อ
พระองคร์ผสด้ปลอบประโลมใจทบีมื่เราจะใชด้มาจากพระบลิดามาหาทสู่านทรันี้งหลาย คมอพระวลิญญาณแหสู่งความจรลิง ผสด้ทรง
มาจากพระบลิดานรันี้นไดด้เสดก็จมาแลด้ว พระองคร์นรันี้นจะทรงเปป็นพยานถศึงเรา...เมมมื่อพระองคร์ พระวลิญญาณแหสู่งความ
จรลิงจะเสดก็จมาแลด้ว พระองคร์จะนนาทสู่านทรันี้งหลายไปสสสู่ความจรลิงทรันี้งมวล เพราะพระองคร์จะไมสู่ตรรัสโดยพระองคร์เอง
แตสู่พระองคร์จะตรรัสสลิมื่งทบีมื่พระองคร์ทรงไดด้ยลิน และพระองคร์จะทรงแจด้งใหด้ทสู่านทรันี้งหลายรสด้ถศึงสลิมื่งเหลสู่านรันี้นทบีมื่จะเกลิดขศึนี้น 
พระองคร์จะทรงใหด้เราไดด้รรับเกบียรตลิ เพราะวสู่าพระองคร์จะทรงเอาสลิมื่งทบีมื่เปป็นของเรามาสนาแดงแกสู่ทสู่านทรันี้งหลาย ทสุก
สลิมื่งทบีมื่พระบลิดาทรงมบีนรันี้นเปป็นของเรา เหตสุฉะนรันี้นเราจศึงกลสู่าววสู่า พระวลิญญาณทรงเอาสลิมื่งซศึมื่งเปป็นของเรานรันี้นมาสนาแดง
แกสู่ทสู่านทรันี้งหลาย” (ยอหร์น 14:26; 15:26; 16:13-15)

เปโตรกนาลรังประกาศในทบีมื่นบีนี้วสู่าพระสรัญญาเหลสู่านรันี้นซศึมื่งพระเยซสทรงใหด้ไวด้กสู่อนการถสกตรศึงกางเขนของ
พระองคร์ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงตามตรัวอรักษรแลด้ว ของประทานแหสู่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงถสกประทานใหด้แลด้ว
ตอนนบีนี้ และแนสู่นอนวสู่าคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้เหก็นสลิมื่งพลิเศษเหนมอธรรมดาเหลสู่านรันี้นทบีมื่เกลิดขศึนี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นตด้อง
ตระหนรักถศึงเรมมื่องนบีนี้ หนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นในหด้องชรันี้นบนเปป็นภาชนะทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระเจด้าซศึมื่งโดยทางพวกเขา
ขสู่าวประเสรลิฐเรมมื่องการสลินี้นพระชนมร์ การถสกฝฝัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซสจะถสกประกาศ-ไมสู่ใชสู่แคสู่แกสู่
ชนชาตลิอลิสราเอลเทสู่านรันี้น แตสู่ไปถศึงทบีมื่สสุดปลายของแผสู่นดลินโลก

“พระองคต์ไดตุ้ทรงเทฤทธอิธิ์เดชนมีขึ้ลงมา” พสดถศึงภาษาตสู่างๆเหลสู่านรันี้นทบีมื่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นพสดวรันนรันี้น จนทสุกคนทบีมื่
อยสสู่ทบีมื่นรัมื่นไดด้ยลินขสู่าวประเสรลิฐในภาษาของพวกเขาเอง การอรัศจรรยร์เชสู่นนรันี้นจะมาไดด้โดยทางการสนาเรก็จจรลิงของคนา
พยากรณร์ของโยเอลทบีมื่วสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะทรงถสกเทออก มรันไมง่ใชง่ผลลรัพธร์ของการดมมื่ม “เหลด้าองสุสู่นใหมสู่” 
อยสู่างทบีมื่พวกชอบเยาะเยด้ยกลสู่าวอด้าง มรันคมอขด้อพลิสสจนร์ทบีมื่ไมสู่อาจปฏลิเสธไดด้วสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้เสดก็จมาแลด้ว



ตามทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ เพมมื่อประทานฤทธลิธิ์เดชแกสู่พยานเหลสู่านบีนี้ใหด้เผยแพรสู่ขสู่าวประเสรลิฐแหสู่งพระคสุณของพระเจด้าแกสู่
ทสุกคนทรัมื่วทสุกหนทสุกแหสู่ง 

ขด้อ 34 และ 35: “เหตตวง่าทง่านดาวอิดไมง่ไดตุ้ขขขึ้นไปยอังสวรรคต์ แตง่ทง่านไดตุ้กลง่าววง่า ‘องคตพระผซูด้เปป็นเจด้าตรอัส
กอับองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าของขตุ้าพเจตุ้าวง่า จงนอัที่งทมีที่ขวามนอของเรา จนกวง่าเราจะกระททาใหตุ้ศอัตรทูของทง่านเปป็นแทง่น
รองเทตุ้าของทง่าน’” 

เปโตรรสด้-เหมมอนกรับทบีมื่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นทสุกคนรสด้-วสู่าดาวลิดไมสู่ไดด้เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายและไมสู่ไดด้ลอยขศึนี้น
เขด้าในสวรรคร์ ไมสู่มบีคนอลิสราเอลคนใดกลด้าบอกเปป็นนรัยเชสู่นนรันี้นเลย ขด้อเทก็จจรลิงนบีนี้เพมียงอยง่างเดมียวกก็เพบียงพอแลด้วทบีมื่
จะพลิสสจนร์วสู่าเพลงสดสุดบี 16 ไมสู่ไดด้กลสู่าวถศึงดาวลิด แตสู่กลสู่าวถศึงพระเยซสครลิสตร์เจด้า พระเมสสลิยาหร์ และในทบีมื่นบีนี้เปโตรกก็
เตมอนความจนาพวกยลิวเหลสู่านรันี้นวสู่าดาวอิดเองใหด้คนาพยานเกบีมื่ยวกรับลรักษณะเฉพาะตรัวทบีมื่ถสกยกชสและยศศรักดลิธิ์แบบ
พระเจด้าของพระเมสสลิยาหร์ การยกชสและยศศรักดลิธิ์ทบีมื่ไกลเกลินกวสู่าทบีมื่ดาวลิดไดด้รสด้จรักและจะสามารถรสด้จรักไดด้

(นบีมื่ไมสู่ไดด้หมายความวสู่าดาวลิดไมสู่ไดด้รรับความรอด วสู่าวลิญญาณของเขาไมสู่ไดด้เขด้าในเมมองบรมสสุขเกษมเมมมื่อเขา
จากโลกนบีนี้ไป มรันหมายความวสู่าเขาไมสู่ไดด้ถทูกททาใหตุ้เปป็นขขขึ้นจากพวกคนตายแบบพระเยซส และวสู่าเขาไมง่ไดตุ้ถทูกยกชทู
ในฟฟ้าสวรรคต์ในความหมายเดบียวกรับทบีมื่พระเยซสทรงไดด้รรับการยกชส)

“แตง่ทง่านไดตุ้กลง่าววง่า...” สลิมื่งทบีมื่ดาวลิดกลสู่าวถสกบรันทศึกไวด้ในเพลงสดสุดบี 110:1: “พระเยโฮวาหม์ตรรัสกรับองคร์
พระผสด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้าวสู่า “จงนรัมื่งทบีมื่ขวามมอของเรา จนกวสู่าเราจะกระทนาใหด้ศรัตรสของเจด้าเปป็นแทสู่นรองเทด้าของ
เจด้า” จงสรังเกตวสู่า “LORD” อรันแรกในพระคนาขด้อนบีนี้เปป็นตรัวพลิมพร์ใหญสู่ ซศึมื่งบสู่งบอกวสู่าในภาษาเดลิมคนาๆนบีนี้คมอ พระเย
โฮวาหต์ พวกยลิวถมอวสู่าพระเยโฮวาหต์เปป็นพระนามพลิเศษเฉพาะของพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และพระนามนบีนี้ไมสู่เคย
ถสกใชด้กรับผสด้ใดเลยเวตุ้นแตง่พระเจด้าพระบลิดา ดรังนรันี้นเราจศึงเหก็นวสู่าดาวลิดกนาลรังยกขด้อความทบีมื่พระเยโฮวาหร์พระเจด้าไดด้
ตรรัส-นรัมื่นคมอ “พระเยโฮวาหร์ตรรัสแกสู่บสุคคลผสด้ทบีมื่ขด้าพเจด้า ดาวลิด เตก็มใจยอมรรับวสู่าเปป็นผสด้ทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่กวสู่าขด้าพเจด้าในเรมมื่อง
ยศศรักดลิธิ์และอนานาจ เปป็นผสด้ทบีมื่อยสสู่เหนมอขด้าพเจด้าและทรงฤทธลิธิ์อนานาจสสงสสุด วสู่า ‘จงนอัที่งทมีที่ขวามนอของเรา จนกวง่าเรา
จะกระททาใหตุ้ศอัตรทูของเจตุ้าเปป็นแทง่นรองเทตุ้าของเจตุ้า’” ถศึงแมด้วสู่าดาวลิดพยากรณร์เกบีมื่ยวกรับพระเยซสวสู่าทรงสนบเชนขึ้อสาย
มาจากเขา (ผสู่านทางวงศร์วานของเขาตามฝฝ่ายเนมนี้อหนรัง) เขากก็ถมอวสู่าพระเมสสลิยาหร์ทรงเปป็นผสด้ทบีมื่เหนมอกวสู่าเขา เปป็น
องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเขา

พระเยซสเองทรงใชด้ขด้อพระคนาตอนนบีนี้เมมมื่อพระองคร์ทรงตอบคนาถามขด้อหนศึมื่งทบีมื่พวกฟารลิสบีถามพระองคร์:
“เมมมื่อพวกฟารลิสบียรังประชสุมกรันอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น พระเยซสทรงถามพวกเขาวสู่า “พวกทสู่านคลิดอยสู่างไรดด้วยเรมมื่องพระ

ครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นบสุตรของผสด้ใด” เขาตอบพระองคร์วสู่า “เปป็นบตตรของดาวอิด”
“พระองคร์ตรรัสถามเขาวสู่า “ถตุ้าอยง่างนอัขึ้นเปป็นไฉนดาวอิดโดยเดชพระวอิญญาณจขงไดตุ้เรมียกพระองคต์วง่า องคต์

พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า และรรับสรัมื่งวสู่า ‘องคม์พระผทูช้เปป็นเจช้า (The LORD) ตรรัสกรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้า (my 
Lord) วสู่า จงนรัมื่งทบีมื่ขวามมอของเรา จนกวสู่าเราจะกระทนาใหด้ศรัตรสของทสู่านเปป็นแทสู่นรองเทด้าของทสู่าน’ ถตุ้าดาวอิดเรมียก
พระองคต์วง่าองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า พระองคต์จะเปป็นบตตรของดาวอิดอยง่างไรไดตุ้” ไมสู่มบีผสด้หนศึมื่งผสด้ใดอาจตอบพระองคร์สรักคนา
หนศึมื่ง ตรันี้งแตสู่วรันนรันี้นมา ไมสู่มบีใครกลด้าซรักถามพระองคร์ตสู่อไป” (มธ. 22:41-46)



พระเยซสทรงใชด้ขด้อพระคนาตอนนบีนี้ในลรักษณะทบีมื่แสดงใหด้เหก็นวสู่านบีมื่คมอหลรักคนาสอนทบีมื่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นยอมรรับ-
นรัมื่นคมอ พระเมสสลิยาหร์จะทรงครอบครองจนกวสู่าพระองคร์ทรงปราบศรัตรสทรันี้งหมดของพระองคร์ใตด้พระบาทของ
พระองคร์ โดยทนาใหด้ศรัตรสเหลสู่านรันี้นเปป็นแทสู่นรองพระบาทของพระองคร์ จากนอัขึ้นพระองคต์จะทรงกลายเปป็นจอม
กษอัตรอิยต์และจอมเจตุ้านาย ชนชาตลิยลิวตรันี้งตาคอยการเสดก็จมาของกษรัตรลิยร์องคร์หนศึมื่งทบีมื่เปป็นแบบนรันี้น

ขด้อ 36: “เหตตฉะนอัขึ้นใหตุ้วงศต์วานออิสราเอลทอัขึ้งปวงทราบแนง่นอนวง่า พระเจตุ้าไดตุ้ทรงยกพระเยซทูนมีขึ้ ซขที่งทง่าน
ทอัขึ้งหลายไดตุ้ตรขงไวตุ้ทมีที่กางเขน ทรงตอัขึ้งขขขึ้นใหตุ้เปป็นทอัขึ้งองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าและเปป็นพระครอิสตต์”

“เหตตฉะนอัขึ้น”-เนมมื่องจากคนาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นในภาคพรันธสรัญญาเดลิมเกบีมื่ยวกรับพระเมสสลิยาหร์ถสกทนาใหด้
สนาเรก็จจรลิงตามตรัวอรักษรแลด้วในพระเยซส และเนมมื่องจากเปโตรและสาวกคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอไดด้เหก็นการออัศจรรยต์ออัน
ทรงฤทธอิธิ์เหลง่านอัขึ้นของพระเยซสตลอดการรรับใชด้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์แลด้ว และเนมมื่องจากการอรัศจรรยร์อรันโดดเดสู่น
เชสู่นนรันี้นไดด้ถสกสนาแดงในวรันเพก็นเทคอสตร์แลด้ว-“ใหตุ้วงศต์วานออิสราเอลทอัขึ้งปวงทราบแนท่นอน” วสู่าบรัดนบีนี้พระเยซส
ประทรับอยสสู่ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดาแลด้ว-ไมสู่ใชสู่ชาวนาซาเรก็ธผสด้ตมื่นาตด้อยคนนรันี้นอบีกตสู่อไป แตสู่เปป็น
พระครริสตตของพระเจด้าและองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าของสอิที่งสารพอัด!

“วงศต์วานออิสราเอล” รวมประชาชาตลิยลิวทรันี้งหมดเขด้าไวด้ดด้วย แนสู่นอนวสู่าคนาเชลิญชวนเชสู่นนรันี้นถสกกลสู่าวแกสู่
ชนชาตลิอลิสราเอลไดด้เพบียงพวกเดบียวเทสู่านรันี้น เพราะวสู่าพวกเขาพวกเดบียวทราบคนาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นและรรับพระ
สรัญญาเหลสู่านรันี้นไวด้ ใหด้พวกเขา “ทราบแนท่นอน” (จนไมสู่มบีความสงสรัยใดๆอบีก) วสู่า “พระเยซซูนอีทั้” ผสด้ทบีมื่พวกเขาตรศึง
กางเขนไดด้ถสกทนาใหด้เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายแลด้วโดยฤทธอิธิ์เดชของพระเจตุ้า ทรงถสกยกชสขศึนี้นสสสู่เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของ
พระเจด้า และทรงถสกทนาใหด้เปป็น “ทอัขึ้งองคตพระผซูด้เปป็นเจด้าและเปป็นพระครริสตต”-ถสกมนสุษยร์ปฏลิเสธ แตสู่พระเยโฮวาหต์
พระเจตุ้าทรงรอับไวตุ้และไดด้ประทรับ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้า

คนาทบีมื่แปลเปป็น “องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า” ในทบีมื่นบีนี้บสู่งบอกถศึงอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดสสงสสุด ดรังนรันี้นความหมายจศึงชรัดเจน:
พระเจตุ้าทรงยกชทูพระเยซทูใหตุ้เปป็นกษอัตรอิยต์ พระองคร์ไดด้ประทานอนานาจครอบครองในฟฟ้าสวรรคร์ใหด้แกสู่พระเยซสและ
ทรงตรันี้งพระเยซสเปป็นผสด้ปกครองแหสู่งสลิมื่งสารพรัด:

“พระเยซสตรรัสดรังนรันี้นแลด้ว พระองคร์กก็ทรงแหงนพระพรักตรร์ขศึนี้นดสฟฟ้าและตรรัสวสู่า “พระบลิดาเจด้าขด้า ถศึงเวลา
แลด้ว ขอทรงโปรดใหด้พระบสุตรของพระองคร์ไดด้รรับเกบียรตลิ เพมมื่อพระบสุตรจะไดด้ถวายเกบียรตลิแดสู่พระองคร์ ดทงทอีชื่
พระองคตไดด้ทรงโปรดใหด้พระบนุตรมอีอกานาจเหนชอเนชทั้อหนทงทททั้งสริทั้น เพนที่อใหตุ้พระบตตรประทานชมีวอิตนอิรอันดรต์แกง่คนทอัขึ้ง
ปวงทมีที่พระองคต์ทรงมอบแกง่พระบตตรนอัขึ้น” (ยอหร์น 17:1,2)

เปาโลพสดถศึงการกระทนากลิจแหสู่งฤทธลิธิ์เดชมหรันตร์ของพระเจด้า “ซศึมื่งพระองคร์ไดด้ทรงกระทนาในพระครลิสตร์ 
เมมมื่อทรงบรันดาลใหด้พระองคร์เปป็นขศึนี้นมาจากความตาย และใหตุ้สถอิตเบนขึ้องขวาพระหอัตถต์ของพระองคต์เองในสวรรค
สถาน สซูงยริชื่งเหนชอบรรดาเทพผซูด้ครอง เหนชอศทกดริเทพ เหนชออริทธริเทพ เหนชอเทพอาณาจทกร และเหนชอนามทททั้ง
ปวงทอีชื่เขาเอท่ยขขทั้น มริใชท่ในยนุคนอีทั้เทท่านททั้นแตท่ในยนุคทอีชื่จะมาถขงดด้วย” (อฟ. 1:20,21)

ในอนาคต พระเยซสจะเสดก็จมาเพมมื่อพลิพากษาโลก พระองคร์จะพลิพากษาในความชอบธรรม และการ
พลิพากษาของพระองคร์จะเปป็นตามพระวจนะของพระองคต์:



“ผสด้ใดทบีมื่ปฏลิเสธเราและไมสู่รรับคนาของเรา ผสด้นรันี้นจะมบีสลิมื่งหนศึมื่งพลิพากษาเขา คชอคกาทอีชื่เราไดด้กลท่าวแลด้ว นททั้น
แหละจะพริพากษาเขาในวทนสนุดทด้าย” (ยอหร์น 12:48)

เปโตรกลสู่าวคนาประกาศนบีนี้วสู่าพระเยซสบรัดนบีนี้ทรงเปป็น “ทรันี้งองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและเปป็นพระครลิสตร์” ในความ
พยายามทบีมื่จะนนาพวกยลิวเหลสู่านรันี้นมาสสสู่การกลรับใจใหมสู่และทนาใหด้พวกเขาหรันกลรับมาหาองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า แทนทบีมื่
จะไปหสู่างไกลจากพระองคร์มากขศึนี้นเรมมื่อยๆ อาโมสไดด้เตมอนประชากรยลิวในถด้อยคนาเหลง่านมีขึ้:

“เราควมื่นาเจด้าเสบียบด้าง อยสู่างทบีมื่พระเจด้าควมื่นาเมมองโสโดมและเมมองโกโมราหร์ เจด้าเหมมอนดสุด้นฟฟนทบีมื่เขาหยลิบ
ออกมาจากกองไฟ เจตุ้ากพ็ยอังไมง่กลอับมาหาเรา” พระเยโฮวาหตตรทสดทงนอีทั้แหละ “โอ อลิสราเอลเออ๋ย เพราะฉะนรันี้นเรา
จะตด้องกระทนากรับเจด้าดรังนบีนี้ เพราะเราจะตด้องกระทนาเชสู่นนบีนี้แกสู่เจด้า โอ ออิสราเอลเออ๋ย จงเตรมียมตอัวเพนที่อจะเผชอิญ
พระเจตุ้าของเจตุ้า” (อาโมส 4:11,12)

ใชสู่แลด้วครรับ พวกยลิวเหลสู่านรันี้นมบีเหตสุผลอรันดบีทบีมื่จะกลรัว และทบีมื่จะหวาดผวาวรันนรันี้นเมมมื่อพระเยซสจะเสดก็จมาใน
การแกด้แคด้นและการพลิพากษาเพมมื่อลงโทษพวกเขาเพราะบาปทรันี้งหลายของพวกเขา พวกเขาไดด้ตรศึงความหวรังแหสู่ง
ประชาชาตลิของพวกเขาทบีมื่กางเขน-พระองคร์ผสด้ทบีมื่เหลสู่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาไดด้เขบียนถศึง พระองคร์ผสด้ทบีมื่เหลสู่า
บรรพบสุรสุษของพวกเขาไดด้มบีความหวรัง ไมง่แปลกเลยทบีมื่พวกเขารสด้สศึกกรังวลใจเมมมื่อพวกเขาตระหนรักถศึงความอรับอายทบีมื่
พวกเขาไดด้นนามาสสสู่ประชาชาตลิของตนและความผลิดทบีมื่ตกอยสสู่เหนมอพวกเขาอยสู่างหนรักหนสู่วง ไมง่แปลกเลยทบีมื่พวกเขา
รด้องออกมาวสู่า “ทง่านพมีที่นตุ้องทอัขึ้งหลาย เราจะทกาอยท่างไรดอี”

มบีจตดประสงคต์ทมีที่แนง่ชอัดในการทบีมื่เปโตรขยายความเกบีมื่ยวกรับคนาพยากรณร์ของดาวลิดในคนาเทศนานบีนี้ในวรันเพก็น
เทคอสตร์นรันี้น: คทาพยากรณต์นอัขึ้นคนอรากฐานของคทาวอิงวอนของเปโตรตง่อพวกยอิวเหลง่านอัขึ้น พวกเขาไมสู่เคยคลิดถศึงการ
ประยสุกตร์ใชด้เพลงสดสุดบีบททบีมื่สลิบหกกรับพระเมสสลิยาหร์ทบีมื่จะเสดก็จมาของพวกเขา แตสู่คลิดวสู่าขด้อพระคนาตอนนรันี้นหมาย
ถศึงดาวลิดโดยตรง แตสู่เปโตรแสดงใหด้พวกเขาเหก็นวสู่าความเชมมื่อแบบดรันี้งเดลิมเชสู่นนรันี้นผลิดและอธลิบายวสู่าททาไมถด้อยคนา
ของเพลงสดสุดบีบทนรันี้นจศึงไมสู่อาจหมายถศึงดาวลิดไดด้ พวกเขาทสุกคนทราบเกบีมื่ยวกรับอสุโมงคร์ฝฝังศพของดาวลิด พวกเขา
ทสุกคนรสด้วสู่าดาวลิดไมสู่ไดด้เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตาย เขาถสกฝฝังไวด้ และศพของเขากก็ประสบความเปฟปี่อยเนสู่า ดรังนรันี้นมรันจศึง
เปป็นไปไมง่ไดตุ้ทบีมื่คนาพยากรณร์นบีนี้จะหมายถศึงเขา “ดาวอิดกพ็ทรงลง่วงรทูตุ้เหตตการณต์นมีขึ้กง่อน จขงทรงกลง่าวถขงการคนนพระชนมต์
ของพระครอิสตต์” เมมมื่อเหก็นสลิมื่งนบีนี้โดยพระวจนะของพระเจด้า ดาวลิดจศึงพสดเกบีมื่ยวกรับการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเมสสลิ
ยาหร์ และในพระครอิสตต์เพมียงผทูตุ้เดมียวถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้จะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงไดด้

มบีหลายหมมมื่นคนวรันนบีนี้ทบีมื่ปฏลิเสธการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรสู่างกายของพระเยซส แตสู่เพนที่อทมีที่จะรอับความรอดมรัน
เปป็นความจนาเปป็นของพระเจด้าทบีมื่เราตตุ้องเชนที่อในการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรสู่างกายของพระองคร์: “คมอวสู่าถด้าทสู่านจะรรับ
ดด้วยปากของทสู่านวสู่าพระเยซสทรงเปป็นองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า และเชนที่อในจอิตใจของทง่านวง่าพระเจตุ้าไดตุ้ทรงชนุบพระองคต
ใหด้เปป็นขขทั้นมาจากความตาย ทง่านจะรอด” (รม. 10:9) 

เปาโลบอกเราวสู่า “ถด้าพระครลิสตร์มลิไดด้ทรงเปป็นขศึนี้นมา การเทศนาของเรานรันี้นกก็เปลสู่าประโยชนร์ ทรันี้งความ
เชมมื่อของทสู่านทรันี้งหลายกก็เปลสู่าประโยชนร์ดด้วย...และถด้าพระครลิสตร์ไมสู่ไดด้ทรงเปป็นขศึนี้นมา ความเชมมื่อของทสู่านกก็ไรด้
ประโยชนร์ ทสู่านกก็ยรังตกอยสสู่ในบาปของตน และคนทรันี้งหลายทบีมื่ลสู่วงหลรับในพระครลิสตร์ กก็พลินาศไปดด้วย” (1 คร. 
15:14-18)



การเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น (ตามทบีมื่ถสกพยากรณร์ไวด้โดยโยเอลและถสก
สรัญญาไวด้โดยพระเยซส) เปป็นหลรักฐานของพระเจด้าและเปป็นขด้อพลิสสจนร์ทบีมื่แนสู่ชรัดวสู่าพระเยซสทรงถทูกยกชทูขขขึ้นสสสู่สถานทบีมื่
ของพระองคร์ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดาแลด้ว ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดตุ้เสดพ็จมาแลตุ้วกก็เปป็น
ขด้อพลิสสจนร์วสู่าพระเยซสไดด้เสดก็จกลรับไปหาพระบลิดาแลด้ว เพราะพระองคร์ทรงสรัญญาวสู่าเมมมื่อพระองคร์เสดพ็จกลอับไปหา
พระบลิดาแลด้ว พระองคร์จะสสู่งผสด้ปลอบประโลมใจมา ดรังนรันี้นการเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จศึงพลิสสจนร์เรมมื่อง
การเสดก็จขศึนี้นไปและการถสกยกชสของพระเยซส

พวกยลิวเหลสู่านรันี้นจะถามเปโตรกพ็ไดตุ้วสู่า “ถด้าชาวนาซาเรก็ธทบีมื่ถสกตรศึงกางเขนนรันี้นเปป็นพระเมสสลิยาหร์จรลิงๆ 
ทนาไมพระองคร์ไมสู่เสดก็จมาและนรัมื่งบนพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิดเลยตอนนมีขึ้? ทนาไมพระองคร์ไมสู่ครอบครองเหนมออาณาจรักร
ของพระองคร์เลย?” คนาตอบอยสสู่ในเพลงสดสุดบี 110: พระเยซสจะตด้องเสดก็จกลรับไปหาพระบลิดา ประทรับ ณ เบมนี้องขวา
พระหรัตถร์ของพระบลิดา และอยสสู่ทบีมื่นรัมื่นตสู่อไปจนกวสู่าเหลสู่าศรัตรสของพระองคร์ถสกทนาใหด้เปป็นแทสู่นรองพระบาทของ
พระองคร์ จากนรันี้น-และจนกวง่าจะถขงตอนนอัขึ้น-พระองคร์จะประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิดและครอบครองเหนมอ
แผสู่นดลินโลก เพมมื่อใหด้เปป็นไปตามแผนการและแผนงานของพระเจด้า

ใจความหลอักของขสู่าวประเสรลิฐอรันบรลิสสุทธลิธิ์แหสู่งพระคสุณมหรัศจรรยร์ของพระเจด้ากก็คมอวสู่า พระเยซทูทรงถทูก
ททาใหตุ้เปป็นทอัขึ้งองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าและเปป็นพระครอิสตต์ พระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์เพราะบาปทรันี้งหลายของเรา “ตามทบีมื่
มบีเขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” พระองคร์ทรงเปป็นขศึนี้นในวรันทบีมื่สาม “ตามทบีมื่มบีเขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” พระองคร์ทรงถสกยกชส
ขศึนี้นแลด้วตอนนบีนี้-องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและพระครลิสตร์-ในสงสู่าราศบีโดยประทรับ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดา 
“ตามทบีมื่มบีเขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์” และพระองคต์จะเสดพ็จมาอมีกทมี เปป็นจอมกษรัตรลิยร์และจอมเจด้านาย “ตามทบีมื่มบีเขบียน
ไวด้ในพระครัมภบีรร์”  เปาโลบอกทลิตรัสวสู่าพระคสุณของพระเจด้าสอนเราใหด้ตอัขึ้งตาคอย “ความหวรังอรันมบีสสุข และการ
ปรากฏอรันทรงสงสู่าราศบีของพระเจด้าใหญสู่ยลิมื่ง และพระเยซสครลิสตร์พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของเรา ผสด้ไดด้ทรงโปรดประทาน
พระองคร์เองใหด้เรา...” (ทต. 2:13,14) คนาเทศนานบีนี้จะกระตสุด้นใครกพ็ตามทบีมื่ยอมฟฝังดด้วยใจทบีมื่เปปิดรรับและความคลิดทบีมื่
เปปิดรรับ  มรันกระตสุด้นพวกยลิวเหลสู่านรันี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์ และพวกเขารด้องออกมาวสู่า “ทสู่านพบีมื่นด้องทรันี้งหลาย เราจะ
ททาอยง่างไรดมี”

สกิที่งททที่ชนชาตกิอกิสราเอลตช้องกระทคา
ขด้อ 37: “เมนที่อคนทอัขึ้งหลายไดตุ้ยอินแลตุ้วกพ็รทูตุ้สขกแปลบปลาบใจ จขงกลง่าวแกง่เปโตรและออัครททูตอนที่นๆวง่า “ทง่าน

พมีที่นตุ้องทอัขึ้งหลาย เราจะททาอยง่างไรดมี”
เมมมื่อพวกยลิวเหลสู่านรันี้นไดด้ยลินคนาเทศนาของเปโตรและคนาประกาศทลินี้งทด้ายของเขา โดยเชมมื่อวสู่าพวกเขาไดด้ตรศึง

พระเมสสลิยาหร์ของตนทบีมื่กางเขน พวกเขากก็ “รทูตุ้สขกแปลบปลาบใจ” คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “แปลบปลาบ” ไมสู่ถสกใชด้ใน
ทบีมื่อมมื่นอบีกในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่ มรันมบีความหมายตรงตรัววสู่า “ทอิที่มแทงหรนอทะลตทะลวง เหมมอนกรับเขก็มเลสู่นหนศึมื่ง
หรมอเครมมื่องมมอทบีมื่แหลมคมอรันหนศึมื่ง และทอิที่มแทงดตุ้วยความทตกขต์ใจหรนอความเจพ็บปวดยอิที่งนอัก”

ความหมายโดยนรัยในทบีมื่นบีนี้กก็คมอวสู่า หลรังจากคนาเทศนาของเปโตร พวกยลิวเหลสู่านรันี้นถทูกทอิที่มแทงดตุ้วยความ
กลอัวอยสู่างลศึกซศึนี้งเพราะสลิมื่งเหลสู่านรันี้นทบีมื่เขาไดด้พลิสสจนร์จากพระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิม ไมสู่ใชสู่ทตกคนทบีมื่อยสสู่ในวรันนรันี้น
เปป็นทสุกขร์ใจเพราะพวกเขาตระหนรักวสู่าพวกเขาไดด้ประหารชบีวลิตพระเมสสลิยาหร์ของตนแลด้ว แตสู่พวกเขาหลายคน



รสด้สศึกถศึงความผลิดอยสสู่ลศึกๆเพราะสลิมื่งทบีมื่พวกเขาไดด้กระทนา พวกเขาเรลิมื่มรสด้ตรัวแลด้ววสู่าชาวนาซาเรก็ธผสด้นรันี้นทบีมื่พวกเขาไดด้ตรศึง
กางเขนในฐานะเปป็นคนลวงโลกคนหนศึมื่งแทด้จรลิงแลด้วเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา และผลลรัพธร์ของการ
ตระหนรักรสด้นรันี้นกก็คมอความเจก็บปวดและความตระหนกแบบฉรับพลรัน พระเจด้าอาจเทพระพลิโรธอรันรด้ายแรงลงมาบ
นพวกเขาในทอันทมี! พระเยซสทรงมบีชบีวลิตอยสสู่ ทรงถสกยกชสขศึนี้นสสสู่เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้า บรัดนบีนี้พระองคร์ทรงเปป็น
องคร์พระผสด้เปป็นเจด้า และพระองคร์ทรงมบีอทานาจ พวกเขากลรัวการแกด้แคด้นของพระองคร์ เกรงวสู่าพระองคร์จะทรงตวง
การพลิพากษาและเทการแกด้แคด้นของพระองคร์ใหด้แกสู่พวกเขาทรันทบี

“ทง่านพมีที่นตุ้องทอัขึ้งหลาย เราจะททาอยง่างไรดมี” กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง “กรสุณาบอกเราทรันี้งหลายเถลิดวสู่าเราทนาอะไร
ไดด้เพมมื่อทนาใหด้พระเจด้าระงรับพระพลิโรธของพระองคร์เสบีย!”

“ทง่านพมีที่นตุ้องทอัขึ้งหลาย” คมอสนานวนหนศึมื่งทบีมื่แสดงออกถศึงความรรัก ความจรลิงจรัง และความทสุสู่มเท แตสู่หลาย
นาทบีกสู่อนหนด้านบีนี้ ฝสงชนกลสุสู่มเดบียวกรันนบีนี้ไดด้ลด้อเลบียนพวกสาวกและกลสู่าวหาพวกเขาวสู่าเมาเหลด้า คนาเทศนาของเป
โตรใหด้ความสวสู่างแกสู่พวกเขาและฟฟ้องใจพวกเขาอยสู่างลศึกซศึนี้งในเรมมื่องบาปอรันใหญสู่โตของพวกเขา จนในทบีมื่นบีนี้พวก
เขาพสดกรับพวกสาวกพรด้อมกรับการยอมรรับและการใหด้ความเคารพ พวกเขาไมสู่ไดด้ลด้อเลบียนอบีกตสู่อไป ไมสู่เปป็นคนหนด้า
ซมมื่อใจคดอบีกตสู่อไป พวกเขาอยากรสด้อยสู่างจรลิงใจวสู่าพวกเขาจะทนาอะไรไดด้เพมมื่อปฟ้องกรันไมสู่ใหด้พระเจด้าปลดปลสู่อย
พระพลิโรธอรันบรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์ลงมาบนพวกเขา!

ขด้อ 38: “ฝฝ่ายเปโตรจขงกลง่าวแกง่เขาวง่า “จงกลอับใจเสมียใหมง่และรอับบอัพตอิศมาในพระนามแหง่งพระเยซทู
ครอิสตต์สอิขึ้นทตกคน เพราะวง่าพระเจตุ้าทรงยกความผอิดบาปของทง่านเสมีย และทง่านจะไดตุ้รอับของประทานของพระ
วอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์”

“จงกลทบใจเสอียใหมท่!” การกลรับใจใหมสู่ทบีมื่แทด้จรลิงคมอ ความเสบียใจเพราะบาปทบีมื่กระทนาตสู่อพระเจด้าผสด้
บรลิสสุทธลิธิ์องคร์หนศึมื่ง-และไมสู่ใชสู่แคสู่ความเสบียใจเพราะบาป แตสู่เปป็นการหอันไปจากบาป การละทลินี้งบาปและการหรันมา
หาพระเจด้า การทนาสลิมื่งเดลิมทบีมื่คลิดวสู่าไดด้กลรับใจใหมสู่แลด้วอบีกทบีกก็ไมสู่ใชสู่การกลรับใจใหมสู่ทบีมื่แทด้จรลิง

การกลรับใจใหมสู่ไมง่ใชง่ความกลรัวผลทบีมื่ตามมาทรันี้งหลายของบาปและการปรรับโทษในนรก มรันไมง่ใชง่ความ
กลรัวพระพลิโรธของพระเจด้าทบีมื่จะถสกเทออกลงบนเหลสู่าคนชรัมื่ว การกลอับใจใหมง่ทมีที่แทตุ้จรอิงในใจยสู่อมมองบาปในความ
สวสู่างทบีมื่แทด้จรลิงของมรันและตระหนรักวสู่าบาปไดด้ตรศึงพระเยซสทบีมื่กางเขนนรันี้น การกลอับใจใหมง่ทมีที่แทตุ้จรอิงคมอความเกลบียด
ชรังทบีมื่มบีตสู่อบาปจนถศึงขนาดทบีมื่ผสด้ทบีมื่สนานศึกผลิดนรันี้นละทลินี้งบาปและหรันมาดนาเนลินกรับพระเจด้า บาปคมอความชรัมื่วรด้าย 
พระเจด้าทรงเกลบียดชรังบาป บาปไดด้ตรศึงพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดทบีมื่กางเขนนรันี้น-และแนสู่นอนวสู่าขด้อเทก็จจรลิงนรันี้นเพบียงอยสู่าง
เดบียวเปป็นเหตสุผลทบีมื่เพบียงพอวสู่าทนาไมทสุกคนทบีมื่กลอับใจใหมง่แลตุ้วอยสู่างแทด้จรลิงยสู่อมเกลบียดชรังบาปและละทลินี้งทางทรันี้ง
หลายทบีมื่บาปหนา

บางคนเขด้าใจผลิดเรมมื่องการฟฟ้องใจวสู่าเปป็นการกลรับใจใหมสู่ แตสู่มบีความแตกตสู่างอรันมหาศาลระหวสู่างการฟฟ้อง
ใจกรับการกลอับใจใหมง่ดตุ้วยความเชนที่อมาหาพระเจตุ้า การฟฟ้องใจอาจผสู่านไปอยสู่างรวดเรก็วและปลสู่อยดวงวลิญญาณ
ดวงหนศึมื่งใหด้อยสสู่ในสภาพทบีมื่หลงหายและสลินี้นหวรังเหมมอนแตสู่กสู่อน คนๆหนศึมื่งอาจเกรงกลรัวพระเจด้า-แมด้แตสู่พวกปฟีศาจกก็
เชมมื่อและกลรัวจนตรัวสรัมื่น (ยากอบ 2:19) แตสู่แนสู่นอนวสู่าพวกมรันไมสู่ไดด้รรับความรอด! ความกลอัวผลทมีที่ตามมาตง่างๆของ
การดทาเนอินชมีวอิตในทางชอัที่วไมสู่ใชสู่การกลรับใจใหมสู่ คนขบีนี้เมาทบีมื่ตลิดคสุกในเชด้าวรันถรัดมาหลรังจากทบีมื่เขาถสกจรับกสุมเพราะเมา



เหลด้าและการประพฤตลิตรัวเกะกะกก็กลรับใจจากการกระทนาของตน เขาเสบียใจทบีมื่เขาตลิดคสุก แตสู่เกตุ้าสอิบเกตุ้าครอัขึ้งจาก
หนขที่งรตุ้อยครอัขึ้งเขาจะททาแบบเดอิมอมีกเมนที่อเขาออกมาจากคตก! การเสบียใจเพราะเราถสกจรับไดด้วสู่าทนาผลิด หรมอการกลรัว
เพราะเรารสด้วสู่า “คสู่าจด้างของบาปคมอความตาย” ไมล่ใชล่การกลรับใจใหมสู่ทบีมื่แทด้จรลิงจากหรัวใจซศึมื่งนนาเราไปสสสู่การละทลินี้ง
บาปและตลิดตามความชอบธรรม คนมากมายตนที่นตระหนกเกบีมื่ยวกรับบาปทรันี้งหลายของตน แตสู่พวกเขาไมสู่เคยกลรับ
ใจใหมสู่ พวกเขาดนาเนลินชบีวลิตในความกลรัวและการตรัวสรัมื่น-แตสู่พวกเขาไมสู่เคยรสด้จรักความเสบียใจตามแบบพระเจด้า
เพราะบาปทรันี้งหลายของตน พวกเขาไมสู่เคยหรันมาหาพระเจด้าในการกลรับใจใหมสู่ทบีมื่แทด้จรลิง การหอันมาหาพระเจด้า
คมอการหอันเสมียจากบาปอยสู่างอรัตโนมรัตลิ นบีมื่คมอการกลรับใจใหมสู่อยสู่างเดบียวเทสู่านรันี้นทบีมื่จะนนาสรันตลิสสุขมาสสสู่หรัวใจและความ
คลิดของมนสุษยร์ 

ผสด้รรับใชด้ทรันี้งหลายวรันนบีนี้สามารถเรบียนรสด้บทเรบียนทบีมื่สนาครัญในทบีมื่นบีนี้ไดด้หากพวกเขาจะเพบียงฟฝังพระวจนะของ
พระเจด้า: เมมมื่อพวกยลิวเหลสู่านรันี้นรด้องถามวสู่า “เราจะทนาอยสู่างไรดบี?” เปโตรตอบกลรับทรันทบีวสู่า “จงกลอับใจเสมียใหมง่!” 
เขาไมสู่ไดด้บอกคนเหลสู่านรันี้นใหด้เลลิกทนาบาปและพยายามปรรับปรสุงตรัว เขาไมสู่ไดด้บอกคนเหลสู่านรันี้นใหด้ “กลรับเนมนี้อกลรับ
ตรัว” และสรัญญาวสู่าจะดนาเนลินชบีวลิตใหด้ดบีขศึนี้น และเขาไมสู่ไดด้บอกเปป็นนรัยใหด้พวกเขาเลมมื่อนการตรัดสลินใจออกไปจนกวสู่า
จะถศึงเวลาทบีมื่ “สะดวก” กวสู่านบีนี้ เราควรเตมอนคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เรารรับใชด้วสู่า วอันนมีขึ้ คมอวรันแหสู่งความรอด บอัดนมีขึ้คมอเวลา
อรันชอบ (2 คร. 6:2) เราไมสู่มบีคนาสรัญญาเรมมื่องวรันพรสุสู่งนบีนี้ และเมมมื่อเราพสดคสุยกรับคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่รสด้สศึกฟฟ้องใจเรมมื่องบาป
แลด้ว เรากก็ควรคะยรันี้นคะยอพวกเขาใหด้กลรับใจทรันทบีและแสดงออกซศึมื่งความเชมมื่อในพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของ
พระเยซสครลิสตร์เจด้า

คนของพระเจตุ้าทสุกคนเทศนาการกลรับใจใหมสู่ ยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมาปรากฏตรัวโดยเทศนาวสู่า “ทง่านทอัขึ้ง
หลายจงกลอับใจเสมียใหมง่ เพราะวง่าอาณาจอักรแหง่งสวรรคต์มาใกลตุ้แลตุ้ว” (มธ. 3:2) พระเยซทูเองทรงเทศนาการกลรับ
ใจใหมสู่: “ถตุ้าทง่านทอัขึ้งหลายมอิไดตุ้กลอับใจเสมียใหมง่กก็จะตด้องพลินาศเหมมอนกรัน” (ลสกา 13:3,5) ในวรันเพก็นเทคอสตร์ เป
โตรเทศนาการกลรับใจใหมสู่ ผมรสด้วสู่าในยสุคสมรัยนบีนี้มรันไมสู่ “เปป็นทบีมื่นลิยม” ทบีมื่จะบอกคนบาปทรันี้งหลายใหด้กลรับใจใหมสู่และ
รด้องทสลขอความเมตตาตสู่อพระเจด้า แตสู่ถศึงแมด้เรารสด้วสู่าหลรักคนาสอนเรมมื่องการกลรับใจใหมสู่ไมสู่เปป็นทบีมื่นลิยมสรักเพบียงใด มรัน
กก็เปป็นประโยชนต์ เพราะวสู่า “ถตุ้าทง่านทอัขึ้งหลายมอิไดตุ้กลอับใจเสมียใหมง่-ยลิว คนตสู่างชาตลิ ทาส ไท คนปฝัญญา คนอ
ปฝัญญา-ทท่านทททั้งหลายกก็จะพรินาศในบขงไฟ!”

“จงกลอับใจเสมียใหมง่และรอับบอัพตอิศมา...สอิขึ้นทตกคน...” พระเยซสประทานพระมหาบรัญชาแกสู่เหลสู่าสาวกของ
พระองคร์ใหด้ไป “สรัมื่งสอนชนทสุกชาตลิ ใหด้รรับบรัพตลิศมาในพระนามแหสู่งพระบลิดา พระบสุตร และพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์” (มธ. 28:19) ผสด้คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เปโตรเทศนาใหด้ฟฝังในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นยรังไมสู่ไดด้รรับบรัพตลิศมา แตสู่กรสุณา
สรังเกตวสู่าเขาคะยรันี้นคะยอพวกเขาใหด้กลอับใจเสมียใหมง่-และจากนอัขึ้นจศึงรรับบรัพตลิศมา การกลรับใจใหมสู่มากง่อนการรรับ
บรัพตลิศมา

บรัพตลิศมาคมอการสารภาพออกมาวสู่าเราตายแลตุ้วกรับพระครลิสตร์ ถสกฝฝังไวด้กรับพระครลิสตร์ และถทูกททาใหตุ้เปป็น
ขขขึ้นกรับพระองคร์เพมมื่อเดลินในความใหมสู่ของชบีวลิต เปโตรบรัญชาพวกยลิวเหลสู่านรันี้นใหด้กลรับใจใหมสู่ จากนรันี้นจศึงตลิดตามพระ
ครลิสตร์ในการรรับบรัพตลิศมา อรันเปป็นการบสู่งบอกวสู่าพวกเขาตรัดขาดจากลรัทธลิยลิวและยอมรรับพระเยซสครลิสตร์เจด้าแลด้ว 



โดยการยอมรรับบรัพตลิศมาของครลิสเตบียน พวกเขากก็เปป็นพยานรรับรองวสู่าพวกเขาไดด้ตด้อนรรับพระครลิสตร์เปป็นพระเมส
สลิยาหร์และพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของตนแลด้ว

การรรับบรัพตลิศมาในนนี้นาไมสู่เกบีมื่ยวขด้องอะไรเลยกรับการไถสู่ ความเชนที่อฟฟังใชสู่ไหม? ใชสู่แลด้วครรับ เราควรเชมมื่อฟฝัง
พระเยซสเจด้า เราควรปฏลิบรัตลิตามอยสู่างพระองคร์ในการรรับบรัพตลิศมา แตสู่นนี้นาไมสู่ลด้างบาปออกไป มรันไมสู่ชสู่วยในการชสู่วย
เราใหด้รอด มรันไมสู่ทนาใหด้เรารอดอยสู่างดบีขศึนี้น (หรมออยสู่างเตก็มเปปีปี่ยมมากขศึนี้น) มบีหลายหมมมื่นคนวรันนบีนี้ทบีมื่กนาลรังพศึมื่งพาบรัพตลิศ
มาเพมมื่อทบีมื่จะพาพวกเขาไปสวรรคร์-และพวกเขากนาลรังมสุสู่งหนด้าไปสสสู่ความผลิดหวรังอรันนสู่าเศรด้า! ถด้าพวกเขายรังไมสู่ไดด้รรับ
การชนาระลด้างในพระโลหลิตอรันประเสรลิฐของพระเยซส การลด้างชนาระดด้วยนนี้นาในอสู่างบรัพตลิศมากก็จะไมสู่ทนาใหด้พวกเขา
เหมาะสมสนาหรรับอาณาจรักรของพระเจด้าอยสู่างแนสู่นอน 

นอิโคเดมอัสคมอสสุดยอดอาจารยร์คนหนศึมื่งในศาสนาของพวกยลิว กระนรันี้นพระเยซสทรงบอกเขาวสู่า “ถด้าผสด้ใดไมสู่
ไดด้บอังเกอิดใหมง่ ผสด้นรันี้นจะเหก็นอาณาจรักรของพระเจด้าไมสู่ไดด้” นลิโคเดมรัสจศึงถามวสู่า “คนชราแลตุ้วจะบรังเกลิดใหมสู่อยสู่างไร
ไดด้” และพระเยซสทรงตอบกลรับวสู่า “ถด้าผสด้ใดไมสู่ไดด้บรังเกลิดจากนนี้นาและพระวลิญญาณ ผสด้นรันี้นจะเขด้าในอาณาจรักรของ
พระเจด้าไมสู่ไดด้ ซศึมื่งบรังเกลิดจากเนมนี้อหนรังกก็เปป็นเนมนี้อหนรัง และซศึมื่งบรังเกลิดจากพระวลิญญาณกก็คมอจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 
3:1-6 บางสสู่วน)

มบีหลายคนทบีมื่สอนวสู่า “นขึ้ทา” ทบีมื่พระเยซสตรรัสถศึงนรันี้นคมออสู่างบรัพตลิศมา และบรัพตลิศมานรันี้นลด้างบาปทรันี้งหลาย
ออกไป แตสู่โดยการศศึกษาพระวจนะและเปรบียบเทบียบขด้อพระครัมภบีรร์กรับขด้อพระครัมภบีรร์อยสู่างระมรัดระวรัง เรากก็จะ
เหก็นวสู่าพระเยซสไมสู่ไดด้บอกนลิโคเดมรัสวสู่าเขาตด้องรรับบรัพตลิศมาในนนี้นาและในพระวลิญญาณ หรมอวสู่าเขาตด้องบอังเกอิดในนนี้นา
และในพระวลิญญาณ เพมมื่อทบีมื่จะเขด้าในอาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์

ในพระครัมภบีรร์ นขึ้ทาเปป็นภาพเลก็งหรมอสรัญลรักษณร์อยสู่างหนศึมื่งของพระวจนะของพระเจด้า ยกตรัวอยสู่างเชสู่น ใน
ยอหร์น 15:3 พระเยซสตรรัสแกสู่เหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่า “ทสู่านทรันี้งหลายไดด้รรับการชนาระใหด้สะอาดแลตุ้วดด้วย
ถด้อยคกาทบีมื่เราไดด้กลสู่าวแกสู่ทสู่าน”

ในยากอบ 1:18 เราอสู่านวสู่า “พระองคร์ไดด้ทรงใหด้เราทรันี้งหลายบรังเกลิดโดยพระวจนะแหง่งความจรอิงตามนนี้นา
พระทรัยของพระองคร์ เพมมื่อเราทรันี้งหลายจะไดด้เปป็นอยสู่างผลแรกแหสู่งสรรพสลิมื่งซศึมื่งพระองคร์ทรงสรด้างนรันี้น”

ในเอเฟซรัส 5:25, 26 เปาโลบอกเราวสู่าพระครลิสตร์ทรงรรักครลิสตจรักร “และทรงประทานพระองคร์เองเพมมื่อ
ครลิสตจรักร เพนที่อพระองคต์จะไดตุ้ทรงแยกตอัขึ้งไวตุ้ และชทาระครอิสตจอักรนอัขึ้นใหตุ้บรอิสตทธอิธิ์โดยการลตุ้างดตุ้วยนขึ้ทาโดยพระ
วจนะ”

ใน 1 เปโตร 1:23 เราถสกบอกวสู่าเรา “ไดด้บรังเกลิดใหมสู่ ไมสู่ใชสู่จากพมชทบีมื่จะเปฟปี่อยเนสู่าเสบีย แตสู่จากพมชอรันไมสู่รสด้
เปฟปี่อยเนสู่า คมอดด้วยพระวจนะของพระเจด้าอรันทรงชบีวลิตและดนารงอยสสู่เปป็นนลิตยร์”

คราวนบีนี้เมมมื่อยด้อนกลรับมาทบีมื่ถด้อยคนาของพระเยซสในยอหร์น 3:6 ทบีมื่พระองคร์ทรงบอกนลิโคเดมรัสวสู่า “ซศึมื่งบรังเกลิด
จากเนมนี้อหนรังกก็เปป็นเนนขึ้อหนอัง และซศึมื่งบรังเกลิดจากพระวลิญญาณกก็คมอจอิตวอิญญาณ” จรลิงๆแลด้วพระองคร์กนาลรังตรรัสแกสู่นลิ
โคเดมรัสวสู่า “มรันไมสู่ใชสู่การเกอิดฝฝ่ายเนนขึ้อหนอังแตสู่เปป็นการเกลิดฝฝ่ายวอิญญาณทบีมื่ทสู่านตด้องเขด้าอาณาจรักรของพระเจด้าโดย
วลิธบีนรันี้น” ทสู่านทบีมื่รรัก นขึ้ทาในอง่างบอัพตอิศมาไมง่แตะตตุ้องจริตวริญญาณ มอันแตะตตุ้องแคง่เนชทั้อหนทง-สอิที่งซขที่งไมท่ไดด้บอังเกอิดจาก
พระเจตุ้า!



ถด้าเราตายกสู่อนการรรับขศึนี้นไปนรันี้น เนมนี้อหนรังของเรากก็ถสกลลิขลิตไวด้ใหด้เปฟปี่อยเนสู่าและกลรับคมนสสสู่ผงคลบีดลิน หาก
เรามบีชบีวลิตอยสสู่จนไดด้เหก็นการรรับขศึนี้นไปนรันี้น เรากก็จะถสกเปลบีมื่ยนแปลงในชอัที่วขณะเดมียวและสลิมื่งซศึมื่งเปฟปี่อยเนสู่าไดด้จะสวม
ความไมสู่เปฟปี่อยเนสู่า สลิมื่งซศึมื่งตายไดด้จะสวมความเปป็นอมตะ (1 คร. 15:51-53) มรันคมอมนสุษยร์ภายใน จอิตวอิญญาณ ทบีมื่
บรังเกลิดจากพระเจด้าโดยทางเมลก็ดพมชทบีมื่ไมสู่รสด้เปฟปี่อยเนสู่าแหสู่งพระวจนะ

ในยอหร์น 5:24 พระเยซสทรงประกาศวสู่า “เราบอกความจรลิงแกสู่ทสู่านทรันี้งหลายวสู่า ถด้าผสด้ใดฟฝังคนาของเรา 
(ไมง่ใชง่ผสด้ทบีมื่รรับบรัพตลิศมาในนนี้นา) และเชมมื่อในพระองคร์ผสด้ทรงใชด้เรามา ผสด้นรันี้นกก็มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และไมสู่ถสกพลิพากษา แตสู่ไดด้
ผสู่านพด้นความตายไปสสสู่ชบีวลิตแลด้ว”

ยอหร์น 3:18 ประกาศวสู่า “ผสด้ทบีมื่เชมมื่อในพระบสุตรกก็ไมสู่ตด้องถสกพลิพากษาลงโทษ แตสู่ผสด้ทบีมื่มลิไดด้เชมมื่อกก็ตด้องถสก
พลิพากษาลงโทษอยสสู่แลด้ว เพราะเขามอิไดตุ้เชนที่อในพระนามพระบตตรองคต์เดมียวทมีที่บอังเกอิดจากพระเจตุ้า” ไมสู่มบีการกลสู่าว
ในทบีมื่นบีนี้เลยเกบีมื่ยวกรับการถสกพลิพากษาลงโทษเพราะวสู่าเราไมสู่ไดด้รอับบอัพตอิศมา หรมอการไดตุ้รอับความรอดเพราะวสู่าเรา
ไดตุ้รอับบอัพตอิศมา ผสด้คนไดด้รรับความรอดโดยการเชนที่อในพระเยซทูครอิสตต์ พวกเขาพอินาศโดยการปฏลิเสธทบีมื่จะเชมมื่อ

ในโรม 11:13 เปาโลประกาศวสู่าพระเจด้าทรงเรบียกเขาใหด้เปป็นอรัครทสตพลิเศษคนหนศึมื่งไปยรังพวกคนตสู่างชาตลิ
ในเอเฟซรัส บททบีมื่ 3 เขาเปปิดเผยความจรลิงแสนมหรัศจรรยร์ทบีมื่วสู่าพระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยแกสู่เขาถศึงขด้อลศึกลรับแหสู่งครลิสต
จรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ ขด้อลศึกลรับหนศึมื่งทบีมื่ถสกซสู่อนไวด้ตรันี้งแตสู่ชรัมื่วนลิรรันดรร์กาลแตสู่ถสกเปปิดเผยแกสู่เปาโลแลด้วโดยการทรง
สนาแดง จากนรันี้นใน 1 โครลินธร์ 1:17 ยรักษร์ใหญสู่ฝฝ่ายวลิญญาณผสด้นบีนี้รด้องประกาศวสู่า “พระครริสตตมริไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้าไป
เพชชื่อใหด้เขารทบบทพตริศมา แตง่เพนที่อใหตุ้ประกาศขง่าวประเสรอิฐ แตสู่มลิใชสู่ดด้วยชรันี้นเชลิงฉลาดในการพสด เกรงวสู่าเรมมื่อง
กางเขนของพระครลิสตร์จะหมดฤทธลิธิ์เดช”

ผมขอถามคสุณ ทสู่านทบีมื่รรัก-ถด้าบรัพตลิศมาเปป็นสลิมื่งจนาเปป็นสนาหรรับความรอด ถด้านนี้นาลด้างบาปทรันี้งหลายออกไปไดด้
ทกาไมเปาโลถขงกลง่าววง่า “พระครอิสตต์มริไดด้ทรงใชตุ้ขตุ้าพเจตุ้าไปเพนที่อใหตุ้เขารอับบอัพตอิศมา”? ในกาลาเทบีย 6:14 เขากลสู่าว
วสู่า “พระเจตุ้าไมง่ทรงโปรดใหตุ้ขตุ้าพเจตุ้าอวดตอัวนอกจากเรชชื่องกางเขนของพระเยซซูครริสตตองคตพระผซูด้เปป็นเจด้าของเรา
ซขที่งโดยพระองคต์โลกตรขงไวตุ้แลตุ้วจากขตุ้าพเจตุ้า และขตุ้าพเจตุ้ากพ็ตรขงไวตุ้แลตุ้วจากโลก”

เขากลสู่าวแกสู่ครลิสตจรักรชาวเมมองโครลินธร์วสู่า “ขตุ้าพเจตุ้าตอัขึ้งใจวง่าจะไมง่แสดงความรทูตุ้เรนที่องใดๆในหมทูง่พวกทง่าน
เลยเวด้นแตท่เรชชื่องพระเยซซูครริสตต และการทอีชื่พระองคตทรงถซูกตรขงทอีชื่กางเขน” (1 คร. 2:2) ดรังนรันี้น-เปาโล ภาชนะทบีมื่
ถสกเลมอกสรรของพระเจด้าเพมมื่อนนาขสู่าวประเสรลิฐไปยรังพวกคนตสู่างชาตลิ จศึงประกาศอยสู่างชรัดเจนวสู่ากางเขนนอัขึ้นและ
พระโลหอิตทมีที่ไหลออกของพระเยซทูคมอขสู่าวสารทบีมื่ทนาใหด้ผสด้คนสะอาดและเหมาะสมสนาหรรับอาณาจรักรของพระเจด้า 
ยอหร์นผสด้เปป็นทบีมื่รรักสอนเชง่นกอันวสู่าพระโลหอิตของพระเยซทูชทาระใหตุ้สะอาดจากบาปทททั้งสริทั้น (1 ยอหร์น 1:7) เพราะนบีมื่
เปป็นความจรลิง จขงไมท่มอีบาปทมีที่นขึ้ทาจะชนาระลด้างออกไปไดด้!

บรัพตลิศมาคมอสรัญลรักษณร์อยสู่างหนศึมื่ง: มรันสมมื่อถศึงความมรณา การถสกฝฝัง และการเปป็นขศึนี้นจากตาย เมมมื่อเราใชด้
ความเชมมื่อในพระเยซสครลิสตร์เจด้า เรากก็กลายเปป็นบสุตรทรันี้งหลายของพระเจด้า-ตายตสู่อบาปแตสู่มบีชบีวลิตอยสสู่ตสู่อพระเจด้า 
เปป็นสลิมื่งทรงสรด้างใหมสู่ในพระครลิสตร์:



“เหตสุฉะนรันี้นเราจศึงถสกฝฝังไวด้กรับพระองคร์แลด้วโดยการรรับบรัพตลิศมาเขด้าสสู่วนในความตายนรันี้น เหมมอนกรับทบีมื่
พระครลิสตร์ไดด้ทรงถสกชสุบใหด้เปป็นขศึนี้นมาจากความตาย โดยเดชพระรรัศมบีของพระบลิดาอยสู่างไร เรากก็จะไดด้ดนาเนลินตาม
ชบีวลิตใหมสู่ดด้วยอยสู่างนรันี้น” (รม. 6:4)

บรัพตลิศมาในนนี้นาไมสู่เกบีมื่ยวขด้องอะไรเลยกรับการไถสู่ มรันไมสู่ลด้างบาปทรันี้งหลายออกไป พระวจนะบรลิสสุทธลิธิ์ของ
พระเจด้าประกาศอยสู่างชรัดเจนวสู่า “ถตุ้าไมง่มมีโลหอิตไหลออกแลตุ้ว กพ็จะไมง่มมีการอภทยบาปเลย” (ฮบ. 9:22)

“ในพระนามแหง่งพระเยซทูครอิสตต์...” คนมากมายวรันนบีนี้ประกาศวสู่าการทบีมื่คนๆหนศึมื่งจะรอดไดด้ การรรับบรัพ
ตลิศมาในนนี้นาตด้องถสกใหด้ในพระนามของพระเยซทูเทท่านททั้น แตสู่คนาสอนเชสู่นนรันี้นเปป็นคนาสอนเทก็จและไมสู่ใชสู่ตามขด้อพระ
ครัมภบีรร์ทบีมื่ถสกแยกแยะอยสู่างถสกตด้อง ผมแนสู่ใจวสู่าใครบางคนจะถามวสู่า “ทนาไมเปโตรใชด้พระนามพระเยซทูแทนทบีมื่จะใชด้
พระบอิดา พระบตตร และพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์?” คนาตอบนรันี้นเรบียบงสู่ายทบีมื่จะเหก็นหากเราศศึกษาพระวจนะของ
พระเจด้าดด้วยความคลิดทบีมื่เปปิดรรับ:

พวกยลิวเหลสู่านรันี้นเชมมื่อในพระเจตุ้าพระบอิดา-พระเยโฮวาหร์พระเจด้า พวกเขาเชมมื่อในพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ 
พวกเขารสด้วสู่าพระองคร์ไดด้เสดก็จมาบนผสด้คนในสมรัยพรันธสรัญญาเดลิม แตสู่สนาหรรับพวกเขา พระเยซทูชาวนาซาเรพ็ธคมอคน
ลวงโลกคนหนศึมื่ง เปป็นผสด้พยากรณร์เทก็จทบีมื่หวสู่านความแตกรด้าว ดด้วยเหตสุนบีนี้เปโตรจศึงสรัมื่งพวกเขาใหด้รรับบรัพตลิศมาใน
พระนามของพระเยซทูครอิสตต์

การอรัศจรรยร์แหสู่งเพก็นเทคอสตร์ไดตุ้เกอิดขขขึ้นเพราะพระเยซสชาวนาซาเรก็ธทรงถสกทนาใหด้เปป็นขศึนี้นจากพวกคน
ตายแลด้ว พระองคร์ไดด้เสดก็จขศึนี้นไปหาพระบลิดาแลด้ว และขณะนบีนี้พระองคร์ประทรับอยสสู่ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระ
เยโฮวาหร์พระเจด้า บรัดนบีนี้พวกยลิวเหลสู่านรันี้นตด้องยอมรอับพระเยซสครลิสตร์เชสู่นเดบียวกรับพระบลิดาและพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
หรมอไมสู่กก็ตกนรกชรัมื่วนลิรรันดรร์ เพราะวสู่า “พระครอิสตต์ทรงเปป็นจนุดจบของพระราชบอัญญอัตอิ เพนที่อใหตุ้ทตกคนทมีที่มมีความเชนที่อ
ไดตุ้รอับความชอบธรรม” (รม. 10:4) “เพราะฉะนรันี้นจศึงไมสู่มบีเนมนี้อหนรังคนหนศึมื่งคนใดเปป็นผสด้ชอบธรรมในสายพระเนตร
ของพระเจด้าไดด้โดยการประพฤตลิตามพระราชบรัญญรัตลิ...” (รม. 3:20) พวกยลิวเหลสู่านบีนี้ตด้องรรับบรัพตลิศมา-ไมสู่ใชสู่แคสู่ใน
พระนามของพระบลิดาและในพระนามของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เทสู่านรันี้น แตง่ในพระนามของพระเยซซูครริสตตเชง่น
กอัน 

พระเยซสทรงบอกเหลสู่าสาวกของพระองคร์ใหด้ไปทรัมื่วโลกและประกาศขสู่าวประเสรลิฐ โดยใหด้บรัพตลิศมาผสด้เชมมื่อ
ในพระนามของพระบลิดา และของพระบสุตร และของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เปโตรอยากใหด้พวกยลิวเหลสู่านรันี้น
ตระหนรักวสู่ามรันเปป็นเรนที่องจทาเปป็นอยง่างยอิที่งสนาหรรับพวกเขาทบีมื่จะยอมรรับตรบีเอกานสุภาพ-พระบลิดา พระบสุตร และพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์-หากพวกเขาหวรังวสู่าจะอยสสู่ในอาณาจรักรนรันี้นในวรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนรันี้นเมมมื่อพระเยซสจอมกษรัตรลิยร์ทรง
ครอบครองจากพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิด

ผสด้เชมมื่อแทด้ทสุกคนไดด้รรับบรัพตลิศมาเขด้าในพระกายของพระครลิสตร์โดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรันทบีทบีมื่พวกเขา
เชมมื่อ (1 คร. 12:13) แตสู่เราควรปฏลิบรัตลิตามพระครลิสตร์ในการรรับบรัพตลิศมาเชสู่นกรัน ผสด้เชมมื่อบางคนไมสู่เคยมมีบรัพตลิศมา
แบบครลิสเตบียนเลย พวกเขา “เขด้ารสู่วมกรับครลิสตจรักร” ขณะทบีมื่พวกเขายรังเปป็นคนบาปอยสสู่เหมมอนเดลิม พวกเขารอับ
บอัพตอิศมาขณะทบีมื่พวกเขายรังเปป็นคนบาปอยสสู่เหมมอนเดลิม และพวกเขาดทาเนอินชมีวอิตเหมมอนคนบาปจนถศึงเวลาทบีมื่พวก
เขาตด้อนรรับพระเยซสในทบีมื่สสุดและไดด้บรังเกลิดใหมสู่ ดรังนรันี้น ถด้าพวกเขายรังไมสู่ไดด้รรับบรัพตลิศมาตอัขึ้งแตง่พวกเขาไดด้เชมมื่อ พวก



เขากก็ยรังไมสู่มบีบรัพตลิศมาของผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายเลย เราตด้องกลรับใจใหมสู่และเชมมื่อกสู่อนทบีมื่เราจะสามารถรรับบอัพตอิศมาแบบ
ครอิสเตมียนไดด้

พวกยลิวเหลสู่านบีนี้มรัวแตสู่กรังวลเกบีมื่ยวกรับบาปของพวกเขาในการตรศึงพระเยซสทบีมื่กางเขน-พวกเขากลรัววสู่า
พระเจด้าจะเทพระพลิโรธของพระองคร์ลงมาบนพวกเขาในทรันทบี แตสู่เปโตรกลสู่าววสู่า “จงกลรับใจเสบียใหมสู่และรรับบรัพ
ตลิศมา... เพราะวง่าพระเจตุ้าทรงยกความผริดบาป (sins) ของทง่านเสมีย”-ไมสู่ใชสู่แคสู่บาปของการตรศึงพระเมสสลิยาหร์
ของพวกเขาทบีมื่กางเขนเทสู่านรันี้นแตสู่บาปอมมื่นๆทรันี้งสลินี้นเชสู่นกรัน “ถด้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคร์ทรงสรัตยร์ซมมื่อและ
เทบีมื่ยงธรรม กก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชนาระเราใหด้พด้นจากการอธรรมทรันี้งสลินี้น” (1 ยอหร์น 1:9)

“และทง่านจะไดตุ้รอับของประทานของพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์” ชสู่างเรบียบงสู่ายจรลิงๆ! จงกลรับใจเสบียใหมสู่ เชมมื่อ
ในพระเยซส วางใจพระองคร์เพมมื่อรรับความรอด และคสุณจะไดด้รรับของประทานของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ถศึงกระนรันี้น
วรันนบีนี้ผสด้เชมมื่อหลายคนทบีมื่จรลิงใจและประสงคร์ดบีกก็ยรังรด้องไหด้อด้อนวอนและอธลิษฐานขอการเสดก็จมาของพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์-และจากนรันี้นกก็กลรับบด้านไปอยสู่างผลิดหวรังในใจเพราะวสู่าพวกเขาไมสู่ไดด้มบีประสบการณร์ทบีมื่พวกเขาคาดหวอังวสู่า
จะมบี ประสบการณร์หนศึมื่งทบีมื่ผสด้รรับใชด้หรมอทบีมื่ปรศึกษาของพวกเขาบอกพวกเขาวสู่าพวกเขาควรมบีในฐานะเปป็นผสด้หนศึมื่งทบีมื่รรับ
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์!

พระวจนะของพระเจด้ากลสู่าวชรัดเจนเกบีมื่ยวกรับเรมมื่องนบีนี้: “เพราะฉะนรันี้น ถด้าทสู่านทรันี้งหลายเองผสด้เปป็นคนชรัมื่ว ยรัง
รสด้จรักใหด้ของดบีแกสู่บสุตรของตน ยอิที่งกวง่านอัขึ้นสอักเทง่าใด พระบอิดาของทง่านผทูตุ้ทรงสถอิตในสวรรคต์ จะทรงประทานพระ
วอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์แกท่ผซูด้ทอีชื่ขอตท่อพระองคต” (ลสกา 11:13) ไมสู่มบีผสด้ใดจะททูลขอพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์นอกเสบียจากวสู่าเขา
ถสกฟฟ้องใจเรมมื่องบาปและกลรับใจใหมสู่อยสู่างแทด้จรลิง โดยแสวงหาความรอดโดยความเชมมื่อในพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้น
แลด้วของพระเยซสครลิสตร์เจด้า ดรังนรันี้นพระเจด้าจศึงประทานพระวลิญญาณแกสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ขอพระวลิญญาณ-และพระ
วจนะทบีมื่ไมสู่มบีทางผลิดพลาดไดด้ของพระองคร์กก็ประกาศวสู่าผสด้เชมมื่อทสุกคนทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วเปป็นผทูตุ้ถนอครองพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ (รม. 8:9,14,16; อฟ. 4:30) 

เมมมื่อหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นในหด้องชรันี้นบนในวรันเพก็นเทคอสตร์ไดด้รรับบรัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พวก
เขากก็พสดดด้วยภาษาอมมื่นๆ “ตามทบีมื่พระวลิญญาณทรงโปรดใหด้พสด” ขด้อ 41 ประกาศวสู่าสามพรันคนไดด้รรับความรอด
เมมมื่อเปโตรเทศนาจบวรันนรันี้น แตสู่ไมสู่มบีการบอกเปป็นนรัยเลยวสู่าคนใดในพวกเขาพสดดด้วยภาษาอมมื่นๆ-และเปโตรไมสู่ไดด้
บอกเปป็นนรัยใดๆเลยวสู่าพวกเขาควรพทูด เขาแคสู่สรัมื่งคนเหลสู่านรันี้นใหด้กลรับใจใหมสู่ ทนาตามพระเยซสในการรรับบรัพตลิศมา 
และพวกเขาจะไดด้รรับการยกโทษบาปและ “ของประทานแหง่งพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์”

มบีผสด้เชมมื่อจนานวนมากทบีมื่ไมสู่ยอมจนานนอยสู่างสลินี้นสสุดใจตสู่อพระวลิญญาณ พวกเขาไมสู่ไดด้ถสกเตอิมเตพ็มดด้วยพระ
วลิญญาณ และพวกเขาไมสู่ไดด้ถทูกนทาโดยพระวลิญญาณอยสู่างสมบสรณร์ดด้วย พวกเขาเอาสลิมื่งทบีมื่ดบีทบีมื่สสุดอรันดรับสองของ
พระเจด้าสนาหรรับชบีวลิตของตนแทนทบีมื่จะยอมใหด้พระองคร์ประทานชบีวลิตออันบรอิบทูรณต์ใหด้แกสู่พวกเขา (ยอหร์น 10:10) แตสู่
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงสถอิตอยทูง่ภายในใจของผสด้เชมมื่อแทด้ทสุกคน ไมสู่วสู่าพระองคร์จะไดด้รรับอนสุญาตใหด้ควบคตมชบีวลิตของ
ผสด้เชมมื่ออยง่างเตพ็มทมีที่หรมอไมสู่กก็ตาม พระองคร์สถลิตอยสสู่ดด้วยเพมมื่อประทานฤทธลิธิ์เดชแกสู่เรา เพมมื่อปลอบประโลมใจเรา เพมมื่อ
ใหด้ความสวสู่างเรา เพมมื่อทนาใหด้เราระลศึกถศึงสลิมื่งเหลสู่านรันี้นทบีมื่เราตด้องรสด้ฝฝ่ายวลิญญาณ และเพมมื่อประทานสรันตลิสสุขแกสู่เรา 



พระองคร์ทรงนนาเราในวลิถบีทรันี้งหลายแหสู่งความชอบธรรมเพราะเหก็นแกสู่พระเยซส พระองคร์ทรงเตลิมเตก็มเราหากเราจะ
ยอมใหด้พระองคร์ทนาเชสู่นนรันี้น และพระองคร์ทรงประทรับตราเราจนกวสู่าจะถศึงวรันแหสู่งการไถสู่นรันี้น

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงมบีพรันธกลิจทบีมื่ชบีนี้เฉพาะมากๆในใจของผสด้เชมมื่อ เปาโลใหด้รายการผลของพระ
วลิญญาณในกาลาเทบีย 5:22,23:

“ฝฝ่ายผลของพระวอิญญาณนอัขึ้นคนอ ความรอัก ความปลาบปลนขึ้มใจ สอันตอิสตข ความอดกลอัขึ้นใจ ความปรานมี 
ความดมี ความเชนที่อ ความสตภาพอง่อนนตุ้อม การรทูตุ้จอักบอังคอับตน เรมมื่องอยสู่างนบีนี้ไมสู่มบีพระราชบรัญญรัตลิหด้ามไวด้เลย”

ชสู่างนสู่าเศรด้าจรลิงๆทบีมื่ครลิสเตบียนจนานวนมากทบีมื่ประสงคร์ดบีอธลิษฐานและอด้อนวอนขอพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ 
พระองคร์คงเสมียพระทอัยจรลิงๆ เพราะวสู่าแมด้กระทรัมื่งในขณะทบีมื่พวกเขาวลิงวอนและรด้องไหด้ โดยอด้อนวอนขอพระองคร์
ใหด้เสดก็จมา พระองคต์กพ็ประทอับอยทูง่ในใจของพวกเขาอยทูง่แลตุ้ว! ผสด้ใดทบีมื่กลรับใจจากบาปแลด้วและตด้อนรรับพระเยซสโดย
ความเชมมื่อกก็เปป็นผสด้ถมอครองพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พระองคร์ทรงใหด้บรัพตลิศมาผสด้เชมมื่อทสุกคนเขด้าในพระกายของพระ
ครลิสตร์ พระองคร์ทรงนนาผสด้เชมมื่อทสุกคน พระองคร์ทรงประทรับตราผสด้เชมมื่อทสุกคน พระองคร์ทรงเปป็นผสด้ปลอบประโลมใจ
ของเรา-และเมมมื่อเรามบีภาระใจหนรักมากจนเราอธลิษฐานไมสู่ไหวอยสู่างทบีมื่เราควรอธลิษฐาน พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กก็ทรง
อธลิษฐานเพนที่อเรา โดยบอกพระเจด้าถศึงสลิมื่งทบีมื่เราอยากบอกพระองคร์แตสู่ไมสู่รสด้จะบอกอยสู่างไร:

“พระวลิญญาณกก็ทรงชสู่วยเราเมมมื่อเราอสู่อนกนาลรังดด้วยเชสู่นกรัน เพราะเราไมสู่รสด้วสู่าเราควรจะอธลิษฐานขอสลิมื่งใด
อยสู่างไร แตสู่พระวลิญญาณเองทรงชสู่วยขอเพมมื่อเราดด้วยความครมื่นาครวญซศึมื่งเหลมอทบีมื่จะพสดไดด้ และพระองคร์ ผสด้ทรง
ตรวจคด้นใจมนสุษยร์ กก็ทรงทราบความหมายของพระวลิญญาณ เพราะวสู่าพระองคต์ทรงอธอิษฐานขอเพนที่อวอิสตทธอิชน
ตามทมีที่ชอบพระทอัยพระเจตุ้า” (รม. 8:26,27)

ขด้อ 39: “ดตุ้วยวง่าพระสอัญญานอัขึ้นตกแกง่ทง่านทอัขึ้งหลายกอับลทูกหลานของทง่านดตุ้วย และแกง่คนทอัขึ้งหลายทมีที่อยทูง่
ไกล คนอทตกคนทมีที่องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าพระเจตุ้าของเราทรงเรมียกมาเฝฟ้าพระองคต์”

ในโรม 11:1-5 เราพบวสู่าพระสรัญญานรันี้นมบีมายรังพวกยลิวและลสกหลานของพวกเขาอยทูง่เหมนอนเดอิม:
“เมมมื่อเปป็นเชสู่นนบีนี้แลด้ว ขด้าพเจด้าจศึงถามวสู่า “พระเจด้าทรงทอดทลินี้งชนชาตลิของพระองคร์แลตุ้วหรนอ” ขอ

พระเจตุ้าอยง่ายอมใหตุ้เปป็นเชง่นนอัขึ้นเลย ขด้าพเจด้าเองกก็เปป็นชนชาตลิอลิสราเอล เปป็นเชมนี้อสายของอรับราฮรัม เปป็นตระกสล
เบนยามลิน พระเจตุ้ามริไดด้ทรงทอดทอิขึ้งชนชาตอิของพระองคต์นอัขึ้นทมีที่พระองคต์ทรงทราบลง่วงหนตุ้าแลตุ้ว ทสู่านไมสู่รสด้เรมมื่องซศึมื่ง
เขบียนไวด้แลด้วในพระครัมภบีรร์กลสู่าวถศึงทสู่านเอลบียาหร์หรมอ ทสู่านไดด้กลสู่าวโทษพวกอลิสราเอลตสู่อพระเจด้าวสู่า ‘พระองคร์
เจด้าขด้า พวกเขาไดด้ฆสู่าพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ แทสู่นบสชาของพระองคร์เขากก็ไดด้ขสุดทนาลายลงเสบีย เหลมออยสสู่
แตสู่ขด้าพระองคร์คนเดบียวและเขาแสวงหาชสู่องทางทบีมื่จะประหารชบีวลิตของขด้าพระองคร์’ 

“แลด้วพระเจด้าทรงตอบทสู่านวสู่าอยสู่างไร วสู่าดรังนบีนี้ ‘เราไดตุ้เหลนอคนไวตุ้สทาหรอับเราเจพ็ดพอันคน ซขที่งเปป็นผทูตุ้ทมีที่มอิไดตุ้
คตกเขง่าลงตง่อรทูปพระบาออัล’ เชท่นนททั้นแหละบทดนอีทั้กก็ยทงมอีพวกทอีชื่เหลชออยซูท่ตามทอีชื่ไดด้ทรงเลชอกไวด้โดยพระคนุณ”

วรันหนศึมื่งในอนาคต พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะทรงถสกเทลงบนชนชาตลิอลิสราเอลและจะมบีการกลรับใจใหมสู่
ระดรับประชาชาตลิ ในฐานะประชาชาตอิหนขที่งพวกเขาจะครมื่นาครวญเพราะวสู่าพวกเขาจะตระหนรักวสู่าพวกเขาไดด้ตรศึง
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาทบีมื่กางเขน:



“ตสู่อมาในวรันนรันี้น เราจะแสวงหาทบีมื่จะทนาลายประชาชาตลิทรันี้งสลินี้นซศึมื่งเขด้ามาตสู่อสสด้เยรสซาเลก็ม และเราจะเท
วลิญญาณแหสู่งพระคสุณและการวลิงวอนบนราชวงศร์ดาวลิดและชาวเยรสซาเลก็ม เขาทอัขึ้งหลายจะมองดทูเราผทูตุ้ซขที่งเขาเอง
ไดตุ้แทง เขาจขงจะไวตุ้ทตกขต์เพนที่อทง่านเหมนอนคนไวตุ้ทตกขต์เพนที่อบตตรชายคนเดมียวของตน และจะรตุ้องไหตุ้อยง่างขมขนที่นเพนที่อ
ทง่าน เหมนอนอยง่างคนรตุ้องไหตุ้อยง่างขมขนที่นเพนที่อบตตรหอัวปฟีของตน 

“ในวอันนอัขึ้น การไวตุ้ทตกขต์ในเยรทูซาเลพ็มจะใหญง่โตอยสู่างการไวด้ทสุกขร์เพมมื่อฮาดรัดรลิมโมน ณ ทบีมื่ราบเมกลิดโด แผสู่น
ดลินจะไวด้ทสุกขร์ ตามครอบครรัวแตสู่ละครอบครรัว ครอบครรัวราชวงศร์ดาวลิดตสู่างหากและบรรดาภรรยาของทสู่านตสู่าง
หาก ครอบครรัวของวงศร์วานนาธรันตสู่างหาก และบรรดาภรรยาของเขาตสู่างหาก ครอบครรัวของวงศร์วานเลวบีตสู่าง
หาก และภรรยาของเขาตสู่างหาก ครอบครรัวชลิเมอบีตสู่างหาก และภรรยาของเขาตสู่างหาก และครอบครรัวทบีมื่เหลมอ
อยสสู่ทรันี้งสลินี้น แตสู่ละครอบครรัวตสู่างหาก และภรรยาของเขาตสู่างหาก” (ศคย. 12:9-14)

ในเอเสเคบียล 39:28,29 เราอสู่านวสู่า “แลด้วเขาจะทราบวสู่าเราคมอพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของเขา เพราะเรา
ไดด้สสู่งใหด้เขาถสกกวาดไปเปป็นเชลยอยสสู่ทสู่ามกลางบรรดาประชาชาตลิ แลด้วกก็รวบรวมเขาเขด้ามาในแผสู่นดลินของเขาทรันี้ง
หลาย เราจะไมสู่ปลสู่อยใหด้สรักคนหนศึมื่งในพวกเขาเหลมออยสสู่ทสู่ามกลางบรรดาประชาชาตลิอบีกเลย และเราจะไมง่ซง่อน
หนตุ้าของเราไวตุ้จากเขาทอัขึ้งหลายอมีกเลย เพราะเราไดตุ้เทวอิญญาณของเราเหนนอวงศต์วานออิสราเอลแลตุ้ว องคต์พระผทูตุ้
เปป็นเจตุ้าพระเจตุ้าตรอัสดอังนมีขึ้แหละ”

ใชสู่แลด้วครรับ พระสรัญญานรันี้นมบีมายรังพวกยลิวเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ตรศึงพระเยซสทบีมื่กางเขน และมายรังลสกหลานของ
พวกเขา (ทายาทของพวกเขา) คนาพยากรณร์ของโยเอลไดด้ประกาศวสู่าบสุตรชายและบสุตรสาวทรันี้งหลายของพวกเขา
จะพยากรณร์ คนหนสุสู่มๆของพวกเขาจะเหก็นนลิมลิต และพวกชายชราของพวกเขาจะฝฝันความฝฝันตสู่างๆ อลิสยาหร์ไดด้
ปฝ่าวรด้องเชสู่นกรันวสู่า “พระเยโฮวาหร์ตรรัสดรังนบีนี้วสู่า...เราจะเทวลิญญาณของเราเหนนอเชนขึ้อสายของเจตุ้า และพรของเรา
เหนนอลทูกหลานของเจตุ้า” (อสย. 44:2,3 บางสสู่วน)

ในอลิสยาหร์ 59:20,21 พระเจด้าทรงสรัญญาวสู่า “พระผสด้ไถสู่จะเสดก็จมายรังศลิโยน มายรังบรรดาผสด้อยสสู่ในยาโคบผสด้
หรันจากการละเมลิด” พระเยโฮวาหร์ตรรัสวสู่า “และฝฝ่ายเรา นบีมื่เปป็นพรันธสรัญญาของเรากรับเขาทรันี้งหลาย คมอวอิญญาณ
ของเราซขที่งอยทูง่เหนนอเจตุ้า และคทาของเราซขที่งเราใสง่ไวตุ้ในปากของเจตุ้าจะไมง่พรากไปจากปากของเจตุ้า หรนอจากปาก
เชนขึ้อสายของเจตุ้า หรนอจากปากของเชนขึ้อสายแหง่งเชนขึ้อสายของเจตุ้า ตอัขึ้งแตง่เวลานมีขึ้ไปจนกาลนอิรอันดรต์” พระเยโฮวาหต์
ตรอัสดอังนมีขึ้”

พระสรัญญาของพระเจด้าในตอนนรันี้น-และในตอนนบีนี้อยสสู่เหมมอนเดลิม-มบีแกสู่อลิสราเอลและลสกหลานของ
อลิสราเอล แตสู่เดทดี๋ยวนทนี้คนาเชลิญชวนนบีนี้ไมสู่ไดด้มาถศึงแตสู่พวกยลิวเทสู่านรันี้น แตสู่มาถศึงผสด้ใดกก็ตามทบีมื่จะเชมมื่อ พระเจด้าไดด้ประทาน
พระบสุตรของพระองคร์ใหด้สลินี้นพระชนมร์เพมมื่อบาปของคนทรันี้งโลก และพวกคนตสู่างชาตลิไมสู่ใชสู่คนตสู่างดด้าวตสู่างแดนจาก
ประโยชนร์สสุขรสู่วมกรันนรันี้นอบีกตสู่อไป ไมสู่ใชสู่คนแปลกหนด้าตสู่อพรันธสรัญญาและพระสรัญญาเหลสู่านรันี้นแลด้ว เราเปป็นผสด้รรับ
มรดกรสู่วมกรันกรับชนชาตลิอลิสราเอล พระเจด้าทรงรรักยลิว พระองคร์ทรงรรักคนตสู่างชาตลิ พระครลิสตร์ทรงสลินี้นพระชนมร์
เพมมื่อทสุกคน ดรังนรันี้นคนาเชลิญชวนนบีนี้จศึงมบีมายรังทสุกคน-มายอังเผง่าพอันธตต์มนตษยต์ทอัขึ้งหมด 

“และแกง่คนทอัขึ้งหลายทมีที่อยทูง่ไกล” หมายถศึงจนสสุดปลายแผสู่นดลินโลก จนถศึงทสุกดลินแดน เปโตรกนาลรังพสดภาย
ใตด้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และนสู่าจะเขด้าใจอยสู่างถสู่องแทด้วสู่าเขากนาลรังกลสู่าวอะไรอยสสู่ จนเมมมื่อพระเจด้าทรง



ใชด้เขาใหด้นนาขสู่าวประเสรลิฐไปประกาศแกสู่ครรัวเรมอนของโครเนลลิอรัส เขาจศึงตระหนรักวสู่าขสู่าวสารนบีนี้มบีมาถศึงพวกคนตสู่าง
ชาตลิเชสู่นเดบียวกรับยลิว และผสด้ทบีมื่พระเจด้าทรงชนาระใหด้สะอาดแลด้วไมสู่ควรถสกเรบียกวสู่ามลทลินเลย เราจะศศึกษาเรมมื่องนบีนี้
อยสู่างครบถด้วนมากขศึนี้นเมมมื่อเราไปถศึงบททบีมื่ 10 ทบีมื่พระครัมภบีรร์บรันทศึกการทรงเรบียกและพรันธกลิจของเปโตรไปยรังครรัว
เรมอนของโครเนลลิอรัส

พวกคนตสู่างชาตลิถสกรวมเขด้าไวด้ดด้วยในคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ “อยทูง่ไกล” ในเอเฟซรัส 2:11-18 เปาโลพสดถศึงพวกคน
ตสู่างชาตลิวสู่าแตสู่กสู่อนนรันี้นเคย “เปป็นคนอยทูง่นอกพระครอิสตต์ ขาดจากการเปป็นพลเมนองออิสราเอลและไมง่มมีสง่วนใน
บรรดาพอันธสอัญญาซขที่งทรงสอัญญาไวตุ้นอัขึ้น ไมง่มมีทมีที่หวอัง และอยทูง่ในโลกปราศจากพระเจตุ้า แตง่บทดนอีทั้ในพระเยซทูครอิสตต์ 
ทง่านทอัขึ้งหลายซขที่งเมนที่อกง่อนอยซูท่ไกลไดตุ้เขตุ้ามาใกลตุ้โดยพระโลหอิตของพระครอิสตต์” พระเยซสทรงทนาลายกนาแพง “ทบีมื่กรันี้น
กลาง” ระหวสู่างยลิวกรับคนตสู่างชาตลิแลด้ว และทรงทนาใหด้พวกเราทรันี้งสองพวกเขากลรับคมนดบีกรับพระเจด้า “ในกายเดมียว
โดยกางเขนนอัขึ้น” และบรัดนบีนี้ โดยทางพระองคร์ ทรันี้งยลิวและคนตสู่างชาตลิ “มบีโอกาสเขด้าเฝฟ้าพระบลิดา โดยพระ
วลิญญาณองคร์เดบียวกรัน”

“คนอทตกคนทมีที่องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าพระเจตุ้าของเราทรงเรมียกมาเฝฟ้าพระองคต์” ไมสู่ไดด้หมายความวสู่าบางคนไดด้
รรับการทรงเรบียกและคนอมมื่นๆไมสู่ถสกเรบียก มรันไมสู่ไดด้หมายความวสู่าบางคน “ถสกเลมอก” ใหด้ไดตุ้รอับความรอดและคน
อมมื่นๆ “ถสกเลมอก” ใหด้พอินาศ พระเจด้าไมสู่ลลิขลิตลสู่วงหนด้าบางสสู่วนของมนสุษยชาตลิใหด้ตกนรกชรัมื่วนลิรรันดรร์และคนอมมื่นๆใหด้
อยสสู่ในเมมองบรมสสุขเกษมกรับพระองคร์ชรัมื่วนลิรรันดรร์ ไมสู่ใชสู่อยสู่างแนสู่นอนครรับ! พระเยซสทรงบรัญชาเหลสู่าสาวกของ
พระองคร์ใหด้ออกไปททชื่วโลกและประกาศขสู่าวประเสรลิฐแกสู่ทตกคน พวกเขาจะตด้องประกาศทบีมื่บด้านกสู่อน-ในกรสุง
เยรสซาเลก็มและแควด้นยสเดบีย-และจากนรันี้นจศึงไปยอังทมีที่สตดปลายของแผง่นดอินโลก

พระเจด้าทรง “เรมียก” มนสุษยร์ใหด้กลรับใจใหมสู่อยสู่างไร? ในพระวจนะของพระเจด้าทรันี้งเลสู่มไมสู่มบีภาพประกอบ
ใดดบีไปกวสู่าโรม 10:13-17 ของการทบีมื่พระเจด้าทรงเรบียกมนสุษยร์: 

“ผทูตุ้ใดทมีที่จะรด้องออกพระนามขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้ากพ็จะรอด”-คนาเชลิญชวนนบีนี้มบีมายรังผทูตุ้ใดกพ็ตามทมีที่ ไมสู่ใชสู่มบี
มายรังคนกลสุสู่มเลก็กๆทบีมื่ถสกเลมอกสรร แตสู่การเชนที่อในพระเยซสมากสู่อนการรตุ้องททูลพระองคร์เพมมื่อขอความรอด และคนๆ
หนศึมื่งตด้องไดตุ้ยอินพระวจนะกสู่อนทบีมื่เขาจะเชมมื่อไดด้ การทบีมื่พระวจนะจะถทูกไดตุ้ยอินนรันี้น มรันตด้องถทูกประกาศกสู่อน

ในยสุคพระคสุณนบีนี้ พระเจด้าทรงพอพระทรัยทบีมื่จะเรบียกคนทรันี้งหลายใหด้ประกาศพระวจนะเพมมื่อทบีมื่คนบาปทรันี้ง
หลายจะไดตุ้ยอินพระวจนะ เชนที่อพระวจนะ และรด้องออกพระนามของพระเยซสเพมมื่อรรับความรอด แตท่-“ถตุ้าไมง่มมีใคร
ใชด้เขาไป เขาจะไปประกาศอยง่างไรไดตุ้?” 

ความรรับผลิดชอบในการประกาศขสู่าวประเสรลิฐตกอยสสู่กรับผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วในครลิสตจรักรของ
พระเจด้าผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่ เราทบีมื่ไดด้ยลินขสู่าวสารนบีนี้แลด้วและบรังเกลิดใหมสู่แลด้วมบีหนด้าทบีมื่ในการสสู่งผสด้รรับใชด้และมลิชชรันนารบี
ทรันี้งหลายไปยรังทบีมื่สสุดปลายของแผสู่นดลินโลกเพมมื่อประกาศขสู่าวประเสรลิฐอรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนบีนี้ เพมมื่อทบีมื่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ยรังอยสสู่
ในความมมดแหสู่งบาปจะไดด้ยลินขสู่าวประเสรลิฐ ถสกฟฟ้องใจเรมมื่องบาปและปฝักใจเชมมื่อวสู่าตนตด้องการพระผสด้ชสู่วยใหด้รอด 
จากนรันี้นพระเจด้าจะทรงเรบียกพวกเขามาสสสู่การกลรับใจใหมสู่โดยทางขสู่าวประเสรลิฐ พวกเขาจะกลรับใจใหมสู่จากบาป
ทรันี้งหลายของตน เชมมื่อในพระเยซสครลิสตร์เจด้า และรด้องออกพระนามของพระองคร์เพมมื่อขอความรอด



มรันเปป็นไปไมสู่ไดด้เลยทบีมื่ผสด้ใดจะรอดไดด้โดยทบีมื่ไมสู่ไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า แตสู่ขอัขึ้นตอนแรกกก็คมอ ครลิสตจรักร
ตด้องสสู่งผสด้ประกาศทรันี้งหลายไปประกาศพระวจนะ พระเจด้าทรงเรบียกคนทรันี้งหลายผสู่านทางพระวจนะของพระองคร์ 
และเมนที่อไดตุ้ยอินพระวจนะ คนบาปทรันี้งหลายกก็รด้องออกพระนามขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าตามพระวจนะ-ดรังนรันี้น “ผทูตุ้ใด
ทมีที่จะรตุ้องออกพระนามขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้ากพ็จะรอด”

พระเจด้าไมสู่ไดด้ทรงเรบียกพวกคนปฝ่าวรันนบีนี้เพราะวง่าครอิสตจอักรยอังไมง่ไดตุ้นทาขง่าวประเสรอิฐไปประกาศแกง่พวก
คนปฝ่า! พระเจด้าไมสู่ทรงถสกจนากรัดอยสู่างแนสู่นอนในการประทานพระคสุณของพระองคร์ แตสู่ตามแผนการของพระองคร์
พระองคร์ไมสู่สามารถเรบียกผสด้คนมาสสสู่การกลรับใจใหมสู่ไดด้นอกจากโดยทางพระวจนะของพระองคร์ พระสรัญญาเรมมื่อง
พระคสุณของพระองคร์มบีใหด้ฟรบีแกง่ทตกคน มรันเพบียงพอสนาหรรับทสุกคน และมรันพอดมีสนาหรรับทสุกคน คนาเชลิญชวนนบีนี้มบี
มายรังทสุกคน ทรัมื่วทสุกหนทสุกแหสู่ง และพระเจด้าทรงสามารถทมีที่จะชง่วยใหตุ้รอดไดตุ้จนถศึงทบีมื่สสุดปลายของแผสู่นดลินโลก คมอ
ผสด้ใดกก็ตามและทสุกคนทบีมื่มาหาพระองคร์โดยความเชมมื่อ แตสู่หนทางเดบียวทบีมื่พวกเขาจะสามารถมาหาพระองคร์โดย
ความเชมมื่อไดด้กก็คมอ โดยการไดด้ยลินขสู่าวสารแหสู่งพระวจนะ! แผนการแหสู่งความรอดใชด้ไดด้กรับมนสุษยชาตลิทสุกคน และ
มรันเปป็นจสุดประสงคร์และแผนการของพระเจด้าในยสุคพระคสุณนบีนี้ทบีมื่จะสง่งขสู่าวสารของพระองคร์ไปยรังมนสุษยร์ทสุกคน 
พระเจด้าไมง่เคยลตุ้มเหลว แตสู่ครริสตจทกรทนาใหด้ทอัขึ้งพระเจตุ้าและมนตษยต์ผอิดหวอัง!

ขด้อ 40: “เปโตรจขงกลง่าวอมีกหลายคทาเปป็นพยานและไดตุ้เตนอนสตอิเขาวง่า “จงเอาตอัวรอดจากยตคทมีที่คดโกงนมีขึ้
เถอิด”

สรังเกต: มอันคนอดตุ้วย “หลายคกา”-ไมสู่ใชสู่ดด้วยหมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์ตสู่างๆ-ทบีมื่เปโตรเปป็นพยาน
เกบีมื่ยวกรับพระสรัญญาของพระเจด้าทบีมื่มบีแกสู่มนสุษยชาตลิ “อมีกหลายคทา” ทบีมื่เขากลสู่าวไมสู่ถสกบรันทศึกไวด้ในทบีมื่นบีนี้ แตสู่ถด้อยคนา
ของเขาทมีที่มากพอกก็ถสกบรันทศึกไวด้เพมมื่อแสดงใหด้เราเหก็นวสู่าความรอดมาโดยการไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า เปโตร
ใหด้การ (เปป็นพยาน) เกบีมื่ยวกรับพระสรัญญาเหลสู่านรันี้นของพระเจด้าทบีมื่มบีแกสู่มนสุษยร์ทรันี้งปวง โดยชบีนี้ใหด้เหก็นภรัยอรันตรายของ
บาป เชลิญชวนคนทรันี้งหลายใหด้มาหาพระเยซสในการกลรับใจใหมสู่และรรับการชสู่วยใหด้พด้นจากโทษของบาป

คนาเตมอนสตลิและคนาเตมอนของเขาขอรด้องพวกเขาวสู่า “จงเอาตอัวรอดจากยตคทมีที่คดโกงนมีขึ้เถอิด” นบีมื่ไมสู่ไดด้
หมายความวสู่าพวกเขาสามารถไถสู่จลิตวลิญญาณของตรัวเองไดด้ แตสู่หมายความวสู่าพวกเขาควรรอักษาตอัวใหตุ้พตุ้นจาก
หายนะของคนชอัที่วอายตนอัขึ้นโดยการออกมาจากทสู่ามกลางคนเหลสู่านรันี้น กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่งกก็คมอ “อยสู่ายอมใหด้ตรัวพวก
ทสู่านตกอยสสู่ภายใตด้อลิทธลิพลแหสู่งนลิสรัยตสู่างๆและวลิธบีการดนาเนลินชบีวลิตแบบตสู่างๆของพวกเขา” 

พระเจด้าทรงสรด้างมนสุษยร์ใหด้เปป็นผสด้ทบีมื่ตรัดสลินใจเลมอกไดด้อยสู่างเสรบีและประทานใหด้เขามบีสลิทธลิธิ์ทบีมื่จะเลมอกทาง
แหสู่งชบีวลิตของตนไดด้ และพระองคร์ทรงปฏลิบรัตลิกรับมนสุษยร์ในฐานะเปป็นผสด้ทบีมื่ตรัดสลินใจเลมอกไดด้อยสู่างเสรบีเหมมอนเดลิม 
พระองคร์ประทานใหด้อาดอัมมบีสลิทธลิธิ์เลมอก พระองคร์ประทานใหด้มนสุษยร์ทตกคนมบีสลิทธลิธิ์เลมอก มนสุษยร์ถสกสรด้างตามแบบ
พระฉายของพระเจด้า และถศึงแมด้วสู่าเขาสทูญเสมียแบบพระฉายนรันี้นไปเยอะแลด้วในการลด้มลงนรันี้น เขากก็ยรังมบีรสู่างกาย 
จลิตใจและวลิญญาณอยสสู่เหมมอนเดลิม มนสุษยร์อาจยกเหตตผล เขาอาจวางแผน และเขาเปป็นสลิมื่งทรงสรด้างสสงสสุดของ
พระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

เราไวด้วางใจพระเจด้าไดด้วสู่าจะทรงทนาสลิมื่งใดและทสุกสลิมื่งเพมมื่อเราทบีมื่เราทนาเพมมื่อตรัวเราเองไมสู่ไดด้ แตสู่พระองคร์จะ
ไมง่ทนาเพมมื่อเราสลิมื่งทบีมื่เราททาไดตุ้เพมมื่อตรัวเราเอง ยกตรัวอยสู่างเชสู่น เปาโลเรบียกชาวโรมรันเหลสู่านรันี้นใหด้ถวายรสู่างกายของพวก



เขาเปป็น “เครมมื่องบสชาทบีมื่มบีชบีวลิต อรันบรลิสสุทธลิธิ์ และเปป็นทบีมื่พอพระทรัยพระเจด้า” ซขที่งเปป็นการปรนนอิบอัตอิอทนสมควรของ
พวกเขา (รม. 12:1) พระเจด้าไมสู่ทรงบอังคอับลสกๆของพระองคร์ใหด้เชมมื่อฟฝังและอสุทลิศตรัว พระองคร์ประทานใหด้เรามบีสลิทธลิธิ์
เลนอก-และคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เลมอกความเชมมื่อฟฝังและการปรนนลิบรัตลิดด้วยสลินี้นสสุดใจ โดยทตง่มเททอัขึ้งหมดถวายแดง่พระองคต 
กก็ไดด้รรับการอวยพรมากยลิมื่งกวสู่ามนสุษยร์เดลินดลินจะคลิดหรมอฝฝันไดด้ คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เลมอก-เหมมอนอยสู่างคนมากมายเลมอก-
ทบีมื่จะทนาตามอนาเภอใจและสงวนบางสสู่วนของชบีวลิตตนไวด้กรับตรัวเองกก็ไมสู่เคยไดด้รรับการอวยพรในแบบทบีมื่พระเจด้าทรง
อยากทบีมื่จะอวยพรพวกเขาหากเพบียงพวกเขาจะยอมใหด้พระองคร์ทนาเชสู่นนรันี้น

พระเยซสตรรัสแกสู่เหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่า “ฉรันใดกก็ดบี เมมมื่อทสู่านทรันี้งหลายไดด้กระทนาสอิที่งสารพทดซขที่งทรง
บอัญชาไวตุ้แกง่ทง่านนอัขึ้น กก็จงพสดดด้วยวสู่า ‘ขด้าพเจด้าทรันี้งหลายเปป็นผสด้รรับใชด้ทบีมื่ไมสู่มบีบสุญคสุณตสู่อนาย ขตุ้าพเจตุ้าไดตุ้กระททาตาม
หนด้าทอีชื่ซขที่งขตุ้าพเจตุ้าควรกระททาเทง่านอัขึ้น’” (ลสกา 17:10)

“คดโกง” (untoward ตามพจนานสุกรม Webster) มบีความหมายวสู่า “วลิปลาส ดมนี้อรรันี้น ไมสู่ถสกนนาพาหรมอ
ถสกสอนโดยงสู่าย” คนาวสู่า “ยตค” ทบีมื่เปโตรหมายถศึงนบีนี้คมอ เหลสู่าคนฉด้อฉล วลิปลาส ชรัมื่วและไมสู่ดนาเนลินตามทางพระเจด้า 
นรัมื่นคมออสุปนลิสรัยของคนกลสุสู่มนรันี้นทบีมื่ถสกพรรณนาถศึงในมรัทธลิว 11:16-19:

พระเยซสตรรัสวสู่า “เราจะเปรบียบคนยตคนมีขึ้เหมมอนกรับอะไรดบี เปรบียบเหมมอนเดก็กนรัมื่งทบีมื่กลางตลาดรด้องแกสู่
เพมมื่อน กลสู่าววสู่า ‘พวกฉรันไดด้เปฝ่าปปีปี่ใหด้พวกเธอ และเธอมลิไดด้เตด้นรนา พวกฉรันไดด้พลิลาปรมื่นาไหด้แกสู่พวกเธอ และพวกเธอ
มลิไดด้ครมื่นาครวญ’ ดด้วยวสู่ายอหร์น (ผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมา) มากก็ไมสู่ไดด้กลินหรมอดมมื่ม และเขาวสู่า ‘มบีผบีเขด้าสลิงอยสสู่’ ฝฝ่ายบสุตร
มนสุษยร์มาทรันี้งกลินและดมมื่ม เขากก็วสู่า ‘ดสเถลิด นบีมื่เปป็นคนกลินเตลิบและดมมื่มนนี้นาองสุสู่นมาก เปป็นมลิตรสหายกรับคนเกก็บภาษบีและ
คนบาป’ แตสู่พระปฝัญญากก็ปรากฏวสู่าชอบธรรมแลด้วโดยผลแหสู่งพระปฝัญญานรันี้น” 

มบีขด้อพระคนาอบีกหลายตอนในขสู่าวประเสรลิฐทรันี้งสบีมื่เลสู่มทบีมื่พรรณนาถศึง “ชอัที่วอายตทมีที่คดโกง” ทบีมื่เปโตรพสดถศึง (อสู่า
นมรัทธลิว 12:30; 16:4; และมาระโก 12:38-40 เปป็นตรัวอยสู่าง) คนเหลสู่านบีนี้เปป็นพวกคนชรัมื่วทบีมื่เจด้าเลสู่หร์ ซศึมื่งถสกขรับ
เคลมมื่อนโดยพญามาร ดสภายนอกพวกเขาสวมคราบแกะ แตสู่ภายในพวกเขาคมอ “สสุนรัขปฝ่ารด้ายกาจ”-ฉด้อฉลในหลรัก
การ พรด้อมกรับหรัวใจทบีมื่ดนาทะมศึนดสุจกนาแพงของนรก ดด้วยเหตสุนบีนี้เราจศึงอาจสงสรัยวสู่าททาไมเปโตรกลสู่าวคนาเตมอนเชสู่น
นรันี้นแกสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่รด้องถามวสู่า “เราตตุ้องทกาอยง่างไรดมี?”

เราตด้องจนาไวด้วสู่าพวกฟารลิสบีในสมรัยนรันี้นมบีอลิทธลิพลเกมอบเดพ็ดขาดเหนมอผสด้คน ประชากรยลิวสสู่วนใหญสู่ไมสู่ใชสู่ผสด้ทบีมื่
ตรศึงกางเขนพระเยซส (มาระโก 12:37 ประกาศวสู่า “ประชาชนทรัมื่วไปฟฝังพระองคร์ดตุ้วยความยอินดมี”) แตสู่เปป็นพวกผทูตุ้
ปกครอง-พวกฟารลิสบี พวกปสุโรหลิตใหญสู่ และพวกธรรมาจารยร์-ทบีมื่เรบียกรด้องใหด้ประหารชบีวลิตพระเยซส บรัดนบีนี้เปโตร
เตมอนสตลิคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่กลรับใจจากบาปของตน ใหด้แยกตอัวออกมาและชง่วยเหลนอตอัวเองใหตุ้รอดพตุ้นจากคนกลสุสู่มนรันี้น
และเลลิกการสามรัคคบีธรรมกรับคนเหลสู่านรันี้น โดยไมสู่มบีสสู่วนในวลิธบีการดนาเนลินชบีวลิตของคนเหลสู่านรันี้น

ผมขอกลสู่าวซนี้นาวสู่า-พระเจด้าไมสู่ทรงบอังคอับผสด้คนใหด้ปรนนลิบรัตลิพระองคร์เหมมอนกรับทบีมื่พระองคร์ไมสู่ทรงบรังครับ
ผสด้คนใหด้รรับความรอด แตสู่เมมมื่อผสด้ใดไดด้ยลินขสู่าวประเสรลิฐ กลรับใจจากบาปและวางใจพระเยซสเจด้า เขากก็มบีความ
ปรารถนาโดยออัตโนมอัตอิทบีมื่จะตรัดความสรัมพรันธร์ตสู่างๆกรับวลิถบีชบีวลิตแบบเดลิมของตนและการคบหาสมาคมแบบเดลิมๆ 
บางครรันี้งนรัมื่นหมายถศึงการตรัดสรัมพรันธร์กรับญาตลิสนลิทมลิตรสหาย แตสู่ครลิสเตบียนทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วกก็มบีใจใหมสู่ เขาเปป็นผสด้



ถสกสรด้างใหมสู่คนหนศึมื่งในพระครลิสตร์ เขาดนาเนลินในความสวสู่างนรันี้น และดด้วยเหตสุนบีนี้เขาจศึงแสวงหาการรง่วมสามอัคคมี
ธรรมกรับลทูกทอัขึ้งหลายแหสู่งความสวสู่าง (อสู่าน 1 เธสะโลนลิกา 5:1-10)

พระเจด้าทรงบรัญชาบสุตรทรันี้งหลายของพระองคร์วรันนบีนี้ใหด้ออกมาจากโลก เอเฟซรัส 5:11 บอกเราวสู่า “อยสู่า
เขด้าสสู่วนกรับกลิจการของความมมดอรันไรด้ผล แตสู่จงตลิเตบียนกลิจการเหลสู่านรันี้นดบีกวสู่า”

ใน 2 โครลินธร์ 6:14-18 เราไดด้รรับคนาบรัญชาวสู่า “ทง่านอยง่าเขตุ้าเทมียมแอกอยง่างไมง่เทง่าเทมียมกอับคนทมีที่ไมง่เชนที่อ 
เพราะวสู่าความชอบธรรมจะมบีหสุด้นสสู่วนอะไรกรับความอธรรม และความสวสู่างจะเขด้าสนลิทกรับความมมดไดด้อยสู่างไร 
พระครลิสตร์กรับเบลบีอรัลจะลงรอยกรันอยสู่างไรไดด้ หรมอคนทบีมื่เชมมื่อจะมบีสสู่วนอะไรกรับคนทบีมื่ไมสู่เชมมื่อ วลิหารของพระเจด้าจะ
ตกลงอะไรกรับรสปเคารพไดด้ เพราะวสู่าทสู่านเปป็นวลิหารของพระเจด้าผสด้ทรงดนารงพระชนมร์ ดรังทบีมื่พระเจด้าตรรัสไวด้วสู่า ‘เรา
จะอยสสู่ในเขาทรันี้งหลาย และจะดนาเนลินในหมสสู่พวกเขา และเราจะเปป็นพระเจด้าของเขา และเขาจะเปป็นประชาชน
ของเรา’ องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าตรรัสวสู่า ‘เหตนุฉะนททั้นเจด้าจงออกจากหมซูท่พวกเขาเหลท่านททั้น และจงแยกตทวออกจาก
เขาทททั้งหลาย อยท่าแตะตด้องสริชื่งซขชื่งไมท่สะอาด แลด้วเราจขงจะรทบพวกเจด้าทททั้งหลาย เราจะเปป็นบอิดาของพวกเจตุ้าและ
พวกเจตุ้าจะเปป็นบตตรชายบตตรสาวของเรา’ องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าผสด้ทรงฤทธานสุภาพทรันี้งสลินี้นตรรัสดรังนรันี้น”

และสสุดทด้าย ยอหร์นผสด้เปป็นทบีมื่รรักเตมอนสตลิวสู่า “อยง่ารอักโลกหรนอสอิที่งของในโลก ถด้าผซูด้ใดรทกโลก ความรทกตท่อ
พระบริดาไมท่ไดด้อยซูท่ในผซูด้นททั้น เพราะวสู่าสารพรัดซศึมื่งมบีอยสสู่ในโลก คมอตรัณหาของเนมนี้อหนรัง และตรัณหาของตา และความ
เยสู่อหยลิมื่งในชบีวลิตไมสู่ไดด้เกลิดจากพระบลิดา แตสู่เกลิดจากโลก และโลกกรับสลิมื่งยรัมื่วยวนของโลกกนาลรังผสู่านพด้นไป แตสู่ผสด้ทบีมื่
ประพฤตลิตามพระทรัยของพระเจด้ากก็ดนารงอยสสู่เปป็นนลิตยร์” (1 ยน. 2:15-17)

ขด้อ 41: “คนทอัขึ้งหลายทมีที่รอับคทาของเปโตรดตุ้วยความยอินดมีกพ็รอับบอัพตอิศมา ในวอันนอัขึ้นมมีคนเขตุ้าเปป็นสาวกเพอิที่ม
อมีกประมาณสามพอันคน”

“ดตุ้วยความยอินดมี” หมายถศึง อยง่างออิสระ คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ยลินพระวจนะทบีมื่ถสกเทศนาโดยเปโตรไมสู่ไดด้ถสก
บรังครับใหด้รรับถด้อยคนานรันี้น แตสู่พวกเขารรับมรันไวด้อยสู่างอลิสระ ดด้วยความยลินดบี และรรับบรัพตลิศมา ซศึมื่งบสู่งบอกวสู่าพวกเขา
รรับขสู่าวสารแหสู่งขสู่าวประเสรลิฐแลด้วและยอมรรับพระครลิสตร์วสู่าทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์และพระผสด้ชสู่วยใหด้รอด

นบีมื่เปป็นจรลิงสนาหรรับวรันนบีนี้เชสู่นกรัน ความเชมมื่อแบบครลิสเตบียนไมสู่ใชสู่การบอังคอับ แตสู่มอันคชอศาสนาทมีที่แทตุ้จรอิงหนขที่ง
เดมียวเทง่านอัขึ้น คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่มาหาพระเยซสกก็มาดด้วยความยลินดบีและดด้วยความสมรัครใจ โดยชมมื่นชมยลินดบีในสลิทธลิพลิเศษ
ของการกลายเปป็นครลิสเตบียนผสู่านทางความเชมมื่อในพระโลหลิตทบีมื่ไหลออกและพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของ
พระองคร์

“คทา” ทบีมื่วสู่านบีนี้ไมสู่ใชสู่คนาของเปโตร แตสู่เปป็นพระวจนะของพระเจด้าทบีมื่ถสกพสดผง่านทางเปโตรภายใตด้ฤทธลิธิ์เดช
ของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ โดยประกาศวสู่าการกลรับใจใหมสู่และความเชมมื่อในพระเจด้านนามาซศึมื่งการอภรัยโทษจากบาป
โดยทางพระเยซสครลิสตร์

คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่รรับพระวจนะดด้วยความยลินดบี “กพ็รอับบอัพตอิศมา” แนสู่นอนวสู่านบีมื่บอกเปป็นนรัยวสู่าผสด้ทบีมื่กลรับใจเชมมื่อ
เหลสู่านบีนี้รรับบรัพตลิศมาในวรันเดบียวกรับทบีมื่พวกเขาไดด้รรับความรอด อยสู่างไรกก็ตาม ผมไมสู่สนรับสนสุนใหด้ผสด้คนรรับบรัพตลิศมา
ในเสบีนี้ยววลินาทบีทบีมื่พวกเขาบรังเกลิดใหมสู่ ตรงกรันขด้าม ผมคลิดวสู่ามรันคงจะดบีกวสู่าเยอะในหลายๆกรณบีหากครลิสตจรักรทรันี้ง
หลายจะรออยสู่างนด้อยสามสลิบวรันกสู่อนทบีมื่จะใหด้บรัพตลิศมาผสด้เชมมื่อใหมสู่ เพราะวสู่าหากพวกเขาบรังเกลิดใหมสู่แลด้วอยสู่าง



แทด้จรลิง พวกเขากก็จะดนาเนลินกรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและจะอยากรรับบรัพตลิศมา และถด้าพวกเขาหลงเสบียไป มรันกก็ดบี
กวสู่าเยอะทบีมื่พวกเขาไมง่รรับบรัพตลิศมาเลย ความรอดทบีมื่แทด้จรลิงยสู่อมใสสู่ความปรารถนาทบีมื่จะเชมมื่อฟฝังพระเยซสไวด้ในหรัวใจ 
และการรรับบรัพตลิศมาคมอความเชมมื่อฟฝังตสู่อพระบรัญชาของพระองคร์ เราไมสู่รรับบรัพตลิศมาเพนที่อทมีที่จะรทบความรอด เรารรับ
บรัพตลิศมาเพราะวง่าเราไดด้รทบความรอดแลตุ้ว

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไมสู่ทรงเหก็นสมควรทบีมื่จะบอกเราวสู่าคนเหลสู่านบีนี้รรับบรัพตลิศมาทมีที่ไหน และไมสู่บอกดด้วยวสู่า
ในลรักษณะใด พระเจด้าทรงมบีเหตสุผลตสู่างๆของพระองคร์ในการไมสู่เปปิดเผยขด้อมสลนบีนี้ สสู่วนตรัวแลด้ว ผมเชมมื่อในการจสุสู่มลง
ใหด้มลิดวสู่าเปป็นรสปแบบอรันเหมาะสมของการใหด้รรับบรัพตลิศมา ผมเชมมื่อวสู่าพระครัมภบีรร์สอนวสู่าพระเยซทูทรงรรับบรัพตลิศมา
โดยวลิธบีจสุสู่มลงใหด้มลิดในแมสู่นนี้นาจอรร์แดน-อยสู่างไรกก็ตาม หากผมจะเดลินทางไปยรังดลินแดนศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์และถสกจสุสู่มลงใน
แมสู่นนี้นาจอรร์แดน มรันกก็คงจะไมสู่ทนาใหด้ผมไดด้รรับความรอดดบีกวสู่าทบีมื่ผมไดด้รรับแลด้วตอนนบีนี้เลย! มรันคงจะไมสู่ชสู่วยในสถานะ
แหสู่งการไถสู่ของผมเลยแมด้แตสู่นลิดเดบียว! ผมไมสู่ทะเลาะกรับเพมมื่อนครลิสเตบียนทรันี้งหลายของผมเกบีมื่ยวกรับวลิธบีการรรับบรัพตลิศ
มา ผมเชมมื่อจรลิงๆวสู่าพระเยซสทรงถสกจสุสู่มลงใหด้มลิด ผมเชมมื่อเชสู่นกรันวสู่าขรันทบีชาวเอธลิโอเปปียคนนรันี้นถสกจสุสู่มลงใหด้มลิดตอนทบีมื่ฟปี
ลลิปนนาเขามาถศึงองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า “คนทอัขึ้งสองลงไปในนทั้กาทอัขึ้งฟฟีลอิปกอับขอันทมี” ฟปีลลิปกก็ใหด้ขรันทบีผสด้นรันี้นรรับบรัพตลิศมา จาก
นรันี้นเราถสกบอกวสู่า “เมนที่อทง่านทอัขึ้งสองขขทั้นจากนทั้กาแลตุ้ว พระวลิญญาณขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงรรับฟปีลลิปไปเสบีย และ
ขรันทบีนรันี้นไมสู่ไดด้เหก็นทสู่านอบีก จศึงเดลินทางตสู่อไปดด้วยความยลินดบี” คสุณสามารถอสู่านบรันทศึกเรมมื่องราวทรันี้งหมดไดด้ในกลิจการ
8:26-39 เราจะเรบียนรสด้มากขศึนี้นเกบีมื่ยวกรับเรมมื่องนบีนี้เมมมื่อเราไปถศึงสสู่วนนรันี้นของการศศึกษาคด้นควด้าของเรา

ผมไมสู่เชมมื่อวสู่าถด้าครลิสเตบียนทรันี้งหลายไมสู่ถสกจสุสู่มลงใหด้มลิด พวกเขากก็ไมสู่ไดด้รรับความรอด-ไมสู่เลยสรักนลิดเดบียวครรับ
ผมเชมมื่อจรลิงๆวสู่าเทสู่าทบีมื่ทนาไดด้เราควรเชมมื่อฟฝังพระครัมภบีรร์ และผสด้เชมมื่อหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์อาจใหด้บรัพ
ตลิศมาคนสามพรันคนไดด้ภายในระยะเวลาทบีมื่มากพอสมควร ผมขอกลสู่าวซนี้นา-พระเจด้าทรงมบีเหตสุผลหลายประการ
ของพระองคร์ทบีมื่ไมสู่ใหด้ขด้อมสลเราเพลิมื่มเตลิมเกบีมื่ยวกรับบรัพตลิศมาของผสด้เชมมื่อใหมสู่สามพรันคนนบีนี้

“ในวอันนอัขึ้นมมีคนเขตุ้าเปป็นสาวกเพอิที่มอมีกประมาณสามพอันคน” เมมมื่อคนใดกลรับใจจากบาป ตด้อนรรับพระเยซส
เจด้าเปป็นพระผสด้ชสู่วยใหด้รอด และประสบกรับการบรังเกลิดใหมสู่ผสู่านทางการอรัศจรรยร์ทบีมื่ถสกกระทนาโดยพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ คนๆนรันี้นกก็ควรเขด้ารสู่วมกรับทบีมื่ประชสุมทด้องถลิมื่น-แตสู่เฉพาะกรับทบีมื่ประชสุมทบีมื่ผสด้รรับใชด้ทบีมื่ถสกเจลิมตรันี้งและถสกแตสู่งตรันี้งของ
พระเจด้าเลบีนี้ยงดสฝสงแกะนรันี้นดด้วยพระวจนะอรันบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจด้าเทสู่านรันี้น เปาโลเตมอนสตลิผสด้เชมมื่อชาวเมมองเธสะโลนลิกา
เหลสู่านรันี้นวสู่า “จงรซูด้จทกคนทอีชื่ทกางานอยซูท่ในพวกทท่าน และปกครองทสู่านในองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า และตรักเตมอนทสู่าน จง
เคารพเขาใหด้มากในความรรักเพราะงานทบีมื่เขาไดด้กระทนา...” (1 ธส. 5:12,13) 

ไมสู่มบีครลิสเตบียนคนใดควรเขด้ารสู่วมกรับครลิสตจรักรหนศึมื่ง-หรมออยทูง่ตง่อไปในครลิสตจรักรหนศึมื่ง-หากศลิษยาภลิบาลของ
ทบีมื่ประชสุมนรันี้นไมสู่เทศนาวสู่า “องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าตรอัสดอังนมีขึ้!” มรันเปป็นเรมมื่องทบีมื่อรันตรายและมบีราคาแพงทบีมื่จะสนรับสนสุน
ชายคนหนศึมื่งทบีมื่ไมสู่เทศนาพระวจนะของพระเจด้า ยอหร์นเตมอนในจดหมายฝากฉบรับทบีมื่สองของเขาวสู่า:

“เพราะวสู่ามบีผสด้ลสู่อลวงเปป็นอรันมากออกเทบีมื่ยวไปในโลก คมอคนทบีมื่ไมสู่รรับวสู่าพระเยซสครลิสตร์ไดด้เสดก็จมาเปป็น
มนสุษยร์ คนนรันี้นแหละเปป็นผสด้ลสู่อลวงและเปป็นปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์ ทสู่านทรันี้งหลายจงระวรังตรัวใหด้ดบี เพมมื่อเราจะไดด้ไมสู่
สสญเสบียสลิมื่งทบีมื่เราไดด้กระทนามาแลด้ว แตสู่จะไดด้รรับบนาเหนก็จเตก็มทบีมื่



“ผทูตุ้ใดละเมอิดและไมง่อยทูง่ในพระโอวาทของพระครอิสตต์ ผทูตุ้นอัขึ้นกพ็ไมง่มมีพระเจตุ้า ผสด้ใดอยสสู่ในพระโอวาทของพระ
ครลิสตร์ ผสด้นรันี้นกก็มบีทรันี้งพระบลิดาและพระบสุตร ถตุ้าผทูตุ้ใดมาหาทง่านและไมง่นทาพระโอวาทนมีขึ้มาดตุ้วย อยง่ารอับเขาไวตุ้ในเรนอน 
และอยง่าขอพรใหตุ้เขาเลย เพราะวท่าผซูด้ทอีชื่ขอพรใหด้เขา กก็เขด้าสท่วนในการกระทกาชทชื่วของเขานททั้น” (2 ยอหร์น 7-11)

ตามทบีมื่กลสู่าวไวด้ในขด้อ 15 ขด้อกลิจการบททบีมื่ 2   เปโตรเรลิมื่มคนาเทศนาของตนเชด้าวรันนรันี้นประมาณเกด้าโมงตรง 
เราไมสู่รสด้วสู่าเขาเทศนานานขนาดไหน แตสู่สสู่วนทมีที่ถทูกบอันทขกไวตุ้ของคนาเทศนาของเขากก็เปป็นแบบยสู่อมากๆ เราอสู่านมรัน
จบไดด้อยสู่างงสู่ายดายในหด้านาทบี แตสู่ไมสู่วสู่าเขาเทศนานานขนาดไหน คนประมาณสามพรันคนกก็กลายเปป็นสมาชลิกของ
ครลิสตจรักรในกรสุงเยรสซาเลก็ม ผมเชมมื่อวสู่าไมสู่มบีครลิสตจรักรอมมื่นใดเคยเตลิบโตอยสู่างรวดเรก็วขนาดนรันี้น-จากทบีมื่ประชสุมหนศึมื่งทบีมื่
มบีสมาชลิกหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคน จนกลายเปป็นสมาชลิกมากกวสู่าสามพอันคนในวรันเดบียว!

จากแงสู่มสุมเชลิงปฏลิบรัตลิ ผมไมสู่เชมมื่อวสู่าคนสามพรันคนเดลินออกมาขด้างหนด้าและยมนเปป็นกลสุสู่มขณะทบีมื่เปโตรอธลิษ
ฐานกรับพวกเขา ผมเชมมื่อวสู่าคนเหลสู่านบีนี้มาจากทรัมื่วทรันี้งกรสุงเยรสซาเลก็มขณะทบีมื่ผสด้เชมมื่อหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นกระจายไปทรัมื่ว
ทรันี้งกรสุงและประกาศขสู่าวสารเหลสู่านรันี้นแกสู่คนหลายกลสุสู่มทบีมื่รวมตรัวกรันในหลายสสู่วนของกรสุงเยรสซาเลก็ม และเปป็นผล
มาจากการรอับใชตุ้วอันแรกนอัขึ้นสามพรันคนจศึงไดด้รรับความรอดและถสกเพลิมื่มเขด้ากรับครลิสตจรักรของพระเจด้าผสด้ทรง
พระชนมร์อยสสู่ พระวจนะของพระเจด้าเปป็นฤทธอิธิ์เดชของพระเจตุ้าอรันนนาไปสสสู่ความรอด และเมมมื่อพระวจนะนรันี้นถสก
ประกาศอยสู่างสรัตยร์ซมมื่อและพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงไดด้ตามวลิธบีของพระองคร์ ครลิสตจรักรกก็เตลิบโตเมมมื่อใจของผสด้คนถสก
เปลบีมื่ยนแปลงและพวกเขากลายเปป็นผสด้ถสกสรด้างใหมสู่ในพระครลิสตร์

ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นทรงเรลิมื่มกสู่อรสู่างพระกายของพระครลิสตร์ (ค
รลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่) ไมสู่ไดด้ถสกเปปิดเผยแกสู่พวกสาวกในขณะนรันี้น มรันอยสสู่เหนมอความคลิดของมนสุษยร์ทบีมื่จะ
จอินตนาการไดด้วสู่าจะเกลิดอะไรขศึนี้นวรันนบีนี้หากผสด้รรับใชด้ทรันี้งหลายของครลิสตจรักรมบีความสรัตยร์ซมมื่อมาตลอดหลายปปีพอๆกรับ
ครลิสเตบียนหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนในวรันนรันี้น หากเราไดด้ประกาศขสู่าวประเสรลิฐและชนะดวงวลิญญาณตสู่อไปในอรัตราทบีมื่เรก็ว
ขนาดนรันี้น เรากก็คงอยสสู่ในเมมองบรมสสุขเกษมไปแลด้ววรันนบีนี้ แทนทบีมื่จะมบีชบีวลิตอยสสู่ในโลกทบีมื่บาปหนา ชรัมื่วรด้าย และนสู่า
สรังเวช! ขอพระเจด้าทรงโปรดชสู่วยเหลมอเราทบีมื่จะตระหนรักวสู่ามรันยรังเปป็นโดยทาง “ความโงสู่เขลา” ของการประกาศ
ขสู่าวประเสรลิฐอยสสู่เหมมอนเดลิมทบีมื่พระเจด้าทรงชสู่วยคนบาปทรันี้งหลายใหด้รอด พระองคร์ไมสู่สามารถเรบียกพวกเขาไดด้
ยกเวด้นโดยทางขสู่าวประเสรลิฐของพระองคร์ และพระองคร์ทรงบรัญชาเราใหด้ประกาศขสู่าวประเสรลิฐไปยรังทบีมื่สสุดปลายข
องแผสู่นดลินโลก เราทสุกคนไมสู่สามารถไปประกาศในตสู่างแดนไดด้ เราทสุกคนไมสู่สามารถเปป็นศลิษยาภลิบาลครลิสตจรักร
หลายแหสู่งไดด้ แตสู่เราสามารถประกาศขสู่าวประเสรลิฐทบีมื่บด้านไดด้ และโดยไมง่มมีขตุ้อยกเวตุ้นเราสามารถอธริษฐานเผนที่อคน
เหลง่านอัขึ้นทมีที่ไปรอับใชตุ้ในตง่างแดนไดตุ้

ครลิสตจรักรแหสู่งแรกนบีนี้ทบีมื่เพลิมื่มขศึนี้นจากสมาชลิกเพบียงไมสู่กบีมื่คนจนกลายเปป็นมากกวสู่าสามพรันคนเปป็นผลมาจาก
การทนางานหนศึมื่งวรันของครลิสเตบียนไมสู่เกลินหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคน ซศึมื่งประกาศขสู่าวประเสรลิฐขณะทบีมื่พวกเขาไดด้รรับฤทธลิธิ์เดช
จากพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และคทาสอนของพวกออัครททูต-พระวจนะของพระเจด้าซศึมื่งพวกเขาประกาศเกบีมื่ยวกรับองคร์
พระผสด้เปป็นเจด้าทบีมื่ถสกตรศึงกางเขน ถสกฝฝัง ทรงเปป็นขศึนี้น เสดก็จขศึนี้นสสสู่สวรรคร์ และจะเสดก็จมาอบีกทบี-กลายเปป็นรากฐาน
ของอาคารฝฝ่ายวอิญญาณทมีที่ยอิที่งใหญง่นอัขึ้น:



“เหตสุฉะนรันี้นบรัดนบีนี้ทสู่านจศึงไมสู่ใชสู่คนตสู่างดด้าวตสู่างแดนอบีกตสู่อไป แตสู่วสู่าเปป็นพลเมมองเดบียวกรันกรับวลิสสุทธลิชนและ
เปป็นครอบครรัวของพระเจด้า ทง่านไดตุ้ถทูกประดอิษฐานขขขึ้นบนรากแหง่งพวกอทครทซูตและพวกศาสดาพยากรณต พระ
เยซสครลิสตร์เองทรงเปป็นศลิลามสุมเอก ในพระองคต์นอัขึ้น ทตกสง่วนของโครงรง่างตง่อกอันสนอิท และเจรอิญขขขึ้นเปป็นวริหารอทน
บรริสนุทธริธในองคตพระผซูด้เปป็นเจด้า และในพระองคต์นอัขึ้น ทง่านกพ็กทาลอังจะถทูกกง่อขขขึ้นใหตุ้เปป็นทมีที่สถอิตของพระเจตุ้าในฝฝ่ายพระ
วอิญญาณดตุ้วย” (อฟ. 2:19-22)

ครกิสตจอักรทช้องถกิที่นแหล่งแรก
ขด้อ 42: “เขาทอัขึ้งหลายไดตุ้ตอัขึ้งมอัที่นคงอยทูง่ในคทาสอนของจทาพวกออัครททูต และในการสามอัคคมีธรรม และรง่วมใจ

กอันในการหอักขนมปฟัง และการอธอิษฐาน”
ไมสู่มบีอะไรปกตลิธรรมดาเกบีมื่ยวกรับครลิสตจรักรแหสู่งแรกนบีนี้ มรันไมสู่ปกตลิธรรมดาในทสุกแงสู่มสุม ผสด้เชมมื่อใหมสู่เหลสู่านรันี้น

ทบีมื่รวมกรันเปป็นสมาชลิกของครลิสตจรักรนรันี้นไดด้กลรับใจเชมมื่อในทอันทมี และเทสู่าทบีมื่บรันทศึกนรันี้นบอกเราไมง่มมีผทูตุ้ใดไถลกลรับ ไมสู่มบี
สรักคนเดบียวละทอิขึ้งความจรอิง แตสู่ละคนทบีมื่ประกาศตรัววสู่ามบีความเชมมื่อในองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าผสด้ทรงเปป็นขศึนี้นวรันนรันี้นกก็ดทารง
อยทูง่ตง่อไปในความเชมมื่อนรันี้น โดยตลิดตามพระเยซสวรันตสู่อวรัน

ทบีมื่วสู่าพวกเขา “ตอัขึ้งมอัที่นคงอยทูง่” หมายความวสู่าครลิสเตบียนยสุคตด้นเหลสู่านบีนี้รสู่วมเทบียมแอกกรับพระเยซสและเดลิน
เคบียงขด้างกรับพระองคร์ ในมรัทธลิว 11:29,30 พระองคร์ทรงเชลิญชวนวสู่า “จงเอาแอกของเราแบกไวด้ แลด้วเรบียนจาก
เรา เพราะวสู่าเรามบีใจอสู่อนสสุภาพและถสู่อมลง และทสู่านทรันี้งหลายจะพบทบีมื่สงบสสุขในใจของตน ดตุ้วยวง่าแอกของเรากพ็
แบกงง่าย และภาระของเรากพ็เบา”

พวกเขาตรันี้งมรัมื่นคงอยสสู่ตสู่อไป “ในคทาสอนของจทาพวกออัครททูต และในการสามอัคคมีธรรม” นบีมื่ไมสู่ไดด้
หมายความวสู่าพวกเขาดนาเนลินตามหลรักคนาสอนทบีมื่ถสกกนาหนดหรมอถสกประกาศโดยพวกอรัครทสต คนาทบีมื่แปลเปป็น 
“doctrine” มบีความหมายตรงตรัววสู่าคทาสอน และคนากลสู่าวนบีนี้มบีความหมายเพบียงวสู่าพวกเขาดนาเนลินตามคนาสอน
และการสรัมื่งสอนของพวกอรัครทสต โดยเชมมื่อฟฝังพระวจนะของพระเจด้าตามทบีมื่พวกอรัครทสตสอนพวกเขาวรันตสู่อวรันและ
ตามบด้าน หลรักฐานอยสู่างหนศึมื่งของการกลรับใจเชมมื่อทบีมื่แทด้จรลิงคมอความปรารถนาของคนๆนรันี้นทบีมื่จะรรับการสรัมื่งสอนใน
พระวจนะของพระเจด้า ทบีมื่จะเรบียนรสด้หนด้าทบีมื่ตสู่างๆของผสด้เชมมื่อทบีมื่มบีตสู่อพระเจด้าและตสู่อมนสุษยชาตลิ

คนากรบีกในทบีมื่นบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “การสามอัคคมีธรรม” บสู่อยครรันี้งถสกแปลเปป็นการรง่วมสนอิท มรันบสู่งบอกถศึงการมบีสลิมื่ง
ตสู่างๆเหมมอนกรัน-ถศึงอยสู่างไรแลด้ว “สองคนจะเดลินไปดด้วยกรันไดด้หรมอนอกจากทรันี้งสองจะไดด้ตกลงกรันไวด้กสู่อน” (อา
โมส 3:3) ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วจะเหก็นพด้องตรงกรันเรมมื่องหลรักพมนี้นฐานตสู่างๆแหสู่งความเชมมื่อนรันี้น เราอาจไมสู่
เหก็นพด้องตรงกรันในหลรักคนาสอนปลมีกยง่อยทสุกเรมมื่อง แตสู่เราเหพ็นพตุ้องตรงกอันในเรมมื่องหลรักคนาสอนทมีที่สทาคอัญเหลสู่านรันี้น 
เชสู่น การดลใจดด้านถด้อยคนาของพระครัมภบีรร์ ความเปป็นพระเจด้าของพระครลิสตร์ การลบมลทลินดด้วยโลหลิต ความรอด
โดยพระคสุณ และการเสดก็จมาครรันี้งทบีมื่สองของพระเยซส ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วมบีสลิมื่งเหลสู่านบีนี้เหมมอนกรัน
เพราะวสู่าพระคสุณของพระเจด้าทบีมื่ชสู่วยเราใหด้รอดกก็สอัที่งสอนเราเชสู่นกรัน (ทต. 2:11-14)

ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายมบีความหวทงเดมียวกอัน เรากนาลรังตรันี้งตาคอยวรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนรันี้นเมมมื่อเราจะเหก็นพระเยซสใน
สวรรคร์ ผสด้เชมมื่อทสุกคนทบีมื่ดนาเนลินชบีวลิตตามทางพระเจด้าในพระเยซสครลิสตร์จะทนทสุกขร์การขสู่มเหง ดรังนรันี้นเราจศึงมบีศรัตรสเหลสู่า



นรันี้นเหมมอนกรัน ใชสู่แลด้วครรับ ผสด้เชมมื่อแทด้ทรันี้งหลายมบีหลายสอิที่งเหมมอนกรัน และ “แตสู่ถด้าเราดนาเนลินอยสสู่ในความสวสู่าง 
เหมมอนอยสู่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวสู่าง เรากพ็รง่วมสามอัคคมีธรรมซขที่งกอันและกอัน” (1 ยน. 1:7)

“และรง่วมใจกอันในการหอักขนมปฟัง...” เปป็นไปไมสู่ไดด้เลยทบีมื่จะชบีนี้ขาดไดด้วสู่าคนากลสู่าวในทบีมื่นบีนี้กนาลรังพสดถศึงอาหาร
ปกตลิธรรมดาหรมอพลิธบีระลศึกถศึงองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า “การหอักขนมปฟัง” ดสเหมมอนจะบสู่งบอกถศึงขนมปฝังแบบยลิว ซศึมื่งถสก
อบในรสปเคด้กชลินี้นเลก็กๆหรมอขนมปฝังกรอบบางๆ ซศึมื่งมบีลรักษณะแขก็ง บาง และเปราะ ผมเชมมื่อวสู่าครลิสเตบียนเหลสู่านบีนี้รรับ
ประทานอาหารปกตอิของตนดด้วยกรัน การรสู่วมสนลิทและการรสู่วมสามรัคคบีธรรมของพวกเขานรันี้นมบีความใกลด้ชลิดกรัน
เหลมอเกลิน พวกเขาหรักขนมปฝังดด้วยกรันวรันตสู่อวรัน การหรักขนมปฝังจรลิงๆถสกกระทนาโดยหรัวหนด้าครอบครรัว และเกลิดขศึนี้น
ทรันทบีหลรังจากการขอบคสุณพระเจด้า

“และการอธอิษฐาน” ครลิสตจรักรแหสู่งแรกนรันี้นเปป็นครลิสตจรักรทบีมื่ชอบอธอิษฐาน-พวกเขาดนารงอยสสู่อยสู่างหนรัก
แนสู่นมรัมื่นคงในการอธลิษฐาน หากศลิษยาภลิบาลอยากทราบอสุณหภสมลิฝฝ่ายวลิญญาณของครลิสตจรักรของเขา เขากก็ควร
วรัดอสุณหภสมลินรันี้นในคมนประชสุมอธลิษฐาน-ไมสู่ใชสู่ในการประชสุมนมรัสการเชด้าวรันอาทลิตยร์ ครลิสตจรักรทบีมื่ชอบอธลิษฐานคมอค
รลิสจรักรทบีมื่กนาลรังเตลิบโต ครลิสตจรักรทบีมื่เกลิดผล และครลิสเตบียนทรันี้งหลายทบีมื่ไมสู่รรักการประชสุมอธลิษฐานกก็ไมสู่อยสสู่ในทบีมื่ๆพวก
เขาควรอยสสู่ในฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขาอาจเปป็นบสุตรทรันี้งหลายทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วของพระเจด้า แตสู่พวกเขาไมสู่ยอมจนานน
อยสู่างเตก็มทบีมื่ตสู่อพระประสงคร์ของพระองคร์

ขด้อ 43: “เขามมีความเกรงกลอัวดตุ้วยกอันทตกคน และพวกออัครททูตททาการมหอัศจรรยต์และหมายสทาคอัญหลาย
ประการ”

“ความเกรงกลอัว”ในทบีมื่นบีนี้ไมสู่ใชสู่ความกลรัวแบบทบีมื่เดก็กเลก็กๆคนหนศึมื่งมบีตสู่อความมมด ครลิสตจรักรยสุคตด้นดนาเนลิน
ชบีวลิตในความเคารพยนาเกรงและความตะลศึงพรศึงเพรลิดอยสู่างมาก ครลิสเตบียนยสุคตด้นเหลสู่านบีนี้เคยไมสู่เชมมื่อ เคยเยาะเยด้ย, 
เคยกลสู่าวหาพวกอรัครทสตวสู่าเมาเหลด้า แตสู่บรัดนบีนี้ฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้ากก็ยลิมื่งใหญสู่ในชบีวลิตของพวกเขาเหลมอเกลินจนมรัน
ทนาใหด้เสบียงเยาะเยด้ยนรันี้นสงบลงและกสู่อใหด้เกลิดการกลรับใจใหมสู่และความยนาเกรงพระเจด้า การกระทนากลิจอรันทรงฤทธลิธิ์
ของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์-ไมสู่วสู่าจะในชสุมชนหนศึมื่ง ในบด้านหลรังหนศึมื่ง หรมอในชบีวลิตคนๆหนศึมื่ง-จะกสู่อใหด้เกลิดความ
เลมมื่อมใสและความเคารพยนาเกรง หลายครรันี้งการเทออกของฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าอรันทรงฤทธลิธิ์ในชสุมชนหนศึมื่ง การ
โหมกระพมออรันทรงฤทธลิธิ์ของพระวลิญญาณ จะทนาใหด้แมด้แตสู่เหลสู่าคนบาปทบีมื่ชรัมื่วชด้าทบีมื่สสุดตด้องยมนดด้วยความตกตะลศึง
พรศึงเพรลิดและความอรัศจรรยร์ใจ และถศึงแมด้วสู่าพวกเขาอาจไมสู่ตด้อนรรับความเชมมื่อแบบครลิสเตบียน พวกเขากก็จะ
ยอมรรับวสู่าการกระทนากลิจของพระวลิญญาณนรันี้นปรากฏชรัดเจน ฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้ายรับยรันี้ง กนาราบ และหลายครรันี้งกก็
ทนาใหด้การตสู่อตด้านขรัดขวางสงบลง

“พวกออัครททูตททาการมหอัศจรรยต์และหมายสทาคอัญหลายประการ” พระเจด้าทรงกระทนาการอรัศจรรยร์อรัน
ทรงฤทธลิธิ์หลายประการโดยมมอของพวกอรัครทสต ขณะทบีมื่เราศศึกษาคด้นควด้าตสู่อไป เราจะเรบียนรสด้วสู่าพวกเขากระทนา
การอรัศจรรยร์ตสู่างๆในแบบทบีมื่มนสุษยร์ธรรมดาทนาไมสู่ไดด้ นบีมื่สอดคลด้องกรับพระสรัญญาทบีมื่พระเยซสทรงใหด้ไวด้แกสู่พวกเขาใน
มาระโก 16:17,18:



“มบีคนเชมมื่อทบีมื่ไหน หมายสนาครัญเหลสู่านบีนี้จะบรังเกลิดขศึนี้นทบีมื่นรันี้น คมอเขาจะขรับผบีออกโดยนามของเรา เขาจะพสด
ภาษาใหมสู่หลายภาษา เขาจะจรับงสไดด้ ถด้าเขาดมมื่มยาพลิษอยสู่างใด จะไมสู่เปป็นอรันตรายแกสู่เขา และเขาจะวางมมอบน
คนไขด้คนปฝ่วย แลด้วคนเหลสู่านรันี้นจะหายโรค”

ในยอหร์น 14:12 พระองคร์ตรรัสแกสู่เหลสู่าสาวกวสู่า “...ผสด้ทบีมื่เชมมื่อในเราจะกระทนากลิจการซศึมื่งเราไดด้กระทนานรันี้น
ดด้วย และเขาจะกระททากริจการทอีชื่ยริชื่งใหญท่กวท่านททั้นออีก เพราะวสู่าเราจะไปถศึงพระบลิดาของเรา”

ขด้อ 44 และ 45: “บรรดาผทูตุ้ทมีที่เชนที่อถนอนอัขึ้นกพ็อยทูง่พรตุ้อมกอัน ณ ทมีที่แหง่งเดมียว และทรอัพยต์สอิที่งของของเขาเหลง่า
นอัขึ้นเขาเอามารวมกอันเปป็นของกลาง เขาจขงไดตุ้ขายทรอัพยต์สมบอัตอิและสอิที่งของมาแบง่งใหตุ้แกง่คนทอัขึ้งปวงตามซขที่งทตกคน
ตตุ้องการ”

“บรรดาผทูตุ้ทมีที่เชนที่อถนอนอัขึ้น” หมายถศึงคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ยลินขสู่าวประเสรลิฐและใหด้ความเชมมื่อของตนอยสสู่ในพระ
เยซสเพมมื่อรรับความรอด ผสด้เชมมื่อเหลสู่านบีนี้ “อยทูง่พรตุ้อมกอัน”-ไมสู่ใชสู่วสู่าพวกเขาอาศรัยอยสสู่ในบด้านหลรังเดบียวกรันหรมอใตด้ชายคา
เดบียวกรัน แตสู่วสู่าพวกเขาเปป็นออันหนขที่งออันเดมียวกอัน รสู่วมใจกรันในสายใยแหสู่งความรรักและความเปป็นหนศึมื่งเดบียวกรันแบบ
ครลิสเตบียน ผสด้เชมมื่อทสุกคนเปป็นหนศึมื่งเดบียวกรันในพระครลิสตร์ ไดด้รรับบรัพตลิศมาเขด้าในกายเดบียวโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียว 
ถสกซสู่อนไวด้กรับพระครลิสตร์ในพระเจด้า ครบบรริบซูรณตในพระเยซทู

คนเหลสู่านบีนี้ทสุกคนเปป็นผสด้ตลิดตามของพระเยซส พวกเขาสนใจในการสรด้างสาวกโดยการประกาศขสู่าวดบีวสู่า
พระเยซสทรงชสู่วยใหด้รอด พวกเขา “อยสสู่พรด้อมกรัน” ในความคลิดและเปฟ้าหมาย ในทสุกแงสู่มสุมของการดนาเนลินชบีวลิต 
พวกเขามบีการอธลิษฐานและการสรรเสรลิญดด้วยกรันทสุกวรัน ผมขอเนด้นยนี้นาขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่า การรง่วมสามอัคคมีธรรมและ
การอธอิษฐานกอับผทูตุ้คนของพระเจตุ้าจะเสรลิมกนาลรังผสด้เชมมื่อใหมสู่ทรันี้งหลายมากยลิมื่งกวสู่าสลิมื่งอมมื่นใด ผสู่านทางการสามรัคคบีธรรม
เชสู่นนรันี้น เชสู่นเดบียวกรับผสู่านทางการอธลิษฐานและการศศึกษาคด้นควด้าพระวจนะ ครลิสเตบียนใหมสู่ทรันี้งหลายกก็ถสกเสรลิม
สรด้างและถสกชสู่วยเหลมอใหด้เตลิบโตในพระคสุณ นรัมื่นเปป็นเหตสุวสู่าทนาไมเราถศึงไดด้รรับคนาเตมอนสตลิวสู่า “ใหด้เราพลิจารณาดสกรัน
และกรัน เพมมื่อเปป็นเหตสุใหด้มบีความรรักและกระทนาการดบี ซขที่งเราเคยประชตมกอันนอัขึ้นอยง่าใหตุ้หยตด เหมมอนอยสู่างบางคน
เคยกระทนานรันี้น แตสู่จงเตมอนสตลิกรันและกรัน และใหด้มากยลิมื่งขศึนี้นเมมมื่อทสู่านทรันี้งหลายเหก็นวรันเวลานรันี้นใกลด้เขด้ามาแลด้ว”
(ฮบ. 10:24,25)

ผสด้เชมมื่อกลสุสู่มแรกเหลสู่านบีนี้ “เอาทรอัพยต์สอิที่งของของเขามารวมกอันเปป็นของกลาง” พวกเขาขายทรรัพยร์สลินของ
ตนและเอาเงลินของตนมาใสสู่ในกองกลาง (ศศึกษาบททบีมื่ 4 ขด้อ 32-37 และบททบีมื่ 5 ขด้อ 1-10 เราจะศศึกษาขด้อพระ
คนาตอนเหลสู่านบีนี้อยสู่างละเอบียดเมมมื่อเราไปถศึงพวกมรัน แตสู่มรันจะเปป็นประโยชนร์ทบีมื่จะอสู่านพวกมรันเลยตอนนบีนี้ในการ
เชมมื่อมโยงกรับขด้อ 45)

พวกสาวกมบีเงลินของพวกเขาอยสสู่ในกองกลาง โดยมบียสดาสเปป็นเลขา-เหรรัญญลิก (ยอหร์น 12:6; 13:29) และ
เนมมื่องจากพวกเขาดนาเนลินชบีวลิตในลรักษณะนบีนี้เหมมอนกรับทบีมื่พวกเขาเคยเดลินกรับพระเยซส จศึงเปป็นไปไดด้วสู่าพวกเขานนาผสด้
เชมมื่อยสุคตด้นเหลสู่านบีนี้ใหด้เดลินตามรอยพวกเขาเชสู่นนบีนี้ ถศึงแมด้วสู่าพวกเขาไมสู่ไดด้บรังครับคนเหลง่านมีขึ้ใหด้ทนาเชสู่นนรันี้นอยสู่างแนสู่นอน
อยสู่างไรกก็ตาม ในเวลาตสู่อมา เมมมื่อครลิสตจรักรใหมสู่ทรันี้งหลายถสกกสู่อตรันี้งทรัมื่วเอเชบียไมเนอรร์และในสถานทบีมื่อมมื่นๆ ผสด้เชมมื่อทรันี้ง
หลายกก็เปป็นเจด้าของทรรัพยร์สลินและสนรับสนสุนครลิสตจรักรผสู่านทางของถวายดด้วยใจสมรัครตสู่างๆ เหมมอนกรับทบีมื่งานของ
องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าไดด้รรับการสนรับสนสุนวรันนบีนี้ เรารทูตุ้วสู่ายอหร์นผสด้เปป็นทบีมื่รรักเปป็นเจด้าของทรรัพยร์สลิน เพราะวสู่าหลรังจากการ



ตรศึงกางเขนนรันี้น เขารรับมารดาของพระเยซส “มาอยสสู่ในบด้านของตน” (ยอหร์น 19:27) พระเยซสไมสู่ไดด้สรัมื่งยอหร์นใหด้
ขายทรรัพยร์สลินของเขา และพวกอรัครทสตไมสู่ไดด้สรัมื่งผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นในทบีมื่นบีนี้ใหด้ขายทรรัพยร์สลินของพวกเขา (กลิจการ 5:4)

เหลสู่าสมาชลิกของครลิสตจรักรแหสู่งแรกนบีนี้มองตรัวเองวสู่าเปป็นเหมมอนครอบครรัวใหญสู่ครอบครรัวหนศึมื่ง ซศึมื่งเปป็น
หนศึมื่งเดบียวกรันในการรสู่วมสามรัคคบีธรรม ในความรรัก และในความตด้องการตสู่างๆทบีมื่เหมมอนกรัน ดรังนรันี้นพวกเขาจศึงนนา
ความมรัมื่งครัมื่งของตนมาไวด้ดด้วยกรันและแบสู่งปฝันกรัน พวกเขาขายสลิมื่งใดกก็ตามทบีมื่จนาเปป็นเพมมื่อจรัดหาสนาหรรับความตด้องการ
ของคนกลสุสู่มนรันี้น

คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “ทรอัพยต์สมบอัตอิ” บสู่งบอกถศึงทรรัพยร์สลิน โดยเฉพาะอยสู่างยลิมื่งอสรังหารลิมทรรัพยร์ มรันชบีนี้ไปยรัง
ทรอัพยต์สอินทมีที่อยทูง่กอับทมีที่ เชสู่น บด้าน ทบีมื่ดลิน และสวนองสุสู่น “สอิที่งของ” หมายถศึงทรรัพยร์สลินสสู่วนตรัว สลิมื่งของตสู่างๆซศึมื่งสามารถ
เคลมมื่อนยด้ายหรมอพกตลิดตรัวไดด้ พวกเขาขายทรรัพยร์สมบรัตลิและสลิมื่งของของตน “มาแบง่งใหตุ้แกง่คนทอัขึ้งปวง”

ผสด้เชมมื่อบางคนเหลสู่านรันี้นเปป็นคนยากจนมากๆอยสู่างไมสู่ตด้องสงสรัย ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นผสด้คนมาจากทสุก
ประชาชาตลิ และพวกเขาบางคนทบีมื่ตรัดสลินใจทบีมื่จะอยทูง่ตง่อในกรสุงเยรสซาเลก็มกก็ไมสู่ไดด้นนาเงลินทสุนมามากพอทบีมื่จะเลบีนี้ยงชบีพ
เปป็นระยะเวลานาน เพราะวสู่าพวกเขาไมสู่ไดด้วางแผนไวด้วสู่าจะอยสสู่ตสู่อ ผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นทบีมื่อาศรัยอยสสู่ในและใกลด้พมนี้นทบีมื่นรันี้น
จศึงขายทรรัพยร์สลินของตน นนาเงลินของตนมาไวด้ในกองกลาง และแบสู่งปฝันกรับคนอมมื่นๆจนกวสู่าคนเหลสู่านรันี้นจะสามารถ
หาวลิธบีเลบีนี้ยงชบีพตรัวเองไดด้

“ตามซขที่งทตกคนตด้องการ” บอกเปป็นนรัยวสู่าบางทบีพวกเขาอาจขายทรรัพยร์สลินมากพอทบีมื่จะตอบสนองความ
ตด้องการวรันตสู่อวรัน ผสด้เชมมื่อคนหนศึมื่งขายทรรัพยร์สลินวรันหนศึมื่ง และเมมมื่อกองทสุนเหลสู่านรันี้นหมดเกลบีนี้ยง ผสด้เชมมื่ออบีกคนหนศึมื่งกก็
ขายทรรัพยร์สลินเพมมื่อนนากองทสุนเขด้ามาเพมมื่อดสแลความตด้องการตสู่างๆของพบีมื่นด้องทบีมื่เคราะหร์ดบีนด้อยกวสู่า

ขด้อพระคนาของเราไมสู่จนาเปป็นตด้องบอกเปป็นนรัยวสู่าผสด้คนเหลสู่านบีนี้ขายทตกสอิที่งทบีมื่พวกเขามบี หรมอวสู่าพวกเขาสละ
สลิทธลิธิ์ความเปป็นเจด้าของทสุกสลิมื่งทบีมื่พวกเขามบี พวกเขาขายตามทมีที่เกอิดความตตุ้องการ และดรังนรันี้นจศึงนนากองทสุนเขด้ามาเพมมื่อ
ตอบสนองความตด้องการนรันี้น การจรัดการกองทสุนเหลสู่านรันี้นถสกมอบใหด้แกสู่พวกสาวก ดรังทบีมื่เราอสู่านในบททบีมื่ 4 ขด้อ 34,
35:

“และในพวกศลิษยร์ไมสู่มบีผสด้ใดขรัดสน เพราะผสด้ใดมบีไรสู่นาบด้านเรมอนกก็ขายเสบีย และไดตุ้นทาเงอินคง่าของทมีที่ขายไดตุ้
นอัขึ้นมา วางไวตุ้ทมีที่เทตุ้าของออัครททูต ออัครททูตจขงแจกจง่ายใหตุ้ทตกคนตามทมีที่ตตุ้องการ”

มบีบทเรบียนหนศึมื่งทบีมื่ถสกสอนอยสู่างชรัดเจนในทบีมื่นบีนี้: ทรอัพยต์สอินคมอหนศึมื่งในสลิมื่งตสู่างๆของชบีวลิตทบีมื่ตรัดใจทลินี้งไดด้ยากทบีมื่สสุด
เมมมื่อคนๆหนศึมื่งกลายเปป็นครลิสเตบียน เมมมื่อคนๆหนศึมื่งขายธสุรกลิจของตนและบด้านเรมอนของตนเพมมื่อทบีมื่จะเตรบียมพรด้อม
สนาหรรับชบีวลิตในการรรับใชด้ตสู่างแดนหรมอสนาหรรับการประกาศขสู่าวประเสรลิฐ คสุณกก็เชมมื่อใจไดด้เลยวสู่าเขาไดด้ประสบกรับ
การอรัศจรรยร์ทบีมื่แทด้จรลิงแหสู่งพระคสุณของพระเจด้าในใจของเขา! ความรรักทบีมื่มบีตสู่อทรรัพยร์สลินคมอความรรักอยสู่างหนศึมื่งทบีมื่
ทรงพลรังมากทบีมื่สสุดของมนสุษยร์ และความรอดคมอสลิมื่งเดบียวเทสู่านรันี้นทบีมื่จะทนาใหด้เขาเตก็มใจตรัดขาดจากทรรัพยร์สมบรัตลิฝฝ่าย
โลกทรันี้งหมด เมมมื่อครลิสเตบียนกลสุสู่มแรกเหลสู่านบีนี้ถสกทดสอบ พวกเขากก็พลิสสจนร์ตรัวเองวสู่าเปป็นผทูตุ้เชนที่อแทตุ้

ผมเชมมื่อวสู่าพระคนาตอนนบีนี้สอนเชสู่นกรันวสู่าครลิสตจรักรของพระเจด้าผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่ควรจรัดหาสนาหรรับความ
ตด้องการของคนยากจน นสู่าเศรด้าแตสู่กก็เปป็นเชสู่นนรันี้นทบีมื่องคร์กรฝฝ่ายโลกมากมายวรันนบีนี้กนาลรังไดด้รรับคนาสรรเสรลิญ 
เกบียรตลิยศ และสงสู่าราศบีทบีมื่ควรตกเปป็นของครลิสตจรักร แนสู่นอนวสู่าครลิสตจรักรไมสู่ไดด้กนาลรังแสวงหาคทาสรรเสรอิญของ



มนตษยต์ แตสู่สลิมื่งทบีมื่ครลิสตจรักรแทด้กระทนากก็ถสกกระทนาในพระนามของพระเยซส เพมมื่อถวายเกบียรตลิยศและสงสู่าราศบีแดสู่
พระเจด้า แทนทบีมื่จะเปป็นองคร์กรฝฝ่ายพลเรมอนทรันี้งหลายทบีมื่ไดด้รรับความดบีความชอบสนาหรรับการดสแลคนยากจนและการ
เลบีนี้ยงดสพวกเดก็กกนาพรด้าและคนไรด้บด้าน ครลิสตจรักรควรรรับหนด้าทบีมื่นรันี้น เพราะวสู่าโดยการใหด้อาหารคนยากจน เรากก็จะ
เปปิดประตสทบีมื่จะประกาศขสู่าวประเสรลิฐแหสู่งพระคสุณแกสู่คนจนานวนมากทบีมื่ไมสู่รสด้จรักพระเยซสเจด้าในฐานะพระผสด้ชสู่วยใหด้
รอด (1 ยอหร์น 3:16-18)

มบีคนจนานวนมากในชสุมชนทรันี้งหลายของเราวรันนบีนี้ทบีมื่ตด้องการความชสู่วยเหลมอ และโดยการชสู่วยเหลมอพวก
เขาครลิสตจรักรกก็จะเทศนาคนาเทศนาทบีมื่มบีภาพประกอบ โดยพลิสสจนร์วสู่าครลิสเตบียนทรันี้งหลายมบีความรรักของพระเจด้าอยสสู่
ภายในจรลิงๆ พระเจด้าทรงพลิสสจนร์ความรรักของพระองคร์ทบีมื่มบีตสู่อเราโดยประทานพระบสุตรทบีมื่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์ พระเยซสทรงพลิสสจนร์ความรรักของพระองคร์ทบีมื่มบีตสู่อเราโดยประทานชบีวลิตของพระองคร์ เราควรพลิสสจนร์อยสู่าง
แนสู่นอนวง่าเรามมีความรอักของพระเจตุ้าอยทูง่ภายในโดยการใหด้สลิมื่งของทบีมื่เปป็นวรัตถสุ (เชสู่นเดบียวกรับสลิมื่งทบีมื่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ) 
แกสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เคราะหร์ดบีนด้อยกวสู่าเรา

พระครัมภบีรร์ไมสู่บสู่งบอกวสู่าการปฏลิบรัตลิเชสู่นนบีนี้ดนาเนลินตสู่อไปเปป็นเวลานานมากๆ การมบี “สอิที่งสารพอัดเปป็นของ
กลาง” ถสกกลสู่าวถศึงอบีกครรันี้งในบททบีมื่ 4 ขด้อ 32-37 และในบททบีมื่ 5 ขด้อ 1-10-ซศึมื่งเปป็นขด้ออด้างอลิงทบีมื่ถสกใหด้ไวด้แลด้ว มรันไมสู่
ถสกกลสู่าวถศึงอบีก และไมสู่มบีหลรักฐานวสู่าผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายมบีการแบสู่งปฝันทรรัพยร์สลิมื่งของในครลิสตจรักรในเมมองอรันทลิโอก เมมอง
ฟปีลลิปปปี กรสุงโรม เมมองเอเฟซรัส หรมอในครลิสตจรักรอมมื่นใดอบีกทบีมื่ถสกกสู่อตรันี้งโดยเปาโลและคนอมมื่นๆ ถศึงแมด้วสู่ามบีการสอนวสู่า
ครลิสเตบียนทรันี้งหลายควรมบีใจกวด้างขวางตสู่อคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เคราะหร์ดบีนด้อยกวสู่า (ศศึกษา 1 โครลินธร์ 16:2; กาลาเทบีย 
2:10)

ความเชมมื่อแบบครลิสเตบียนไมสู่เรบียกรด้องใหด้เราขายทรรัพยร์สมบรัตลิของเราและตรัดขาดความสรัมพรันธร์ตสู่างๆกรับ
ธสุรกลิจและการถมอครองทรรัพยร์สลินทสุกอยสู่าง แตสู่เราควรเตพ็มใจทบีมื่จะสละทลินี้งสลิมื่งใดกก็ตามทบีมื่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงเรบียก
เราใหด้สละทลินี้ง สลิมื่งใดกก็ตามทบีมื่อาจฉสุดรรันี้งการรรับใชด้แบบครลิสเตบียน เราตด้องเตก็มใจทบีมื่จะใหด้พระเจด้ามาเปป็นอรันดรับหนศึมื่ง
หากเราอยากทบีมื่จะเปป็นผสด้ชนะวลิญญาณทบีมื่สรัมฤทธลิธิ์ผล พระเจด้าทรงรรักผสด้ทบีมื่ใหด้ดด้วยใจยลินดบี (2 คร. 9:6-15) และหาก
เราใหด้ดด้วยความยลินดบี พระองคร์กก็จะประทานบนาเหนก็จแกสู่เรา พระองคร์ทรงสามารถทบีมื่จะตอบสนองทสุกความ
ตด้องการของเราไดด้ และพระองคร์จะตอบสนองความตด้องการตสู่างๆของเราหากเราไวด้วางใจพระองคร์

ขด้อ 46: “เขาไดตุ้รง่วมใจกอันไปในพระวอิหาร และหอักขนมปฟังตามบตุ้านของเขารง่วมรอับประทานอาหารดตุ้วย
ความชนที่นชมยอินดมีและดตุ้วยจรอิงใจ ทตกวอันเรนที่อยไป”

ในบททบีมื่ 1 ขด้อ 14 เราหมายเหตสุแลด้ววสู่าขณะทบีมื่พวกสาวกรอคอยวรันเพก็นเทคอสตร์ตามทบีมื่พระเยซสทรงสรัมื่ง
พวกเขาใหด้รอคอย พวกเขากก็ “รง่วมใจกอันอธลิษฐานอด้อนวอนตสู่อเนมมื่อง” ในขด้อ 1 ของบททบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่ 
“จนาพวกสาวกจศึงมารง่วมใจกอันอยสสู่ในทบีมื่แหสู่งเดบียวกรัน” และบรัดนบีนี้พวกเขา “รง่วมใจกอันไปในพระวอิหาร” ไมสู่แปลก
เลยทบีมื่ครลิสตจรักรนบีนี้เตลิบโตอยสู่างรวดเรก็วเหลมอเกลินและทนาการอรัศจรรยร์ตสู่างๆเชสู่นนรันี้นเพมมื่อถวายเกบียรตลิแดสู่พระเจด้า!

พระวลิหารคมอสถานทบีมื่นมรัสการสาธารณะสนาหรรับพวกยลิว พวกสาวกเคยไปทบีมื่นรัมื่นกรับพระเยซสหลายครรันี้ง 
และพวกเขากก็ไมสู่พรด้อมทบีมื่จะไปจากสถานทบีมื่แหสู่งนรันี้นทบีมื่เหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกเขาไดด้มาพบปะกรันเพมมื่อนมรัสการ
พระเยโฮวาหร์พระเจด้า นบีมื่ไมสู่ไดด้หมายความวสู่าพวกเขาใชด้เวลาสลิบสองหรมอยบีมื่สลิบสบีมื่ชรัมื่วโมงตสู่อวรันในพระวลิหาร พวกเขา



อยสสู่ทบีมื่นรัมื่นในชรัมื่วโมงเหลสู่านรันี้นแหสู่งการอธลิษฐานและการนมรัสการ-เกด้าโมงตรงในตอนเชด้าและบสู่ายสามโมงตรง-ตาม
ศาสนาแหสู่งเหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกเขา เพราะถศึงแมด้วสู่าสาวกเหลสู่านบีนี้เปป็นผสด้เชมมื่อทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้ว พวกเขากก็ยรัง
ใหมสู่อยสสู่ในวลิถบีทางแบบครลิสเตบียนและพวกเขายรังไมสู่ไดด้ตรัดขาดอยสู่างสลินี้นเชลิงจากชรัมื่วโมงแหสู่งการอธลิษฐานแบบดรันี้งเดลิม

ในขด้อ 1 ของบททบีมื่ 3 เราอสู่านวสู่าเปโตรและยอหร์น “ขศึนี้นไปจะเขด้าพระวลิหารในเวลาอธอิษฐาน เปป็นเวลา
บสู่ายสามโมง” ครลิสตจรักรหลายแหสู่งวรันนบีนี้ไมง่มมีแมด้แตสู่การประชสุมอธลิษฐานกลางสรัปดาหร์-หรมอการประชสุมอธลิษฐาน
คมนวรันอาทลิตยร์เลยดด้วยซนี้นา ครลิสตจรักรทสุกแหสู่งควรมบีเวลาอธลิษฐานตสู่างๆทบีมื่ถสกกนาหนดไวด้ เปาโลกลสู่าววสู่าเราควร 
“อธลิษฐานอยสู่างสมมื่นาเสมอ” (1 ธส. 5:17) ซศึมื่งหมายความวสู่าเราควรอยสสู่ในทง่าทมีแหสู่งการอธลิษฐานอยสสู่ตลอดเวลา 
แตสู่ควรมบีวรันตสู่างๆและชรัมื่วโมงตสู่างๆทบีมื่ถสกกนาหนดไวด้เชสู่นกรันเมมมื่อผสด้คนของพระเจด้ามาพบปะกรันโดยรง่วมใจกอันเพมมื่อทบีมื่จะ
อธลิษฐาน

“และหอักขนมปฟังตามบตุ้าน” ผสด้รสด้และนรักอรรถาธลิบายบางทสู่านในอดบีตแปลตรงนบีนี้วสู่า “หอักขนมปฟังทมีที่บตุ้าน” 
สสู่วนตรัวแลด้วผมเชมมื่อวสู่าการหรักขนมปฝังนบีนี้ไมสู่เกบีมื่ยวขด้องอะไรเลยกรับพลิธบีระลศึกถศึงองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า แตสู่แคสู่หมายความ
วสู่าพวกเขารรับประทานอาหารของตนในบด้านตสู่างๆ จากบด้านนบีนี้ไปบด้านนรันี้น ทบีมื่วสู่าพวกเขารรับประทาน “meat ของ
พวกเขา” กก็บอกเปป็นนรัยดด้วยวสู่านบีมื่คมออาหารปกตลิ เพราะวสู่าไมท่มอีเนนขึ้อสอัตวต์ (meat) ในการเชมมื่อมโยงกรับพลิธบีระลศึกถศึง
องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเลย เมมมื่อพระครัมภบีรร์พสดถศึง meat มรันไมสู่จนาเปป็นวสู่าจะตด้องหมายถศึงเนมนี้อสรัตวร์ แตสู่ในกรณบีทบีมื่เฉพาะ
เจาะจงนบีนี้ มรันถสกบอกเปป็นนรัยอยสู่างชรัดเจนวสู่าผสด้คนเหลสู่านรันี้นหรักขนมปฝังและรอับประทานเนนขึ้อสอัตวต์

ในการเชมมื่อมโยงกรับขด้อพระคนาตอนนบีนี้ เราควรศศึกษา 1 โครลินธร์ 11:17-34 เรายกขด้อ 33 และ 34 มาไวด้ใน
ทบีมื่นบีนี้: เมมมื่อเปาโลตนาหนลิครลิสตจรักรทบีมื่เมมองโครลินธร์สนาหรรับการประพฤตลิทบีมื่ไมสู่เปป็นระเบบียบทบีมื่โตต๊ะขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้า 
เขากก็กลสู่าววสู่า “พบีมื่นด้องของขด้าพเจด้า ดด้วยเหตสุนบีนี้เมมมื่อทสู่านมารสู่วมประชสุมรรับประทานอาหารนรันี้น จงคอยซศึมื่งกรันและ
กรัน ถตุ้ามมีใครหอิวกพ็ใหตุ้เขากอินทมีที่บตุ้านเสมียกง่อน เพมมื่อเมมมื่อมาประชสุมกรันทสู่านจะไดด้ไมสู่ถสกพลิพากษาลงโทษ สสู่วนเรมมื่องอมมื่นๆ
นรันี้นเมมมื่อขด้าพเจด้ามาขด้าพเจด้าจะแนะนนาใหด้”

ครลิสตจรักรแหสู่งแรกนรันี้นเปป็นครลิสตจรักรทบีมื่มบีความสสุข-สมาชลิกเหลสู่านรันี้นรรับประทานขนมปฝังและเนมนี้อสรัตวร์ของ
ตนในความเปป็นหนศึมื่งเดบียวกรัน โดยรสู่วมใจกรัน “ดตุ้วยความชนที่นชมยอินดมี” การชมมื่นชมยลินดบีเปป็นหนศึมื่งในผลเหลสู่านรันี้นของ
ความรอด เปโตรบอกเราวสู่าผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายชมมื่นชมยลินดบีดด้วยความชมมื่นบานทบีมื่ไมสู่อาจพรรณนาเปป็นคนาพสดไดด้ (1 ปต. 
1:8) ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายในครลิสตจรักรแหสู่งแรกนรันี้นมบีความสสุข มบีใจขอบพระคสุณ พศึงพอใจ เตก็มเปปีปี่ยมดด้วยความชมมื่นบาน
เพราะวสู่าพวกเขาไดด้พบพระเมสสลิยาหร์ของตนแลด้ว คมอพระผสด้ชสู่วยใหด้รอด เรมมื่องรองๆไมสู่มบีความสนาครัญตสู่อพวกเขา
อบีกตสู่อไป พวกเขาขอบพระคสุณพระเจด้าสนาหรรับสลิมื่งใดกก็ตามทบีมื่พวกเขามบี-ไมสู่วสู่าจะนด้อยหรมอเยอะ-และรรับประทาน
อาหารของพวกเขาดด้วยใจทบีมื่ขอบพระคสุณและทบีมื่จรลิงใจ โดยอสุทลิศตนแดสู่พระเจด้า อาหารและเสมนี้อผด้าเปป็นสลิมื่งจนาเปป็น-
เราตด้องกลิน เราตด้องมบีเสมนี้อผด้าสวมใสสู่ แตสู่ถตุ้าเราใหตุ้พระเจด้ามาเปป็นออันดอับหนขที่ง พระองคต์กพ็จะทรงเพริชื่มเตริมสอิที่งทมีที่จทาเปป็น
เหลง่านมีขึ้ใหตุ้ 

พระเยซสทรงสรัญญาวสู่า “ทสู่านทรันี้งหลายจงแสวงหาอาณาจรักรของพระเจด้า และความชอบธรรมของ
พระองคร์กสู่อน แลตุ้วพระองคต์จะทรงเพอิที่มเตอิมสอิที่งทอัขึ้งปวงเหลง่านมีขึ้ใหตุ้แกง่ทง่าน” (มธ. 6:33) ในฟปีลลิปปปี 4:19 อรัครทสต



เปาโลประกาศวสู่า “พระเจด้าของขด้าพเจด้าจะประทานสลิมื่งสารพรัดตามทบีมื่ทสู่านตด้องการนรันี้นจากทรอัพยต์ออันรตง่งเรนองของ
พระองคต์โดยพระเยซทูครอิสตต์”

ขด้อ 47: “ทอัขึ้งไดตุ้สรรเสรอิญพระเจตุ้าและคนทอัขึ้งปวงกพ็ชอบใจ ฝฝ่ายองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าไดตุ้ทรงโปรดใหตุ้ผทูตุ้ทมีที่
กทาลอังจะรอด เขตุ้าสมทบกอับครอิสตจอักรทวมีขขขึ้นทตกๆวอัน”

“ทอัขึ้งไดตุ้สรรเสรอิญพระเจตุ้า” ไมสู่ไดด้หมายความวสู่าผสด้เชมมื่อเหลสู่านบีนี้โหสู่รด้อง ปรบมมอ หรมอวลิมื่งขศึนี้นลงตามทด้องถนน
โดยตะโกนคนาสรรเสรลิญตสู่างๆ มบีหลายวอิธมีทบีมื่จะสรรเสรลิญพระเจด้า คนบางคนหรัวเราะเวลาทบีมื่พวกเขามบีความสสุข คน
อมมื่นๆกก็รตุ้องไหตุ้ แตสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่รด้องไหด้กก็มบีความสสุขพอๆกรับคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่หรัวเราะ พวกเขาแคสู่มบีปฏลิกลิรลิยาแตกตสู่าง
กรันไปภายใตด้ความกดดรันทางอารมณร์ มรันเปป็นสลิมื่งผลิดสนาหรรับเราทบีมื่จะใหด้คนอมมื่นเปป็นเหมมอนอยสู่างเราเมมมื่อพสดถศึงการ
สรรเสรลิญพระเจด้า หรมอในความชมมื่นชมยลินดบีและความสสุขของความรอด เราทตกคนไดด้รทบความรอดเหมนอนๆกอัน-มบี
ทางแหสู่งความรอดเพบียงทางเดบียวเทสู่านรันี้น แตสู่เราทสุกคนไมสู่แสดงปฏลิกลิรลิยาออกมาภายนอกในแบบเดบียวกรัน เราไมสู่
ควรวลิพากษร์วลิจารณร์ผสด้เชมมื่อคนอมมื่นเพราะวสู่าเขาหรมอหลสู่อนไมสู่สรรเสรลิญพระเจด้าในแบบทบีมื่เราสรรเสรลิญพระองคร์

เหนมอสลิมื่งอมมื่นใด คนาสรรเสรลิญของเรา-ไมสู่วสู่าจะในการอธลิษฐาน ในคนาพสดแบบเงบียบๆแหสู่งคนาพยานถศึงความ
ดบีงามและความเมตตาของพระเจด้า หรมอในการรด้องประกาศเสบียงดรังแหสู่งการเทลิดทสนและความชมมื่นชมยลินดบี-ควร
เปป็นของแทตุ้ มาจากใจทบีมื่ซมมื่อตรง

ผสด้เชมมื่อกลสุสู่มแรกเหลสู่านรันี้นไมสู่เพบียงมบีความสสุขและสรรเสรลิญพระเจด้า แตสู่พวกเขาดนาเนลินชบีวลิตและประพฤตลิ
ตรัวในแบบทบีมื่พวกเขา “ไดตุ้รอับความโปรดปรานจากคนทอัขึ้งปวง” นบีมื่ไมสู่ไดด้หมายความวสู่าพวกเขาไดด้รรับความ
โปรดปรานจากทสุกคน แตสู่กรับคนสสู่วนใหญสู่โดยทรัมื่วไป มรันไมสู่ไดด้หมายความดด้วยวสู่าฝสงชนหมสสู่ใหญสู่เหลสู่านรันี้นกลอับใจ
เชนที่อ แตสู่วสู่าคนเหลสู่านรันี้นยอมรรับวสู่าผสด้เชมมื่อเหลสู่านบีนี้มบีชบีวลิตทบีมื่ถสู่อมใจ จรลิงจรังและทสุสู่มเทซศึมื่งพวกเขาตด้องจนาใจนรับถมอ เปาโล
เตมอนสตลิพบีมื่นด้องทบีมื่กรสุงโรมเหลสู่านรันี้นวสู่า “ฉะนรันี้นอยสู่าใหด้การดบีของทสู่านเปป็นทบีมื่ใหด้เขาตลิเตบียนไดด้” (รม. 14:16) เราควร
ดนาเนลินชบีวลิตในแบบทบีมื่ชบีวลิตของเราจะชสู่วยใหด้เราสามารถชนะผสด้คนมาถศึงพระครลิสตร์ไดด้ แทนทบีมื่จะทนาใหด้พวกเขาออก
หสู่างไปจากความเชมมื่อแบบครลิสเตบียน

“ฝฝ่ายองคตพระผซูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงโปรดใหด้ผซูด้ทอีชื่กกาลทงจะรอด เขด้าสมทบกทบครริสตจทกรทวอีขขทั้นทนุกๆวทน” 
องคตพระผซูด้เปป็นเจด้าทรงเพลิมื่มผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายเขด้ากรับครลิสตจรักรแหสู่งแรกนบีนี้ และองคร์พระผสด้เปป็นเจด้ายอังทรงเพลิมื่มทสุกคนทบีมื่
ไดด้รรับความรอดเขด้ากรับครลิสตจรักรของพระองคร์อยทูง่เหมนอนเดอิม เราจะศศึกษาเรมมื่องครลิสตจรักรอยสู่างถสู่องแทด้เมมมื่อเราไป
ถศึงบททบีมื่ 20

มมีครอิสตจอักรแทตุ้อยทูง่เพมียงหนขชื่งเดอียวเทง่านอัขึ้น ครลิสตจรักรทตุ้องถอิที่นเปป็นขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้า และผมเชมมื่อวสู่า
ครลิสเตบียนทสุกคนควรเขด้ารสู่วมกรับครลิสตจรักรทด้องถลิมื่น-แตสู่ถด้าการเขด้ารสู่วมกรับทบีมื่ประชสุมทด้องถลิมื่นแหสู่งหนศึมื่งคมอขบีดสสุดแหสู่ง
ประสบการณร์ฝฝ่ายวลิญญาณของคนๆหนศึมื่ง คนๆนรันี้นกก็ไมสู่รอด! ผสู่านทางการบรังเกลิดใหมสู่และบรัพตลิศมาของพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าทรงเพลิมื่มสมาชลิก (อวรัยวะทรันี้งหลาย) เขด้ากรับพระกายของพระครลิสตร์ทรันทบีทบีมื่พวก
เขาใชด้ความเชมมื่อในพระเยซส แตสู่ไมง่มมีผทูตุ้ใดมบีอนานาจทบีมื่จะเพลิมื่มเหลสู่าสมาชลิกเขด้ากรับครลิสตจรักรของพระเจด้าผสด้ทรง
พระชนมร์อยสสู่ไดด้



ในกลิจการ 20:28 เปาโลเตมอนเหลสู่าผสด้ปกครองชาวเมมองเอเฟซรัสเหลสู่านรันี้นวสู่า “เพราะฉะนรันี้นทสู่านทรันี้งหลาย
จงระวรังตรัวใหด้ดบี และจงรรักษาฝสงแกะทบีมื่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้ทรงตรันี้งทสู่านไวด้ใหด้เปป็นผสด้ดสแล และเพมมื่อจะไดด้บนารสุง
เลบีนี้ยงครลิสตจรักรของพระเจด้า ทมีที่พระองคต์ทรงไถง่ดตุ้วยพระโลหอิตของพระองคต์เอง” ครลิสตจรักรของพระเจด้าประกอบ
ดด้วยผสด้เชมมื่อทสุกคนทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้ว และถสกชนาระลด้างในพระโลหลิตแลด้ว แตสู่เราถทูกเพอิที่มเขด้ากทบครลิสตจรักรของ
พระเจด้า เราไมสู่ไดด้ “เขด้ารสู่วม” กรับครลิสตจรักร เราเขด้ารสู่วมกรับครลิสตจรักรทตุ้องถอิที่นและเสมบียนของครลิสตจรักรเพลิมื่มชมมื่อ
ของเราเขด้ากรับรายชมมื่อสมาชลิก แตสู่พระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์องคร์เดบียวเทสู่านรันี้นสามารถเพลิมื่มชมมื่อของเราเขด้ากรับสมสุด
ทะเบบียนแหสู่งสวรรคร์เมมมื่อเราบรังเกลิดใหมสู่แลด้ว-และดด้วยเหตสุนบีนี้เราจศึงกลายเปป็นสมาชลิก (อวรัยวะ) แหสู่งพระกายของ
พระครลิสตร์

คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “ครอิสตจอักร” มบีความหมายวสู่า “คนทอัขึ้งหลายทมีที่ถทูกเรมียกออกมา” ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายถสก
เรบียกออกมาและถสกแยกขาดจากโลก-สอิที่งทรงสรตุ้างใหมง่ในพระเยซทูครอิสตต์ คนาๆนบีนี้ถสกพบแคสู่สามครรันี้งในหนรังสมอขสู่าว
ประเสรลิฐทรันี้งสบีมื่เลสู่ม-หนศึมื่งครรันี้งในมรัทธลิว 16:18 สองครรันี้งในมรัทธลิว 18:17 “ครลิสตจรักร” ปรากฏหลายครรันี้งในสสู่วนอมมื่นๆ
ของภาคพรันธสรัญญาใหมสู่และในทบีมื่สสู่วนใหญสู่เหลสู่านรันี้นมรันหมายถศึงเหลสู่าผสด้ตลิดตามของพระเยซสเจด้า-ผสด้เชมมื่อแทด้ทรันี้งหลาย
(อสู่านกลิจการ 5:11; 8:1-3; 9:31; 11:22,26; 12:1)

ในวรรณกรรมอรังกฤษสมรัยเกสู่า ครลิสตจรักรถสกกลสู่าวถศึงหลายครรันี้งในการพสดถศึงทมีที่ประชตมหนขที่ง โดยไมสู่จนาเปป็น
ตด้องหมายถศึงทบีมื่ประชสุมของผสด้เชมมื่อทรันี้งหลาย มรันถสกใชด้สองครรันี้งในกลิจการในลรักษณะนบีนี้: ในบททบีมื่ 19 ขด้อ 39 เราอสู่าน
วสู่า “แตสู่ถด้าแมด้ทสู่านมบีขด้อหาอะไรอบีก กก็ใหด้ชนาระกรันในทมีที่ประชตมตามกฎหมาย” จากนรันี้นในขด้อ 41 ของบทเดบียวกรัน
นรันี้น “ครรันี้นกลสู่าวอยสู่างนรันี้นแลด้วทสู่านจศึงใหด้เลอิกชตมนตม”

“ผทูตุ้ทมีที่กทาลอังจะรอด” ในภาษากรบีกอสู่านตรงตรัววสู่า “คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่อยสสู่ในทางแหสู่งความรอด” วรันตสู่อวรัน คน
เหลสู่านรันี้นทบีมื่เชนที่อกก็ถสกเพลิมื่มเขด้ากรับครลิสตจรักรในวรันนรันี้นๆ วรันนบีนี้ทบีมื่ประชสุมทด้องถลิมื่นบางแหสู่งรรับสมาชลิกเขด้ามาในชสู่วงฟฟฟื้นฟส-
และพวกเขาจรัดงานฟฟฟื้นฟสแคสู่ปปีละครรันี้งเทสู่านรันี้น ครลิสตจรักรอมมื่นๆมบีงานฟฟฟื้นฟสหลายงานทสุกปปี และกระนรันี้นครลิสตจรัก
รอมมื่นๆกก็เชลิญชวนเหลสู่าสมาชลิกใหด้รสู่วมสามรัคคบีธรรมทสุกวรันอาทลิตยร์

ครลิสตจรักรบางแหสู่งมบีการประชตมเพนที่อรอับบอัพตอิศมาทสุกคมนวรันอาทลิตยร์ ผมไมสู่มบีคนาวลิจารณร์ใดๆสนาหรรับผสด้รรับใชด้
ทบีมื่อยากใหด้บรัพตลิศมาเหลสู่าสมาชลิกใหมสู่ทสุกคมนวรันอาทลิตยร์-หรมอทสุกคมนของงานฟฟฟื้นฟสหากเขาปรารถนาเชสู่นนรันี้น ไมสู่มบี
ขด้อพระครัมภบีรร์ทบีมื่หด้ามไมสู่ใหด้ทนาเชสู่นนรันี้น แตสู่ไมสู่มบีประโยชนร์ทบีมื่แทด้จรลิงในการรบีบทนาเชสู่นนรันี้น และผมเชมมื่อวสู่าศลิษยาภลิบาล
สสู่วนใหญสู่จะเหก็นพด้องตรงกรันวสู่าหากพวกเขารอทบีมื่จะใหด้บรัพตลิศมาสมาชลิกบางคนของพวกเขา พวกเขากก็คงไมสู่ใหด้บรัพ
ตลิศมาคนเหลสู่านรันี้นเลย การประกาศแกสู่คนบาปทบีมื่นสู่าสงสารและหลงหายทบีมื่ไมสู่เคยรรับบรัพตลิศมาและเขด้ารสู่วมกรับค
รลิสตจรักรใดมากสู่อนเลยกก็งสู่ายกวสู่าการประกาศแกสู่คนบาปทบีมื่เปป็นสมาชลิกของครลิสตจรักรทด้องถลิมื่น ซศึมื่งเคยรรับบรัพตลิศมา
และเคยเปป็นสมาชลิกครลิสตจรักรแลด้วโดยไมสู่เคยไดด้บรังเกลิดใหมสู่เลย

ครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ไมสู่ใชสู่ “องคร์กร” หนศึมื่ง แตสู่เปป็นสอิที่งมมีชมีวอิตหนขที่ง และบทนบีนี้กก็พลิสสจนร์จนหมดขด้อ
สงสรัยใดๆวสู่าครลิสตจรักรไดด้เรลิมื่มตด้นพรด้อมกรับเหตสุการณร์ทบีมื่นสู่าอรัศจรรยร์ซศึมื่งเกลิดขศึนี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น เปโตรใหด้คนา
พยานแกสู่ผสด้คนเหลสู่านรันี้นเกบีมื่ยวกรับชาวนาซาเรก็ธผสด้นรันี้นทบีมื่พวกเขาปฏลิเสธและตรศึงกางเขน แตสู่เปป็นผสด้ทบีมื่พระเจด้าทรงใหด้



เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายและทรงตรันี้งใหด้เปป็นทรันี้งองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและพระครลิสตร์ คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ยลินและเชมมื่อ
ขสู่าวสารนรันี้นกก็ไดด้รรับความรอดและถสกเพลิมื่มเขด้ากรับพระกายของพระครลิสตร์โดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

ในจดหมายฉบรับสสุดทด้ายของเปาโลทบีมื่สสู่งถศึงทลิโมธบี เขาเตมอนนรักเทศนร์หนสุสู่มวสู่าหลายคนจะไปจากความเชมมื่อ
นรันี้นและจากหลรักคนาสอนแหสู่งพระครลิสตร์ มรันอาจเปป็นประโยชนร์ทบีมื่จะมองไปทบีมื่คนาเตมอนสตลิของเปาโลกสู่อนทบีมื่เราปปิด
ทด้ายบทนบีนี้ทบีมื่กลสู่าวถศึงการกสู่อตรันี้งและการสรด้างครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ ใน 2 ทลิโมธบี 4:1-5 เปาโลกลสู่าววสู่า:

“เหตสุฉะนรันี้นขด้าพเจด้ากนาชรับทสู่านตสู่อพระพรักตรร์พระเจด้า และพระเยซสครลิสตร์เจด้า ผสด้จะทรงพลิพากษาคนเปป็น
และคนตาย เมมมื่อพระองคร์เสดก็จมาปรากฏและตรันี้งอาณาจรักรของพระองคร์ วสู่า จงประกาศพระวจนะ ใหตุ้
ขะมอักเขมตุ้นทมีที่จะททาการทอัขึ้งในขณะทมีที่มมีโอกาสและไมง่มมีโอกาส จงวง่ากลง่าว หตุ้ามปราม และตอักเตนอนดตุ้วยความ
อดทนทตกอยง่างและการสอัที่งสอน เพราะจะถขงเวลาทมีที่คนจะทนตง่อคทาสอนออันถทูกตตุ้องไมง่ไดตุ้ แตง่เขาจะรวบรวมครทูไวตุ้
ใหตุ้สอนในสอิที่งทมีที่เขาชอบฟฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง และเขาจะบง่ายหทูจากความจรอิง หอันไปฟฟังเรนที่องนอิยาย
ตง่างๆ ฝฝ่ายทง่านจงระวอังระไวอยทูง่ในการทอัขึ้งปวง จงอดทนตง่อความทตกขต์ยากลทาบาก จงททาหนตุ้าทมีที่ของผทูตุ้ประกาศขง่าว
ประเสรอิฐ และจงกระททาการรอับใชตุ้ของทง่านใหตุ้สทาเรพ็จ”

แนสู่นอนวสู่าเราทราบวสู่าคนาพยากรณร์นบีนี้ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงแลด้ว หลายหมมมื่นคนวรันนบีนี้ปฏลิเสธทบีมื่จะรรับคนาสอน
ทบีมื่ถสกตด้อง พวกเขาจด้างอาจารยร์ตสู่างๆทบีมื่จะทนาใหด้หสของพวกเขามบีความสสุขกรับสลิมื่งทบีมื่พวกเขาอยากไดด้ยลิน พวกเขาหรัน
ไปเสบียจากความจรลิงแลด้ว และคนทรันี้งหลายทบีมื่เปป็นศลิษยาภลิบาลครลิสตจรักรแบบนรันี้นกก็เปป็นเหลสู่าคนนนาทางทบีมื่ตาบอดทบีมื่
นนาทางคนตาบอด ซศึมื่งมสุสู่งหนด้าสสสู่ความพลินาศทบีมื่แนสู่นอน

หากคสุณกนาลรังสงสรัยวสู่าคสุณจะทราบไดด้อยสู่างไรวสู่าคสุณกนาลรังสนรับสนสุนนรักเทศนร์คนหนศึมื่งทบีมื่เทศนาหลรักคนา
สอนของพระเยซสครลิสตร์หรมอไมสู่ พระครัมภบีรร์กก็บอกวลิธบีทบีมื่คสุณสามารถทราบไดด้:

1 เปโตร 2:6: “เพราะมบีคนาเขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์ดด้วยวสู่า ‘ดทูเถอิด เราวางศอิลากตุ้อนหนขที่งลงในศอิโยน เปป็น
ศอิลามตมเอกทมีที่ทรงเลนอกแลตุ้ว และเปป็นศอิลาทมีที่มมีคง่าออันประเสรอิฐ และผซูด้ใดทอีชื่เชชชื่อในพระองคตนททั้นกก็จะไมท่ไดด้รทบความ
อทบอาย’”

ยอหต์น 14:26: “แตสู่พระองคร์ผสด้ปลอบประโลมใจนรันี้นคมอพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ผสด้ซศึมื่งพระบลิดาจะทรงใชด้มา
ในนามของเรา พระองคตนททั้นจะทรงสอนทท่านทททั้งหลายทนุกสริชื่ง และจะใหตุ้ทง่านระลขกถขงทตกสอิที่งทมีที่เราไดตุ้กลง่าวไวตุ้แกง่
ทง่านแลตุ้ว”

และสสุดทด้าย โรม 8:16 ประกาศวสู่า “พระวริญญาณนททั้นเปป็นพยานรท่วมกทบจริตวริญญาณของเราทททั้ง
หลายวท่า เราทททั้งหลายเปป็นบนุตรของพระเจด้า” และพระวลิญญาณองคร์เดบียวกรันทบีมื่ทรงเปป็นพยานวสู่าเราไดด้บรังเกลิด
ใหมสู่แลด้ว พระวลิญญาณองคร์เดบียวกรันทบีมื่ประทรับอยสสู่ในใจของผสด้เชมมื่อทสุกคน จะทรงเปป็นพยานถศึงความจรลิงแหสู่ง
ขสู่าวสารทบีมื่ถสกเทศนาจากธรรมาสนร์นรันี้น!



บทททที่ 3
3:1 ฝฝ่ายเปโตรกรับยอหร์นกนาลรังขศึนี้นไปจะเขด้าพระวลิหารในเวลาอธลิษฐาน เปป็นเวลาบสู่ายสามโมง
3:2 มบีชายคนหนศึมื่งเปป็นงสู่อยตรันี้งแตสู่ครรภร์มารดา ทสุกวรันคนเคยหามเขามาวางไวด้รลิมประตสพระวลิหาร ซศึมื่งมบีชมมื่อวสู่าประตส
งาม เพมมื่อใหด้ขอทานจากคนทบีมื่จะเขด้าไปในพระวลิหาร
3:3 คนนรันี้นพอเหก็นเปโตรกรับยอหร์นจะเขด้าไปในพระวลิหารกก็ขอทาน
3:4 ฝฝ่ายเปโตรกรับยอหร์นเพสู่งดสเขาบอกวสู่า “จงดสพวกเราเถลิด”
3:5 คนขอทานนรันี้นไดด้เขมด้นดส คาดวสู่าจะไดด้อะไรจากทสู่าน
3:6 เปโตรกลสู่าววสู่า “เงลินและทองขด้าพเจด้าไมสู่มบี แตสู่ทบีมื่ขด้าพเจด้ามบีอยสสู่ขด้าพเจด้าจะใหด้ทสู่าน คมอในพระนามแหสู่งพระเยซส
ครลิสตร์ชาวนาซาเรก็ธ จงลสุกขศึนี้นเดลินไปเถลิด”
3:7 แลด้วเปโตรจรับมมอขวาของเขาพยสุงขศึนี้น และในทรันใดนรันี้นเทด้าและขด้อเทด้าของเขากก็มบีกนาลรัง
3:8 เขาจศึงกระโดดขศึนี้นยมนและเดลินเขด้าไปในพระวลิหารดด้วยกรันกรับเปโตรและยอหร์น เดลินเตด้นโลดสรรเสรลิญพระเจด้า
ไป
3:9 คนทรันี้งปวงเหก็นเขาเดลินและสรรเสรลิญพระเจด้า
3:10 จศึงรสด้วสู่าเปป็นคนนรันี้นซศึมื่งนรัมื่งขอทานอยสสู่ทบีมื่ประตสงามแหสู่งพระวลิหาร เขาจศึงพากรันมบีความประหลาดและอรัศจรรยร์ใจ
อยสู่างยลิมื่งในเหตสุการณร์ทบีมื่เกลิดแกสู่คนนรันี้น
3:11 เมมมื่อคนงสู่อยทบีมื่หายนรันี้นยรังยศึดเปโตรและยอหร์นอยสสู่ ฝสงคนกก็วลิมื่งไปหาทสู่านทบีมื่เฉลบียงพระวลิหารซศึมื่งเรบียกวสู่า เฉลบียง
ของซาโลมอน ดด้วยความอรัศจรรยร์ใจยลิมื่งนรัก
3:12 พอเปโตรแลเหก็นกก็กลสู่าวแกสู่คนเหลสู่านรันี้นวสู่า “ทสู่านชนชาตลิอลิสราเอลทรันี้งหลาย ไฉนทสู่านพากรันประหลาดใจ
ดด้วยคนนบีนี้ เขมด้นดสเราทนาไมเลสู่า อยสู่างกรับวสู่าเราทนาใหด้คนนบีนี้เดลินไดด้โดยฤทธลิธิ์หรมอความบรลิสสุทธลิธิ์ของเราเอง
3:13 พระเจด้าของอรับราฮรัม อลิสอรัค และยาโคบ คมอพระเจด้าแหสู่งบรรพบสุรสุษของเรา ไดด้ทรงโปรดประทานพระ
เกบียรตลิแดสู่พระเยซสพระบสุตรของพระองคร์ ผสด้ซศึมื่งทสู่านทรันี้งหลายไดด้มอบไวด้แลด้ว และไดด้ปฏลิเสธพระองคร์ตสู่อหนด้าปปีลาต 
เมมมื่อเขาตรันี้งใจจะปลสู่อยพระองคร์ไป
3:14 แตสู่ทสู่านทรันี้งหลายไดด้ปฏลิเสธพระองคร์ซศึมื่งเปป็นองคร์บรลิสสุทธลิธิ์และชอบธรรม และไดด้ขอใหด้เขาปลสู่อยฆาตกรใหด้ทสู่าน
ทรันี้งหลาย
3:15 จศึงฆสู่าพระองคร์ผสด้ทรงเปป็นเจด้าชบีวลิตเสบีย ผสด้ซศึมื่งพระเจด้าไดด้ทรงโปรดใหด้เปป็นขศึนี้นมาจากความตาย เราเปป็นพยานใน
เรมมื่องนบีนี้
3:16 โดยความเชมมื่อในพระนามของพระองคร์ พระนามนรันี้นจศึงไดด้กระทนาใหด้คนนบีนี้ซศึมื่งทสู่านทรันี้งหลายเหก็นและรสด้จรักมบี
กนาลรังขศึนี้น คมอความเชมมื่อซศึมื่งเปป็นไปโดยพระองคร์ไดด้กระทนาใหด้คนนบีนี้หายปกตลิตสู่อหนด้าทสู่านทรันี้งหลาย
3:17 พบีมื่นด้องทรันี้งหลาย ขด้าพเจด้าทราบวสู่าทสู่านทรันี้งหลายไดด้กระทนาการนรันี้นเพราะไมสู่รสด้เรมมื่องราวอะไร ทรันี้งคณะผสด้ครอบ
ครองของทสู่านกก็ทนาเหมมอนกรันดด้วย
3:18 แตสู่วสู่าเหตสุการณร์เหลสู่านรันี้น ซศึมื่งพระเจด้าไดด้ทรงประกาศไวด้ลสู่วงหนด้าโดยปากของศาสดาพยากรณร์ทรันี้งหลายของ
พระองคร์วสู่า พระครลิสตร์ตด้องทนทสุกขร์ทรมาน พระองคร์จศึงทรงใหด้สนาเรก็จตามนรันี้น



3:19 เหตสุฉะนรันี้นทสู่านทรันี้งหลายจงหรันกลรับและตรันี้งใจใหมสู่ เพมมื่อจะทรงลบลด้างความผลิดบาปของทสู่านเสบีย เพมมื่อเวลา
ชมมื่นใจยลินดบีจะไดด้มาจากพระพรักตรร์ขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้า
3:20 และเพมมื่อพระองคร์จะไดด้ทรงใชด้พระเยซสครลิสตร์ ผสด้ซศึมื่งเมมมื่อกสู่อนนรันี้นไดด้แจด้งไวด้แกสู่ทสู่านทรันี้งหลายแลด้ว
3:21 พระองคร์นรันี้น สวรรคร์จะตด้องรรับไวด้จนถศึงวาระเมมมื่อสลิมื่งสารพรัดจะตรันี้งขศึนี้นใหมสู่ ตามซศึมื่งพระเจด้าไดด้ตรรัสไวด้โดยปาก
บรรดาศาสดาพยากรณร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์ ตรันี้งแตสู่เรลิมื่มสรด้างโลก
3:22 ทบีมื่จรลิงโมเสสไดด้กลสู่าวไวด้แกสู่บรรพบสุรสุษวสู่า ‘องคร์พระผสด้เปป็นเจด้า ผสด้เปป็นพระเจด้าของทสู่านทรันี้งหลายจะทรงโปรด
ประทานศาสดาพยากรณร์ผสด้หนศึมื่ง เหมมอนอยสู่างเราใหด้แกสู่ทสู่านจากจนาพวกพบีมื่นด้องของทสู่าน ทสู่านทรันี้งหลายจงเชมมื่อฟฝังผสด้
นรันี้นในสลิมื่งสารพรัดซศึมื่งพระองคร์จะไดด้ตรรัสแกสู่ทสู่าน
3:23 และจะเปป็นเชสู่นนบีนี้คมอถด้าผสด้หนศึมื่งผสด้ใดไมสู่เชมมื่อฟฝังศาสดาพยากรณร์ผสด้นรันี้น เขาจะตด้องถสกตรัดขาดใหด้พลินาศไปจาก
ทสู่ามกลางประชาชน’
3:24 และบรรดาศาสดาพยากรณร์ ตรันี้งแตสู่ซามสเอลเปป็นลนาดรับมากก็กลสู่าวเปป็นเสบียงเดบียวกรันพยากรณร์ถศึงกาลครรันี้งนบีนี้
3:25 ทสู่านทรันี้งหลายเปป็นลสกหลานของศาสดาพยากรณร์นรันี้น และของพรันธสรัญญาซศึมื่งพระเจด้าไดด้ทรงกระทนาไวด้กรับ
บรรพบสุรสุษของเรา คมอไดด้ตรรัสแกสู่อรับราฮรัมวสู่า ‘บรรดาครอบครรัวทรัมื่วแผสู่นดลินโลกจะไดด้รรับพระพรเพราะเชมนี้อสาย
ของเจด้า’
3:26 ครรันี้นพระเจด้าทรงโปรดใหด้พระเยซสพระบสุตรของพระองคร์เปป็นขศึนี้นแลด้ว จศึงทรงใชด้พระองคร์มายรังทสู่านทรันี้งหลาย
กสู่อน เพมมื่ออวยพระพรแกสู่ทสู่านทรันี้งหลาย โดยใหด้ทสู่านทรันี้งหลายทสุกคนกลรับจากความชรัมื่วชด้าของตน”
 สองบทแรกของหนรังสมอกลิจการมบีบรันทศึกเกบีมื่ยวกรับคนาสรัมื่งสอนตสู่างๆทบีมื่พระเยซสประทานแกสู่เหลสู่าสาวกของ
พระองคร์กสู่อนการเสดก็จขศึนี้นไปของพระองคร์ พระองคร์ทรงบอกพวกเขาใหด้รอคอยอยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็มจนกวสู่าพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะเสดก็จลงมาบนพวกเขาและประทานฤทธลิธิ์เดชจากเบมนี้องบนแกสู่พวกเขา เหตสุการณร์นบีนี้เกลิดขศึนี้นใน
วรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น พวกเขาทสุกคนไดด้รรับบรัพตลิศมาในพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พวกเขาไดด้รรับฤทธลิธิ์เดชทบีมื่จะพสดดด้วย
ความกลด้าและดด้วยภาษาอมมื่นๆจนทสุกคนทบีมื่อยสสู่ทบีมื่นรัมื่นวรันนรันี้นไดด้ยลินขสู่าวประเสรลิฐในภาษาของเขาเอง ดรังนรันี้นครลิสตจรักร
แหสู่งแรก ซศึมื่งประกอบดด้วยผสด้เชมมื่อทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วและเตก็มเปปีปี่ยมดด้วยพระวลิญญาณประมาณหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคน จศึง
เรลิมื่มพรันธกลิจแหสู่งการประกาศขสู่าวประเสรลิฐแกสู่มนสุษยร์ทสุกผสด้ โดยสรด้างสาวกจากคนทรันี้งปวง และดด้วยเหตสุนบีนี้คน
ประมาณสามพรันคนจศึงไดด้รรับความรอดและรรับบรัพตลิศมาเขด้าในครลิสตจรักรนรันี้นในกรสุงเยรสซาเลก็ม 

บรัดนบีนี้ในบททบีมื่ 3 เราพบบรันทศึกเกบีมื่ยวกรับการรรักษาชายงสู่อยคนนรันี้น การอรัศจรรยร์หนศึมื่งซศึมื่งนนาเสนอภาพอรัน
งดงามของการกลรับใจเชมมื่อของคนบาปคนหนศึมื่ง

นอกจากนบีนี้ในบทนบีนี้เราพบคนาปราศรรัยและคนาวลิงวอนทบีมื่สองของเปโตรตสู่อชนชาตลิอลิสราเอล ในคนาปราศรรัย
นบีนี้เขาพสดกรับพวกยลิว-ในระดรับประชาชาตลิและในระดรับบสุคคล-และวลิงวอนพวกเขาใหด้กลรับใจจากบาปทรันี้งหลายของ
พวกเขาและรรับพระเยซสเปป็นพระครลิสตร์องคร์นรันี้น พระบสุตรของพระเจด้า พระเมสสลิยาหร์ทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ของพวกเขา 
พระองคร์ทรงสรัญญาพระพรระดอับประชาชาตอิแกสู่ชนชาตลิอลิสราเอลหากพวกเขายอมกลรับใจใหมสู่ และพสดถศึง “เวลา
ชมมื่นใจยลินดบี” และ “สลิมื่งสารพรัดจะตรันี้งขศึนี้นใหมสู่” (ขด้อ 19,21) สนานวนทรันี้งสองนบีนี้ถสกใชด้เพมมื่อเชมมื่อมโยงกรับอาณาจรักรนรันี้นทบีมื่



ทรงสรัญญาไวด้แกสู่อรับราฮรัมและลสกหลานของเขาในพระครัมภบีรร์พรันธสรัญญาเดลิม แตสู่เพมมื่อทบีมื่จะรอับ “เวลาชมมื่นใจยลินดบี” 
และ “สลิมื่งสารพรัดจะตรันี้งขศึนี้นใหมสู่” นรันี้น ชนชาตลิอลิสราเอลตด้องกลรับใจใหมสู่ในฐานะประชาชาตลิหนศึมื่ง

นอกจากนบีนี้ ในขด้อ 20 และ 21 ของบทนบีนี้ เราพบคนาประกาศแรกเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาครรันี้งทบีมื่สองของพระ
ครลิสตร์หลรังจากบรันทศึกเรมมื่องการเสดก็จขศึนี้นไปของพระองคร์ในบททบีมื่ 1

การออัศจรรยม์แรกททที่ถทูกกระทคาโดยพวกออัครททูต
ขด้อ 1: “ฝฝ่ายเปโตรกอับยอหต์นกทาลอังขขขึ้นไปจะเขตุ้าพระวอิหารในเวลาอธอิษฐาน เปป็นเวลาบง่ายสามโมง”
ในขด้อ 46 ของบทกสู่อนหนด้าเราไดด้เรบียนรสด้วสู่าพวกสาวกไปเยมอนพระวลิหารทสุกวรันเพมมื่ออธลิษฐานและ

นมรัสการ ตามธรรมเนบียมปฏลิบรัตลิของพวกเขาทบีมื่เคยเปป็น และจากลสกา 24:53 เราไดด้เรบียนรสด้วสู่าพวกเขาอยสสู่ในพระ
วลิหารอยสู่างตสู่อเนมมื่องโดยสรรเสรลิญพระเจด้า นบีมื่เปป็นเรมมื่องทบีมื่เขด้าใจไดด้เพราะวสู่าพระวลิหารคมอสถานทบีมื่ๆเปป็นเวลาหลาย
รด้อยปปี เหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกเขาไดด้มาพบปะกรันเพมมื่อนมรัสการพระเจด้า และเนมมื่องจากทบีมื่เปป็นชสู่วงเวลาเปลบีมื่ยน
ผสู่าน คนเหลสู่านบีนี้จศึงยรังไมสู่เขด้าใจอยสู่างถสู่องแทด้ถศึงยสุคใหมสู่แหสู่งพระคสุณทบีมื่พวกเขาไดด้เคลมมื่อนเขด้าสสสู่ยสุคนรันี้นแลด้ว แทด้จรลิง
แลด้ว พวกเขาไดด้ดนาเนลินกรับพระเยซสขณะทบีมื่พระองคต์ทรงอยสสู่บนโลก แตสู่พวกเขาไมสู่ไดด้ตระหนรักอยสู่างถสู่องแทด้วสู่าพระ
วลิหารเปป็นของยสุคเกสู่าและตด้องถสกทลินี้งไวด้ขด้างหลรัง

ในยสุคแหสู่งพระคสุณนบีนี้ เราไมสู่นมรัสการใน “วลิหารตสู่างๆทบีมื่ถสกสรด้างดด้วยมมอ” เพราะวสู่าเราเปป็นวอิหารของ
พระเจตุ้า พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงสถลิตอยสสู่ภายในใจของเราและ “ทบีมื่ใดทบีมื่สองหรมอสามคนรวมตรัวกรัน” ในพระนาม
ของพระเยซส พระองคร์กก็ทรงอยสสู่ทบีมื่นรัมื่นเพมมื่อเปป็นเจด้าของและอวยพร ผทูตุ้เชนที่อทตกคนเปป็นมหาปสุโรหลิตคนหนศึมื่งและ
สามารถเขด้าเฝฟ้าพระเจด้าไดด้ในการนมรัสการทสุกแหสู่งหน ทสุกเวลา ในพระนามของมหาปสุโรหลิตผสด้ยลิมื่งใหญสู่ของเรา พระ
เยซสครลิสตร์เจด้า

“ฝฝ่ายเปโตรกรับยอหร์นกทาลอังขขขึ้นไปจะเขด้าพระวลิหารในเวลาอธลิษฐาน” เราพบเปโตรกรับยอหร์นอยสสู่ดด้วยกรัน
ในหลายวาระ-เราอาจเรบียกพวกเขาวสู่า “คสสู่อธลิษฐาน” แตสู่ ณ เวลาทบีมื่เฉพาะเจาะจงนบีนี้สาวกสองคนนบีนี้ไปยรังพระ
วลิหารในชรัมื่วโมงแหสู่งการอธลิษฐาน นบีมื่ไมสู่จนาเปป็นตด้องหมายความวสู่าพวกเขาเขด้าไปขตุ้างในอาคารนรันี้น แตสู่หมายถศึง
เขตุ้าไปในลานนอัขึ้นทบีมื่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่มานมรัสการมาเพมมื่อจะอธลิษฐาน (ดส มรัทธลิว 21:12 เชสู่นกรัน)

กรสุณาสรังเกตวสู่าชายเหลสู่านบีนี้มบีชรัมื่วโมงทบีมื่แนสู่นอนสนาหรรับการอธลิษฐาน และพวกเขาอธลิษฐานมากกวง่าวรันละ
หนศึมื่งครรันี้ง เราควร “อธลิษฐานอยสู่างสมมื่นาเสมอ” (1 ธส. 5:17) แตสู่เราควรมบีเวลาและสถานทมีที่ทมีที่เฉพาะเจาะจงทบีมื่เรา
เขด้าเฝฟ้าพระเจด้าในการอธลิษฐานเชสู่นกรัน

ดาเนมียลอธลิษฐานวรันละสามครรันี้งหนด้าหนด้าตสู่างของเขาทบีมื่เปปิดออกโดยหรันหนด้าไปยรังกรสุงเยรสซาเลก็มนคร
บรลิสสุทธลิธิ์ เขาอธลิษฐาน ณ เวลาและสถานทบีมื่ประจนาของเขาแมด้ในยามทบีมื่มรันหมายถศึงการเผชลิญกรับความตายโดย
กฤษฎบีกาของกษรัตรลิยร์: “เมนที่อดาเนมียลทราบวง่าลงพระนามในหนอังสนอสทาคอัญนอัขึ้นแลตุ้ว ทง่านกพ็ไปยอังเรนอนของทง่าน ทมีที่
มมีหนตุ้าตง่างหตุ้องชอัขึ้นบนของทง่านเปปิดตรงไปยอังกรตงเยรทูซาเลพ็ม และทง่านกพ็คตกเขง่าลงวอันละสามครอัขึ้ง อธอิษฐานและ
โมทนาพระคตณตง่อพระพอักตรต์พระเจตุ้าของทง่าน ดอังทมีที่ทง่านไดตุ้เคยกระททามาแตง่กง่อน” (ดนล. 6:10) พระเจด้าทรงใหด้
เกบียรตลิความสรัตยร์ซมมื่อของดาเนบียล และถศึงแมด้วสู่าเขาถสกตรัดสลินใหด้รรับโทษในถนี้นาสลิงโต ทสตสวรรคร์ของพระเจด้ากก็มาและ
ปปิดปากสลิงโตเหลสู่านรันี้นจนพวกมรันทนาอรันตรายศาสดาพยากรณร์ผสด้นรันี้นไมสู่ไดด้



“บง่ายสามโมง” (“ชอัที่วโมงทมีที่เกตุ้า”) กก็จะเทสู่ากรับประมาณบสู่ายสามโมงตรง และนบีมื่เปป็นเวลาแหสู่งการ
อธลิษฐานรอบเยพ็น คนาอธลิษฐานรอบเชตุ้าถสกถวายตอนเกด้าโมงตรงทสุกเชด้า ผสด้แตสู่งเพลงสดสุดบีประกาศวสู่า “ทรันี้งเวลาเยก็น
เวลาเชด้า และเวลาเทบีมื่ยง ขด้าพเจด้าจะอธลิษฐานและรด้องทสุกขร์ และพระองคร์จะทรงสดรับเสบียงของขด้าพเจด้า” (เพลง
สดสุดบี 55:17)

ภาพๆหนนที่งของคนไมล่เชคืที่อ
ขด้อ 2: “มมีชายคนหนขที่งเปป็นงง่อยตอัขึ้งแตง่ครรภต์มารดา ทตกวอันคนเคยหามเขามาวางไวตุ้รอิมประตทูพระวอิหาร ซขที่ง

มมีชนที่อวง่าประตทูงาม เพนที่อใหตุ้ขอทานจากคนทมีที่จะเขตุ้าไปในพระวอิหาร”
ขด้อ 43 ของบททบีมื่ 2 บอกเราวสู่า “พวกอรัครทสตทนาการมหรัศจรรยร์และหมายสนาครัญหลายประการ” นบีมื่บอก

เปป็นนรัยวสู่าพวกเขากระทนาการอรัศจรรยร์ทบีมื่โดดเดสู่นมากมาย แตสู่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเลมอกหนขที่งในมากมายและ
ประทานบรันทศึกเรมมื่องราวทบีมื่มบีรายละเอบียดมากกวสู่าเกบีมื่ยวกรับการอรัศจรรยร์ของการรรักษาชายงสู่อยคนหนศึมื่งใหด้หายผสด้ซศึมื่ง
นรัมื่งขอทานอยสสู่ทสุกวรันทบีมื่ประตสงามของพระวลิหาร

ชายผสด้นบีนี้นนาเสนอภาพๆหนศึมื่งอรันสมบสรณร์แบบของคนบาป กสู่อนอมมื่นเลย เราหมายเหตสุวสู่าเขาเดอินไมสู่ไดด้ เขา
ไมง่เคยเดลินมากสู่อนเลย เขาเปป็นงสู่อยมาตรันี้งแตสู่เกลิด หลายครรันี้งในพระวจนะของพระองคร์พระเจด้าทรงเรบียกคนทรันี้ง
หลายใหตุ้เดอินในทางทอัขึ้งหลายของพระองคต์-แตสู่นบีมื่เปป็นไปไมสู่ไดด้สนาหรรับคนไมสู่เชมมื่อพอๆกรับทบีมื่มรันเปป็นไปไมสู่ไดด้สนาหรรับ
ชายผสด้นบีนี้ทบีมื่จะเดลินในฝฝ่ายรง่างกาย

ในอพยพ 18:20 โมเสสไดด้รรับบรัญชาวสู่า “ทสู่านจงสรัมื่งสอนเขา (ประชาชน) ใหด้รสด้กฎและพระราชบรัญญรัตลิ
ตสู่างๆ และแสดงใหด้เขารสด้จรักทางทมีที่เขาตตุ้องดกาเนรินชมีวอิตและสริชื่งทมีที่ตตุ้องปฏอิบอัตอิ”

พระราชบรัญญรัตลิ 5:33 บรัญชาวสู่า “ทสู่านจงดนาเนลินตามวอิถมีทางทททั้งสริทั้นซศึมื่งพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของทสู่านไดด้
ทรงบรัญชาทสู่านไวด้ เพมมื่อทสู่านจะมบีชบีวลิตอยสสู่และเพมมื่อทสู่านจะไปดบีมาดบี และมบีชบีวลิตยมนนานอยสสู่ในแผสู่นดลินซศึมื่งทสู่านจะยศึด
ครองนรันี้น”

ใน 1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 6:11,12 “และพระวจนะของพระเยโฮวาหร์มาถศึงซาโลมอนวสู่า “เกบีมื่ยวดด้วยพระนลิเวศ
นบีนี้ซศึมื่งเจด้าสรด้างอยสสู่ ถด้าเจด้าดทาเนอินตามกฎเกณฑตของเรา และประพฤตอิตามคทาตอัดสอินของเรา และรอักษาบอัญญอัตอิของ
เราทอัขึ้งสอิขึ้นและดทาเนอินตาม เรากก็จะกระทนาถด้อยคนาของเรากรับเจด้าซศึมื่งเราพสดกรับดาวลิดบลิดาของเจด้านรันี้นใหด้สนาเรก็จ”

ในเพลงสดสุดบี 84:11 พระเจด้าทรงบรัญชาคนทรันี้งหลายใหด้ดนาเนลินในความเทมีที่ยงธรรม: “เพราะพระเยโฮวาหร์
พระเจด้าทรงเปป็นดวงอาทลิตยร์และเปป็นโลสู่ พระเยโฮวาหร์จะทรงประทานความกรสุณาและเกบียรตลิ พระองคต์จะมอิไดตุ้
ทรงหวงของดมีออันใดไวตุ้เลยจากบตคคลผทูตุ้ดทาเนอินในความเทมีที่ยงธรรม” สสุภาษลิต 2:7 สรัญญาวสู่า “พระองคร์ทรงสะสม
สตลิปฝัญญาไวด้ใหด้คนชอบธรรม พระองคร์ทรงเปป็นดรันี้งใหด้แกสู่ผสด้ทบีมื่ดทาเนอินในความเทมีที่ยงธรรม”

ในอลิสยาหร์ 2:5 พระเจด้าทรงบรัญชาประชากรของพระองคร์ใหด้ “ดทาเนอินในสวง่างของพระเยโฮวาหร์”
ในโรม 4:12 ผสู่านทางปากกาทบีมื่ไดด้รรับการดลใจของอรัครทสตเปาโล เราไดด้รรับบรัญชาใหด้ดนาเนลิน “ในรอย

เทตุ้าแหง่งความเชนที่อนอัขึ้นของอรับราฮรัมบลิดาของเราทรันี้งหลาย...”
โรม 8:1 บรัญชาเราใหด้ “ไมง่ดทาเนอินตามฝฝ่ายเนนขึ้อหนอัง แตง่ตามฝฝ่ายพระวริญญาณ”-และหนทางเดบียวทบีมื่ผทูตุ้ใด

จะสามารถเดลินในพระวลิญญาณคมอ การบทงเกริดโดยพระวอิญญาณ!



มรันเปป็นไปไมสู่ไดด้เลยสนาหรรับคนไมสู่เชมมื่อ-“มนสุษยร์ธรรมดา”-ทบีมื่จะปฏลิบรัตลิตามคนาบรัญชาเหลสู่านบีนี้ของพระเจด้า
และดนาเนลินในทางตสู่างๆของพระองคร์ไดด้ เขาไมง่สามารถเดลินตามพระวลิญญาณไดด้ เขาเดลินไดด้แตสู่ตามเนนขึ้อหนอัง 
“เหตสุวสู่าใจซศึมื่งปฝักอยสสู่กรับเนมนี้อหนรังนรันี้นกก็เปป็นศรัตรสตสู่อพระเจด้า เพราะหาไดด้อยทูง่ใตตุ้บอังคอับพระราชบอัญญอัตอิของพระเจตุ้าไมสู่ 
และทบีมื่จรลิงจะอยสสู่ใตด้บรังครับพระราชบรัญญรัตลินรันี้นไมง่ไดตุ้” (รม. 8:7)

สนาหรรับคนไมสู่เชมมื่อ สลิมื่งตสู่างๆของพระเจด้าเปป็นความโงสู่เขลาเพราะวสู่าเขาไมสู่มบีความสามารถทบีมื่จะซาบซศึนี้งหรมอ
เขด้าใจสลิมื่งเหลสู่านรันี้นไดด้: “แตสู่มนสุษยร์ธรรมดาจะรรับสลิมื่งเหลสู่านรันี้นซศึมื่งเปป็นของพระวลิญญาณแหสู่งพระเจด้าไมสู่ไดด้ เพราะเขา
เหก็นวสู่าเปป็นสลิมื่งโงสู่เขลา และเขาไมง่สามารถเขตุ้าใจไดตุ้ เพราะวง่าจะเขด้าใจสริชื่งเหลท่านททั้นไดด้กก็ตด้องสทงเกตดด้วยจริต
วริญญาณ” (1 คร. 2:14)

ชายงสู่อยคนนบีนี้ ซศึมื่งเดลินไมสู่ไดด้ภายใตด้อนานาจของเขาเองหรมอตามความประสงคร์ของเขาเอง ถสกแบกไปมา
โดยความประสงคร์และอนานาจของคนอมมื่น คนบาปกก็ตกอยทูง่สภาพทมีที่คลตุ้ายกอัน: เขาเองกก็ถสกควบคสุมและถสกชรักนนา
โดยอนานาจของผสด้อมมื่น ถสกซาตานจรับเปป็นเชลยและตกอยสสู่ใตด้ความประสงคร์ของซาตาน:

พระเยซสตรรัสแกสู่พวกฟารลิสบีวสู่า “ทสู่านทรันี้งหลายมาจากพสู่อของทสู่านคมอพญามาร และทง่านใครง่จะททาตาม
ความปรารถนาของพง่อทง่าน...” (ยอหร์น 8:44)

ในโคโลสบี 1:13 เปาโลพสดถศึงผทูตุ้เชนที่อทบีมื่ไดด้รรับการชง่วยใหตุ้พตุ้นแลตุ้ว “จากอทานาจของความมนด” และถสกยด้าย
เขด้ามาตรันี้งไวด้ในอาณาจรักรแหสู่งพระบสุตรของพระเจด้า

ในกลิจการ 26:18 ในคนากลสู่าวแกด้ของเปาโลตสู่อหนด้ากษรัตรลิยร์อากรลิปปา เขาพสดถศึงการถสกสสู่งไปหาพวกคน
ตสู่างชาตลิ “เพมมื่อเปปิดตาของเขา เพมมื่อเขาจะกลรับจากความมนดมาถขงความสวง่าง และจากอกานาจของซาตานมาถขง
พระเจตุ้า”

ใน 2 ทลิโมธบี 2:26 เปาโลพสดถศึงคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ตลิดบสู่วงของพญามาร “ผทูตุ้ซขที่งดอักจอับเขาไวตุ้ใหตุ้ททาตามความ
ประสงคตของมทน”

มบีคนอยสสู่สองประเภทเทสู่านรันี้นบนแผสู่นดลินโลก: พวกคนบาปทบีมื่รอับความรอดโดยพระคตณของพระเจตุ้า และ
พวกคนบาปทบีมื่ไมง่รอับความรอดและดรังนรันี้นจศึงเปป็นลสกของพญามาร:

“พระองคต์ทรงกระททาใหตุ้ทง่านทอัขึ้งหลายมอีชอีวริตอยซูท่ แมตุ้วง่าทง่านตายแลด้วโดยการละเมริดและการบาป ครอัขึ้ง
เมนที่อกง่อนทง่านเคยดทาเนอินตามวอิถมีของโลกนมีขึ้ตามเจด้าแหท่งอกานาจในยท่านอากาศ คนอวอิญญาณทมีที่ครอบครองอยทูง่ใน
บนุตรแหท่งการไมท่เชชชื่อฟฟัง เมนที่อกง่อนเราทททั้งปวงเคยประพฤตอิเปป็นพรรคพวกกอับคนเหลง่านอัขึ้นทมีที่ประพฤตอิตามตอัณหา
ของเนนขึ้อหนอังเชง่นกอัน คนอกระททาตามความปรารถนาของเนนขึ้อหนอังและความคอิดในใจ ตามสทนดานเราจขงเปป็นบตตร
แหง่งพระอาชญาเหมนอนอยง่างคนอนที่น” (อฟ. 2:1-3)

ในขด้อพระคนาทบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่ คนๆหนศึมื่ง (หรมอหลายคน) แบกชายงสู่อยคนนรันี้นทสุกวรันไป “วางไวตุ้รอิม
ประตทูพระวอิหาร ซขที่งมมีชนที่อวง่าประตทูงาม” (พวกเขานสู่าจะวางเขาไวด้บนขรันี้นบรันไดทบีมื่ทอดยาวขศึนี้นไปสทูง่ประตทู) เหลสู่านรัก
ประวรัตลิศาสตรร์บอกเราวสู่าประตสนบีนี้มบีความงดงามมากทมีที่สตดอยสู่างแทด้จรลิง มรันทนาขศึนี้นจากทองสรัมฤทธลิธิ์เนมนี้อแขก็งทบีมื่สสุกใส 
ซศึมื่งเปลสู่งประกายในความงดงามยลิมื่งนรักเมมมื่อแสงของดวงอาทลิตยร์สาดสสู่องมาบนมรัน แตสู่จงสรังเกต-ชายงสู่อยผสด้นบีนี้แคสู่อยสสู่ 
“ทมีที่” (หรมอรอิม) ประตสนรันี้น เขาไมง่ไดตุ้อยทูง่ขตุ้างใน



ในแงสู่มสุมฝฝ่ายวลิญญาณ ประตสนบีนี้มบีภาพเลก็งถศึงพระเยซส ประตสเดบียวทบีมื่นนาไปสสสู่สวรรคร์ ในยอหร์น 10:9 
พระองคร์ทรงประกาศวสู่า “เราเปป็นประตซู ถตุ้าผทูตุ้ใดเขตุ้าไปทางเรา ผทูตุ้นอัขึ้นจะรอด...” แตสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไมสู่ไดด้ยอมรอับ
พระเยซสกก็อยสสู่ขด้างนอกประตสนรันี้น เหมมอนกรับทบีมื่ชายงสู่อยคนนบีนี้อยสสู่ขด้างนอกประตสงามนรันี้น และเชสู่นเดบียวกรับเขา พวก
เขาไมง่มมีอทานาจของตอัวเองทบีมื่จะชสู่วยพวกเขาใหด้เขด้าในอาณาจรักรนรันี้นไดด้! ตามพระวจนะของพระเจด้า ไมสู่มบีผสด้ใด
สามารถมาหาพระเจด้าไดด้นอกจากเขาจะถสกชรักนนามาโดยฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ (ยอหร์น 6:44) 
อยสู่างไรกก็ตาม เมมมื่อคนบาปถสกชรักนนาโดยพระวลิญญาณ ถสกฟฟ้องใจเรมมื่องบาปตสู่างๆของตน และใชด้ความเชมมื่อในพระ
เยซสครลิสตร์เจด้า เขากก็ถทูกใหตุ้บอังเกอิดโดยพระวลิญญาณและรรับความรอดโดยพระคสุณของพระเจด้า จากนรันี้นเขากก็เขด้าไป
ทางประตสนรันี้น โดยการอรัศจรรยร์แหสู่งการบรังเกลิดใหมสู่ทบีมื่ถสกกระทนาโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

ผมเคยไดด้ยลินผสด้คนกลสู่าววสู่า “ฉรันจะรรับความรอดเมมมื่อฉรันพรตุ้อมทบีมื่จะรอด”-แตง่หาเปป็นเชง่นนอัขึ้นไมง่! คสุณจะรรับ
ความรอดเมมมื่อคสุณไดด้ยลินขสู่าวประเสรลิฐและพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเรมียกคสุณ และถด้าคสุณปฏลิเสธทบีมื่จะยอมใหด้พระ
เยซสเสดก็จเขด้ามาในใจของคสุณเมมมื่อคสุณถสกเรบียกโดยทางขสู่าวประเสรลิฐและฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ คตณกพ็
จะไมท่รอับความรอดอยง่างแนง่นอนเมมมื่อคสุณตรัดสลินใจในทบีมื่สสุดวสู่าจะรรับพระเยซสเพมมื่อทบีมื่จะหนบีพด้นจากการปรรับโทษของ
นรก! ความรอดไมสู่ใชสู่กรมธรรมร์ประกรันวลินาศภรัยทบีมื่จะใชด้ปฟ้องกรันเปลวเพลลิงแหสู่งนรก ความรอดคมอของประทาน
ของพระเจด้าแกสู่มนสุษยร์-และมรันมบีใหด้สนาหรรับทสุกคนทบีมื่ไดด้ยลินขสู่าวประเสรลิฐและเชนที่อในพระเยซทูครอิสตต์เจตุ้า (กลิจการ 
16:31)

เมมมื่อคสุณอสู่านถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้ ถด้าคสุณยรังไมสู่รรับความรอดและคสุณไดด้ยลินเสบียงของพระเจด้าเรบียกคสุณผสู่านทาง
ขสู่าวประเสรลิฐ จงเชนที่อในพระเยซสและรรับความรอดเดมีดี๋ยวนมีขึ้เลย “ดสเถลิด บอัดนมีขึ้เปป็นเวลาอรันชอบ ดสเถลิด บทดนอีทั้เปป็นวอัน
แหง่งความรอด” (2 คร. 6:2 วรรคทด้าย) สสุภาษลิต 27:1 เตมอนวสู่า “อยง่าคตยอวดถขงพรตง่งนมีขึ้ เพราะเจตุ้าไมง่ทราบวง่าวอัน
หนขที่งๆจะนทาอะไรมาใหตุ้บตุ้าง” และในยากอบ 4:14 เราอสู่านวสู่า “แตง่วง่าทง่านทอัขึ้งหลายไมง่รทูตุ้วง่าจะมมีเหตตอะไรเกอิดขขขึ้น
ในวอันพรตง่งนมีขึ้ ชมีวอิตของทง่านเปป็นอะไรเลง่า กพ็เปป็นเหมนอนหมอกทมีที่ปรากฏอยทูง่แตง่ประเดมีดี๋ยวหนขที่งแลตุ้วกพ็หายไป”

ขด้อ 3: “คนนอัขึ้นพอเหพ็นเปโตรกอับยอหต์นจะเขตุ้าไปในพระวอิหารกพ็ขอทาน”
ชายผสด้นสู่าสงสารคนนบีนี้ไมสู่เพบียงเปป็นงสู่อยเทสู่านรันี้น-เขายรังเปป็นขอทานดด้วย ทสุกวรันเขานรัมื่งอยสสู่รลิมประตสพระวลิหาร

และขอทานจากคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ผสู่านไปมา คนไมง่เชนที่อทตกคนเปป็นขอทาน เราอาจยอมรรับวสู่าพวกเขาอาจมบีคสู่าหลาย
ลตุ้านในทรรัพยร์สลิมื่งของของโลกนบีนี้ แตสู่พวกเขากก็ยรังเปป็นขอทานอยสสู่ดบี เพราะวสู่าพระเยซสตรรัสวสู่า “เพราะวสู่าผสด้ใดใครสู่จะ
เอาชบีวลิตของตนรอด ผสด้นรันี้นจะเสบียชบีวลิต แตสู่ผสด้ใดจะเสบียชบีวลิตของตนเพราะเหก็นแกสู่เรา ผสด้นรันี้นจะไดด้ชบีวลิตรอด เพราะถตุ้า
ผทูตุ้ใดจะไดตุ้สริชื่งของสริทั้นทททั้งโลก แตท่ตด้องสซูญเสอียจริตวริญญาณของตน ผทูตุ้นอัขึ้นจะไดตุ้ประโยชนต์อะไร หรนอผทูตุ้นอัขึ้นจะนทาอะไร
ไปแลกเอาจอิตวอิญญาณของตนกลอับคนนมา” (มธ. 16:25,26)

การไมสู่เคยไดด้เกลิดมาเลยกก็ยรังดบีกวสู่าการไดด้ทรันี้งโลกและสสญเสบียจลิตวลิญญาณของตนไป ลสกา 16:19-31 ใหด้
บรันทศึกเรมมื่องราวเกบีมื่ยวกรับชายคนหนศึมื่งทบีมื่เปป็นแบบนรันี้น-ชายคนหนศึมื่งทบีมื่รมื่นารวยในทรรัพยร์สลิมื่งของของโลกนบีนี้จนเขามบีทตกสอิที่ง
ทมีที่เขาอยากไดตุ้ เขาแตสู่งกายใน “ผด้าสบีมสู่วงและผด้าปฝ่านเนมนี้อละเอบียด”-เครมมื่องแตสู่งกายทบีมื่แสดงถศึงความเปป็นกษรัตรลิยร์ 
อาหารของเขาดบีทบีมื่สสุดเทสู่าทบีมื่จะหาซมนี้อไดด้-เขา “รรับประทานอาหารอยง่างประณมีตทสุกวรันๆ” แตสู่ในทสู่ามกลางกลินหรส
อยสสู่ดบีของเขา เศรษฐบีคนนบีนี้กก็ตาย “แลด้วเมมมื่ออยสสู่ในนรกเปป็นทสุกขร์ทรมานยลิมื่งนรัก เศรษฐบีนรันี้นจศึงแหงนดสเหก็นอรับราฮรัมอยสสู่



แตสู่ไกล และลาซารรัสอยสสู่ทบีมื่อกของทสู่าน เศรษฐบีจศึงรด้องวสู่า ‘อรับราฮรัมบลิดาเจด้าขด้า ขอเอก็นดสขด้าพเจด้าเถลิด ขอใชด้ลาซารรัส
มาเพนที่อจะเอาปลายนอิขึ้วจตง่มนขึ้ทามาแตะลอิขึ้นของขตุ้าพเจตุ้าใหตุ้เยพ็น ดตุ้วยวง่าขด้าพเจด้าตรกาทนุกขตทรมานอยซูท่ในเปลวไฟนอีทั้!’

นสู่าเศรด้าเหนมอคนาบรรยาย! มหาเศรษฐบีหมมมื่นลด้านเมมมื่อนาทบีกสู่อน นาทบีถอัดมา กลรับไมสู่สามารถซมนี้อนขึ้ทาสอักหยด
เดมียวเพมมื่อบรรเทาความทสุกขร์ทรมานของตนไดด้ คนไมสู่เชมมื่อทสุกคนคมอขอทาน และเพมมื่อนผสด้ยรังไมสู่รรับความรอดเออ๋ย ถด้า
คสุณไมสู่เรบียนรสด้ขด้อเทก็จจรลิงนบีนี้กสู่อนคสุณเสบียชบีวลิต คสุณกก็จะแนสู่ใจเกบีมื่ยวกรับมรันในสามสลิบวลินาทบีหลรังจากคสุณไปถศึงอมีกฟาก
นอัขึ้น!”

ขด้อ 4: “ฝฝ่ายเปโตรกอับยอหต์นเพง่งดทูเขาบอกวง่า “จงดทูพวกเราเถอิด”
เราสรังเกตเหก็นสองสลิมื่งทบีมื่โดดเดสู่นเปป็นพลิเศษในพระคนาขด้อนบีนี้: สลิมื่งแรกกก็คมอ เราสรังเกตเหก็นวสู่าเปโตรและ

ยอหร์นไมสู่ใชสู่แคสู่ชนาเลมองมองขอทานผสด้นบีนี้และจากนรันี้นกก็ผสู่านเลยไป พวกเขาเพง่งดทูเขา-นรัมื่นคมอ พวกเขาเพสู่งมองเขา
อยสู่างจดจด้อง เมมมื่อสนใจในตรัวเขาเชสู่นนรันี้น พวกเขากก็เหก็นเขาวสู่าแทด้จรลิงแลด้วเขาเปป็นอยสู่างไร-เปป็นงสู่อย ชสู่วยเหลมอตรัว
เองไมสู่ไดด้ ตด้องการมากกวสู่าแคสู่เงลินหรมอทานทรรัพยร์จะใหด้ไดด้

ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น สาวกเหลสู่านบีนี้ไดด้ยอมจนานนอยง่างสอิขึ้นเชอิงตสู่อองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า พวกเขาไดด้มอบ
ถวายอวรัยวะของตน (รวมถศึงตาของพวกเขา) “เปป็นทาสของความชอบธรรม เพมมื่อใหด้ถศึงความบรลิสสุทธลิธิ์” (รม. 
6:19) ถด้าผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายวรันนบีนี้จะทนาตามแบบอยสู่างนรันี้นและมอบถวายดวงตาของตนแดสู่พระเยซสเจด้า พวกเขากก็คง
เหก็นโอกาสมากกวสู่าเดลิมเยอะทบีมื่จะนนาคนบาปทรันี้งหลายเขด้ามาสสสู่ทางแหสู่งความรอด ครลิสเตบียนควรสอดสสู่องหาผสด้หลง
หายอยสสู่ทสุกเวลา โดยมองเหก็นคนไมสู่เชมมื่อทรันี้งหลายอยสู่างทบีมื่พวกเขาเปป็นจรลิงๆ-ตาบอดและชสู่วยเหลมอตรัวเองไมสู่ไดด้ 
เหมมอนกรับทบีมื่ขอทานผสด้นรันี้นชสู่วยเหลมอตนเองไมสู่ไดด้ในฝฝ่ายรง่างกายทบีมื่จะเขด้าประตสงามนรันี้น 

คนบาปทตกคนตาบอด: “(เพราะวสู่า) ถด้าขสู่าวประเสรลิฐของเราถสกบรังไวด้จากใคร กก็จากคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่กนาลรัง
จะพลินาศ สสู่วนคนทบีมื่ไมสู่เชมมื่อนรันี้น พระของยสุคนบีนี้ไดด้กระทนาใจของเขาใหด้มมดไป เพมมื่อไมสู่ใหด้ความสวสู่างของขสู่าวประเสรลิฐ
อรันมบีสงสู่าราศบีของพระครลิสตร์ ผสด้เปป็นพระฉายของพระเจด้า สสู่องแสงถศึงพวกเขา” (2 คร. 4:3,4)

เมมมื่อเหก็นสภาวะอรันนสู่าเศรด้าของคนไมสู่เชมมื่อแลด้ว-ตาบอด ชสู่วยเหลมอตรัวเองไมสู่ไดด้ เดลินอยสสู่ในเสด้นทางแหสู่ง
ความพลินาศและการปรรับโทษ ครลิสเตบียนกก็จะรสด้สศึกมบีความเมตตากรสุณาและเขาจะสสู่งเสบียงเตมอนเกบีมื่ยวกรับภรัย
อรันตรายและความตายทบีมื่รออยสสู่เบมนี้องหนด้า: “เพราะวสู่าคสู่าจด้างของความบาปคมอความตาย... และเมมมื่อบาปโตเตก็มทบีมื่
แลด้ว กก็นนาไปสสสู่ความตาย” (รม. 6:23; ยก. 1:15)

ในยอหร์น 4:35 พระเยซทูทรงเนด้นยนี้นาพรันธกลิจแหสู่งดวงตา: พระองคร์ทรงหยสุดพรักทบีมื่บสู่อนนี้นาของยาโคบขณะทบีมื่
เหลสู่าสาวกของพระองคร์เขด้าไปในเมมองเพมมื่อหาซมนี้ออาหาร ผสด้หญลิงคนหนศึมื่งมาทบีมื่บสู่อนนี้นานรันี้นเพมมื่อตรักนนี้นา พระเยซสทรงขอ
นนี้นาดมมื่มจากนาง และบทสนทนานรันี้นนนาไปสสสู่ความรอดของนาง เมมมื่อพวกสาวกกลรับมาจากเมมอง พระเยซสกก็ไมสู่หลิว 
และเมมมื่อพวกเขายมนกรานใหด้พระองคร์รรับประทาน พระองคร์กก็บอกพวกเขาวสู่า “เรามบีอาหารรรับประทานทบีมื่ทสู่านทรันี้ง
หลายไมสู่รสด้” พวกสาวกจศึงประหลาดใจทสู่ามกลางพวกเขาเองวสู่ามบีใครนนาอาหารมาใหด้พระอาจารยร์ของพวกเขารรับ
ประทานแลด้วหรมอระหวสู่างทบีมื่พวกเขาไมสู่อยสสู่ แตสู่พระเยซสทรงทราบความคลิดของพวกเขาจศึงตรรัสแกสู่พวกเขาวสู่า 
“อาหารของเราคมอการกระทนาตามพระทรัยของพระองคร์ผสด้ทรงใชด้เรามา และทนาใหด้งานของพระองคร์สนาเรก็จ” และ
จากนรันี้นพระองคร์กก็ประทานบทเรบียนนบีนี้แกสู่พวกเขา:



“ทสู่านทรันี้งหลายวสู่า อบีกสบีมื่เดมอนจะถศึงฤดสเกบีมื่ยวขด้าวมลิใชสู่หรมอ ดสเถลิด เราบอกทสู่านทรันี้งหลายวสู่า เงยหนด้าขขทั้นดซู
นาเถริด วง่าทตง่งนากพ็ขาว ถขงเวลาเกมีที่ยวแลตุ้ว!”

ทบีมื่ไหนสรักแหสู่งบนแผสู่นดลินโลกวรันนบีนี้ ผสด้เชมมื่อทบีมื่เงยหนด้าขศึนี้นดสและมองไปรอบตรัวเขากก็จะเหก็นทสุสู่งนาทบีมื่ขาวพรด้อม
เกบีมื่ยวแลด้ว-โดยมบีคนงานจนานวนนด้อยเหลมอเกลิน! เพมมื่อนครลิสเตบียนทรันี้งหลายเออ๋ย ถด้าคสุณยรังไมสู่ไดด้มอบถวายดวงตาของ
คสุณแดสู่พระเยซส ผมกก็ขอวลิงวอนคสุณใหด้ทนาเชสู่นนรันี้นเดบีดี๋ยวนบีนี้ เพราะวสู่ากลิจการทบีมื่ทนากนาไรมากทบีมื่สสุดบนแผสู่นดลินโลกคมอ
การชนะดวงวลิญญาณทรันี้งหลาย

พระวจนะของพระเจด้าประกาศวสู่า “ผลของคนชอบธรรมเปป็นตด้นไมด้แหสู่งชบีวลิต และผซูด้ชนะวริญญาณกก็มอี
สตริปฟัญญา” (สภษ. 11:30) “และบรรดาคนทมีที่ฉลาดจะสง่องแสงเหมนอนแสงฟฟ้า และบรรดาผทูตุ้ทมีที่ไดตุ้ใหตุ้คนเปป็นออัน
มากมาสทูง่ความชอบธรรมจะสง่องแสงเหมนอนอยง่างดาวเปป็นนอิตยต์นอิรอันดรต์” (ดนล. 12:3)

ความคลิดทบีมื่โดดเดสู่นประการทบีมื่สองในพระคนาขด้อนบีนี้ถสกพบในถด้อยคนาของเปโตรทบีมื่กลสู่าวแกสู่ชายงสู่อยคนนรันี้น: 
“จงดทูพวกเราเถอิด” ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายวรันนบีนี้ถทูกทตุ้าทายโดยถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้ เราดนาเนลินชบีวลิตในแบบทบีมื่ชบีวลิตของเรามบี
ลรักษณะเหมมอนพระครลิสตร์อยสู่างสมมื่นาเสมอจนเราสามารถเชลิญชวนคนไมสู่เชมมื่อใหด้ “ดสพวกเรา” ไดด้ไหม? ครลิสเตบียน
ทรันี้งหลายควรดนาเนลินชบีวลิตในแบบทบีมื่พวกคนบาปทบีมื่เฝฟ้ามองนลิสรัยประจนาวรันของเราและลรักษณะการดนาเนลินชบีวลิตของ
เราจะมองเหก็นพระเยซสในสลิมื่งทบีมื่เราทนาและพสด พวกเขาควรทราบจากการประพฤตลิประจนาวรันของเราวสู่าเรา 
เหมมอนกรับพวกอรัครทสต อยทูง่กอับพระเยซทูมาตลอด ผสด้เชมมื่อทสุกคนควรเปป็นจดหมายฝากทบีมื่มบีชบีวลิต ถสกอสู่านโดยผสด้คน (2 
คร. 3:2)

ขด้อ 5: “คนขอทานนอัขึ้นไดตุ้เขมตุ้นดทู คาดวง่าจะไดตุ้อะไรจากทง่าน”
ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าชายงสู่อยคนนบีนี้ “เขมตุ้นดทู” กก็บอกเปป็นนรัยวสู่ามบีบางสลิมื่งในนนี้นาเสบียงและอากรัปกลิรลิยาของชาย

สองคนนบีนี้ทบีมื่ทนาใหด้เขาสนใจในแบบทบีมื่ไมสู่ธรรมดา ปกตลิแลด้ว เขาไมสู่สนใจในการมองดทูผสด้คน หรมอฟฝังพวกเขา เขา
สนใจในสลิมื่งทบีมื่คนเหลสู่านรันี้นจะใหตุ้เขา แตสู่เมมมื่อเปโตรและยอหร์นกลสู่าววสู่า “จงดสพวกเราเถลิด” เขากก็สนใจและตรันี้งใจฟฝัง
สลิมื่งทบีมื่พวกเขาจะกลสู่าว ถศึงแมด้วสู่าเขายรัง “คาดวสู่าจะไดด้อะไรจากพวกเขา” อยสสู่เหมมอนเดลิมกก็ตาม

ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายควรพสดดด้วยสลิทธลิอนานาจ-แตสู่ดด้วยความกรสุณาเชสู่นกรัน และสลิมื่งทบีมื่เรากลสู่าวควรถสกสนรับสนสุน
โดยชบีวลิตทบีมื่นสู่านรับถมอในสายตาของคนไมสู่เชมมื่อทรันี้งหลายจนทนาใหด้พวกเขาฟฝังสลิมื่งทบีมื่เรากลสู่าว ชายผสด้นบีนี้จะกลสู่าวแกสู่เปโต
รกก็ไดด้วสู่า “ขด้าไมสู่สนใจในการมองดทูพวกทสู่านหรอก ขด้าสนใจสลิมื่งทบีมื่พวกทสู่านจะใหด้แกสู่ขด้าเพมมื่อใชด้จสู่ายในการเลบีนี้ยงชบีพ
ตสู่างหาก” แตสู่เขากก็ไมสู่ไดด้กลสู่าวเชสู่นนรันี้นเลย ตลอดทรัมื่วหนรังสมอกลิจการ เราจะสรังเกตเหก็นวสู่าพวกอรัครทสตถสกขสู่มขสสู่ ถสก
จรับกสุม ถสกจนาคสุก ถสกทสุบตบี แตสู่ทรันี้งๆทบีมื่พวกเขาสสด้ทนการขสู่มเหง เหลสู่าศรัตรสของพวกเขากก็ตระหนรักวสู่าคนเหลสู่านบีนี้ไมสู่ใชสู่
คนธรรมดา-“แลตุ้วสทานขกวง่าคนทอัขึ้งสองเคยอยทูง่กอับพระเยซซู” (กลิจการ 4:13) ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายวรันนบีนี้ควรดนาเนลินชบีวลิตใกลด้
ชลิดกรับพระเยซสและเดลินตามรอยพระบาทของพระองคร์อยสู่างใกลด้ชลิดจนรสปลรักษณร์ทบีมื่ปรากฏ ถด้อยคนา และการกระ
ทนาตสู่างๆ เราสามารถดศึงดสดความสนใจของคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เราเปป็นพยานเกบีมื่ยวกรับพระคสุณของพระเจด้าและความ
รอดโดยพระคสุณไดด้ เรามบีบางสลิมื่งทบีมื่จะใหด้แกสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไมสู่รสด้จรักพระครลิสตร์ เราชสู่วยพวกเขาใหด้รอดไมง่ไดตุ้-แตง่เรา
สามารถใหตุ้ขง่าวสารแกง่พวกเขาทมีที่จะชง่วยพวกเขาใหตุ้รอดไดตุ้หากพวกเขาจะเพบียงยอมรรับมรัน โลกตตุ้องการขสู่าวสารนบีนี้
ขด้าวทบีมื่จะตด้องเกบีมื่ยวมบีมากมาย แตสู่พวกคนงานมบีนด้อยเหลมอเกลิน!



ขด้อ 6: “เปโตรกลง่าววง่า “เงอินและทองขตุ้าพเจตุ้าไมง่มมี แตง่ทมีที่ขตุ้าพเจตุ้ามมีอยทูง่ขตุ้าพเจตุ้าจะใหตุ้ทง่าน คนอในพระนาม
แหง่งพระเยซทูครอิสตต์ชาวนาซาเรพ็ธ จงลตกขขขึ้นเดอินไปเถอิด”

จงสรังเกตฤทธลิธิ์เดชของพระวจนะทบีมื่ถสกกลสู่าวออกมา เปโตรจะทนาการอรัศจรรยร์หนศึมื่งตรงนบีนี้กก็ไดด้ แตสู่เขากก็ไมสู่
ไดด้ทนา แทนทบีมื่จะทนาเชสู่นนรันี้น เขาพทูดถด้อยคกา เขาทนาเหมมอนเดลิมเมมมื่อเขานนาขสู่าวประเสรลิฐไปประกาศแกสู่พวกคนตสู่าง
ชาตลิในบด้านของโครเนลลิอรัส พระเจด้าทรงใชด้ทสตสวรรคร์องคร์หนศึมื่งไปซศึมื่งบอกโครเนลลิอรัสใหด้สสู่งคนไปยรังเมมองยรัฟฟาและ
ถามหาซบีโมนเปโตร ผทูตุ้จะบอกถด้อยคกาแกง่เขาทมีที่จะชง่วยเขาและครอบครอัวของเขาใหตุ้รอดไดตุ้ (กลิจการ 11:14)

พระเยซทูทรงประกาศวสู่า “เราบอกความจรลิงแกสู่ทสู่านทรันี้งหลายวสู่า ถตุ้าผทูตุ้ใดฟฟังคกาของเราและเชนที่อใน
พระองคต์ผทูตุ้ทรงใชตุ้เรามา ผสด้นรันี้นกก็มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และไมสู่ถสกพลิพากษา แตสู่ไดด้ผสู่านพด้นความตายไปสสสู่ชบีวลิตแลด้ว” (ยอหร์น 
5:24) 

เปโตรเขบียนในจดหมายฝากฉบรับแรกของเขาวสู่า “ดด้วยวสู่าทสู่านทรันี้งหลายไดด้บรังเกลิดใหมสู่ ไมสู่ใชสู่จากพมชทบีมื่จะ
เปฟปี่อยเนสู่าเสบีย แตสู่จากพมชอรันไมสู่รสด้เปฟปี่อยเนสู่า คมอดตุ้วยพระวจนะของพระเจตุ้าอรันทรงชบีวลิตและดนารงอยสสู่เปป็นนลิตยร์” (1 
ปต. 1:23)

เราไดด้รรับความรอดโดยพระคสุณผสู่านทางความเชมมื่อ ความเชนที่อมาโดยการไดตุ้ยอิน และการไดตุ้ยอินโดยพระ
วจนะของพระเจตุ้า (รม. 10:17) ชายงสู่อยคนนรันี้นตรันี้งใจฟฝังเปโตรและยอหร์น “คาดวง่าจะไดตุ้อะไรจากทง่าน”-แตสู่
แทนทบีมื่จะเปป็นเงลินหรมอทองทบีมื่เขาคาดหวรังวสู่าจะไดด้รรับ พวกเขากลอับใหตุ้ถด้อยคกาแกง่เขาและถด้อยคนาเหลสู่านรันี้นไดด้กสู่อใหด้
เกลิดความเปลบีมื่ยนแปลงในชบีวลิตของเขาจรลิงๆ!

“เงอินและทองขตุ้าพเจตุ้าไมง่มมี แตง่ทมีที่ขตุ้าพเจตุ้ามมีอยทูง่ขตุ้าพเจตุ้าจะใหตุ้ทง่าน คนอในพระนามแหท่งพระเยซซูครริสตตชาว
นาซาเรก็ธ จงลตกขขขึ้นเดอินไปเถอิด” พระนามของพระเยซทู! ทสตสวรรคร์ขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าไดด้ปรากฏแกสู่โยเซฟและ
กลสู่าวแกสู่เขาวสู่า “อยสู่ากลรัวทบีมื่จะรรับมารบียร์มาเปป็นภรรยาของเจด้าเลย เพราะวสู่าผสด้ซศึมื่งปฏลิสนธลิในครรภร์ของเธอเปป็นโดย
เดชพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เธอจะประสทูตอิบตตรชาย แลตุ้วเจตุ้าจะเรมียกนามของทง่านวง่า เยซซู เพราะวง่าทง่านจะโปรด
ชง่วยชนชาตอิของทง่านใหตุ้รอดจากความผอิดบาปของเขาทอัขึ้งหลาย” (มธ. 1:20,21)

พระนามเยซทูมบีความหมายวสู่าพระผทูตุ้ชง่วยใหตุ้รอด-และในกลิจการ 4:12 เราอสู่านวสู่า “ในผสด้อมมื่นความรอดไมสู่มบี
เลย ดด้วยวสู่านามอนที่นซขที่งใหตุ้เราทอัขึ้งหลายรอดไดตุ้ ไมง่ทรงโปรดใหตุ้มมีในทสู่ามกลางมนสุษยร์ทรัมื่วใตด้ฟฟ้า” มบีนรัยสนาครัญอรันยลิมื่ง
ใหญสู่ในการเรบียงคนาของคนาบรัญชาของเปโตรทบีมื่กลสู่าวแกสู่ชายงสู่อยคนนรันี้น-“ในพระนามแหง่งพระเยซซูพระผทูตุ้ชง่วยใหตุ้
รอด จงลสุกขศึนี้นเดลินไปเถลิด”

เปโตรมบีโอกาสตรงนบีนี้ทบีมื่จะกลายเปป็นนรักรรักษาโรคทบีมื่มบีชมมื่อเสบียงหากเขาเปป็นคนมอักใหญง่ใฝฝ่สทูง แตสู่เขาเปป็น
ผสด้รรับใชด้ทบีมื่แทด้จรลิงแหสู่งขสู่าวประเสรลิฐและเขาไมสู่ละโมบสงสู่าราศบีทบีมื่ควรตกเปป็นของพระเยซสเลย เขายกความดบีความ
ชอบทรันี้งหมด เกบียรตลิยศและสงสู่าราศบีถวายแดสู่พระนามของพระเยซซู และถวายแดสู่ฤทธอิธิ์เดชแหสู่งพระนามนรันี้น ชาย
งสู่อยคนนรันี้นเชนที่อถด้อยคนาทบีมื่เปโตรพสด-มลิฉะนรันี้นเขากก็คงไมสู่พยายามทบีมื่จะยมนขศึนี้นเลย เขามบีความเชมมื่อในพระนามของพระ
เยซส และเขาเชมมื่อฟฝังคนาบรัญชาของเปโตร

หากคนใดมบีสลิทธลิธิ์ทบีมื่จะโตด้แยด้ง ชายผสด้นบีนี้กก็มบีสลิทธลิธิ์นรันี้น ตามทบีมื่กลสู่าวไวด้ในบททบีมื่ 4 ขด้อ 22 เขามบีอายสุเกลินสบีมื่สลิบปปี
แลด้ว เขาเปป็นงสู่อยมา “ตรันี้งแตสู่ครรภร์มารดา” และเขด้าใจไดด้วสู่าเขาจะกลสู่าวแกสู่เปโตรกก็ไดด้วสู่า “พวกทสู่านคลิดวสู่าพวก



ทสู่านเปป็นใคร? ขด้าจะยมนขศึนี้นไดตุ้อยสู่างไร? ขด้าไมสู่เคยเดลินเลยสรักกด้าวในชบีวลิตของขด้า” แตสู่นรัมื่นคมอจสุดทบีมื่ความเชนที่อกด้าวเขด้า
มา: หนทางเดบียวทบีมื่คนบาปจะกลายเปป็นลสกคนหนศึมื่งของพระเจด้าไดด้คมอ โดยการใชด้ความเชมมื่อในความสามารถของ
พระเจด้าทบีมื่จะทนาสลิมื่งทบีมื่พระองคร์ทรงสอัญญา คนบาปไมสู่สามารถชสู่วยใหด้ตรัวเองรอดไดด้ ไมสู่มบีผสด้รรับใชด้แหสู่งขสู่าวประเสรลิฐ
คนใดชสู่วยเขาใหด้รอดไดด้ แตสู่พระเยซทูทรงชสู่วยไดด้-และเมมมื่อเราประกาศพระวจนะของพระเจด้าออกไป โดยประกาศ
วสู่าพระโลหอิตของพระเยซทูครอิสตต์ชทาระใหตุ้สะอาดจากบาปทอัขึ้งสอิขึ้นและผทูตุ้ใดกพ็ตามทมีที่รตุ้องออกพระนามของพระเยซทูกก็
จะไดด้รรับความรอด คนบาปทรันี้งหลายทบีมื่เชนที่อพระวจนะกก็บรังเกลิดใหมสู่และกลายเปป็นผสด้ถสกสรด้างใหมสู่ในพระเยซสครลิสตร์ 
ความเชชชื่อคนอการเชนที่อพระเจตุ้าเพราะพระเจตุ้าทรงเปป็นพระเจตุ้า ถด้าพระเจด้าตรอัสมรัน เรากก็เชนที่อมรันไดด้เพราะวสู่า 
“พระเจตุ้าตรอัสมตสาไมท่ไดด้” (ทต. 1:2; ฮบ. 6:18)

ขด้อ 7: “แลตุ้วเปโตรจอับมนอขวาของเขาพยตงขขขึ้น และในทอันใดนอัขึ้นเทตุ้าและขตุ้อเทตุ้าของเขากพ็มมีกทาลอัง”
เนมมื่องจากพระเจตุ้าทรงกระทนาการอรัศจรรยร์ในทบีมื่นบีนี้ ททาไมเปโตรถศึงตด้องจรับมมอชายผสด้นบีนี้เลสู่า? มอันไมท่ใชท่เรนที่อง

จทาเปป็น พระเจด้าจะทรงทนาใหด้เขาลสุกขศึนี้นโดยทบีมื่เปโตรไมสู่ตด้องแตะตรัวเขาเลยกก็ไดด้ แตสู่ผมเชมมื่อวสู่าองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าคง
อยากใหด้เราเหก็นในทบีมื่นบีนี้วสู่าโดยการยมมื่นมมอออกชสู่วยเหลมอคนไมสู่เชมมื่อทรันี้งหลาย เราสามารถพลิสสจนร์ใหด้พวกเขาเหก็นไดด้วสู่า
เรามบีความสนใจในตรัวพวกเขา แนสู่นอนวสู่าเราไมสู่สามารถแยกตอัวออกจากผสด้คนทบีมื่ยรังไมสู่ไดด้รรับความรอดไดด้หากเรา
หวรังวสู่าจะชนะพวกเขามาเพมมื่อพระครลิสตร์ แตสู่เราสามารถปฏลิเสธทบีมื่จะมบีสสู่วนรสู่วมกรับนลิสรัยบาปทรันี้งหลายแหสู่งชบีวลิตของ
พวกเขาไดด้ เราควรชสู่วยเหลมอพวกเขาและแสดงความสนใจในพวกเขาเทสู่าทบีมื่เราจะทนาไดด้โดยทบีมื่ไมสู่ออมชอมกรับ
บาปและความอธรรมตสู่างๆของพวกเขา

สรัมผรัสแหสู่งมมอของเปโตรใหด้ความมรัมื่นใจขอทานพลิการผสด้นบีนี้วสู่าอรัครทสตทสู่านนบีนี้มบีความสนใจสสู่วนตรัวในเขาและ
ทนาใหด้เขาใชด้ความพยายามทบีมื่จะยมนบนเทด้าของตน ไมสู่มบีฤทธอิธิ์เดชในสรัมผรัสของเปโตร ไมสู่มบีฤทธลิธิ์เดชในสรัมผรัสของ
มนตษยต์เดอินดอินคนใด แตสู่โดยการยมมื่นมมอของเราออก เรากก็แสดงใหด้คนบาปคนนรันี้นเหก็นวสู่าเราสนใจในตรัวเขา วสู่าเรา
อยากยมมื่นมมอออกชสู่วยเหลมอหากเขาตด้องการ

พระเยซทูทรงจอับมนอบตตรสาวของไยรอัสเมมมื่อพระองคร์ทรงทนาใหด้เธอกลรับมบีชบีวลิตอบีก (มธ. 9:25) พระองคร์ทรง
จรับมมอชายตาบอดคนนรันี้นและนนาเขาออกไปนอกเมมองเบธไซดากสู่อนทบีมื่พระองคร์ทรงรรักษาอาการตาบอดของเขา 
(มก. 8:23) หลรังจากทบีมื่พระองคร์ทรงขรับวลิญญาณชรัมื่วออกจากเดก็กหนสุสู่มคนหนศึมื่ง เขากก็เปป็น “เหมมอนคนตาย” พระ
เยซสทรงจรับมมอเขา “และพยสุงเขาขศึนี้น” (มก. 9:27)

เปโตร “จรับมมอขวาของเขาพยสุงขศึนี้น และในททนใดนททั้นเทตุ้าและขตุ้อเทตุ้าของเขากพ็มมีกทาลอัง”-ไมสู่ใชสู่ทบีละเลก็กละ
นด้อย ไมสู่ใชสู่วรันนบีนี้นลิดหนสู่อยและพรสุสู่งนบีนี้อบีกนลิดหนสู่อย แตสู่ในททนใดนททั้นชายผทูตุ้นมีขึ้ถทูกททาใหตุ้หายเปป็นปกตอิ ผมเชมมื่อในการ
รรักษาใหด้หายแบบพระเจด้าเชง่นนมีขึ้ ผมเชมมื่อวสู่าเมมมื่อพระเจด้าทรงทนาการอรัศจรรยร์ทบีมื่เปป็นการรรักษาโรค พระองคร์กก็ทรง
รรักษาใหด้หายในทรันทบีและอยสู่างสมบสรณร์แบบ-ไมสู่ใชสู่ทบีละขรันี้น ไมสู่ใชสู่แคสู่บางสสู่วน แมด้กระทรัมื่งในสมอัยปฟัจจตบอันนมีขึ้พระองคร์
กก็ทรงรรักษาใหด้หาย ทนาไมพระองคร์ไมสู่ทรงรรักษาใหด้หายในทสุกกรณบี ผมไมสู่ทราบ: แตสู่ผมรทูตุ้วสู่าพระองคร์ทรงสามารถ
เสมอ พระเจด้าทรงสรัพพรัญญสและทรงฤทธานสุภาพทรันี้งสลินี้น และเพราะผมเปป็นสลิมื่งทรงสรด้างทบีมื่มบีขบีดจนากรัด ผมจศึงไมสู่
สามารถหยรัมื่งถศึงทางทรันี้งหลายของพระองคร์ไดด้ ตรัวผมเองเคยอธลิษฐานขอการรรักษาโรค และพระเจด้าทรงรรักษาใหด้
หาย-หรมอพระองคร์ไมง่ทรงรอักษาใหตุ้หาย-ตามทบีมื่พระองคร์ทรงเหก็นสมควร แตสู่ไมสู่วสู่าพระองคร์ทรงตอบคนาอธลิษฐาน



อยง่างไรกพ็ตาม ผมกก็รสด้วสู่าโรม 8:28 เปป็นขด้อทบีมื่ผมอด้างสลิทธลิธิ์ไดด้: “เรารสด้วสู่าทสุกสลิมื่งทนางานรสู่วมกรันเพมมื่อใหด้เกลิดผลดบีแกสู่คนทรันี้ง
หลายทบีมื่รรักพระเจด้า คมอแกสู่คนทรันี้งหลายทบีมื่ไดด้รรับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์”

ตามถด้อยคนาของพระเยซส ความเจก็บปฝ่วยของลาซารอัสเกลิดขศึนี้น “เพมมื่อเชลิดชสพระเกบียรตลิของพระเจด้า เพมมื่อ
พระบสุตรของพระเจด้าจะไดด้รรับเกบียรตลิเพราะโรคนรันี้น” (ยอหร์น 11:4) ถด้าลาซารรัสเจก็บปฝ่วยไดด้เพมมื่อถวายเกบียรตลิแดสู่
พระเจด้า ผทูตุ้เชนที่อทตกคนกก็เจก็บปฝ่วยไดด้เพมมื่อถวายเกบียรตลิแดสู่พระเจด้า-และหลายครรันี้งพระเจด้าทรงไดด้รรับเกบียรตลิจากความ
เจก็บปฝ่วยของเหลสู่าวลิสสุทธลิชนของพระองคร์มากกวสู่าทบีมื่พระองคร์ทรงไดด้รรับเมมมื่อพวกเขาสสุขสบายดบี! เราควรระลศึกอยสสู่
เสมอทบีมื่จะอธลิษฐานวสู่า “ขอใหตุ้เปป็นไปตามพระทอัยของพระองคต์เถอิด”

เหมมอนกรับทบีมื่พระเจด้าไมสู่ทรงรอักษาใหตุ้หายแบบทบีละเลก็กละนด้อย พระองคร์กก็ไมสู่ชง่วยใหตุ้รอดแบบทบีละเลก็กละ
นด้อยเชสู่นกรัน เราไดด้รรับความรอดในทรันทบี อยสู่างครบบรลิบสรณร์ ทรันทบีทบีมื่เราใชด้ความเชมมื่อในพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้ว
ของพระเยซส-การสลินี้นพระชนมร์ การถสกฝฝัง การฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ และการเสดก็จขศึนี้นของพระองคร์ และเมมมื่อเราบรังเกลิด
ใหมสู่เรากก็ไดด้รรับการไถสู่แลด้ว เราเตอิบโตในพระคตณหลรังจากทบีมื่เราไดด้บรังเกลิดเขด้าในครอบครรัวของพระเจด้า (1 ปต. 2:2)
แตสู่เราไมสู่กลายเปป็นผสด้ทบีมื่ถทูกไถง่อยง่างครบถตุ้วนมากขขขึ้น หากคสุณไดด้รรับความรอดมานานสบีมื่สลิบปปีแลด้วหรมอมากกวสู่านรันี้น 
คสุณกก็ไมสู่ไดด้รอดอยสู่างครบถด้วนตอนนบีนี้มากกวสู่าชรัมื่วโมงแรกนรันี้นทบีมื่คสุณไดด้เชมมื่อ เมมมื่อเราบรังเกลิดใหมสู่เขด้าในครอบครรัวของ
พระเจด้า เรากก็บรังเกลิดอยง่างครบถตุ้วน เปป็นผสด้ถสกสรด้างใหมสู่ในพระครลิสตร์และเปป็นผสด้ถมอครองสภาพของพระเจด้า (2 คร.
5:17; 2 ปต. 1:4) แตสู่เราเตลิบโตในพระคสุณเมมมื่อเรารรับประทานนนี้นานม ขนมปฝัง และอาหารแขก็งแหสู่งพระวจนะของ
พระเจด้า 

พระนามของพระเยซซูเปป็นตรัวแทนของสลิทธลิอนานาจและฤทธลิธิ์เดช มรันเปป็นตรัวแทนของทสุกสลิมื่งทบีมื่พระองคร์
ทรงทนาสนาเรก็จแลด้วบนกางเขนนรันี้น และของทตกสอิที่งทมีที่พระองคต์ทรงเปป็นเพนที่อเราตสู่อพระพรักตรร์พระเจด้าวรันนบีนี้ ความรอด
เปป็นมาโดยพระนามของพระเยซส ผง่านทางพระนามของพระเยซส และโดยและผง่านทางพระนามประเสรอิฐของ
พระองคต์เทท่านททั้น (กรสุณาศศึกษากลิจการ 3:16; 4:10; 1 โครลินธร์ 6:11 และ 1 ยอหร์น 3:23) เมมมื่อเรามาหาพระเจด้า
โดยความเชมมื่อในพระนามของพระเยซสครลิสตร์ เรากก็อด้างสลิทธลิธิ์ทสุกสลิมื่งทบีมื่พระนามนรันี้นเปป็นตรัวแทน-คสุณคสู่าแหสู่งการไถสู่
ของพระโลหลิตทบีมื่พระองคร์ทรงหลรัมื่งบนกลโกธา ชบีวลิตทบีมื่เปป็นขศึนี้นแลด้วของพระองคร์ และพระคสุณทรันี้งหมดแหสู่งความ
รอด เมมมื่อเรามาหาพระเจด้าในพระนามของพระเยซส โดยอด้างวสู่าพระองคร์ทรงเปป็นพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของเรา เรากก็
ถมอวสู่าพระเจด้าทรงไดด้รรับเกบียรตลิในพรันธสรัญญาของพระองคร์-ความสรัตยร์ซมมื่อของพระองคร์และความสสุจรลิตแหสู่งพระ
วจนะทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ของพระองคร์ และพระองคร์ทรงสรัญญาวสู่าทสุกคนทบีมื่ตด้อนรรับพระเยซสจะไดด้รรับความรอด

“แตง่สง่วนบรรดาผทูตุ้ทมีที่ตตุ้อนรอับพระองคต์ พระองคร์ทรงประทานอนานาจใหด้เปป็นบสุตรของพระเจด้า คมอคนทรันี้ง
หลายทบีมื่เชมมื่อในพระนามของพระองคร์ ซศึมื่งมลิไดด้เกลิดจากเลมอด หรมอความประสงคร์ของเนมนี้อหนรัง หรมอความประสงคร์
ของมนสุษยร์ แตสู่เกลิดจากพระเจด้า” (ยอหร์น 1:12,13)

ขด้อ 8: “เขาจขงกระโดดขขขึ้นยนนและเดอินเขตุ้าไปในพระวอิหารดตุ้วยกอันกอับเปโตรและยอหต์น เดอินเตตุ้นโลด
สรรเสรอิญพระเจตุ้าไป”

ชายผสด้นบีนี้ซศึมื่งมบีอายสุเกลินสบีมื่สลิบปปีแลด้วและไมสู่เคยเดลินมากสู่อนเลย ในความเชมมื่อฟฝังตสู่อคนาบรัญชาของเปโตรและใน
การตอบสนองตสู่อมมอทบีมื่ยมมื่นออกของอรัครทสตผสด้นรันี้น กระโดดขขขึ้นยนนและเดอิน! มบีฤทธลิธิ์อนานาจใหมสู่ภายในตรัวเขา-และ



เมมมื่อพระเจด้าทรงชง่วยคนบาปคนหนขที่งใหตุ้รอด พระองคร์กก็ใสสู่ฤทธลิธิ์เดชแหสู่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไวด้ภายในใจของผสด้นรันี้น
ทรันทบี และตรันี้งแตสู่วลินาทบีนรันี้นเปป็นตด้นมา พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กก็ทรงสถอิตอยทูง่ภายใน ทรงนทาพา ทรงใหตุ้ความมอัที่นใจ 
และประทอับตราบสุตรคนนรันี้นของพระเจด้า (รม. 8:9,14,16; อฟ. 4:30) อรันบสู่งบอกวสู่าเขาเปป็นทรอัพยต์สอินของ
พระเจตุ้าและไมสู่ไดด้ตกเปป็นของพญามารอบีกตสู่อไปแลด้ว และฤทธลิธิ์อนานาจใหมสู่ภายในผสด้เชมมื่อคนนรันี้นจะนนาเขาเขด้าสสสู่วลิถบี
เหลสู่านรันี้นแหสู่งการดนาเนลินชบีวลิตอรันถสกตด้อง เขด้าสสสู่วลิถบีเหลสู่านรันี้นแหสู่งความใหมสู่ของชบีวลิต

จงสรังเกตสถานทบีมื่แหสู่งแรกทบีมื่ชายงสู่อยผสด้นบีนี้ไปหลรังจากเขาถสกรรักษาใหด้หาย: เขา “เขตุ้าไปในพระวริหารดตุ้วย
กอันกอับเปโตรและยอหต์น” ผสด้เชมมื่อทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วอยสู่างแทด้จรลิงจะเขด้ารสู่วมในพระนลิเวศของพระเจด้า เขาไมสู่จนาเปป็น
ตด้องถสกโนตุ้มนตุ้าวใหด้เขด้ารสู่วมกรับครลิสตจรักรทด้องถลิมื่น (คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ตด้องถสกอด้อนวอนและถสกฝฟนใจใหด้เขด้ารสู่วมกรับครลิสต
จรักรกก็ไมสู่เคยไดด้บรังเกลิดใหมสู่เลย) ความคลิดแรกของเขาจะเปป็นการรสู่วมเปป็นหนศึมื่งเดบียวกรับผสด้คนของพระเจด้าเพมมื่อ
นมรัสการและสรรเสรลิญพระเจด้าเพราะความรอด เหมมอนกรับทบีมื่ชายผทูตุ้นมีขึ้สรรเสรลิญพระเจด้า

ชายผสด้นบีนี้ในการศศึกษาคด้นควด้าของเราเปป็นคนพลิการฝฝ่ายรสู่างกาย-เขาเปป็นคนงสู่อย ยมนและเดลินไมสู่ไดด้ แตสู่การ
อรัศจรรยร์หนศึมื่งไดด้เกลิดขศึนี้น โดยปลดปลสู่อยเขาใหด้เปป็นไทจากความทสุกขร์เวทนาของเขา ชสู่วยใหด้เขาสามารถยมนและวลิมื่ง
และกระโดดดด้วยความชมมื่นบานไดด้ คนไมง่เชนที่อทอัขึ้งหลายเปป็นคนพลิการฝฝ่ายวอิญญาณ เปป็นงสู่อยและไดด้รรับแผลเปป็นจาก
บาป ถสกซาตานบรังตาไวด้ และเมมมื่อพวกเขาไดตุ้รอับความรอด โดยถสกปลดปลสู่อยจากอนานาจของพญามาร พวกเขากก็
ประสบกรับการอทศจรรยตทอีชื่ยริชื่งใหญท่ทอีชื่สนุดและสามารถยมนขศึนี้นในการ “เตก็มถศึงขนาดความไพบสลยร์ของพระครลิสตร์”
(อฟ. 4:13) (กรสุณาศศึกษากาลาเทบีย 5:1; ฟปีลลิปปปี 1:27; 4:1; และ 1 เธสะโลนลิกา 3:8 ในการเชมมื่อมโยงกรับเรมมื่องนบีนี้)

ชายผสด้นบีนี้ทบีมื่ไมง่เคยเดลินเลยบรัดนบีนี้กนาลรังเดลิน วลิมื่งและกระโดด-เปป็นขด้อพลิสสจนร์อรันแนสู่ชรัดวสู่าการอรัศจรรยร์ทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่
ไดด้ถสกกระทนาในชบีวลิตของเขาแลด้ว ผสด้คนทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วพลิสสจนร์การอรัศจรรยร์แหสู่งการบอังเกอิดใหมง่โดยการดนาเนลินกรับ
พระเยซส ขณะทบีมื่กง่อนพวกเขาไดตุ้รอับความรอดพวกเขาเคยเดลินในทางของโลก ในบาป และในฐานะเปป็นผสด้ทบีมื่ถสก
สรด้างใหมสู่แลด้วในพระครลิสตร์ เรามบีการดนาเนลินชบีวลิตแบบใหมสู่แลด้ว:

“เหตสุฉะนรันี้นเราจศึงถสกฝฝังไวด้กรับพระองคร์แลด้วโดยการรรับบรัพตลิศมาเขด้าสสู่วนในความตายนรันี้น เหมมอนกรับทบีมื่
พระครลิสตร์ไดด้ทรงถสกชสุบใหด้เปป็นขศึนี้นมาจากความตาย โดยเดชพระรรัศมบีของพระบลิดาอยสู่างไร เรากก็จะไดด้ดนาเนลินตาม
ชบีวลิตใหมสู่ดด้วยอยสู่างนรันี้น” (รม. 6:4) 

ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายเดลินตามพระวลิญญาณ ไมสู่ใชสู่ตามโลก: “เหตสุฉะนรันี้นบรัดนบีนี้การปรรับโทษจศึงไมสู่มบีแกสู่คนทรันี้ง
หลายทบีมื่อยสสู่ในพระเยซสครลิสตร์ ผสด้ไมสู่ดนาเนลินตามฝฝ่ายเนมนี้อหนรัง แตง่ตามฝฝ่ายพระวอิญญาณ” (รม. 8:1)

ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายเดลินโดยความเชมมื่อ: “เหตสุฉะนรันี้นเรามรัมื่นใจอยสสู่เสมอรสด้อยสสู่แลด้ววสู่า ขณะทบีมื่เราอยสสู่ในรสู่างกายนบีนี้ 
เราอยทูง่ปราศจากองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า (เพราะเราดทาเนอินโดยความเชชชื่อ มอิใชง่ตามทมีที่ตามองเหก็น)” (2 คร. 5:6,7)

ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายพอิสทูจนต์การบรังเกลิดใหมสู่โดยการงานทบีมื่ดบีทรันี้งหลาย: “เพราะวสู่าเราเปป็นฝปีพระหรัตถร์ของ
พระองคร์ ทบีมื่ทรงสรด้างขศึนี้นในพระเยซสครลิสตร์ เพมมื่อใหด้ประกอบการดมีซศึมื่งพระเจด้าไดด้ทรงดนารลิไวด้ลสู่วงหนด้าเพมมื่อใหด้เรา
ดนาเนลินตามนรันี้น” (อฟ. 2:10) “เพราะกายทบีมื่ปราศจากจลิตวลิญญาณนรันี้น ตายแลด้วฉรันใด ความเชนที่อทมีที่ปราศจากการก
ระททากพ็ตายแลตุ้วฉอันนอัขึ้นเชง่นเดมียวกอัน” (ยากอบ 2:26)



ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายเปป็นบสุตรของพระเจด้าและควรดนาเนลินอยสู่างสมควรกรับการทรงเรบียกนรันี้น: เปาโลกลสู่าววสู่า 
“เหตสุฉะนรันี้นขด้าพเจด้าผสด้ถสกจองจนาเพราะเหก็นแกสู่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้า ขอวลิงวอนทสู่านใหด้ดนาเนลินชบีวลิตสมกรับทบีมื่ทสู่านทรันี้ง
หลายถสกเรบียกแลด้วนรันี้น” (อฟ. 4:1)

ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายควรดนาเนลินชบีวลิตอยสู่างสมควรตสู่อองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า: “เพมมื่อทสู่านจะไดด้ดนาเนลินชบีวลิตอยสู่าง
สมควรตสู่อองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า ตามบรรดาความชอบ ใหด้เกลิดผลในการดบีทสุกอยสู่าง และจนาเรลิญขศึนี้นในความรสด้ถศึง
พระเจด้า” (คส. 1:10)

ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายควรดนาเนลินชบีวลิตอยสู่างซมมื่อตรง: “เราจงดนาเนลินชบีวลิตใหด้เหมาะสมกรับเวลากลางวรัน มลิใชสู่เลบีนี้ยง
เสพสสุราเมามาย มลิใชสู่หยาบโลนลามก มลิใชสู่วลิวาทรลิษยากรัน” (รม. 13:13) “เพมมื่อทสู่านจะไดด้ดนาเนลินชบีวลิตตามอยสู่างทบีมื่
สมควรตสู่อหนด้าคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่อยสสู่ภายนอก และเพมมื่อทสู่านจะไมสู่ขาดสลิมื่งใดเลย” (1 ธส. 4:12)

ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายควรดนาเนลินในความสวสู่างนรันี้น เหมนอนเปป็นลทูกของความสวสู่าง: “เพราะวสู่าเมมมื่อกสู่อนทสู่านเปป็น
ความมมด แตสู่บรัดนบีนี้ทสู่านเปป็นความสวสู่างแลด้วในองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า จงดนาเนลินชบีวลิตอยสู่างลสกของความสวสู่าง” (อฟ. 
5:8) “แตสู่ถด้าเราดนาเนลินอยสสู่ในความสวสู่าง เหมนอนอยง่างพระองคตทรงสถอิตในความสวง่าง เรากก็รสู่วมสามรัคคบีธรรมซศึมื่ง
กรันและกรัน และพระโลหลิตของพระเยซสครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ กก็ชนาระเราทรันี้งหลายใหด้ปราศจากบาปทรันี้งสลินี้น”
(1 ยอหร์น 1:7)

ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายควรดนาเนลินในความจรลิง: ยอหร์นผสด้เปป็นทบีมื่รรักกลสู่าววสู่า “ไมสู่มบีสลิมื่งใดทบีมื่จะทนาใหด้ขด้าพเจด้ายลินดบียลิมื่ง
กวสู่านบีนี้ คมอทบีมื่ไดด้ยลินวสู่า บสุตรทรันี้งหลายของขด้าพเจด้าดนาเนลินตามความจรลิง” (3 ยอหร์น 4) 

ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายควรดนาเนลินในสตลิปฝัญญาเพราะวสู่า “...ทรงตรันี้ง (พระครลิสตร์) ใหด้เปป็นปฝัญญา ความชอบธรรม
การแยกตรันี้งไวด้ และการไถสู่โทษ สนาหรรับเราทรันี้งหลาย” (1 คร. 1:30) “จงดนาเนลินชบีวลิตกรับคนภายนอกดด้วยใชด้สตลิ
ปฝัญญา จงฉวยโอกาส” (คส. 4:5)

กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายเปป็นบสุตรของพระเจด้า มบีสภาพของพระเจด้าสถลิตอยสสู่ภายในและพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงนนาพา ดรังนรันี้นผทูตุ้เชนที่อทอัขึ้งหลายจขงควรดทาเนอินเหมนอนอยง่างทมีที่พระเยซซูทรงดทาเนอิน: “ผสด้ใดกลสู่าววสู่า
ตนอยสสู่ในพระองคร์ ผสด้นรันี้นกก็ควรดนาเนลินตามทางทมีที่พระองคตทรงดทาเนอินนอัขึ้นดตุ้วย” (1 ยอหร์น 2:6)

ชายผสด้นบีนี้ทบีมื่ไดด้รรับการรรักษาใหด้หายจากความเปป็นงสู่อยของเขาแลด้ว “เขด้าไปในพระวลิหารดตุ้วยกอันกอับเปโตร
และยอหต์น” เขาเดลินกรับพวกอรัครทสตทรันทบี ผสด้เชมมื่อใหมสู่ทรันี้งหลายควรเขด้ารสู่วมกรับผสด้เชมมื่อคนอมมื่นๆทรันทบี พวกเขาควร
หาความเปป็นเพมมื่อนและการรสู่วมสามรัคคบีธรรมกรับผสด้คนของพระเจด้า คนใดทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วอยสู่างแทด้จรลิงไมง่
สามารถพบการรง่วมสามอัคคมีธรรมกรับคนกลสุสู่มอมมื่นไดด้ ครลิสเตบียนทรันี้งหลายไมสู่สามารถพบการรสู่วมสามรัคคบีธรรมในโลก
ไดด้เพราะวสู่าโลกไมสู่มบีสลิมื่งใดทบีมื่นสู่าสนใจสนาหรรับพวกเขาเลย-และพวกเขาไมสู่สามารถเสมีที่ยงทบีมื่จะเดลินกรับโลกไดด้ พระ
วจนะของพระเจด้ากลสู่าวเรมมื่องนบีนี้อยสู่างชรัดเจนมากๆ:

“อยง่ารอักโลกหรมอสลิมื่งของในโลก ถด้าผสด้ใดรรักโลก ความรรักตสู่อพระบลิดาไมสู่ไดด้อยสสู่ในผสด้นรันี้น เพราะวสู่าสารพรัดซศึมื่ง
มบีอยสสู่ในโลก คมอตรัณหาของเนมนี้อหนรัง และตรัณหาของตา และความเยสู่อหยลิมื่งในชบีวลิตไมสู่ไดด้เกลิดจากพระบลิดา แตสู่เกลิด
จากโลก และโลกกรับสลิมื่งยรัมื่วยวนของโลกกนาลรังผสู่านพด้นไป แตสู่ผสด้ทบีมื่ประพฤตลิตามพระทรัยของพระเจด้ากก็ดนารงอยสสู่เปป็น
นลิตยร์” (1 ยอหร์น 2:15-17)



1 โครลินธร์ 15:33 ประกาศวสู่า “อยสู่าหลงเลย การคบกอับคนชอัที่วยง่อมททาใหตุ้นอิสอัยทมีที่ดมีเสมียไป”-และนบีมื่เปป็น
ความจรลิงอยสู่างแนสู่นอน

ครลิสเตบียนทรันี้งหลายไดด้รรับคนาบรัญชาเพลิมื่มเตลิมใหด้แยกตอัวออกจากโลก เทสู่าทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับการรสู่วมสามรัคคบี
ธรรม:

“องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าตรรัสวสู่า ‘เหตสุฉะนรันี้นเจตุ้าจงออกจากหมทูง่พวกเขาเหลง่านอัขึ้น และจงแยกตอัวออกจากเขา
ทอัขึ้งหลาย อยสู่าแตะตด้องสลิมื่งซศึมื่งไมสู่สะอาด แลด้วเราจศึงจะรรับพวกเจด้าทรันี้งหลาย” (2 คร. 6:17)

ผสด้เชมมื่อจะกด้าวเดลินไปยรังพระนลิเวศของพระเจด้าและชมมื่นชมยลินดบีกรับผสด้คนของพระเจด้าในการรสู่วมสามรัคคบี
ธรรมและการนมรัสการ เขาจะกลสู่าวกรับดาวลิดวสู่า “ขด้าพเจด้ายลินดบี เมมมื่อเขากลสู่าวแกสู่ขด้าพเจด้าวสู่า “ใหด้เราเขด้าไปยรังพระ
นลิเวศพระเยโฮวาหร์เถลิด”” (เพลงสดสุดบี 122:1)

จงสรังเกตวสู่าชายผสด้นบีนี้ในขด้อพระคนาของเราไมสู่เพบียงเขตุ้าไปในพระนลิเวศของพระเจด้ากรับเปโตรและยอหร์น
เทสู่านรันี้น เขายรังสรรเสรอิญพระเจตุ้าดด้วย ผมไมสู่เชมมื่อในความโงสู่เขลาในพระนลิเวศของพระเจด้า-การ “จนาอวด” แบบ
เครสู่งศาสนา แตสู่การสรรเสรอิญคมอหนด้าทบีมื่อรันสสงสสู่งทบีมื่สสุดของจลิตวลิญญาณทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้ว หนรังสมอเพลงสดสุดบีเตพ็มไป
ดตุ้วยคนาสรรเสรลิญทรันี้งหลาย

เมมมื่อพระเยซสเสดก็จเขด้ากรสุงเยรสซาเลก็มอยสู่างผสด้มบีชรัยชนะ ฝสงชนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ตด้อนรรับพระองคร์กก็ชมมื่นชมยลินดบีและ
สรรเสรลิญพระเจด้า โดยโหสู่รด้องวสู่าโฮซรันนา พวกฟารลิสบีสรัมื่งพระเยซสใหด้ตทาหนอิพวกสาวกและหยสุดการโหสู่รด้องสรรเสรลิญ
ของพวกเขา แตสู่พระเยซสทรงตอบกลรับไปวสู่า “พระองคร์ตรรัสตอบเขาวสู่า “เราบอกทสู่านทรันี้งหลายวสู่า ถศึงคนเหลสู่านบีนี้
จะนลิมื่งเสบีย ศอิลาทอัขึ้งหลายกก็ยรังจะสสู่งเสบียงรด้องทรันทบี” (ลสกา 19:40)

พระเจตุ้าจะทรงรทบคกาสรรเสรริญ-และผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายควรสรรเสรลิญพระองคร์: “เหตสุฉะนรันี้น ใหด้เราถวายคนา
สรรเสรลิญเปป็นเครมมื่องบสชาแดสู่พระเจด้าตลอดไปโดยทางพระองคร์นรันี้น คมอผลแหสู่งรลิมฝปีปากทบีมื่ขอบพระคสุณพระนาม
ของพระองคร์” (ฮบ. 13:15)

“โอ ขด้าแตสู่ทสู่านผสด้ชอบธรรม จงเปรมปรบีดลิธิ์ในพระเยโฮวาหร์ การสรรเสรลิญนรันี้นควรแกสู่คนเทบีมื่ยงธรรม”
(สดด. 33:1)

“ขด้าพเจด้าจะสรรเสรลิญพระเยโฮวาหร์ตลอดไป คนาสรรเสรลิญพระองคร์อยสสู่ทบีมื่ปากขด้าพเจด้าเรมมื่อยไป” (สดด. 
34:1)

“จงเขด้าประตสของพระองคร์ดด้วยการโมทนา และเขด้าบรลิเวณพระนลิเวศของพระองคร์ดด้วยการสรรเสรลิญ จง
ถวายโมทนาขอบพระคสุณพระองคร์ จงถวายสาธสุการแดสู่พระนามของพระองคร์” (สดด. 100:4)

“และมบีเสบียงออกมาจากพระทบีมื่นรัมื่งวสู่า “‘ทง่านทอัขึ้งหลายทมีที่เปป็นผทูตุ้รอับใชตุ้ของพระองคต์ และผทูตุ้ทมีที่ยทาเกรง
พระองคต์ ทอัขึ้งผทูตุ้นตุ้อยและผทูตุ้ใหญง่ จงสรรเสรอิญพระเจตุ้าของเรา’” แลด้วขด้าพเจด้าไดด้ยรินเสอียงดนุจเสอียงฝซูงชนเปป็นอทน
มาก ดนุจเสอียงนทั้กามากหลาย และดนุจเสอียงฟฟ้ารด้องสนทชื่นวท่า “อาเลลซูยา เพราะวท่าองคตพระผซูด้เปป็นเจด้า พระเจด้า 
ผซูด้ทรงฤทธานนุภาพสซูงสนุด ทรงครอบครองอยซูท่” (วว. 19:5,6)

ทสู่านทบีมื่รรัก เชนที่อผมเถลิดเมมมื่อผมกลสู่าววสู่าเราอยสสู่ในโลกทบีมื่เงบียบทบีมื่สสุดเทสู่าทบีมื่เราจะเคยอยทูง่ บนแผสู่นดลินโลกนบีนี้! 
สวรรคตคนอสถานทมีที่แหง่งการชนที่นชมยอินดมี และนรกคนอสถานทมีที่แหง่งการรตุ้องไหตุ้ การครที่ทาครวญ และการขบเขมีขึ้ยวเคมีขึ้ยว



ฟฟัน หากคสุณยรังไมสู่ไดด้บรังเกลิดใหมสู่ จงมอบถวายใจของคสุณแดสู่พระเยซสเดบีดี๋ยวนบีนี้ จงใหด้ความเชมมื่อของคสุณอยสสู่ในพระ
โลหลิตทบีมื่ไหลออกและพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นของพระองคร์ และจงเตรบียมตรัวสนาหรรับสถานทบีมื่ทบีมื่เราจะสรรเสรลิญ
พระเจด้าอยสู่างสมบสรณร์แบบไปตลอดชรัมื่วนลิรรันดรร์กาล!

ขด้อ 9: “คนทอัขึ้งปวงเหพ็นเขาเดอินและสรรเสรอิญพระเจตุ้า”
ความเปลบีมื่ยนแปลงในตรัวชายผสด้นบีนี้ปรากฏชรัดเจนเหลมอเกลินจนทตกคนสรังเกตมรัน-และนบีมื่เปป็นจรลิงเชสู่นกรันในแงสู่

มสุมฝฝ่ายวลิญญาณ เมมมื่อคนบาปคนใดกลายเปป็นผทูตุ้เชนที่อ ทสุกคนทบีมื่ไดด้รสด้จรักคนๆนรันี้นกก็จะตระหนรักทรันทบีถศึงการ
เปลบีมื่ยนแปลงอยสู่างสลินี้นเชลิงในตรัวเขา เขาหรันมาหาพระเจด้าจากบาปและซาตาน เขาหรันมาสสสู่ความชอบธรรมจาก
ความไมสู่ชอบธรรม เขาเปป็นผสด้ถสกสรด้างใหมสู่แลด้วในพระครลิสตร์ ดรังนรันี้นสอิที่งสารพทดจขงกลายเปป็นสอิที่งใหมง่ สอิที่งเกท่าๆกพ็ลง่วง
ไป คนทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วอยสู่างแทด้จรลิงไมสู่จนาเปป็นตด้องแบกปฟ้ายโฆษณาการกลรับใจเชมมื่อของเขา เพราะวสู่าภาษาทบีมื่เขา
ใชด้ เพลงทบีมื่เขารด้อง สถานทบีมื่ๆเขาไป และเพมมื่อนฝสงทบีมื่เขาคบหา-การเปลบีมื่ยนแปลงทรันี้งหมดของเขาในนลิสรัยตสู่างๆของ
ชบีวลิต-ทรันี้งหมดนบีนี้จะเปป็นโฆษณาทบีมื่เขาตด้องการ! มรันเปป็นไปไมสู่ไดด้ทบีมื่จะปปิดซสู่อนพระครลิสตร์ไวด้ตสู่อไปเมมมื่อเรามารสด้จรัก
พระองคร์ในฐานะพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดสสู่วนตรัวแลด้ว

ขด้อ 10: “จขงรทูตุ้วง่าเปป็นคนนอัขึ้นซขที่งนอัที่งขอทานอยทูง่ทมีที่ประตทูงามแหง่งพระวอิหาร เขาจขงพากอันมมีความประหลาด
และออัศจรรยต์ใจอยง่างยอิที่งในเหตตการณต์ทมีที่เกอิดแกง่คนนอัขึ้น”

“จขงรซูด้วง่าเปป็นคนนอัขึ้น” ชายผสด้นบีนี้เปป็นทบีมื่รสด้จรักดบี ผสด้คนในชสุมชนนรันี้นคสุด้นเคยกรับการเหก็นเขาอยสสู่ทบีมื่เดลิมปปีแลด้วปปีเลสู่า
ขณะทบีมื่เขานรัมื่งขอทานอยสสู่รลิมประตสพระวลิหาร ไมสู่มบีขด้อสงสรัยในเรมมื่องนบีนี้เลย นบีมื่คมอชายคนนรันี้น---แตสู่มบีความเปลบีมื่ยนแปลง
ทบีมื่ชรัดเจนเกบีมื่ยวกรับเขา ใบหนด้าของเขาบรัดนบีนี้มบีรอยยลินี้ม เปลสู่งปลรัมื่งดด้วยความสสุขและความชมมื่นชมยลินดบี ขาของเขาไมสู่
บลิดเบบีนี้ยวและผลิดรสปอบีกตสู่อไปแลด้ว ขาทรันี้งสองนรันี้นเหยบียดตรงและมบีกนาลรัง และชายผสด้นบีนี้กนาลรังเดลินไปบนขาสองขด้างนรันี้น
โดยกระโดดโลดเตด้นดด้วยความยลินดบี พวกเขาไดด้ยลินเสบียงเดลิมนรันี้น-ทบีมื่ไมสู่ไดด้ขอทาน แตสู่เปลสู่งคนาสรรเสรลิญถวายแดสู่
พระเจด้า!

ใชสู่แลด้วครรับ นบีมื่คมอชายคนนรันี้นทบีมื่พวกเขารสด้จรัก (และไดด้รสด้จรักมานานหลายปปี) แตสู่เขาเปป็นชายคนหนศึมื่งทบีมื่ถสก
สรด้างใหมสู่แลด้ว และผสด้คนเหลสู่านรันี้นกก็เชมมื่อวสู่าการอรัศจรรยร์ทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่อยสู่างแทด้จรลิงไดด้ถสกกระทนา พวกเขาไดด้เหก็นผลลรัพธร์
ตสู่างๆของมรัน มบีหลรักฐานทบีมื่ไมสู่อาจโตด้แยด้งไดด้วสู่าชายผสด้นบีนี้ถสกรรักษาใหด้หายเปป็นปลลิดทลินี้งแลด้วจากความเปป็นงสู่อยของเขา 
แมด้แตสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไมสู่ไดด้สนใจในพระเยซสเลย ไมสู่สนใจในฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าหรมอในเรมมื่องตสู่างๆทางศาสนาเลย 
กก็เหก็นเขาเดลิน กระโดด และสรรเสรลิญพระเจด้า

ความตมมื่นเตด้นกก็จะถสกสรด้างขศึนี้นโดยครลิสตจรักรเชสู่นกรัน ซศึมื่งฤทธลิธิ์เดชของพระเยซสเจด้าถสกสนาแดงใหด้ประจรักษร์ใน
ครลิสตจรักรนรันี้น ซศึมื่งเปป็นทบีมื่ๆจลิตวลิญญาณหลายดวงถสกนนาเขด้ามาสสสู่คอกแกะและเขด้าสสสู่ความรสด้อรันแทด้จรลิงเกบีมื่ยวกรับความ
รอด ครลิสตจรักรทบีมื่เปป็นแบบนรันี้นยสู่อมกสู่อใหด้เกลิดความตมมื่นเตด้นและความสนใจทสู่ามกลางคนไมสู่เชมมื่อทรันี้งหลาย มรันจะถสก
เยบีมื่ยมเยบียนโดยคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ยลินรายงานขสู่าวเกบีมื่ยวกรับผสด้คนทบีมื่ไดด้รรับความรอดและการอรัศจรรยร์ตสู่างๆทบีมื่ถสกกระทนา
(โดยคนาวสู่า “การอรัศจรรยร์ตสู่างๆ” ผมหมายความวสู่าเมมมื่อคนขมีขึ้เมาคนหนขที่งกลายเปป็นคนทบีมื่มบีสตลิสรัมปชรัญญะอยสู่าง
สมมื่นาเสมอ เมมมื่อขมีขึ้ยาคนหนศึมื่งถสกรรักษาใหด้หายจากนลิสรัยทบีมื่ชอบพบีนี้ยา เมมมื่อนอักพนอันคนหนศึมื่งเลลิกเลสู่นพนรัน เมมมื่อหอัวขโมย
คนหนศึมื่งกลายเปป็นคนทบีมื่ซมมื่อตรงอยสู่างสมบสรณร์-และการเปลบีมื่ยนแปลงทรันี้งหมดเหลสู่านบีนี้เกลิดขศึนี้นเพราะขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่า



คนบาปทรันี้งหลายไดด้บรังเกลิดใหมสู่แลด้ว-นทชื่นแหละคชอการอทศจรรยต!) และครลิสตจรักรทบีมื่การฟฟฟื้นฟสแตกออก ทบีมื่จลิต
วลิญญาณหลายดวงไดด้รรับความรอดและหลายชบีวลิตถสกเปลบีมื่ยนแปลง กก็จะกลายเปป็นจสุดศสนยร์กลางแหสู่งความสนใจ ค
รลิสตจรักรทบีมื่เปป็นแบบนรันี้นไมสู่อาจถสกปปิดซสู่อนไวด้ไดด้ มรันเปป็นเหมมอน “นครหนศึมื่งซศึมื่งตรันี้งอยสสู่บนเนลินเขา”

ขด้อ 11: “เมนที่อคนงง่อยทมีที่หายนอัขึ้นยอังยขดเปโตรและยอหต์นอยทูง่ ฝทูงคนกพ็วอิที่งไปหาทง่านทมีที่เฉลมียงพระวอิหารซขที่ง
เรมียกวง่า เฉลมียงของซาโลมอน ดตุ้วยความออัศจรรยต์ใจยอิที่งนอัก”

ชายคนนรันี้นทบีมื่ไดด้รรับการรรักษาใหด้หายอยสู่างนสู่าอรัศจรรยร์เหลมอเกลินยศึดเปโตรและยอหร์นไวด้ โดยไมสู่ยอมถสก
แยกจากพวกเขา-และไมสู่นสู่าแปลกใจเลย! มรันเปป็นเรมมื่องปกตลิธรรมดาอยสู่างทบีมื่สสุดสนาหรรับคนๆหนศึมื่งทบีมื่จะรสด้สศึกอบอสุสู่นใน
หรัวใจตสู่อคนๆนรันี้นทบีมื่แสดงใหด้เขาเหก็นทางแหสู่งความรอด ผมรสด้วสู่าผมจะไมสู่มบีวรันหยสุดขอบพระคสุณพระเจด้าเลยสนาหรรับ
ชายคนนรันี้นทบีมื่ไดด้นนาผมมาถศึงองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า และผมจะไมสู่มบีวรันหยสุดขอบคสุณพระองคร์สนาหรรับคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้
อธลิษฐานเผมมื่อผมตอนทบีมื่ผมไมสู่ไดด้มบีความปรารถนาใดๆเลยทบีมื่จะกลายเปป็นครลิสเตบียนคนหนศึมื่ง เปโตรและยอหร์นถสก
พระเจด้าใชด้การเพมมื่อทนาใหด้เกลิดการอรัศจรรยร์นรันี้นในชบีวลิตของชายผสด้นบีนี้ และมรันเปป็นเรมมื่องทบีมื่เขด้าใจไดด้ทบีมื่วสู่าเขาไมสู่อยากไป
จากการไดด้อยสสู่ใกลด้ๆพวกเขาเลย 

ในไมสู่ชด้าฝสงชนเหลสู่านรันี้นกก็รวมตรัวกรันทบีมื่เฉลบียงของซาโลมอน-ผสด้คนทบีมื่ตนที่นเตตุ้น เตก็มไปดด้วยความอยากรสด้อยาก
เหก็น: “ฝทูงคนกพ็วอิที่งไปหาทง่าน... ดตุ้วยความออัศจรรยต์ใจยอิที่งนอัก” ผสด้คน “อรัศจรรยร์ใจ” เสมอเมมมื่อฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า
ถสกสนาแดงในการอรัศจรรยร์ตสู่างๆ แตสู่ถด้าเราเชมมื่อวสู่าพระเจด้าทรงฤทธานสุภาพทรันี้งสลินี้น ทรงสรัพพรัญญส และทรงอยสสู่ทสุกหน
ทสุกแหสู่ง-(และพระองคร์ทรงเปป็นเชสู่นนรันี้นจรลิงๆ)-ทนาไมเราถศึงควรอรัศจรรยร์ใจเพราะสลิมื่งทบีมื่พระองคร์ทรงกระททาไดตุ้เลสู่า? 
พระองคร์ “ผสด้ทรงฤทธลิธิ์สามารถกระทนาสารพรัดมากยลิมื่งกวสู่าทบีมื่เราจะทสลขอหรมอคลิด”(อฟ. 3:20) แตสู่คนไมสู่เชมมื่อทรันี้ง
หลายไมสู่ตระหนรักถศึงความจรลิงอรันยลิมื่งใหญสู่นบีนี้ พระเจด้าไดด้ทรงกระทนาการอรัศจรรยร์อรันทรงฤทธลิธิ์ตสู่างๆในสมรัยพรันธ
สรัญญาเดลิมและพวกศาสดาพยากรณร์กก็บรันทศึกการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้น แตสู่ความจรลิงอรันนสู่าเศรด้ากก็คมอวสู่าผสด้คนเหลสู่านบีนี้
ไมสู่รสด้เกบีมื่ยวกรับขด้อพระครัมภบีรร์ในแบบเดบียวกรันกรับทบีมื่สมาชลิกครลิสตจรักรสสู่วนใหญสู่วอันนมีขึ้ไมสู่รสด้เกบีมื่ยวกรับขด้อพระครัมภบีรร์ ถด้าการ
ฟฟฟื้นฟสอรันทรงฤทธลิธิ์แตกออกในครลิสตจรักรทรัมื่วไปวรันนบีนี้ สมาชลิกสสู่วนใหญสู่เหลสู่านรันี้นกก็คงอรัศจรรยร์ใจ พวกเขาคงจะไมสู่
เขด้าใจวสู่ากนาลรังเกลิดอะไรขศึนี้นอยสสู่

ผสด้คนมามสุงดสการอรัศจรรยร์นบีนี้ทบีมื่ไดด้ถสกกระทนาเพมมื่อทบีมื่จะเหก็นกรับตา และฝสงชนหมสสู่ใหญสู่นบีนี้ไดด้ใหด้โอกาสแสนวลิเศษ
สนาหรรับเปโตรและยอหร์นทบีมื่จะประกาศขสู่าวประเสรลิฐแหสู่งพระคสุณมหรัศจรรยร์ของพระเจด้า

“เฉลมียงพระวอิหารซขที่งเรมียกวง่า เฉลมียงของซาโลมอน” คมอทางเดลินทบีมื่มบีทบีมื่กนาบรัง-เราอาจเรบียกมรันวสู่าโถงทาง
เดลินแบบกวด้างกก็ไดด้-ทางฝฝัปี่งตะวรันออกของพระวลิหาร ในเฉลบียงนบีนี้ฝสงชนมารวมตรัวกรันเพมมื่อฟฝังนรักพสดหลายคน เพมมื่อ
จรัดการอภลิปรายตสู่างๆและพลิธบีการทางศาสนาตสู่างๆ ทบีมื่นบีมื่เองทบีมื่พวกผสด้นนาทางศาสนามารวมตรัวกรันซรักถามพระเยซส 
ดรังทบีมื่บรันทศึกไวด้ในยอหร์น 10:23-29

คคาเทศนาททที่สองของเปโตร
ขด้อ 12: “พอเปโตรแลเหพ็นกพ็กลง่าวแกง่คนเหลง่านอัขึ้นวง่า “ทง่านชนชาตอิออิสราเอลทอัขึ้งหลาย ไฉนทง่านพากอัน

ประหลาดใจดตุ้วยคนนมีขึ้ เขมตุ้นดทูเราททาไมเลง่า อยง่างกอับวง่าเราททาใหตุ้คนนมีขึ้เดอินไดตุ้โดยฤทธอิธิ์หรนอความบรอิสตทธอิธิ์ของเรา
เอง”



“พอเปโตรแลเหพ็นกพ็กลง่าวแกง่คนเหลง่านอัขึ้น” เปโตรเปป็นคนทบีมื่ฉรับไว และเมมมื่อเขาเหก็นผสด้คนมารวมตรัวกรันใน
เฉลบียงของซาโลมอน เขากก็ฉวยโอกาสนบีนี้ทรันทบีเพมมื่อเปปิดเผยแกสู่พวกเขาวสู่าพรันธสรัญญาทสุกประการทบีมื่พระเจด้าทรง
กระทนาไวด้กรับอรับราฮรัมและพวกบรรพบสุรสุษจะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงตามตรัวอรักษรอยสู่างครบถด้วน

คนากลสู่าวทบีมื่วสู่าเปโตร “ตอบ” (answered) บอกเปป็นนรัยวสู่าคนาถามหนศึมื่งถสกถาม แตสู่ในทบีมื่นบีนี้คนาวสู่าตอบถสกใชด้
ในแบบทบีมื่แตกตสู่างไปจากเดลิม ในพระครัมภบีรร์คนานบีนี้ถสกใชด้บสู่อย-ไมสู่ใชสู่เมมมื่อคนาถามหนศึมื่งถสกถาม แตสู่เมมมื่อมบีโอกาสทบีมื่จะออก
ความเหก็นมากกวสู่า หรมอเมมมื่อโอกาสหนศึมื่งถสกหยลิบยมมื่นใหด้เพมมื่อทบีมื่จะกลสู่าวอะไรบางอยสู่าง เปโตรเหก็นโอกาสเชสู่นนรันี้นและ
เขากลสู่าววสู่า “ทง่านชนชาตอิออิสราเอลทอัขึ้งหลาย ไฉนทง่านพากอันประหลาดใจดตุ้วยคนนมีขึ้”

ผสด้คนเหลสู่านรันี้นมองดสเปโตรและยอหร์นราวกรับวสู่าอรัครทสตเหลสู่านบีนี้ไดด้รรักษาชายผสด้นบีนี้ใหด้หายโดยทางฤทธลิธิ์เดช
ของพวกเขาเอง พวกยลิวเหลสู่านรันี้นนสู่าจะรทูตุ้ดมีกวง่าใคร พวกเขานสู่าจะรสด้อยสสู่แลด้ววสู่าพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์องคร์เดบียว
เทสู่านรันี้นสามารถกระทนาการอรัศจรรยร์แบบนรันี้นไดด้ ภาคพรันธสรัญญาเดลิมเตพ็มไปดตุ้วยการอรัศจรรยร์ตสู่างๆ และพวกยลิว
(จากผสด้คนทสุกชนชาตลิ) นสู่าจะเปป็นพวกสสุดทด้ายทบีมื่ตกตะลศึงเพราะการอรัศจรรยร์แบบนรันี้น

“เขมตุ้นดทูเราททาไมเลง่า” นรัมื่นคมอ “ทนาไมพวกทสู่านเพสู่งมองพวกเราดด้วยความอรัศจรรยร์ใจขนาดนรันี้น ราวกรับ
วสู่าพวกเราสามารถทนาสลิมื่งทบีมื่พวกทสู่านไดด้เหก็นแลด้วในทบีมื่นบีนี้ไดด้?” ถด้าเปโตรและยอหร์นเปป็นคนทบีมื่หลงตรัวเอง โดย
กระวนกระวายทบีมื่จะสรด้างชมมื่อเสบียงใหด้ตรัวเอง นบีมื่คงเปป็นโอกาสสนาหรรับการทนาเชสู่นนรันี้นอยสู่างแนสู่นอน แตสู่พวกเขา
ปรนนลิบรัตลิเพมมื่อถวายเกบียรตลิแดสู่พระเจด้าและความสนาเรก็จแหสู่งการรรับใชด้ของพวกเขากก็เปป็นเพราะพระองคต์ ไมสู่ใชสู่
เพราะฤทธลิธิ์เดชหรมอความสามารถของพวกเขาเอง พวกเขารสด้วสู่าโดยความสนาเรก็จ พรสวรรคร์ หรมอความบรลิสสุทธลิธิ์
สสู่วนตรัวของพวกเขาเอง พวกเขาไมสู่อาจทนาอะไรสนาเรก็จไดด้เลย เปาโลกลสู่าวเรมมื่องนบีนี้อยสู่างชรัดเจนมากๆในจดหมาย
ฝากฉบรับทบีมื่สองทบีมื่สสู่งถศึงครลิสตจรักรชาวเมมองโครลินธร์:

“และเรามบีความไวด้ใจในพระเจด้าโดยพระครลิสตร์อยสู่างนรันี้น มลิใชสู่เราจะคลิดถมอวสู่าสลิมื่งหนศึมื่งสลิมื่งใดเกลิดจากความ
สามารถของเราเอง แตสู่วสู่าความสามารถของเรามาจากพระเจด้า พระองคร์จศึงทรงโปรดประทานใหด้เราสามารถ
เปป็นผสด้ปฏลิบรัตลิไดด้ตามพรันธสรัญญาใหมสู่ มลิใชสู่ตามตรัวอรักษร แตสู่ตามพระวลิญญาณ ดด้วยวสู่าตรัวอรักษรนรันี้นประหารใหด้ตาย 
แตสู่พระวลิญญาณนรันี้นประทานชบีวลิต” (2 คร. 3:4-6)

ขด้อ 13: “พระเจตุ้าของออับราฮอัม ออิสออัค และยาโคบ คนอพระเจตุ้าแหง่งบรรพบตรตษของเรา ไดตุ้ทรงโปรด
ประทานพระเกมียรตอิแดง่พระเยซทูพระบตตรของพระองคต์ ผทูตุ้ซขที่งทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้มอบไวตุ้แลตุ้ว และไดตุ้ปฏอิเสธพระองคต์
ตง่อหนตุ้าปฟีลาต เมนที่อเขาตอัขึ้งใจจะปลง่อยพระองคต์ไป”

“พระเจตุ้าของออับราฮอัม...ออิสออัค...และยาโคบ” ในโรม 4:3 เปาโลบอกเราวสู่า “อรับราฮรัมไดตุ้เชนที่อพระเจด้า 
และพระองคร์ทรงนรับวสู่าเปป็นความชอบธรรมแกสู่ทสู่าน” และยากอบ 2:23 พสดถศึงอรับราฮรัมวสู่าเปป็น “สหายของ
พระเจด้า”

ในปฐมกาล 26:24 พระเจด้าตรรัสแกสู่ออิสออัควสู่า: “พระเยโฮวาหร์ทรงปรากฏแกสู่ทสู่านในคมนเดบียวกรันนรันี้น ตรรัส
วสู่า “เราเปป็นพระเจด้าของอรับราฮรัม บลิดาของเจด้า อยสู่ากลรัวเลย ดด้วยวสู่าเราอยสสู่กรับเจด้าและจะอวยพรเจด้า และทวบีเชมนี้อ
สายของเจด้าใหด้มากขศึนี้นเพราะเหก็นแกสู่อรับราฮรัมผสด้รรับใชด้ของเรา”



ในปฐมกาล 28:13 พระเจด้าตรรัสแกสู่ยาโคบวสู่า: “และดสเถลิด พระเยโฮวาหร์ประทรับยมนอยสสู่เหนมอบรันได และ
ตรรัสวสู่า “เราคมอพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของอรับราฮรัม บรรพบสุรสุษของเจด้า และพระเจด้าของอลิสอรัค แผสู่นดลินซศึมื่งเจด้า
นอนอยสสู่นรันี้นเราจะใหด้แกสู่เจด้าและเชมนี้อสายของเจด้า” (กรสุณาอสู่านอพยพ 3:6-15 ในการเชมมื่อมโยงกรับขด้อพระคนาตอน
เหลสู่านบีนี้)

ในยอหร์น 8:56 พระเยซสตรรัสแกสู่พวกยลิววสู่า “อรับราฮรัมบลิดาของทสู่านชมมื่นชมยลินดบีทบีมื่จะไดด้เหก็นวรันของเรา 
และทสู่านกก็ไดด้เหก็นแลด้วและมบีความยลินดบี” เปโตรกนาลรังพยายามแสดงใหด้ผสด้คนของเขาเหก็นวสู่าชายงสู่อยคนนบีนี้ไดด้รรับการ
รรักษาใหด้หายเปป็นปกตลิโดยพระเจด้าองคต์เดมียวกอันทบีมื่ไดด้ทรงกระทนาการอรัศจรรยร์ตสู่างๆในสมรัยของอรับราฮรัม อลิสอรัค 
และยาโคบ พระเจด้าองคม์เดทยวกอันทบีมื่อรับราฮรัมไดด้รรับพระสรัญญาเหลสู่านรันี้นจากพระองคร์ซศึมื่งเปป็นพระสรัญญาตสู่างๆทบีมื่
พวกยลิวทสุกคนคสุด้นเคยดบี:

“พระเยโฮวาหร์ไดด้ตรรัสแกสู่อรับรามแลด้ววสู่า “เจด้าจงออกไปจากประเทศของเจด้า จากญาตลิพบีมื่นด้องของเจด้า 
และจากบด้านบลิดาของเจด้า ไปยรังแผสู่นดลินทบีมื่เราจะชบีนี้ใหด้เจด้าเหก็น เราจะททาใหตุ้เจตุ้าเปป็นชนชาตอิใหญง่ชนชาตอิหนขที่ง เราจะ
อวยพรเจตุ้า ททาใหตุ้เจตุ้ามมีชนที่อเสมียงใหญง่โต และเจตุ้าจะเปป็นแหลง่งพระพร เราจะอวยพรผทูตุ้ทมีที่อวยพรเจตุ้า และสาปแชง่งผทูตุ้
ทมีที่สาปแชง่งเจตุ้า บรรดาครอบครทวททชื่วแผท่นดรินโลกจะไดด้รทบพระพรเพราะเจด้า” (ปฐก. 12:1-3)

ในกาลาเทบีย 3:16 เราอสู่านวสู่า “แลด้วบรรดาพระสรัญญาทบีมื่ไดด้ประทานไวด้แกสู่ออับราฮอัมและเชนขึ้อสายของ
ทง่านนรันี้น พระองคร์มลิไดด้ตรรัสวสู่า ‘และแกสู่เชนขึ้อสายทอัขึ้งหลาย’ เหมมอนอยสู่างกรับวสู่าแกสู่คนมากคน แตสู่เหมนอนกอับวง่าแกง่
คนผซูด้เดอียว ‘และแกสู่เชชทั้อสายของทสู่าน’ ซขที่งเปป็นพระครอิสตต์”

พระเจด้าของอรับราฮรัม อลิสอรัค และยาโคบ “ไดตุ้ทรงโปรดประทานพระเกมียรตอิแดง่พระเยซทูพระบตตรของ
พระองคต์” นบีมื่ฟฝังดสไมสู่เหมมอนกรับชายคนเดลิมนรันี้นทบีมื่ในคมนทบีมื่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงถสกจรับกสุมไดด้นรัมื่งอยสสู่ขด้างกองไฟของ
พญามาร โดยพสดสบถและประกาศวสู่าเขาไมสู่เคยรทูตุ้จอักพระเยซสเลย ในทบีมื่นบีนี้ ในถด้อยคนาทบีมื่ชรัดเจนและเขด้าใจไดด้ เปโตร
ประกาศดด้วยใจกลด้าแกสู่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นวสู่า “พวกทสู่านไดด้ปฏลิเสธพระเยซส พวกทสู่านไดด้เกลบียดชรังพระองคร์และใหด้
พระองคร์ถสกตรศึงกางเขน แตสู่ทรันี้งๆทบีมื่พวกทสู่านไดด้กระทนาบาปอรันเลวรด้ายนรันี้น พระเจด้าแหสู่งพวกบรรพบสุรสุษของเรากก็
ทรงทนาใหด้พระองคร์เปป็นขศึนี้นจากตายแลด้วและทรงตรันี้งพระองคร์ใหด้อยสสู่ในตนาแหนสู่งอรันสสงยลิมื่ง ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของ
พระองคร์ และการอรัศจรรยร์ทบีมื่พวกทสู่านเพลิมื่งเหก็นไปนรันี้นไดด้ถสกกระทนาในพระนามของพระเยซทูและผง่านทางฤทธอิธิ์เดช
ของพระองคต์ ดรังนรันี้นพระเยโฮวาหร์พระเจด้าไดด้ทรงแสดงใหด้เหก็นวสู่าพระองคร์ทรงเหพ็นชอบกรับพรันธกลิจและพระราชกลิจ
ทบีมื่สนาเรก็จไปแลด้วนรันี้น-ใชสู่แลด้ว คมอการสอิขึ้นพระชนมต์-ของพระบสุตรของพระองคร์ พระเยซสครลิสตร์เจด้า!

ในยอหร์น 17:1 พระเยซสทรงอธลิษฐานวสู่า “พระบลิดาเจด้าขด้า ถศึงเวลาแลด้ว ขอทรงโปรดใหตุ้พระบตตรของ
พระองคต์ไดตุ้รอับเกมียรตอิ เพมมื่อพระบสุตรจะไดด้ถวายเกบียรตลิแดสู่พระองคร์”

เปาโลอธลิบายแกสู่ครลิสตจรักรชาวเมมองฟปีลลิปปปีถศึงความจรลิงเดบียวกรันนบีนี้ทบีมื่เปโตรกนาลรังหยลิบยมมื่นแกสู่พวกยลิวเหลสู่า
นรันี้นในขด้อพระคนาทบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่ เปาโลอธลิบายวสู่าเพราะความเชมมื่อฟฝังอรันครบถด้วนของพระเยซส “เหตสุฉะนรันี้น
พระเจด้าจศึงไดด้ทรงยกพระองคต์ขขขึ้นอยง่างสทูงทมีที่สตดดตุ้วย และไดด้ทรงประทานพระนามเหนมอนามทรันี้งปวงใหด้แกสู่พระองคร์
เพมมื่อ ‘หรัวเขสู่าทสุกหรัวเขสู่า’ ในสวรรคร์กก็ดบี ทบีมื่แผสู่นดลินโลกกก็ดบี ใตด้พมนี้นแผสู่นดลินโลกกก็ดบี ‘จะตด้องคสุกกราบลง’ นมรัสการใน



พระนามแหสู่งพระเยซสนรันี้น และเพมมื่อ ‘ลลินี้นทสุกลลินี้นจะยอมรรับ’ วสู่าพระเยซสครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า อรัน
เปป็นการถวายพระเกบียรตลิแดสู่พระเจด้าพระบลิดา” (ฟป. 2:9-11)

จากนรันี้นในฮบีบรส 2:9 เราอสู่านวสู่า “แตสู่เรากก็เหก็นพระเยซส ผสด้ซศึมื่งพระองคร์ทรงทนาใหด้ตมื่นากวสู่าทสตสวรรคร์แตสู่
หนสู่อยเดบียวนรันี้น ทรงไดตุ้รอับสงท่าราศอีและพระเกอียรตริเปป็นมงกตฎ เพราะทบีมื่พระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์ดด้วยความทสุกขร์
ทรมาน ทรันี้งนบีนี้โดยพระคสุณของพระเจด้า พระองคร์จะไดด้ทรงชลิมความตายเพมมื่อมนสุษยร์ทสุกคน”

“ผทูตุ้ซขที่งทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้มอบไวตุ้แลตุ้ว...” คนาถามนบีนี้บางครรันี้งกก็โผลสู่ขศึนี้นมา “ใครมบีความผลิดจรอิงๆในการตรศึงพระ
เยซสทบีมื่กางเขน-พวกยลิวหรมอพวกโรมรัน?” คนาตอบนรันี้นชรัดเจนในพระครัมภบีรร์: พวกยลิวเรบียกรด้องใหด้ประหารชบีวลิต
พระองคร์และมอบพระองคร์ไวด้กรับพวกโรมรัน พวกโรมรันตรศึงพระองคร์ทบีมื่กางเขน พวกยลิวไมสู่อาจประหารชบีวลิตผสด้ใดไดด้
เพราะวสู่าพวกเขาไมสู่มบีรรัฐบาลเปป็นของตรัวเองในขณะนรันี้น พวกเขาตกอยสสู่ใตด้อนานาจปกครองของพวกโรมรัน แตสู่พวก
เขามมีความผอิดในเรมมื่องการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซส พวกเขาตรขงกางเขนพระองคร์ ถศึงแมด้วสู่าพวกเขาไมสู่ไดด้จรับ
พระองคร์ไปตรศึงทบีมื่กางเขนนรันี้นจรลิงๆกก็ตาม ไมสู่มบีมนตษยต์คนใด-ชาวโรมรัน ยลิว หรมอใครหนด้าไหน-ฆสู่าพระเยซสจรลิงๆ! 
พระเจตุ้าทรงเปป็นผสด้ฆสู่าพระองคร์ ตามทบีมื่กลสู่าวไวด้ในอลิสยาหร์ 53:4: “แนสู่ทบีเดบียวทสู่านไดด้แบกความระทมทสุกขร์ของเรา
ทรันี้งหลาย และหอบความเศรด้าโศกของเราไป กระนรันี้นเราทรันี้งหลายกก็ยรังถมอวสู่าทสู่านถสกตบี คมอพระเจช้าทรงโบยตทและ
ขสู่มใจ” พระเยซทูตรรัสวสู่า “ดด้วยเหตสุนบีนี้พระบลิดาของเราจศึงทรงรรักเรา เพราะเราสละชมีวอิตของเรา เพมมื่อจะรรับชบีวลิตนรันี้น
คมนมาอบีก ไมท่มอีผซูด้ใดชอิงชมีวอิตไปจากเราไดตุ้ แตง่เราสละชอีวริตดด้วยใจสมทครของเราเอง เรามมีสอิทธอิทมีที่จะสละชมีวอิตนอัขึ้น 
และมมีสอิทธอิทมีที่จะรอับคนนอมีก พระบรัญชานบีนี้เราไดด้รรับมาจากพระบลิดาของเรา” (ยอหร์น 10:17,18) ถศึงกระนรันี้น ความ
ผลิดกก็ตกอยสสู่ทบีมื่เทด้าของพวกยลิว

“และไดตุ้ปฏอิเสธพระองคต์ตง่อหนตุ้าปฟีลาต เมนที่อเขาตอัขึ้งใจจะปลง่อยพระองคต์ไป” แนสู่นอนวสู่านบีมื่หมายถศึงการ
ไตสู่สวนพระเยซส และขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าปปีลาตรสด้วสู่าพระเยซสทรงไมสู่มบีความผลิด แตสู่-อสุปนลิสรัยอสู่อนแอและกลรัวพวกยลิว-
เขาจศึงยอมจนานนตสู่อคนาขอของพวกเขาและมอบพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาไวด้ในมมอของพวกเขาเพมมื่อนนาไปตรศึง
กางเขน (ศศึกษา มรัทธลิว 27:17-25 และลสกา 23:13-25)

ขด้อ 14: “แตง่ทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้ปฏอิเสธพระองคต์ซขที่งเปป็นองคต์บรอิสตทธอิธิ์และชอบธรรม และไดตุ้ขอใหตุ้เขาปลง่อย
ฆาตกรใหตุ้ทง่านทอัขึ้งหลาย”

ใชสู่แลด้วครรับ พระเยซสทรงเปป็น “องคต์บรอิสตทธอิธิ์” เพลงสดสุดบี 16:10 ประกาศวสู่า “เพราะพระองคร์จะไมสู่ทรง
ทลินี้งจลิตวลิญญาณของขด้าพระองคร์ไวด้ในนรก ทรันี้งจะไมสู่ทรงใหด้องคต์บรอิสตทธอิธิ์ของพระองคต์เปฟปี่อยเนสู่าไป” พระองคร์ทรงเปป็น
ผสด้ทบีมื่ไรด้ความผลิด ผสด้ทบีมื่ไรด้บาป พระองคร์ทรงเชลิญชวนเหลสู่าศรัตรสของพระองคร์วสู่า “มบีผสด้ใดในพวกทสู่านหรมอทบีมื่ชบีนี้ใหด้เหก็นวสู่า
เราไดด้ทนาบาป” (ยอหร์น 8:46 วรรคตด้น) สามครอัขึ้งปปีลาตไตสู่สวนและซรักไซด้ไลสู่เลบียงพระองคร์ และสามครรันี้งประกาศ
วสู่า “เราไมท่พบความผริดในตอัวผทูตุ้นมีขึ้เลย!”

“ปปีลาตทสลถามพระองคร์วสู่า “ความจรลิงคมออะไร” เมมมื่อถามดรังนรันี้นแลด้วทสู่านกก็ออกไปหาพวกยลิวอบีก และ
บอกเขาวสู่า “เราไมง่เหพ็นคนนอัขึ้นมมีความผอิดแมตุ้แตง่นตุ้อย...ปปีลาตจศึงออกไปอบีกและกลสู่าวแกสู่คนทรันี้งหลายวสู่า “ดสเถลิด เรา
พาคนนบีนี้ออกมาใหด้ทสู่านทรันี้งหลายเพมมื่อใหด้ทสู่านรสด้วสู่า เราไมง่เหพ็นวง่าเขามมีความผอิดสอิที่งใดเลย”…ฉะนรันี้นเมมมื่อพวกปสุโรหลิต



ใหญสู่และพวกเจด้าหนด้าทบีมื่ไดด้เหก็นพระองคร์ เขาทรันี้งหลายรด้องอศึงวสู่า “ตรศึงเขาเสบีย ตรศึงเขาเสบีย” ปปีลาตกลสู่าวแกสู่เขาวสู่า 
“พวกทสู่านเอาเขาไปตรศึงเองเถลิด เพราะเราไมท่เหก็นวท่าเขามอีความผริดเลย!” (ยอหร์น 18:38; 19:4,6)

พระเยซสทรงเปป็น “ผทูตุ้ชอบธรรม” คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “ชอบธรรม” มบีความหมายวสู่า “ผสด้ไมสู่มบีความ
ผลิด” พวกยลิวเหลสู่านรันี้นกลสู่าวหาพระเยซสวสู่าพสดหมลิมื่นประมาท (มธ. 26:65) สภาซานเฮดรลินนนาขด้อกลสู่าวหานบีนี้มา
ปรรักปรนาพระองคร์-แตสู่พวกเขาไมสู่มบีขด้อพลิสสจนร์สนาหรรับขด้อกลสู่าวหานบีนี้ และเนมมื่องจากปปีลาตคงไมสู่ยอมรรับขด้อกลสู่าวหา
เรมมื่องพสดหมลิมื่นประมาท พวกยลิวกก็เลยเปลบีมื่ยนขด้อกลสู่าวหาของพวกเขาเปป็นการกง่อกบฏ: “และเขาเรลิมื่มฟฟ้องพระองคร์
วสู่า “เราไดด้พบคนนบีนี้ยสุยงชนชาตลิของเราและหด้ามมลิใหด้สสู่งสสู่วยแกสู่ซบีซารร์ และวสู่าตรัวเองเปป็นพระครลิสตร์กษรัตรลิยร์องคร์
หนศึมื่ง” (ลสกา 23:2) แตสู่ขด้อกลสู่าวหานรันี้นเองกก็ไมสู่มบีขด้อพลิสสจนร์เชสู่นกรัน พระองคร์ทรงเปป็น “ผสด้ชอบธรรม” และพวกเขา
ไมสู่สามารถพลิสสจนร์ไดด้วสู่าพระองคร์ไมง่ชอบธรรม ซศึมื่งขด้อเทก็จจรลิงนบีนี้ยลิมื่งทนาใหด้พวกเขามบีความผลิดมากกวสู่าเดลิมในการเรบียก
รด้องใหด้ประหารชบีวลิตพระองคร์

ขด้อ 15: “จขงฆง่าพระองคต์ผทูตุ้ทรงเปป็นเจตุ้าชมีวอิตเสมีย ผทูตุ้ซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้ทรงโปรดใหตุ้เปป็นขขขึ้นมาจากความตาย เรา
เปป็นพยานในเรนที่องนมีขึ้”

คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “เจตุ้า” บสู่งบอกถศึงผสด้นนาหรมอผสด้บรัญชาการทางทหาร คนาเดบียวกรันนบีนี้ถสกใชด้ในฮบีบรส 2:10 ทบีมื่
มรันถสกแปลเปป็น “กรัปตรัน” (พสดถศึงพระเยซสวสู่าเปป็น “กอัปตอันแหสู่งความรอดของเรา”) และในฮบีบรส 5:9 ทบีมื่เปาโลพสด
ถศึงพระองคร์วสู่าเปป็น “ผทูตุ้จอัดความรอดนลิรรันดรร์”

กรัปตรันหรมอผสด้บรัญชาการทางทหารทบีมื่นนาเหลสู่าทหารของตนไปสสสู่ชรัยชนะกก็ไดด้รรับความดมีความชอบสนาหรรับ
ความเปป็นผสด้นนาของเขา ดรังนรันี้นพระวจนะของพระเจด้าจศึงชบีนี้ไปยรังพระองคร์ผสด้ทบีมื่เปป็นกรัปตรัน (หรมอผสด้รลิเรลิมื่ม) แหสู่งชรัยชนะ
(กลิจการ 5:31; ฮบ. 12:2)

พระเยซสไมสู่ไดด้เปป็นเพบียง “เจด้าชมีวอิต” เทสู่านรันี้น พระองคร์ทรงเปป็นชอีวริตเองดด้วย โธมรัสทสลถามพระองคร์วสู่า 
“ขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายจะไปทบีมื่ๆพระองคร์จะเสดก็จไปอยสู่างไรไดด้ในเมมมื่อขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายไมสู่รสด้จรักทางนรันี้น?” พระ
เยซสทรงตอบวสู่า “เราเปป็นทางนอัขึ้น เปป็นความจรอิง และเปป็นชอีวริต ไมสู่มบีผสด้ใดมาถศึงพระบลิดาไดด้นอกจากมาทางเรา”
(ยอหร์น 14:6) เราทบีมื่มบีชบีวลิตกก็มมีพระครอิสตต์ เพราะวสู่าพระครอิสตต์ทรงเปป็นชมีวอิตของเรา (คส. 3:4) 

“และพยานหลรักฐานนรันี้นกก็คมอวสู่า พระเจตุ้าไดตุ้ทรงโปรดประทานชมีวอิตนอิรอันดรต์แกง่เราทอัขึ้งหลาย และชมีวอิตนมีขึ้มมี
อยทูง่ในพระบนุตรของพระองคต์ ผทูตุ้ทมีที่มมีพระบนุตรกพ็มมีชอีวริต ผทูตุ้ทมีที่ไมท่มอีพระบตตรของพระเจตุ้ากพ็ไมท่มอีชอีวริต ขด้อความเหลสู่านบีนี้
ขด้าพเจด้าไดด้เขบียนมาถศึงทสู่านทรันี้งหลายทบีมื่เชมมื่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจด้า เพนที่อทง่านทอัขึ้งหลายจะไดตุ้รซูด้วง่าทง่านมมี
ชมีวอิตนอิรอันดรต์ และเพมมื่อทสู่านจะไดด้เชมมื่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจด้า” (1 ยอหร์น 5:11-13)

ในยอหร์น 5:26 พระเยซสทรงประกาศวสู่า “เพราะวสู่าพระบอิดาทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉรันใด พระองคร์
กก็ไดด้ทรงประทานใหด้พระบตตรมบีชบีวลิตในพระองคร์ฉรันนรันี้น”

ใชสู่แลด้วครรับ พระเยซสทรงเปป็นเจตุ้าชมีวอิต และพระองคร์ทรงหยลิบยมมื่นชบีวลิตใหด้แกสู่พวกยลิว แตสู่พวกเขาเลมอกบา
รรับบรัส (ทบีมื่ททาลายชบีวลิต) และเรบียกรด้องใหด้ประหารชบีวลิตผสด้เปป็นแหลสู่งกนาเนลิดของชบีวลิต (ลสกา 23:18,19)

“ผทูตุ้ซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้ทรงโปรดใหตุ้เปป็นขขขึ้นมาจากความตาย เราเปป็นพยานในเรนที่องนมีขึ้” พระเจด้าทรงทนาใหด้พระ
เยซสเปป็นขศึนี้นจากตาย และพวกอรัครทสตเปป็นพยานถศึงขตุ้อเทพ็จจรอิงเรมมื่องการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์ เปาโล



ประกาศวสู่า “เพราะบาปของเราทรันี้งหลาย ตามทบีมื่เขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์ และทรงถสกฝฝังไวด้ แลตุ้ววทนทอีชื่สามพระองคต
ทรงเปป็นขขทั้นมาใหมท่ตามทมีที่มมีเขมียนไวตุ้ในพระคอัมภมีรต์นอัขึ้น พระองคต์ทรงปรากฏแกง่เคฟาส (เปโตร) แลตุ้วแกง่อทครทซูตสริบ
สองคน ภายหลอังพระองคต์ทรงปรากฏแกง่พวกพมีที่นตุ้องกวง่าหด้ารด้อยคนในคราวเดมียว ซศึมื่งสสู่วนมากยรังอยสสู่จนถศึงทสุกวรันนบีนี้
แตสู่บางคนกก็ลสู่วงหลรับไปแลด้ว ภายหลรังพระองคต์ทรงปรากฏแกง่ยากอบ แลตุ้วแกง่อทครทซูตทททั้งหมด ครรันี้นหลรังทบีมื่สสุด
พระองคต์ทรงปรากฏแกง่ขด้าพเจด้าดตุ้วย ผสด้เปป็นเสมมอนเดก็กทบีมื่คลอดกสู่อนกนาหนด” (1 คร. 15:3-8)

ขด้อ 16: “โดยความเชนที่อในพระนามของพระองคต์ พระนามนอัขึ้นจขงไดตุ้กระททาใหตุ้คนนมีขึ้ซขที่งทง่านทอัขึ้งหลายเหพ็น
และรทูตุ้จอักมมีกทาลอังขขขึ้น คนอความเชนที่อซขที่งเปป็นไปโดยพระองคต์ไดตุ้กระททาใหตุ้คนนมีขึ้หายปกตอิตง่อหนตุ้าทง่านทอัขึ้งหลาย”

“พระนามของพระองคต์” หมายถศึงพระเยซสเอง ราวกรับวสู่าเปโตรไดด้กลสู่าววสู่า “โดยทางความเชนที่อในพระ
เยซซู ผสด้ทรงเปป็นพระเจด้าแทด้จรลิงในเนมนี้อหนรัง ชายผสด้นบีนี้ไดด้รรับการรอักษาใหตุ้หายโดยสมบทูรณต์”

พระนาม “พระเยซส” มบีความหมายวสู่า พระผทูตุ้ชง่วยใหตุ้รอด “ในผสด้อมมื่นความรอดไมสู่มบีเลย ดตุ้วยวง่านามอนที่นซขที่ง
ใหตุ้เราทอัขึ้งหลายรอดไดตุ้ ไมง่ทรงโปรดใหตุ้มมีในทง่ามกลางมนตษยต์ทอัที่วใตตุ้ฟฟ้า” (กลิจการ 4:12) เปโตรไมสู่ไดด้หมายความวสู่า
ฤทธลิธิ์เดชนบีนี้อยสสู่ในพระนามนรันี้นแตสู่อยสสู่ในตทวบนุคคลผซูด้นททั้น คมอพระเยซส พระองคร์ทรงเปป็นผสด้ทบีมื่มบีฤทธลิธิ์อนานาจทบีมื่จะรรักษาใหด้
หาย และโดยทางความเชนที่อในพระองคตชายงสู่อยผสด้นบีนี้จศึงไดด้รรับการรรักษาใหด้หาย การรรักษาใหด้หายเปป็นมาโดยสอิทธอิ
อทานาจและฤทธอิธิ์เดชของพระเยซส

“โดยความเชนที่อในพระนามของพระองคต์”-(หรมอโดยความเชมมื่อในบตคคลผสด้นรันี้น คมอพระเยซส) ไมสู่ไดด้หมายถศึง
ความเชมมื่อทบีมื่ชายงง่อยผทูตุ้นอัขึ้นมบีในพระองคร์ เพราะวสู่าไมสู่มบีหลรักฐานเลยวสู่าเขาเชมมื่อในพระเยซส หรมอวสู่าเขาทราบสลิมื่งใด
ดด้วยซนี้นาเกมีที่ยวกอับพระองคร์ มรันเปป็นมาโดยความเชมมื่อทบีมื่ถสกใชด้โดยเปโตรและยอหร์นทบีมื่ทนาใหด้การอรัศจรรยร์นบีนี้เกลิดขศึนี้น นบีมื่คมอ
การสนาเรก็จจรลิงของพระสรัญญษทบีมื่พระเยซสทรงใหด้ไวด้ในมรัทธลิว 17:20 เมมมื่อพระองคร์ตรรัสวสู่า “ถด้าทสู่านมบีความเชมมื่อเทสู่า
เมลก็ดพรันธสุร์ผรักกาดเมลก็ดหนศึมื่ง ทสู่านจะสรัมื่งภสเขานบีนี้วสู่า ‘จงเลมมื่อนจากทบีมื่นบีมื่ไปทบีมื่โนสู่น’ มรันกก็จะเลมมื่อน และไมง่มมีสอิที่งใดทมีที่เปป็น
ไปไมง่ไดตุ้สทาหรอับทง่านเลย”

ไมสู่มบีขด้อสงสรัยเลยวสู่าการอรัศจรรยร์ยลิมื่งใหญสู่ไดด้ถสกกระทนาในการรรักษาชายงสู่อยคนนรันี้นใหด้หาย เพราะวสู่า
ประชาชนเหลสู่านรันี้นกลสู่าววสู่า “เราจะทนาอยสู่างไรกรับคนทรันี้งสองนบีนี้ เพราะการทมีที่เขาไดตุ้กระททาการออัศจรรยต์ออันเดง่น 
กพ็ไดตุ้ปรากฏแกง่คนทอัขึ้งปวงทมีที่อยทูง่ในกรตงเยรทูซาเลพ็มแลตุ้ว และเราปฏอิเสธไมง่ไดตุ้” (กลิจการ 4:16) แตสู่เปโตรและยอหร์น
ปฏลิเสธทบีมื่จะรรับความดบีความชอบใดๆสนาหรรับการอรัศจรรยร์นรันี้น โดยประกาศวสู่าโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเยซสเจด้าเทสู่านรันี้น
ชายผสด้นบีนี้จศึง “หายปกตอิ”

เมมมื่อพระเยซสทรงรรักษาใหด้หาย พระองคร์กก็ทรงรรักษาใหด้หายอยสู่างสมบสรณร์แบบ พระองคตทรงเปป็นผทูตุ้
สมบทูรณต์แบบ และความสมบสรณร์แบบกก็ไมสู่สามารถกสู่อใหด้เกลิดความไมสู่สมบสรณร์แบบไดด้ พระเยซสทรงกระทนาสลิมื่งใดทบีมื่
ไมสู่สมบสรณร์แบบไมสู่ไดด้เลย คนากรบีกทบีมื่ถสกใชด้ในทบีมื่นบีนี้พสดถศึง “ความสมบสรณร์ครบถด้วนของสสู่วนตสู่างๆ ปราศจากความ
บกพรสู่อง” และคนานบีนี้ไมสู่ถสกพบทบีมื่ไหนอบีกในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่ มรันหมายความวสู่าชายผสด้นบีนี้ถสกรรักษาใหด้หายอยง่าง
สมบทูรณต์แบบ ปราศจากความพอิกลพอิการใดๆทอัขึ้งสอิขึ้น ราวกรับวสู่าเขาไมสู่เคยเปป็นงสู่อยมากสู่อนเลย

นบีมื่เปป็นจรลิงเชสู่นกรันเมมมื่อคนบาปคนใดไดด้รรับความรอด ไมสู่วสู่าคนไมสู่เชมมื่อจะเปป็นคนชรัมื่วเลวทรามขนาดไหน
กก็ตาม ไมสู่วสู่าจลิตและวลิญญาณของเขาถทูกททาใหตุ้เปป็นออัมพาตโดยบาปหรมอไมสู่ เมมมื่อเขาใชด้ความเชมมื่อในพระเยซสครลิสตร์



เจด้า เขากก็ไดตุ้รอับความรอดอยง่างสมบทูรณต์แบบ การบรังเกลิดใหมสู่เปป็นสลิมื่งทบีมื่สมบสรณร์แบบและครบถตุ้วน เพราะวสู่า
พระเจด้าไมสู่ทรงกระทนาสลิมื่งใดทบีมื่ไมสู่สมบสรณร์แบบเลย พระองคร์ไมสู่ชสู่วยใหด้รอด “แคสู่บางสสู่วน” มรันเปป็นความจรลิงทบีมื่วสู่า
เราเรลิมื่มเขตุ้มแขพ็งขขขึ้นในความเชมมื่อเมมมื่อเราเตลิบโตในพระคสุณผสู่านทางการศศึกษาคด้นควด้าพระวจนะ แตสู่เมมมื่อพระเยซสทรง
ชสู่วยเราใหด้รอด เรากก็รอดอยสู่างสมบสรณร์พอๆกรับทบีมื่เราจะรอดไดด้ ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทนาผลิดพลาดหลายอยสู่างหลรังจากทบีมื่
ตนบรังเกลิดใหมสู่ บางครรันี้งพวกเขากก็สะดสุดลด้ม แตสู่คสุณเชมมื่อใจไดด้เลยวสู่าไมง่มมีขตุ้อบกพรง่องใดๆในความรอด! พระครลิสตร์
ทรงเปป็นความรอดของเรา และพระครลิสตร์ทรงสมบสรณร์แบบ และเมมมื่อเราบรังเกลิดเขด้าในครอบครรัวของพระเจด้า เรา
กก็บอังเกอิดอยง่างสมบทูรณต์แบบ

ขด้อ 17: “พมีที่นตุ้องทอัขึ้งหลาย ขตุ้าพเจตุ้าทราบวง่าทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้กระททาการนอัขึ้นเพราะไมง่รทูตุ้เรนที่องราวอะไร ทอัขึ้ง
คณะผทูตุ้ครอบครองของทง่านกพ็ททาเหมนอนกอันดตุ้วย”

ทรันี้งๆทบีมื่ขด้อเทก็จจรลิงมบีอยสสู่วสู่าพวกยลิวเหลสู่านรันี้นมบีความผลิดในการตรศึงพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาทบีมื่กางเขน เป
โตรกก็แสดงความกรสุณาในการพสดกรับพวกเขา-เขาเรบียกคนเหลสู่านรันี้นวสู่า “พมีที่นตุ้องทอัขึ้งหลาย” เขายรังถมอวสู่าคนเหลสู่านรันี้น
เปป็นพบีมื่นด้องของเขาในฝฝ่ายเนมนี้อหนรังอยสสู่เหมมอนเดลิม เปป็นชนชาตลิเดบียวกรันกรับเขาเอง มบีสลิทธลิธิ์ไดด้รรับพระสรัญญาเดบียวกรัน
เหลสู่านรันี้น สลิทธลิพลิเศษเดบียวกรันเหลสู่านรันี้น ความหวรังเดบียวกรันนรันี้น เขาไมสู่พรด้อมทบีมื่จะยกตรัวขศึนี้นเหนมอพบีมื่นด้องของเขาจาก
มสุมมองธรรมดา เขาไมสู่ใชสู่คนทบีมื่เหก็นวสู่า “ตรัวเองวลิเศษกวสู่าคนอมมื่น” เขาตระหนรักวสู่าความแตกตสู่างระหวสู่างตรัวเขาเอง
กรับชนชาตลิของเขากก็คมอวสู่าเขาไดด้ตตุ้อนรอับพระเมสสลิยาหร์แลด้ว พวกเขาไดตุ้ปฏริเสธพระองคต์และเรมียกรตุ้องใหตุ้ประหาร
ชมีวอิตพระองคต์

เปโตรจะตนาหนลิพวกยลิวอยสู่างรสุนแรงกก็ไดด้โทษฐานทบีมื่พวกเขาตรศึงพระเยซสทบีมื่กางเขน แตสู่แทนทบีมื่จะทนาอยสู่าง
นรันี้น เขากลรับกลสู่าวถศึงความผลิดของพวกเขา พลิสสจนร์ใหด้เหก็นความชรัมื่วของพวกเขา และจากนรันี้นดด้วยความใจดบีและ
ความรรักเขาอด้อนวอนพวกเขาใหด้กลรับใจใหมสู่และตด้อนรรับพระเยซสครลิสตร์เจด้าเปป็นพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของพวกเขา

มบีเวลาทบีมื่จะ “วสู่ากลสู่าว หด้ามปราม และตรักเตมอนดด้วยความอดทนทสุกอยสู่างและการสรัมื่งสอน” (2 ทธ. 4:2) 
แตสู่เราจะชนะผสด้คนมาถศึงพระเจด้าผสู่านทางความรอักไดด้มากกวสู่าทบีมื่เราจะชนะไดด้ผสู่านทางการเตมอนสตลิและการตนาหนลิ
ครอิสเตมียนทอัขึ้งหลายควรถสกตรักเตมอนเพราะการดนาเนลินชบีวลิตแบบไมสู่ระวรัง แตสู่คนบาปทอัขึ้งหลายตด้องถสกเรบียกใหด้มาหา
พระเจด้าผสู่านทางขสู่าวสารแหสู่งกางเขนนรันี้น-ขสู่าวสารแหสู่งความรรัก เพราะวสู่าพระเยซสบนกางเขนนรันี้นทรงเปป็นความ
รอักของพระเจตุ้าทบีมื่ถสกแสดงออก

“ขตุ้าพเจตุ้าทราบวง่าทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้กระททาการนอัขึ้นเพราะไมง่รทูตุ้เรนที่องราวอะไร” เปโตรไมสู่ไดด้หมายความวสู่า
พวกยลิวเหลสู่านรันี้นไมง่มมีความผอิดในสลิมื่งทบีมื่พวกเขาไดด้กระทนา แตสู่หมายความวสู่าพวกเขาไดด้ตรศึงกางเขนพระเยซสเพราะ
ความไมง่รทูตุ้ในใจของพวกเขาเกบีมื่ยวกรับพระองคร์ พวกเขาไมสู่รสด้วสู่าพระองคร์ทรงเปป็นผสด้นรันี้นเพราะวสู่าพวกเขาไมสู่เชมมื่อคนา
พยากรณร์ตสู่างๆในภาคพรันธสรัญญาเดลิมเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาของพระองคร์ หากพวกเขาไดด้เชมมื่อโมเสส พวกเขากก็คง
เชมมื่อพระเยซสไปแลด้ว

ในยอหร์น 5:45-47 พระเยซสเองตรรัสแกสู่คนเหลสู่านบีนี้วสู่า “อยสู่าคลิดวสู่าเราจะฟฟ้องทสู่านทรันี้งหลายตสู่อพระบลิดา มบี
ผสด้ฟฟ้องทสู่านแลด้ว คนอโมเสส ผสด้ซศึมื่งทสู่านทรันี้งหลายวางใจอยสสู่ ถตุ้าทง่านทอัขึ้งหลายเชนที่อโมเสส ทง่านทอัขึ้งหลายกพ็จะเชนที่อเรา 



เพราะโมเสสไดตุ้เขมียนกลง่าวถขงเรา แตง่ถตุ้าทง่านทอัขึ้งหลายไมง่เชนที่อเรนที่องทมีที่โมเสสเขมียนแลตุ้ว ทง่านจะเชนที่อถตุ้อยคทาของเรา
อยง่างไรไดตุ้”

บนกางเขนนรันี้น พระเยซสทรงอธลิษฐานวสู่า “ขด้าแตสู่พระบลิดา ขอโปรดอภรัยโทษเขา เพราะวง่าเขาไมง่รทูตุ้วง่าเขา
ททาอะไร” (ลสกา 23:34) ความไมสู่รสด้มบีหลายระดรับ และมรันเกลิดขศึนี้นดด้วยสาเหตสุหลายประการ ยกตรัวอยสู่างเชสู่น ฝทูง
ชนชาวยอิวเหลสู่านรันี้นไมสู่รสด้เพราะขาดการสรัมื่งสอน พวกผสด้ปกครองทางศาสนาทสู่ามกลางพวกยลิวกนาลรังมองดสทบีมื่เฉพาะ
สสู่วนเดบียวของคนาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นเกบีมื่ยวกรับพระเมสสลิยาหร์-นรัมื่นคมอ พวกเขากนาลรังคาดหวรังผสด้ปกครองทบีมื่ทรงอนานาจ
คนหนศึมื่งทบีมื่จะชสู่วยพวกเขาใหด้พด้นจากอนานาจกดขบีมื่ของโรมและสถาปนาอาณาจรักรทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ของพวกเขา แตสู่
อลิสยาหร์ไดด้ประกาศแลด้ววสู่าพระเมสสลิยาหร์จะถสกนนาไปดสุจลสกแกะตรัวหนศึมื่งไปสสสู่การฆสู่า และกลสู่าวชรัดเจนวสู่ากางเขน
นรันี้นตด้องมากสู่อนมงกสุฎ ถศึงกระนรันี้นพวกยลิวกก็ปฏลิเสธทบีมื่จะเชมมื่อวสู่าชาวนาซาเรก็ธผสด้ตมื่นาตด้อยคนนบีนี้จะเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของ
พวกเขาไดด้ และเพราะการขาดความรสด้นบีนี้เองพวกเขาจศึงตรศึงพระเยซสทบีมื่กางเขน

อรัครทสตเปาโลประกาศแทบจะเรมมื่องเดบียวกรันในคนาพยานสสู่วนตรัวของเขาเกบีมื่ยวกรับการทบีมื่เขาเคยขสู่มเหงค
รลิสตจรักร ตอนเปป็นเซาโลแหสู่งทารซรัสเขามบีการฆาตกรรมในใจของเขาและโลหลิตบนมมอของเขา เขาเหก็นดบีดด้วยกรับ
การฆสู่าสเทเฟน และขสู่มเหงทสุกคนทบีมื่เปป็นผสด้ตลิดตามของพระเยซส เขาประกาศในคนาพยานของตนตสู่อหนด้ากษรัตรลิยร์อา
กรลิปปาวสู่า “ขด้าพระองคร์เคยไดด้คลิดในใจของตนเองวสู่า สมควรจะทนาหลายสลิมื่งซศึมื่งขรัดขวางพระนามของพระเยซสชาว
นาซาเรก็ธนรันี้น สลิมื่งเหลสู่านรันี้นขด้าพระองคร์ไดด้กระทนาในกรสุงเยรสซาเลก็ม เมมมื่อขด้าพระองคร์รรับอนานาจจากพวกปสุโรหลิตใหญสู่
แลด้ว ขด้าพระองคร์ไดด้ขรังวลิสสุทธลิชนหลายคนไวด้ในคสุก และครรันี้นเขาถสกลงโทษถศึงตาย ขด้าพระองคร์กก็เหก็นดบีดด้วย ขด้า
พระองคร์ไดด้ทนาโทษเขาบสู่อยๆในธรรมศาลาทสุกแหสู่ง และบรังครับเขาใหด้กลสู่าวคนาหมลิมื่นประมาท และเพราะขด้า
พระองคร์โกรธเขายลิมื่งนรัก ขด้าพระองคร์ไดด้ตามไปขสู่มเหงถศึงเมมองในตสู่างประเทศ” (กลิจการ 26:9-11)

จากนรันี้นใน 1 ทลิโมธบี 1:13 เขารด้องประกาศวสู่า “แตท่ขด้าพเจด้าไดด้รทบพระกรนุณา เพราะวง่าทมีที่ขตุ้าพเจตุ้าไดตุ้
กระททาอยง่างนอัขึ้นกพ็ไดตุ้กระททาไปโดยความเขลาเพราะความไมท่เชชชื่อ” นบีมื่คมอสลิมื่งทบีมื่เปโตรอยากใหด้พวกยลิวเหลสู่านรันี้นเหก็น 
ทรันี้งๆทบีมื่พวกเขาไดด้กระทนาบาปใหญสู่หลวงตสู่อพระเจด้าผสด้บรลิสสุทธลิธิ์องคร์หนศึมื่งในการตรศึงกางเขนพระบสุตรของพระองคร์ 
พวกเขากก็รรับพระเมตตาไดด้หากพวกเขาจะเพบียงกลรับใจใหมสู่และยอมรรับพระเยซสเปป็นพระผสด้ชสู่วยใหด้รอด พระเมสสลิ
ยาหร์ของพวกเขา

ไมสู่มบีขด้อสงสรัยเลยวสู่าประชาชนชาวยลิวสสู่วนใหญสู่เหลสู่านรันี้นไมสู่รสด้เกบีมื่ยวกรับตรัวตนของพระเยซส พวกเขาเชมมื่อวสู่า
พระองคร์ทรงเปป็นอาจารยร์ทบีมื่ยอดเยบีมื่ยมคนหนศึมื่ง-แตสู่พวกเขาไมสู่เชมมื่อพระองคร์วสู่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา 
เหลง่าผทูตุ้นทาทางศาสนาและผทูตุ้ปกครองทบีมื่โดดเดสู่นไมสู่เชมมื่อวสู่าพระเยซสทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ เพราะวสู่าใน 1 โครลินธร์ 
2:7,8 เปาโลประกาศวสู่า “เรากลสู่าวถศึงเรมมื่องพระปฝัญญาของพระเจด้าซศึมื่งเปป็นขด้อลศึกลรับ คมอพระปฝัญญาซศึมื่งทรงซสู่อน
ไวด้นรันี้น ซศึมื่งพระเจด้าไดด้ทรงกนาหนดไวด้กสู่อนสรด้างโลกใหด้เปป็นสงสู่าราศบีแกสู่เรา ไมง่มมีอทานาจครอบครองใดๆในโลกนมีขึ้ไดตุ้
รทูตุ้จอักพระปฟัญญานอัขึ้น เพราะวท่าถด้ารซูด้แลด้วจะมริไดด้เอาองคตพระผซูด้เปป็นเจด้าแหท่งสงท่าราศอีตรขงไวด้ทอีชื่กางเขน”

พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีมบีความเกลบียดชรังทบีมื่แผดเผาตสู่อพระเยซสและมสุสู่งมรัมื่นทบีมื่จะหาวลิธบีฆสู่าพระองคร์
ใหด้ไดด้ พวกเขามบีโอกาสหลายครรันี้งทบีมื่จะรสด้จรักอสุปนลิสรัยทบีมื่แทด้จรลิงของพระองคร์และทบีมื่จะจนาพระองคร์ไดด้วสู่าเปป็นผสด้นรันี้นทบีมื่
พวกเขาไดด้รอคอย พวกเขาไดด้เหก็นการอรัศจรรยร์ตสู่างๆแบบทบีมื่ไมสู่มบีมนสุษยร์เดลินดลินคนใดจะกระทนาไดด้ แตสู่พวกเขากก็ถสก



บรังตา แกลด้งโงสู่ ปฏลิเสธทบีมื่จะยอมรรับหลรักฐานทบีมื่ไมสู่มบีทางผลิดพลาดไดด้ในการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นวสู่าพระเยซสทรงเปป็น
พระเมสสลิยาหร์ทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ของพวกเขา-และขด้อพระครัมภบีรร์กก็กลสู่าวชอัดเจนวสู่าพวกเขาไมสู่เชมมื่อพระองคร์วสู่าเปป็น
พระบตตรของพระเจตุ้า เพราะวสู่าในยอหร์น 19:7 เมมมื่อพวกเขานนาตรัวพระองคร์ไปอยสสู่ตสู่อหนด้าปปีลาต พวกเขากลสู่าววสู่า 
“พวกเรามบีกฎหมาย และตามกฎหมายนรันี้นเขาควรจะตาย เพราะเขาไดตุ้ตอัขึ้งตอัวเปป็นพระบนุตรของพระเจด้า!”

แมด้แตสู่สภาซานเฮดรลินกก็ไดด้รรับอลิทธลิพลจากความเกลบียดชรังของพวกปสุโรหลิตใหญสู่และพวกผสด้นนาทางศาสนา
คนอมมื่นๆ (และเหลสู่าสมาชลิกของคนกลสุสู่มนรันี้นทบีมื่คอิดจรอิงๆวสู่าพระเยซสกนาลรังถสกปรรับโทษอยสู่างไมสู่เปป็นธรรมกก็ขาดความ
กลด้าหาญทบีมื่จะขรัดขมนพวกปสุโรหลิตใหญสู่และพวกฟารลิสบี) กรสุณาอสู่านยอหร์น 7:50-53 ในการเชมมื่อมโยงกรับเรมมื่องนบีนี้

เปโตรไมสู่ไดด้คลิดเลยวสู่าพวกยลิวเหลสู่านรันี้นปราศจากความผลิดในการตรศึงพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาทบีมื่กางเขน
เขาแคสู่กนาลรังหยลิบยมมื่นความหวรังและความเมตตาจากพระเจด้าผสด้ทรงอดกลรันี้นพระทรัยใหด้แกสู่พวกเขา หากพวกเขา
ยอมกลรับใจใหมสู่จากบาปทรันี้งหลายของตนและเชมมื่อในพระเยซส พระเจด้ากก็จะยกโทษใหด้พวกเขาและชสู่วยพวกเขาใหด้
รอดโดยทางพระโลหลิตทบีมื่ไหลออกของพระบสุตรผสด้เปป็นทบีมื่รรักของพระองคร์

ขด้อ 18: “แตง่วง่าเหตตการณต์เหลง่านอัขึ้น ซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้ทรงประกาศไวตุ้ลง่วงหนตุ้าโดยปากของศาสดาพยากรณต์
ทอัขึ้งหลายของพระองคต์วง่า พระครอิสตต์ตตุ้องทนทตกขต์ทรมาน พระองคต์จขงทรงใหตุ้สทาเรพ็จตามนอัขึ้น”

“เหตตการณต์เหลง่านอัขึ้น” คมอทตกสอิที่งทบีมื่ไดด้เกลิดขศึนี้นจรลิงๆซศึมื่งเกบีมื่ยวขด้องกรับชบีวลิตและการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซส
ครลิสตร์เจด้าบนแผสู่นดลินโลก-การประสสตลิของพระองคร์ งานรรับใชด้ของพระองคร์ การอรัศจรรยร์ตสู่างๆของพระองคร์ การ
ทนทสุกขร์ของพระองคร์ การสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์

“ซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้ทรงประกาศไวตุ้ลง่วงหนตุ้า” มบีความหมายเพบียงวสู่าหลายรด้อยปปีกสู่อนสลิมื่งเหลสู่านบีนี้เกลิดขศึนี้น 
พระเจด้าไดด้ทรงประกาศผง่านทางพวกศาสดาพยากรณต์ ทสุกสลิมื่งทบีมื่จะเกลิดขศึนี้นกรับพระเยซส และถด้าพวกยลิวเหลสู่านรันี้นไดด้
ทราบและเขด้าใจคนาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นเกบีมื่ยวกรับพระเมสสลิยาหร์ พวกเขากก็คงจนาพระเยซสไดด้ไปแลด้วเพราะทสุกสลิมื่งทบีมื่
ภาคพรันธสรัญญาเดลิมพยากรณร์เกบีมื่ยวกรับพระองคร์ไดด้เกลิดขศึนี้นแลด้วตามตอัวออักษรทมีที่ไดตุ้พยากรณต์ไวตุ้

“โดยปากของศาสดาพยากรณต์ทอัขึ้งหลายของพระองคต์” เปโตรไมสู่ไดด้เอสู่ยชมมื่อศาสดาพยากรณร์คนใดแบบ
เฉพาะเจาะจง แตสู่พสดถศึงศาสดาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นทตกคนและคนาพยากรณร์ทรันี้งหลายของพวกเขาเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จ
มาของพระเยซสครลิสตร์เจด้าตามทบีมื่ถสกบอกไวด้ลสู่วงหนด้าในพระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิม

พระเจด้าทรงเปปิดเผยแกสู่อาดอัมถศึงลรักษณะแหสู่งการเสดก็จมาของพระครลิสตร์-วสู่าพระองคร์จะเปป็นเชมนี้อสายของ
หญลิงนรันี้น: “เราจะใหด้เจด้ากรับหญลิงนบีนี้เปป็นปฏลิปฝักษร์กรัน ทรันี้งเชมนี้อสายของเจด้ากรับเชมนี้อสายของนาง เชมนี้อสายของนางจะ
กระทนาใหด้หรัวของเจด้าฟกชนี้นา และเจด้าจะกระทนาใหด้สด้นเทด้าของทสู่านฟกชนี้นา” (ปฐก. 3:15)

พระเจด้าไดด้เปปิดเผยแกสู่ออับราฮอัมวสู่าพระครลิสตร์ควรมาจากประชาชาตลินรันี้น (อลิสราเอล) ซศึมื่งเขาเปป็นประมสุข
ของประชาชาตลินรันี้น (ปฐก. 12:1-3)

พระเจด้าทรงเปปิดเผยแกสู่ยาโคบวสู่าพระครลิสตร์จะเสดก็จมาทางเผสู่าของยสดาหร์: “ธารพระกรจะไมสู่ขาดไปจาก
ยสดาหร์ หรมอผสด้ทรงตรันี้งพระราชบรัญญรัตลิจะไมสู่ขาดไปจากหวสู่างเทด้าของเขา จนกวสู่าชบีโลหร์จะมา และชนชาตลิทรันี้งหลาย
จะรวบรวมเขด้ากรับผสด้นรันี้น” (ปฐก. 49:10)



พระเจด้าทรงเปปิดเผยแกสู่ดาวอิดวสู่าพระครลิสตร์จะประสสตลิผสู่านทางพงศร์พรันธสุร์ของเขา: “เพราะฉะนรันี้นบรัดนบีนี้เจด้า
จงกลสู่าวแกสู่ดาวลิดผสด้รรับใชด้ของเราวสู่า ‘พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรรัสดรังนบีนี้วสู่า เราเอาเจด้ามาจากทสุสู่งหญด้า จากการตาม
ฝสงแพะแกะ เพมมื่อใหด้เจด้าเปป็นเจด้าเหนมออลิสราเอลประชาชนของเรา...เมมมื่อวรันของเจด้าครบแลด้ว และเจด้านอนพรักอยสสู่
กรับบรรพบสุรสุษของเจด้า เราจะใหด้เชมนี้อสายของเจด้าทบีมื่มาภายหลรังเจด้าเกลิดขศึนี้นผสด้ซศึมื่งเกลิดมาจากบรันี้นเอวของเจด้าเอง และ
เราจะสถาปนาอาณาจรักรของเขา เขาจะเปป็นผสด้สรด้างนลิเวศเพมมื่อนามของเรา และเราจะสถาปนาบรัลลรังกร์แหสู่งราช
อาณาจรักรของเขาใหด้อยสสู่เปป็นนลิตยร์...ราชวงศร์ของเจด้าและอาณาจรักรของเจด้าจะดนารงอยสสู่ตสู่อหนด้าเจด้าอยสู่างมรัมื่นคงเปป็น
นลิตยร์ และบรัลลรังกร์ของเจด้าจะถสกสถาปนาไวด้เปป็นนลิตยร์’” (2 ซมอ. 7:8,12,13,16)

พระเจด้าทรงเปปิดเผยแกสู่มมีคาหต์วสู่าพระครลิสตร์จะประสสตลิในเบธเลเฮมซศึมื่งเปป็นหมสสู่บด้านเลก็กๆทบีมื่ไมสู่มบีชมมื่อเสบียง: 
“เบธเลเฮม เอฟราธาหร์เออ๋ย แตสู่เจด้าผสด้เปป็นหนสู่วยเลก็กในบรรดาคนยสดาหร์ทบีมื่นรับเปป็นพรันๆ จากเจด้าจะมบีผสด้หนศึมื่งออกมา
เพมมื่อเรา เปป็นผสด้ทบีมื่จะปกครองในอลิสราเอล ดรันี้งเดลิมของทสู่านมาจากสมรัยเกสู่า จากสมรัยโบราณกาล” (มบีคาหร์ 5:2)

พระเจด้าทรงเปปิดเผยแกสู่มาลาคมีวสู่าพระครลิสตร์จะทรงถสกนนาหนด้าโดยผสด้เบลิกทางคนหนศึมื่งทบีมื่จะประกาศการ
เสดก็จมาของพระองคร์: “พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรรัสวสู่า “ดสเถลิด เราจะสสู่งทสตของเราไป และผสด้นรันี้นจะตระเตรบียม
หนทางไวด้ขด้างหนด้าเรา และองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า ผสด้ซศึมื่งเจด้าแสวงหานรันี้น จะเสดก็จมายรังพระวลิหารของพระองคร์อยสู่าง
กระทรันหรัน ทสตแหสู่งพรันธสรัญญา ผสด้ซศึมื่งเจด้าพอใจนรันี้น ดสเถลิด ทสู่านจะเสดก็จมา” (มลค. 3:1) 

ดาเนมียลไดด้รรับการเปปิดเผยเกบีมื่ยวกรับเวลานอันี้นทบีมื่พระครลิสตร์จะทรงปรากฏเพมมื่อทบีมื่จะถสกตรัดออกเสบียในความ
มรณา-นรัมื่นคมอ เมมมื่อสลินี้นสสุดสรัปดาหร์ทบีมื่หกสลิบเกด้าของเจก็ดสลิบสรัปดาหร์แหสู่งปปีทรันี้งหลาย: “หลรังจากหกสลิบสองสรัปดาหร์
แลด้ว พระเมสสลิยาหร์กก็จะถสกตรัดออก แตสู่มลิใชสู่เพมมื่อตรัวทสู่านเอง และประชาชนของประมสุขผสด้หนศึมื่งทบีมื่จะมานรันี้นจะ
ทนาลายกรสุงและสถานบรลิสสุทธลิธิ์เสบีย...” (ดนล. 9:26)

พระเจด้าทรงเปปิดเผยแกสู่เศคารอิยาหต์วสู่าพระครลิสตร์จะทรงถสกทรยศเพมมื่อแลกกรับเงลินสามสลิบเหรบียญ: “แลด้ว
ขด้าพเจด้าจศึงพสดกรับเขาวสู่า “ถด้าทสู่านเหก็นควรกก็ขอคสู่าจด้างแกสู่เรา ถด้าไมสู่เหก็นควรกก็ไมสู่ตด้อง” แลด้วเขากก็ชรัมื่งเงลินสามสลิบ
เหรบียญออกใหด้แกสู่ขด้าพเจด้าเปป็นคสู่าจด้าง แลด้วพระเยโฮวาหร์ตรรัสกรับขด้าพเจด้าวสู่า “จงโยนเงลินนรันี้นใหด้แกสู่ชสู่างปฝัฟื้นหมด้อ” 
คมอเงลินกด้อนงามทบีมื่เขาจสู่ายใหด้ขด้าพเจด้า ดรังนรันี้นขด้าพเจด้าจศึงเอาเงลินสามสลิบเหรบียญโยนใหด้แกสู่ชสู่างปฝัฟื้นหมด้อในพระนลิเวศ
ของพระเยโฮวาหร์” (ศคย. 11:12, 13)

ออิสยาหต์ไดด้รรับการเปปิดเผยวสู่าพระครลิสตร์จะตด้องทนทสุกขร์และสลินี้นพระชนมร์เพมมื่อรรับบาปของประชากรนรันี้น: 
“ใครเลสู่าไดด้เชมมื่อสลิมื่งทบีมื่เขาไดด้ยลินจากเราทรันี้งหลาย พระกรของพระเยโฮวาหร์ไดด้ทรงสนาแดงแกสู่ผสด้ใด เพราะ

ทสู่านจะเจรลิญขศึนี้นตสู่อพระพรักตรร์พระองคร์อยสู่างตด้นไมด้อสู่อน และเหมมอนรากแตกหนสู่อมาจากพมนี้นดลินแหด้ง ทสู่านไมสู่มบีรสป
รสู่างหรมอความสวยงาม และเมมมื่อเราทรันี้งหลายจะมองทสู่าน ไมสู่มบีความงามทบีมื่เราจะพศึงปรารถนาทสู่าน ทสู่านไดด้ถสก
มนสุษยร์ดสหมลิมื่นและทอดทลินี้ง เปป็นคนทบีมื่รรับความเศรด้าโศกและคสุด้นเคยกรับความระทมทสุกขร์ และดรังผสด้หนศึมื่งซศึมื่งคนทนมอง
ดสไมสู่ไดด้ ทสู่านถสกดสหมลิมื่น และเราทรันี้งหลายไมสู่ไดด้นรับถมอทสู่าน

“แนสู่ทบีเดบียวทสู่านไดด้แบกความระทมทสุกขร์ของเราทรันี้งหลาย และหอบความเศรด้าโศกของเราไป กระนรันี้น
เราทรันี้งหลายกก็ยรังถมอวสู่าทสู่านถสกตบี คมอพระเจด้าทรงโบยตบีและขสู่มใจ แตสู่ทสู่านถสกบาดเจก็บเพราะความละเมลิดของเรา
ทรันี้งหลาย ทสู่านฟกชนี้นาเพราะความชรัมื่วชด้าของเรา การตบีสอนอรันทนาใหด้เราทรันี้งหลายปลอดภรัยนรันี้นตกแกสู่ทสู่าน ทบีมื่ตด้อง



ฟกชนี้นานรันี้นกก็ใหด้เราหายดบี เราทสุกคนไดด้เจลิมื่นไปเหมมอนแกะ เราทสุกคนตสู่างไดด้หรันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮ
วาหร์ทรงวางลงบนทสู่านซศึมื่งความชรัมื่วชด้าของเราทสุกคน

“ทสู่านถสกบบีบบรังครับและทสู่านถสกขสู่มใจ ถศึงกระนรันี้นทสู่านกก็ไมสู่ปรลิปาก เหมมอนลสกแกะทบีมื่ถสกนนาไปฆสู่า และ
เหมมอนแกะทบีมื่เปป็นใบด้อยสสู่หนด้าผสด้ตรัดขนของมรันฉรันใด ทสู่านกก็ไมสู่ปรลิปากของทสู่านเลยฉรันนรันี้น ทสู่านถสกนนาไปจากคสุกและ
ทสู่านไมสู่ไดด้รรับความยสุตลิธรรมเสบียเลย และผสด้ใดเลสู่าจะประกาศเกบีมื่ยวกรับพงศร์พรันธสุร์ของทสู่าน เพราะทสู่านตด้องถสกตรัด
ออกไปจากแผสู่นดลินของคนเปป็น ตด้องถสกตบีเพราะการละเมลิดของชนชาตลิของเรา และเขาจรัดหลสุมศพของทสู่านไวด้กรับ
คนชรัมื่ว ในความตายของทสู่านเขาจรัดไวด้กรับเศรษฐบี แมด้วสู่าทสู่านมลิไดด้กระทนาการทารสุณประการใดเลย และไมสู่มบีการ
หลอกลวงในปากของทสู่าน

“แตสู่กก็ยรังเปป็นนนี้นาพระทรัยของพระเยโฮวาหร์ทบีมื่จะใหด้ทสู่านฟกชนี้นาดด้วยความระทมทสุกขร์ เมมมื่อพระองคร์ทรง
กระทนาใหด้วลิญญาณของทสู่านเปป็นเครมมื่องบสชาไถสู่บาป ทสู่านจะเหก็นเชมนี้อสายของทสู่าน ทสู่านจะยมดวรันทรันี้งหลายของทสู่าน
นนี้นาพระทรัยของพระเยโฮวาหร์จะเจรลิญขศึนี้นในมมอของทสู่าน ทสู่านจะเหก็นความทสุกขร์ลนาบากแหสู่งจลิตวลิญญาณของทสู่าน 
และจะพอใจ โดยความรสด้ของทสู่าน ผสด้รรับใชด้อรันชอบธรรมของเราจะกระทนาใหด้คนเปป็นอรันมากนรับไดด้วสู่าเปป็นคนชอบ
ธรรม เพราะทสู่านจะแบกบรรดาความชรัมื่วชด้าของเขาทรันี้งหลาย ฉะนบีนี้เราจะแบสู่งสสู่วนหนศึมื่งใหด้ทสู่านกรับผสด้ยลิมื่งใหญสู่ และ
ทสู่านจะแบสู่งรางวรัลกรับคนแขก็งแรง เพราะทสู่านเทจลิตวลิญญาณของทสู่านถศึงความมรณา และถสกนรับเขด้ากรับบรรดาผสด้
ละเมลิด ทสู่านกก็แบกบาปของคนเปป็นอรันมาก และทนาการอด้อนวอนเพมมื่อผสด้ละเมลิด” (อลิสยาหร์ 53)

ผทูตุ้แตง่งเพลงสดตดมีไดด้รรับการเปปิดเผยถศึงลรักษณะแหสู่งการสลินี้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์-วสู่ามรันจะเปป็นโดยการ
ตรศึงกางเขน: “พระเจด้าขด้า บรรดาสสุนรัขลด้อมรอบขด้าพระองคร์ไวด้ คนทนาชรัมื่วหมสสู่หนศึมื่งลด้อมขด้าพระองคร์ เขาแทงมนอแทง
เทตุ้าขตุ้าพระองคต์” (สดด. 22:16); และวสู่าพระครลิสตร์จะทรงเปป็นขศึนี้นจากตาย: “เพราะพระองคร์จะไมสู่ทรงทลินี้งจลิต
วลิญญาณของขด้าพระองคร์ไวด้ในนรก ทรันี้งจะไมสู่ทรงใหด้องคร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์เปฟปี่อยเนสู่าไป

16:11 พระองคร์จะทรงสนาแดงวลิถบีแหสู่งชบีวลิตแกสู่ขด้าพระองคร์ ตสู่อพระพรักตรร์พระองคร์มบีความชมมื่นบานอยสู่าง
เปปีปี่ยมลด้น ในพระหรัตถร์ขวาของพระองคร์มบีความเพลลิดเพลลินอยสสู่เปป็นนลิตยร์” (สดด. 16:10,11)

ดรังนรันี้นในขด้อพระครัมภบีรร์เหลสู่านบีนี้และอบีกมากมายหลายขด้อพระเจด้าทรงเปปิดเผยแผนการและจสุดประสงคร์
ของพระองคร์เกบีมื่ยวกรับพระบสุตรของพระองคร์ พระเยซสครลิสตร์เจด้า คทาพยากรณต์เหลง่านมีขึ้ทอัขึ้งหมดไดตุ้ถทูกททาใหตุ้สทาเรพ็จจรอิง
แลตุ้วตามตอัวออักษร ทสุกตรัวอรักษรและทสุกขบีดของคนาพยากรณร์เหลสู่านบีนี้ทสุกเรมมื่อง

“เหตสุการณร์เหลสู่านรันี้น” ซศึมื่งพระเจด้าไดด้ทรงสนาแดงโดยเหลสู่าศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ “พระองคต์จขง
ทรงใหตุ้สทาเรพ็จตามนอัขึ้น” พระเยซสทรงทนาใหด้ทสุกตรัวอรักษรและทสุกขบีดของพระราชบรัญญรัตลิและพวกศาสดาพยากรณร์
สนาเรก็จแลด้ว พระองคร์ทรงทนาพระราชกลิจทบีมื่พระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพมมื่อกระทนาสนาเรก็จแลด้ว (มธ. 5:17; ยน. 19:30) ทสุก
สลิมื่งทบีมื่พวกศาสดาพยากรณร์ไดด้บอกไวด้ลสู่วงหนด้าเกบีมื่ยวกรับพระเยซสไดด้เกลิดขศึนี้นจรลิงตามทบีมื่ไดด้พยากรณร์ไวด้ และเปโตรเตมอน
ใจพวกยลิวเหลสู่านรันี้นเกบีมื่ยวกรับเรมมื่องนบีนี้-ไมสู่ใชสู่เพมมื่อแกตุ้ตง่างใหตุ้พวกเขา แตสู่เพมมื่อเตมอนสตลิพวกเขาใหด้กลรับใจจากบาปอรันเลว
รด้ายของพวกเขา ความไมสู่รสด้ไมสู่ใชสู่ขด้ออด้างสนาหรรับสลิมื่งทบีมื่พวกเขาไดด้กระทนา แตสู่เปโตรกนาลรังตบีแผสู่ใหด้พวกเขาเหก็น
แผนการนลิรรันดรร์ของพระเจด้า-วสู่าพระเจด้าทรงกทาหนดไวตุ้ลง่วงหนตุ้าแลตุ้ววสู่าคนบาปทรันี้งหลายควรรรับความรอดโดยทาง
พระโลหลิตอรันมบีคสู่าประเสรลิฐของพระเมษโปดก “ผสด้ทรงถสกปลงพระชนมร์ตรันี้งแตสู่แรกทรงสรด้างโลก” (วว. 13:8) 



เนมมื่องจากสลิมื่งทบีมื่พวกเขาไดด้กระทนา พระเจด้าทรงทราบอยสสู่แลด้วตรันี้งแตสู่แรกเรลิมื่ม และเนมมื่องจากการตรศึงกางเขนพระเยซส
คมอเหตสุจนาเปป็นของพระเจด้าเพมมื่อทบีมื่คนบาปทรันี้งหลายจะรรับความรอดไดด้ พระเจด้าจศึงจะทรงยกโทษบาปของพวกเขา
และใหด้อภรัยพวกเขาหากพวกเขาจะยอมกลรับใจใหมสู่อยสู่างจรลิงใจ

ขด้อ 19: “เหตตฉะนอัขึ้นทง่านทอัขึ้งหลายจงหอันกลอับและตอัขึ้งใจใหมง่ เพนที่อจะทรงลบลตุ้างความผอิดบาปของทง่าน
เสมีย เพนที่อเวลาชนที่นใจยอินดมีจะไดตุ้มาจากพระพอักตรต์ขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า”

ถด้อยคนาทบีมื่นสู่าสนใจ-และมบีความสนาครัญอยสู่างยลิมื่ง แตสู่เราจะเขด้าใจถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้ในทางทบีมื่ถสกตด้องไดด้กก็ตสู่อเมมมื่อ
เราระลศึกอยสสู่เสมอถศึงขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าถตุ้อยคทาเหลง่านมีขึ้ถทูกกลง่าวแกง่ชนชาตอิออิสราเอล ไมสู่ใชสู่แกสู่พวกคนตสู่างชาตลิ เปโต
รกนาลรังเทศนาแกสู่ชนชาตลิของเขาเอง และถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้คมอหรัวใจแหสู่งขสู่าวสารของเขา

“เหตตฉะนอัขึ้นทง่านทอัขึ้งหลายจงหอันกลอับและตอัขึ้งใจใหมง่ เพนที่อจะทรงลบลตุ้างความผอิดบาปของทง่านเสมีย” การก
ลรับใจใหมสู่ทบีมื่เปโตรพสดถศึงในทบีมื่นบีนี้คมอการยอมรรับวสู่าพวกเขาไดด้กระทนาผลิดในการปฏลิเสธพระเยซส องคร์บรลิสสุทธลิธิ์และ
ชอบธรรม พวกเขาตด้องกลรับใจจากบาปของตนและรรับสารภาพวสู่าพระโลหลิตของพระองคร์ตกอยสสู่บนมมอของพวก
เขา เมมมื่อนรันี้นพระเจด้าจะทรงลบบาปของพวกเขาออกและยกโทษใหด้พวกเขา ตามทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ในอลิสยาหร์ 
43:25:

“เรา เราคนอพระองคต์นอัขึ้นผทูตุ้ลบลตุ้างความละเมอิดของเจตุ้าดตุ้วยเหพ็นแกง่เราเอง และเราจะไมง่จดจทาบรรดา
บาปของเจตุ้าไวตุ้”

บาปไมสู่อาจถสกยกโทษไดด้กสู่อนทบีมื่คนบาปคนนรันี้นกลอับใจจากบาปของตน การกลรับใจใหมสู่ตด้องมากสู่อนการ
อภรัยโทษ ยอหร์นผสด้ใหด้บรัพตลิศมาไดด้ปรากฏตรัว โดยเทศนาวสู่า “ทง่านทอัขึ้งหลายจงกลอับใจเสมียใหมง่ เพราะวสู่าอาณาจรักร
แหสู่งสวรรคร์มาใกลด้แลด้ว” (มธ. 3:2) พระเยซทูทรงเทศนาการกลรับใจใหมสู่: ในลสกา 13:3,5 พระองคร์ทรงประกาศวสู่า
“แตง่ถตุ้าทง่านทอัขึ้งหลายมอิไดตุ้กลอับใจเสมียใหมง่กก็จะตด้องพลินาศเหมมอนกรัน”

ในอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดสสงสสุดของพระองคร์ พระเจด้าทรงทราบวสู่าวรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนรันี้นจะมาเมมมื่อชนชาตลิ
อลิสราเอลจะยอมรรับพระเมสสลิยาหร์ พวกเขาจะมองดสพระองคร์ผสด้ทบีมื่พวกเขาไดด้แทง (ศคย. 12:10) พวกเขาจะจนา
พระองคร์ไดด้และอด้างวสู่าพระองคร์ทรงเปป็นของพวกเขาเอง (ศคย. 14:4-9) เมมมื่อทรงทราบเชสู่นนบีนี้ พระเจด้าจศึงตรรัสวสู่า 
“เราไดด้ลบลด้างการละเมลิดของเจด้าเสบียเหมมอนเมฆทศึบ และลบลด้างบาปของเจด้าเหมมอนเมฆ จงกลรับมาหาเรา 
เพราะเราไดด้ไถท่เจด้าแลด้ว โอ ฟฟ้าสวรรคร์เออ๋ย จงรด้องเพลงเพราะพระเยโฮวาหร์ทรงกระทนาการนบีนี้ หด้วงลศึกของแผสู่นดลิน
โลกเออ๋ย จงโหสู่รด้อง ภสเขาเออ๋ย จงรด้องเปป็นเพลงออกมา โอ ปฝ่าไมด้เออ๋ย และตด้นไมด้ทสุกตด้นในนรันี้นดด้วย เพราะวง่าพระเย
โฮวาหต์ทรงไถท่ยาโคบ และจะทรงรอับเกมียรตอิในออิสราเอล” (อสย. 44:22,23) พระสรัญญาทรันี้งหลายของพระเจด้านรันี้น
แนสู่นอนเหลมอเกลินจนพวกมรันถสกบรันทศึกไวด้ในทบีมื่นบีนี้วสู่าถทูกททาใหตุ้สทาเรพ็จจรอิงเรมียบรตุ้อยแลตุ้ว!

การเทศนาเรมมื่องการกลรับใจใหมสู่ไมสู่เปป็นทบีมื่นลิยมในครลิสตจรักรโดยเฉลบีมื่ยวรันนบีนี้ นรักเทศนร์จนานวนมากมองการก
ลรับใจใหมสู่วสู่าเปป็นเรมมื่องลด้าสมรัยและแคสู่เชลิญชวนผสด้คนใหด้มาเขด้ารสู่วมกรับครลิสตจรักรและรรับบรัพตลิศมา พวกเขาไมสู่เชลิญ
ชวนคนเหลสู่านรันี้นใหด้กด้าวออกมาขด้างหนด้าและกลรับใจจากบาปทรันี้งหลายของตน การกลอับใจใหมง่คมอ “การหรันไปยรัง
ทลิศทางตรงกรันขด้าม” นรัมื่นคมอ การหอันมาหาพระเจตุ้าและหอันเสอียจากพญามาร มรันไมสู่ใชสู่ “การหรันกลรับมา” เพราะ



วสู่าถด้าผสด้ใดหรันกลอับมาเขากก็จะยรังไปในทลิศทางเดลิมเหมมอนเดลิม แตสู่ถด้าเขาหรันมาหาพระเจด้า เขากก็จะหรันจากบาปโดย
อรัตโนมรัตลิ เปาโลแสดงออกถศึงความหมายทบีมื่แทด้จรลิงของการกลรับใจใหมสู่ใน 1 เธสะโลนลิกา 1:9:

“เพราะคนเหลสู่านรันี้นกก็ไดด้รายงานเกบีมื่ยวกรับเราวสู่า ทบีมื่เราไดด้เขด้ามาหาทสู่านทรันี้งหลายนรันี้นเปป็นอยสู่างไร และ
กลสู่าวถศึงการทบีมื่ทสู่านไดด้ละทริทั้งรซูปเคารพและหทนมาหาพระเจด้า เพนที่อรอับใชตุ้พระเจตุ้าผทูตุ้ทรงพระชนมต์อยทูง่และเทมีที่ยงแทตุ้”

การ “ลบลตุ้าง” ความผอิดบาปเปป็นวลบีทบีมื่ถสกเอามาจากวลิธบีปฏลิบรัตลิของพวกเจด้าหนบีนี้ในสมรัยพรันธสรัญญาเดลิม 
หนบีนี้สลินถสกบรันทศึกบนขบีนี้ผศึนี้ง และเมมมื่อพวกลสกหนบีนี้ชนาระหนบีนี้ของตนแลด้ว หนบีนี้สลินนรันี้นกก็ไมสู่เพบียงถทูกยกเลอิกเทสู่านรันี้น มรันถสก
ลบออกไปอยสู่างสลินี้นเชลิงจากบรันทศึกนรันี้นดด้วย โดยการใชด้เครมมื่องมมอชลินี้นหนศึมื่งทบีมื่มบีลรักษณะแบนเรบียบ หนบีนี้สลินนรันี้นถสกเอา
ออกไปจากแผสู่นขบีนี้ผศึนี้งนรันี้น โดยทนาใหด้ขบีนี้ผศึนี้งนรันี้นเรบียบราวกรับวสู่าไมสู่เคยมบีสลิมื่งใดถสกบรันทศึกทบีมื่นรัมื่นเลย นรัมื่นคมอสลิมื่งทบีมื่เกลิดขศึนี้นเมมมื่อ
คนบาปทรันี้งหลายกลรับใจใหมสู่และเชมมื่อในพระเยซสในฐานะพระผสด้ชสู่วยใหด้รอด พระเจด้าทรงเอาบรันทศึกนรันี้นออกไป ทรง
ลบลตุ้างทสุกรสู่องรอยของบาปทบีมื่มบีอยสสู่จนถศึงขณะนรันี้นอยสู่างสลินี้นเชลิงเมมมื่อคนบาปผสด้นรันี้นบรังเกลิดใหมสู่-และนรัมื่นคมอชรัมื่ววลินาทบีทบีมื่
เขาเรลิมื่มมบีชบีวลิต เทสู่าทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับบรันทศึกของพระเจด้า ทสุกสลิมื่งทบีมื่เคยเปป็นอยสสู่เรมมื่อยมาจนถศึงการบรังเกลิดใหมสู่ถสกลบลด้าง
ออกไปแลด้ว ถสกโยนลงไปสสสู่กด้นทะเลแลด้ว และพระเจด้าไมสู่ทรงจดจนาบาปเหลสู่านรันี้นอบีกตสู่อไป ขอบคสุณพระเจด้าสนาหรรับ
พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดองคร์หนศึมื่งทบีมื่ไมสู่เพบียงยกโทษบาปทรันี้งหลายของเราเทสู่านรันี้น แตสู่ทรงลบลตุ้างพวกมอันออกไป ราวกรับ
วสู่าบาปเหลสู่านรันี้นไมสู่เคยมบีอยสสู่เลย!

เราสรังเกตเหก็นวสู่าในคนาเทศนาทบีมื่สองของเขา เปโตรไมสู่กลสู่าวถศึงของประทานแหสู่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์-
และนบีมื่กก็สอดคลด้องกรับหรัวใจของคนาเทศนาของเขา นรัมื่นกก็คมอ  เกมีที่ยวกอับชนชาตอินอัขึ้น พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้ถสก
ประทานใหด้ในวรันเพก็นเทคอสตร์ ครลิสตจรักรไดด้ถมอกนาเนลิดขศึนี้นและพระกายของพระครลิสตร์ไดด้เรลิมื่มตด้นขศึนี้นในตอนนรันี้น แตสู่
คนาเทศนาทมีที่สองของเปโตรเกบีมื่ยวขด้องกรับชนชาตอิออิสราเอลและอนาคตของชนชาตลินรันี้น ดรังนรันี้นพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ 
(เมมมื่อพระองคร์ไดด้เสดก็จมาในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น) จศึงไมสู่ถสกกลสู่าวถศึงในคนาเทศนานบีนี้ แตสู่พระสอัญญาเรมมื่องพระวลิญญาณ
ในอนาคตทบีมื่ทรงถสกเทลงบนชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะชนชาตลิหนศึมื่งถสกรวมเขด้าไวด้ดด้วยใน “เวลาชมมื่นใจยลินดบีนรันี้น”-
เวลาในอนาคตแหสู่งการอวยพรทบีมื่ไมสู่ธรรมดาซศึมื่งรอคอยชนชาตลินรันี้นอยสสู่

พระพรและพระสรัญญาเหลสู่านรันี้นทบีมื่จะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงใน “เวลาชมมื่นใจยลินดบี” นรันี้นและ “การตรันี้งขศึนี้นใหมสู่
ของสลิมื่งสารพรัด” (ขด้อ 21) มบีมากมายเหลมอเกลินจนมรันเปป็นไปไมสู่ไดด้จรลิงๆทบีมื่จะกลสู่าวถศึงพวกมรันทรันี้งหมดในการศศึกษา
คด้นควด้านบีนี้ แตสู่เราจะพลิจารณาพวกมรันสรักสองสามขด้อ ซศึมื่งผมหวรังใจวสู่าจะทนาใหด้ผสด้อสู่านทรันี้งหลายของผมคด้นดสพระ
ครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิมและศศึกษาอยสู่างเตก็มทบีมื่เกบีมื่ยวกรับพระพรเหลสู่านรันี้นทบีมื่จะถสกเทลงบนชนชาตลิอลิสราเอลใน
ระหวสู่างยสุคอาณาจรักรนรันี้น

หากเราตบีความคนาพยากรณร์ตสู่างๆในภาคพรันธสรัญญาเดลิมเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาครอัขึ้งทมีที่สองของพระครลิสตร์
วสู่าเปป็นตามตรัวอรักษรเหมมอนกรับทบีมื่เราตบีความคนาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาครอัขึ้งแรกของพระองคร์ เรากก็
จะไมสู่ประสบความยสุสู่งยากใดๆเลยในการเหก็นความหมายอรันครบถด้วนเกบีมื่ยวกรับ “เวลาชมมื่นใจยลินดบีนรันี้น...เวลาแหสู่ง
การตรันี้งขศึนี้นใหมสู่ของสลิมื่งสารพรัด”-ซศึมื่งทรันี้งสองวลบีนบีนี้มบีความหมายแทบจะเหมมอนกรัน

ในการกลสู่าวถศึงชนชาตลิอลิสราเอล พระเจด้าทรงกนากรับควบคสุมสลิมื่งสารพรัดตามแผนการนลิรรันดรร์ของพระองคร์
และพลิมพร์เขบียวของพระองคร์จะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงตามตรัวอรักษรในรายละเอมียดทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับชนชาตลินรันี้น พระ



ครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิมเตก็มไปดด้วยพระสรัญญาทรันี้งหลายอรันมบีคสู่าประเสรลิฐของพระเจด้าเกบีมื่ยวกรับอนาคตอรันเปปีปี่ยม
สงสู่าราศบีสนาหรรับชนชาตลิอลิสราเอล และทตกตอัวออักษรและทตกขมีดของพระสรัญญาเหลสู่านรันี้นจะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิง (มธ.
5:18)

ในโรม 11:26,27 เปาโลกลสู่าววสู่า “และเมนที่อเปป็นดอังนอัขึ้น พวกอริสราเอลทททั้งปวงกก็จะไดด้รทบความรอด ตาม
ทมีที่มมีคทาเขมียนไวตุ้แลตุ้ววง่า ‘พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดจะเสดก็จมาจากเมมองศลิโยน และจะทรงกนาจรัดอธรรมใหด้สสญสลินี้นไปจากยา
โคบ นบีมื่แหละเปป็นพรันธสรัญญาของเรากรับเขาทรันี้งหลาย เมนที่อเราจะยกโทษบาปของเขา’”

หนรังสมอเอเสเคบียลมบีคนาพยากรณร์มากมายเกบีมื่ยวกรับอนาคตของชนชาตลิอลิสราเอลและแผนการตสู่างๆของ
พระเจด้าสนาหรรับชนชาตลินรันี้น คนาพยากรณร์ตสู่างๆทบีมื่โดดเดสู่นเพราะลรักษณะพลิเศษประการหนศึมื่ง: ความแนท่นอนของ
การสทาเรพ็จจรอิงของคทาพยากรณต์เหลง่านอัขึ้น ในเอเสเคบียลเราพบ “เราจะ” มากกวสู่าสามรด้อยครรันี้ง ซศึมื่งมบีไมสู่กบีมื่เรมมื่องทบีมื่ถสก
ทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงเรบียบรด้อยแลด้ว แตสู่คนาพยากรณร์สสู่วนใหญสู่จะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงในอนาคต

เอเสเคบียล 11:16,17 บรันทศึกแผนการของพระเจด้าสนาหรรับชนชาตลิอลิสราเอลและแผสู่นดลินทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้
กรับอรับราฮรัมผสด้สรัตยร์ซมมื่อ:

“เพราะฉะนรันี้นจงกลสู่าววสู่า ‘องคตพระผซูด้เปป็นเจด้าพระเจด้าตรทสดทงนอีทั้วท่า แมด้เราไดด้ยด้ายเขาใหด้หสู่างออกไปอยสสู่
ทสู่ามกลางประชาชาตลิทรันี้งหลาย แมด้เราไดด้กระจายเขาไปอยสสู่ทสู่ามกลางประเทศทรันี้งปวง เรากก็จะเปป็นสถานบรลิสสุทธลิธิ์
อรันเลก็กสนาหรรับเขาในประเทศทบีมื่เขาจะไดด้ไปอยสสู่’ เพราะฉะนรันี้นจงกลสู่าววสู่า ‘องคตพระผซูด้เปป็นเจด้าพระเจด้าตรทสดทงนอีทั้
วท่า เราจะรวบรวมเจตุ้ามาจากชนชาตอิทอัขึ้งหลาย และชตมนตมเจตุ้าจากประเทศทมีที่เจตุ้ากระจอัดกระจายไปอยทูง่นอัขึ้น และ
เราจะมอบแผง่นดอินออิสราเอลใหตุ้แกง่เจตุ้า’”

มบีสามสลิมื่งทบีมื่โดดเดสู่นเปป็นพลิเศษในพระคนาตอนนบีนี้:
ประการแรกคนอ-ขด้อเทก็จจรลิงเรมมื่องการกระจรัดกระจายไปของชนชาตลิอลิสราเอล เราทราบวสู่าพวกยลิวถสก

กระจรัดกระจายไปแลด้วยรังทสุกดลินแดนและทสุกเกาะบนพมนี้นพลิภพ และกสู่อนทบีมื่ประชาชาตลินรันี้นไดด้ถมอกนาเนลิดขศึนี้นในเดมอน
พฤษภาคม ปปี ค.ศ. 1948 กก็ไมง่มมีชนชาตลิอลิสราเอลเลย พวกเขาเคยเปป็นชนชาตลิหนศึมื่งทบีมื่ไมสู่มบีรรัฐบาลหรมอแผสู่นดลินเปป็น
ของพวกเขาเอง บรัดนบีนี้เรากนาลรังมบีชบีวลิตอยสสู่ในยสุคสมรัยแหสู่งการแตกใบของตตุ้นมะเดนที่อ แตสู่เปป็นเวลาสองพรันหด้ารด้อยปปี
แลด้วทบีมื่พวกยลิวอยสสู่ “หสู่างออกไปอยสสู่ทสู่ามกลางประชาชาตลิทรันี้งหลาย ....ถสกกระจายไปอยสสู่ทสู่ามกลางประเทศทรันี้งปวง”
จากสสุดปลายแผสู่นดลินโลกขด้างหนศึมื่งไปยรังอบีกขด้างหนศึมื่ง

ประการทมีที่สอง คมอพระเจด้าทรงสรัญญาประชากรของพระองคร์เรมมื่อง “สถานบรลิสสุทธลิธิ์ขนาดเลก็ก”-นรัมื่นคมอ 
พระองคร์ทรงรรับประกรันพวกเขาเรมมื่องความรรักของพระองคร์ การปกปฟ้องและการดสแลของพระองคร์ทรันี้งๆทบีมื่พวกเขา
ทนทสุกขร์ เจก็บชนี้นา และไมสู่จงรรักภรักดบีตสู่อพระองคร์

ประการทมีที่สามคมอ พระเจด้าทรงสรัญญาวสู่าจะรวบรวมประชากรทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระองคร์กลรับมายรัง
แผสู่นดลินของพวกเขาเอง เหมมอนกรับแมสู่ไกสู่รวบรวมลสกๆของมรันไวด้ใตด้ปปีกทบีมื่ปกปฟ้องของมรัน ไมสู่มบีโอกาสทบีมื่มรันลด้มเหลว
ไดด้ เพราะพระเจด้าตรรัสวสู่า “เราจะเปป็นสถานบรอิสตทธอิธิ์ออันหนขที่ง...เราจะรวบรวม...เราจะใหตุ้แผง่นดอินออิสราเอลแกง่
พวกเจตุ้า” เมมมื่อพระเจด้าตรรัสวสู่า “เราจะ” เรากก็เชมมื่อใจไดด้วสู่าพระองคร์จะกระทกา พระสรัญญานรันี้นแนง่นอนเพราะวสู่า



พระเจด้าทรงสรัญญาแลด้ววสู่าจะทรงทนาใหด้มรันสนาเรก็จจรลิง: “องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าพระเจตุ้าตรอัสดอังนมีขึ้!” พระเจด้าผสด้ไมสู่ทรง
แปรปรวนจะทรงทนาใหด้ทสุกสลิมื่งทบีมื่พระองคร์ทรงสรัญญาไวด้เกลิดขศึนี้นจรลิง

ในเอเสเคบียล 20:34,41 พระเจด้าตรรัสวสู่า “เราจะนนาเจด้าออกมาจากชนชาตลิทรันี้งหลาย และจะรวบรวมเจด้า
ออกมาจากประเทศทรันี้งปวงซศึมื่งเจด้าตด้องกระจรัดกระจายกรันไปอยสสู่นรันี้น ดด้วยมมอทบีมื่มบีฤทธลิธิ์ และดด้วยแขนทบีมื่เหยบียดออก 
และดด้วยความพลิโรธทบีมื่เทลงมา... เราจะโปรดเจด้าดรัมื่งเปป็นกลลิมื่นทบีมื่พอใจของเรา และเราจะสนาแดงความบรลิสสุทธลิธิ์ของ
เราทสู่ามกลางเจด้าตสู่อหนด้าตสู่อตาประชาชาตลิทรันี้งหลาย”

สลิมื่งทบีมื่พระเจด้าทรงกระทนาแลด้วเพมมื่อชนชาตลิอลิสราเอลในอดมีตคมอการรรับประกรันของพระเจด้าเกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่
พระองคร์จะกระทนาเพมมื่อชนชาตลินรันี้นในอนาคต การกลสู่าวถศึง “พระหรัตถร์อรันทรงฤทธลิธิ์” ของพระองคร์และ “พระกรทบีมื่
เหยบียดออก” ของพระองคร์เตมอนใจเราเกบีมื่ยวกรับการทบีมื่พระองคร์ทรงชสู่วยชนชาตลิอลิสราเอลใหด้พด้นจากการตกเปป็น
ทาสคนอบียลิปตร์:

“เหตสุฉะนบีนี้จงกลสู่าวแกสู่ชนชาตลิอลิสราเอลวสู่า ‘เราคมอพระเยโฮวาหร์ เราจะนนาพวกเจด้าไปใหด้พด้นจากงาน
ตรากตรนาทบีมื่ชาวอบียลิปตร์เกณฑร์ใหด้ทนา และจะใหด้พด้นจากการเปป็นทาสเขา เราจะชง่วยเจตุ้าใหตุ้พตุ้นดตุ้วยแขนทอีชื่เหยอียด
ออก และดด้วยการพลิพากษาอรันใหญสู่หลวง” (อพย. 6:6)

“จงระลศึกวสู่าเจด้าเคยเปป็นทาสอยสสู่ในแผสู่นดลินอบียลิปตร์ และพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของเจด้าไดด้พาเจด้าออกมา
จากทบีมื่นรัมื่นดตุ้วยพระหทตถตอทนทรงฤทธริธ และดตุ้วยพระกรทอีชื่เหยอียดออก เหตสุฉะนบีนี้พระเยโฮวาหร์พระเจด้าของเจด้าไดด้ทรง
บรัญชาใหด้เจด้ารรักษาวรันสะบาโต” (พบญ. 5:15)

จงสรังเกตในขด้อพระคนาจากเอเสเคบียลวสู่าพระเจด้าทรงสรัญญาวสู่าจะนนาชนชาตลิอลิสราเอลเขด้ามาในแผสู่นดลิน
ของพวกเขาเอง-“เราจะมอบแผง่นดอินของออิสราเอลใหด้แกสู่พวกเจด้า” หลายรด้อยปปีกสู่อน พระเจด้าทรงทนาพรันธสรัญญา
หนศึมื่งกรับอรับราฮรัม ตามทบีมื่บรันทศึกไวด้ในปฐมกาล 15:18 โดยตรรัสวสู่า “เราไดตุ้ยกแผง่นดอินนมีขึ้แกง่เชนขึ้อสายของเจตุ้าแลตุ้ว 
ตอัขึ้งแตง่แมง่นขึ้ทาอมียอิปตต์ไปจนถขงแมง่นขึ้ทาใหญง่ คนอแมง่นขึ้ทายทูเฟรตอิส” แตสู่แผสู่นดลินทบีมื่ถสกถมอครองโดยชนชาตลิอลิสราเอลไมสู่เคย
ไปถศึงขบีดจนากรัดทบีมื่ถสกใหด้ไวด้ในพรันธสรัญญานรันี้น สนานวนทบีมื่วสู่า “ตรันี้งแตสู่ดานถศึงเบเออรร์เชบา” กลายเปป็นวลบีทบีมื่คสุด้นเคย
สนาหรรับแผสู่นดลินทบีมื่ชนชาตลิอลิสราเอลถมอครอง (1 ซมอ. 3:20) และพมนี้นทบีมื่นรันี้นตรันี้งแตสู่ดานถศึงเบเออรร์เชบากก็ครอบคลสุม
เนมนี้อทบีมื่ประมาณ 30,000 ตารางไมลร์ ตามทบีมื่กลสู่าวไวด้ในเอเสเคบียล 48:13-21 แผสู่นดลินทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้นรันี้นจะตด้อง
ขยายออกไปไกลเกลินกวสู่าขอบเขตทบีมื่ชนชาตลิอลิสราเอลถมอครองมาจนถศึงตอนนบีนี้ ขอบเขตทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้กรับอรับรา
ฮรัมจะครอบคลสุมประมาณ 300,000 ตารางไมลร์ ดรังนรันี้นแผสู่นดลินทบีมื่ชนชาตลิอลิสราเอลจะครอบครองในระหวสู่างยสุค
พรันปปี เมมมื่อเทบียบกรับแผสู่นดลินทบีมื่พวกเขาเคยครอบครองในสมรัยพรันธสรัญญาเดลิม จะใหญสู่กวสู่าถศึงสลิบเทสู่าเมมมื่อเทบียบกรับ
ตอนกสู่อนทบีมื่ชนชาตลิอลิสราเอลถสกกระจรัดกระจายไปนรันี้น เมมมื่อวรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนรันี้นมาถศึงและชนชาตลิอลิสราเอลครอบ
ครองแผสู่นดลินแหสู่งพระสรัญญา พระสรัญญาเหลสู่านรันี้นของพระเจด้าทบีมื่ทรงใหด้ไวด้แกสู่พวกเขาจะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงตาม
ตรัวอรักษรและอยสู่างเตก็มเปปีปี่ยม:

“เมมมื่อเราไดด้นนาเขากลรับมาจากชนชาตลิทรันี้งหลาย และรวบรวมเขามาจากแผสู่นดลินศรัตรสของเขา และเมมมื่อเรา
สนาแดงความบรลิสสุทธลิธิ์ของเราทสู่ามกลางเขาทรันี้งหลายทสู่ามกลางสายตาของประชาชาตลิเปป็นอรันมาก แลด้วเขาจะ
ทราบวสู่าเราคมอพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของเขา เพราะเราไดด้สสู่งใหด้เขาถสกกวาดไปเปป็นเชลยอยสสู่ทสู่ามกลางบรรดา



ประชาชาตลิ แลด้วกก็รวบรวมเขาเขด้ามาในแผสู่นดลินของเขาทรันี้งหลาย เราจะไมสู่ปลสู่อยใหด้สรักคนหนศึมื่งในพวกเขาเหลมอ
อยสสู่ทสู่ามกลางบรรดาประชาชาตลิอบีกเลย และเราจะไมสู่ซสู่อนหนด้าของเราไวด้จากเขาทรันี้งหลายอบีกเลย เมมมื่อเราเท
วลิญญาณของเราเหนมอวงศร์วานอลิสราเอล องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าพระเจด้าตรรัสดรังนบีนี้แหละ” (อสค. 39:27-29)

นบีมื่คมอหนศึมื่งในพระสรัญญาอรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีทบีมื่สสุดของพระเจด้า-การรวบรวมประชากรทบีมื่ถสกเลมอกสรรของ
พระองคร์เขด้ามาในแผสู่นดลินทบีมื่พระองคร์ทรงสรัญญาไวด้กรับอรับราฮรัม พระองคร์ทรงใหตุ้คทามอัที่นวสู่าจะรวบรวมพวกเขามา
จากประชาชาตลิเหลสู่านรันี้นของพวกคนตสู่างชาตลิ ดรังนรันี้นพระองคร์จศึงตรรัสถศึงมรันวสู่าเปป็นขตุ้อเทพ็จจรอิงประการหนขที่งทมีที่
สทาเรพ็จจรอิงแลตุ้วเพราะวสู่ามรันจะเกลิดขศึนี้นแนสู่นอนราวกรับวสู่ามรันไดด้เกลิดขศึนี้นแลด้ว เรากนาลรังเหก็นสลิมื่งนบีนี้เกลิดขศึนี้นในแบบเลก็กๆ
วรันนบีนี้ แตสู่การรวบรวมครรันี้งใหญสู่จะเกลิดขศึนี้นหลรังจากการรรับขศึนี้นไปนรันี้น ตด้นมะเดมมื่อกนาลรังแตกใบแลด้ววรันนบีนี้ แตสู่มรันจะผลลิ
บานอยสู่างเตก็มทบีมื่หลรังจากครลิสตจรักรถสกรรับขศึนี้นไปพบกรับพระเยซสในหมสสู่เมฆในฟฟ้าอากาศ และการรวบรวมชนชาตลิ
อลิสราเอลจะครบบรลิบสรณร์-จะไมง่มมีผทูตุ้ใดถทูกทอิขึ้งไวตุ้ทสู่ามกลางประชาชาตลิทบีมื่เปป็นคนตสู่างชาตลิเลย

“เวลาชนที่นใจยอินดมี” นรันี้นและ “เวลาแหสู่งการตรันี้งขศึนี้นใหมสู่ของสลิมื่งสารพรัด” (ขด้อ 21) จะเปป็นการทบีมื่พระเจด้า
ทรงฟฟฟื้นฟสชนชาตลิอลิสราเอลกลรับสสสู่สภาพเดลิมในคราวทบีมื่สสุด พวกเขาจะถสกรวบรวมกลรับเขด้ามาในแผสู่นดลินของพวก
เขาเองและจะไมสู่ถสกกระจรัดกระจายอบีกเลย:

“เราจะกระทนาพรันธสรัญญาสรันตลิสสุขกรับเขา และจะกนาจรัดสรัตวร์รด้ายเสบียจากแผสู่นดลิน เขาจะอาศรัยอยสสู่ในถลิมื่น
ทสุรกรันดารอยสู่างปลอดภรัย และนอนอยสสู่ในปฝ่าไมด้ และเราจะกระทนาใหด้เขากรับสถานทบีมื่รอบๆเนลินเขาของเราเปป็น
แหลสู่งพระพร เราจะสสู่งฝนลงมาใหด้ตามฤดสกาล เปป็นหสู่าฝนแหสู่งพระพร

“ตด้นไมด้ทบีมื่ในทสุสู่งจะบรังเกลิดผล และพลิภพจะบรังเกลิดผลประโยชนร์ และเขาจะอยสสู่อยสู่างปลอดภรัยในแผสู่นดลิน
ของเขา และเขาจะทราบวสู่าเราคมอพระเยโฮวาหร์ ในเมมมื่อเราหรักคานแอกของเขาเสบีย และชสู่วยเขาใหด้พด้นจากมมอ
ของผสด้ทบีมื่กรักเขาใหด้เปป็นทาส

“เขาจะไมง่เปป็นเหยนที่อของประชาชาตอิอมีกตง่อไป หรนอสอัตวต์ปฝ่าดอินกพ็จะไมง่กอินเขา และเขาจะอยทูง่อยง่าง
ปลอดภอัย ไมง่มมีผทูตุ้ใดกระททาใหตุ้เขากลอัว” (อสค. 34:25-28)

พระสรัญญาตสู่างๆในขด้อพระคนาเหลสู่านบีนี้ประกาศถศึงพระพรอรันไมสู่รสด้สลินี้นสสุดเหลสู่านรันี้น-ทรันี้งฝฝ่ายโลกและฝฝ่าย
วลิญญาณ-ซศึมื่งพระเจด้าจะเทลงบนอลิสราเอลประชากรทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระองคร์ และในเอเสเคบียล 43:7 พระองคร์
ตรรัสวสู่า “บสุตรแหสู่งมนสุษยร์เออ๋ย บรัลลรังกร์ของเราและสถานทบีมื่วางเทด้าของเราอยสสู่ทบีมื่นบีมื่ เปป็นทมีที่ทมีที่เราจะอยทูง่ทง่ามกลาง
ชนชาตอิออิสราเอลเปป็นนอิตยต์ และวงศร์วานอลิสราเอลจะไมสู่กระทนาใหด้นามบรลิสสุทธลิธิ์ของเราเปป็นมลทลินอบีก โดยตรัวของ
เขาทรันี้งหลายเองหรมอกษรัตรลิยร์ของเขาทรันี้งหลาย ดด้วยการเลสู่นชสด้ของเขาทรันี้งหลาย และดด้วยศพของกษรัตรลิยร์ของเขาทรันี้ง
หลายในปสชนบียสถานสสง”

โยเอล 3:20 บอกเราวสู่า “แตสู่ยสดาหร์จะมบีคนอาศรัยอยสสู่เปป็นนลิตยร์ และเยรสซาเลก็มจะมบีผสด้อาศรัยอยสสู่ทสุกชรัมื่วอายสุ”
และในอาโมส 9:15 เราพบพระสรัญญาทบีมื่วสู่า “เราจะปลทูกเขาไวตุ้ในแผง่นดอินของเขา เขาจะไมท่ถซูกถอนออกไปจาก
แผท่นดรินซขชื่งเราไดด้มอบใหด้แกท่เขาออีกเลย” พระเยโฮวาหต์พระเจตุ้าของเจตุ้าตรอัสดอังนมีขึ้แหละ” 



ในวรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนรันี้น พระเยซสจะประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิดในกรสุงเยรสซาเลก็ม ความรสด้เกบีมื่ยวกรับองคร์
พระผสด้เปป็นเจด้าจะปกคลสุมแผสู่นดลินโลกดสุจนนี้นาปกคลสุมทะเล ผสด้คนจะทสุบดาบของตนใหด้เปป็นผาลไถและหอกของตน
ใหด้เปป็นขอลลิดและจะไมสู่ศศึกษาการสงครามอบีกตสู่อไป (กรสุณาศศึกษา 2 ซามสเอล 7:4-29)

ในเอเสเคบียล 37:24,25 เราอสู่านวสู่า “ดาวลิดผสด้รรับใชด้ของเราจะเปป็นกษรัตรลิยร์เหนมอเขาทรันี้งหลาย และเขาทสุก
คนจะมบีผสด้เลบีนี้ยงผสด้เดบียว เขาทรันี้งหลายจะดนาเนลินตามคนาตรัดสลินของเรา และรรักษากฎเกณฑร์ของเรา และกระทนาตาม 
เขาทรันี้งหลายจะอาศรัยอยสสู่ในแผสู่นดลินซศึมื่งบรรพบสุรสุษของเจด้าอาศรัยอยสสู่ ซศึมื่งเราไดด้ใหด้แกสู่ยาโคบผสด้รรับใชด้ของเรา ตรัวเขา
และลสกหลานของเขาจะอาศรัยอยสสู่ทบีมื่นรัมื่นเปป็นนลิตยร์ และดาวลิดผสด้รรับใชด้ของเราจะเปป็นเจด้าของเขาเปป็นนลิตยร์”

เมมมื่อคนาพยากรณร์นบีนี้ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิง คนาพยากรณร์ทบีมื่ใหด้ไวด้แกสู่มารบียร์หญลิงพรหมจารบีในลสกา 1:32,33 กก็จะ
สนาเรก็จจรลิง: “บสุตรนรันี้นจะเปป็นใหญสู่ และจะทรงเรบียกวสู่าเปป็นบสุตรของพระเจด้าสสงสสุด พระเจด้าซศึมื่งเปป็นองคร์พระผสด้เปป็น
เจด้า จะทรงประทานพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิดบรรพบสุรสุษของทสู่านใหด้แกสู่ทสู่าน และทสู่านจะครอบครองวงศร์วานของยา
โคบสมบไปเปป็นนลิตยร์ และอาณาจรักรของทสู่านจะไมสู่รสด้จรักสลินี้นสสุดเลย”

พวกยลิวปฏลิเสธกษรัตรลิยร์ของตนเมมมื่อพระองคร์ไดด้เสดก็จมาครรันี้งแรกนรันี้น ตอนพระองคร์ถสกตรศึงกางเขน พวกเขา
กลสู่าวแกสู่ปปีลาตวสู่า “ขออยง่าเขมียนวง่า ‘กษทตรริยตของพวกยริว’ แตสู่ขอเขบียนวสู่า ‘คนนมีขึ้บอกวท่า เราเปป็นกษรัตรลิยร์ของ
พวกยลิว’” (ยอหร์น 19:21) แตสู่ในวรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนรันี้นเมมมื่อ “เวลาชมมื่นใจยลินดบีนรันี้น” มาถศึง พวกเขาจะไมสู่ปฏลิเสธ
พระองคร์ คนอลิสราเอลทรันี้งหมดจะรด้องออกมาวสู่า:

“โอ ดสกสู่อนชนชาตลิทรันี้งหลาย จงตบมมอ จงโหสู่รด้องถวายพระเจด้าดด้วยเสบียงไชโย เพราะพระเยโฮวาหร์องคร์ผสด้
สสงสสุดเปป็นทบีมื่นสู่าครด้ามกลรัว ทรงเปป็นพระมหากษอัตรอิยต์ผทูตุ้ยอิที่งใหญง่เหนนอแผง่นดอินโลกทอัขึ้งสอิขึ้น พระองคร์จะทรงปราบปราม
ชนชาตลิทรันี้งหลายใหด้อยสสู่ภายใตด้เรา และชาวประเทศทรันี้งหลายใหด้อยสสู่ภายใตด้เทด้าของเรา พระองคร์จะทรงเลมอกมรดก
ของเราใหด้เรา เปป็นสลิมื่งภสมลิใจของยาโคบทบีมื่พระองคร์ทรงรรัก เซลาหร์

“พระเจด้าเสดก็จขศึนี้นดด้วยเสบียงโหสู่รด้อง พระเยโฮวาหร์เสดก็จขศึนี้นดด้วยเสบียงแตร จงรด้องเพลงสรรเสรลิญถวาย
พระเจด้า จงรด้องเพลงสรรเสรลิญเถลิด จงรตุ้องเพลงสรรเสรอิญถวายพระมหากษทตรริยตของเรา จงรด้องเพลงสรรเสรลิญ
เถลิด เพราะพระเจตุ้าทรงเปป็นกษอัตรอิยต์เหนนอแผง่นดอินโลกทอัขึ้งสอิขึ้น จงรด้องเพลงสรรเสรลิญดด้วยความเขด้าใจ พระเจตุ้าทรง
ครอบครองเหนนอนานาประชาชาตอิ พระเจตุ้าทรงประทอับบนพระทมีที่นอัที่งแหง่งความบรอิสตทธอิธิ์ของพระองคต์ บรรดาเจด้า
นายของชนชาตลิทรันี้งหลายประชสุมกรัน เปป็นประชาชนของพระเจด้าแหสู่งอรับราฮรัม เพราะบรรดาโลสู่ของแผสู่นดลินโลก
เปป็นของพระเจด้า พระองคร์ทรงเปป็นทบีมื่ยกยสู่องอยสู่างสสง” (เพลงสดสุดบี 47)

ในปฐมกาล 12:3 พระเจด้าตรรัสแกสู่อรับราฮรัมวสู่า “บรรดาครอบครรัวทรัมื่วแผสู่นดลินโลกจะไดด้รรับพระพรเพราะ
เจด้า” ความจรลิงเดบียวกรันนบีนี้ถสกประกาศในเอเสเคบียล 39:21 และในเศฟฝันยาหร์ 3:20 จากนรันี้นในโรม 11:15 อรัครทสต
เปาโลเขบียนไวด้วสู่า “เพราะวง่า ถตุ้าการทมีที่ (ชนชาตอิออิสราเอล) ถทูกพระเจตุ้าทรงทอดทอิขึ้งเสมียแลตุ้วเปป็นเหตตใหตุ้คนทททั้งโลก
กลทบคชนดอีกทบพระองคต การทมีที่พระองคต์ทรงรอับเขากลอับมาอมีกนอัขึ้น กพ็เปป็นอยง่างไร กพ็เปป็นเหมนอนกอับวง่าเขาไดตุ้ตายไป
แลตุ้วและกลอับฟฟฟื้นขขขึ้นใหมง่”

เปาโลอธลิบายในโรม บททบีมื่ 9 ถศึง 11 วสู่าพระเจด้าไมง่ไดตุ้ทรงลนมอลิสราเอลประชากรของพระองคร์ พวกเขา
ถสกบรังตา “ชรัมื่วระยะเวลาหนศึมื่ง” แตสู่วรันนรันี้นกนาลรังมาเมมมื่อชนชาตอิออิสราเอลทอัขึ้งหมดจะไดด้รรับความรอด พระเจด้าทรง



ประกาศแกสู่ประชากรทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระองคร์วสู่า “เราไดตุ้รอักเจตุ้าดด้วยความรทกนริรทนดรต เพราะฉะนอัขึ้นเราจขงชวน
เจตุ้ามาดตุ้วยความเมตตา” (ยรม. 31:3)

ขด้อ 20: “และเพนที่อพระองคต์จะไดตุ้ทรงใชตุ้พระเยซทูครอิสตต์ ผทูตุ้ซขที่งเมนที่อกง่อนนอัขึ้นไดตุ้แจตุ้งไวตุ้แกง่ทง่านทอัขึ้งหลายแลตุ้ว”
เปโตรกนาลรังพสดกรับชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะประชาชาตอิหนขที่ง ในบททบีมื่ 2 ขด้อ 37 ถศึง 40 คนเหลง่านอัขึ้นทบีมื่ 

“ถสกทลิมื่มแทงใจ” และถสกฟฟ้องใจเรมมื่องบาปกก็ถสกเตมอนสตลิใหด้ชสู่วยตรัวเองใหด้รอดพด้นจาก “ยสุคทบีมื่คดโกง” ทบีมื่พวกเขา
อาศรัยอยสสู่ทสู่ามกลางนรันี้น แตสู่ในขด้อพระคนาตอนทบีมื่เรากนาลรังศศึกษากรันอยสสู่นบีนี้ เปโตรกนาลรังวลิงวอนประชาชาตอิหนขที่งใหด้กลรับ
ใจใหมสู่ ถด้าอลิสราเอลยอมกลรับใจใหมสู่ในฐานะประชาชาตลิหนศึมื่ง พวกเขากก็จะไดด้รรับการชสู่วยใหด้พด้น พระเจด้ากก็จะทรง
 “สง่งพระเยซทูครอิสตต์” มาเพมมื่อนนาเวลาเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกบอกไวด้ลสู่วงหนด้าโดยพวกศาสดาพยากรณร์เขด้ามา เขากลสู่าวเชสู่น
นบีนี้เพมมื่อเตมอนความจนาพวกเขาเกบีมื่ยวกรับพระสรัญญาเหลสู่านรันี้นของพระเจด้าทบีมื่ใหด้แกสู่อรับราฮรัม พระสรัญญาตสู่างๆซศึมื่งยรังไมสู่
ไดด้ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงและจะถทูกททาใหตุ้สทาเรพ็จจรอิงไดตุ้ในและผสู่านทางพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาเทสู่านรันี้น พวกเขา
พลาดพระองคร์ไปแลด้วเพราะวสู่าพวกเขาไมสู่ไดด้เขด้าใจพระสรัญญาตสู่างๆทบีมื่เปป็นคนาพยากรณร์ทบีมื่ชรัดเจนและถสกทวนซนี้นา
บสู่อยๆในภาคพรันธสรัญญาเดลิม-พระสรัญญาตสู่างๆของชนชาตลิอลิสราเอลทบีมื่ถสกรวบรวมกลรับเขด้ามาอบีกครรันี้งทบีมื่มาตรันี้ง
รกรากอยสสู่ในแผสู่นดลินของพวกเขาเอง ภายใตด้รรัฐบาลของพวกเขาเอง พรด้อมกรับกษรัตรลิยร์ของพวกเขาเองทบีมื่ประทรับ
บนพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิดในกรสุงเยรสซาเลก็ม (ศศึกษาอลิสยาหร์ บททบีมื่ 11; เยเรมบียร์ 23:5-8; เอเสเคบียล 37:21-28)

“ผทูตุ้ซขที่งเมนที่อกง่อนนอัขึ้นไดตุ้แจตุ้งไวตุ้แกง่ทง่านทอัขึ้งหลายแลตุ้ว” ในภาษาเดลิมอสู่านวสู่า “ซศึมื่งเมมมื่อกสู่อนนรันี้นไดด้ถทูกกทาหนด
หรนอถทูกแตง่งตอัขึ้งไวตุ้แกง่ทง่านทอัขึ้งหลายแลตุ้ว” พระเจด้าทรงกนาหนด (แตสู่งตรันี้ง) พระเมสสลิยาหร์ไวด้แลด้ว และพระองคร์เสดก็จ
มาแลด้วตามทบีมื่ไดด้กนาหนดไวด้ พระองคร์ไดด้ทรงกระทนาสลิมื่งเหลสู่านรันี้นทบีมื่พวกศาสดาพยากรณร์ประกาศแลด้ววสู่าพระองคร์จะ
กระททา ดรังนรันี้นชนชาตลิอลิสราเอลจศึงไมสู่มบีขด้อแกด้ตรัวใดๆสนาหรรับบาปของพวกเขาในการตรศึงกางเขนพระองคร์ พวกเขา
นสู่าจะจนาพระองคร์ไดด้วสู่าเปป็นผสด้ทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้นรันี้น ผสด้ทรงถสกพยากรณร์และถสกพรรณนาไวด้อยสู่างชรัดเจนแลด้วในพระ
ครัมภบีรร์ของพวกเขา

ขด้อ 21: “พระองคต์นอัขึ้น สวรรคต์จะตตุ้องรอับไวตุ้จนถขงวาระเมนที่อสอิที่งสารพอัดจะตอัขึ้งขขขึ้นใหมง่ ตามซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้
ตรอัสไวตุ้โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณต์บรอิสตทธอิธิ์ของพระองคต์ ตอัขึ้งแตง่เรอิที่มสรตุ้างโลก”

พวกยลิวเหลสู่านรันี้นคาดหวรังวสู่าพระเมสสลิยาหร์ทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ของพวกเขาจะครอบครองบนแผสู่นดลินโลกนบีนี้
ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ พวกเขากลสู่าวเรมมื่องนบีนี้ชรัดเจนโดยคนาถามของพวกเขาในยอหร์น 12:34 เมมมื่อพระเยซสทรงอธลิบาย
วสู่าพระองคร์จะตด้องถสกยกขศึนี้นจากแผสู่นดลินโลกเพมมื่อตายบนกางเขนอรันหนศึมื่ง พวกเขากก็รด้องออกมาวสู่า “พวกเรา
ไดตุ้ยอินจากพระราชบอัญญอัตอิวง่า พระครริสตตจะอยซูท่เปป็นนริตยต เหตสุไฉนทสู่านจศึงวสู่า ‘บสุตรมนสุษยร์จะตด้องถสกยกขศึนี้น’ บตตร
มนตษยต์นอัขึ้นคนอผทูตุ้ใดเลง่า” เพราะความเชมมื่อเชสู่นนบีนี้ พวกเขาจศึงพลาดทบีมื่จะเหก็นคนาพยากรณร์ทบีมื่ชรัดเจนในอลิสยาหร์ 53 ทบีมื่
พระเยซสจะทรงสวมมงกสุฎหนามและทนทสุกขร์ความมรณากสู่อนพระองคร์ทรงสวมสงสู่าราศบีเปป็นมงกสุฎ พวกเขาพลาด
ทบีมื่จะเขด้าใจวสู่าพระองคร์จะเสดก็จมาในฐานะลสกแกะตรัวหนศึมื่งไปสสสู่การฆสู่ากสู่อนพระองคร์เสดก็จมาในฐานะจอมกษรัตรลิยร์ 
และดรังนรันี้นพวกเขาจศึงปฏลิเสธพระองคร์ โดยประกาศวสู่าคนเชสู่นนบีนี้ไมสู่มบีทางเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาไดด้

นบีมื่จศึงเปป็นเหตสุจนาเปป็นทบีมื่พวกอรัครทสตตด้องกลสู่าวขด้อเทก็จจรลิงนรันี้นใหด้ชรัดเจนทบีมื่วสู่าพระเยซสทรงถสกทนาใหด้เปป็นขศึนี้น
จากพวกคนตายแลด้วและไดด้เสดพ็จขขขึ้นกลอับไปหาพระบอิดาแลตุ้ว เมมมื่อนรันี้นพวกเขาจศึงจะสามารถกลสู่าวขสู่าวสารทบีมื่พวก



เขาจะตด้องกลสู่าวแกสู่ชนชาตลิอลิสราเอลไดด้ ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าพวกเขาไดตุ้เหพ็นพระองคต์ตอนทบีมื่พระองคร์เสดก็จขศึนี้นไป
(กลิจการ 1:9,10) คมอหลรักฐานทบีมื่พวกเขานนาเสนอแกสู่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นเพมมื่อเปป็นขด้อพลิสสจนร์วสู่าพระเยซสไดด้เสดก็จกลรับไป
หาพระเจด้าแลด้วจรอิงๆซศึมื่งเปป็นทบีมื่ๆพระองคร์เสดก็จจากมา 

“สวรรคต์จะตตุ้องรอับไวตุ้” หมายความวสู่ามรัน “ถสกตด้องและเหมาะสม” ทบีมื่พระเยซสเสดก็จขศึนี้นกลรับไปสสสู่สวรรคร์
แลด้ว ไปอยสสู่ตสู่อเบมนี้องพระพรักตรร์ของพระบลิดา และเหตตผลทบีมื่การเสดก็จขศึนี้นไปของพระองคร์นรันี้นถสกตด้องและเหมาะสมกก็
ถสกใหด้ไวด้ในถด้อยคนาของพระองคร์เองในยอหร์น 16:7 เมมมื่อพระองคร์ทรงอธลิบายแกสู่เหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่า 
“อยสู่างไรกก็ตามเราบอกความจรลิงแกสู่ทสู่านทรันี้งหลาย คนอการทมีที่เราจากไปนอัขึ้นกพ็เพนที่อประโยชนต์ของทง่าน เพราะถตุ้าเรา
ไมง่ไป พระองคต์ผทูตุ้ปลอบประโลมใจกพ็จะไมง่เสดพ็จมาหาทง่าน แตง่ถตุ้าเราไปแลตุ้ว เรากพ็จะใชตุ้พระองคต์มาหาทง่าน” 

กลิจการ 20:28 บอกเราวสู่าพระเจด้าไดด้ทรงซมนี้อครลิสตจรักร “ดตุ้วยพระโลหอิตของพระองคต์เอง” ดรังนรันี้นมรันจศึง 
“ถสกตด้องและเหมาะสม” ทบีมื่พระเยซสเสดก็จกลรับไปยรังเบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดาเพมมื่อทบีมื่จะกนากรับกลิจการตสู่างๆ
แหสู่งจรักรวาลและทนาใหด้เกลิดประโยชนร์สสุขแกสู่ครลิสตจรักรของพระองคร์ ในเอเฟซรัส 1:20-23 เราถสกบอกวสู่าพระเจด้าไดด้
ทรงตรันี้งพระเยซส “เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระองคร์เองในสวรรคสถาน สสงยลิมื่งเหนมอบรรดาเทพผสด้ครอง เหนมอศรักดลิ
เทพ เหนมออลิทธลิเทพ เหนมอเทพอาณาจรักร และเหนมอนามทรันี้งปวงทบีมื่เขาเอสู่ยขศึนี้น มลิใชสู่ในยสุคนบีนี้เทสู่านรันี้นแตสู่ในยสุคทบีมื่จะมา
ถศึงดด้วย พระเจด้าไดด้ทรงปราบสริชื่งสารพทดลงไวด้ใตด้พระบาทของพระครริสตต และไดด้ทรงตททั้งพระองคตไวด้เปป็นประมนุข
เหนชอสริชื่งสารพทดแหท่งครริสตจทกร ซศึมื่งเปป็นพระกายของพระองคร์ คมอซศึมื่งเตก็มบรลิบสรณร์ดด้วยพระองคร์ ผสด้ทรงอยสสู่เตก็มทสุก
อยสู่างทสุกแหสู่งหน”

มรัน “ถสกตด้องและเหมาะสม” ทบีมื่พระเยซสเสดก็จกลรับไปยรังเบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดาเพมมื่อทบีมื่จะปฏลิบรัตลิ
หนด้าทบีมื่ของพระองคร์ในฐานะมหาปสุโรหลิตผสด้ยลิมื่งใหญสู่ของเราเพมมื่อทนาการวลิงวอนเผมมื่อเรา:

“ดด้วยเหตสุวสู่า มบีพระเจด้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตง่ผทูตุ้เดมียวระหวง่างพระเจตุ้ากอับมนตษยต์ คนอพระเยซซูครริสตต
ผซูด้ทรงสภาพเปป็นมนนุษยต” (1 ทธ. 2:5)

“ลสกเลก็กๆของขด้าพเจด้าเออ๋ย ขด้าพเจด้าเขบียนขด้อความเหลสู่านบีนี้ถศึงทสู่านทรันี้งหลาย เพมมื่อทสู่านจะไดด้ไมสู่ทนาบาป 
และถตุ้าผทูตุ้ใดททาบาป เรากพ็มมีพระองคต์ผทูตุ้ชง่วยเหลนอสถอิตอยทูง่กอับพระบอิดา คนอพระเยซซูครริสตตผซูด้ทรงชอบธรรมนททั้น” (1 
ยอหร์น 2:1)

“ดด้วยเหตสุนบีนี้ พระองคร์จศึงทรงสามารถเปป็นนลิตยร์ทบีมื่จะชสู่วยคนทรันี้งปวงทบีมื่ไดด้เขด้ามาถศึงพระเจด้าโดยทางพระองคร์
นรันี้นใหด้ไดด้รรับความรอด เพราะวท่าพระองคตทรงพระชนมตอยซูท่เปป็นนริตยตเพชชื่อเสนอความใหด้คนเหลท่านททั้น” (ฮบ. 7:25)

“เพราะวสู่าพระครลิสตร์ไมสู่ไดด้เสดก็จเขด้าในสถานทบีมื่บรลิสสุทธลิธิ์ซศึมื่งสรด้างขศึนี้นดด้วยมมอมนสุษยร์ อรันเปป็นแบบจนาลองจาก
ของจรลิง แตสู่พระองคร์ไดด้เสดก็จเขด้าไปในสวรรคร์นรันี้นเอง และบทดนอีทั้ทรงปรากฏจกาเพาะพระพทกตรตพระเจด้าเพชชื่อเรา
ทททั้งหลาย” (ฮบ. 9:24)

“ใครเลสู่าจะเปป็นผสด้ปรรับโทษอบีก กพ็คนอพระครริสตตผทูตุ้ทรงสอิขึ้นพระชนมต์แลตุ้ว และยลิมื่งกวสู่านรันี้นอบีกไดด้ทรงคมน
พระชนมร์ ทรงสถอิต ณ เบนขึ้องขวาพระหอัตถต์ของพระเจตุ้า และทรงอธริษฐานขอเพชชื่อเราทททั้งหลายดด้วย” (รม. 8:34)



“จนถขงวาระเมนที่อสอิที่งสารพอัดจะตอัขึ้งขขขึ้นใหมง่” แนสู่นอนวสู่าบอกเปป็นนรัยวสู่าพระเยซสจะเสดก็จกลรับมายรังแผสู่นดลิน
โลกเมมมื่อถศึงเวลาทบีมื่กนาหนดไวด้ และจนกวท่าจะถขงเวลานอัขึ้น พระองคร์กก็สถลิตอยสสู่ “เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้า พวก
ทสตสวรรคร์และผสด้มบีอนานาจและผสด้มบีฤทธลิธิ์เดชทรันี้งหลาย ทรงมอบไวด้ใหด้อยสสู่ใตด้อนานาจของพระองคร์แลด้ว” (1 ปต. 3:22)

คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “การตอัขึ้งขขขึ้นใหมง่” ปรากฏแกสู่ตรงนบีนี้และในกลิจการ 1:6 (ตรงนรันี้นแปลเปป็น ตอัขึ้งขขขึ้นใหมง่) 
ความหมายในขด้อพระคนาทบีมื่เราศศึกษาอยสสู่นบีนี้ถสกจนากรัดโดยถด้อยคนาทบีมื่วสู่า “ตามซศึมื่งพระเจด้าไดด้ตรรัสไวด้โดยปากบรรดา
ศาสดาพยากรณร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์” พวกศาสดาพยากรณร์ไดด้พสดถศึงการกลรับคมนสสสู่สภาพเดลิมของชนชาตลิ
อลิสราเอลยรังแผสู่นดลินนรันี้น (ปาเลสไตนร์) ในการเชมมื่อมโยงกรับเรมมื่องนบีนี้อสู่านปฐมกาล 12:2,3; โรม 11:26; และพระราช
บรัญญรัตลิ 30:1-9

พวกเขายรังกลสู่าวถศึงการตรันี้งขศึนี้นใหมสู่ของอนานาจปกครองภายใตด้ราชบสุตรของดาวลิดเชสู่นกรัน-ซศึมื่งแนสู่นอนวสู่า
หมายถศึงพระเยซสครลิสตร์เจด้าผสด้ทรงอยสสู่ในพงศร์พรันธสุร์ของดาวลิด (ลสกา 1:31-33)

แตสู่การสนาเรก็จจรลิงของคนาพยากรณร์เหลสู่านบีนี้ยรังมาไมสู่ถศึง และพวกยอิวเหลสู่านรันี้นไดด้คาดหวรังการตรันี้งขศึนี้นใหมสู่นรันี้น
ในตอนทบีมื่พระครลิสตร์ทรงรรับใชด้อยสสู่บนโลก พระองคร์จะไดด้ครอบครองเมมมื่อพระองคร์เสดก็จกลรับมาในฐานะจอม
กษรัตรลิยร์และจอมเจด้านาย (ศศึกษา 2 ซามสเอล 7:8-17 และเศคารลิยาหร์ 12:8)

เหลสู่าผสด้รสด้ภาษากรบีกบอกเราวสู่ารสปคนากรลิยาซศึมื่งเปป็นรากของคนานาม การตอัขึ้งขขขึ้นใหมง่ (หรมอการทนาใหด้กลรับคมน
สสสู่สภาพเดลิม) นรันี้นปรากฏแปดครรันี้งในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่และมบีความหมายวสู่า “การทนาใหด้สลิมื่งหนศึมื่งกลรับคมนสสสู่สภาพ
เดลิมของมรัน” เหมมอนกรับการทนาใหด้ขาทบีมื่พลลิกหรมอหลสุดจากขด้อตสู่อกลรับคมนสสสู่สภาวะปกตลิกสู่อนหนด้านบีนี้ของมรัน เราพบ
ตรัวอยสู่างหนศึมื่งของเรมมื่องนบีนี้ในมรัทธลิว 12:13 เมมมื่อพระเยซสทรงรรักษามมอลบีบขด้างหนศึมื่งใหด้หาย: “แลด้วพระองคร์กก็ตรรัสกรับ
ชายคนนรันี้นวสู่า “จงเหยบียดมมอออกเถลิด” เขากก็เหยบียดออก และมมอนรันี้นกก็หายเปป็นปกตอิเหมนอนมนออมีกขตุ้างหนขที่ง”

ความหมายของคนากลสู่าวของเปโตรก็คมอวสู่าฟฟ้าสวรรคร์ตด้องรรับพระเยซสครลิสตร์เจด้าไวด้จนกวสู่าสลิมื่งสารพรัดทบีมื่ถสก
กลสู่าวโดยเหลสู่าศาสดาพยากรณร์ของพระเจด้าไดด้ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงแลด้วทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับเวลาในอนาคตแหสู่งพระพร
อรันยลิมื่งใหญสู่สนาหรรับประชากรฝฝ่ายโลกของพระองคร์-และผง่านทางพวกเขาสนาหรรับประชาชาตลิทรันี้งหลายของโลก นบีมื่
ครอบคลสุมชสู่วงเวลาทรันี้งหมดระหวสู่างการเสดก็จขศึนี้นไปนรันี้นกรับการเสดก็จมาครรันี้งทบีมื่สองของพระเยซส คนากลสู่าวนบีนี้ยรังสมมื่อถศึง
ความจรลิงทบีมื่วสู่าโลกจะไดด้รรับการชสู่วยใหด้พด้นจากการสาปแชสู่งนรันี้น และสรันตลิสสุขและความเปป็นระเบบียบจะถสกนนากลรับ
คมนมาในทบีมื่สสุดในแผนการและแผนงานของพระเยโฮวาหร์พระเจด้า

สลิมื่งเหลสู่านรันี้น “ซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้ตรอัสไวตุ้” หมายถศึงสลิมื่งเหลสู่านรันี้นซศึมื่งพระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยแกสู่เหลสู่าศาสดา
พยากรณร์ของพระองคร์ในสมรัยพรันธสรัญญาเดลิม สลิมื่งตสู่างๆซศึมื่งถสกบรันทศึกในพระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิม สลิมื่งเหลสู่านบีนี้
จะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงตามตรัวอรักษรและเปป็นจรลิงในทบีมื่สสุดตามทบีมื่ถสกพยากรณร์ไวด้ บาป ซาตาน และความชรัมื่วรด้ายทรันี้ง
ปวงแหสู่งจรักรวาลจะไมสู่มบีทางทนาใหด้สรักคนาเดบียวแหสู่งพระสรัญญาทรันี้งหลายของพระเจด้าลด้มเหลวไดด้!

“โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณต์บรอิสตทธอิธิ์ของพระองคต์” ไมสู่ไดด้หมายความวสู่าศาสดาพยากรณร์เหลสู่านรันี้น
แตง่ละคนไดด้กลสู่าวถศึงสลิมื่งเหลสู่านบีนี้ทสุกคน แตสู่หมายความวสู่าพวกเขาทนุกคนไดตุ้พยากรณต์ตามทบีมื่พวกเขาถสกดลใจโดย
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์-ใชสู่แลด้วครรับ คมอทสุกสลิมื่งทบีมื่ถสกกลสู่าวโดยศาสดาพยากรณร์เหลสู่านรันี้น “ตอัขึ้งแตง่เรอิที่มสรตุ้างโลก” หรมอ
ตรันี้งแตสู่เรอิที่มแรกนอัขึ้น ใชสู่แลด้วครรับ คทาพยากรณต์ทตกเรนที่อง-ตรันี้งแตสู่เรลิมื่มแรกนรันี้นไปจนถศึงหนรังสมอมาลาคบีและเรมมื่อยมาจนถศึง



การประสสตลิของพระเยซสจะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิง เปโตรกนาลรังพยายามแสดงใหด้พวกยลิวเหลสู่านรันี้นเหก็นวสู่าตรัวเขาเองกก็
ยศึดมรัมื่นในคนาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกกลสู่าวลสู่วงหนด้าในภาคพรันธสรัญญาเดลิม และวสู่าเขาไมสู่ไดด้กนาลรังสอนหลรักคนาสอน
อมมื่นใดนอกจากสลิมื่งทบีมื่ถสกสอนแลด้วโดยพวกศาสดาพยากรณร์ทบีมื่มากสู่อนเขา เขากนาลรังเทศนาและสรัมื่งสอนสลิมื่งซศึมื่งเปป็นมา 
“ตอัขึ้งแตง่เรอิที่มสรตุ้างโลก”

ขด้อ 22: “ทมีที่จรอิงโมเสสไดตุ้กลง่าวไวตุ้แกง่บรรพบตรตษวง่า ‘องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า ผทูตุ้เปป็นพระเจตุ้าของทง่านทอัขึ้งหลาย
จะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณต์ผทูตุ้หนขที่ง เหมนอนอยง่างเราใหตุ้แกง่ทง่านจากจทาพวกพมีที่นตุ้องของทง่าน ทง่านทอัขึ้ง
หลายจงเชนที่อฟฟังผทูตุ้นอัขึ้นในสอิที่งสารพอัดซขที่งพระองคต์จะไดตุ้ตรอัสแกง่ทง่าน”

สลิทธลิอนานาจของโมเสสเปป็นสลิมื่งทบีมื่ไมสู่มบียลิวคนใดตรันี้งคนาถาม ถด้อยคนาของเขาเปป็นอรันเดก็ดขาดและเปป็นทบีมื่สลินี้นสสุด 
ดรังนรันี้นจศึงตด้องแสดงใหด้พวกเขาเหก็นวสู่าพวกอรัครทสตไมสู่ไดด้กนาลรังพรากไปจากพระราชบรัญญรัตลิของโมเสส พวกเขาไมสู่
ไดด้กนาลรังปฝัดทลินี้งหรมอทนาลายพระราชบรัญญรัตลิ ตรงกรันขด้าม โมเสสไดด้พยากรณร์ถศึงสลิมื่งเหลสู่านรันี้นทบีมื่เกลิดขศึนี้นแลด้วเกบีมื่ยวกรับ
พระเยซส สลิมื่งเหลสู่านรันี้นทบีมื่พวกอรัครทสตกนาลรังเทศนาอยสสู่ เปโตรกนาลรังพยายามพลิสสจนร์วสู่าพระองคร์ผสด้ทบีมื่โมเสสกลสู่าวถศึง 
พระองคร์ผสด้ทรงยลิมื่งใหญสู่กวสู่าตรัวเขาเอง จะเปป็นใครอมมื่นไมสู่ไดด้นอกจากพระครลิสตร์ พระองคร์ผสด้ทบีมื่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นไดด้ตรศึง
กางเขนทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์อยสู่างแทด้จรลิง คมอผสด้ทรงสรัญญาไวด้นรันี้น

“ทมีที่จรอิงโมเสสไดตุ้กลง่าวไวตุ้แกง่บรรพบตรตษ”-นรัมื่นคมอ โมเสสไดด้กลสู่าวแกสู่พวกบรรพบสุรสุษของคนเหลสู่านบีนี้ทบีมื่เปโต
รกนาลรังเทศนาใหด้ฟฝังอยสสู่:

“พระเยโฮวาหร์พระเจด้าของทสู่านจะโปรดใหด้ผสด้พยากรณร์อยสู่างขด้าพเจด้านบีนี้เกลิดขศึนี้นในหมสสู่พวกทสู่านจากพบีมื่นด้อง
ของทสู่าน ทสู่านทรันี้งหลายจงตรันี้งใจฟฝังเขา...เราจะโปรดใหด้บรังเกลิดผสด้พยากรณร์อยสู่างเจด้าในหมสสู่พวกพบีมื่นด้องของเขา และ
เราจะใสสู่ถด้อยคนาของเราในปากของเขา และเขาจะกลสู่าวบรรดาสลิมื่งทบีมื่เราบรัญชาเขาไวด้นรันี้นแกสู่ประชาชนทรันี้งหลาย 
ตสู่อมาผทูตุ้ใดไมง่เชนที่อฟฟังถตุ้อยคทาของเรา ซขที่งผทูตุ้พยากรณต์กลง่าวในนามของเรา เราจะกทาหนดโทษผทูตุ้นอัขึ้น” (พบญ. 18:15-
19)

ผสด้พยากรณร์คมอ คนทบีมื่บอกลสู่วงหนด้าถศึงเหตสุการณร์ตสู่างๆในอนาคต แตสู่ในความหมายหนศึมื่งผสด้พยากรณร์กก็
กลง่าวออกไปสลิมื่งทบีมื่ถสกบอกลสู่วงหนด้าแลด้วเชสู่นกรัน ในขด้อพระคนาตอนทบีมื่เพลิมื่งถสกยกมาจากหนรังสมอพระราชบรัญญรัตลิ คนาๆ
นบีนี้เหก็นไดด้ชรัดวสู่าถสกใชด้ในความหมายเกบีมื่ยวกรับผสด้พยากรณร์คนหนศึมื่งทบีมื่จะบอกลสู่วงหนด้า (หรมอพยากรณร์) และทบีมื่คนา
พยากรณร์ตสู่างๆของเขาจะไมสู่มบีวรันผลิดพลาด คนาพยากรณร์ตสู่างๆซศึมื่งจะกนากรับชนชาตลิอลิสราเอลในกลิจการตสู่างๆฝฝ่าย
วลิญญาณ ผสด้พยากรณร์คนนบีนี้จะถสกมอบหมายภารกลิจโดยพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ซศึมื่งตรงขด้ามกรับพวกครสสอนเทก็จทบีมื่
ถสกกลสู่าวถศึงในพระราชบรัญญรัตลิ 18:14 พระเจด้าจะประทานผทูตุ้พยากรณต์แทด้คนหนขที่งแกสู่ชนชาตลิอลิสราเอล

ในพระราชบรัญญรัตลิ 18:1-8 โมเสสพสดถศึงตนาแหนสู่งและหนด้าทบีมื่ตสู่างๆของพวกปสุโรหลิตและคนเลวบี จากนรันี้น
เขาเตมอนประชากรใหด้ระวรังการทนาตามอยสู่างประชาชาตลิทรันี้งหลายทบีมื่อยสสู่ลด้อมรอบ-โดยเฉพาะอยสู่างยลิมื่งสสู่วนทบีมื่
เกบีมื่ยวขด้องกรับคนาสรัมื่งสอนและการชบีนี้แนะฝฝ่ายวลิญญาณ ในขด้อ 11-14 ของบทเดบียวกรันนรันี้นเขาประกาศวสู่าประชาชาตลิ
อมมื่นๆปรศึกษาพวกคนใชด้เวทมนตรร์ พวกหมอพราย พวกพสู่อมด และพวกคนทนานาย แตสู่ชนชาตลิอลิสราเอลไมสู่ควรทนา
แบบนรันี้นเลย ประชากรทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระเจด้าจะตด้องไมสู่แสวงหาการชบีนี้แนะทบีมื่เปป็นเทก็จแบบนรันี้นในยามทบีมื่เกลิด
ความสรับสนงสุนงงและภรัยอรันตราย เพราะวสู่าองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าจะทรงตรันี้งผสด้พยากรณร์คนหนศึมื่งขศึนี้น บสุรสุษผสด้หนศึมื่งทบีมื่ไดด้



รรับการเจลิมตรันี้งและมอบหมายภารกลิจโดยตรงในแบบทบีมื่พลิเศษเหนมอธรรมดา จากพระเยโฮวาหร์ในสวรรคร์-ชายผสด้
หนศึมื่งเหมมอนอยสู่างโมเสส ผสด้จะชบีนี้นนาและใหด้คนาปรศึกษาแกสู่ชนชาตลินรันี้น

“ทง่านทอัขึ้งหลายจงเชนที่อฟฟังผทูตุ้นอัขึ้นในสอิที่งสารพอัดซขที่งพระองคต์จะไดตุ้ตรอัสแกง่ทง่าน” บรัดนบีนี้เปโตรชบีนี้ใหด้เหก็นวสู่าพวกยลิว
เหลสู่านรันี้น ในการปฏอิเสธทมีที่จะฟฟังผสด้พยากรณร์ทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่ผสด้นบีนี้ (พระเยซสครลิสตร์เจด้า) และในการประหารชบีวลิตพระองคร์เสบีย
ไดด้ฝฝ่าฝฟนคนาบรัญชาทบีมื่ชรัดเจนนรันี้นของโมเสส ผสด้ทบีมื่ใหด้พระราชบรัญญรัตลิแกสู่พวกเขาผสด้ซศึมื่งพวกเขาไวด้วางใจเหลมอเกลิน

แตสู่พระเจด้าทรงใหด้ผสด้พยากรณร์ผสด้นบีนี้เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายแลด้ว พระองคร์ไดด้ทรงยกชสพระองคร์และ
ประทานทบีมื่นรัมื่งสสงทบีมื่สสุดในสวรรคร์ใหด้แกสู่พระองคร์ และตามถด้อยคนาของโมเสส พวกยลิวเหลสู่านรันี้นยรังมบีหนด้าทบีมื่ตด้องฟฝังและ
เชมมื่อฟฝังพระเมสสลิยาหร์ผสด้ทบีมื่พวกเขาไดด้ตรศึงกางเขน

“องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า ผทูตุ้เปป็นพระเจตุ้าของทง่านทอัขึ้งหลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณต์ผทูตุ้หนขที่ง 
เหมนอนอยง่างเราใหตุ้แกง่ทง่านจากจกาพวกพอีชื่นด้องของทท่าน” (ในภาษาเดลิม “องคร์พระผสด้เปป็นเจด้า ผสด้เปป็นพระเจด้าของ
ทสู่านทรันี้งหลาย” อสู่านวสู่า “พระเยโฮวาหต์พระเจด้าของทสู่าน”) พวกยลิวเหลสู่านรันี้นเชนที่อวสู่าพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาจะ
เปป็นผสด้พยากรณร์คนหนศึมื่ง ในยอหร์น 1:21 พวกเขาถามยอหร์นผสด้ใหด้รรับบรัพตลิศมาวสู่า “ทง่านเปป็นเอลมียาหต์หรนอ” ทสู่าน
ตอบวสู่า “ขด้าพเจด้าไมสู่ใชสู่เอลบียาหร์” “ทง่านเปป็นศาสดาพยากรณตผซูด้นททั้นหรนอ” และทสู่านตอบวสู่า “มลิไดด้”

ในยอหร์น 6:14 เมมมื่อพระเยซสทรงเลบีนี้ยงอาหารหด้าพรันคนนรันี้นจากเสบบียงเพบียงนด้อยนลิดคมอขนมปฝังหด้ากด้อนกรับ
ปลาสองตรัว พวกยลิวเหลสู่านรันี้นกก็ประกาศวสู่า “แทด้จรลิงทสู่านผสด้นบีนี้เปป็นศาสดาพยากรณตนททั้นทมีที่ทรงกทาหนดใหตุ้เขตุ้ามาใน
โลก”

ในยอหร์น 7:40 เมมมื่อพระเยซสทรงหยลิบยมมื่นนนี้นาแหสู่งชบีวลิตใหด้ “ประชาชนไดด้ฟฝังดรังนรันี้น หลายคนจศึงพสดวสู่า 
“แทด้จรลิง ทง่านผทูตุ้นมีขึ้เปป็นศาสดาพยากรณตนอัขึ้น”

พวกเขาเชมมื่อวสู่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงเปป็นศาสดาพยากรณร์ทมีที่ยอิที่งใหญง่ทมีที่สตด ยลิมื่งใหญสู่กวสู่าโมเสสดด้วยซนี้นา แตสู่
เมมมื่อผสด้หนศึมื่งทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่กวสู่าโมเสสเสดก็จมาแลด้ว พวกเขากก็ปฏลิเสธพระองคร์และเรบียกรด้องใหด้ประหารชบีวลิตพระองคร์

มบีพยากรณร์ไวด้แลด้ววสู่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงเปป็นยลิวคนหนศึมื่ง คนหนศึมื่งในชนชาตลิของพวกเขาเอง-“จาก
จทาพวกพมีที่นตุ้องของทง่าน” พระวจนะไดด้ประกาศไวด้ พระองคร์จะทรงสมบเชมนี้อสายมาจากอรับราฮรัม พระองคร์จะเปป็น 
“บสุตรของดาวลิด” ซศึมื่งทรงถสกตรันี้งขศึนี้นจากทสู่ามกลางชนชาตลิอลิสราเอล:

“เพมมื่อวสู่าทรันี้งพระองคร์ผสด้ชนาระคนทรันี้งหลายใหด้บรลิสสุทธลิธิ์ และคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้รรับการชนาระ กก็มาจากแหลสู่ง
เดบียวกรัน เพราะเหตสุนรันี้นพระองคร์จศึงไมสู่ทรงละอายทบีมื่จะทรงเรบียกเขาเหลสู่านรันี้นวสู่า เปป็นพมีที่นตุ้อง...เหตสุฉะนรันี้นพระองคร์จศึง
ทรงตด้องเปป็นเหมนอนกอับพอีชื่นด้องของพระองคตทตกอยง่าง เพมมื่อวสู่าพระองคร์จะไดด้ทรงเปป็นมหาปสุโรหลิต ผสด้กอปรดด้วยพระ
เมตตาและความสรัตยร์ซมมื่อในการทสุกอยสู่างซศึมื่งเกบีมื่ยวกรับพระเจด้า เพมมื่อลบลด้างบาปทรันี้งหลายของประชาชน” (ฮบ. 
2:11,17)

พระเยซสทรงทนาใหด้คนาพยากรณร์นบีนี้สนาเรก็จจรลิงในทสุกแงสู่มสุมแลด้ว จากมสุมมองของมนตษยต์ พระองคร์ทรงเกลิด
จากพวกยลิว ถศึงแมด้วสู่าพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงเปป็นพระบลิดาของพระองคร์ มารบียร์หญลิงพรหมจารบีเปป็นมารดา
ของพระองคร์ และโยเซฟสามบีของมารบียร์เปป็นพสู่อบสุญธรรมของพระองคร์ ความคลิดทบีมื่ถสกสมมื่อในพระคนาขด้อนบีนี้กก็คมอวสู่า
พระเจด้าจะทรง “ตอัขึ้ง” ผสด้พยากรณร์คนหนศึมื่งเหมมอนกรับทบีมื่พระองคร์ไดด้ทรงตอัขึ้งโมเสสขขขึ้นมา พวกยลิวเหลสู่านรันี้นเชมมื่อวสู่า



พระเจด้าไดด้ประทานโมเสสใหด้แกสู่พวกเขา และโมเสสไดด้ประกาศวสู่าพระเจด้าจะทรงตรันี้งผสด้พยากรณร์คนหนศึมื่งขศึนี้นมาผสด้ซศึมื่ง
พวกเขาควรฟฝัง “ในสลิมื่งสารพรัดซศึมื่งพระองคร์จะไดด้ตรรัสแกสู่ทสู่าน” พวกเขาจะตด้องฟฟังพระองคร์ และพวกเขาจะตด้อง
เชนที่อฟฟังพระองคร์ เพราะวสู่าสลิมื่งใดกก็ตามทบีมื่พระองคร์ตรรัสแกสู่พวกเขาจะเปป็นถด้อยคนาจากพระเยโฮวาหร์ พระเจด้าแหสู่ง
เหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกเขา กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง พวกยลิวเหลสู่านรันี้นจะตด้องเชมมื่อฟฝังถด้อยคนาของพระเยซสเหมมอนกรับทบีมื่
เหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกเขาไดด้เชมมื่อฟฝังถด้อยคนาของโมเสส

ขด้อ 23: “และจะเปป็นเชง่นนมีขึ้คนอถตุ้าผทูตุ้หนขที่งผทูตุ้ใดไมง่เชนที่อฟฟังศาสดาพยากรณต์ผทูตุ้นอัขึ้น เขาจะตตุ้องถทูกตอัดขาดใหตุ้
พอินาศไปจากทง่ามกลางประชาชน”

ศาสดาพยากรณร์ผสด้ทบีมื่โมเสสเขบียนถศึงนรันี้นไดด้ตรรัสแกสู่พวกเขาและพวกเขากก็ฟฝังพระองคร์ดด้วยหสของพวกเขา-
แตสู่พวกเขาไมสู่ไดด้ฟฝังพระองคร์ดด้วยใจของพวกเขา ในกลิจการ 28:25-27 เปาโลกลสู่าววสู่า “พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ตรรัส
กรับบรรพบสุรสุษของเราทรันี้งหลาย โดยอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์ถสกตด้องดบีแลด้ววสู่า ‘จงไปหาชนชาตลินบีนี้และกลสู่าววสู่า 
พวกเจตุ้าจะไดตุ้ยอินกพ็จรอิง แตง่จะไมง่เขตุ้าใจ จะดทูกพ็จรอิง แตง่จะไมง่สอังเกต เพราะวง่าจอิตใจของชนชาตอินมีขึ้กพ็เฉนที่อยชา หทูกพ็ตขง 
และตาเขาเขากพ็ปปิด เกรงวง่าเขาจะเหพ็นดตุ้วยตาของเขา และไดตุ้ยอินดตุ้วยหทูของเขา และเขตุ้าใจดตุ้วยจอิตใจของเขา 
และจะหอันกลอับมา และเราจะรอักษาเขาใหตุ้หาย!’”

พระเยซสตรรัสวสู่า “ถตุ้าผทูตุ้ใดฟฟังคกาของเราและเชมมื่อในพระองคร์ผสด้ทรงใชด้เรามา ผสด้นรันี้นกก็มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และไมสู่
ถสกพลิพากษา แตสู่ไดด้ผสู่านพด้นความตายไปสสสู่ชบีวลิตแลด้ว” (ยอหร์น 5:24) พระเยซสทรงเปป็นพระวาทะทมีที่รอับสภาพมนตษยต์ 
(ยอหร์น 1:14) และถด้อยคนาทบีมื่พระองคร์ตรรัสคมอถด้อยคนาของพระเจด้า เพราะวสู่าพระองคร์ตรรัสตามทบีมื่พระเจด้าทรงสรัมื่ง

สลิมื่งทบีมื่เปโตรประกาศแกสู่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นจรลิงๆแลด้วกก็คมอ: พระเยซสคมอ “ศาสดาพยากรณร์ผสด้นรันี้น” ทบีมื่โมเสส
กลสู่าวไวด้วสู่าจะเสดก็จมา และทสุกคนทบีมื่ปฏลิเสธทบีมื่จะฟฟังถตุ้อยคทาของศาสดาพยากรณร์ผสด้นรันี้น กก็จะถทูกททาลาย ใน 1 ยอหร์น
5:9-13 เราอสู่านวสู่า:

“ถด้าเรายรังรรับพยานหลรักฐานของมนสุษยร์ พยานหลทกฐานของพระเจด้ากก็ยริชื่งใหญท่กวท่า เพราะนบีมื่คมอพยาน
หลรักฐานของพระเจด้าซศึมื่งพระองคร์ไดด้ทรงเปป็นพยานถศึงพระบสุตรของพระองคร์ ผสด้ทบีมื่เชมมื่อในพระบสุตรของพระเจด้ากก็มบี
พยานอยสสู่ในตรัวเอง ผทูตุ้ทมีที่ไมง่เชนที่อพระเจตุ้ากพ็ไดตุ้กระททาใหตุ้พระองคต์เปป็นผทูตุ้ตรอัสมตสา เพราะเขามอิไดตุ้เชนที่อพยานหลอักฐานทมีที่
พระเจตุ้าไดตุ้ทรงเปป็นพยานถขงพระบตตรของพระองคต์ และพยานหลรักฐานนรันี้นกก็คมอวสู่า พระเจด้าไดด้ทรงโปรดประทาน
ชบีวลิตนลิรรันดรร์แกสู่เราทรันี้งหลาย และชบีวลิตนบีนี้มบีอยสสู่ในพระบสุตรของพระองคร์ ผสด้ทบีมื่มบีพระบสุตรกก็มบีชบีวลิต ผสด้ทบีมื่ไมสู่มบีพระบสุตรของ
พระเจด้ากก็ไมสู่มบีชบีวลิต ขด้อความเหลสู่านบีนี้ขด้าพเจด้าไดด้เขบียนมาถศึงทสู่านทรันี้งหลายทบีมื่เชมมื่อในพระนามของพระบสุตรของ
พระเจด้า เพมมื่อทสู่านทรันี้งหลายจะไดด้รสด้วสู่าทสู่านมบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และเพมมื่อทสู่านจะไดด้เชมมื่อในพระนามของพระบสุตรของ
พระเจด้า”

พระเยซสไดด้เสดก็จมาเหมมอนอยสู่างทบีมื่มบีพยากรณร์ไวด้จรลิงๆ พระองคร์ตรรัสแกสู่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นแลด้ว พระองคร์
ทรงประกาศอยสู่างชรัดเจนวสู่าพระองคร์ทรงมาจากพระเจด้า วสู่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าในเนมนี้อหนรัง พระองคร์ตรรัส
วสู่า “เรากรับพระบลิดาของเราเปป็นอรันหนศึมื่งอรันเดบียวกรัน” แตสู่พวกเขาไดด้ปฏลิเสธถด้อยคนาของพระองคร์และโดยการทนา
เชสู่นนรันี้นพวกเขากก็นนาการพลิพากษาของพระเจด้าลงมาสสสู่ตรัวพวกเขาเอง ในปปี ค.ศ. 70 พวกยลิวสสู่วนใหญสู่ทบีมื่ไดด้ยลิน 
(และไดด้ปฏลิเสธ) พระเยซสกก็ถสกสรังหารโดยทลิตรัสชาวโรมรัน พวกเขาถสกทนาลายฝฝ่ายรสู่างกายและจลิตวลิญญาณของพวก



เขากก็ดนาดลิมื่งลงไปในนรกเปป็นนลิตยร์! คนาพยากรณร์ตสู่างๆและพระสรัญญาตสู่างๆของพระเจด้ามบีความเดก็ดขาด โมเสส
กลสู่าววสู่าผสด้พยากรณร์คนหนศึมื่งจะมา และพระองคร์ไดด้เสดก็จมาแลด้วตามทบีมื่ไดด้สรัญญาไวด้ โมเสสกก็พยากรณร์เชสู่นกรันวสู่าทสุก
คนทบีมื่ปฏลิเสธทบีมื่จะฟฟัง “ศาสดาพยากรณร์ผสด้นรันี้น” กก็จะ “ถทูกตอัดขาดใหตุ้พอินาศไปจากทง่ามกลางประชาชน!”

ทสู่านทบีมื่รรัก การไมสู่เคยไดด้ยลินยอหร์น 3:16, เอเฟซรัส 2:8 หรมอโรม 10:9 เลยกก็ดบีกวสู่าการไดด้ยลินถด้อยคนาแหสู่ง
ชบีวลิตอรันแสนวลิเศษเหลสู่านรันี้นและปฏอิเสธพระองคต์ ความรอดมบีใหด้สนาหรรับผทูตุ้ใดกพ็ตาม “พระเจด้าทรงรรักโลก”-ทสุกคน
ถสกรวมเขด้าไวด้แลด้ว ไมสู่มบีใครสรักคนถสกตรัดออก และทสุกคนกก็รรับความรอดไดด้ในลรักษณะเดบียวกรัน: โดยพระคตณของ
พระเจตุ้าผง่านทางความเชนที่อ ของประทานของพระเจด้า ทรันี้งหมดทบีมื่มนสุษยร์ทนาไดด้กก็คมอฟฟังพระวจนะและรอับมรันไวด้ และ
การไมสู่เคยไดด้ยลินพระวจนะเลยกก็ดบีกวสู่าการไดด้ยลินมรันและปฏลิเสธมรันเสบีย

ขด้อ 24: “และบรรดาศาสดาพยากรณต์ ตอัขึ้งแตง่ซามทูเอลเปป็นลทาดอับมากพ็กลง่าวเปป็นเสมียงเดมียวกอันพยากรณต์ถขง
กาลครอัขึ้งนมีขึ้” 

“บรรดาศาสดาพยากรณต์...” ตลอดทรันี้งยสุคพรันธสรัญญาเดลิม เหลสู่าศาสดาพยากรณร์ของพระเจด้าไดตุ้บอก
ลง่วงหนตุ้าถศึงสลิมื่งเหลสู่านรันี้นทบีมื่เกลิดขศึนี้นซศึมื่งเกบีมื่ยวเนมมื่องกรับพระเยซสเจด้า-การประสสตลิของพระองคร์ ชบีวลิตของพระองคร์ การรรับ
ใชด้ของพระองคร์ การสลินี้นพระชนมร์ การถสกฝฝังและการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์ ศาสดาพยากรณต์เหลง่านอัขึ้นทนุก
คนไดด้พยากรณร์เกบีมื่ยวกรับสลิมื่งเหลสู่านบีนี้

“ตอัขึ้งแตง่ซามทูเอลเปป็นลทาดอับมา” เปโตรกลสู่าวถศึงโมเสสกสู่อน (ขด้อ 22) เขากลสู่าวถศึงซามสเอลตรงนบีนี้นสู่าจะ
เพราะวสู่าซามสเอลคมอศาสดาพยากรณร์คนตสู่อไปถรัดจากโมเสสทบีมื่พยากรณร์โดยตรงเกบีมื่ยวกรับสมรัยของพระเมสสลิยาหร์ 
เพลงสดสุดบี 99:6 กก็กลสู่าวถศึงโมเสสและซามสเอลวสู่า “อยสสู่ในพวกทบีมื่ทสลออกพระนามของพระองคร์” (ในการแบสู่งพระ
ครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิมของพวกเขา พวกยลิวพสดถศึงหนรังสมอโยชทูวาวสู่าเปป็นหนรังสมอหมวดศาสดาพยากรณร์เลสู่ม
แรก แตสู่ไมสู่มบีคนาพยากรณร์ทบีมื่เดสู่นชรัดในหนรังสมอโยชสวาเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาของพระเมสสลิยาหร์)

คนาพยากรณร์ซศึมื่งเปโตรพสดถศึงในทบีมื่นบีนี้นสู่าจะเปป็น 2 ซามสเอล 7:16: “ราชวงศร์ของเจด้าและอาณาจรักรของเจด้า
จะดนารงอยสสู่ตสู่อหนด้าเจด้าอยสู่างมรัมื่นคงเปป็นนลิตยร์ และบรัลลรังกร์ของเจด้าจะถสกสถาปนาไวด้เปป็นนลิตยร์”

ดสเหมมอนวสู่าในปปีเหลสู่านรันี้นตรันี้งแตสู่โมเสสจนถศึงซามสเอลไมง่มมีศาสดาพยากรณต์คนใดถสกแตสู่งตรันี้งและถสกเจลิมตรันี้ง
โดยพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เลย ในชสู่วงปปีเหลสู่านรันี้นพระเจด้าทรงถสกปรศึกษาโดยอสรลิมและทสมมลิม: “จงใสสู่อสรลิมและ
ทสมมลิมไวด้ในทรับทรวงแหสู่งการพลิพากษา และของสองสลิมื่งนบีนี้จะอยสสู่ทบีมื่หรัวใจของอาโรนเมมมื่อเขด้าเฝฟ้าพระเยโฮวาหร์ อา
โรนจะรรับภาระการพลิพากษาเหลสู่าบสุตรอลิสราเอลไวด้ทบีมื่หรัวใจของตนเสมอเฉพาะพระพรักตรร์พระเยโฮวาหร์” (อพย. 
28:30)

“และเขาจะยมนอยสสู่ตสู่อหนด้าเอเลอาซารร์ปสุโรหลิต ผทูตุ้ซขที่งจะททูลถามเพนที่อเขาตามหลอักตอัดสอินของอทูรอิมตง่อพระ
พอักตรต์พระเยโฮวาหต์ และคนทรันี้งปวงจะออกไปและเขด้ามาตามคนาของปสุโรหลิต ทรันี้งเขากรับคนทรันี้งปวงในอลิสราเอลนรันี้น
คมอชสุมนสุมชนทรันี้งหมด” (กดว. 27:21)

ในระหวสู่างชสู่วงเวลานรันี้น ไมสู่มบีขสู่าวสารโดยตรงถสกใหด้โดยผสด้สมมื่อสารทบีมื่ถสกสสู่งมาจากพระเจด้าเพมมื่อสรัมื่งสอน
ชนชาตลิอลิสราเอล



ศาสดาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นทสุกคน “กพ็กลง่าวเปป็นเสมียงเดมียวกอันพยากรณต์ถขงกาลครอัขึ้งนมีขึ้” ศาสดาพยากรณร์
เหลสู่านรันี้นของพระเจด้าไมสู่เพบียงพยากรณร์ถศึงสลิมื่งตสู่างๆทบีมื่เปฟีปื่ยมสงง่าราศมีทบีมื่จะเกลิดขศึนี้นกรับชนชาตลิอลิสราเอล (ยกตรัวอยสู่าง
เชสู่น ยสุคพรันปปี เวลานรันี้นเมมมื่อพระเยซสจะทรงครอบครองจากพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิดในกรสุงเยรสซาเลก็ม) แตสู่ในขด้อพระคนา
ตอนเหลสู่านรันี้นอยสู่างอลิสยาหร์ 53 พวกเขายรังพยากรณร์ถศึงความทสุกขร์ทรมานและความมรณาอรันนสู่ากลรัวทบีมื่พระเมษ
โปดกของพระเจด้าตด้องเผชลิญดด้วย และทสุกสลิมื่งทบีมื่พวกเขาพยากรณร์ไดด้เกลิดขศึนี้นจรลิงตามทมีที่ไดตุ้พยากรณต์ไวตุ้

ถด้าพวกยลิวเหลสู่านรันี้นไดด้ฟฝังเหลสู่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาจรลิงๆ ถด้าพวกเขาไดด้ฟฝังสลิมื่งทบีมื่โมเสสและซามส
เอลกลสู่าวจรลิงๆ พวกเขากก็คงฟฝังพระเยซสครลิสตร์เจด้าไปแลด้ว เพราะวสู่าพระองคร์ตรรัสความจรลิงเดบียวกรันและทรง
ประกาศหลรักคนาสอนเดบียวกรันทบีมื่โมเสสและซามสเอลไดด้ประกาศในคนาพยากรณร์ตสู่างๆของพวกเขาเกบีมื่ยวกรับพระองคร์
พระองคร์ทรงกระทนาใหด้ทสุกตรัวอรักษรและทสุกขบีดของพระราชบรัญญรัตลิสนาเรก็จแลด้ว (มธ. 5:17) ดอังนอัขึ้น “พระครริสตต
ทรงเปป็นจนุดจบของพระราชบทญญทตริ เพชชื่อใหด้ทนุกคนทอีชื่มอีความเชชชื่อไดด้รทบความชอบธรรม” (รม. 10:4)

ขด้อ 25: “ทง่านทอัขึ้งหลายเปป็นลทูกหลานของศาสดาพยากรณต์นอัขึ้น และของพอันธสอัญญาซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้ทรง
กระททาไวตุ้กอับบรรพบตรตษของเรา คนอไดตุ้ตรอัสแกง่ออับราฮอัมวง่า ‘บรรดาครอบครอัวทอัที่วแผง่นดอินโลกจะไดตุ้รอับพระพร
เพราะเชนขึ้อสายของเจตุ้า’”

ในทบีมื่นบีนี้เปโตรเตมอนความจนาเหลสู่าผสด้ฟฝังของเขาวสู่าพวกเขาเปป็นลสกหลานของศาสดาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นจรลิงๆ
พวกเขาเปป็นลสกหลานของพวกบรรพบสุรสุษทบีมื่ศาสดาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นไดด้พสดดด้วย พวกยลิวเหลสู่านรันี้นกลสู่าวอด้างวสู่าเชมมื่อ
อรับราฮรัมและโมเสส พวกเขากลสู่าวอด้างวสู่าเปป็นเหลสู่าสาวกของพวกศาสดาพยากรณร์ของตน แตสู่พวกเขากก็ปฏลิเสธ
พระองคร์ผสด้ซศึมื่งพวกศาสดาพยากรณร์ไดด้กลสู่าวลสู่วงหนด้าถศึงการเสดก็จมาของพระองคร์ ดรังนรันี้นเปโตรจศึงเตมอนความ
จนาพวกเขาวสู่าพวกเขาไมสู่เพบียงเปป็นลทูกหลานของพวกศาสดาพยากรณร์เทสู่านรันี้น พวกเขายรังเปป็นลสกหลานของเหลสู่า
บรรพบสุรสุษทบีมื่พระเจด้าไดด้กระทนาพรันธสรัญญาของพระองคร์กรับบรรพบสุรสุษเหลสู่านรันี้นดด้วย

พรันธสรัญญาระหวสู่างพระเจด้ากรับมนสุษยร์เปป็นสลิมื่งศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์และมรัมื่นคงแนสู่นอน มรันศอักดอิธิ์สอิทธอิธิ์เพราะวสู่าพระเจด้า
ทรงทนาพรันธสรัญญานรันี้นๆ-และมนสุษยร์ไมสู่มบีสลิทธลิธิ์ทบีมื่จะปฏลิเสธมรัน หรักลด้างมรัน หรมอเปลบีมื่ยนแปลงขด้อตกลงตสู่างๆของมรัน 
มรันมอัที่นคงแนง่นอนเพราะวสู่าพระเจด้าไมสู่ทรงกลรับพระทรัยจากพรันธสรัญญาใดระหวสู่างพระองคร์เองกรับมนสุษยร์: 
พระองคร์จะทรงทนาใหด้พรันธสรัญญานรันี้นสนาเรก็จจรลิงตามทบีมื่ทรงกระทนาไวด้ พรันธสรัญญาทบีมื่เปโตรกนาลรังพสดถศึงถสกใหด้ไวด้ใน
ปฐมกาล 12:1-3 และปฐมกาล 22:18 ทบีมื่พระเจด้าทรงสรัญญาอรับราฮรัมวสู่าโดยทางเขาและเชมนี้อสายของเขา
ประชาชาตลิทรันี้งปวงแหสู่งแผสู่นดลินโลกจะไดด้รรับพระพร พระผสด้ไถสู่ไดด้เสดก็จมาทางพงศร์พรันธสุร์ของอรับราฮรัม (ศศึกษาโรม 
4:13-16)

“เชนขึ้อสาย” ถสกใชด้ในพระวจนะของพระเจด้าหลายครรันี้งโดยอด้างอลิงถศึงคนๆหนศึมื่ง เชสู่นในปฐมกาล 4:25: 
“อาดรัมไดด้สมสสสู่กรับภรรยาของเขาอบีกครรันี้งหนศึมื่ง นางไดด้คลอดบสุตรชายคนหนศึมื่ง และเรบียกชมมื่อของเขาวสู่าเสท นางพสด
วสู่า “เพราะวสู่าพระเจด้าทรงโปรดใหด้ขด้าพเจด้ามบีเชชทั้อสายอมีกคนหนขที่งแทนอาแบล ผทูตุ้ซขที่งถทูกคาออินฆง่าตาย”

ในกาลาเทบีย 3:16 เปาโลอธลิบายอยสู่างชรัดเจนวสู่าในพระสรัญญาของพระเจด้าแกสู่อรับราฮรัม “เชมนี้อสาย” นรันี้น
หมายถศึงพระเมสสลิยาหร์ผสด้ทบีมื่เสดก็จมา: “แลด้วบรรดาพระสรัญญาทบีมื่ไดด้ประทานไวด้แกสู่อรับราฮรัมและเชนขึ้อสายของทสู่าน
นรันี้น พระองคร์มลิไดด้ตรรัสวสู่า ‘และแกสู่เชนขึ้อสายทอัขึ้งหลาย’ เหมมอนอยสู่างกรับวสู่าแกสู่คนมากคน แตสู่เหมมอนกรับวสู่าแกสู่คนผซูด้



เดอียว ‘และแกสู่เชนขึ้อสายของทสู่าน’ ซขที่งเปป็นพระครอิสตต์” และจากมสุมมองแบบมนตษยต์ พระครลิสตร์ไดด้ทรงประสสตลิผสู่าน
ทางเชมนี้อสายของอรับราฮรัม

“บรรดาครอบครอัวทอัที่วแผง่นดอินโลกจะไดตุ้รอับพระพรเพราะเชนขึ้อสายของเจตุ้า” ในพระเยซซูทสุกคนจะไดด้รรับ
พระพร พระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพมมื่อจรัดเตรบียมความรอดใหด้แกสู่ทสุกคน “เราทสุกคนไดด้เจลิมื่นไปเหมมอนแกะ เราทสุกคนตสู่าง
ไดด้หรันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหต์ทรงวางลงบนทท่านซขที่งความชอัที่วชตุ้าของเราทนุกคน” (อสย. 53:6) 
ไมสู่ใชสู่ทสุกคนจะไดตุ้รอับพระพร ไมสู่ใชสู่ทสุกคนจะรอับความรอด แตสู่นรัมื่นไมสู่ไดด้เปลบีมื่ยนแปลงขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าทสุกคนรรับความ
รอดไดตุ้หากพวกเขาจะยอมฟฝังถด้อยคนาของพระเยซส เชมมื่อในพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วและพระโลหลิตทบีมื่ไหลออก
ของพระองคร์ และยอมรรับพระองคร์เปป็นพระผสด้ชสู่วยใหด้รอด

ขด้อ 26: “ครอัขึ้นพระเจตุ้าทรงโปรดใหตุ้พระเยซทูพระบตตรของพระองคต์เปป็นขขขึ้นแลตุ้ว จขงทรงใชตุ้พระองคต์มายอัง
ทง่านทอัขึ้งหลายกง่อน เพนที่ออวยพระพรแกง่ทง่านทอัขึ้งหลาย โดยใหตุ้ทง่านทอัขึ้งหลายทตกคนกลอับจากความชอัที่วชตุ้าของตน”

“มายอังทง่านทอัขึ้งหลายกง่อน” พระเยซสทรงสรัมื่งเหลสู่าสาวกของพระองคร์ใหด้ประกาศขสู่าวประเสรลิฐแกสู่พวกยลิว
กสู่อน โดยเรลิมื่มตด้นทบีมื่กรสุงเยรสซาเลก็ม (ลสกา 24:47) ในกลิจการ 1:8 พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวสู่าพวกเขาจะไดด้รรับฤทธลิธิ์
เดชหลรังจากพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เสดก็จลงมาบนพวกเขา และวสู่าพวกเขาจะเปป็นพยาน “ทอัขึ้งในกรตงเยรทูซาเลพ็ม ทอัที่ว
แควตุ้นยทูเดมีย แควตุ้นสะมาเรมีย และจนถขงทมีที่สตดปลายแผง่นดอินโลก” แตสู่พวกยลิวไดด้รรับขสู่าวประเสรลิฐกสู่อนแลด้ว พวกเขา
ปฏลิเสธมรันแลด้ว และขสู่าวสารนรันี้นจศึงถสกมอบใหด้แกสู่พวกคนตสู่างชาตลิ

อรัครทสตเปาโลประกาศวสู่า “ดด้วยวสู่าขด้าพเจด้าไมสู่มบีความละอายในเรมมื่องขสู่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะ
วสู่าขสู่าวประเสรลิฐนรันี้นเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า เพมมื่อใหด้ทสุกคนทบีมื่เชมมื่อไดด้รรับความรอด พวกยริวกท่อน และพวกกรมีก
ดตุ้วย” (รม. 1:16) ในกลิจการ 28:28 เปาโลเตมอนความจนาพวกยลิวเหลสู่านรันี้นวสู่าขสู่าวประเสรลิฐไดด้ถสกมอบใหด้แกสู่พวก
เขาแลด้ว พวกเขาไดด้ปฏลิเสธมรันเสบีย และดด้วยเหตสุนบีนี้พวกเขาจะตด้องเขด้าใจวสู่า “ความรอดของพระเจตุ้าไดตุ้ไปถขงคน
ตง่างชาตอิแลตุ้ว และเขาจะฟฟังดตุ้วย!”

พระเยซสไดด้เสดก็จมายรังพวกยลิวแลด้ว-และพวกเขาปฏลิเสธพระองคร์เสบีย พระองคร์ไดด้ทรงหยลิบยมมื่นขง่าว
ประเสรอิฐแกสู่พวกยลิว-และพวกเขาปฏลิเสธขสู่าวสารของพระองคร์ เมมมื่อพระองคร์ทรงสสู่งเหลสู่าสาวกสลิบสองคนนรันี้นไป
ประกาศขสู่าวประเสรลิฐ พระองคร์กก็ทรงสรัมื่งพวกเขาวสู่า “อยสู่าไปทางทบีมื่ไปสสสู่พวกตสู่างชาตลิ และอยสู่าเขด้าไปในเมมองของ
ชาวสะมาเรบีย แตสู่วสู่าจงไปหาแกะหลงของวงศต์วานออิสราเอลดบีกวสู่า” (มธ. 10:5,6) แตสู่คนเหลสู่านรันี้นกก็ปฏลิเสธผสด้
สมมื่อสารทรันี้งหลายของพระองคร์

“ครอัขึ้นพระเจตุ้าทรงโปรดใหตุ้พระเยซทูพระบตตรของพระองคต์เปป็นขขขึ้นแลตุ้ว” ในทบีมื่นบีนี้ไมสู่ไดด้หมายถศึงการฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์ฝฝ่ายรสู่างกายของพระเยซสจากพวกคนตาย คนานบีนี้ถสกใชด้เหมมอนกรับในขด้อ 22 ทบีมื่พระเจด้าทรงสรัญญาวสู่าจะตอัขึ้ง
ศาสดาพยากรณต์ผทูตุ้หนขที่งขขขึ้นมาเหมมอนอยสู่างโมเสสและสสู่งพระองคร์มาสรัมื่งสอนอลิสราเอลประชากรของพระองคร์ เป
โตรหมายความวสู่าพระเจด้าไดตุ้ทรงตอัขึ้งศาสดาพยากรณร์ผสด้หนศึมื่งขศึนี้นมาแลด้ว-พระเยซซู พระเจด้าไดด้ทรงแตสู่งตรันี้ง ทรงเจลิม
ตรันี้ง และทรงสสู่งพระบสุตรของพระองคร์มาเพมมื่อเทศนาแกสู่ประชาชนเหลสู่านรันี้น เพมมื่อหรันพวกเขาไปจากบาปทรันี้งหลาย
ของพวกเขา แตสู่พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีมื่จะฟฝังพระองคร์ พวกเขาปฏลิเสธทบีมื่จะเชมมื่อขสู่าวสารของพระองคร์ พวกเขาปฏลิเสธ
ตรัวตนของพระองคร์ และพวกเขาเรบียกรด้องใหด้ประหารชบีวลิตพระองคร์!



พระเจด้าทรงตรันี้งพระเยซสขศึนี้นมาเพนที่ออวยพรประชากรของพระองคร์ เพมมื่อทนาใหด้พวกเขามบีความสสุข เพมมื่อ
ทนาใหด้พระสรัญญาทสุกขด้อทบีมื่พระองคร์ไดด้กระทนาไวด้กรับอรับราฮรัมและคนาพยากรณร์ทสุกเรมมื่องทบีมื่พระองคร์ไดด้ประทานใหด้แกสู่
พวกศาสดาพยากรณร์สนาเรก็จจรลิง ในมรัทธลิว 23:37,38 พระเยซสทรงรด้องไหด้เพราะกรสุงเยรสซาเลก็มและตรรัสวสู่า “โอ 
เยรสซาเลก็มๆ ทบีมื่ไดด้ฆสู่าบรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวด้างผสด้ทบีมื่ไดด้รรับใชด้มาหาเจด้าถศึงตาย เราใครง่จะรวบรวมลทูก
ของเจตุ้าไวตุ้เนนองๆ เหมนอนแมง่ไกง่กกลทูกอยทูง่ใตตุ้ปฟีกของมอัน แตท่เจด้าไมท่ยอมเลยหนอ ดสเถลิด ‘บด้านเมมองของเจด้าจะถสก
ละทลินี้งใหด้รกรด้างแกสู่เจด้า’”

ในยอหร์น 5:39,40 พระองคร์ทรงเปป็นพยานรรับรองวสู่า “จงคด้นดสในพระครัมภบีรร์ เพราะทสู่านคลิดวสู่าในพระ
ครัมภบีรร์นรันี้นมบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และพระครัมภบีรร์นรันี้นเปป็นพยานถศึงเรา แตท่ทท่านทททั้งหลายไมท่ยอมมาหาเราเพนที่อจะไดตุ้ชมีวอิต”

พระเจด้าทรงสสู่งพระเยซสมาเพมมื่ออวยพรชนชาตลิอลิสราเอลแลด้วในการหอันพวกเขาไปเสมียจากความชอัที่วชตุ้าทอัขึ้ง
หลายของพวกเขา พระพรยลิมื่งใหญสู่ทบีมื่สสุดทบีมื่มนสุษยร์คนใดจะรรับไดด้กก็คมอ การรรับความรอดจากบาป-และหนทางเดบียว
ทบีมื่จะรอดจากบาปคมอการยอมรรับพระเยซสเจด้าผสด้ไดด้เสดก็จเขตุ้ามาในโลกเพมมื่อเอาบาปของโลกไปเสบีย (ยอหร์น 1:29) 
บาปคมอแหลสู่งทบีมื่มาของความโศกเศรด้า วลิบรัตลิ และความปวดรด้าวใจทสุกอยสู่างทบีมื่โลกนบีนี้เคยรสด้จรัก ไมสู่มบีผสด้ใดจะมบีความสสุข
ในบาปไดด้ โลกสามารถใหด้ความเพลอิดเพลอินไดด้ชรัมื่วระยะเวลาหนศึมื่ง แตสู่ความสตขทมีที่แทตุ้จรอิงถสกพบในพระครลิสตร์แตสู่ผสด้
เดบียว พระองคร์ไมสู่ทรงอวยพรมนสุษยร์ทรันี้งหลายในบาป พระองคร์ทรงชง่วยพวกเขาใหตุ้รอดจากบาปตสู่างๆของพวกเขา
พวกยลิวเหลสู่านรันี้นไดด้ตรศึงกางเขนพระเมสสลิยาหร์ของตน แตสู่พระเจด้าทรงทนาใหด้พระองคร์เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายแลด้ว 
พระองคร์ไดด้เสดก็จขศึนี้นไปสสสู่สวรรคร์และประทรับอยสสู่ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดาแลด้วเพมมื่อทนาการวลิงวอนเผมมื่อทสุก
คนทบีมื่จะมาหาพระเจด้าโดยพระองคร์ผสู่านทางความเชมมื่อในพระโลหลิตทบีมื่ไหลออกและพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของ
พระองคร์ ทนุกคนมาไดตุ้ ทนุกคนรอับพระพรไดตุ้ ทนุกคนรอับความรอดไดตุ้ ทสุกคนพบความสสุขและการชมมื่นชมยลินดบีไดด้-แตสู่
โดยการมาหาพระเจด้าในพระนามของพระเยซสเทสู่านรันี้น

สรกุปยล่อ
คนาเทศนาทบีมื่สองของเปโตรไมสู่ไดด้กสู่อใหด้เกลิดความตมมื่นเตด้นแบบทบีมื่เกลิดขศึนี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์ ผสด้คนเหลสู่านรันี้น

ตกตะลศึงเพราะการรรักษาชายงสู่อยคนนรันี้นใหด้หาย แตสู่เปโตรเตมอนความจนาพวกเขาวสู่ากสู่อนหนด้านบีนี้ไมสู่นาน พระองคร์ผสด้
หนศึมื่งไดด้ดนาเนลินทสู่ามกลางพวกเขาผสด้ไดด้กระทนาการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นแบบทบีมื่ไมสู่เคยถสกพบเหก็นมากสู่อนเลยตรันี้งแตสู่กาล
เวลาไดด้เรลิมื่มตด้น พระองคร์ผสด้นรันี้นไดด้ทรงขรับพวกผบีออก ทรงเปปิดตาคนตาบอด ทรงรรักษาพวกคนโรคเรมนี้อนใหด้หาย 
และทรงทนาใหด้พวกคนตายเปป็นขศึนี้นมาอบีก และคนเหลสู่านรันี้นไดด้เหก็นการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้น เหตสุฉะนรันี้นทนาไมพวกเขา
ถศึงจด้องมองชายงสู่อยผสด้นบีนี้ดด้วยความตกตะลศึงขนาดนรันี้น ผสด้ซศึมื่งไดด้รรับการรรักษาใหด้หายแลด้ว และจด้องมองพวกอรัครทสต 
ราวกรับวสู่าโดยฤทธลิธิ์อนานาจของพวกเขาเองพวกเขาไดด้กระทนาการอรัศจรรยร์นบีนี้?

ทสุกถด้อยคนาทบีมื่เปโตรพสดไดด้รรับการดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เขากลสู่าวชรัดเจนวสู่าในการรรักษาชายงสู่อย
คนนรันี้นใหด้หาย พระเจด้าไดด้ประทานเกบียรตลิแดสู่พระเยซส-พระเยซสผสด้เดบียวกรับทบีมื่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นไดด้ตรศึงกางเขน เขาพสด
ถศึงพระเจด้าวสู่าเปป็น “พระเจด้าของอรับราฮรัม อลิสอรัค และยาโคบ” และดรังนรันี้นเขาจศึงวลิงวอนชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะ
ประชาชาตลิหนศึมื่งใหด้เหก็นวสู่าพระเยซสทรงเปป็น “ศาสดาพยากรณร์ผสด้นรันี้น” ทบีมื่โมเสสไดด้กลสู่าวถศึง-ผสด้รรับใชด้ของพระเจด้า ซศึมื่ง
ถสกสสู่งมายรังพวกเขาเพมมื่อเปปิดเผยทางแหสู่งความรอดและการอวยพร



เปโตรไมสู่เพบียงประกาศวสู่าพวกยลิวเหลสู่านรันี้นไดด้ตรศึงกางเขนผสด้รรับใชด้ของพระเจด้า พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา
เทสู่านรันี้น เขายรังประกาศดด้วยวสู่าพระเจด้าไดด้ทรงทนาใหด้พระองคร์เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตาย และเปป็นพยานรรับรองวสู่า
พวกอรัครทสตเปป็นพยานรรับรองขด้อเทก็จจรลิงนรันี้น จากนรันี้นเขาชบีนี้ใหด้คนเหลสู่านรันี้นเหก็นวสู่าโดยทางความเชนที่อในพระเยซทู 
ชายงสู่อยคนนรันี้นไดด้รรับการรรักษาใหด้หายเปป็นปกตลิแลด้ว-และขด้อพลิสสจนร์เรมมื่องการถสกรรักษาใหด้หายโดยสมบสรณร์ของเขากก็
อยสสู่ในขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าเขากนาลรังเดลิน กระโดดและสรรเสรลิญพระเจด้า!

เปโตรจะตนาหนลิชนรสู่วมชาตลิของเขาอยสู่างรสุนแรงกก็ไดด้สนาหรรับสลิมื่งทบีมื่พวกเขาไดด้กระทนา แตสู่แทนทบีมื่จะทนาอยสู่าง
นรันี้น เขาพสดกรับพวกเขาในฐานะ “พบีมื่นด้องทรันี้งหลาย” และรรับประกรันพวกเขาเรมมื่องพระเมตตาของพระเจด้าหากพวก
เขาจะยอมกลรับใจใหมสู่เทสู่านรันี้น ถศึงแมด้วสู่าพวกเขามบีความผลิดในการตรศึงกางเขนพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พระเจด้า
กก็ทนาใหด้พระองคร์เปป็นขศึนี้นมาจากพวกคนตายแลด้ว และในวอินาทมีนอัขึ้นเองพระองคร์กก็กนาลรังรอคอยทบีมื่จะยกโทษบาปของ
พวกเขาและชสู่วยพวกเขาใหด้รอด พวกเขารด้องออกมาวสู่า “ใหด้โลหลิตของเขาตกอยสสู่บนเราและบนลสกหลานของเรา
เถลิด!” แตสู่พระเจด้าของอรับราฮรัม อลิสอรัค และยาโคบทรงอดกลรันี้นพระทรัย พระเจด้าแหสู่งความเมตตา และความ
เมตตาของพระองคร์เปป็นของพวกเขาไดด้หากพวกเขาจะยอมกลรับใจใหมสู่เทสู่านรันี้น ความผลิดของพวกเขาสามารถถสก
ลบลตุ้างออกไปไดตุ้หากพวกเขาจะยอมรรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่เปป็นพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของพวกเขา
เทสู่านรันี้น



บทททที่ 4
4:1 ขณะทบีมื่เปโตรกรับยอหร์นยรังกลสู่าวแกสู่คนทรันี้งปวงอยสสู่ ปสุโรหลิตทรันี้งหลายกรับนายทหารรรักษาพระวลิหารและพวกสะดส
สบีมาหาทสู่านทรันี้งสอง
4:2 ดด้วยเขาเปป็นทสุกขร์รด้อนใจ เพราะทสู่านทรันี้งสองไดด้สรัมื่งสอน และประกาศแกสู่คนทรันี้งหลายถศึงเรมมื่องการเปป็นขศึนี้นมา
จากความตาย โดยทางพระเยซส
4:3 เขาจศึงจรับทสู่านทรันี้งสองจนาไวด้ในคสุกจนวรันรสุสู่งขศึนี้น เพราะวสู่าเยก็นแลด้ว
4:4 แตสู่คนเปป็นอรันมากทบีมื่ไดด้ฟฝังคนาสอนนรันี้นกก็เชมมื่อ ซศึมื่งนรับแตสู่ผสด้ชายไดด้ประมาณหด้าพรันคน
4:5 ตสู่อมาครรันี้นรสุสู่งขศึนี้นพวกผสด้ครอบครองกรับพวกผสด้ใหญสู่และพวกธรรมาจารยร์
4:6 ทรันี้งอรันนาสมหาปสุโรหลิต และคายาฟาส ยอหร์น อเลก็กซานเดอรร์ กรับคนอมมื่นๆทบีมื่เปป็นญาตลิของมหาปสุโรหลิตนรันี้นดด้วย
ไดด้ประชสุมกรันในกรสุงเยรสซาเลก็ม
4:7 เมมมื่อเขาใหด้เปโตรและยอหร์นยมนอยสสู่ทสู่ามกลางพวกเขาแลด้วจศึงถามวสู่า “ทสู่านทรันี้งสองไดด้ทนาการนบีนี้โดยฤทธลิธิ์หรมอใน
นามของผสด้ใด”
4:8 ขณะนรันี้นเปโตรประกอบดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กลสู่าวแกสู่เขาวสู่า “ทสู่านผสด้ครอบครองพลเมมองและพวก
ผสด้ใหญสู่ทรันี้งหลายของอลิสราเอล
4:9 ถด้าทสู่านทรันี้งหลายจะถามพวกเราในวรันนบีนี้ถศึงการดบีซศึมื่งไดด้ทนาแกสู่คนปฝ่วยนบีนี้วสู่า เขาหายเปป็นปกตลิดด้วยเหตสุอรันใดแลด้ว
4:10 กก็ใหด้ทสู่านทรันี้งหลายกรับบรรดาชนอลิสราเอลทราบเถลิดวสู่า โดยพระนามของพระเยซสครลิสตร์ชาวนาซาเรก็ธ ซศึมื่ง
ทสู่านทรันี้งหลายไดด้ตรศึงไวด้ทบีมื่กางเขน และซศึมื่งพระเจด้าไดด้ทรงโปรดใหด้คมนพระชนมร์ โดยพระองคร์นรันี้นแหละชายคนนบีนี้ไดด้
หายโรคเปป็นปกตลิแลด้วจศึงยมนอยสสู่ตสู่อหนด้าทสู่าน
4:11 พระองคร์เปป็น ‘ศลิลา’ ทบีมื่ทสู่านทรันี้งหลายผสด้เปป็น ‘ชสู่างกสู่อไดด้ปฏลิเสธเสบีย ไดด้กลรับกลายเปป็นศลิลามสุมเอกแลด้ว’
4:12 ในผสด้อมมื่นความรอดไมสู่มบีเลย ดด้วยวสู่านามอมมื่นซศึมื่งใหด้เราทรันี้งหลายรอดไดด้ ไมสู่ทรงโปรดใหด้มบีในทสู่ามกลางมนสุษยร์ทรัมื่ว
ใตด้ฟฟ้า”
4:13 เมมมื่อเขาเหก็นความกลด้าหาญของเปโตรกรับยอหร์น และรสด้วสู่าทสู่านทรันี้งสองขาดการศศึกษาและเปป็นคนมบีความรสด้
นด้อยกก็ประหลาดใจ แลด้วสนานศึกวสู่าคนทรันี้งสองเคยอยสสู่กรับพระเยซส
4:14 เมมมื่อเขาเหก็นคนนรันี้นทบีมื่หายโรคยมนอยสสู่กรับเปโตรและยอหร์น เขากก็ไมสู่มบีขด้อครัดคด้านทบีมื่จะพสดขศึนี้นไดด้
4:15 แตสู่เมมมื่อเขาสรัมื่งใหด้เปโตรและยอหร์นออกไปจากทบีมื่ประชสุมสภาแลด้ว เขาจศึงปรศึกษากรัน
4:16 วสู่า “เราจะทนาอยสู่างไรกรับคนทรันี้งสองนบีนี้ เพราะการทบีมื่เขาไดด้กระทนาการอรัศจรรยร์อรันเดสู่น กก็ไดด้ปรากฏแกสู่คนทรันี้ง
ปวงทบีมื่อยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็มแลด้ว และเราปฏลิเสธไมสู่ไดด้
4:17 แตสู่ใหด้เราขสสู่เขาอยสู่างแขก็งแรงหด้ามไมสู่ใหด้พสดอด้างชมมื่อนรันี้นกรับผสด้หนศึมื่งผสด้ใดเลย เพมมื่อเรมมื่องนบีนี้จะไมสู่ไดด้เลมมื่องลมอแพรสู่หลาย
ไปในหมสสู่คนทรันี้งปวง”
4:18 เขาจศึงเรบียกเปโตรและยอหร์นมา แลด้วหด้ามปรามเดก็ดขาดไมสู่ใหด้พสดหรมอสอนออกพระนามของพระเยซสอบีกเลย
4:19 ฝฝ่ายเปโตรและยอหร์นตอบเขาวสู่า “การทบีมื่จะฟฝังทสู่านมากกวสู่าฟฝังพระเจด้าจะเปป็นการถสกตด้องในสายพระเนตร
ของพระเจด้าหรมอ ขอทสู่านทรันี้งหลายพลิจารณาดสเถลิด



4:20 ซศึมื่งขด้าพเจด้าจะไมสู่พสดตามทบีมื่เหก็นและไดด้ยลินนรันี้นกก็ไมสู่ไดด้”
4:21 เมมมื่อเขาขสสู่สนาทรับทสู่านทรันี้งสองนรันี้นอบีกแลด้วกก็ปลสู่อยไป ไมสู่เหก็นมบีเหตสุทบีมื่จะทนาโทษทสู่านอยสู่างไรไดด้เพราะกลรัวคน
เหลสู่านรันี้น เหตสุวสู่าคนทรันี้งหลายไดด้สรรเสรลิญพระเจด้าเนมมื่องดด้วยเหตสุการณร์ทบีมื่เกลิดขศึนี้นนรันี้น
4:22 ดด้วยวสู่าคนทบีมื่หายโรคโดยการอรัศจรรยร์นรันี้น มบีอายสุกวสู่าสบีมื่สลิบปปีแลด้ว
4:23 เมมมื่อเขาปลสู่อยทสู่านทรันี้งสองแลด้ว ทสู่านจศึงไปหาพวกของทสู่าน เลสู่าเรมมื่องทรันี้งสลินี้นทบีมื่พวกปสุโรหลิตใหญสู่และพวกผสด้ใหญสู่
ไดด้วสู่าแกสู่ทสู่าน
4:24 เมมมื่อเขาทรันี้งหลายไดด้ฟฝังจศึงพรด้อมใจกรันเปลสู่งเสบียงทสลพระเจด้าวสู่า “พระองคร์เจด้าขด้า ผสด้เปป็นพระเจด้าซศึมื่งไดด้ทรง
สรด้างฟฟ้าสวรรคร์ แผสู่นดลินโลก ทะเล และสรรพสลิมื่งทบีมื่มบีอยสสู่ในทบีมื่เหลสู่านรันี้น
4:25 พระองคร์ตรรัสไวด้ดด้วยปากของดาวลิดผสด้รรับใชด้ของพระองคร์วสู่า ‘เหตสุใดชนตสู่างชาตลิจศึงกระทนาโกลาหลขศึนี้น และ
ชนชาตลิทรันี้งหลายคลิดอสู่านในการทบีมื่ไรด้ประโยชนร์
4:26 บรรดากษรัตรลิยร์แหสู่งแผสู่นดลินโลกตรันี้งตนเองขศึนี้น และนรักปกครองชสุมนสุมกรันตสู่อสสด้องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและพระ
ครลิสตร์ของพระองคร์’
4:27 ความจรลิงทรันี้งเฮโรดและปอนทลิอรัสปปีลาต กรับพวกตสู่างประเทศ และชนชาตลิอลิสราเอลไดด้ชสุมนสุมกรันตสู่อสสด้พระ
เยซสพระบสุตรผสด้บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์ ซศึมื่งทรงเจลิมไวด้แลด้ว
4:28 ใหด้กระทนาสลิมื่งสารพรัดตามทบีมื่พระหรัตถร์ และพระดนารลิของพระองคร์ไดด้กนาหนดตรันี้งแตสู่กสู่อนมาแลด้วใหด้เกลิดขศึนี้น
4:29 บรัดนบีนี้พระองคร์เจด้าขด้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขสสู่ของเขา และโปรดประทานใหด้ผสด้รรับใชด้ของพระองคร์กลสู่าว
ถด้อยคนาของพระองคร์ดด้วยใจกลด้า
4:30 เมมมื่อพระองคร์ไดด้ทรงเหยบียดพระหรัตถร์ของพระองคร์ออกรรักษาโรคใหด้หาย และไดด้โปรดใหด้หมายสนาครัญกรับการ
มหรัศจรรยร์บรังเกลิดขศึนี้น โดยพระนามแหสู่งพระเยซสพระบสุตรผสด้บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์”
4:31 เมมมื่อเขาอธลิษฐานแลด้ว ทบีมื่ซศึมื่งเขาประชสุมอยสสู่นรันี้นไดด้หวรัมื่นไหว และคนเหลสู่านรันี้นประกอบดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
ไดด้กลสู่าวพระวจนะของพระเจด้าดด้วยใจกลด้าหาญ
4:32 คนทรันี้งปวงทบีมื่เชมมื่อนรันี้นเปป็นนนี้นาหนศึมื่งใจเดบียวกรัน และไมสู่มบีใครอด้างวสู่าสลิมื่งของทบีมื่ตนมบีอยสสู่เปป็นของตน แตสู่ทรันี้งหมดเปป็น
ของกลาง
4:33 อรัครทสตจศึงเปป็นพยานดด้วยฤทธลิธิ์เดชใหญสู่ยลิมื่งถศึงการคมนพระชนมร์ของพระเยซสเจด้า และพระคสุณอรันใหญสู่ยลิมื่งไดด้อยสสู่
กรับเขาทสุกคน
4:34 และในพวกศลิษยร์ไมสู่มบีผสด้ใดขรัดสน เพราะผสด้ใดมบีไรสู่นาบด้านเรมอนกก็ขายเสบีย และไดด้นนาเงลินคสู่าของทบีมื่ขายไดด้นรันี้นมา
4:35 วางไวด้ทบีมื่เทด้าของอรัครทสต อรัครทสตจศึงแจกจสู่ายใหด้ทสุกคนตามทบีมื่ตด้องการ
4:36 ฝฝ่ายโยเสส ทบีมื่อรัครทสตเรบียกวสู่า บารนาบรัส (แปลวสู่าลสกแหสู่งการหนสุนนนี้นาใจ) เปป็นพวกเลวบี ชาวเกาะไซปรรัส
4:37 มบีทบีมื่ดลินกก็ขายเสบียและนนาเงลินคสู่าทบีมื่นรันี้นมาวางไวด้ทบีมื่เทด้าของอรัครทสต



การขล่มเหงครอันี้งแรก
(โดยพวกสะดทูสมี)

พวกสะดสสบีคมอคณะหนศึมื่งทสู่ามกลางพวกยลิวทบีมื่ปฏลิเสธการมบีอยสสู่จรลิงของวลิญญาณทรันี้งหลายหรมอเหลสู่าทสต
สวรรคร์ พวกเขาปฏลิเสธการอรัศจรรยร์ทสุกอยสู่าง และคลรัมื่งสสุดขบีดในการทบีมื่พวกเขาปฏลิเสธการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่าย
รสู่างกายของพระเยซส พวกเขาคมอ “พวกนรักใชด้เหตสุผล” แหสู่งสมรัยของพวกเขา (ศศึกษามาระโก 12:18-23; กลิจการ
5:12-18; 23:8)

พวกสะดสสบีมบีผสด้แทนอยสสู่จนานวนมากในทรันี้งสภาซานเฮดรลินและคณะปสุโรหลิต-ฝฝ่ายหลรังคมอตนาแหนสู่งทบีมื่พวกเขา
ถมอครองโดยประเพณบี ทบีมื่วสู่าพวกเขามบีอลิทธลิพลมากในเรมมื่องตสู่างๆทางศาสนากก็ปรากฏชรัดเจนในขด้อ 1 ของบทนบีนี้และ
ในขด้อ 17 ของบททบีมื่ 5 ดด้วย พวกเขาไมสู่เคยยศึดถมอหลรักคนาสอนใดจรลิงจรังเลย พวกเขาปฏลิเสธเรมมื่องเหนมอธรรมชาตลิ 
พวกเขาเปป็นพวกออมชอมดด้วย-เปป็นผสด้รสู่วมงานกรับรรัฐบาลโรม-และอสู่อนไหวมากตสู่อสลิมื่งใดกก็ตามทบีมื่อาจรบกวน
สถานะอรันแสนสบายทบีมื่พวกเขาเพลลิดเพลลินอยสสู่ ในยอหร์น 11:47-50 ทบีมื่พวกเขาสมคบคลิดทบีมื่จะประหารชบีวลิตพระ
เยซส เราอสู่านวสู่า:

“ฉะนรันี้นพวกปสุโรหลิตใหญสู่และพวกฟารลิสบีกก็เรบียกประชสุมสมาชลิกสภาแลด้ววสู่า “เราจะทนาอยสู่างไรกรัน เพราะ
วสู่าชายผสด้นบีนี้ทนาการอรัศจรรยร์หลายประการ ถด้าเราปลสู่อยเขาไวด้อยสู่างนบีนี้ คนทรันี้งปวงจะเชมมื่อถมอเขา แลตุ้วพวกโรมกพ็จะ
มารอิบเอาทอัขึ้งทมีที่และชนชาตอิของเราไป”

“แตสู่คนหนศึมื่งในพวกเขา ชมมื่อคายาฟาสเปป็นมหาปสุโรหลิตประจนาการในปปีนรันี้น กลสู่าวแกสู่เขาทรันี้งหลายวสู่า 
“ทสู่านทรันี้งหลายไมสู่รสด้อะไรเสบียเลย และไมสู่พลิจารณาดด้วยวสู่า จะเปป็นประโยชนร์แกสู่เราทรันี้งหลาย ถด้าจะใหด้คนตาย
เสอียคนหนขชื่งเพมมื่อประชาชน แทนทมีที่จะใหตุ้คนทททั้งชาตริตตุ้องพอินาศ”

ขด้อ 1: “ขณะทมีที่เปโตรกอับยอหต์นยอังกลง่าวแกง่คนทอัขึ้งปวงอยทูง่ ปตโรหอิตทอัขึ้งหลายกอับนายทหารรอักษาพระวอิหาร
และพวกสะดทูสมีมาหาทง่านทอัขึ้งสอง”

เปโตรเพลิมื่งเทศนาการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซสไป (บททบีมื่ 3 ขด้อ 15) และพวกสะดสสบีกก็เหก็นภรัย
อรันตรายในความตมมื่นเตด้นทบีมื่เกลิดขศึนี้นจากคนาสอนเชสู่นนรันี้น เราอสู่านในยอหร์น 12:10,11-หลรังจากการฟฟฟื้นคมนชบีพของ
ลาซารรัส-วสู่าพวกปสุโรหลิตใหญสู่ “ปรศึกษากรันจะฆสู่าลาซารรัสเสบียดด้วย เพราะลาซารอัสเปป็นตตุ้นเหตตทมีที่ททาใหตุ้พวกยอิวหลาย
คนออกจากพวกเขา และไปเชชชื่อพระเยซซู”

เปโตรและยอหร์นเพลิมื่งกระทนาการอรัศจรรยร์ยลิมื่งใหญสู่ในการรรักษาชายงสู่อยคนนรันี้นใหด้หาย การอรัศจรรยร์หนศึมื่ง
ซศึมื่งพวกสะดสสบีไมสู่อาจปฏลิเสธไดด้ (บททบีมื่ 3 ขด้อ 16) เหตสุการณร์นบีนี้รบกวนจลิตใจพวกเขามาก และขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าเปโต
รกนาลรังเทศนาการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรสู่างกายของพระเยซสครลิสตร์เจด้ากก็เปป็นการทด้าทายอรันชรัดเจนตสู่ออภลิสลิทธลิธิ์ทาง
ศาสนาของพวกเขา!

“ขณะทมีที่เปโตรกอับยอหต์นยอังกลง่าวแกง่คนทอัขึ้งปวงอยทูง่…” ในขด้อ 11 ของบททบีมื่ 3 เราถสกบอกวสู่าขณะทบีมื่ชาย
งสู่อยคนนรันี้นชมมื่นชมยลินดบีทบีมื่ตรัวเองไดด้รรับการรรักษาใหด้หายอยสู่างอรัศจรรยร์ “ฝสงคนกก็วลิมื่งไปหาทสู่านทบีมื่เฉลบียงพระวลิหารซศึมื่ง
เรบียกวสู่า เฉลบียงของซาโลมอน ดด้วยความอรัศจรรยร์ใจยลิมื่งนรัก” การแหสู่กรันมาของฝสงชนและขสู่าวเรมมื่องการรรักษาใหด้



หายของขอทานงสู่อยคนนรันี้นในไมสู่ชด้ากก็ดศึงดสดความสนใจของ “ปตโรหอิตทอัขึ้งหลายกอับนายทหารรอักษาพระวอิหารและ
พวกสะดทูสมี” ผสด้ตรัดสลินใจวสู่าตด้องทนาอะไรสรักอยสู่างเพมมื่อยรับยรันี้งความเปป็นทบีมื่นลิยมแบบฉรับพลรันของอรัครทสตสองคนนรันี้น 
(“นายทหารรรักษาพระวลิหาร” คมอบสุคคลทบีมื่โดดเดสู่นคนหนศึมื่งในพระวลิหาร เขามบีสลิทธลิอนานาจมหาศาล-หนด้าทบีมื่ของเขา
คมอการรรักษาความเปป็นระเบบียบเรบียบรด้อย)

คนาวสู่า “มาหา” บสู่งบอกวสู่าคนกลสุสู่มนบีนี้มาหาเปโตรและยอหร์น-หรมอรมีบรตดมาหาพวกเขา-ในลรักษณะทบีมื่ฉรับ
พลรันและรสุนแรง

ขด้อ 2: “ดตุ้วยเขาเปป็นทตกขต์รตุ้อนใจ เพราะทง่านทอัขึ้งสองไดตุ้สอัที่งสอน และประกาศแกง่คนทอัขึ้งหลายถขงเรนที่องการ
เปป็นขขขึ้นมาจากความตาย โดยทางพระเยซทู”

คนากรบีกในทบีมื่นบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “เปป็นทตกขต์รตุ้อนใจ” ปรากฏแคสู่ในอบีกทบีมื่เดบียวในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่ (กลิจการ 
16:18) และบอกเปป็นนรัยมากกวสู่าความเสบียใจแบบธรรมดา มรันบอกเปป็นนรัยถศึงอารมณร์ทบีมื่ผสมปนเปกรันระหวสู่าง
ความโกรธสสุดขบีดและความเดมอดดาล

พวกสะดสสบีเหลสู่านรันี้นไมสู่ไดด้เปป็นทสุกขร์รด้อนใจเพราะวสู่าพวกเขาคลิดวสู่าภอัยพอิบอัตอิสาธารณะไดด้บรังเกลิดแกสู่ชสุมชน
แลด้ว แตสู่เพราะวสู่าการอรัศจรรยร์นรันี้นและการปฝ่าวประกาศทบีมื่ตามมาของมรันจะมาแทรกแซงกรับสลิทธลิอนานาจของพวก
เขา การอรัศจรรยร์แบบนรันี้นขรัดแยด้งโดยตรงกรับหลรักคนาสอนของพวกเขา พวกเขาไมสู่เชนที่อในการอรัศจรรยร์ตสู่างๆ ถศึง
แมด้วสู่าพวกเขากลง่าวยอมรอับวสู่า “การอรัศจรรยร์อรันเดสู่น” ไดด้ถสกกระทนาแลด้ว-และแนสู่นอนวสู่าพวกเขาไมสู่อาจปฏลิเสธ
การฟฟฟื้นคนนพระชนมต์ของพระเยซทูไดด้ เพราะวสู่าหลรังจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงถสกพบเหก็น
โดยพบีมื่นด้องมากถศึงหด้ารด้อยคนในคราวเดบียว-พวกเขาปฏลิเสธทบีมื่จะยอมรอับขด้อเทก็จจรลิงเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ถสกนนาเสนอซนี้นาแลด้ว
ซนี้นาอบีกตสู่อหนด้าพวกเขา พวกเขาจงใจแกลด้งโงสู่ ตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณ แนสู่วแนสู่ในการปฏลิเสธความจรลิงทบีมื่ปรากฏชรัด
แจด้งเหลมอเกลิน

พวกสะดสสบีเหลสู่านรันี้นมองวสู่าตรัวเองเปป็นผสด้ถมอรรักษาพระวจนะของพระเจด้า และพวกเขา “เปป็นทสุกขร์รด้อนใจ”
(ไมสู่พอใจ) เพราะวสู่าชาวกาลลิลบีทบีมื่โฉดเขลาสองคนนบีนี้ “สอัที่งสอนประชาชน” เปโตรและยอหร์นไมสู่ไดด้รรับมอบสลิทธลิ
อนานาจอยสู่างเหมาะสมจากมหาปสุโรหลิต และพวกเขาไมสู่ไดด้รรับความเหก็นชอบจากสภาซานเฮดรลิน ดรังนรันี้นตาม
ความเหพ็นของพวกสะดทูสมี พวกเขาไมสู่มบีสลิทธลิธิ์ทบีมื่จะสรัมื่งสอนหรมอเทศนาในเฉลบียงของซาโลมอน

เราไมสู่มบีพวกสะดสสบี พวกฟารลิสบี และพวกปสุโรหลิตใหญสู่ในปฝัจจสุบรัน แตสู่ผสด้นนาทางศาสนาบางคนในปฝัจจสุบรันกก็มบี
ความผลิดในความดรันทสุรรังพอๆกรับคนเหลสู่านรันี้น! พวกเขามองวสู่าตรัวเองมบีสลิทธลิธิ์แตสู่ผสด้เดบียวทบีมื่จะแตสู่งตรันี้งเหลสู่าผสด้รรับใชด้ 
และถด้านรักเทศนร์คนใดไมสู่ไดด้รรับการแตสู่งตรันี้งในนลิกายนรันี้นๆ (หรมอจบการศศึกษาจากโรงเรมียนประจนานลิกายนรันี้นๆ) พวก
เขากก็ไมสู่อนสุญาตใหด้เขาเทศนาในครลิสตจรักรตสู่างๆของพวกเขา-หรมอในชตมชน ถด้าพวกเขาใชด้อลิทธลิพลมากพอทบีมื่จะ
กบีดกรันเขาออกไปไดด้!

พระเจด้าทรงเรมียก ทรงเจอิมตอัขึ้ง และทรงแตง่งตอัขึ้งผสด้รรับใชด้ทบีมื่แทด้จรลิงทสุกคนแหสู่งขสู่าวประเสรลิฐ ผมไมสู่ไดด้
หมายความวสู่าผมตสู่อตด้านการเจลิมตรันี้งผสด้รรับใชด้ในครลิสตจรักรทด้องถลิมื่น-ผมเชมมื่อวสู่ามบีพมนี้นฐานตามพระครัมภบีรร์สนาหรรับการ
เจลิมตรันี้งแบบนรันี้น (ดส กลิจการ 14:23; 16:4; ทลิตรัส 1:5) แตสู่เหลง่านอักเทศนต์ของพระเจตุ้าไดด้รรับการแตสู่งตรันี้งจากพระเจด้า
ทรันทบีทบีมื่พระองคร์ทรงเรบียกพวกเขาและใหด้พวกเขาเขด้าสสสู่งานรรับใชด้



เปโตรและยอหร์น “ประกาศแกง่คนทอัขึ้งหลายถขงเรนที่องการเปป็นขขขึ้นมาจากความตาย โดยทางพระเยซทู” นบีมื่
คมอสาเหตตสทาคอัญทบีมื่พวกสะดสสบีตสู่อตด้าน เนมมื่องจากพวกเขาเองไมสู่เชนที่อในการเปป็นขศึนี้นจากตาย พวกเขาจศึงเดมอดเนมนี้อ
รด้อนใจเพราะการปฝ่าวประกาศของพวกอรัครทสตทบีมื่วสู่าการฟฟฟื้นคนนพระชนมต์ของพระเยซทูคมอขด้อพลิสสจนร์ทบีมื่ไมสู่อาจหรักลด้าง
ไดด้วสู่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจด้า พระเมสสลิยาหร์ทบีมื่พวกเขารอคอยมานาน-และโดยขด้อกลสู่าวหาทบีมื่วสู่า
ผสด้นนาทางศาสนาเหลสู่านบีนี้ไดด้ปฏลิเสธพระองคร์และตรศึงกางเขนพระองคร์! หากพระเยซสทรงเปป็นขขขึ้นแลตุ้ว ดรังนรันี้นคนอนที่นๆ
กก็จะเปป็นขศึนี้นมาอบีก และพวกสะดสสบีกก็กลรัววสู่าหลรักคนาสอนนบีนี้จะถสกเชมมื่อโดยผสด้คนมากมายและถสกเชมมื่อแบบฝฝังใจโดย
ประชาชน หลรักคนาสอนของพวกเขากก็จะตกอยสสู่ในอรันตราย และพวกเขาเขด้ารสู่วมกรับพวกฟารลิสบีและ “นรักศาสนา”
คนอมมื่นๆในความพยายามของพวกเขาทบีมื่จะยรับยรันี้งการเผยแพรสู่คนาสอนหนศึมื่งซศึมื่งพวกเขาถมอวสู่าเปป็น “คทาสอน
นอกรมีต”

ขด้อ 3: “เขาจขงจอับทง่านทอัขึ้งสองจทาไวตุ้ในคตกจนวอันรตง่งขขขึ้น เพราะวง่าเยพ็นแลตุ้ว”
“เขาจขงจอับทง่าน” หมายความวสู่าพวกเขาจรับกสุมเปโตรและยอหร์น และ “จทาไวตุ้ในคตก” บสู่งบอกวสู่าพวกเขา

นสู่าจะถสกมอบไวด้ในการดสแลของยามคนหนศึมื่ง ไมสู่มบีคนากลสู่าวใดๆวสู่าพวกเขาถสกใสสู่ไวด้ในคสุก เหมมอนกรับทบีมื่เปาโลและสลิ
ลาสโดนในกลิจการ 16

บางทบีผสด้ปกครองทางศาสนาเหลสู่านบีนี้คลิดวสู่าถด้าตนจรับกสุมพวกอรัครทสตและพลิพากษาพวกเขา พวกเขากก็คงไมสู่
ปกปฟ้องหลรักคนาสอนนรันี้นทบีมื่พวกเขากนาลรังเทศนาอยสสู่ไปทรัมื่วแถบชนบท ถศึงอยสู่างไรแลด้ว คนเหลสู่านบีนี้ไดด้หนบีไปจากทบีมื่เกลิด
เหตสุเมมมื่อพระเยซสถสกจรับกสุมและถสกนนาตรัวไปตรศึงกางเขน เปโตรถศึงขนาดปฏลิเสธวสู่าเขาเคยรทูตุ้จอักองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า
ดด้วยซนี้นา พวกเขาอาจถสกทนาใหด้ตกใจกลรัวจนสงบปากสงบคนาไดด้อบีก

แตสู่ชายสองคนนบีนี้ทบีมื่ไดด้แสดงออกถศึงความขบีนี้ขลาดฝฝ่ายวลิญญาณกสู่อนหนด้านบีนี้บรัดนบีนี้กก็ยมนหยรัดอยง่างกลตุ้าหาญ 
โดยประกาศตรัวอยสู่างเนด้นยนี้นาวสู่าเปป็นสาวกของ “พระเยซสครลิสตร์ชาวนาซาเรก็ธ” พวกเขาเชมมื่อในและปรนนลิบรัตลิองคร์
พระผสด้เปป็นเจด้าผสด้ทรงเปป็นขศึนี้นแลด้ว โดยประกาศขด้อเทก็จจรลิงเกบีมื่ยวกรับการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์และการบอก
วสู่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจด้า พระเมสสลิยาหร์ ความเปลบีมื่ยนแปลงทบีมื่โดดเดสู่นในความประพฤตลิของ
สาวกเหลสู่านบีนี้คมอหนศึมื่งในขด้อพลิสสจนร์มากมายทบีมื่ไมสู่อาจผลิดพลาดไดด้วสู่าพวกเขาไดด้รรับอลิทธลิพลจากเบนขึ้องบน ไมสู่ใชสู่จาก
สภาพการณร์แวดลด้อมตสู่างๆฝฝ่ายโลกหรมอการตลิดตสู่อสรัมพรันธร์ของมนสุษยร์ 

“เพราะวง่าเยพ็นแลตุ้ว” มรันไมสู่สะดวกทบีมื่จะเรบียกประชสุมสภาซานเฮดรลินในเวลากลางคมน และนอกจากนบีนี้ นบีมื่
ยรังเปป็นเวลาของการอธลิษฐานหรมอการถวายเครมมื่องสรัตวบสชาชสู่วงเยก็นดด้วย

ขด้อ 4: “แตง่คนเปป็นออันมากทมีที่ไดตุ้ฟฟังคทาสอนนอัขึ้นกพ็เชนที่อ ซขที่งนอับแตง่ผทูตุ้ชายไดตุ้ประมาณหตุ้าพอันคน”
เปโตรและยอหร์นไมสู่ไดด้ทนางานสสญเปลสู่า พระเจตุ้าทรงใหตุ้เกมียรตอิพระวจนะของพระองคต์ ฤทธอิธิ์เดชของ

พระองคร์มาพรด้อมกรับพระวจนะในตอนนรันี้น-เชสู่นเดบียวกรับตอนนมีขึ้ ขสู่าวประเสรลิฐคมอ “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า เพมมื่อใหด้
ทสุกคนทบีมื่เชมมื่อไดด้รรับความรอด...” (รม. 1:16) สสู่วนหนศึมื่งของฝสงชนนรันี้นทบีมื่ฟฟังพระวจนะกก็เชนที่อและรอับพระวจนะนอัขึ้น

“แตง่คนเปป็นออันมากทมีที่ไดตุ้ฟฟังคทาสอนนอัขึ้นกพ็เชนที่อ ซขที่งนอับแตง่ผทูตุ้ชายไดตุ้ประมาณหตุ้าพอันคน” การนอับจทานวนคนทบีมื่
เชมมื่อเปป็นวลิธบีปฏลิบรัตลิของพวกยลิวอยสู่างชรัดเจน-คสุณลรักษณะอยสู่างหนศึมื่งของอาณาจอักรนอัขึ้น ไมสู่ใชสู่ครลิสตจรักรพรันธสรัญญา
ใหมสู่ และนบีมื่เปป็นครรันี้งสสุดทด้ายในหนรังสมอกลิจการทบีมื่ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายถสกนรับจนานวน มบีคนประมาณหนขที่งรตุ้อยยมีที่สอิบคนถสก



กลสู่าวถศึงในขด้อ 15 ของบททบีมื่ 1 (กสู่อนเพก็นเทคอสตร์) สามพอันคนไดด้รรับความรอดในวรันเพก็นเทคอสตร์ (บททบีมื่ 2 ขด้อ 
41) และหตุ้าพอันคนถสกกลสู่าวถศึงในทบีมื่นบีนี้-แตสู่ในยสุคครลิสตจรักรการนอับจทานวนคนเปป็นเรมมื่องทบีมื่ไมสู่เหมาะสม พระเจด้าทรง
เกก็บบรันทศึก และไมสู่มบีมนสุษยร์คนใดรสด้วสู่าสมาชลิกกบีมื่คนรวมกรันเปป็นครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ พระกายของพระครลิสตร์ 
เมมมื่อคนจนานวนหนศึมื่งเขด้ารสู่วมกรับทบีมื่ประชสุมทด้องถลิมื่น นรัมื่นไมสู่จนาเปป็นตด้องหมายความวสู่าแตสู่ละคนและทสุกคนเหลสู่านรันี้นถสก
เพลิมื่มเขด้ากรับพระกายของพระครลิสตร์ เรา “เขด้ารสู่วม” กรับครลิสตจรักรทด้องถลิมื่นนรันี้นๆ-แตง่เราถทูกใหด้บทงเกริดเขตุ้าในครอิสต
จอักรของพระเจตุ้าผทูตุ้ทรงพระชนมต์อยทูง่ และพระเจด้าเพมียงผทูตุ้เดมียวทรงทราบวสู่าใครบด้างเปป็นสมาชลิกแหสู่งครลิสตจรักรของ
พระองคร์ และใครบด้างไมง่เปป็นของกายนอัขึ้นถศึงแมด้วสู่าเปป็นของทบีมื่ประชสุมทด้องถลิมื่นแหสู่งหนศึมื่งกก็ตาม

ดสเหมมอนวสู่าหด้าพรันคนทบีมื่ถสกกลสู่าวถศึงในทบีมื่นบีนี้หมายถศึงจนานวนของผสด้เชมมื่อจนถขงขณะนอัขึ้น-นรัมื่นคมอ มรันรวมหนศึมื่ง
รด้อยยบีมื่สลิบคนเดลิมนรันี้นทบีมื่อยสสู่ในหด้องชรันี้นบนนรันี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์เขด้าไวด้ดด้วย และสามพรันคนนรันี้นทบีมื่กลรับใจเชมมื่อวรันนรันี้น 
และทตกคนทมีที่ไดตุ้เชนที่อจนถศึงตอนนรันี้นและรวมคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ “ฟฟังพระวจนะ” และเชนที่อตามทบีมื่เปโตรเทศนาในโอกาสนบีนี้
เปป็นพลิเศษ ดสเหมมอนไมสู่นสู่าเปป็นไปไดด้อยสู่างยลิมื่งทบีมื่คนทรันี้งหด้าพรันคนนรันี้นไดด้รรับความรอดในการรวมตรัวกรันในเฉลบียงของ
ซาโลมอน

เราไมสู่ทราบวสู่าเวลาผสู่านไปนานเทสู่าใดหลรังจากเพก็นเทคอสตร์ แตสู่แนสู่นอนวสู่าคงผสู่านไปไมง่กมีที่วรัน และใน
เวลาชสู่วงสรันี้นๆนรันี้นผสด้เชมมื่อสองพอันคนไดด้ถสกเพลิมื่มเขด้ากรับพระกายของพระครลิสตร์! ลองพลิจารณาหลายรด้อยปปีทบีมื่ผสู่านไป
นอับตอัขึ้งแตง่เวลานรันี้น ถตุ้าเราขยอันขอันแขพ็งในการชนะดวงวอิญญาณและสอัตยต์ซนที่อในการเผยแพรง่ขง่าวประเสรอิฐมากพอๆ
กอับครอิสเตมียนยตคตตุ้นเหลง่านอัขึ้น โลกนมีขึ้กพ็คงไมง่ตกอยทูง่ในสภาวะออันนง่าเศรตุ้าอยง่างทมีที่เปป็นอยทูง่ในวอันนมีขึ้

ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าขด้อพระคนาทบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่นบีนี้พสดถศึง “ผทูตุ้ชาย” หด้าพรันคนไมสู่ไดด้หมายความวสู่าไมสู่มบีผสด้หญลิง
ในคนกลสุสู่มนบีนี้เลย พระครัมภบีรร์มรักใชด้คนาวสู่า “men” (คน) เมมมื่อจรลิงๆแลด้วมรันพสดถศึงทรันี้งผสด้ชายและผสด้หญลิง เราเหก็น
ตรัวอยสู่างของการใชด้คนาแบบนบีนี้ในลสกา 11:31 (“…คนในยสุคนบีนี้”); โรม 4:8 (“บตคคลทบีมื่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้ามลิไดด้ทรงถมอ
โทษบาปของเขากก็เปป็นสสุข’”) และในโรม 11:4 ทบีมื่พระเจด้าตรรัสถศึง “เจก็ดพรันคน ซศึมื่งเปป็นผสด้ทบีมื่มลิไดด้คสุกเขสู่าลงตสู่อรสปพระ
บาอรัล” ดรังนรันี้น ผสด้เชมมื่อ “หตุ้าพอันคน” นรันี้นในขด้อ 4 จศึงนสู่าจะรวมทรันี้งสองเพศเขด้าไวด้แลด้ว-ผสด้เชมมื่อทตกคนเรมมื่อยมาจนถศึง
เวลานรันี้น

คคาเทศนาททที่สามของเปโตร
(กลง่าวแกง่สภาซานเฮดรอิน)

ขด้อ 5 และ 6: “ตง่อมาครอัขึ้นรตง่งขขขึ้นพวกผทูตุ้ครอบครองกอับพวกผทูตุ้ใหญง่และพวกธรรมาจารยต์ ทอัขึ้งออันนาสมหา
ปตโรหอิต และคายาฟาส ยอหต์น อเลพ็กซานเดอรต์ กอับคนอนที่นๆทมีที่เปป็นญาตอิของมหาปตโรหอิตนอัขึ้นดตุ้วย ไดตุ้ประชตมกอันใน
กรตงเยรทูซาเลพ็ม”

เปโตรและยอหร์นปรากฏตรัวตสู่อหนด้าสภาซานเฮดรลิน-คนกลสุสู่มเดบียวกรันทบีมื่ไดด้ไตสู่สวนและปรอับโทษพระเยซส
ครลิสตร์เจด้า

เปป็นไปไดด้อยสู่างยลิมื่งทบีมื่บางคนเหลสู่านบีนี้อาศรัยอยสสู่หสู่างจากกรสุงเยรสซาเลก็มและถสกเรบียกตรัวใหด้เขด้ามาในกรสุงในวรัน
ถอัดจากการจรับกสุมเปโตรและยอหร์น



ไมสู่ใชสู่สมาชลิกทสุกคนถสกเอสู่ยชมมื่อตรงนบีนี้ ออันนาสและคายาฟาสอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น ยอหต์นและอเลพ็กซานเดอรต์ถสกเอสู่ยชมมื่อ 
แตสู่เราไมสู่ทราบอะไรเลยทบีมื่แนสู่ชรัดเกบีมื่ยวกรับชายสองคนนบีนี้ (ทบีมื่เปป็นไปไดด้อยสู่างยลิมื่งกก็คมอพวกเขาเปป็นญาตลิของมหา
ปสุโรหลิต นรักอรรถาธลิบายบางทสู่านเสนอขด้อเสนอแนะทบีมื่วสู่า “ยอหร์น” ทบีมื่ถสกกลสู่าวถศึงตรงนบีนี้กก็เปป็นปสุโรหลิตคนหนศึมื่งเชง่น
กอัน)

มรันไมสู่ใชสู่เรมมื่องสนาครัญทบีมื่เราตด้องทราบชมมื่อของชายทรันี้งหลายทบีมื่รวมกรันเปป็นคณะผสด้ปกครองนบีนี้ในศาสนาของ
พวกยลิว เราทราบวสู่าคนกลสุสู่มเดบียวกรันนบีนี้เรบียกรด้องใหด้ตรศึงกางเขนพระเยซส และบทนบีนี้กก็บรันทศึกเรมมื่องราวของการขสู่ม
เหงจรลิงๆครรันี้งแรกทบีมื่พวกอรัครทสตเผชลิญ-การสนาเรก็จจรลิงครรันี้งแรกของคนาพยากรณร์มากมายเหลสู่านรันี้นทบีมื่พระเยซส
ประทานใหด้แกสู่พวกเขาเกบีมื่ยวกรับการขสู่มเหงทบีมื่จะมาอยสู่างแนสู่นอน

ในยอหร์น 15:20 พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวสู่า “‘ทาสมลิไดด้เปป็นใหญสู่กวสู่านายของเขา’ ถตุ้าเขาขง่มเหงเรา 
เขากพ็จะขง่มเหงทท่านทททั้งหลายดตุ้วย...”

ในมรัทธลิว 10:16,17 พระองคร์ตรรัสวสู่า “ดสเถลิด เราใชด้พวกทสู่านไปดสุจแกะอยสสู่ทสู่ามกลางฝสงสสุนรัขปฝ่า เหตสุ
ฉะนรันี้นทสู่านจงฉลาดเหมมอนงส และไมสู่มบีภรัยเหมมอนนกเขา แตง่จงระวอังผทูตุ้คนไวตุ้ใหตุ้ดมี เพราะพวกเขาจะมอบทง่านทอัขึ้ง
หลายไวตุ้กอับศาล และจะเฆมีที่ยนทง่านในธรรมศาลาของเขา”

ในมาระโก 13:9 พระองคร์ทรงเตมอนวสู่า “แตสู่จงระวรังตรัวใหด้ดบี เพราะคนเขาจะมอบทง่านทอัขึ้งหลายไวตุ้กอับ
ศาล และจะเฆมีที่ยนทง่านในธรรมศาลา และทง่านจะตตุ้องยนนตง่อหนตุ้าเจตุ้าเมนองและกษอัตรอิยต์เพราะเหพ็นแกง่เรา เพนที่อจะ
ไดตุ้เปป็นพยานแกง่เขา”

กลิจการ 5:40 บอกเราวสู่ามบีอยสสู่คราวหนศึมื่งพวกอรัครทสตถสกนนาตรัวไปอยสสู่ตสู่อหนด้าสภานรันี้นและถสกเฆบีมื่ยนตบีอยสู่าง
รสุนแรง และถสกหด้ามไมสู่ใหด้พสดในพระนามของพระเยซส แตสู่พรด้อมกรับการขสู่มเหงแตสู่ละครรันี้งครลิสตจรักรกก็เตลิบโต
แขก็งแกรสู่งกวสู่าเดลิม และใน 2 ทลิโมธบี 3:12 อรัครทสตเปาโลกลสู่าวคนาประกาศทบีมื่แนสู่นอนนบีนี้:

“แทตุ้จรอิงทตกคนทมีที่ปรารถนาจะดทาเนอินชมีวอิตตามทางของพระเจตุ้าในพระเยซทูครอิสตต์จะถซูกกดขอีชื่ขท่มเหง!”
ผสด้เชมมื่อแทด้ทรันี้งหลายจะทนทสุกขร์การขสู่มเหงไปตลอดยสุคแหสู่งพระคสุณนบีนี้ แตสู่การขสู่มเหงทมีที่นง่ากลอัวทมีที่สตดจะมาใน

ระหวสู่างยสุคแหสู่งความทสุกขร์ลนาบากใหญสู่ยลิมื่ง หลรังจากทบีมื่ครลิสตจรักรถสกรรับขศึนี้นไปแลด้วและปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์ผสด้นรันี้น
นรัมื่งบนบรัลลรังกร์ในกรสุงเยรสซาเลก็ม โดยประกาศตนวสู่าเปป็นพระเจด้า พวกยลิวจะรวมตรัวกรันในกรสุงเยรสซาเลก็มและพวก
เขาจะมบีสรันตลิสสุขเปป็นเวลาประมาณสามปปีครศึมื่ง ซศึมื่งหลรังจากนรันี้นพวกเขาจะเผชลิญกรับการขสู่มเหงในแบบทบีมื่โลกจะไมสู่
เคยรสด้จรักเลยจนถศึงเวลานรันี้น ในมรัทธลิว 24:21,22 พระเยซสทรงประกาศวสู่า:

“ดตุ้วยวง่าในคราวนอัขึ้นจะเกอิดความทตกขต์ลทาบากใหญง่ยอิที่ง อยง่างทมีที่ไมง่เคยมมีตอัขึ้งแตง่เรอิที่มโลกมาจนถขงเวลานมีขึ้ และ
จะไมง่มมีตง่อไปอมีกเลย และถด้ามริไดด้ทรงใหด้วทนเหลท่านททั้นยท่นสททั้นเขด้า จะไมท่มอีเนชทั้อหนทงใดๆรอดไดด้เลย แตง่เพราะทรง
เหพ็นแกง่ผทูตุ้ทมีที่เลนอกสรรไวตุ้ จขงทรงใหตุ้วอันเหลง่านอัขึ้นยง่นสอัขึ้นเขตุ้า”

ขด้อ 7: “เมนที่อเขาใหตุ้เปโตรและยอหต์นยนนอยทูง่ทง่ามกลางพวกเขาแลตุ้วจขงถามวง่า “ทง่านทอัขึ้งสองไดตุ้ททาการนมีขึ้
โดยฤทธอิธิ์หรนอในนามของผทูตุ้ใด”

“อยทูง่ทง่ามกลาง” หมายความเพบียงวสู่าอยทูง่ตง่อหนตุ้าสภาใหญสู่นรันี้นของพวกผสด้นนาทางศาสนา เปโตรและยอหร์น
ถสกนนาตรัวไปอยสสู่ตสู่อหนด้าคณะของผสด้คนทบีมื่ถมอวสู่าตรัวเองเปป็นผสด้อารรักขาบรัญญรัตลิตสู่างๆของพระเจด้าและอด้างสลิทธลิธิ์ทบีมื่จะ



กนากรับดสแลกลิจการทางศาสนาตสู่างๆของชนชาตลิอลิสราเอล ผสด้ปกครองทางศาสนาเหลสู่านบีนี้มบีอลิทธลิพลมหาศาลเหนมอ
ประชาชน และฝสงชนเหลสู่านรันี้นกก็เกรงกลรัวการททาใหตุ้คนพวกนอัขึ้นไมง่พอใจ เมมมื่อตระหนรักเชสู่นนบีนี้ สภาซานเฮดรลินจศึง
หวรังวสู่าจะขสู่มขวรัญเปโตรและยอหร์นโดยการซรักถามพวกเขา

“ทง่านทอัขึ้งสองไดตุ้ททาการนมีขึ้โดยฤทธอิธิ์หรนอในนามของผทูตุ้ใด” กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง “พวกเจด้าใชด้อทานาจเหนนอ
ธรรมชาตอิใดเพมมื่อรอักษาชายผสด้นบีนี้ใหด้หาย? เขาเปป็นงสู่อยมาตรันี้งแตสู่เกลิดแลด้ว แตสู่เขากก็ยมนอยสสู่ตสู่อหนด้าเราโดยหายเปป็นปกตลิ
แลด้วตอนนบีนี้! พวกเจด้าใชด้นามใดเพมมื่อทนาใหด้เกลิดการรรักษาใหด้หายนบีนี้?”

สภาซานเฮดรลินไมสู่อาจปฏลิเสธขตุ้อเทพ็จจรอิงของการอรัศจรรยร์นบีนี้ไดด้ เพราะวสู่าชายทบีมื่ถสกรรักษาใหด้หายคนนรันี้น
ยมนอยสสู่ตสู่อหนด้าพวกเขา ทสุกคนรสด้จรักเขามาตลอดหลายปปีแลด้ว ไมสู่อาจปฏลิเสธไดด้เลยวสู่าเขาเปป็นคนงสู่อยทบีมื่สลินี้นหวรังมา
เกมอบทรันี้งชบีวลิตของเขา และแนสู่นอนวสู่าไมสู่มบีใครปฏลิเสธไดด้ถศึงความสมบสรณร์แบบแหสู่งการรรักษาใหด้หายของเขา เขา
ยมนอยสสู่ภายในเขตวงกลมของสภานรันี้นพรด้อมกรับความสวสู่างแหสู่งความรอดอยสสู่บนใบหนด้าของเขาและความยลินดบีอยสสู่
ในใจของเขา แนสู่นอนทบีมื่สสุดวสู่าเขาคงจะไมสู่ปฏลิเสธการอรัศจรรยร์แหสู่งการรรักษาใหด้หายของเขา และเปโตรและยอหร์
นกก็คงไมสู่ปฏลิเสธการมมีสง่วนของพวกเขาในการอรัศจรรยร์นบีนี้เชสู่นกรัน

การใชด้ถด้อยคนาในคนาถามนบีนี้เองยอมรรับวสู่าการอรัศจรรยร์หนศึมื่งไดด้ถสกกระทนาแลด้ว สภาซานเฮดรลินไมสู่ไดด้
พยายามทบีมื่จะปฏลิเสธการออัศจรรยต์นบีนี้ แตสู่คนาถามของพวกเขาถนอเปป็นการปฏอิเสธทมีที่จะเชนที่อคทาอธอิบายทบีมื่ถสกใหด้โดยเป
โตรและยอหร์นในเฉลบียงของซาโลมอน เปโตรไดด้ประกาศวสู่าพระเจด้าของอรับราฮรัม อลิสอรัค และยาโคบไดด้สสู่งพระ
บสุตรของพระองคร์คมอพระเยซสเขด้ามาในโลก แตสู่พวกเขาไดด้ปฏลิเสธพระองคร์และมอบพระองคร์ใหด้ถสกตรศึงกางเขน 
เขาประกาศเพลิมื่มเตลิมอบีกวสู่าพระเจด้าไดด้ทรงทนาใหด้พระเยซสเปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายแลด้ว และ “โดยความเชนที่อใน
พระนามของพระองคต์” ขอทานงสู่อยคนนบีนี้จศึงไดด้รรับ “การหายโรคเปป็นปกตลิ”

สภานรันี้นปฏลิเสธคนากลสู่าวนรันี้นอยสู่างสลินี้นเชลิง พวกเขาปฏลิเสธทบีมื่จะเชมมื่อคนาพยานของเปโตร และเมมมื่อเพลิกเฉยขด้อ
เทก็จจรลิงทบีมื่เขาไดด้บอกพวกเขาแลด้ววสู่าชายผสด้นบีนี้ถสกรรักษาใหด้หายโดยวลิธบีใด พวกเขาจศึงเรบียกรด้องใหด้เขาบอกพวกเขา
วสู่าการอรัศจรรยร์นบีนี้ไดด้ถสกทนาใหด้เกลิดขศึนี้นโดยฤทธลิธิ์เดชใด (หรมอในนามใด)

บททบีมื่สลิบสามของหนรังสมอพระราชบรัญญรัตลิใหด้ความสวสู่างมากมายแกสู่เหตสุการณร์ตอนนบีนี้:
พระเจด้าประทานคนาสรัมื่งแกสู่เหลสู่าผสด้ปกครองของประชาชนอยสู่างระมรัดระวรังเกบีมื่ยวกรับการสนาแดงตสู่างๆทบีมื่

เหนมอธรรมชาตลิ:
“ถด้าในหมสสู่พวกทสู่านเกลิดมบีผสด้พยากรณร์หรมอผสด้ฝฝันเหก็นเหตสุการณร์ขศึนี้น และสนาแดงหมายสนาครัญหรมอการ

มหรัศจรรยร์แกสู่ทสู่าน และหมายสนาครัญหรมอการมหรัศจรรยร์ซศึมื่งเขาบอกทสู่านนรันี้นสนาเรก็จจรลิง ถด้าเขากลสู่าววสู่า ‘ใหด้เรา
ตลิดตามพระอมมื่นกรันเถลิด’ ซศึมื่งเปป็นพระทบีมื่ทสู่านไมสู่รสด้จรัก ‘และใหด้เรามาปรนนลิบรัตลิพระนรันี้น’ ทง่านอยง่าเชนที่อฟฟังคทาของผทูตุ้
พยากรณต์หรนอผทูตุ้ฝฟันเหพ็นเหตตการณต์คนนอัขึ้น…แตง่ผทูตุ้พยากรณต์หรนอผทูตุ้ฝฟันเหพ็นเหตตการณต์คนนอัขึ้นตตุ้องมอีโทษถขงตาย เพราะ
วง่าเขาไดตุ้สอัที่งสอนใหตุ้กบฏตง่อพระเยโฮวาหต์พระเจตุ้าของทง่าน ผทูตุ้ทรงนทาทง่านออกจากแผง่นดอินอมียอิปตต์ และทรงไถง่ทง่าน
ออกจากเรนอนทาส เขากระททาใหตุ้ทง่านทอิขึ้งหนทางซขที่งพระเยโฮวาหต์พระเจตุ้าของทง่านบอัญชาใหตุ้ทง่านดทาเนอินตามเสมีย 
ดอังนอัขึ้นแหละทง่านจะตตุ้องลตุ้างความชอัที่วเชง่นนมีขึ้จากทง่ามกลางทง่าน” (พบญ. 13:1-5)



สภานรันี้นกนาลรังปฏลิบรัตลิตามคนาสรัมื่งเหลสู่านบีนี้ซศึมื่งไดด้ถสกมอบใหด้แกสู่ชนชาตลิอลิสราเอลภายใตด้บรัญญรัตลิของโมเสส ใน
ความมมดบอดฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา พวกเขาหาวสู่าเปโตรและยอหร์นเปป็นผสด้พยากรณร์เทก็จ “ผสด้ฝฝันเหก็น” ทบีมื่ถสก
กลสู่าวถศึงในพระราชบรัญญรัตลิของโมเสส ตามพระราชบรัญญรัตลินรันี้น พวกเขาจะตด้องสมบคด้นและไตสู่สวนอยสู่างขมบีขมรัน 
และถด้าคนเหลสู่านบีนี้กทาลอังพยายามนนาประชาชนใหด้ตลิดตามพระอมมื่น โทษประหารชบีวลิตกก็จะตด้องตกแกสู่พวกเขาเพราะ
การพยายามหรันผสด้คนจากพระเยโฮวาหร์พระเจด้าทบีมื่แทด้จรลิงไปหาพระเทบียมเทก็จ ดรังนรันี้นพวกเขาจศึงถามอรัครทสตสอง
ทสู่านนรันี้นวสู่า “ทง่านทอัขึ้งสองไดตุ้ททาการนมีขึ้โดยฤทธริธหรนอในนามของผทูตุ้ใด”

ขด้อ 8-10: “ขณะนอัขึ้นเปโตรประกอบดตุ้วยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์กลง่าวแกง่เขาวง่า “ทง่านผทูตุ้ครอบครอง
พลเมนองและพวกผทูตุ้ใหญง่ทอัขึ้งหลายของออิสราเอล ถตุ้าทง่านทอัขึ้งหลายจะถามพวกเราในวอันนมีขึ้ถขงการดมีซขที่งไดตุ้ททาแกง่คน
ปฝ่วยนมีขึ้วง่า เขาหายเปป็นปกตอิดตุ้วยเหตตออันใดแลตุ้ว กพ็ใหตุ้ทง่านทอัขึ้งหลายกอับบรรดาชนออิสราเอลทราบเถอิดวง่า โดย
พระนามของพระเยซทูครอิสตต์ชาวนาซาเรพ็ธ ซขที่งทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้ตรขงไวตุ้ทมีที่กางเขน และซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้ทรงโปรดใหตุ้คนน
พระชนมต์ โดยพระองคต์นอัขึ้นแหละชายคนนมีขึ้ไดตุ้หายโรคเปป็นปกตอิแลตุ้วจขงยนนอยทูง่ตง่อหนตุ้าทง่าน”

เหก็นไดด้ชรัดวสู่าเปโตรใหด้ความเคารพตสู่อสภาซานเฮดรลิน เขาไมสู่ไดด้ตนาหนลิพวกเขาทบีมื่ถามคนาถามหนศึมื่งทบีมื่เขาไดด้
ตอบไปแลด้ว เขาไดด้อธอิบายแลด้วในคนาเทศนาของเขาวสู่าการอรัศจรรยร์นรันี้นไดด้ถสกกระทนาโดยฤทธลิธิ์เดชของผสด้ใดและใน
นามของผสด้ใด แตสู่พวกเขากก็ไมสู่เชมมื่อเขา และบรัดนบีนี้เมมมื่อเขากลสู่าวซนี้นาคนาพยานของตน ดสเหมมอนวสู่าเขาถมอวสู่านบีมื่เปป็น
โอกาสอรันดบีเลลิศทบีมื่จะประกาศความจรลิงและใหด้หลรักฐานเกบีมื่ยวกรับความเชมมื่อแบบครลิสเตบียนทบีมื่แทด้จรลิง

ในจดหมายฝากฉบรับแรกของเขา-บททบีมื่ 3 ขด้อ 15-เปโตรเขบียนภายใตด้การดลใจวสู่า “จงเตรมียมตอัวไวตุ้ใหตุ้
พรตุ้อมเสมอ เพนที่อทง่านจะสามารถตอบทนุกคนทอีชื่ถามทท่านวง่า ทง่านมมีความหวอังใจเชง่นนมีขึ้ดตุ้วยเหตตผลประการใด แตง่
จงตอบดด้วยใจสนุภาพและดด้วยความยกาเกรง” เขาถสู่อมใจและอสู่อนสสุภาพในคนาตอบกลรับของเขาทบีมื่ใหด้แกสู่สภาซาน
เฮดรลิน-แตสู่เขาพสดดตุ้วยใจกลตุ้า ผสด้เชมมื่อคนใดทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วควรชมมื่นชมยลินดบีกรับโอกาสทบีมื่จะใหด้คนาพยานเกบีมื่ยวกรับ
ความเชมมื่อของตนและเกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงกระทนาในใจของเขา

ทสู่าทบีของเปโตรในทบีมื่นบีนี้ตสู่อหนด้าคนเหลสู่านบีนี้และความเคารพทบีมื่เขาแสดงใหด้พวกเขาเหก็นสอนเราวสู่ามรันเหมาะ
สมสนาหรรับครลิสเตบียนทรันี้งหลายทบีมื่จะมบีความเคารพตสู่อสลิทธลิอนานาจและตสู่อคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่มบีอนานาจ เมมมื่อพวกเฮโรดซรัก
ถามพระเยซทูเกบีมื่ยวกรับการสสู่งสสู่วยใหด้แกสู่ซบีซารร์ พระองคร์ทรงถามพวกเขาวสู่ารทูปของผสด้ใดถสกจารศึกอยสสู่บนเหรบียญนรันี้น 
พวกเขาตอบกลรับวสู่า “ของซมีซารต์” จากนรันี้นพระองคร์กก็ตรรัสวสู่า “เหตสุฉะนรันี้นของของซบีซารร์จงถวายแกสู่ซบีซารร์ และ
ของของพระเจด้าจงถวายแดสู่พระเจด้า” (มธ. 22:17-21)

ในโรม 13:7 อรัครทสตเปาโลสอนเราวสู่า “เหตสุฉะนรันี้นทสู่านทรันี้งหลายจงใหด้แกสู่ทสุกคนตามทบีมื่เขาควรจะไดด้รรับ 
สสู่วยอากรควรจะใหด้แกสู่ผสด้ใด จงใหด้แกสู่ผสด้นรันี้น ภาษบีควรจะใหด้แกสู่ผสด้ใด จงใหด้แกสู่ผสด้นรันี้น ความยนาเกรงควรจะใหด้แกสู่ผสด้ใด จง
ใหด้แกสู่ผสด้นรันี้น เกบียรตลิยศควรจะใหด้แกสู่ผสด้ใด จงใหด้แกสู่ผสด้นรันี้น”

ใน 1 เปโตร 2:13-17 เราอสู่านวสู่า “ทสู่านทรันี้งหลายจงยอมฟฝังการบรังครับบรัญชาทบีมื่มนสุษยร์ตรันี้งไวด้ทสุกอยสู่าง 
เพราะเหพ็นแกง่องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า ไมสู่วสู่าผสด้นรันี้นเปป็นกษรัตรลิยร์ผสด้มบีอนานาจยลิมื่ง หรมอจะเปป็นเจด้าเมมองผสด้ทบีมื่ไดด้รรับคนาสรัมื่งจาก
กษรัตรลิยร์นรันี้น ใหด้ลงโทษผสด้กระทนาชรัมื่ว และยกยสู่องคนทบีมื่ประพฤตลิดบี เพราะเปป็นพระประสงคต์ของพระเจตุ้า ทมีที่จะใหตุ้ทง่าน
ทอัขึ้งหลายระงอับความโงง่ของคนโฉดเขลาใหตุ้สงบดตุ้วยการประพฤตอิดมี จงเปป็นเหมมอนคนทบีมื่มบีเสรบีภาพ แตสู่ทสู่านอยสู่าใชด้



เสรบีภาพนรันี้นใหด้เปป็นทบีมื่ปกปปิดความชรัมื่วไวด้ แตสู่จงใชด้เหมมอนเปป็นทาสของพระเจด้า จงใหตุ้เกมียรตอิแกง่ทตกคน จงรอักบรรดา
พมีที่นตุ้อง จงยทาเกรงพระเจตุ้า จงถวายเกมียรตอิแดง่กษอัตรอิยต์”

“ขณะนอัขึ้นเปโตรประกอบดด้วยพระวริญญาณบรริสนุทธริธกลง่าวแกง่เขา...” เปโตรไดด้รรับบรัพตลิศมาดด้วยพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์แลด้วในวรันเพก็นเทคอสตร์ พรด้อมกรับหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นทบีมื่รอคอยในหด้องชรันี้นบน ในทมีที่นมีขึ้พระวจนะ
ประกาศวสู่าเขาถซูกเตริมเตก็มดตุ้วยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์-ถสกเตลิมเตก็มเพมมื่อประกาศขสู่าวสารหนศึมื่งทบีมื่พลิเศษและเฉพาะ
เจาะจง

ในขด้อ 31 ของบทนบีนี้เราอสู่านวสู่า “เมมมื่อเขาอธลิษฐานแลด้ว ทบีมื่ซศึมื่งเขาประชสุมอยสสู่นรันี้นไดด้หวรัมื่นไหว และคนเหลง่า
นอัขึ้นประกอบดตุ้วยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ ไดตุ้กลง่าวพระวจนะของพระเจตุ้าดด้วยใจกลด้าหาญ”

มบีบอัพตอิศมาเดอียว-มบีการเตอิมเตพ็มหลายครททั้ง ผสด้รรับใชด้แหสู่งขสู่าวประเสรลิฐควรอธลิษฐานขอการเตลิมเตก็มแบบสด
ใหมสู่ของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กสู่อนเขาขศึนี้นไปบนธรรมาสนร์เพมมื่อกลสู่าวขสู่าวสารจากพระวจนะของพระเจด้า

มบีบางคนทบีมื่สรับสนบอัพตอิศมาของพระวลิญญาณและการเตอิมเตพ็มของพระวลิญญาณ ทรันี้งสองนบีนี้ไมสู่ใชสู่อรัน
เดบียวกรัน และเราตด้องแยกแยะระหวสู่างทรันี้งสองนบีนี้:

บอัพตอิศมาของพระวลิญญาณเชนที่อมเราเขตุ้ากอับพระกายของพระครอิสตต์: “เพราะวสู่าถศึงเราจะเปป็นพวกยลิวหรมอ
พวกตสู่างชาตลิ เปป็นทาสหรมอมลิใชสู่ทาสกก็ตาม เราทรันี้งหลายไดด้รรับบรัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวเขด้าเปป็นกายอรัน
เดบียวกรัน และพระวลิญญาณองคร์เดบียวกรันนรันี้นซาบซสู่านอยสสู่” (1 คร. 12:13)

เปาโลสรัมื่งสอนชาวเมมองเอเฟซรัสเหลสู่านรันี้นวสู่า “อยสู่าเมาเหลด้าองสุสู่นซศึมื่งจะทนาใหด้เสบียคน แตสู่จงประกอบดตุ้วย
พระวอิญญาณ”-และจากนรันี้นเขากก็ใหด้หลอักฐานแหสู่งชบีวลิตทบีมื่ถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณ-“ปราศรอัยกอันดตุ้วยเพลง
สดตดมี เพลงนมอัสการและเพลงฝฝ่ายจอิตวอิญญาณ คนอรตุ้องเพลงสรรเสรอิญและสดตดมีจากใจของทง่านถวายองคต์พระผทูตุ้
เปป็นเจตุ้า” (เอเฟซรัส 5:18,19)

ผมขอทวนซนี้นา-มบีบรัพตลิศมาเดบียว มบีการเตอิมเตพ็มหลายครอัขึ้งของพระวลิญญาณ ผมเชมมื่อวสู่าพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์จะทรงเตลิมเตก็มเราเมมมื่อไรกก็ไดด้ ทบีมื่ไหนกก็ไดด้ ถด้าเราตด้องการการเตลิมเตก็มของพระวลิญญาณเพมมื่อถวายเกบียรตลิแดสู่
พระเจด้า-ไมสู่วสู่าจะเปป็นการกลสู่าวคนาเทศนาหนศึมื่งหรมอการเปป็นพยานแกสู่คนๆหนศึมื่ง เมมมื่อใดทบีมื่พระเจด้าทรงเรบียกเราใหด้รรับ
ใชด้ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะทรงเตลิมเตก็มเรา ตรรัสแกสู่เราและผสู่านทางเรา และกระททากอิจผสู่านทางเราหากเราจะ
เพบียงยอมใหด้พระองคร์กระทนาเชสู่นนรันี้น พระองคร์ไมสู่ตรรัสวรันนบีนี้ในลอักษณะเดมียวกอันกรับทบีมื่พระองคร์ตรรัสแกสู่เหลสู่าผสด้บรลิสสุทธลิธิ์
ในสมรัยโบราณใหด้เขบียนพระวจนะของพระเจด้า แตสู่พระองคต์ตรอัสแกสู่ใจของเรา และพระองคร์ตรรัสผง่านทางเราเมมมื่อ
เรายอมจนานนตรัวเราเองตสู่อพระองคร์อยสู่างสลินี้นสสุดใจ

“ทง่านผทูตุ้ครอบครองพลเมนองและพวกผทูตุ้ใหญง่ทอัขึ้งหลายของออิสราเอล” ไมสู่มบีขด้อสงสรัยในหรัวของผมเลยวสู่า
ขณะทบีมื่เปโตรยมนอยสสู่ตสู่อหนด้าสภานบีนี้อรันประกอบดด้วยเหลสู่าผสด้ครอบครองและผสด้ใหญสู่ทรันี้งหลายของอลิสราเอล เขาจนาไดด้
ถศึงคมนนรันี้นทบีมื่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเขาไดด้ยมนอยสสู่ตสู่อหนด้าสภาเดบียวกรันนรันี้น คมนนรันี้นทบีมื่เปโตรไดด้ตาม “ไปหสู่างๆ” เขาไมสู่
ไดด้ถวายเกบียรตลิพระเยซสคมนนรันี้น-เขาไดด้ปฏอิเสธพระองคร์ พสดสบถ โดยสาบานวสู่าเขาไมสู่เคยรสด้จรักพระองคร์เลย (ลสกา 
22:54-62)-แตสู่บรัดนบีนี้ตสู่อหนด้าสภาเดบียวกรันนบีนี้ ในหด้องเดบียวกรันนบีนี้ เขากนาลรังไดด้รรับโอกาสทบีมื่จะถวายเกมียรตอิและสงง่าราศมี
แดสู่พระผสด้ชสู่วยใหด้รอด เขาไดด้กลรับใจใหมสู่แลด้วอยสู่างแทด้จรลิงจากบาปของตนในการปฏลิเสธ-พระครัมภบีรร์บอกเราวสู่าเขา



“ออกไปขด้างนอกรด้องไหด้เปป็นทสุกขร์นรัก” (ลสกา 22:62) และการกลรับใจใหมสู่ทบีมื่แทด้จรลิงใหด้เขามบีความกลด้าทบีมื่จะยมนและ
เปป็นพยานเพมมื่อพระเยซสโดยปราศจากความกลรัว 

“ถตุ้าทง่านทอัขึ้งหลายจะถามพวกเราในวอันนมีขึ้ถขงการดมีซขที่งไดตุ้ททาแกง่คนปฝ่วยนมีขึ้...” ทรันี้งๆทบีมื่เขาแสดงความเคารพ
ตสู่อสภาซานเฮดรลิน เขากก็บอกเปป็นนรัยตรงนบีนี้ถศึงความเหลวไหลของการทบีมื่พวกเขาซรักถามเขาเกบีมื่ยวกรับ “การดบี” ทบีมื่
เขาและยอหร์นไดด้กระทนาเพมมื่อชายงสู่อยผสด้นสู่าสงสารคนนบีนี้ สภาซานเฮดรอินควรเปป็นคนกลสุสู่มสสุดทด้ายบนแผสู่นดลินโลกทบีมื่
วลิพากษร์วลิจารณร์หรมอซรักถามพวกเขาเพราะการอรัศจรรยร์เชสู่นนรันี้น!

กรสุณาสรังเกต: เปโตรใหด้ขด้อมสลทบีมื่แนสู่ชรัดทบีมื่สภาซานเฮดรลินขอ-แตสู่ในลนาดรับทบีมื่ยด้อนกลรับ พวกเขาถามวสู่าการ
อรัศจรรยร์นรันี้นไดด้ถสกกระทนาโดยฤทธอิธิ์เดชใด และจากนรันี้นมรันไดด้ถสกกระทนาในนามใด เปโตรตอบ-ดด้วยนามนรันี้นเปป็น
อรันดรับแรก และจากนรันี้นจศึงประกาศฤทธอิธิ์เดชนรันี้น:

“โดยพระนามของพระเยซทูครอิสตต์ชาวนาซาเรพ็ธ ซขที่งทท่านทททั้งหลายไดตุ้ตรขงไวตุ้ทมีที่กางเขน...” เปโตรจะใชด้
พระนาม “พระเมสสลิยาหร์” กก็ไดด้ เขาจะกลสู่าววสู่า “พระครลิสตร์องคร์นรันี้น” กก็ไดด้ หรมอเขาจะกลสู่าวเพบียงวสู่า “พระเยซส”
กก็ไดด้-แตสู่เขากก็ไมสู่ไดด้กลสู่าวเชสู่นนรันี้น เขากลสู่าววสู่า “พระเยซทูครอิสตต์ชาวนาซาเรพ็ธ” โดยเนด้นยนี้นาพระนามนรันี้นทบีมื่คนเหลสู่านบีนี้
เกลบียดชรังเหลมอเกลิน พระนามนรันี้นทบีมื่พวกเขาอยากจะลมมเสบีย! นามนรันี้นจศึงเปป็น “พระเยซสครลิสตร์ชาวนาซาเรก็ธ”-แตสู่
ฤทธริธเดชใดเลง่า? 

“พระเยซทู... ซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้ทรงโปรดใหตุ้คนนพระชนมต์ โดยพระองคตนททั้นแหละชายคนนมีขึ้ไดตุ้หายโรคเปป็น
ปกตอิแลตุ้วจขงยนนอยทูง่ตง่อหนตุ้าทง่าน” กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง เปโตรประกาศวสู่า “พระเยซซูคนอนามนอัขึ้น-นามหนศึมื่งซศึมื่งทสู่านทรันี้ง
หลายหด้ามพวกเราไมสู่ใหด้พสดถศึง และนมีที่คนอฤทธริธเดชนอัขึ้น-การเปป็นขศึนี้นจากตายของพระองคร์ผสด้ทบีมื่พวกทสู่านไดด้ตรศึง
กางเขนและผสด้ซศึมื่งพวกทสู่านประกาศวสู่าไมสู่ไดด้เปป็นขศึนี้น! พวกทท่านกลง่าววง่าไมท่มอีการเปป็นขขขึ้นจากตาย-แตสู่พระเจด้าทรง
ทนาใหด้พระเยซสเปป็นขศึนี้นแลด้ว และโดยพระนามของพระองคร์และโดยฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ ชายผสด้นบีนี้จศึงยมนอยสสู่ตสู่อหนด้า
พวกทสู่านหายโรคเปป็นปกตลิแลด้ว!”

คนาเทศนาทบีมื่สามนบีนี้ของเปโตรมบีความกลด้าหาญและความชรัดเจนพอๆกรับคนาเทศนาสองเรมมื่องนรันี้นทบีมื่เขากลสู่าว
ไปกสู่อนหนด้านรันี้น เขาเปป็นโฆษก และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ประทานถด้อยคนาทบีมื่เขด้าใจไดด้งสู่ายใหด้แกสู่เขา คนาเทศนานบีนี้มบี
ลรักษณะยสู่อมากๆ-มรันมบีเพบียงเกด้าสลิบสองคนาและใชด้เวลากลสู่าวเพบียงไมสู่กบีมื่นาทบี แตสู่มรันชสู่างครอบคลตมมากจรลิงๆ

แนสู่นอนวสู่าคนาประกาศทบีมื่เปโตรเพลิมื่งกลสู่าวไปตสู่อหนด้าสภานรันี้นฟฝังดสไมสู่เหมมอนชาวประมงทบีมื่อสู่อนแอ สรัมื่น
คลอนและตกใจกลรัวคนนรันี้นเลย ซศึมื่งกสู่อนหนด้านรันี้นไมสู่นานยรังหวาดกลอัวเพราะสาวใชด้ตรัวเลก็กๆอยสสู่เลย! คนาเทศนานบีนี้ฟฝัง
ดสไมสู่เหมมอนสาวกคนนรันี้นทบีมื่หสุนหรันพลรันแลสู่น มสุทะลสุและไมสู่มรัมื่นคงทบีมื่ในมรัทธลิว 14:29,30 กด้าวออกจากเรมอเพมมื่อเดลินไป
หาพระเยซสบนนนี้นา แตสู่ “เมมมื่อเขาเหก็นลมพรัดแรงกพ็กลอัว และเมมมื่อกนาลรังจะจมกก็รด้องวสู่า “พระองคต์เจตุ้าขตุ้า ชง่วยขตุ้า
พระองคต์ดตุ้วย!” 

อะไรไดด้เปลบีมื่ยนแปลงเปโตรใหด้กลายเปป็นผสด้ประกาศขสู่าวประเสรลิฐทบีมื่เปป็นลสกผสด้ชายและกลด้าหาญเชสู่นนบีนี้ ผสด้ซศึมื่ง
สามารถเปป็นพยานดด้วยความมรัมื่นใจขนาดนรันี้นตสู่อหนด้าคนกลสุสู่มหนศึมื่งทบีมื่สามารถ-และเทสู่าทบีมื่เขาทราบ-คงจะเรบียกรด้อง
ใหด้ประหารชบีวลิตเขา? เพพ็นเทคอสตต์ไดด้นนาบรัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์มาแลด้ว โดยทนาใหด้พวกอรัครทสตเปป็น
อวรัยวะเหลสู่านรันี้นแหสู่งพระกายของพระครลิสตร์ เปโตรไดด้กลรับใจใหมสู่อยสู่างจรลิงจรังและอยสู่างจรลิงใจแลด้วจากความ



อสู่อนแอและความลด้มเหลวตสู่างๆในอดบีตของตน ความเชมมื่อของเขาไดด้รรับการเสรลิมกนาลรังแลด้ว และเขาไดด้มาถศึงจสุด
นรันี้นในประสบการณร์ครลิสเตบียนของเขาทบีมื่เขาสามารถประกาศไดด้วสู่า “เพราะมบีคนาเขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์ดด้วยวสู่า 
‘ดสเถลิด เราวางศลิลากด้อนหนศึมื่งลงในศลิโยน เปป็นศลิลามสุมเอกทบีมื่ทรงเลมอกแลด้ว และเปป็นศลิลาทบีมื่มบีคสู่าอรันประเสรลิฐ และผทูตุ้
ใดทมีที่เชนที่อในพระองคต์นอัขึ้นกก็จะไมท่ไดด้รทบความอทบอาย!’” (1 ปต. 2:6) เขามบีความเชมมื่อมรัมื่นในใจของเขาวสู่าเขากนาลรัง
กลสู่าวถด้อยคนาแหสู่งความมบีสตลิสรัมปชรัญญะและความจรลิงอรันบรลิสสุทธลิธิ์-และเขากลสู่าวถด้อยคนาเหลสู่านรันี้นดด้วยใจกลด้า

เปโตรทราบดบีวสู่าการทบีมื่เขาอด้างอลิงถศึง “พระเยซทูชาวนาซาเรพ็ธ” จะทนาใหด้สภาซานเฮดรลินไมสู่พอใจ คณะผสด้
ปกครองทางศาสนานรันี้นไดด้ปฏลิเสธวสู่าพระเยซสทรงเปป็นพระครลิสตร์ พวกเขาไดด้ปฏลิเสธพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิ
ยาหร์ และในการใชด้การรวมกรันเปป็นหนศึมื่งของชมมื่อเหลสู่านบีนี้เปโตรกก็ประกาศพระเยซสวสู่าทรงเปป็นทสุกสลิมื่งทบีมื่คนเหลง่านมีขึ้
กลสู่าววสู่าพระองคร์ไมง่ไดตุ้เปป็น!

นบีมื่เปป็นตรัวอยสู่างหนศึมื่งทบีมื่พระเจด้า “ทรงจรับคนทบีมื่มบีปฝัญญาดด้วยอสุบายของเขาเอง” (โยบ 5:13) เพราะวสู่าชาย
เหลสู่านบีนี้นศึกไมสู่ถศึงเลยวสู่า เมมมื่อพวกเขาไดด้ปรรับโทษพระเยซสครลิสตร์เจด้าจนถศึงความมรณาแลด้ว สาวกคนหนศึมื่งของ
พระองคร์จะยมนตสู่อหนด้าพวกเขาในไมสู่ชด้าและกลสู่าวหาพวกเขาวสู่าตรศึงกางเขน “เจตุ้าชมีวอิต” (กลิจการ 3:15) เปโตร
และยอหต์นเปป็นนรักโทษ พวกเขาคมอคนทบีมื่กนาลรังถทูกไตง่สวน-แตสู่เมมมื่อสภานรันี้นอยากทราบวสู่าพวกเขาไดด้ทนาการอรัศจรรยร์
ยลิมื่งใหญสู่นบีนี้โดยนามและฤทธลิธิ์เดชใด ทางกก็ถสกเปปิดใหด้แกสู่อรัครทสตทรันี้งสองโดยตรงเพมมื่อทบีมื่จะนนาขด้อกลสู่าวหาทบีมื่จรลิงจรังและ
รด้ายแรงนรันี้นปรรักปรนาพวกเขา คมอ การตรศึงพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาทบีมื่กางเขน

ขด้อ 11: “พระองคต์เปป็น ‘ศอิลา’ ทมีที่ทง่านทอัขึ้งหลายผทูตุ้เปป็น ‘ชง่างกง่อไดตุ้ปฏอิเสธเสมีย ไดตุ้กลอับกลายเปป็นศอิลามตม
เอกแลตุ้ว’”

ในทบีมื่นบีนี้เปโตรกนาลรังยกขด้อความมาจากเพลงสดสุดบี 118:22: “ศลิลาซศึมื่งชสู่างกสู่อไดด้ปฏลิเสธเสบีย ไดด้กลรับกลาย
เปป็นศลิลามสุมเอกแลด้ว”

ในมรัทธลิว 21:42 พระเยซสทรงยกขด้อความตอนเดบียวกรันนบีนี้มา และทรงประยสุกตร์ใชด้มรันกรับพระองคร์เอง 
พระองคร์ตรรัสวสู่า “ทสู่านทรันี้งหลายยรังไมสู่เคยอสู่านในพระครัมภบีรร์หรมอซศึมื่งวสู่า ‘ศอิลาซขที่งชง่างกง่อไดตุ้ปฏอิเสธเสมีย ไดตุ้กลอับกลาย
เปป็นศอิลามตมเอกแลตุ้ว...?”

ตลอดพระครัมภบีรร์ทรันี้งเลสู่ม-และโดยเฉพาะอยสู่างยลิมื่งในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่-“ศลิลา” นรันี้นชบีนี้ไปยรังพระเมสสลิ
ยาหร์:

“ดรังทบีมื่มบีคนาเขบียนไวด้แลด้ววสู่า ‘จงดสเถลิด เราไดด้วางศอิลากตุ้อนหนขที่งไวด้ในศลิโยนซขที่งจะททาใหตุ้สะดตด และหอินกตุ้อน
หนขที่งซขที่งจะททาใหตุ้ลตุ้ม แตสู่ผสด้ใดทบีมื่เชมมื่อในพระองคร์นรันี้นกก็จะไมสู่ไดด้รรับความอรับอาย’” (รม. 9:33)

“เหตสุฉะนรันี้นบรัดนบีนี้ทสู่านจศึงไมสู่ใชสู่คนตสู่างดด้าวตสู่างแดนอบีกตสู่อไป แตสู่วสู่าเปป็นพลเมมองเดบียวกรันกรับวลิสสุทธลิชนและ
เปป็นครอบครรัวของพระเจด้า ทสู่านไดด้ถสกประดลิษฐานขศึนี้นบนรากแหสู่งพวกอรัครทสตและพวกศาสดาพยากรณร์ พระ
เยซทูครอิสตต์เองทรงเปป็นศอิลามตมเอก” (อฟ. 2:19, 20)

“เพราะฉะนรันี้นองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าพระเจด้าตรรัสดรังนบีนี้วสู่า “ดสเถลิด เราวางศลิลาไวด้ในศลิโยนเพมมื่อเปป็นรากฐาน คมอ
ศลิลาทบีมื่ทดสอบแลด้ว เปป็นศลิลามสุมเอกอยสู่างประเสรลิฐ เปป็นรากฐานอรันมรัมื่นคง เขาผสด้นรันี้นทบีมื่เชมมื่อจะไมสู่รบีบรด้อน” (อสย. 
28:16)



จากขด้อพระคนาทบีมื่แสนมหรัศจรรยร์เหลสู่านบีนี้เราเรบียนรสด้วสู่าพระเจด้าทรงมบีอนานาจเหนมอกวสู่าอสุบายและแผนการ
ตสู่างๆของคนชรัมื่วเพมมื่อทบีมื่จะทนาใหด้สนาเรก็จตามแผนการและจสุดประสงคร์ของพระองคร์เอง ในเรอิที่มแรกนอัขึ้นพระองคร์ทรง
วางจสุดประสงคร์และแผนการของพระองคร์สนาหรรับยสุคนลิรรันดรร์เหลสู่านรันี้น และนรกทรันี้งสลินี้นกก็ไมสู่สามารถทนาลาย
แผนการของพระองคร์ไดด้ หลายครรันี้ง คนๆนรันี้น (หรมอสลิมื่งนรันี้น) ซศึมื่งถสกดสหมลิมื่นเหยบียดหยามและถสกดสแคลนโดยมนสุษยร์ 
พระเจด้ากก็ทรงยกยสู่องและทรงใชด้เพมมื่อสงสู่าราศบีของพระองคร์และงานแหสู่งอาณาจรักรของพระองคร์ เมมมื่อพวกคนมบี
อนานาจ ผสด้ยลิมื่งใหญสู่และผสด้มบีกนาลรังมากของโลกนมีขึ้ประณาม พระเจด้ากก็อาจใชด้สลิมื่งทบีมื่พวกเขาประณามและทนาใหด้มรันเปป็น
รากฐานแทด้จรลิงไดด้-ใชสู่แลด้วครรับ คมอศลิลามสุมเอกนรันี้น-แหสู่งสลิมื่งปลสกสรด้างของพระองคร์

ในมรัทธลิว 16:15-18 พระเยซสทรงถามเหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่า “แลด้วพวกทสู่านเลสู่าวสู่าเราเปป็นผสด้ใด” ซบี
โมนเปโตรตอบกลรับทรันทบีวสู่า “พระองคต์ทรงเปป็นพระครอิสตต์พระบนุตรของพระเจด้าผซูด้ทรงพระชนมตอยซูท่!”

จากนรันี้นพระเยซสตรรัสแกสู่เขาวสู่า “ซบีโมนบสุตรโยนาเออ๋ย ทสู่านกก็เปป็นสสุข เพราะวสู่าเนมนี้อหนรังและโลหลิตมลิไดด้แจด้ง
ความนบีนี้แกสู่ทสู่าน แตสู่พระบลิดาของเราผสด้ทรงสถลิตในสวรรคร์ทรงแจด้งใหด้ทราบ ฝฝ่ายเราบอกทสู่านดด้วยวสู่า ทสู่านคมอเปโตร
และบนศริลานอีทั้เราจะสรด้างครริสตจทกรของเราไวด้ และประตทูแหง่งนรกจะมมีชอัยตง่อครอิสตจอักรนอัขึ้นกพ็หามอิไดตุ้”

อรัครทสตเปาโลนนาเสนอความจรลิงแสนมหรัศจรรยร์นบีนี้ในการเขบียนถศึงครลิสเตบียนชาวเมมองโครลินธร์เหลสู่านรันี้น:
“พบีมื่นด้องทรันี้งหลาย จงพลิจารณาดสวสู่า พวกทสู่านทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกมานรันี้นเปป็นคนพวกไหน มบีนด้อยคนทบีมื่

โลกนลิยมวสู่ามบีปฝัญญา มบีนด้อยคนทบีมื่มบีอนานาจ มบีนด้อยคนทบีมื่มบีตระกสลสสง แตง่พระเจตุ้าไดตุ้ทรงเลนอกสอิที่งทมีที่โลกถนอวง่าโงง่เขลา 
เพนที่อจะททาใหตุ้คนมมีปฟัญญาออับอาย และพระเจตุ้าไดตุ้ทรงเลนอกสอิที่งทมีที่โลกถนอวง่าอง่อนแอ เพนที่อททาใหตุ้คนทมีที่แขพ็งแรงออับอาย 
พระเจตุ้าไดตุ้ทรงเลนอกสอิที่งทมีที่โลกถนอวง่าตที่ทาตตุ้อย และสอิที่งทมีที่ถทูกดทูหมอิที่น ทอัขึ้งทรงเลนอกสอิที่งเหลง่านอัขึ้นซขที่งยอังมอิไดตุ้เกอิดเปป็นตอัวจรอิง
ดตุ้วย เพนที่อจะไดตุ้ททาลายสอิที่งซขที่งเปป็นตอัวจรอิงอยทูง่แลตุ้ว เพชชื่อมริใหด้เนชทั้อหนทงใดๆอวดตท่อพระพทกตรตพระองคตไดด้

“โดยพระองคร์ทสู่านจศึงอยสสู่ในพระเยซสครลิสตร์ เพราะพระเจด้าทรงตรันี้งพระองคร์ใหด้เปป็นปฝัญญา ความชอบธรรม
การแยกตรันี้งไวด้ และการไถสู่โทษ สนาหรรับเราทรันี้งหลาย เพนที่อใหตุ้เปป็นไปตามทมีที่เขมียนวง่า ‘ใหด้ผซูด้โอด้อวด อวดองคตพระผซูด้
เปป็นเจด้า’” (1 คร. 1:26-31)

จากนรันี้นใน 1 เปโตร 2:6-8 เราอสู่านวสู่า “เพราะมบีคนาเขบียนไวด้ในพระครัมภบีรร์ดด้วยวสู่า ‘ดทูเถอิด เราวางศอิลา
กตุ้อนหนขที่งลงในศอิโยน เปป็นศอิลามตมเอกทมีที่ทรงเลนอกแลตุ้ว และเปป็นศอิลาทมีที่มมีคง่าออันประเสรอิฐ และผทูตุ้ใดทมีที่เชนที่อในพระองคต
นอัขึ้นกพ็จะไมง่ไดตุ้รอับความออับอาย’ เหตสุฉะนรันี้นพระองคร์ทรงมบีคสู่าอรันประเสรลิฐสนาหรรับทสู่านทรันี้งหลายทบีมื่เชมมื่อ แตสู่สนาหรรับ
คนทรันี้งหลายทบีมื่ไมสู่เชมมื่อฟฝังนรันี้น ‘ศลิลาซศึมื่งชสู่างกสู่อไดด้ปฏลิเสธเสบีย ไดด้กลรับกลายเปป็นศลิลามสุมเอกแลด้ว’ และ ‘เปป็นศลิลาทบีมื่
ทนาใหด้สะดสุด และเปป็นกด้อนหลินทบีมื่ทนาใหด้ขสุสู่นเคมองใจ’ ทบีมื่เขาสะดสุดนรันี้นเพราะเขาไมสู่เชมมื่อฟฝังพระวจนะ ตามทบีมื่เขาถสก
กนาหนดไวด้เชสู่นนรันี้นดด้วย”

ขด้อ 12: “ในผทูตุ้อนที่นความรอดไมง่มมีเลย ดตุ้วยวง่านามอนที่นซขที่งใหตุ้เราทอัขึ้งหลายรอดไดตุ้ ไมง่ทรงโปรดใหตุ้มมีใน
ทง่ามกลางมนตษยต์ทอัที่วใตตุ้ฟฟ้า”

ความรอดชง่วยจอิตวอิญญาณทมีที่เชนที่อใหตุ้รอดพตุ้นจากบาป:
“เธอจะประสสตลิบสุตรชาย แลด้วเจด้าจะเรบียกนามของทสู่านวสู่า เยซทู เพราะวง่าทง่านจะโปรดชง่วยชนชาตอิของ

ทง่านใหตุ้รอดจากความผอิดบาปของเขาทอัขึ้งหลาย” (มธ. 1:21)



“พระเจด้าไดด้ทรงตรันี้งพระองคร์ไวด้ดด้วยพระหรัตถร์เบมนี้องขวาของพระองคร์ใหด้เปป็นเจด้าชาย และองคต์พระผทูตุ้ชง่วย
ใหตุ้รอด เพมมื่อจะใหด้ชนอลิสราเอลกลรับใจใหมสู่ แลตุ้วจะทรงโปรดยกความผอิดบาปของเขา” (กลิจการ 5:31)

เปโตรเกรลิมื่นนนาหรัวขด้อเรมมื่องความรอดในทบีมื่นบีนี้เพราะการรรักษาขอทานงสู่อยคนนรันี้นใหด้หายแลด้ว การรรักษาใหด้
หายอรันนสู่าอรัศจรรยร์แหสู่งรง่างกายของเขานนาเสนอภาพอรันงดงามของการรรักษาใหด้หายของจลิตวลิญญาณเมมมื่อคนบาป
ผสด้หนศึมื่งรรับความรอด ขอทานผสด้นรันี้นไดด้รรับความรอดจากความเจก็บปฝ่วยอรันยาวนานและแสนเจก็บปวด-เขาไดด้รรับการ
ชสู่วยใหด้พด้นจากหายนะฝฝ่ายรง่างกาย แตสู่ผมเชมมื่ออยสู่างจรลิงใจวสู่าเขาไดตุ้รอับความรอดอยสู่างแทด้จรลิงเชสู่นกรัน ความรอดทบีมื่
ยลิมื่งใหญสู่กวสู่าและสทาคอัญกวสู่านบีนี้ ความรอดจากบาป มาโดยทางพระนามของพระเยซสครลิสตร์เจด้าเทสู่านรันี้น

ถศึงแมด้วสู่าพระเยซสทรงมบีฤทธลิธิ์เดชทบีมื่จะรรักษารสู่างกายใหด้หาย นรัมื่นกก็ไมสู่ใชสู่จสุดประสงคร์หลรักของพระองคร์ในการ
เสดก็จเขด้ามาในโลก พระองคต์ไดตุ้เสดพ็จมาเพนที่อชง่วยคนทอัขึ้งหลายใหตุ้รอดจากบาป เพมมื่อประทานชบีวลิตของพระองคร์และ
หลรัมื่งพระโลหลิตของพระองคร์ เพมมื่อทบีมื่ผสด้ใดกก็ตามทบีมื่ยอมรรับพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์จะมบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ 
บรัดนบีนี้เปโตรเนด้นยนี้นาความจรลิงทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่นบีนี้โดยการรรับประกรันผสด้คนเหลสู่านรันี้นวสู่าชายงสู่อยผสด้นบีนี้ไดด้รรับการรอักษาใหตุ้หายแลตุ้ว
โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเยซส และจากนรันี้นจศึงชบีนี้ใหด้เหก็นวสู่าโดยฤทธอิธิ์เดชเดมียวกอันนมีขึ้เทง่านอัขึ้นมนสุษยร์ทรันี้งหลายจศึงจะสามารถ
ถสกชสู่วยใหด้รอดจากความมรณาและนรกนลิรรันดรร์ไดด้

แนสู่นอนวสู่านบีมื่เปป็นโอกาสเหมาะจรลิงๆ คมอโอกาสงามสนาหรรับเปโตรทบีมื่จะเกรลิมื่นนนาขสู่าวสารแหสู่งขสู่าวประเสรลิฐ
แกสู่สภายลิมื่งใหญสู่นรันี้นของชนชาตลิอลิสราเอล เขารสด้วสู่าพวกผสด้นนาของอลิสราเอลเชมมื่อวสู่าความรอดจะมาโดยทางพระเมสสอิ
ยาหต์-แตสู่พวกเขาปฏลิเสธทบีมื่จะเชมมื่อวสู่าพระเยซทูคชอพระเมสสอิยาหต์! ดรังนรันี้นเปโตรจศึงรรับประกรันพวกเขาวสู่าโดยทางฤทธลิธิ์
เดชแหสู่งพระนามของพระเยซส ชายงสู่อยผสด้นบีนี้ไดด้หายเปป็นปกตลิแลด้วฝฝ่ายรง่างกาย-และจากนรันี้นจศึงกลสู่าวความจรลิงอรันยลิมื่ง
ใหญสู่นรันี้นตสู่อไปวสู่าโดยทางพระนามของพระเยซสเทสู่านรันี้น คนทรันี้งหลายจศึงจะหายเปป็นปกตลิฝฝ่ายวอิญญาณไดด้

พวกอรัครทสตปฝ่าวประกาศและสรัมื่งสอนหลรักคนาสอนทบีมื่โมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์นนามามอบใหด้ –นรัมื่น
คมอ ความรอดโดยทางพระเมสสอิยาหต์ทมีที่จะเสดพ็จมา เปาโลประกาศวสู่าเขาไมสู่สอนสลิมื่งใดเลยนอกจากสลิมื่งทบีมื่โมเสสและ
พวกศาสดาพยากรณร์มอบใหด้เกบีมื่ยวกรับความรอด ในคนาพยานของเขาตสู่อหนด้ากษรัตรลิยร์อากรลิปปาเขากลสู่าววสู่า:

“บรัดนบีนี้ขด้าพระองคร์ตด้องมายมนใหด้พลิจารณาพลิพากษา กก็เนมมื่องดด้วยเรมมื่องมบีความหวรังใจในพระสรัญญาซขที่ง
พระเจตุ้าไดตุ้ตรอัสแกง่บรรพบตรตษของพวกขตุ้าพระองคต์นอัขึ้น...เปป็นเพราะพระเจด้าไดด้ทรงโปรดชสู่วยขด้าพระองคร์ ขด้า
พระองคร์จศึงมบีชบีวลิตอยสสู่จนถศึงทสุกวรันนบีนี้และเปป็นพยานไดด้ตสู่อหนด้าผสด้ใหญสู่ผสด้นด้อย ขตุ้าพระองคต์ไมง่พทูดเรนที่องอนที่นนอกจากเรนที่อง
ซขที่งบรรดาศาสดาพยากรณต์กอับโมเสสไดตุ้กลง่าวไวตุ้วง่าจะมมีขขขึ้น คชอวท่าพระครริสตตจะตด้องทนทนุกขตทรมาน และ
พระองคตจะทรงแสดงความสวท่างแกท่ชนอริสราเอลและแกท่คนตท่างชาตริ โดยทอีชื่ทรงเปป็นผซูด้แรกซขชื่งคชนพระชนมต”
(กลิจการ 26:6,22,23)

พวกยลิวเหลสู่านรันี้นไมสู่มบีขด้ออด้างเลยสนาหรรับการจนาพระเมสสลิยาหร์ของตนไมสู่ไดด้ เพราะวสู่าคทาพยากรณต์ทตกเรนที่อง
เกบีมื่ยวกรับการประสสตลิของพระองคร์ ชบีวลิตของพระองคร์ และความมรณาของพระองคร์ไดด้ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงแลด้วตาม
ตรัวอรักษรตสู่อหนด้าตสู่อตาพวกเขา-แตสู่พวกเขากก็ยรังปฏลิเสธอยสู่างหนรักแนสู่นทบีมื่จะเชมมื่อ เปโตรจศึงกลสู่าวอยสู่างชรัดเจนมากๆ
วสู่าถด้าพวกเขาอยากรรับความรอด ความรอดของพวกเขากก็ตตุ้องมาโดยทาง “พระเยซสครลิสตร์ชาวนาซาเรก็ธ”



“ในผทูตุ้อนที่นความรอดไมง่มมีเลย ดตุ้วยวง่านามอชชื่นซขที่งใหตุ้เราทอัขึ้งหลายรอดไดด้ ไมท่ทรงโปรดใหด้มอีในทง่ามกลาง
มนตษยต์ทอัที่วใตตุ้ฟฟ้า” “นาม” นรันี้นในทบีมื่นบีนี้บสู่งบอกถศึงบตคคลผทูตุ้นอัขึ้น-พระเยซซู ไมสู่มบีบตคคลอมมื่นแลด้ว ไมสู่มบีผทูตุ้เปป็นอมมื่นแลด้ว
นอกจากพระเยซสครลิสตร์เจด้า-พระบสุตรของพระเจด้า พระเมษโปดกทบีมื่ปราศจากตนาหนลิหรมอรลินี้วรอยใดๆ-ผสด้ทรง
สามารถไถสู่เราจากบาปไดด้

เปโตรกนาลรังชบีนี้ใหด้เหก็นวสู่าชายงสู่อยผสด้นบีนี้ไดด้รรับการรรักษาใหด้หายอยสู่างนสู่าอรัศจรรยร์ (และอยง่างสมบทูรณต์แบบ) 
โดยทางฤทธลิธิ์เดชแหสู่งพระนามของพระเยซสฉรันใด คนเหลสู่านรันี้นทมีที่มาหาพระเจด้าในพระนามของพระเยซทูกก็จะไดด้รรับ
การรรักษาใหด้หายฝฝ่ายวอิญญาณและไดด้รรับความรอดจากบาปฉรันนรันี้น จากนรันี้นเขาเนตุ้นยขึ้ทาความจรลิงแบบพระเจด้านบีนี้
โดยประกาศวสู่าไมง่มมีพระผทูตุ้ชง่วยใหตุ้รอดองคต์อนที่น ไมง่มมีบนุคคลอนที่น ทมีที่สามารถเปป็นคนกลางระหวง่างพระเจตุ้ากอับมนตษยต์ไดตุ้

อรัครทสตเปาโลกลสู่าวคนาประกาศเดบียวกรันนบีนี้ (ในถด้อยคนาทบีมื่แตกตสู่างเพบียงเลก็กนด้อย) ใน 1 ทลิโมธบี 2:5: “ดตุ้วย
เหตตวง่า มมีพระเจด้าองคตเดอียวและมมีคนกลางแตท่ผซูด้เดอียวระหวง่างพระเจตุ้ากอับมนตษยต์ คนอพระเยซซูครริสตตผทูตุ้ทรงสภาพ
เปป็นมนตษยต์”

ทบีมื่วสู่าพระนามแสนวลิเศษนบีนี้-พระนามของพระเยซทู-ถสก “ประทาน” ใหด้นรันี้นกก็เตมอนใจเราวสู่าความรอดคนอ
ของขวทญอยง่างหนขที่ง: “เพราะวสู่าพระเจด้าทรงรรักโลก จนไดด้ทรงประทานพระบตตรองคต์เดมียวของพระองคต์ทมีที่บอังเกอิด
มา เพมมื่อผสด้ใดทบีมื่เชมมื่อในพระบสุตรนรันี้นจะไมสู่พลินาศ แตสู่มบีชบีวลิตนลิรรันดรร์” (ยอหร์น 3:16) พระเจด้าไดด้ประทานพระเยซสใหด้
เปลสู่าๆเพมมื่อมารรับโทษแทนคนบาป เพมมื่อทบีมื่พระเจด้าผสด้บรลิสสุทธลิธิ์และชอบธรรมองคร์หนศึมื่งจะไดด้ทรงเปป็นผสด้ชอบธรรม-และ
ยรังทรงทนาใหด้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมดด้วย (กรสุณาศศึกษาโรม 3:21-28)

ความรอดไมสู่อาจไดด้มาโดยทางเหลสู่าอรัครปปีตา พวกศาสดาพยากรณร์ หรมอแมด้แตสู่โดยทางพระแมสู่มารบียร์ 
ความรอดถสกประทานใหด้ในพระนามของพระเยซทูแตสู่ผสด้เดบียว ไมสู่แปลกเลยทบีมื่เปาโลกลสู่าววสู่า “จงขอบพระคตณ
พระเจตุ้าเพราะของประทานซขที่งพระองคต์ทรงประทานนอัขึ้นทอีชื่เหลชอจะพรรณนาไดด้” (2 คร. 9:15)

จงสรังเกตการใชด้คนาของวลบีสสุดทด้ายในขด้อพระคนาทบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่: พระเยซทูคมอพระนามเดบียวทบีมื่ “ทมีที่เรา
ตตุ้องรอับความรอด” ชนชาตลิอลิสราเอลรสด้สศึกเหนนอกวง่าชนชาตลิอมมื่นๆ พวกเขาเปป็นผทูตุ้ถทูกเลนอกสรรของพระเจด้า และ
พวกเขาถมอวสู่าตรัวเองอยสสู่เหนมอกวสู่า “พวกสสุนรัข” ทบีมื่เปป็นคนตสู่างชาตลิ แตสู่พระคนาขด้อนบีนี้ไมสู่สามารถถสกตบีความไดด้วสู่าใชด้
กรับพวกยลิวเทสู่านรันี้น เปโตรประกาศวสู่าเรา ทตกชนชาตอิ ไมสู่วสู่ายลิว ตสู่างชาตลิ รวย จน ทาส ไท มบีความรสด้ หรมอไมสู่มบีความ
รสด้-ตตุ้องรรับความรอด และทสุกคนทบีมื่ไดตุ้รอับความรอดกก็จะรรับความรอดในวลิธบีเดบียวกรัน: โดยทางความเชนที่อในพระราช
กอิจทมีที่เสรพ็จสอิขึ้นแลตุ้วของพระเยซทูครอิสตต์เจตุ้า ไมท่มอีทางอนที่นเลย

พระเยซสทรงประกาศวสู่า “เราเปป็นทางนททั้น เปป็นความจรอิง และเปป็นชมีวอิต ไมท่มอีผซูด้ใดมาถขงพระบอิดาไดตุ้
นอกจากมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6)

พระองคร์ทรงประกาศเชสู่นกรันวสู่า “เราเปป็นประตซู” (ยอหร์น 10:9)-และในขด้อ 1 ของบทเดบียวกรันนรันี้น
พระองคร์ตรรัสวสู่า “ผสด้ทบีมื่มลิไดด้เขด้าไปในคอกแกะทางประตซู แตสู่ปปีนเขด้าไปทางอมมื่นนรันี้นเปป็นขโมยและโจร!”

ในสสุภาษลิต 16:25 เราอสู่านคนาเตมอนนบีนี้: “มบีทางหนขที่งซศึมื่งคนเราดทูเหมนอนถสก แตสู่มอันสอิขึ้นสตดลงทบีมื่ทางของความ
มรณา”



มนสุษยร์ธรรมดานรันี้นหลงหาย เขาอยสสู่โดยปราศจากพระเจด้าและปราศจากความหวรัง และเขาตด้องการพระ
ผสด้ชสู่วยใหด้รอดองคร์หนศึมื่ง ขสู่าวประเสรลิฐประกาศวสู่า “ทนุกคนไดตุ้ททาบาป และเสมมื่อมจากสงสู่าราศบีของพระเจด้า” (รม. 
3:23) ดรังนรันี้นทนุกคนจขงเปป็นคนบาป ทสุกคนจศึงหลงหาย และตด้องรรับความรอด แตสู่ทสุกคนทบีมื่อยากรรับความรอดกก็
สามารถรรับความรอดไดด้ในพระนามของพระเยซส-และคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่รอับความรอดกก็จะรรับความรอดโดยทาง
พระองคร์ หรนอไมง่รอับความรอดเลย

การเปป็นสมาชลิกครลิสตจรักร การรรับบรัพตลิศมาในนนี้นา ศบีลยมนยรัน การอสุทลิศถวาย พลิธบีการตสู่างๆ และพลิธบีกรรม
ตสู่างๆไมสู่มบีสสู่วนเลยในการทนาใหด้การไถสู่สนาเรก็จ ความรอดมาโดยทางเมลพ็ดพนชทมีที่ไมง่รทูตุ้เปฟปื่อยเนง่า พระวจนะของ
พระเจตุ้า-และพระเยซซูคนอพระวาทะทมีที่รอับสภาพมนตษยต์ พระองคร์ไดด้เสดก็จจากพระทรวงของพระบลิดาและเสดก็จ
มายรังแผสู่นดลินโลกเพมมื่อประกาศพระเจด้าแกสู่มนสุษยร์ เพมมื่อสนาแดงความรรักของพระเจด้าและความไพบสลยร์แหสู่งพระคสุณ
ของพระเจด้า คนาเชลิญชวนของพระองคต์คมอ:

“บรรดาผทูตุ้ททางานเหนพ็ดเหนนที่อยและแบกภาระหนอักจงมาหาเรา และเราจะใหด้ทท่านทททั้งหลายหายเหนชชื่อย
เปป็นสนุข จงเอาแอกของเราแบกไวด้ แลด้วเรบียนจากเรา เพราะวสู่าเรามบีใจอสู่อนสสุภาพและถสู่อมลง และทง่านทอัขึ้งหลาย
จะพบทมีที่สงบสตขแกง่จริตใจของตน ดด้วยวสู่าแอกของเรากก็แบกงสู่าย และภาระของเรากก็เบา” (มธ. 11:28-30)

พระวจนะของพระเจด้าไมสู่เหลมอทบีมื่วสู่างสนาหรรับความสงสรัยหรมอความสรับสนวสู่าความรอดจะไดด้มาจากทบีมื่ไหน
และโดยวลิธบีใด ยอหร์นผสด้เปป็นทบีมื่รรักใหด้พยานหลรักฐานทบีมื่ชรัดเจนและสรันี้นกระชรับแกสู่เรา:

“และพยานหลรักฐานนรันี้นกก็คมอวสู่า พระเจตุ้าไดตุ้ทรงโปรดประทานชมีวอิตนอิรอันดรต์แกง่เราทอัขึ้งหลาย และชมีวอิตนมีขึ้มมี
อยทูง่ในพระบนุตรของพระองคต ผทูตุ้ทมีที่มมีพระบตตรกพ็มอีชมีวอิต ผทูตุ้ทมีที่ไมท่มอีพระบตตรของพระเจตุ้ากพ็ไมท่มอีชอีวริต” (1 ยอหร์น 
5:11,12)

เราพบสสู่วนหนศึมื่งทบีมื่แสนมหรัศจรรยร์แหสู่งพระวจนะของพระเจด้าในขด้อ 8 ถศึง 12 ของบททบีมื่สบีมื่ของหนรังสมอ
กลิจการ! มรันเปป็นไปไมสู่ไดด้ทบีมื่เราจะรสด้วสู่าคนาแกด้ตสู่างของเปโตรถสกยง่อขนาดไหน-ไมสู่ตด้องสงสรัยเลยวสู่าเขากลสู่าวถด้อยคนา
ตสู่างๆทบีมื่ไมสู่ถสกบรันทศึกไวด้ในทบีมื่นบีนี้ แตสู่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงดลใจลสกาใหด้บรันทศึกสลิมื่งทบีมื่พระเจด้าทรงอยากใหด้เราทราบ 
และสสู่วนนบีนี้ของบรันทศึกกก็คมออรัญมณบี คมอไขสู่มสุกเมก็ดหนศึมื่งอยสู่างแทด้จรลิง มรันบอกเลสู่าถศึงความเคารพทบีมื่สสุภาพบสุรสุษ
ครลิสเตบียนคนหนศึมื่งมบีตสู่อคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่มบีสลิทธลิอนานาจ ถศึงแมด้วสู่าเปโตรนนาขด้อกลสู่าวหาทบีมื่รด้ายแรงนบีนี้มาปรรักปรนาเหลสู่า
บรรพบสุรสุษในอลิสราเอลกก็ตาม

เขาปฝ่าวประกาศขด้อเทก็จจรลิงตสู่างๆทบีมื่เปป็นคนาพยากรณร์อยง่างไมง่กลอัวเกรงเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาของพระเมส
สลิยาหร์ และพสดดด้วยความเชมมื่อมรัมื่นและความกลด้าหาญอรันจรับใจเหลมอเกลินจนเหลสู่าสมาชลิกสภาถศึงกรับทศึมื่ง (ดรังทบีมื่เราจะ
เหก็นในขด้อพระคนาเหลสู่านรันี้นทบีมื่ตามมา)

คนาวลิงวอนของเขานรันี้นชรัดเจน ไมสู่ออมชอม และมบีขด้อพระครัมภบีรร์สนรับสนสุน ในขด้อ 11 ซศึมื่งมบีการอด้างอลิงถศึง 
“ศลิลาซศึมื่งชสู่างกสู่อไดด้ปฏลิเสธเสบีย” เขายกขด้อความจากมรัทธลิว 21:42, มาระโก 12:10 และลสกา 20:17-ซศึมื่งทรันี้งหมดนบีนี้
อด้างอลิงยด้อนกลรับไปยรังเพลงสดสุดบี 118:22 ขด้อพระคนาตอนหนศึมื่งซศึมื่งสมาชลิกทสุกคนของกลสุสู่มนรันี้นนสู่าจะคสุด้นเคยดบี (ดส อลิส
ยาหร์ 28:16, ดาเนบียล 2:34 และอพยพ 17:6 เชสู่นกรัน)



“ศอิลา” ทบีมื่เปโตรพสดถศึงคมอ สรัญลรักษณร์อยสู่างหนศึมื่งในภาคพรันธสรัญญาเดลิมทบีมื่ชบีนี้ไปยรังพระเยซสครลิสตร์เจด้า ซขที่งคน
ทอัขึ้งหลายปฏอิเสธ-“มบีคสู่าประเสรลิฐ” แกสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เชนที่อ “หลินสะดสุดและศลิลาทบีมื่ทนาใหด้ขรัดเคมองใจ” แกสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่
ไมง่เชมมื่อ (1 ปต. 2:7,8)

“ศลิลานบีนี้ซศึมื่งมนสุษยร์ไดด้ปฏลิเสธเสบีย” ถสกลลิขลิตใหด้เปป็นศลิลามสุมเอกแลด้ว-ใชสู่แลด้วครรับ รากฐานนอัขึ้น-ของพระวลิหาร
ทบีมื่ในนรันี้นทสุกประชาชาตลิกลายเปป็นหนศึมื่งเดบียวกรันในพระเยซสครลิสตร์ และ “ผสด้ใดจะวางรากอนที่นอบีกไมสู่ไดด้แลด้ว นอกจากทบีมื่
วางไวด้แลด้วคนอพระเยซซูครริสตต” (1 คร. 3:11)

เรมมื่องนบีนี้ถสกอธลิบายเพลิมื่มเตลิมในเอเฟซรัส 2:19-22 ทบีมื่เปาโลบอกเราวสู่าผสด้เชมมื่อทรันี้งหลาย “ไมสู่ใชสู่คนตสู่างดด้าวตสู่าง
แดนอบีกตสู่อไป แตสู่วสู่าเปป็นพลเมมองเดบียวกรันกรับวลิสสุทธลิชนและเปป็นครอบครรัวของพระเจด้า ทสู่านไดด้ถสกประดลิษฐานขศึนี้น
บนรากแหสู่งพวกอรัครทสตและพวกศาสดาพยากรณร์ พระเยซซูครริสตตเองทรงเปป็นศริลามนุมเอก ในพระองคต์นอัขึ้น ทตก
สง่วนของโครงรง่างตง่อกอันสนอิท และเจรอิญขขขึ้นเปป็นวอิหารออันบรอิสตทธอิธิ์ในองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า และในพระองคต์นอัขึ้น ทง่านกพ็
กทาลอังจะถซูกกท่อขขทั้นใหด้เปป็นทอีชื่สถริตของพระเจด้าในฝฝ่ายพระวอิญญาณดตุ้วย”

ภายใตด้การดลใจ ลสกาไดด้บรันทศึกเกตุ้าสอิบคทาพอดบีในภาษากรบีก แตสู่ในถด้อยคนาเหลสู่านรันี้นเราพบวสู่ามบีบรันทศึกไวด้
เกบีมื่ยวกรับประเดก็น ฤทธลิธิ์เดช และจสุดประสงคร์แหสู่งคนาแกด้ตสู่างอรันดสุดรันและกลด้าหาญของเปโตร!

ขด้อ 13: “เมนที่อเขาเหพ็นความกลตุ้าหาญของเปโตรกอับยอหต์น และรทูตุ้วง่าทง่านทอัขึ้งสองขาดการศขกษาและเปป็น
คนมมีความรทูตุ้นตุ้อยกพ็ประหลาดใจ แลตุ้วสทานขกวง่าคนทอัขึ้งสองเคยอยทูง่กอับพระเยซทู”

เหลสู่าผสด้ปกครองทางศาสนาตสู่างทศึมื่งเหนมอคนาบรรยาย-ไมสู่ใชสู่เพราะคนาเทศนาทบีมื่ชาวประมงทบีมื่ตมื่นาตด้อยเหลสู่านบีนี้
ไดด้กลสู่าวแกสู่พวกเขา แตสู่เพราะความกลตุ้าของพวกเขาในการกลสู่าวถศึง “พระเยซสครลิสตร์ชาวนาซาเรก็ธ” พวกเขาไดด้
ทนาใจของตนใหด้แขก็งกระดด้างเสบียจนขง่าวสารแหสู่งถด้อยคนาของเปโตรไปไมสู่ถศึงพวกเขา แตสู่พวกเขาเกลบียดชรังพระนาม
ของพระเยซส และพวกอรัครทสตไดด้ยมนอยสู่างใจกลด้าตสู่อหนด้าพวกเขาและประกาศวสู่าพระนามนรันี้นอยสสู่เหนมอทสุกนาม 
นามเดมียวทบีมื่ทนาใหด้มนสุษยร์ทรันี้งหลายรอดไดด้! นบีมื่คมอสภาอรันยลิมื่งใหญสู่ของเหลสู่าผสด้นนาทางศาสนาทบีมื่ชนชาตลิอลิสราเอลใหด้
ความนรับถมอมากเหลมอเกลิน ถศึงกระนรันี้น คนเหลสู่านบีนี้ทบีมื่ “ขาดการศขกษาและเปป็นคนมมีความรทูตุ้นตุ้อย” กก็กลสู่าวหาพวก
เขาวสู่าไดด้ตรศึงกางเขนพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา-พระเยซสครลิสตร์ชาวนาซาเรก็ธ

คนากรบีกในทบีมื่นบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “ขาดการศขกษา” มบีความหมายตรงตรัววสู่า ไมง่รทูตุ้หนอังสนอ-หรมอไมสู่เชบีมื่ยวชาญในการ
เรบียนรสด้ของสนานรักตสู่างๆของพวกยลิว คนพวกนบีนี้ทบีมื่มบีกนาลรังมากและมบีการศศึกษาสงสรัยวสู่าคนทบีมื่ขาดการศขกษาอยสู่างเป
โตรและยอหร์นสามารถกลสู่าวถด้อยคนาแสนวลิเศษเชสู่นนรันี้นและยกขด้อพระครัมภบีรร์มากมายเหลมอเกลินจากภาคพรันธ
สรัญญาเดลิมไดด้อยสู่างไร

ในสสุภาษลิต 28:1 เราอสู่านวสู่า “คนชรัมื่วรด้ายกก็หนบีเมมมื่อไมสู่มบีใครไลสู่ตาม แตง่คนชอบธรรมกพ็กลตุ้าหาญอยง่าง
สอิงโต” เหลสู่านรักเทศนร์ของพระเจด้าไมสู่ควรเปป็นคนมตทะลต แตสู่เชสู่นเดบียวกรับพวกอรัครทสตในสมรัยโบราณ เราควรกลตุ้า
หาญในการประกาศขสู่าวประเสรลิฐ หนรังสมอกลิจการใหด้บรันทศึกเกบีมื่ยวกรับผสด้คนจนานวนหนศึมื่งของพระเจด้าทบีมื่เปป็นพยาน
เพมมื่อพระครลิสตร์อยสู่างกลด้าหาญในการเผชลิญหนด้ากรับการขสู่มเหงทบีมื่รสุนแรง-แมด้กระทรัมื่งในการเผชลิญหนด้ากรับความตาย 
บททบีมื่ 5 ขด้อ 40-42 บอกเลสู่าเกบีมื่ยวกรับวสู่าพวกอรัครทสตถสกทตบตมีและถสกสรัมื่งไมสู่ใหด้กลสู่าวในพระนามของพระเยซส ถศึง
กระนรันี้นพวกเขากก็พสดทตกวอันในพระวลิหารและในบด้านเรมอนทสุกหลรัง “โดยสรัมื่งสอนและประกาศพระเยซสครลิสตร์”



กลิจการ 6:8 พรรณนาถศึงสเทเฟนวสู่าเปป็นคนหนศึมื่งทบีมื่ “ประกอบดด้วยความเชมมื่อและฤทธลิธิ์เดช จศึงกระทนาการ
มหรัศจรรยร์และการอรัศจรรยร์ใหญสู่ทสู่ามกลางประชาชน” เขากลสู่าวหาพวกยลิวเหลสู่านรันี้นดด้วยใจกลด้าวสู่าไดด้ฆสู่าพวก
ศาสดาพยากรณร์ และไดด้ทรยศและฆง่า “องคร์ผสด้ชอบธรรมนรันี้น” พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา แมด้ในยามทบีมื่พวกเขา
เอาหลินขวด้างเขาจนตาย เขากก็เปป็นพยานรรับรองวสู่า “ขด้าพเจด้าเหก็นทด้องฟฟ้าแหวกเปป็นชสู่อง และบตตรมนตษยต์ยมนอยสสู่
เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้า!” (อสู่าน กลิจการ 7:51-60)

แนสู่นอนวสู่าออัครททูตเปาโล “กลด้าหาญอยสู่างสลิงโต” ตลอดทรันี้งหนรังสมอกลิจการ เราพบคนาพยานแหสู่งการ
ประกาศขสู่าวประเสรลิฐโดยไมสู่เกรงกลรัวของเขา:

“ทสู่านไมสู่ไดด้รบีรอทสู่านประกาศตามธรรมศาลา กลง่าวเรนที่องพระครอิสตต์...ทสู่านจศึงประกาศออกพระนามพระ
เยซสโดยใจกลตุ้าหาญในเมมองดามรัสกรัส... ประกาศออกพระนามของพระเยซสเจด้าดตุ้วยใจกลตุ้าหาญ” (กลิจการ 9:20, 
27, 29)

ในบททบีมื่ 13 ขด้อ 46 “แลด้วเปาโลกรับบารนาบรัสมมีใจกลตุ้า...” ในบททบีมื่ 14 ขด้อ 3 พวกเขา “มมีใจกลตุ้ากลง่าว
ในพระนามขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า” และในบททบีมื่ 19 ขด้อ 8 เปาโล “เขด้าไปกลสู่าวโตด้แยด้งในธรรมศาลาดด้วยใจกลด้า
สลินี้นสามเดมอน ชรักชวนใหด้เชมมื่อในสลิมื่งทบีมื่กลสู่าวถศึงอาณาจรักรของพระเจด้า” ตอนเขบียนถศึงครลิสเตบียนชาวเมมองเธสะโลนลิ
กาเหลสู่านรันี้น เปาโลใหด้คนาพยานนบีนี้: “แตสู่ถศึงแมด้วสู่าเราตด้องทนการยากลนาบากและไดด้รรับการอรัปยศตสู่างๆมาแลด้วทบีมื่
เมมองฟปีลลิปปปี ซศึมื่งทสู่านกก็ทราบอยสสู่ เรากพ็ยอังมมีใจกลตุ้าในพระเจตุ้าของเราทบีมื่ไดด้ประกาศขสู่าวประเสรลิฐของพระเจด้าแกสู่ทสู่าน
ทรันี้งหลาย โดยเผชลิญกรับอสุปสรรคมากมาย” (1 ธส. 2:2) 

เปาโลอธอิษฐานขอความกลด้าหาญอรันบรลิสสุทธลิธิ์เพมมื่อทบีมื่จะประกาศขสู่าวประเสรลิฐ (อฟ. 6:19,20) และตาม
ขด้อ 29 ของบทนบีนี้ของเราในหนรังสมอกลิจการ เหลสู่าผสด้รรับใชด้ของพระเจด้าวอันนมีขึ้ควรอธลิษฐานขอความกลด้าทบีมื่จะกลสู่าว
พระวจนะ ในขด้อ 31 ของบทนบีนี้เราอสู่านวสู่าหลอังจากทมีที่พวกออัครททูตอธอิษฐานแลตุ้ว พวกเขากก็กลสู่าวพระวจนะของ
พระเจด้าดด้วยใจกลด้า และในฮบีบรส 4:16 ผทูตุ้เชนที่อทตกคนไดด้รรับเชลิญใหด้ “มมีใจกลตุ้าเขตุ้ามาถขงพระทมีที่นอัที่งแหง่งพระคตณ เพมมื่อ
เราจะไดด้รรับพระเมตตา และจะไดด้พบพระคสุณทบีมื่จะชสู่วยเราในขณะทบีมื่ตด้องการ”

จากนรันี้นในฮบีบรส 10:19,20 เราอสู่านวสู่า “เหตสุฉะนรันี้นพบีมื่นด้องทรันี้งหลาย เมมมื่อเรามมีใจกลตุ้าทมีที่จะเขตุ้าไปในทมีที่
บรอิสตทธอิธิ์ทมีที่สตดโดยพระโลหอิตของพระเยซทู ตามทางใหมสู่และเปป็นทางทบีมื่มบีชบีวลิต ซศึมื่งพระองคร์ไดด้ทรงเปปิดออกสนาหรรับเรา
ทรันี้งหลาย...”

วรันนบีนี้ ซศึมื่งอาจไมสู่เคยมบีมากสู่อนเลยในประวรัตลิศาสตรร์ของครลิสตจรักร ผสด้คนของพระเจด้าตด้องการความกลด้าทบีมื่
จะยมนเผชลิญหนด้ากรับการละทลินี้งความจรลิงทบีมื่เพลิมื่มขศึนี้นและประกาศวสู่า “องคตพระผซูด้เปป็นเจด้าตรทสดทงนอีทั้วท่า!”

“แลตุ้วสทานขกวง่าคนทอัขึ้งสองเคยอยทูง่กอับพระเยซทู” นบีมื่ไมสู่จนาเปป็นตด้องหมายความวสู่าสภานรันี้นจนาไดด้วสู่าเปโตรกรับ
ยอหร์นเปป็นสาวกของพระเยซสเพราะความประพฤตลิทบีมื่ไมสู่ปกตลิธรรมดาของพวกเขาหรมอความอยสสู่ฝฝ่ายวลิญญาณของ
พวกเขา แตสู่เพราะวสู่าคนเหลสู่านรันี้นเคยเหพ็นพวกเขาอยสสู่กรับพระองคร์ คนเหลสู่านรันี้นจนาไดด้วสู่าพวกเขาอยสสู่กรับพระองคร์ใน
ระหวสู่างสรัปดาหร์สสุดทด้ายนรันี้นแหสู่งการรรับใชด้ของพระองคร์ กสู่อนพระองคร์ทรงถสกตรศึงกางเขน

ขด้อ 14: “เมนที่อเขาเหพ็นคนนอัขึ้นทมีที่หายโรคยนนอยทูง่กอับเปโตรและยอหต์น เขากพ็ไมง่มมีขตุ้อคอัดคตุ้านทมีที่จะพทูดขขขึ้นไดตุ้”



ในบททบีมื่ 3 ขด้อ 2 เราหมายเหตสุวสู่าชายผสด้นบีนี้ถสกแบกทตกวอันไปยรังประตสพระวลิหาร “เพมมื่อใหด้ขอทานจากคนทบีมื่
จะเขด้าไปในพระวลิหาร” เราทราบจากขด้อ 22 ของบททบีมื่สบีมื่นบีนี้วสู่าชายผสด้นบีนี้มบีอายสุกวสู่าสมีที่สอิบปฟีแลด้ว และในระหวสู่างเวลา
นรันี้นใครบางคน-เพมมื่อนหรมอญาตลิบางคน-อาจเคยแบกเขาทตกวอันไปยรังสถานทบีมื่ประจนาของเขารลิมประตสพระวลิหาร สลิมื่ง
ทบีมื่แนสู่นอนกก็คมอวสู่า คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่นรัมื่งอยสสู่ในสภานบีนี้เคยเหก็นเขาทบีมื่นรัมื่นปปีแลด้วปปีเลสู่า ทสุกวรัน และไมสู่มบีคนาถามเลยเกบีมื่ยวกรับ
ความเปป็นงสู่อยของเขา ทสุกคนรสด้จรักเขา ทสุกคนรสด้วสู่าเขาไมสู่เคยเดลินมากสู่อนเลย  บรัดนบีนี้ชายคนเดบียวกรันนรันี้นยนนอยทูง่ตสู่อ
หนด้าพวกเขา-และไมง่กมีที่นาทมีกสู่อนหนด้านรันี้นเขาไดด้กระโดด เดอิน และสรรเสรอิญพระเจตุ้าทมีที่ทรงรอักษาเขาใหตุ้หาย! 
แนสู่นอนวสู่าเปป็นไปไมสู่ไดด้เลยสนาหรรับสภานรันี้นทบีมื่จะปฏลิเสธการอรัศจรรยร์อรันทรงฤทธลิธิ์นรันี้นทบีมื่ไดด้ถสกกระทนาแลด้ว พวกเขา 
“ไมง่มมีขตุ้อคอัดคตุ้านทมีที่จะพทูดขขขึ้นไดตุ้” เพมมื่อหรักลด้างการอรัศจรรยร์นรันี้นเพราะวสู่าหลอักฐานทมีที่มมีชมีวอิตยมนอยสสู่ตรงหนด้าพวกเขา

ขด้อ 15: “แตง่เมนที่อเขาสอัที่งใหตุ้เปโตรและยอหต์นออกไปจากทมีที่ประชตมสภาแลตุ้ว เขาจขงปรขกษากอัน”
ดสเหมมอนวสู่าเหลสู่าสมาชลิกของสภานรันี้น (หรมอสภาซานเฮดรลิน) คงจะขอใหด้พวกอรัครทสตบอกพวกเขา

มากกวง่านมีขึ้เกบีมื่ยวกรับพระเยซสทบีมื่อรัศจรรยร์ผสด้นบีนี้และฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ในการรรักษาทรันี้งรสู่างกายและจลิตวลิญญาณใหด้
หาย แตสู่พวกเขากก็ไมสู่ไดด้ขอ แทนทบีมื่จะทนาแบบนรันี้น พวกเขากลรับขอใหด้เปโตรกรับยอหร์นออกไปจากหด้องประชสุมสภา
นรันี้นขณะทบีมื่เหลสู่าผสด้ปกครองหารมอทสู่ามกลางพวกเขาเองวสู่าจะทนาอะไรไดด้เกบีมื่ยวกรับสถานการณร์นบีนี้ พวกเขาไมสู่ไดด้กลรับ
ใจจากสสู่วนของตนในการสสู่งพระเยซสไปยรังกางเขนนรันี้น พวกเขาไมสู่เตก็มใจทบีมื่จะยอมรรับความจรลิงทบีมื่ไดด้ถสกนนาเสนอ
อยสู่างมบีพลรังขนาดนรันี้นแกสู่พวกเขาแลด้ว พวกเขาเลมอกทบีมื่จะอยสสู่ตสู่อในความมมดฝฝ่ายวลิญญาณ โดยแกลด้งโงสู่ในเรมมื่องความ
จรลิงเกบีมื่ยวกรับพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา

เปโตรและยอหร์นไมสู่ไดด้รรับอนสุญาตใหด้ไปเปป็นออิสระ แตสู่พวกเขาออกไปจากหด้องประชสุมสภานรันี้นพรด้อมกรับ
ชายคนนรันี้นทบีมื่ถสกรรักษาใหด้หายแลด้ว-ไมสู่ตด้องสงสรัยเลยวสู่ามบียามคอยเฝฟ้า ขณะเดบียวกรัน พวกผสด้ปกครองเหลสู่านรันี้นกก็
ประชสุมกรันในหด้องทบีมื่ปปิดมลิดชลิด-และในทบีมื่นบีนี้เรามบีขตุ้อพอิสทูจนต์อมีกประการหนขที่งเกบีมื่ยวกรับการดลใจดด้านถด้อยคนาของพระ
ครัมภบีรร์: ไมสู่มบีใครรายงานแกสู่ลสกาวสู่าเรมมื่องลรับๆใดบด้างเกลิดขศึนี้นหลรังประตสทบีมื่ปปิดสนลิทนรันี้นของหด้องประชสุมสภาขณะทบีมื่
พวกสาวกรออยสสู่ขด้างนอก แตสู่มบีผสด้หนศึมื่งทบีมื่ทรงเหก็นและทรงไดด้ยลิน-และพระองคต์ พระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ทรงเปปิดเผยสลิมื่ง
เหลสู่านรันี้นแกสู่ลสกาแพทยร์ทบีมื่รรัก ผสด้ซศึมื่งเขบียนบรันทศึกเกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่เกลิดขศึนี้นในการประชสุมแบบปปิดนรันี้น

ขด้อ 16: “วง่า “เราจะททาอยง่างไรกอับคนทอัขึ้งสองนมีขึ้ เพราะการทมีที่เขาไดตุ้กระททาการออัศจรรยต์ออันเดง่น กพ็ไดตุ้
ปรากฏแกง่คนทอัขึ้งปวงทมีที่อยทูง่ในกรตงเยรทูซาเลพ็มแลตุ้ว และเราปฏอิเสธไมง่ไดตุ้”

สภาซานเฮดรลินคมอคณะศาสนาทบีมื่ทรงอนานาจมากทบีมื่สสุดในสมรัยนรันี้น แตสู่เหลสู่าสมาชลิกของสภานรันี้นบรัดนบีนี้
เผชลิญหนด้ากรับสถานการณร์หนศึมื่งซศึมื่งพวกเขามองไมสู่เหก็นทางออก พวกเขายอมรรับแกสู่กรันและกรันวสู่า “การออัศจรรยต์
ออันเดง่น” ไดด้ถสกกระทนาอยสู่างแทด้จรลิงและไมสู่มบีทางเลยทบีมื่พวกเขาจะปฏลิเสธหรมอหรักลด้างไดด้ เพราะวสู่ามรัน “ไดตุ้ปรากฏ
แกง่คนทอัขึ้งปวงทมีที่อยทูง่ในกรตงเยรทูซาเลพ็มแลตุ้ว” กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง คนทอัขึ้งเมนองนอัขึ้นทราบเกบีมื่ยวกรับเรมมื่องนบีนี้แลด้ว ทราบวสู่ามรัน
เปป็นความจรลิง และคงจะเปลสู่าประโยชนร์สนาหรรับสภาซานเฮดรลินทบีมื่จะพยายามชรักจสงฝสงชนเหลสู่านรันี้นวสู่าการอรัศจรรยร์
นรันี้นไมสู่ไดด้เกลิดขศึนี้นจรลิงๆ ดรังนรันี้นพวกเขาจศึงตด้องแสวงหาทางออกอนที่น

ขด้อ 17: “แตง่ใหตุ้เราขทูง่เขาอยง่างแขพ็งแรงหตุ้ามไมง่ใหตุ้พทูดอตุ้างชนที่อนอัขึ้นกอับผทูตุ้หนขที่งผทูตุ้ใดเลย เพนที่อเรนที่องนมีขึ้จะไมง่ไดตุ้เลนที่อง
ลนอแพรง่หลายไปในหมทูง่คนทอัขึ้งปวง”



เรมมื่องนบีนี้ตด้องถสกเกก็บไวด้ใหด้เงบียบ มรันตด้องไมสู่ถสกพสดถศึงและลมอไปทสู่ามกลางประชาชนไกลไปกวสู่ากรสุง
เยรสซาเลก็ม ในตนาบลและชสุมชนตสู่างๆทบีมื่อยสสู่ใกลด้เคบียง

สภานรันี้นทราบดบีเกบีมื่ยวกรับอลิทธลิพลของเรมมื่องนบีนี้ทบีมื่มบีตสู่อประชาชนทรัมื่วไป และแนสู่นอนวสู่าหากสภาทบีมื่ทรงอนานาจ
นรันี้นสรัมื่งอรัครทสตทบีมื่ตมื่นาตด้อยและรสด้นด้อยสองคนนบีนี้ไมสู่ใหด้เทศนาและกระทนาการอรัศจรรยร์ของพวกเขา พวกเขากก็คงไมสู่กลด้า
ฝฝ่าฝฟนคนาสรัมื่ง! ดรังนรันี้นคนเหลสู่านบีนี้จศึงตรัดสลินใจวสู่า “ใหตุ้เราขทูง่เขาอยง่างแขพ็งแรงหตุ้ามไมง่ใหตุ้พทูดอตุ้างชนที่อนอัขึ้นกอับผทูตุ้หนขที่งผทูตุ้ใดเลย”

พวกผสด้นนาทางศาสนาเหลสู่านบีนี้ไดด้ถามเปโตรและยอหร์นวสู่าพวกเขาไดด้กระทนาการอรัศจรรยร์ใหญสู่นบีนี้โดยฤทธลิธิ์
เดชใดและในนามใด และพวกอรัครทสตไดด้บอกพวกเขาวสู่าชายงสู่อยคนนบีนี้ไดด้รรับการรรักษาใหด้หายเปป็นปกตลิใน
พระนามของพระเยซสและผสู่านทางฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ แตสู่บรัดนบีนี้ เมมมื่อประชสุมกรันในทบีมื่ลรับหลรังประตสทบีมื่ปปิดอยสสู่ ไมสู่มบี
สมาชลิกสรักคนของสภานรันี้นบอกเปป็นนรัยวสู่าบางทบีเปโตรกรับยอหร์นอาจกนาลรังเทศนาความจรลิงอยสสู่ บางทบีพวกยลิวเหลสู่า
นรันี้นอาจตรศึงพระเมสสลิยาหร์ของตนทบีมื่กางเขนจรลิงๆกก็ไดด้ ครรันี้งเดบียวทบีมื่พวกเขากลง่าวถขงพระเยซสกก็คมอตอนทบีมื่พวกเขาสรัมื่ง
สาวกเหลสู่านรันี้นไมสู่ใหด้กลสู่าวในพระนามของพระองคร์!

ขด้อ 18: “เขาจขงเรมียกเปโตรและยอหต์นมา แลตุ้วหตุ้ามปรามเดพ็ดขาดไมง่ใหตุ้พทูดหรนอสอนออกพระนามของ
พระเยซทูอมีกเลย”

นบีมื่คมองานของพญามาร ในขด้อ 12 เปโตรประกาศวสู่า “ในผสด้อมมื่นความรอดไมสู่มบีเลย ดด้วยวสู่านามอมมื่นซศึมื่งใหด้เรา
ทรันี้งหลายรอดไดด้ ไมสู่ทรงโปรดใหด้มบีในทสู่ามกลางมนสุษยร์ทรัมื่วใตด้ฟฟ้า” บรัดนบีนี้คนเหลสู่านบีนี้สรัมื่งพวกสาวกไมสู่ใหด้เทศนาอบีกตสู่อ
ไปในนามนอัขึ้น-พระนามประเสรลิฐของพระเยซส ซาตานไมสู่สนวสู่าผสด้รรับใชด้คนหนศึมื่งเทศนานานขนาดไหน เสบียงดรัง
ขนาดไหน หรมอบสู่อยครรันี้งขนาดไหนตราบใดทมีที่เขาไมง่ประกาศพระครอิสตต์-ผสด้ถสกตรศึงกางเขน ถสกฝฝัง ทรงเปป็นขศึนี้น 
เสดก็จขศึนี้นไปและจะเสดก็จมาอบีกทบี! พญามารรสด้วสู่าขสู่าวสารใดทมีที่ปราศจากพระเยซทูในขง่าวสารนอัขึ้นจะไมสู่ทนาใหด้คนบาป
ทรันี้งหลายรรับความรอดหรมอชสู่วยจลิตวลิญญาณใหด้รอดพด้นจากนรก

ขด้อ 19 และ 20: “ฝฝ่ายเปโตรและยอหต์นตอบเขาวง่า “การทมีที่จะฟฟังทง่านมากกวง่าฟฟังพระเจตุ้าจะเปป็นการ
ถทูกตตุ้องในสายพระเนตรของพระเจตุ้าหรนอ ขอทง่านทอัขึ้งหลายพอิจารณาดทูเถอิด ซขที่งขตุ้าพเจตุ้าจะไมง่พทูดตามทมีที่เหพ็นและ
ไดตุ้ยอินนอัขึ้นกพ็ไมง่ไดตุ้”

ตรงขด้ามกรับระเบบียบปฏลิบรัตลิของสภาซานเฮดรลิน เปโตรและยอหร์นไมสู่ตด้องจรัดประชสุมเพมมื่อตรัดสลินใจวสู่าพวก
เขาควรกลสู่าวอะไร พวกเขาไมสู่ไดด้ขออนสุญาตทบีมื่จะกด้าวออกไปขด้างนอกและหารมอเรมมื่องนบีนี้ เหลสู่าผสด้รรับใชด้ทบีมื่แทด้จรลิงของ
พระเจด้า พวกเขาใหด้คนาตอบทรันทบีแกสู่สภานรันี้น และพวกเขาเหพ็นพตุ้องตรงกอันในสลิมื่งทบีมื่พวกเขากลสู่าว

“การทมีที่จะฟฟังทท่านมากกวง่าฟฟังพระเจด้าจะเปป็นการถทูกตตุ้องในสายพระเนตรของพระเจตุ้าหรนอ ขอทง่านทอัขึ้ง
หลายพอิจารณาดทูเถอิด” กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง “พวกทสู่านทบีมื่เปป็นเหลสู่าผสด้ปกครองทางศาสนาในอลิสราเอล พวกทสู่านทบีมื่อด้าง
วสู่าเปป็นลสกหลานของอรับราฮรัมและประกาศตรัววสู่าสวามลิภรักดลิธิ์ตสู่อโมเสส นสู่าจะทราบวสู่าพวกขด้าพเจด้าควรเชมมื่อฟฝัง
พระเจตุ้าหรมอมนตษยต์”

“ซขที่งพวกขตุ้าพเจตุ้าจะไมง่พซูดตามทมีที่เหพ็นและไดตุ้ยอินนอัขึ้นกพ็ไมง่ไดตุ้” เปโตรตระหนรักถศึงอนานาจของคณะผสด้
ปกครองนรันี้นทบีมื่เขาใหด้การอยสสู่ตสู่อหนด้า-แตสู่การทราบเชสู่นนรันี้นไมสู่ไดด้ทนาใหด้ความรด้อนรนหรมอความกลด้าของเขาลดนด้อย
ถอยลงเลย นบีมื่เทสู่ากรับเขากลสู่าววสู่า “พวกทสู่านตรัดสลินใจเอาเองเถลิดวสู่าเปป็นการถสกตด้องสนาหรรับพวกขด้าพเจด้าทบีมื่จะฟฝัง



พระเจตุ้าหรมอพวกขด้าพเจด้าควรฟฝังพวกทง่าน แตสู่ขณะทบีมื่พวกทสู่านกนาลรังตรัดสลินใจอยสสู่นรันี้น ขด้าพเจด้าขอบอกพวกทสู่านวสู่า
จะคาดหวรังอะไรไดด้จากพวกขด้าพเจด้า: พวกขด้าพเจด้าจะทนาสลิมื่งทบีมื่พวกขด้าพเจด้ากทาลอังททาอยทูง่ตง่อไปเพราะวสู่าพวก
ขด้าพเจด้าไดด้รรับมอบหมายภารกลิจจากพระเจด้าใหด้ประกาศสลิมื่งเหลสู่านรันี้นซศึมื่งพวกขด้าพเจด้าไดด้เหก็นและไดด้ยลิน และพวก
ขด้าพเจด้าตรันี้งใจวสู่าจะเชนที่อฟฟังพระเจตุ้าไมสู่วสู่าพวกทง่านสรัมื่งพวกขด้าพเจด้าใหด้ทนาสลิมื่งใดกก็ตาม!”

วอันนมีขึ้ผสด้รรับใชด้จนานวนมากรรับคนาสรัมื่งจากเหลสู่าผสด้นนาระดรับสสงในนลิกายของตน แตสู่ขอบคสุณพระเจด้าทบีมื่ยรังมบีบาง
คนอยสู่างเปโตรและยอหร์นทบีมื่รรับคนาสรัมื่งและขด้อปฏลิบรัตลิตสู่างๆจากพระเจด้าแตสู่เพบียงผสด้เดบียว! ผมไดด้รสด้จรักศลิษยาภลิบาลบาง
ทสู่านทบีมื่กลรัวคณะกรรมการผสด้ชสู่วยในครลิสตจรักรของตน คนอมมื่นๆกก็กลรัวทบีมื่จะเทศนาความจรลิงทรันี้งหมดเกรงวสู่าพวกเขา
จะทนาใหด้สมาชลิกทบีมื่มบีอลิทธลิพลบางคนของทบีมื่ประชสุมนรันี้นไมสู่พอใจ แตสู่ผมไดด้รสด้จรักคนอมมื่นๆทบีมื่หมายพศึมื่งพระเจด้าสนาหรรับ
ขง่าวสารของพระองคต-และเมมมื่อขสู่าวสารนรันี้นถสกประทานใหด้ ผสด้รรับใชด้เหลสู่านรันี้นกก็เทศนาตามทบีมื่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
ทรงนทาพาพวกเขาใหด้เทศนา ไมสู่วสู่าพวกผสด้ชสู่วย เหลสู่าสมาชลิกของทบีมื่ประชสุมนรันี้น หรมอคณะผสด้ปกครองของนลิกายนรันี้นมบี
ความเหก็นอยสู่างไรกก็ตาม

ความกลด้าหาญของเปโตรและยอหร์นเปป็นแบบนรันี้น พวกเขากนาลรังพสดอยสสู่ตสู่อหนด้าคนกลสุสู่มหนศึมื่งทบีมื่สามารถสรัมื่ง
จนาคสุกพวกเขาไดด้-หรมอสามารถสรัมื่งประหารชบีวลิตพวกเขาไดด้ ความกลด้าหาญของพวกเขาเปป็นผลผลลิตของพระ
วลิญญาณผสด้ทรงสถลิตอยสสู่ภายใน พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์องคร์เดบียวกรันทบีมื่ประทรับอยสสู่ภายในลสกของพระเจด้าทสุกคนทบีมื่
บรังเกลิดใหมสู่แลด้ว-ใชสู่แลด้วครรับ ในยสุคแหสู่งพระคสุณนบีนี้-วอันนมีขึ้

ขด้อ 21: “เมนที่อเขาขทูง่สทาทอับทง่านทอัขึ้งสองนอัขึ้นอมีกแลตุ้วกพ็ปลง่อยไป ไมง่เหพ็นมมีเหตตทมีที่จะททาโทษทง่านอยง่างไรไดตุ้
เพราะกลอัวคนเหลง่านอัขึ้น เหตตวง่าคนทอัขึ้งหลายไดตุ้สรรเสรอิญพระเจตุ้าเนนที่องดตุ้วยเหตตการณต์ทมีที่เกอิดขขขึ้นนอัขึ้น”

สลิมื่งเดบียวทบีมื่สภานรันี้นทนาไดด้กก็คมอ การขสสู่พวกอรัครทสตซนี้นาสอง ผมคลิดวสู่าพวกเขาคงเสบียใจทบีมื่พวกเขาไมสู่สามารถ
ลงโทษพวกอรัครทสตไดด้-แนสู่นอนวสู่าพวกเขาอยากลงโทษ แตสู่พวกเขาไมสู่อาจเสบีมื่ยงทบีมื่จะทนาใหด้ประชาชนเหลสู่านรันี้นไมสู่
พอใจไดด้ ฝสงชนเหลสู่านรันี้นทราบวสู่าเกลิดอะไรขศึนี้นแลด้ว และพวกเขากนาลรังชมมื่นชมยลินดบีและสรรเสรลิญพระเจด้าเพราะการ
ถสกรรักษาใหด้หายของชายงสู่อยคนนรันี้น เพมมื่อนบด้านของพวกเขาทบีมื่เปป็นงสู่อยมาเกมอบตลอดชบีวลิตของเขา

นบีมื่คมอตรัวอยสู่างหนศึมื่งทบีมื่เกลิดขศึนี้นซนี้นาๆมาตรันี้งแตสู่วรันนรันี้นเปป็นตด้นมา สภานรันี้นไมสู่รสด้วสู่าการขง่มเหงมบีแนวโนด้มทบีมื่จะทนาใหด้
ความเชมมื่อนรันี้นขยายออกและหนรักแนสู่นมรัมื่นคง ทรันี้งๆทบีมื่มรันตรันี้งใจทบีมื่จะทนาลายความเชมมื่อนรันี้น! พวกสาวกมบีจนานวนนด้อย
คน พวกเขามบีอลิทธลิพลนตุ้อยมากและความมอัที่งคอัที่งนด้อยยลิมื่งกวสู่า แนสู่นอนวสู่าหากพวกเขาถสกจรับกสุม ถสกขสู่มขสสู่ หรมอถสก
ทสุบตบี พวกเขากก็คงจะตกอยสสู่ใตด้อนานาจของคณะเผดก็จการทางศาสนาแหสู่งสมรัยนรันี้น และ “ทางพระเยซทู” ซศึมื่งเปป็น
ทางใหมสู่นบีนี้กก็คงถสกบดขยบีนี้

แตสู่แทนทบีมื่จะยรับยรันี้งการสรัมื่งสอนของพวกอรัครทสตในนามของพระเยซส การขสู่มเหงกลรับขยายผลลอัพธต์แหสู่ง
การสรัมื่งสอนนรันี้นไปไกลกวสู่าเดลิม มรันเปป็นเชสู่นนบีนี้มาตลอดทสุกยสุคสมรัย และมรันจะเปป็นเชสู่นนบีนี้ไปตลอดชรัมื่วกาล ผสด้หนศึมื่งทบีมื่รรัก
พระเจด้าเมมมื่อหลายรด้อยปปีกสู่อนเคยประกาศวสู่า “โลหอิตของเหลง่ามรณะสอักขมีคนอเมลพ็ดพอันธตต์ของครอิสตจอักร”-และมรัน
เปป็นเชสู่นนรันี้นจรลิงๆ!

ขด้อ 22: “ดตุ้วยวง่าคนทมีที่หายโรคโดยการออัศจรรยต์นอัขึ้น มมีอายตกวง่าสมีที่สอิบปฟีแลตุ้ว”



ไมสู่ประหลาดเลยทบีมื่เหลสู่าสมาชลิกของสภาซานเฮดรลินรสด้สศึกวสุสู่นวายใจ! หากนบีมื่เปป็นเดก็กคนหนศึมื่งทบีมื่มบีอายสุไมสู่กบีมื่ปปี 
พวกเขากก็คงหาเหตสุผลมาอธลิบายไดด้ แตสู่นบีมื่คมอชายคนหนศึมื่งทบีมื่มบีอายสุกวสู่าสบีมื่สลิบปปีแลด้ว-และในบททบีมื่ 3 ขด้อ 2 เราไดด้เรบียน
รสด้วสู่าเขาเปป็นงสู่อยมา “ตอัขึ้งแตง่ครรภต์มารดา” เขาไมสู่เคยเดลินเลยสรักกด้าว ดรังนรันี้นจศึงไมสู่มบีทางเลยทบีมื่จะหรักลด้างความนสู่า
เชมมื่อถมอของการอรัศจรรยร์ทบีมื่ไดด้ถสกกระทนาแลด้ว สภาซานเฮดรลินรสด้วสู่าถด้าอรัครทสตเหลสู่านบีนี้ไมสู่ถสกยรับยรันี้ง หลรักคนาสอนใหมสู่กก็
คงแพรสู่กระจายไปทรัมื่วประเทศและตนาแหนสู่งของเหลสู่าผสด้ปกครองชาวยลิวกก็คงตกอยสสู่ในอรันตราย พวกเขาเปป็นคนขบีนี้
ขลาด พวกเขากลรัวประชาชนธรรมดา ดรังนรันี้นพวกเขาจศึงทนาสลิมื่งเดบียวทบีมื่พวกเขาคลิดออกซศึมื่งอาจชสู่วยแกด้ปฝัญหาของ
พวกเขาไดด้โดยไมสู่ทนาใหด้ฝสงชนเกลิดความวสุสู่นวาย: พวกเขาขทูง่เปโตรกอับยอหต์นและสง่งทอัขึ้งสองทง่านไปเสมีย 

ซาตานแสวงหาทบีมื่จะททาใหตุ้ความจรอิงเงมียบเสมียง พระเยซสตรรัสแกสู่ชายเหลสู่านบีนี้วสู่า “และทสู่านทรันี้งหลายจะ
รสด้จรักความจรลิง และความจรลิงนรันี้นจะทนาใหด้ทสู่านทรันี้งหลายเปป็นไท” (ยอหร์น 8:32) ในยอหร์น 17:17 พระองคร์
ประกาศวสู่า “พระวจนะของพระเจตุ้าคนอความจรอิง” มรันคมอความจรอิง-ความจรลิงแหสู่งพระวจนะของพระเจด้า-ทบีมื่
ทนาใหด้คนทรันี้งหลายกลายเปป็นบสุตรทรันี้งหลายของพระเจด้าโดยทางความเชมมื่อในพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเยซส
ครลิสตร์เจด้า และไมสู่มบีขด้อสงสรัยเลยวสู่าพญามารกนาลรังทนาสสุดความสามารถของมรันวรันนบีนี้ทบีมื่จะบสู่อนทนาลายพระวจนะ 
อรันเปป็นการทนาใหด้ความจรลิงเงบียบเสบียง

ผทูช้เชคืที่อทอันี้งหลายวอันนทนี้ถทูกเตกิมเตด็มดช้วยพระวกิญญาณ
ขด้อ 23: “เมนที่อเขาปลง่อยทง่านทอัขึ้งสองแลตุ้ว ทง่านจขงไปหาพวกของทง่าน เลง่าเรนที่องทอัขึ้งสอิขึ้นทมีที่พวกปตโรหอิตใหญง่

และพวกผทูตุ้ใหญง่ไดตุ้วง่าแกง่ทง่าน”
ผมนศึกภาพออกไดด้อยสู่างงสู่ายดายถศึงความตมมื่นเตด้นทบีมื่มบีอยสสู่ทสู่ามกลางครลิสเตบียนเหลสู่านรันี้นในกรสุงเยรสซาเลก็ม

เมมมื่อพวกเขาทราบวสู่าเปโตรและยอหร์นถสกจรับกสุมและถสกนนาตรัวไปอยสสู่ตสู่อหนด้าสภาซานเฮดรลิน! ขสู่าวนรันี้นคงแพรสู่สะพรัด
ไปอยสู่างรวดเรก็ว และความทสุสู่มเทและความรด้อนรนของวลิสสุทธลิชนยสุคตด้นเหลสู่านบีนี้คงจะทนาใหด้พวกเขารวมตรัวกรันเพมมื่อ
อธลิษฐานเผมมื่ออรัครทสตสองทสู่านนบีนี้ เหมมอนกรับทบีมื่พวกเขาอธลิษฐานเผมมื่อเปโตรเมมมื่อเฮโรดจนาคสุกเขา (ในกลิจการ 12:5 เรา
อสู่านวสู่า “ครลิสตจรักรไดด้อธลิษฐานตสู่อพระเจด้าเพมมื่อเปโตรโดยไมง่หยตด”-และพระเจด้าทรงตอบคนาอธลิษฐานของพวกเขา
โดยการสสู่งทสตสวรรคร์องคร์หนศึมื่งมาปลดปลสู่อยเปโตรใหด้เปป็นอลิสระ อสู่านเรมมื่องราวนรันี้นในบททบีมื่ 12 ขด้อ 1 ถศึง 19)

มรันมาพรด้อมกรับความชมมื่นบานใหญสู่ยลิมื่งทบีมื่เปโตรและยอหร์นไปยรังสถานทบีมื่แหสู่งนรันี้นทบีมื่ “พวกของทง่าน” ซศึมื่งเปป็น
เพมมื่อนผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายมารวมตรัวกรันอยสสู่-และผมแนสู่ใจวสู่าพวกเขาไดตุ้รอับการตตุ้อนรอับดด้วยความชมมื่นบานใหญสู่ยลิมื่ง จากนรันี้น
พวกเขากก็รายงานใหด้ครลิสเตบียนกลสุสู่มนรันี้นทราบ “เรนที่องทอัขึ้งสอิขึ้นทมีที่พวกปตโรหอิตใหญง่และพวกผทูตุ้ใหญง่ไดตุ้วง่าแกง่ทง่าน”

ขด้อ 24: “เมนที่อเขาทอัขึ้งหลายไดตุ้ฟฟังจขงพรตุ้อมใจกอันเปลง่งเสมียงททูลพระเจตุ้าวง่า “พระองคต์เจตุ้าขตุ้า ผทูตุ้เปป็นพระเจตุ้า
ซขที่งไดตุ้ทรงสรตุ้างฟฟ้าสวรรคต์ แผง่นดอินโลก ทะเล และสรรพสอิที่งทมีที่มมีอยทูง่ในทมีที่เหลง่านอัขึ้น”

กรสุณาสรังเกตวสู่าไมสู่มบีการพสดคสุยไรด้สาระตามมาหลรังจากรายงานของอรัครทสตทรันี้งสองทสู่าน ไมสู่มบีการวางแผน
หรมออสุบายตสู่างๆเพมมื่อรรับมมอกรับสถานการณร์นบีนี้ ไมสู่มบีการแตสู่งตรันี้งคณะกรรมการตสู่างๆเพมมื่อตรัดสลินใจวสู่าจะกระทนาการใด
เปป็นลนาดรับตสู่อไป ไมสู่มบีการลงคะแนนเสบียงเพมมื่อตรัดสลินชบีนี้ขาดวสู่าพวกเขาควรใชด้พระนามของพระเยซสในงานรรับใชด้ของ
พวกเขาตสู่อไปหรมอไมสู่ ครลิสเตบียนกลสุสู่มเลก็กๆนบีนี้ไมสู่เสบียเวลาไปเปลสู่าๆ แตสู่ “เมนที่อเขาทอัขึ้งหลายไดตุ้ฟฟัง” รายงานของเป



โตรและยอหร์น พวกเขากก็ “เปลง่งเสมียงททูลพระเจตุ้า” ทรันทบี พวกเขาหรันไปพศึมื่งพระครลิสตร์ทรันทบี ผสด้ซศึมื่งพวกเขาถสกสรัมื่ง
หด้ามไมสู่ใหด้กลสู่าวในนามของพระองคร์

หากคสุณจะศศึกษา 2 พงศร์กษรัตรลิยร์ บททบีมื่ 19 คสุณกก็จะหมายเหตสุบรันทศึกเรมมื่องราวทบีมื่นสู่าสนใจเกบีมื่ยวกรับการ
ตอบสนองของเฮเซคบียาหร์ตสู่อคนาขสสู่ทบีมื่รด้ายแรงมากๆทบีมื่กลสู่าวโดยรรับชาเคหร์ (ผสด้พสดแทนเซนนาเครลิบ กษรัตรลิยร์แหสู่งอรัส
ซบีเรบีย) ทบีมื่กลสู่าวขสู่มขสสู่ประชาชนแหสู่งอลิสราเอล เมมมื่อเฮเซคบียาหร์กษรัตรลิยร์ทบีมื่ดบีไดด้รรับจดหมายของรรับชาเคหร์โดยมมอของ
เหลสู่าผสด้สสู่งสาร เขากก็อสู่านมรัน-และจากนรันี้น “ไดด้ขศึนี้นไปยรังพระนลิเวศของพระเยโฮวาหร์ และทรงคลมีที่จดหมายนอัขึ้นออก
ตง่อเบนขึ้องพระพอักตรต์พระเยโฮวาหต์” (2 พงศร์กษรัตรลิยร์ 19:14)

ผสด้เชมมื่อกลสุสู่มนรันี้นพรด้อมกรับเปโตรและยอหร์นวางปฝัญหาของพวกเขาตสู่อพระพรักตรร์องคร์พระผสด้เปป็นเจด้า-และ
พวกเขาจะทนาสลิมื่งใดทบีมื่ดบีไปกวสู่านบีนี้เลสู่า? ถศึงอยสู่างไรแลด้ว เรมมื่องราวทรันี้งหมดกก็เกบีมื่ยวขด้องกรับพระเยโฮวาหร์พระเจด้าและ
พระบสุตรทบีมื่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ พระเยซสครลิสตร์เจด้า คนเหลสู่านบีนี้เปป็นเหลสู่าผสด้รรับใชด้ทบีมื่อสุทลิศตรัวของพระเจด้า 
และการทสุสู่มเทของพวกเขาตสู่อพระองคร์กก็มบีจนถศึงขนาดทบีมื่วสู่าพวกเขาพรด้อมและเตก็มใจทบีมื่จะถวายเกบียรตลิพระองคร์
โดยการรรับใชด้ ทนทสุกขร์ หรมอตายหากจนาเปป็น พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงนทาไปสสสู่การอธลิษฐาน และเมมมื่อผสด้เชมมื่อ
อธลิษฐานอยสู่างรด้อนรนและอยสู่างจรลิงใจ คนาอธลิษฐานของเขากก็แสดงออกถศึงการพศึมื่งพาของเขาในพระเยซสครลิสตร์เจด้า

ครลิสเตบียนเหลสู่านบีนี้ “พรตุ้อมใจกอัน” อธลิษฐาน-ไมสู่ใชสู่ขอการแกด้แคด้นทบีมื่จะถสกเทลงบนเหลสู่าศรัตรสของพวกเขา 
ไมสู่ใชสู่ขอไฟทบีมื่จะลงมาจากสวรรคร์และเผาผลาญสภาซานเฮดรลิน แตสู่ขอพระเจด้าทบีมื่จะประทานความกลด้าแกสู่พวกเขา
ทบีมื่จะกลสู่าวพระวจนะและทนาสลิมื่งใดกก็ตามทบีมื่พระหรัตถร์และพระดนารลิของพระองคร์ “ไดด้กนาหนดตรันี้งแตสู่กสู่อนมาแลด้วใหด้
เกลิดขศึนี้น” (ขด้อ 28) และพระเจด้าทรงตอบคนาอธลิษฐานของพวกเขา ดรังทบีมื่เราจะเหก็นในขด้อ 31 ของบทนบีนี้

ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าผสด้เชมมื่อเหลสู่านบีนี้ “พรตุ้อมใจกอัน” เปลสู่งเสบียงของตนไมสู่ไดด้หมายความวสู่าพวกเขาทสุกคน
อธลิษฐานออกเสบียงดรังในเวลาเดบียวกรัน หากเปป็นแบบนรันี้น ความสอับสนกก็คงเกลิดขศึนี้นตามมา-และพระเจด้าไมง่ทรงเปป็น
ผสด้กสู่อใหด้เกลิดความสรับสน (1 คร. 14:33) นอกจากนบีนี้ (ในขด้อ 40 ของบทเดบียวกรันนรันี้น) เราถสกสรัมื่งวสู่า “แตสู่สลิมื่งสารพรัด
ซศึมื่งจะกระทนานรันี้น จงกระทนาตามสมควร และใหตุ้เปป็นระเบมียบเรมียบรตุ้อย” ดรังนรันี้นดสเหมมอนสลิมื่งทบีมื่เปป็นไปไดด้มากกวสู่ากก็
คมอวสู่าคนๆหนศึมื่ง-อาจเปป็นเปโตร-อธลิษฐานออกเสบียงดรัง และคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอในทบีมื่ประชสุมนรันี้น “พรด้อมใจกรัน” 
อธลิษฐานตามในใจของพวกเขา

การ “ขะมรักเขมด้นอธลิษฐาน” (รม. 12:12) หรมอการ “อธลิษฐานอยสู่างสมมื่นาเสมอ” (1 ธส. 5:17) หมายถศึง
การอยสสู่ในทง่าทมีแหสู่งการอธลิษฐาน แตสู่มรันไมสู่จนาเปป็นทบีมื่จะกลสู่าวถด้อยคนาตสู่างๆโดยออกเสบียงดรังเพมมื่อทบีมื่จะอธลิษฐาน มบี
เวลาสนาหรรับการอธลิษฐานแบบออกเสบียง แตสู่ผมเชมมื่อวสู่าการอธลิษฐานทบีมื่ไดด้ผลมากทบีมื่สสุดบางคราวถสกกระทนาแบบไมสู่
ออกเสบียง

คทาอธอิษฐานคนอความปรารถนาออันจรอิงใจของจอิตวอิญญาณ
จะแบบในใจหรนอพทูดออกมา



การลตกโหมของไฟทมีที่ซง่อนอยทูง่
ทมีที่สอัที่นไหวอยทูง่ในอก

จงสรังเกตถด้อยคนาเปปิดของคนาอธลิษฐานในขด้อพระคนาทบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่นบีนี้: ครลิสเตบียนเหลสู่านบีนี้อธลิษฐานตสู่อ 
“องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า” (มบีความหมายวสู่านาย) และตสู่อ “พระเจด้าซขที่งไดตุ้ทรงสรตุ้างฟฟ้าสวรรคต์ แผง่นดอินโลก ทะเล และ
สรรพสอิที่งทมีที่มมีอยทูง่ในทมีที่เหลง่านอัขึ้น” ยอหร์น 1:1-3 บอกเราวสู่า “พระวาทะ (พระครลิสตร์) ทรงอยสสู่ในเรลิมื่มแรกนรันี้นกรับ
พระเจด้า” และวสู่า “พระองคตทรงสรด้างสอิที่งทอัขึ้งปวงขขขึ้นมา และในบรรดาสอิที่งทมีที่เปป็นมานอัขึ้น ไมง่มมีสอักสอิที่งเดมียวทมีที่ไดตุ้เปป็น
มานอกเหนชอพระองคต” ในเอเฟซรัส 3:9 เปาโลพสดถศึงพระเจด้าวสู่า “ทรงสรด้างสารพอัดทอัขึ้งปวงโดยพระเยซสครลิสตร์” 
และในฮบีบรส 1:2 เราอสู่านวสู่า “แตสู่ในวรันสสุดทด้ายเหลสู่านบีนี้ (พระเจด้า) ไดด้ตรรัสแกสู่เราทรันี้งหลายทางพระบสุตรของพระองคร์
ผสด้ซศึมื่งพระองคร์ไดด้ทรงตรันี้งใหด้เปป็นผสด้รรับสรรพสลิมื่งทรันี้งปวงเปป็นมรดก พระองคต์ไดตุ้ทรงสรตุ้างกอัลปจอักรวาลโดยพระบตตร”

มบีหลายคนวรันนบีนี้ทบีมื่คอยสมบคด้นอยสสู่เสมอเพมมื่อทบีมื่จะคด้นพบวสู่าวสู่าดวงดาวตสู่างๆและระบบสสุรลิยะเกลิดมาไดด้
อยสู่างไร หากพวกเขายอมอสู่านและเชมมื่อพระวจนะของพระเจด้า พวกเขากก็คงพบคนาตอบแลด้ว เพราะวสู่าพระครัมภบีรร์
สอนอยสู่างชรัดเจนวสู่าองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าพระเจด้าทรงเนรมอิตสรตุ้างสรรพสอิที่งทททั้งปวงโดยพระวาทะ-โดยพระเยซสครลิสตร์
เจด้า-และเพนที่อพระองคร์

หลรังจากการเปปิดเผยอรันสมบสรณร์ของขสู่าวประเสรลิฐแหสู่งพระบสุตรของพระเจด้าไดด้ถสกประทานใหด้ (ตามทบีมื่
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ตรรัสผสู่านเหลสู่าผสด้บรลิสสุทธลิธิ์และพวกเขาบรันทศึกพระวจนะของพระเจด้า) คนาอธลิษฐานกก็ถสกกลสู่าว
แกสู่พระเจตุ้าและพระบอิดาของพระเยซทูครอิสตต์องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าของเรา นบีมื่คมอวลิธบีอรันเหมาะสมสนาหรรับผสด้เชมมื่อทรันี้งหลาย
ทบีมื่จะเรบียกพระเจด้าวรันนบีนี้ ในยสุคพระคสุณนบีนี้ คนาอธลิษฐานจะตด้องถสกกลสู่าวในพระนามของพระครลิสตร์ในฤทธลิธิ์เดชแหสู่ง
พระวลิญญาณของพระองคร์ ไมสู่มบีทบีมื่ใดในหนรังสมอกลิจการหรมอในจดหมายฝากเหลสู่านรันี้นทบีมื่คนาอธลิษฐานถสกกลสู่าวแกสู่พระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ถศึงแมด้วสู่าพระวลิญญาณทรงชง่วยเหลนอเราในการอธลิษฐานของเรากก็ตาม

เมมมื่อเรามบีภาระหนรักเหลมอเกลินจนเราไมสู่รสด้วสู่าจะอธลิษฐานอยง่างไรดมีหรมอวสู่าจะอธลิษฐานขอสลิมื่งใด พระองคร์ 
(พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์) กก็ทรงอธลิษฐานเผมมื่อเรา: “พระวลิญญาณกก็ทรงชสู่วยเราเมมมื่อเราอสู่อนกนาลรังดด้วยเชสู่นกรัน เพราะ
เราไมสู่รสด้วสู่าเราควรจะอธลิษฐานขอสลิมื่งใดอยสู่างไร แตง่พระวอิญญาณเองทรงชง่วยขอเพนที่อเราดตุ้วยความครที่ทาครวญซขที่ง
เหลนอทมีที่จะพทูดไดตุ้ และพระองคร์ ผสด้ทรงตรวจคด้นใจมนสุษยร์ กก็ทรงทราบความหมายของพระวลิญญาณ เพราะวสู่า
พระองคร์ทรงอธลิษฐานขอเพมมื่อวลิสสุทธลิชนตามทบีมื่ชอบพระทรัยพระเจด้า” (รม. 8:26,27)

ผมอาจชบีนี้ใหด้เหก็นตรงนบีนี้เชสู่นกรันวสู่าไมสู่มบีทบีมื่ใดเลยในหนรังสมอกลิจการหรมอจดหมายฝากเหลสู่านรันี้นทบีมื่ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลาย
ไดด้อธลิษฐานสลิมื่งทบีมื่เราเรบียกวสู่าเปป็น “คทาอธอิษฐานขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า” ซศึมื่งถสกใหด้ไวด้ในมรัทธลิว 6:9-13 คนาอธลิษฐานนบีนี้
ถสกประทานใหด้แกสู่พวกสาวกสนาหรรับเวลาหนศึมื่งทบีมื่เฉพาะเจาะจง และกสู่อนพระเยซสเสดก็จจากพวกเขาไปเพมมื่อกลรับไป
หาพระบลิดาในสวรรคร์ของพระองคร์ พระองคร์กก็ตรรัสแกสู่พวกเขาวสู่า “แมตุ้จนบอัดนมีขึ้ทง่านยอังไมง่ไดตุ้ขอสอิที่งใดในนามของ
เรา จงขอเถอิดแลตุ้วจะไดตุ้ เพนที่อความชนที่นชมยอินดมีของทง่านจะมมีเตพ็มเปฟีปื่ยม” (ยอหร์น 16:24) เราจะตด้องอธลิษฐานใน
พระนามของพระเยซสครลิสตร์เจด้า เราควรถสกนนาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เวลาทมีที่เราอธลิษฐาน และเมมมื่อเรารสด้สศึก
หนรักใจเกลินกวสู่าจะรสด้วสู่าจะอธลิษฐานอยง่างไร พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กก็จะวลิงวอนเผมมื่อเรา



ขด้อ 25: “พระองคต์ตรอัสไวตุ้ดตุ้วยปากของดาวอิดผทูตุ้รอับใชตุ้ของพระองคต์วง่า ‘เหตตใดชนตง่างชาตอิจขงกระททา
โกลาหลขขขึ้น และชนชาตอิทอัขึ้งหลายคอิดอง่านในการทมีที่ไรตุ้ประโยชนต์”

คนาอธลิษฐานทบีมื่ถสกบรันทศึกในบทนบีนี้คมอคนาอธลิษฐานแรกทบีมื่ถสกบรันทศึกในหนรังสมอกลิจการ และมรันมบีพมนี้นฐานอยสสู่บน
พระวจนะของพระเจด้า-นรัมื่นคมอ ขด้อ 25 และ 26 คมอการยกขด้อความโดยตรงจากเพลงสดสุดบี 2 (เพลงสดสุดบีบทหนศึมื่งทบีมื่
เปป็นคนาพยากรณร์ แตสู่ยรังไมสู่ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงอยสู่างสมบสรณร์)

เมมมื่อพวกอรัครทสตอธลิษฐาน พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กก็ทรงนนาพระวจนะมาสสสู่ความคลิด และพรด้อมกรับพระ
วจนะในใจของพวกเขา พวกเขากก็เสนอคนาวลิงวอนของตนตสู่อพระเจด้า นบีมื่คมอวลิธบีทบีมื่ถสกตด้องสนาหรรับผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่จะ
อธลิษฐาน การศศึกษาคด้นควด้าแบบระมรัดระวรังเกบีมื่ยวกรับคนาอธลิษฐานของดาเนบียล เยเรมบียร์ อลิสยาหร์ เอเสเคบียล และ
พวกศาสดาพยากรณร์คนอมมื่นๆในภาคพรันธสรัญญาเดลิมจะเปปิดเผยวสู่าพวกเขาอธลิษฐานตามอยสู่างนบีนี้ และพระเจด้าทรง
สดรับฟฝังและตอบคนาอธลิษฐานของพวกเขา

เพลงสดสุดบีบททบีมื่สอง ซศึมื่งขด้อความเหลสู่านบีนี้ถสกยกมา มบีความสนาครัญในเชลิงคนาพยากรณร์ตลอดทรันี้งภาคพรันธ
สรัญญาใหมสู่ มบีคนาอธลิษฐานทบีมื่ไดด้รรับการดลใจและบทเพลงสรรเสรลิญมากมายในหนรังสมอเพลงสดสุดบี แตสู่เราตด้องไมสู่ลด
ทอนความสนาครัญของหนรังสมอเพลงสดสุดบีในเรมมื่องคทาพยากรณต์ เพลงสดสุดบีบทนบีนี้ไมสู่มบีชมมื่อเรบียก และมรันไมสู่บอกเราถศึงชมมื่อ
ของบสุคคลผสด้นรันี้นทบีมื่แตสู่งบทเพลงนบีนี้ ในคนาอธลิษฐานของผสด้เชมมื่อกลสุสู่มนบีนี้ มรันถสกยกวสู่าเปป็นเพลงสดสุดบีของดาวลิด แตสู่ชมมื่อของ
ดาวลิดไมสู่ถสกใหด้ไวด้ในเพลงสดสุดบีบทนบีนี้เอง

“เหตตใดชนตง่างชาตอิจขงกระททาโกลาหลขขขึ้น และชนชาตอิทอัขึ้งหลายคอิดอง่านในการทมีที่ไรตุ้ประโยชนต์” เพลงสดสุดบี
เชลิงคนาพยากรณร์ทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่บทนบีนี้เรลิมื่มตด้นโดยการบอกลสู่วงหนด้าวสู่าพวกคนตสู่างชาตลิจะตสู่อตด้านพระเจด้าและผสด้รรับเจลิม
ของพระองคร์ (พระเยซสครลิสตร์เจด้า) และตรงนบีนี้ในหนรังสมอกลิจการ เราพบวสู่ามบีบรันทศึกเกบีมื่ยวกรับการสทาเรพ็จจรอิงบางสง่วน
ของคนาพยากรณร์นบีนี้ มรันยรังไมสู่ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงทรันี้งหมด และการสนาเรก็จจรลิงอรันสมบสรณร์จะไมสู่เกลิดขศึนี้นจนกวสู่าจะถศึง
ยสุคแหสู่งความทสุกขร์ลนาบากใหญสู่ยลิมื่ง

อยสู่างไรกก็ตาม เมมมื่อเปโตร ยอหร์น และผสด้เชมมื่อคนอมมื่นๆกนาลรังอธลิษฐาน พวกคนตสู่างชาตลิ-เฮโรด ปปีลาต และ
คนอมมื่นๆ-ไดด้รวมตรัวกรันพรด้อมกรับเหลสู่าผสด้ปกครองแหสู่งอลิสราเอลเพมมื่อทนาสลิมื่งทบีมื่พระหอัตถต์และพระดทารอิของพระเจตุ้าไดด้
ทรงกนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้าแลด้ววสู่าจะตด้องเกลิดขศึนี้น (ขด้อ 28) ผสด้รรับเจลิมขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงถสกปฏลิเสธเสบียแลด้ว 
และพวกคนตสู่างชาตลิกก็มบีสสู่วนรสู่วมในการปฏลิเสธพระองคร์ เหลสู่าผสด้ปกครองของชนชาตลิอลิสราเอลไดด้สรัมื่งไมสู่ใหด้เอสู่ย
พระนามของพระองคร์อบีกตสู่อไป พระเจด้าในอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดสสงสสุดและความทรงสรัพพรัญญสของพระองคร์ทรงทราบ
อยสสู่แลด้วกสู่อนการเนรมลิตสรด้างสรรพสลิมื่งวสู่าเหตสุการณร์เหลสู่านบีนี้จะตด้องเกลิดขศึนี้น แตสู่นรัมื่นกก็ไมสู่ไดด้ทนาใหด้พวกเขารอดพด้นจาก
ความรรับผลิดชอบและความผลิด

บาปไดตุ้ททาใหตุ้ผทูตุ้คนปฏอิเสธตง่อองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าอยง่างทมีที่พวกเขาไดตุ้กระททา พระครลิสตร์ของพระเจด้า พระ
บสุตรทบีมื่บรังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า ไดด้เสดก็จเขด้ามาในโลก ทรงรรับรสู่างกายหนศึมื่งแหสู่งความตมื่นาตด้อย และทรง
ถวายพระองคร์เองเปป็นเครมมื่องบสชาเพมมื่อไถสู่โทษบาปของมวลมนสุษยร์ พระองคร์ไดด้เสดก็จเขด้ามาในโลกๆหนศึมื่งซศึมื่งถทูกสรตุ้าง
ขขขึ้นโดยพระองคร์ แตสู่โลกกก็ไมสู่ไดด้รสด้จรักพระองคร์ แมด้แตสู่ประชากรของพระองคต์เอง เหลสู่าผสด้เลมอกสรรของพระเจด้า กก็ยรัง
ปฏลิเสธพระองคร์



ถศึงแมด้วสู่าเพลงสดสุดบีบททบีมื่สองไมสู่ไดด้กลสู่าวถศึงการมบีสสู่วนของชนชาตลิอลิสราเอลในการปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ 
นรัมื่นกก็ไมสู่ไดด้ทนาใหด้คนาพยากรณร์ของเพลงสดสุดบีบทนบีนี้หมดสลินี้นไป การปฏลิเสธพระครลิสตร์โดยพวกคนตสู่างชาตลิและ
ชนชาตลิอลิสราเอลในตอนตด้นของยสุคนบีนี้คมอ การเกรลิมื่นนนาไปสสสู่การปฏลิเสธพระองคร์ครรันี้งใหญสู่เมมมื่อสลินี้นยสุคนบีนี้ ในระหวสู่าง
การครอบครองของปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์

ขด้อ 26: “บรรดากษอัตรอิยต์แหง่งแผง่นดอินโลกตอัขึ้งตนเองขขขึ้น และนอักปกครองชตมนตมกอันตง่อสทูตุ้องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า
และพระครอิสตต์ของพระองคต์”

คนาพยากรณร์นบีนี้จะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงหลรังจากการรรับขศึนี้นไปของครลิสตจรักร (ดส 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 
และ 1 โครลินธร์ 15:51-57) ผสด้เชมมื่อทสุกคนจะถสกรรับขศึนี้นไปพบกรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าในฟฟ้าอากาศ ดรังนรันี้นหลายลตุ้านคน
จะหายไปจากสถานทบีมื่ๆพวกเขาคสุด้นเคย จากนรันี้นปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์จะปรากฏตรัวและเสนอทางแกด้หนศึมื่งสนาหรรับ
ความลศึกลรับใหญสู่นรันี้น (นบีมื่จะเปป็นพระเมสสลิยาหร์ปลอม “เขาเลก็กอรันนรันี้น” ของดาเนบียล 7:8 พระครลิสตร์ตรัวปลอมของ
วลิวรณร์ 6:2 และวลิวรณร์ บททบีมื่ 13) เขาจะนรัมื่งในวลิหารในกรสุงเยรสซาเลก็มและประกาศตรัววสู่าเขาคมอพระเจด้า และเขา
จะหลอกลวงคนมากมาย-โดยเฉพาะอยสู่างยลิมื่งเหลสู่าผสด้ครอบครองแหสู่งแผสู่นดลินโลก

เมมมื่อนรันี้น “บรรดากษอัตรอิยต์แหง่งแผง่นดอินโลก” จะรวมอนานาจของตนเพมมื่อกสู่อตรันี้งสมาพรันธร์ใหญสู่และจะรวมตรัว
กรัน “ตง่อสทูตุ้องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าและพระครอิสตต์ของพระองคต์” แตสู่ในขด้อ 4 ของเพลงสดสุดบี 2 เราอสู่านวสู่า “พระองคต์ผทูตุ้
ประทอับในสวรรคต์จะทรงพระสรวล องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าจะทรงเยตุ้ยหยอันเขาเหลง่านอัขึ้น”

ปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์จะครอบครองเปป็นเวลาประมาณเจก็ดปปี โดยในครศึมื่งหลรังของปปีเหลสู่านรันี้นเขาจะ
ขสู่มเหงและทนาลายผสด้คนทบีมื่อยสสู่ในโลกจนถศึงขนาดทบีมื่วสู่า “ถตุ้ามอิไดตุ้ทรงใหตุ้วอันเหลง่านอัขึ้นยง่นสอัขึ้นเขตุ้า จะไมง่มมีเนนขึ้อหนอังใดๆ
รอดไดตุ้เลย แตสู่เพราะทรงเหก็นแกสู่ผสด้ทบีมื่เลมอกสรรไวด้ จศึงทรงใหด้วรันเหลสู่านรันี้นยสู่นสรันี้นเขด้า” (มธ. 24:22) เมมมื่อสอิขึ้นสตดการ
ครอบครองของปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์ พระเยซสจะทรงเปปิดเผยพระองคร์เองจากสวรรคร์ “นรัยนร์ตาทสุกดวงและคน
เหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้แทงพระองคร์จะเหก็นพระองคร์ และมนสุษยร์ทสุกชาตลิทรัมื่วโลกจะรมื่นาไหด้เพราะพระองคร์” (วว. 1:7)

เหตสุการณร์ทบีมื่เปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนบีนี้-การเสดก็จมาของพระครลิสตร์ในสงสู่าราศบี-ถสกพรรณนาโดยยอหร์นผสด้เปป็นทบีมื่รรักใน
วลิวรณร์ 19:11-16:

“แลด้วขด้าพเจด้าไดด้เหก็นสวรรคร์เปปิดออก และดสเถลิด มบีมด้าขาวตรัวหนศึมื่ง พระองคร์ผสด้ทรงมด้านรันี้นมบีพระนามวสู่า 
“สรัตยร์ซมมื่อและสรัตยร์จรลิง” พระองคร์ทรงพลิพากษาและกระทนาสงครามดด้วยความชอบธรรม 

“พระเนตรของพระองคร์ดสุจเปลวไฟ และบนพระเศบียรของพระองคร์มบีมงกสุฎหลายอรัน และพระองคร์ทรงมบี
พระนามจารศึกไวด้ซศึมื่งไมสู่มบีผสด้ใดรสด้จรักเลย นอกจากพระองคร์เอง พระองคร์ทรงฉลองพระองคร์ทบีมื่จสุสู่มเลมอด และพระนาม
ทบีมื่เรบียกพระองคร์นรันี้นคมอ “พระวาทะของพระเจด้า” 

“เหลสู่าพลโยธาในสวรรคร์สวมอาภรณร์ผด้าปฝ่านเนมนี้อละเอบียด ขาวและสะอาด ไดด้นรัมื่งบนหลรังมด้าขาวตาม
เสดก็จพระองคร์ไป มบีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐร์ของพระองคร์ เพมมื่อพระองคร์จะไดด้ทรงฟฝันฟาดบรรดานานา
ประชาชาตลิดด้วยพระแสงนรันี้น และพระองคร์จะทรงครอบครองเขาดด้วยคทาเหลก็ก พระองคร์จะทรงเหยบียบบสู่อยมื่นา
องสุสู่นแหสู่งพระพลิโรธอรันเฉบียบขาดของพระเจด้า ผสด้ทรงฤทธานสุภาพสสงสสุด พระองคร์ทรงมบีพระนามจารศึกทบีมื่ฉลอง



พระองคร์ และทบีมื่ตด้นพระอสรสุของพระองคร์วสู่า “พระมหากษอัตรกิยม์แหล่งมหากษอัตรกิยม์ทอันี้งปวงและเจช้านายแหล่งเจช้านาย
ทอันี้งปวง!”

ในระหวสู่างการครอบครองของปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์ ซาตานจะมบีความพยายามครรันี้งสสุดทด้ายและรสุนแรง
ทบีมื่สสุดทบีมื่จะทนาลายพระครลิสตร์ของพระเจด้าและอาณาจรักรของพระองคร์-ความมสุสู่งมรัมื่นหนศึมื่งซศึมื่งไดด้เรลิมื่มตด้นในสวนเอเดน
เมมมื่อพระเจด้าทรงประกาศวสู่าพระองคร์จะทรงใหด้เชมนี้อสายของงสนรันี้นและเชมนี้อสายของหญลิงนรันี้นเปป็นศรัตรสกรัน (ปฐก. 
3:15) ตลอดหลายรด้อยปปีพญามารไดด้กสู่อสงครามตสู่อเนมมื่องในการตสู่อสสด้กรับประชากรของพระเจด้าในความพยายาม
ของมรันทบีมื่จะทนาลายแผนงานของพระเจด้าและทนาลายอาณาจรักรของพระองคร์ ตลอดสมรัยพรันธสรัญญาเดลิมซาตาน
ไดด้พยายามทบีมื่จะทนาลายพงศร์พรันธสุร์นรันี้นซศึมื่งเชมนี้อสายนรันี้น พระบสุตรของพระเจด้า จะเสดก็จมาในทบีมื่สสุด

แตสู่ทรันี้งๆทบีมื่มรันทนาทสุกสลิมื่งทบีมื่ทนาไดด้แลด้ว “เมนที่อครบกทาหนดแลตุ้ว พระเจตุ้ากพ็ทรงใชตุ้พระบตตรของพระองคต์มา
ประสสตลิจากสตรบีเพศ และทรงถมอกนาเนลิดใตด้พระราชบรัญญรัตลิ เพมมื่อจะทรงไถสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่อยสสู่ใตด้พระราชบรัญญรัตลิ 
เพมมื่อใหด้เราไดด้รรับฐานะเปป็นบสุตร” (กท. 4:4,5)

พระเยซสไดด้เสดก็จมาตามทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ พระองคร์ไดด้เสดก็จมาเหมมอนอยสู่างทบีมื่มบีพยากรณร์ไวด้วสู่าพระองคร์จะ
เสดก็จมา แตสู่แมด้กระทรัมื่งหลรังจากการประสสตลิของพระองคร์ ซาตานไดด้พยายามหลายครรันี้งหลายหนทบีมื่จะทนาลาย
พระองคร์กสู่อนพระองคร์เสดก็จไปถศึงกลโกธา-แตสู่กก็เปลสู่าประโยชนร์ พระบสุตรของพระเจด้าไดด้เสดก็จไปยรังกางเขนนรันี้น
ตามทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงกนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้ากสู่อนการวางรากฐานของโลก (1 ปต. 1:18-20)

แตสู่พญามารกก็ยรังไมสู่ยอมแพด้ มรันพสู่ายแพด้แลด้วทบีมื่กลโกธา และมรันรทูตุ้วสู่ามรันคมอศรัตรสทบีมื่พสู่ายแพด้แลด้วผสด้ซศึมื่งจสุดจบ
ของมรันจะเปป็นการอยสสู่ในบศึงไฟตลอดชรัมื่วนลิรรันดรร์กาล (วว. 20:10) มรันจะพยายามครรันี้งสสุดทด้ายโดยใชด้อนานาจ
มหาศาลทบีมื่จะตสู่อสสด้กรับพระครลิสตร์ของพระเจด้าและอาณาจรักรของพระเจด้าในระหวสู่างการครอบครองของปฏลิปฝักษร์
ตสู่อพระครลิสตร์ แตสู่เหมมอนกรับทบีมื่ยอหร์นประกาศอยสู่างชรัดเจนขนาดนรันี้น เมมมื่อพระเยซสเสดก็จมาในฤทธลิธิ์เดช โดยขบีมื่มด้า
ขาวใหญสู่ตรัวหนศึมื่งและวลิสสุทธลิชนทรันี้งปวงขบีมื่มด้ามากรับพระองคร์ พระองคต์จะทรงททาลายปฏอิปฟักษต์ตง่อพระครอิสตต์และเหลง่า
กองทอัพของปฏอิปฟักษต์ตง่อพระครอิสตต์ และสรัตวร์รด้ายนรันี้นและผสด้พยากรณร์เทก็จจะถสก “ทลินี้งทรันี้งเปป็นลงในบศึงไฟทบีมื่ไหมด้ดด้วย
กนามะถรัน” (กรสุณาอสู่านวลิวรณร์ 19:17-21)

เมมมื่อนรันี้นเพลงสดสุดบี 2 กก็จะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงทรันี้งหมดและพระเยซสจอมกษรัตรลิยร์จะทรงครอบครองจาก
พระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิดในกรสุงเยรสซาเลก็ม เมมมื่อนรันี้นผสด้คนจะ “ตบีดาบของเขาใหด้เปป็นผาลไถนา และหอกของเขาใหด้เปป็นขอ
ลลิด ประชาชาตลิจะไมสู่ยกดาบตสู่อสสด้กรันอบีก เขาจะไมสู่ศศึกษายสุทธศาสตรร์อบีกตสู่อไป” (อสย. 2:4) เมนที่อนอัขึ้นสรันตลิสสุขบน
แผสู่นดลินโลกและความปรารถนาดบีทสู่ามกลางมนสุษยร์ทรันี้งหลายจะมา

ขด้อ 27 และ 28: “ความจรอิงทอัขึ้งเฮโรดและปอนทอิออัสปฟีลาต กอับพวกตง่างประเทศ และชนชาตอิออิสราเอล
ไดตุ้ชตมนตมกอันตง่อสทูตุ้พระเยซทูพระบตตรผทูตุ้บรอิสตทธอิธิ์ของพระองคต์ ซขที่งทรงเจอิมไวตุ้แลตุ้ว ใหตุ้กระททาสอิที่งสารพอัดตามทมีที่พระหอัตถต์ 
และพระดทารอิของพระองคต์ไดตุ้กทาหนดตอัขึ้งแตง่กง่อนมาแลตุ้วใหตุ้เกอิดขขขึ้น”

“ความจรอิง” (นรัมื่นคมอ ในความเปป็นจรอิงแลตุ้ว) “ตง่อสทูตุ้พระเยซทูพระบตตรผทูตุ้บรอิสตทธอิธิ์ของพระองคต์...” คนากรบีกทบีมื่
ถสกใชด้ตรงนบีนี้สนาหรรับ “child” (พระบตตร) แสดงออกถศึงความเปป็นบสุตรโดยไมสู่เกบีมื่ยงเรมมื่องอายสุ มรันไมสู่ใชสู่คนาทบีมื่ปกตลิแลด้ว
ถสกใชด้เมมมื่อกลสู่าวถศึงพระเยซสตอนเปป็นเดก็กเลก็กๆหรมอเปป็นเดก็กทารก คนาแปลทบีมื่ดบีกวสู่าในกรณบีนบีนี้กก็คงเปป็น “Son” ซศึมื่ง



ทนาใหด้ขด้อพระคนาอด้างอลิงนบีนี้อสู่านวสู่า “พระเยซทูพระบนุตรผทูตุ้บรอิสตทธอิธิ์ของพระองคต์” (คนากรบีกเดบียวกรันนบีนี้ถสกใชด้ในบททบีมื่ 3 
ขด้อ 13 และ 26 ซศึมื่งมรันถสกแปลเปป็น “พระบสุตร”)

“ทอัขึ้งเฮโรดและปอนทอิออัสปฟีลาต กอับพวกตง่างประเทศ และชนชาตอิออิสราเอลไดตุ้ชตมนตมกอัน” การเปป็น
พรันธมลิตรกรันระหวสู่างปปีลาตกรับเฮโรดถสกกลสู่าวชรัดเจนในลสกา 23:1-12 ถด้าคสุณจะอสู่านขด้อพระคนาเหลสู่านรันี้น คสุณกก็จะ
เหก็นวสู่าสายสรัมพรันธร์รสู่วมกรันระหวสู่างพวกเขาคมอ การไตสู่สวนพระเยซส พวกยลิวไดด้นนาพระองคร์ไปอยสสู่ตสู่อหนด้าปปีลาต แตสู่
เมมมื่อปปีลาตทราบวสู่านรักโทษของเขาคมอ ชาวกาลอิลมีคนหนศึมื่ง เขากก็สสู่งตรัวพระองคร์ไปใหด้เฮโรดซศึมื่งชาวแควด้นกาลลิลบีอยสสู่ใน
ทด้องทบีมื่ปกครองของเขา เมมมื่อเฮโรดพบวสู่าพระเยซสไมสู่ยอมทนาการอรัศจรรยร์ตสู่อหนด้าตน-หรมอแมด้แตสู่ตอบคนาถามตสู่างๆ
ทบีมื่กษรัตรลิยร์องคร์นบีนี้ถามพระองคร์-เขาและขด้าราชสนานรักของเขากก็ลด้อเลบียนพระองคร์ เอาเสมนี้อคลสุมกษรัตรลิยร์มาสวมใหด้
พระองคร์ และสสู่งตรัวพระองคร์กลรับไปหาปปีลาต “ฝฝ่ายปฟีลาตกอับเฮโรดคนนดมีกอันในวอันนอัขึ้น ดด้วยแตสู่กสู่อนเปป็นศรัตรสกรัน”
(ลสกา 23:12)

“พวกตง่างประเทศ” ในทบีมื่นบีนี้หมายถศึงพวกชาวโรมรันทบีมื่พระเยซสทรงถสกมอบไวด้แกสู่พวกเขาเพมมื่อนนาไปตรศึง
กางเขน “ชนชาตอิออิสราเอล” แนสู่นอนวสู่าคมอพวกยลิวเหลสู่านรันี้นทบีมื่ภายใตด้แรงกดดรันและอลิทธลิพลของเหลสู่าผสด้นนาของ
พวกเขา ไดด้เรบียกรด้องใหด้ปลสู่อยตรัวบารรับบรัสและตรศึงพระเยซสทบีมื่กางเขน (มธ. 27:20) 

ดรังนรันี้นปฟีลาต เฮโรด พวกโรมอัน และพวกยอิว จศึงรสู่วมเปป็นพรันธมลิตรกรัน โดยความตรันี้งใจแนสู่วแนสู่รสู่วมกรันของ
พวกเขาคมอ การตรศึงพระเยซสครลิสตร์เจด้าทบีมื่กางเขน ภาระความผลิดสนาหรรับความมรณาของพระองคร์ตกอยสสู่กรับพวก
ยลิวเปป็นหลรัก เพราะวสู่าพระองคร์ไดด้เสดก็จมาหาพวกเขา และเพราะการยมนกรานของพวกเขาปปีลาตจศึงปรรับโทษ
พระองคร์ใหด้ถสกตรศึงกางเขน (ถศึงแมด้เขาทราบวสู่าพระองคร์ทรงไมสู่มบีความผลิด) พวกโรมรันทบีมื่ตรศึงพระเยซสทบีมื่กางเขนนรันี้น
จรลิงๆเปป็นตรัวแทนของบรรดาประชาชาตลิทบีมื่เปป็นคนตสู่างชาตลิ พวกเขาถสกชรักจสงอยสู่างงสู่ายดายใหด้รสู่วมวงดด้วยในการ
ขสู่มเหงนรันี้นและกลายเปป็นเหลสู่าเพชฌฆาตของพระบสุตรของพระเจด้า

ปกตลิแลด้วพวกยอิว (ทบีมื่อด้างวสู่าเปป็นสาวกของพระเจด้าแทด้จรลิงองคร์เดบียวนรันี้น) และพวกโรมอัน (ซศึมื่งเปป็นพวกไมสู่
นรับถมอพระเจด้า) เปป็นศรัตรสตสู่อกรันอยสู่างขมขมมื่น เราควรหมายเหตสุวสู่าพวกเขารสู่วมแรงรสู่วมใจกรันในทบีมื่นบีนี้เพมมื่อตสู่อสสด้กรับ
พระเยซสครลิสตร์เจด้าในการตรศึงพระองคร์เสบียทบีมื่กางเขน มนสุษยร์และประชาชาตลิทรันี้งหลายใชด้กลยสุทธร์นบีนี้บสู่อยๆ โดยรสู่วม
เปป็นพรันธมลิตรกรับคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เคยเปป็นศรัตรสคสสู่อาฆาตของตน เพมมื่อทบีมื่จะทนาลายศรัตรสเดมียวกอัน ในกรณบีทบีมื่เฉพาะ
เจาะจงนบีนี้ ความกลอัวกลายเปป็นตรัวบสู่งชบีนี้รสู่วมกรันระหวสู่างสองฝฝ่ายทบีมื่ขรัดแยด้งกรัน

เหลสู่าผสด้นนาทางศาสนาในอลิสราเอลไมสู่เพบียงกลรัวและอลิจฉาผสด้หนศึมื่งทบีมื่ยากจนเหลมอเกลิน ตมื่นาตด้อยเหลมอเกลิน 
และ (เหนมอสลิมื่งอมมื่นใด) เปป็นชาวนาซาเรพ็ธคนหนศึมื่ง กลด้าอด้างตรัววสู่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีมื่พวกเขารอคอย พวกเขากลรัว
อลิทธลิพลของพระองคร์ดด้วยซศึมื่งมบีตสู่อสามรัญชนและตระหนรักวสู่าถด้าหลรักคนาสอนของพระองคร์จะมบีคนเชมมื่อและแพรสู่
กระจายไปทรัมื่วประชาชาตลินรันี้น อภลิสลิทธลิธิ์และอลิทธลิพลของพวกเขาเองกก็คงมาถศึงจสุดจบ พวกเขาไดด้คาดหวรังพระเมสสลิ
ยาหร์องคร์หนศึมื่งทบีมื่มบีลรักษณะแตกตสู่างออกไป มบีอสุปนลิสรัยทบีมื่แตกตสู่างออกไป และพวกเขามบีอคตลิตสู่อคนากลสู่าวอด้างเหลสู่า
นรันี้นของชาวนาซาเรก็ธผสด้นบีนี้ทรันทบี ปปีลาตทราบเรมมื่องนบีนี้ เหมมอนกรับทบีมื่เราถสกบอกอยสู่างชรัดแจด้งในมรัทธลิว 27:18: “เพราะ
ทสู่านรสด้อยสสู่แลด้ววสู่าเขาไดด้มอบ(พระเยซส)ไวด้ดตุ้วยความออิจฉา”



สามรัญชนทสุกระดรับชรันี้นตสู่างประทรับใจกรับการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นของพระเยซส และยลินดบีทบีมื่จะยอมรรับคนา
กลสู่าวอด้างเหลสู่านรันี้นของพระองคร์ แตสู่พวกเขากก็หวาดกลรัวสภาซานเฮดรลิน และเมมมื่อเหลสู่าผสด้ปกครองทางศาสนา
กดดรันพวกเขาใหด้เรบียกรด้องใหด้ประหารชบีวลิตพระองคร์ผสด้อด้างตรัววสู่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ พวกเขากก็ทนาตามเหลสู่าผสด้นนาของ
ตนแทนทบีมื่จะเชมมื่อฟฝังใจของพวกเขาเอง “ฝฝ่ายพวกปสุโรหลิตใหญสู่และพวกผสด้ใหญสู่กก็ยตยงหมสสู่ชนขอใหด้ปลสู่อยบารรับบรัส 
และใหด้ประหารพระเยซสเสบีย” (มธ. 27:20) 

ในสง่วนของปอนทอิออัสปฟีลาต เขาคมอคนเดบียวผสด้นรันี้นทบีมื่สามารถเรบียกรด้อง-และไดด้รรับ-เสรบีภาพขององคร์พระผสด้
เปป็นเจด้าของเรา แตสู่ความกลอัวไดด้กดดรันผสด้วสู่าราชการชาวโรมรันผสด้นบีนี้จากสองทลิศทาง:

ประการแรก พวกยอิวรด้องออกมาวสู่า “ถด้าทสู่านปลสู่อยชายคนนบีนี้ ทสู่านกก็ไมสู่ใชสู่มอิตรของซมีซารต์” (ยอหร์น 
19:12) กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง ถด้าเขาปลสู่อยตรัวชาวนาซาเรก็ธผสด้นบีนี้ไป พวกยลิวกก็จะรายงานตสู่อซบีซารร์วสู่าปปีลาตไดด้ปลสู่อยตรัว
นรักโทษคนหนศึมื่งทบีมื่พลิสสจนร์ไดด้วสู่าเปป็นผสด้กสู่อการกบฏคนหนศึมื่ง ซศึมื่งอด้างตรัวเปป็นกษรัตรลิยร์ทบีมื่อาจโคสู่นลด้มซบีซารร์ไดด้

ประการทบีมื่สอง ปปีลาตตระหนรัก (เหมมอนกรับทบีมื่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นตระหนรัก) วสู่าความเชมมื่อแบบครลิสเตบียน
กนาลรังรสุดหนด้าไปอยสู่างรวดเรก็ว และหลอักคทาสอนตง่างๆของความเชมมื่อแบบครลิสเตบียนกก็โจมตบีศาสนาอรันงมงายทบีมื่ไมสู่
นรับถมอพระเจด้าของเขา-ไมสู่เพบียงแคสู่ในกรสุงโรมเทสู่านรันี้น แตสู่ตลอดทรัมื่วโลกสมรัยนรันี้นดด้วย ทบีมื่ใดกก็ตามทบีมื่ขสู่าวสารแหสู่งความ
เชมมื่อแบบครลิสเตบียนถสกประกาศและถสกเชมมื่อ เหลสู่าสมาชลิกของศาสนาตสู่างๆทบีมื่ไมสู่นรับถมอพระเจด้ากก็จะกลรับใจเชมมื่อและ
จะตลิดตามพระครลิสตร์ ละทลินี้งการนรับถมอรสปเคารพและความงมงาย และเมมมื่อวลิเคราะหร์ดสแลด้ว นบีมื่คงจะทนาใหด้ผสด้คนทรันี้ง
หลายอยสู่างผสด้วสู่าราชการโรมรันคนนบีนี้ตด้องสสญเสบียอนานาจของตนทบีมื่มบีตสู่อฝสงชน ดรังนรันี้นปปีลาตจศึงยอมจนานนตสู่อขด้อเรบียก
รด้องของนรักศาสนายลิวเหลสู่านรันี้น ปฏลิเสธเสบียงบอกแหสู่งใจวลินลิจฉรัยผลิดและชอบของตรัวเขาเอง และสรัมื่งตรศึงกางเขน
พระเยซส

ความเชนที่อแบบครอิสเตมียนไมสู่เหมมอนกรับศาสนาอมมื่นใด มรันไมสู่ไดด้ขอทบีมื่จะถสกจรัดใหด้อยสสู่ทง่ามกลางศาสนา
มากมายทบีมื่มบีอยสสู่กสู่อนแลด้ว ความเชมมื่อแบบครลิสเตบียนกลสู่าวอด้างวสู่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์และยกยสู่อง
พระองคร์ใหด้เปป็นจอมกษรัตรลิยร์และจอมเจด้านาย-พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดองคร์เดบียวของมวลมนสุษยร์ ผสด้เดบียวทบีมื่ยกโทษบาปไดด้
ขสู่าวสารทบีมื่พระเยซสทรงประกาศ-และขสู่าวสารทบีมื่พวกออัครททูตประกาศ-ประณามระบบทางศาสนาอมมื่นๆทรันี้งหมดวสู่า
เปป็นการนรับถมอรสปเคารพ และเมมมื่อผสด้คนไดด้ยลินและเชนที่อขสู่าวสารแหสู่งขสู่าวประเสรลิฐ คนเหลสู่านรันี้นกก็ละทลินี้งศาสนาทบีมื่ไมสู่
นรับถมอพระเจด้าของตนในทรันทบีและดนาเนลินตามทบีมื่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงนนา

ศาสนาตสู่างๆในสมรัยนรันี้นมบีความเชมมื่อมโยงอยสู่างใกลด้ชลิดกรับแผนกตสู่างๆของรรัฐและทนาใหด้ปสุโรหลิตและเจด้า
หนด้าทบีมื่ทางศาสนาคนอมมื่นๆจนานวนมากมบีงานทนาผสด้ซศึมื่งเลบีนี้ยงชบีพดด้วยคสู่าจด้างทบีมื่พวกเขาไดด้รรับจากศาสนาอรันหลากหลาย
เหลสู่านรันี้น มรันจศึงเปป็นเรมมื่องปกตลิธรรมดาทบีมื่ผทูตุ้นทาของศาสนาเหลสู่านรันี้นจะเรลิมื่มเปป็นกรังวลเกบีมื่ยวกรับการแพรสู่กระจายอยสู่าง
รวดเรก็วของความเชนที่อแบบครอิสเตมียน ศาสนาบรอิสตทธอิธิ์และแทตุ้จรอิงหนศึมื่งเดบียวนรันี้น

นครใหญสู่ๆอยสู่างเอเธนสร์ โครลินธร์ เอเฟซรัส และโรม คมอสถานทบีมื่แหสู่งความชรัมื่วสสุดขบีด ซศึมื่งแปดเปฟฟื้อนดด้วย
ความผลิดศบีลธรรมและอาชญากรรมทสุกรสปแบบ ความเชมมื่อแบบครลิสเตบียนไดด้เรลิมื่มตด้นขศึนี้นในสมรัยหนศึมื่งทบีมื่มบีความอธรรม
ทสุกรสปแบบแพรสู่กระจายไปทรัมื่ว และเราเชมมื่อใจไดด้เลยวสู่าพวกอรัครทสตรด้องประกาศตสู่อสสด้บาปทบีมื่แพรสู่หลายเหลสู่านบีนี้ โดย



ประกาศวสู่าการพลิพากษาของพระเจด้าจะตกลงบนนครเหลสู่านรันี้นทบีมื่การนรับถมอรสปเคารพกรักขรังผสด้คนอยสสู่ในความ
งมงายและบาปวลิมื่งพลสู่านไปทรัมื่ว

ความเชมมื่อแบบครลิสเตบียนเปป็นทบีมื่เกลบียดชรังอยสู่างลนี้นาลศึกมากกวสู่าและถสกตสู่อตด้านอยสู่างรสุนแรงมากกวสู่าศาสนา
อมมื่นใด พวกอรัครทสตถสกจนาคสุก ถสกทสุบตบี ถสกฆสู่าตาย พวกครลิสเตบียนยสุคตด้นถสกขสู่มเหงและถสกฆสู่าเพราะความเชมมื่อ ถสก
ทรมานจนไมสู่อาจพรรณนาไดด้และถสกประหารชบีวลิตในลรักษณะทบีมื่โหดรด้ายทารสุณมากทบีมื่สสุดทบีมื่ความชรัมื่วของมนสุษยร์จะ
คลิดคด้นไดด้ แตสู่ทรันี้งๆทบีมื่เจอการตสู่อตด้านและการขสู่มเหง ความเชมมื่อแบบครลิสเตบียนกก็มบีชรัยชนะเหนมอทสุกสลิมื่ง-ขตุ้อพอิสทูจนต์ทมีที่
แนง่ชอัดวสู่ามรันมบีแหลสู่งกนาเนลิดจากพระเจด้า

วรันนบีนี้มบีครลิสเตบียนจนานวนมากกวสู่าในสมรัยอมมื่นใดในประวรัตลิศาสตรร์ (ผมไมสู่ไดด้หมายความวสู่าวรันนบีนี้มบีคนทบีมื่รอับ
ความรอด (ในเชลิงเปอรร์เซก็นตร์) จนานวนมากกวสู่าแตสู่กสู่อน เพราะวสู่ามบีคนมากกวสู่าเดลิมหลายพรันลด้านคนบนแผสู่นดลิน
โลกวรันนบีนี้ แตสู่ผมเชนที่อจรอิงๆวสู่าเรามบีครลิสเตบียนทบีมื่แทด้จรลิงมากกวสู่าแตสู่กสู่อนไมง่วง่าจะในสมอัยใดในประวรัตลิศาสตรร์ของ
มนสุษยร์)

ความเชมมื่อแบบครลิสเตบียนมบีแหลสู่งกนาเนลิดของมรันในพระเจา และเนมมื่องจากพระเจด้าทรงพสู่ายแพด้ไมสู่ไดด้ และ
พระครลิสตร์ของพระองคร์ทรงพสู่ายแพด้ไมสู่ไดด้ ความเชนที่อแบบครอิสเตมียนกก็ตด้องพสู่ายแพด้ไมสู่ไดด้เชสู่นกรัน!

อยสู่างไรกก็ตาม ตามพระวจนะทบีมื่ไมสู่มบีทางผลิดพลาดไดด้ของพระเจด้า สลิมื่งตสู่างๆจะไมสู่เรลิมื่มงสู่ายกวสู่าเดลิมสนาหรรับ
ครลิสเตบียนทรันี้งหลาย ทสุกคนทบีมื่จะ “ดทาเนอินชมีวอิตตามทางพระเจตุ้าในพระเยซทูครอิสตต์” จะทนทสุกขร์การขสู่มเหง และ 
“คนชรัมื่วและคนเจด้าเลสู่หร์จะชอัที่วรตุ้ายมากยอิที่งขขขึ้น ทรันี้งลสู่อลวงคนอมมื่น และกก็ถสกคนอมมื่นลสู่อลวงดด้วย” (2 ทธ. 3:12,13) แตสู่ 
“เรารสด้วสู่า ทนุกสริชื่งททางานรง่วมกอันเพนที่อใหตุ้เกอิดผลดมีแกง่คนทอัขึ้งหลายทมีที่รอักพระเจตุ้า คมอแกสู่คนทรันี้งหลายทบีมื่พระองคร์ไดด้ทรง
เรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์...ถตุ้าพระเจตุ้าทรงอยทูง่ฝฝ่ายเราใครจะขอัดขวางเรา…เรามบีชรัยเหลมอลด้นโดย
พระองคร์ผสด้ไดด้ทรงรรักเราทรันี้งหลาย” และเรารสด้วสู่า “แมด้ความตาย หรมอชบีวลิต หรมอบรรดาทสตสวรรคร์ หรมอเจด้าผสด้ครอบ
ครองอาณาจรักร หรมอเจด้าผสด้มบีอนานาจ หรมอสลิมื่งซศึมื่งอยสสู่ในปฝัจจสุบรันนบีนี้ หรมอสลิมื่งซศึมื่งจะมาในภายหนด้า หรมอซศึมื่งสสง หรมอซศึมื่งลศึก
หรนอสอิที่งอนที่นใดๆทมีที่ไดตุ้ทรงสรตุ้างแลตุ้วนอัขึ้น จะไมง่สามารถกระททาใหตุ้เราทอัขึ้งหลายขาดจากความรอักของพระเจตุ้า ซขที่งมมีอยทูง่
ในพระเยซทูครอิสตต์องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าของเราไดตุ้” (รม. 8:28-39 บางสสู่วน)

กษรัตรลิยร์และประชาชนทรันี้งหลายไดด้ตสู่อสสด้กรับพระครลิสตร์และครลิสเตบียนทรันี้งหลายมาตรันี้งแตสู่การถมอกนาเนลิดของ
ความเชมมื่อแบบครลิสเตบียน-และจะตสู่อสสด้เชสู่นนรันี้นตสู่อไปจนกวสู่ายสุคครลิสตจรักรครบกนาหนดบรลิบสรณร์และเหลสู่าวลิสสุทธลิชน
ถสกรรับขศึนี้นไปพบกรับพระเยซสเจด้าในหมสสู่เมฆในฟฟ้าอากาศ

ขด้อ 29: “บอัดนมีขึ้พระองคต์เจตุ้าขตุ้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขทูง่ของเขา และโปรดประทานใหตุ้ผทูตุ้รอับใชตุ้ของ
พระองคต์กลง่าวถตุ้อยคทาของพระองคต์ดตุ้วยใจกลตุ้า”

พวกอรัครทสตไมสู่ไดด้ถอดใจ พวกเขาไมสู่ไดด้พรด้อมใจทบีมื่จะลด้มเลลิกและหรันหลรังใหด้แกสู่ขสู่าวสารทบีมื่พระเยซสไดด้
ประทานแกสู่พวกเขาใหด้ประกาศ พวกเขามบีแตสู่เขด้าใกลด้พระเจด้ามากยลิมื่งขศึนี้นเพมมื่อขอความชสู่วยเหลมอและพละกนาลรัง 
เกรงวสู่าพวกเขาจะเขด้าสสสู่อรันตรายของความไมสู่แยแสหรมอเรลิมื่มหวรัมื่นเกรงยามเผชลิญหนด้ากรับการตสู่อตด้านทบีมื่พวกเขา
กนาลรังเผชลิญอยสสู่



“โปรดประทานใหตุ้ผทูตุ้รอับใชตุ้ของพระองคต์...ใจกลตุ้า” พระเยซสทรงสรัญญาเหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่า “ดตุ้วย
วง่าเราจะใหตุ้ปากและปฟัญญาแกง่ทง่าน ซขที่งศอัตรทูทอัขึ้งหลายของทง่านจะตง่อตตุ้านและคอัดคตุ้านไมง่ไดตุ้” (ลสกา 21:15) ในทบีมื่นบีนี้
พวกเขากนาลรังอธลิษฐานขอพระเจด้าใหด้ทรงชสู่วยพวกเขาทบีมื่จะผงาดขศึนี้นเหนมอตรัวเอง คนาขอของพวกเขานรันี้นเรบียบงสู่าย: 
พวกเขาทสลขอพระองคร์ทบีมื่จะประทานความกลด้าหาญแกสู่พวกเขาทบีมื่จะประกาศพระวจนะของพระองคร์ใน “ความ
กลตุ้าทอัขึ้งสอิขึ้น” ความกลด้าหาญทบีมื่จะเปป็นพยานเพมมื่อพระเยซส

ขด้อ 30: “เมนที่อพระองคต์ไดตุ้ทรงเหยมียดพระหอัตถต์ของพระองคต์ออกรอักษาโรคใหตุ้หาย และไดตุ้โปรดใหตุ้หมาย
สทาคอัญกอับการมหอัศจรรยต์บอังเกอิดขขขึ้น โดยพระนามแหง่งพระเยซทูพระบตตรผทูตุ้บรอิสตทธอิธิ์ของพระองคต์”

พวกอรัครทสตไมสู่เพบียงทสลขอพระเจด้าทบีมื่จะประทานความกลด้าแกสู่พวกเขาเพมมื่อประกาศพระวจนะเทสู่านรันี้น 
พวกเขายรังทสลขอพระองคร์ใหด้กระทนาการอรัศจรรยร์ตสู่างๆผสู่านทางพวกเขาตสู่อไปดด้วย และโดยการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้น
พระองคร์จะประทานหลรักฐานเกบีมื่ยวกรับความจรลิงของสลิมื่งทบีมื่พวกเขากลสู่าวในพระนามของพระเยซส

“ดอังนอัขึ้นถตุ้าเราละเลยความรอดออันยอิที่งใหญง่แลตุ้ว เราจะรอดพตุ้นไปอยง่างไรไดตุ้ ความรอดนอัขึ้นไดตุ้เรอิที่มขขขึ้นโดย
การประกาศขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าเอง และบรรดาผทูตุ้ทมีที่ไดตุ้ยอินพระองคต์ กพ็ไดตุ้รอับรองแกง่เราวง่าเปป็นความจรอิง ทอัขึ้งนมีขึ้
พระเจด้ากก็ทรงเปป็นพยานดด้วย โดยทรงแสดงหมายสกาคทญและการมหทศจรรยต และโดยการอทศจรรยตตท่างๆ และ
โดยของประทานจากพระวริญญาณบรริสนุทธริธ ซขชื่งทรงประทานตามพระประสงคตของพระองคต” (ฮบ. 2:3,4)

คสุณจะสรังเกตเหก็นวสู่าพวกเขาไมสู่ไดด้อธลิษฐานขอพระเจด้าใหด้พลิทรักษร์รรักษาชบีวลิตของพวกเขาหรมอปกปฟ้องพวก
เขาจากความทสุกขร์ยากและภรัยอรันตราย พวกเขาอสุทลิศตรัวหมดทรันี้งหรัวใจใหด้แกสู่งานทบีมื่พระเยซสไดด้ทรงเรบียกพวกเขาใหด้
กระทนา และพวกเขากก็ฝากตรัวไวด้กรับพระเจด้าอยสู่างมรัมื่นใจ ความปรารถนาหนศึมื่งเดบียวแหสู่งหรัวใจของพวกเขาคมอการ
เผยแพรสู่ขสู่าวประเสรลิฐ โดยประกาศความจรลิงและเปปิดเผยทางแหสู่งความรอด พวกเขาอธลิษฐานขอทบีมื่พระเจด้าจะ
ทรงใหด้พระองคร์เองไดด้รรับเกบียรตลิโดยทรงประทานการอรัศจรรยร์ หมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์ตสู่างๆตสู่อไป และ
โดยทรงชสู่วยคนเหลสู่านรันี้นใหด้รอด คมอผสด้ทบีมื่ไดด้ยลินขสู่าวสารแหสู่งพระคสุณทบีมื่ชสู่วยใหด้รอดของพระองคร์

ขด้อ 31: “เมนที่อเขาอธอิษฐานแลตุ้ว ทมีที่ซขที่งเขาประชตมอยทูง่นอัขึ้นไดตุ้หวอัที่นไหว และคนเหลง่านอัขึ้นประกอบดตุ้วยพระ
วอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ ไดตุ้กลง่าวพระวจนะของพระเจตุ้าดตุ้วยใจกลตุ้าหาญ”

“การหวอัที่นไหว” อรันทรงฤทธลิธิ์ของสถานทบีมื่แหสู่งนรันี้นทบีมื่พวกเขารวมตรัวกรันอยสสู่กก็รรับประกรันผสด้เชมมื่อเหลสู่านบีนี้วสู่า
พระเจด้าแหสู่งธรรมชาตลิทรันี้งสลินี้นผสด้ซศึมื่งพวกเขาไดด้ทสลขอในขด้อ 24 ทรงสดรับฟฝังคนาอธลิษฐานของพวกเขาแลด้วและทรงอยสสู่
ทสู่ามกลางพวกเขา คนากรบีกทบีมื่แปลเปป็น “หวอัที่นไหว” บสู่งบอกถศึงความปฝัปี่นปฝ่วนอรันรสุนแรงแบบการลสุกโหมของทะเล 
ความสรัมื่นสะเทมอนของแผสู่นดลินไหวครรันี้งใหญสู่ หรมอตด้นไมด้ทบีมื่ถสกพรัดไหวโดยลมแรง (ดส กลิจการ 16:26 และฮบีบรส 
12:26)

พระครัมภบีรร์ไมสู่บอกเราวสู่า “การหวรัมื่นไหว” นบีนี้ถสกจนากรัดอยสสู่แตสู่สถานทบีมื่ๆครลิสเตบียนเหลสู่านบีนี้กนาลรังอธลิษฐานอยสสู่
หรมอไมสู่ หรมอวสู่ามรันแพรสู่กระจายไปทรัมื่ว ผมมบีใจโนด้มเอบียงทบีมื่จะเชมมื่อวสู่ามรันอยสสู่แตสู่ในสถานทบีมื่ๆวลิสสุทธลิชนเหลสู่านบีนี้รวมตรัว
กรันอยสสู่ และสนาหรรับพวกเขาแลด้วมรันคมอหลรักฐานวสู่าพระเจด้าทรงสดรับฟฝังคนาอธลิษฐานของพวกเขาแลด้ว



สนาหรรับพวกยลิว การสรัมื่นสะเทมอนของแผสู่นดลินโลก-แผสู่นดลินไหว-คมอขด้อพลิสสจนร์ถศึงการสถลิตอยสสู่ดด้วยของพระ
เยโฮวาหร์พระเจด้า ในอลิสยาหร์ 29:6 เราอสู่านวสู่า “พระเยโฮวาหร์จอมโยธาจะทรงเยบีมื่ยมเยบียนเจด้าดตุ้วยฟฟ้ารตุ้องและ
ดตุ้วยแผง่นดอินไหว และดตุ้วยเสมียงกอัมปนาท ดด้วยพายสุและพายสุแรงกลด้า ดด้วยเปลวแหสู่งเพลลิงเผาผลาญ”

เมมมื่อพระเยซสทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนรันี้น พระเจด้าทรงสสู่งแผสู่นดลินไหวมา และมรัทธลิว 27:54 บอกเรา
วสู่า “บรัดนบีนี้ เมมมื่อนายรด้อยและทหารทบีมื่เฝฟ้าพระเยซสอยสสู่ดด้วยกรันไดตุ้เหพ็นแผง่นดอินไหวและเหตตการณต์เหลง่านอัขึ้นซขที่งบอังเกอิด
ขขขึ้น กพ็พากอันครอัที่นครตุ้ามยอิที่งนอัก จขงพทูดกอันวง่า “แทตุ้จรอิงทง่านผทูตุ้นมีขึ้เปป็นพระบตตรของพระเจตุ้า!”

ในการเชมมื่อมโยงกรับเรมมื่องนบีนี้ กรสุณาอสู่านบททบีมื่สามของฮาบากสุก โดยสรังเกตในขด้อ 6 ถศึง 11 เปป็นพลิเศษ เชสู่น
เดบียวกรับในสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดลิม พระเจด้าทรงสนาแดงฤทธลิธิ์เดชและการสถลิตอยสสู่ดด้วยของพระองคร์แกสู่ประชากร
ของพระองคร์โดยการทนาใหด้สถานทบีมื่ๆพวกเขารวมตรัวกรันอธลิษฐานอยสสู่หวรัมื่นไหว

“และคนเหลง่านอัขึ้นประกอบดตุ้วยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ ไดตุ้กลง่าวพระวจนะของพระเจตุ้าดตุ้วยใจกลตุ้าหาญ” 
พวกอรัครทสตไดตุ้รอับบอัพตอิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในวรันเพก็นเทคอสตร์ นบีมื่ไมสู่ใชสู่บรัพตลิศมาอบีกอรันหนศึมื่ง แตสู่เปป็นการ
เตอิมเตพ็มเพมมื่อรรับฤทธลิธิ์เดชในการประกาศพระวจนะของพระเจด้า เราสรังเกตเหก็นในขด้อ 8 วสู่าเปโตรไดด้รรับการเตลิมเตก็ม
ดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ตอนทบีมื่เขากลสู่าวแกสู่สภาซานเฮดรลิน มบีบอัพตอิศมาเดมียวของพระวลิญญาณ แตสู่มบีการเตอิม
เตพ็มมากมาย ดรังนรันี้นเมมมื่อไดด้รรับฤทธลิธิ์เดชแลด้ว พวกเขาจศึง “กลง่าวพระวจนะของพระเจตุ้าดตุ้วยใจกลตุ้าหาญ”

สภาวะของครกิสตจอักรททที่กรกุงเยรทูซาเลด็ม
ขด้อ 32: “คนทอัขึ้งปวงทมีที่เชนที่อนอัขึ้นเปป็นนขึ้ทาหนขที่งใจเดมียวกอัน และไมง่มมีใครอตุ้างวง่าสอิที่งของทมีที่ตนมมีอยทูง่เปป็นของตน 

แตง่ทอัขึ้งหมดเปป็นของกลาง”
ขด้อ 32 ถศึง 35 ใหด้คนาบรรยายแบบโดยรวมเกบีมื่ยวกรับสภาวะของครลิสตจรักรทบีมื่กรสุงเยรสซาเลก็ม สภาพตสู่างๆทบีมื่

ถสกบรันทศึกในทบีมื่นบีนี้ไมสู่ใชสู่สภาพใหมสู่-สภาพเดอิมซศึมื่งมบีอยสสู่กสู่อนแลด้วในครลิสตจรักรในตอนตด้นทบีมื่สสุดเลยของมรัน คมอไมสู่นาน
หลรังจากการเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในวรันเพก็นเทคอสตร์

ในบททบีมื่ 2 ขด้อ 42 ถศึง 45 เราสรังเกตเหก็นสบีมื่สลิมื่งซศึมื่งเปป็นลรักษณะเฉพาะตรัวของครลิสตจรักรทารกนบีนี้:
ประการแรก ผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้น “ไดด้ตรันี้งมรัมื่นคงอยสสู่ในคนาสอนของจนาพวกอรัครทสต”-ซศึมื่งไมสู่ไดด้หมายความวสู่าพวก

เขาแคสู่ฟฟังคนาสอนของพวกอรัครทสต แตสู่วสู่าพวกเขารอับมอันไวตุ้และสนอับสนตนคนาสอนนรันี้นโดยคนาพยานแหสู่งการดนาเนลิน
ชบีวลิตประจนาวรันของพวกเขา

ประการทมีที่สอง พวกเขาตรันี้งมรัมื่นคงอยสสู่ “ในการสามรัคคบีธรรม”-นรัมื่นคมอ “ไมสู่มบีใครอด้างวสู่าสลิมื่งของทบีมื่ตนมบีอยสสู่
เปป็นของตน แตง่ทอัขึ้งหมดเปป็นของกลาง”

ประการทมีที่สาม พวกเขาตรันี้งมรัมื่นอยสสู่ในการ “หอักขนมปฟังตามบด้านของเขารสู่วมรรับประทานอาหารดด้วยความ
ชมมื่นชมยลินดบีและดด้วยจรลิงใจ ทสุกวรันเรมมื่อยไป”

ประการทบีมื่สบีมื่ พวกเขาตรันี้งมรัมื่นอยสสู่ “ในการอธอิษฐาน...สรรเสรลิญพระเจด้า...ฝฝ่ายองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าไดด้ทรง
โปรดใหด้ผสด้ทบีมื่กนาลรังจะรอด เขด้าสมทบกรับครลิสตจรักรทวบีขศึนี้นทสุกๆวรัน”



ผสด้เชมมื่อหนศึมื่งรด้อยยบีมื่สลิบคนนรันี้นทบีมื่เขด้าไปในหด้องชรันี้นบนในวรันเพก็นเทคอสตร์ไดด้รรับบรัพตลิศมาเขด้าในกายเดมียวโดยมบี
พระเยซสเปป็นศบีรษะและผสด้เชมมื่อทสุกคนเปป็นอวอัยวะของกายนรันี้น โดยผลลรัพธร์กก็คมอวสู่าพวกเขาเปป็นหนศึมื่งเดบียวกรันในหรัวใจ
และความคลิด และตรันี้งมรัมื่นคงอยสสู่ในการสามรัคคบีธรรม

เหลสู่าผสด้รสด้ประกาศวสู่าไมสู่มบีคนาใดในภาคพรันธสรัญญาใหมสู่ทบีมื่บรลิบสรณร์มากกวสู่าคนากรบีก คอยโนนมีอา ซศึมื่งแปลเปป็น
“การสามรัคคบีธรรม” เนมมื่องจากไมสู่มบีคนาเดบียวใดทบีมื่สามารถสมมื่อถศึงความหมายทรันี้งหมด ความลศึกลนี้นา และความบรลิบสรณร์
ทบีมื่ถสกบอกเปป็นนรัยโดยคนาภาษากรมีกนบีนี้ มรันจศึงถสกแปลเปป็นหลายแบบ-“การสามรัคคบีธรรม...การรสู่วมสนลิท... การแบสู่ง
ปฝัน...การแจกจสู่าย...การมบีสสู่วนชสู่วยเหลมอ...เหลสู่าผสด้มบีสสู่วน...หสุด้นสสู่วนทรันี้งหลาย” รากคนาของคนานบีนี้ถสกพบในขด้อพระคนา
ทบีมื่เรากนาลรังศศึกษาอยสสู่-“แตสู่ทรันี้งหมดเปป็นของกลาง” คนากรบีกในทบีมื่นบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “ของกลาง” คมอรากของคนาวสู่า คอย
โนนมีอา ดรังนรันี้นเราจศึงเหก็นวสู่าการสามอัคคมีธรรม มบีความหมายวสู่า “การมบีทสุกสลิมื่งรสู่วมกรัน”

คนาสอนทบีมื่ลศึกซศึนี้งและมบีคสู่าประเสรลิฐในทบีมื่นบีนี้กก็คมอวสู่า ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วมบีสามอัคคมีธรรมกอับ
พระเจตุ้า-นรัมื่นคมอ เรามบี “ทสุกสลิมื่งรสู่วมกรัน” กรับพระเจด้า เราเปป็นบสุตรทรันี้งหลายของพระเจด้าตอนนมีขึ้ (1 ยอหร์น 3:1,2) 
เราถสกซสู่อนไวด้กรับพระครลิสตร์ในพระเจด้าตอนนมีขึ้ (คส. 3:3) เราเปป็นทายาทของพระเจด้าตอนนมีขึ้ (รม. 8:17) 
ทรอัพยากรทอัขึ้งหมดของพระเจด้ามบีพรด้อมใหด้เราใชด้งาน และทรรัพยากรเหลสู่านรันี้นของลสกของพระเจด้ากก็พรด้อมใหด้
พระเจตุ้าทรงใชตุ้งานทอัขึ้งหมด

เพพ็นเทคอสตต์นนาครลิสเตบียนยสุคตด้นเหลสู่านรันี้นเขด้ามาในความสรัมพรันธร์แบบใหมสู่กรับพระครลิสตร์ ซศึมื่งสสู่งผลเปป็น
ความสรัมพรันธร์แบบใหมสู่กรับพระเจด้า-และเขด้าสสสู่ความสรัมพรันธร์แบบใหมสู่กรับกรันและกรันอยสู่างเลบีมื่ยงไมสู่ไดด้ ดรังนรันี้น (และ
เปป็นเหตสุจนาเปป็น) เราจศึง “มมีทตกสอิที่งรง่วมกอัน” กรับกรันและกรัน

นบีมื่เปป็นจรลิงวรันนบีนี้เชสู่นกรันในครลิสตจรักรของพระเจด้าผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่ เมมมื่อเราเชมมื่อในพระเยซสครลิสตร์เจด้า เรากก็
รรับบรัพตลิศมาเขด้าในพระกายของพระครลิสตร์ทรันทบี (1 คร. 12:12,13) เรามบีความสอัมพอันธต์แบบใหมง่กรับพระครลิสตร์-
เราอยสสู่ในพระองคต์ (รม. 8:1) พระองคร์ทรงอยสสู่ในเรา (คส. 1:27) เนมมื่องจากเรามบีความสรัมพรันธร์แบบใหมสู่กรับพระ
ครลิสตร์ เราจศึงมบีความสรัมพรันธร์แบบใหมสู่กรับพระเจด้าพระบลิดาในสวรรคร์เชสู่นกรัน เพราะวสู่าในพระครอิสตต์เราถสก “ซสู่อน
ไวด้กอับพระองคต์ในพระเจด้า” (คส. 3:3)

เราอยสสู่ในพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงอยสสู่ในเรา ดรังนรันี้นเราจศึงควรดนาเนลินอยสู่างทบีมื่พระองคร์ไดด้ทรงดนาเนลิน เมมมื่อ
เขบียนไปหาผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นทบีมื่เมมองเอเฟซรัส เปาโลขอรด้องพวกเขาใหด้ดนาเนลินสมกอับการทรงเรมียกทบีมื่พวกเขาไดด้รรับแลด้ว
นรันี้น “มบีใจถสู่อมลงทสุกอยสู่างและใจอสู่อนสสุภาพ อดกลรันี้นไวด้นาน และอดทนตสู่อกรันและกรันดด้วยความรรัก จงเพบียร
พยายามเอาสรันตลิสสุขผสกมรัดความเปป็นนนี้นาหนศึมื่งใจเดบียวของพระวลิญญาณ” (อฟ. 4:1-3)

ในขด้อพระคนาถรัดไป เขาอธลิบายวสู่าเขาหมายความวสู่าอะไรในการใชด้วลบี “ความเปป็นนนี้นาหนศึมื่งใจเดบียวของ
พระวลิญญาณ” โดยประกาศวสู่า “มบีกายเดบียวและมบีพระวลิญญาณองคร์เดบียว” กายเดบียวนรันี้นคมอพระครลิสตร์ และผสด้
เชมมื่อทสุกคนเปป็นอวรัยวะตสู่างๆของกายนรันี้น โดยไดด้รรับบรัพตลิศมาเขด้าในกายนรันี้นโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

จากนรันี้นเปาโลแสดงใหด้เหก็นวสู่าครลิสเตบียนทรันี้งหลายเขตุ้าสทูง่ความเปป็นหนศึมื่งเดบียวกรันนบีนี้: มบี “องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า
องคต์เดมียว (พระครลิสตร์) ความเชนที่อเดมียว (การวางใจพระองคร์อยสู่างสลินี้นสสุดใจ) บอัพตอิศมาเดมียว (บรัพตลิศมาของพระ
วลิญญาณ โดยทนาใหด้คนๆนรันี้นเปป็นหนศึมื่งเดบียวกรับพระครลิสตร์)” และสสุดทด้ายแลด้ว เปาโลแสดงออกถศึงผลลอัพธต์ตง่างๆของ



ความเปป็นหนศึมื่งเดบียวกรันนบีนี้กรับพระครลิสตร์: “พระเจตุ้าองคต์เดมียวผทูตุ้เปป็นพระบอิดาของคนทอัขึ้งปวง ผทูตุ้ทรงอยทูง่เหนนอคนทอัขึ้ง
ปวง และทอัที่วคนทอัขึ้งปวง และในทง่านทอัขึ้งปวง” (อฟ. 4:4-6)

ดรังนรันี้นเราจศึงมบี คอยโนนมีอา-สามรัคคบีธรรม “ทสุกสลิมื่งรสู่วมกรัน”-ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายถสกทนาใหด้เปป็นผสด้รรับสสู่วนในสภาพ
ของพระเจด้า (2 ปต. 1:4) โดยเหก็นความสวสู่างของพระเจด้าในพระวจนะ (1 ยอหร์น 1:7) รสด้สศึกดด้วยความรรักแบบ
พระเจด้า (1 ยอหร์น 4:19) มบีชบีวลิตอยสสู่ดด้วยชบีวลิตของพระเจด้าเพราะวสู่าพระครอิสตต์ทรงเปป็นชมีวอิตของเรา (คส. 3:4)

สลิมื่งเหลสู่านบีนี้รวมกรันเปป็นพนขึ้นฐานสนาหรรับการรสู่วมสนลิท (“ทสุกสลิมื่งรสู่วมกรัน”) ของบทนบีนี้ และบรัดนบีนี้เราจะเหก็น
ผลลอัพธต์ตง่างๆของสามรัคคบีธรรมนบีนี้-ฤทธลิธิ์เดชของมรัน หลรักการตสู่างๆของมรัน และการปฏลิบรัตลิของมรัน:

“คนทอัขึ้งปวงทมีที่เชนที่อนอัขึ้นเปป็นนขึ้ทาหนขที่งใจเดมียวกอัน” ฤทธลิธิ์เดชในชบีวลิตของครลิสเตบียนยสุคตด้นเหลสู่านบีนี้เปป็นเพราะวสู่า
พวกเขาเปป็นนขึ้ทาหนขที่งใจเดมียวกอัน แตสู่ขด้อเทก็จจรลิงเบมนี้องตด้นกก็คมอวสู่าพวกเขาเชนที่อ การสามรัคคบีธรรมเชสู่นนรันี้นเปป็นไปไมสู่ไดด้
เลยนอกจากทสู่ามกลางผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วอยสู่างแทด้จรลิง และการบรังเกลิดใหมสู่คมอสลิมื่งทบีมื่ททาใหตุ้คนเหลสู่านบีนี้
เปป็นนนี้นาหนศึมื่งใจเดบียวกรัน 

วลบีสองวลบี “เปป็นใจเดมียวกอัน” (of one heart) และ “เปป็นจอิตใจเดมียวกอัน” (of one soul) ไมสู่ไดด้ถสก
เลมอกอยสู่างมรัมื่วๆโดยลสกา สองวลบีนบีนี้ถสกใสสู่ไวด้ในทบีมื่นบีนี้โดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ใจคมอศสนยร์กลางดด้านอารมณร์และดด้าน
การดลใจของคนๆนรันี้น “สลิมื่งตสู่างๆในชบีวลิต” ลด้วนออกมาจากใจ (สภษ. 4:23) จอิตใจคมอทบีมื่ตรันี้งของความรรักและความ
เกลบียด-และจลิตใจคมอสสู่วนทบีมื่ถสกทนาใหด้บรังเกลิดจากเบมนี้องบน ถสกสรด้างใหมสู่ในพระเยซสครลิสตร์ ดรังนรันี้นผสด้เชมมื่อทสุกคนจศึงมบี
ชบีวลิตใหมสู่

ครลิสเตบียนกลสุสู่มนบีนี้โดยเฉพาะไมสู่เพบียงเชมมื่อเพมมื่อความรอดของจลิตวลิญญาณเทสู่านรันี้น พวกเขาไดด้นบนอบตสู่อ
การทรงนทาของพระเยซทูดด้วย และดด้วยเหตสุนบีนี้พวกเขาจศึงเปป็นใจเดมียวกอัน ถสกขรับเคลมมื่อนโดยแรงกระตสุด้นยลิมื่งใหญสู่
เดบียวกรัน ความรอักเดมียวกอันเปป็นนายของพวกเขา โดยควบคสุมเหนมอใจทสุกดวง พวกเขามบีมสุมมองเดบียวกรัน ความมบี
สตลิภายในเดบียวกรัน แรงกระตสุด้นทบีมื่ดลใจเดบียวกรัน ในสลิมื่งสารพรัดทบีมื่พวกเขาพสดและกระทนา พวกเขาแสวงหาทบีมื่จะ
เอาใจพระเจด้าไมสู่ใชสู่มนสุษยร์ และทบีมื่จะยอมใหด้พระเยซสเปป็นองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าแหสู่งชบีวลิตของพวกเขา

ครลิสเตบียนยสุคตด้นเหลสู่านบีนี้ไมง่เหพ็นแกง่ตอัวเชสู่นกรัน-และหลอักการแหสู่งกลิจกรรมของพวกเขากก็ตรันี้งอยสสู่ในความไมสู่
เหก็นแกสู่ตรัวนรันี้น: “และไมง่มมีใครอตุ้างวง่าสอิที่งของทมีที่ตนมมีอยทูง่เปป็นของตน” สภาพอรันนสู่าเศรด้าทบีมื่มบีอยสสู่ในโลกวรันนบีนี้กก็คมอวสู่า 
ผสด้คนสสู่วนใหญสู่เปป็นคนเหก็นแกสู่ตรัวและสนใจแตสู่ตรัวเองเหลมอเกลินจนพวกเขาขวนขวายทบีมื่จะตอักตวงทตกสอิที่งทมีที่ตนจะหา
ไดตุ้ และพวกเขาเกพ็บทสุกสลิมื่งทบีมื่ตนหาไดตุ้ไวด้! พวกเขาไมสู่แบสู่งปฝันใหด้กรับเพมมื่อนมนสุษยร์ดด้วยกรันเลย เราตด้องยอมรรับวสู่ามมี
บางคนทบีมื่ไมสู่เหก็นแกสู่ตรัวอยสสู่ในโลกวรันนบีนี้ แตสู่พวกเขามบีอยสสู่นด้อยคนและเทบียบไมสู่ไดด้เลยกรับคนทบีมื่เหก็นแกสู่ตรัว

ในผสด้เชมมื่อกลสุสู่มนบีนี้ ไมสู่มบีคนไหนอด้างวสู่าทรรัพยร์สลิมื่งของของเขาเปป็นของตนเพราะวสู่าไมสู่มบีผสด้ใดมบีความคลิดเชสู่นนรันี้น
เลย คนเหลสู่านบีนี้ยอมจนานนตสู่อองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าโดยสลินี้นเชลิงจนทสุกรสู่องรอยของความเหก็นแกสู่ตรัวถสกขจรัดออกไป ใจ
ดวงใหมสู่และชบีวลิตแบบพระเจด้าทบีมื่อยสสู่ภายในไดด้ทนาใหด้การคลิดถศึงตรัวเองจบสลินี้นไปแลด้ว การรรับรสด้ถศึงความเปป็นหนศึมื่ง
เดบียวกรันครอบคลสุมใจและความคลิดของพวกเขา พวกเขา “มมีทตกสอิที่งรง่วมกอัน” อยสู่างแทด้จรลิง

ใน 1 โครลินธร์ 12:26 เราอสู่านเกบีมื่ยวกรับครลิสตจรักร “ถด้าอวรัยวะอรันหนศึมื่งเจก็บ อวรัยวะทรันี้งหมดกก็พลอยเจก็บดด้วย
ถด้าอวรัยวะอรันหนศึมื่งไดด้รรับเกบียรตลิ อวรัยวะทรันี้งหมดกก็พลอยชมมื่นชมยลินดบีดด้วย” ในครลิสตจรักรโดยเฉลบีมื่ยวรันนบีนี้ ถด้าสมาชลิกคน



หนศึมื่งทนทสุกขร์-ไมสู่วสู่าจะเปป็นดด้านรสู่างกายหรมอดด้านการเงลิน ทนทสุกขร์กรับความเจก็บปฝ่วยเปป็นเวลานาน สสญเสบียบด้าน
หรมอธสุรกลิจ ประสบกรับเหตสุการณร์นสู่าเศรด้าสสู่วนตรัว-สมาชลิกคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอกก็พทูดคตยเกบีมื่ยวกรับความเคราะหร์รด้ายของ
คนๆนรันี้น พวกเขาแสดงความเหก็นอกเหก็นใจของตน พวกเขาอาจถศึงกรับขอความรสู่วมมมอใน “การเรบีมื่ยไร” เพมมื่อ
จรัดหาเสมนี้อผด้า อาหาร และของใชด้จนาเปป็นอมมื่นๆเพมมื่อชสู่วยเหลมอพบีมื่นด้องคนนรันี้นทบีมื่ขรัดสน แตสู่นบีมื่ไมสู่ใชสู่ความคลิดทบีมื่ถสกนนาเสนอ
โดยผสด้เชมมื่อยสุคตด้นเหลสู่านบีนี้

พวกเขายอมจนานนอยสู่างสลินี้นเชลิงตสู่อความเปป็นจอมเจด้านายของพระเยซส ดรังนรันี้นพวกเขาจศึงเปป็นหนขที่ง
เดมียวกอัน พวกเขาดนาเนลินชบีวลิตพรด้อมกรับความเชมมื่อมรัมื่นอรันลศึกซศึนี้งทบีมื่วสู่าเรมมื่องฝฝ่ายวลิญญาณสนาครัญกวสู่าเรมมื่องทางวรัตถสุ พวก
เขาเชมมื่อความจรลิงแหสู่งถด้อยคนาของพระเยซสในมรัทธลิว 16:26: “เพราะถด้าผสด้ใดจะไดด้สลิมื่งของสลินี้นทรันี้งโลก แตสู่ตด้องสสญเสบีย
จลิตวลิญญาณของตน ผสด้นรันี้นจะไดด้ประโยชนร์อะไร”

พวกเขายรังเชมมื่อหลรักการของ 1 ยอหร์น 3:17 เชสู่นกรัน: “แตสู่ถด้าผสด้ใดมบีทรรัพยร์สมบรัตลิในโลกนบีนี้ และเหก็นพบีมื่นด้อง
ของตนขรัดสน และยรังใจจมดใจดนาไมสู่สงเคราะหร์เขา ความรอักของพระเจตุ้าจะดทารงอยทูง่ในผทูตุ้นอัขึ้นอยสู่างไรไดด้” พระเจด้า
ไดด้ประทานพระเยซส ผสด้ทรงทนทสุกขร์เพมมื่อทบีมื่เราจะไดด้มบีความรอดอรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนบีนี้พรด้อมกรับของประทานอรันดบีเลลิศ
ทสุกอยสู่างทบีมื่มาพรด้อมกรับมรัน ครลิสเตบียนยสุคตด้นเหลสู่านบีนี้ถสกควบคสุมอยสู่างสลินี้นเชลิงโดยอนานาจฝฝ่ายวลิญญาณทบีมื่อยสสู่ภายใน
พวกเขาจนพวกเขาแทบไมสู่ยศึดตลิดกรับสลิมื่งตสู่างๆของโลกนบีนี้เลย มบีคนกลสู่าวไวด้วสู่ายลิมื่งเรายศึดตลิดกรับโลกนบีนี้นด้อยเทสู่าไร เรากก็
ยลิมื่งยศึดพระเจด้าและสลิมื่งตสู่างๆทบีมื่เปป็นนลิรรันดรร์ไวด้แนสู่นมากเทสู่านรันี้น ทรรัพยร์สลิมื่งของทบีมื่เปป็นวรัตถสุเปป็นเรมมื่องรองสนาหรรับผสด้เชมมื่อ
เหลสู่านบีนี้ การบรรลตฝฝ่ายวอิญญาณคมอพลรังทบีมื่ครอบครองในชบีวลิตของพวกเขา พวกเขาดนาเนลินชบีวลิตราวกรับวสู่าพวกเขาไมสู่
ไดด้ถมอครองสลิมื่งใดเลย-แตง่ในความเปป็นจรอิงแลตุ้วพวกเขาถนอครองสอิที่งสารพทด!

ขด้อ 33: “ออัครททูตจขงเปป็นพยานดตุ้วยฤทธอิธิ์เดชใหญง่ยอิที่งถขงการคนนพระชนมต์ของพระเยซทูเจตุ้า และพระคตณออัน
ใหญง่ยอิที่งไดตุ้อยทูง่กอับเขาทตกคน”

การประกาศเรมมื่องการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซสครลิสตร์เจด้าถสกทนาใหด้มบีฤทธลิธิ์เดชโดยความอยสสู่ฝฝ่าย
วลิญญาณของคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ประกาศขสู่าวสารนรันี้น การประกาศของพวกเขามบีหลรักฐานแหสู่งชบีวลิตแบบพระเจด้าซศึมื่ง
สอดคลด้องอยสู่างสมบสรณร์แบบกรับชบีวลิตของพระครลิสตร์ ชมีวอิตของพวกเขาและขง่าวสารของพวกเขาปฝ่าวประกาศการ
ถมอครองชบีวลิตแบบพระเจด้าของพวกเขา-ความรรักทบีมื่ครอบครองอยสสู่เหนมอกลิจกรรมฝฝ่ายวลิญญาณทบีมื่แทด้จรลิงทรันี้งปวง

“พระคตณออันใหญง่ยอิที่งไดตุ้อยทูง่กอับเขาทตกคน” ความงดงามและสงสู่าราศบีทบีมื่โดดเดสู่นและมบีหนศึมื่งเดบียวไดด้ถสก
สนาแดงใหด้ประจรักษร์ในอสุปนลิสรัยของผสด้เชมมื่อเหลสู่านบีนี้ ความงดงามและสงสู่าราศบีแบบทบีมื่ถสกทนาใหด้เปป็นไปไดด้โดยพระคสุณ
เทสู่านรันี้น และสลิมื่งนบีนี้ไดด้ใหด้ฤทธลิธิ์เดชแกสู่คนาพยานของพวกเขา

ขด้อ 34 และ 35: “และในพวกศอิษยต์ไมง่มมีผทูตุ้ใดขอัดสน เพราะผทูตุ้ใดมมีไรง่นาบตุ้านเรนอนกพ็ขายเสมีย และไดตุ้นทาเงอิน
คง่าของทมีที่ขายไดตุ้นอัขึ้นมา วางไวตุ้ทมีที่เทตุ้าของออัครททูต ออัครททูตจขงแจกจง่ายใหตุ้ทตกคนตามทมีที่ตตุ้องการ”

เราไมสู่ถสกบอกวสู่าคนเหลสู่านบีนี้ขายทตกสอิที่งทบีมื่พวกเขามบีอยสสู่ พวกเขาอาจทนาเชสู่นนรันี้นกก็ไดด้ แตสู่ทบีมื่นสู่าเปป็นไปไดด้
มากกวสู่ากก็คมอวสู่าพวกเขาขายบางสง่วนของทรรัพยร์สลิมื่งของของพวกเขา และเงลินทบีมื่ไดด้จากการขายนรันี้นรวมกรันเปป็นกอง
ทสุนสสู่วนกลาง เราไมสู่อสู่านเจอเลยเกบีมื่ยวกรับกองทสุนทบีมื่คลด้ายคลศึงกรันในทบีมื่อมมื่นนอกจากในกรสุงเยรสซาเลก็ม



เงลินทบีมื่ไดด้จากการขายบด้านเรมอนและทบีมื่ดลินเหลสู่านบีนี้ถสกนนามาวาง “ทมีที่เทตุ้าของออัครททูต”-การกระทนาหนศึมื่งทบีมื่บสู่งชบีนี้
วสู่าผสด้เชมมื่อเหลสู่านบีนี้ใหด้พวกอรัครทสตมบีอนานาจควบคสุมแบบไมสู่มบีขด้อโตด้แยด้งและเดก็ดขาดในการจรัดการเงลินทบีมื่ไดด้มาเหลสู่านบีนี้

“ออัครททูตจขงแจกจง่ายใหตุ้ทตกคนตามทมีที่ตตุ้องการ” (ภาษากรบีกอสู่านวสู่า “ใหด้แกสู่แตสู่ละคนตามทบีมื่ผทูตุ้ใดมบีความ
ตด้องการ”) กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง เมมมื่อผสด้เชมมื่อคนใดในคนกลสุสู่มนรันี้นมบีความตด้องการ ความตด้องการนรันี้นกก็ไดด้รรับการตอบ
สนองดด้วยกองทสุนทบีมื่มาจากคลรังสสู่วนกลางนรันี้น ไมสู่ตด้องสงสรัยเลยวสู่ามบีหลายคนทบีมื่ไมสู่มบีความตด้องการ และแนสู่นอนวสู่า
พวกเขาเลบีนี้ยงชบีพดด้วยรายไดด้ของพวกเขาเอง “การแจกจสู่าย” นบีนี้มบีจสุดประสงคร์เพมมื่อชสู่วยเหลมอผสด้ขรัดสนเทสู่านรันี้น-พวก
หญลิงมสู่าย คนอมมื่นๆทบีมื่มบีความตด้องการแบบเฉพาะเจาะจง และคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เลบีนี้ยงดสตรัวเองไมสู่ไดด้ขณะทบีมื่พวกเขามบี
สสู่วนรสู่วมในการประกาศขสู่าวประเสรลิฐและเผยแพรสู่ขสู่าวดบีวสู่าพระเยซสทรงชสู่วยใหด้รอด เปป็นไปไดด้เชสู่นกรันวสู่าวลิสสุทธลิชน
บางคนเหลสู่านบีนี้ไดด้สสญเสบียหนทางหาเลบีนี้ยงชบีพของตนเมมมื่อพวกเขาเปปิดรรับความเชมมื่อแบบครลิสเตบียน ในยอหร์น 9:22 
เราถสกบอกวสู่าพสู่อแมสู่ของชายตาบอดคนนรันี้นทบีมื่พระเยซสประทานการมองเหก็นใหด้ไมสู่ยอมใหด้การเกบีมื่ยวกรับวสู่าผสด้ใดไดด้
รรักษาลสกชายของพวกเขาใหด้หาย “เพราะกลรัวพวกยลิว เพราะพวกยลิวตกลงกรันแลด้ววสู่า ถตุ้าผทูตุ้ใดยอมรอับวง่าผทูตุ้นอัขึ้นเปป็น
พระครอิสตต์ จะตตุ้องไลง่ผทูตุ้นอัขึ้นเสมียจากธรรมศาลา” มรันไมสู่ใชสู่เรมมื่องทบีมื่ไรด้เหตสุผลทบีมื่จะสรันนลิษฐานวสู่าบางคนในทสู่ามกลางผสด้
เชมมื่อกลสุสู่มนบีนี้ไดด้กลายเปป็นเหมมอนผสด้ถสกอรัปเปหลิเสบียแลด้วเมมมื่อพวกเขายอมรรับพระครลิสตร์และมบีการดนาเนลินชบีวลิตแบบใหมสู่
ในการตลิดตามพระองคร์

ขด้อ 36 และ 37: “ฝฝ่ายโยเสส ทมีที่ออัครททูตเรมียกวง่า บารนาบอัส (แปลวง่าลทูกแหง่งการหนตนนขึ้ทาใจ) เปป็นพวก
เลวมี ชาวเกาะไซปรอัส มมีทมีที่ดอินกพ็ขายเสมียและนทาเงอินคง่าทมีที่นอัขึ้นมาวางไวตุ้ทมีที่เทตุ้าของออัครททูต”

สนาเนาหลายฉบรับอสู่านวสู่า “โยเซฟ” แทนทบีมื่จะเปป็น โยเสส ชายคนนบีนี้นสู่าจะถสกชบีนี้ใหด้เหก็นตรงนบีนี้เพราะวสู่าเขา
เปป็นคนตสู่างชาตลิ-นรัมื่นคมอ เขาไมสู่ใชสู่ชาวกรสุงเยรสซาเลก็มโดยกนาเนลิด การทบีมื่เขาขายบด้านและทบีมื่ดลินคมอตรัวอยสู่างทบีมื่โดดเดสู่น
ของความใจกวด้างอรันเสบียสละในสสู่วนของผสด้เชมมื่อคนหนศึมื่ง เขาถวายหมดทรันี้งตรัว กระทรัมื่งถศึงทรรัพยร์สลินของตน ในการ
รรับใชด้พระเยซสครลิสตร์เจด้า  ออกไปประกาศขสู่าวประเสรลิฐ และทนาใหด้ตรัวเขาเองโดดเดสู่นในงานแหสู่งการรรับใชด้ในแบบ
ทบีมื่ไมสู่ธรรมดามากๆ ดรังทบีมื่เราจะเรบียนรสด้ในภายหลรัง

“ฝฝ่ายโยเสส ทมีที่ออัครททูตเรมียกวง่า บารนาบอัส ...” การตรันี้งชมมื่อใหด้ถสกปฏลิบรัตลิอยสู่างกวด้างขวางในสมรัยนรันี้น โดยชมมื่อ
ทบีมื่ถสกตรันี้งใหด้นรันี้นแสดงออกถศึงอสุปนลิสรัยของคนๆนรันี้นทบีมื่ชมมื่อนรันี้นถสกตรันี้งใหด้ “บารนาบอัส” คมอชมมื่อๆหนศึมื่งทบีมื่เอามาจากคนาภาษา
ซบีเรบียสองคนา คนาแรกมบีความหมายวสู่า “ลสก” และคนาทบีมื่สองมบีความหมายวสู่า “คนาพยากรณร์” ดรังนรันี้น บารนาบอัส จศึง
สมมื่อความหมายวสู่า “ลสกแหสู่งการพยากรณร์” คนากรบีกในทบีมื่นบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “การหนสุนนนี้นาใจ” มบีความหมายตรงตรัววสู่า 
“การเตมอนสตลิ คนาวลิงวอน คนาทสลขอ หรมอการเปป็นผสด้ชสู่วยเหลมอ” เราพบวสู่าคนานบีนี้ใชด้กรับบารนาบรัสในกลิจการ 
11:22,23 อรันเปป็นทบีมื่ซศึมื่งครลิสตจรักรในกรสุงเยรสซาเลก็มสสู่งเขาไปยรังเมมองอรันทลิโอก ซศึมื่งเปป็นทบีมื่ๆ “เมมมื่อบารนาบรัสมาถศึง
แลด้ว และไดด้เหก็นพระคสุณของพระเจด้ากก็ปปีตลิยลินดบี จขงไดตุ้เตชอนคนเหลง่านอัขึ้นใหด้ตรันี้งมรัมื่นคงตลิดสนลิทอยสสู่กรับองคร์พระผสด้เปป็น
เจด้า”

“เปป็นพวกเลวมี ชาวเกาะไซปรอัส” คนเผสู่าเลวบีทรันี้งหมดถสกแยกตรันี้งไวด้สนาหรรับการปรนนลิบรัตลิของพระวลิหาร
และศาสนาของพวกยลิว บสุตรชายสามคนของเลวบีคมอ เกอรร์โชน โคฮาท และเมรารบี อาโรนมหาปสุโรหลิตคนแรกเปป็น
ลสกหลานจากครอบครรัวของโคฮาท และลสกชายคนโตสสุดของเขากก็สมบทอดตสู่อจากเขา ลสกชายคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอ



ของอาโรนกก็เปป็นปสุโรหลิตเชสู่นกรัน คนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอทสุกคนของเผสู่านรันี้นถสกเรบียกวสู่า คนเลวบี และทสุกคนถสกวสู่าจด้างในงาน
ของพระวลิหาร โดยชสู่วยเหลมอปสุโรหลิตในการบรรเลงเพลงศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์และประกอบกลิจกรรมอมมื่นๆในพระวลิหาร (และ
กสู่อนหนด้านรันี้นในพลรับพลา) ในการเชมมื่อมโยงกรับเรมมื่องนบีนี้ โปรดศศึกษากรันดารวลิถบี บททบีมื่ 3, พระราชบรัญญรัตลิ 12:18,19;
18:6-8 และ 1 พงศาวดาร บททบีมื่ 23 และ 24

ไซปรรัสคมอหนศึมื่งในเกาะทบีมื่มบีขนาดใหญสู่ทบีมื่สสุดในทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน มรันอสุดมสมบสรณร์สสุดๆและอสุดมไป
ดด้วยผลผลลิตตสู่างๆอยสู่างนนี้นาองสุสู่น นนี้นามรัน และเครมมื่องอสุปโภคบรลิโภคอมมื่นๆทบีมื่มบีประโยชนร์และความสนาครัญ

เหลสู่านรักประวรัตลิศาสตรร์บอกเราวสู่ามบียลิวจนานวนมากบนเกาะไซปรรัส และเราทราบจากกลิจการ 13:4 วสู่า
เปาโลและบารนาบรัสถสกสสู่งไปทบีมื่นรัมื่นโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เมมมื่อเปาโลออกเดลินทางแบบมลิชชรันนารบีครรันี้งแรกของ
เขา จากนรันี้นในกลิจการ 15:39-41 เราอสู่านวสู่าบารนาบรัสไปยรังเกาะไซปรรัสอบีกครรันี้งเพมมื่อประกาศ โดยพามาระโกไป
ดด้วยขณะทบีมื่เปาโลและสลิลาส “ไปตลอดแควด้นซบีเรบียกรับแควด้นซลิลบีเซบีย”

บารนาบรัสถสกกลสู่าวถศึงแบบใหด้เกบียรตลิในหลายแหสู่งในพรันธสรัญญาใหมสู่ (ศศึกษากลิจการ 11:22-30) เขาถสก
เชมมื่อมโยงกรับอรัครทสตเปาโลในฐานะเพมมื่อนรสู่วมเดลินทางในการเดลินทางแบบมลิชชรันนารบีครรันี้งแรกของเปาโล ครลิสต
จรักรในกรสุงเยรสซาเลก็มสสู่งเขาไปยรังเมมองอรันทลิโอกซศึมื่งเปป็นทบีมื่ๆ ภายใตด้คนาเตมอนสตลิของเขา “จนานวนคนเปป็นอรันมากกก็
เพลิมื่มเขด้ากรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า” (กลิจการ 11:24) ขด้อพระคนาเดบียวกรันนบีนี้บอกเราวสู่า “บารนาบรัสเปป็นคนดบี ประกอบ
ดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และความเชมมื่อ”

จากเมมองอรันทลิโอกเขาไปยรังเมมองทารซรัสเพมมื่อตามหาเปาโล หลรังจากพบเขาแลด้ว เขากก็พาอรัครทสตผสด้นรันี้น
กลรับไปยรังเมมองอรันทลิโอก ซศึมื่งเปป็นทบีมื่ๆพวกเขาทนางานกรับครลิสตจรักรทบีมื่นรัมื่นเปป็นเวลาหนศึมื่งปปี “ไดด้สรัมื่งสอนคนเปป็นอรันมาก
และในเมมองอรันทลิโอกนรัมื่นเอง พวกสาวกไดด้ชมมื่อวง่าครอิสเตมียนเปป็นครรันี้งแรก” (กลิจการ 11:25,26)

ดรังนรันี้นการเชมมื่อมโยงกรันของเปาโลกรับบารนาบรัสในพรันธกลิจแหสู่งขสู่าวประเสรลิฐจศึงไดด้เรลิมื่มตด้นขศึนี้น และพวก
เขาเดลินทางดด้วยกรันในการรสู่วมสามรัคคบีธรรมและความเปป็นนนี้นาหนศึมื่งใจเดบียวกรันจนกระทรัมื่งการโตด้แยด้งเขด้ามาครัมื่นกลาง
ระหวสู่างพวกเขาในเรมมื่องยอหร์นมาระโก เมมมื่อนรันี้นเองบารนาบรัสจศึงพามาระโกคนหนสุสู่มไปและแลสู่นเรมอไปยรังเกาะ
ไซปรรัส และเปาโลเดลินทางกรับสลิลาสไปในการเดลินทางแบบมลิชชรันนารบีครรันี้งทบีมื่สองของเขา (กลิจการ 15:35-41) 
นอกจากนบีนี้จงศศึกษากลิจการ 12:25; 13:1,2,50; 14:12; 1 โครลินธร์ 9:6; และกาลาเทบีย 2:1-9

หมายเหตสุเสรลิมทบีมื่นสู่าสนใจในทบีมื่นบีนี้กก็คมอวสู่าเปาโลและบารนาบรัสเกลิดในประเทศของคนตสู่างชาตลิทรันี้งคสสู่ พวก
เขาเปป็นยลิว แตสู่พวกเขาไมสู่ไดด้เกลิดในปาเลสไตนร์ ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าบางสสู่วนของชบีวลิตและการอบรมสรัมื่งสอนของพวก
เขาอยสสู่ในประเทศอมมื่นๆชสู่วยใหด้พวกเขามบีคสุณสมบรัตลิเหมาะสมสนาหรรับพรันธกลิจของพวกเขาซศึมื่งมบีตสู่อพวกคนตสู่างชาตลิ
เปป็นหลรัก

บารนาบรัสเปป็นเจด้าของทบีมื่ดลิน-เราไมสู่ถสกบอกวสู่าจนถศึงขนาดไหน แตสู่ในขด้อ 37 ของบทนบีนี้เราอสู่านวสู่าเขา “มมี
ทมีที่ดอินกพ็ขายเสมียและนทาเงอินคง่าทมีที่นอัขึ้นมาวางไวตุ้ทมีที่เทตุ้าของออัครททูต” แมด้เปป็นชายผสด้มบีทรรัพยร์สลิน บารนาบรัสกก็เสบียสละใหด้
ทรันี้งหมดเพราะเหก็นแกสู่พรันธกลิจในพระนามของพระเยซสครลิสตร์เจด้า เมมมื่อพระเยซสทรงกลายเปป็นพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดแหสู่ง
จลิตวลิญญาณของเขา พระองคร์กก็ทรงกลายเปป็นองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าแหสู่งชบีวลิตของเขาดด้วย เราไมสู่ถสกบอกวสู่าเปาโลเปป็น
เจตุ้าของทรรัพยร์สลิน และสลิมื่งทบีมื่เราทราบเกบีมื่ยวกรับวลิธบีหาเลบีนี้ยงชบีพของเขากก็ถสกใหด้ไวด้ในจดหมายฝากฉบรับตสู่างๆของเขาทบีมื่



สสู่งถศึงครลิสตจรักรตสู่างๆเหลสู่านรันี้น โดยประกาศวสู่าเขาหาเลบีนี้ยงตรัวในพรันธกลิจของเขาโดยการทนางานเปป็นชสู่างเยก็บเตก็นทร์
(กลิจการ 18:3; 2 คร. 11:9; 1 ธส. 2:9)

ผมกลรัววสู่าผสด้รรับใชด้บางทสู่านวรันนบีนี้ไดด้ยอมใหด้ทรรัพยร์สลิน บด้านเรมอน และทรรัพยร์สมบรัตลิฝฝ่ายโลกเขด้ามาแทรก
กลางระหวสู่างตรัวพวกเขากรับพรันธกลิจของพวกเขาแลด้ว ขอพระเจด้าทรงโปรดหด้ามไมสู่ใหด้ผมพลิพากษาผสด้ใดเลย-และ
สวรรคร์เปป็นพยานใหด้ผมวสู่าผมไมสู่ไดด้หมายถศึงใครอยสู่างเฉพาะเจาะจง-แตสู่ผมเชมมื่อวสู่าบางครรันี้งพรันธกลิจกก็กลายเปป็นงาน
เสรลิม นรักเทศนร์ทรันี้งหลายเขด้าสสสู่โลกธสุรกลิจ และการเทศนากลายเปป็น “งานอดลิเรก” สนาหรรับพวกเขา ถด้าพระเจด้าทรง
เรบียกชายคนหนศึมื่ง พระองคร์กก็ไมสู่เคยถอนการทรงเรบียกของพระองคร์ ดรังนรันี้น ผสด้รรับใชด้คนใดทบีมื่ใหด้ทรรัพยร์สลิน-หรมอสลิมื่งอมมื่น
ใดกก็ตาม-มากสู่อนพรันธกลิจของตนและการทสุสู่มเทของตนตสู่อพระเจด้ากก็จะเผชลิญการสสญเสบียอยสู่างแนสู่นอน!

ผมรสด้วสู่าผสด้รรับใชด้หลายทสู่านทบีมื่ประสบความสนาเรก็จมากทบีมื่สสุดอาจไดด้ทรรัพยร์สลิมื่งของของโลกมากกวสู่านบีนี้ในอาชบี
พอมมื่นๆทบีมื่ไมสู่ใชสู่งานรรับใชด้ เพราะวสู่าตามกฎแลด้ว การประกาศขสู่าวประเสรลิฐคมองานของการปฏลิเสธตรัวเอง ไมง่มมี
มนตษยต์คนใดควรเขด้าสสสู่งานรรับใชด้นอกเสบียจากวสู่าเขาแนสู่ใจวสู่าเขาไดด้รรับการทรงเรบียกจากพระเจด้าและนอกเสบียจาก
วสู่าเขาเตก็มใจทบีมื่จะมอบถวายทสุกสลิมื่งทบีมื่เขามบีแดสู่พระเจด้า!

เราตด้องตระหนรัก เหมมอนกรับครลิสเตบียนยสุคตด้นเหลสู่านบีนี้ในกรสุงเยรสซาเลก็มไดด้ตระหนรัก วสู่าทรรัพยร์สมบรัตลิทมีที่แทตุ้
จรอิงอยสสู่ในสวรรคร์ ความเปป็นพลเมมองของเราอยสสู่ในสวรรคร์ พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของเราทรงอยสสู่ในสวรรคร์ เราคมอ
อวรัยวะตสู่างๆแหสู่งพระกายของพระองคร์ และเรานรัมื่งในสวรรคสถานกรับพระองคร์

มรันเปป็นความจรลิงทบีมื่วสู่าการสนาแดงแบบครบถด้วนยรังไมสู่ไดด้ถสกประทานใหด้แกสู่วลิสสุทธลิชนเหลสู่านบีนี้ในกรสุง
เยรสซาเลก็ม คมอพระวจนะทบีมื่ครบสมบสรณร์ของพระเจด้า แตสู่สลิมื่งทบีมื่พวกเขารสด้เกบีมื่ยวกรับพระเยซสครลิสตร์เจด้า การฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์ฝฝ่ายรสู่างกายของพระองคร์และการสถลิตของพระองคร์อยสสู่เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดา กก็เพบียง
พอแลด้วทบีมื่จะทนาใหด้พวกเขาเลลิกมองสลิมื่งของฝฝ่ายโลกและมบีสายตาจดจสู่ออยสสู่ทบีมื่สลิมื่งตสู่างๆทบีมื่ดนารงอยสสู่ชรัมื่วนลิรรันดรร์ พระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงทนาใหด้พระเยซสเปป็นจรอิงสนาหรรับพวกเขาเหลมอเกลินจนโดยทางฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ พวกเขา
ถสกทนาใหด้สามารถเปป็นพยานถศึงความจรลิงไดด้-ดด้วยใจกลด้าและพรด้อมกรับความเชมมื่อมรัมื่น ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าครลิสเตบียน
เหลสู่านบีนี้เชมมื่อในการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรสู่างกายของพระเยซส ทนาใหด้พวกเขาแยกออกจากศาสนาอมมื่นๆทรันี้งหมดใน
สมรัยนรันี้น และมรันเปป็นเพราะความเชมมื่อนบีนี้เองทบีมื่ “พระคตณออันใหญง่ยอิที่งไดตุ้อยทูง่กอับเขาทตกคน” 

ความเชมมื่อเดบียวกรันนรันี้นควรทนาใหด้เราไมสู่ยศึดตลิดกรับสลิมื่งตสู่างๆทบีมื่เปป็นของโลก และในยสุคสมรัยนบีนี้เมมมื่อเรารทูตุ้วสู่าการ
เสดก็จมาครรันี้งทบีมื่สองขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเกมอบจะถศึงแลด้ว เรากก็ควรตรันี้งความใฝฝ่หาของเราไวด้กรับสลิมื่งตสู่างๆทบีมื่อยสสู่เบมนี้อง
บนและอธลิษฐานกรับยอหร์นผสด้เปป็นทบีมื่รรักวสู่า “ขอใหด้เปป็นเชสู่นนรันี้น เชลิญเสดก็จมาเถลิด พระเยซสเจด้า!”

บทททที่ 5



5:1 แตสู่มบีชายคนหนศึมื่งชมมื่ออานาเนบียกรับภรรยาชมมื่อสรัปฟปีราไดด้ขายทบีมื่ดลินของตน
5:2 และเงลินคสู่าทบีมื่ดลินสสู่วนหนศึมื่งเขายรักเกก็บไวด้ ภรรยาของเขากก็รสด้ดด้วย และอบีกสสู่วนหนศึมื่งเขานนามาวางไวด้ทบีมื่เทด้าของอรัคร
ทสต
5:3 ฝฝ่ายเปโตรจศึงถามวสู่า “อานาเนบีย เหตสุไฉนซาตานจศึงทนาใหด้ใจของเจด้าเตก็มไปดด้วยการมสุสาตสู่อพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ และทนาใหด้เจด้าเกก็บคสู่าทบีมื่ดลินสสู่วนหนศึมื่งไวด้
5:4 เมมมื่อทบีมื่ดลินยรังอยสสู่กก็เปป็นของเจด้ามลิใชสู่หรมอ เมมมื่อขายแลด้วเงลินกก็ยรังอยสสู่ในอนานาจของเจด้ามลิใชสู่หรมอ มบีเหตสุอะไรเกลิดขศึนี้น
ใหด้เจด้าคลิดในใจเชสู่นนรันี้นเลสู่า เจด้ามลิไดด้มสุสาตสู่อมนสุษยร์แตสู่ไดด้มสุสาตสู่อพระเจด้า”
5:5 เมมมื่ออานาเนบียไดด้ยลินคนาเหลสู่านรันี้นกก็ลด้มลงตาย และเมมมื่อคนทรันี้งปวงไดด้ยลินเรมมื่องกก็พากรันสะดสุด้งตกใจกลรัวอยสู่างยลิมื่ง
5:6 พวกคนหนสุสู่มกก็ลสุกขศึนี้นหสู่อศพเขาไวด้แลด้วหามเอาไปฝฝัง
5:7 หลรังจากนรันี้นประมาณสามชรัมื่วโมง ภรรยาของเขายรังไมสู่ทราบเหตสุการณร์ทบีมื่เกลิดขศึนี้นจศึงเขด้าไป
5:8 ฝฝ่ายเปโตรถามนางวสู่า “เจด้าขายทบีมื่ดลินไดด้ราคาเทสู่านรันี้นหรมอ จงบอกเราเถลิด” หญลิงนรันี้นจศึงตอบวสู่า “ไดด้เทสู่านรันี้น
เจด้าคสู่ะ”
5:9 เปโตรจศึงถามนางวสู่า “ไฉนเจด้าทรันี้งสองไดด้พรด้อมใจกรันทดลองพระวลิญญาณขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเลสู่า จงดสเถลิด 
เทด้าของพวกคนทบีมื่ฝฝังศพสามบีของเจด้ากก็อยสสู่ทบีมื่ประตส และเขาจะหามศพของเจด้าออกไปดด้วย”
5:10 ในทรันใดนรันี้นนางกก็ลด้มลงตายแทบเทด้าของเปโตร และพวกคนหนสุสู่มไดด้เขด้ามาเหก็นวสู่าหญลิงนรันี้นตายแลด้ว จศึงไดด้
หามศพออกไปฝฝังไวด้ขด้างสามบีของนาง
5:11 ความเกรงกลรัวอยสู่างยลิมื่งเกลิดขศึนี้นในครลิสตจรักร และในหมสสู่คนทรันี้งปวงทบีมื่ไดด้ยลินเหตสุการณร์นรันี้น
5:12 มบีหมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์หลายอยสู่างซศึมื่งอรัครทสตไดด้ทนาดด้วยมมอของตนในหมสสู่ประชาชน (พวกสาวกอยสสู่
พรด้อมใจกรันในเฉลบียงของซาโลมอน
5:13 และคนอมมื่นๆไมสู่อาจเขด้ามาอยสสู่ดด้วย แตสู่ประชาชนเคารพพวกเขามาก
5:14 มบีชายหญลิงเปป็นอรันมากทบีมื่เชมมื่อถมอ ไดด้เขด้ามาเปป็นสาวกขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้ามากกวสู่ากสู่อน)
5:15 จนเขาหามคนเจก็บปฝ่วยออกไปทบีมื่ถนนวางบนทบีมื่นอนและแครสู่ เพมมื่อเมมมื่อเปโตรเดลินผสู่านไป อยสู่างนด้อยเงาของ
ทสู่านจะไดด้ถสกเขาบางคน
5:16 ประชาชนไดด้ออกมาจากเมมองทบีมื่อยสสู่ลด้อมรอบกรสุงเยรสซาเลก็ม พาคนปฝ่วยและคนทบีมื่มบีผบีโสโครกเบบียดเบบียนมา
และทสุกคนกก็หาย
5:17 ฝฝ่ายมหาปสุโรหลิตและพรรคพวกของทสู่านกก็ลสุกขศึนี้น (คมอพวกสะดสสบี) มบีความโกรธอยสู่างยลิมื่ง
5:18 จศึงไดด้จรับพวกอรัครทสตจนาไวด้ในคสุกหลวง
5:19 แตสู่ในเวลากลางคมน ทสตสวรรคร์ขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าไดด้มาเปปิดประตสคสุก พาอรัครทสตออกไป บอกวสู่า
5:20 “จงไปยมนในพระวลิหาร ประกาศบรรดาขด้อความแหสู่งชบีวลิตนบีนี้ใหด้ประชาชนฟฝัง”
5:21 เมมมื่ออรัครทสตไดด้ยลินอยสู่างนรันี้น พอเวลารสุสู่งเชด้าจศึงเขด้าไปสรัมื่งสอนในพระวลิหาร ฝฝ่ายมหาปสุโรหลิตกรับพรรคพวกของ
ทสู่านไดด้เรบียกประชสุมสภา พรด้อมกรับบรรดาผสด้เฒสู่าทรันี้งหมดของชนอลิสราเอล แลด้วใชด้คนไปทบีมื่คสุกใหด้พาอรัครทสตออกมา
5:22 แตสู่เมมมื่อเจด้าพนรักงานไปถศึงกก็ไมสู่พบพวกอรัครทสตในคสุก จศึงกลรับมารายงาน



5:23 วสู่า “ขด้าพเจด้าทรันี้งหลายเหก็นคสุกปปิดอยสสู่มรัมื่นคงและคนเฝฟ้ากก็ยมนอยสสู่หนด้าประตส ครรันี้นเปปิดประตสแลด้วกก็ไมสู่เหก็นผสด้ใดอยสสู่
ขด้างใน”
5:24 เมมมื่อมหาปสุโรหลิตและนายทหารรรักษาพระวลิหารกรับพวกปสุโรหลิตใหญสู่ ไดด้ยลินคนาเหลสู่านบีนี้ กก็ฉงนสนเทสู่หร์ในเรมมื่อง
ของอรัครทสตวสู่าจะเปป็นอยสู่างไรตสู่อไป
5:25 มบีคนหนศึมื่งมาบอกเขาวสู่า “ดสเถลิด คนเหลสู่านรันี้น ซศึมื่งทสู่านทรันี้งหลายไดด้จนาไวด้ในคสุกกนาลรังยมนสรัมื่งสอนคนทรันี้งปวงอยสสู่ใน
พระวลิหาร”
5:26 แลด้วนายทหารรรักษาพระวลิหารกรับพวกเจด้าพนรักงานจศึงไดด้ไปพาพวกอรัครทสตมาโดยดบี เพราะกลรัววสู่าคนทรันี้ง
ปวงจะเอาหลินขวด้าง
5:27 เมมมื่อเขาไดด้พาพวกอรัครทสตมาแลด้วกก็ใหด้ยมนหนด้าสภา มหาปสุโรหลิตจศึงถาม
5:28 วสู่า “เราไดด้กนาชรับพวกเจด้าอยสู่างแขก็งแรงมลิใหด้สอนออกชมมื่อนบีนี้ กก็ดสเถลิด เจด้าไดด้ใหด้คนาสอนของเจด้าแพรสู่ไปทรัมื่วกรสุง
เยรสซาเลก็ม และปรารถนาใหด้ความผลิดเนมมื่องดด้วยโลหลิตของผสด้นรันี้นตกอยสสู่กรับเรา”
5:29 ฝฝ่ายเปโตรกรับอรัครทสตอมมื่นๆตอบวสู่า “ขด้าพเจด้าทรันี้งหลายจนาตด้องเชมมื่อฟฝังพระเจด้ายลิมื่งกวสู่าเชมมื่อฟฝังมนสุษยร์
5:30 พระเยซสซศึมื่งทสู่านทรันี้งหลายไดด้ฆสู่าเสบียโดยแขวนไวด้ทบีมื่ตด้นไมด้นรันี้น พระเจด้าแหสู่งบรรพบสุรสุษของเราไดด้ทรงบรันดาลใหด้
เปป็นขศึนี้นมาใหมสู่
5:31 พระเจด้าไดด้ทรงตรันี้งพระองคร์ไวด้ดด้วยพระหรัตถร์เบมนี้องขวาของพระองคร์ใหด้เปป็นเจด้าชาย และองคร์พระผสด้ชสู่วยใหด้รอด
เพมมื่อจะใหด้ชนอลิสราเอลกลรับใจใหมสู่ แลด้วจะทรงโปรดยกความผลิดบาปของเขา
5:32 เราทรันี้งหลายจศึงเปป็นพยานของพระองคร์ถศึงเรมมื่องเหลสู่านบีนี้ และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ซศึมื่งพระเจด้าไดด้ทรงประทาน
ใหด้ทสุกคนทบีมื่เชมมื่อฟฝังพระองคร์นรันี้นกก็เปป็นพยานดด้วย”
5:33 เมมมื่อเขาทรันี้งหลายไดด้ยลินอยสู่างนบีนี้ กก็รสด้สศึกบาดใจ คลิดกรันวสู่าจะฆสู่าพวกอรัครทสตเสบีย
5:34 แตสู่คนหนศึมื่งชมมื่อกามาลลิเอลเปป็นพวกฟารลิสบี และเปป็นธรรมาจารยร์ฝฝ่ายพระราชบรัญญรัตลิ เปป็นทบีมื่นรับถมอของ
ประชาชน ไดด้ยมนขศึนี้นในสภาแลด้วสรัมื่งใหด้พาพวกอรัครทสตออกไปเสบียภายนอกครสสู่หนศึมื่ง
5:35 ทสู่านจศึงไดด้กลสู่าวแกสู่เขาวสู่า “ทสู่านชนชาตลิอลิสราเอล ซศึมื่งทสู่านหวรังจะทนาแกสู่คนเหลสู่านบีนี้ จงระวรังตรัวใหด้ดบี
5:36 เมมมื่อคราวกสู่อนมบีคนหนศึมื่งชมมื่อธสุดาสอวดตรัววสู่าเปป็นผสด้วลิเศษ มบีผสด้ชายตลิดตามประมาณสบีมื่รด้อยคน แตสู่ธสุดาสถสกฆสู่า
เสบีย คนทรันี้งหลายซศึมื่งไดด้เชมมื่อฟฝังเขากก็กระจรัดกระจายสาบสสญไป
5:37 ภายหลรังผสด้นบีนี้มบีอบีกคนหนศึมื่งชมมื่อยสดาสเปป็นชาวกาลลิลบี ไดด้ปรากฏขศึนี้นในคราวจดบรัญชบีสนามะโนครรัว และไดด้เกลบีนี้ย
กลสู่อมผสด้คนใหด้ตลิดตามตรัวไปเปป็นอรันมาก ผสด้นรันี้นกก็พลินาศดด้วย และคนทรันี้งหลายทบีมื่ไดด้เชมมื่อฟฝังเขากก็กระจรัดกระจายไป
5:38 ในกรณบีนบีนี้ ขด้าพเจด้าจศึงวสู่าแกสู่ทสู่านทรันี้งหลายวสู่า จงปลสู่อยคนเหลสู่านบีนี้ไปตามเรมมื่อง อยสู่าทนาอะไรแกสู่เขาเลย เพราะ
วสู่าถด้าความคลิดหรมอกลิจการนบีนี้มาจากมนสุษยร์กก็จะลด้มละลายไปเอง
5:39 แตสู่ถด้ามาจากพระเจด้า ทสู่านทรันี้งหลายจะทนาลายเสบียกก็ไมสู่ไดด้ เกลมอกวสู่าทสู่านกลรับจะเปป็นผสด้สสด้รบกรับพระเจด้า”
5:40 เขาทรันี้งหลายจศึงยอมเหก็นดด้วยกรับกามาลลิเอล และเมมมื่อไดด้เรบียกพวกอรัครทสตเขด้ามาแลด้ว จศึงเฆบีมื่ยนและกนาชรับไมสู่
ใหด้ออกพระนามของพระเยซส แลด้วกก็ปลสู่อยไป



5:41 พวกอรัครทสตจศึงออกไปใหด้พด้นหนด้าสภาดด้วยความยลินดบีทบีมื่เหก็นวสู่า ตนสมจะไดด้รรับการหลสสู่เกบียรตลิเพราะพระนาม
ของพระองคร์นรันี้น
5:42 ทบีมื่ในพระวลิหารและตามบด้านเรมอน เขาไดด้สรัมื่งสอนและประกาศขสู่าวประเสรลิฐของพระเยซสครลิสตร์ ทสุกๆวรันมลิไดด้
ขาด
 บททบีมื่ 4 ปปิดทด้ายดด้วยคนาบรรยายเกบีมื่ยวกรับความเปป็นหนศึมื่งเดบียวกรันในหรัวใจ จลิตใจและวลิญญาณซศึมื่งแพรสู่
หลายทสู่ามกลางผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นในทบีมื่ประชสุมแรกนรันี้นของครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ และขด้อ 31 ของบทนรันี้นกก็
แสดงออกอยสู่างชรัดเจนวสู่าพวกเขา “ถทูกเตอิมเตพ็มดตุ้วยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ทนุกคน”

แตสู่เหมมอนกรับทบีมื่ในทสู่ามกลางอรัครทสตสลิบสองคนนรันี้นของพระเยซสมบีคนแบบยสดาสอยสสู่คนหนศึมื่ง ดรังนรันี้นในค
รลิสตจรักรทารกนบีนี้กก็มบีอยสู่างนด้อยสองคนทบีมื่คนากลสู่าวรรับเชมมื่อของพวกเขานรันี้นไมสู่ไดด้จรลิงใจ และทบีมื่พลิสสจนร์ตรัวแลด้ววสู่าไมสู่
คสสู่ควรกรับของประทานเหลสู่านรันี้นแหสู่งพระคสุณซศึมื่งผสด้เชมมื่อแทด้เหลสู่านรันี้นไดด้รรับแลด้วผสู่านทางความเชมมื่อในพระราชกลิจทบีมื่
เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเยซสครลิสตร์เจด้า

บาปทบีมื่ถสกกระทนาโดยอานาเนบียและสรัปฟปีราไมสู่เพบียงแสดงใหด้เหก็นการดสแคลนพระเจด้าและความไรด้สาระ
และความมรักใหญสู่ใฝฝ่สสงทบีมื่มบีตสู่อตรัวพวกเขาเองเทสู่านรันี้น มรันยรังสมมื่อถศึงความไมสู่แยแสแบบสลินี้นเชลิงทบีมื่มบีตสู่อความ
เสมมื่อมทรามทบีมื่พวกเขากนาลรังนนาเขด้ามาในทบีมื่ประชสุมทด้องถลิมื่นนรันี้นและการเหยบียดหยามทบีมื่พวกเขากนาลรังนนามาสสสู่พระนาม
ของพระเยซส! สองคนนบีนี้ถมอครองความสวสู่าง-นรัมื่นคมอ พวกเขาเคยเหก็นการอรัศจรรยร์และการกระทนากลิจเหลสู่านรันี้นของ
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในชบีวลิตของผสด้เชมมื่อแทด้เหลสู่านรันี้นแลด้ว ดรังนรันี้นบาปทบีมื่พวกเขากระทนาทรันี้งๆทบีมื่พวกเขาไดด้รรับความ
สวสู่างนรันี้นแลด้วจศึงเรบียกเอาความเดมอดดาลแบบพลิเศษของพระเจด้าเพมมื่อทบีมื่จะแสดงใหด้เหก็นการพลิพากษาอรันนสู่ากลรัว
ของพระเจด้าทบีมื่ตกลงบนคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ทนาบาปตสู่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

สนาหรรับผมแลด้ว บรันทศึกทบีมื่ถสกใหด้ไวด้ในทบีมื่นบีนี้เปป็นขด้อพลิสสจนร์ทบีมื่แนสู่ชรัดวสู่าพระครัมภบีรร์ไดด้รรับการดลใจดด้านถด้อยคนา 
เปป็นพระวจนะทบีมื่แทด้จรลิงและเดก็ดขาดของพระเจด้า เพราะวสู่าหากมรันเปป็นเพบียงบรันทศึกเหตสุการณร์ทบีมื่ถสกเขบียนโดยเหลสู่า
นรักประวรัตลิศาสตรร์ผสด้ยลิมื่งใหญสู่ พวกเขากก็คงเวด้นเหตสุการณร์เหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกบรันทศึกในสลิบเอก็ดขด้อแรกนรันี้นของบทนบีนี้ไปแลด้ว!
สสู่วนตรัวแลด้วผมเชมมื่อวสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธร์ทรงสรัมื่งใหด้เขบียนบรันทศึกเกบีมื่ยวกรับบาปของอานาเนบียและสรัปฟปีราเพมมื่อเปป็น
คนาเตมอนอรันจรลิงจรังตสู่อผสด้เชมมื่อยสุคตด้นเหลสู่านรันี้น-เชสู่นเดบียวกรับเปป็นคนาเตมอนสนาหรรับผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายในวรันนบีนี้

บาปและความตายของอานาเนทยและสอัปฟฟีรา
ขด้อ 1 และ 2: “แตง่มมีชายคนหนขที่งชนที่ออานาเนมียกอับภรรยาชนที่อสอัปฟฟีราไดตุ้ขายทมีที่ดอินของตน และเงอินคง่าทมีที่ดอิน

สง่วนหนขที่งเขายอักเกพ็บไวตุ้ ภรรยาของเขากพ็รทูตุ้ดตุ้วย และอมีกสง่วนหนขที่งเขานทามาวางไวตุ้ทมีที่เทตุ้าของออัครททูต”
มรันไมสู่ใชสู่การเปรบียบเทบียบความตรงกรันขด้ามทบีมื่บรันทศึกเรมมื่องราวของอานาเนบียและสรัปฟปีราถสกวางเคบียงขด้าง

กรับเรมมื่องของบารนาบรัสในขด้อ 36 และ 37 ของบททบีมื่ 4 ดรังนรันี้นเราจศึงไมสู่ควรใหด้ความสนาครัญแบบไมสู่สมควรกรับคนาวสู่า
“แตสู่” ทบีมื่เรลิมื่มตด้นพระคนาขด้อนบีนี้ ในภาษากรบีกตด้นฉบรับ ขด้อ 36 ของบททบีมื่ 4 ขศึนี้นตด้นดด้วยคนาสรันธานเดบียวกรัน คมอคนาซศึมื่ง
ถสกใชด้บสู่อยในการเลสู่าเรมมื่องทบีมื่ตรันี้งใจเพบียงเชมมื่อมโยงอนสุประโยคสองอรันเขด้าดด้วยกรัน ในทบีมื่นบีนี้กก็เปป็นแบบนรันี้น

“อานาเนมีย” เปป็นชมมื่อโหลในสมรัยนรันี้น-จงสรังเกตกลิจการ 9:10-17 และ 23:2 ชมมื่อ “สอัปฟฟีรา” นสู่าจะมาจาก
หลินแซฟไฟรร์ และคนานบีนี้ถสกพบในพระครัมภบีรร์ภาษาฮบีบรสเชสู่นเดบียวกรับในภาษากรบีกของพรันธสรัญญาใหมสู่



อานาเนบียและสรัปฟปีรา “ไดตุ้ขายทรอัพยต์สอิที่งของของตน” ขด้อ 3 บอกเราวสู่าพวกเขาขายทรรัพยร์สลิมื่งของแบบ
ไหน เพราะวสู่าในขด้อนรันี้นเปโตรถามอานาเนบียวสู่า “เหตสุไฉนซาตานจศึงทนาใหด้ใจของเจด้าเตก็มไปดด้วยการมสุสาตสู่อพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และทนาใหด้เจด้าเกก็บคง่าทมีที่ดอินสง่วนหนขที่งไวด้” คนากรบีกเดบียวกรันนบีนี้ทบีมื่ใชด้เรบียก “ทรอัพยต์สอิที่งของ” ถสกใชด้ใน
บรันทศึกเรมมื่องราวของเศรษฐบีหนสุสู่มคนนรันี้นทบีมื่วลิมื่งมาหาพระเยซส หมอบลงทบีมื่พระบาทของพระองคร์ และถามวสู่าเขาตด้อง
ทนาสลิมื่งดบีอรันใดเพมมื่อทบีมื่จะไดด้ชบีวลิตนลิรรันดรร์เปป็นมรดก และเมมมื่อพระเยซสทรงบอกเขาสอิที่งเดมียวนอัขึ้นทมีที่เขาตด้องททา “เขากก็ออก
ไปเปป็นทสุกขร์ เพราะเขามบีทรอัพยต์สอิที่งของเปป็นอรันมาก” (มธ. 19:22; มก. 10:22) ในภาคพรันธสรัญญาเดลิม คนาฮบีบรสทบีมื่
ตรงกรันกก็ถสกใชด้ในบางครรันี้งเพมมื่อสมมื่อถศึงสวนองสุสู่นขนาดใหญสู่ทรันี้งหลาย

ไมสู่วสู่าอานาเนบียและสรัปฟปีราขายสอิที่งใดกพ็ตาม มรันกก็เปป็นทรรัพยร์สลินสสู่วนตรัวของพวกเขาเอง แตสู่เมมมื่อพวกเขา
นนารายไดด้เหลสู่านรันี้นมาวางทบีมื่เทด้าของพวกอรัครทสต พวกเขากก็ “เกพ็บคง่าทมีที่ดอินสง่วนหนขที่งไวตุ้” พระครัมภบีรร์ไมสู่ไดด้บอกเลย
เกบีมื่ยวกรับจนานวนเงลินทบีมื่คนเหลสู่านบีนี้ไดด้มาจากการขายทรรัพยร์สลินของตน-มรันอาจเปป็นจนานวนเงลินเพบียงเลก็กนด้อย มรันอาจ
เปป็นเงลินจนานวนมหาศาลกก็ไดด้ ไมสู่วสู่าราคาขายของพวกเขาจะเปป็นเทสู่าไรกก็ตาม เรากก็สรันนลิษฐานไดด้วสู่าพวกเขาคงจะ
ใหด้เงลินสสู่วนใหญสู่นรันี้นแกสู่ครลิสตจรักรและยรักเกก็บเพบียงสสู่วนเลก็กนด้อยไวด้ เพราะวสู่าพวกเขาคงหวรังวสู่าจะลอยนวลไปไมสู่ไดด้
โดยการยรักเกก็บเงลินสสู่วนทบีมื่มากกวสู่าทบีมื่พวกเขาไดด้ใหด้แกสู่ครลิสตจรักร พวกเขาคงจะถสกจรับไดด้ในการหลอกลวงของตน-
และพวกเขาหวรังวสู่าจะหลบีกเลบีมื่ยงเรมมื่องนบีนี้อยสู่างแนสู่นอน

คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “ยอักเกพ็บไวตุ้” คมอคนาเดบียวกรับทบีมื่ถสกใชด้ในทลิตรัส 2:10 ทบีมื่มรันถสกแปลเปป็น “ยรักยอก” 
และมรันถสกแปลเปป็น “ปลด้น” บสู่อยๆ ดรังนรันี้นไมสู่วสู่าอานาเนบียและสรัปฟปีรายรักเกก็บเงลินไวด้เปป็นจนานวนเทสู่าไรกก็ตาม-ไมสู่วสู่า
จะเปป็นเงลินจนานวนมหาศาลหรมอแคสู่ไมสู่กบีมื่เหรบียญ-พวกเขากก็กนาลรังปลด้นพระเจด้าเพราะวสู่าพวกเขากลสู่าวอด้างวสู่าตน
กนาลรังนนาเงลินทรันี้งหมดมาไวด้ในคลรังของครลิสตจรักร

“ภรรยาของเขากพ็รทูตุ้ดตุ้วย...” บอกเราวสู่านบีมื่ไมสู่ใชสู่บาปอยสู่างหนศึมื่งทบีมื่ถสกกระทนาเพราะอารมณร์พาไป อานาเนบีย
และภรรยาของเขาคสุยกรันเกบีมื่ยวกรับธสุรกรรมนบีนี้แลด้ว พวกเขาไดด้จงใจวางแผนดด้วยกรันและเหก็นพด้องตรงกรันวสู่าพวกเขา
จะกระทนาการฉด้อโกงนบีนี้

พระครัมภบีรร์ไมสู่บอกเราวสู่าสามบีภรรยาคสสู่นบีนี้หวรังวสู่าจะไดด้สลิมื่งใดโดยการหลอกลวงเชสู่นนบีนี้ เหก็นไดด้ชรัด (จากขด้อปปิด
ทด้ายของบททบีมื่ 4) วสู่าพวกเขาไดด้เหก็นการขายทรรัพยร์สลิมื่งของของผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นและการนนาเงลินมาใหด้แกสู่ครลิสตจรักร 
และบางทบีพวกเขาหวรังวสู่าจะไดด้รรับการยอมรรับ คนาสรรเสรลิญ และคนาชมเชยทสู่ามกลางคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอโดยการใหด้
สลิมื่งทบีมื่ควรจะเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ทรันี้งหมดของพวกเขา

ไมสู่มบีประโยชนร์อรันใดในการคาดเดาสลิมื่งทบีมื่อานาเนบียและสรัปฟปีราคลิดวสู่าตนจะไดด้รรับโดยการหลอกลวงของ
พวกเขา แตสู่มบีอยสสู่สลิมื่งหนศึมื่งทบีมื่แนสู่นอน: พวกเขาคลิดเกบีมื่ยวกรับการนนาเงลินมาวางทบีมื่เทด้าของพวกอรัครทสตมากกวสู่าทบีมื่พวก
เขาคลิดเกบีมื่ยวกรับการกระทนาผลิดตสู่อพระเจด้า พวกเขากนาลรังคลิดเกบีมื่ยวกรับการทนาใหด้คนเหลสู่านรันี้นประทรับใจทบีมื่ไดด้เหก็นพวก
เขานนาเงลินของตนมาใหด้ แทนทบีมื่จะคลิดเกบีมื่ยวกรับพระเนตรของพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทบีมื่มองลงมายรังพวกเขาขณะ
ทบีมื่พวกเขาทนาบาปนบีนี้

เปโตรเขด้าใจวสู่าคนแบบนรันี้นจะปรากฏตรัวในทบีมื่ประชสุมทด้องถลิมื่นทรันี้งหลาย ใน 2 เปโตร 2:1-3 เขาเขบียนไวด้วสู่า 
“แตสู่วสู่าไดด้มบีผสด้พยากรณร์เทก็จทสู่ามกลางประชาชนทรันี้งหลายดด้วย เชง่นเดมียวกอับทมีที่จะมอีอาจารยต์เทพ็จทง่ามกลางทง่านทอัขึ้ง



หลาย ผสด้ซศึมื่งจะแอบเอาลรัทธลิทบีมื่ออกนอกลสสู่นอกทางอรันจะนนาไปสสสู่ความหายนะเขด้ามาดด้วย และจะปฏลิเสธองคร์พระผสด้
เปป็นเจด้าผสด้ไดด้ทรงไถสู่เขาไวด้ และจะนทาความพอินาศอยง่างฉอับพลอันมาถขงตนเอง จะมบีหลายคนประพฤตลิตามทางแหสู่ง
การสาปแชสู่งของเขา และเพราะคนเหลสู่านรันี้นเปป็นเหตสุ ทางแหสู่งความจรลิงจะถสกกลสู่าวรด้าย และดตุ้วยความโลภเขา
จะกลสู่าวคนาตลบตะแลงเพมมื่อคด้ากนาไรจากทสู่านทรันี้งหลาย การลงโทษคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ถสกพลิพากษานานมาแลด้วจะไมสู่
เนลินชด้า และความหายนะของเขากก็จะไมสู่หลรับใหลไป”

ยสดาสกก็พสดถศึงคนแบบนรันี้นเชสู่นกรัน ในยสดาส 11 เราอสู่านวสู่า “วลิบรัตลิจงมบีแกสู่เขา เพราะเขาไดด้ดนาเนลินในทาง
ของคาอลิน และไดด้วลิมื่งพลสู่านไปตามความผลิดพลาดของบาลาอรัมเพราะเหก็นแกสู่สลินจด้าง และไดด้พลินาศไปในการกบฏ
อยสู่างโคราหร์”

ดรังนรันี้นในกรณบีของอานาเนบียและสรัปฟปีราเราจศึงเหก็นตรัวอยสู่างหนศึมื่งและเหตสุการณร์ทบีมื่เปป็นแบบฉบรับของการก
ระทนาผลิดแบบทบีมื่คนในสมรัยนรันี้นอาจถสกทดลองใหด้กระทนา เนมมื่องจากบางคนในผสด้เชมมื่อแทด้เหลสู่านรันี้นกนาลรังขายทรรัพยร์
สลิมื่งของของตนและนนาเงลินมาวางทบีมื่เทด้าของพวกอรัครทสต จศึงมบีการทดลองอยสู่างหนศึมื่งสนาหรรับคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไมสู่จรลิงใจ 
ไมสู่ไดด้กลรับใจเชมมื่ออยสู่างแทด้จรลิง ทบีมื่จะพยายามทนาใหด้ตนเองไดด้รรับความนลิยมชมชอบและอภลิสลิทธลิธิ์โดยการแสรด้งทนา
แบบเดบียวกรัน

ขด้อ 3: “ฝฝ่ายเปโตรจขงถามวง่า “อานาเนมีย เหตตไฉนซาตานจขงททาใหตุ้ใจของเจตุ้าเตพ็มไปดตุ้วยการมตสาตง่อพระ
วอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ และททาใหตุ้เจตุ้าเกพ็บคง่าทมีที่ดอินสง่วนหนขที่งไวตุ้”

เหลสู่าผสด้รสด้ภาษากรบีกบอกเราวสู่ารสปคนาถามทบีมื่ถสกใชด้ในทบีมื่นบีนี้ดสเหมมอนจะบสู่งบอกวสู่ามบีความเปป็นไปไดด้ทบีมื่อานาเนบีย
ตสู่อสสด้กรับอลิทธลิพลของซาตาน-นรัมื่นคมอ ถด้าเขาอยากเอาชนะการทดลองนบีนี้ เขากก็คงทนาเชสู่นนรันี้นไดด้

“เหตตไฉนซาตานจขงททาใหตุ้ใจของเจตุ้าเตพ็มไปดตุ้วยการมตสาตง่อพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์” จากคนาถามของเปโตร
ในทบีมื่นบีนี้เหก็นไดด้ชรัดวสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดด้ประทานความรสด้แกสู่เขาเกบีมื่ยวกรับการหลอกลวงซศึมื่งคนเหลสู่านบีนี้วางแผน
และเหก็นพด้องทบีมื่จะทนาใหด้สนาเรก็จ และเหก็นไดด้ชรัดเชสู่นกรันวสู่าพระวลิญญาณไดด้เปปิดเผยแกสู่เปโตรวสู่าการลงโทษจะตามมา
อยสู่างแนสู่นอนและการพลิพากษานรันี้นจะตกลงบนอานาเนบียและสรัปฟปีราแนสู่นอน หากนบีมื่ไมสู่ใชสู่ความจรลิง เราจะ
อธลิบายอากรัปกลิรลิยาทบีมื่สงบนลิมื่งและความไมสู่ประหลาดใจเลยของเปโตรไดด้อยสู่างไรเมมมื่อในขด้อพระคนาเหลสู่านรันี้นทบีมื่ตาม
มา การพลิพากษาอรันนสู่าตกใจขนาดนรันี้นไดด้ตกลงบนพวกเขาอยสู่างฉรับพลรันเชสู่นนรันี้น?

มรันคมอฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทบีมื่ถสกสนาแดงใหด้ประจรักษร์ในอรัครทสตเหลสู่านรันี้นและผสด้เชมมื่อคนอมมื่นๆทบีมื่
เหลมอในครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ยสุคตด้นนรันี้น เมมมื่อเราอสู่านเกบีมื่ยวกรับสมรัยแรกๆของความเชมมื่อแบบครลิสเตบียนและ
งานรรับใชด้ของพวกอรัครทสต เรากก็หมายเหตสุครรันี้งแลด้วครรันี้งเลสู่าวสู่าพวกเขาไมสู่อด้างวสู่ามบีฤทธลิธิ์เดชใดๆภายในตรัวพวกเขา
เองเลย แตสู่ยกใหด้การอรัศจรรยร์ตสู่างๆและความสนาเรก็จของพวกเขาเปป็นฝปีมมอของฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
เสมอ การเตลิบโตของครลิสตจรักรทารกนบีนี้เปป็นเพราะการกระทนากลิจของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ดด้วยเหตสุนบีนี้เปโตรจศึง
ประกาศวสู่าอานาเนบียไดด้ถสกซาตานทดลองใหด้โกหกตสู่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในการกลสู่าวอด้างวสู่ายกเงลินทรันี้งหมดทบีมื่ไดด้
จากการขายทรรัพยร์สลินของเขาใหด้เปป็นของกนานรัลแหสู่งความรรักแบบพบีมื่นด้องถวายแกสู่ครลิสตจรักร ในเมมมื่อจสุดมสุสู่งหมาย
ทบีมื่แทด้จรลิงของเขาคมอ การทนาใหด้ตรัวเขาเองและภรรยาของเขาไดด้รรับความดบีความชอบจากทบีมื่ประชสุมแหสู่งผสด้เชมมื่อทรันี้ง
หลายโดยยรังยรักเกก็บบางสสู่วนของเงลินทบีมื่เขาอด้างวสู่าใหด้



ขด้อ 4: “เมนที่อทมีที่ดอินยอังอยทูง่กพ็เปป็นของเจตุ้ามอิใชง่หรนอ เมนที่อขายแลตุ้วเงอินกพ็ยอังอยทูง่ในอทานาจของเจตุ้ามอิใชง่หรนอ มมีเหตต
อะไรเกอิดขขขึ้นใหตุ้เจตุ้าคอิดในใจเชง่นนอัขึ้นเลง่า เจตุ้ามอิไดตุ้มตสาตง่อมนตษยต์แตง่ไดตุ้มตสาตง่อพระเจตุ้า”

ภาษากรบีกอสู่านตรงนบีนี้วสู่า “ขณะทบีมื่มรันยอังอยทูง่ในตอนนอัขึ้น มรันไมสู่ไดด้ยอังอยทูง่เปป็นของเจตุ้าเองหรอกหรมอ?” จง
สรังเกตวสู่าคนากรลิยาในภาษากรบีกถสกกลสู่าวซนี้นา ซศึมื่งแสดงใหด้เหก็นวสู่าไมสู่มบีการขสสู่เขก็ญฝฟนใจอานาเนบียเพมมื่อบรังครับเขาใหด้ขาย
ทรรัพยร์สลินของเขาเลย สลิมื่งเดบียวทบีมื่ถสกคาดหวรังจากเขาคมอ ความซมมื่อตรงในคนารายงานของเขาเกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่เขาไดด้
กระทนา-และแมด้หากวสู่าเขารสด้สศึกวสู่าตนควรขายทรรัพยร์สลินของตน กก็ไมสู่มบีการบอกเปป็นนรัยเลยวสู่าเขาถสกคาดหวรังใหด้ยก
รายไดด้ทรันี้งหมดใหด้แกสู่ครลิสตจรักร ของถวายเชสู่นนรันี้นเปป็นเรมมื่องระหวสู่างตรัวเขาเองกรับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ นบีมื่ถสกบอก
เปป็นนรัยอยสู่างแนสู่นอนในถด้อยคนาของขด้อทบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่ ซศึมื่งประกาศวสู่าเงลินทบีมื่ไดด้รรับจากการขายทรรัพยร์สลินใดๆเปป็น
สลิทธลิธิ์ของผสด้ขายนรันี้นจนกระทรัมื่งเขา ซศึมื่งถสกนนาโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ไดด้ถวายเงลินนรันี้นเขด้าในคลรังของครลิสตจรักรอายสุ
นด้อยนรันี้น เขาไมสู่ไดด้ถสกบรังครับใหด้บรลิจาคเงลินทบีมื่ไดด้รรับมานรันี้นทอัขึ้งหมด-แตสู่เขาถทูกผทูกมอัดโดยหนตุ้าทมีที่ทมีที่จะเปป็นคนซนที่อตรงใน
สลิมื่งทบีมื่เขาไดด้กระทนา!

“มมีเหตตอะไรเกอิดขขขึ้นใหตุ้เจตุ้าคอิดในใจเชง่นนอัขึ้นเลง่า” เราพบสนานวนเดบียวกรันในทบีมื่นบีนี้ซศึมื่งถสกใชด้หลายครรันี้งในภาษา
ฮบีบรสของภาคพรันธสรัญญาเดลิม-เชสู่นในฮรักกรัย 1:5,7: “จงพลิจารณาทางทรันี้งหลายของพวกเจด้า” ความหมายกก็คมอ 
“จงวางมรันไวด้ลศึกในใจ จงตรัดสลินใจหลรังจากการตรศึกตรองอยสู่างลศึกซศึนี้งแลด้ว” ดรังนรันี้นบาปของอานาเนบียและสรัปฟปีรา
จศึงไมสู่ใชสู่เรมมื่องของการยอมแพด้ตสู่อการทดลองแบบฉรับพลรัน แตสู่เปป็นการกระทนาอยสู่างหนศึมื่งทบีมื่ออกมาจากใจหลรังจาก
การวางแผนและการตรศึกตรองเยอะแลด้ว

“เจตุ้ามอิไดตุ้มตสาตง่อมนตษยต์แตง่ไดตุ้มตสาตง่อพระเจตุ้า” ขสู่าวประเสรลิฐอรันมบีนนี้นาหนรักมากและความจรลิงดด้านหลรักคนา
สอนถสกนนาเสนอในทบีมื่นบีนี้ คนากลสู่าวนบีนี้พลิสสจนร์ความเปป็นพระเจด้าของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ชายเหลสู่านรันี้นทบีมื่อานาเนบีย
พยายามทบีมื่จะหลอกลวงคมอ ชายทรันี้งหลายทบีมื่พระเจด้าทรงสถลิตอยสสู่ภายในในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ชาย
ทรันี้งหลายผสด้ซศึมื่งพระเจด้าไดด้ทรงแตสู่งตรันี้งใหด้เปป็นผสด้เลบีนี้ยงรองของพระองคร์ ดรังนรันี้นอานาเนบียและสรัปฟปีราจศึงโกหก-ไมสู่ใชสู่ตสู่อ
มนสุษยร์-แตสู่ตสู่อพระเจด้าและตสู่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

ขด้อ 5: “เมนที่ออานาเนมียไดตุ้ยอินคทาเหลง่านอัขึ้นกพ็ลตุ้มลงตาย และเมนที่อคนทอัขึ้งปวงไดตุ้ยอินเรนที่องกพ็พากอันสะดตตุ้งตกใจ
กลอัวอยง่างยอิที่ง” 

การตบีความแบบซมมื่อตรงอยสู่างเดบียวของพระคนาขด้อนบีนี้กก็คมอวสู่า การเสบียชบีวลิตแบบฉรับพลรันของอานาเนบีย 
(และการเสบียชบีวลิตของสรัปฟปีราตสู่อมาไมสู่นาน) เปป็นเรมมื่องเหนมอธรรมชาตลิอยสู่างไมสู่ตด้องสงสรัย บางคนพยายามทบีมื่จะ
อธลิบายวสู่าการเสบียชบีวลิตนบีนี้เกลิดจากสาเหตสุธรรมชาตลิ โดยกลสู่าววสู่าสามบีภรรยาคสสู่นบีนี้ตายเพราะความหวาดกลรัวทบีมื่ถสกจรับ
ไดด้ แตสู่มรันไมสู่สมเหตสุสมผลอยสู่างแนสู่นอนทบีมื่จะสรันนลิษฐานวสู่าชายคนหนศึมื่งและภรรยาของเขาจะมบีอารมณร์แบบ
เดบียวกรันและตายในลรักษณะเดบียวกรันเพราะวสู่าพวกเขาถสกจรับไดด้วสู่าทนาการหลอกลวงแบบนสู่ารรังเกบียจ! ไมสู่ใชสู่เลย
ครรับ ไมสู่มบีคนาอธลิบายแบบปกตอิธรรมดาสนาหรรับสาเหตสุการเสบียชบีวลิตของอานาเนบียและภรรยาของเขา

เราตด้องจนาใหด้ขศึนี้นใจวสู่านบีมื่เปป็นความพยายามครรันี้งแรกของซาตานทบีมื่จะใชด้ความหนด้าซมมื่อใจคดเพมมื่อทบีมื่จะไดด้ฐาน
ทบีมื่มรัมื่นทสู่ามกลางผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นในครลิสตจรักรทารกนรันี้น และมรันจนาเปป็นอยสู่างยลิมื่งทบีมื่ความพยายามเชสู่นนรันี้นตด้องถสก
จรัดการในทรันทบีและอยสู่างรสุนแรง พระเจด้าทรงกระทนาเชสู่นนรันี้นจรลิงๆในการอนสุญาตใหด้เกลิดการเสบียชบีวลิตแบบฉรับพลรัน



ของอานาเนบียและสรัปฟปีรา พวกเขาทรันี้งคสสู่ถสกฆสู่าตายผสู่านทางฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ผสด้ซศึมื่งพวกเขาไดด้
เจตนาทบีมื่จะหลอกลวง

เราพบบรันทศึกเรมมื่องราวหนศึมื่งในภาคพรันธสรัญญาเดลิมเกบีมื่ยวกรับลรักษณะเฉพาะตรัวและความรสุนแรงของโทษ
แบบเดบียวกรันทบีมื่บรังเกลิดแกสู่บสุตรชายทรันี้งสองของอาโรน คมอ นาดรับและอาบบีฮส ในตอนตด้นแหสู่งตนาแหนสู่งปสุโรหลิตของยลิว
ในเลวบีนลิตลิ 10:1,2 เราอสู่านวสู่า “ฝฝ่ายนาดรับกรับอาบบีฮสบสุตรชายของอาโรน ตสู่างนนากระถางไฟของเขามาและเอาไฟ
ใสสู่ในนรันี้นแลด้วใสสู่เครมมื่องหอมลง เอาไฟทบีมื่ผลิดรสปแบบมาเผาถวายบสชาตสู่อพระพรักตรร์พระเยโฮวาหร์ ซศึมื่งพระองคร์มลิไดด้
ทรงบรัญชาใหด้เขากระทนาเชสู่นนรันี้น ไฟกก็พสุสู่งขศึนี้นมาจากพระเยโฮวาหร์ ไหมด้เขาทรันี้งสองและเขากก็ตายตสู่อพระพรักตรร์พระ
เยโฮวาหร์”

การทบีมื่อาโรนและครอบครรัวของเขาถสกหด้ามไมสู่ใหด้ไวด้ทสุกขร์เพมมื่อคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่พระเจด้าทรงลงโทษอยสู่าง
รสุนแรงขนาดนรันี้นและทรงพลิพากษาอยสู่างรวดเรก็วเชสู่นนรันี้นแสดงใหด้เหก็นวสู่าเราควรตบีความอยสู่างไรเกบีมื่ยวกรับการ
พลิพากษาทบีมื่พระเจด้าทรงมบีตสู่ออานาเนบียและสรัปฟปีรา การเสบียชบีวลิตของพวกเขาเกลิดขศึนี้นเพราะพระหรัตถร์ของพระเยโฮ
วาหร์อยสู่างไมสู่ตด้องสงสรัย พระองคร์ทรงตรัดพวกเขาออกในการพลิพากษาอรันรด้ายแรงเพมมื่อเปป็นตรัวอยสู่างหนศึมื่งแกสู่ครลิสต
จรักรทารกของพระองคร์เกรงวสู่าคนอมมื่นๆจะกระทนาบาปเดบียวกรันนรันี้น พระเจด้าทรงเพลิมื่มพสนครลิสตจรักรของพระองคร์
ผสู่านทางการอรัศจรรยร์ตสู่างๆ-การรรักษาคนเจก็บปฝ่วยใหด้หาย การทนาใหด้คนตายเปป็นขศึนี้น การเลบีนี้ยงอาหารผสด้หลิวโหย ใน
ทนานองเดบียวกรันพระองคร์ทรงสสู่งการพลิพากษาแบบฉรับพลรันมาเพมมื่อปกปฟ้องครลิสตจรักรของพระองคร์ใหด้พด้นจากความ
หนด้าซมมื่อใจคดของเหลสู่าคนชรัมื่วทบีมื่อยากบอิดเบนอนพระคตณของพระเจตุ้าของเราไปเปป็นการกระททาความชอัที่วชตุ้าลามก (ยส
ดาส 4) ทรันี้งๆทบีมื่มบีการพลิพากษาเชสู่นนรันี้น กก็ยรังมบีคนเหลสู่านรันี้นในครลิสตจรักรทบีมื่เมมองโครลินธร์ทบีมื่เปป็นคนกลินเตลิบทบีมื่โตต๊ะของ
องคร์พระผสด้เปป็นเจด้า ดมมื่มเกลินพอดบี ทนาการลด้อเลบียนพลิธบีระลศึกถศึงองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า เปาโลกลสู่าวแกสู่ชาวเมมองโครลินธร์
เหลสู่านรันี้นวสู่า “ดด้วยเหตสุนบีนี้พวกทสู่านหลายคนจศึงอสู่อนกนาลรังและปฝ่วยอยสสู่และทมีที่ลง่วงหลอับไปแลตุ้ว (ตายไปแลตุ้ว) กพ็มมี
มาก” (1 คร. 11:17-30)

ขด้อ 6: “พวกคนหนตง่มกพ็ลตกขขขึ้นหง่อศพเขาไวตุ้แลตุ้วหามเอาไปฝฟัง”
บางคนเสนอแนะวสู่าคนหนสุสู่มเหลสู่านบีนี้มบีความเชมมื่อมโยงกรับครลิสตจรักรและพวกเขามบีกลิจธสุระในการฝฝังศพ แตสู่

ดสเหมมอนวสู่าไมสู่นสู่าจะเปป็นเชสู่นนรันี้น เมมมื่อพลิจารณาทสุกสลิมื่งแลด้ว ในกลิจการ 6:1-6 พวกผสด้ชสู่วยไดด้ถสกเลมอกเพมมื่อแจกอาหาร
และดสแลเรมมื่องอมมื่นๆ เพมมื่อทบีมื่พวกอรัครทสตจะไดด้อสุทลิศตรัวใหด้แกสู่การอธลิษฐานและการศศึกษาคด้นควด้าพระวจนะ มรันนสู่า
สงสรัยจรลิงๆทบีมื่วสู่ามบีผสด้คนพลิเศษเพมมื่อดสแลเรมมื่องงานศพตอนชสู่วงแรกๆนรันี้นในการเตลิบโตของครลิสตจรักร ความหมายในทบีมื่
นบีนี้ดสเหมมอนวสู่าจะเปป็นเหลสู่าสมาชลิกอายสุนด้อยของครลิสตจรักรเอาศพของอานาเนบียหสู่อใสสู่เสมนี้อคลสุมทบีมื่เขากนาลรังสวมใสสู่อยสสู่
ตอนทบีมื่เขาเขด้ามาในครลิสตจรักร แบกเขาออกไป และฝฝังศพเขา

ในสมรัยนรันี้นพวกคนตายปกตลิแลด้วถสกฝฝังศพในถนี้นา (ยอหร์น 11:38 บอกเราวสู่าอสุโมงคร์ฝฝังศพของลาซารรัสเปป็น
แบบนรันี้น) มรันตด้องใชด้การจรัดเตรบียมเพบียงเลก็กนด้อยเพมมื่อทนาใหด้ถนี้นาเหลสู่านรันี้นพรด้อมทบีมื่จะรรับคนตาย และถนี้นาเหลสู่านรันี้นถสก
ปปิดโดยแคสู่เอาหลินกด้อนใหญสู่มาปปิดปากถนี้นา ดรังนรันี้นมรันจศึงเขด้าใจไดด้วสู่าอานาเนบียถสกฝฝังศพอยสู่างรวดเรก็วขนาดนรันี้นหลรัง
จากทบีมื่เขาเสบียชบีวลิต พวกเขาคงใชด้เวลานด้อยมากในการฝฝังศพจนเสรก็จสลินี้น และในสมรัยนรันี้น-โดยเฉพาะอยสู่างยลิมื่งใน
สภาพอากาศทบีมื่รด้อน-การฝฝังศพตด้องเกลิดขศึนี้นอยสู่างรวดเรก็วมากๆหลรังการเสบียชบีวลิต



นสู่าสนใจทบีมื่วสู่าไมสู่มบีการบอกเปป็นนรัยเลยวสู่าเปโตรอสู่านขด้อพระครัมภบีรร์สองสามขด้อ อธลิษฐานคนาอธลิษฐานหนศึมื่ง
หรมอกลสู่าวอะไรสรักเลก็กนด้อยเพมมื่อบสู่งบอกวสู่าอานาเนบีย “ไมสู่ใชสู่คนเลวเสบียทรันี้งหมด” และวสู่าเขาไดด้ “ทนาความดบีอยสสู่
บด้าง” ในชบีวลิตของเขา! อานาเนบียไดด้ทนาบาปรด้ายแรง เขาถสกพลิพากษาทรันทบีโดยพระหรัตถร์อรันทรงฤทธลิธิ์ของพระเจด้า 
เหตสุการณร์ทบีมื่เกลิดขศึนี้นนบีนี้เทศนาคนาเทศนาทบีมื่มบีเสบียงดรังมากกวสู่าทบีมื่เปโตรจะเทศนาไดด้ และไมสู่มบีสลิมื่งใดจะตด้องกลสู่าวเพลิมื่ม
เตลิมแลด้ว พวกเขาแคสู่เอาศพของเขาไปฝฝังเทสู่านรันี้น

ขด้อ 7: “หลอังจากนอัขึ้นประมาณสามชอัที่วโมง ภรรยาของเขายอังไมง่ทราบเหตตการณต์ทมีที่เกอิดขขขึ้นจขงเขตุ้าไป”
เราไมสู่ถสกบอกวสู่าทนาไมอานาเนบียและสรัปฟปีราถศึงไมสู่ไดด้เขด้ารสู่วมการประชสุมนรันี้นดด้วยกรัน แตสู่ไมสู่วสู่าเหตสุผลจะ

เปป็นอะไรกก็ตาม มรันกก็เปป็นเวลาประมาณสามชรัมื่วโมงหลรังจากการเสบียชบีวลิตของสามบีของนางทบีมื่นางสรัปฟปีราเขด้ามาขด้าง
ในโดย “ยอังไมง่ทราบเหตตการณต์ทมีที่เกอิดขขขึ้น” ขสู่าวเรมมื่องการเสบียชบีวลิตของอานาเนบียยรังมาไมสู่ถศึงนาง

ขด้อ 8: “ฝฝ่ายเปโตรถามนางวง่า “เจตุ้าขายทมีที่ดอินไดตุ้ราคาเทง่านอัขึ้นหรนอ จงบอกเราเถอิด” หญอิงนอัขึ้นจขงตอบวง่า 
“ไดตุ้เทง่านอัขึ้นเจตุ้าคง่ะ””

การใชด้คนากรลิยาภาษาอรังกฤษ “answered” (ในทบีมื่นบีนี้แปลเปป็น “ถาม”) โดยทบีมื่ไมสู่มบีคนาถามหรมอคนากลสู่าวใด
มากสู่อนหนด้ามรัน กก็ถสกพบหลายแหสู่งในพระครัมภบีรร์-เชสู่นในดาเนบียล 2:14,15 และในลสกา 3:16 เปโตรไมสู่ไดด้กนาลรัง
ตอบคนาถามหนศึมื่งจรลิงๆ แตสู่กนาลรังถามคนาถามหนศึมื่ง จรลิงๆแลด้วเขากนาลรังถามนางสรัปฟปีราวสู่า “เจตุ้าขายทมีที่ดอินไดตุ้ราคา
เทง่านอัขึ้นหรนอ” แคสู่คนาถามนบีนี้กก็นสู่าจะทนาใหด้นางเกลิดความระแวงแลด้ว นางนสู่าจะระแวงแลด้ววสู่าอสุบายทบีมื่นางกรับอานา
เนบียไดด้กระทนาถสกเปปิดโปงแลด้วและวสู่าเปโตรรสด้แลด้ววสู่าพวกเขาไมสู่ไดด้นนาเงลินทรันี้งหมดทบีมื่ไดด้รรับจากการขายทรรัพยร์สลินของ
พวกเขามา

แตสู่ถด้านางสรัปฟปีราระแวงจรลิงๆวสู่าการฉด้อโกงนรันี้นถสกจรับไดด้แลด้ว นางกก็ไมสู่แสดงหลรักฐานใดๆใหด้เหก็นเลย นาง
ตอบคนาถามของเปโตรอยสู่างหนรักแนสู่นวสู่า “ไดตุ้เทง่านอัขึ้นเจตุ้าคง่ะ”

ขด้อ 9: “เปโตรจขงถามนางวง่า “ไฉนเจตุ้าทอัขึ้งสองไดตุ้พรตุ้อมใจกอันทดลองพระวอิญญาณขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า
เลง่า จงดทูเถอิด เทตุ้าของพวกคนทมีที่ฝฟังศพสามมีของเจตุ้ากพ็อยทูง่ทมีที่ประตทู และเขาจะหามศพของเจตุ้าออกไปดตุ้วย”

ไมสู่มบีขด้อสงสรัยเลยวสู่าอานาเนบียและสรัปฟปีราไดด้เหก็นการอรัศจรรยร์บางประการทบีมื่ถสกกระทนาผสู่านทางฤทธลิธิ์เดช
ของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์แลด้วเมมมื่อเหลสู่าอรัครทสตประกาศขสู่าวประเสรลิฐไปทรัมื่วชสุมชนนรันี้น และการทดสอบความทรง
สรัพพรัญญสของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ผสด้ทรงสถอิตอยทูง่ภายในพวกออัครททูตและในครอิสตจอักรกก็เทสู่ากรับเปป็นการทดลอง
พระวลิญญาณของพระเจด้า บาปของพวกเขาไมสู่ใชสู่บาปของการพสดหมลิมื่นประมาทตสู่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ แตสู่กก็
ใกลด้เคบียงกรับการทนาเชสู่นนรันี้น

คนาตอบของนางสรัปฟปีราทบีมื่มบีตสู่อคนาถามของเปโตรทนาใหด้อรัครทสตทสู่านนบีนี้เชมมื่อวสู่านบีมื่ไมสู่ใชสู่คนาโกหกเดบียวของสามบี
ชรัมื่วและเหก็นแกสู่เงลินคนหนศึมื่ง แตสู่เปป็นบาปแบบจงใจทบีมื่ถสกกระทนาหลรังจากการตกลงกรันระหวสู่างสามบีกรับภรรยา-อสุบาย
ทบีมื่ถสกวางแผนอยสู่างหลรักแหลมเพมมื่อหลอกลวงผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นและปลด้นพระเจด้า เปโตรจศึงกลสู่าวแกสู่นางสรัปฟปีราวสู่า 
“จงดทูเถอิด เทตุ้าของพวกคนทมีที่ฝฟังศพสามมีของเจตุ้ากพ็อยทูง่ทมีที่ประตทู และเขาจะหามศพของเจด้าออกไปดตุ้วย”

นบีมื่ไมสู่จนาเปป็นตด้องหมายความวสู่าเปโตรไดด้ยลินเสบียงกด้าวเทด้าทบีมื่ใกลด้เขด้ามาของคนหนสุสู่มเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ฝฝังศพอา
นาเนบีย ทบีมื่นสู่าจะเปป็นกก็คมอวสู่าพวกเขาเดลินเทด้าเปลสู่า-หรมอสวมรองเทด้าสาน ตามธรรมเนบียมปกตลิในสมรัยนรันี้น เปโตรแคสู่



หมายความวสู่าชายเหลสู่านรันี้นทบีมื่เพลิมื่งฝฝังศพอานาเนบียกนาลรังเขด้ามาในทบีมื่ประชสุมนรันี้นและจะแบกศพนางสรัปฟปีราออกไป
เชสู่นกรัน เราไมสู่แนสู่ใจวสู่าเปโตรทราบสลิมื่งทบีมื่จะเกลิดขศึนี้นกรับอานาเนบีย แตสู่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเปปิดเผยแกสู่เขาวสู่า
สรัปฟปีราจะตาย-และจะถสกฝฝังศพโดยชายหนสุสู่มพวกเดบียวกรันนรันี้นผสด้ไดด้ฟฝังศพสามบีของนาง

ขด้อ 10: “ในทอันใดนอัขึ้นนางกพ็ลตุ้มลงตายแทบเทตุ้าของเปโตร และพวกคนหนตง่มไดตุ้เขตุ้ามาเหพ็นวง่าหญอิงนอัขึ้น
ตายแลตุ้ว จขงไดตุ้หามศพออกไปฝฟังไวตุ้ขตุ้างสามมีของนาง”

พระคนาขด้อนบีนี้พสดแทนตรัวมรันเอง เราคงจะสรันนลิษฐานวสู่าการประชสุมนมรัสการยรังดนาเนลินตสู่อไปและผสด้คนยรัง
ชสุมนสุมกรันอยสสู่เหมมอนเดลิมเมมมื่อคนหนสุสู่มเหลสู่านรันี้นกลรับมาจากการฝฝังศพอานาเนบียแลด้ว เหก็นไดด้ชรัดวสู่าเปโตรกนาลรังยมนอยสสู่
ทบีมื่ดด้านหนด้าของหอประชสุมนรันี้นเหมมอนเดลิม และเมมมื่อคนหนสุสู่มเหลสู่านรันี้นกลรับมาเพมมื่อรสู่วมวงกรับผสด้นมรัสการเหลสู่านรันี้น 
พวกเขากก็พบวสู่านางสรัปฟปีรานอนตายอยสสู่ทบีมื่เทด้าของเปโตรแลด้ว ดรังนรันี้นพวกเขาจศึงอสุด้มนางออกไปเพมมื่อฝฝังศพนางขด้าง
สามบีของนาง

ขด้อ 11: “ความเกรงกลอัวอยง่างยอิที่งเกอิดขขขึ้นในครอิสตจอักร และในหมทูง่คนทอัขึ้งปวงทมีที่ไดตุ้ยอินเหตตการณต์นอัขึ้น”
การเสบียชบีวลิตของอานาเนบียและสรัปฟปีราไมสู่ใชสู่การงานของมนสุษยร์ แตสู่ถสกกระทนาโดยพระหรัตถร์อรันทรงฤทธลิธิ์

ของพระเจด้าในการพลิพากษาอรันฉรับไว ดรังนรันี้นเหตสุการณร์นบีนี้จศึงทนาหนด้าทบีมื่เปป็นเหมมอนคนาเตมอนอรันจรลิงจรังตสู่อผสด้ใดกก็ตาม
ทบีมื่อาจถสกทดลองใหด้ทนาบาปแบบนรันี้นในอนาคต “ความเกรงกลอัวอยง่างยอิที่ง” ไดด้มาสสสู่ทสุกคนทบีมื่ไดด้เหก็นการพลิพากษาใน
ทรันทบีและนสู่ากลรัวนรันี้นทบีมื่บรังเกลิดแกสู่สามบีภรรยาคสสู่นบีนี้ และมาสสสู่ทสุกคนทบีมื่ไดตุ้ยอินเรมมื่องนบีนี้

บาปและความตายมบีความหมายเหมมอนกรัน “คสู่าจด้างของบาปคมอความตาย” (รม. 6:23) และ “และ
เมมมื่อบาปโตเตก็มทบีมื่แลด้ว กก็นนาไปสสสู่ความตาย” (ยากอบ 1:15) อานาเนบียและสรัปฟปีราเกก็บเกบีมื่ยวคสู่าจด้างของบาปถศึง
แมด้วสู่าพวกเขาเกก็บเกบีมื่ยวเรก็วกวสู่าคนสสู่วนใหญสู่เลก็กนด้อย และคนาถามทบีมื่ถสกถามบสู่อยๆกก็คมอวสู่า “ทนาไมพระเจด้าถศึงทรง
จรัดการกรับสองคนนบีนี้อยสู่างฉรับพลรันและอยสู่างรสุนแรงขนาดนรันี้น” มบีผสด้เสนอแนะวสู่าพระองคร์จะทรงลงวอินอัยพวกเขา
และจากนรันี้นกก็ใหด้พวกเขากลรับคมนสสสู่สามรัคคบีธรรมและการรสู่วมสนลิทอรันเตก็มเปปีปี่ยมในครลิสตจรักรกก็ไดด้ ความจรลิงของ
เรมมื่องนบีนี้กก็คมอวสู่า ชายผสด้นบีนี้กรับภรรยาของเขาไมสู่เคยอยสสู่ในครอิสตจอักรอยสู่างแทด้จรลิงเลย พวกเขาอยสสู่ดด้วยแตสู่ในรสู่างกายแตสู่
ไมสู่ใชสู่ในจลิตวลิญญาณ พวกเขาไมสู่อาจรรับการลงวลินรัยแบบครลิสเตบียนไดด้เพราะวสู่าพวกเขาไมสู่ใชสู่ครลิสเตบียนทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่
แลด้ว 

ผมตระหนรักดบีวสู่าผสด้รสด้พระครัมภบีรร์บางทสู่านเชมมื่อและสอนวสู่าอานาเนบียและสรัปฟปีราทนาบาปทบีมื่นนาไปสสสู่ความตาย 
แตสู่ผมไมสู่เหก็นดด้วย เมมมื่อพลิจารณาขด้อพระครัมภบีรร์ตสู่างๆ ผมไมสู่เชมมื่อวสู่าพวกเขาเคยบรังเกลิดใหมสู่อยสู่างแทด้จรลิงเลย ผมไมสู่
สงสรัยวสู่าพวกเขากนาลรังพบปะกรับทบีมื่ประชสุมทด้องถลิมื่น-นบีมื่ปรากฏชรัดโดยขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าพวกเขาทราบเกบีมื่ยวกรับของ
ถวายตสู่างๆทบีมื่ถสกนนาเขด้ามาโดยผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นและถสกนนาเสนอแกสู่ครลิสตจรักรเพมมื่อทบีมื่จะถสกแจกจสู่ายทสู่ามกลางผสด้เชมมื่อคน
อมมื่นๆทบีมื่มบีทรรัพยร์สลิมื่งของของโลกนบีนี้เพบียงเลก็กนด้อย การเปป็นหนศึมื่งเดบียวกรันในจลิตวลิญญาณทสู่ามกลางครลิสเตบียนพวกแรก
เหลสู่านบีนี้คมอลรักษณะเฉพาะตรัวทบีมื่โดดเดสู่นทบีมื่สสุดอยสู่างหนศึมื่งของครลิสตจรักรยสุคตด้น พวกเขา “มบีหรัวใจเดบียวกรันและจลิตใจ
เดบียวกรัน...พวกเขามบีทสุกสลิมื่งรสู่วมกรัน” (กลิจการ 4:32)

พญามารรรังเกบียจความเปป็นนนี้นาหนศึมื่งใจเดบียวกรัน มรันเกลบียดชรังความสามรัคคบี มรันเปป็นผสด้รลิเรลิมื่มและผสด้สสู่งเสรลิม
ความแตกแยกและการทะเลาะวลิวาท-และมอันสามารถสรตุ้างความเสมียหายจากภายในไดตุ้มากกวง่าจากภายนอก 



ดรังนรันี้นมรันจศึงพสดกรับใจของอานาเนบียและสรัปฟปีราผสด้ซศึมื่งกนาลรังพบปะกรับทบีมื่ประชสุมนรันี้นแตสู่ไมสู่เคยบรังเกลิดจากพระ
วลิญญาณอยสู่างแทด้จรลิงเลย พวกเขาฟฝังเสบียงซาตาน ใจของพวกเขาเตก็มไปดด้วยความโลภ และพวกเขาเขด้าสสสู่อสุบาย
ของมรันเพมมื่อบสู่อนทนาลายความสามรัคคบีธรรมและทนาลายความเปป็นนนี้นาหนศึมื่งใจเดบียวกรันในครลิสตจรักรทารกนรันี้น

บรัดนบีนี้จงสรังเกตคนาถามแรกทบีมื่เปโตรถามอานาเนบีย: “เหตตไฉนซาตานจขงทกาใหด้ใจของเจด้าเตก็มไปดด้วยการ
มสุสาตสู่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์” เขาไมสู่ไดด้ถามวสู่า “อานาเนบีย ทนาไมซาตานนนาเจด้าใหด้โกหก?” ตามถด้อยคนาของเป
โตร ซาตานเตอิมเตพ็มใจของอานาเนบีย-ซศึมื่งหมายความวสู่ามรันครอบครองและควบคสุมใจของเขาโดยสลินี้นเชลิง เราทราบ
วสู่าผสด้เชมมื่อทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วไมสู่อาจถสกสลิงและถสกควบคสุมโดยพญามารไดด้ และพญามารไมสู่สามารถเตอิมเตพ็มใจของผสด้
เชมมื่อแทด้คนใดดด้วย ขด้อพระครัมภบีรร์นบีนี้กลสู่าวชรัดเจนมากๆเกบีมื่ยวกรับเรมมื่องนบีนี้

ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายถสกนนาโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ (รม. 8:14) เปป็นผสด้ถมอครองสภาพแบบพระเจด้า (2 ปต. 
1:4) ผสด้ถสกสรด้างใหมสู่ในพระเยซสครลิสตร์ (2 คร. 5:17) ดรังนรันี้นถด้าอานาเนบียเคยเปป็นผสด้เชมมื่อแทด้คนหนศึมื่ง ซาตานกก็คงไมสู่
สามารถเตลิมเตก็มใจของเขาไดด้ มรันอาจทดลองเขา แตสู่มรันไมสู่สามารถเตลิมเตก็มและเขด้าสลิงใจของเขาไดด้ดด้วยอสุบายทบีมื่
จะปลด้นพระเจด้าและกระทนาบาปอยสู่างหนศึมื่งทบีมื่จะนนาการเหยบียดหยามอรันรด้ายแรงมาสสสู่ครลิสตจรักรอายสุนด้อยและมาสสสู่
พระนามของพระเยซสครลิสตร์เจด้า ผสด้ทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของครลิสตจรักร

เปาโลประกาศอยสู่างชรัดแจด้งวสู่า “ดด้วยวสู่าพระวอิญญาณของพระเจตุ้าไดด้ทรงนนาพาคนหนศึมื่งคนใด คนเหลสู่า
นรันี้นกก็เปป็นบสุตรของพระเจด้า” (รม. 8:14) แนสู่นอนวสู่าถด้าอานาเนบียและสรัปฟปีราเปป็นลสกของพระเจด้า พวกเขากก็คงถสก
นนาโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กก็คงไมสู่นนาพวกเขาใหด้โกหกตสู่อพระองคร์เอง ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลาย
ทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วสามารถทนาใหด้พระวลิญญาณเสบียพระทรัยหรมอดรับพระวลิญญาณไดด้ แตสู่ไมสู่มบีครลิสเตบียนทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่
แลด้วคนใดจะพยายามโกหกตสู่อพระวลิญญาณ ผสด้เชมมื่อแทด้ยสู่อมถมอครองสภาพของพระเจด้าผสู่านทางการสถลิตอยสสู่
ภายในของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

มบีคนมากมายในครลิสตจรักรทรันี้งหลายวรันนบีนี้ อยสู่างทบีมื่ศลิษยาภลิบาลทสุกคนทราบดบี ซศึมื่งภายนอกดสเหมมอนเปป็น
ครลิสเตบียน-พวกเขาเปป็นสมาชลิกครลิสตจรักร พวกเขาไดด้รรับบรัพตลิศมาแลด้ว พวกเขาถวายเงลินของตนและพวกเขาเขด้า
รสู่วมการประชสุมนมรัสการตสู่างๆ แตสู่ภายในพวกเขาไมสู่เคยรรับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ผสู่านทางการอรัศจรรยร์แหสู่งการ
บรังเกลิดใหมสู่เลย อยสู่างไรกก็ตาม ในชสู่วงแรกๆของความเชมมื่อแบบครลิสเตบียน ครลิสตจรักรกก็เปป็นอยสู่างทบีมื่พระเจด้าทรงประ
สงคร์ใหด้ครลิสตจรักรของพระองคร์เปป็น พระวลิญญาณผสด้ทรงแยกแยะทรงกระทนากลิจอยสู่างแนสู่นอนและอยสู่างชรัดเจน 
และบรรยากาศในครลิสตจรักรนรันี้นกก็เปป็นแบบทบีมื่เปป็นไปไมสู่ไดด้เลยทบีมื่ผสด้ใดจะเขด้ามาในทบีมื่ประชสุมนรันี้นพรด้อมกรับคนามสุสาในใจ
ของเขาและคนากลสู่าวยอมรรับแตสู่ปากของเขา บสุคคลเชสู่นนรันี้นจะถสกตรวจจรับไดด้อยสู่างแนสู่นอนทบีมื่สสุด

สลิมื่งทบีมื่ทนาใหด้ผมรสด้สศึกตมนี้นตรันและตะลศึงพรศึงเพรลิดมากเหลมอเกลินไมสู่ใชสู่ขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าอานาเนบียและสรัปฟปีราลด้ม
ตายทรันทบีเพราะบาปของพวกเขา แตสู่เปป็นขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าครลิสตจรักรในตอนนรันี้นบรลิสสุทธลิธิ์เหลมอเกลิน ถสกควบคสุมอยสู่าง
สลินี้นเชลิงโดยพระวลิญญาณของพระเจด้า จนความบรลิสสุทธลิธิ์ของครลิสตจรักรทนาใหด้สองคนนรันี้นตด้องตายผสด้ซศึมื่งไดด้โกหกตสู่อ
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พวกเขาไมสู่ไดด้เสบียชบีวลิตโดยกฎหมาย แตสู่โดยพระหรัตถร์ของพระเจด้า ผสด้ไมสู่ทรงอนสุญาตใหด้ความ
หลอกลวงและความไมสู่ซมมื่อตรงเขด้ามาในบรรยากาศทบีมื่ครลิสตจรักรยสุคตด้นกนาลรังอาศรัยอยสสู่และทนางานอยสสู่ในนรันี้น เมมมื่อ
พระเจด้าทรงขรับไลสู่อาดรัมและเอวาไปจากสวนเอเดน พระองคร์กก็ทรงใหด้พวกเครสบมาอยสสู่ทบีมื่ประตสทางเขด้านรันี้น พรด้อม



กรับดาบเพลลิงเลสู่มหนศึมื่งทบีมื่หรันไปทสุกทลิศทาง เพมมื่อปฟ้องกรันทางเขด้าสสสู่ตด้นไมด้แหสู่งชบีวลิตนรันี้น เกรงวสู่าอาดรัมจะกลรับไปยรังสวน
นรันี้นและกลินผลของตด้นไมด้แหสู่งชบีวลิต ตรงทางเขด้าสสสู่ครลิสตจรักรของพระองคร์ พระเจด้ากก็ทรงวางพระกายของพระครลิสตร์
และความทรงสรัพพรัญญสอรันแยกแยะของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไวด้ และมรันเปป็นไปไมสู่ไดด้เลยทบีมื่มนสุษยร์คนใดจะกลาย
เปป็นสมาชลิกคนหนศึมื่งของครลิสตจรักรนรันี้นไดด้เมมมื่อเขามบีคนาโกหกอยสสู่ในใจของตน

ชสู่างนสู่าเศรด้าจรลิงๆทบีมื่ครลิสตจรักรทด้องถลิมื่นวรันนบีนี้เรลิมื่มอสู่อนแออยสู่างนสู่าอรันตรายเหลมอเกลินในเรมมื่องของการลงวลินรัย
จนผสด้คนไดด้รรับการตด้อนรรับเขด้าสสสู่สามรัคคบีธรรมไมสู่วสู่าพวกเขาบรังเกลิดใหมสู่แลด้วหรมอไมสู่! ในทบีมื่ประชสุมทด้องถลิมื่นทรันี้งหลายวรัน
นบีนี้เราพบฝสงชนทบีมื่ปะปนกรัน และดด้วยเหตสุนบีนี้ครลิสตจรักรจศึงสสญเสบียความเคารพทบีมื่มรันเคยมบีไปแลด้ว แนสู่นอนวสู่าพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไมสู่ทรงกระทนากลิจในทบีมื่ประชสุมทรันี้งหลายวรันนบีนี้เหมมอนอยสู่างทบีมื่พระองคร์เคยกระทนาตอนทบีมื่ครลิสตจรักร
ของพระเจด้าผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่เคยบรลิสสุทธลิธิ์เหลมอเกลินจนคนหนด้าซมมื่อใจคดอยสู่างอานาเนบียไมสู่สามารถเขด้ามาไดด้โดยทบีมื่
ไมสู่ถสกตรวจจรับและถสกพลิพากษา

ฤทธกิธเดชแสนออัศจรรยม์ของพวกออัครททูต
การเตกิบโตตล่อเนคืที่องของครกิสตจอักร

ขด้อ 12: “มมีหมายสทาคอัญและการมหอัศจรรยต์หลายอยง่างซขที่งออัครททูตไดตุ้ททาดตุ้วยมนอของตนในหมทูง่ประชาชน 
(พวกสาวกอยทูง่พรตุ้อมใจกอันในเฉลมียงของซาโลมอน)”

“โดยมนอของพวกออัครททูต” ไมสู่จนาเปป็นตด้องหมายความวสู่า “หมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์” เหลสู่านบีนี้ถสก
กระทนาโดยการวางมนอ-และแนสู่นอนวสู่ามรันไมสู่ไดด้หมายความวสู่าพวกมรันถสกกระทนาผสู่านทางฤทธอิธิ์เดชแหสู่งมมอของ
พวกอรัครทสต มรันแคสู่หมายความวสู่าพระเจด้า ซศึมื่งกระทนากลิจผง่านทางพวกอรัครทสต ทรงกระทนาหมายสนาครัญและการ
มหรัศจรรยร์ตสู่างๆทสู่ามกลางประชาชนเหลสู่านรันี้น

อยสู่างไรกก็ตาม ในทรันี้งภาคพรันธสรัญญาเดลิมและใหมสู่ เราอสู่านเกบีมื่ยวกรับวลิธบีปฏลิบรัตลิของการวางมมอ ในเรมมื่องของ
การแตสู่งตรันี้งโยชสวา เราอสู่านวสู่า “และพระเยโฮวาหร์ตรรัสกรับโมเสสวสู่า “จงนนาโยชสวาบสุตรชายนสนผสด้มบีพระวลิญญาณอยสสู่
ภายในเขามา จงเอามชอของเจด้าวางบนเขา ตรันี้งเขาไวด้ตสู่อหนด้าเอเลอาซารร์ปสุโรหลิตและตสู่อหนด้าชสุมนสุมชนทรันี้งหมด 
และเจด้าจงกนาชรับเขาทสู่ามกลางสายตาของชสุมนสุมชน” (กดว. 27:18,19)

เมมมื่อคนเลวบีถสกแยกตรันี้งไวด้สนาหรรับตนาแหนสู่งปสุโรหลิต องคร์พระผสด้เปป็นเจด้ากก็ตรรัสสรัมื่งโมเสสวสู่า “เมมมื่อเจด้านนาคนเลวบี
มากราบทสลตสู่อพระพรักตรร์พระเยโฮวาหร์ ใหด้คนอลิสราเอลเอามมอของเขาวางบนคนเลวบี และใหด้อาโรนถวายคนเลวบี
ตสู่อพระพรักตรร์พระเยโฮวาหร์ใหด้เปป็นเครมมื่องบสชาแกวสู่งถวายจากประชาชนอลิสราเอล เพมมื่อเขาจะไดด้ทนางานปรนนลิบรัตลิ
พระเยโฮวาหร์” (กดว. 8:10,11)

ในระหวสู่างการปรนนลิบรัตลิบนโลกนบีนี้ของพระเยซส พระองคร์ทรงวางพระหรัตถร์ของพระองคร์บนคนปฝ่วยบสู่อยๆ
และในมาระโก 16:18 พระองคร์ตรรัสถศึงเหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่า “เขาจะวางมนอบนคนไขตุ้คนปฝ่วย แลด้วคนเหลสู่า
นรันี้นจะหายโรค” อยสู่างไรกก็ตาม ขด้อ 15 ของบททบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่พลิสสจนร์ใหด้เหก็นวสู่าฝสงชนเหลสู่านรันี้นเชมมื่อวสู่าบรรดาคน
ทบีมื่พวกเขารรักซศึมื่งเจก็บปฝ่วยอยสสู่สามารถถสกรรักษาใหด้หายไดด้โดยไมง่ตตุ้องถสกสรัมผรัสโดยมมอของพวกอรัครทสต เพราะวสู่าพวก



เขาวางคนเจก็บปฝ่วยบนทบีมื่นอนและแครสู่ตามทด้องถนนเพมมื่อทบีมื่แมด้แตสู่เงาของเปโตรจะไดด้พาดผสู่านเหนมอคนเจก็บปฝ่วย
เหลสู่านรันี้น

“พวกสาวกอยทูง่พรตุ้อมใจกอันในเฉลมียงของซาโลมอน” “พวกสาวก” ในทบีมื่นบีนี้หมายถศึงคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เปป็น
เหลสู่าสมาชลิกทบีมื่แทด้จรลิงของครลิสตจรักรทารกนรันี้นผสู่านทางความเชมมื่อในพระโลหลิตทบีมื่ไหลออกและพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จ
สลินี้นแลด้วของพระเยซสครลิสตร์เจด้า ทบีมื่ประชสุมแบบนรันี้นถสกจรัดขศึนี้นโดยพวกอรัครทสตเพมมื่อจสุดประสงคร์ในการประชสุมหารมอซศึมื่ง
กรันและกรันและเพมมื่อการสรัมื่งสอน การอธลิษฐาน และการรสู่วมสามรัคคบีธรรมทสู่ามกลางผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้น กลสู่าวอบีกนรัย
หนศึมื่ง พวกเขามายรังเฉลบียงของซาโลมอนเพมมื่อสรัมื่งสอนและรรับการสรัมื่งสอน-และมบีจสุดประสงคร์เดบียวรสู่วมกรัน: เพมมื่อ
เรบียนรสด้มากขศึนี้นเกบีมื่ยวกรับพระเยซสครลิสตร์เจด้าและสลิมื่งเหลสู่านรันี้นของพระเจด้า แตสู่เฉลบียงของซาโลมอนไมสู่ใชสู่ทบีมื่ประชสุมแหสู่ง
เดบียวของครลิสเตบียนยสุคตด้นเหลสู่านรันี้น และมรันไมสู่ใชสู่สถานทบีมื่พบปะกรันประจนาของพวกเขาดด้วย พวกเขาพบปะกรันใน
บด้านเรมอนตสู่างๆและในสถานทบีมื่อมมื่นๆอรันหลากหลาย

ขด้อ 13: “และคนอนที่นๆไมง่อาจเขตุ้ามาอยทูง่ดตุ้วย แตง่ประชาชนเคารพพวกเขามาก”
ในภาษากรบีก คนากลสู่าวนบีนี้ขศึนี้นตด้นดด้วยคนาสรันธาน “แตง่” และไมสู่ไดด้ตรันี้งใจทบีมื่จะสมมื่อถศึงความขรัดแยด้งกรับสลิมื่งทบีมื่ถสก

กลสู่าวในขด้อพระคนากสู่อนหนด้า ครลิสเตบียนเหลสู่านรันี้นทนาใหด้เฉลบียงของซาโลมอนเปป็นสถานทบีมื่พบปะกรันของพวกเขาเมมมื่อ
พวกเขาขศึนี้นไปยรังพระวลิหาร แตสู่ “คนอนที่นๆไมง่อาจเขตุ้ามาอยทูง่ดตุ้วย” กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง มบีคนอมมื่นๆในพระวลิหารเชสู่นกรัน 
แตสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ยรังไมสู่ไดด้กลายเปป็นครลิสเตบียนกก็ไมสู่กลด้ามาเขด้ารสู่วมในการประชสุมเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกจรัดโดยพวกอรัครทสต
และผสด้เชมมื่อคนอมมื่นๆ พวกเขาปลสู่อยผสด้นมรัสการเหลสู่านรันี้นไวด้ตามลนาพรัง โดยไมสู่พยายามทบีมื่จะมาเขด้ารสู่วมกรับคณะของผสด้
เชมมื่อเหลสู่านรันี้น

“แตง่ประชาชนเคารพพวกเขามาก” ความหมายกก็คมอวสู่าผสด้คนในพระวลิหารนรันี้นทบีมื่ไมสู่ไดด้เปป็นสมาชลิกของค
รลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่กก็ไมสู่ไดด้แทรกตรัวเขด้ามาในกลสุสู่มผสด้เชมมื่อนรันี้น ถศึงแมด้วสู่าพวกเขาชมมื่นชมและยกยสู่องคนเหลสู่านรันี้น
เพราะการงานอรันยลิมื่งใหญสู่เหลสู่านรันี้นทบีมื่คนเหลสู่านรันี้นกนาลรังทนาอยสสู่กก็ตาม ฝสงชนทรันี้งหลายชมมื่นชมครลิสเตบียนเหลสู่านรันี้นเพราะ
การอรัศจรรยร์อรันทรงฤทธลิธิ์ทรันี้งหลายทบีมื่พวกเขาไดด้เหก็นและไดด้ยลิน แตสู่พวกเขาไมสู่ไดด้เขด้ารสู่วมกรับครลิสเตบียนเหลสู่านรันี้นใน
ตอนแรก

ขด้อ 14: “มมีชายหญอิงเปป็นออันมากทมีที่เชนที่อถนอ ไดตุ้เขตุ้ามาเปป็นสาวกขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้ามากกวง่ากง่อน”
ผสด้คนไดด้ยลินและเชมมื่อพระวจนะทบีมื่ถสกเทศนาโดยเปโตรและอรัครทสตคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอ และถสกเพลิมื่มเขด้ากรับค

รลิสตจรักรขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทสุกๆวรัน ดรังทบีมื่กลสู่าวไวด้ในกลิจการ 2:47 “ฝฝ่ายองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงโปรดใหด้ผสด้ทบีมื่
กนาลรังจะรอด เขด้าสมทบกรับครลิสตจรักรทวบีขศึนี้นทสุกๆวรัน”

นบีมื่ใหด้ความสวสู่างแกสู่สลิมื่งทบีมื่ถสกกลสู่าวในขด้อ 13  “การเขด้ามาอยสสู่ดด้วย” ทบีมื่ถสกกลสู่าวถศึงในขด้อนรันี้นหมายถศึงการ
บสุกรสุกเขด้ามาในทบีมื่ประชสุมนรันี้นเมมมื่อผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นชสุมนสุมกรันเพมมื่อการสรัมื่งสอนและการอธลิษฐานในทบีมื่สาธารณะ คนเหลสู่า
นรันี้นทบีมื่อยสสู่นอกครลิสตจรักรไมสู่ไดด้บสุกรสุกเขด้ามา-แตสู่ผสด้คนจนานวนมหาศาลเชนที่อเมมมื่อพวกเขาไดด้ยลินพระวจนะ และครลิสต
จรักรกก็เพลิมื่มจนานวนขศึนี้นอยสู่างรวดเรก็ว ผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นในสมรัยนรันี้นไดด้รรับความเคารพนรับถมอและความยนาเกรงโดยผสด้คนทบีมื่
อยสสู่นอกครลิสตจรักรมากเสบียจนความเชมมื่อทบีมื่พวกเขาประกาศและชบีวลิตทบีมื่พวกเขาดนาเนลินทนาใหด้ไดด้มาซศึมื่งผสด้กลรับใจเชมมื่อ
จนานวนมหาศาล



ขด้อ 15: “จนเขาหามคนเจพ็บปฝ่วยออกไปทมีที่ถนนวางบนทมีที่นอนและแครง่ เพนที่อเมนที่อเปโตรเดอินผง่านไป อยง่าง
นตุ้อยเงาของทง่านจะไดตุ้ถทูกเขาบางคน”

ผสด้คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้เหก็นการรรับใชด้และการอรัศจรรยร์ตสู่างๆของพวกสาวกกก็มบีความเคารพอยสู่างสสงตสู่อ 
“ศาสนา” ใหมสู่นบีนี้-และผมใชด้คนานรันี้นโดยทบีมื่รสด้ตรัวดบี เพราะวสู่าในสายตาของพวกเขาสสู่วนใหญสู่นรัมื่นคมอสลิมื่งทบีมื่มรันเปป็นจรลิงๆ: 
“ศาสนา” ใหมสู่ศาสนาหนศึมื่ง พวกเขายรังไมสู่ไดด้เรบียนรสด้ความหมายอรันเตก็มเปปีปี่ยมของความเชมมื่อแบบครลิสเตบียน แตสู่พวก
เขากก็มบีความชมมื่นชมและความนรับถมอตสู่อทางใหมสู่นบีนี้แหสู่งชบีวลิตมากเสบียจนพวกเขานนาคนเจก็บปฝ่วยของพวกเขามาวาง
บนแครสู่และทบีมื่นอนตามทด้องถนน “เพมมื่อเมมมื่อเปโตรเดลินผสู่านไป อยง่างนตุ้อยเงาของทง่านจะไดตุ้ถทูกเขาบางคน!” 
ถด้อยคนาในพระคนาขด้อนบีนี้พรรณนาถศึงวลิธบีหนศึมื่งทบีมื่ผสด้เชมมื่อยสุคตด้นเหลสู่านรันี้นใหด้หลรักฐานเกบีมื่ยวกรับความเชมมื่อของตนในพระเยซส
ครลิสตร์เจด้า

เราไมสู่มบีคนากลสู่าวทบีมื่ชรัดเจนเกบีมื่ยวกรับการรรักษาโรคทบีมื่ถสกกระทนาผสู่านทางเงาของเปโตรทบีมื่พาดผสู่านคนเจก็บ
ปฝ่วยเหลสู่านรันี้น แตสู่เราไมสู่มบีเหตสุผลทบีมื่จะสงสรัยวสู่าพระเจด้าทรงใหด้เกบียรตลิความเชมมื่อของผสด้คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่นนาคนเจก็บปฝ่วย
มาทบีมื่นรัมื่น พระเยซสทรงใหด้เกบียรตลิความเชมมื่อของเพมมื่อนสบีมื่คนนรันี้นของชายอรัมพาตในมาระโก 2:1-5 แลด้วทนาไมพระองคร์
จะไมสู่ทรงใหด้เกบียรตลิความเชมมื่อของคนเหลสู่านบีนี้ทบีมื่นนาคนทบีมื่พวกเขารรักมาวางตามทด้องถนนบนทบีมื่นอนและแครสู่ เพมมื่อทบีมื่
เงาของเปโตรจะไดด้พาดผสู่านคนเหลสู่านรันี้นเมมมื่อเขาเดลินผสู่านไป!

เปโตรถสกเอสู่ยชมมื่อในทบีมื่นบีนี้ พวกอรัครทสตคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอไมสู่ถสกเอสู่ยชมมื่อ เราอาจสรันนลิษฐานไดด้วสู่าเปโตรเปป็นอรัคร
ทสตทบีมื่โดดเดสู่นทบีมื่สสุดในทสู่ามกลางสลิบสองคนนรันี้น และแนสู่นอนวสู่ามบีหลายครรันี้งทบีมื่เขาเปป็นผสด้พสดแทนคนกลสุสู่มนรันี้น แตสู่เรา
จะตด้องไมสู่สรันนลิษฐานวสู่าคนอมมื่นๆทบีมื่เหลมอไมสู่ไดด้กระทนากลิจการอรันทรงฤทธลิธิ์ใดๆเลย ผมไมสู่มบีความสงสรัยเลยสรักนลิดวสู่า
พวกเขากก็กระทนาการอรัศจรรยร์ตสู่างๆเหมมอนกรับทบีมื่เปโตรกระทนา

เปโตรเองไมสู่ใชสู่ฤทธลิธิ์เดชทบีมื่รรักษาโรคใหด้หาย แตสู่เปป็นเครมมื่องมมอทบีมื่พระเจด้าทรงกระทนากลิจผสู่านทางเขา
มากกวสู่า เมมมื่อชนชาตลิอลิสราเอลในถลิมื่นทสุรกรันดารกนาลรังจะตายเพราะถสกงสกรัด มรันกก็ไมสู่ใชสู่งสทองสรัมฤทธลิธิ์นรันี้นทบีมื่รรักษา
พวกเขาใหด้หาย แตสู่เปป็นความเชมมื่อฟฝังของพวกเขาทบีมื่มบีตสู่อพระวจนะของพระเจด้าทบีมื่ถสกประทานใหด้แกสู่พวกเขาผสู่าน
ทางโมเสสผสด้รรับใชด้ของพระองคร์ กรับเปโตรกก็เปป็นเชสู่นนรันี้น เขาเปป็นผสด้รรับใชด้ของพระเจด้า และพระเจด้าทรงกระทนาการ
อรัศจรรยร์อรันทรงฤทธลิธิ์ทรันี้งหลายผสู่านทางเขา

ขด้อ 16: “ประชาชนไดตุ้ออกมาจากเมนองทมีที่อยทูง่ลตุ้อมรอบกรตงเยรทูซาเลพ็ม พาคนปฝ่วยและคนทมีที่มมีผมีโสโครก
เบมียดเบมียนมาและทตกคนกพ็หาย”

คนาวสู่า “เมนอง” ถสกใชด้บสู่อยในพระครัมภบีรร์แมด้ในยามทบีมื่หมายถศึงแคสู่ชสุมชนหนศึมื่งทบีมื่มบีขนาดเลก็กมากๆเชสู่น เมมอง
นาซาเรก็ธ (มธ. 2:23) เมมองนาอลิน (ลสกา 7:11) และเมมองอารลิมาเธบีย (ลสกา 23:51) มบี “เมมอง” แบบนรันี้นอยสสู่
มากมายรอบกรสุงเยรสซาเลก็ม และผสด้คนกก็มาจากชสุมชนใกลด้เคบียงเหลสู่านบีนี้เพมมื่อทบีมื่จะฟฝังพวกอรัครทสตและเพมมื่อทบีมื่จะนนา
บรรดาคนเจก็บปฝ่วยของพวกเขามารรับการรรักษาใหด้หาย

พวกเขายรังนนา “คนทมีที่มมีผมีโสโครกเบมียดเบมียน” มาดด้วย ฝสงชนเหลสู่านรันี้นตระหนรักถศึงขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าฤทธลิธิ์
เดชของพวกอรัครทสตและผสด้เชมมื่อคนอมมื่นๆมบีมากเกลินกวสู่าการรรักษาโรคฝฝ่ายรง่างกายใหด้หาย การอรัศจรรยร์ตสู่างๆทบีมื่พวก
เขาไดด้กระทนามบีลรักษณะเฉพาะตรัวอรันเหนมอธรรมชาตลิ และลรักษณะเฉพาะตรัวแหสู่งหมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์



เหลสู่านรันี้นซศึมื่งมาพรด้อมกรับการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นกก็ประกาศวสู่าพวกมรันถสกกระทนาโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า-ฤทธลิธิ์เดช
เดบียวกรันทบีมื่พวกเขาเคยเหก็นในชบีวลิตของพระครลิสตร์เองและถสกกลสู่าวยอมรรับวสู่าเปป็นฤทธลิธิ์เดชแหสู่งพระบสุตรของ
พระเจด้า (ลสกา 4:41) ดรังนรันี้นประชาชนเหลสู่านรันี้นจศึงนนาพวกคนทบีมื่ถสกผบีสลิงมายรังพวกสาวกเชสู่นกรันเพมมื่อทบีมื่คนเหลสู่านรันี้น
จะไดด้รรับการรรักษาใหด้หายโดยฤทธลิธิ์เดชอรันมหรันตร์ของพระเจด้าดด้วย

คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “เบมียดเบมียน” กก็ถสกพบในลสกา 6:18 เชสู่นกรัน และถสกใชด้บสู่อยๆในงานเหลสู่านรันี้น
ของเหลสู่านรักเขบียนทางการแพทยร์ของกรบีกของสมรัยนรันี้น ดรังนรันี้นมรันจศึงไมสู่ใชสู่เรมมื่องนสู่าประหลาดใจทบีมื่ลสกาแพทยร์ผสด้นรันี้นใชด้
คนานบีนี้ในการบรรยายถศึงความเจก็บปฝ่วยของการถสกผบีสลิงซศึมื่งรบกวนผสด้คนมากมาย

“ผมีโสโครก” เหลสู่านบีนี้ถสกเรบียกวสู่าพวกผบี “รตุ้าย” เชสู่นกรัน (มธ. 12:45) และถสกเรบียกวสู่าวลิญญาณ “ชอัที่ว” (ลสก
า 8:2) พวกมรันนสู่าจะถสกเรบียกวสู่า “พวกผบีโสโครก” เพราะวสู่าคนทบีมื่ถสกผบีสลิงมรักจะเตรก็ดเตรสู่เขด้าไปในสถานทบีมื่ตสู่างๆทบีมื่
เขาจะกลายเปป็นผสด้มบีมลทลินในทางพลิธบีการ เชสู่นในกรณบีของคนถสกผบีสลิงคนนรันี้นทบีมื่อาศรัยอยสสู่ตามอสุโมงคร์ฝฝังศพตสู่างๆ 
(อสู่านเรมมื่องราวนรันี้นในมาระโก 5:1-20) การถสกผบีสลิงทนาใหด้ชายผสด้นบีนี้อาศรัยอยสสู่ทสู่ามกลางหลสุมศพตสู่างๆ และเขาจศึงถสก
ทนาใหด้เปป็นมลทลินไปโดยการเขด้ามาตลิดตสู่อกรับพวกศพคนตาย

มรันจศึงไมสู่ใชสู่เรมมื่องนสู่าประหลาดทบีมื่พวกมรันถสกเรบียกวสู่าเปป็นวลิญญาณ “ชอัที่ว” เมมมื่อพลิจารณาผลกระทบอรันเลว
รด้ายเหลสู่านรันี้นทบีมื่พวกมรันมบีตสู่อคนๆนรันี้นทบีมื่พวกมรันเขด้าสลิง! หลายครรันี้งคนๆหนศึมื่งทบีมื่ถสกพวกผบีเขด้าสลิงกก็ถสกทนาใหด้พสดไมสู่ไดด้ หส
หนวก ตาบอด และ-ในกรณบีของชายผสด้นรันี้นทบีมื่ถสกบรรยายถศึงในขด้อพระคนาทบีมื่เพลิมื่งถสกกลสู่าวถศึงในมาระโก 5-เสบียสตลิ
อยสู่างรสุนแรง พวกผบีโสโครกทบีมื่ชรัมื่วรด้ายเหลสู่านบีนี้นนาความทสุกขร์ทรมานสสุดขบีดมาสสสู่มวลมนสุษยร์

บรัดนบีนี้จงสรังเกต: “ทนุกคนกพ็หาย!” มรันคมอความเชมมื่อแบบสอิขึ้นเชอิงทบีมื่กระตสุด้นผสด้คนเหลสู่านบีนี้ใหด้นนาคนทบีมื่พวกเขารรัก
เพมมื่อนบด้าน มลิตรสหายมายรังพวกอรัครทสต และพระเยซสครลิสตร์เจด้าทรงสรัญญาสอิที่งสารพอัดแกสู่ความเชมมื่อเชสู่นนรันี้น: ใน
มาระโก 9:23 พระองคร์ตรรัสวสู่า “...ใครเชนที่อกพ็ททาใหตุ้ไดตุ้ทนุกสริชื่ง” นบีมื่คมอชสู่วงเวลาเปลบีมื่ยนผสู่าน ชสู่วงเวลาทบีมื่พระเจด้า
ประทานการเจลิมและฤทธลิธิ์เดชแบบพลิเศษใหด้แกสู่พวกอรัครทสตและพวกครลิสเตบียนยสุคตด้น ในฮบีบรส 2:3,4 อรัครทสต
เปาโลบอกเราวสู่า “ความรอดอรันยลิมื่งใหญสู่” ของเรา “ไดด้เรลิมื่มขศึนี้นโดยการประกาศขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าเอง และ
บรรดาผสด้ทบีมื่ไดด้ยลินพระองคร์ กก็ไดตุ้รอับรองแกสู่เราวสู่าเปป็นความจรลิง ทรันี้งนบีนี้พระเจตุ้ากพ็ทรงเปป็นพยานดตุ้วย โดยทรงแสดง
หมายสกาคทญและการมหทศจรรยต และโดยการอทศจรรยตตท่างๆ และโดยของประทานจากพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ 
ซขที่งทรงประทานตามพระประสงคตของพระองคต”

ใครบางคนอาจถามวสู่า “ทนาไมเราไมสู่มบีผสด้คนในครลิสตจรักรตสู่างๆวรันนบีนี้ทบีมื่มบีฤทธลิธิ์เดชและของประทานแบบทบีมื่
คนเหลสู่านรันี้นมบี?” ผมเชมมื่อวสู่าคนาตอบสนาหรรับคนาถามนรันี้นถสกพบใน 1 โครลินธร์ 13:10: “แตง่เมนที่อความสมบซูรณตมาถขง
แลตุ้ว ความบกพรท่องนททั้นกก็จะสซูญไป” ในระหวสู่างชสู่วงเวลาเปลบีมื่ยนผสู่านนรันี้นผสด้คนไมสู่ไดด้มบีพระวจนะของพระเจด้าทบีมื่เปป็น
ลายลรักษณร์อรักษรอยสู่างทบีมื่เรามบีวรันนบีนี้ ความเชมมื่อมาโดยการไดด้ยลินและการไดด้ยลินโดยพระวจนะ (รม. 10:17) คนชอบ
ธรรมจะมมีชมีวอิตดทารงอยทูง่โดยความเชมมื่อ (รม. 1:17) ในชสู่วงเปลบีมื่ยนผสู่านนรันี้นพระเจด้าไดด้ประทานหมายสนาครัญทบีมื่พลิเศษ
ตสู่างๆ การมหรัศจรรยร์ และการอรัศจรรยร์ตสู่างๆเพมมื่อรรับประกรันผสด้คนเหลสู่านรันี้นวสู่าพระเยซสทรงเปป็นพระครลิสตร์อยสู่าง
แทด้จรลิง “ศาสดาพยากรณร์ผสด้นรันี้น” ทบีมื่โมเสสพสดถศึง แตสู่เนมมื่องจากพระวจนะทมีที่เปป็นลายลอักษณต์ออักษรไดด้ถสกประทานใหด้
แลด้วและ “พระราชบรัญญรัตลิอรันสมบสรณร์แบบแหสู่งเสรบีภาพ” ไดด้มาถศึงแลด้ว เราจศึงไมสู่ตตุ้องการหมายสนาครัญและการ



มหรัศจรรยร์ตสู่างๆอบีกตสู่อไปเพราะวสู่าพระคอัมภมีรต์ทนุกตอนเปป็นของเราแลด้ว เรามบีพระวจนะของพระเจด้า เราเชมมื่อมรัน
เพบียงเพราะวสู่ามรันคมอพระวจนะของพระเจด้า และมรันใหด้ทสุกสลิมื่งทบีมื่เราตด้องการแกสู่เรา:

“พระคอัมภมีรต์ทนุกตอนไดตุ้รอับการดลใจจากพระเจตุ้า และเปป็นประโยชนต์ในการสอน การตอักเตนอนวง่ากลง่าว 
การปรอับปรตงแกตุ้ไขคนใหตุ้ดมี และการอบรมในเรนที่องความชอบธรรม เพชชื่อคนของพระเจด้าจะดอีรอบคอบ 
พรทกพรด้อมทอีชื่จะกระทกาการดอีทนุกอยท่าง” (2 ทธ. 3:16,17)

สกิบสองคนนอันี้นถทูกจอับกกุม
การชล่วยพวกเขาใหช้รอดพช้นแบบนล่าออัศจรรยม์

คคาใหช้การของพวกเขาตล่อหนช้าสภาซานเฮดรกิน
ขด้อ 17 และ 18: “ฝฝ่ายมหาปตโรหอิตและพรรคพวกของทง่านกพ็ลตกขขขึ้น (คนอพวกสะดทูสมี) มมีความโกรธอยง่าง

ยอิที่ง จขงไดตุ้จอับพวกออัครททูตจทาไวตุ้ในคตกหลวง”
ฝสงชนเหลสู่านรันี้นมาเพมมื่อฟฝังพวกอรัครทสตเทศนาและใหด้ญาตลิสนลิทมลิตรสหายทบีมื่เจก็บปฝ่วยของพวกเขารรับการ

รรักษาโรคใหด้หาย การรรักษาโรคและการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกกระทนาโดยพวกอรัครทสตกก็ยรัมื่วยสุพวกผสด้นนาทางศาสนา
และทนาใหด้พวกเขาเดมอดดาลเหลมอเกลินจนพวกเขา “ลตกขขขึ้น” เพมมื่อตสู่อตด้านคนเหลสู่านบีนี้ของพระเจด้า

คนากรบีกในทบีมื่นบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “ลสุกขศึนี้น” ถสกใชด้อบีกครรันี้งในบทเดบียวกรันนบีนี้ (ขด้อ 36,37) ทบีมื่กามาลลิเอลอด้างอลิงถศึงการ
กสู่อกบฏของธสุดาสและยสดาสแหสู่งกาลลิลบี มรันถสกใชด้เชสู่นกรันในขด้อ 9 ของบททบีมื่ 6 โดยมบีการอด้างอลิงถศึงคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่โตด้
แยด้งกรับสเทเฟนกสู่อนทบีมื่เขาถสกหลินขวด้างตาย อยสู่างไรกก็ตาม คนากรบีกเดบียวกรันนบีนี้กก็ถสกพบบสู่อยๆโดยปราศจากความ
หมายทบีมื่เปป็นการตสู่อตด้านทบีมื่ปรากฏในทบีมื่นบีนี้

“ฝฝ่ายมหาปสุโรหลิตและพรรคพวกของทง่าน” หมายรวมไมสู่เพบียงมหาปสุโรหลิตและญาตลิพบีมื่นด้องของเขา
เทสู่านรันี้น แตสู่รวมถศึงเหลสู่าประมสุขพรรคและเหลสู่าผสด้นนาของพวกสะดสสบีดด้วย-กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่งกก็คมอ เหลสู่าผสด้มบีอนานาจ
และผสด้ปกครองทางศาสนาทรันี้งหมด

“คนอพวกสะดทูสมี” พวกสะดสสบีเปป็นกลสุสู่มทบีมื่มบีอนานาจมาก-ดรังทบีมื่เราจะเหก็นในขด้อ 21 ของบทนบีนี้ พวกเขามบี
อนานาจทบีมื่จะนนาตรัวพวกอรัครทสตมาไตสู่สวนและลงโทษคนเหลสู่านรันี้นอยสู่างไรกก็ไดด้ตามทบีมื่พวกเขาตรัดสลิน เรมมื่องราวเกสู่าแกสู่
สมรัยพระครัมภบีรร์รรับประกรันเราวสู่าพวกสะดสสบีกก็มบีพวกคนรวยอยสสู่ฝฝ่ายพวกเขาเชสู่นเดบียวกรัน มรันไมสู่ปรากฏชรัดเจนใน
พระครัมภบีรร์วสู่าอรันนาส (มหาปสุโรหลิตในขณะนรันี้น) เปป็นสะดสสบีคนหนศึมื่งหรมอไมสู่ แตสู่โจเซฟฝัสในหนรังสมอหลายเลสู่มของเขา
เกบีมื่ยวกรับเรมมื่องราวเกสู่าแกสู่สมรัยพระครัมภบีรร์ประกาศวสู่าบตตรชายของอรันนาสอยสสู่ในคณะนรันี้น และมบีความเปป็นไปไดด้ทบีมื่อรัน
นาสกก็เปป็นสะดสสบีคนหนศึมื่งเชสู่นกรัน

แนสู่นอนวสู่าพวกอรัครทสตประกาศวสู่าการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรสู่างกายของพระเยซสพลิสสจนร์วสู่าพระองคร์ทรง
เปป็นพระบสุตรของพระเจด้า และเนมมื่องจากพวกสะดสสบีไมสู่เชนที่อในการเปป็นขศึนี้นจากตายและชบีวลิตหลรังความตาย พวกเขา
จศึงเกลบียดชรังขสู่าวสารดรังกลสู่าวและ “มมีความโกรธอยง่างยอิที่ง” ตสู่อพวกอรัครทสต

คนากรบีกทบีมื่ถสกใชด้ในทบีมื่นบีนี้เพมมื่อแสดงออกถศึงความรสด้สศึกทบีมื่เดนอดดาลขนาดนรันี้นอาจแปลไดด้เชสู่นกรันวสู่า “ความ
อลิจฉา” พวกสะดสสบีเตก็มไปดด้วยความอลิจฉาและความรลิษยาอยสู่างแทด้จรลิงเพราะการเตลิบโตของครลิสตจรักรพรันธ



สรัญญาใหมสู่ผสู่านทางการประกาศขสู่าวสารของพระเยซสครลิสตร์เจด้า-การสลินี้นพระชนมร์ การถสกฝฝัง และการฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์ของพระองคร์ ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายกนาลรังถสกเพลิมื่มเขด้ากรับครลิสตจรักรเปป็นจนานวนหลายพรันคน (กลิจการ 2:41; 4:4)
และการเตลิบโตแบบรวดเรก็วของคนกลสุสู่มเลก็กๆนรันี้นทบีมื่ลงมาจากหด้องชรันี้นบนนรันี้นในวรันเพก็นเทคอสตร์กก็ทนาใหด้พวกสะดสสบี
โมโห

ดรังนรันี้นพวกเขาจศึง “จอับพวกออัครททูตจทาไวตุ้ในคตกหลวง” ขด้อเทก็จจรลิงนบีนี้เปป็นขด้อพลิสสจนร์วสู่าอรัครทสตทสุกคนเหลสู่า
นรันี้นเปป็นนรักเทศนร์และอาจารยร์ เราอสู่านเกบีมื่ยวกรับคนาเทศนาตสู่างๆทบีมื่ถสกเทศนาโดยเปโตรเปป็นหลรัก บางครรันี้งยอหต์นกก็
ถสกกลสู่าวถศึง แตสู่คนากลสู่าวนบีนี้ในขด้อ 18 ทนาใหด้เราเชมมื่อวสู่าพวกเขาทตกคนยสุสู่งอยสสู่กรับการเทศนาและการสรัมื่งสอนอยสู่างรด้อน
รนพอๆกรับทบีมื่เปโตรและยอหร์นเทศนาและสรัมื่งสอน

คนาทบีมื่ถสกใชด้ในทบีมื่นบีนี้เพมมื่อพสดถศึง “คตกหลวง” คมอคนาเดบียวกรับทบีมื่ถสกใชด้ในกลิจการ 4:3 เมมมื่อเปโตรและยอหร์นถสก
จรับกสุมและถสก “จทาไวตุ้ในคตก” จนถศึงวรันถรัดไป จรลิงๆแลด้วคนาๆนบีนี้มบีความหมายวสู่า “ทบีมื่กรักตรัว” สถานทบีมื่แหสู่งการกรักกรัน
ชรัมื่วคราวจนกวสู่านรักโทษเหลสู่านรันี้นควรถสกเรบียกตรัวอยสู่างเปป็นทางการใหด้ไปอยสสู่ตสู่อหนด้าสภาเพมมื่อรรับการไตสู่สวน

ขด้อ 19 และ 20: “แตง่ในเวลากลางคนน ททูตสวรรคต์ขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าไดตุ้มาเปปิดประตทูคตก พาออัครททูต
ออกไป บอกวง่า “จงไปยนนในพระวอิหาร ประกาศบรรดาขตุ้อความแหง่งชมีวอิตนมีขึ้ใหตุ้ประชาชนฟฟัง”

นบีมื่คมอคนาครัดคด้านโดยตรงจากพระเยโฮวาหร์พระเจด้าทบีมื่มบีตสู่อการกระทนาของพวกสะดสสบีในการจนาคสุกพวกอรัคร
ทสต พวกสะดสสบีเหลสู่านรันี้นสอนวสู่าไมสู่มบีทรันี้งวลิญญาณและททูตสวรรคต์-ดรังนรันี้นพระเจด้าจศึงทรงสสู่งทสตสวรรคร์องคร์หนศึมื่งมา
ตอนกลางคมนเพมมื่อเปปิดประตสคสุกนรันี้นและปลสู่อยเหลสู่าผสด้รรับใชด้ของพระองคร์ใหด้เปป็นอลิสระ! พระเจด้าทรงดสแลคนของ
พระองคร์ ในกลิจการ 16:25-28 พระองคร์ทรงปลดปลสู่อยเปาโลและสลิลาสโดยการสสู่งแผสู่นดลินไหวมาเปปิดประตสคสุก
และปลดเครมมื่องจนาจองเหลสู่านรันี้นของพวกนรักโทษ ในกลิจการ 12:5-11 พระองคร์ทรงสสู่งทสตสวรรคร์องคร์หนศึมื่งมาชสู่วย
เปโตรใหด้พด้นจากระหวสู่างยามสองคนทบีมื่เขาถสกจองจนาอยสสู่หลรังจากทบีมื่เฮโรดจนาคสุกเขาแลด้ว และในการศศึกษาคด้นควด้า
ตอนนบีนี้ของเรา “ททูตสวรรคต์ขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าไดตุ้มาเปปิดประตทูคตก” และนนาตรัวพวกอรัครทสตออกมา-แตสู่ทสตองคร์
นรันี้นทนามากกวสู่าแคสู่ชสู่วยพวกเขาใหด้พด้นจากคสุก: เขาสรัมื่งพวกเขาใหด้กลรับไปยรังพระวลิหาร ไปยรังสถานทบีมื่แหสู่งนรันี้นทบีมื่พวก
เขาไดด้ถสกจรับกสุม และ “ประกาศบรรดาขด้อความแหท่งชอีวริตนอีทั้ใหตุ้ประชาชนฟฟัง”

อาจมบีคนถามวสู่า “ทนาไมพวกอรัครทสตไมสู่กลง่าวถขงการทบีมื่พวกเขาไดด้รรับการชสู่วยใหด้พด้นแบบนสู่าอรัศจรรยร์ตอน
ทบีมื่พวกเขาถสกเรบียกตรัวไปใหด้การตสู่อหนด้าสภาซานเฮดรลิน?” คนเหลสู่านบีนี้ของพระเจด้าไมสู่ไดด้ใชด้เวลาพสดถศึงการอรัศจรรยร์
ตสู่างๆทบีมื่ถสกกระทนาผสู่านทางพวกเขาหรมอเพมมื่อพวกเขาเลยนอกจากตอนทบีมื่การอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นไดด้ถสกกระทนาตง่อ
หนตุ้าผทูตุ้คน หรมอทบีมื่ถสกใชด้เปป็นหมายสนาครัญตสู่างๆทบีมื่แสดงถศึงฤทธอิธิ์เดชของพระเจตุ้าผทูตุ้ทรงมหอิทธอิฤทธอิธิ์ทบีมื่กระทนากลิจในและ
เพมมื่อครลิสตจรักรผสู่านทางเหลสู่าสมาชลิกของครลิสตจรักร ดรังนรันี้นมรันจศึงนสู่าจะผลิดวลิสรัยของพวกอรัครทสตหากพวกเขามรัวแตสู่
พรรณนาถศึงการอรัศจรรยร์นมีขึ้ซศึมื่งไมสู่ไดด้ถสกพบเหก็นโดยคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่พวกเขากนาลรังใหด้การตสู่อหนด้าเลย ไมสู่มบีสมาชลิกคน
ใดของสภานรันี้นไดตุ้เหพ็นทสตสวรรคร์ขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าในคมนนรันี้น และการทบีมื่พวกอรัครทสตจะใชด้การทบีมื่พวกเขาไดด้รรับ
การชสู่วยใหด้พด้นเปป็นมสลเหตสุสนาหรรับคนากลสู่าวอด้างของพวกเขาวสู่าพวกเขาเปป็นผสด้รรับใชด้ของพระเยโฮวาหร์พระเจด้ากก็คงมบี
แตสู่จะทนาใหด้พวกเขาไดด้รรับคนาเหยบียดหยามจากสภาซานเฮดรลินเพราะวสู่าพวกสะดสสบีคงจะไมง่เชนที่อพวกเขา!



เราอาจหมายเหตสุวสู่าเมมมื่อพวกอาชญากรหนบีไปจากคสุก พวกเขากก็ไปซสู่อนตรัวทรันทบีและไปอยสสู่แบบสรันโดษ-
แตสู่มรันไมสู่เปป็นเชสู่นนรันี้นกรับอรัครทสตเหลสู่านบีนี้ พวกเขาไมสู่ไดด้จรัดแจงการหลบหนบีของพวกเขาเอง พระเจตุ้าทรงชง่วยพวก
เขาใหตุ้พตุ้นและจากนรันี้นกก็บอกพวกเขาวสู่าจะตด้องทนาอะไร พวกเขาจะตด้องไมสู่พยายามหลบซสู่อนตรัว พวกเขาจะตด้อง
กลรับไปยรังสถานทบีมื่แหสู่งเดลิมนรันี้นทบีมื่พวกเขาไดด้สรัมื่งสอนและกระทนาการอรัศจรรยร์ตสู่างๆ และพวกเขาจะตด้องสรัมื่งสอนเรมมื่อง
เดลิมนรันี้นตสู่อไป พรันธกลิจของพวกเขาจะตด้องดนาเนลินตสู่อไป

กรสุณาสรังเกตเชสู่นกรันวสู่าพวกเขาไมสู่ไดด้ถสกสรัมื่งใหด้ขอความเหก็นใจจากฝสงชนเหลสู่านรันี้น หรมอพยาพยามปลสุกปฝัปี่น
ฝสงชนใหด้ลสุกฮมอตสู่อตด้านสภาซานเฮดรลิน พวกเขาเพบียงแคสู่จะตด้องกลรับไปยรังสถานทบีมื่แหสู่งเดลิมของพวกเขาในพระ
วลิหารและสรัมื่งสอนประชาชนตสู่อไปใหด้ทราบถด้อยคนาแสนวลิเศษแหสู่งชบีวลิต-“ชอีวริตนอีทั้”-ชบีวลิตหลรังความตาย ชมีวอิตนอิรอันดรต์
ผสู่านทางความเชมมื่อในพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเยซสครลิสตร์เจด้า

ขด้อ 21: “เมนที่อออัครททูตไดตุ้ยอินอยง่างนอัขึ้น พอเวลารตง่งเชตุ้าจขงเขตุ้าไปสอัที่งสอนในพระวอิหาร ฝฝ่ายมหาปตโรหอิตกอับ
พรรคพวกของทง่านไดตุ้เรมียกประชตมสภา พรตุ้อมกอับบรรดาผทูตุ้เฒง่าทอัขึ้งหมดของชนออิสราเอล แลตุ้วใชตุ้คนไปทมีที่คตกใหตุ้พา
ออัครททูตออกมา”

“เวลารตง่งเชตุ้า”-เราไมสู่ถสกบอกวสู่ากบีมื่โมง มรันอาจจะเปป็นตอนรสุสู่งสาง มรันอาจเปป็นตอนทบีมื่ดวงอาทลิตยร์ขศึนี้นแลด้ว-
แตสู่ในเวลารสุสู่งเชด้านรันี้นพวกอรัครทสตกลรับไปทบีมื่พระวลิหารเพมมื่อสานตสู่อพรันธกลิจของพวกเขาทบีมื่พวกเขาครัมื่งคด้างอยสสู่ตอนทบีมื่
พวกเขาถสกจรับกสุมและถสกพาไปทบีมื่คสุกสนาหรรับคมนนรันี้น

“ฝฝ่ายมหาปตโรหอิตกอับพรรคพวกของทง่าน” เหก็นไดด้ชรัดวสู่าคนเหลสู่านบีนี้มายรังหด้องประชสุมสภาเพมมื่อหารมอวสู่า
ควรทนาอะไรกรับเหลสู่านรักโทษของพวกเขา-ซศึมื่งไมสู่ไดด้เปป็นนรักโทษอบีกตสู่อไปแลด้วแตสู่ (สภาซานเฮดรลินไมสู่รสด้) กลรับไป
ทนางานเทศนาขสู่าวสารเดลิมนรันี้นทบีมื่ทนาใหด้พวกเขาถสกจรับกสุมและจนาคสุกเพราะการเทศนา!

ปสุโรหลิตผสด้นรันี้นและ “พรรคพวกของทสู่านไดตุ้เรมียกประชตมสภา พรตุ้อมกอับบรรดาผทูตุ้เฒง่าทอัขึ้งหมดของชน
ออิสราเอล” นบีมื่เปป็นเรมมื่องทบีมื่สนาครัญมากๆทบีมื่อยสสู่ตรงหนด้าพวกเขาและดรังนรันี้นในการประชสุมนบีนี้เหลสู่าผสด้มบีอนานาจทางศาสนา
จศึงมารวมตรัวกรันเพมมื่อระดมสตลิปฝัญญากรัน เราทราบวสู่ากามาลลิเอลอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น (ขด้อ 34) และนบีมื่คงจะบสู่งบอกวสู่าไมสู่เพบียง
พวกสะดสสบีอยสสู่ทบีมื่นรัมื่นเทสู่านรันี้น แตสู่ผสด้นนาและผสด้ปกครองทสุกคนในแวดวงศาสนาสมรัยนรันี้นกก็อยสสู่ทบีมื่นรัมื่นดด้วย

เหลสู่าผสด้รสด้พระครัมภบีรร์บางทสู่านเชมมื่อวสู่า “สภา” ในทบีมื่นบีนี้หมายถศึงสภาซานเฮดรลินทบีมื่มบีขนาดเลก็กกวสู่าและ 
“บรรดาผทูตุ้เฒง่า” หมายถศึงพวกผสด้ชายทบีมื่อาวสุโสกวสู่า สภาซานเฮดรอินใหญง่อรันประกอบดด้วยผสด้อาวสุโสเจก็ดสลิบเอก็ดคน 
ชายทรันี้งหลายทบีมื่ถสกเพลิมื่มเขด้ากรับสภานรันี้นเพราะอายสุ อสุปนลิสรัย และความเขด้าใจเกบีมื่ยวกรับกลิจการตสู่างๆของศาสนา 
ประวรัตลิศาสตรร์และเรมมื่องราวเกสู่าแกสู่เกบีมื่ยวกรับพระครัมภบีรร์-เชสู่นเดบียวกรับวรรณกรรมยลิว-บอกเราวสู่าผสด้ประเมลินเหลสู่านรันี้น
มรักไดด้รรับการแตสู่งตรันี้งใหด้นรัมื่งกรับสภาในเรมมื่องทบีมื่สนาครัญๆอยสู่างการจรับกสุมพวกอรัครทสต และเมมมื่อผสด้นนาทางศาสนาเหลสู่านบีนี้
มารวมตรัวกรันแลด้ว พวกเขากก็ “ใชตุ้คนไปทมีที่คตก” ใหด้นนาตรัวเหลสู่านรักโทษของพวกเขามาขด้างใน

ขด้อ 22 และ 23: “แตง่เมนที่อเจตุ้าพนอักงานไปถขงกพ็ไมง่พบพวกออัครททูตในคตก จขงกลอับมารายงาน วง่า “ขตุ้าพเจตุ้า
ทอัขึ้งหลายเหพ็นคตกปปิดอยทูง่มอัที่นคงและคนเฝฟ้ากพ็ยนนอยทูง่หนตุ้าประตทู ครอัขึ้นเปปิดประตทูแลตุ้วกพ็ไมง่เหพ็นผทูตุ้ใดอยทูง่ขตุ้างใน”

“เจตุ้าพนอักงาน” ในทบีมื่นบีนี้ดสเหมมอนจะบอกเปป็นนรัยถศึงทหารกลสุสู่มหนศึมื่ง แตสู่พวกเขาอาจเปป็นเหลสู่าสมาชลิกของ
ยามทบีมื่เปป็นคนเลวบีกก็ไดด้



หากมบีขด้อสงสรัยใดๆวสู่าการอรัศจรรยร์ประการหนศึมื่งไดด้เกลิดขศึนี้นในทบีมื่นบีนี้แลด้ว ขด้อ 23 กก็ขจรัดขด้อสงสรัยนรันี้นออกไป
อยสู่างแนสู่นอน แมด้กระทรัมื่งยามเหลสู่านรันี้น-“คนเฝฟ้ากพ็ยนนอยทูง่หนตุ้าประตทู”-กก็ไมสู่รสด้วสู่าเหลสู่านรักโทษของพวกเขาหายตรัวไป
แลด้ว! ประตสทบีมื่ปปิดอยสสู่นรันี้นไมสู่ไดด้ถสกรบกวนและพวกยามกก็สรันนลิษฐานเปป็นธรรมดาวสู่าเหลสู่านรักโทษของตนยรังอยสสู่ขด้าง
ใน พระเจด้าทรงเอาคนของพระองคร์ออกไปจากหด้องขรังอยสู่างเงบียบๆโดยไมสู่ไดด้รบกวนกลอนหรมอประตสเลย-และ
แมด้แตสู่พวกยามทบีมื่เฝฟ้าคสุกกก็ไมสู่เอะใจเลยวสู่าสลิมื่งใดทบีมื่ผลิดปกตลิไดด้เกลิดขศึนี้นจนกระทรัมื่งพวกเขาเปปิดประตสนรันี้นเชด้าวรันถรัดมา
และพบวสู่านรักโทษเหลสู่านรันี้นไมสู่อยสสู่แลด้ว

ขด้อ 24: “เมนที่อมหาปตโรหอิตและนายทหารรอักษาพระวอิหารกอับพวกปตโรหอิตใหญง่ ไดตุ้ยอินคทาเหลง่านมีขึ้ กพ็ฉงน
สนเทง่หต์ในเรนที่องของออัครททูตวง่าจะเปป็นอยง่างไรตง่อไป”

“นายทหารรอักษาพระวอิหาร” ไมสู่ใชสู่เจด้าหนด้าทบีมื่ทหาร แตสู่มบีหนด้าทบีมื่กนากรับดสแลยามของพวกปสุโรหลิตและคน
เลวบี-ชายทรันี้งหลายทบีมื่เฝฟ้าดสแลพระวลิหารเพมมื่อรรักษาความสงบเรบียบรด้อยและปฟ้องกรันไมสู่ใหด้เกลิดความปฝัปี่นปฝ่วนใดๆ นาย
ทหารรรักษาพระวลิหารถสกกลสู่าวถศึงในกลิจการ 4:1 และภาคพรันธสรัญญาเดลิมกก็พสดถศึงเจด้าหนด้าทบีมื่คนหนศึมื่งทบีมื่ชมมื่อเรบียกของ
เขาคมอ “เจตุ้าหนตุ้าทมีที่ปกครองแหง่งพระนอิเวศของพระเจตุ้า” (1 พศด. 9:11; 2 พศด. 31:13; นหม. 11:11)

“คทาเหลง่านมีขึ้” ทบีมื่ถสกไดด้ยลินโดยมหาปสุโรหลิต นายทหารรรักษาพระวลิหาร และพวกปสุโรหลิตใหญสู่เปป็นเพบียง
รายงานขสู่าวซศึมื่งพวกเจด้าหนด้าทบีมื่นนากลรับมารายงานเกบีมื่ยวกรับการหายตรัวไปแบบอรัศจรรยร์ของพวกอรัครทสตในเมมมื่อพวก
เขาถสกคลิดวสู่าถสกขรังอยสสู่อยสู่างปลอดภรัยในหด้องขรัง

“กพ็ฉงนสนเทง่หต์ในเรนที่องของออัครททูตวง่าจะเปป็นอยง่างไรตง่อไป” พวกผสด้มบีอนานาจและผสด้นนาทางศาสนาเหลสู่านบีนี้
งงเปป็นไกสู่ตาแตกวสู่าจะทนาอะไรเกบีมื่ยวกรับเรมมื่องนบีนี้ดบี พวกเขาควรจะทนาอะไรเปป็นลนาดรับตสู่อไปเพมมื่อปฟ้องกรันไมสู่ใหด้เรมมื่อง
ราวเหลสู่านบีนี้เลยเถลิด หากขสู่าวเกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่เกลิดขศึนี้นนบีนี้แพรสู่สะพรัดไปทสู่ามกลางเหลสู่าประชาชน กก็ไมสู่มบีทางทบีมื่จะรสด้เลยวสู่า
อะไรจะเกลิดขศึนี้น พวกเขาตด้องหาทางยรับยรันี้งเรมมื่องนบีนี้ใหด้ไดด้-แตสู่พวกเขากก็มมดแปดดด้านวสู่าจะทนาอยสู่างไร

เราควรหมายเหตสุไวด้วสู่าเมมมื่อพวกอรัครทสตถสกนนาตรัวไปอยสสู่ตสู่อหนด้าผสด้มบีอนานาจเหลสู่านบีนี้ พวกเขาไมสู่ไดด้ถสกซรักถาม
วสู่าพวกเขาหนบีออกมาจากคสุกไดด้อยสู่างไร เหก็นไดด้ชรัดวสู่าเหลสู่าผสด้พลิพากษาไมสู่อยากไดด้คนาพยานเพลิมื่มเตลิมเกบีมื่ยวกรับ
อนานาจเหนมอธรรมชาตลิทบีมื่ชสู่วยใหด้คนเหลสู่านบีนี้กระทนาการอรัศจรรยร์อรันทรงฤทธลิธิ์เหลสู่านบีนี้-และพวกเขาอยากเปป็นพลิเศษทบีมื่
จะหลบีกเลบีมื่ยงคนาพยานใดๆเกบีมื่ยวกรับการทบีมื่พวกเขาไดด้รรับการชสู่วยใหด้พด้นแบบอรัศจรรยร์จากหลรังประตสทบีมื่ถสกใสสู่กลอนไวด้
ซศึมื่งเปป็นทบีมื่ๆพวกเขาเคยถสกจนาคสุก ผสด้นนาทางศาสนาเหลสู่านบีนี้ไมสู่ไดด้ขาดความรสด้เกบีมื่ยวกรับการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซส
พวกเขาระมรัดระวรังมากๆในการวางพวกยามใหด้เฝฟ้าทบีมื่อสุโมงคร์ฝฝังศพของพระองคร์ และเมมมื่อยามเหลสู่านรันี้นมาหาพวก
เขาในเชด้าวรันฟฟฟื้นคมนพระชนมร์และเลสู่าใหด้พวกเขาฟฝัง “ทสุกสลิมื่งทบีมื่ถสกกระทนา” พวกเขากก็ตลิดสลินบนทหารเหลสู่านรันี้นและ
สรัมื่งทหารเหลสู่านรันี้นใหด้กลสู่าววสู่าพวกเขาไดด้นอนหลรับระหวสู่างเฝฟ้ายาม และขณะทบีมื่พวกเขาหลรับอยสสู่นรันี้นพวกสาวกไดด้มา
และขโมยพระศพขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของพวกเขาไปจากอสุโมงคร์นรันี้น (มธ. 28:11-14) ดรังนรันี้นพวกปสุโรหลิตใหญสู่
และเหลสู่าสมาชลิกของคณะผสด้ปกครองทางศาสนานบีนี้จศึงทราบดบีวสู่าการอรัศจรรยร์อยสู่างหนศึมื่งไดด้เกลิดขศึนี้นแลด้วในการฟฟฟื้น
คมนพระชนมร์ฝฝ่ายรสู่างกายของพระเยซส และพวกเขาทราบเชสู่นกรันวสู่าการอรัศจรรยร์อยสู่างหนศึมื่งไดด้ปลดปลสู่อยอรัครทสต
เหลสู่านบีนี้จากคสุก แตสู่พวกเขาไมสู่อยากไดด้การประชาสรัมพรันธร์เพลิมื่มเตลิมเกบีมื่ยวกรับเรมมื่องนบีนี้ พวกสะดทูสมีปฏลิเสธเรมมื่องการเปป็น



ขศึนี้นจากตาย แตสู่พวกเขาเผชลิญกรับการอรัศจรรยร์หนศึมื่งซศึมื่งพวกเขาไมสู่อาจปฏลิเสธหรมออธลิบายไดด้ ดรังนรันี้นพวกเขาจศึง
เลมอกทบีมื่จะเมลินมรันเสบีย

ขด้อ 25: “มมีคนหนขที่งมาบอกเขาวง่า “ดทูเถอิด คนเหลง่านอัขึ้น ซขที่งทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้จทาไวตุ้ในคตกกทาลอังยนนสอัที่งสอน
คนทอัขึ้งปวงอยทูง่ในพระวอิหาร”

พระเจด้าทรงจรัดการทบีมื่จะใหด้การประชาสรัมพรันธร์มากมายเกบีมื่ยวกรับความพสู่ายแพด้ของผสด้นนาทางศาสนาเหลสู่า
นรันี้นในชรัมื่วโมงแหสู่งการทบีมื่คนเหลสู่านรันี้นดสเหมมอนมบีชรัยชนะเหนมอเหลสู่าผสด้รรับใชด้ของพระองคร์ ฝสงชนเหลสู่านรันี้นรสด้วสู่าสภาไดด้
ขสู่มขสสู่พวกอรัครทสตและสรัมื่งพวกเขาไมสู่ใหด้พสดในนามของพระเยซส และจากนรันี้นเมมมื่อคนาสรัมื่งนรันี้นไมสู่ถสกเชมมื่อฟฝังและการ
เทศนาและการอรัศจรรยร์ตสู่างๆดนาเนลินตสู่อไป พวกเขากก็สรัมื่งจรับกสุมคนเหลสู่านบีนี้และขรังคสุก แตสู่พระเจด้าไดด้ทรงบรัญชาไวด้
กสู่อนหนด้านานมาแลด้ววสู่า “อยสู่าแตะตด้องบรรดาผสด้ทบีมื่เราเจลิมไวด้ อยสู่าทนาอรันตรายแกสู่ผสด้พยากรณร์ทรันี้งหลายของเรา” (1 
พศด. 16:22) และอรัครทสตเหลสู่านบีนี้เปป็นผสด้รรับใชด้ทบีมื่ไดด้รรับการเจลิมของพระองคร์ ดรังนรันี้นพระองคร์จศึงสสู่งทสตสวรรคร์องคร์
หนศึมื่งมาพาพวกเขาออกมาจากคสุก-จากหลรังประตสทบีมื่ถสกใสสู่กลอนและไมสู่ถสกเหก็นโดยพวกยามเฝฟ้าคสุก-และบรัดนบีนี้พวก
เขากนาลรังยมนอยสสู่ในพระวลิหารในสถานทบีมื่ๆพวกเขาไดด้ถสกจรับกสุมเมมมื่อวรันกสู่อน และพวกเขากนาลรังเทศนาขสู่าวสารเดลิม
นรันี้น โดยสรัมื่งสอนในพระนามของพระเยซส

ขด้อ 26: “แลตุ้วนายทหารรอักษาพระวอิหารกอับพวกเจตุ้าพนอักงานจขงไดตุ้ไปพาพวกออัครททูตมาโดยดมี เพราะ
กลอัววง่าคนทอัขึ้งปวงจะเอาหอินขวตุ้าง”

เหก็นไดด้ชรัดวสู่าผสด้นนาทางศาสนาเหลสู่านรันี้นรสด้วสู่าบางครรันี้งประชาชนชาวยลิวสามารถเอากฎหมายใสสู่มมอของตรัว
เองไดด้ กสู่อนหนด้านรันี้นไมสู่นานพวกเขาพรด้อมทบีมื่จะเอาหลินขวด้างพระเยซทูใหด้ตายเพราะพระองคร์ทรงประกาศความเปป็น
พระเจด้าของพระองคร์ (ยอหร์น 10:30-33) พวกอรัครทสตไดด้ประกาศขสู่าวประเสรลิฐ รรักษาคนเจก็บปฝ่วยใหด้หาย ขรับ
พวกผบีออก และการอรัศจรรยร์อรันทรงฤทธลิธิ์เหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ถสกกระทนาผสู่านทางพวกเขาโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้ากก็
ทนาใหด้ประชาชนเคารพนรับถมอพวกเขา เหลสู่าสมาชลิกของสภาซานเฮดรลิน พวกเจด้าหนด้าทบีมื่ และนายทหารรรักษาพระ
วลิหารรสด้วสู่าความรสุนแรงของฝสงชนทบีมื่โกรธแคด้นอาจปะทสุขศึนี้นไดด้หากพวกเขาไมสู่ใชด้ความระมรัดระวรังในการนนาตรัวพวก
อรัครทสตกลรับเขด้ามายรังหด้องโถงพลิพากษา

“เพราะพวกเขากลอัวประชาชน” พวกเขากลรัวมนตษยต์ ไมสู่ใชสู่พระเจตุ้า พวกเขาไมสู่ไดด้กนาลรังคลิดถศึงสลิมื่งทบีมื่
พระเจด้าอาจทรงกระทนาตสู่อพวกเขา แตสู่คลิดถศึงสลิมื่งทบีมื่ฝสงชนเหลสู่านรันี้นอาจกระทนา แตสู่พวกอรัครทสตมบีสายตาจรับจด้องอยสสู่ทบีมื่
พระเจด้า-และนรัมื่นคมอวลิธบีเดบียวทบีมื่จะพบการชสู่วยใหด้พด้นจากความกลรัวมนสุษยร์ไดด้ พวกเขาไมสู่ไดด้แสดงการขรัดขมนตสู่อพวก
เจด้าหนด้าทบีมื่และนายทหารรรักษาพระวลิหารเลย ถศึงอยสู่างไรแลด้ว พวกเขากก็ไมสู่ไดด้กระทนาผลิดอะไร-และแมด้ในยามทบีมื่
พวกเขาถสกจนาคสุกเพราะการประกาศขสู่าวประเสรลิฐของพระเยซสครลิสตร์เจด้า พวกเขากก็ไมสู่ไดด้แหกคตกแตสู่ไดด้รรับการ
ชสู่วยใหด้พด้นโดยการอรัศจรรยร์ของพระเจด้า ดด้วยเหตสุนบีนี้พวกเขาจศึงไมสู่กลรัวสภาซานเฮดรลิน พวกเขาพรด้อมทบีมื่จะปรากฏ
ตรัวตสู่อหนด้าคณะของเหลสู่าผสด้นนาทางศาสนานรันี้น โดยตระหนรักวสู่าพวกเขาจะมบีโอกาสอบีกทบีมื่จะประกาศขสู่าวสารแหสู่ง
พระคสุณทบีมื่ชสู่วยใหด้รอดของพระเจด้า



ขด้อ 27 และ 28: “เมนที่อเขาไดตุ้พาพวกออัครททูตมาแลตุ้วกพ็ใหตุ้ยนนหนตุ้าสภา มหาปตโรหอิตจขงถาม วง่า “เราไดตุ้
กทาชอับพวกเจตุ้าอยง่างแขพ็งแรงมอิใหตุ้สอนออกชนที่อนมีขึ้ กพ็ดทูเถอิด เจตุ้าไดตุ้ใหตุ้คทาสอนของเจตุ้าแพรง่ไปทอัที่วกรตงเยรทูซาเลพ็ม และ
ปรารถนาใหตุ้ความผอิดเนนที่องดตุ้วยโลหอิตของผทูตุ้นอัขึ้นตกอยทูง่กอับเรา”

“เราไดตุ้กทาชอับพวกเจตุ้าอยง่างแขพ็งแรงแลตุ้วไมง่ใชง่หรนอ...” มรันเปป็นไปไมสู่ไดด้ทบีมื่จะเพลิกเฉยหรมอปปิดบรังขด้อเทก็จจรลิง
ทบีมื่วสู่าพวกอรัครทสตไมสู่ใสสู่ใจตสู่อคนาสรัมื่งทบีมื่ไมสู่ใหด้เทศนาในพระนามของพระเยซส และคสุณเชมมื่อใจไดด้เลยวสู่าสภาซานเฮดรลิน
ไมสู่อยากปฝ่าวประกาศวสู่าตนไมสู่มบีอนานาจเหนมอชาวกาลลิลบีทบีมื่ยากจนและขาดความรสด้เหลสู่านบีนี้!

“พวกเจตุ้า...ปรารถนาใหตุ้ความผอิดเนนที่องดตุ้วยโลหอิตของผทูตุ้นอัขึ้นตกอยทูง่กอับเรา” เพลิมื่งผสู่านไปไมสู่กบีมื่วรันตรันี้งแตสู่ปปีลาต
ไดด้ลด้างมมอของตนตสู่อหนด้าประชาชนและตสู่อหนด้าผสด้นนาทางศาสนาเหลสู่านบีนี้ ราวกรับวสู่าเขาสามารถขจรัดความผลิดออก
ไปใหด้พด้นตรัวไดด้ในการมอบพระเยซสไวด้ในมมอของพวกเขาเพมมื่อทบีมื่จะถสกตรศึงกางเขน เขาถามคนเหลสู่านรันี้นวสู่า “พวกเจด้า
จะใหด้เราปลสู่อยผสด้ใด” และพวกเขาตอบกลรับวสู่า “บารรับบรัส! ตรศึงเยซสเลย-และใหตุ้โลหอิตของเขาตกอยทูง่เหนนอเรา
และเหนนอลทูกหลานของเราเถอิด” แมด้แตสู่พวกปสุโรหลิตใหญสู่กก็สสู่งเสบียงรด้องตสู่อสสด้องคร์บรลิสสุทธลิธิ์ผสด้ทนทสุกขร์นรันี้น แทนทบีมื่จะ
วลิงวอนเพมมื่อพระองคร์ พวกเขากลรับเรบียกรด้องใหด้ประหารชบีวลิตพระองคร์: “ฝฝ่ายพวกปตโรหอิตใหญง่และพวกผทูตุ้ใหญง่กพ็
ยตยงหมทูง่ชนขอใหตุ้ปลง่อยบารอับบอัส และใหตุ้ประหารพระเยซทูเสมีย”

“บรรดาหมสสู่ชนเรบียนวสู่า “ใหช้โลหกิตของเขาตกอยทูล่แกล่เราทอันี้งบกุตรของเราเถกิด” ทสู่านจศึงปลสู่อยบารรับบรัสใหด้
เขา และเมมมื่อทสู่านไดด้โบยตบีพระเยซสแลด้ว ทสู่านกก็มอบพระองคร์ใหด้ถสกตรศึงทบีมื่กางเขน” (มธ. 27:11-26 บางสสู่วน) บรัดนบีนี้
สภานบีนี้รสด้สศึกวสู่าถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้-“ใหด้โลหลิตของเขาตกอยสสู่แกสู่เรา”-อาจกนาลรังถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงแลด้ว

ถด้าผสด้นนาทางศาสนาทบีมื่เหก็นวสู่าตรัวเองชอบธรรมเหลสู่านบีนี้ของอลิสราเอลมบีใจแตกสลายและชอกชนี้นา ถด้าพวกเขา
ไดด้รสด้จรักการฟฟ้องใจและใจวลินลิจฉรัยผลิดชอบชรัมื่วดบี เหมมอนกรับทบีมื่พวกอรัครทสตเปป็นพยานแกสู่พวกเขา พวกเขากก็คงไดด้พบ
กรับการชนาระใหด้สะอาดในทรันทบีและเปป็นนลิตยร์ผสู่านทางฤทธลิธิ์เดชของพระโลหลิตทบีมื่พวกเขาไดด้ขอใหด้ตกบนศบีรษะของ
ตน-พระโลหลิตของพระเยซสครลิสตร์เจด้า

แนสู่นอนวสู่าคนเหลสู่านบีนี้เหก็นผสด้ถสกสรด้างใหมสู่ในพระครลิสตร์ในตรัวเปโตร เพราะวสู่าพวกเขาคงจนาไดด้วสู่าอรัครทสต
ทสู่านนบีนี้เคยปฏลิเสธองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเขาและประกาศวสู่าเขาไมสู่เคยรสด้จรักพระองคร์เลย แตสู่บรัดนบีนี้เขายมนอยสสู่ตสู่อหนด้า
พวกเขาโดยมบีใจกลด้าราวกรับสลิงโต เขาไดด้รรับการอภรัยแลด้ว ถสกนนากลรับคมนสสสู่สามรัคคบีธรรมแลด้ว และบรัดนบีนี้เขาไดด้ถมอ
ครองอนานาจหนศึมื่งทบีมื่ทนาใหด้เขาไมสู่กลรัว เขาเผชลิญหนด้ากรับฝสงชนทบีมื่ไดด้ปรรับโทษพระเยซส และกลสู่าวหาคนเหลสู่านรันี้นดด้วย
ใจกลด้าวสู่าพวกเขาไดด้ปฏลิเสธองคร์บรลิสสุทธลิธิ์นรันี้น ไดด้ตรศึงกางเขนองคร์สรันตลิราช โดยเลมอกฆาตกรคนหนศึมื่งและโจรคนหนศึมื่ง
แทนทบีมื่จะเลมอกพระองคร์! แตสู่พวกไมสู่อยากฟฝังคนาปรศึกษาของเขาเลย พวกเขาไมสู่อยากไดด้ขสู่าวสารใดจากรลิมฝปีปาก
ของชาวประมงทบีมื่โฉดเขลาคนนบีนี้ พวกเขาซศึมื่งเปป็นเหลสู่าผสด้นนาและผสด้ปกครองในอลิสราเอลทบีมื่มบียศศรักดลิธิ์ ทบีมื่เหก็นวสู่าตรัวเอง
ชอบธรรมอยาก (เหนมอสลิมื่งอมมื่นใด) ทบีมื่จะสงบปากสงบคนาชาวกาลลิลบีเหลสู่านบีนี้ทบีมื่เทศนาพระโลหลิตของพระเยซส

ขด้อ 29: “ฝฝ่ายเปโตรกอับออัครททูตอนที่นๆตอบวง่า “ขตุ้าพเจตุ้าทอัขึ้งหลายจทาตตุ้องเชนที่อฟฟังพระเจตุ้ายอิที่งกวง่าเชนที่อฟฟัง
มนตษยต์” 

การเชมมื่อฟฝังพระเจด้ามากกวสู่ามนสุษยร์คมอหลรักการอรันยลิมื่งใหญสู่ในเชลิงปฏลิบรัตลิของความเชมมื่อทบีมื่ชสู่วยใหด้รอด 
เหมมอนกรับทบีมื่มรันคมอลรักษณะเฉพาะตรัวอรันคงเสด้นคงวาของพระเยซสครลิสตร์เจด้าในความสมบสรณร์แบบทรันี้งสลินี้นขณะทบีมื่



พระองคร์ทรงตรันี้งพลรับพลาอยสสู่ทสู่ามกลางมนสุษยร์ เสบียงรด้องประกาศของพระองคร์คมอ “ดสเถลิด ขด้าพระองคร์มาแลด้ว โอ 
พระเจด้าขด้า เพมมื่อจะกระทนาตามนขึ้ทาพระทอัยพระองคต์” (ฮบ. 10:9) มรันเปป็นความจรลิงทบีมื่วสู่าพระองคร์เสดก็จไปโดยรอบ
ในการสรัมื่งสอนและทนาความดบี พระองคร์ทรงรรักษาคนเจก็บปฝ่วยใหด้หาย ทรงทนาใหด้คนตายเปป็นขศึนี้น ทรงขรับพวกผบีออก
ทรงเลบีนี้ยงอาหารฝสงชนเหลสู่านรันี้น แตสู่สลิมื่งเหลสู่านรันี้นเปป็นเพบียงงานเสรลิมของพรันธกลิจของพระองคร์-หมายสนาครัญตสู่างๆทบีมื่
ปรากฏแกสู่ตาทบีมื่ใหด้หลรักฐานเกบีมื่ยวกรับความเปป็นพระเจด้าของพระองคร์ จสุดประสงคร์สสงสสุดของพระองคร์ในการเสดก็จ
เขด้ามาในโลกคมอ เพมมื่อชนาระหนบีนี้บาป และชบีวลิตบนโลกนบีนี้ของพระองคร์กก็มบีลรักษณะเฉพาะตรัวเปป็นความเชนที่อฟฟังตง่อ
พระบอิดาแบบทมีที่หาใดเทมียบและไมง่ลตุ้มเหลว ในสลิมื่งสารพรัดทบีมื่พระองคร์ตรรัส ในสลิมื่งสารพรัดทบีมื่พระองคร์ทรงกระทนา ไมสู่วสู่า
พระองคร์เสดก็จไปทบีมื่ใด ความเชนที่อฟฟังกพ็อยทูง่ตรงนอัขึ้นเสมอ-ไมสู่ลด้มเหลว สมมื่นาเสมอ สมบสรณร์แบบ

ในฐานะผสด้เชมมื่อ เราจะตด้องดนาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ ดรังนรันี้นเมมมื่อพระองคร์ทรงเชมมื่อฟฝังพระ
ประสงคร์ของพระเจด้าอยสู่างเตก็มทบีมื่ เรากก็ควรทนาตามแบบพระองคร์ในความเชมมื่อฟฝังอยสสู่ทสุกเวลา ในทสุกสถานการณร์ 
อาจมบีบางครรันี้งทบีมื่เราถสกบรังครับใหด้ตด้องรอคอยความสวสู่างจากพระเจด้า เราอาจตด้องวางใจพระองคร์ใหด้นนาเราเวลาทบีมื่
เรามองไมสู่เหก็นชรัดเจนวสู่าพระองคร์ทรงอยากใหด้เราทนาอะไร แตสู่ความเชมมื่อฟฝังแบบสลินี้นสสุดใจคมอหนด้าทบีมื่ทบีมื่ไมสู่ผรันแปร
ของผสด้เชมมื่อทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วทสุกคน!

มรันเปป็นความจรลิงทบีมื่วสู่าเราถสกสรัมื่งใหด้ “จงเตมอนเขาใหด้นอบนด้อมตสู่อผสด้ปกครองบด้านเมมองและผสด้มบีอนานาจ ใหด้
เชมมื่อฟฝังบรรดาเจด้าหนด้าทบีมื่ฝฝ่ายปกครอง” (ทต. 3:1) เปโตรบอกเราวสู่าเราจะตด้องนอบนด้อมตสู่อ “การบอังคอับบอัญชาทมีที่
มนตษยต์ตอัขึ้งไวตุ้ทตกอยง่าง เพราะเหพ็นแกง่องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า ไมสู่วสู่าผสด้นรันี้นเปป็นกษรัตรลิยร์ผสด้มบีอนานาจยลิมื่ง หรมอจะเปป็นเจด้าเมมองผสด้
ทบีมื่ไดด้รรับคนาสรัมื่งจากกษรัตรลิยร์นรันี้น ใหด้ลงโทษผสด้กระทนาชรัมื่ว...” (1 ปต. 2:13,14) แตสู่ถด้ามบีความขรัดแยด้งกรันระหวสู่างพระ
วจนะของพระเจด้ากรับขด้อกนาหนดตสู่างๆของเหลสู่าผสด้ปกครองฝฝ่ายโลก วลิถบีของผสด้เชมมื่อกก็ชรัดเจน: เหมมอนกรับทบีมื่พวกอรัคร
ทสตประกาศดด้วยใจกลด้าวสู่า “เราควรเชชชื่อฟฟังพระเจด้ามากกวง่ามนตษยต์” ไมสู่วสู่าจะตด้องเสบียเทสู่าไรกก็ตาม เราอาจตด้อง
ทนทสุกขร์เพราะการทนาเชสู่นนรันี้น แตสู่ความเชมมื่อฟฝังตสู่อพระเจด้าโดยพระคสุณกก็ใหด้พละกนาลรังและความกลด้าหาญแกสู่
ครลิสเตบียน และขจรัดความมรัมื่นใจในตรัวเองออกไปเสบีย

ความเชมมื่อฟฝังตสู่อพระเจด้าไมสู่เพบียงเปป็นหนตุ้าทมีที่ของผทูตุ้เชนที่อเทสู่านรันี้น มรันยรังเปป็นวลิถบีทางแหสู่งฤทธลิธิ์เดชดด้วย เมมมื่อเรา
เชมมื่อฟฝังตสู่อพระบลิดาในสวรรคร์ องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของเรากก็ทรงตด้านทานพญามารและ
เอาชนะมรันในทสุกการลสู่อลวง บนภสเขาแหสู่งการจนาแลงพระกายพระเยซสทรงเผชลิญหนด้ากรับการโจมตบีของซาตาน
ดด้วยพระวจนะของพระเจด้าผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่ แนสู่นอนวสู่าสลิมื่งใดกก็ตามทบีมื่พระเยซสตรรัสคมอพระวจนะของพระเจด้า แตสู่
ในการตอบกลรับขด้อเสนอตสู่างๆของพญามาร พระองคร์ทรงยกขด้อความจากพระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิม นรัมื่น
เปป็นเหตสุทบีมื่วสู่าทนาไมเราควรซสู่อนพระวจนะของพระเจด้าไวด้ในใจของเรา เพมมื่อทบีมื่เราจะไมสู่ทนาบาปตสู่อพระองคร์ (เพลง
สดสุดบี 119:11) 

“ผสด้ทบีมื่ประพฤตลิตามพระทรัยของพระเจด้ากก็ดทารงอยทูง่เปป็นนอิตยต์” (1 ยอหร์น 2:17) แตสู่การทนาตามอนาเภอใจ 
ความไมสู่เชมมื่อ และความไมสู่เชมมื่อฟฝังกฎหมายจะลงเอยในการพลิพากษาและการปรรับโทษเปป็นนลิตยร์!

ขด้อ 30 และ 31: “พระเยซทูซขที่งทง่านทอัขึ้งหลายไดตุ้ฆง่าเสมียโดยแขวนไวตุ้ทมีที่ตตุ้นไมตุ้นอัขึ้น พระเจตุ้าแหง่งบรรพบตรตษ
ของเราไดตุ้ทรงบอันดาลใหตุ้เปป็นขขขึ้นมาใหมง่ พระเจตุ้าไดตุ้ทรงตอัขึ้งพระองคต์ไวตุ้ดตุ้วยพระหอัตถต์เบนขึ้องขวาของพระองคต์ใหตุ้เปป็น



เจตุ้าชาย และองคต์พระผทูตุ้ชง่วยใหตุ้รอด เพนที่อจะใหตุ้ชนออิสราเอลกลอับใจใหมง่ แลตุ้วจะทรงโปรดยกความผอิดบาปของ
เขา”

คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “ตอัขึ้ง” ไมสู่ใชสู่คนาเดบียวกรับทบีมื่ถสกใชด้ในบททบีมื่ 3 ขด้อ 22 และ 26 และในบททบีมื่ 7 ขด้อ 
37 ขด้อพระคนาเหลสู่านรันี้นพสดถศึงการทบีมื่พระเจด้าทรงตรันี้งพระเยซสใหด้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ “ศาสดา
พยากรณร์ผสด้นรันี้น” ผสด้ซศึมื่งโมเสสเขบียนถศึง แตสู่คนากรบีกทบีมื่เปโตรใชด้ในทบีมื่นบีนี้มบีความหมายวสู่าพระเจด้าทรงใหด้พระเยซสเปป็นขศึนี้น
แลด้วหลอังจากความตาย ทรงพาพระองคร์กลอับมาจากพวกคนตาย เพราะวสู่าเปป็นไปไมสู่ไดด้ทบีมื่ความตายจะรรันี้งพระองคร์
ไวด้ (กลิจการ 2:24) 

เรมมื่องนบีนี้ถสกพยากรณร์ไวด้อยสู่างชรัดเจนแลด้วในหนรังสมอเพลงสดสุดบี และพวกยลิวกก็คสุด้นเคยอยสู่างแนสู่นอนกรับคนา
พยากรณร์เหลสู่านรันี้นเชสู่นเดบียวกรับขด้อพระคนาอมมื่นๆในภาคพรันธสรัญญาเดลิมซศึมื่งบอกลสู่วงหนด้าถศึงการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของ
พระเยซส แตสู่พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีมื่จะเชมมื่อในพระองคร์ผสด้ซศึมื่งพระวจนะเปป็นพยานถศึง

“พระเจตุ้าไดตุ้ทรงตอัขึ้งพระองคต์ไวตุ้ดตุ้วยพระหอัตถต์เบนขึ้องขวาของพระองคต์...” พระเจด้าทรงใหด้พระเยซสเปป็นขศึนี้น
จากพวกคนตายแลด้ว-ไมสู่ใชสู่เพมมื่อทบีมื่จะตรันี้งพลรับพลาอยสสู่ทสู่ามกลางมนสุษยร์บนแผสู่นดลินโลกนบีนี้ แตสู่เพมมื่อทบีมื่จะถทูกยกชทูใหตุ้อยทูง่
ทมีที่เบนขึ้องขวาพระหอัตถต์ของพระองคต์ นบีมื่คมอความจรลิงเดบียวกรับทบีมื่เปโตรไดด้สอนในกลิจการ 2:33 และเปป็นการทนาใหด้เพลง
สดสุดบี 110 สนาเรก็จจรลิงโดยตรงซศึมื่งในขด้อ 1 เราอสู่านวสู่า “พระเยโฮวาหร์ (พระเจด้า) ตรรัสกรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า (พระ
เยซส) ของขด้าพเจด้าวสู่า “จงนอัที่งทอีชื่ขวามชอของเรา จนกวง่าเราจะกระททาใหตุ้ศอัตรทูของเจตุ้าเปป็นแทง่นรองเทตุ้าของเจตุ้า”
(กรสุณาอสู่านเพลงสดสุดบีบทนรันี้นทรันี้งบท-มรันมบีเพบียงเจก็ดขด้อ แตสู่เราไมสู่มบีเวลาและพมนี้นทบีมื่ทบีมื่จะยกทรันี้งเจก็ดขด้อตรงนบีนี้)

“...ใหตุ้เปป็นเจตุ้าชาย และองคต์พระผทูตุ้ชง่วยใหตุ้รอด...” พระเยซสทรงมบีความสอัมพอันธต์อยง่างไรตง่อออิสราเอลใน
สวรรคร์ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้าพระบลิดา? ในฐานะเปป็นเจด้าชายและพระผสด้ชสู่วยใหด้รอด “เพนที่อจะใหตุ้ชน
ออิสราเอลกลอับใจใหมง่ แลตุ้วจะทรงโปรดยกความผอิดบาปของเขา” ประตสแหสู่งพระคสุณยรังเปปิดใหด้ชนชาตลิอลิสราเอล
อยสสู่ตอนทบีมื่เปโตรกลสู่าวคนาเทศนานบีนี้ พระเจด้าแหสู่งเหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกเขากนาลรังมองลงมาจากสวรรคร์ โดยรอ
คอยและปรารถนาทบีมื่จะมบีความกรสุณาตสู่อประชากรของพระองคร์ ถศึงแมด้วสู่าพวกเขาไดด้ฆสู่าพระบสุตรทบีมื่บรังเกลิดมาองคร์
เดบียวของพระองคร์ดด้วยมมอชรัมื่วกก็ตาม

วรันนบีนี้องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าผสด้ทรงถสกตรศึงกางเขน ทรงเปป็นขศึนี้นแลด้ว และทรงถสกยกชสแลด้วประทรับนรัมื่งอยสสู่ ณ 
เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของผสด้ทรงเดชานสุภาพเบมนี้องบนในฐานะพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของมวลมนสุษยร์ แตสู่วรันหนศึมื่งพระองคร์
จะทรงปรากฏในการพลิพากษา-และยลิว คนตสู่างชาตลิ คนรวย คนจน ทาส หรมอไท ทนุกคนจะถสกพลิพากษา จนกวสู่า
จะถศึงวรันพลิพากษานรันี้นพระองคร์ทรงเปป็นเจด้าชายและพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดเพมมื่อทบีมื่จะประทานการกลรับใจใหมสู่และการ
ยกโทษบาปแกสู่คนทอัขึ้งปวงทมีที่จะมาหาพระเจตุ้าโดยพระองคต์

ขด้อ 32: “เราทอัขึ้งหลายจขงเปป็นพยานของพระองคต์ถขงเรนที่องเหลง่านมีขึ้ และพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ ซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้
ทรงประทานใหตุ้ทตกคนทมีที่เชนที่อฟฟังพระองคต์นอัขึ้นกพ็เปป็นพยานดตุ้วย”

พวกอรัครทสตเปป็น “พยานของพระองคต์ถขงเรนที่องเหลง่านมีขึ้”-สลิมื่งเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกกระทนาตสู่อพระเยซส-การจรับกสุม
และการไตสู่สวนพระองคร์ การถสกตรศึงกางเขน การถสกฝฝัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์ มบีคนาพยานมาก
เกลินพอเพมมื่อพลิสสจนร์วสู่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจด้า พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของเหลสู่าคนบาป พระเมสสลิยาหร์



ผสด้ซศึมื่งชนชาตลิยลิวไดด้รอคอยและเฝฟ้าหวรัง และพวกสาวกคมอพยานของพระองคต์ พวกเขาไดด้อยสสู่กรับพระองคร์มาตลอดปปี
เหลสู่านรันี้นแหสู่งการรรับใชด้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ และพวกเขาไดด้เดลินและพสดคสุยกรับพระองคร์มาตลอดสบีมื่สลิบวรันหลรัง
จากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์จากหลสุมศพ พวกเขายรังไดด้อยสสู่กรับพระองคร์ดด้วยตอนทบีมื่พระองคร์ทรงถสกรรับขศึนี้น
ไปในสวรรคร์เพมมื่อทบีมื่จะถสกยกชสขศึนี้น ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดา ในยอหร์น 15:26,27 พระเยซสตรรัสแกสู่เหลสู่า
สาวกของพระองคร์วสู่า “เมมมื่อพระองคร์ผสด้ปลอบประโลมใจทบีมื่เราจะใชด้มาจากพระบลิดามาหาทสู่านทรันี้งหลาย คมอพระ
วลิญญาณแหสู่งความจรลิง ผสด้ทรงมาจากพระบลิดานรันี้นไดด้เสดก็จมาแลด้ว พระองคต์นอัขึ้นจะทรงเปป็นพยานถขงเรา และทท่าน
ทททั้งหลายกก็จะเปป็นพยานดด้วย เพราะวง่าทง่านไดตุ้อยทูง่กอับเราตอัขึ้งแตง่แรกแลตุ้ว”

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเปป็นพยานถศึงสงสู่าราศบีของพระครลิสตร์จรอิงๆผสู่านทางการรรับใชด้และการอรัศจรรยร์
ตสู่างๆของอรัครทสตเหลสู่านบีนี้และผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายในครลิสตจรักรทารกนรันี้น-และพระองคร์ยอังทรงเปป็นพยานผสู่านทางผสด้เชมมื่อ
ทรันี้งหลายอยสสู่เหมมอนเดลิม เพราะวสู่าพระเจด้าไดด้ประทานพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์แกง่ทตกคนทมีที่ “เชชชื่อฟฟังพระองคต” คนา
กรบีกตรงนบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “เชนที่อฟฟัง” มบีความหมายตรงตรัววสู่า “ผสด้หนศึมื่งทบีมื่นบนอบเชมมื่อฟฝังตสู่อสลิทธลิอนานาจของพระเยซส
ครลิสตร์เจด้าอยสู่างสลินี้นสสุดใจ” การยอมจนานนแบบสลินี้นสสุดใจเชสู่นนรันี้นเหมมอนกรับกลายเปป็นทาสรรับใชด้ของพระองคร์

พวกอรัครทสตจศึงใหด้การอยสู่างชรัดแจด้งเชสู่นนบีนี้ตสู่อหนด้าสภาซานเฮดรลินวสู่าพวกยลิวไดด้ตรศึงกางเขนองคร์พระผสด้เปป็น
เจด้าแหสู่งสงสู่าราศบี “ศาสดาพยากรณร์ผสด้นรันี้น” ผสด้ซศึมื่งโมเสส ดาวลิด และอรับราฮรัมไดด้กลสู่าวถศึงและผสด้ซศึมื่งการเสดก็จมาของ
พระองคร์นรันี้นพวกเขาไดด้บอกลสู่วงหนด้าแลด้ว พวกเขาไดด้ฆสู่าเจด้าชายแหสู่งสงสู่าราศบี พระโลหลิตของพระองคร์อยสสู่บนมมอ
ของพวกเขา และหนทางเดบียวทบีมื่พวกเขาจะพด้นผลิดไดด้กก็คมอ ยอมรรับพระองคร์โดยความเชมมื่อผสู่านทางขสู่าวประเสรลิฐ
แหสู่งการสลินี้นพระชนมร์ การถสกฝฝัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์ พวกเขายรังรรับการยกโทษไดด้อยสสู่เหมมอน
เดลิมหากพวกเขาจะเพบียงกลรับใจใหมสู่และกลสู่าวยอมรรับพระองคร์วสู่าเปป็นพระผสด้ชสู่วยใหด้รอดและองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า

ขด้อ 33: “เมนที่อเขาทอัขึ้งหลายไดตุ้ยอินอยง่างนมีขึ้ กพ็รทูตุ้สขกบาดใจ คอิดกอันวง่าจะฆง่าพวกออัครททูตเสมีย”
คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “รทูตุ้สขกบาดใจ” มบีความหมายตรงตรัววสู่า “ถสกเลมมื่อยขาดจากกรัน”-“ผลกระทบทบีมื่

ถสกพรรณนานบีนี้ไมสู่ใชสู่ความเสบียใจซศึมื่งนนาไปสสสู่การสนานศึกผลิด แตสู่เปป็นความรนาคาญทบีมื่สสู่งผลเปป็นความโกรธทบีมื่เกรบีนี้ยวกราด
มากขศึนี้น”

การตสู่อตด้านความจรลิงเปป็นเรมมื่องอรันตราย และยลิมื่งความจรลิงนรันี้นทบีมื่ถสกตสู่อตด้านมบีความสนาครัญมากเทสู่าไร 
ผลลอัพธต์ของการตสู่อตด้านนรันี้นกก็เปป็นอรันตรายถศึงตายมากเทสู่านรันี้น พวกผสด้นนาทางศาสนาในอลิสราเอลตสู่อตด้านความจรลิง-
นรัมื่นคมอ พวกเขาตสู่อตด้านพระเยซทู และพระเยซทูคชอความจรอิง (ยอหร์น 14:6; 17:17) ดรังนรันี้นพวกเขาจศึงไดด้ปฏลิเสธ
หนทางหนศึมื่งเดบียวแหสู่งการชสู่วยใหด้พด้นจากการพลิพากษาปรรับโทษ และจากนรันี้น หลรังจากไดด้ยลินคนาพยานทบีมื่ชรัดแจด้งวสู่า
พวกเขาไดด้ตรศึงกางเขนองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าแหสู่งสงสู่าราศบี พวกเขากก็รรังเกบียจชายเหลสู่านรันี้นทบีมื่เปป็นพยานปรรักปรนาตน 
และหากไมสู่เปป็นเพราะวสู่าพวกเขากลรัวฝสงชนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เหก็นใจ พวกเขากก็คงฆสู่าพวกอรัครทสตใหด้ตายไปตรงนรันี้นเดบีดี๋ยว
นรันี้นเลยแลด้ว พวกเขาเตก็มไปดด้วยอคตลิ ความเยสู่อหยลิมื่ง และความเกลบียดชรังเหลมอเกลิน!

แตสู่พระเจด้าทรงดสแลคนของพระองคร์เองเสมอไมสู่ทางใดกก็ทางหนศึมื่ง มรันอาจไมสู่เปป็นแบบทบีมื่เราคลิดวสู่ามรันควร
จะเปป็น มรันอาจไมสู่เปป็นอยสู่างทบีมื่เราคลิดวางแผน แตสู่ “เรารสด้วสู่าทสุกสลิมื่งทนางานรสู่วมกรันเพมมื่อใหด้เกลิดผลดบีแกสู่คนทรันี้งหลาย
ทบีมื่รรักพระเจด้า แกสู่คนทรันี้งหลายทบีมื่ไดด้รรับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (รม.8:28) ผมเชมมื่อวสู่าผสด้เชมมื่อคน



ใดทบีมื่อสุทลิศตรัวเปป็นคนทบีมื่ขาดไมสู่ไดด้จนกวสู่าพระเจด้าทรงเสรก็จธสุระกรับผสด้เชมมื่อคนนรันี้นแลด้ว ผมเชมมื่อมรัมื่นวสู่ามบีพวกผบีไมสู่พอใน
แผสู่นดลินโลกหรมอในนรกทบีมื่จะทนาลายครลิสเตบียนทบีมื่ยอมจนานนอยสู่างสลินี้นเชลิงตสู่อพระเจด้า เชมมื่อฟฝังตสู่อพระองคร์อยสู่างเตก็มทบีมื่
จนกวสู่าเขาเสรก็จงานทบีมื่พระเจด้าทรงมอบหมายใหด้เขาทนาแลด้ว

พระเจด้าทรงสสู่งททูตสวรรคต์องคร์หนศึมื่งมาชสู่วยพวกอรัครทสตใหด้พด้นจากคสุก แตสู่บรัดนบีนี้พระองคร์ทรงกระทนากลิจผสู่าน
ทางเครมมื่องมมอชลินี้นหนศึมื่งทมีที่เปป็นมนตษยต์เพมมื่อทบีมื่จะชสู่วยพวกเขาใหด้รอดจากโทสะของสภาซานเฮดรลิน

คคาเตคือนของกามาลกิเอล
ขด้อ 34: “แตง่คนหนขที่งชนที่อกามาลอิเอลเปป็นพวกฟารอิสมี และเปป็นธรรมาจารยต์ฝฝ่ายพระราชบอัญญอัตอิ เปป็นทมีที่

นอับถนอของประชาชน ไดตุ้ยนนขขขึ้นในสภาแลตุ้วสอัที่งใหตุ้พาพวกออัครททูตออกไปเสมียภายนอกครทูง่หนขที่ง”
ตามประวรัตลิศาสตรร์พระครัมภบีรร์ (ซศึมื่งถสกครัดกรองจากงานเขบียนตสู่างๆของโจเซฟฝัส) กามาลลิเอลเปป็นหลาน

ชายของฮลิลเลลผสด้มบีชมมื่อเสบียง ฮลิลเลลเปป็นประธานของสภาซานเฮดรลินในชสู่วงรรัชกาลของทลิเบเรบียส รรัชกาลของคาลลิ
กสลสู่า และรรัชกาลของเคลาดลิอสุส บสุตรชายของเขาสมบทอดตสู่อจากเขาในตนาแหนสู่งเดบียวกรันนรันี้นแตสู่ถสกฆาตกรรมใน
ระหวสู่างการลด้อมกรสุงเยรสซาเลก็มภายใตด้ทลิตรัสชาวโรมรันในปปี ค.ศ.70

ในกลิจการ 22:3 อรัครทสตเปาโล หนศึมื่งในผสด้มบีการศศึกษามากทบีมื่สสุดในสมรัยของเขา ใหด้การวสู่าเขาไดด้ศศึกษาเลสู่า
เรบียนภายใตด้การสรัมื่งสอนของกามาลลิเอล และไมสู่อาจมบีขด้อสงสรัยเลยวสู่าชายผสด้นบีนี้ไดด้รรับความเคารพนรับถมอสสงทบีมื่สสุดโดย
สภาซานเฮดรลิน (ซศึมื่งตรัวเขาเองเปป็นสมาชลิกคนหนศึมื่งของสภานรันี้น) ดรังนรันี้นสภานรันี้นจศึงไมสู่อาจเพลิกเฉยคนาแนะนนาของ
เขาไดด้ ถศึงแมด้วสู่าถด้อยคนาอรันมบีสตลิสรัมปชรัญญะของเขาขรัดแยด้งกรับความรสุนแรงทบีมื่พวกเขาสนรับสนสุนกก็ตาม 

อยสู่างไรกก็ตามไมสู่มบีเหตสุผลทบีมื่จะเสนอแนะวสู่ากามาลลิเอลเคยเปป็นผสด้เชมมื่อ-ไมสู่วสู่าจะตสู่อหนด้าคนอมมื่นหรมอแบบ
ลรับๆ แตสู่เขาถสกใชด้การโดยพระเจด้าในชสู่วงเวลาวลิกฤตลินบีนี้ในชบีวลิตของพวกอรัครทสต เพมมื่อพลิทรักษร์รรักษาชบีวลิตของพวกเขา
และชสู่วยพวกเขาใหด้พด้นจากสภาซานเฮดรลิน พระเจด้าทรงเคลมมื่อนไหวในแบบทบีมื่ลศึกลรับ! มบีอยสสู่คราวหนศึมื่งในภาคพรันธ
สรัญญาเดลิมพระองคร์ทรงใชด้ลาตรัวหนศึมื่งเพมมื่อทนาใหด้สนาเรก็จตามจสุดประสงคร์ของพระองคร์ (กดว. 22:21-33) พระองคร์
ทรงใชด้ไกสู่ตรัวผสด้ตรัวหนศึมื่งเพมมื่อเตมอนความจนาเปโตรเกบีมื่ยวกรับถด้อยคนาของพระเยซส (มธ. 26:34, 35, 74, 75) ทบีมื่แนสู่นอน
ทบีมื่สสุดกก็คมอพระองคร์สามารถตรรัสแกสู่ใจของคนอยสู่างกามาลลิเอลไดด้และนนาเขาใหด้พสดถด้อยคนาตสู่างๆทบีมื่จะจรับใจของคน
เหลสู่านรันี้นทบีมื่อยากฆสู่าเหลสู่าอรัครทสตของพระองคร์! และเพราะถด้อยคนาเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกพสดโดยชายทบีมื่โดดเดสู่นผสด้นบีนี้ คน
อลิสราเอลจศึงไดด้รรับโอกาสอบีกหนหนศึมื่งทบีมื่จะไดด้ยลินความจรลิง รรับพระคสุณของพระเจด้า และรรับความรอด

ขด้อ 35: “ทง่านจขงไดตุ้กลง่าวแกง่เขาวง่า “ทง่านชนชาตอิออิสราเอล ซขที่งทง่านหวอังจะททาแกง่คนเหลง่านมีขึ้ จงระวอังตอัว
ใหตุ้ดมี”

จงสรังเกต: “ทง่านชนชาตอิอริสราเอล” กามาลลิเอลไมสู่ไดด้กลสู่าววสู่า “พวกทสู่านคนสะดทูสมีเออ๋ย” หรมอ “พวก
ทสู่านคนฟารอิสมีเออ๋ย” เขาเรบียกคนเหลสู่านรันี้นวสู่า “ชนชาตลิออิสราเอล”-ประชากรทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงสรัญญาพระเมสสลิ
ยาหร์องคร์นรันี้น และจากนรันี้นเขาใหด้เหตสุผลตสู่างๆแกสู่พวกเขาวสู่าทนาไมพวกเขาควรระวรังตรัวเกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่พวกเขากระทนา
แกสู่อรัครทสตเหลสู่านบีนี้ทบีมื่กนาลรังเทศนาในพระนามของพระองคร์ผสด้ซศึมื่ง “ชนชาตลิอลิสราเอล” เหลสู่านบีนี้ไดด้ตรศึงกางเขน

ขด้อ 36 และ 37: “ภายหลอังผทูตุ้นมีขึ้มมีอมีกคนหนขที่งชนที่อยทูดาสเปป็นชาวกาลอิลมี ไดตุ้ปรากฏขขขึ้นในคราวจดบอัญชมี
สทามะโนครอัว และไดตุ้เกลมีขึ้ยกลง่อมผทูตุ้คนใหตุ้ตอิดตามตอัวไปเปป็นออันมาก ผทูตุ้นอัขึ้นกพ็พอินาศดตุ้วย และคนทอัขึ้งหลายทมีที่ไดตุ้เชนที่อฟฟัง



เขากพ็กระจอัดกระจายไป ในกรณมีนมีขึ้ ขตุ้าพเจตุ้าจขงวง่าแกง่ทง่านทอัขึ้งหลายวง่า จงปลง่อยคนเหลง่านมีขึ้ไปตามเรนที่อง อยง่าททา
อะไรแกง่เขาเลย เพราะวง่าถตุ้าความคอิดหรนอกอิจการนมีขึ้มาจากมนตษยต์กพ็จะลตุ้มละลายไปเอง”

ในทบีมื่นบีนี้กามาลลิเอลรรับประกรันสภาซานเฮดรลินวสู่าพวกเสแสรด้งจะจบสลินี้นไป และเอสู่ยชมมื่อชายคนหนศึมื่งทบีมื่พวก
เขาคสุด้นเคยดบี-“ธตดาสอวดตอัววง่าเปป็นผทูตุ้วอิเศษ” พวกยลิวกนาลรังรอคอยพระเมสสลิยาหร์ของตน และเมมมื่อธสุดาสปรากฏตรัว
พรด้อมกรับคนากลสู่าวอด้างเทบียมเทก็จทรันี้งหลายของเขา คนสบีมื่รด้อยคนกก็เขด้ารสู่วมกรับเขา-ซศึมื่งเปป็นจนานวนผสด้ตลิดตามทบีมื่มากพอ
สมควรในสมรัยนรันี้น ปฝัจจสุบรันมบีหลายคนในอเมรลิกาทบีมื่อด้างทสุกสลิมื่งทบีมื่พระเยซสทรงกลสู่าวอด้างยกเวด้นเรมมื่องการประสสตลิจาก
หญลิงพรหมจารบี-และสสู่วนตรัวแลด้วผมคาดหวรังวสู่าครสสอนเทก็จบางคนจะปรากฏตรัวขศึนี้นในไมสู่ชด้าซศึมื่งจะถศึงขนาด
ประกาศวสู่าตนประสสตลิจากหญลิงพรหมจารบีดด้วยซนี้นา! ในวรันปปิดทด้ายเหลสู่านบีนี้ของยสุคพระคสุณเรามบี-ไมสู่ใชสู่แคสู่สบีมื่รด้อยคน 
แตสู่หลายพอันคนจรอิงๆทบีมื่กนาลรังตลิดตามผสด้คนแทนทบีมื่จะตลิดตามพระเยซทูครอิสตต์มนนุษยตผซูด้นททั้น

กามาลลิเอลเตมอนความจนาสภาซานเฮดรลินวสู่าธสุดาสถสกฆสู่าตายไปแลด้ว และเหลสู่าผสด้ตลิดตามของเขา “กพ็
กระจอัดกระจายสาบสทูญไป” หลรังจากทบีมื่ธสุดาสและการปลสุกระดมของเขาผสู่านพด้นไปแลด้ว กก็มบี “ยทูดาสเปป็นชาวกาลอิ
ลมี ไดด้ปรากฏขศึนี้นในคราวจดบรัญชบีสนามะโนครรัว” และเขาเองกก็มบีเหลสู่าผสด้ตลิดตามเปป็นอรันมากเชสู่นกรัน-เขา “ไดตุ้เกลมีขึ้ย
กลง่อมผทูตุ้คนใหตุ้ตอิดตามตอัวไปเปป็นออันมาก”

ชายคนทบีมื่สองนบีนี้ทบีมื่ปรากฏตรัวขศึนี้นมาจากแควด้นกาลลิลบี-เชสู่นเดบียวกรับพระเมสสลิยาหร์ทบีมื่แทด้จรลิง เขาเรลิมื่มมบีความ
โดดเดสู่น “ในคราวจดบรัญชบีสนามะโนครรัว” พระเยซสพระครลิสตร์ทรงประสสตลิในเมมองเบธเลเฮมในระหวสู่างวรันเหลสู่า
นรันี้นแหสู่งการจดบรัญชบีสนามะโนครรัว ดรังนรันี้นเราจศึงเหก็นวสู่าพญามารทนาเตก็มทบีมื่เพมมื่อลอกเลบียนแบบทสุกสลิมื่งทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรง
กระทนามาตลอดประวรัตลิศาสตรร์ของมนสุษยร์

“ยสดาสแหสู่งแควด้นกาลลิลบี” ผสด้นบีนี้อาจมบีเหลสู่าผสด้ตลิดตามมากกวสู่าทบีมื่ธสุดาสมบี และประวรัตลิศาสตรร์บอกเราวสู่าเสบียง
รด้องประกาศของเขาคมอ “พวกเรามบีพระเจด้าเปป็นผสด้นนาและจอมเจด้านายหนศึมื่งเดบียวของพวกเรา!” เขาเปป็นคนคลรัมื่ง
ศาสนา และเหลสู่าผสด้ตลิดตามของเขากก็คลรัมื่งศาสนาและเปป็นพวกนรักปฏลิวรัตลิ แตสู่เขาเองกก็พลินาศไปและ “คนทรันี้งหลาย
ทบีมื่ไดด้เชมมื่อฟฝังเขากก็กระจรัดกระจายไป” อยสู่างไรกก็ตาม เหตสุการณร์เหลสู่านรันี้นทนาใหด้พวกผสด้นนายลิวเหลสู่านบีนี้กลรัวสลิมื่งทบีมื่อาจเกลิด
ขศึนี้นจากการเทศนาของอรัครทสตเหลสู่านบีนี้เกบีมื่ยวกรับพระเยซสชาวนาซาเรก็ธผสด้ซศึมื่งพวกเขาประกาศวสู่าไดด้ทรงเปป็นขศึนี้นจาก
พวกคนตายแลด้วและในขณะนรันี้นเองทรงประทรับอยสสู่ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของผสด้ทรงเดชานสุภาพเบมนี้องบน พวกเขา
กนาลรังเทศนาในพระนามของพระองคร์ ฝสงชนใหญสู่โตกนาลรังตลิดตามพวกเขา และเหลสู่าสมาชลิกของสภาซานเฮดรลิ
นกลรัวผลลรัพธร์ทบีมื่ตามมา จากนรันี้นกามาลลิเอลไดด้พสด โดยใชด้เหลสู่าผสด้นนาปลอมในอดบีตเปป็นตรัวอยสู่าง โดยเตมอนสภานรันี้นใหด้
ดนาเนลินการอยสู่างชด้าๆและอยสู่างระมรัดระวรังในการตสู่อตด้านอรัครทสตเหลสู่านบีนี้

เหลสู่าผสด้ (ทบีมื่คลิดวสู่าตน) รสด้พระครัมภบีรร์บางทสู่านประกาศวสู่าบรันทศึกเรมมื่องราวของกามาลลิเอลไมสู่สอดคลด้องทาง
ประวรัตลิศาสตรร์กรับบรันทศึกทบีมื่ใหด้ไวด้โดยโจเซฟฝัสและนรักประวรัตลิศาสตรร์คนอมมื่นๆในสมรัยนรันี้น หากเปป็นเชสู่นนรันี้นจรลิง 
ถด้อยคนาในหนรังสมอกลิจการกก็ไดตุ้รอับการดลใจจากพระเจตุ้า และถด้อยคนาของโจเซฟฝัสและเหลสู่านรักเขบียนทบีมื่บรันทศึก
ประวรัตลิศาสตรร์โลกกก็ไมง่ไดตุ้รอับการดลใจ ถศึงแมด้วสู่าพวกเขาจะนสู่าเชมมื่อถมอมากเพบียงไรกก็ตาม สสู่วนตรัวแลด้ว ผมไมสู่เหก็นวสู่า
เปป็นเรมมื่องยากทบีมื่จะยอมรรับบรันทศึกตสู่างๆจากพระครัมภบีรร์มากกวสู่าคนากลสู่าวใดๆในประวรัตลิศาสตรร์หรมอในวรรณกรรม
ชาวโลกเพราะวสู่าตรันี้งแตสู่ปฐมกาลจนถศึงวลิวรณร์ผมเชมมื่อวสู่าทสุกคนาเปป็นพระวจนะของพระเจด้า 2 ทลิโมธบี 3:16 ประกาศ



วสู่า “พระคอัมภมีรต์ทตกตอนไดตุ้รอับการดลใจจากพระเจด้า” และใน 2 เปโตร 1:21 เราอสู่านวสู่า “ดด้วยวสู่าคนาพยากรณร์ใน
อดบีตนรันี้นไมสู่ไดด้มาจากความประสงคร์ของมนสุษยร์ แตง่พวกผทูตุ้บรอิสตทธอิธิ์ของพระเจตุ้าไดตุ้กลง่าวคทาตามทอีชื่พระวริญญาณ
บรริสนุทธริธไดด้ทรงดลใจเขา”

ตามประวรัตลิศาสตรร์และวรรณกรรมยลิว มบีผสด้นนาเทบียมเทก็จหลายคนทบีมื่ปรากฏตรัวโดยประกาศวสู่าตนเปป็นพระ
เมสสลิยาหร์ และพระเยซสทรงบอกเราวสู่าในวรันปปิดทด้ายเหลสู่านรันี้นของยสุคนบีนี้จะมบีหลายคนทบีมื่จะอด้างตรัวเปป็นพระครลิสตร์ 
และพวกเขาจะหลอกลวงคนเปป็นอรันมากและนนาคนเหลสู่านรันี้นใหด้หลงไป พระองคร์ตรรัสแกสู่เหลสู่าสาวกของพระองคร์
วสู่า “ระวรังใหด้ดบี อยสู่าใหด้ผสด้ใดลสู่อลวงทสู่านใหด้หลง ดด้วยวสู่าจะมมีหลายคนมาตง่างอตุ้างนามของเรา กลง่าววง่า ‘เราเปป็น
พระครอิสตต์’ เขาจะลง่อลวงคนเปป็นออันมากใหตุ้หลงไป...ในเวลานรันี้นถด้าผสด้ใดจะบอกพวกทสู่านวสู่า ‘ดสเถลิด พระครลิสตร์อยสสู่
ทบีมื่นบีมื่’ หรมอ ‘อยสสู่ทบีมื่โนสู่น’ อยสู่าไดด้เชมมื่อเลย ดด้วยวสู่าจะมมีพระครอิสตต์เทมียมเทพ็จและผสด้พยากรณร์เทบียมเทก็จเกลิดขศึนี้นหลายคน 
และจะทนาหมายสนาครัญอรันใหญสู่และการมหรัศจรรยร์ ถด้าเปป็นไปไดด้จะลสู่อลวงแมด้ผสด้ทบีมื่ทรงเลมอกสรรใหด้หลง” (มธ. 
24:4,5,23,24)

อรัครทสตเปาโลเตมอนวสู่า “ในกาลภายหลรังจะมบีบางคนละทลินี้งความเชมมื่อ โดยหรันไปเชมมื่อฟฝังวลิญญาณทบีมื่ลสู่อลวง
และฟฝังคนาสอนของพวกผบีปปีศาจ” (1 ทธ. 4:1) 

ยอหร์นผสด้เปป็นทบีมื่รรักเตมอนเชสู่นกรันวสู่า “เพราะวสู่ามบีผสด้ลสู่อลวงเปป็นอรันมากออกเทบีมื่ยวไปในโลก คมอคนทบีมื่ไมสู่รรับวสู่า
พระเยซสครลิสตร์ไดด้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ คนนรันี้นแหละเปป็นผสด้ลสู่อลวงและเปป็นปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์” (2 ยอหร์น 7)

ผสด้เชมมื่อแทด้ทรันี้งหลายรสด้วสู่าอสุบายและความพยายามตสู่างๆของเหลสู่าคนชรัมื่วรด้ายไมสู่สามารถทนาลายสลิมื่งทบีมื่เปป็นของ
พระเจด้าไดด้ จรักรวรรดลิตสู่างๆทบีมื่ถสกสรด้างขศึนี้นโดยการออกแบบของมนสุษยร์ ไมสู่วสู่าอนานาจและสงสู่าราศบีของพวกเขาจะ
มากมายสรักเพบียงใด สสุดทด้ายแลด้วกก็ลสู่มสลายและสสญสลินี้นไป-ขด้อเทก็จจรลิงประการหนศึมื่งทบีมื่ถสกพลิสสจนร์แลด้วทรันี้งในพระ
ครัมภบีรร์และผสู่านทางหนด้ากระดาษทรันี้งหลายของบรันทศึกประวรัตลิศาสตรร์โลก มบีคนชรัมื่วรด้ายทรันี้งหลายอยสสู่ในทสู่ามกลางเรา
วรันนบีนี้ทบีมื่เปป็นพวกปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์-ไมง่ใชง่คนแหง่งการบาปนททั้น พระเมสสลิยาหร์ตรัวปลอมคนนรันี้น แตสู่เปป็นเหลสู่าผสด้
เบลิกทางของเขา พวกเขาเปป็นพวกปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์ (พหสพจนร์) ทบีมื่ยอหร์นไดด้เขบียนถศึง-คนทรันี้งหลายทบีมื่ปฏลิเสธวสู่า
พระเยซสทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจด้า ประสสตลิจากหญลิงพรหมจารบี พระเจด้าแทด้จรลิงในเนมนี้อหนรัง ปฏอิปฟักษต์ตง่อพระ
ครอิสตต์ผซูด้นททั้น คนแหสู่งการบาปนรันี้น จะถสกเผยตรัวหลรังจากการรรับขศึนี้นไปของครลิสตจรักร (กรสุณาศศึกษา 2 เธสะโลนลิกา 
บททบีมื่ 2) 

และทสู่าทบีของผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่มบีตสู่อครสสอนเทก็จเหลสู่านรันี้นทบีมื่อยสสู่ทสู่ามกลางเราวรันนบีนี้ควรเปป็นอยสู่างไร? คนาตอบ
ถสกพบในพระวจนะของพระเจด้า หนด้าทบีมื่ของครลิสตจรักรไมสู่ใชสู่การพลิพากษามนสุษยร์ แตสู่เปป็นการยกชทูพระครอิสตต์องคต
นททั้นและถวายเกมียรตอิพระองคต ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายจะตด้องประกาศขสู่าวประเสรลิฐออกไป และปลสู่อยใหด้การพอิพากษา
ของพระเจด้าตกลงบนพวกครสสอนเทก็จ พระครัมภบีรร์ชบีนี้ใหด้เหก็นวสู่าเราจะตด้องไมง่รง่วมสามอัคคมีธรรมกรับคนอยสู่างนรันี้น 
เพราะวสู่าพระเจด้าทรงบรัญชาประชากรของพระองคร์วสู่า “จงออกจากหมทูง่พวกเขาเหลง่านอัขึ้น และจงแยกตอัวออกจาก
เขาทอัขึ้งหลาย อยง่าแตะตตุ้องสอิที่งซขที่งไมง่สะอาด แลตุ้วเราจขงจะรอับพวกเจตุ้าทอัขึ้งหลาย” (2 คร. 6:17)

ใน 2 ยอหร์น 9-11 เรามบีคนาเตมอนนบีนี้: “ผสด้ใดละเมลิดและไมสู่อยสสู่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผสด้นรันี้นกก็ไมสู่มบี
พระเจด้า ผสด้ใดอยสสู่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผสด้นรันี้นกก็มบีทรันี้งพระบลิดาและพระบสุตร ถตุ้าผทูตุ้ใดมาหาทง่านและไมง่นทาพระ



โอวาทนมีขึ้มาดตุ้วย อยท่ารทบเขาไวด้ในเรชอน และอยท่าขอพรใหด้เขาเลย เพราะวสู่าผสด้ทบีมื่ขอพรใหด้เขา กก็เขด้าสสู่วนในการก
ระทนาชรัมื่วของเขานรันี้น”

เราจะตด้องประกาศความจรลิง และเมมมื่อเราทนาเชสู่นนรันี้น เรากก็ไมสู่มบีความจนาเปป็นทบีมื่จะตด้องจรัดการในเรมมื่อง
บสุคคลตสู่างๆ เราแคสู่ตด้องรอคอยการสนาแดงใหด้ประจรักษร์ของความจรลิงในสลิมื่งทบีมื่นสู่าสงสรัย เพราะวสู่าความจรอิงจะ
ปรากฏ และจะชบีนี้ใหด้เหก็นพวกครสสอนเทก็จ

ขด้อ 38 และ 39: “ในกรณมีนมีขึ้ ขตุ้าพเจตุ้าจขงวง่าแกง่ทง่านทอัขึ้งหลายวง่า จงปลง่อยคนเหลง่านมีขึ้ไปตามเรนที่อง อยง่าททา
อะไรแกง่เขาเลย เพราะวง่าถตุ้าความคอิดหรนอกอิจการนมีขึ้มาจากมนตษยต์กพ็จะลตุ้มละลายไปเอง แตง่ถตุ้ามาจากพระเจตุ้า 
ทง่านทอัขึ้งหลายจะททาลายเสมียกพ็ไมง่ไดตุ้ เกลนอกวง่าทง่านกลอับจะเปป็นผทูตุ้สทูตุ้รบกอับพระเจตุ้า”

ชายเหลสู่านรันี้นแหสู่งสภาซานเฮดรลินเชมมื่อในพระเยโฮวาหร์ พระเจด้าแหสู่งเหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกเขา พวก
เขารสด้วสู่าพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์อนานาจทรันี้งสลินี้น พวกเขารสด้วสู่าพวกเขาไมสู่สามารถโคสู่นลด้มพระองคร์ไดด้ และถด้อยคนาของกามา
ลลิเอลกก็ทนาใหด้พวกเขากลรัวจรับใจ เกรงวสู่าพวกเขาจะถสกพบวสู่าตง่อสทูตุ้กอับพระเจตุ้า พวกเขาไมสู่พรด้อมใจทบีมื่จะเผชลิญหนด้า
กรับความจรลิงทบีมื่วสู่าพวกเขาไดตุ้ตง่อสทูตุ้กอับพระองคต์แลตุ้วเมมมื่อพวกเขาปฏลิเสธพระบสุตรของพระองคร์ พวกเขาปฏลิเสธทบีมื่จะ
เชมมื่อขสู่าวสารของชาวกาลลิลบีเหลสู่านบีนี้ผสด้ซศึมื่งพวกเขาประกาศวสู่าเปป็นคนขาดความรสด้และไมสู่ไดด้ศศึกษาเลสู่าเรบียน

ขด้อ 40: “เขาทอัขึ้งหลายจขงยอมเหพ็นดตุ้วยกอับกามาลอิเอล และเมนที่อไดตุ้เรมียกพวกออัครททูตเขตุ้ามาแลตุ้ว จขงเฆมีที่ยน
และกทาชอับไมง่ใหตุ้ออกพระนามของพระเยซทู แลตุ้วกพ็ปลง่อยไป”

สภาซานเฮดรลินฟฝังคนาแนะนนาของกามาลลิเอลทบีมื่ไมสู่ใหด้ฆสู่าพวกอรัครทสต แตสู่พวกเขาไมสู่พอใจทรันี้งหมดทบีมื่จะ
ปลสู่อยพวกเขาไป ดรังนรันี้นพวกเขาจศึงเรบียกพวกอรัครทสตกลรับเขด้ามาในหด้องโถงพลิพากษาและสรัมื่งเฆบีมื่ยนคนเหลสู่านรันี้น 
จากนรันี้นสภานรันี้นจศึงสรัมื่งพวกอรัครทสตอบีกไมสู่ใหด้กลสู่าวในพระนามของพระเยซส ปลสู่อยพวกเขาไปและอนสุญาตใหด้พวก
เขาไปไดด้

เพราะการจรัดเตรบียมของพระเจด้า เหลสู่าผสด้รรับใชด้ของพระองคร์จศึงถสกถอนออกมาจากขากรรไกรของความ
ตายโดยถด้อยคนาของกามาลลิเอล แตสู่พวกเขาทนทสุกขร์ความอรับอายและการหลสสู่เกบียรตลิของการเฆบีมื่ยนตบี อยสู่างไร
กก็ตาม พวกเขาระลศึกวสู่าพระเยซสครลิสตร์เจด้า พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของคนบาปทรันี้งหลาย ทรงถสกนนาตรัวไปยรังแทสู่นสนาหรรับ
เฆบีมื่ยนและทรงถสกเฆบีมื่ยนอยสู่างทารสุณโดยพวกทหารโรมรัน ผสด้รรับใชด้เหลสู่านรันี้นไมสู่ไดด้ดบีไปกวสู่าองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของพวก
เขา และพระเยซสทรงเตมอนคนเหลสู่านบีนี้แลด้ววสู่าเนมมื่องจากโลกไดด้เกลบียดชรังพระองคต์ มรันกก็จะเกลบียดชรังพวกเขาเชสู่นกรัน
พวกเขาไดด้เรบียนรสด้ความจรลิงของคนาพยากรณร์นบีนี้แตสู่เนลิมื่นๆในการรรับใชด้ของพวกเขาหลรังจากการเสดก็จขศึนี้นสสสู่สวรรคร์
ขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้า

พระราชบรัญญรัตลิบรัญชาวสู่าพวก “คนชรัมื่ว” ควรถสกโบย: “ถด้าผสด้ผลิดสมควรถสกโบยกก็ใหด้ผสด้พลิพากษาใหด้เขานอน
ลง แลด้วกนาหนดใหด้โบยตสู่อหนด้ามากนด้อยตามความผลิดของผสด้นรันี้น ใหตุ้โบยเขาสอีชื่สริบทอีกพ็ไดตุ้ แตสู่อยสู่าใหด้เกลินนรันี้นไปเลย 
เกรงวสู่าถด้าโบยเขาเกลินนรันี้น พบีมื่นด้องของทสู่านกก็เปป็นทบีมื่ดสถสกของทสู่าน” (พบญ. 25:2,3) ไมสู่ตด้องสงสรัยเลยวสู่าสภาซานเฮ
ดรลินใชด้บทลงโทษนบีนี้กรับพวกอรัครทสตเพราะความไมสู่เชมมื่อฟฝังของพวกเขาตสู่อคนาบรัญชานรันี้นทบีมื่ไมสู่ใหด้กลสู่าวในพระนาม
ของพระเยซส



การโบยตบีเชสู่นนรันี้นไมสู่ใชสู่รสปแบบทบีมื่ผลิดปกตลิธรรมดาของการลงโทษ ตามคนาพยานของอรัครทสตเปาโล เขา
ประสบกรับการปฏลิบรัตลิเชสู่นนรันี้นหด้าครรันี้งในระหวสู่างการรรับใชด้ของเขา โดยถสกเฆบีมื่ยนแตสู่ละครรันี้งครบตามจนานวนทบีมื่
กนาหนดโดยพระราชบรัญญรัตลิ ใน 2 โครลินธร์ 11:24 เขาเปป็นพยานรรับรองวสู่า “พวกยลิวเฆบีมื่ยนขด้าพเจด้าหด้าครรันี้งๆละ
สามสลิบเกด้าทบี”

และอรัครทสตเหลสู่านบีนี้ทนาอะไรหลรังจากการถสกเฆบีมื่ยนของพวกเขา? พวกเขาออกไปจากหด้องโถงพลิพากษา
และตสู่างคนตสู่างแยกยด้ายไปตามทางของตนไหม โดยหตบปากเกบีมื่ยวกรับขสู่าวสารทบีมื่พวกเขาไดด้ถสกเรบียกโดยพระเจด้าใหด้
ประกาศ? พวกเขากลรับไปยรังเฉลบียงของซาโลมอนเพมมื่อครมื่นาครวญเกบีมื่ยวกรับการขสู่มเหงอรันโหดรด้ายและไมสู่เปป็นธรรม
ทบีมื่ถสกกระทนาแกสู่พวกเขาไหม? ไมสู่เลยครรับ พวกเขาไมสู่ไดด้ทนาทรันี้งสองอยสู่างนบีนี้ จงสรังเกตวสู่า:

ขด้อ 41 และ 42: “พวกออัครททูตจขงออกไปใหตุ้พตุ้นหนตุ้าสภาดด้วยความยรินดอีทมีที่เหพ็นวง่า ตนสมจะไดตุ้รอับการ
หลทูง่เกมียรตอิเพราะพระนามของพระองคต์นอัขึ้น ทมีที่ในพระวอิหารและตามบตุ้านเรนอน เขาไดตุ้สอัที่งสอนและประกาศขง่าว
ประเสรอิฐของพระเยซทูครอิสตต์ ทตกๆวอันมอิไดตุ้ขาด”

นบีมื่คมอคนกลสุสู่มเดลิมกรับทบีมื่ไดด้ทอดทลินี้งองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าในเวลาทบีมื่พระองคร์ตด้องการเมมมื่อพระองคร์ทรงถสกจรับกสุม
และถสกนนาตรัวไปไตสู่สวน พวกเขาวลิมื่งหนบีไปซสู่อนตรัวเพราะกลรัวสภาเดบียวกรันนบีนี้ซศึมื่งพวกเขาเพลิมื่งใหด้การตสู่อหนด้าใน
พระนามของพระเยซส และบรัดนบีนี้พวกเขากก็ออกไปจากตสู่อหนด้าคนเหลสู่านรันี้น-“ดตุ้วยความยอินดมีทมีที่เหพ็นวง่า ตนสมจะไดตุ้
รอับการหลทูง่เกมียรตอิเพราะพระนามของพระองคต์นอัขึ้น”

ในมรัทธลิว 5:11,12 พระเยซสตรรัสวสู่า “เมมมื่อเขาจะตอิเตมียนขง่มเหงและนอินทาวง่ารตุ้ายทง่านทอัขึ้งหลายเปป็นความ
เทพ็จเพราะเรา ทสู่านกก็เปป็นสสุข จงชชชื่นชมยรินดอีอยง่างเหลนอลตุ้น เพราะวง่าบทาเหนพ็จของทง่านมมีบรอิบทูรณต์ในสวรรคต์ เพราะ
เขาไดด้ขสู่มเหงศาสดาพยากรณร์ทรันี้งหลายทบีมื่อยสสู่กสู่อนทสู่านเหมมอนกรัน”

การปฏลิบรัตลิอรันนสู่าอดสสและนสู่าอรับอายทบีมื่พวกอรัครทสตไดด้รรับจากนนี้นามมอของพวกผสด้นนาทางศาสนาไมสู่ไดด้ทนาใหด้
พวกเขาทด้อใจ-กลรับตรงกรันขด้ามเลย! พวกเขาชมมื่นชมยลินดบีทบีมื่ตนถสก “นรับวสู่าสมควร” ทบีมื่จะทนทสุกขร์กรับการถสกเหยบียด
หยามเชสู่นนรันี้นเพราะเหก็นแกสู่พระเยซส พวกเขาไปทสุกหนทสุกแหสู่ง-ในพระวลิหาร ในบด้านเรมอน ตามทด้องถนน-และ
พวกเขานนาขสู่าวสารหนศึมื่งเดบียวเทสู่านรันี้นไปประกาศ: พระเยซซู พระบตตรของพระเจตุ้า ผทูตุ้ทรงถทูกตรขงกางเขน ถทูกฝฟัง 
ทรงเปป็นขขขึ้น เสดพ็จขขขึ้นสทูง่สวรรคต์ ทรงพระชนมต์อยทูง่-พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดของคนทรันี้งปวงทบีมื่ยอมมาหาพระเจด้าในพระนาม
ของพระองคร์และผสู่านทางพระโลหลิตทบีมื่ไหลออกของพระองคร์

พวกอรัครทสตรสด้วสู่าชนชาตลิอลิสราเอล เพราะความมมดบอดฝฝ่ายวลิญญาณ ไดด้ตรศึงพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา
ทบีมื่กางเขน เหมมอนอยสู่างทบีมื่พวกศาสดาพยากรณร์ไดด้กลสู่าวไวด้แลด้ววสู่าพวกเขาจะกระทนา ชายเหลสู่านรันี้นของสภาซานเฮ
ดรลินมบีคนาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นของอลิสยาหร์ ดาเนบียล เศคารลิยาหร์ เยเรมบียร์ เอเสเคบียล และคนอมมื่นๆอบีกหลายคน แตสู่
ทรันี้งๆทบีมื่มบีพระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิมทบีมื่พวกเขาอด้างวสู่าคสุด้นเคย ในความมมดบอดแหสู่งใจของพวกเขา พวกเขากก็
ตรศึงองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าแหสู่งสงสู่าราศบีทบีมื่กางเขน! พวกอรัครทสตไดด้รอับพระองคร์ไวด้แลด้ว ไดด้เชมมื่อในพระองคร์ในฐานะพระ
เมสสลิยาหร์และพระผสด้ชสู่วยใหด้รอด และดรังนรันี้นความรรับผลิดชอบยลิมื่งใหญสู่จศึงตกอยสสู่บนพวกเขา เหลสู่าผสด้ขสู่มเหงของพวก
เขาตด้องการความสวสู่างแหสู่งขสู่าวประเสรลิฐและมรันเปป็นความรรับผลิดชอบของชายเหลสู่านบีนี้ทบีมื่จะประกาศขสู่าวดบีแหสู่งการ
สลินี้นพระชนมร์ การถสกฝฝัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซสครลิสตร์เจด้า และพวกเขาประกาศขสู่าวสารนรันี้นดด้วย



ความรด้อนรนซศึมื่งจะไมสู่ถสกหยสุดยรันี้งโดยคนาขสู่มขสสู่ คนาบรัญชา การจนาคสุก หรมอการเฆบีมื่ยนของชาวโรมรัน แมด้กระทรัมื่งความ
ตายเองกก็ไมสู่อาจเหยบียบยมื่นาขสู่าวสารแหสู่งความจรลิง ชบีวลิต และความรรักทบีมื่นนาชบีวลิตนลิรรันดรร์มาสสสู่คนทรันี้งปวงทบีมื่ยอมเชมมื่อ
ขสู่าวสารนรันี้นไดด้

บทททที่ 6
6:1 ในคราวนรันี้น เมมมื่อศลิษยร์กนาลรังทวบีมากขศึนี้น พวกกรบีกบสู่นตลิเตบียนพวกฮบีบรสเพราะในการแจกทานทสุกๆวรันนรันี้น เขา
เวด้นไมสู่ไดด้แจกใหด้พวกแมสู่มสู่ายชาวกรบีก
6:2 ฝฝ่ายอรัครทสตทรันี้งสลิบสองคนจศึงเรบียกบรรดาศลิษยร์ใหด้มาหาเขาแลด้วกลสู่าววสู่า “ซศึมื่งเราจะละเลยพระวจนะของ
พระเจด้ามรัวไปแจกอาหารกก็หาควรไมสู่
6:3 เหตสุฉะนรันี้นพบีมื่นด้องทรันี้งหลาย จงเลมอกเจก็ดคนในพวกทสู่านทบีมื่มบีชมมื่อเสบียงดบี ประกอบดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และ
สตลิปฝัญญา เราจะตรันี้งเขาไวด้ดสแลการงานนบีนี้
6:4 ฝฝ่ายพวกเราจะขะมรักเขมด้นอธลิษฐานและสรัมื่งสอนพระวจนะเสมอไป”



6:5 คนทรันี้งหลายเหก็นชอบกรับคนานบีนี้ จศึงเลมอกสเทเฟน ผสด้ประกอบดด้วยความเชมมื่อและพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ กรับฟปีลลิป 
โปรโครรัส นลิคาโนรร์ ทลิโมน ปารเมนรัส และนลิโคเลาสร์ชาวเมมองอรันทลิโอก ซศึมื่งเปป็นผสด้เขด้าจารบีตฝฝ่ายศาสนายลิว
6:6 คนทรันี้งเจก็ดนบีนี้เขาใหด้มาอยสสู่ตสู่อหนด้าพวกอรัครทสต และเมมมื่อพวกอรัครทสตไดด้อธลิษฐานแลด้ว จศึงไดด้วางมมอบนเขา
6:7 การประกาศพระวจนะของพระเจด้าไดด้เจรลิญขศึนี้น และจนาพวกศลิษยร์กก็ทวบีขศึนี้นเปป็นอรันมากในกรสุงเยรสซาเลก็ม และ
พวกปสุโรหลิตเปป็นอรันมากกก็ไดด้เชมมื่อฟฝังในความเชมมื่อนรันี้น
6:8 ฝฝ่ายสเทเฟนประกอบดด้วยความเชมมื่อและฤทธลิธิ์เดช จศึงกระทนาการมหรัศจรรยร์และการอรัศจรรยร์ใหญสู่ทสู่ามกลาง
ประชาชน
6:9 แตสู่มบีบางคนมาจากธรรมศาลาทบีมื่เรบียกวสู่า ธรรมศาลาของพวกลลิเบระตลิน มบีทรันี้งชาวไซรบีน ชาวอเลก็กซานเดอรร์ 
กรับบางคนจากซลิลบีเซบียและเอเชบีย ไดด้ลสุกขศึนี้นพากรันมาไลสู่เลบียงกรับสเทเฟน
6:10 คนเหลสู่านรันี้นสสด้สตลิปฝัญญาและนนี้นาใจของทสู่านเมมมื่อทสู่านกลสู่าวแกสู่เขาไมสู่ไดด้
6:11 เขาจศึงลอบปลสุกพยานเทก็จวสู่า “เราไดด้ยลินคนนบีนี้พสดหมลิมื่นประมาทตสู่อโมเสสและตสู่อพระเจด้า”
6:12 เขายสุยงคนทรันี้งปวงและพวกผสด้ใหญสู่กรับพวกธรรมาจารยร์ แลด้วเขด้ามาจรับสเทเฟนและนนาไปยรังสภา
6:13 ใหด้พยานเทก็จมากลสู่าววสู่า “คนนบีนี้พสดหมลิมื่นประมาทสถานบรลิสสุทธลิธิ์นบีนี้และพระราชบรัญญรัตลิไมสู่หยสุดเลย
6:14 เพราะเราไดด้ยลินเขาวสู่า พระเยซสชาวนาซาเรก็ธนบีนี้จะทนาลายสถานทบีมื่นบีนี้ และจะเปลบีมื่ยนธรรมเนบียมซศึมื่งโมเสสใหด้ไวด้
แกสู่เรา”
6:15 พวกสมาชลิกสภาตสู่างเพสู่งดสสเทเฟน เหก็นหนด้าของทสู่านเหมมอนหนด้าทสตสวรรคร์

มรันคมอเกบียรตลิยศมากกวสู่าจะเปป็นความอรัปยศอดสสสนาหรรับผสด้เชมมื่อคนใดทบีมื่จะถสกขสู่มเหงเพราะเหก็นแกสู่พระ
ครลิสตร์ การขสู่มเหงแบบนรันี้นถวายเกบียรตลิพระเจด้า เปาโลเตมอนสตลิครลิสเตบียนชาวเมมองฟปีลลิปปปีใหด้ “ตรันี้งมรัมื่นคงอยสสู่ เปป็น
นนี้นาหนศึมื่งใจเดบียวกรัน ตสู่อสสด้เหมมอนอยสู่างเปป็นคนเดบียวเพมมื่อความเชมมื่อแหสู่งขสู่าวประเสรลิฐนรันี้น และไมสู่เกรงกลรัวผสด้ทบีมื่ขรัด
ขวางทสู่านแตสู่ประการใดเลย เมมมื่อเปป็นเชสู่นนบีนี้กก็จะเปป็นทบีมื่ประจรักษร์แกสู่เขาวสู่า พวกเขาจะถศึงซศึมื่งความพลินาศ แตสู่พวก
ทสู่านกก็จะถศึงซศึมื่งความรอด และการนรันี้นมาจากพระเจด้า เพราะวสู่าไดด้ทรงโปรดแกสู่ทสู่านเพราะเหพ็นแกง่พระครอิสตต์ มลิใชสู่
ใหด้ทสู่านเชมมื่อถมอในพระองคร์เทสู่านรันี้น แตสู่ใหด้ทสู่านทนความทตกขต์ยากเพราะเหพ็นแกง่พระองคต์ดตุ้วย” (ฟป. 1:27-29)

การขสู่มเหงของพญามารทบีมื่กระทนาตสู่อผสด้เชมมื่อมรักกสู่อใหด้เกลิดผลลรัพธร์ตรงขด้ามกรับทบีมื่มรันตรันี้งใจไวด้ เพราะวสู่า
พระคสุณของพระเจด้าทนาใหด้การขสู่มเหงของครลิสเตบียนกลายเปป็นพระพรตสู่อครลิสตจรักรและเปป็นคนาพยานทบีมื่ไมสู่อาจ
ปฏลิเสธไดด้ตสู่อโลกทบีมื่ไมสู่เชมมื่อ! โลกไมสู่อาจลมมไดด้อยสู่างงสู่ายดาย-และมรันไมสู่สามารถเพลิกเฉย-ผสด้เชมมื่อทบีมื่ชมมื่นชมยลินดบีเมมมื่อเขา
ถสกขสู่มเหงเพราะเหก็นแกสู่ความชอบธรรม พระเยซสทรงเตมอนเหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่าการขสู่มเหงจะเกลิดขศึนี้นกรับ
พวกเขาอยสู่างแนสู่นอน แตสู่พระองคร์กก็ตรรัสเชสู่นกรันวสู่า “บสุคคลผสด้ใดตด้องถสกขสู่มเหงเพราะเหตสุความชอบธรรม ผทูตุ้นอัขึ้น
เปป็นสตข เพราะวสู่าอาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์เปป็นของเขา” (มธ. 5:10)

ในยอหร์น 16:33 พระเยซสตรรัสแกสู่สลิบสองคนนรันี้นวสู่า “ในโลกนมีขึ้ทง่านจะประสบความทตกขต์ยาก แตง่จงชชชื่นใจ
เถริด เพราะวง่าเราไดตุ้ชนะโลกแลตุ้ว”

ยบีมื่สลิบแปดบทของหนรังสมอกลิจการบรันทศึกเรมมื่องราวของการฟฟฟื้นฟสแบบตสู่อเนมมื่องของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ค
รลิสตจรักรในขณะนรันี้นกนาลรังเตลิบโต พวกสาวกกนาลรังทวบีจนานวนขศึนี้นทบีละหลายพรันคน หนรังสมอกลิจการทรันี้งเลสู่มถสกกลสู่าว



วสู่าครอบคลสุมชสู่วงเวลาประมาณสามสลิบปปีของการทนางานและการรรับใชด้ของอรัครทสตเหลสู่านบีนี้ผสด้ซศึมื่งสภาซานเฮดรลิน
เรบียกวสู่า “คนทบีมื่ไมสู่ไดด้ศศึกษาเลสู่าเรบียนและขาดความรสด้” เรามาดสผลลรัพธร์บางประการของการเทศนาสรัมื่งสอนของ
ชายเหลสู่านบีนี้กรัน:

ในบททบีมื่ 2 ขด้อ 41 “ประมาณสามพอันคน” ไดด้กลรับใจเชมมื่อและถสกเพลิมื่มเขด้ากรับครลิสตจรักร
ในบททบีมื่ 4 ขด้อ 4 คนเปป็นออันมากไดตุ้เชนที่อ “ซศึมื่งนรับแตสู่ผสด้ชายไดด้ประมาณหตุ้าพอันคน” (ถศึงแมด้วสู่าคนาวสู่า 

“men” ถสกใชด้ มรันกก็นสู่าจะรวมทตกคนทบีมื่ไดด้รรับความรอดในตอนนรันี้นเขด้าไวด้ดด้วย ทรันี้งผสด้ชายและผสด้หญลิง)
ในบททบีมื่ 5 ขด้อ 14  ผสด้เชมมื่อมากกวสู่าเดลิมอบีกถสกเพลิมื่มเขด้าไป “มบีชายหญลิงเปป็นออันมาก”
ในบททบีมื่ 6 ขด้อ 7 จนานวนของพวกสาวกเพลิมื่มขศึนี้นตสู่อไป และ “พวกปตโรหอิตเปป็นออันมาก” ไดด้รรับความรอด
ในบททบีมื่ 8 ขด้อ 5-8 การฟฟฟื้นฟสครรันี้งใหญสู่ไดด้ปะทสุขศึนี้นในสะมาเรบียภายใตด้การรรับใชด้ของฟปีลลิป “ประชาชนกพ็

พรตุ้อมใจกอันฟฟัง” คนาเทศนาของเขา คนเปป็นอรันมากไดด้รรับการรรักษาใหด้หายและพวกผบีโสโครกกก็ถสกขรับออก “จขง
เกอิดความปลนขึ้มปฟีตอิอยง่างยอิที่งในเมนองนอัขึ้น”

ในบททบีมื่ 10 ขด้อ 44 เมมมื่อเปโตรประกาศในบด้านของโครเนลลิอรัส “คนทอัขึ้งปวงทมีที่ฟฟังพระวจนะนอัขึ้น” กก็ไดด้รรับ
ความรอด

ในบททบีมื่ 11 ขด้อ 21 “คนเปป็นออันมากไดด้เชมมื่อและกลรับมาหาองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า”
ในบททบีมื่ 11 ขด้อ 24 “จทานวนคนเปป็นออันมากกก็เพลิมื่มเขด้ากรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า”
ในบททบีมื่ 16 ขด้อ 34 นายคสุกชาวเมมองฟปีลลิปปปีและ “พรตุ้อมกอับทอัขึ้งครอบครอัว” ไดด้เชมมื่อ
ในบททบีมื่ 17 ขด้อ 12 “มบีหลายคนในพวกเขาไดด้เชมมื่อถมอ”
ในบททบีมื่ 17 ขด้อ 34 “ชายบางคน” ไดด้เชมมื่อ “กรับหญอิงคนหนขที่งชมมื่อดามารลิส และคนอมมื่นๆดด้วย”
แนสู่นอนวสู่าในชสู่วงปปีเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกบรันทศึกไวด้ในหนรังสมอกลิจการ คงมบีหลายพรันคนทบีมื่กลรับใจเชมมื่อผสด้ซศึมื่งไมสู่ไดด้ถสกชบีนี้

ใหด้เหก็นอยสู่างเฉพาะเจาะจงในยบีมื่สลิบแปดบทนรันี้นทบีมื่ถสกบรันทศึกไวด้ เมมมื่อฝสงชนมากมายเหลสู่านรันี้นไดด้ยลินและเชมมื่อขสู่าวสาร
ของพวกอรัครทสตและผสด้เชมมื่อพวกแรกเหลสู่านรันี้น

ขด้อ 1: “ในคราวนอัขึ้น เมนที่อศอิษยต์กทาลอังทวมีมากขขขึ้น พวกกรมีกบง่นตอิเตมียนพวกฮมีบรทูเพราะในการแจกทานทตกๆ
วอันนอัขึ้น เขาเวตุ้นไมง่ไดตุ้แจกใหตุ้พวกแมง่มง่ายชาวกรมีก”

ซาตานไมสู่ไดด้รสด้ทสุกเรมมื่อง และมรันไมสู่ไดด้มบีอนานาจครอบคลสุมทรันี้งสลินี้นดด้วย แตสู่มรันมบีปฝัญญาและเจด้าเลสู่หร์ เมมมื่อรสด้วสู่า
มรันไมสู่สามารถเหยบียบยมื่นาขสู่าวสารแหสู่งขสู่าวประเสรลิฐผสู่านทางคนาขสู่มขสสู่และการขสู่มเหงจากภายนอกไดด้ มรันกก็เรลิมื่ม
ทนางานจากภายใน พระเจด้าทรงชบีนี้ใหด้เหก็นไปแลด้วอยสู่างรวดเรก็วและทรงพลิพากษาการหลอกลวงของอานาเนบียและ
สรัปฟปีราผสด้ซศึมื่ง แมด้มาพบปะกรับทบีมื่ประชสุมของเหลสู่าผสด้เชมมื่อ กก็ไมสู่ใชสู่สมาชลิกของทบีมื่ประชสุมนรันี้นเลย บรัดนบีนี้เราเหก็นหลายคนทบีมื่
ทนาตามเนมนี้อหนรังและเหก็นแกสู่ตรัวภายในทบีมื่ประชสุมนรันี้นเมมมื่อพวกเขาเรลิมื่มบสู่น

“พวกกรมีกบง่นตอิเตมียนพวกฮมีบรทู” พวกยลิวทบีมื่นลิยมกรบีก (ดร. สโกฟปิลดร์เรบียกคนเหลสู่านบีนี้วสู่า “พวกเฮลเลนลิ
สตร์”) บสู่นตสู่อวสู่าพวกฮบีบรส-พวกยลิวทบีมื่เกลิดในกรสุงเยรสซาเลก็มและแควด้นยสเดบียซศึมื่งเปป็นยลิวแทด้ๆ จงจนาใหด้ขศึนี้นใจวสู่าคนเหลสู่า
นรันี้นทบีมื่กนาลรังบสู่นคมอคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้รรับประโยชนร์มากทบีมื่สสุดจากความรรักอรันเสบียสละทบีมื่ถสกแสดงออกโดยผสด้เชมมื่อเหลสู่า
นรันี้นทบีมื่ไดด้ขายบด้านเรมอนและทบีมื่ดลินของตนและแบสู่งทรรัพยร์สลิมื่งของฝฝ่ายโลกของตนเพมมื่อทบีมื่ทสุกคนจะไดด้มบีอาหารและ



เสมนี้อผด้าและสลิมื่งจนาเปป็นอมมื่นๆของชบีวลิต พวกทบีมื่บสู่นเหลสู่านบีนี้เปป็นฝฝ่ายผลิด เพราะวสู่าพวกเขากนาลรังบสู่นคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้เสบีย
สละและใหด้ทรรัพยร์สลิมื่งของของตนเพมมื่อทบีมื่จะดสแลผสด้เชมมื่อทบีมื่ดด้อยโอกาสกวสู่าซศึมื่งไดด้เขด้ามาในกรสุงเยรสซาเลก็มจากตนาบลและ
ชสุมชนอมมื่นๆ ในตอนนรันี้นเชสู่นเดบียวกรับในตอนนบีนี้ คนทบีมื่ทนาผลิดคมอคนทบีมื่บสู่นวสู่าคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ดบีกวสู่าตรัวเขาเอง

คนาบสู่นของพวกยลิวนลิยมตสู่างชาตลิทบีมื่มบีตสู่อพวกฮบีบรสกก็คมอวสู่า “ในการแจกทานทตกๆวอันนอัขึ้น เขาเวตุ้นไมง่ไดตุ้แจก
ใหตุ้พวกแมง่มง่ายชาวกรมีก” ไมสู่มบีขด้อพระครัมภบีรร์ทบีมื่เสนอแนะวสู่าพวกเขาเปป็นฝฝ่ายถทูกในคนากลสู่าวอด้างของพวกเขา และ
เนมมื่องจากคนเหลสู่านบีนี้กนาลรังไดด้รรับสสู่วนทบีมื่เยอะกวสู่าของเงลิน อาหาร และเสมนี้อผด้าทบีมื่ถสกแจกจสู่ายโดยพวกยลิวเหลสู่านรันี้นทบีมื่
อาศรัยอยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็ม คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ขายทรรัพยร์สลินของตนเพมมื่อทบีมื่จะเลบีนี้ยงดสคนอมมื่นๆ พวกเขาจศึงนสู่าจะมบีใจ
สนานศึกบสุญคสุณแทนทบีมื่จะบสู่นและตสู่อวสู่า

ผทูช้ชล่วยศกิษยาภกิบาลพวกแรก
ขด้อ 2 และ 3: “ฝฝ่ายออัครททูตทอัขึ้งสอิบสองคนจขงเรมียกบรรดาศอิษยต์ใหตุ้มาหาเขาแลตุ้วกลง่าววง่า “ซขที่งเราจะ

ละเลยพระวจนะของพระเจตุ้ามอัวไปแจกอาหารกพ็หาควรไมง่ เหตตฉะนอัขึ้นพมีที่นตุ้องทอัขึ้งหลาย จงเลนอกเจพ็ดคนในพวกทง่าน
ทมีที่มมีชนที่อเสมียงดมี ประกอบดตุ้วยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์และสตอิปฟัญญา เราจะตอัขึ้งเขาไวตุ้ดทูแลการงานนมีขึ้”

จนถศึงเวลานบีนี้พวกอรัครทสตไดด้ดสแลทสุกสลิมื่งทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับครลิสตจรักร พวกเขาไมสู่เพบียงกนาลรังเทศนาและสรัมื่ง
สอนพระวจนะเทสู่านรันี้น แตสู่การแจกอาหาร เสมนี้อผด้า และของจนาเปป็นตสู่างๆยรังเปป็นหนด้าทบีมื่ของพวกเขาดด้วยเมมมื่อผสด้เชมมื่อ
เหลสู่านรันี้นขายทรรัพยร์สลิมื่งของของตนและนนาเงลินมาใหด้พวกอรัครทสตเพมมื่อทบีมื่พวกเขาจะแจกจสู่าย “ใหด้ทสุกคนตามทบีมื่
ตด้องการ” (กลิจการ 4:34,35) แตสู่ครลิสตจรักรไดด้เตลิบโตขศึนี้นแลด้วตอนนบีนี้จนถศึงขนาดทบีมื่สลิบสองคนนรันี้นรสด้วสู่าพวกเขาตด้อง
ทนาการจรัดแจงบางอยสู่างถด้าพวกเขาอยากมบีเวลาเพมมื่อสานตสู่องานรรับใชด้นรันี้นทบีมื่พระเจด้าทรงเรบียกพวกเขาใหด้กระทนา 
ดรังนรันี้นพวกเขาจศึงเรบียกสาวกจนานวนมหาศาลนรันี้นเขด้าดด้วยกรันเพมมื่อนนาเสนอความตด้องการของพวกเขาทบีมื่ควรถสก
บรรเทาจากหนด้าทบีมื่ตสู่างๆฝฝ่ายโลกเพมมื่อทบีมื่จะมบีเวลาสนาหรรับหนด้าทบีมื่รรับผลิดชอบฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา

อาหาร เสมนี้อผด้า เงลินทอง-สลิมื่งใดกก็ตามทบีมื่จะตด้องถสกแจกจสู่ายทสู่ามกลางคนทบีมื่ดด้อยโอกาสกวสู่า-มาจากผสด้เชมมื่อ
เหลสู่านรันี้นเอง พวกสาวกไมสู่มบีเงลินทบีมื่จะใหด้ พวกเขาอสุทลิศตรัวอยสู่างเตก็มทบีมื่ตสู่อการรรับใชด้ของครลิสตจรักร ดรังนรันี้นพวกเขาจศึง
เรบียกผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นมาดด้วยกรันและใหด้หนด้าทบีมื่รรับผลิดชอบแกสู่พวกเขาในการแตสู่งตรันี้งชายทรันี้งหลายในหมสสู่พวกเขาเอง
เพมมื่อดสแลเรมมื่องการเงลินและกลิจการอมมื่นๆของทบีมื่ประชสุมนรันี้น

“ซขที่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจตุ้ามอัวไปแจกอาหาร (เสอิรต์ฟโตต๊ะ) กพ็หาควรไมง่” “โตต๊ะ” ในทบีมื่นบีนี้หมาย
ถศึงโตต๊ะ มด้านรัมื่ง หรมอเคานร์เตอรร์ทบีมื่เงลินถสกแจกจสู่ายหลรังจากทบีมื่มรันถสกนนาเขด้ามาในคลรังโดยเหลสู่าสมาชลิกทบีมื่มรัมื่งมบีมากกวสู่า
ของครลิสตจรักรแลด้ว ในภาษาฮบีบรสและภาษากรบีก พวกนายธนาคารกก็ถสกเรบียกวสู่า “พวกนรักโตต๊ะ” (tablers) และ
คสุณจะจนาไดด้วสู่าเมมมื่อพระเยซสทรงชนาระพระวลิหาร พระองคร์ทรง “ขรับไลสู่บรรดาผสด้ซมนี้อขายในพระวลิหารนรันี้น และควที่ทา
โตต๊ะผซูด้รทบแลกเงริน...” (มธ. 21:12) 

คนากรบีกในทบีมื่นบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “ละเลย” เปป็นคนาทบีมื่รสุนแรงมากๆซศึมื่งมบีความหมายวสู่า “ทอดทลินี้งหรมอละทลินี้ง” ซศึมื่ง
บสู่งบอกวสู่าสสู่วนใหญสู่ของเวลาของพวกอรัครทสตถสกใชด้ไปกรับเรมมื่องรองตสู่างๆซศึมื่งทนาใหด้พวกเขาตด้องละทลินี้งหนด้าทบีมื่หลรัก
ของตนซศึมื่งกก็คมอ การเทศนาพระวจนะและการสรด้างเหลสู่าสาวก พระมหาบรัญชาของพวกเขาคมอ “จงออกไปสทชื่ง
สอนชนทตกชาตอิ ใหด้รรับบรัพตลิศมาในพระนามแหสู่งพระบลิดา พระบสุตร และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ สอนเขาใหตุ้ถนอ



รอักษาสริชื่งสารพทดซขชื่งเราไดด้สทชื่งพวกทท่านไวด้ ดสเถลิด เราจะอยสสู่กรับทสู่านทรันี้งหลายเสมอไป จนกวสู่าจะสลินี้นโลก” (มธ. 
28:19,20) ดรังนรันี้นหนด้าทบีมื่รรับผลิดชอบอยสู่างแรกของชายเหลสู่านบีนี้จศึงเปป็นงานรรับใชด้นรันี้นทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกพวกเขาใหด้
กระทนาและทบีมื่พระเยซสทรงมอบหมายคนาบรัญชาแกสู่พวกเขาแลด้ว

“จงเลนอกเจพ็ดคนในพวกทง่าน”-และจงสรังเกตคสุณสมบรัตลิของชายเหลสู่านบีนี้: “…ทมีที่มมีชนที่อเสมียงดมี ประกอบดตุ้วย
พระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์และสตอิปฟัญญา” ชายเจก็ดคนนบีนี้ถสกเลมอกโดยทบีมื่ประชสุมนรันี้น ผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นใหด้เงลินของตน ดรังนรันี้น
พวกอรัครทสตจศึงมอบหมายหนด้าทบีมื่ในการเลมอกคนทบีมื่จะจรัดการเรมมื่องการเงลินตสู่างๆแกสู่พวกเขา

เราเหก็นหลรักการเดบียวกรันนบีนี้ถสกปฏลิบรัตลิในครลิสตจรักรทบีมื่เมมองโครลินธร์ ใน 1 โครลินธร์ 16:1-4 เปาโลสอนวสู่า 
“แลด้วเรมมื่องการถวายทรรัพยร์เพมมื่อชสู่วยวลิสสุทธลิชนนรันี้น ขด้าพเจด้าไดด้สรัมื่งครลิสตจรักรทบีมื่แควด้นกาลาเทบียไวด้อยสู่างไร กก็ขอใหด้ทสู่าน
จงกระทนาเหมมอนกรันดด้วย ทสุกวรันตด้นสรัปดาหร์ใหด้พวกทสู่านทสุกคนเกก็บผลประโยชนร์ทบีมื่ไดด้รรับไวด้บด้าง ตามทบีมื่พระเจด้าไดด้
ทรงใหด้ทสู่านจนาเรลิญ เพมมื่อจะไมสู่ตด้องถวายทรรัพยร์เมมมื่อขด้าพเจด้ามา เมมมื่อขด้าพเจด้ามาถศึงแลด้ว พวกทท่านเหก็นชอบจะ
รทบรองผซูด้ใดโดยจดหมายของทง่าน ขตุ้าพเจตุ้าจะใชตุ้ผทูตุ้นอัขึ้นถนอของถวายของทง่านไปยอังกรตงเยรทูซาเลพ็ม และถด้าสมควร
ขด้าพเจด้าจะไปดด้วย คนเหลสู่านรันี้นกก็จะไปพรด้อมกรับขด้าพเจด้า”

ใน 2 โครลินธร์ 8:16-24 เปาโลชมเชยทอิตอัสแกสู่ผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นในเมมองโครลินธร์และอธลิบายวสู่า “เราใหด้พมีที่นตุ้อง
คนหนขที่งทบีมื่มบีชมมื่อเสบียงในการประกาศขสู่าวประเสรลิฐตามครลิสตจรักรทรันี้งหลายไปกรับทลิตรัสดด้วย และมลิใชสู่แตสู่เทสู่านรันี้น ค
รริสตจทกรไดด้ตททั้งคนนททั้นไวด้ใหตุ้เปป็นเพนที่อนเดอินทางดตุ้วยกอันกอับเราในพระคตณนมีขึ้ซศึมื่งเราไดด้รรับใชด้อยสสู่ เพมมื่อใหด้เปป็นทบีมื่ถวาย
เกบียรตลิยศแดสู่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้า และเปป็นทบีมื่แสดงนนี้นาใจพรรักพรด้อมของทสู่าน เราเจตนาจะไมง่ใหตุ้คนหนขที่งคนใดตอิ
เตมียนเราไดตุ้ ในเรนที่องของถวายเปป็นออันมากซขที่งเรารอับมาแจกนอัขึ้น เพราะเรามตง่งทมีที่จะกระททาสอิที่งทมีที่ซนที่อสอัตยต์ มอิใชง่เฉพาะ
แตง่ในสายพระเนตรขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าเทง่านอัขึ้น แตง่ในสายตาของมนตษยต์ดตุ้วย

“เราไดด้สง่งพมีที่นตุ้องอมีกคนหนขที่งไปกอับเขาทอัขึ้งสองดตุ้วย ผสด้ซศึมื่งเราไดด้ทดสอบแลด้ววสู่า มบีความกระตมอรมอรด้นใน
หลายสลิมื่ง และเดบีดี๋ยวนบีนี้เขามบีความกระตมอรมอรด้นมากยลิมื่งขศึนี้น เพราะเรามบีความไวด้ใจในทสู่านมาก ถด้ามบีคนใดถามถศึงทลิตรั
ส ทลิตรัสกก็เปป็นเพมมื่อนรสู่วมงานของขด้าพเจด้า และเปป็นผสด้ชสู่วยในการของทสู่านทรันี้งหลาย หรมอถด้ามบีคนใดถามถศึงพบีมื่นด้องสอง
คนนรันี้น พวกเขากพ็เปป็นทซูตรทบใชด้ของครริสตจทกรทททั้งหลายและเปป็นสงง่าราศมีของพระครอิสตต์ เหตสุฉะนรันี้นจงใหด้ความรรัก
ของทสู่านประจรักษร์แกสู่คนเหลสู่านรันี้น และแสดงใหด้แกสู่ครลิสตจรักรทรันี้งหลายดด้วย ใหด้สมกรับทบีมื่ขด้าพเจด้าไดด้อวดเรมมื่องพวก
ทสู่านใหด้เขาฟฝัง”

จากขด้อพระครัมภบีรร์เหลสู่านบีนี้เราเรบียนรสด้วสู่าพบีมื่นด้องคนหนศึมื่งไดด้ถสกเลมอกโดยผสด้เชมมื่อเหลสู่านบีนี้ในทบีมื่ประชสุมเพมมื่อทบีมื่จะ
เปป็นเพมมื่อนรสู่วมเดลินทางไปกรับเปาโลและทลิตรัส โดยกระททาสอิที่งตง่างๆทมีที่สอัตยต์ซนที่อตง่อพระพอักตรต์องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าและ
ตง่อหนตุ้ามนตษยต์ “ทสตเหลสู่านบีนี้ของครลิสตจรักรทรันี้งหลาย” ไดด้รรับเลมอกโดยผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นในทบีมื่ประชสุมนรันี้นและถสกสสู่งไป
ชสู่วยเหลมอผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่ดด้อยโอกาสกวสู่าในชสุมชนอมมื่นๆ ดรังนรันี้นพวกอรัครทสตจศึงไมสู่มบีหนด้าทบีมื่รรับผลิดชอบในการจรัดการ
เรมมื่องเงลิน

มรันเปป็นหนด้าทบีมื่รรับผลิดชอบอรันศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์และหนรักอศึนี้งในการเปป็นผสด้ชสู่วยคนหนศึมื่งในครลิสตจรักรของพระเจด้า
ผสด้ทรงพระชนมร์อยสสู่ ตอนเขบียนถศึงทลิโมธบี บสุตรชายของเขาในการรรับใชด้นรันี้น อรัครทสตเปาโลใหด้โครงรสู่างคสุณสมบรัตลิตสู่างๆ



ทบีมื่ชรัดเจนสนาหรรับศอิษยาภอิบาล และจากนรันี้นกก็กลสู่าวอยสู่างชรัดเจนมากๆวสู่าขด้อกนาหนดเดบียวกรันเหลสู่านรันี้นจะตด้องใชด้กรับ
คนทบีมื่อยากดนารงตนาแหนสู่งผสด้ชสู่วยศลิษยาภลิบาล:

“ศลิษยาภลิบาลนรันี้นจศึงตด้องเปป็นคนทบีมื่ไมสู่มบีใครตลิไดด้ เปป็นสามบีของหญลิงคนเดบียว เปป็นคนรอบคอบ เปป็นคนรสด้จรัก
ประมาณตน เปป็นคนมบีความประพฤตลิดบี มบีอรัชฌาสรัยรรับแขกดบี เหมาะทบีมื่จะเปป็นครส ไมสู่ดมมื่มเหลด้าองสุสู่น ไมสู่เปป็นนรักเลง 
ไมสู่เปป็นคนโลภมรักไดด้ แตสู่เปป็นคนสสุภาพ ไมสู่เปป็นคนชอบวลิวาท ไมสู่เปป็นคนเหก็นแกสู่เงลิน ตด้องเปป็นคนครอบครองบด้าน
เรมอนของตนไดด้ดบี บรังครับบรัญชาบสุตรทรันี้งหลายของตนดด้วยความสงสู่าผสู่าเผยทสุกอยสู่าง (เพราะวสู่าถด้าชายคนใดไมสู่รสด้จรัก
ครอบครองบด้านเรมอนของตน คนนรันี้นจะดสแลครลิสตจรักรของพระเจด้าอยสู่างไรไดด้) อยสู่าใหด้ผสด้ทบีมื่กลรับใจใหมสู่ๆเปป็นศลิษ
ยาภลิบาล เกรงวสู่าเขาอาจจะเยสู่อหยลิมื่ง และกก็จะถสกปรรับโทษเหมมอนอยสู่างพญามาร นอกนรันี้นเขาจะตด้องมบีชมมื่อเสบียงดบี
ในคนภายนอก เกรงวสู่าเขาจะเปป็นทบีมื่ตลิเตบียน และจะตลิดบสู่วงแรด้วของพญามาร

“ฝฝ่ายผซูด้ชท่วยนททั้นกพ็เชท่นเดอียวกทน คนอตตุ้องเปป็นคนสงง่าผง่าเผย ไมง่เปป็นคนสองลอิขึ้น ไมง่สนใจเหลตุ้าองตง่นมาก ไมง่
เปป็นคนโลภมอักไดตุ้ และเปป็นคนยขดมอัที่นในขตุ้อลขกลอับแหง่งความเชนที่อดตุ้วยจอิตสทานขกผอิดและชอบออันบรอิสตทธอิธิ์ จงลองดทูคน
เหลง่านมีขึ้เสมียกง่อนดตุ้วย และเมนที่อเหพ็นวง่าไมท่มอีขด้อตกาหนริแลตุ้ว จขงตอัขึ้งเขาไวตุ้ในตทาแหนง่งผทูตุ้ชง่วย

“ฝฝ่ายพวกภรรยาของพวกเขากก็เหมมอนกรัน ตด้องเปป็นคนสงสู่าผสู่าเผย ไมสู่ใสสู่รด้ายผสด้อมมื่น เปป็นคนรสด้จรักประมาณ
ตน และเปป็นคนสรัตยร์ซมมื่อในสลิมื่งทรันี้งปวง จงใหด้ผสด้ชสู่วยนรันี้นเปป็นสามบีของหญลิงคนเดบียว และบรังครับบรัญชาบสุตรของตน 
และปกครองบด้านเรมอนของตนไดด้ดบี เพราะวง่าคนทมีที่กระททาการในหนตุ้าทมีที่ผทูตุ้ชง่วยไดตุ้ดมี กพ็ไดตุ้ตทาแหนง่งออันมมีหนตุ้ามมีตา 
และมมีใจกลตุ้าเปป็นออันมากในความเชนที่อซขที่งมมีในพระเยซทูครอิสตต์” (1 ทธ. 3:2-13)

มรันคมอสลิทธลิพลิเศษอรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีในการเปป็นผสด้ชสู่วยคนหนศึมื่งในครลิสตจรักรของพระเจด้า-แตสู่ความรรับผลิด
ชอบของตนาแหนสู่งเชสู่นนรันี้นกก็จรลิงจรังและหนรักอศึนี้งพอๆกรับทบีมื่สลิทธลิพลิเศษนรันี้นเปปีปี่ยมสงสู่าราศบี ผสด้ชสู่วยทบีมื่ชบีวลิตของตนไมสู่ดบีพอ
ตามคสุณสมบรัตลิเหลสู่านบีนี้กก็ควรลาออกเสบีย เพราะวสู่าเขาตด้องใหด้การตสู่อพระเจด้าอยสู่างแนสู่นอนพอๆกรับทบีมื่ศลิษยาภลิบาล
คนหนศึมื่งตด้องใหด้การสนาหรรับการจรัดการงานรรับใชด้ของตน ดรังนรันี้นมรันจศึงงสู่ายทบีมื่จะเหก็นวสู่าทนาไมทบีมื่ประชสุมนรันี้นจศึงถสกสรัมื่งใหด้
เลมอกชายทรันี้งหลายทบีมื่เปป็นคนซมมื่อตรง เตก็มเปปีปี่ยมดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ มบีสตลิปฝัญญา เพราะวสู่าชายทรันี้งหลายทบีมื่เปป็น
แบบนรันี้นเทสู่านรันี้นมบีคสุณสมบรัตลิเหมาะสมทบีมื่จะดนารงตนาแหนสู่งผสด้ชสู่วย

อยสู่างไรกก็ตาม ทบีมื่ประชสุมทด้องถลิมื่นกก็ไมสู่เคยถสกสรัมื่งใหด้เลมอกชายทรันี้งหลายใหด้เทศนา มรันไมสู่ใชสู่แหลสู่งทบีมื่มา (หรมอ
ชสู่องทาง) ของการรรับใชด้ พระวจนะของพระเจด้าถทูกประทานใหตุ้โดยพระเจด้า ดรังนรันี้นพระองคร์จศึงทรงเลมอกและเจลิม
ตรันี้งชายทรันี้งหลายใหด้เทศนาพระวจนะของพระองคร์ พระวาทะทรงอยสสู่กรับพระเจด้าในเรลิมื่มแรกนรันี้น พระวจนะถสกตรรัส
ครรันี้งแรกโดยองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและถสกยมนยรันแกสู่เราโดยคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ยลินพระองคร์-ชายทรันี้งหลายทบีมื่พระเจด้าทรง
เลมอกเพมมื่อทบีมื่จะถวายเวลาของพวกเขาและหมดทรันี้งชบีวลิตของพวกเขาแกสู่งานรรับใชด้แหสู่งพระวจนะ “ทรันี้งนบีนี้พระเจด้ากก็
ทรงเปป็นพยานดด้วย โดยทรงแสดงหมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์ และโดยการอรัศจรรยร์ตสู่างๆ และโดยของ
ประทานจากพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ซศึมื่งทรงประทานตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (ฮบ. 2:3,4) นบีมื่เปป็นความจรลิง
ในงานรรับใชด้วรันนบีนี้-ไมสู่วสู่าชายคนหนศึมื่งจะเปป็นศลิษยาภลิบาล อาจารยร์ หรมอนรักประกาศขสู่าวประเสรลิฐกก็ตาม เอเฟซรัส 
4:11,12 ประกาศวสู่าพระครลิสตร์ไดด้ประทานของประทานอรันหลากหลายสนาหรรับการรรับใชด้ “พระองคร์จศึงใหด้บางคน
เปป็นอรัครทสต บางคนเปป็นศาสดาพยากรณร์ บางคนเปป็นผสด้ประกาศขสู่าวประเสรลิฐ บางคนเปป็นศลิษยาภลิบาล และ



อาจารยร์ เพมมื่อเตรบียมวลิสสุทธลิชนใหด้ดบีรอบคอบ เพมมื่อชสู่วยในการรรับใชด้ เพมมื่อเสรลิมสรด้างพระกายของพระครลิสตร์ใหด้
จนาเรลิญขศึนี้น”

หนรังสมอกลิจการไมสู่บรันทศึกเวลาใดหรมอสถานทบีมื่ใดเลยทบีมื่ผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นในครลิสตจรักรหรมอพวกอรัครทสตในการ
กนากรับดสแลครลิสตจรักร เคยแตสู่งตรันี้งผสด้ใดใหด้เทศนาหรมอสรัมื่งสอน พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงแยกตรันี้งชายทรันี้งหลาย
จนาเพาะพระเจด้าสนาหรรับงานรรับใชด้แหสู่งพระวจนะ อาจารยร์ ศลิษยาภลิบาล มลิชชรันนารบี นรักประกาศขสู่าวประเสรลิฐ-ทสุก
คนถสกประทานใหด้แกสู่ครลิสตจรักรโดยผสด้ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจรักร พระเยซสครลิสตร์เจด้า และเหตสุผลอรันโดดเดสู่น
สนาหรรับสภาวะฝฝ่ายวลิญญาณอรันนสู่าเศรด้าของครลิสตจรักรทด้องถลิมื่นทรันี้งหลายวรันนบีนี้กก็คมอวสู่าเหลสู่านรักเทศนร์ถสกเลมอกตรันี้งหรมอ
ถสกแตสู่งตรันี้งโดยมนสุษยร์แทนทบีมื่จะไดด้รรับการทรงเรบียกจากพระเจด้าและถสกแยกตรันี้งไวด้สนาหรรับครลิสตจรักรโดยพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ คนหนสุสู่มจนานวนมากมองวสู่าการรรับใชด้เปป็นอาชมีพหนศึมื่งแทนทบีมื่จะเปป็นการทรงเรบียกอรันศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ แตสู่
การรรับใชด้ไมง่ใชง่อาชบีพหนศึมื่ง มรันจะถสกเลมอกเฉยๆใหด้เปป็นวลิชาชบีพหนศึมื่งไมสู่ไดด้ และมบีแตสู่ชายทรันี้งหลายทบีมื่พระเจด้าทรงเรบียก
เทสู่านรันี้นทบีมื่เทศนาพระวจนะอรันบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจด้า

มบีคนจนานวนมากในธรรมาสนร์ทรันี้งหลายวรันนบีนี้ทบีมื่มบีคสุณสมบรัตลิตรงตามคนาบรรยายทบีมื่เปาโลใหด้ไวด้ใน 2 โครลินธร์ 
11:13-15: “เพราะคนอยสู่างนรันี้นเปป็นอรัครทสตเทบียม เปป็นคนงานทบีมื่หลอกลวง ปลอมตรัวเปป็นอรัครทสตของพระครลิสตร์ 
การกระทนาเชสู่นนรันี้นไมสู่แปลกประหลาดเลย ถศึงซาตานเองกก็ยรังปลอมตรัวเปป็นทสตสวรรคร์แหสู่งความสวสู่างไดด้ เหตสุ
ฉะนรันี้นจศึงไมสู่เปป็นการแปลกอะไรทบีมื่ผสด้รรับใชด้ของซาตานจะปลอมตรัวเปป็นผสด้รรับใชด้ของความชอบธรรม ทด้ายทบีมื่สสุดของ
เขาจะเปป็นไปตามการกระทนาของเขา” มบี “ผสด้ทบีมื่รรับจด้าง” อยสสู่มากมายในงานรรับใชด้วรันนบีนี้ แตสู่ขอบคสุณพระเจด้าทบีมื่มบี
เหลง่าผทูตุ้รอับใชตุ้ทมีที่แทตุ้จรอิงแหง่งขง่าวประเสรอิฐอยสสู่บด้างเชสู่นกรันผสด้ซศึมื่งองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าพระเจด้าไดด้ทรงเลมอกและทรงสสู่งไป
สานตสู่องานแหสู่งครลิสตจรักรของพระองคร์!

ขด้อ 4: “ฝฝ่ายพวกเราจะขะมอักเขมตุ้นอธอิษฐานและสอัที่งสอนพระวจนะเสมอไป”
ในทบีมื่นบีนี้ การอธลิษฐานมากสู่อนงานรรับใชด้แหสู่งพระวจนะ-และมรันควรเปป็นอยสู่างนรันี้น ไมสู่มบีผสด้รรับใชด้คนใด

สามารถเทศนาพระวจนะอยสู่างทบีมื่มรันควรถสกเทศนานอกเสบียจากวสู่าเขาใชด้เวลาของตนในการอธลิษฐานกสู่อน เปาโล
สรัมื่งผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นในเมมองเธสะโลนลิกาวสู่า “จงอธลิษฐานอยง่างสมที่ทาเสมอ” (1 ธส. 5:17) นสู่าเศรด้าแตสู่เปป็นความจรลิงทบีมื่
ผสด้รรับใชด้ทบีมื่แทด้จรลิงจนานวนมากของพระเจด้ามบีเวลาเพบียงนด้อยนลิดสนาหรรับการอธลิษฐานและการศศึกษาคด้นควด้าเพราะวสู่า
เหลสู่าสมาชลิกของพวกเขาทนาใหด้พวกเขามรัวแตสู่ยสุสู่งอยสสู่กรับเรมมื่องรองทรันี้งหลาย-เรมมื่องตสู่างๆทบีมื่ควรถสกจรัดการโดยพวกผสด้
ชสู่วย พวกคนตด้นเรมอน พวกผสด้อาวสุโส หรมอแมด้แตสู่สมาชลิกธรรมดาของครลิสตจรักร

โปรดอยสู่าเขด้าใจผมผลิด-มรันเปป็นเรมมื่องทบีมื่มบีเกบียรตลิและนสู่าชมเชยสนาหรรับผสด้รรับใชด้คนหนศึมื่งทบีมื่จะไปเยบีมื่ยมเยบียน
เหลสู่าสมาชลิกแหสู่งฝสงแกะของเขา แตสู่มรันเรลิมื่มจะไรตุ้เกมียรตอิเมมมื่อเขาตด้องออกไปเยบีมื่ยมเยบียนคนเหลสู่านรันี้นในเวลาทบีมื่เขา
ควรอยสสู่ในการศศึกษาคด้นควด้าของเขาโดยคด้นดสพระวจนะ หรมอคสุกเขสู่าในการจรัดเตรบียมแบบเปปีปี่ยมดด้วยการอธลิษฐาน
สนาหรรับคนาเทศนาทบีมื่เขาจะกลสู่าวในการประชสุมนมรัสการครรันี้งถรัดไป! ความรรับผลิดชอบหลรักของผสด้รรับใชด้คนใดกก็คมอ 
การเทศนาพระวจนะของพระเจด้า และผสด้เชมมื่อจนานวนมากจะถสกเรบียกตรัวเพมมื่อใหด้การทบีมื่บรัลลรังกร์พลิพากษาของพระ
ครลิสตร์สนาหรรับการทนาใหด้ศลิษยาภลิบาลของตนตด้องใชด้เวลาของเขาเพมมื่อตอบสนองความตด้องการตสู่างๆของพวกเขาใน



เมมมื่อเขาควรอยสสู่ในการรสู่วมสนลิทกรับพระเจด้า รรับอาหารจากพระวจนะของพระเจด้า เพมมื่อทบีมื่เขาจะสามารถเลบีนี้ยงฝสง
แกะของเขาไดด้

มรันเปป็นความจรลิงเชสู่นกรันทบีมื่วสู่าศลิษยาภลิบาลจนานวนมากทนาตรัวไมสู่ยสุตลิธรรมในการทบีมื่พวกเขาพยายามทบีมื่จะทนา
ทตกสอิที่งในครลิสตจรักร อรันเปป็นการปลด้นสมาชลิกของพวกเขาจากสลิทธลิพลิเศษอรันเปปีปี่ยมสสุขของการรรับใชด้แทนทบีมื่จะสรัมื่ง
สอนพวกเขาถศึงความรรับผลิดชอบของหนด้าทบีมื่คนตด้นเรมอน ผสด้รรับใชด้คนใดทบีมื่เทศนาคนาเทศนามากถศึงสามเรมมื่องตสู่อ
สรัปดาหร์ตด้องการเวลาอยสู่างนด้อยสบีมื่สลิบแปดถศึงหกสลิบชรัมื่วโมงของสรัปดาหร์นรันี้นๆเพมมื่อทบีมื่จะใชด้ในการจรัดเตรบียมสนาหรรับคนา
เทศนาตสู่างๆของเขา และหลายชรัมื่วโมงเหลสู่านรันี้นควรถสกใชด้ในการอธลิษฐาน โดยแสวงหาไมสู่เพบียงพระประสงคร์ของ
พระเจด้าสนาหรรับคนาเทศนานรันี้น แตสู่การตบีความทบีมื่ใหด้ความกระจสู่างของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เชสู่นกรันเกบีมื่ยวกรับขด้อพระ
คนาทบีมื่พระเจด้าทรงอยากใหด้เขาใชด้ คนาเทศนาใดทบีมื่ถสกกลสู่าวโดยปราศจากการอธลิษฐานและการศศึกษาคด้นควด้าทบีมื่มา
กสู่อนกก็จะไมสู่สนาเรก็จตามความประสงคร์ทบีมื่พระวจนะของพระเจด้าถสกประทานใหด้

เซาโลแหสู่งทารซรัส ตามคนาพยานของเขาเอง อสุทลิศตรัวใหด้แกสู่การขสู่มเหงครลิสตจรักร-ลงโทษพวกวลิสสุทธลิชน 
บรังครับพวกเขาใหด้กลสู่าวคนาหมลิมื่นประมาท นนาพวกเขาไปขรังคสุกและถศึงขนาดใหด้ความเหก็นชอบของเขาเพมมื่อประหาร
ชบีวลิตคนเหลสู่านรันี้นดด้วย (กลิจการ 8:1; 26:9-11) แตสู่พระเจด้าทรงแยกตรันี้งชายผสด้นบีนี้ไวด้ตสู่างหากเพมมื่อเปป็นภาชนะทบีมื่ถสก
เลมอกสรรสนาหรรับการใชด้งานของพระองคร์ (กลิจการ 9:15,16) และเขากลายเปป็นเปาโลออัครททูตผทูตุ้นอัขึ้น ผสด้ซศึมื่งพระเจด้า
ไดด้ทรงเปปิดเผยขด้อลศึกลรับเกบีมื่ยวกรับครลิสตจรักรและผสด้ซศึมื่งพระองคร์ไดด้ทรงแตสู่งตรันี้งและเจลิมตรันี้งใหด้เปป็นผสด้รรับใชด้แกสู่พวกคน
ตสู่างชาตลิ เปาโลประกาศ ในกาลาเทบีย 1:15-18 วสู่า “แตสู่เมมมื่อเปป็นทบีมื่ชอบพระทรัยพระเจด้า ผสด้ไดด้ทรงสรรขด้าพเจด้าไวด้
แตสู่ครรภร์มารดาของขด้าพเจด้า และไดด้ทรงเรบียกขด้าพเจด้าโดยพระคสุณของพระองคร์ ทบีมื่จะทรงสนาแดงพระบสุตรของ
พระองคร์ในตรัวขด้าพเจด้า เพมมื่อใหด้ขด้าพเจด้าประกาศพระบสุตรแกสู่ชนตสู่างชาตลินรันี้น ในทรันทบีนรันี้นขด้าพเจด้ากก็ไมท่ไดด้ปรขกษา
กทบเนชทั้อหนทงและเลชอดเลย และขตุ้าพเจตุ้ากพ็ไมง่ไดตุ้ขขขึ้นไปยอังกรตงเยรทูซาเลพ็มเพนที่อพบกอับผทูตุ้ทมีที่เปป็นออัครททูตกง่อนขตุ้าพเจตุ้า แตสู่
ขด้าพเจด้าไดด้ออกไปยรังประเทศอาระเบบีย แลด้วกก็กลรับมายรังเมมองดามรัสกรัสอบีก แลด้วสามปฟีตง่อมา ขด้าพเจด้าขศึนี้นไปหาเป
โตรทบีมื่กรสุงเยรสซาเลก็ม และพรักอยสสู่กรับทสู่านสลิบหด้าวรัน”

นสู่าแปลกจรลิงๆทบีมื่นรักเทศนร์ผสด้ยลิมื่งใหญสู่นบีนี้แหสู่งขสู่าวประเสรลิฐนสู่าจะแสวงหาพวกอรัครทสตทบีมื่ไดด้เดลินและพสดคสุยกรับ
พระเยซสมาตลอดการรรับใชด้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ แตสู่เขากก็ไมสู่ไดด้แสวงหา เขาไดด้รรับการมอบหมายภารกลิจและการ
เจลิมตรันี้งของตนจากพระเจด้าผสด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และการจนานนแบบสลินี้นเชลิงของเขาตสู่อการทรงเรบียกของเขากก็ถสกเปปิด
เผยในงานเขบียนเหลสู่านรันี้นของเขา ยกตรัวอยสู่างเชสู่น ในจดหมายฉบรับแรกของเขาทบีมื่สสู่งถศึงครลิสตจรักรทบีมื่เมมองโครลินธร์
เขาประกาศวสู่า:

“พมีที่นตุ้องทอัขึ้งหลาย เมนที่อขตุ้าพเจตุ้ามาหาทง่าน ขตุ้าพเจตุ้ามอิไดตุ้มาเพนที่อประกาศสอักขมีพยานของพระเจตุ้าแกง่ทง่านทอัขึ้ง
หลาย ดตุ้วยถตุ้อยคทาออันไพเราะหรนอดตุ้วยสตอิปฟัญญา เพราะขด้าพเจด้าตททั้งใจวท่าจะไมท่แสดงความรซูด้เรชชื่องใดๆในหมซูท่
พวกทท่านเลยเวด้นแตท่เรชชื่องพระเยซซูครริสตต และการทอีชื่พระองคตทรงถซูกตรขงทอีชื่กางเขน และเมมมื่อขด้าพเจด้าอยสสู่กรับทสู่าน
ทรันี้งหลาย ขด้าพเจด้ากก็อสู่อนกนาลรัง มบีความกลรัวและตรัวสรัมื่นเปป็นอรันมาก คนาพสดและคนาเทศนาของขด้าพเจด้า ไมง่ใชง่คทาทมีที่
เกลมีขึ้ยกลง่อมดตุ้วยสตอิปฟัญญาของมนตษยต์ แตง่เปป็นคทาซขที่งไดตุ้แสดงพระวอิญญาณและพระเดชานตภาพ เพมมื่อความเชมมื่อของ
ทสู่านจะไมสู่ไดด้อาศรัยสตลิปฝัญญาของมนสุษยร์ แตง่อาศอัยฤทธริธเดชของพระเจด้า



“เรากลสู่าวถศึงเรมมื่องปฝัญญาในหมสสู่คนทบีมื่เปป็นผสด้ใหญสู่แลด้วกก็จรลิง แตสู่มอิใชง่เรนที่องปฟัญญาของโลกนมีขึ้ หรมอเรมมื่องปฝัญญา
ของอนานาจครอบครองในโลกนบีนี้ซศึมื่งจะเสมมื่อมสสญไป แตง่เรากลท่าวถขงเรชชื่องพระปฟัญญาของพระเจด้าซขที่งเปป็นขตุ้อลขกลอับ
คนอพระปฟัญญาซขที่งทรงซง่อนไวตุ้นอัขึ้น ซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้ทรงกทาหนดไวตุ้กง่อนสรตุ้างโลกใหตุ้เปป็นสงง่าราศมีแกง่เราไมสู่มบีอนานาจ
ครอบครองใดๆในโลกนบีนี้ไดด้รสด้จรักพระปฝัญญานรันี้น เพราะวสู่าถด้ารสด้แลด้วจะมลิไดด้เอาองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าแหสู่งสงสู่าราศบีตรศึงไวด้
ทบีมื่กางเขน” (1 คร. 2:1-8)

เปาโลเขบียนถศึงครลิสตจรักรทบีมื่เมมองโครลินธร์เชสู่นกรันวสู่า: “พบีมื่นด้องทรันี้งหลาย จงพลิจารณาดสวสู่า พวกทสู่านทบีมื่พระเจด้า
ไดด้ทรงเรบียกมานรันี้นเปป็นคนพวกไหน มบีนด้อยคนทบีมื่โลกนลิยมวสู่ามบีปฝัญญา มบีนด้อยคนทบีมื่มบีอนานาจ มบีนด้อยคนทบีมื่มบีตระกสลสสง 
แตสู่พระเจด้าไดด้ทรงเลมอกสลิมื่งทบีมื่โลกถมอวสู่าโงสู่เขลา เพมมื่อจะทนาใหด้คนมบีปฝัญญาอรับอาย และพระเจด้าไดด้ทรงเลมอกสลิมื่งทบีมื่โลก
ถมอวสู่าอสู่อนแอ เพมมื่อทนาใหด้คนทบีมื่แขก็งแรงอรับอาย พระเจด้าไดด้ทรงเลมอกสลิมื่งทบีมื่โลกถมอวสู่าตมื่นาตด้อย และสลิมื่งทบีมื่ถสกดสหมลิมื่น ทรันี้ง
ทรงเลมอกสลิมื่งเหลสู่านรันี้นซศึมื่งยรังมลิไดด้เกลิดเปป็นตรัวจรลิงดด้วย เพมมื่อจะไดด้ทนาลายสลิมื่งซศึมื่งเปป็นตรัวจรลิงอยสสู่แลด้วเพนที่อมอิใหตุ้เนนขึ้อหนอัง
ใดๆอวดตง่อพระพอักตรต์พระองคต์ไดตุ้ โดยพระองคร์ทสู่านจศึงอยสสู่ในพระเยซสครลิสตร์ เพราะพระเจด้าทรงตรันี้งพระองคร์ใหด้เปป็น
ปฝัญญา ความชอบธรรม การแยกตรันี้งไวด้ และการไถสู่โทษ สนาหรรับเราทรันี้งหลาย เพนที่อใหตุ้เปป็นไปตามทมีที่เขมียนวง่า ‘ใหด้ผซูด้
โอด้อวด อวดองคตพระผซูด้เปป็นเจด้า’” (1 คร. 1:26-31)

พระเยซทูทรงสอนถศึงความสนาครัญของพระวจนะและของการอธลิษฐาน ในลสกา 10:38-42 เราอสู่านวสู่า: 
“และตสู่อมาเมมมื่อพระองคร์กรับเหลสู่าสาวกกนาลรังเดลินทางไป พระองคร์จศึงทรงเขด้าไปในหมสสู่บด้านแหสู่งหนศึมื่ง มบีผสด้หญลิงคน
หนศึมื่งชมมื่อมารธาตด้อนรรับพระองคร์ไวด้ในเรมอนของเธอ มารธามบีนด้องสาวชมมื่อมารมียต์ มารมียต์กพ็นอัที่งใกลตุ้พระบาทพระเยซทูฟฟัง
ถด้อยคกาของพระองคตดด้วย

“แตสู่มารธายสุสู่งในการปรนนลิบรัตลิมากจศึงมาทสลพระองคร์วสู่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์ไมสู่สนพระทรัยหรมอ ซศึมื่ง
นด้องสาวของขด้าพระองคร์ปลสู่อยใหด้ขด้าพระองคร์ทนาการปรนนลิบรัตลิแตสู่คนเดบียว ขอพระองคร์สรัมื่งเขาใหด้มาชสู่วยขด้า
พระองคร์เถลิด” แตสู่พระเยซสตรรัสตอบเธอวสู่า “มารธา มารธา เออ๋ย เธอกระวนกระวายและรด้อนใจดด้วยหลายสลิมื่งนรัก
สริชื่งซขชื่งตด้องการนททั้นมอีแตท่สริชื่งเดอียว มารมียต์ไดตุ้เลนอกเอาสท่วนดอีนททั้น ใครจะชอิงเอาไปจากเธอไมง่ไดตุ้”

มารธา “ยสุสู่งในการปรนนลิบรัตลิมาก...กระวนกระวายและรด้อนใจดด้วยหลายสลิมื่งนรัก”-และแนสู่นอนวสู่าการรรับ
ใชด้ดด้วยความรรักแบบนรันี้นเปป็นสลิมื่งจนาเปป็น แตสู่มารบียร์ไดด้เลมอกสสู่วนนรันี้นทบีมื่ดบีกวสู่า: การนรัมื่งทบีมื่พระบาทของพระเยซสและการ
ฟฝังพระวจนะของพระองคร์!

ในบทถรัดไปนรันี้น-ลสกา 11 ขด้อ 1-4-ทบีมื่พระเยซสกนาลรังอธลิษฐาน “ในสถานทบีมื่แหสู่งหนศึมื่ง” และเมมมื่อพระองคร์ทรง
อธลิษฐานเสรก็จแลด้ว หนศึมื่งในพวกสาวกของพระองคร์กก็ทสลพระองคร์วสู่า “พระองคต์เจตุ้าขตุ้า ขอสอนพวกขตุ้าพระองคต์ใหตุ้
อธอิษฐาน เหมมอนยอหร์นไดด้สอนพวกศลิษยร์ของตน” และพระองคร์ทรงสอนคนาอธลิษฐานทบีมื่ถสกบรันทศึกแบบเตก็มๆใน
มรัทธลิว 6:9-13 แกสู่พวกเขา

พระเยซสเองทรงใชด้เวลามากมายในการอธลิษฐาน และพระวจนะของพระเจด้ากก็สอนอยสู่างไมสู่ผลิดเพบีนี้ยน
วสู่าการทบีมื่ผสด้รรับใชด้คนใดจะเปป็นอยสู่างทบีมื่พระเจด้าทรงประสงคร์ใหด้เขาเปป็นนรันี้น ถด้าเขาใชด้พระวจนะอยสู่างทบีมื่เขาควรใชด้ 
คสุณสมบรัตลิอรันยลิมื่งใหญสู่ทบีมื่ตด้องมากสู่อนกก็คมอ การอธอิษฐาน-การอธลิษฐานขอใหด้เนนขึ้อหนอังจะไมสู่มบีโอกาสทบีมื่จะอวดไดด้ การ
อธลิษฐานขอทบีมื่จรัดเตรบียมคนๆนรันี้นใหด้เขด้าใกลด้พระเจด้าหลรังจากไดด้รรับจากพระเจตุ้าผง่านทางการอธอิษฐานเปป็นอรันดรับ



แรกแลด้ว เมมมื่อทนาแบบนบีนี้เทสู่านรันี้นผสด้รรับใชด้คนนรันี้นจศึงจะเปป็นภาชนะทบีมื่มบีเกบียรตลิ เหมาะสมสนาหรรับการใชด้งานของพระผสด้
เปป็นนาย พรด้อมสนาหรรับการงานทบีมื่ดบีทสุกอยสู่าง

ขด้อ 5 และ 6: “คนทอัขึ้งหลายเหพ็นชอบกอับคทานมีขึ้ จขงเลนอกสเทเฟน ผทูตุ้ประกอบดตุ้วยความเชนที่อและพระ
วอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ กอับฟฟีลอิป โปรโครอัส นอิคาโนรต์ ทอิโมน ปารเมนอัส และนอิโคเลาสต์ชาวเมนองออันทอิโอก ซขที่งเปป็นผทูตุ้เขตุ้า
จารมีตฝฝ่ายศาสนายอิว คนทอัขึ้งเจพ็ดนมีขึ้เขาใหตุ้มาอยทูง่ตง่อหนตุ้าพวกออัครททูต และเมนที่อพวกออัครททูตไดตุ้อธอิษฐานแลตุ้ว จขงไดตุ้
วางมนอบนเขา”

แนสู่นอนวสู่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงนนาในการเลมอกชายเจก็ดคนนบีนี้ และพระคสุณทบีมื่ถสกสนาแดงในทบีมื่นบีนี้กก็เปป็น
คนาพยานทบีมื่โดดเดสู่นและนสู่าทศึมื่งตสู่อฝสงชนเหลสู่านรันี้น ทสุกคนในชายเจก็ดคนนบีนี้ทบีมื่ถสกเลมอกมบีชมมื่อเปป็นภาษากรบีก ซศึมื่งบสู่งบอก
วสู่าพวกเขาถสกเลมอกสรรจากทสู่ามกลางพวกผสด้เชมมื่อทบีมื่พสดภาษากรบีก-คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่บสู่นตสู่อวสู่าพวกคนฮบีบรส (ขด้อ 1) 
แนสู่นอนวสู่านบีมื่คมอพระคสุณลด้วนๆในสสู่วนของฝสงชนเหลสู่านรันี้น พระคสุณมากพอทบีมื่จะทนาใหด้คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่บสู่นตด้องอรับอาย!

ไมสู่มบีองคร์ประกอบทบีมื่เปป็นมนสุษยร์ในการเลมอกผสด้ชสู่วยพวกแรกนบีนี้เลย พวกอรัครทสตไมสู่ไดด้แตสู่งตรันี้งคณะกรรมการ
หนศึมื่งเพมมื่อรรับประกรันวสู่าบางคนถสกครัดเลมอกจากชนชรันี้นสสงและบางคนจากชนชรันี้นลสู่าง ครลิสตจรักรทรันี้งหลายวรันนบีนี้คงจะดบี
กวสู่าเดลิมเยอะหากการครัดเลมอกพวกเจด้าหนด้าทบีมื่และพวกผสด้นนาถสกปลสู่อยใหด้เปป็นหนด้าทบีมื่ของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
แทนทบีมื่จะปลสู่อยใหด้พวกคณะกรรมการตสู่างๆมาประชสุมกรันหลรังประตสทบีมื่ปปิดและใหด้ขด้อเสนอแนะตสู่างๆวสู่าใครควรถสก
แตสู่งตรันี้งใหด้ดสแลกลิจการตสู่างๆของทบีมื่ประชสุมนรันี้นๆ

“และเมนที่อพวกออัครททูตไดตุ้อธอิษฐานแลตุ้ว จขงไดตุ้วางมนอบนเขา” นบีมื่คมอเครมมื่องหมายของความรรักและการ
สามรัคคบีธรรมแบบครลิสเตบียนเชสู่นเดบียวกรับเปป็นเครมมื่องหมายวสู่าพวกอรัครทสตเหก็นชอบกรับเจก็ดคนนรันี้นทบีมื่ถสกเลมอกโดยฝสง
ชนนรันี้นเพมมื่อเปป็นตรัวแทนพวกเขาในกลิจธสุระตสู่างๆของครลิสตจรักร

ในภาคพรันธสรัญญาเดลิม “การวางมมอ” เปป็นพลิธบีกรรมโบราณของการอวยพร ในบรันทศึกเรมมื่องราวของการ
อวยพรของยาโคบแกสู่บสุตรชายทรันี้งสองของโยเซฟเราอสู่านวสู่า “ฝฝ่ายอลิสราเอลกก็เหยบียดมมอขวาออกวางบนศบีรษะ
เอฟราอลิมผสด้เปป็นนด้อง และมมอซด้ายวางไวด้บนศบีรษะมนรัสเสหร์ โดยตรันี้งใจเหยบียดมมอออกเชสู่นนรันี้น เพราะมนรัสเสหร์เปป็น
บสุตรหรัวปปี...วรันนรันี้นอลิสราเอลกก็ใหด้พรแกสู่ทรันี้งสองคนวสู่า “พวกอลิสราเอลจะใชด้ชมมื่อเจด้าใหด้พรวสู่า ‘ขอพระเจด้าทรงโปรดใหด้
ทสู่านเปป็นเหมมอนเอฟราอลิมและเหมมอนมนรัสเสหร์เถลิด’” อลิสราเอลจศึงใหด้เอฟราอลิมเปป็นใหญสู่กวสู่ามนรัสเสหร์” (ปฐก. 
48:14,20)

ในกรันดารวลิถบี 27:22,23 เราเหก็นวสู่าการวางมมอเปป็นเครมมื่องหมายอยสู่างหนศึมื่งของการยอมรอับแบบเปป็น
ทางการ: “และโมเสสกระทนาตามทบีมื่พระเยโฮวาหร์ทรงบรัญชาทสู่าน ทสู่านจศึงนนาโยชสวาใหด้มายมนตสู่อหนด้าเอเลอาซารร์
ปสุโรหลิต และตสู่อหนด้าชสุมนสุมชนทรันี้งหมด และทสู่านเอามมอวางบนโยชสวา และกนาชรับเขา ตามทบีมื่พระเยโฮวาหร์ตรรัสสรัมื่ง
ทางโมเสส” 

ในกลิจการ 13:3 เราเหก็นวสู่าการวางมมอเปป็นเครมมื่องหมายอยสู่างหนศึมื่งของการฝากไวตุ้กอับพระคตณของพระเจตุ้า
เมมมื่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเรบียกบารนาบรัสและเปาโลและทรงใหด้พวกเขาเรลิมื่มการเดลินทางแบบมลิชชรันนารบีครรันี้ง
แรกของพวกเขา เราอสู่านวสู่าเหลสู่าสมาชลิกของทบีมื่ประชสุมนรันี้น เมมมื่อพวกเขาอดอาหารและอธลิษฐานแลด้ว “วางมมอบน
พวกเขา” และสสู่งพวกเขาไป (ดส กลิจการ 14:26) 



ดรังนรันี้นการเลมอกผสด้ชสู่วยเจก็ดคนนบีนี้จศึงถสกเปป็นเจด้าของและถสกอวยพรโดยองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า งานของพวกเขา
โดยหลรักแลด้วไมสู่ใชสู่การเทศนา สรัมื่งสอน หรมอใหด้บรัพตลิศมา แตสู่เปป็นการจรัดการดด้านการเงลินและกลิจธสุระตสู่างๆของค
รลิสตจรักร โดยรรับของถวายเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกถวายโดยเหลสู่าผสด้เชมมื่อทบีมื่มรัมื่งมบีและแจกจสู่ายของถวายเหลสู่านรันี้นตามความ
ตด้องการในขณะนรันี้นของผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่ยากจนกวสู่า เงลินเปป็นสลิมื่งจนาเปป็นสนาหรรับการสานตสู่อและความเจรลิญรสุดหนด้า
ของงานขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้า แตสู่การจรัดการเรมมื่องการเงลินของครลิสตจรักรเปป็นงานทบีมื่ละเอบียดอสู่อนและยาก-โดย
เฉพาะอยสู่างยลิมื่งเมมมื่อมรันถสกจรัดการโดยผสด้รรับใชด้คนหนศึมื่งของขสู่าวประเสรลิฐ หนด้าทบีมื่รรับผลิดชอบเชสู่นนรันี้นไมสู่ควรถสกวา
งบนศลิษยาภลิบาลเดก็ดขาด แตสู่ควรถสกดสแลโดยเหลสู่าสมาชลิกของทบีมื่ประชสุมนรันี้นผสด้ซศึมื่งถสกเลมอกตรันี้งสนาหรรับจสุดประสงคร์นรันี้น

ทสู่ามกลางชายเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกเอสู่ยชมมื่อวสู่าเปป็นผสด้ชสู่วยในทบีมื่นบีนี้เราทราบวสู่าฟปีลลิปกก็เทศนา แตสู่กลิจการ 21:8 บอก
เราอยสู่างชรัดแจด้งวสู่าฟปีลลิปเปป็นนอักประกาศขง่าวประเสรอิฐ มรันจศึงเปป็นเพราะของประทานแหสู่งการประกาศขสู่าว
ประเสรลิฐทบีมื่เขาเทศนา และไมสู่ใชสู่เพราะวสู่าเขาถสกแตสู่งตรันี้งใหด้เปป็นผสด้ชสู่วยคนหนศึมื่ง เขาดนาเนลินชบีวลิตในความเชมมื่อฟฝังแบบ
สลินี้นสสุดใจตสู่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์-มลิฉะนรันี้นเขาคงจะไมสู่ทลินี้งการฟฟฟื้นฟสครรันี้งใหญสู่ในสะมาเรบียตามคนาสรัมื่งของพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เพมมื่อเดลินทางเขด้าไปในทะเลทรายและเปป็นพยานแกสู่คนๆเดบียว-ขรันทบีชาวเอธลิโอเปปียคนนรันี้น(กลิจการ 
8:26-39)

สเทเฟน กก็เทศนาและสรัมื่งสอนเชสู่นกรัน แนสู่นอนวสู่าใครกก็ตามทบีมื่ถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ (และ
พระครัมภบีรร์บอกเราอยสู่างชรัดแจด้งวสู่าสเทเฟน “ประกอบดด้วยความเชมมื่อและพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์”) ควรจะสามารถ
เปป็นพยานถศึงพระคสุณทบีมื่ชสู่วยใหด้รอดของพระเจด้าและฤทธลิธิ์เดชของขสู่าวประเสรลิฐไดด้ สเทเฟนมบีของประทานในการ
เทศนา และเขาใชด้ของประทานนบีนี้ในการเปป็นพยานใหด้การตสู่อหนด้าสภานรันี้น มรันทนาใหด้เขาตด้องแลกดด้วยชบีวลิตของเขา 
ดรังทบีมื่เราจะเหก็นในบทถรัดไป แตสู่เขากก็เชมมื่อฟฝังพระวลิญญาณไมสู่วสู่าจะตด้องแลกดด้วยสลิมื่งใด

ขด้อ 7: “การประกาศพระวจนะของพระเจตุ้าไดตุ้เจรอิญขขขึ้น และจทาพวกศอิษยต์กพ็ทวมีขขขึ้นเปป็นออันมากในกรตง
เยรทูซาเลพ็ม และพวกปตโรหอิตเปป็นออันมากกพ็ไดตุ้เชนที่อฟฟังในความเชนที่อนอัขึ้น”

จากมสุมมองแบบมนสุษยร์ หรมอทบีมื่ถสกมองผสู่านสายตาของมนสุษยร์ สลิมื่งตสู่างๆดสเหมมอนมบีอนาคตสดใสจรลิงๆ คน
เปป็นอรันมากกนาลรังยอมรรับพระวจนะของพระเจด้าวสู่าเปป็นเปฟ้าหมายของความเชมมื่อและฤทธลิธิ์เดชทสู่ามกลางมนสุษยร์ สา
วกใหมสู่ๆจนานวนมากกนาลรังถสกเพลิมื่มเขด้ากรับกลสุสู่มผสด้เชมมื่อเหลสู่านรันี้นและแมด้แตสู่พวกปสุโรหลิตในตอนนบีนี้กก็กนาลรังมาฟฝังและรรับ
ขสู่าวประเสรลิฐ โดยเชมมื่อในพระองคร์ผสด้ซศึมื่งพวกเขาไดด้ตรศึงกางเขน! ดสเหมมอนวสู่าการฟฟฟื้นฟสครรันี้งใหญสู่กนาลรังจะแพรสู่
กระจายไปทรัมื่วชนชาตลิอลิสราเอลและพวกเขาจะกลรับใจเชมมื่อ บาปของพวกเขาจะถสกลบลด้างออกไป “เวลาชนที่นใจ
เหลง่านอัขึ้น” อาจมา “จากเบมนี้องพระพรักตรร์ขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้า” (กลิจการ 3:19)-แตสู่ภาพเหตสุการณร์นบีนี้จะ
เปลบีมื่ยนแปลงในไมสู่ชด้า

พระวจนะของพระเจด้าทบีมื่เพลิมื่มพสนขศึนี้น จนานวนของพวกสาวกทบีมื่ถสกทวบีคสณขศึนี้นและพวกปสุโรหลิตกลรับใจเชมมื่อคมอ
สลิมื่งทบีมื่ถสกพยากรณร์ไวด้แลด้ว พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะตด้องเสดก็จมาและเรบียก “หมสสู่ชนหนศึมื่งสนาหรรับพระนามของ
พระองคร์” ออกไป คมอเจด้าสาวทบีมื่เปป็นชาวตสู่างชาตลิคนหนศึมื่ง และเมมมื่อถศึงเวลานรันี้นเทสู่านรันี้นพระเยซสกก็จะทรง “สรด้าง
พลรับพลาของดาวลิดซศึมื่งพรังลงแลด้วขศึนี้นใหมสู่” ในกลิจการ 15:14-17 ยากอบกลสู่าววสู่า “ซบีโมนไดด้บอกแลด้ววสู่า พระเจด้า
ไดด้ทรงเยบีมื่ยมเยบียนคนตสู่างชาตลิครรันี้งแรก เพมมื่อจะทรงเลมอกชนกลสุสู่มหนศึมื่งออกจากเขาทรันี้งหลายเพมมื่อพระนามของ



พระองคร์ คนาของศาสดาพยากรณร์กก็สอดคลด้องกรับเรมมื่องนบีนี้ ดรังทบีมื่ไดด้เขบียนไวด้แลด้ววสู่า ‘ภายหลรังเราจะกลรับมา และจะ
สรด้างพลรับพลาของดาวลิดซศึมื่งพรังลงแลด้วขศึนี้นใหมสู่ ทบีมื่รด้างหรักพรังนรันี้นเราจะกสู่อขศึนี้นอบีก และจะตรันี้งขศึนี้นใหมสู่ เพมมื่อคนอมมื่นๆจะ
ไดด้แสวงหาองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า คมอบรรดาคนตสู่างชาตลิซศึมื่งเขาเรบียกดด้วยนามของเรา องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าผสด้ทรงกระทนา
สลิมื่งทรันี้งปวงเหลสู่านบีนี้ไดด้ตรรัสไวด้”

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กนาลรังเรบียก “ชนกลสุสู่มหนศึมื่งเพมมื่อพระนามของพระองคร์” อยทูง่เหมนอนเดอิม ผทูตุ้ใดทมีที่มมีใจ
ปรารถนากก็มาไดด้-แตสู่ผสด้ใดทบีมื่มานรันี้นตด้องมาทางเดบียวเทสู่านรันี้น: โดยการเชนที่อในพระเยซทูครอิสตต์เจตุ้า พระบสุตรทบีมื่บรังเกลิดมา
องคร์เดบียวของพระเจด้า ผสด้ทรงถสกตรศึงกางเขน ถสกฝฝัง ทรงเปป็นขศึนี้นแลด้ว และเสดก็จขศึนี้นสสสู่สวรรคร์แลด้ว “ตามทบีมื่มบีเขบียนไวด้
ในพระครัมภบีรร์” พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จะทรงเรบียกชนหมสสู่หนศึมื่งออกมาตสู่อไปจนกวสู่าเจด้าสาวของพระครลิสตร์จะครบ
บรลิบสรณร์ เมมมื่อนรันี้นครลิสตจรักรจะถสกรรับขศึนี้นไปเพมมื่อพบกรับพระเยซสเจด้าในฟฟ้าอากาศ (1 ธส. 4:13-18)

การเทศนา การถทูกจอับกกุม และการถทูกกลล่าวหา
ของสเทเฟนโดยสภานอันี้น

ขด้อ 8: “ฝฝ่ายสเทเฟนประกอบดตุ้วยความเชนที่อและฤทธอิธิ์เดช จขงกระททาการมหอัศจรรยต์และการออัศจรรยต์
ใหญง่ทง่ามกลางประชาชน”

สเทเฟนถสกใชด้การและไดด้รรับเกบียรตลิจากพระเจด้าในแบบทบีมื่พลิเศษและมบีเอกลรักษณร์มากๆนอกเขตแดนของ
งานทบีมื่ผสด้ชสู่วยเจก็ดคนนรันี้นถสกเลมอกใหด้กระทนา เขาไมสู่ใชสู่ทรันี้งศลิษยาภลิบาล อรัครทสต หรมอผสด้อาวสุโส แตสู่เขาถสกเตลิมเตก็มดด้วย
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เขามบีความเชมมื่อ พระคสุณ และฤทธลิธิ์เดชอรันเตก็มเปปีปี่ยม และเขา “กระทนาการมหรัศจรรยร์และ
การอรัศจรรยร์ใหญสู่ทสู่ามกลางประชาชน” 

เราอาจคาดหวรังวสู่าจะพบกรับความอลิจฉารลิษยาตรงนบีนี้ไดด้-แตสู่หาเปป็นเชสู่นนรันี้นไมสู่ สมาชลิกทสุกคนของทบีมื่ประชสุม
นรันี้นถวายเกบียรตลิองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า ทสุกคนใชด้โอกาสเหลสู่านรันี้นและฤทธลิธิ์เดชและพระคสุณทบีมื่พระเจด้าประทานใหด้แกสู่
พวกเขาเพมมื่อนนาเกบียรตลิและสงสู่าราศบีถวายแดสู่พระนามของพระเยซส พวกเขามบีเสรบีภาพในพระวลิญญาณ พวกเขาไมสู่
กลรัววสู่าผสด้เชมมื่อบางคนจะคลิดหรมอวสู่าอะไร เหก็นไดด้ชรัดวสู่าสเทเฟนกระทนาการอรัศจรรยร์ตสู่างๆและทนาการงานตสู่างๆอรัน
ทรงฤทธลิธิ์ซศึมื่งจนถศึงขณะนรันี้นแมด้แตสู่พวกอรัครทสตกก็ไมสู่ไดด้กระทนา แตสู่ไมสู่มบีความอลิจฉารลิษยาทสู่ามกลางพวกเขาเลย

คสุณเหก็นแลด้ววสู่าในพระวจนะของพระเจด้าเราไมสู่พบโครงรสู่างทบีมื่วางไวด้สนาหรรับการแตสู่งตรันี้งชายคนหนศึมื่งเพมมื่อ
เทศนา สรัมื่งสอน หรมอประกาศขสู่าวประเสรลิฐ เราไมสู่พบกฎตายตรัวหรมอระเบบียบขด้อบรังครับตสู่างๆเกบีมื่ยวกรับชายทรันี้ง
หลายทบีมื่ถสกแตสู่งตรันี้งเพมมื่อทนาพลิธบีบรัพตลิศมาหรมอเปป็นผสด้นนาในพลิธบีระลศึกถศึงองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า ดรังนรันี้นเราตด้องสรสุปวสู่า
ประเพณบี การเชมมื่อถมอโชคลาง และนลิสรัยตสู่างๆทางศาสนาไดด้เขด้ามาในทบีมื่ประชสุมปฝัจจสุบรันนบีนี้ และแมด้แตสู่คนทรันี้งหลายทบีมื่
ดนาเนลินตามทางพระเจด้ากก็มรักพลาดทบีมื่จะเหก็นวสู่าพระครัมภบีรร์ขรัดแยด้งกรับวลิธบีปฏลิบรัตลิบางประการในครลิสตจรักรทด้องถลิมื่น
ของเราทรันี้งหลาย มรันเปป็นเรมมื่องยากสสุดขบีดสนาหรรับผสด้รรับใชด้ อาจารยร์ นรักประกาศขสู่าวประเสรลิฐ-ใชสู่แลด้วครรับ แมด้แตสู่
เหลสู่าสมาชลิกธรรมดา-ทบีมื่จะสลรัดทลินี้งเนมนี้อหนรังออกไปจากการดนาเนลินชบีวลิตแตสู่ละวรันและยอมใหด้พระวลิญญาณของ
พระเจด้ามบีการควบคสุมแบบเตก็มทบีมื่ โดยใหด้พระครลิสตร์ทรงเปป็นเอกเหนมอทสุกสลิมื่ง



ตามทบีมื่พระวจนะของพระเจด้ากลสู่าว ผสด้เชมมื่อทบีมื่มบีของประทานฝฝ่ายวลิญญาณสามารถใชด้ของประทานนรันี้นเพมมื่อ
ถวายเกบียรตลิแดสู่พระเจด้าไดด้อยสู่างเสรบี ทบีมื่ใดกก็ตามทบีมื่มบีโอกาส ครลิสเตบียนทรันี้งหลายทบีมื่ไมสู่ใชสู่เงลินตะลรันตร์เหลสู่านรันี้นทบีมื่พระเจด้า
ประทานใหด้แกสู่พวกเขาเพมมื่อถวายเกบียรตลิและสงสู่าราศบีแดสู่พระองคร์กก็เปรบียบไดด้กรับผสด้รรับใชด้ทบีมื่ไรด้ประโยชนร์คนนรันี้นในคนา
อสุปมาทบีมื่ถสกบรันทศึกไวด้ในมรัทธลิว 25:14-30: กสู่อนทบีมื่จะยรังเมมองไกล นายผสด้นรันี้นไดด้แบสู่งทรรัพยร์สลินของเขาทสู่ามกลางเหลสู่า
ผสด้รรับใชด้ของเขา เขาใหด้หด้าตะลรันตร์แกสู่คนหนศึมื่ง เขาใหด้สองตะลรันตร์แกสู่อบีกคนหนศึมื่ง และเขาใหด้แคสู่ตะลรันตร์เดบียวแกสู่คนทบีมื่
สาม ผสด้รรับใชด้สองคนแรกไดด้ลงทสุนเงลินตะลรันตร์ของตนจนเกลิดผลกนาไร ขณะทบีมื่คนทบีมื่สามเอาเงลินตะลรันตร์เดบียวของตน
ไปซสู่อนไวด้ในดลิน

พอเวลาผสู่านไปนายผสด้นรันี้นกก็กลรับมา และมาคลิดบรัญชบีกรับเหลสู่าผสด้รรับใชด้ของเขา เขาชมคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้
เพอิที่มพทูนทรรัพยร์สลินของพวกเขาโดยการใชด้ทรรัพยร์เหลสู่านรันี้นอยสู่างมบีปฝัญญา และกลสู่าวแกสู่พวกเขาวสู่า “เจด้าสรัตยร์ซมมื่อใน
ของเลก็กนด้อย เราจะตรันี้งเจด้าใหด้ดสแลของมาก เจด้าจงปรบีดบีรสู่วมสสุขกรับนายของเจด้าเถลิด”

จากนรันี้นผสด้รรับใชด้คนทบีมื่ไดด้รรับตะลรันตร์เดบียวกก็กลสู่าวแกสู่นายของตนวสู่า “นายเจด้าขด้า ขด้าพเจด้ารสด้จรักทสู่านวสู่าทสู่าน
เปป็นคนใจแขก็ง เกบีมื่ยวผลทบีมื่ทสู่านมลิไดด้หวสู่าน เกก็บสมื่นาสมทบีมื่ทสู่านมลิไดด้โปรย ขด้าพเจด้ากลรัวจศึงเอาเงลินตะลรันตร์ของทสู่านไป
ซสู่อนไวด้ใตด้ดลิน” ซศึมื่งนายของเขาตอบกลรับไปวสู่า “เจด้าผสด้รรับใชด้ชรัมื่วชด้าและเกบียจครด้าน เจด้ากก็รสด้อยสสู่วสู่าเราเกบีมื่ยวทบีมื่เรามลิไดด้
หวสู่าน เกก็บสมื่นาสมทบีมื่เรามลิไดด้โปรย เหตสุฉะนรันี้น เจด้าควรเอาเงลินของเราไปฝากไวด้ทบีมื่ธนาคาร เมมมื่อเรามาจะไดด้รรับเงลิน
ของเราทรันี้งดอกเบบีนี้ยดด้วย เพราะฉะนรันี้น จงเอาเงลินตะลรันตร์เดบียวนรันี้นจากเขาไปใหด้คนทบีมื่มบีสลิบตะลรันตร์...จงเอาเจด้าผสด้รรับ
ใชด้ทบีมื่ไรด้ประโยชนร์นบีนี้ไปทลินี้งเสบียทบีมื่มมดภายนอก ซศึมื่งทบีมื่นรัมื่นจะมบีการรด้องไหด้ขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟฝัน”

นายผสด้นรันี้นไมสู่ไดด้ยกโทษใหด้ผสด้รรับใชด้คนนรันี้นเพบียงเพราะวสู่าเขาคลิดผลิดและตรัดสลินใจอยสู่างผลิดๆ นายผสด้นรันี้นตรัดสลิน
โทษเขาอยสสู่ดบี ดรังนรันี้นเราจศึงเผชลิญหนด้ากรับขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่ามรันไมสู่ใชสู่คนาถามเกบีมื่ยวกรับวสู่าผสด้เชมมื่อคนนรันี้นมมีสอิทธอิธิ์ทมีที่จะทนาสลิมื่งนบีนี้
หรมอสลิมื่งนรันี้น แตสู่วสู่าเขากนาลรังทนาสลิมื่งทบีมื่เขาทนาเพนที่อถวายเกมียรตอิพระเจตุ้าหรนอไมง่ อรัครทสตเปาโลเตมอนครลิสตจรักรทบีมื่เมมองโค
รลินธร์วสู่า “เหตสุฉะนรันี้นเมมมื่อทสู่านจะรรับประทาน จะดมมื่ม หรมอจะททาอะไรกพ็ตาม จงกระทกาเพชชื่อเปป็นการถวายพระ
เกอียรตริแดท่พระเจด้า” (1 คร. 10:31) ผสด้เชมมื่อทบีมื่ทนานตุ้อยกวง่านรันี้นกก็กนาลรังลด้มเหลวในสลิทธลิพลิเศษของตนและในพรันธะ
หนด้าทบีมื่ของตนในฐานะครลิสเตบียนคนหนศึมื่ง

เปโตรกลสู่าวเชสู่นนบีนี้เกบีมื่ยวกรับผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายทบีมื่ไดด้รรับของประทานตสู่างๆผสู่านทางพระคสุณของพระเจด้าแลด้ว: 
“ตามซศึมื่งทสุกคนไดตุ้รอับของประทานแลด้ว กก็ใหตุ้เจนอจานของประทานนอัขึ้นแกง่กอันและกอัน เหมนอนอยง่างเจตุ้าหนตุ้าทมีที่ออันดมี
สทาหรอับพระคตณตง่างๆของพระเจตุ้า” (1 ปต. 4:10)

พระเจด้าไดด้ประทานการเจลิมแบบพลิเศษแกสู่ผสด้คนอยสู่างสเทเฟนสนาหรรับโอกาสตสู่างๆทบีมื่เฉพาะเจาะจงเพมมื่อ
ถวายเกบียรตลิและสงสู่าราศบีแดสู่พระเยซสครลิสตร์เจด้า และเพมมื่อประกาศผสู่านทางหมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์ตสู่างๆวสู่า
แทตุ้จรอิงแลตุ้วพระองคต์ทรงเปป็นพระครอิสตต์ของพระเจตุ้า พระเมสสอิยาหต์ พระผทูตุ้ชง่วยใหตุ้รอดของคนบาปทอัขึ้งหลาย-ของ
 “ผสด้ใดทบีมื่มบีใจปรารถนา”

ขด้อ 9: “แตง่มมีบางคนมาจากธรรมศาลาทมีที่เรมียกวง่า ธรรมศาลาของพวกลอิเบระตอิน มมีทอัขึ้งชาวไซรมีน ชาวอ
เลพ็กซานเดอรต์ กอับบางคนจากซอิลมีเซมียและเอเชมีย ไดตุ้ลตกขขขึ้นพากอันมาไลง่เลมียงกอับสเทเฟน”



เราเหก็นสเทฟน ซศึมื่งถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณ พรด้อมกรับพระคสุณและปฝัญญาใหญสู่ยลิมื่ง ทบีมื่กระทนา “การ
มหรัศจรรยร์และการอรัศจรรยร์ใหญสู่ทสู่ามกลางประชาชน” ในกรสุงเยรสซาเลก็ม และจากนรันี้นเราเหก็นเขาเปป็นพยาน
ใหด้การตสู่อหนด้าสภาของพวกยลิว แตสู่ไมสู่วสู่าจะในธรรมศาลา บนทด้องถนนของกรสุงเยรสซาเลก็ม หรมอตสู่อหนด้าสภาซาน
เฮดรลินเพมมื่อทบีมื่จะถสกปรรับโทษถศึงตาย ไมสู่มบีการออมชอมหรมอความเหก็นแกสู่ตรัวในคนาพยานของเขาเลย! เขาพสดเพมมื่อ
ถวายเกบียรตลิแดสู่พระเจด้า ทรันี้งๆทบีมื่รสด้วสู่าคนาพยานของเขาอาจทนาใหด้เขาตด้องแลกดด้วยชบีวลิตของเขา

เราสรังเกตเหก็นวสู่า “พวกลอิเบระตอิน” อยสสู่หรัวแถวในรายชมมื่อของพวกศรัตรสของสเทเฟนในทบีมื่นบีนี้ ตามทบีมื่เหลสู่า
นรักประวรัตลิศาสตรร์พระครัมภบีรร์ทบีมื่นสู่าเชมมื่อถมอทบีมื่สสุดกลสู่าว พวกลลิเบระตลินคมอพวกยลิวทบีมื่ไดด้ถสกจรับไปเปป็นนรักโทษโดยปอม
เปยร์ชาวโรมรัน ถสกพาไปยรังกรสุงโรม และตสู่อมากก็ถสกปลสู่อยตรัวและไดด้รรับอนสุญาตใหด้ปฏลิบรัตลิตามศาสนาของพวกเขา
เองไดด้ พวกลลิเบระตลินเหลง่านมีขึ้นสู่าจะเปป็นลทูกหลานของพวกยลิวเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกจรับไปเปป็นเชลยโดยปอมเปยร์ และบรัดนบีนี้
เมมมื่อเปป็นไทแลด้วพวกเขากก็กลรับมายรังกรสุงเยรสซาเลก็มและกสู่อตรันี้งประชาคมหนศึมื่งขศึนี้นมา โดยใชด้ธรรมศาลาแบบเฉพาะ
เจาะจงของพวกเขาเอง

“ชาวไซรมีน” คมอพวกยลิวจากเมมองไซรบีน (เรารสด้วสู่าชาวไซรบีนอยสสู่ในกรสุงเยรสซาเลก็มในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้นเมมมื่อ
ทสุกคนทบีมื่อยสสู่ทบีมื่นรัมื่นไดด้ยลินขสู่าวประเสรลิฐในภาษาของตรัวเอง-กลิจการ 2:8,10)

ชาวอเลพ็กซานเดอรต์ และ “บางคนจากซอิลมีเซมียและเอเชมีย” มารสู่วมวงดด้วยในการโตด้แยด้งกรับสเทเฟน
นรักอรรถาธลิบายพระครัมภบีรร์บางทสู่านไดด้เสนอแนะวสู่ามบีธรรมศาลาอยสสู่สองแหสู่งซศึมื่งคนเหลสู่านบีนี้มาจากทบีมื่นรัมื่น 

ทสู่านอมมื่นๆกก็เสนอแนะวสู่าคนหด้ากลสุสู่มนรันี้นทบีมื่ถสกเอสู่ยชมมื่อมาจากธรรมศาลาหด้าแหสู่งทบีมื่แตกตสู่างกรัน ผมไมสู่พบหลรักฐาน
สนรับสนสุนใดๆจากพระครัมภบีรร์สนาหรรับความเหก็นสองฝฝ่ายนบีนี้ แตสู่บรันทศึกตามประวรัตลิศาสตรร์ทบีมื่เชมมื่อมโยงกรับสมรัยนรันี้นระบสุ
วสู่ามบีธรรมศาลาอยสสู่ประมาณ 480 แหสู่งในกรสุงเยรสซาเลก็ม ดรังนรันี้นเราจศึงเหก็นไดด้วสู่าคนแตสู่ละกลสุสู่มเหลสู่านบีนี้อาจมาจาก
ธรรมศาลาคนละแหสู่งกก็ไดด้ ไมสู่วสู่าผสด้คนเหลสู่านบีนี้มาจากธรรมศาลาแหสู่งเดบียวหรมอจากธรรมศาลาหลายแหสู่ง ประเดก็น
สนาครัญกก็คมอวสู่าพวกเขารสู่วมมมอกรันในการกลสู่าวหาสเทเฟนเปป็นความเทก็จ เจด้าเลสู่หร์พอๆกรับศรัตรสคสสู่อาฆาตของ
ครลิสเตบียน มรันแทบไมสู่ใชสู่ปฝัญหาเลยสนาหรรับเหลสู่าศรัตรสของขสู่าวประเสรลิฐทบีมื่จะหาเหตสุผลบางอยสู่างเพมมื่อกลสู่าวหาคน
เหลสู่านรันี้นทบีมื่เทศนาความจรลิงไดด้ ซาตานเกลบียดความจรลิง มรันเกลบียดทสุกคนทบีมื่ประกาศความจรลิง และมรันสามารถหา
คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เพราะสลิมื่งทบีมื่เรบียกวสู่า “เหตสุผลหลายประการ” จะขสู่มเหงเหลสู่าผสด้รรับใชด้แหสู่งความจรลิงไดด้

ขด้อ 10: “คนเหลง่านอัขึ้นสทูตุ้สตอิปฟัญญาและนขึ้ทาใจของทง่านเมนที่อทง่านกลง่าวแกง่เขาไมง่ไดตุ้”
ถศึงแมด้จะมบีความเกลบียดชรังในใจของพวกเขาและอสุบายตสู่างๆทบีมื่พวกเขาไดด้คลิดคด้นขศึนี้นมาเพมมื่อยรับยรันี้งผสด้ชสู่วยศลิษ

ยาภลิบาลคนนบีนี้ไมสู่ใหด้กระทนาการอรัศจรรยร์และการมหรัศจรรยร์ตสู่างๆทบีมื่เขากนาลรังทนาอยสสู่ทสู่ามกลางประชาชน ศรัตรสเหลสู่า
นบีนี้ของสเทเฟนกก็ “สทูตุ้สตอิปฟัญญาและนขึ้ทาใจของทง่านเมนที่อทง่านกลง่าวแกง่เขาไมง่ไดตุ้”-แตสู่ในขด้อพระคนาถรัดไปเราเรบียนรสด้วสู่า
พวกเขาตลิดสลินบนหลายคนใหด้เปป็นพยานเทก็จกลสู่าวโทษสเทเฟนและประกาศวสู่าเขาไดด้กลสู่าวคนาหมลิมื่นประมาท

เราตด้องจนาใหด้ขศึนี้นใจถศึงคนาพสดเปปิดของหนรังสมอกลิจการ ในบททบีมื่ 1 ขด้อ 1 เราอสู่านวสู่า:
“โอ ขด้าแตสู่ทสู่านเธโอฟปีลรัส ในหนรังสมอเรนที่องแรกนอัขึ้น ขด้าพเจด้าไดด้กลสู่าวแลด้วถศึงบรรดาการซศึมื่งพระเยซสไดด้ทรง

ตททั้งตด้นกระททาและสอัที่งสอน” พระคนาขด้อนบีนี้คมอกสุญแจทบีมื่ไขสสสู่หนรังสมอกลิจการ โดยเชมมื่อมโยงมรันกรับขสู่าวประเสรลิฐของลสกา
ขสู่าวประเสรลิฐของลสกามบีบรันทศึกเรมมื่องราวสลิมื่งตสู่างๆทบีมื่พระเยซสครลิสตร์เจด้าไดด้ทรงตททั้งตด้นกระททาและสอัที่งสอน โดยบอก



เปป็นนรัยวสู่างานรรับใชด้และภารกลิจของพระเยซสไมสู่ไดด้จบสลินี้นพรด้อมกรับสลิมื่งเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกบรันทศึกไวด้ในหนรังสมอขสู่าว
ประเสรลิฐสบีมื่เลสู่มนรันี้น ดรังนรันี้นหนรังสมอกลิจการจศึงเปป็นบรันทศึกเรมมื่องราวสลิมื่งเหลสู่านรันี้นทบีมื่พระเยซสทรงกระททาและสอัที่งสอนตง่อ
ไปผสู่านทางพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์โดยใชด้เหลสู่าสมาชลิกของครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่

ในการทนทสุกขร์และความตายของสเทเฟน เรามบีภาพประกอบทบีมื่เปป็นรสปธรรมของสลิมื่งทบีมื่เปาโลหมายถศึงใน
โคโลสบี 1:24 เมมมื่อเขาเขบียนเกบีมื่ยวกรับการรอับทนจนสทาเรพ็จ “การทนทตกขต์ของพระครอิสตต์ทมีที่ยอังขาดอยทูง่นอัขึ้น” ภาษากรบีก
เดลิมอสู่านวสู่า “สลิมื่งทบีมื่ยอังขาดอยทูง่ในการทนทสุกขร์ของพระครลิสตร์” นบีมื่ไมสู่ไดด้หมายความวสู่ามบีองคร์ประกอบใดทมีที่หายไปจาก
การทนทสุกขร์เหลสู่านรันี้นของพระครลิสตร์ หรมอวสู่าพระองคร์ไมสู่ไดด้ทนทสุกขร์เพบียงพอ การทนทสุกขร์เหลสู่านรันี้นของพระครลิสตร์
เพบียงพออยสู่างแนสู่นอนทบีมื่จะตอบสนองความบรลิสสุทธลิธิ์ ความชอบธรรม และพระราชบรัญญรัตลิของพระเยโฮวาหร์
พระเจด้า อยสู่างไรกก็ตาม ภาษากรบีกกก็บอกเปป็นนรัยอยสู่างเขด้มขด้นมากๆวสู่าการทนทสุกขร์เหลสู่านรันี้นของพระเยซสจะถสกสาน
ตสู่อในชบีวลิตของเหลสู่าผสด้ตลิดตามของพระองคร์ คนากรบีกทบีมื่แปลวสู่า “ขาดอยสสู่” มบีความหมายวสู่า “ทมีที่ขาดดตล สลิมื่งซศึมื่งมาใน
ภายหลรัง” ความคลิดพมนี้นฐานของเปาโลกก็คมอวสู่าการทนทสุกขร์เหลสู่านรันี้นของพระครลิสตร์ไมสู่ไดด้สลินี้นสสุดแตสู่ประการใดแมด้ใน
ตอนทบีมื่พระองคร์ทรงรด้องจากกางเขนนรันี้นวสู่า “สนาเรก็จแลด้ว!” ตอนเขบียนถศึงทลิโมธบีเปาโลประกาศวสู่า “แทด้จรลิงทสุกคนทบีมื่
ปรารถนาจะดนาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าในพระเยซสครลิสตร์จะถสกกดขบีมื่ขสู่มเหง” (2 ทธ. 3:12) การทนทสุกขร์ของ
พระครลิสตร์ดนาเนลินอยสสู่ตสู่อไปวรันนบีนี้ในทสุกคนทบีมื่อยสสู่ในพระองคร์และทบีมื่ทนทสุกขร์ความอรับอายเพราะเหก็นแกสู่พระนามของ
พระองคร์ การทนทสุกขร์ของผสด้เชมมื่อคมอการทนทสุกขร์ของพระครลิสตร์ และการทนทสุกขร์ของพระครลิสตร์กก็เปป็นของเรา

ดรังนรันี้นกระบวนการตสู่อเนมมื่องของการทนทสุกขร์ของพระครลิสตร์ ดรังทบีมื่ถสกสนาแดงใหด้ประจรักษร์ในความตายของ
สเทเฟนและในสสู่วนของผสด้เชมมื่อทรันี้งหลาย จะไมสู่สลินี้นสสุดลงจนกวสู่าจะถศึงเวลาอรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนรันี้นเมมมื่อพระเยซสทรง
เรบียกครลิสตจรักรของพระองคร์ไปพบกรับพระองคร์ในหมสสู่เมฆในฟฟ้าอากาศ ใชสู่แลด้วครรับ ฮาเลลสยาแดสู่พระนาม
ประเสรลิฐของพระองคร์! ชรัมื่วโมงนรันี้นกนาลรังมาเมมมื่อ “ทสู่านจะเหก็นความทสุกขร์ลนาบากแหสู่งจลิตวลิญญาณของทสู่าน และจะ
พอใจ” (อสย. 53:11) จนกวสู่าจะถศึงตอนนรันี้น ขอพระเจด้าทรงโปรดทบีมื่ครลิสเตบียนทรันี้งหลายจะไมสู่ละสายตาไปจากขด้อ
เทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าความทตกขต์ลทาบากนอัขึ้นเองจะไมสู่สลินี้นสสุดจนกวสู่าจะถศึงวลินาทบีนรันี้นเมมมื่อพระเยซสจะเสดก็จลงมาพรด้อมกรับเสบียง
กสสู่กด้องและพรด้อมกรับเสบียงของอรัครเทวทสต และเหลสู่าวลิสสุทธลิชนของพระเจด้าจะถสกรรับขศึนี้นไปอยสสู่กรับพระองคร์ เมมมื่อนรันี้น
เทสู่านรันี้นการทนทสุกขร์ของผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายกก็จะสลินี้นสสุดลง:

“เพราะขด้าพเจด้าเหก็นวสู่า ความทสุกขร์ลนาบากแหสู่งสมรัยปฝัจจสุบรันนบีนี้ ไมสู่สมควรทบีมื่จะเอาไปเปรบียบกรับสงสู่าราศบีซศึมื่ง
จะเผยในเราทรันี้งหลาย ดด้วยวสู่าสรรพสลิมื่งทบีมื่ทรงสรด้างแลด้ว มบีความเพบียรคอยทสู่าปรารถนาใหด้บสุตรทรันี้งหลายของ
พระเจด้าปรากฏ เพราะวสู่าสรรพสลิมื่งเหลสู่านรันี้นตด้องเขด้าอยสสู่ในอนานาจของอนลิจจรัง ไมสู่ใชสู่ตามใจชอบของตนเอง แตสู่เปป็น
ไปตามพระองคร์ผสด้ทรงบรันดาลใหด้เขด้าอยสสู่นรันี้นดด้วยมบีความหวรังใจ วสู่าสรรพสลิมื่งเหลสู่านรันี้นจะไดด้รอดจากอนานาจแหสู่งความ
เปฟปี่อยเนสู่า และจะเขด้าในเสรบีภาพซศึมื่งมบีสงสู่าราศบีแหสู่งบสุตรทรันี้งหลายของพระเจด้าดด้วย

“เรารทูตุ้อยทูง่วง่า บรรดาสรรพสอิที่งทมีที่ทรงสรตุ้างนอัขึ้น กทาลอังครที่ทาครวญและผจญความทตกขต์ลทาบากเจพ็บปวดดตุ้วยกอัน
มาจนทตกวอันนมีขึ้ และไมง่ใชง่สรรพสอิที่งทอัขึ้งปวงเทง่านอัขึ้น แตง่เราทอัขึ้งหลายเองดตุ้วย ผทูตุ้ไดตุ้รอับผลแรกของพระวอิญญาณ ตอัวเรา
เองกพ็ยอังครที่ทาครวญคอยจะเปป็นอยง่างบตตร คนอทอีชื่จะทรงไถท่กายของเราทททั้งหลายไวด้” (รม. 8:18-23)



นบีมื่ไมสู่ไดด้หมายถศึงการไถสู่วลิญญาณ แตสู่หมายถศึงการไถสู่รง่างกาย ความรอดอรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีของเราอยสสู่ในรสป
อดบีตกาล ปฝัจจสุบรันกาล และอนาคตกาล เมมมื่อพระเยซสทรงรด้องวสู่า “สนาเรก็จแลด้ว” พระองคร์กก็ไดด้ทรงชนาระราคาแหสู่ง
ความรอดอยสู่างครบถด้วนแลด้วผสู่านทางพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์ และทรันทบีทบีมื่เราเชมมื่อในพระองคร์ เรากก็ไดด้รรับ
การไถสู่จากการสาปแชสู่งของพระราชบรัญญรัตลิและจากความตายทบีมื่ถสกเรบียกรด้องโดยบาปแลด้ว แตสู่เราถทูกชง่วยใหตุ้รอด
อยง่างตง่อเนนที่อง-ทสุกชรัมื่วขณะ-เพราะวง่าพระองคตทรงพระชนมตอยซูท่ พระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์แลด้วเพมมื่อไถสู่เรา พระองคร์
ทรงพระชนมร์อยสสู่เพมมื่อทนาการวลิงวอนเผมมื่อเรา:

“ขณะเมมมื่อเรายรังขาดกนาลรัง พระครลิสตร์กก็ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพมมื่อชสู่วยคนอธรรมในเวลาทบีมื่เหมาะสม…แตสู่
พระเจด้าทรงสนาแดงความรรักของพระองคร์แกสู่เราทรันี้งหลาย คนอขณะทมีที่เรายอังเปป็นคนบาปอยทูง่นอัขึ้น พระครริสตตไดด้ทรง
สริทั้นพระชนมตเพชชื่อเรา เพราะเหตสุนรันี้นเมมมื่อเราเปป็นคนชอบธรรมแลด้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์ ยลิมื่งกวสู่านรันี้น เราจะ
พด้นจากพระพลิโรธโดยพระองคร์ เพราะวสู่าถด้าขณะทบีมื่เรายรังเปป็นศรัตรส เราไดด้กลรับคมนดบีกรับพระเจด้าโดยทบีมื่พระบสุตรของ
พระองคร์สอิขึ้นพระชนมต์ ยลิมื่งกวสู่านรันี้นอบีกเมมมื่อเรากลรับคมนดบีแลด้ว เรากพ็จะรอดโดยพระชนมต์ชมีพของพระองคต์แนสู่ มลิใชสู่
เพบียงเทสู่านรันี้น เราทรันี้งหลายยรังชมมื่นชมยลินดบีในพระเจด้าโดยทางพระเยซสครลิสตร์องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเรา เพราะโดย
พระองคร์นรันี้นเราจศึงไดด้กลรับคมนดบีกรับพระเจด้า” (รม. 5:6-11 บางสสู่วน)

ขด้อ 11: “เขาจขงลอบปลตกพยานเทพ็จวง่า “เราไดตุ้ยอินคนนมีขึ้พทูดหมอิที่นประมาทตง่อโมเสสและตง่อพระเจตุ้า”
เหลสู่าสมาชลิกชรัมื่วของธรรมศาลานรันี้น “ลอบปลตก” (ตลิดสลินบน) หลายคนใหด้ยกคนากลสู่าวหาเทบียมเทก็จวสู่าส

เทเฟนไดด้หมลิมื่นประมาทโมเสส และวสู่าเขาไดด้พสดหมลิมื่นประมาทพระเจด้าดด้วย
ใชสู่แลด้วครรับ การทนทสุกขร์ของพระครลิสตร์ดนาเนลินตสู่อไปในสเทเฟน เพราะวสู่าพยานเทก็จเหลสู่านบีนี้กนาลรังทนาบาป

แบบเดบียวกรับทบีมื่เหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกเขาไดด้กระทนา ในภาคพรันธสรัญญาเดลิม เราพบวลิธบีการเดบียวกรันนบีนี้ถสกใชด้เพมมื่อ
ปรรักปรนานาโบทเมมมื่อกษรัตรลิยร์อาหรับอยากไดด้สวนองสุสู่นของนาโบท อาหรับเสนอทบีมื่จะซนขึ้อสวนองสุสู่นนรันี้น แตสู่นาโบท
ปฏลิเสธทบีมื่จะขายเพราะวสู่าองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงหด้ามเขาไมสู่ใหด้ทนาเชสู่นนรันี้น ดรังนรันี้นนางเยเซเบลจศึงลอบปลสุกผสด้คนใหด้
กลสู่าวคนาโกหกตสู่อสสด้นาโบท กลสู่าวหาเขาวสู่าพสดหมลิมื่นประมาท และสรัมื่งใหด้เอาหลินขวด้างเขาจนตายเพมมื่อทบีมื่อาหรับจะไดด้
สวนองสุสู่นนรันี้นมาครอบครอง (อสู่านทรันี้งเรมมื่องใน 1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 21:1-16)

ศรัตรสเหลสู่านบีนี้ของความจรลิงกนาลรังใชด้อสุบายเดลิมตสู่อสสด้สเทเฟนเหมมอนกรับทบีมื่พวกเขาเคยใชด้ตสู่อสสด้พระเยซสเจด้า ใน
คราวหนศึมื่งพระเยซสทรงทด้าทายพวกศรัตรสของพระองคร์วสู่า “มบีผสด้ใดในพวกทสู่านหรมอทบีมื่ชบีนี้ใหด้เหก็นวสู่าเราไดด้ทนาบาป”
(ยอหร์น 8:46) พวกเจด้าหนด้าทบีมื่ทบีมื่ถสกสสู่งไปจรับกสุมพระองคร์ประกาศวสู่า “ไมสู่เคยมบีผสด้ใดพสดเหมมอนคนนรันี้นเลย” (ยอหร์น 
7:46) โจรบนกางเขนนรันี้นเปป็นพยานถศึงพระเยซสวสู่า “ทสู่านผสด้นบีนี้หาไดด้กระทนาผลิดประการใดไมสู่” (ลสกา 23:41)-และ
แมด้แตสู่ปฟีลาตกก็สารภาพสามครรันี้งวสู่า “เราไมท่พบความผริดใดในตอัวเขาเลย!” แตสู่ทรันี้งๆทบีมื่หลรักฐานทสุกอยสู่างเขด้าขด้าง
พระเยซสครลิสตร์เจด้า พวกปสุโรหลิตใหญสู่และสภานรันี้นกก็จด้างพวกพยานมาใหด้การเทก็จปรรักปรนาพระองคร์เพมมื่อทบีมื่จะปรรับ
โทษพระองคร์ใหด้ถศึงตาย:

“ผสด้ทบีมื่จรับพระเยซสไดด้พาพระองคร์ไปยรังคายาฟาสมหาปสุโรหลิต ทบีมื่ซศึมื่งพวกธรรมาจารยร์และพวกผสด้ใหญสู่ไดด้
ประชสุมกรันอยสสู่…พวกปสุโรหลิตใหญสู่ พวกผสด้ใหญสู่ กรับบรรดาสมาชลิกสภาไดด้หาพยานเทก็จมาเบลิกปรรักปรนาพระเยซส เพมมื่อ
จะประหารพระองคร์เสบีย แตง่หาหลอักฐานไมง่ไดตุ้ เออ ถศึงแมด้มบีพยานเทก็จหลายคนมาใหด้การกก็หาหลรักฐานไมสู่ไดด้



“ในทบีมื่สสุดกก็มบีพยานเทก็จสองคนมากลสู่าววสู่า “คนนบีนี้ไดด้วสู่า ‘เราสามารถจะทนาลายพระวลิหารของพระเจด้า 
และจะสรด้างขศึนี้นใหมสู่ในสามวรัน…’”

“ขณะนรันี้นมหาปสุโรหลิตจศึงฉบีกเสมนี้อของตน แลด้ววสู่า “เขาไดด้พสดหมลิมื่นประมาทแลด้ว เราตด้องการพยานอะไร
อบีกเลสู่า ดสเถลิด บรัดนบีนี้ ทสู่านทรันี้งหลายกก็ไดด้ยลินเขาพสดหมลิมื่นประมาทแลด้ว ทสู่านทรันี้งหลายคลิดเหก็นอยสู่างไร” คนทอัขึ้งปวงกพ็
ตอบวง่า “เขามอีความผริดถขงตาย” (มธ. 26:57-66 บางสสู่วน)

พระเยซสทรงยอมรรับไปแลด้ววสู่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจด้า วสู่าพระองคร์ไดด้เสดก็จมาจากสวรรคร์ 
วสู่า “กสู่อนอรับราฮรัมไดด้เปป็นนรันี้น เราเปป็น” คนาตรรัสเหลสู่านบีนี้บอกเปป็นนรัยถศึงความเหนมอกวสู่าของพระองคร์เมมมื่อเทบียบกรับ
ดาวลิด โมเสส และอรับราฮรัม พระองคร์ทรงประกาศวสู่า “ทนาลายพระวลิหารนบีนี้เสบีย และเราจะยกมรันขศึนี้นในสามวรัน”-
โดยตรรัสถศึงพระกายของพระองคร์ เหลสู่าศรัตรสของพระองคร์ประกาศความจรลิงเหลสู่านบีนี้วสู่าเปป็นการพสดหมลิมื่นประมาท 
และโดยคนาพยานของพวกพยานเทก็จ พวกเขากก็ทนาใหด้พระองคร์ถสกตรศึงกางเขน บรัดนบีนี้ในการศศึกษาคด้นควด้าตอนนบีนี้
ของเราเราไดด้ยลินพวกเขากลสู่าวคนากลสู่าวหาเดบียวกรันปรรักปรนาสเทเฟน และโดยวลิธบีการเดบียวกรัน

ขด้อ 12: “เขายตยงคนทอัขึ้งปวงและพวกผทูตุ้ใหญง่กอับพวกธรรมาจารยต์ แลตุ้วเขตุ้ามาจอับสเทเฟนและนทาไปยอัง
สภา”

พวกนรักศาสนาชาวยลิวเหลสู่านรันี้นเตก็มไปดด้วยความโกรธ ความเกลบียดชรัง และความอลิจฉารลิษยาตสู่อสเทเฟน
เหลมอเกลินจน “เขายตยงคนทอัขึ้งปวง” และประชาชนยลิวเหลสู่านรันี้นเกลิดความโกรธแคด้นจนทนาใหด้สเทเฟนถสกจรับและถสก
นนาตรัวไปอยสสู่ตสู่อหนด้าสภาซานเฮดรลินเพมมื่อไตสู่สวน

ขด้อ 13 และ 14: “ใหตุ้พยานเทพ็จมากลง่าววง่า “คนนมีขึ้พทูดหมอิที่นประมาทสถานบรอิสตทธอิธิ์นมีขึ้และพระราชบอัญญอัตอิ
ไมง่หยตดเลย เพราะเราไดตุ้ยอินเขาวง่า พระเยซทูชาวนาซาเรพ็ธนมีขึ้จะททาลายสถานทมีที่นมีขึ้ และจะเปลมีที่ยนธรรมเนมียมซขที่ง
โมเสสใหตุ้ไวตุ้แกง่เรา”

ไมสู่มบีสลิมื่งใดทบีมื่จะเทบียมเทก็จมากไปกวสู่าคนากลสู่าวหาชรัมื่วรด้ายทบีมื่คนเหลสู่านบีนี้นนามาปรรักปรนาสเทเฟนแลด้ว! เขาถสก
เตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ถสกครอบครองและถสกควบคสุมโดยพระวลิญญาณ และแนสู่นอนวสู่าพระวลิญญาณ
คงไมสู่นนาเขาใหด้พสดหมลิมื่นประมาทพระเจด้า-และสเทเฟนคงจะไมสู่พสดลบหลสสู่โมเสส หรมอพระวลิหารและพระราช
บรัญญรัตลิของพระเจด้าดด้วย แตสู่เหลสู่าคนชรัมื่วไดด้ยลินสลิมื่งทบีมื่พวกเขาอยากไดด้ยลิน พวกเขาตรัดออกสลิมื่งซศึมื่งพวกเขาปรารถนาทบีมื่
จะตรัดออกและเพลิมื่มเตลิมสลิมื่งใดกก็ตามทบีมื่อาจเปป็นประโยชนร์แกสู่พวกเขาในการทนาใหด้สนาเรก็จตามจสุดประสงคร์ของพวก
เขา

ผทูตุ้นทาทางศาสนาเหลสู่านรันี้นโมโหพวกอรัครทสตและตสู่อตด้านครลิสตจรักรมาตรันี้งแตสู่ตด้น แตสู่บรัดนบีนี้ “ประชาชนเหลง่า
นอัขึ้น” (พวกสามรัญชน ฝสงชนเหลสู่านรันี้น) ถสกยสุยงใหด้เกลบียดชรังสเทเฟนเพราะคนาพยานของพวกพยานเทก็จทบีมื่ไดด้
ประกาศวสู่าเขาไดด้พสดจาใหด้รด้ายตสู่อพระวลิหาร ทสู่ามกลางยลิวเหลสู่านรันี้น พระวลิหารคมอวรัตถสุทบีมื่พวกเขาใหด้ความชมมื่นชม 
ความภาคภสมลิใจ ความเคารพ และความทสุสู่มเทมหาศาล

แตสู่สเทเฟนไมสู่ไดด้พสดจาใหด้รด้ายตสู่อพระวลิหารเลย ในบททบีมื่ 7 ขด้อ 48 เขากลสู่าววสู่า “ถศึงกระนรันี้นกก็ดบี องคต์ผทูตุ้
สทูงสตดหาไดตุ้ประทอับในพระวอิหารซขที่งมนอมนตษยต์ไดตุ้ททาไวตุ้ไมง่ ตามทบีมื่ศาสดาพยากรณร์ไดด้กลสู่าวไวด้” ทบีมื่เปป็นไปไดด้มากกวสู่ากก็
คมอเขาไดด้กลสู่าวเชสู่นนบีนี้มากกวสู่าหนศึมื่งครรันี้ง แตสู่บรัดนบีนี้พวกพยานเทก็จเหลสู่านบีนี้ไดด้บลิดเบมอนความหมายของเขาใหด้เปป็น



ถด้อยคนาทบีมื่พวกเขาพสดตสู่อหนด้าสภาซานเฮดรลิน และในความคลิดของพวกยลิว การตรัดขาดการนมรัสการจากกรสุง
เยรสซาเลก็มกก็เทสู่ากรับเปป็นการทนาลายพระวลิหาร และในความคลิดของพวกเขา การนมรัสการทบีมื่ปราศจากพระวลิหารกก็
เปป็นเรมมื่องทบีมื่ไมสู่อาจคลิดไดด้เลย ถศึงกระนรันี้นในบทสนทนาของพระองคร์กรับหญลิงชาวสะมาเรบียคนนรันี้น พระเยซสทรง
อธลิบายแลด้ววสู่า “แตสู่เวลานรันี้นใกลด้เขด้ามาแลด้ว และบรัดนบีนี้กก็ถศึงแลด้ว คมอเมมมื่อผสด้ทบีมื่นมรัสการอยสู่างถสกตด้อง จะนมรัสการพระ
บลิดาดด้วยจลิตวลิญญาณและความจรลิง เพราะวสู่าพระบลิดาทรงแสวงหาคนเชสู่นนรันี้นนมรัสการพระองคร์ พระเจด้าทรงเปป็น
พระวลิญญาณ และผสด้ทบีมื่นมรัสการพระองคร์ตด้องนมรัสการดด้วยจลิตวลิญญาณและความจรลิง” (ยอหร์น 4:23,24)

นบีมื่คมอขสู่าวสารทบีมื่สเทเฟนไดด้พยายามทบีมื่จะสมมื่อถศึงพวกยลิวเหลสู่านรันี้น แตสู่พวกพยานเทก็จเรบียกมรันวสู่าเปป็น “การ
พสดหมลิมื่นประมาท” และยสุยงประชาชนใหด้ตสู่อสสด้เขา

ขด้อ 15: “พวกสมาชอิกสภาตง่างเพง่งดทูสเทเฟน เหพ็นหนตุ้าของทง่านเหมนอนหนตุ้าททูตสวรรคต์”
เปป็นธรรมดาทบีมื่ สเทเฟนคมอจสุดศสนยร์กลางของความสนใจในทบีมื่นบีนี้ สายตาทสุกคสสู่จรับจด้องมาทบีมื่เขา-ฝสงชนเหลสู่า

นรันี้น “เพสู่งดส” สเทเฟน โดยอยากรสด้วสู่าเขาจะทนา-หรมอสามารถทนา-อะไรไดด้ในการแกด้ตสู่างเพมมื่อตรัวเอง แตสู่พวกเขากก็
ตด้องประหลาดใจ แทนทบีมื่จะตมมื่นกลรัว หดหสสู่ หวาดกลรัว และตรัวสรัมื่นตสู่อหนด้าคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่กลสู่าวหาเขา สเทเฟนกลรับ
เยมอกเยก็น มรัมื่นใจ และไมสู่มบีความกลรัวและความกระวนกระวายใจแตสู่อยสู่างใด เขาถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณ 
และฝสงชนเหลสู่านรันี้น “เหพ็นหนตุ้าของทง่านเหมนอนหนตุ้าททูตสวรรคต์” สรันตลิสสุขทบีมื่อยสสู่ภายในของเขาเปป็นแบบนรันี้นจรลิงๆ!

พระเจด้าในความทรงสรัพพรัญญสของพระองคร์ทรงทราบทสุกรายละเอบียดเกบีมื่ยวกรับสลิมื่งทบีมื่จะเกลิดขศึนี้นในทบีมื่นบีนี้ และ
สเทเฟนกก็ถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์มากขนาดนรันี้น ยอมจนานนตสู่อพระประสงคร์ของพระเจด้าอยสู่างสลินี้น
สสุดใจมากขนาดนรันี้น จนผมไมสู่สงสรัยเลยวสู่าใบหนด้าของเขาสสู่องแสงดด้วยรรัศมบีแหสู่งเมมองบรมสสุขเกษมของพระเจด้า
แลด้วซศึมื่งเปป็นสถานทบีมื่ๆเขาจะไปอยสสู่ในไมสู่ชด้า ดรังนรันี้นพวกศรัตรสของเขาจศึงเหก็นในใบหนด้าของเขาสลิมื่งซศึมื่งจะถสกแสดงออก
โดยผสด้หนศึมื่งทบีมื่เปป็นวลิญญาณเทสู่านรันี้น-“เหมมอนหนด้าทสตสวรรคร์”

คนเหลสู่านบีนี้นสู่าจะตระหนรักแลด้ววสู่าสเทเฟนกนาลรังไดด้รรับหมายสนาครัญอยสู่างหนศึมื่งจากพระเจด้าแบบทบีมื่โมเสสไดด้
รรับเมมมื่อพระเจด้าทรงสนทนากรับเขาบนภสเขานรันี้น ในอพยพ 34:29,30 เราอสู่านวสู่า “อยสสู่ตสู่อมาโมเสสไดด้ลงมาจาก
ภสเขาซบีนาย ถมอแผสู่นพระโอวาทสองแผสู่นมาดด้วย เวลาทบีมื่ลงมาจากภสเขานรันี้นโมเสสกก็ไมสู่ทราบวสู่า ผลิวหนด้าของตน
ทอแสงเนมมื่องดด้วยพระเจด้าทรงสนทนากรับทสู่าน เมมมื่ออาโรนและคนอลิสราเอลทรันี้งปวงมองดสโมเสส ดสเถลิด ผอิวหนตุ้าของ
ทง่านทอแสง และเขากพ็กลอัวไมง่กลตุ้าเขตุ้ามาใกลตุ้ทง่าน” ดรังนรันี้นโมเสสจศึงเอาผด้ามาคลสุมหนด้าของตนขณะทบีมื่เขากลสู่าว
ขสู่าวสารทบีมื่พระเจด้าประทานใหด้แกสู่เขาแกสู่ชนชาตลิอลิสราเอล

พระเจด้าองคร์เดบียวกรับทบีมื่สนทนากรับโมเสสในลรักษณะทบีมื่นสู่าอรัศจรรยร์ทบีมื่สสุดบรัดนบีนี้กนาลรังเขด้ามาแทรกแซงเพมมื่อส
เทเฟน และผสด้ปกครองทางศาสนาเหลสู่านบีนี้ในทบีมื่ประชสุมของพวกยลิวกก็นสู่าจะเหก็นและรสด้สศึกแลด้ววสู่าพระเจด้ากนาลรังเรบียก
รด้องสลิมื่งใดจากพวกเขาผสู่านทางชายผสด้นบีนี้ทบีมื่ถสกเตลิมเตก็มดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พระคสุณ และสตลิปฝัญญามากขนาด
นรันี้น แตสู่ความคลิดของพวกเขากก็ถสกปปิด ถสกบรังโดย “พระของโลกนบีนี้” (2 คร. 4:3,4) และไมสู่มบีหลรักฐานใดเลย-ถศึงแมด้
มรันถสกประทานใหด้ผสู่านทางพระหรัตถร์ของพระเจด้ากก็ตาม-ซศึมื่งความไมสู่เชมมื่อแบบจงใจจะหลบเลบีมื่ยงไมสู่ไดด้!

เมมมื่อเศรษฐบีผสด้นรันี้นอด้อนวอนอรับราฮรัมใหด้สสู่งขอทานลาซารรัสไปเตมอนพบีมื่นด้องของเขา เพมมื่อทบีมื่พวกเขาจะไมสู่มายรัง
“สถานทบีมื่แหสู่งความทรมาน” นรันี้น อรับราฮรัมกก็ตอบกลรับวสู่า “ถด้าเขาไมสู่ฟฝังโมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์ แมตุ้คน



หนขที่งจะเปป็นขขขึ้นมาจากความตาย เขากก็จะยรังไมสู่เชมมื่อ’” (ลสกา 16:19-31) พระเยซซูทรงเปป็นขขขึ้นจากพวกคนตาย
แลตุ้ว พระองคร์ทรงปรากฏบนแผสู่นดลินโลกเปป็นเวลาสมีที่สอิบวอันหลรังจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์และมบีอยสสู่
คราวหนศึมื่งพระองคร์ทรงถสกพบเหก็นโดย “พมีที่นตุ้องกวง่าหตุ้ารตุ้อยคนในคราวเดมียว” (1 คร. 15:6) 

แตสู่ทรันี้งๆทบีมื่ไดด้เหก็นการอรัศจรรยร์ตสู่างๆของพระองคร์และหลรักฐานอมมื่นๆจากพระเจด้าเกบีมื่ยวกรับความเปป็น
พระเจด้าของพระองคร์แลด้วในระหวสู่างการรรับใชด้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ และทรันี้งๆทบีมื่พวกเขาทราบแลด้วเกบีมื่ยวกรับการ
ฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์ พวกยลิวกก็ยรังปฏลิเสธพระเยซส และบรัดนบีนี้ขณะทบีมื่สเทเฟนยมนอยสสู่ตสู่อหนด้าพวกเขา 
ใบหนด้าของเขาสสู่องแสงเหมมอนทสตสวรรคร์องคร์หนศึมื่ง พวกเขากก็เพลิกเฉยการสนาแดงสงสู่าราศบีอรันเหนมอธรรมชาตลินรันี้น 
ความมมดบอดฝฝ่ายวลิญญาณทนาอรันตรายถศึงตายมากกวสู่าความมมดบอดฝฝ่ายรสู่างกาย คนเหลสู่านบีนี้เกก็บงนาความเกลบียด
ชรังและการฆาตกรรมไวด้ในใจของตน ในขณะเดบียวกรับทบีมื่ตรันี้งตนเปป็นผสด้อารรักขาพระวจนะของพระเจด้า

บทททที่ 7
7:1 มหาปสุโรหลิตจศึงถามวสู่า “เรมมื่องนบีนี้จรลิงหรมอ”
7:2 ฝฝ่ายสเทเฟนจศึงตอบวสู่า “ทสู่านทรันี้งหลาย พบีมื่นด้องและบรรดาทสู่านผสด้อาวสุโส ขอฟฝังเถลิด พระเจด้าแหสู่งสงสู่าราศบีไดด้
ปรากฏแกสู่อรับราฮรัมบลิดาของเรา เมมมื่อทสู่านยรังอยสสู่ในประเทศเมโสโปเตเมบียกสู่อนทบีมื่ไปอาศรัยอยสสู่ในเมมองฮาราน
7:3 และไดด้ตรรัสกรับทสู่านวสู่า ‘เจด้าจงออกไปจากประเทศของเจด้า จากญาตลิพบีมื่นด้องของเจด้า ไปยรังแผสู่นดลินทบีมื่เราจะชบีนี้ใหด้
เจด้าเหก็น’
7:4 อรับราฮรัมจศึงออกจากแผสู่นดลินของชาวเคลเดบียไปอาศรัยอยสสู่ทบีมื่เมมองฮาราน หลรังจากทบีมื่บลิดาของทสู่านสลินี้นชบีพแลด้ว 
พระองคร์ทรงใหด้ทสู่านออกจากทบีมื่นรัมื่น มาอยสสู่ในแผสู่นดลินนบีนี้ทบีมื่ทสู่านทรันี้งหลายอาศรัยอยสสู่ทสุกวรันนบีนี้
7:5 แตสู่พระองคร์ไมสู่ทรงโปรดใหด้อรับราฮรัมมบีมรดกในแผสู่นดลินนบีนี้แมด้เทสู่าฝฝ่าเทด้ากก็ไมสู่ไดด้ และขณะเมมมื่อทสู่านยรังไมสู่มบีบสุตร 
พระองคร์ทรงสรัญญาไวด้วสู่าจะใหด้แผสู่นดลินนบีนี้เปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ของทสู่าน และเชมนี้อสายของทสู่านทบีมื่มาภายหลรังทสู่าน



7:6 พระเจด้าตรรัสดรังนบีนี้วสู่า เชมนี้อสายของทสู่านจะไปอาศรัยอยสสู่ในตสู่างประเทศ และชาวประเทศนรันี้นจะเอาเขาเปป็นทาส 
และจะขสู่มเหงเขาเปป็นเวลาสบีมื่รด้อยปปี
7:7 พระเจด้าตรรัสวสู่า ‘และเราจะพลิพากษาประเทศทบีมื่เขาจะเปป็นทาสนรันี้น ภายหลรังเขาจะออกมาและปรนนลิบรัตลิเรา 
ณ สถานทบีมื่นบีนี้’
7:8 พระองคร์ไดด้ทรงตรันี้งพรันธสรัญญาพลิธบีเขด้าสสุหนรัตไวด้กรับอรับราฮรัม เหตสุฉะนรันี้นเมมมื่ออรับราฮรัมใหด้กนาเนลิดบสุตรชมมื่ออลิสอรัค 
จศึงใหด้เขด้าสสุหนรัตในวรันทบีมื่แปด อลิสอรัคใหด้กนาเนลิดบสุตรชมมื่อยาโคบ และยาโคบใหด้กนาเนลิดบสุตรสลิบสองคน ซศึมื่งเปป็น
บรรพบสุรสุษของเรา
7:9 ฝฝ่ายบรรพบสุรสุษเหลสู่านรันี้นคลิดอลิจฉาโยเซฟจศึงขายเขาไปยรังประเทศอบียลิปตร์ แตสู่พระเจด้าทรงสถลิตกรับโยเซฟ
7:10 ทรงโปรดชสู่วยโยเซฟใหด้พด้นจากความทสุกขร์ลนาบากทรันี้งสลินี้น และทรงใหด้ทสู่านเปป็นทบีมื่โปรดปรานและมบีสตลิปฝัญญา
ในสายพระเนตรของฟาโรหร์ กษรัตรลิยร์ของประเทศอบียลิปตร์ ทสู่านจศึงตรันี้งโยเซฟใหด้เปป็นผสด้ปกครองประเทศอบียลิปตร์กรับทรันี้ง
พระราชสนานรักของทสู่าน
7:11 แลด้วบรังเกลิดการกรันดารอาหารทรัมื่วแผสู่นดลินอบียลิปตร์และแผสู่นดลินคานาอรัน และมบีความลนาบากมาก บรรพบสุรสุษ
ของเราจศึงไมสู่มบีอาหาร
7:12 ฝฝ่ายยาโคบเมมมื่อไดด้ยลินวสู่ามบีขด้าวอยสสู่ในประเทศอบียลิปตร์ จศึงใชด้บรรพบสุรสุษของเราไปเปป็นครรันี้งแรก
7:13 พอคราวทบีมื่สองโยเซฟกก็สนาแดงตรัวใหด้พบีมื่นด้องรสด้จรัก และใหด้ฟาโรหร์รสด้จรักวงศร์ญาตลิของตนดด้วย
7:14 ฝฝ่ายโยเซฟจศึงไดด้เชลิญยาโคบบลิดากรับบรรดาญาตลิของตนเจก็ดสลิบหด้าคนใหด้มาหา
7:15 ยาโคบไดด้ลงไปยรังประเทศอบียลิปตร์ แลด้วทสู่านกรับพวกบรรพบสุรสุษของเราไดด้สลินี้นชบีพ
7:16 เขาจศึงไดด้นนาศพไปฝฝังไวด้ในเมมองเชเคมในอสุโมงคร์ทบีมื่อรับราฮรัมเอาเงลินจนานวนหนศึมื่งซมนี้อจากบสุตรชายของฮาโมรร์บลิ
ดาของเชเคม
7:17 เมมมื่อใกลด้เวลาตามพระสรัญญาซศึมื่งพระเจด้าไดด้ปฏลิญาณไวด้กรับอรับราฮรัม ชนชาตลิอลิสราเอลไดด้ทวบีมากขศึนี้นใน
ประเทศอบียลิปตร์
7:18 จนกระทรัมื่งกษรัตรลิยร์องคร์หนศึมื่งซศึมื่งไมสู่รสด้จรักโยเซฟไดด้ขศึนี้นเสวยราชยร์
7:19 กษรัตรลิยร์องคร์นรันี้นไดด้ทรงออกอสุบายทนากรับญาตลิของเรา ขสู่มเหงบรรพบสุรสุษของเรา บรังครับใหด้ทลินี้งลสกอสู่อนของเขา
เสบียไมสู่ใหด้มบีชบีวลิตรอดอยสสู่ไดด้
7:20 คราวนรันี้นโมเสสเกลิดมามบีรสปรสู่างงดงาม เขาจศึงไดด้เลบีนี้ยงไวด้ในบด้านบลิดาจนครบสามเดมอน
7:21 และเมมมื่อลสกอสู่อนนรันี้นถสกทลินี้งไวด้นอกบด้านแลด้ว ราชธลิดาของฟาโรหร์จศึงรรับมาเลบีนี้ยงไวด้ตสู่างบสุตรชายของตน
7:22 ฝฝ่ายโมเสสจศึงไดด้เรบียนรสด้ในวลิชาการทสุกอยสู่างของชาวอบียลิปตร์ มบีความเฉบียบแหลมมากในการพสดและกลิจการ
ตสู่างๆ
7:23 แตสู่ครรันี้นโมเสสมบีอายสุไดด้สบีมื่สลิบปปีเตก็มแลด้ว กก็นศึกอยากจะไปเยบีมื่ยมญาตลิพบีมื่นด้องของตน คมอชนชาตลิอลิสราเอล
7:24 เมมมื่อทสู่านไดด้เหก็นคนหนศึมื่งถสกขสู่มเหงจศึงเขด้าไปชสู่วย โดยฆสู่าชาวอบียลิปตร์ซศึมื่งเปป็นผสด้กดขบีมื่นรันี้นเปป็นการแกด้แคด้น
7:25 ดด้วยคาดวสู่าญาตลิพบีมื่นด้องคงเขด้าใจวสู่า พระเจด้าจะทรงชสู่วยเขาใหด้รอดดด้วยมมอของตน แตสู่เขาหาเขด้าใจดรังนรันี้นไมสู่



7:26 วรันรสุสู่งขศึนี้นโมเสสไดด้เขด้ามาพบเขาขณะวลิวาทกรัน กก็อยากจะใหด้เขากลรับดบีกรันอบีก จศึงกลสู่าววสู่า ‘เพมมื่อนเออ๋ย ทสู่าน
เปป็นพบีมื่นด้องกรัน ไฉนจศึงทนารด้ายกรันเลสู่า’
7:27 ฝฝ่ายคนทบีมื่ขสู่มเหงเพมมื่อนนรันี้นจศึงผลรักโมเสสออกไปและกลสู่าววสู่า ‘ใครแตสู่งตรันี้งเจด้าใหด้เปป็นผสด้ครอบครองและผสด้
พลิพากษาพวกเรา
7:28 เจด้าจะฆสู่าเราเสบียเหมมอนฆสู่าชาวอบียลิปตร์เมมมื่อวานนบีนี้หรมอ’
7:29 เมมมื่อโมเสสไดด้ยลินคนานรันี้นจศึงหนบีไปอาศรัยอยสสู่ทบีมื่แผสู่นดลินมบีเดบียน และใหด้กนาเนลิดบสุตรชายสองคนทบีมื่นรัมื่น
7:30 ครรันี้นลสู่วงไปไดด้สบีมื่สลิบปปีแลด้ว ทสตสวรรคร์องคร์หนศึมื่งขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้ามาปรากฏแกสู่โมเสสในเปลวไฟทบีมื่พสุสู่มไมด้ 
ในถลิมื่นทสุรกรันดารแหสู่งภสเขาซบีนาย
7:31 เมมมื่อโมเสสเหก็นกก็ประหลาดใจดด้วยเรมมื่องนลิมลิตนรันี้น ครรันี้นเขด้าไปดสใกลด้ๆกก็มบีพระสสุรเสบียงขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้า
ตรรัสกรับเขา
7:32 วสู่า ‘เราเปป็นพระเจด้าของบรรพบสุรสุษของเจด้า เปป็นพระเจด้าของอรับราฮรัม เปป็นพระเจด้าของอลิสอรัค และเปป็น
พระเจด้าของยาโคบ’ โมเสสจศึงกลรัวจนตรัวสรัมื่นไมสู่อาจมองดส
7:33 ฝฝ่ายองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าจศึงตรรัสกรับโมเสสวสู่า ‘จงถอดรองเทด้าของเจด้าออกเสบีย เพราะวสู่าทบีมื่ซศึมื่งเจด้ายมนอยสสู่นบีนี้เปป็นทบีมื่
บรลิสสุทธลิธิ์
7:34 ดสเถลิด เราไดด้เหก็นความทสุกขร์ของชนชาตลิของเราทบีมื่อยสสู่ในประเทศอบียลิปตร์แลด้ว และเราไดด้ยลินเสบียงครมื่นาครวญ
ของเขา และเราลงมาเพมมื่อจะชสู่วยเขาใหด้รอด จงมาเถลิด เราจะใชด้เจด้าไปยรังประเทศอบียลิปตร์’
7:35 โมเสสผสด้นบีนี้ซศึมื่งถสกเขาปฏลิเสธโดยกลสู่าววสู่า ‘ใครแตสู่งตรันี้งเจด้าใหด้เปป็นผสด้ครอบครองและผสด้พลิพากษาพวกเรา’ โดย
มมอของทสตสวรรคร์ซศึมื่งไดด้ปรากฏแกสู่ทสู่านทบีมื่พสุสู่มไมด้ พระเจด้าทรงใชด้โมเสสคนนบีนี้แหละใหด้เปป็นทรันี้งผสด้ครอบครองและผสด้ชสู่วย
ใหด้พด้น
7:36 คนนบีนี้แหละ เปป็นผสด้นนาเขาทรันี้งหลายออกมา โดยทบีมื่ไดด้ทนาการมหรัศจรรยร์และหมายสนาครัญตสู่างๆในแผสู่นดลินอบียลิปตร์
ทบีมื่ทะเลแดงและในถลิมื่นทสุรกรันดารสบีมื่สลิบปปี
7:37 โมเสสคนนบีนี้แหละไดด้กลสู่าวแกสู่ชนชาตลิอลิสราเอลวสู่า ‘องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าผสด้เปป็นพระเจด้าของทสู่านทรันี้งหลายจะ
ทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณร์ผสด้หนศึมื่ง เหมมอนอยสู่างเราใหด้แกสู่ทสู่านจากจนาพวกพบีมื่นด้องของทสู่าน ทสู่านทรันี้งหลาย
จงเชมมื่อฟฝังผสด้นรันี้น’
7:38 โมเสสนบีนี้แหละไดด้อยสสู่กรับพลไพรสู่ในถลิมื่นทสุรกรันดารกรับทสตสวรรคร์ซศึมื่งไดด้ตรรัสแกสู่ทสู่านทบีมื่ภสเขาซบีนาย และอยสสู่กรับ
บรรพบสุรสุษของเรา ทบีมื่ไดด้รรับพระดนารรัสอรันทรงชบีวลิตมาใหด้เราทรันี้งหลาย
7:39 บรรพบสุรสุษของเราไมสู่ยอมเชมมื่อฟฝังโมเสสผสด้นบีนี้ แตสู่ไดด้ผลรักไสทสู่านใหด้ไปจากเขา ดด้วยมบีใจปรารถนาจะกลรับไปยรัง
แผสู่นดลินอบียลิปตร์
7:40 จศึงกลสู่าวแกสู่อาโรนวสู่า ‘ขอสรด้างพระใหด้แกสู่พวกขด้าพเจด้า ซศึมื่งจะนนาพวกขด้าพเจด้าไป ดด้วยวสู่าโมเสสคนนบีนี้ทบีมื่ไดด้นนา
ขด้าพเจด้าออกมาจากประเทศอบียลิปตร์เปป็นอะไรไปเสบียแลด้ว ขด้าพเจด้าไมสู่ทราบ’
7:41 ในคราวนรันี้นเขาทรันี้งหลายไดด้ทนารสปโคหนสุสู่ม และไดด้นนาเครมมื่องสรัตวบสชามาถวายแกสู่รสปนรันี้น และมบีใจยลินดบีในสลิมื่งซศึมื่ง
มมอของตนเองไดด้ทนาขศึนี้น



7:42 แตสู่พระเจด้าทรงหรันพระพรักตรร์ไปเสบียและปลสู่อยใหด้เขานมรัสการหมสสู่ดาวในทด้องฟฟ้า ตามทบีมื่มบีเขบียนไวด้ในพระ
ครัมภบีรร์แหสู่งศาสดาพยากรณร์วสู่า ‘โอ วงศร์วานอลิสราเอลเออ๋ย เจด้าไดด้ฆสู่าสรัตวร์บสชาเราและถวายเครมมื่องบสชาใหด้แกสู่เราใน
ถลิมื่นทสุรกรันดารถศึงสบีมื่สลิบปปีหรมอ
7:43 แลด้วเจด้าทรันี้งหลายไดด้หามพลรับพลาของพระโมเลค และไดด้เอาดาวพระเรฟาน รสปพระทบีมื่เจด้าไดด้กระทนาขศึนี้นเพมมื่อ
กราบนมรัสการรสปนรันี้นตสู่างหาก เราจศึงจะกวาดเจด้าทรันี้งหลายใหด้ไปอยสสู่พด้นเมมองบาบลิโลนอบีก’
7:44 บรรพบสุรสุษของเราเมมมื่ออยสสู่ในถลิมื่นทสุรกรันดารกก็มบีพลรับพลาแหสู่งสรักขบีพยาน ตามทบีมื่พระองคร์ทรงสรัมื่งไวด้เมมมื่อตรรัสกรับ
โมเสสวสู่าใหด้ทนาพลรับพลาตามแบบทบีมื่ไดด้เหก็น
7:45 ฝฝ่ายบรรพบสุรสุษของเราทบีมื่มาภายหลรัง เมมมื่อไดด้รรับพลรับพลานรันี้นจศึงขนตามเยซสไป เมมมื่อไดด้เขด้ายศึดแผสู่นดลินของ
บรรดาประชาชาตลิ ซศึมื่งพระเจด้าไดด้ทรงขรับไลสู่ไปใหด้พด้นหนด้าบรรพบสุรสุษของเรา พลรับพลานรันี้นกก็มบีสมบมาจนถศึงสมรัยดา
วลิด
7:46 ดาวลิดนรันี้นมบีความชอบจนาเพาะพระพรักตรร์พระเจด้า และมบีใจปรารถนาทบีมื่จะหาพระนลิเวศสนาหรรับพระเจด้าของ
ยาโคบ
7:47 แตสู่ซาโลมอนเปป็นผสด้ไดด้สรด้างพระนลิเวศสนาหรรับพระองคร์
7:48 ถศึงกระนรันี้นกก็ดบี องคร์ผสด้สสงสสุดหาไดด้ประทรับในพระวลิหารซศึมื่งมมอมนสุษยร์ไดด้ทนาไวด้ไมสู่ ตามทบีมื่ศาสดาพยากรณร์ไดด้กลสู่าว
ไวด้วสู่า
7:49 ‘องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าตรรัสวสู่า สวรรคร์เปป็นบรัลลรังกร์ของเรา และแผสู่นดลินโลกเปป็นแทสู่นรองเทด้าของเรา เจด้าจะ
สรด้างนลิเวศอะไรสนาหรรับเรา หรมอทบีมื่พนานรักของเราอยสสู่ทบีมื่ไหน
7:50 สลิมื่งเหลสู่านบีนี้มมอของเราไดด้กระทนาทรันี้งสลินี้น มลิใชสู่หรมอ’
7:51 ทสู่านคนชาตลิหรัวแขก็ง ใจดมนี้อ หสตศึง ทสู่านทรันี้งหลายขรัดขวางพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์อยสสู่เสมอ บรรพบสุรสุษของทสู่าน
ทนาอยสู่างไร ทสู่านกก็ทนาอยสู่างนรันี้นดด้วย
7:52 มบีใครบด้างในพวกศาสดาพยากรณร์ซศึมื่งบรรพบสุรสุษของทสู่านมลิไดด้ขสู่มเหง และเขาไดด้ฆสู่าบรรดาคนทบีมื่พยากรณร์ถศึง
การเสดก็จมาขององคร์ผสด้ชอบธรรม ซศึมื่งทสู่านทรันี้งหลายเปป็นผสด้ทรยศและผสด้ฆาตกรรมพระองคร์นรันี้นเสบีย
7:53 คมอทสู่านทรันี้งหลายผสด้ทบีมื่ไดด้รรับพระราชบรัญญรัตลิจากเหลสู่าทสตสวรรคร์ แตสู่หาไดด้รรักษาพระราชบรัญญรัตลินรันี้นไมสู่”
7:54 เมมมื่อเขาทรันี้งหลายไดด้ยลินดรังนรันี้น กก็รสด้สศึกบาดใจ และขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟฝันเขด้าใสสู่สเทเฟน
7:55 ฝฝ่ายสเทเฟนประกอบดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ไดด้เขมด้นดสสวรรคร์เหก็นสงสู่าราศบีของพระเจด้า และพระเยซส
ทรงยมนอยสสู่เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้า
7:56 แลด้วทสู่านไดด้กลสู่าววสู่า “ดสเถลิด ขด้าพเจด้าเหก็นทด้องฟฟ้าแหวกเปป็นชสู่อง และบสุตรมนสุษยร์ยมนอยสสู่เบมนี้องขวาพระหรัตถร์
ของพระเจด้า”
7:57 แตสู่เขาทรันี้งปวงรด้องเสบียงดรังและอสุดหสวลิมื่งกรสกรันเขด้าไปยรังสเทเฟน
7:58 แลด้วขรับไลสู่ทสู่านออกจากกรสุงและเอาหลินขวด้าง ฝฝ่ายคนทบีมื่เปป็นพยานปรรักปรนาสเทเฟนไดด้ฝากเสมนี้อผด้าของตน
วางไวด้ทบีมื่เทด้าของชายหนสุสู่มคนหนศึมื่งชมมื่อเซาโล



7:59 เขาจศึงเอาหลินขวด้างสเทเฟนเมมมื่อกนาลรังอด้อนวอนพระเจด้าอยสสู่วสู่า “ขด้าแตสู่พระเยซสเจด้า ขอทรงโปรดรรับจลิต
วลิญญาณของขด้าพระองคร์ดด้วย”
7:60 สเทเฟนกก็คสุกเขสู่าลงรด้องเสบียงดรังวสู่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอโปรดอยสู่าทรงถมอโทษเขาเพราะบาปนบีนี้” เมมมื่อกลสู่าว
เชสู่นนบีนี้แลด้วกก็ลสู่วงหลรับไป 

ยลิมื่งผมคด้นดสพระครัมภบีรร์มากเทสู่าไรในการศศึกษาคด้นควด้าพระวจนะของพระเจด้าของผม ผมกก็ยลิมื่งซาบซศึนี้งใน
พระคสุณพระเจด้าสนาหรรับพระวจนะของพระเจด้า-ตรันี้งแตสู่ปฐมกาลจนถศึงวลิวรณร์ แตสู่มบีบางสสู่วนของพระวจนะทบีมื่ผมรสด้สศึก
ซาบซศึนี้งพระคสุณสสุดขบีด คนาพยานอรันโดดเดสู่นของสเทเฟนทบีมื่ถสกใหด้ไวด้ในบทนบีนี้คมอหนศึมื่งในขด้อพระคนาเหลสู่านรันี้น

พระเจด้าไมสู่ไดด้ทรงใชด้หนศึมื่งในสลิบสองคนนรันี้นในทบีมื่นบีนี้เพมมื่อแผด้วถางทางใหมสู่เพมมื่อความจรลิงจะแพรสู่กระจายไป
กวด้างไกลมากขศึนี้น สเทเฟนไมสู่ใชสู่ศลิษยาภลิบาล ผสด้อาวสุโส หรมออรัครทสต เขาเปป็นเพบียงยลิวคนหนศึมื่งทบีมื่เกลิดในวรัฒนธรรม
กรบีกผสด้ซศึมื่งถสกเลมอกตรันี้งใหด้ดสแลเรมมื่องรองตสู่างๆของครลิสตจรักร การทบีมื่เขาใหด้คนาพยานนบีนี้ชสู่างโดดเดสู่นจรลิงๆ-และทบีมื่โดดเดสู่น
มากยลิมื่งกวสู่ากก็คมอขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่ามรันเกลิดขศึนี้นหลรังจากบรันทศึกเกบีมื่ยวกรับการกลรับใจเชมมื่อของ “พวกปสุโรหลิตเปป็นอรันมาก”
(บททบีมื่ 6 ขด้อ 7)

พระเจด้าไดด้ประทานเกบียรตลิยศแกสู่สเทเฟนในการเปป็นสมาชลิกคนแรกของพระกายของพระครลิสตร์ทบีมื่
ประทรับตราคนาพยานของตนดด้วยโลหลิตแหสู่งชบีวลิตของเขา เขาถสกกลสู่าวหาวสู่าประกาศวสู่าพระเยซสจะทรงทนาลายพระ
วลิหารและเปลบีมื่ยนแปลงธรรมเนบียมตสู่างๆทบีมื่ถสกมอบใหด้แกสู่พวกเขาโดยโมเสสในพระราชบรัญญรัตลิ

คคาแกช้ตล่างของสเทเฟน
ขด้อ 1: “มหาปตโรหอิตจขงถามวง่า “เรนที่องนมีขึ้จรอิงหรนอ””
เมมมื่อพสดกรับสเทเฟน มหาปสุโรหลิตเรบียกตรัวเขาใหด้ตอบขด้อกลสู่าวหาเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกนนามาปรรักปรนาเขา ขณะทบีมื่

เราศศึกษาคนาพยานของสเทเฟนทบีละขรันี้น เรากก็จะเหก็นวสู่าเขาปกปฟ้องความจรลิงทบีมื่เขาไดด้เทศนาอยสู่างไรและเขาไดด้ชบีนี้
ใหด้เหก็นการบลิดเบมอนความหมายของถด้อยคนาทบีมื่เขาไดด้กลสู่าวอยสู่างไร สเทเฟนเปป็น “ผสด้ประกอบดด้วยความเชมมื่อและ
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์” และเขาไมสู่ใชสู่ศรัตรสของพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้า พระคสุณเปป็นสลิมื่งทบีมื่สสงสสู่งกวสู่าอยสู่างเทบียบ
ไมสู่ไดด้ แตสู่พระคสุณกก็สนรับสนสุนแทนทบีมื่จะทนาลายพระราชบรัญญรัตลิ

พระวจนะของพระเจด้าทบีมื่เปป็นคนาพยากรณร์ไดตุ้เปปิดเผยเรมมื่องการทนาลายสลิมื่งปลสกสรด้างอรันยลิมื่งใหญสู่และงดงาม
ของพระวลิหาร ในมาระโก 13:1,2 ขณะทบีมื่พระเยซสกรับเหลสู่าสาวกของพระองคร์กนาลรังออกไปจากพระวลิหาร หนศึมื่งใน
สาวกเหลสู่านรันี้นเรบียกองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าใหด้ดสวสู่า “ศลิลาและตศึกเหลสู่านบีนี้ใหญสู่จรลิง” พระเยซสทรงตอบวสู่า “ทสู่านเหก็นตศึก
ใหญสู่เหลสู่านบีนี้หรมอ ศอิลาทมีที่ซตุ้อนทอับกอันอยทูง่ทมีที่นมีที่ซขที่งจะไมง่ถทูกททาลายลงกพ็หามอิไดตุ้” พระเยซสประทานคนาพยากรณร์เกบีมื่ยวกรับ
การทนาลายพระวลิหารทบีมื่ใกลด้เขด้ามา-แตสู่นรัมื่นทนาใหด้พระองคร์เปป็นผสด้ทบีมื่จะทนาลายพระวลิหารหรมอ? เหตสุผลเพมียงเลพ็กนตุ้อย
จะแสดงใหด้เหก็นวสู่ามรันชสู่างไรตุ้เหตตผลจรอิงๆทบีมื่จะกลสู่าวหาพระเยซสวสู่าคลิดจะทนาลายสถานทบีมื่ทบีมื่มบีความศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์มาก
ทบีมื่สสุดในความคลิดของคนฮบีบรส พระองคร์แคสู่พยากรณร์สลิมื่งซศึมื่งเกลิดขศึนี้นจรลิงๆในเวลาตสู่อมาเทสู่านรันี้น-และคนเปป็นอรันมากทบีมื่
อยสสู่ในตอนทบีมื่พระองคร์ตรรัสคนาพยากรณร์นบีนี้กก็มบีชบีวลิตอยสสู่จนไดด้เหก็นการสนาเรก็จจรลิงของมรัน-และคนเปป็นอรันมากเสมียชมีวอิต
ในการทนาลายกรสุงเยรสซาเลก็ม!



พระองคร์ผสด้เดบียวกรับทบีมื่พยากรณร์เรมมื่องการทนาลายพระวลิหารกก็ทรงพยากรณร์เชสู่นกรันวสู่าภายใตด้กษรัตรลิยร์ผสด้จะ
ประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิด พระราชบอัญญอัตอิจะออกมาจากศอิโยน “และพระวจนะของพระเยโฮวาหต์จะออก
มาจากเยรทูซาเลพ็ม” (อสย. 2:3) นอกจากนบีนี้ ในตอนตด้นของการรรับใชด้ของพระองคร์ พระเยซสทรงประกาศแกสู่
สาธารณชนวสู่า “อยง่าคอิดวง่าเรามาเพนที่อจะททาลายพระราชบอัญญอัตอิหรนอคทาของศาสดาพยากรณต์เสมีย เรามริไดด้มาเพชชื่อ
จะทกาลาย แตท่มาเพชชื่อจะใหด้สกาเรก็จ” (มธ. 5:17)

แตสู่นรักศาสนาเหลสู่านบีนี้ทบีมื่ตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณและแกลด้งโงสู่กก็ปฏลิเสธทบีมื่จะเหก็นหรมอไดด้ยลินความจรลิง พวกเขา
ตรันี้งใจแนสู่วแนสู่แลด้ว ถศึงแมด้วสู่าสเทเฟนไมสู่ไดด้กลสู่าวสลิมื่งใดเลยทบีมื่ไมสู่ไดด้ถสกกลสู่าวในเชลิงพยากรณร์แลด้วกสู่อนหนด้าเขา พวกเขา
กก็ตอัขึ้งใจแนง่วแนง่ทมีที่จะททาลายเขา

ขด้อ 2: “ฝฝ่ายสเทเฟนจขงตอบวง่า “ทง่านทอัขึ้งหลาย พมีที่นตุ้องและบรรดาทง่านผทูตุ้อาวตโส ขอฟฟังเถอิด พระเจตุ้าแหง่ง
สงง่าราศมีไดตุ้ปรากฏแกง่ออับราฮอัมบอิดาของเรา เมนที่อทง่านยอังอยทูง่ในประเทศเมโสโปเตเมมียกง่อนทมีที่ไปอาศอัยอยทูง่ในเมนองฮา
ราน”

ประการแรก สเทเฟนชบีนี้ใหด้เหลสู่าผสด้ฟฝังของเขาเหก็นพระเจด้าผสด้ทรงอยสสู่ในเรลิมื่มแรกนรันี้น-“พระเจตุ้าแหง่งสงง่าราศมี”
ผสด้แตสู่งเพลงสดสุดบีประกาศวสู่า “ขด้าแตสู่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้า พระองคร์ทรงเปป็นทบีมื่อาศรัยของขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายตลอด
ทสุกชรัมื่วอายสุ กสู่อนทบีมื่ภสเขาทรันี้งหลายเกลิดขศึนี้นมา กสู่อนทบีมื่พระองคร์ทรงใหด้กนาเนลิดแผสู่นดลินโลกและพลิภพ พระองคต์ทรงเปป็น
พระเจตุ้าตททั้งแตท่นริรทนดรตกาลถขงนริรทนดรตกาล” (เพลงสดสุดบี 90:1,2)

ชายเหลสู่านบีนี้แหสู่งสภาซานเฮดรลินรสด้จรักพระครัมภบีรร์ภาคพรันธสรัญญาเดลิม และสเทเฟนชบีนี้ใหด้พวกเขาคลิดถศึงพระ
เยโฮวาหร์องคร์นลิรรันดรร์นรันี้น พระองคร์ผสด้ตรรัสกรับเหลสู่าบรรพบสุรสุษของชนชาตลิอลิสราเอล และแมด้พวกเขาไมสู่เชมมื่อพระองคร์
กก็ทรงเลบีนี้ยงดสพวกเขาในความเมตตาและในพระคสุณ บลิดาและญาตลิพบีมื่นด้องคนอมมื่นๆของอรับราฮรัมเปป็นคนนรับถมอรสป
เคารพ-“เขาปรนนลิบรัตลิพระอมมื่น” (ยชว. 24:1-3) แตสู่พระเจด้าในพระคสุณ ความเมตตา และความรรักมรัมื่นคงของ
พระองคร์กก็ทรงเรบียกอรับราฮรัมออกมาทรันี้งๆทบีมื่ญาตลิพบีมื่นด้องของเขาเปป็นคนนรับถมอรสปเคารพ

“พระเจด้าแหสู่งสงสู่าราศบี” ไมสู่เพบียงปรากฏแกสู่อรับราฮรัมเทสู่านรันี้น-พระองคร์ทรงปรากฏแกสู่เขา “เมนที่อทง่านยอัง
อยทูง่ในประเทศเมโสโปเตเมมียกง่อนทมีที่ไปอาศอัยอยทูง่ในเมนองฮาราน” กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง ขณะทบีมื่อรับราฮรัมยรังอยสสู่ไกลมาก
จากแผสู่นดลินทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ แถมยรังอาศรัยอยสสู่ในทสู่ามกลางพวกคนนรับถมอรสปเคารพ พระเจตุ้ากพ็ทรงเรมียกเขา

ขด้อ 3: “และไดตุ้ตรอัสกอับทง่านวง่า ‘เจตุ้าจงออกไปจากประเทศของเจตุ้า จากญาตอิพมีที่นตุ้องของเจตุ้า ไปยอังแผง่น
ดอินทมีที่เราจะชมีขึ้ใหตุ้เจตุ้าเหพ็น”

อรับราฮรัมไดด้ยลินเสบียงเรบียกของพระเจด้าและเขากก็เชมมื่อฟฝัง-แตสู่เขาไมสู่ไดด้กด้าวจากเมโสโปตาเมบียเขด้าสสสู่แผสู่นดลิน
คานาอรันในทรันทบี: เขาเคลมมื่อนทบีมื่แบบตง่อเนนที่องตามทบีมื่พระเจด้าทรงสรัมื่งยสู่างกด้าวของเขา สเทเฟนกนาลรังเตมอนความจนา
สภาซานเฮดรลินเกบีมื่ยวกรับเรมมื่องนบีนี้ในความพยายามทบีมื่จะแสดงใหด้พวกเขาเหก็นวสู่าพระเจด้าแหสู่งเหลสู่าบรรพบสุรสุษของ
พวกเขาไดด้ทรงนนาอรับราฮรัมทบีละกด้าว และพระองคร์ยอังทรงนทาทบีละกด้าวอยสสู่เหมมอนเดลิมไปสสสู่การครอบครองอรันเปปีปี่ยม
สงสู่าราศบีของพระเมสสลิยาหร์ผสด้ซศึมื่งพวกเขาไดด้รอคอยและโหยหามานาน เขากนาลรังชบีนี้ใหด้พวกเขาเหก็นวสู่าพวกเขาไดด้
ตรขงกางเขนพระองคร์ผสด้ทบีมื่โมเสสเขบียนถศึง-พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาผสด้ไดด้เสดก็จมาแลด้วผสู่านทางพงศร์พรันธสุร์ของอรับรา
ฮรัม ตามทบีมื่พระเจด้าทรงสรัญญาไวด้



ในปฐมกาล 11:31,32 เราเรบียนรสด้วสู่าเทราหร์ บลิดาของอรับราฮรัม เปป็นตรัวขรัดขวางความเชมมื่อฟฝังของอรับรา
ฮรัม: “เทราหร์กก็พาอรับรามบสุตรชายของเขากรับโลทบสุตรชายของฮารานผสด้เปป็นหลานชายของเขาและนางซาราย 
บสุตรสะใภด้ของเขาผสด้เปป็นภรรยาของอรับรามบสุตรชายของเขา เขาทรันี้งหลายออกจากเมมองเออรร์ของชาวเคลเดบีย จะ
เขด้าไปยรังแผสู่นดลินคานาอรัน พวกเขามาถศึงเมมองฮารานแลด้วกก็อาศรัยอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น รวมอายสุเทราหร์ไดด้สองรด้อยหด้าปปี และเท
ราหร์กก็ไดด้สลินี้นชบีวลิตในเมมองฮาราน”

นบีมื่เปป็นเรมมื่องทบีมื่สมเหตสุสมผล บลิดาไดด้นนาในการออกเดลินทาง แตสู่มรันกก็ชรัดเจนเชสู่นกรันทบีมื่วสู่าเทราหร์ไดด้ฉสุดรรันี้งอรับ
ราฮรัมในการใหด้ความเชมมื่อฟฝังแบบสลินี้นสสุดใจตสู่อคนาสรัมื่งตสู่างๆของพระเจด้า พวกเขาไปถศึงเมมองฮาราน แตสู่พวกเขากก็
หยสุดทบีมื่นรัมื่นและอาศอัยอยทูง่ในเมมองฮารานจนกระทรัมื่งบลิดาของอรับราฮรัมเสบียชบีวลิต จากนรันี้นองคร์พระผสด้เปป็นเจด้ากก็ตรรัสแกสู่
อรับราฮรัม-และเขากก็ออกเดลินทางตามทบีมื่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงสรัมื่งเขา:

“ดรังนรันี้นอรับรามจศึงออกไปตามทบีมื่พระเยโฮวาหร์ไดด้ตรรัสแกสู่ทสู่านและโลทกก็ไปกรับทสู่าน อรับรามมบีอายสุไดด้เจก็ด
สลิบหด้าปปีขณะเมมมื่อทสู่านออกจากเมมองฮาราน อรับรามพานางซารายภรรยาของทสู่าน โลทบสุตรชายของนด้องชายทสู่าน
บรรดาทรรัพยร์สลิมื่งของของพวกเขาทบีมื่ไดด้สะสมไวด้ และผสด้คนทรันี้งหลายทบีมื่ไดด้ไวด้ทบีมื่เมมองฮาราน พวกเขาออกไปเพมมื่อเขด้าไป
ยรังแผสู่นดลินคานาอรัน และพวกเขาไปถศึงแผสู่นดลินคานาอรัน อรับรามเดลินผสู่านแผสู่นดลินนรันี้นจนถศึงสถานทบีมื่เมมองเชเคม คมอ
ทบีมื่ราบโมเรหร์ คราวนรันี้นชาวคานาอรันยรังอยสสู่ในแผสู่นดลินนรันี้น พระเยโฮวาหร์ทรงปรากฏแกสู่อรับรามและตรรัสวสู่า “เราจะ
ใหด้แผสู่นดลินนบีนี้แกสู่เชมนี้อสายของเจด้า” อรับรามจศึงสรด้างแทสู่นบสชาทบีมื่นรัมื่นถวายแดสู่พระเยโฮวาหร์ ผสด้ทรงปรากฏแกสู่ทสู่าน

“ทสู่านยด้ายไปจากทบีมื่นรัมื่นมาถศึงภสเขาลสกหนศึมื่งทางทลิศตะวรันออกของเมมองเบธเอลแลด้วตรันี้งเตก็นทร์ของทสู่าน โดย
เมมองเบธเอลอยสสู่ทางทลิศตะวรันตกและเมมองอรัยอยสสู่ทางทลิศตะวรันออก ณ ทบีมื่นรัมื่นทสู่านสรด้างแทสู่นบสชาแดสู่พระเยโฮวาหร์ 
และรด้องออกพระนามของพระเยโฮวาหร์ และอรับรามกก็ยรังคงเดลินทางเรมมื่อยไป ไปทางทลิศใตด้” (ปฐก. 12:4-9)

ขด้อ 4: “ออับราฮอัมจขงออกจากแผง่นดอินของชาวเคลเดมียไปอาศอัยอยทูง่ทมีที่เมนองฮาราน หลอังจากทมีที่บอิดาของทง่าน
สอิขึ้นชมีพแลตุ้ว พระองคต์ทรงใหตุ้ทง่านออกจากทมีที่นอัที่น มาอยทูง่ในแผง่นดอินนมีขึ้ทมีที่ทง่านทอัขึ้งหลายอาศอัยอยทูง่ทตกวอันนมีขึ้”

บางคนตรันี้งคนาถามวสู่า “he removed” หมายถศึงอรับราฮรัมหรมอพระเจด้า สสู่วนตรัวแลด้วผมเชมมื่อวสู่าพระเจตุ้า
ทรงพาออับราฮอัมออกไปเพมมื่อเขด้าสสสู่แผสู่นดลินนบีนี้ และเชมมื่อวสู่า “he” ชบีนี้ไปยรังพระเจด้า ไมสู่ใชสู่อรับราฮรัม ผมเชมมื่อวสู่าขด้อ 5 
สนรับสนสุนความคลิดนบีนี้

ขด้อ 5: “แตง่พระองคต์ไมง่ทรงโปรดใหตุ้ออับราฮอัมมมีมรดกในแผง่นดอินนมีขึ้แมตุ้เทง่าฝฝ่าเทตุ้ากพ็ไมง่ไดตุ้ และขณะเมนที่อทง่าน
ยอังไมง่มมีบตตร พระองคต์ทรงสอัญญาไวตุ้วง่าจะใหตุ้แผง่นดอินนมีขึ้เปป็นกรรมสอิทธอิธิ์ของทง่าน และเชนขึ้อสายของทง่านทมีที่มาภายหลอัง
ทง่าน”

ผสด้รสด้บางทสู่านเชมมื่อวสู่าในเวลาตสู่อมาพระเจด้าไดด้ประทานกรรมสลิทธลิธิ์หนศึมื่งแกสู่อรับราฮรัมในแผสู่นดลินคานาอรัน-ทบีมื่ดลิน
ผมนนรันี้นซศึมื่งเขาซมนี้อจากเอโฟรนชาวฮลิตไทตร์เพมมื่อเปป็นสถานทบีมื่ฝฝังศพ ตามทบีมื่ถสกบรันทศึกไวด้ในปฐมกาล 23:7-20 แตสู่นบีมื่เปป็น
ความคลิดทบีมื่ไมสู่ถสกตด้อง ของประทานของพระเจด้าทบีมื่ใหด้แกสู่อรับราฮรัมยรังมาไมสู่ถศึง เขาจะถมอกรรมสลิทธลิธิ์แผสู่นดลินนรันี้นทบีมื่
พระเจด้าประทานใหด้แกสู่เขาและแกสู่เชมนี้อสายของเขา และขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าของประทานของพระเจด้ายรังมาไมสู่ถศึงนรันี้นกก็
ถทูกยนนยอัน แทนทบีมื่จะถทูกททาใหตุ้อง่อนแอลง โดยการทบีมื่อรับราฮรัมซมนี้อสถานทบีมื่ฝฝังศพจากเอโฟรน นรัมื่นคมอ ถด้าอรับราฮรัมไดด้
ถมอกรรมสลิทธลิธิ์แผสู่นดลินนรันี้นแลด้วในตอนนรันี้น ทนาไมเขาถศึงตด้องซนขึ้อสลิมื่งซศึมื่งเขาถนอกรรมสอิทธอิธิ์อยสสู่แลด้วเลสู่า? เขาไดด้ฝฝังศพพวก



คนตายของเขาในแผสู่นดลินหนศึมื่งทบีมื่เหก็นไดด้ชรัดขนาดนรันี้นวสู่าไมท่ใชท่ของเขาเองจนเขาตด้องซมนี้อพมนี้นทบีมๆื่ เขาตด้องการนรันี้นเพมมื่อ
ฝฝังศพคนทบีมื่เขารรัก แตสู่เชนขึ้อสายของออับราฮอัมจะถมอกรรมสลิทธลิธิ์แผสู่นดลินนรันี้นในอนาคต-นรัมื่นคมอ เมมมื่อถศึงเวลาทบีมื่กนาหนดไวด้
พระเจด้ากก็จะประทานแผสู่นดลินนรันี้นแกสู่พวกเขา ในฮบีบรส 11:8-10 อรัครทสตเปาโลอธลิบายวสู่า: “โดยความเชนที่อ เมมมื่อทรง
เรบียกใหด้อรับราฮรัมออกเดลินทางไปยรังทบีมื่ซศึมื่งทสู่านจะรรับเปป็นมรดก ทสู่านไดด้เชมมื่อฟฝังและไดด้เดลินทางออกไปโดยหารสด้ไมสู่วสู่า
จะไปทางไหน โดยความเชนที่อ ทง่านไดตุ้พทานอักในแผง่นดอินแหง่งพระสอัญญานอัขึ้น เหมมอนอยสสู่ในดลินแดนแปลกถลิมื่น คมอ
อาศรัยอยสสู่ในเตก็นทร์กรับอลิสอรัคและยาโคบซศึมื่งเปป็นทายาทดด้วยกรันกรับทสู่านในพระสรัญญาอรันเดบียวกรันนรันี้น เพราะวสู่าทสู่าน
ไดด้คอยอยสสู่เพมมื่อจะไดด้เมมองทบีมื่มบีราก ซศึมื่งพระเจด้าเปป็นนายชสู่างและเปป็นผสด้ทรงสรด้างขศึนี้น”

เมมมื่อครลิสตจรักรถสกรรับขศึนี้นไปแลด้ว เมมมื่อปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระครลิสตร์ดนาเนลินงานจนครบวาระของเขาแลด้ว เมมมื่อคนา
สาปแชสู่งถสกถอนแลด้วและความรสด้เกบีมื่ยวกรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าครอบคลสุมแผสู่นดลินโลกดสุจนนี้นาปกคลสุมทะเลตอนนบีนี้ อรับ
ราฮรัม-สหายของพระเจด้าและบลิดาของผสด้ทบีมื่มบีความเชมมื่อเตก็มเปปีปี่ยม-กก็จะเขด้ามาสสสู่มรดกทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ของเขา:

“ขด้าแตสู่พระเยโฮวาหร์ พระองคร์ไดด้ทรงโปรดปรานแผสู่นดลินของพระองคร์ พระองคร์ทรงใหด้พวกเชลยของยา
โคบกลรับสสสู่สภาพดบี พระองคร์ไดด้ทรงยกความชรัมื่วชด้าของประชาชนของพระองคร์เสบีย พระองคร์ทรงกลบเกลมมื่อนบาป
ทรันี้งสลินี้นของเขา เซลาหร์ พระองคร์ไดด้ทรงนนาพระพลิโรธทรันี้งสลินี้นของพระองคร์กลรับ พระองคร์ทรงเคยหรันจากความกรลินี้ว
อรันรด้อนแรงของพระองคร์

“โอ ขด้าแตสู่พระเจด้าแหสู่งความรอดของขด้าพระองคร์ทรันี้งหลาย ขอทรงชสู่วยขด้าพระองคร์ใหด้กลรับคมนอบีก ขอ
ทรงระงรับความกรลินี้วจากขด้าพระองคร์ทรันี้งหลาย พระองคร์จะทรงกรลินี้วตสู่อขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายเปป็นนลิตยร์หรมอ พระองคร์
จะทรงใหด้ความกรลินี้วของพระองคร์ดนารงตลอดทสุกชรัมื่วอายสุหรมอ พระองคร์จะไมสู่ทรงใหด้ขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายฟฟฟื้นอบีกหรมอ
เพมมื่อประชาชนของพระองคร์จะไดด้เปรมปรบีดลิธิ์ในพระองคร์ โอ ขด้าแตสู่พระเยโฮวาหร์ ขอทรงสนาแดงความเมตตาของ
พระองคร์แกสู่ขด้าพระองคร์ทรันี้งหลาย และขอประทานความรอดของพระองคร์แกสู่ขด้าพระองคร์ทรันี้งปวง

“ขด้าพระองคร์จะไดด้ฟฝังความทบีมื่พระเจด้าพระเยโฮวาหร์จะตรรัส เพราะพระองคร์จะตรรัสความสรันตลิแกสู่
ประชาชนของพระองคร์ และแกสู่วลิสสุทธลิชนของพระองคร์ แตสู่อยสู่าใหด้เขาทรันี้งหลายหรันกลรับไปสสสู่ความโงสู่อบีก แนสู่ทบีเดบียว
ทบีมื่ความรอดของพระองคร์อยสสู่ใกลด้คนทบีมื่เกรงกลรัวพระองคร์ เพมมื่อสงสู่าราศบีจะอยสสู่ในแผสู่นดลินของขด้าพระองคร์ทรันี้งหลาย 
ความเมตตาและความจรลิงไดด้พบกรัน ความชอบธรรมและสรันตลิภาพไดด้จสุบกรันและกรัน

“ความจรลิงจะงอกขศึนี้นมาจากแผสู่นดลิน และความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟฟ้าสวรรคร์ เออ พระเยโฮ
วาหร์จะประทานสลิมื่งทบีมื่ดบๆี  และแผสู่นดลินของขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายจะเกลิดผล ความชอบธรรมจะนนาหนด้าพระองคร์ 
และจะตรันี้งขด้าพระองคร์ทรันี้งหลายไวด้ในมรรคาแหสู่งรอยพระบาทของพระองคร์” (เพลงสดสุดบี 85)

ในวรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนรันี้นเมมมื่อพระเยซสจะประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิดในกรสุงเยรสซาเลก็ม ในพลรับพลาทบีมื่ถสก
ตรันี้งขศึนี้นใหมสู่ ณ จสุดทบีมื่พระวลิหารของซาโลมอนเคยตรันี้งอยสสู่ในสมรัยแหสู่งความรสุสู่งโรจนร์ของซาโลมอน แผสู่นดลินโลกจะเตก็ม
ไปดด้วยความรสด้เกบีมื่ยวกรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าและดด้วยสงสู่าราศบีของพระเจด้า แตสู่สสู่วนใหญสู่แลด้วสงสู่าราศบีนรันี้นจะอยสสู่ในศลิ
โยน:

“ครรันี้นจบแลด้วและนลิมื่งอยสสู่ ยากอบจศึงกลสู่าววสู่า “ทสู่านพบีมื่นด้องทรันี้งหลาย จงฟฝังขด้าพเจด้า ซบีโมนไดด้บอกแลด้ววสู่า 
พระเจด้าไดด้ทรงเยบีมื่ยมเยบียนคนตสู่างชาตลิครรันี้งแรก เพมมื่อจะทรงเลมอกชนกลสุสู่มหนศึมื่งออกจากเขาทรันี้งหลายเพมมื่อพระนาม



ของพระองคร์ คนาของศาสดาพยากรณร์กก็สอดคลด้องกรับเรมมื่องนบีนี้ ดรังทบีมื่ไดด้เขบียนไวด้แลด้ววสู่า ‘ภายหลรังเราจะกลรับมา และ
จะสรด้างพลรับพลาของดาวลิดซศึมื่งพรังลงแลด้วขศึนี้นใหมสู่ ทบีมื่รด้างหรักพรังนรันี้นเราจะกสู่อขศึนี้นอบีก และจะตรันี้งขศึนี้นใหมสู่ เพมมื่อคนอมมื่นๆ
จะไดด้แสวงหาองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า คมอบรรดาคนตสู่างชาตลิซศึมื่งเขาเรบียกดด้วยนามของเรา องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าผสด้ทรง
กระทนาสลิมื่งทรันี้งปวงเหลสู่านบีนี้ไดด้ตรรัสไวด้ พระเจด้าทรงทราบถศึงกลิจการทรันี้งปวงของพระองคร์ตรันี้งแตสู่แรกสรด้างโลกมาแลด้ว’”
(กลิจการ 15:13-18)

อลิสยาหร์ใหด้บรันทศึกทบีมื่ชรัดเจนและเขด้าใจงสู่ายเกบีมื่ยวกรับอาณาจรักรอรันรสุสู่งโรจนร์ของดาวลิดทบีมื่จะถสกสถาปนาขศึนี้นบน
แผสู่นดลินโลกนบีนี้:

“จะมบีหนสู่อแตกออกมาจากตอแหสู่งเจสซบี จะมบีกลิมื่งงอกออกมาจากรากทรันี้งหลายของเขา และพระ
วลิญญาณของพระเยโฮวาหร์จะอยสสู่บนทสู่านนรันี้น คมอวลิญญาณแหสู่งปฝัญญาและความเขด้าใจ วลิญญาณแหสู่งการวลินลิจฉรัย
และอานสุภาพ วลิญญาณแหสู่งความรสด้และความยนาเกรงพระเยโฮวาหร์ ความพศึงใจของทสู่านกก็ในความยนาเกรงพระเย
โฮวาหร์ ทสู่านจะไมสู่พลิพากษาตามซศึมื่งตาทสู่านเหก็น หรมอตรัดสลินตามซศึมื่งหสทสู่านไดด้ยลิน แตสู่ทสู่านจะพลิพากษาคนจนดด้วย
ความชอบธรรม และตรัดสลินเผมมื่อผสด้มบีใจถสู่อมแหสู่งแผสู่นดลินโลกดด้วยความเทบีมื่ยงตรง ทสู่านจะตบีโลกดด้วยตะบองแหสู่งปาก
ของทสู่าน และทสู่านจะประหารคนชรัมื่วดด้วยลมแหสู่งรลิมฝปีปากของทสู่าน ความชอบธรรมจะเปป็นผด้าคาดเอวของทสู่าน 
และความสรัตยร์สสุจรลิตจะเปป็นผด้าคาดบรันี้นเอวของทสู่าน

“สสุนรัขปฝ่าจะอยสสู่กรับลสกแกะ และเสมอดาวจะนอนอยสสู่กรับลสกแพะ ลสกวรัวกรับสลิงโตหนสุสู่มกรับสรัตวร์อด้วนพบีจะอยสสู่
ดด้วยกรัน และเดก็กเลก็กๆจะนนามรันไป แมสู่วรัวกรับหมบีจะกลินดด้วยกรัน ลสกของมรันกก็จะนอนอยสสู่ดด้วยกรัน และสลิงโตจะกลิน
ฟางเหมมอนวรัวผสด้ และทารกกลินนมจะเลสู่นอยสสู่ทบีมื่ปากรสงสเหสู่า และเดก็กทบีมื่หยสู่านมจะเอามมอวางบนรรังของงสทรับทาง

“สอัตวต์เหลง่านอัขึ้นจะไมง่ททาใหตุ้เจพ็บหรนอจะททาลายทอัที่วภทูเขาออันบรอิสตทธอิธิ์ของเรา เพราะวง่าแผง่นดอินโลกจะเตพ็มไป
ดตุ้วยความรทูตุ้เรนที่องของพระเยโฮวาหต์ ดอัที่งนขึ้ทาปกคลตมทะเลอยทูง่นอัขึ้น

“ในวรันนรันี้น รากแหสู่งเจสซบี ซศึมื่งตรันี้งขศึนี้นเปป็นธงแกสู่ชนชาตลิทรันี้งหลายจะเปป็นทบีมื่แสวงหาของบรรดาประชาชาตลิ 
และทบีมื่พนานรักของทสู่านจะรสุสู่งโรจนร์ อยสสู่มาในวรันนรันี้น องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าจะทรงยมมื่นพระหรัตถร์ของพระองคร์ออกไปเปป็น
ครรันี้งทบีมื่สอง เพมมื่อจะไดด้สสู่วนชนชาตลิของพระองคร์ทบีมื่เหลมออยสสู่คมนมา เปป็นคนเหลมอจากอรัสซบีเรบีย จากอบียลิปตร์ จากปฝัทโรส
จากเอธลิโอเปปีย จากเอลาม จากชลินารร์ จากฮามรัท และจากเกาะตสู่างๆแหสู่งทะเล พระองคร์จะทรงยก
อาณรัตลิสรัญญาณนรันี้นขศึนี้นใหด้แกสู่บรรดาประชาชาตลิ และจะชสุมนสุมอลิสราเอลทบีมื่พลรัดพราก และรวบรวมยสดาหร์ทบีมื่
กระจรัดกระจายจากสบีมื่มสุมแหสู่งแผสู่นดลินโลก

“ความอลิจฉาของเอฟราอลิมจะพรากไปดด้วย และบรรดาคสสู่อรลิของยสดาหร์จะถสกตรัดออกไป เอฟราอลิมจะไมสู่
อลิจฉายสดาหร์ และยสดาหร์จะไมสู่รบกวนเอฟราอลิม แตสู่เขาทรันี้งหลายจะโฉบลงเหนมอไหลสู่เขาของคนฟปีลลิสเตบียทางตะวรัน
ตก และเขาจะรสู่วมกรันปลด้นประชาชนทางตะวรันออก เขาจะยมมื่นมมอออกตสู่อสสด้เอโดมและโมอรับ และคนอรัมโมนจะ
เชมมื่อฟฝังเขาทรันี้งหลาย และพระเยโฮวาหร์จะทรงทนาลายลลินี้นของทะเลแหสู่งอบียลิปตร์อยสู่างสลินี้นเชลิง และจะทรงโบก
พระหรัตถร์เหนมอแมสู่นนี้นานรันี้น ดด้วยลมอรันแรงกลด้าของพระองคร์ และจะตบีมรันใหด้แตกเปป็นธารนนี้นาเจก็ดสาย และใหด้คนเดลิน



ขด้ามไปไดด้โดยทบีมื่เทด้าไมสู่เปปียกนนี้นา และจะมบีถนนหลวงจากอรัสซบีเรบียสนาหรรับคนทบีมื่เหลมออยสสู่จากชนชาตลิของพระองคร์ ดรัมื่ง
ทบีมื่มบีอยสสู่สนาหรรับอลิสราเอลในวรันทบีมื่เขาขศึนี้นมาจากแผสู่นดลินอบียลิปตร์” (อสย. 11)

เมมมื่อทสตสวรรคร์กาเบรบียลประกาศแกสู่มารบียร์วสู่าเธอจะเปป็นมารดาของพระบสุตรของพระเจด้า เขากก็กลสู่าวคนา
ประกาศนรันี้นในถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้:

“แลด้วทสตสวรรคร์จศึงกลสู่าวแกสู่เธอวสู่า “มารบียร์เออ๋ย อยสู่ากลรัวเลย เพราะเธอเปป็นทบีมื่พระเจด้าทรงโปรดปราน
แลด้ว ดสเถลิด เธอจะตรันี้งครรภร์และคลอดบสุตรชายคนหนศึมื่ง จงตรันี้งชมมื่อบสุตรนรันี้นวสู่า เยซทู บสุตรนรันี้นจะเปป็นใหญสู่ และจะทรง
เรบียกวสู่าเปป็นบสุตรของพระเจด้าสสงสสุด พระเจตุ้าซขที่งเปป็นองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้า จะทรงประทานพระทมีที่นอัที่งของดาวอิด
บรรพบตรตษของทง่านใหตุ้แกง่ทง่าน และทง่านจะครอบครองวงศต์วานของยาโคบสนบไปเปป็นนอิตยต์ และอาณาจอักรของ
ทง่านจะไมง่รทูตุ้จอักสอิขึ้นสตดเลย” (ลสกา 1:30-33)

พระสรัญญาทบีมื่ประทานใหด้แกสู่อรับราฮรัมในปฐมกาล 12:7 เกบีมื่ยวกรับแผสู่นดลินนรันี้นถสกใหด้ในแบบทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่กวสู่า
และเตก็มเปปีปี่ยมกวสู่าเดลิมเมมมื่อเขากลรับมาจากอบียลิปตร์ ในปฐมกาล 13:15,16 พระเจด้าตรรัสแกสู่เขาวสู่า “เพราะวสู่าแผสู่น
ดลินทรันี้งหมดซศึมื่งเจด้าเหก็นนบีนี้เราจะยกใหด้เจด้าและเชมนี้อสายของเจด้าตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เราจะกระทนาใหด้เชมนี้อสายของเจด้า
เหมมอนอยสู่างผงคลบีดลิน ดรังนรันี้นถด้าผสด้ใดสามารถนรับผงคลบีดลินไดด้กก็จะนรับเชมนี้อสายของเจด้าไดด้เชสู่นกรัน”

สเทเฟนเตมอนความจนาสภาซานเฮดรลินวสู่าพระเจด้าทรงใหด้พระสรัญญานบีนี้แกสู่อรับราฮรัม “ขณะเมนที่อทง่านยอัง
ไมง่มมีบตตร” เราไมสู่ถสกบอกอยสู่างแนสู่ชรัดวสู่ากบีมื่ปปีผสู่านไปตรันี้งแตสู่เวลานรันี้นทบีมื่พระเจด้าทรงใหด้พระสรัญญานบีนี้แกสู่อรับราฮรัมจน
กระทรัมื่งอลิสอรัคเกลิด แตสู่เรากก็รสด้วสู่ามรันเปป็นเวลาทบีมื่ยาวนาน ตามทบีมื่กลสู่าวในปฐมกาล 12:10-20 เมมมื่ออรับราฮรัมลงไปยรัง
อบียลิปตร์ ซาราหร์กก็ยรังสาวและสวย อยสสู่ในชสู่วงทบีมื่งดงามทบีมื่สสุดของนาง แตสู่เมมมื่อองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงปรากฏแกสู่อรับรา
ฮรัม “ในทบีมื่ราบมรัมเร” นานแลด้วหลรังจากทบีมื่เขากลรับมาจากอบียลิปตร์ และทรงบอกเขาวสู่าซาราหร์จะคลอดบสุตรชายคน
หนศึมื่ง เรากก็ถสกบอกวสู่า “นางซาราหร์จศึงหรัวเราะในใจพสดวสู่า “ขตุ้าพเจตุ้าแกท่แลด้ว นายของขด้าพเจด้ากก็แกสู่ดด้วย ขด้าพเจด้าจะ
มบีความยลินดบีอบีกหรมอ” ดรังนรันี้นเราจศึงทราบวสู่าอลิสอรัคไดด้ถมอกนาเนลิดหลรังจากทบีมื่อรับราฮรัมแกสู่แลด้วและซาราหร์กก็มบีวรัยเลย
การคลอดบสุตรแลด้ว (ปฐก. 18:10-14)

ขด้อ 6: “พระเจตุ้าตรอัสดอังนมีขึ้วง่า เชนขึ้อสายของทง่านจะไปอาศอัยอยทูง่ในตง่างประเทศ และชาวประเทศนอัขึ้นจะเอา
เขาเปป็นทาส และจะขง่มเหงเขาเปป็นเวลาสมีที่รตุ้อยปฟี”

ในสสู่วนนบีนี้ของคนาพยานของเขา สเทเฟนอด้างอลิงถศึงคนากลสู่าวเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกบรันทศึกไวด้ในปฐมกาล 15:13,14 
ทบีมื่พระเจด้าตรรัสแกสู่อรับราฮรัมวสู่า “จงรสด้แนสู่เถลิดวสู่าเชมนี้อสายของเจด้าจะเปป็นคนตสู่างดด้าวในแผสู่นดลินทบีมื่ไมสู่ใชสู่ของพวกเขา
และจะรรับใชด้พวกนรันี้น พวกนรันี้นจะกดขบีมื่ขสู่มเหงพวกเขาสบีมื่รด้อยปปี เชสู่นกรันเราจะพลิพากษาประเทศนรันี้นซศึมื่งพวกเขาจะรรับ
ใชด้ และตสู่อมาพวกเขาจะออกมาพรด้อมกรับทรรัพยร์สลิมื่งของเปป็นอรันมาก”

บรัดนบีนี้จงสรังเกตปฐมกาล 47:11,12: “ฝฝ่ายโยเซฟใหด้บลิดาและพวกพบีมื่นด้องของตนอยสสู่และถนอกรรมสอิทธอิธิ์
ทมีที่ดอินในประเทศอมียอิปตต์ ในแผง่นดอินทมีที่ดมีทมีที่สตดคมอ ในแผสู่นดลินราเมเสส ตามรรับสรัมื่งของฟาโรหร์ โยเซฟเลบีนี้ยงดสบลิดาและ
พวกพบีมื่นด้องรวมทรันี้งครอบครรัวของบลิดา ใหด้มบีอาหารรรับประทานตามจนานวนคนในครอบครรัว”

พระเจด้าทรงสรัตยร์ซมมื่อ เพราะวง่าพระองคต์คชอพระเจตุ้า พระองคร์จศึงไมสู่สามารถไมง่สอัตยต์ซนที่อ พระองคร์ไมสู่ไดด้ทรง
ลมมประชาชนของพระองคร์ขณะทบีมื่พวกเขาอยสสู่ในอบียลิปตร์ ถศึงแมด้วสู่าพวกเขาไมสู่ไดด้สรัตยร์ซมมื่อตสู่อพระองคร์เสมอไปกก็ตาม 



พระองคร์ไมสู่ไดด้ทรงลมมพวกเขาขณะทบีมื่พวกเขาพเนจรอยสสู่เปป็นเวลาสบีมื่สลิบปปีในถลิมื่นทสุรกรันดารหลรังจากทบีมื่พวกเขาออก
มาจากอบียลิปตร์ และพระองคร์กก็ไมสู่ไดด้ทรงลมมชนชาตลิอลิสราเอลเลยวรันนบีนี้ พระเจด้าจะทรงสรัตยร์ซมมื่อตสู่อพระสรัญญาของ
พระองคร์ทบีมื่ใหด้ไวด้แกสู่อรับราฮรัมจนกวสู่าทสุกตรัวอรักษรและทสุกขบีดของพระสรัญญานรันี้นจะถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิง-พระสรัญญา
หนศึมื่งทบีมื่ถสกใหด้ไวด้กสู่อนทบีมื่อรับราฮรัมมบีบสุตรคนหนศึมื่ง แตสู่พระสรัญญานบีนี้จะถสกรรักษาไวด้จนถศึงลสกคนสสุดทด้ายทบีมื่จะเกลิดมาใน
อลิสราเอล!

โดยพระคสุณของพระเจด้าและผสู่านทางฤทธลิธิ์เดชแหสู่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ สเทเฟนกนาลรังพยายามทบีมื่จะ
แสดงใหด้ผสด้นนาเหลสู่านบีนี้ในอลิสราเอลเหก็นวสู่าพวกเขาคลิดผลิดแคสู่ไหนในการโอด้อวดวสู่าตนชอบธรรม โดยตรันี้งตรัวเปป็นผสด้
อารรักขาพระวจนะของพระเจด้าในชรัมื่วโมงนรันี้นเมมมื่อครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่กนาลรังเจรลิญรสุสู่งเรมอง พระเจด้าไดด้ปรากฏ
แกสู่อรับราฮรัมเพบียงผสด้เดบียวเมมมื่อไมสู่มบีสลิมื่งใดเลยทบีมื่จะโอด้อวดไดด้ เพราะวสู่าอรับราฮรัมเปป็นสมาชลิกของครอบครรัวหนศึมื่งทบีมื่เปป็น
พวกคนนรับถมอรสปเคารพ เขาอาศรัยอยสสู่ในดลินแดนหนศึมื่งทบีมื่นรับถมอรสปเคารพซศึมื่งมบีแตสู่ความผลิดบาปและความอรับอายอรัน
เปป็นภสมลิหลรังของเขา และเมนที่อพระเจตุ้าทรงปรากฏแกง่ออับราฮอัมผทูตุ้เปป็นบอิดา ออิสราเอลกพ็ยอังไมง่ไดตุ้ถนอกทาเนอิดเลย

แตสู่ความคลิดของพวกเขากก็ถสกบดบรังเกลินไปโดยพระของยสุคนบีนี้จนพวกเขามองไมสู่เหก็นการเปรบียบเทบียบทบีมื่ส
เทเฟนกนาลรังกระทนาอยสสู่นบีนี้-นรัมื่นคมอ กรับอรับราฮรัมเปป็นอยสู่างไร มรันกก็เปป็นแบบนรันี้นกรับเชมนี้อสายทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ คมอพระ
เยซสครลิสตร์เจด้า พระองคร์ทรงเปป็นคนแปลกหนด้าตสู่อชนชาตลิอลิสราเอลขณะทบีมื่พระองคร์ทรงตรันี้งพลรับพลาอยสสู่ทสู่ามกลาง
มนสุษยร์ เหมมอนกรับทบีมื่ลสกหลานของอรับราฮรัมเคยเปป็นคนแปลกหนด้าทบีมื่ตกเปป็นทาสอยสสู่ในดลินแดนแปลกถลิมื่นเปป็นเวลา
ประมาณสบีมื่รด้อยปปี แตสู่ทรันี้งๆทบีมื่พวกเขาไมสู่เชมมื่อฟฝัง พระเจด้ากก็ยรังทรงปฏลิบรัตลิกรับประชาชนของพระองคร์ในความเมตตา
และพระคสุณ-และเพมมื่อสงสู่าราศบีของพระองคร์ ถด้าพระองคร์ทรงปฏลิบรัตลิกรับพวกเขาเหมนอนอยง่างทมีที่พวกเขาไดตุ้ปฏอิบอัตอิ
ตง่อพระองคต พระองคร์กก็คงกนาจรัดพวกเขาไปใหด้พด้นจากพมนี้นพลิภพแลด้ว!

ขณะทบีมื่สเทเฟนใหด้การตสู่อหนด้าผสด้นนาทางศาสนาเหลสู่านบีนี้ เขากก็เลสู่ายด้อนเรมมื่องราวของพวกบรรพบสุรสุษผสด้ซศึมื่ง
พวกเขาภสมลิใจหนรักหนาและทบีมื่พวกเขากลสู่าวอด้างมากมายเหลมอเกลิน เขากนาลรังพยายามแสดงใหด้พวกเขาเหก็นวสู่า
ทรันี้งๆทบีมื่พวกเขากลสู่าวอด้างวสู่าเปป็นผสด้อารรักขาพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้า ทรันี้งๆทบีมื่พวกเขากลสู่าวอด้างวสู่าเปป็นผสด้มบีสลิทธลิธิ์ผสด้
เดบียวในเรมมื่องตสู่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขากก็กนาลรังทนาบาปแบบเดบียวกรับทบีมื่เหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกเขาไดด้กระทนา 
และทบีมื่พวกเขาตด้องชดใชด้อยสู่างแสนสาหรัสเหลมอเกลิน พวกเขาไดด้พนานรักอยสสู่ “ในดลินแดนแปลกถลิมื่น” และตกเปป็นทาส
เปป็นเวลาสบีมื่รด้อยปปี-และแมด้ในยามทบีมื่พระเจด้าทรงชสู่วยพวกเขาใหด้พด้นจากการตกเปป็นทาสแลด้ว พวกเขากก็ไมสู่ไดด้เขด้าใน
แผสู่นดลินคานาอรันแตสู่อยสสู่ในทะเลทรายทบีมื่ซศึมื่งพวกเขาพเนจรอยสสู่เปป็นเวลาสบีมื่สลิบปปี

สบีมื่รด้อยปปีทบีมื่ถสกกลสู่าวถศึงในคนาพยานของสเทเฟนในทบีมื่นบีนี้สอดคลด้องอยสู่างสมบสรณร์แบบกรับจนานวนปปีทบีมื่ถสกใหด้ไวด้
ในปฐมกาล 15:13 แตสู่อพยพ 12:40 และกาลาเทบีย 3:17 บอกเราวสู่าชสู่วงเวลานบีนี้ครอบคลสุมสมีที่รตุ้อยสามสอิบปฟี ปปี
เหลสู่านรันี้นถสกนรับเพมมื่อทบีมื่จะรวมบางสสู่วนของชบีวลิตของเหลสู่าอรัครปปิตาในแผสู่นดลินคานาอรันไวด้ดด้วย และความแตกตสู่างนบีนี้
กก็สามารถอธลิบายไดด้อยสู่างงสู่ายดายเพราะวสู่าถด้าตรัวเลขทบีมื่มากกวสู่านรันี้นชบีนี้ยด้อนกลรับไปยรังการทรงเรบียกแรกของอรับรา
ฮรัม และตรัวเลขทบีมื่นด้อยกวสู่านรันี้นอด้างอลิงไปยรังการออกเดลินทางจากเมมองฮารานของอรับราฮรัม หรมอถด้าตรัวเลขทบีมื่มากก
วสู่านรันี้นถสกนรับตรันี้งแตสู่วรันทบีมื่พระเจด้าทรงสรัญญาแผสู่นดลินนรันี้นแกสู่อรับราฮรัมและเชมนี้อสายของเขา และตรัวเลขทบีมื่นด้อยกวสู่านรันี้น
นรับตรันี้งแตสู่เวลาของพรันธสรัญญาแหสู่งการเขด้าสสุหนรัต แตสู่ไมสู่วสู่ามนตษยต์จะนรับเวลานรันี้นอยสู่างไรกก็ตาม เรากก็ทราบวสู่าไมสู่มบี



ความขรัดแยด้งใดๆเลยในพระวจนะของพระเจด้า “โอ ขตุ้าแตง่พระเยโฮวาหต์ พระวจนะของพระองคต์ปฟักแนง่นอยทูง่ใน
สวรรคต์เปป็นนอิตยต์” (เพลงสดสุดบี 119:89) พระวจนะของพระเจด้าจะไมสู่ลด้มเหลวไป ดรังนรันี้นเราจศึงกลสู่าวรสู่วมกรับอรัครทสต
เปาโลไดด้วสู่า “ถศึงแมด้ทสุกคนจะพสดมสุสากก็ขอใหด้พระเจด้าทรงสรัตยร์จรลิงเถลิด” (รม. 3:4)

ขด้อ 7: “พระเจตุ้าตรอัสวง่า ‘และเราจะพอิพากษาประเทศทมีที่เขาจะเปป็นทาสนอัขึ้น ภายหลอังเขาจะออกมาและ
ปรนนอิบอัตอิเรา ณ สถานทมีที่นมีขึ้’” 

ในปฐมกาล 15:14 เราอสู่านวสู่าพวกลสกหลานของอลิสราเอลจะออกมาจากความเปป็นทาส “พรด้อมกรับ
ทรรัพยร์สลิมื่งของเปป็นอรันมาก” และเรารสด้วสู่านบีมื่เปป็นความจรลิง

ในปฐมกาล 15:14 เราอสู่านวสู่าพวกลสกหลานของอลิสราเอลจะออกมาจากความเปป็นทาส “พรด้อมกรับ
ทรรัพยร์สลิมื่งของเปป็นอรันมาก” และเรารสด้วสู่านบีมื่เปป็นความจรลิง ในอพยพ 12:29-36 เราถสกบอกวสู่าหลรังจากการเสบียชบีวลิต
ของลสกหรัวปปีในทสุกครรัวเรมอนของชาวอบียลิปตร์ ฟาโรหร์กก็รบเรด้าคนอลิสราเอลใหด้รบีบออกไปจากประเทศนรันี้น “ชนชาตลิ
อลิสราเอลกระทนาตามคนาสรัมื่งของโมเสสคมอ ขอเครมมื่องเงลิน เครมมื่องทองและเครมมื่องนสุสู่งหสู่มจากชาวอบียลิปตร์ และพระเยโฮ
วาหร์ทรงบรันดาลใหด้พลไพรสู่นรันี้นเปป็นทบีมื่โปรดปรานในสายตาของชาวอบียลิปตร์ เขาจศึงใหด้สลิมื่งของทรันี้งปวงตามทบีมื่เขาขอ เขา
จศึงไดด้รลิบเอาสลิมื่งของตสู่างๆของชาวอบียลิปตร์เสบีย” ดรังนรันี้นพระเจด้าจศึงทรงนนาประชาชนของพระองคร์ออกมา “พรด้อมกรับ
ทรรัพยร์สลิมื่งของเปป็นอรันมาก” จากการตกเปป็นทาสของพวกเขาในแผสู่นดลินอบียลิปตร์

ทรันี้งๆทบีมื่ฟาโรหร์ไดด้พยายามทบีมื่จะกนาจรัดลสกหลานของอลิสราเอลหลายครรันี้ง พวกเขากก็ทวบีมากขศึนี้นและไดด้รรับการ
อวยพรอยสู่างบรลิบสรณร์จนไมสู่มบีผสด้ใดปฏลิเสธไดด้เลยวสู่าพระหรัตถร์ของพระเยโฮวาหร์พระเจด้าอยสสู่บนประชากรของ
พระองคร์-ใชสู่แลด้วครรับ แมด้กระทรัมื่งในระหวสู่างสมรัยทบีมื่พวกเขาตกเปป็นทาสในอบียลิปตร์ พวกเขาออกมา “พรด้อมกรับ
ทรรัพยร์สลิมื่งของเปป็นอรันมาก” จรลิงๆตามทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ พระเจด้าทรงไถสู่พวกเขาออกจากแผสู่นดลินแหสู่งความเปป็นทาส
และทรงทนาลายเหลสู่าศรัตรสของพวกเขา:

“ฝฝ่ายชนชาตลิอลิสราเอลเดลินไปตามดลินแหด้งกลางทด้องทะเล นนี้นาตรันี้งขศึนี้นเหมมอนกนาแพงสนาหรรับเขาทรันี้งทางขวา
และทางซด้าย ดรังนบีนี้ในวรันนรันี้นพระเยโฮวาหร์ทรงโปรดชสู่วยใหด้คนอลิสราเอลรอดจากเงมนี้อมมมอคนอบียลิปตร์ อลิสราเอลเหก็น
ศพคนอบียลิปตร์อยสสู่ทบีมื่ชายทะเล อลิสราเอลเหก็นกลิจการใหญสู่ ซศึมื่งพระเยโฮวาหร์ไดด้ทรงกระทนาแกสู่คนอบียลิปตร์ พลไพรสู่นรันี้นกก็
เกรงกลรัวพระเยโฮวาหร์ เขาทรันี้งหลายเชมมื่อถมอพระเยโฮวาหร์และเชมมื่อโมเสสผสด้รรับใชด้ของพระองคร์ดด้วย” (อพย. 14:29-
31)

ขด้อ 8: “พระองคต์ไดตุ้ทรงตอัขึ้งพอันธสอัญญาพอิธมีเขตุ้าสตหนอัตไวตุ้กอับออับราฮอัม เหตตฉะนอัขึ้นเมนที่อออับราฮอัมใหตุ้กทาเนอิด
บตตรชนที่อออิสออัค จขงใหตุ้เขตุ้าสตหนอัตในวอันทมีที่แปด ออิสออัคใหตุ้กทาเนอิดบตตรชนที่อยาโคบ และยาโคบใหตุ้กทาเนอิดบตตรสอิบสองคน 
ซขที่งเปป็นบรรพบตรตษของเรา”

อาจดสเปป็นเรมมื่องแปลกทบีมื่สเทเฟน ซขที่งรอับความรอดโดยพระคนุณจะเรลิมื่มพสดถศึงการเขด้าสสุหนรัตในคนาพยานของ
เขา แตสู่เขากนาลรังใหด้บรันทศึกจากพระวจนะของพระเจด้าแกสู่พวกผสด้นนายลิวเหลสู่านรันี้น คมอคนาพยานของพวกศาสดา
พยากรณร์บรลิสสุทธลิธิ์ผสด้ซศึมื่งพวกเขาอด้างวสู่ารสด้จรักและยอมรรับ อยสู่างไรกก็ตาม เหก็นไดด้ชรัดวสู่าพวกเขาไมสู่ไดด้รสด้จรักศาสดา
พยากรณร์เหลสู่านรันี้นเลย พวกเขาไมสู่เชมมื่อทรันี้งโมเสสและอรับราฮรัม และพวกเขากลสู่าวหาสเทเฟนวสู่าพสดหมลิมื่นประมาท
พระราชบรัญญรัตลิ



สเทเฟนไมสู่ไดด้กนาลรังพยายามทบีมื่จะทนาลายพระราชบรัญญรัตลิ เพราะวสู่าเขารสด้-ถศึงแมด้วสู่ามรันไมสู่ไดด้ถทูกเขมียนใน
ตอนนรันี้น-วสู่า “พระครอิสตต์คนอจตดจบของพระราชบอัญญอัตอิสนาหรรับความชอบธรรมแกสู่ทสุกคนทบีมื่เชมมื่อ” (รม. 10:4) แตสู่
พระสอัญญานอัขึ้นไดตุ้ถทูกประทานใหตุ้นานแลตุ้วกง่อนพระราชบอัญญอัตอิ และอรับราฮรัมถสกเรบียกโดยพระเจด้าและไดด้รรับเลมอก
ใหด้เปป็น “บลิดาของผสด้ทบีมื่มบีความเชมมื่อเตก็มเปปีปี่ยม” ซศึมื่งโดยทางอรับราฮรัมนรันี้นเชมนี้อสายทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้จะมา ความจรลิงของ
พระเจด้าคมอองคต์รวมทอัขึ้งหมด และความจรลิงไดด้รรับผลกระทบกก็ตสู่อเมมมื่อคนทรันี้งหลายใชด้สง่วนหนขที่งของความจรลิงแบบ
ผลิดๆในความพยายามทบีมื่จะทนาลายอมีกสง่วนหนขที่ง พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทบีมื่ตรรัสผสู่านทางสเทเฟน ทรงใชด้พระวจนะ
สสู่วนทบีมื่เปป็นคนาพยากรณร์เพมมื่อถวายเกบียรตลิและสงสู่าราศบีแดสู่พระครลิสตร์ของพระเจด้า พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเปป็นผสด้ใหด้
กนาเนลิดพระวจนะของพระเจด้า ตรันี้งแตสู่ปฐมกาล 1:1 จนถศึงขด้อสสุดทด้ายของวลิวรณร์ ดรังนรันี้นพระองคร์เพบียงผสด้เดบียวจศึง
สามารถแยกแยะพระวจนะอยง่างถทูกตตุ้องและวางความจรลิงทรันี้งสลินี้นใหด้อยสสู่ในทบีมื่ๆเหมาะสมของมรัน

สเทเฟนไดด้เหก็นและนนาเสนอความจรลิงทบีมื่เปป็นคนาพยากรณร์ตามแผนการนลิรรันดรร์ทบีมื่ทรงกนาหนดไวด้ลสู่วงหนด้า
แลด้วของพระเจด้า พวกยลิวเหลสู่านรันี้นทบีมื่ไมสู่เชมมื่อกก็ไมสู่เขด้าใจความหมายทมีที่แทตุ้จรอิงของสลิมื่งตสู่างๆทบีมื่ถสกสถาปนาของพวกเขา
เอง-พลรับพลา พระวลิหาร เทศกาลเลบีนี้ยงตสู่างๆ ของถวายตสู่างๆ สลิมื่งบรลิสสุทธลิธิ์เหลสู่านรันี้น พวกเขาใชด้สลิมื่งสถาปนาเหลสู่านบีนี้
อยสู่างผลิดๆเพมมื่อเกบียรตลิ ความภาคภสมลิใจ และความชอบธรรมของพวกเขาเอง โดยปฏลิเสธความสวสู่างของพระเจด้า
อยสู่างมมดบอดในเวลาเดบียวกรัน-ปฏลิเสธพระเยซทูครอิสตต์เจตุ้าผสด้ซศึมื่งสลิมื่งสถาปนาเหลสู่านรันี้นทรันี้งหมดของพวกเขาชบีนี้ใหด้เหก็น 
เปป็นแบบและภาพเลก็ง พระครลิสตร์ทรงทนาใหด้ทสุกตรัวอรักษรและทสุกขบีดของทตกสอิที่งทบีมื่เชมมื่อมโยงกรับพรันธสรัญญาเดลิมนรันี้น
สนาเรก็จแลด้ว แตสู่พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีมื่จะเหก็นสลิมื่งนบีนี้

ขด้อ 9: “ฝฝ่ายบรรพบตรตษเหลง่านอัขึ้นคอิดออิจฉาโยเซฟจขงขายเขาไปยอังประเทศอมียอิปตต์ แตง่พระเจตุ้าทรงสถอิตกอับ
โยเซฟ”

คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “ออิจฉา” กก็ถสกใชด้เชสู่นกรันในกลิจการ 17:5 โดยพรรณนาถศึงการปฏลิบรัตลิแบบเปป็น
ศรัตรสของพวกยลิวเหลสู่านรันี้นตสู่อเปาโลและสลิลาสทบีมื่เมมองเธสะโลนลิกา ในปฐมกาล 37:4,5 ในพระครัมภบีรร์ภาษาฮบีบรสเรา
อสู่านวสู่าพวกพบีมื่ๆของโยเซฟ “เกลมียดชอังเขา” และในขด้อ 11 ของบทนรันี้นเราอสู่านวสู่า “พวกพบีมๆื่ ของเขาออิจฉาเขา”

ความเกลบียดชรังและความอลิจฉาคมอบาปทบีมื่นสู่าเกลบียดและทนาอรันตรายถศึงตาย เมนที่อรวมเขตุ้าดตุ้วยกอันพวกมรัน
กก็นสู่าเกลบียดเหนมอคนาบรรยาย และตามทบีมื่พระวจนะของพระเจด้ากลสู่าว พวกพบีมๆื่ ของโยเซฟทรันี้งเกลบียดชรังและอลิจฉา
เขา

“...แตท่พระเจด้าทรงสถริตกทบโยเซฟ!” คนทบีมื่ยนาเกรงพระเจด้าและวางใจในพระองคร์ไมสู่เคยถสกทลินี้งใหด้อยสสู่
ลนาพรัง เพราะวสู่าพระเจตุ้าทรงอยทูง่กอับเขา พระเจด้าทรงระลศึกถศึงโนอาหต์ (ปฐก. 8:1) เพราะวสู่าโนอาหร์เชมมื่อพระเจด้า ใน
ฮบีบรส 11:7 เปาโลบอกเราวสู่า “โดยความเชนที่อ เมมมื่อพระเจด้าทรงเตมอนโนอาหร์ถขงเหตนุการณตทอีชื่ยทงไมท่ปรากฏ ทสู่านมบีใจ
เกรงกลรัวจรัดแจงตสู่อนาวา เพมมื่อชสู่วยครอบครรัวของทสู่านใหด้รอด และดด้วยเหตสุนบีนี้เอง ทสู่านจศึงไดด้ปรรับโทษแกสู่โลก และ
ไดด้เปป็นทายาทแหสู่งความชอบธรรม ซศึมื่งบรังเกลิดมาจากความเชมมื่อ”

โนอาหร์ไมสู่เคยเหก็นนนี้นาทสู่วมกสู่อนหนด้านรันี้น เขาไมสู่เคยเหก็นฝนมากสู่อน (ปฐก. 2:5,6) แตสู่พระเจตุ้าตรอัสวง่าจะมบี
นนี้นาทสู่วม โนอาหร์เชมมื่อพระเจด้า และปฏลิบรัตลิตามคนาสรัมื่งเหลสู่านรันี้นของพระองคร์สนาหรรับการตสู่อเรมอ “เพมมื่อชสู่วยครอบครรัว
ของเขาใหด้รอด”



ในอรัครปปิตาสลิบสองคนนรันี้น ไมสู่มบีผสด้ใดทนทสุกขร์เหมมอนกรับทบีมื่โยเซฟไดด้ทนทสุกขร์ และไมสู่มบีผสด้ใดในอบีกสลิบเอก็ดคน
ทบีมื่เหลมอนรันี้นถสกทดสอบและถสกวางแผนทนารด้ายขนาดนรันี้นดด้วย แตสู่ “พระเจด้าทรงอยสสู่กรับเขา”-ทสุกเวลา ภายใตด้ทสุก
สถานการณร์ โรม 8:28 ยรังไมสู่ไดด้ถสกบรันทศึกไวด้ตอนนรันี้น แตสู่มรันเปป็น (ในตอนนรันี้นและตอนนบีนี้) พระวจนะนลิรรันดรร์ของ
พระเจด้า และมรันใชด้กรับโยเซฟเหมมอนกรับทบีมื่มรันใชด้กรับผทูตุ้เชนที่อทตกคนจนถศึงสมรัยปฝัจจสุบรันนบีนี้ ไมสู่วสู่าจะเกลิดอะไรขศึนี้นกรับเรา 
พระเจด้ากก็ทรงอนสุญาตใหด้มรันเกลิดขศึนี้นเพมมื่อประโยชนร์สสุขของเราและเพมมื่อสงสู่าราศบีของพระองคร์ มรันเปป็นความจรลิงใน
ชบีวลิตของโยเซฟ แมด้ในยามทบีมื่เขาถสกจนาคสุกอยสู่างไมสู่เปป็นธรรมในอบียลิปตร์

ทนาไมพวกพบีมๆื่ ของโยเซฟจศึงเกลบียดชรังเขา? ปฐมกาลบททบีมื่ 37 บรันทศึกเหตสุผลหลายประการสนาหรรับความ
เกลบียดชรังและความอลิจฉาของพวกเขา:

“ฝฝ่ายยาโคบมาอยสสู่ในดลินแดนทบีมื่บลิดาของทสู่านเคยอาศรัยเปป็นคนตสู่างดด้าวนรันี้นคมอ แผสู่นดลินคานาอรัน ตสู่อไปนบีนี้
เปป็นประวรัตลิพงศร์พรันธสุร์ของยาโคบ เมมมื่อโยเซฟอายสุไดด้สลิบเจก็ดปปีไปเลบีนี้ยงสรัตวร์อยสสู่กรับพวกพบีมื่ชาย เดก็กหนสุสู่มนรันี้นอยสสู่กรับบสุตร
ชายของนางบลิลฮาหร์และกรับบสุตรชายของนางศลิลปาหร์ภรรยาบลิดาของตน โยเซฟเอาความผอิดของพมีที่ชายมาเลง่าใหตุ้
บอิดาฟฟัง

“ฝฝ่ายออิสราเอลรอักโยเซฟมากกวท่าบนุตรทททั้งหมดของทท่าน เพราะโยเซฟเปป็นบสุตรชายทบีมื่เกลิดมาเมมมื่อบลิดาแกสู่
แลด้ว บลิดาทนาเสมนี้อยาวหลากสบีใหด้แกสู่โยเซฟ เมนที่อพวกพมีที่ชายเหพ็นวง่าบอิดารอักโยเซฟมากกวง่าบรรดาพมีที่ชาย กก็ชทงโยเซฟ 
และพสดดบีกรับเขาไมสู่ไดด้ คราวหนศึมื่งโยเซฟฝฝัน แลด้วเลสู่าใหด้พวกพบีมื่ชายฟฝัง พวกพมีที่ชายยอิที่งชอังโยเซฟมากขขขึ้น

“โยเซฟเลสู่าวสู่า “ฟฝังความฝฝันซศึมื่งขด้าพเจด้าฝฝันเหก็นซลิ ดสเถลิด พวกเรากนาลรังมรัดฟฝ่อนขด้าวอยสสู่ในนา ทรันใดนรันี้น 
ฟฝ่อนขด้าวของขด้าพเจด้าตรันี้งขศึนี้นยมนตรง และดสเถลิด ฟฝ่อนขด้าวของพวกพบีมื่ๆมาแวดลด้อมกราบไหวด้ฟฝ่อนขด้าวของขด้าพเจด้า”
พวกพบีมื่ชายจศึงถามโยเซฟวสู่า “เจด้าจะปกครองเรากระนรันี้นหรมอ เจด้าจะมบีอนานาจครอบครองเราหรมอ” พวกพมีที่ชายกพ็
ยอิที่งชอังโยเซฟมากขขขึ้นอมีกเพราะความฝฟัน และเพราะคทาของเขา

“ตสู่อมาโยเซฟกก็ฝฝันอบีก จศึงเลสู่าใหด้พวกพบีมื่ชายฟฝังวสู่า “ดสเถลิด ขด้าพเจด้าฝฝันอบีกครรันี้งหนศึมื่ง เหก็นดวงอาทลิตยร์ดวง
จรันทรร์ และดาวสลิบเอก็ดดวงกนาลรังกราบไหวด้ขด้าพเจด้า” เมมมื่อเลสู่าใหด้บลิดาและพวกพบีมื่ชายฟฝัง บลิดากก็วสู่ากลสู่าวโยเซฟวสู่า 
“ความฝฝันทบีมื่เจด้าไดด้ฝฝันเหก็นนรันี้นหมายความวสู่าอะไร เรากรับมารดาและพวกพบีมื่ชายของเจด้าจะมาซบหนด้าลงถศึงดลิน
กราบไหวด้เจด้ากระนรันี้นหรมอ” พวกพมีที่ชายอริจฉาโยเซฟ บลิดากก็นลิมื่งตรองเรมมื่องนบีนี้อยสสู่แตสู่ในใจ

“ฝฝ่ายพวกพบีมื่ชายพากรันไปเลบีนี้ยงแพะแกะของบลิดาทบีมื่เมมองเชเคม อลิสราเอลจศึงพสดกรับโยเซฟวสู่า “พบีมื่ชายของ
เจด้าเลบีนี้ยงแพะแกะอยสสู่ทบีมื่เมมองเชเคมมลิใชสู่หรมอ มาพสู่อจะใชด้เจด้าไปหาพบีมื่ชาย…

“เมมมื่อพวกพบีมื่ชายเหก็นโยเซฟแตสู่ไกลยรังมาไมสู่ถศึง เขากก็พากรันคลิดปองรด้ายจะฆสู่าเสบีย เขาพสดกรันวสู่า “ดสเถลิด 
เจด้าชสู่างฝฝันมานบีมื่แลด้ว ฉะนอัขึ้น มาเถอิด บอัดนมีขึ้ใหตุ้พวกเราฆง่ามอันเสมีย แลตุ้วทอิขึ้งลงไวตุ้ในบง่อบง่อหนขที่ง เราจะวง่า ‘สอัตวต์รตุ้ายกอัด
กอินมอันเสมีย’ แลตุ้วเราจะดทูวง่าความฝฟันนอัขึ้นจะเปป็นจรอิงไดตุ้อยง่างไร

“ฝฝ่ายรสเบนพอไดด้ยลินดรังนรันี้น กก็อยากชสู่วยโยเซฟใหด้พด้นมมอพวกพบีมื่ชายจศึงพสดวสู่า “เราอยสู่าฆสู่ามรันเลย” รสเบน
เตมอนเขาวสู่า “อยง่าททาใหตุ้โลหอิตไหล จงทอิขึ้งมอันในบง่อนมีขึ้ในถอิที่นทตรกอันดาร อยง่าแตะตตุ้องนตุ้องเลย” ทรันี้งนบีนี้เพมมื่อจะชสู่วยนด้อง
ใหด้พด้นมมอเขา แลด้วจะไดด้สสู่งกลรับไปยรังบลิดา...



“ขณะนรันี้นพวกพสู่อคด้าชาวมบีเดบียนกนาลรังผสู่านมา พวกพบีมื่ชายกก็ฉสุดโยเซฟขศึนี้นจากบสู่อ ขายใหด้แกสู่คนอลิชมาเอล
เปป็นเงลินยบีมื่สลิบเหรบียญ คนอลิชมาเอลกก็พาโยเซฟไปยรังอบียลิปตร์

“ฝฝ่ายรสเบนเมมมื่อกลรับมาถศึงบสู่อนรันี้น และดสเถลิด โยเซฟมลิไดด้อยสสู่ในบสู่อนรันี้น จศึงฉบีกเสมนี้อผด้าของตน แลด้วกลรับไปหา
พวกนด้องบอกวสู่า “เดก็กนรันี้นหายไปเสบียแลด้ว แลด้วขด้าพเจด้าจะไปทบีมื่ไหนเลสู่า” พวกเขากก็เอาเสมนี้อของโยเซฟมา และฆสู่า
ลสกแพะผสด้ตรัวหนศึมื่ง จสุสู่มเสมนี้อของโยเซฟลงในเลมอด แลด้วกก็สสู่งเสมนี้อยาวหลากสบีนรันี้นไปยรังบลิดา บอกวสู่า “พวกเราไดด้พบ
เสมนี้อตรัวนบีนี้ ขอพสู่อจงพลิจารณาดสวสู่าใชสู่เสมนี้อลสกของพสู่อหรมอไมสู่”

“บลิดารสด้จรักแลด้วรด้องวสู่า “นบีมื่เปป็นเสมนี้อลสกเรา สรัตวร์รด้ายกรัดกลินเขาเสบียแลด้ว โยเซฟยสู่อยยรับเสบียแลด้วเปป็นแนสู่” ยา
โคบกก็ฉบีกเสมนี้อผด้าเอาผด้ากระสอบคาดเอว ไวด้ทสุกขร์ใหด้บสุตรชายหลายวรัน ฝฝ่ายบสุตรชายหญลิงทรันี้งหมดกก็พากรันมา
ปลอบโยนบลิดา แตสู่ทสู่านไมสู่ยอมรรับการปลอบโยนกลสู่าววสู่า “เราจะโศกเศรด้าถศึงลสกเราจนกวสู่าเราจะตามลงไปยรัง
หลสุมฝฝังศพ” บลิดาของเขารด้องไหด้คลิดถศึงเขาดรังนบีนี้

“แลตุ้วคนมมีเดมียนกพ็ขายโยเซฟในอมียอิปตต์ไวตุ้กอับโปทอิฟารต์ขตุ้าราชสทานอักของฟาโรหต์ ผทูตุ้บอัญชาการทหารรอักษา
พระองคต์”

นบีมื่เทสู่ากรับสเทเฟนกลสู่าวแกสู่สภาซานเฮดรลินวสู่า “หากเหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกทสู่านทนาเชสู่นนบีนี้กรับโยเซฟ ผสด้
เปป็นภาพเลพ็งของพระเมสสลิยาหร์ มรันกก็ไมสู่ใชสู่เรมมื่องผลิดปกตลิเลยทบีมื่พวกทง่าน ลทูกหลานของคนเหลง่านอัขึ้น ไดด้ปฏลิบรัตลิอยง่าง
เหยมียดหยามมากยอิที่งกวง่ากรับชาวนาซาเรก็ธ พระเยซสเจด้า ผสด้ทรงพลิสสจนร์วสู่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรทบีมื่บรังเกลิดมาองคร์
เดบียวของพระเจด้าในการทบีมื่พระองคร์ทรงพลิชลิตโลก เนมนี้อหนรัง และพญามาร ความตาย นรก และหลสุมศพแลด้ว”

พวกพบีมื่ๆของโยเซฟเกลบียดชรังและอลิจฉาเขาเพราะพระพรนรันี้นทบีมื่พระเจด้าประทานใหด้แกสู่เขา-สตลิปฝัญญาและ
ความเขด้าใจทบีมื่ไมสู่ธรรมดา และพระคสุณทบีมื่ไมสู่ธรรมดาทบีมื่เขาไดด้พบในสายตาของบลิดาของเขา สลิมื่งทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรง
กระทนาในและผสู่านทางโยเซฟคมอสลิมื่งทบีมื่ทนาใหด้พวกอรัครปปิตาคนอมมื่นๆนรันี้นเกลบียดชรังเขาและอลิจฉาเขา สลิมื่งทบีมื่พระเยซทูไดด้
ทรงกระทนาและตรรัสคมอสลิมื่งทบีมื่ทนาใหด้สภาซานเฮดรลินเกลบียดชรังพระองคต์และวางแผนจะทนาลายพระองคร์-และพวก
เขายรังไมสู่สะใจจนกระทรัมื่งพวกเขาเหก็นพระองคร์บนกางเขนอรันหนศึมื่งบนกลโกธา พวกอรัครปปิตาไดด้ปฏลิเสธโยเซฟ แตสู่
คนรสุสู่นนรันี้นทบีมื่สเทเฟนใหด้การตสู่อหนด้าไดด้ปฏลิเสธพระองคร์ผสด้ทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่กวสู่าโยเซฟ-พระเยซสครลิสตร์เจด้า กษรัตรลิยร์แหสู่งสงสู่า
ราศบี

การสถลิตอยสสู่ของพระครลิสตร์ในทสู่ามกลางชนชาตลิอลิสราเอลปรรับโทษประชาชาตลินรันี้นเรมมื่องความเปป็นศรัตรสของ
พวกเขาตสู่อพระเยโฮวาหร์ แตสู่แทนทบีมื่จะกลรับใจใหมสู่ พวกเขายลิมื่งเกลบียดชรังพระเยซสมากกวสู่าเดลิม พวกเขาเรบียกรด้อง
ใหด้ประหารชบีวลิตพระองคร์-และจากนรันี้นกก็เยาะเยด้ยพระองคร์ขณะทบีมื่พระองคร์ทรงถสกตรศึงอยสสู่ พระโลหลิตไหล และ
สลินี้นพระชนมร์อยสู่างทสุกขร์ทรมานบนกางเขนนรันี้น เพมมื่อทสุกคนทบีมื่เชมมื่อในพระองคร์จะไดด้รรับการชสู่วยใหด้พด้นจากการ
พลิพากษาและจากการปรรับโทษชรัมื่วนลิรรันดรร์ในบศึงไฟนรันี้น แตสู่พระเจด้าไดด้ทรงยกชสพระบสุตรของพระองคร์ขศึนี้นสสสู่ทบีมื่นรัมื่งสสง
ทบีมื่สสุดแหสู่งสวรรคร์-ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของผสด้ทรงเดชานสุภาพเบมนี้องบน นบีมื่คมอความจรลิงของพระเจด้าทบีมื่ถสกแสดงใหด้
เหก็นโดยสเทเฟนขณะทบีมื่เขาเตมอนความจนาผสด้นนาทางศาสนาเหลสู่านบีนี้ของอลิสราเอลวสู่าถศึงแมด้พวกพบีมๆื่ ของโยเซฟไดด้ขาย
เขาใหด้ไปใชด้ชบีวลิตเยบีมื่ยงทาสและตกตมื่นา พระเจตุ้ากพ็ทรงอยทูง่กอับเขา



ขด้อ 10: “ทรงโปรดชง่วยโยเซฟใหตุ้พตุ้นจากความทตกขต์ลทาบากทอัขึ้งสอิขึ้น และทรงใหตุ้ทง่านเปป็นทมีที่โปรดปราน
และมมีสตอิปฟัญญาในสายพระเนตรของฟาโรหต์ กษอัตรอิยต์ของประเทศอมียอิปตต์ ทง่านจขงตอัขึ้งโยเซฟใหตุ้เปป็นผทูตุ้ปกครอง
ประเทศอมียอิปตต์กอับทอัขึ้งพระราชสทานอักของทง่าน”

กรสุณาศศึกษาปฐมกาลบททบีมื่ 39 ถศึง 41 สนาหรรับประวรัตลิเรมมื่องราวชบีวลิตโยเซฟในอบียลิปตร์-อสู่านเกบีมื่ยวกรับวสู่า
พระเจด้าทรงปกปฟ้อง ชสู่วยใหด้พด้น และยกชสเขาขศึนี้นสสสู่ตนาแหนสู่งทบีมื่มบีอนานาจรองจากกษรัตรลิยร์องคร์นรันี้นเองไดด้อยสู่างไร 
ความแขก็งแกรสู่งและอนานาจของพวกศรัตรสของเราไมสู่ใชสู่เรมมื่องสนาครัญตราบใดทบีมื่เราใหด้พระเจด้ามาเปป็นอรันดรับหนศึมื่งใน
ชบีวลิตของเราและถวายเกบียรตลิพระองคร์ในทสุกสลิมื่งทบีมื่เรากระทนาและพสด ถด้าความปรารถนาและความประสงคร์อรันดรับ
หนศึมื่งของเราคมอการถวายเกบียรตลิและสงสู่าราศบีแดสู่พระองคร์ พระองคร์กก็จะทรงเฝฟ้าดสแลเรา ชสู่วยเราใหด้พด้นจากการ
ทดลองและภรัยอรันตราย และรรับประกรันวสู่า “ทสุกสลิมื่งทนางานรสู่วมกรันเพมมื่อใหด้เกลิดผลดบี”

ขด้อ 11: “แลตุ้วบอังเกอิดการกอันดารอาหารทอัที่วแผง่นดอินอมียอิปตต์และแผง่นดอินคานาออัน และมมีความลทาบากมาก
บรรพบตรตษของเราจขงไมง่มมีอาหาร”

นบีมื่ไมสู่ใชสู่การกรันดารอาหารธรรมดา มรันคมอชสู่วงเวลาแหสู่งความทสุกขร์ลนาบากครรันี้งใหญสู่ และมรันครอบคลสุมไป
ทรัมื่วทรันี้งอบียลิปตร์และคานาอรัน สเทเฟนเตมอนความจนาพวกยลิวเหลสู่านรันี้นวสู่า “บรรพบตรตษของเราจขงไมง่มมีอาหาร” กลสู่าว
อบีกนรัยหนศึมื่งกก็คมอ ตอนนรันี้นลสกหลานของอลิสราเอลกนาลรังจะอดตาย

เรารสด้วสู่าความทสุกขร์ลนาบากนบีนี้มาจากพระหรัตถร์ของพระเจด้า เพราะวสู่าความทสุกขร์ของประชาชนอลิสราเอลนนา
ไปสสสู่สงสู่าราศบีและการพบกรันอบีกของยาโคบกรับบสุตรชายทบีมื่เขาเคยคลิดวสู่าถสกพวกสรัตวร์ปฝ่ากรัดกลินไปนานแลด้ว โยเซฟ
เดลินในเสด้นทางแหสู่งความทสุกขร์ แตสู่ความทสุกขร์นรันี้นนนาการยกชสมาใหด้ และสตลิปฝัญญาของเขาทบีมื่พระเจด้าประทานใหด้กก็
ถทูกใชตุ้งานโดยพระเจด้า-ไมสู่เพบียงเพมมื่อชสู่วยประชาชนอบียลิปตร์ใหด้รอดพด้นจากความอดอยากเทสู่านรันี้น แตสู่เพมมื่อชสู่วยผสด้คน
ของเขาเองใหด้รอดเชสู่นกรันและทนาใหด้ครอบครรัวของเขาไดด้พบกรันอบีก

ขด้อ 12: “ฝฝ่ายยาโคบเมนที่อไดตุ้ยอินวง่ามมีขตุ้าวอยทูง่ในประเทศอมียอิปตต์ จขงใชตุ้บรรพบตรตษของเราไปเปป็นครอัขึ้งแรก”
ภายใตด้พระหรัตถร์อรันทรงฤทธลิธิ์ของพระเยโฮวาหร์พระเจด้าผสด้ทรงครอบครองอยสสู่เหนมอทรันี้งพลิภพ ความ

อดอยากไดด้แผสู่ไปถศึงแผสู่นดลินคานาอรันและเหลสู่าประมสุขของประชากรทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระเจด้าไดด้ชลิมตะกอนรส
ขมแหสู่งความทสุกขร์ยากอรันทารสุณแบบทบีมื่พวกเขาไมสู่เคยรสด้จรักมากสู่อน อาหารหมดไป พวกเขากนาลรังจะถสกลด้างผลาญ
จนสลินี้นสสญเพราะความอดอยาก-และจากนรันี้น โดยการทรงจรัดเตรบียมของพระเจด้า “ยาโคบไดตุ้ยอินวง่ามมีขตุ้าวอยทูง่ใน
ประเทศอมียอิปตต์”

หลายครรันี้งในพระครัมภบีรร์เราอสู่านวสู่า “เขาไดตุ้ยอิน” หรมอ “เมมมื่อเขา (หรมอนาง) ไดตุ้ยอิน” และเมมมื่อผมอสู่าน
ถด้อยคนาเหลสู่านรันี้นผมกก็ระลศึกเสมอวสู่า “ดอังนอัขึ้นความเชชชื่อจขงเกริดโดยการไดด้ยริน และการไดตุ้ยอินโดยพระวจนะของ
พระเจตุ้า” (รม. 10:17) หนทางเดบียวทบีมื่ความเชมมื่อจะเขด้ามาสสสู่หรัวใจของผสด้ใดกก็คมอ โดยการไดด้ยลินพระวจนะของ
พระเจด้า ผสู่านทางการอรัศจรรยร์บางอยสู่างทบีมื่เราไมสู่ทราบ พระเจด้าทรงอนสุญาตใหด้ยาโคบไดด้ยลินวสู่ามบีขด้าวในแผสู่นดลิน
อบียลิปตร์-แผสู่นดลินคนตสู่างชาตลิซศึมื่งตกเปป็นของและถสกครอบครองโดยเหลสู่าศรัตรสของผสด้ถสกเลมอกสรรของพระเจด้า แตสู่
ทรันี้งๆทบีมื่เปป็นเชสู่นนรันี้น ยาโคบกก็สสู่งบสุตรชายทรันี้งหลายของเขาเขด้าไปในอบียลิปตร์เพมมื่อซมนี้ออาหารสนาหรรับประชากรของ
พระเจด้า



อยสู่างไรกก็ตาม ยาโคบกก็ไมสู่รสด้วสู่ามรันเปป็นเพราะโยเซฟและสตลิปฝัญญาของโยเซฟทบีมื่มบีขด้าวอยสสู่ในอบียลิปตร์ โยเซฟ
ถสกตรันี้งใหด้เปป็นผสด้วสู่าราชการเหนมอแผสู่นดลินนรันี้นแลด้ว และบสุตรชายคนอมมื่นๆของโยเซฟไดด้มาหาเขาเพมมื่อทบีมื่จะซมนี้อขด้าว ใน
ปฐมกาล 42:8 เราถสกบอกวสู่า “โยเซฟรสด้จรักพวกพบีมื่ชาย แตสู่พวกพบีมื่หารสด้จรักทสู่านไมสู่”

ขด้อ 13: “พอคราวทมีที่สองโยเซฟกพ็สทาแดงตอัวใหตุ้พมีที่นตุ้องรทูตุ้จอัก และใหตุ้ฟาโรหต์รทูตุ้จอักวงศต์ญาตอิของตนดตุ้วย”
เมมมื่อพวกบรรพบสุรสุษเดลินทางครรันี้งแรกไปทบีมื่อบียลิปตร์ พวกเขากก็ซมนี้อขด้าวและกลรับไปยรังคานาอรันพรด้อมกรับขด้าว

นรันี้น แตสู่พวกเขาไมสู่รสด้วสู่าชายคนทบีมื่พวกเขาซมนี้อขด้าวดด้วยนรันี้นคมอโยเซฟนด้องชายของพวกเขา เขาไมสู่ไดด้เปปิดเผยตรัวแกสู่
พวกเขาจนกระทรัมื่งพวกเขามาครรันี้งทบีมื่สองเพมมื่อซมนี้อขด้าวจากเขา จากนรันี้นเขาบอกพวกเขาวสู่าเขาคมอใคร และแนะนนา
พวกเขาใหด้ฟาโรหร์รสด้จรัก:

“โยเซฟอดกลรันี้นตสู่อหนด้าบรรดาผสด้ทบีมื่ยมนอยสสู่ตสู่อไปอบีกมลิไดด้ ทสู่านกก็รด้องสรัมื่งวสู่า “ใหด้ทสุกคนออกไปเสบียเถลิด” จศึง
ไมสู่มบีผสด้ใดยมนอยสสู่กรับทสู่านดด้วย ขณะทบีมื่โยเซฟแจด้งใหด้พบีมื่นด้องรสด้จรักตรัวทสู่าน แลด้วโยเซฟรด้องไหด้เสบียงดรัง คนอบียลิปตร์ทรันี้งหลาย
และคนในสนานรักพระราชวรังฟาโรหร์กก็ไดด้ยลิน โยเซฟบอกพวกพบีมื่นด้องของตนวสู่า “เราคมอโยเซฟ บลิดาเรายรังมบีชบีวลิตอยสสู่
หรมอ” ฝฝ่ายพวกพบีมื่นด้องไมสู่รสด้ทบีมื่จะตอบประการใดเพราะตกใจกลรัวทบีมื่เผชลิญหนด้ากรับโยเซฟ

“โยเซฟจศึงบอกพบีมื่นด้องของตนวสู่า “เชลิญเขด้ามาใกลด้เราเถลิด” เขากก็เขด้ามาใกลด้แลด้วโยเซฟวสู่า “เราคมอโยเซฟ
นด้องทบีมื่พบีมื่ขายมายรังอบียลิปตร์ ฉะนอัขึ้นบอัดนมีขึ้อยง่าเสมียใจไปเลย อยง่าโกรธตอัวเองทมีที่ขายเรามาทมีที่นมีที่ เพราะวง่าพระเจตุ้าทรงใชตุ้
เราใหตุ้มากง่อนหนตุ้าพมีที่เพนที่อจะไดตุ้ชง่วยชมีวอิต เพราะมบีการกรันดารอาหารในแผสู่นดลินสองปปีแลด้ว ยรังอบีกหด้าปปีจะทนานาหรมอ
เกบีมื่ยวขด้าวไมสู่ไดด้เลย พระเจด้าทรงใชด้เรามากสู่อนพบีมื่ เพมมื่อสงวนหมสสู่คนจากพวกพบีมื่ไวด้บนแผสู่นดลิน และชสู่วยชบีวลิตของพบีมื่ไวด้
ดด้วยการชสู่วยใหด้พด้นอรันใหญสู่หลวง ฉะนอัขึ้นบอัดนมีขึ้มริใชท่พอีชื่เปป็นผทูตุ้ใหตุ้เรามาทมีที่นมีที่ แตท่พระเจด้าทรงใหตุ้มา พระองคร์ทรงโปรด
ใหด้เราเปป็นเหมมอนบลิดาแกสู่ฟาโรหร์ เปป็นเจด้าในราชวรังทรันี้งสลินี้น และเปป็นผสด้ครอบครองประเทศอบียลิปตร์ทรันี้งหมด

“เจด้าจงรบีบขศึนี้นไปหาบลิดาเราบอกทสู่านวสู่า ‘โยเซฟบสุตรชายของทสู่านพสดดรังนบีนี้วสู่า “พระเจด้าทรงโปรดใหด้ลสก
เปป็นเจด้าเหนมออบียลิปตร์ทรันี้งสลินี้น ขอลงมาหาลสก อยสู่าไดด้ชด้า พสู่อจะไดด้อาศรัยอยสสู่ในแผสู่นดลินโกเชน และพสู่อจะไดด้อยสสู่ใกลด้ลสก 
ทรันี้งตรัวพสู่อกรับลสกหลานและฝสงแพะแกะ ฝสงวรัว และทรรัพยร์ทรันี้งหมดของพสู่อ ลสกจะบนารสุงรรักษาพสู่อทบีมื่นรัมื่น ดด้วยยรังจะ
กรันดารอาหารอบีกหด้าปปี มลิฉะนรันี้นพสู่อและครอบครรัวของพสู่อและผสด้คนทบีมื่พสู่อมบีอยสสู่จะยากจนไป”’ ดสเถลิด นรัยนร์ตาพบีมื่และ
นรัยนร์ตาของเบนยามลินนด้องชายของขด้าพเจด้าไดด้เหก็นวสู่าเปป็นปากของขด้าพเจด้าเองทบีมื่ไดด้พสดกรับพบีมื่ พบีมื่จงเลสู่าใหด้บลิดาของ
เราฟฝังถศึงยศศรักดลิธิ์ทบีมื่ขด้าพเจด้ามบีอยสสู่ในอบียลิปตร์และทบีมื่พบีมื่ไดด้เหก็นนรันี้นทสุกประการ พบีมื่จงรบีบพาบลิดาเราลงมาทบีมื่นบีมื่เถลิด”

“โยเซฟกอดคอเบนยามลินผสด้นด้องแลด้วรด้องไหด้ เบนยามลินกก็กอดคอโยเซฟรด้องไหด้เหมมอนกรัน ยลิมื่งกวสู่านรันี้นโย
เซฟจศึงจสุบพบีมื่ชายทรันี้งปวงและรด้องไหด้ หลรังจากนรันี้นพบีมื่นด้องของทสู่านกก็สนทนากรับโยเซฟ ขสู่าววสู่า “พบีมื่นด้องของโยเซฟ
มา” ไปถศึงราชวรังฟาโรหร์ ฟาโรหร์กรับขด้าราชการของพระองคร์กก็พากรันยลินดบี” (ปฐมกาล 45:1-16)

หลรังจากทบีมื่โยเซฟไดด้สนาแดงตรัวแกสู่พวกพบีมื่นด้องของเขาแลด้ว เขากก็สสู่งพวกเขาไปพาบลิดาของเขามาหาเขา ดรัง
นรันี้นยาโคบและพบีมื่นด้องของโยเซฟจศึงมาอาศรัยอยสสู่ในอบียลิปตร์ อรันเปป็นทบีมื่ซศึมื่งพวกเขาประสบกรับความโศกเศรด้าและความ
ทสุกขร์ลนาบากเหลมอจะกลสู่าว พวกเขาไดด้ชดใชด้อยสู่างสาสมกรับการปฏลิบรัตลิอรันไรด้หรัวใจตสู่อโยเซฟเมมมื่อพวกเขาขายเขาใหด้
มาเปป็นทาสคนอบียลิปตร์ตอนทบีมื่เขายรังเดก็ก พระเจด้าทรงยกชสโยเซฟแลด้ว แมด้กระทรัมื่งในแผสู่นดลินทบีมื่ทรันี้งยลิวและคนตสู่างชาตลิ



ไดด้ทนาใหด้เขาอรับอาย และสนาหรรับความอรับอายและความทสุกขร์ยากตสู่างๆทบีมื่พวกเขานนามาสสสู่เขา โยเซฟกก็ตอบแทน
ดด้วยพระคสุณแกสู่ทสุกคน-โดยเฉพาะอยสู่างยลิมื่งแกสู่บลิดาของเขา

แนสู่นอนวสู่าใครๆกก็เหก็นไดด้วสู่าประวรัตลิศาสตรร์ยลิวนบีนี้เกบีมื่ยวขด้องอยสู่างไรกรับพระครลิสตร์และการปฏลิบรัตลิทบีมื่พระองคร์
ทรงไดด้รรับจากลสกหลานเหลสู่านรันี้นของพวกอรัครปปิตา สเทเฟนไมสู่ไดด้ทนาการประยสุกตร์ใชด้โดยตรง แตสู่เขากลสู่าวขด้อเทก็จ
จรลิงตสู่างๆทบีมื่เปป็นคนาพยากรณร์ในแบบทบีมื่พวกยลิวเหลสู่านรันี้นไมสู่มบีทางทบีมื่จะพลาดความหมายของเขาไดด้เลย พวกเขารสด้จรัก
เกบีมื่ยวกรับพระวจนะทบีมื่เปป็นคนาพยากรณร์นด้อยจรลิงๆ! พวกเขาไมสู่เคยคลิดเลยสรักครรันี้งวสู่าโยเซฟเปป็นภาพเลก็งถศึงพระครลิสตร์
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พวกเขาจงใจทบีมื่จะมองไมสู่เหก็นวสู่าพวกเขาไดตุ้กระททาตง่อพระองคตเหมมอนกรับทบีมื่พวก
บรรพบสุรสุษไดด้กระทนาตสู่อโยเซฟ-และพวกเขากก็มมีความผอิดมากกวง่าเพราะวสู่าพวกเขามบีความสวง่างทบีมื่เหลง่า
บรรพบตรตษของพวกเขาไมสู่มบี: พวกเขามบีคนาพยากรณร์ตสู่างๆของภาคพรันธสรัญญาเดลิม พวกเขารสด้เชสู่นกรันวสู่าพระเยซส-
ซศึมื่งถสกขายโดยสมาชลิกคนหนศึมื่งของกลสุสู่มสาวก ถสกทรยศโดยจสุบๆหนศึมื่ง ถสกตรศึงกางเขนและถสกฝฝัง-ไดด้ทรงถสกยกขศึนี้น
มาหลสุมทบีมื่นสู่ากลรัววสู่าหลสุมทบีมื่โยเซฟไดด้ถสกชสู่วยใหด้รอดชบีวลิตขศึนี้นมา และรสด้วสู่าพระองคร์ทรงถสกยกชสขศึนี้นสสสู่ตนาแหนสู่งทบีมื่สสงยลิมื่ง
กวสู่าทบีมื่โยเซฟไดด้ในแผสู่นดลินอบียลิปตร์ สเทเฟนกลสู่าวชรัดเจนวสู่าพระเยซสทรงเตก็มพระทรัยเหมมอนเดลิมและอยากทบีมื่จะยก
โทษใหด้พวกเขาและรรับพวกเขาไวด้หากพวกเขาจะเพบียงกลรับใจจากบาปของตน แตสู่พวกเขาเลมอกทบีมื่จะดนาเนลินตสู่อ
ไปในการแกลด้งโงสู่แบบจงใจของตน

ขด้อ 14: “ฝฝ่ายโยเซฟจขงไดตุ้เชอิญยาโคบบอิดากอับบรรดาญาตอิของตนเจพ็ดสอิบหตุ้าคนใหตุ้มาหา”
พวกนรักวลิจารณร์คอยคด้นหาความคลาดเคลมมื่อนตสู่างๆในพระวจนะของพระเจด้าอยสสู่เสมอ และมบีการเสนอ

แนะวสู่ามบีความคลาดเคลมมื่อนหนศึมื่งปรากฏในทบีมื่นบีนี้ อยสู่างไรกก็ตาม เมมมื่อเราแยกแยะพระวจนะอยสู่างถสกตด้อง โดยเปรบียบ
เทบียบขด้อพระครัมภบีรร์กรับขด้อพระครัมภบีรร์ เรากก็พบวสู่าไมสู่มบีขด้อผลิดพลาดหรมอความคลาดเคลมมื่อนใดๆเลยในพระครัมภบีรร์ 
พระวจนะของพระเจด้ายรัมื่งยมนทนทานการทดสอบของกาลเวลา มรันจะยรัมื่งยมนอยสสู่เมมมื่อโลกนบีนี้ถสกไฟเผา และตามทบีมื่
ยอหร์น 12:46-48 กลสู่าว มรันจะอยสสู่ดด้วยเมมมื่อถศึงการพลิพากษา! ผสด้คนทบีมื่คด้นดสพระครัมภบีรร์ดด้วยเจตนาทบีมื่จะชบีนี้ใหด้เหก็นขด้อผลิด
พลาดตสู่างๆควรอสู่านยอหร์น 3:16, ยอหร์น 5:24, เอเฟซรัส 2:8,9 และโรม 10:9,10 คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่อสู่านขด้อพระคนา
เหลสู่านบีนี้ดด้วยใจทบีมื่เปปิดรรับและความคลิดทบีมื่เปปิดออกจะรรับการบรังเกลิดใหมสู่ และผสด้คนทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่แลด้วกก็ไมสู่คด้นดสพระ
ครัมภบีรร์เพมมื่อทบีมื่จะพลิสสจนร์ขด้อผลิดพลาดในพระวจนะของพระเจด้า พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ประทรับอยสสู่ในใจของผสด้เชมมื่อทรันี้ง
หลาย พระองคร์ทรงตรวจคด้นสลิมื่งลศึกลนี้นาตสู่างๆของพระเจด้า และทรงตมีความพระวจนะอยง่างถทูกตตุ้อง 

ในขด้อทบีมื่เรากนาลรังศศึกษากรันอยสสู่นบีนี้ สเทเฟนกลสู่าววสู่า “เจพ็ดสอิบหตุ้าคน”-ทรันี้งหมดเจก็ดสลิบหด้าคน-ไดด้ลงไปยรัง
อบียลิปตร์ ในปฐมกาล 46:26,27 เราอสู่านวสู่า “บรรดาคนของยาโคบซศึมื่งออกมาจากบรันี้นเอวของทสู่านทบีมื่เขด้ามาในอบียลิปตร์
นรันี้น ไมสู่นรับภรรยาของบสุตรชายยาโคบ มบีหกสอิบหกคนดด้วยกรัน บตตรชายของโยเซฟซขที่งเกอิดแกง่ทง่านในอมียอิปตต์มมีสอง
คน นรับคนทรันี้งปวงในครอบครรัวของยาโคบทบีมื่เขด้ามาในอบียลิปตร์ไดด้เจพ็ดสอิบคน”-เจก็ดสลิบคน

อยสู่างไรกก็ตาม ไมสู่มบีความขรัดแยด้งกรันเลยตรงนบีนี้ ยาโคบพาคนลงไปกอับเขา “หกสลิบหกคน” โยเซฟอยสสู่ใน
อบียลิปตร์อยทูง่กง่อนแลตุ้ว และเขามบีบตตรชายสองคน โดยรวมทรันี้งหมดเปป็นหกสลิบเกด้าคน และยาโคบเองกก็รวมเปป็นเจพ็ด
สอิบคน แตสู่จงสรังเกตวสู่า “ไมง่นอับภรรยาของบตตรชายยาโคบ” กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่งกก็คมอ ครรัวเรมอนของยาโคบนรับไดด้



เจก็ดสลิบคน แตสู่สเทเฟนกลสู่าววสู่า “ยาโคบ...กรับบรรดาญาตอิของตน” ซศึมื่งแนสู่นอนวสู่าคงเปป็นเหตสุผลสนาหรรับตรัวเลขทบีมื่
เพลิมื่มขศึนี้นมาทบีมื่สเทเฟนเอสู่ยถศึง

ขด้อ 15 และ 16: “ยาโคบไดตุ้ลงไปยอังประเทศอมียอิปตต์ แลตุ้วทง่านกอับพวกบรรพบตรตษของเราไดตุ้สอิขึ้นชมีพ เขา
จขงไดตุ้นทาศพไปฝฟังไวตุ้ในเมนองเชเคมในอตโมงคต์ทมีที่ออับราฮอัมเอาเงอินจทานวนหนขที่งซนขึ้อจากบตตรชายของฮาโมรต์บอิดาของ
เชเคม”

พระเจด้าไดด้ทรงเลมอกประชากรทบีมื่ถสกเลมอกสรรเปป็นหมสสู่ชนพลิเศษไวด้สนาหรรับพระองคร์เอง และบรัดนบีนี้ทรันี้ง
ประชาชาตลินรันี้นอยสสู่ในแผสู่นดลินอบียลิปตร์หสู่างไกลจากแผสู่นดลินทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้นรันี้น และพวกเขาอยทูง่ตง่อไปในอบียลิปตร์เปป็น
เวลานานมาก แตสู่พระเจด้าทรงอยสสู่กรับพวกเขาแมด้กระทรัมื่งในการอยสสู่ตสู่างแดนและความทสุกขร์ยากของพวกเขา และ
การนมรัสการพระเยโฮวาหร์ถสกพลิทรักษร์รรักษาไวด้ตลอดการพนานรักของพวกเขาในดลินแดนตสู่างประเทศนรันี้น นบีมื่ดสเหมมอน
จะเปป็นประเดก็นทบีมื่สเทเฟนเนด้นยนี้นาในคนาพยานของเขา เขาทวนซนี้นาคนาวสู่า “เขตุ้าไปในอมียอิปตต์” บสู่อยครรันี้ง ซศึมื่งบอกเปป็น
นรัยวสู่าเขากนาลรังเนด้นยนี้นาการนมรัสการพระเยโฮวาหร์แบบตสู่อเนมมื่องของคนเหลสู่านรันี้นแมด้วสู่าคนเหลสู่านรันี้นอยสสู่ในเขตแดน
ศรัตรสทสู่ามกลางพวกคนตสู่างชาตลิ

ยาโคบและบสุตรชายทรันี้งหลายของเขาสอิขึ้นชมีวอิตในอบียลิปตร์ ประวรัตลิศาสตรร์พระครัมภบีรร์และบรันทศึกเกสู่าแกสู่บอก
เราวสู่า “ชนรตง่นหลอังและลทูกหลานของคนเหลสู่านบีนี้ หลรังจากเวลาผสู่านไป ไดด้นนาศพของพวกเขาไปฝฝังในเฮโบรน” เรา
ทราบจากอพยพ 13:19 วสู่าโมเสสและลสกหลานของอลิสราเอลไดด้นนากระดสกของโยเซฟไปกรับพวกเขาดด้วยเมมมื่อพวก
เขาออกไปจากอบียลิปตร์ และมบีขด้อพระครัมภบีรร์อมมื่นๆซศึมื่งดสเหมมอนจะบสู่งชบีนี้วสู่ากระดสกของออัครปปิตาทตกคนเหลง่านอัขึ้นถสกขน
ยด้ายจากอบียลิปตร์ไปยรังคานาอรันในการอพยพนรันี้น ถด้าขด้อ 15 และ 16 ถสกอสู่านแบบตสู่อเนมมื่องกรัน เรากก็หมายเหตสุวสู่ายา
โคบสลินี้นชบีพในอบียลิปตร์ “ทสู่านกรับพวกบรรพบสุรสุษของเราไดด้สลินี้นชบีพ เขาจขงไดตุ้นทาศพไปฝฟังไวตุ้ในเมนองเชเคม” เพมมื่อทบีมื่จะ
ถสกฝฝังในผมนดลินทบีมื่อรับราฮรัมไดด้ซมนี้อไวด้และเปป็นทบีมื่ๆเขาไดด้ฝฝังศพนางซาราหร์ ตามทบีมื่บรันทศึกไวด้ในปฐมกาล 23:4-20

มบีผสด้เสนอแนะวสู่ามบีความคลาดเคลมมื่อนระหวสู่างคนาพยานของสเทเฟนในทบีมื่นบีนี้กรับคนากลสู่าวเหลสู่านรันี้นในปฐม
กาล 33:19, 50:13, และโยชสวา 24:32 แตสู่ในการเปรบียบเทบียบขด้อพระคนาตอนเหลสู่านบีนี้ ความยสุสู่งยากกก็หายไปเมมมื่อ
เราเผชลิญหนด้ากรับขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่ามรันเปป็นเวลาประมาณแปดสลิบปปีตรันี้งแตสู่เวลาทบีมื่ออับราฮอัมซมนี้อแปลงทบีมื่ดลินประจนา
ครอบครรัว จนถศึงเวลาทบีมื่ยาโคบทนาการซมนี้อของเขาในปฐมกาล 33:19 ยาโคบซมนี้อทบีมื่ดลินนรันี้นจากเหลสู่าลสกหลานของฮา
โมรร์ (ฮาโมรต์คนเดบียวกรับในขด้อพระคนาทบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่นบีนี้) ผสด้ซศึมื่งถนอกรรมสอิทธอิธิ์ตง่อไปในทบีมื่ดลินผมนนรันี้นทบีมื่ออับราฮอัมไดด้ซมนี้อ
ไวด้ ยาโคบจะอด้างสลิทธลิธิ์ความเปป็นเจด้าของทบีมื่ดลินผมนนรันี้นกก็ไดด้เพราะเปป็นสลิทธลิธิ์มรดกเกสู่าแกสู่ แตสู่แทนทบีมื่จะทนาเชสู่นนรันี้น เขา
ซนขึ้อมอัน ผมขอกลสู่าวซนี้นา: ไมสู่มบีขด้อผลิดพลาดใดๆในพระวจนะทบีมื่ไมสู่มบีทางผลิดพลาดไดด้ของพระเจด้า-ซศึมื่งพระเจด้าทรง
ระบายลมหายใจ พระเจด้าทรงปกปฟ้องรรักษาไวด้ และปฟักแนง่นอยทูง่เปป็นนอิตยต์ในสวรรคต์

ขด้อ 17: “เมนที่อใกลตุ้เวลาตามพระสอัญญาซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้ปฏอิญาณไวตุ้กอับออับราฮอัม ชนชาตอิออิสราเอลไดตุ้ทวมีมาก
ขขขึ้นในประเทศอมียอิปตต์”

“เมนที่อใกลตุ้เวลาตามพระสอัญญา...” ในฮบีบรส 11:13 อรัครทสตเปาโลเตมอนความจนาครลิสเตบียนชาวฮบีบรสเหลสู่า
นรันี้นวสู่าพวกอรัครปปิตาไดด้สลินี้นชบีพโดยยรังไมสู่ไดด้รรับพระสรัญญานรันี้น: “บรรดาคนเหลสู่านบีนี้ไดด้ตายไปในระหวสู่างทบีมื่เชมมื่ออยสสู่ ยอัง
ไมง่ไดตุ้รอับผลตามพระสอัญญาทอัขึ้งหลายนอัขึ้น แตสู่ไดด้แลเหก็นพระสรัญญาแตสู่ไกล กก็เชมมื่อมรัมื่นและตด้อนรรับพระสรัญญาเหลสู่า



นรันี้นไวด้ และไดด้ยอมรรับวสู่าเขาทรันี้งหลายเปป็นคนตสู่างดด้าวและเปป็นผสด้สรัญจรอยสสู่ในแผสู่นดลินโลก” อยสู่างไรกก็ตาม เมมมื่อเวลา
นรันี้นใกลด้เขด้ามาสนาหรรับการสนาเรก็จจรลิงของพระสรัญญานรันี้นทบีมื่พระเจด้าทรงทนาไวด้กรับอรับราฮรัม พวกลสกหลานของ
อลิสราเอลกก็ทวบีมากขศึนี้นในอบียลิปตร์และพระเจด้าทรงอวยพรพวกเขาอยสู่างลด้นเหลมอ เราพบบรันทศึกนรันี้นในอพยพ 1:7-
12:

“และบตตรของออิสราเอลมมีลทูกหลานมากและเพอิที่มจทานวนขขขึ้นมาก พวกเขาทวมีมากขขขึ้น และมมีกทาลอังมากทมี
เดมียว และแพรท่หลายไปจนเตก็มแผท่นดรินนททั้น บรัดนบีนี้มบีกษรัตรลิยร์องคร์ใหมสู่ขศึนี้นครองราชสมบรัตลิในประเทศอบียลิปตร์ ซศึมื่งมลิไดด้
รสด้จรักกรับโยเซฟ และพระองคร์ทรงประกาศแกสู่ชนชาตลิของพระองคร์วสู่า “ดสเถลิด ประชาชนชนชาตลิอลิสราเอลมบี
มากกวสู่าและมบีกนาลรังยลิมื่งกวสู่าเราอบีก มาเถลิด ใหด้เราใชด้สตลิปฝัญญาในเรมมื่องพวกนบีนี้กรับเขา เกรงวสู่าเขาจะทวบีมากขศึนี้น แลด้ว
ตสู่อมาเมมมื่อเกลิดสงครามขศึนี้น เขาจะสมทบกรับพวกขด้าศศึกของเราสสด้รบกรับเรา แลด้วจะยกออกไปจากอาณาจรักร” 

“เหตสุฉะนรันี้น เขาจศึงตรันี้งนายงานใหด้เบบียดเบบียนคนอลิสราเอลดด้วยงานตรากตรนา และเขาทรันี้งหลายสรด้างเมมอง
เกก็บราชสมบรัตลิของฟาโรหร์ คมอเมมองปปิธม และเมมองราอรัมเสส แตง่ยอิที่งเบมียดเบมียนชนชาตอิออิสราเอล ชนชาตอิ
ออิสราเอลกพ็ยอิที่งทวมีมากขขขึ้น และยอิที่งแพรง่หลายออกไป ชาวอบียลิปตร์กก็ทสุกขร์ใจเนมมื่องดด้วยชนชาตลิอลิสราเอล”

ในอพยพ 12:37 เราถสกบอกวสู่าเมมมื่อชนชาตลิอลิสราเอลเรลิมื่มการเดลินทางระยะแรกของตนออกไปจากอบียลิปตร์
พวกเขามบีจนานวน “นรับแตสู่ผสด้ชายไดด้ประมาณหกแสนคน เดก็กตสู่างหาก”

ผสด้แตสู่งเพลงสดสุดบีเขบียนไวด้วสู่า: “พระองคร์ทรงจดจนาพรันธสรัญญาของพระองคร์อยสสู่เปป็นนลิตยร์ คมอพระวจนะทบีมื่
พระองคร์ทรงบรัญชาไวด้ตลอดหนศึมื่งพรันชรัมื่วอายสุ คนอพอันธสอัญญาซขที่งพระองคต์ทรงกระททาไวตุ้กอับออับราฮอัม คทาปฏอิญาณซขที่ง
ทรงกระททาไวตุ้กอับออิสออัค ซขที่งพระองคต์ทรงยนนยอันอมีกกอับยาโคบใหตุ้เปป็นพระราชบอัญญอัตอิ และแกง่ออิสราเอลใหตุ้เปป็นพอันธ
สอัญญานอิรอันดรต์วสู่า “เราจะใหตุ้แผง่นดอินคานาออันแกง่เจตุ้า เปป็นสง่วนมรดกของเจตุ้าทอัขึ้งหลาย” เมมมื่อเขายรังมบีคนจนานวน
นด้อย จนานวนนด้อยจรลิง ยรังเปป็นแตสู่คนอาศรัยอยสสู่ในนรันี้น

“พเนจรไปจากประชาชาตลินบีนี้ถศึงประชาชาตลินรันี้น จากราชอาณาจรักรนบีนี้ถศึงอบีกชนชาตลิหนศึมื่ง พระองคร์มลิไดด้ทรง
ยอมใหด้ผสด้ใดบบีบบรังครับเขา พระองคร์ทรงขนาบกษรัตรลิยร์หลายองคร์ดด้วยเหก็นแกสู่เขาวสู่า “อยสู่าแตะตด้องบรรดาผสด้ทบีมื่เรา
เจลิมไวด้ อยสู่าทนาอรันตรายแกสู่ผสด้พยากรณร์ทรันี้งหลายของเรา” เมมมื่อพระองคร์ทรงเรบียกการกรันดารอาหารใหด้เกลิดขศึนี้นทบีมื่
แผสู่นดลิน และทรงทนาลายอาหารทบีมื่บนารสุงชบีวลิตเสบียสลินี้น

“พระองคร์ทรงใชด้ชายคนหนศึมื่งไปขด้างหนด้าเขา คนอโยเซฟ ซศึมื่งถสกขายไปเปป็นทาส เทด้าของเขาเจก็บชนี้นาดด้วย
ตรวน ตรัวเขาเขด้าอยสสู่ในปลอกเหลก็ก จนกวสู่าสลิมื่งทบีมื่เขาบอกไดด้บรังเกลิดขศึนี้น พระวจนะของพระเยโฮวาหร์ทดสอบเขา 
กษรัตรลิยร์กก็ทรงใชด้ใหด้ไปปลสู่อยตรัวเขา ผสด้ปกครองของชนชาตลิทรันี้งหลายไดด้ปลสู่อยเขาเปป็นอลิสระ กษรัตรลิยร์ทรงตรันี้งเขาใหด้
เปป็นเจด้านายเหนมอวรังของพระองคร์ เปป็นผสด้ปกครองกรรมสลิทธลิธิ์ทรันี้งปวงของพระองคร์ ใหด้ผสกมรัดเจด้านายของพระองคร์
ตามชอบใจ และสอนสตลิปฝัญญาแกสู่ผสด้อาวสุโสของพระองคร์

“แลด้วอลิสราเอลไดด้มาทบีมื่อบียลิปตร์ ยาโคบไดด้อาศรัยอยสสู่ในแผสู่นดลินของฮาม และพระเจด้าทรงกระทนาใหด้
ประชาชนของพระองคร์มบีลสกดก และทรงกระทนาใหด้เขาแขก็งแรงกวสู่าคสสู่อรลิของเขา พระองคร์ทรงหรันใจเขาเหลสู่านรันี้น
ใหด้เกลบียดประชาชนของพระองคร์ ใหด้ใชด้กลอสุบายแกสู่ผสด้รรับใชด้ของพระองคร์ พระองคร์ทรงใชด้โมเสสผสด้รรับใชด้ของ
พระองคร์ และอาโรนผสด้ทบีมื่พระองคร์ทรงเลมอกไวด้ เขาทรันี้งสองกระทนาหมายสนาครัญทสู่ามกลางเขาทรันี้งหลาย ทนาการ



มหรัศจรรยร์ในแผสู่นดลินของฮาม พระองคร์ทรงใชด้ความมมดมา กระทนาใหด้แผสู่นดลินมมด เขาทรันี้งหลายมลิไดด้กบฏตสู่อพระ
วจนะของพระองคร์

“พระองคร์ทรงกระทนาใหด้นนี้นากลายเปป็นเลมอด และใหด้ปลาของเขาตาย กบแหสู่กรันมาเปป็นฝสงใหญสู่ทบีมื่แผสู่นดลิน
ของเขา แมด้หด้องในของกษรัตรลิยร์ของเขากก็มบี พระองคร์ตรรัส และฝสงเหลมอบหลายชนลิดกก็มาและรลินี้นมบีไปทรัมื่วในแผสู่นดลิน
ของเขา พระองคร์ประทานลสกเหก็บแกสู่เขาแทนฝน และไฟไหมด้ทรัมื่วแผสู่นดลินของเขา พระองคร์ทรงนาบเถาองสุสู่น และ
ตด้นมะเดมมื่อของเขา และทรงฟาดตด้นไมด้ในประเทศของเขาใหด้หรัก พระองคร์ตรรัส และตรัตั๊กแตนวรัยบลินกก็มา และ
ตรัตั๊กแตนวรัยคลานมานรับไมสู่ถด้วน มากลินพมชในแผสู่นดลินของเขาหมด และกลินผลแหสู่งดลินของเขาสลินี้น พระองคร์ทรง
สรังหารบรรดาลสกหรัวปปีในแผสู่นดลินของเขา คมอผลแรกแหสู่งกนาลรังทรันี้งสลินี้นของเขา

“แลด้วพระองคร์ทรงนนาอลิสราเอลออกไปพรด้อมกรับเงลินและทองคนา และไมสู่มบีสรักคนหนศึมื่งในตระกสลของ
พระองคร์ทบีมื่อสู่อนแอ เมมมื่อเขาพรากจากไป อบียลิปตร์กก็ยลินดบี เพราะความครรัมื่นครด้ามตสู่ออลิสราเอลไดด้ตกอยสสู่บนเขา 
พระองคร์ทรงกางเมฆเปป็นเครมมื่องกนาบรัง และไฟใหด้ความสวสู่างเวลากลางคมน

“ประชาชนรด้องขอ และพระองคร์ทรงนนานกคสุสู่มมา และใหด้เขาอลิมื่มใจดด้วยอาหารจากฟฟ้าสวรรคร์ พระองคร์
ทรงเปปิดหลิน และนนี้นากก็ไหลออกมา มรันไหลพสุสู่งไปเปป็นแมสู่นนี้นาในทบีมื่แหด้งแลด้ง เพราะพระองคม์ทรงระลนกถนงพระสอัญญา
บรกิสกุทธกิธของพระองคม์ และออับราฮอัมผทูช้รอับใชช้ของพระองคม์ พระองคร์จศึงทรงนนาประชาชนของพระองคร์ออกมาดด้วย
ความชมมื่นบาน ทรงนนาผสด้ทบีมื่เลมอกสรรไวด้นรันี้นดด้วยความเบลิกบานใจ และพระองคร์ประทานแผสู่นดลินของบรรดา
ประชาชาตลิใหด้แกสู่เขา และเขาไดด้ผลงานของชาตลิทรันี้งหลายเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ เพมมื่อเขาจะปฏลิบรัตลิกฎเกณฑร์ของพระองคร์
และรรักษาพระราชบรัญญรัตลิของพระองคร์ จงสรรเสรอิญพระเยโฮวาหต์เถอิด” (เพลงสดสุดบี 105:8-45)

ขด้อ 18: “จนกระทอัที่งกษอัตรอิยต์องคต์หนขที่งซขที่งไมง่รทูตุ้จอักโยเซฟไดตุ้ขขขึ้นเสวยราชยต์”
เราเหก็นในทบีมื่นบีนี้ถศึงการสสด้รบแบบตสู่อเนมมื่องซศึมื่งไดด้เรลิมื่มตด้นเมมมื่อพระเจด้าประทานพระสรัญญานรันี้นในปฐมกาล 3:15

วสู่าพระองคร์จะทรงสสู่งผสด้ชสู่วยใหด้พด้นคนหนศึมื่งมา เชมนี้อสายของหญลิงนรันี้น ผสด้ซศึมื่งจะทนาใหด้หรัวของงสนรันี้นฟกชนี้นา ในตอนนรันี้น 
พญามารไดด้ประกาศสงครามกรับเชมนี้อสายของหญลิงนรันี้น สงครามหนศึมื่งซศึมื่งดนาเนลินสมบตสู่อมาตลอดหลายรด้อยปปี แตสู่
ความรด้อนแรงของการสสด้รบนรันี้นเพลิมื่มขศึนี้นอยสสู่ตลอดกสู่อนทบีมื่พระเจด้าทรงสนาแดงพระองคร์เองใหด้ประจรักษร์ในแบบทบีมื่พลิเศษ
เฉพาะ โดยแสดงฤทธลิธิ์เดชและความเมตตาของพระเจด้าแกสู่ประชากรของพระองคร์ พระพรเหลสู่านรันี้นซศึมื่งกนาลรังจะลง
มาสสสู่ชนชาตลิอลิสราเอลทนาใหด้ศรัตรสของพระเจด้าประกาศสงครามตสู่อสสด้แผนการนลิรรันดรร์ของพระเจด้าทบีมื่เกบีมื่ยวเนมมื่องกรับ
อลิสราเอลประชากรทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระองคร์ โดยการใชด้กษอัตรอิยต์อมีกองคต์หนขที่งทมีที่ไมง่รทูตุ้จอักโยเซฟ ซาตานไดด้นนาความ
ทสุกขร์ทรมานนรับไมสู่ถด้วนมาสสสู่ประชากรของพระเจด้า-แตสู่อพยพ 1:12 ประกาศวสู่ายลิมื่งชนชาตลิอลิสราเอลถสกทนาใหด้ทสุกขร์
ยากมากเทสู่าไร พวกเขากก็ยลิมื่งทวบีมากขศึนี้นและเพลิมื่มพสนมากขศึนี้นเทสู่านรันี้น!

ขด้อ 19: “กษอัตรอิยต์องคต์นอัขึ้นไดตุ้ทรงออกอตบายททากอับญาตอิของเรา ขง่มเหงบรรพบตรตษของเรา บอังคอับใหตุ้ทอิขึ้งลทูก
อง่อนของเขาเสมียไมง่ใหตุ้มมีชมีวอิตรอดอยทูง่ไดตุ้”

คนาวสู่า “อตบาย” เปป็นคนาเดบียวกรับในอพยพ 1:10 ทบีมื่เราอสู่านวสู่า “มาเถลิด ใหด้เราใชด้สตอิปฟัญญา (อสุบาย) ใน
เรมมื่องพวกนบีนี้กรับเขา” ซาตานยสุยงกษรัตรลิยร์องคร์ใหมสู่นบีนี้ “ซศึมื่งไมสู่รสด้จรักโยเซฟ” และเขาไดด้ขสู่มเหงและกสู่อความทสุกขร์
ทรมานแกสู่ประชากรของพระเจด้าอยสู่างมหาศาล นอกเหนมอจากบรันทศึกศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ในหนรังสมออพยพแลด้ว โจเซฟฝัสนรัก



ประวรัตลิศาสตรร์บอกเราวสู่าคนอบียลิปตร์ยรังบรังครับคนอลิสราเอลใหด้ขสุดคลองใหญสู่ๆหลายสายสนาหรรับแมสู่นนี้นาไนลร์ สรด้าง
พบีระมลิดขนาดใหญสู่หลายอรัน เรบียนรสด้ศลิลปะเชลิงกลไกทสุกแขนงและทนางานทบีมื่ตด้องใชด้แรงงานหนรักทสุกรสปแบบเพมมื่อทบีมื่จะ
ยรับยรันี้งการเตลิบโตของคนฮบีบรส

นอกเหนมอจากการขสู่มเหงตสู่างๆเชสู่นนบีนี้แลด้ว กษรัตรลิยร์องคร์นรันี้นยรังสรัมื่งใหด้โยนทลินี้งเดก็กทารกของคนอลิสราเอลดด้วย
“เพนที่อพวกเขาจะไมง่มมีชมีวอิตอยทูง่” ในอพยพ 1:22 เราถสกบอกวสู่าคนาสรัมื่งของกษรัตรลิยร์ไดด้บรัญชาวสู่า “ฝฝ่ายฟาโรหร์จศึงรรับสรัมื่ง
แกสู่บสู่าวไพรสู่ทรันี้งปวงของพระองคร์วสู่า “บนุตรชายทตกคนทมีที่เกอิดมาใหตุ้เอาไปทอิขึ้งเสมียในแมง่นขึ้ทา แตง่บนุตรสาวทตกคนใหตุ้รอด
ชมีวอิตอยทูง่ไดตุ้” เขาสรัมื่งพวกหญลิงผดสุงครรภร์ชาวฮบีบรสเชสู่นนบีนี้ผสด้ซศึมื่งทนาคลอดใหด้พวกผสด้หญลิงชาวฮบีบรส

ขด้อ 20: “คราวนอัขึ้นโมเสสเกอิดมามมีรทูปรง่างงดงาม เขาจขงไดตุ้เลมีขึ้ยงไวตุ้ในบตุ้านบอิดาจนครบสามเดนอน”
กษรัตรลิยร์ไดด้สรัมื่งวสู่าเดก็กทารกเพศชายทสุกคนทบีมื่เกลิดแกสู่คนอลิสราเอลตด้องถสกทนาลาย “แตสู่นางผดสุงครรภร์ยนาเกรง

พระเจด้า จศึงมลิไดด้ทนาตามทบีมื่กษรัตรลิยร์อบียลิปตร์สรัมื่งเขานรันี้น แตสู่ปลสู่อยใหด้บสุตรชายรอดชบีวลิต” (อพย. 1:17) ในตอนนรันี้นเอง
โมเสสไดด้ถมอกนาเนลิดขศึนี้น เปป็นเดก็กทบีมื่ “งดงามยอิที่งนอัก” คนาฮบีบรสอสู่านวสู่า “งดงามจนาเพาะ (นรัมื่นคมอ ในสายพระเนตรของ)
พระเจด้า”

บลิดามารดาของโมเสสขรัดขมนคนาสรัมื่งของกษรัตรลิยร์และกฎหมายตสู่างๆของอบียลิปตร์และเกก็บทารกนรันี้นไวด้เปป็น
เวลาสามเดมอนในบด้านของตน ในฮบีบรส 11:23 เปาโลอธลิบายวสู่าโดยความเชชชื่อบลิดามารดาของโมเสสไมสู่เกรงกลรัว
คนาบรัญชาของกษรัตรลิยร์ และดด้วยเหตสุนบีนี้ “บลิดามารดาไดด้ซสู่อนทสู่านไวด้ถศึงสามเดมอน เพราะเหก็นวสู่าเปป็นเดก็กรสปงาม”

ขด้อ 21: “และเมนที่อลทูกอง่อนนอัขึ้นถทูกทอิขึ้งไวตุ้นอกบตุ้านแลตุ้ว ราชธอิดาของฟาโรหต์จขงรอับมาเลมีขึ้ยงไวตุ้ตง่างบตตรชาย
ของตน”

โมเสสไดด้รรับโทษประหารชบีวลิต เหมมอนกรับเดก็กทารกเพศชายทสุกคนทบีมื่เกลิดมาแกสู่คนฮบีบรสเหลสู่านรันี้น แตสู่โดย
ความเชนที่อบลิดามารดาของเขาซสู่อนเขาไวด้ในบด้านของพวกเขานานสามเดมอน และโดยความเชนที่อพวกเขาวางเขาใน
นาวาลนาเลก็กนรันี้นในกอปรมอรลิมแมสู่นนี้นา (อพย. 2:3) พวกเขาไมสู่ไดด้กลรัวกษรัตรลิยร์แหสู่งอบียลิปตร์ พวกเขายนาเกรงพระองคร์ผสด้
ไมสู่ทรงปรากฏแกสู่ตา-พระเยโฮวาหร์พระเจด้า และเนมมื่องจากพระเจด้าทรงใหด้เกบียรตลิคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ใหด้เกบียรตลิพระองคร์
เสมอ พระองคร์จศึงทรงปกปฟ้องทารกนด้อยนรันี้นและทรงจรัดเตรบียมผสด้หนศึมื่งซศึมื่งจะดสแลเขาและรรักเขา

“ราชธอิดาของฟาโรหต์จขงรอับมาเลมีขึ้ยงไวตุ้ตง่างบตตรชายของตน” แนสู่นอนวสู่าธลิดาของกษรัตรลิยร์คงจะเปป็นคน
สตดทตุ้ายทบีมื่เราคงคาดหวรังวสู่าจะสนาแดงความกรสุณาในทบีมื่นบีนี้ เพราะวสู่าอพยพ 2:6 บอกเราอยสู่างชรัดแจด้งวสู่านางรสด้วสู่า
โมเสสทารกนด้อยนรันี้นเปป็น “ลสกชาวฮบีบรส” แตสู่ทรันี้งๆทบีมื่เปป็นเชสู่นนบีนี้ นางกก็รรักเขา รรับเขามาเปป็นบสุตรของนาง และเลบีนี้ยงดส
เขาจนเตลิบโตในวรังของกษรัตรลิยร์ การทรงจรัดเตรบียมของพระเจด้า ซศึมื่งเปป็นคนาตอบตสู่อความเชมมื่อของบลิดามารดาของ
โมเสส ชสู่วยเขาใหด้รอดพด้นจากความตาย นนาเขาไปอยสสู่ในวรังของฟาโรหร์ และเขด้าสสสู่ตนาแหนสู่งอรันมบีเกบียรตลิ

อยสู่างไรกก็ตาม ในฮบีบรส 11:24-29 เราอสู่านวสู่า “โดยความเชชชื่อ ครรันี้นโมเสสวรัฒนาโตขศึนี้นแลด้ว ไมง่ยอมใหด้
เรบียกวสู่าเปป็นบสุตรชายของธลิดากษรัตรลิยร์ฟาโรหร์ ทสู่านเลมอกการรสู่วมทสุกขร์กรับชนชาตลิของพระเจด้า แทนการเรลิงสนาราญ
ในความบาปสรักเวลาหนศึมื่ง ทสู่านถมอวสู่าความอรัปยศของพระครลิสตร์ประเสรลิฐกวสู่าคลรังทรรัพยร์ในประเทศอบียลิปตร์ เพราะ
ทสู่านหวรังบนาเหนก็จทบีมื่จะไดด้รรับนรันี้น โดยความเชชชื่อ ทง่านไดตุ้ออกจากประเทศอมียอิปตต์ โดยมลิไดด้เกรงกลรัวความกรลินี้วของ
กษรัตรลิยร์ เพราะทสู่านยอมทนอยสสู่เหมมอนประหนศึมื่งไดด้เหก็นพระองคร์ผสด้ไมสู่ทรงปรากฏแกสู่ตา โดยความเชชชื่อ ทง่านไดตุ้ถนอ



เทศกาลปฟัสกาและพลิธบีประพรมเลมอด เพมมื่อมลิใหด้องคร์เพชฌฆาตผสด้ประหารบสุตรหรัวปปีมาถสกตด้องพวกอลิสราเอลไดด้ โดย
ความเชชชื่อ พวกออิสราเอลไดตุ้ขตุ้ามทะเลแดงเหมมอนกรับวสู่าเดลินบนดลินแหด้ง แตสู่เมมมื่อพวกอบียลิปตร์ไดด้ลองเดลินขด้ามดสบด้าง กก็
จมนนี้นาตายหมด”

ขด้อ 22: “ฝฝ่ายโมเสสจขงไดตุ้เรมียนรทูตุ้ในวอิชาการทตกอยง่างของชาวอมียอิปตต์ มมีความเฉมียบแหลมมากในการพทูด
และกอิจการตง่างๆ”

โมเสสรสด้วสู่าตนเปป็นคนฮบีบรส และเขารรักผสด้คนของเขา-ไมสู่ใชสู่เพราะวสู่าพวกเขาตกเปป็นทาสและเจอกรับความ
ทสุกขร์ลนาบากตสู่างๆ แตสู่เพราะวสู่าพวกเขาเปป็นประชากรทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระเจด้า ถสกพลิทรักษร์รรักษาไวด้สนาหรรับ
อาณาจรักรอรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนรันี้นเมมมื่อพระเยซสจะประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่งของดาวลิดและครองราชยร์ในความชอบธรรม

โมเสส “ไดตุ้เรมียนรทูตุ้ในวอิชาการทตกอยง่างของชาวอมียอิปตต์ มมีความเฉมียบแหลมมากในการพทูดและกอิจการ
ตง่างๆ” ชายทบีมื่ไมสู่ธรรมดามากๆ บสุคคลผสด้นบีนี้ซศึมื่งพระเจด้าทรงจรัดเตรบียมไวด้เพมมื่อนนาประชากรของพระองคร์ออกจากการ
เปป็นทาส ทรันี้งๆทบีมื่เขาไดด้รรับการฝฝึกอบรมในวรังของกษรัตรลิยร์ แตสู่ดด้วยสตลิปฝัญญาอรันโดดเดสู่นโมเสสกก็หมายพศึมื่งพระเยโฮ
วาหร์ สายตาของเขาจรับจด้องอยสสู่ทบีมื่อาณาจรักรของพระเจด้าและเขาตรันี้งตาคอยพระเมสสลิยาหร์ พระเจด้าทรงสรัญญาไวด้
แลด้ว โมเสสรสด้วสู่าพระองคร์จะทรงรอักษาพระสรัญญาของพระองคร์ ดรังนรันี้นเขาจศึงปฏลิเสธทบีมื่จะถสกเรบียกวสู่า “บสุตรของธลิดา
ฟาโรหร์” เขาหรันหลรังใหด้กรับพระทบีมื่นรัมื่งแหสู่งอบียลิปตร์และเดลินออกจากความมรัมื่งครัมื่งและชมมื่อเสบียง โดยเลมอกทบีมื่จะทนทสุกขร์
ความยากลนาบากกรับประชากรของพระเจด้ามากกวสู่า โมเสสมองไปไกลกวสู่าความทสุกขร์ยากและความลนาบาก โดยรสด้
วสู่าสลิมื่งตสู่างๆอรันเปป็นนลิรรันดรร์ยสู่อมมบีคสู่ามากกวสู่าสลิมื่งตสู่างๆทบีมื่มองเหก็นไดด้ดด้วยตามนสุษยร์

ขด้อ 23-25: “แตง่ครอัขึ้นโมเสสมมีอายตไดตุ้สมีที่สอิบปฟีเตพ็มแลตุ้ว กพ็นขกอยากจะไปเยมีที่ยมญาตอิพมีที่นตุ้องของตน คนอ
ชนชาตอิออิสราเอล เมนที่อทง่านไดตุ้เหพ็นคนหนขที่งถทูกขง่มเหงจขงเขตุ้าไปชง่วย โดยฆง่าชาวอมียอิปตต์ซขที่งเปป็นผทูตุ้กดขมีที่นอัขึ้นเปป็นการแกตุ้
แคตุ้น ดตุ้วยคาดวง่าญาตอิพมีที่นตุ้องคงเขตุ้าใจวง่า พระเจตุ้าจะทรงชง่วยเขาใหตุ้รอดดตุ้วยมนอของตน แตง่เขาหาเขตุ้าใจดอังนอัขึ้นไมง่”

“กพ็นขกอยากจะไปเยมีที่ยมญาตอิพมีที่นตุ้องของตน” เมมมื่อโมเสสไปเยบีมื่ยมผสด้คนของเขา เขากก็พบวสู่าพวกเขาตกอยสสู่
ในสภาพอรันนสู่าสงสาร พวกเขาไมสู่เพบียงกนาลรังทนางานทบีมื่มบีภาระหนรักตสู่อรสู่างกายเทสู่านรันี้น พวกเขาทด้อแทด้ในจอิตใจ-
หมดกนาลรังใจฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขาไมสู่กบีมื่คนคาดหวรังผสด้ชสู่วยใหด้รอดพด้นผสด้นรันี้น พวกเขาไมสู่ไดด้ตรันี้งตาคอยพระหรัตถร์ของ
พระเจด้าทบีมื่เคลมมื่อนไหวเพมมื่อชสู่วยพวกเขาใหด้รอดชบีวลิตจากการตกเปป็นทาส ในสถานการณร์แบบนรันี้น สภาวะจลิตใจทบีมื่
ทด้อแทด้สลินี้นหวรังกก็มรักถสกพบ และโมเสสกก็พบสภาวะแบบนรันี้นจรลิงๆ

โมเสสยรังตด้องเรบียนรสด้ เหมมอนกรับทบีมื่โยเซฟไดด้เรบียนรสด้ วสู่าถศึงแมด้คนอลิสราเอลคนหนศึมื่งอยสสู่ในชนชาตลิทบีมื่ถสก
เลมอกสรรซศึมื่งเชมนี้อสายทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้นรันี้นจะเสดก็จมาผสู่านทางชนชาตลินรันี้น คนอลิสราเอลทมีที่ไมง่สอัตยต์ซนที่อกก็จมลงตมื่นากวสู่าคน
ตสู่างชาตลิคนหนศึมื่งเพราะขด้อไดด้เปรบียบตสู่างๆของเขาในพระสรัญญาเหลสู่านรันี้นของพระเจด้า โยเซฟไดด้เรบียนรสด้บทเรบียนนรันี้น
แลด้ว และบรัดนบีนี้โมเสสกก็ตด้องเรบียนรสด้มรัน ประชากรอลิสราเอลอยสสู่ในอบียลิปตร์เพราะวสู่าพวกเขาไมสู่ไดด้สรัตยร์ซมมื่อตสู่อพระเจด้า 
และพวกเขากนาลรังเกก็บเกบีมื่ยวผลแหสู่งความไมสู่สรัตยร์ซมมื่อของตน กาลาเทบีย 6:7,8 เปป็นความจรลิงในตอนนรันี้นเหมมอนทบีมื่
เปป็นความจรลิงในวรันนบีนี้ ถศึงแมด้วสู่าในตอนนรันี้นมรันยรังไมสู่ไดด้ถสกบรันทศึกไวด้กก็ตาม: “อยสู่าหลงเลย ทสู่านจะหลอกลวงพระเจด้า
ไมสู่ไดด้ เพราะวง่าผทูตุ้ใดหวง่านอะไรลง กพ็จะเกอีชื่ยวเกก็บสอิที่งนอัขึ้น ผสด้ทบีมื่หวสู่านในยสู่านเนมนี้อหนรังของตน กก็จะเกบีมื่ยวเกก็บความ
เปฟปี่อยเนสู่าจากเนมนี้อหนรังนรันี้น แตสู่ผสด้ทบีมื่หวสู่านในยสู่านพระวลิญญาณ กก็จะเกบีมื่ยวเกก็บชบีวลิตนลิรรันดรร์จากพระวลิญญาณนรันี้น”



ในระหวสู่างทบีมื่โมเสสไปเยบีมื่ยมผสด้คนของเขานรันี้น เขากก็เหก็นพบีมื่นด้องคนฮบีบรสคนหนศึมื่งถสกรรังแกโดยนนี้นามมอของคน
อบียลิปตร์คนหนศึมื่ง เพมมื่อปกปฟ้องคนอลิสราเอลคนนรันี้น โมเสสไดด้ฆสู่าคนอบียลิปตร์คนนรันี้น (อพยพ 2:12 บอกเราวสู่า “ทสู่านกก็
มองดสซด้ายขวาและเมมมื่อทสู่านเหก็นวสู่าไมสู่มบีผสด้ใดอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น ทง่านจขงฆง่าคนอมียอิปตต์นอัขึ้นเสมีย แลตุ้วซง่อนศพไวตุ้ในทราย”) เขาคลิด
วสู่าเหลสู่าพบีมื่นด้องชาวฮบีบรสของเขารสด้วสู่าเขาเปป็นใครและคลิดวสู่าพวกเขาเขด้าใจวสู่าพระเจด้าไดด้ทรงแตสู่งตรันี้งเขาใหด้เปป็นผสด้ชสู่วย
ใหด้พด้นของพวกเขา “แตง่พวกเขาหาไดตุ้เขตุ้าใจไมง่”

เหมมอนกรับชายเหลสู่านรันี้นทบีมื่สเทเฟนกนาลรังใหด้คนาพยานของตนตสู่อหนด้า และเหมมอนกรับชายเหลสู่านรันี้นทบีมื่พระ
เยซสทรงถสกไตสู่สวนตสู่อหนด้า คนฮบีบรสเหลสู่านรันี้นแสดงออกถศึงความมมดบอดฝฝ่ายวลิญญาณของตนในการปฏลิเสธโมเสส
ขณะทบีมื่เขาพยายามทบีมื่จะชสู่วยเหลมอพวกเขาในชรัมื่วโมงแหสู่งการตกเปป็นทาสและความทสุกขร์โศกของพวกเขา พวกเขา
ไมสู่ยอมรรับเขาวสู่าเปป็นศาสดาพยากรณร์ของพระเจด้า ผสด้ชสู่วยใหด้รอดพด้นทบีมื่ถสกสสู่งมายรังพวกเขาเพราะความเมตตา 
ความอดกลรันี้นพระทรัยและความรรักของพระเจด้า

ขด้อ 26-28: “วอันรตง่งขขขึ้นโมเสสไดตุ้เขตุ้ามาพบเขาขณะวอิวาทกอัน กพ็อยากจะใหตุ้เขากลอับดมีกอันอมีก จขงกลง่าววง่า 
‘เพนที่อนเออ๋ย ทง่านเปป็นพมีที่นตุ้องกอัน ไฉนจขงททารตุ้ายกอันเลง่า’ ฝฝ่ายคนทมีที่ขง่มเหงเพนที่อนนอัขึ้นจขงผลอักโมเสสออกไปและกลง่าววง่า
‘ใครแตง่งตอัขึ้งเจตุ้าใหตุ้เปป็นผทูตุ้ครอบครองและผทูตุ้พอิพากษาพวกเรา เจตุ้าจะฆง่าเราเสมียเหมนอนฆง่าชาวอมียอิปตต์เมนที่อวานนมีขึ้
หรนอ’”

ในวรันกสู่อนหนด้านรันี้น การวลิวาทไดด้เกลิดขศึนี้นระหวสู่างคนอบียลิปตร์คนหนศึมื่งกรับคนฮบีบรสคนหนศึมื่ง แตสู่ในทบีมื่นบีนี้ทรันี้งสอง
ฝฝ่ายเปป็นคนฮบีบรส และโมเสสเขด้าไปถามพวกเขาวสู่า “พวกทสู่านเปป็นพมีที่นตุ้องกอัน ไฉนจศึงททารตุ้ายกอันเลสู่า” แตสู่คนเหลสู่านบีนี้
ในความมมดบอดฝฝ่ายวลิญญาณของตนไมสู่ไดด้ยอมรรับเขาวสู่าถสกสสู่งมาจากพระเจด้าเพมมื่อนนาพวกเขาออกจากความเปป็น
ทาส พวกเขาไมสู่เขด้าใจภารกลิจนรันี้นทบีมื่เขาถสกสสู่งมา ไมสู่มบีทรันี้งความเขด้าใจหรมอการอยสสู่ฝฝ่ายวลิญญาณในคนาตอบของพวก
เขาเลย: “ใครแตง่งตอัขึ้งเจด้าใหตุ้เปป็นผทูตุ้ครอบครองและผทูตุ้พอิพากษาพวกเรา”

จากนรันี้นพวกเขากก็เยด้ยหยรันเขาวสู่าไดด้ฆสู่าคนอบียลิปตร์นรันี้นเมมมื่อวรันกสู่อน ในอพยพ 2:14 เราอสู่านวสู่า “ทสู่านตรันี้งใจ
จะฆสู่าขตุ้าพเจตุ้าเหมมอนกรับทบีมื่ไดด้ฆสู่าคนอบียลิปตร์คนนรันี้นหรมอ” โมเสสจขงกลอัว และนขกวง่า “เรนที่องนอัขึ้นไดตุ้ลนอกอันไปทอัที่วแลตุ้ว
เปป็นแนง่”

ขด้อ 29: “เมนที่อโมเสสไดตุ้ยอินคทานอัขึ้นจขงหนมีไปอาศอัยอยทูง่ทมีที่แผง่นดอินมมีเดมียน และใหตุ้กทาเนอิดบตตรชายสองคนทมีที่
นอัที่น”

ในทบีมื่นบีนี้เราเหก็นอยสู่างชรัดแจด้งถศึงความสอดคลด้องกรันระหวสู่างภาพเลก็งนรันี้นและสลิมื่งซศึมื่งภาพเลก็งนรันี้นเลก็งถศึง เพราะ
วสู่าชนชาตลิอลิสราเอลเหลสู่านบีนี้เขด้าใจโมเสสผลิด เพราะวสู่าพวกเขาไมสู่รสด้เลยวสู่าเขาเปป็นใครและทนาไมเขาถศึงอยสสู่ทบีมื่นรัมื่น เขา
จศึงตด้องจนาใจหนบีเขด้าไปอยสสู่ในทะเลทราย และมรันเปป็นเวลาสบีมื่สลิบปปีกสู่อนทบีมื่เขากลรับมาในฐานะผสด้ชสู่วยใหด้พด้นทบีมื่พระเจด้า
ทรงสสู่งมาของพวกเขาเพมมื่อนนาพวกเขาออกจากการตกเปป็นทาสคนอบียลิปตร์ พระเยซทู-พระเจด้าแทด้จรลิงในเนมนี้อหนรัง 
ประสสตลิจากหญลิงพรหมจารบีและไมสู่มบีบาป-ทรงถสกปฏลิเสธและถสกตรศึงกางเขนโดยลสกหลานของคนพวกเดบียวกรันนรันี้น
แตสู่วรันหนศึมื่งพระองคต์จะเสดก็จกลรับมา และตามทบีมื่กลสู่าวไวด้ในเศคารลิยาหร์ 13:6 พวกเขาจะจนาพระองคร์ไดด้และยอมรรับ
พระองคร์: “และผสด้หนศึมื่งจะถามพระองคร์วสู่า ‘แผลในมนอทอัขึ้งสองของพระองคต์นมีขึ้คนออะไร’ แลด้วพระองคร์จะทรงตอบ
วสู่า ‘เราไดตุ้แผลนอัขึ้นในเรนอนของพวกเพนที่อนของเรา’”



แผลเหลสู่านรันี้นทบีมื่เราไดด้รรับจากเหลสู่าศรัตรสของเราเทบียบความเจก็บปวดไมสู่ไดด้เลย และพวกมรันไมสู่ไดด้ทลินี้งรอย
แผลเปป็นอรันนสู่าเกลบียดแบบนรันี้นไวด้ดด้วย เมมมื่อเพมมื่อนๆของเราทนาใหด้เราเจก็บปวด แตสู่ “ทสุกสลิมื่งทนางานรสู่วมกรันเพมมื่อใหด้เกลิด
ผลดบีแกสู่คนทรันี้งหลายทบีมื่รรักพระเจด้า” (รม. 8:28) ฮบีบรส 5:8 ประกาศเกบีมื่ยวกรับพระเยซสวสู่า “ถศึงแมด้วสู่าพระองคร์ทรงเปป็น
พระบสุตร พระองคร์กก็ทรงเรบียนรสด้ทบีมื่จะนอบนด้อมยอมเชมมื่อฟฝัง โดยความทสุกขร์ลนาบากทบีมื่พระองคร์ไดด้ทรงทนเอา” 
สนาหรรับโมเสส ซศึมื่งถสกปฏลิเสธและถสกบรังครับใหด้หนบีไป นบีมื่คมอการฝฝึกวอินอัย และพระเจด้าทรงราบวสู่าการฝฝึกวลินรัยเปป็นสลิมื่ง
จนาเปป็นกสู่อนทบีมื่โมเสสจะกลายเปป็นผสด้นนาแบบทบีมื่เขาถสกตรันี้งใจไวด้ใหด้เปป็น ดรังนรันี้นเขาจศึงหนบีเขด้าไปในทะเลทราย “และ
เปป็นคนตง่างถอิที่นในแผง่นดอินมาเดมียน”

เราอาจกลสู่าววสู่าพระเจตุ้าทรงสง่งโมเสสไปเรมียนในทะเลทรายนอัขึ้น มรันจนาเปป็นทบีมื่เขาตตุ้องขจอัดสลิมื่งทบีมื่เขาเคย
เรบียนรสด้ในราชสนานรักของฟาโรหร์ออกไป เพราะวสู่าสตลิปฝัญญาของอบียลิปตร์ไมสู่ใชสู่สตลิปฝัญญาของพระเจด้า และมรันไมสู่
สามารถถสกใชด้เพมมื่อถวายเกบียรตลิพระองคร์ดด้วย พระเจด้าทรงใหด้เกบียรตลิสตลิปฝัญญาทมีที่แทตุ้จรอิง สตลิปฝัญญาทบีมื่มาจากเบมนี้อง
บน และยากอบ 1:5 บอกเราวสู่า “ถด้าผสด้ใดในพวกทสู่านขาดสตลิปฝัญญา กพ็ใหตุ้ผทูตุ้นอัขึ้นททูลขอจากพระเจตุ้า ผสด้ทรงโปรด
ประทานใหด้แกสู่คนทรันี้งปวงอยสู่างเหลมอลด้นและมลิไดด้ทรงตนาหนลิ และจะทรงประทานใหตุ้แกง่ผทูตุ้นอัขึ้น”

ในระหวสู่างชสู่วงทบีมื่เขาออกไปจากอบียลิปตร์ ออกไปจากทสู่ามกลางผสด้คนของเขาเอง พระเจด้าประทาน
ครอบครรัวหนศึมื่งใหด้แกสู่โมเสส-“เขาใหตุ้กทาเนอิดบตตรชายสองคน” ในอพยพ 2:21,22 เราเรบียนรสด้วสู่าโมเสสอาศรัยอยสสู่ใน
มบีเดบียนกรับปสุโรหลิตชาวมบีเดบียนคนหนศึมื่งและบสุตรสาวทรันี้งหลายของเขา “โมเสสกก็เตก็มใจอาศรัยอยสสู่กรับเรอสเอล แลด้วเรอส
เอลกก็ยกศลิปโปราหร์บสุตรสาวใหด้แกสู่โมเสส นางกก็คลอดบสุตรชายคนหนศึมื่ง โมเสสจศึงตรันี้งชมมื่อวสู่า เกอรร์โชม เพราะทสู่าน
กลสู่าววสู่า “ขด้าพเจด้าเปป็นคนตสู่างดด้าวอาศรัยอยสสู่ตสู่างประเทศ”” จากนรันี้นในอพยพ 18:2,3 เราอสู่านวสู่าโยโธร พสู่อตา
ของโมเสส พรด้อมกรับนางศลิปโปราหร์และบตตรชายสองคนของนาง มารสู่วมดด้วยกรับโมเสสในถลิมื่นทสุรกรันดารหลรังจาก
ทบีมื่ลสกหลานของอลิสราเอลถสกนนาออกมาจากอบียลิปตร์แลด้ว

สเทเฟนไดด้กลสู่าวแบบยสู่อๆเกบีมื่ยวกรับประวรัตลิความเปป็นมาของโยเซฟ แตสู่เขาพสดเยอะกวสู่าเกบีมื่ยวกรับประวรัตลิ
ความเปป็นมาและชบีวลิตของโมเสส ชสู่างนสู่าเศรด้าทบีมื่สภาซานเฮดรลิน เหลสู่าผสด้ปกครองของพวกยลิว ไมสู่ไดด้เขด้าใจวสู่าในการ
ทนาเชสู่นนรันี้นเขากนาลรังนนาเสนออมีกภาพเลพ็งหนขที่งของพระเมสสอิยาหต์! พวกเขาปฏลิเสธทบีมื่เหก็นวสู่าพระเยซสไดด้เสดก็จมาเพมมื่อ
ชสู่วยพวกเขาใหด้รอดพด้น

สเทเฟนไดด้เนด้นยนี้นาขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าโยเซฟ หลรังจากถสกทนาใหด้ตกตมื่นาและทนทสุกขร์ ถสกยกชสขศึนี้นสสสู่ตนาแหนสู่งอรันมบี
เกบียรตลิยลิมื่งใหญสู่ในแผสู่นดลินนรันี้นทบีมื่เขาไดด้ถสกขายใหด้เปป็นทาส โมเสส หลรังจากตด้องจนาใจหนบีออกนอกประเทศ ไดด้รรับการ
ยกชสขศึนี้นสสสู่ตนาแหนสู่งหนศึมื่งทบีมื่มบีเกบียรตลิ-และโมเสสคมอชายผสด้เดบียวทบีมื่พระเจด้าเสดก็จลงมาจากสวรรคร์เพมมื่อจรัดงานศพใหด้เขา 
พระเยซทูเจตุ้า หลรังจากทบีมื่พระองคร์ทรงถสกเยาะเยด้ยเหยบียดหยาม ถสกปฏลิเสธ และถสกตรศึงกางเขน ทรงถสกยกชสขศึนี้นสสสู่
เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของผสด้ทรงเดชานสุภาพเบมนี้องบน แตสู่สภานรันี้นอรันประกอบดด้วยเหลสู่าผสด้นนาทางศาสนาของพวกยลิว
ปฏลิเสธทบีมื่จะเหก็นในโยเซฟและโมเสส คมอภาพเลก็งอรันชรัดเจนและชรัดแจด้งของพระเมสสลิยาหร์ พวกเขาซศึมื่งจงใจแกลด้ง
โงสู่ตสู่อไป ปฏลิเสธทบีมื่จะยอมรรับความจรลิงทบีมื่วสู่าพวกเขาไดด้ตรศึงกษรัตรลิยร์แหสู่งสงสู่าราศบีทบีมื่กางเขนเมมมื่อพวกเขาตรศึงพระเยซส
ชาวนาซาเรก็ธทบีมื่กางเขนนรันี้น!



และเหมมอนกรับทบีมื่พระเจด้าประทานเจด้าสาวคนหนศึมื่งและบสุตรชายสองคนแกสู่โมเสสขณะทบีมื่เขารอนแรมอยสสู่
ในดลินแดนตสู่างถลิมื่น วรันนบีนี้เจด้าสาวตสู่างชาตลิคนหนศึมื่งกก็กนาลรังถสกเรบียกออกมาเพมมื่อพระเยซสครลิสตร์เจด้าเชสู่นกรัน ลสกๆของ
พระองคร์กนาลรังถสกใหด้กนาเนลิด และเชด้าวรันหนศึมื่งอรันเปปีปี่ยมสงสู่าราศบีพระองคร์จะเสดก็จกลรับมารรับคนของพระองคร์และเรา
จะถสกรรับขศึนี้นไปพบกรับพระองคร์ในหมสสู่เมฆในฟฟ้าอากาศ เพมมื่อนรัมื่งในงานเลบีนี้ยงสมรสนรันี้นในทด้องฟฟ้า

ขณะทบีมื่สเทเฟนใหด้การเปป็นพยานตสู่อหนด้าสภาซานเฮดรลินตสู่อไปนรันี้น พวกเขากก็รสด้วสู่าเขาไมสู่ไดด้ “ปฝัฟื้นแตสู่ง” 
เรมมื่องราวเหลสู่านบีนี้ทบีมื่เขาใชด้เปป็นภาพประกอบ การเปรบียบเทบียบตสู่างๆทบีมื่เขาแสดงใหด้เหก็น เพราะวสู่าเขาไดด้ยกขด้อความ
จากพระครัมภบีรร์ของพวกเขาเองขณะทบีมื่เขานนาเสนอภาพเลก็งตสู่างๆอรันโดดเดสู่นของพระเยซสเจด้าซศึมื่งถสกเหก็นในโยเซฟ
และโมเสส เขาใหด้ถด้อยคนาตสู่างๆของพระเจด้าแกสู่พวกเขา ซศึมื่งถสกกลสู่าวผสู่านทางเหลสู่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขา
เองและถสกบรันทศึกไวด้ในพระครัมภบีรร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพวกเขาเอง

ความสวสู่างฝฝ่ายวลิญญาณทมีที่ถทูกปฏอิเสธกก็กลายเปป็นความมนดฝฝ่ายวอิญญาณ และนรัมื่นคมอสลิมื่งทบีมื่เกลิดขศึนี้นกรับเหลสู่า
บรรพบสุรสุษชนชาตลิอลิสราเอลในอบียลิปตร์ นรัมื่นคมอสลิมื่งทบีมื่เกลิดขศึนี้นกรับพวกยลิวในสมรัยทบีมื่พระเยซสทรงดนาเนลินอยสสู่บนแผสู่นดลิน
โลก-และพวกเขายรังถสกบรังตาไวด้บางสสู่วนอยสสู่เหมมอนเดลิม มบียลิวสสู่วนนด้อยทบีมื่เชมมื่อ แตสู่ประชาชาตลินรันี้นโดยรวมถสกบรังตาไวด้
อยสู่างไรกก็ตาม พระองคร์กก็ไมสู่ไดด้ทรงลมมประชากรของพระองคร์ และพระองคร์ไมสู่ไดด้ทรงลมมพระสรัญญาตสู่างๆของ
พระองคร์ทบีมื่ใหด้ไวด้แกสู่พวกเขาดด้วย และหากคสุณจะศศึกษาโรม บททบีมื่ 11 คสุณกก็จะเหก็นวสู่าวรันหนศึมื่งพระเจด้าจะทรงหรันมา
หาประชาชาตลิทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระองคร์อบีก “และเมมมื่อเปป็นดรังนรันี้น พวกอลิสราเอลทรันี้งปวงกก็จะไดด้รรับความรอด 
ตามทบีมื่มบีคนาเขบียนไวด้แลด้ววสู่า ‘พระผสด้ชสู่วยใหด้รอดจะเสดก็จมาจากเมมองศลิโยน และจะทรงกนาจรัดอธรรมใหด้สสญสลินี้นไปจาก
ยาโคบ นบีมื่แหละเปป็นพรันธสรัญญาของเรากรับเขาทรันี้งหลาย เมมมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา’” (รม. 11:26,27) 

โยเซฟถสกปฏลิเสธโดยพบีมื่ๆของตนและถสกขายไปอยสสู่อบียลิปตร์ โมเสสถสกปฏลิเสธโดยคนฮบีบรสเหลสู่านรันี้นและถสก
บรังครับใหด้ตด้องหนบีไปอยสสู่ทะเลทราย พระเมสสอิยาหต์ทรงถสกปฏลิเสธและถสกตรศึงกางเขนโดยคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่พระองคร์ไดด้
เสดก็จมาเพมมื่อชสู่วยใหด้รอด นบีมื่แหละหนอธรรมชาตลิของมนสุษยร์! มนสุษยร์นรันี้นเสมมื่อมทรามอยสู่างสลินี้นเชลิง แตสู่พระเจด้าทรง
ชอบธรรมและบรลิสสุทธลิธิ์โดยแทด้ พระเจด้าทรงเปป็นความรรัก (1 ยอหร์น 4:8) พระองคร์ทรงรรักเราแมด้ในยามทบีมื่เราเปป็น
คนบาปทบีมื่ชรัมื่วชด้า พระองคร์ทรงรรักประชากรทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระองคร์แมด้วสู่าพวกเขาไมสู่ยอมรรับพระองคร์ 
“พระองคร์ทรงไวด้ซศึมื่งความสรัตยร์ซมมื่อ พระองคร์ทรงปฏลิเสธพระองคร์เองไมสู่ไดด้” (2 ทธ. 2:13)

ฟาโรหต์เปป็นกษรัตรลิยร์ชรัมื่วองคร์หนศึมื่ง พวกออัครปปิตาเปป็นคนชรัมื่วในความขบีนี้อลิจฉาและความเกลบียดชรังของตนซศึมื่ง
กระตสุด้นพวกเขาใหด้ขายโยเซฟนด้องชายของพวกเขาใหด้เปป็นทาสคนอบียลิปตร์ ในตอนนอัขึ้นมมีคนชอัที่วอยทูง่มากมายใน
ออิสราเอล-แตสู่ทสู่านทบีมื่รรัก มนนุษยตวทนนอีทั้กพ็สามารถผลอิตความชอัที่ว บาป และความสามานยต์ไดตุ้ทตกรทูปแบบทมีที่เคยถทูก
กระททาโดยเหลง่าบรรพบตรตษของเขา! พระวจนะของพระเจด้าประกาศมรัน: ในมาระโก 7:21-23 พระเยซสตรรัสเอง
วสู่า “เพราะวสู่าจากภายในมนสุษยร์คมอจากใจมนสุษยร์ มบีความคลิดชรัมื่วรด้าย การลสู่วงประเวณบี การผลิดผรัวผลิดเมบีย การ
ฆาตกรรม การลรักขโมย การโลภ ความชรัมื่ว การลสู่อลวงเขา ราคะตรัณหา อลิจฉาตารด้อน การหมลิมื่นประมาท ความ
เยสู่อหยลิมื่ง ความโฉด สารพอัดการชอัที่วนมีขึ้เกอิดมาจากภายใน และททาใหตุ้มนตษยต์เปป็นมลทอิน”

พระเจด้าไมสู่ทรงประสงคร์ใหด้ผทูตุ้หนขที่งผทูตุ้ใดตด้องพลินาศเลย แตสู่ใหด้ทตกคนมาถศึงการกลรับใจใหมสู่ (2 ปต. 3:9) 
พระองคร์ทรงสสู่งพระบสุตรของพระองคร์เขด้ามาในโลก มลิใชสู่เพมมื่อปรอับโทษโลก “แตง่เพนที่อชง่วยโลกใหตุ้รอดโดยพระบตตร



นอัขึ้น” (ยอหร์น 3:17) ในลสกา 19:10 พระเยซสตรรัสถศึงจสุดประสงคร์ของพระองคร์ในการเสดก็จเขด้ามาในโลก: “เพราะ
วสู่าบสุตรมนสุษยร์ไดด้มาเพนที่อจะแสวงหาและชง่วยผทูตุ้ทมีที่หลงหายไปนอัขึ้นใหตุ้รอด”

ดรังนรันี้น ไมสู่วสู่ามนสุษยร์จะบาปหนาสรักเพบียงใด ไมสู่วสู่าพระเยซสทรงไดด้รรับการปฏลิบรัตลิอรันนสู่าอรับอายสรักเพบียงใด
ในระหวสู่างทบีมื่พระองคร์ทรงพระชนมร์อยสสู่บนโลก-หรมอโดยคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่ยรังปฏลิเสธพระองคร์อยสสู่เหมมอนเดลิมวรันนบีนี้-
พระองคร์กก็ทรงรรักมวลมนสุษยร์ และพระหรัตถร์ของพระองคร์ในพระคสุณทบีมื่ชสู่วยใหด้รอดกก็ยมมื่นออกแกสู่ทสุกคนทบีมื่ประสงคร์มา
หาพระเจด้าโดยพระองคร์ พระสรัญญาของพระองคร์ยรังคงเปป็น “สารพอัดทมีที่พระบอิดาทรงประทานแกง่เราจะมาสทูง่เรา 
และผทูตุ้ทมีที่มาหาเรา เรากพ็จะไมง่ทอิขึ้งเขาเลย” (ยอหร์น 6:37) และเมมมื่อมนสุษยร์กลรับใจอยสู่างซมมื่อตรงจากบาปทรันี้งหลายของ
ตนและมาหาพระเจด้าโดยทางความเชมมื่อในพระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเยซส พระเจด้ากก็ทรงชสู่วยพวกเขาใหด้
รอดเพราะเหพ็นแกง่พระเยซทู (อฟ. 4:32) 

จลิตวลิญญาณทสุกดวงทบีมื่พลินาศในนรกวรันนบีนี้กก็อยสสู่ทบีมื่นรัมื่นเพราะความไมสู่เชมมื่อ และวลิญญาณทสุกดวงทบีมื่มองดสพระ
พรักตรร์ของพระเยซสและฟฝังเสบียงรด้องเพลงของเหลสู่าทสตสวรรคร์ในเมมองบรมสสุขเกษมกก็อยสสู่ทบีมื่นรัมื่นเพราะความเชมมื่อใน
พระราชกลิจทบีมื่เสรก็จสลินี้นแลด้วของพระเมษโปดกของพระเจด้า! ตรันี้งแตสู่เอเดนจนถศึงกลโกธา มนสุษยร์ไดด้ใชด้ความเชมมื่อใน
พระองคร์ผทูตุ้จะเสดพ็จมา หลรังจากกลโกธาเปป็นตด้นมา เราใชด้ความเชมมื่อในพระองคร์ผทูตุ้เสดก็จมาแลด้ว แตสู่ไมสู่วสู่าจะกสู่อนกล
โกธาหรมอหลรังกลโกธา ความเชมมื่อกก็มาแลด้วเสมอ-และจะมาตลอดไป-ในทางเดบียวเทสู่านรันี้น: ทางของพระเจตุ้า พระ
ครัมภบีรร์กลสู่าวชรัดเจน:

“ฉะนรันี้นความเชมมื่อเกลิดขศึนี้นไดด้กก็เพราะการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินเกลิดขศึนี้นไดด้กก็เพราะการประกาศพระวจนะ
ของพระเจด้า” (รม. 10:17)

“ดตุ้วยวง่าซขที่งทง่านทอัขึ้งหลายรอดนอัขึ้นกพ็รอดโดยพระคนุณเพราะความเชชชื่อ และมอิใชง่โดยตอัวทง่านทอัขึ้งหลายเอง 
แตง่พระเจตุ้าทรงประทานใหตุ้ ความรอดนรันี้นจะเนมมื่องดด้วยการกระทนากก็หามลิไดด้ เพมมื่อมลิใหด้คนหนศึมื่งคนใดอวดไดด้” (อฟ. 
2:8,9)

หนทางเดบียวทบีมื่มนสุษยร์จะซาบซศึนี้งพระเจด้าไดด้กก็คมอการมบีความสอัมพอันธต์ทมีที่ถทูกตตุ้องกรับพระเจด้า และหนทาง
เดบียวทบีมื่จะมบีความสรัมพรันธร์ทบีมื่ถสกตด้องกรับพระเจด้ากก็คมอ โดยทางขสู่าวประเสรลิฐเมมมื่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงใชด้พระ
วจนะนรันี้น การเขด้ามาของพระวจนะนนาความสวสู่างมาใหด้ (เพลงสดสุดบี 119:130) พระวจนะคมอประทบีปแกสู่เทด้าของ
เรา ความสวสู่างแกสู่วลิถบีทางของเรา (เพลงสดสุดบี 119:105) พระเยซสไดด้เสดก็จมาเพมมื่อประกาศพระเจด้าแกสู่มนสุษยร์ 
พระองคร์ทรงประกาศพระเจตุ้าแลตุ้ว และดด้วยเหตสุนบีนี้เมมมื่อเรามบีความสรัมพรันธร์ทบีมื่ถสกตด้องกรับพระเยซส เรากก็มบีความ
สรัมพรันธร์ทบีมื่ถสกตด้องกรับพระเจด้า

ในมรัทธลิว 11:27 พระเยซสทรงประกาศวสู่า “พระบลิดาของเราไดด้ทรงมอบสลิมื่งสารพรัดใหด้แกสู่เรา และไมสู่มบี
ใครรสด้จรักพระบสุตรนอกจากพระบลิดา และไมสู่มบีใครรสด้จรักพระบลิดานอกจากพระบสุตรและผสด้ใดกก็ตามทบีมื่พระบสุตร
ประสงคร์จะสนาแดงใหด้รสด้”

ในยอหร์น 6:44 พระเยซสตรรัสวสู่า “ไมสู่มบีผสด้ใดมาถศึงเราไดด้นอกจากพระบลิดาผสด้ทรงใชด้เรามาจะทรงชรักนนาใหด้
เขามา และเราจะใหด้ผสด้นรันี้นฟฟฟื้นขศึนี้นมาในวรันสสุดทด้าย”



ขด้อ 30: “ครอัขึ้นลง่วงไปไดตุ้สมีที่สอิบปฟีแลตุ้ว ททูตสวรรคต์องคต์หนขที่งขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้ามาปรากฏแกง่โมเสสใน
เปลวไฟทมีที่พตง่มไมตุ้ ในถอิที่นทตรกอันดารแหง่งภทูเขาซมีนาย”

ในขด้อ 23 เราสรังเกตเหก็นวสู่าโมเสสอายสุสบีมื่สลิบปปีตอนทบีมื่เขาเขด้าไปในทะเลทรายและในทบีมื่นบีนี้เราถสกบอกวสู่าเขา
อยทูง่ตง่อไปทบีมื่นรัมื่นเปป็นเวลาสบีมื่สลิบปปี ดรังนรันี้นเขาจศึงอายสุแปดสลิบปปีตอนทบีมื่พระเจด้าทรงเรบียกเขาผสู่านทางพสุสู่มไมด้ทบีมื่ลสุกเปป็นไฟ
นรันี้น (อพย. 7:7)

จากโรม 8:28 เราทราบวสู่าไมสู่มบีสลิมื่งใดมาถศึงผสด้เชมมื่อนอกเสบียจากวสู่ามรันถสกอนสุญาตโดยพระเจด้าเพมมื่อประโยชนร์
สสุขของเราและสงสู่าราศบีของพระองคร์ นบีมื่เปป็นจรลิงเกบีมื่ยวกรับโมเสส พระเจด้าทรงจรัดการสบีมื่สลิบปปีของเขาในมบีเดบียน สบีมื่สลิบ
ปปีแหสู่งการทดสอบตสู่างๆ โดยถสกตรัดขาดอยสู่างสลินี้นเชลิงจากการตลิดตสู่อสมมื่อสารจากผสด้คนของเขาเองผสด้ซศึมื่งเขารรักดด้วยสลินี้น
สสุดใจของตน หากเขายรังอยสสู่ในราชสนานรักของฟาโรหร์ตสู่อไป เขากก็คงเปป็นกษรัตรลิยร์ไดด้ เพราะเรมมื่องราวเกสู่าแกสู่สมรัยพระ
ครัมภบีรร์บอกเราวสู่าฟาโรหร์ไมสู่มบีบสุตรและโมเสสคงจะไดด้ขศึนี้นครองราชบรัลลรังกร์ของอบียลิปตร์เปป็นลนาดรับถรัดไป แตสู่เพราะ
ความรรักของเขาทบีมื่มบีตสู่อชนชาตลิของเขาเอง โมเสสจศึงไมสู่ยอมถสกเรบียกวสู่าบสุตรของธลิดาฟาโรหร์ เขาหรันหลรังใหด้กรับ
ความมรัมื่งครัมื่งและเกบียรตลิยศทบีมื่อาจเปป็นของเขาไดด้-และจากนรันี้นผสด้คนทบีมื่เขาสละทลินี้งเกบียรตลิเหลสู่านรันี้นเพมมื่อพวกเขากก็เกลบียด
ชรังเขาและขรับไลสู่เขาใหด้ไปอยสสู่ตสู่างแดน

ทบีมื่นรัมื่นหลรังจากสบีมื่สลิบปปี พระเจด้ากก็ตรรัสกรับเขาในแบบทบีมื่พลิเศษเฉพาะและนสู่าตมมื่นตามากทบีมื่สสุด: “ททูตสวรรคต์
องคต์หนขที่งขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้ามาปรากฏแกง่โมเสสในเปลวไฟทมีที่พตง่มไมตุ้...” อพยพ 3:2 บอกเราวสู่าพสุสู่มไมด้นรันี้น “มบีไฟ
ลสุกโชนอยสสู่” แตสู่มรันกก็ไมสู่ไดด้ถสกเผาไหมด้ไป

ขด้อ 31 และ 32: “เมนที่อโมเสสเหพ็นกพ็ประหลาดใจดตุ้วยเรนที่องนอิมอิตนอัขึ้น ครอัขึ้นเขตุ้าไปดทูใกลตุ้ๆกพ็มมีพระสตรเสมียง
ขององคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าตรอัสกอับเขาวง่า ‘เราเปป็นพระเจตุ้าของบรรพบตรตษของเจตุ้า เปป็นพระเจตุ้าของออับราฮอัม เปป็น
พระเจตุ้าของออิสออัค และเปป็นพระเจตุ้าของยาโคบ’ โมเสสจขงกลอัวจนตอัวสอัที่นไมง่อาจมองดทู”

ในขด้อ 30 ถศึง 34 ของบทนบีนี้ สเทเฟนเลสู่าสาระสนาครัญของประวรัตลิความเปป็นมาของชนชาตลิของตนตามทบีมื่
บรันทศึกไวด้โดยโมเสสในอพยพ 3:1-10 ซศึมื่งเปป็นประวรัตลิศาสตรร์ทบีมื่นสู่าสนใจจรลิงๆ:

“ฝฝ่ายโมเสสเลบีนี้ยงฝสงแพะแกะของเยโธรพสู่อตาของเขา ผสด้เปป็นปสุโรหลิตของคนมบีเดบียน และทสู่านไดด้พาฝสง
แพะแกะไปดด้านหลรังของถลิมื่นทสุรกรันดาร และมาถศึงภสเขาของพระเจด้า คมอโฮเรบ ทสตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์กก็
ปรากฏแกสู่โมเสสในเปลวไฟซศึมื่งอยสสู่ทสู่ามกลางพสุสู่มไมด้ โมเสสจศึงมองดสและดสเถลิด พสุสู่มไมด้นรันี้นมบีไฟลสุกโชนอยสสู่ แตสู่พสุสู่มไมด้
นรันี้นมลิไดด้ไหมด้โทรมไป โมเสสจศึงกลสู่าววสู่า “ขด้าจะแวะเขด้าไปดสสลิมื่งแปลกประหลาดนบีนี้ วสู่าเหตสุไฉนพสุสู่มไมด้จศึงไมสู่ไหมด้”

“และเมมมื่อพระเยโฮวาหร์ทอดพระเนตรเหก็นเขาเดลินเขด้ามาดส พระเจด้าจศึงตรรัสแกสู่เขาออกมาจากทสู่ามกลาง
พสุสู่มไมด้นรันี้นวสู่า “โมเสส โมเสส” และโมเสสทสลตอบวสู่า “ขด้าพระองคร์อยสสู่ทบีมื่นบีมื่” พระองคร์จศึงตรรัสวสู่า “อยสู่าเขด้ามาใกลด้ทบีมื่
นบีมื่ จงถอดรองเทด้าของเจด้าออกเสบีย เพราะวสู่าทบีมื่ซศึมื่งเจด้ายมนอยสสู่นบีนี้เปป็นทบีมื่บรลิสสุทธลิธิ์” แลด้วพระองคร์ตรรัสอบีกวสู่า “เราเปป็น
พระเจด้าของบลิดาเจด้า เปป็นพระเจด้าของอรับราฮรัม เปป็นพระเจด้าของอลิสอรัค และเปป็นพระเจด้าของยาโคบ” และโมเสส
ปปิดหนด้าเสบีย เพราะกลรัวไมสู่กลด้ามองดสพระเจด้า

“และพระเยโฮวาหร์ตรรัสวสู่า “เราเหก็นความทสุกขร์ของพลไพรสู่ของเราทบีมื่อยสสู่ในประเทศอบียลิปตร์แลด้ว และ
ไดด้ยลินเสบียงรด้องของเขา เพราะเหตสุพวกนายงานของเขา ดด้วยเรารสด้ถศึงความทสุกขร์รด้อนตสู่างๆของเขา และเราลงมา



เพมมื่อจะชสู่วยเขาใหด้รอดพด้นจากมมอของชาวอบียลิปตร์ และนนาเขาออกจากประเทศนรันี้น ไปยรังแผสู่นดลินทบีมื่อสุดมกวด้างขวาง 
เปป็นแผสู่นดลินทบีมื่มบีนนี้นานมและนนี้นาผศึนี้งไหลบรลิบสรณร์ คมอไปยรังทบีมื่อยสสู่ของชาวคานาอรัน คนฮลิตไทตร์ คนอาโมไรตร์ คนเปรลิสซบี 
คนฮบีไวตร์ และคนเยบสุส

“เพราะฉะนรันี้น ดสเถลิด บรัดนบีนี้คนารมื่นารด้องของชนชาตลิอลิสราเอลมาถศึงเราแลด้ว ทรันี้งเราไดด้เหก็นการขสู่มเหงซศึมื่งชาว
อบียลิปตร์กระทนาตสู่อเขาแลด้ว เพราะฉะนรันี้น จงมาเถลิด บรัดนบีนี้เราจะใชด้เจด้าไปเฝฟ้าฟาโรหร์ เพมมื่อเจด้าจะไดด้พาพลไพรสู่ของเรา
คมอชนชาตลิอลิสราเอล ออกจากอบียลิปตร์”

พระเจด้าตรรัสแกสู่เหลสู่าผสด้รรับใชด้ของพระองคร์เสมอในภาษาทบีมื่เขด้าใจไดด้หรมอผสู่านทางการอรัศจรรยร์ตสู่างๆ และ
อะไรจะเหมาะสมในเวลาทบีมื่เฉพาะเจาะจงนบีนี้มากไปกวสู่าพสุสู่มไมด้ทบีมื่ลสุกโชนแตสู่ไมสู่ถสกเผาไหมด้? พระเยโฮวาหร์กนาลรังเรบียก
โมเสสใหด้นนาประชาชนของพระองคร์ผสู่านเขด้าในถลิมื่นทสุรกรันดารอรันนสู่ากลรัว ตสู่อมาเมมมื่อโยชทูวาเรลิมื่มทด้อใจและการพลิชลิต
แผสู่นดลินคานาอรัน พระเจด้ากก็ทรงสนาแดงใหด้เขาเหก็นชายคนหนศึมื่งพรด้อมกรับดาบทบีมื่ชรักออกผสด้ซศึมื่งเรบียกตรัวเองวสู่า
 “จอมพลโยธาของพระเยโฮวาหร์” และเขาอยสสู่ทบีมื่นรัมื่นเพมมื่อตสู่อสสด้เพมมื่อประโยชนร์สสุขของคนอลิสราเอล ดรังนรันี้นโยชสวาจศึง
ถสกรรับประกรันเรมมื่องชรัยชนะ

เมมมื่อโมเสสเขด้าไปใกลด้พสุสู่มไมด้ทบีมื่ลสุกโชนนรันี้นซศึมื่งไมสู่ไดด้ถสกเผาไหมด้ไปโดยไฟนรันี้น พระเจด้ากก็ตรรัสแกสู่เขา-(และเมมมื่อ
เราเขด้าใกลด้พระเจด้า เรากก็สามารถไดด้ยลินเสบียงของพระองคร์เชสู่นกรัน) กสู่อนอมมื่นเลยกก็คมอ พระเจด้าทรงรรับประกรันโมเสส
เรมมื่องตรัวตนของพระองคร์-พระเจด้าแหสู่งเหลสู่าบรรพบสุรสุษของเขา พระเจด้าของอรับราฮรัม อลิสอรัค และยาโคบ “โมเสส
จขงกลอัวจนตอัวสอัที่นไมง่อาจมองดทู”

โมเสสตรัวสรัมื่นตสู่อเบมนี้องพระพรักตรร์พระเจด้า เขาตรัวสรัมื่นเพราะพระวจนะของพระเจด้าซศึมื่ง “มบีชบีวลิต และทรง
พลานสุภาพอยสสู่เสมอ คมยลิมื่งกวสู่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลสุกระทรัมื่งจลิตและวลิญญาณ ตลอดขด้อกระดสกและไขใน
กระดสก และสามารถวลินลิจฉรัยความคลิดและความมสุสู่งหมายในใจดด้วย” (ฮบ. 4:12) พระวจนะของพระเจด้าคมอ
กระจกซศึมื่งมนสุษยร์สามารถมองเหก็นความไมสู่ชอบธรรม ความไมสู่บรลิสสุทธลิธิ์ และความโสมมของตรัวเองในนรันี้น (ยากอบ 
1:23) กสู่อนทบีมื่จะมบีการไถสู่ไดด้ ตด้องมบีการกลรับใจใหมสู่ และกสู่อนมนสุษยร์จะกลรับใจใหมสู่ เขาตด้องเหก็นตรัวเองวสู่าเปป็นผสด้
บาปหนา ไมสู่คสสู่ควร และตด้องการพระผสด้ชสู่วยใหด้รอด ขณะทบีมื่โมเสสยมนอยสสู่ตสู่อเบมนี้องพระพรักตรร์พระเจด้าและไดด้ยลิน
พระองคร์ตรรัส เขากก็ตระหนรักถศึงการสนาแดงใหด้ประจรักษร์อรันเดสู่นชรัดของความบรลิสสุทธลิธิ์และความชอบธรรมของ
พระเจด้าในการชสู่วยคนอลิสราเอลใหด้รอดพด้นจากการตกเปป็นเชลยและการพลิพากษาคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่บบีบบรังครับพวก
เขา

ขด้อ 33: “ฝฝ่ายองคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าจขงตรอัสกอับโมเสสวง่า ‘จงถอดรองเทตุ้าของเจตุ้าออกเสมีย เพราะวง่าทมีที่ซขที่งเจตุ้า
ยนนอยทูง่นมีขึ้เปป็นทมีที่บรอิสตทธอิธิ์”

เมมมื่อจอมพลโยธาของพระเยโฮวาหร์ทรงปรากฏแกสู่โยชสวา ทสู่านนรันี้นกก็ใหด้คนาบรัญชาเดบียวกรัน: “จงถอด
รองเทด้าออกจากเทด้าของเจด้าเสบีย เพราะวสู่าทบีมื่ซศึมื่งเจด้ายมนอยสสู่นบีนี้เปป็นทบีมื่บรลิสสุทธลิธิ์” (ยชว. 5:15) ดรังนรันี้นคนเหลสู่านบีนี้จศึงไดด้
รรับคนาบรัญชาใหด้ตระหนรักถศึงความบรลิสสุทธลิธิ์อรันเดก็ดขาดของพระเจด้า

สนาหรรับผม ผมกลสู่าวอยสู่างจรลิงใจไดด้วสู่ามบีขด้อพระคนาบางตอนในพระวจนะของพระเจด้าซศึมื่งเมมมื่อผมอสู่านพวก
มรัน ทนาใหด้ผมรสด้สศึกวสู่าผมควรถอดรองเทด้าของผมออกเพราะวสู่าผมกนาลรังยมนอยสสู่ตสู่อเบมนี้องพระพรักตรร์ของพระเจด้า ขด้อ



พระคนาทบีมื่เปป็นแบบนรันี้นคมอ 2 โครลินธร์ 5:21 ทบีมื่ผมอสู่านวสู่าพระเจด้าทรงทนาใหด้พระเยซสเปป็นความบาปเพมมื่อผม พระองคร์
ผสด้ทรงไมสู่มบีบาปไดด้ถสกทนาใหด้เปป็นบาปเพมมื่อผม เพนที่อผมจะถทูกททาใหตุ้เปป็น “ความชอบธรรมของพระเจตุ้าในพระองคต!”

ขด้อ 34: “ดทูเถอิด เราไดตุ้เหพ็นความทตกขต์ของชนชาตอิของเราทมีที่อยทูง่ในประเทศอมียอิปตต์แลตุ้ว และเราไดตุ้ยอินเสมียง
ครที่ทาครวญของเขา และเราลงมาเพนที่อจะชง่วยเขาใหตุ้รอด จงมาเถอิด เราจะใชตุ้เจตุ้าไปยอังประเทศอมียอิปตต์’”

“เราไดตุ้เหพ็นความทตกขต์ของชนชาตริของเรา” ชนชาตลิอลิสราเอลไดด้กบฏตสู่อพระเจด้า พวกเขาไดด้ปฏลิเสธ
พระองคร์และเลมอกทบีมื่จะไปตามทางของพวกเขาเอง กระนรันี้นพระองคร์กก็ทรงมองลงมาบนพวกเขาและประกาศวสู่า
 “ชนชาตอิของเรา!” ผสด้ใดเลสู่านอกจากพระเจด้าแหสู่งพระคสุณจะสามารถแสดงความรรักแบบนรันี้นไดด้? ในความอรับอาย
และการตกเปป็นทาสของพวกเขา พระองคร์ยรังทรงเรบียกพวกเขาวสู่าเปป็นประชากรของพระองคร์และทรงใสสู่พระทรัย
ในความทสุกขร์ยากของพวกเขา

ดาวลิดพรรณนาถศึงความทสุกขร์ยากของชนชาตลิอลิสราเอลในการตกเปป็นเชลยในบาบอิโลน และการทบีมื่พวก
เขาตกเปป็นทาสคนอบียลิปตร์กก็นสู่าจะเหมมอนกรัน เพลงสดสุดบี 137:1-4 บอกเราวสู่าพวกเขานรัมื่งลงรลิมแมสู่นนี้นาทรันี้งหลายในบลิ
โลนและรตุ้องไหตุ้เมมมื่อระลศึกถศึงศลิโยน พวกเขาแขวนพลิณเขาคสสู่ของตนบนตด้นหลลิวเพราะวสู่าพวกเขาไมสู่สามารถรด้อง
เพลงขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าในดลินแดนตสู่างถลิมื่นไดด้

“เราไดตุ้ยอินเสมียงครที่ทาครวญของเขา และเราลงมาเพนที่อจะชง่วยเขาใหตุ้รอด” พระเจด้าไมสู่ไดด้ชสู่วยประชากร
ของพระองคร์ใหด้รอดหลรักๆแลด้วเพมมื่อความสบายใจของพวกเขา และไมสู่ใชสู่เพราะพวกเขากนาลรังประสบกรับความ
ยากลนาบากและความทสุกขร์ยากสสุดขบีด พระองคร์ทรงชสู่วยพวกเขาใหด้รอดพด้นเพนที่อพระองคตเอง เพราะเหพ็นแกง่
พระนามของพระองคต์ พวกเขาเปป็นประชากรของพระองคต

“จงมาเถอิด เราจะใชตุ้เจตุ้าไปยอังประเทศอมียอิปตต์” สบีมื่สลิบปปีภายใตด้พระหรัตถร์ของพระเจด้าในถลิมื่นทสุรกรันดารไดด้กสู่อ
ใหด้เกลิดความเปลบีมื่ยนแปลงมหาศาลในโมเสส เมมมื่อเขาหนบีมาจากอบียลิปตร์ เขากก็กระทนาการในพละกนาลรังของตรัวเอง
และตามสตลิปฝัญญาของเขาเอง แตสู่บรัดนบีนี้การฝฝึกอบรมแบบคนอบียลิปตร์ของเขาไดด้ถสกสลรัดทลินี้งไปเยอะแลด้วและเขาถสก
ปลดเปลมนี้องความมรัมื่นใจในตรัวเองไปหมด ดรังนรันี้นเขาจศึงอยสสู่ในตนาแหนสู่งทบีมื่จะฟฝังเสบียงของพระเจด้า ยอมรรับความ
บรลิสสุทธลิธิ์และความชอบธรรมของพระเจด้า และกลรับไปยรังอบียลิปตร์ตามทบีมื่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงมอบหมายภารกลิจใหด้
เขาไปชสู่วยประชากรของพระองคร์ใหด้พด้น

ขด้อ 35: “โมเสสผทูตุ้นมีขึ้ซขที่งถทูกเขาปฏอิเสธโดยกลง่าววง่า ‘ใครแตง่งตอัขึ้งเจตุ้าใหตุ้เปป็นผทูตุ้ครอบครองและผทูตุ้พอิพากษา
พวกเรา’ โดยมนอของททูตสวรรคต์ซขที่งไดตุ้ปรากฏแกง่ทง่านทมีที่พตง่มไมตุ้ พระเจตุ้าทรงใชตุ้โมเสสคนนมีขึ้แหละใหตุ้เปป็นทอัขึ้งผทูตุ้ครอบ
ครองและผทูตุ้ชง่วยใหตุ้พตุ้น”

คนฮบีบรสเหลสู่านรันี้นไดด้ปฏลิเสธโมเสสและไดด้ขรับไลสู่เขาใหด้ไปอยสสู่ตสู่างแดนเปป็นเวลาสบีมื่สลิบปปี สเทเฟนใชด้ภาษาทบีมื่
แรงตรงนบีนี้เพมมื่อทบีมื่จะสมมื่อใหด้พวกเขาเขด้าใจขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าโมเสสคนเดบียวกรันนบีนี้คมอชายทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงเลมอกทมีที่จะสง่ง
กลอับไปยรังอบียลิปตร์เพมมื่อชสู่วยคนฮบีบรสเหลสู่านรันี้นใหด้พด้นจากการตกเปป็นทาส แนสู่นอนวสู่านบีมื่ทนาใหด้เหก็นการเปรบียบเทบียบกรัน
ระหวสู่างสลิมื่งทบีมื่พระเจด้าทรงกระทนาในสมรัยของพวกบรรพบสุรสุษคนฮบีบรสกรับสลิมื่งทบีมื่พระองคร์ไดด้ทรงกระทนาในการสสู่งพระ
เยซส “ศาสดาพยากรณร์” ผสด้นรันี้นทบีมื่โมเสสเขบียนถศึงและทบีมื่เขาพยากรณร์ถศึงการเสดก็จมาของพระองคร์ ในพระราช
บรัญญรัตลิ 18:15 โมเสสกลสู่าวแกสู่ประชากรอลิสราเอลวสู่า “พระเยโฮวาหร์พระเจด้าของทสู่านจะโปรดใหด้ผสด้พยากรณร์



อยง่างขตุ้าพเจตุ้านบีนี้เกลิดขศึนี้นในหมสสู่พวกทสู่านจากพบีมื่นด้องของทสู่าน ทท่านทททั้งหลายจงตททั้งใจฟฟังเขา” ในขด้อ 19 ของบท
เดบียวกรันนรันี้นพระเจด้าตรรัสวสู่า “ตสู่อมาผทูตุ้ใดไมง่เชนที่อฟฟังถตุ้อยคทาของเรา ซขที่งผทูตุ้พยากรณต์กลง่าวในนามของเรา เราจะ
กกาหนดโทษผซูด้นททั้น”

ในคนาพยานของเขาทรันี้งหมดสเทเฟนแสดงใหด้เหก็นความสอดคลด้องกรันอรันสมบสรณร์แบบระหวสู่างโยเซฟและ
โมเสส (ภาพเลก็งเหลสู่านรันี้น) กรับพระเมสสลิยาหร์ (ผสด้ทบีมื่ถสกเลก็งถศึง) พวกอรัครปปิตาไดด้ปฏลิเสธโยเซฟและขายเขาใหด้ไปอยสสู่
ตสู่างประเทศ แตสู่โยเซฟเปป็นผสด้ทบีมื่พระเจด้าทรงเลมอกใหด้ชสู่วยพบีมื่นด้องของเขาใหด้รอดชบีวลิตจากความอดอยาก พวกเขาไดด้
ปฏลิเสธโมเสส แตสู่พระเจด้าทรงสสู่งเขากลรับไปในฐานะผสด้ปกครองและผสด้ชสู่วยใหด้พด้นของพวกเขา ชายเหลสู่านบีนี้แหสู่งสภา
ซานเฮดรลินไดด้ปฏลิเสธพระเยซทูและพระเจด้าทรงเรบียกพระบสุตรของพระองคร์กลรับไปสสสู่เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของ
พระองคร์เองแลด้ว แตสู่พระองคร์จะเสดก็จกลรับมาเชสู่นกรัน เพราะวสู่า “ศลิลาซศึมื่งชสู่างกสู่อไดด้ปฏลิเสธเสบีย ไดด้กลรับกลายเปป็น
ศลิลามสุมเอกแลด้ว” (1 ปต. 2:7) หลายรด้อยปปีกสู่อนพระเยซสประสสตลิ ผสด้แตสู่งเพลงสดสุดบีกลสู่าวคนาประกาศเดบียวกรันนรันี้น 
(เพลงสดสุดบี 118:22) และพระเยซสเองทรงยกขด้อพระคนานรันี้นในมรัทธลิว 21:42

ในแผนการนลิรรันดรร์ของพระเจด้า โดยการทนทสุกขร์ของพระองคร์ การสลินี้นพระชนมร์เปป็นเครมมื่องบสชาของ
พระองคร์ การถสกฝฝังและการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์ พระเยซสจะทรงนนาพระพรนรับไมสู่ถด้วนมาสสสู่ชนชาตลิ
อลิสราเอล-แตง่ในเวลาทมีที่กทาหนดไวตุ้ การทนทสุกขร์ตด้องมากสู่อน สงสู่าราศบีมาทบีหลรัง โยเซฟและโมเสสเปป็นเพบียงภาพเลก็ง
และเงาเทสู่านรันี้น แตสู่พระเจด้าทรงใหด้เกบียรตลิเขาทรันี้งสอง พระเยซทูทรงทนทสุกขร์การเหยบียดหยามมากยลิมื่งกวสู่าทรันี้งโยเซฟ
และโมเสส ดรังนรันี้นพระองคร์จะทรงไดด้รรับเกบียรตลิมากยลิมื่งกวสู่า ในเวลาทบีมื่กนาหนดไวด้พระองคร์จะทรงปรากฏดด้วยฤทธานสุ
ภาพและสงสู่าราศบียลิมื่งใหญสู่และจะทรงสสู่งเหลสู่าทสตสวรรคร์ของพระองคร์ออกไปรวบรวมเหลสู่าผสด้ถสกเลมอกสรรของ
พระองคร์มาไวด้ดด้วยกรันจากทบีมื่สสุดปลายแหสู่งแผสู่นดลินโลก

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กนาลรังตรรัสผสู่านทางสเทเฟน โดยประทานถด้อยคนาแหสู่งสตลิสรัมปชรัญญะ ความจรลิงและ
ความสวสู่าง แตสู่เหลสู่าผสด้นนาทางศาสนาในอลิสราเอลปฏลิเสธทบีมื่จะเหก็นความสวสู่างนรันี้นถศึงแมด้วสู่าสเทเฟนกนาลรังบอกพวก
เขาวสู่าในผทูตุ้คนทตกชนชาตอิ พวกเขาไมง่มมีขตุ้อแกตุ้ตอัวในความมมดบอดของตน!

ขด้อ 36: “คนนมีขึ้แหละ เปป็นผทูตุ้นทาเขาทอัขึ้งหลายออกมา โดยทมีที่ไดตุ้ททาการมหอัศจรรยต์และหมายสทาคอัญตง่างๆใน
แผง่นดอินอมียอิปตต์ ทมีที่ทะเลแดงและในถอิที่นทตรกอันดารสมีที่สอิบปฟี”

แนสู่นอนวสู่าคงไมสู่มบีใครจะปฏลิเสธวสู่าโมเสสมบีชมมื่อตลิดอรันดรับหนศึมื่งในรายชมมื่อบสุรสุษผสด้ยลิมื่งใหญสู่ของพระเจด้า-แตสู่
หากไมง่มมีพระเจตุ้าเขากก็คงชสู่วยเหลมอตรัวเองไมสู่ไดด้และไรด้ซศึมื่งความหวรัง พระเจด้าทรงกระทนาการอรัศจรรยร์และสลิมื่ง
มหรัศจรรยร์ตสู่างๆมากมายโดยมมอของโมเสสตอนทบีมื่ชนชาตลิอลิสราเอลพเนจรอยสสู่ในถลิมื่นทสุรกรันดารนรันี้นตลอดสบีมื่สลิบปปี 
พระองคร์ทรงกระทนาหมายสนาครัญและสลิมื่งมหรัศจรรยร์ตสู่างๆเพมมื่อประโยชนร์สสุขของพวกเขาและสงสู่าราศบีของพระองคร์
แมด้กระทรัมื่งกสู่อนพวกเขาออกมาจากอบียลิปตร์ ในอพยพ 3:20 พระเจด้าตรรัสแกสู่โมเสสวสู่า “เราจะเหยมียดมนอของเรา
ออกประหารอมียอิปตต์ดตุ้วยมหอัศจรรยต์ตง่างๆของเราทบีมื่เราจะกระทนาในทสู่ามกลางประเทศนรันี้น แลด้วหลรังจากนรันี้น 
กษรัตรลิยร์กก็จะยอมปลสู่อยพวกเจด้าไป”

เมมมื่อโมเสสสงสรัยวสู่าคนฮบีบรสเหลสู่านรันี้นจะยอมรรับเขาวสู่ามาหาพวกเขาพรด้อมกรับสลิทธลิอนานาจหรมอไมสู่ พระเจด้า
ทรงสรัมื่งเขาวสู่า “เจด้าจงไปบอกชนชาตลิอลิสราเอลวสู่า ‘เราเปป็น ไดตุ้ทรงใชตุ้ขตุ้าพเจตุ้ามาหาทง่านทอัขึ้งหลาย’” (อพย. 3:14)



เพราะขาดความมรัมื่นใจในตรัวเอง มองไปทบีมื่ความอสู่อนแอตสู่างๆและการไมสู่มบีความสามารถตสู่างๆของตรัวเขาเอง 
โมเสสพศึมื่งพาการรรับประกรันของพระเจด้าทบีมื่วสู่าพระองคร์จะทรงอยสสู่กรับเขา และวสู่าโดยทางหมายสนาครัญและการ
มหรัศจรรยร์ตสู่างๆ ความเปป็นผสด้นนาของเขากก็จะถสกเสรลิมใหด้มรัมื่นคง โดยทางหมายสนาครัญตสู่างๆและการมหรัศจรรยร์ตสู่างๆ
ฟาโรหร์กก็จะไดด้รรับอลิทธลิพลและปฝักใจเชมมื่อวสู่าเขาควรปลสู่อยประชากรของพระเจด้าไปเสบีย ดรังนรันี้นเมมมื่อมบีการสถลิตอยสสู่
ดด้วยและพระสรัญญาตสู่างๆของพระเจด้าแลด้ว โมเสสจศึงกลรับไปยรังอบียลิปตร์เพมมื่อนนาชนชาตลิของตนออกมาจากความ
เปป็นทาส

โดยทางโมเสส พระเจด้าไดตุ้ทรงสทาแดง “การมหอัศจรรยต์และหมายสทาคอัญตง่างๆในแผง่นดอินอมียอิปตต์ ทมีที่
ทะเลแดง” คงตด้องใชด้เวลาและเนมนี้อทบีมื่มากเกลินไปในการบรันทศึกในทบีมื่นบีนี้ถศึงการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกกระทนาโดย
พระหรัตถร์ของพระเจด้าในการชสู่วยประชากรของพระองคร์ใหด้พด้นจากใตด้แอกของคนอบียลิปตร์ แตสู่หากคสุณจะอสู่าน
ประวรัตลิศาสตรร์ทบีมื่ถสกใหด้ไวด้ในอพยพ บททบีมื่ 4 ถศึง 14 คสุณกก็จะเหก็นวสู่าพระองคร์ทรงรรักษาพระสรัญญาทสุกขด้อทบีมื่ทรงใหด้ไวด้
แกสู่โมเสส และประทานหลรักฐานหลายอยสู่างแกสู่เขาเกบีมื่ยวกรับการทบีมื่พระเจด้าทรงแตสู่งตรันี้งเขา

โดยทางฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า ทะเลแดงไดด้มด้วนกลรับ “โดยลมตะวรันออกพรัดโหม” และพวกลสกหลาน
ของอลิสราเอล “เดลินบนดลินแหด้งกลางทะเล สสู่วนนนี้นานรันี้นตรันี้งเปป็นเหมมอนกนาแพงสนาหรรับเขา ทรันี้งทางขวาและทาง
ซด้าย” แตสู่ในตอนเชด้า เมมมื่อคนอบียลิปตร์ลองไลสู่ตามพวกคนฮบีบรส พระเยโฮวาหตทรงตง่อสทูตุ้พวกเขา “โมเสสจศึงยมมื่นมมอ
ออกไปเหนมอทะเล ครรันี้นรสุสู่งเชด้าทะเลกก็กลรับไหลดรังเกสู่า คนอบียลิปตร์พากรันหนบีกระแสนนี้นา แตสู่พระเยโฮวาหตทรงสลอัด
คนอมียอิปตต์ลงกลางทะเล นนี้นากก็กลรับทสู่วมพลรถและพลมด้า คมอพลโยธาทรันี้งหมดของฟาโรหร์ซศึมื่งไลสู่ตามเขาเขด้าไปใน
ทะเล ไมสู่เหลมอสรักคนเดบียว” (อพย. 14:21-28 บางสสู่วน)

“...และในถอิที่นทตรกอันดารสมีที่สอิบปฟี” หลายครรันี้งในการเดลินทางในถลิมื่นทสุรกรันดารชนชาตลิอลิสราเอลไดด้กบฏตสู่อ
พระเจด้าและบสู่นตสู่อวสู่าโมเสส ผสด้ซศึมื่งพระองคร์ไดด้ทรงสสู่งมายรังพวกเขาเพมมื่อนนาพวกเขาออกมาจากอบียลิปตร์ พระองคร์ทรง
เลบีนี้ยงดสพวกเขาดด้วยมานาจากสวรรคร์ (ภาพเลก็งหนศึมื่งของขนมปฝังแหสู่งชบีวลิต-ยอหร์น 6:32-35) พระองคร์ประทานนนี้นา
จากศลิลาใหด้พวกเขา (ภาพเลก็งหนศึมื่งของนนี้นาแหสู่งชบีวลิต นนี้นาทบีมื่มบีชบีวลิต และของศลิลานรันี้นคมอพระเยซสครลิสตร์-ยอหร์น 7:37-
39)

เมมมื่อสเทเฟนเลสู่ายด้อนใหด้สภาซานเฮดรลินฟฝังถศึงการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นและหมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์
ตสู่างๆซศึมื่งพลิสสจนร์วสู่าพระเจด้าไดด้ทรงแตสู่งตรันี้งโมเสสและทรงสนาแดงใหด้เหก็นพระหรัตถร์ของพระเจด้าทบีมื่กระทนากลิจอยสู่างทรง
ฤทธลิธิ์ในการชสู่วยพวกบรรพบสุรสุษใหด้รอดพด้นจากอบียลิปตร์ พวกเขาจะไมสู่เขด้าใจความหมายทบีมื่เขาตด้องการจะสมมื่ออยสู่างไร
ไดด้? เพราะการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นโดยมมอของโมเสสไดด้แสดงใหด้เหก็นตราประทรับรรับรองของพระเจด้าทบีมื่มบีตสู่อโมเสส
อยสู่างแนสู่นอนฉรันใด การอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นของพระเยซสกก็พลิสสจนร์ความเปป็นพระเจด้าของพระองคร์และแสดงใหด้เหก็น
วสู่าพระองคร์ทรงเปป็น “ศาสดาพยากรณร์ผสด้นรันี้น” ผสด้ซศึมื่งโมเสสไดด้พยากรณร์ไวด้ฉรันนรันี้น!

ชายเหลสู่านบีนี้แหสู่งสภาซานเฮดรลินไดด้เหก็นการรรับใชด้และการอรัศจรรยร์ตสู่างๆของพระเยซสแลด้ว พวกเขาไดด้ฟฝัง
ถด้อยคนาแสนวลิเศษแหสู่งชบีวลิตของพระองคร์ และพวกเขาทราบเชสู่นกรันวสู่าพระองคร์ทรงเปป็นขศึนี้นจากตายแลด้วอยสู่างทบีมื่
พระองคร์ตรรัสไวด้วสู่าพระองคร์จะทรงเปป็นขศึนี้น และสเทเฟนเตมอนความจนาพวกเขาในถด้อยคนาทบีมื่ชรัดเจนและเขด้าใจไดด้วสู่า
พวกเขาไดด้ปฏลิเสธพระองคร์ พวกเขาไมสู่ยอมเชมมื่อในพระองคร์และเรบียกรด้องใหด้ประหารชบีวลิตพระองคร์ แตสู่พระเจด้า



พระบลิดาทรงใหด้พระองคร์เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายแลด้ว ทรงยกชสพระองคร์ขศึนี้นสสสู่ทบีมื่นรัมื่งสสงสสุดในสวรรคร์ และในอนาคต
พระเยซทูองคต์เดมียวกอันนมีขึ้จะเสดก็จกลรับมา และจะทนาใหด้พระสรัญญาทสุกประการทบีมื่พระเจด้าทรงใหด้ไวด้แกสู่อรับราฮรัม อลิส
อรัค และยาโคบสนาเรก็จจรลิง

ขด้อ 37: “โมเสสคนนมีขึ้แหละไดตุ้กลง่าวแกง่ชนชาตอิออิสราเอลวง่า ‘องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าผทูตุ้เปป็นพระเจตุ้าของทง่าน
ทอัขึ้งหลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณต์ผทูตุ้หนขที่ง เหมนอนอยง่างเราใหตุ้แกง่ทง่านจากจทาพวกพมีที่นตุ้องของทง่าน 
ทง่านทอัขึ้งหลายจงเชนที่อฟฟังผทูตุ้นอัขึ้น’”

ในทบีมื่นบีนี้สเทเฟนกนาลรังยกขด้อความจากพระราชบรัญญรัตลิ 18:15-19 ทบีมื่โมเสสบอกลสู่วงหนด้าถศึงการเสดก็จมา
ของพระเมสสลิยาหร์-ศาสดาพยากรณร์ผสด้หนศึมื่งซศึมื่งพระเจด้าจะทรงตรันี้งขศึนี้นจากทสู่ามกลางพวกยลิวและเปป็นผสด้ทบีมื่พวกเขาควร
ฟฝัง

ขด้อ 38-40: “โมเสสนมีขึ้แหละไดตุ้อยทูง่กอับพลไพรง่ในถอิที่นทตรกอันดารกอับททูตสวรรคต์ซขที่งไดตุ้ตรอัสแกง่ทง่านทมีที่ภทูเขาซมี
นาย และอยทูง่กอับบรรพบตรตษของเรา ทมีที่ไดตุ้รอับพระดทารอัสออันทรงชมีวอิตมาใหตุ้เราทอัขึ้งหลาย บรรพบตรตษของเราไมง่ยอม
เชนที่อฟฟังโมเสสผทูตุ้นมีขึ้ แตง่ไดตุ้ผลอักไสทง่านใหตุ้ไปจากเขา ดตุ้วยมมีใจปรารถนาจะกลอับไปยอังแผง่นดอินอมียอิปตต์ จขงกลง่าวแกง่อาโร
นวง่า ‘ขอสรตุ้างพระใหตุ้แกง่พวกขตุ้าพเจตุ้า ซขที่งจะนทาพวกขตุ้าพเจตุ้าไป ดตุ้วยวง่าโมเสสคนนมีขึ้ทมีที่ไดตุ้นทาขตุ้าพเจตุ้าออกมาจาก
ประเทศอมียอิปตต์เปป็นอะไรไปเสมียแลตุ้ว ขตุ้าพเจตุ้าไมง่ทราบ’”

คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีมื่แปลเปป็น “พลไพรง่” (church ในภาษาอรังกฤษ) จรลิงๆแลด้วมบีความหมายวสู่า 
ประชาคม-“ประชาชนหมสสู่หนศึมื่งทบีมื่ถสกเรบียกออกมา” และหมายถศึงชนชาตลิอลิสราเอลโดยรวม มรันไมสู่เกบีมื่ยวขด้องอะไร
เลยกรับครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่ พระกายของพระครลิสตร์ ชนชาตลิอลิสราเอลคมอ “ครลิสตจรักร” หนศึมื่งในความหมาย
ทบีมื่วสู่าพวกเขาคมอหมสสู่ชนทบีมื่เปป็นนนี้นาหนศึมื่งใจเดบียวกรันทบีมื่ถสกเรบียกออกมา แตสู่ครลิสตจรักรพรันธสรัญญาใหมสู่คมอขด้อลศึกลรับทบีมื่ถสก
ปปิดซสู่อนไวด้มาตรันี้งแตสู่นลิรรันดรร์กาลและถสกเปปิดเผยแกสู่อรัครทสตเปาโลหลรังจากทบีมื่สเทเฟนเสบียชบีวลิตไปแลด้ว

ไมสู่มบีสลิมื่งทบีมื่เรบียกกรันวสู่า “ครลิสตจรักรพรันธสรัญญาเดลิม” และผสด้ใดทบีมื่สอนวสู่าครลิสตจรักรเคยมบีตรัวตนในภาคพรันธ
สรัญญาเดลิมกก็กนาลรังแยกแยะพระวจนะแหสู่งความจรลิงอยสู่างผลิดๆ ในมรัทธลิว 16:18 พระเยซสตรรัสอยสู่างชรัดเจนวสู่า 
“เราจะสรด้า

ครอิสตจอักรของเรา” (รสปอนาคตกาล) ในเวลาตสู่อมาเปาโลประกาศวสู่าพระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยแกง่เขาถศึง
ขด้อลศึกลรับแหสู่งครลิสตจรักร “ซศึมื่งในสมรัยกสู่อน ไมสู่ไดด้ทรงโปรดสนาแดงแกสู่บสุตรทรันี้งหลายของมนสุษยร์ เหมมอนอยสู่างบรัดนบีนี้ซศึมื่ง
ทรงโปรดเผยแกสู่พวกอรัครทสตผสด้บรลิสสุทธลิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ คมอวสู่าคนตสู่าง
ชาตลิจะเปป็นผสด้รรับมรดกรสู่วมกรัน และเปป็นอวรัยวะของกายอรันเดบียวกรัน และมบีสสู่วนไดด้รรับพระสรัญญาของพระองคร์ใน
พระครลิสตร์โดยขสู่าวประเสรลิฐนรันี้น” (อฟ. 3:5,6) ในการเชมมื่อมโยงกรับเรมมื่องนบีนี้ กรสุณาศศึกษาเอเฟซรัส 3:1-12

สเทเฟนเตมอนความจนาสภาซานเฮดรลินวสู่าโมเสสไมสู่เพบียงอยสสู่กรับพวกบรรพบสุรสุษในถลิมื่นทสุรกรันดารเทสู่านรันี้น 
แตสู่วสู่า “พระดทารอัสออันทรงชมีวอิต” ยรังถสกประทานใหด้ผสู่านทางเขาเชสู่นกรัน ในอพยพ 19:7,8 เราอสู่านวสู่า “โมเสสจศึง
มาเรบียกประชสุมพวกผสด้ใหญสู่ของพลไพรสู่ แลด้วเลสู่าขด้อความเหลสู่านบีนี้ทบีมื่พระเยโฮวาหร์ทรงบรัญชาทสู่านใหด้เขาฟฝังทสุก
ประการ บรรดาพลไพรสู่กก็ตอบพรด้อมกรันวสู่า “สอิที่งทอัขึ้งปวงทมีที่พระเยโฮวาหต์ตรอัสนอัขึ้น ขตุ้าพเจตุ้าทอัขึ้งหลายจะกระททาตาม” 
โมเสสจศึงนนาถด้อยคนาของพลไพรสู่ไปกราบทสลพระเยโฮวาหร์”



แตสู่พวกลสกหลานของอลิสราเอลไมสู่ไดด้รอักษาคนาสรัญญาของตนวสู่าจะกระทนาทสุกสลิมื่งทบีมื่พระเยโฮวาหร์ไดด้ตรรัส! 
พวกเขาปฏลิเสธทบีมื่จะเชมมื่อฟฝังโมเสส พวกเขา “ไดตุ้ผลอักไสทง่านใหตุ้ไปจากเขา” แมด้รสด้วสู่าโมเสสคมอผสด้นนาทบีมื่พระเจด้าทรง
แตสู่งตรันี้งของพวกเขา และหลรังจากไดด้ตกลงแลด้ววสู่าจะเชมมื่อฟฝังตามทบีมื่พระเจด้าทรงบรัญชา พวกเขากก็กบฏและไมสู่ยอม
ตลิดตามความเปป็นผสด้นนาของเขา ชายเหลสู่านรันี้นทบีมื่สเทเฟนยมนอยสสู่ตสู่อหนด้าไดด้ปฏลิบรัตลิตสู่อพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาอยสู่าง
นสู่าอรับอายมากยลิมื่งกวสู่าทบีมื่เหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกเขาไดด้ปฏลิบรัตลิตสู่อโมเสส เมมมื่อพระเยซสเสดก็จมาแลด้ว ซศึมื่งเปป็นผสด้ทบีมื่
พระเจด้าทรงสสู่งมาและรรับรองในหลายวลิธบีเหลมอเกลิน พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีมื่จะยอมรอับพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์
และกษรัตรลิยร์ พวกเขาไมสู่มบีการแยกแยะฝฝ่ายวลิญญาณใดๆเลยทบีมื่จะมองเหก็นวสู่าขณะทบีมื่พวกเขาตรันี้งตาคอยผสด้ครอบ
ครองคนหนศึมื่งทบีมื่ทรงฤทธลิธิ์ซศึมื่งจะปลดปลสู่อยพวกเขาใหด้พด้นจากแอกของโรม พระบสุตรของพระเจด้ากก็ทรงพรด้อมทบีมื่จะ
ปลดปลสู่อยพวกเขาจากบาปและจากแอกของซาตาน!

“...ดตุ้วยมมีใจปรารถนาจะกลอับไปยอังแผง่นดอินอมียอิปตต์” ขด้อเทก็จจรลิงนบีนี้นสู่าจะเปป็นทบีมื่ทราบดบีแลด้วแกสู่สภาซานเฮ
ดรลิน มรันเปป็นเรมมื่องของประวรัตลิศาสตรร์ คนอลิสราเอลไดด้รรับการปลดปลสู่อยจากความเปป็นทาสคนอบียลิปตร์และพรด้อมทบีมื่
จะเรลิมื่มการเดลินทางของตน “พรด้อมกรับทรรัพยร์สลิมื่งของมากมาย” ไมสู่ทรันไร พวกเขากก็เรลิมื่มบสู่นและโพนทะนาแลด้ว เมมมื่อ
พวกเขาเขด้าใกลด้ทะเลแดง โดยทบีมื่กองทรัพของฟาโรหร์ตามพวกเขามาอยสู่างกระชรันี้นชลิด พวกเขากก็รด้องตสู่อวสู่าโมเสสวสู่า
“หลสุมฝฝังศพในอบียลิปตร์ไมสู่มบีหรมอ ทสู่านจศึงพาเราออกมาใหด้ตายในถลิมื่นทสุรกรันดาร ทนาไมหนอทสู่านจศึงทนาเชสู่นนบีนี้คมอพาเรา
ออกมาจากอบียลิปตร์ พวกเราบอกทสู่านในอบียลิปตร์แลด้วมลิใชสู่หรมอวสู่า ‘ปลสู่อยพวกเราแตสู่ลนาพรัง ใหด้พวกเรารรับใชด้ชาว
อบียลิปตร์เถลิด’ เพราะการรอับใชตุ้ชาวอมียอิปตต์นอัขึ้น กพ็ยอังดมีกวง่าทมีที่จะมาตายในถอิที่นทตรกอันดาร” (อพย. 14:11,12) 

ตอนนรันี้นเองทบีมื่โมเสสกลสู่าวแกสู่ประชาชนวสู่า “อยสู่ากลรัวเลย มรัมื่นคงไวด้ คอยดสความรอดทบีมื่จะมาจากพระเย
โฮวาหร์ ซศึมื่งพระองคร์จะประทานใหด้แกสู่ทสู่านทรันี้งหลายในวรันนบีนี้ ดด้วยคนอบียลิปตร์ซศึมื่งทสู่านทรันี้งหลายเหก็นในวรันนบีนี้ แตสู่นบีนี้ไปจะ
ไมสู่ไดด้เหก็นอบีกเลย” (อพย. 14:13) และพระเจด้าไดด้ประทานการชสู่วยใหด้พด้นอรันทรงฤทธลิธิ์เมมมื่อคนฮบีบรสเหลสู่านรันี้นขด้าม
ทะเลแดงไปบนดลินแหด้งและคนอบียลิปตร์เหลสู่านรันี้นจมนนี้นาตาย

แนสู่นอนวสู่าการอรัศจรรยร์เหลสู่านรันี้นทบีมื่ไดด้ถสกกระทนาเพมมื่อพวกเขาและตสู่อหนด้าพวกเขานสู่าจะเพบียงพอแลด้วทบีมื่จะ
รรักษาใจของคนเหลสู่านบีนี้ใหด้จดจสู่ออยสสู่ทบีมื่พระเยโฮวาหร์พระเจด้า-แตสู่หาไดด้เปป็นเชสู่นนรันี้นไมสู่ ในอพยพ 16:3 พวกเขาหลิว-
และแทนทบีมื่จะขออาหารจากพระเจด้า พวกเขากลรับโหยหาหมด้อใสสู่เนมนี้อแหสู่งอบียลิปตร์ พระเจตุ้าประทานนกคตง่มและมา
นาแกง่พวกเขา (อพย. 16:13,14)

เมมมื่อพวกเขากระหายนนี้นา พวกเขากก็บสู่นตสู่อวสู่าโมเสสและกลสู่าววสู่า “ทนาไมทสู่านจศึงพาพวกขด้า ทรันี้งบสุตรและ
ฝสงสรัตวร์ของขด้า ออกมาจากประเทศอบียลิปตร์ใหด้อดนนี้นาตาย” พระเจตุ้าประทานนขึ้ทาจากศอิลาใหตุ้แกง่พวกเขา (อสู่านอพยพ
17:3-7)

ในกรันดารวลิถบี 11:5,6 พวกเขาบสู่นวสู่าพวกเขาไมสู่มบีอะไรเลย “นอกจากมานานบีนี้” ทบีมื่จะรรับประทาน และ
พวกเขาปรารถนาปลา กระเทบียมจบีน หอมใหญสู่ และหรัวกระเทบียมแหสู่งอบียลิปตร์! และมรันกก็เปป็นแบบนบีนี้ตสู่อไปตลอด
การเดลินทางในถลิมื่นทสุรกรันดารนรันี้น ฝฝ่ายรง่างกาย ชนชาตลิอลิสราเอลไมสู่ไดด้อยสสู่ในอบียลิปตร์อบีกตสู่อไปแลด้ว แตสู่ใจของพวกเขา
คอยหรันกลรับไปอยสสู่ตลอด นบีมื่ถสกเนด้นยนี้นาในขด้อ 40 เมมมื่อในระหวสู่างทบีมื่โมเสสไมสู่อยสสู่ในคสู่ายนรันี้น ประชาชนเหลสู่านรันี้น
ขอรด้องอาโรนวสู่า:



“ขอสรตุ้างพระใหตุ้แกง่พวกขตุ้าพเจตุ้า” สเทเฟนยกคนาพสดตรงนบีนี้มาจากอพยพ 32:1 คนฮบีบรสเหลสู่านรันี้นไดด้รสด้จรัก
การนรับถมอรสปเคารพมาตลอดหลายปปีในอบียลิปตร์ พวกเขาไดด้เหก็นวลิถบีทางเหลสู่านรันี้นของโลก และความเหก็นของ
มวลชนกก็มบีพลรังมากเสบียจนเพราะวสู่าโมเสสไดด้หายหนด้าไปพวกเขาจศึงเขด้าไปหาอาโรนและประกาศวสู่าพวกเขาตด้อง
มบีพระองคร์หนศึมื่ง-ใชสู่แลด้วครรับ พระองคร์หนศึมื่งเหมมอนอยสู่างพวกพระของอบียลิปตร์ ถด้าคสุณจะอสู่านอพยพ 32:1-6 คสุณกก็จะ
เหก็นวสู่ารสปลสกวรัวทองคนานรันี้นถสกหลสู่อขศึนี้นมาจากการรวบรวมตสุด้มหสทองคนาเหลสู่านรันี้นซศึมื่งคนอลิสราเอลไดด้ใหด้แกสู่อาโรนเพมมื่อ
จสุดประสงคร์นรันี้น

ความไมง่เชนที่อคมอแมสู่ของการนรับถมอรสปเคารพ-และบรรพบสุรสุษเหลสู่านรันี้นในอลิสราเอลไมสู่ใชสู่พวกสสุดทด้ายทบีมื่ไป
ตลิดตามพวกพระแปลกๆและหลงระเรลิงในการนรับถมอรสปเคารพ! แมด้กระทรัมื่งตรันี้งแตสู่สวนเอเดนเปป็นตด้นมา มนสุษยร์กก็
มรักจะทอดทลินี้งพระเจด้าทบีมื่แทด้จรลิงและทรงพระชนมร์อยสสู่และไปตลิดตามความประสงคร์และทางของเขาเอง อาดรัมไมสู่ไดด้
ทนาบาปครอัขึ้งทมีที่สองทบีมื่เขาถสกทดลอง-เขาททาบาปครททั้งแรกเลย! มนสุษยร์ไดด้ถสกสรด้างขศึนี้นใหด้เปป็นผสด้ทบีมื่สามารถตรัดสลินใจไดด้
อยสู่างเสรบี พระเจด้าประทานเจตจนานงและสลิทธลิธิ์ทบีมื่จะเลมอกใหด้แกสู่เขา

พระเจด้าประทานคนาพยานของพระองคร์แกสู่มนสุษยร์แลด้วเชสู่นกรัน-นรัมื่นคมอ “ฟฟ้าสวรรคร์ประกาศสงสู่าราศบีของ
พระเจด้า และภาคพมนี้นฟฟ้าสนาแดงพระหรัตถกลิจของพระองคร์” (เพลงสดสุดบี 19:1) ของประทานอรันดบีและสมบสรณร์
แบบทสุกอยสู่างมาจากพระเจด้า (ยากอบ 1:17) พระองคร์ทรงใหด้ดวงอาทลิตยร์ของพระองคร์ขศึนี้นสสู่องแกสู่คนชรัมื่วและคนดบี 
พระองคร์ทรงสสู่งฝนลงมาบนคนชอบธรรมและคนอธรรม (มธ. 5:45) แตสู่ทรันี้งๆทบีมื่ความดบีของพระเจด้าถสกสนาแดงอยสสู่
รอบตรัวเราแลด้ว มนสุษยร์กก็มรักจะสรด้างพระของตรัวเองขศึนี้นมา-พระองคร์หนศึมื่งทบีมื่เขามองเหก็นไดด้และรสด้สศึกไดด้ มนสุษยร์เปป็นผสด้
ทบีมื่เครสู่งศาสนาแบบรรักษาไมสู่หาย และเมมมื่อเขาไมสู่รสด้จรักพระเจด้าทบีมื่แทด้จรลิง-หรมอเมมมื่อเขาไมสู่มบีความสอัมพอันธต์ทมีที่ถทูกตตุ้องกอับ
พระเจตุ้า-เขากก็สรด้างพระตสู่างๆของตรัวเองขศึนี้นมา ดด้วยวลิธบีใดวลิธบีหนศึมื่ง

“ดตุ้วยวง่าโมเสสคนนมีขึ้...เปป็นอะไรไปเสมียแลตุ้ว ขตุ้าพเจตุ้าไมง่ทราบ” พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกโมเสสขศึนี้นไปบนภสเขา
ลสกนรันี้นและเขาอยสสู่ทบีมื่นรัมื่นสนทนากรับพระเยโฮวาหร์เปป็นเวลาสบีมื่สลิบวรันสบีมื่สลิบคมน (อพย. 24:12-18) แตสู่ผสด้ชสู่วยใหด้พด้นทบีมื่
พระเจด้าทรงแตสู่งตรันี้งกก็เรลิมื่มเปป็นทบีมื่นสู่ารนาคาญตสู่อประชาชนแลด้ว บรัดนบีนี้เขาไมสู่อยสสู่ทสู่ามกลางพวกเขา และพวกเขากก็รบีบ
ลมมเขาเสบีย โดยประกาศวสู่าพวกเขาไมสู่รสด้วสู่าเกลิดอะไรขศึนี้นกรับเขา

ประวรัตลิศาสตรร์ในถลิมื่นทสุรกรันดารทบีมื่สเทเฟนเลสู่ายด้อนใหด้ฟฝังตสู่อหนด้าสภาซานเฮดรลินมบีลรักษณะเปป็นคนา
พยากรณร์อยสู่างเหก็นไดด้ชรัด เพราะวสู่าการนรับถมอรสปเคารพในถลิมื่นทสุรกรันดารเปป็นภาพเลก็งอยสู่างหนศึมื่งของการนรับถมอรสป
เคารพซศึมื่งไดด้ครอบครองใจของผสด้คนหลายลด้านคนมานรับตรันี้งแตสู่สมรัยนรันี้น เหมมอนกรับทบีมื่อรัครทสตเปาโลไดด้เขบียนไวด้ใน 1 
โครลินธร์ 10:11 “บรรดาเหตตการณต์เหลง่านมีขึ้จขงไดตุ้บอังเกอิดแกง่เขาเพนที่อเปป็นตอัวอยง่าง และไดตุ้บอันทขกไวตุ้เพนที่อเตนอนสตอิเราทอัขึ้ง
หลาย ผสด้ซศึมื่งกนาลรังอยสสู่ในกาลสสุดปลายของแผสู่นดลินโลก”

พวกบรรพบสุรสุษชาวฮบีบรสไดด้กบฏขณะทบีมื่โมเสสอยสสู่บนภสเขากรับพระเจด้า ลสกหลานของพวกเขาไดด้กบฏ
กระทรัมื่งหลรังจากพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาทรงเปป็นขศึนี้นจากตายแลด้วและประทรับ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของ
พระเจด้าพระบลิดา พวกอรัครปปิตาไดด้ปฏลิเสธโยเซฟและโมเสสฉรันใด (ผสด้ซศึมื่งเปป็นภาพเลพ็งถศึงพระเมสสลิยาหร์) ชายเหลสู่านบีนี้
แหสู่งสภาซานเฮดรลินกก็ปฏลิเสธพระเยซสครลิสตร์เจด้าฉรันนรันี้น-และพวกเขาไมสู่ใชสู่คนสสุดทด้าย: แมด้กระทรัมื่งในยสุคพระคสุณนบีนี้
ขณะทบีมื่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กนาลรังเรบียกชนหมสสู่หนศึมื่งออกมาเพมมื่อพระนามของพระเยซส ผสด้คนมากมายทบีมื่บรังเกลิดใหมสู่



แลด้วอยสู่างแทด้จรลิงกก็เรลิมื่มกลายเปป็นคนเยสู่อหยลิมื่งแทนทบีมื่จะถสู่อมใจ มบีเขบียนไวด้วสู่า “คนชอบธรรมจะมมีชมีวอิตดทารงอยทูง่โดย
ความเชนที่อ” (รม. 1:17) ถศึงกระนรันี้นครลิสเตบียนจนานวนมากกก็ปฏลิเสธทบีมื่จะดนาเนลินในความเชมมื่ออรันเรบียบงสู่าย โดยยอม
จนานนอยสู่างสลินี้นสสุดใจตสู่อพระประสงคร์ของพระเจด้าและการทรงนนาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ คนเปป็นอรันมากมบีใจ
เยสู่อหยลิมื่ง แทนทบีมื่จะดนาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ผสด้ซศึมื่งแมด้เปป็นพระเจด้าทบีมื่แทด้จรลิง ไดด้ทรงรรับสภาพเนมนี้อหนรัง
และทรงเชมมื่อฟฝังจนถศึงความมรณา-กระทรัมื่งความมรณาแหสู่งกางเขนนรันี้น

ขด้อ 41: “ในคราวนอัขึ้นเขาทอัขึ้งหลายไดตุ้ททารทูปโคหนตง่ม และไดตุ้นทาเครนที่องสอัตวบทูชามาถวายแกง่รทูปนอัขึ้น และมมีใจ
ยอินดมีในสอิที่งซขที่งมนอของตนเองไดตุ้ททาขขขึ้น”

ในอพยพ 32:6 เราอสู่านวสู่าประชาชนเหลสู่านรันี้นไดด้ถวายของตสู่างๆตสู่อหนด้ารสปลสกวรัวทองคนานรันี้น พวกเขา 
“นรัมื่งลงกลินและดมมื่ม และลตกขขขึ้นเลง่น” ดรังนรันี้นเมมมื่อโมเสสลงมาจากภสเขา เขากก็ไดด้เสบียงเอะอะเฮฮาทสู่ามกลาง
ประชาชน ในอพยพ 32:18 เราอสู่านวสู่า “ทบีมื่เราไดด้ยลินมลิใชสู่เสบียงอมนี้ออศึงของคนทบีมื่มบีชรัยชนะ และมลิใชสู่เสบียงคนทบีมื่แพด้ แตสู่
เปป็นเสมียงคนรตุ้องเพลงกอัน”

การนรับถมอรสปเคารพเปป็นมาจากพญามาร มรันถสกใหด้กนาเนลิดในใจของพญามารและไดด้รรับการดลใจจาก
วลิญญาณของมรัน พระเจด้าทรงเตมอนประชากรของพระองคร์แลด้วใหตุ้ระวอังการนรับถมอรสปเคารพและการบสชาพวก
พระแปลกๆ โยชสวา 24:20 ประกาศวสู่า “ถด้าทท่านทททั้งหลายละทริทั้งพระเยโฮวาหตไปปรนนอิบอัตอิพระอนที่น แลตุ้ว
พระองคต์จะทรงหอันกลอับและกระททาออันตรายแกง่ทง่าน และผลาญทง่านเสมีย หลอังจากทมีที่พระองคต์ทรงกระททาดมีตง่อ
ทง่านแลตุ้ว”

ขด้อ 42: “แตง่พระเจตุ้าทรงหอันพระพอักตรต์ไปเสมียและปลง่อยใหตุ้เขานมอัสการหมทูง่ดาวในทตุ้องฟฟ้า ตามทมีที่มมีเขมียน
ไวตุ้ในพระคอัมภมีรต์แหง่งศาสดาพยากรณต์วง่า ‘โอ วงศต์วานออิสราเอลเออ๋ย เจตุ้าไดตุ้ฆง่าสอัตวต์บทูชาเราและถวายเครนที่องบทูชาใหตุ้
แกง่เราในถอิที่นทตรกอันดารถขงสมีที่สอิบปฟีหรนอ”

พวกเขาทนาพระองคร์หนศึมื่งขศึนี้นมา คมอรสปลสกวรัวทองคนารสปหนศึมื่ง แตสู่รสปเคารพนรันี้นไมสู่ไดด้ทนาใหด้พวกเขาพอใจ 
พวกเขาปรารถนาพวกพระทมีที่สทูงสง่งกวง่าผลงานเหลสู่านรันี้นแหสู่งมมอของพวกเขา ดรังนรันี้น “พระเจตุ้าทรงหอันพระพอักตรต์
ไปเสมียและปลง่อยใหตุ้เขานมอัสการหมทูง่ดาวในทตุ้องฟฟ้า” ในพระราชบรัญญรัตลิ 4:19 พระเจด้าทรงเตมอนประชากรของ
พระองคร์แลด้ววสู่า “เกรงวสู่าพวกทสู่านเงยหนด้าขศึนี้นดสทด้องฟฟ้าและเมมมื่อทสู่านเหก็นดวงอาทอิตยต์ ดวงจอันทรต์ และดวงดาว 
คนอบรอิวารของทตุ้องฟฟ้า พวกทสู่านจะถสกเหนบีมื่ยวรรันี้งใหด้นมอัสการและปรนนลิบรัตลิสลิมื่งเหลสู่านรันี้น เปป็นสลิมื่งซศึมื่งพระเยโฮวาหร์
พระเจด้าของพวกทสู่านทรงแบสู่งแกสู่ชนชาตลิทรันี้งหลายทรัมื่วใตด้ฟฟ้าทรันี้งสลินี้น”

พระเจด้าทรงเตมอนใหด้ระวรังการนรับถมอรสปเคารพเชสู่นนรันี้นและคนาเตมอนนรันี้นถสก “เขมียนไวตุ้ในพระคอัมภมีรต์แหง่ง
ศาสดาพยากรณต์” แลด้วแตสู่คนอลิสราเอลไมสู่ไดด้ใสสู่ใจฟฝังคนาเตมอนเหลสู่านรันี้น ใน 2 พงศร์กษรัตรลิยร์ 17:16,17 เราถสกบอก
วสู่าพวกเขาไดตุ้ละทอิขึ้ง “พระบรัญญรัตลิทรันี้งสลินี้นของพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของตน และไดตุ้หลง่อรทูปเคารพสนาหรรับตนเปป็น
ลสกวรัวสองตรัว และเขาไดตุ้สรตุ้างเสารทูปเคารพ และนมรัสการบรรดาบรอิวารของฟฟ้าสวรรคต์ และปรนนลิบรัตลิพระบาออัล 
และเขาทรันี้งหลายไดด้ถวายบสุตรชายหญลิงของเขาใหด้ลสุยไฟ ใชด้การททานายและใชด้เวทมนตรต์ และยอมขายตอัวเองเพนที่อ
กระททาความชอัที่วรตุ้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์ ซศึมื่งเปป็นการยรัมื่วยสุใหด้พระองคร์ทรงกรลินี้วโกรธ”



เยเรมบียร์ 19:13 บอกเราวสู่าบนหลรังคาของบด้านเรมอนเหลสู่านรันี้นแหสู่งกรสุงเยรสซาเลก็ม “เขาเผาเครมมื่องหอมใหด้
แกสู่บรรดาบรลิวารแหสู่งฟฟ้าสวรรคร์ และเทเครมมื่องดมมื่มถวายแกสู่พระอมมื่น”

เศฟฝันยาหร์ 1:5 พสดถศึง “คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่กราบลงบนดาดฟฟ้าหลรังคาตศึกเพมมื่อไหวด้บรลิวารแหสู่งฟฟ้าสวรรคร์”
สเทเฟนพสดถศึง “คอัมภมีรต์ของพวกศาสดาพยากรณต์” และคงจะดบีทบีมื่จะอธลิบายในทบีมื่นบีนี้วสู่าคนฮบีบรสแบสู่งพระ

ครัมภบีรร์ของตนออกเปป็นสามสสู่วน: (1) พระราชบรัญญรัตลิ; (2) ครัมภบีรร์ศาสดาพยากรณร์; (3) หนรังสมอสดสุดบี พระเยซสตรรัส
ถศึงการแบสู่งพระครัมภบีรร์ออกเปป็นสามสสู่วนเชสู่นนบีนี้ในลสกา 24:44: “พระองคร์ตรรัสกรับเขาวสู่า “นบีมื่เปป็นถด้อยคนาของเรา ซศึมื่ง
เราไดด้บอกไวด้แกสู่ทสู่านทรันี้งหลายเมมมื่อเรายรังอยสสู่กรับทสู่านวสู่า บรรดาคทาทมีที่เขมียนไวตุ้ในพระราชบทญญทตริของโมเสส และใน
คอัมภมีรต์ศาสดาพยากรณต และในหนทงสชอสดนุดอีกลง่าวถขงเรานอัขึ้น จนาเปป็นจะตด้องสนาเรก็จ”

คนฮบีบรสมองไปทบีมื่แตสู่ละสสู่วนของทรันี้งสามสสู่วนนบีนี้วสู่าเปป็นหนรังสมอพลิเศษทบีมื่แยกตสู่างหาก:
พระราชบอัญญอัตอิประกอบดด้วยหนรังสมอหด้าเลสู่มแรกในพระครัมภบีรร์ของเรา คมอหนรังสมอหด้าเลสู่มแรกของโมเสส
คอัมภมีรต์ศาสดาพยากรณต์ไมสู่ไดด้ถสกแบสู่งออกเปป็น “ผสด้พยากรณร์ใหญสู่” และ “ผสด้พยากรณร์นด้อย” เหมมอนอยสู่าง

ทบีมื่เราแยกพวกเขาออกวรันนบีนี้ ครัมภบีรร์ศาสดาพยากรณร์ในสมรัยแรกๆของพวกเขาคมอ หนรังสมอโยชสวา, ผสด้วลินลิจฉรัย,  1 
และ 2 ซามสเอล, 1 และ 2 พงศร์กษรัตรลิยร์; และครัมภบีรร์ศาสดาพยากรณร์ในสมรัยตสู่อมาคมอหนรังสมออลิสยาหร์, เยเรมบียร์, 
เอเสเคบียล, และหนรังสมอสลิบสองเลสู่มนรันี้นซศึมื่งเราเรบียกวสู่า “ผสด้พยากรณร์นด้อย”

หนอังสนอสดตดมีรวมถศึง เพลงสดสุดบี, สสุภาษลิต, โยบ, ดาเนบียล, เอสรา, เนหะมบียร์, 1 และ 2 พงศาวดาร, เพลง
ซาโลมอน, นางรสธ, เพลงครมื่นาครวญ, ปฝัญญาจารยร์, และเอสเธอรร์, ซศึมื่งหด้าเลสู่มหลรังนบีนี้เปป็นทบีมื่รสด้จรักในชมมื่อ “หนรังสมอมด้วน
ทรันี้งหด้า” เพราะวสู่าแตสู่ละเลสู่มถสกเขบียนบนมด้วนหนรังสมอทบีมื่แยกตสู่างหากเพมมื่อใชด้ในการนมรัสการประจนาเทศกาลพลิเศษ
ตสู่างๆ

“เจตุ้าไดตุ้ฆง่าสอัตวต์บทูชาเราและถวายเครนที่องบทูชาใหตุ้แกง่เราในถอิที่นทตรกอันดารถขงสมีที่สอิบปฟีหรนอ” คนาถามทบีมื่สเทเฟน
ถามในตอนทด้ายของขด้อ 42 ถสกยกมาจากอาโมส 5:25 และคงจะไดด้คนาถามทบีมื่ถสกตด้องเปป็น “ไมสู่” เพราะวสู่าพวก
บรรพบสุรสุษไดด้หรันหลรังของตนใหด้กรับพระเยโฮวาหร์ พวกเขาปฏลิบรัตลิการนรับถมอรสปเคารพของอบียลิปตร์และกนาลรังถวาย
เครมมื่องบสชาตสู่างๆแกสู่รสปเคารพทรันี้งหลายในขณะนรันี้น ไมสู่ใชสู่ถวายแดสู่พระเจด้าทบีมื่แทด้จรลิงและทรงพระชนมร์อยสสู่

ขด้อ 43: “แลตุ้วเจตุ้าทอัขึ้งหลายไดตุ้หามพลอับพลาของพระโมเลค และไดตุ้เอาดาวพระเรฟาน รทูปพระทมีที่เจตุ้าไดตุ้
กระททาขขขึ้นเพนที่อกราบนมอัสการรทูปนอัขึ้นตง่างหาก เราจขงจะกวาดเจตุ้าทอัขึ้งหลายใหตุ้ไปอยทูง่พตุ้นเมนองบาบอิโลนอมีก”

ความชรัมื่วรด้ายไมสู่เคยปฏลิรสป มรันไมสู่เคยเปลบีมื่ยนแปลงไปในทางทบีมื่ดบีขศึนี้น ในทางตรงกรันขด้าม ความชรัมื่วรด้ายจะ
แยสู่ลงเรมมื่อยๆ ใจทบีมื่ชรัมื่วรด้ายแหสู่งความไมสู่เชมมื่อยสู่อมออกหสู่างไปไกลจากพระเจด้ามากขศึนี้นเรมมื่อยๆ ตรันี้งแตสู่การกราบไหวด้รสป
ลสกวรัวทองคนานรันี้น ชนชาตลิอลิสราเอลกก็หรันไปหาพระอมมื่นๆดด้วยซนี้นา สเทเฟนกนาลรังยกขด้อความในทบีมื่นบีนี้จากอาโมส หนศึมื่ง
ในศาสดาพยากรณร์เหลสู่านรันี้นทบีมื่สภาซานเฮดรลินอด้างวสู่ายอมรรับและทบีมื่พวกเขาอด้างวสู่าเชมมื่อคนาพยากรณร์ตสู่างๆของเขา 

ในอาโมส 5:21-27 เราอสู่านวสู่า: “เราเกลบียดชรัง เราดสหมลิมื่นบรรดาวรันเทศกาลของเจด้า และจะไมสู่ดมกลลิมื่น
ในการประชสุมอรันศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของเจด้าเลย แมด้วสู่าเจด้าถวายเครมมื่องเผาบสชาและธรัญญบสชาแกสู่เรา เราจะไมสู่ยอมรรับสลิมื่ง
เหลสู่านรันี้น และสรันตลิบสชาดด้วยสรัตวร์อด้วนพบีของเจด้านรันี้น เราจะไมสู่มองดส จงนนาเสบียงเพลงของเจด้าไปเสบียจากเรา เพราะ
เราจะไมสู่ฟฝังเสบียงพลิณใหญสู่ของเจด้า



“แตสู่จงใหด้ความยสุตลิธรรมหลรัมื่งไหลลงอยสู่างนนี้นา และใหด้ความชอบธรรมเปป็นอยสู่างลนาธารทบีมื่ไหลอยสสู่เปป็นนลิตยร์ 
โอ วงศร์วานอลิสราเอลเออ๋ย เจด้าไดด้นนาเครมมื่องบสชาและเครมมื่องสรัตวบสชาถวายแกสู่เราในถลิมื่นทสุรกรันดารถศึงสบีมื่สลิบปปีหรมอ เจด้า
ทรันี้งหลายไดด้หามพลรับพลาของพระโมเลคและพระชบีอรัน รสปเคารพของเจด้า คมอดาวแหสู่งพระของเจด้า ซศึมื่งเจด้าไดด้ทนาไวด้
สนาหรรับตรัวเจด้าเอง เพราะฉะนรันี้น เราจะนนาเจด้าใหด้ไปเปป็นเชลย ณ ทบีมื่เลยเมมองดามรัสกรัสไป” พระเยโฮวาหร์ ซศึมื่งทรง
พระนามวสู่าพระเจด้าจอมโยธา ตรรัสดรังนบีนี้แหละ”

ขด้อพระคนาตอนนบีนี้จากอาโมสใหด้ความกระจสู่างเยอะเลยเกบีมื่ยวกรับคนาพยานของสเทเฟน ณ จสุดนบีนี้
“เจตุ้าทอัขึ้งหลายไดตุ้หามพลอับพลาของพระโมเลค” พระโมเลค (หรมอเรบียกเชสู่นกรันวสู่า พระโมลอค) คมอพระ

ตสู่างดด้าวองคร์หนศึมื่งทบีมื่พระเยโฮวาหร์ทรงหด้ามประชากรของพระองคร์อยสู่างเนด้นยนี้นาไมสู่ใหด้นมรัสการ การนมรัสการดรัง
กลสู่าวเกบีมื่ยวขด้องกรับการบสชายรัญดด้วยไฟ และในเลวบีนลิตลิ 18:21 พระเจด้าตรรัสวสู่า “เจด้าอยสู่าถวายเชมนี้อสายของเจด้าใหด้
พระโมเลคดด้วยใหด้ลสุยไฟ และอยสู่ากระทนาใหด้พระนามพระเจด้าของเจด้าเสมมื่อมเกบียรตลิ เราคมอพระเยโฮวาหร์”

ในเลวบีนลิตลิ 20:1-5 เราอสู่านวสู่า: “พระเยโฮวาหร์ตรรัสกรับโมเสสวสู่า “จงกลสู่าวแกสู่คนอลิสราเอลซนี้นาอบีกวสู่า คน
อลิสราเอลคนใดหรมอคนตสู่างดด้าวคนใดทบีมื่อาศรัยอยสสู่ในอลิสราเอล ผสด้ทบีมื่มอบเชมนี้อสายของตนใหด้แกสู่พระโมเลค ผสด้นรันี้นตด้องมบี
โทษถศึงตายเปป็นแนสู่ ใหด้ประชาชนแหสู่งแผสู่นดลินเอาหลินขวด้างเขาเสบียใหด้ตาย และเราจะตรันี้งหนด้าของเราตสู่อสสด้ผสด้นรันี้น 
และจะตรัดเขาออกเสบียจากทสู่ามกลางชนชาตลิของตน เพราะวสู่าเขาไดด้มอบเชมนี้อสายของเขาแกสู่พระโมเลค กระทนา
ใหด้สถานบรลิสสุทธลิธิ์ของเราเปป็นมลทลิน และลบหลสสู่นามบรลิสสุทธลิธิ์ของเรา และถด้าประชาชนในแผสู่นดลินนรันี้นไมสู่เอาใจใสสู่ทบีมื่
จะฆสู่าคนนรันี้นเมมมื่อเขาใหด้เชมนี้อสายแกสู่พระโมเลค เราจะตรันี้งหนด้าของเราตสู่อสสด้ผสด้นรันี้น และตสู่อสสด้กรับครอบครรัวของเขา 
และจะตรัดเขาและผสด้ใดทบีมื่ทนาตามเขาในการเลสู่นชสด้กรับพระโมเลคออกเสบียจากชนชาตลิของตน”

จากนรันี้นใน 2 พงศร์กษรัตรลิยร์ 23:10 เราอสู่านเกบีมื่ยวกรับกษรัตรลิยร์โยสลิยาหร์วสู่า “ทรงกระทนาใหด้โทเฟทเสบียความ
ศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ คมอทบีมื่ทบีมื่หสุบเขาบสุตรแหสู่งฮลินโนม เพมมื่อจะไมสู่มบีผสด้ใดถวายบสุตรชายหญลิงของตนใหตุ้ลตยไฟตง่อพระโมเลค”

ในเยเรมบียร์ 32:35 พระเจด้าตรรัสวสู่า “เขาทรันี้งหลายไดด้สรด้างปสชนบียสถานสสงสนาหรรับพระบาอรัลซศึมื่งอยสสู่ใน
หสุบเขาแหสู่งบสุตรชายของฮลินโนม เพนที่อใหตุ้บตตรชายและบตตรสาวของเขาลตยไฟถวายแกง่พระโมเลค ซขที่งเรามอิไดตุ้
บอัญชาเขาเลยและไมสู่ไดด้มบีอยสสู่ในจลิตใจของเราวสู่า เขาควรจะกระทนาสอิที่งทมีที่นง่าสะออิดสะเอมียนนมีขึ้เพมมื่อเปป็นเหตสุใหด้ยสดาหร์
กระทนาผลิดบาปไป”

จากขด้อพระครัมภบีรร์หลายตอนเหลสู่านบีนี้ เราไดด้เหก็นถศึงความบาปหนายลิมื่งนรักของการนรับถมอพระโมเลคซศึมื่งเปป็น
พระตสู่างดด้าว ซศึมื่งพวกบรรพบสุรสุษของชนอลิสราเอลไดด้เขด้าถมอปฏลิบรัตลิ และซศึมื่งสเทเฟนเตมอนความจนาเหลสู่าสมาชลิกของ
สภาซานเฮดรลินขณะทบีมื่เขาเลสู่าประวรัตลิความเปป็นมาของประชาชาตลินรันี้นในความพยายามของเขาทบีมื่จะทนาใหด้คน
เหลสู่านรันี้นเหก็นวสู่าพวกเขาเองกนาลรังทนาแบบเดบียวกรันกรับทบีมื่เหลสู่าบรรพบสุรสุษของพวกเขาไดด้กระทนา ชนชาตลิอลิสราเอล
ในถลิมื่นทสุรกรันดาร (และในสมรัยอมมื่นๆ) ไดด้หรันไปเสบียจากพระเจด้าและนมรัสการพระตสู่างๆซศึมื่งเปป็นผลงานแหสู่งมมอของ
พวกเขาเอง แตสู่เหลสู่าสมาชลิกของสภาซานเฮดรลินไดด้หรันไปเสบียจากพระเจด้าและปฏอิเสธพระบตตรของพระองคต์ พระ
เมสสลิยาหร์ทบีมื่พวกเขารอคอยมานาน ดด้วยมมอชรัมื่วพวกเขาไดด้ตรศึงกางเขนกษรัตรลิยร์แหสู่งสงสู่าราศบี และบรัดนบีนี้กนาลรังใชด้ทสุก
วลิถบีทางเพมมื่อกนาจรัดการเอสู่ยถศึงพระนามของพระองคร์โดยการหด้ามพวกอรัครทสตไมสู่ใหด้เทศนาในพระนามนรันี้น



“...และไดตุ้เอาดาวพระเรฟานพระของพวกเจตุ้า”-(หรมอพระเรมฟาน) เหลสู่าผสด้รสด้บอกเราวสู่านบีมื่คมอชมมื่ออบียลิปตร์
ของดาวเสารต์ ในทบีมื่นบีนี้สเทเฟนเนด้นยนี้นาขด้อเทก็จจรลิงทบีมื่วสู่าพวกบรรพบสุรสุษคนฮบีบรสไมสู่พอใจกรับการทนางานหนรักแหสู่งมมอ
ของพวกเขาเองถศึงแมด้วสู่าการทนางานหนรักนรันี้นไดด้กสู่อใหด้เกลิดรสปเคารพอรันหนศึมื่งทบีมื่ทนาดด้วยทองคนา ใจของพวกเขา
กระหายหาพระทบีมื่สสงสสู่งกวสู่า แตสู่แทนทบีมื่จะนมรัสการพระเยโฮวาหร์พระเจด้าทมีที่แทตุ้จรอิง พวกเขากลรับนมรัสการดาวเหลสู่า
นรันี้นทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงเนรมลิตสรด้าง

“เราจขงจะกวาดเจตุ้าทอัขึ้งหลายใหตุ้ไปอยทูง่พตุ้นเมนองบาบอิโลนอมีก” ในทบีมื่นบีนี้สเทเฟนยกขด้อความจากศาสดา
พยากรณร์เยเรมบียร์:

“เพราะฉะนรันี้น พระเยโฮวาหร์จอมโยธาจศึงตรรัสดรังนบีนี้วสู่า ‘เพราะเจด้าไมสู่ฟฝังถด้อยคนาของเรา’ พระเยโฮวาหร์
ตรรัสวสู่า ‘ดสเถลิด เราจะสสู่งคนไปนนาครอบครรัวทรันี้งสลินี้นของทลิศเหนมอและเนบสครัดเนสซารร์กษรัตรลิยร์บาบลิโลนผสด้รรับใชด้ของ
เรา และเราจะนนาเขาทรันี้งหลายมาตสู่อสสด้แผสู่นดลินนบีนี้และตสู่อสสด้คนทบีมื่อาศรัยอยสสู่ในแผสู่นดลินนบีนี้และตสู่อสสด้บรรดาประชาชาตลิ
เหลสู่านบีนี้ซศึมื่งอยสสู่ลด้อมรอบ เราจะทนาลายเขาทรันี้งหลายอยสู่างสลินี้นเชลิง และเราจะกระทนาใหด้เขาเปป็นทบีมื่นสู่าตกตะลศึง และ
เปป็นทบีมื่เยด้ยหยรันและเปป็นทบีมื่รกรด้างอยสสู่เนมองนลิตยร์ ยลิมื่งกวสู่านรันี้นอบีก เราจะกนาจรัดเสบียงบรันเทลิงและเสบียงรสู่าเรลิง เสบียงเจด้า
บสู่าวและเสบียงเจด้าสาว เสบียงหลินโมสู่และแสงตะเกบียงเสบียจากเจด้า แผสู่นดลินนบีนี้ทรันี้งสลินี้นจะเปป็นทบีมื่รกรด้างและทบีมื่นสู่าตกตะลศึง 
และประชาชาตลิเหลสู่านบีนี้จะปรนนลิบรัตลิกษรัตรลิยร์กรสุงบาบลิโลนอยสสู่เจก็ดสลิบปปี’” (ยรม. 25:8-11)

บาบลิโลนคมอสถานทบีมื่ทบีมื่พวกยลิวเชมมื่อมโยงกรับความทสุกขร์ยากและการตกเปป็นเชลยมากทบีมื่สสุดในความคลิดของ
ตน พระเจด้าทรงอดทนและอดกลรันี้นพระทรัย แตสู่การพลิพากษา-ถศึงแมด้ถสกหรันเหไปชรัมื่วคราว-กก็จะมาอยสู่างแนสู่นอน 
พระเจด้าไมสู่อาจงดโทษคนชรัมื่วไดด้ (นาฮสม 1:3) “ครรันี้นตรัณหาเกลิดขศึนี้นแลด้ว กก็ทนาใหด้เกลิดบาป และเมนที่อบาปโตเตพ็มทมีที่แลตุ้ว
กพ็นทาไปสทูง่ความตาย” (ยากอบ 1:15) การพลิพากษาทบีมื่ถสกกนาหนดไวด้ซศึมื่งเปป็นผลมาจากการนรับถมอรสปเคารพและบาป
อาจถสกเปปิดเผยแกสู่เหลสู่าศาสดาพยากรณร์ของพระเจด้าหลายปปีกสู่อนทบีมื่มรันถสกกระทนาโดยพระเจด้าเอง แตสู่ “อยสู่าหลง
เลย ทสู่านจะหลอกลวงพระเจด้าไมสู่ไดด้ เพราะวง่าผทูตุ้ใดหวง่านอะไรลง กก็จะเกอีชื่ยวเกก็บสริชื่งนททั้น” (กท. 6:7)

ณ จสุดนบีนี้สเทเฟนไดด้ปปิดทด้ายการออกนอกเรมมื่องของเขาซศึมื่งไดด้เรลิมื่มตด้นในขด้อ 37 ทบีมื่เขาเรลิมื่มกลสู่าวถศึงประวรัตลิ
ความเปป็นมาของเหลสู่าบรรพบสุรสุษคนฮบีบรสและการปฏลิบรัตลิของพวกเขาตสู่อโยเซฟและโมเสส โดยแสดงใหด้เหก็นความ
สอดคลด้องกรันระหวสู่างประวรัตลิศาสตรร์นรันี้นกรับสลิมื่งทบีมื่ลสกหลานของบรรพบสุรสุษเหลสู่านรันี้นไดด้กระทนาตสู่อพระเยซส-และสลิมื่งทบีมื่
พวกเขาในขณะนรันี้นกนาลรังกระทนาตสู่อสเทเฟนเอง จากนรันี้นเขาเรลิมื่มชบีนี้ใหด้เหก็นวสู่าการนมรัสการพระเจด้าไมสู่เคยถสกตรันี้งใจไวด้
ใหด้ตายตรัวอยสสู่ในสถานทบีมื่แหสู่งหนศึมื่ง หรมอในอาคารหลรังหนศึมื่ง

ขด้อ 44: “บรรพบตรตษของเราเมนที่ออยทูง่ในถอิที่นทตรกอันดารกพ็มมีพลอับพลาแหง่งสอักขมีพยาน ตามทมีที่พระองคต์ทรงสอัที่ง
ไวตุ้เมนที่อตรอัสกอับโมเสสวง่าใหตุ้ททาพลอับพลาตามแบบทมีที่ไดตุ้เหพ็น”

พวกบรรพบสุรสุษคนฮบีบรสมบี “พลรับพลาแหสู่งสรักขบีพยาน” ของพระเจด้าอยสสู่กรับตรัวขณะทบีมื่พวกเขาพเนจรอยสสู่ใน
ถลิมื่นทสุรกรันดาร พลรับพลาหลรังหนศึมื่งซศึมื่งถสกทนาขศึนี้น “ตามแบบ” ทบีมื่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกสู่โมเสส ถด้าคสุณจะอสู่าน
หนรังสมออพยพ บททบีมื่ 25 ถศึง 31 คสุณกก็จะเหก็นวสู่าพระเจด้าไดด้ทรงออกแบบและประทานขด้อปฏลิบรัตลิตสู่างๆเกบีมื่ยวกรับ
การสรด้างพลรับพลานรันี้น รายละเอบียดทสุกอยสู่างถสกออกแบบโดยพระเยโฮวาหร์เอง-วรัสดสุตสู่างๆ, เครมมื่องตกแตสู่งทรันี้ง
หลาย, ลนาดรับของการนมรัสการ-แมด้แตสู่พวกคนงานทบีมื่จะกระทนาตามขด้อปฏลิบรัตลิเหลสู่านรันี้น เสมนี้อผด้าและหนด้าทบีมื่ตสู่างๆของ



พวกปสุโรหลิตถสกสรัมื่งการโดยพระเจด้าเชสู่นกรัน แตสู่ทรันี้งๆทบีมื่มบีสลิมื่งเหลสู่านบีนี้ทรันี้งหมด พวกลสกหลานของอลิสราเอลกก็ยรังหรันไป
กราบไหวด้รสปเคารพตสู่างๆและนมรัสการ “หมสสู่ดาวแหสู่งทด้องฟฟ้า” พระเจด้าไดด้ตรรัสและกระทนากลิจกรับชนชาตลินบีนี้แลด้วใน
วลิธบีทบีมื่แสนมหรัศจรรยร์ แตสู่พวกเขากก็ยรังกราบไหวด้บรรดาพระเทบียมเทก็จแมด้ในขณะทบีมื่พลรับพลาของพระเจด้าอยสสู่
ทสู่ามกลางพวกเขา

เหลสู่าสมาชลิกของสภาซานเฮดรลินเขด้าใจวสู่าสเทเฟนหมายความวสู่าอะไร พวกเขารสด้วสู่าเขากนาลรังเลสู่าใหด้พวก
เขาฟฝังวสู่าพวกเขาไมง่มมีขตุ้อแกตุ้ตอัวไดตุ้เลยในความผลิดของพวกเขา พวกเขาเปป็นชนชาตลิทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระเจด้า 
เปป็นแกด้วตาดวงใจของพระองคร์ พระองคร์ไดด้ประทานการอรัศจรรยร์ตสู่างๆแกสู่พวกเขา พระองคร์ไดด้ทรงทนาลายเหลสู่า
ศรัตรสของพวกเขาและชสู่วยพวกเขาใหด้พด้นจากความเปป็นทาสแลด้ว พระองคร์ไดด้ประทานพระราชบรัญญรัตลินรันี้นแกสู่
โมเสส แบบแผนสนาหรรับพลรับพลานรันี้น และพวกเขาไดด้แบกหบีบสรักขบีพยานของพระเจด้าในถลิมื่นทสุรกรันดารตรันี้งแตสู่รสุสู่น
พสู่อถศึงรสุสู่นลสก โดยการรรับใชด้ของโยชสวา พระเจด้าทรงขรับไลสู่พวกคนตสู่างชาตลิออกไปและประทานแผสู่นดลินนรันี้นใหด้แกสู่
อลิสราเอล ดรังนรันี้นเพราะความดบีงามของพระเจด้าทบีมื่มบีแกสู่พวกเขาและการสนาแดงพระองคร์เองใหด้ประจรักษร์แบบไมสู่
ธรรมดาแกสู่พวกเขา การนรับถมอรสปเคารพของพวกเขาจศึงเปป็นเรมมื่องนสู่าเศรด้ามากขศึนี้นไปอบีกในสายพระเนตรของ
พระองคร์ ไมสู่มบีชนชาตลิใดบนแผสู่นดลินโลกเคยไดด้รรับความสวสู่างมากขนาดนรันี้นและการอรัศจรรยร์มากมายขนาดนรันี้น-
หลรักฐานมากมายขนาดนรันี้นทบีมื่แสดงถศึงการสถลิตอยสสู่ดด้วยของพระเจด้า-เทสู่ากรับพวกยลิวเหลสู่านรันี้น

จงฟฝังคนาเตมอนอรันจรลิงจรังของศาสดาพยากรณร์อาโมส: “โอ คนอลิสราเอลเออ๋ย จงฟฝังพระวจนะนบีนี้ซศึมื่งพระเย
โฮวาหร์ตรรัสกลสู่าวโทษทสู่านทรันี้งหลาย คมอกลสู่าวโทษหมดทรันี้งครอบครรัวซศึมื่งเราไดด้นนาออกจากแผสู่นดลินอบียลิปตร์วสู่า “ใน
บรรดาครอบครรัวทรันี้งสลินี้นในโลกนบีนี้ เจด้าเทสู่านรันี้นทบีมื่เรารสด้จรัก ดรังนรันี้นเราจศึงจะลงโทษเจด้าเพราะความชรัมื่วชด้าทรันี้งสลินี้นของเจด้า”
(อาโมส 3:1,2) 

ผมไดด้ขอรด้องไปกสู่อนหนด้านบีนี้ใหด้คสุณศศึกษาคด้นควด้าทรันี้งเกด้าบทของหนรังสมออาโมส ในบททบีมื่ 1 ของคนาพยากรณร์
ของเขา คสุณจะสรังเกตเหก็นวสู่าพระเจด้าไดด้ทรงกระทนากลิจอยสู่างฉรับไวกรับพวกคนตสู่างชาตลิเหลสู่านรันี้น-พระองคร์ไดด้สสู่งการ
พลิพากษาอรันรวดเรก็วและรด้อนแรงมายรังพวกเขา แตสู่ชนชาตลิอลิสราเอลในขณะนรันี้นรสด้จรักพระเจด้า พวกเขาเปป็นชนชาตลิ
ทบีมื่ถสกเลมอกสรรของพระเจด้า พวกเขามบีสลิทธลิพลิเศษและความรสด้ทบีมื่พวกคนตสู่างชาตลิในสมรัยนรันี้นไมสู่มบี ดรังนรันี้นความรรับผลิด
ชอบของพวกเขาจศึงมบีมากขศึนี้นไปอบีกและพระเจด้าไดด้ทรงจรัดการกรับพวกเขาโดยทรงพลิจารณาถศึงโอกาสเหลสู่านรันี้นทบีมื่
พวกเขาไดด้ปฝัดทลินี้งและความสวสู่างนรันี้นทบีมื่พวกเขาไมสู่ยอมเดลินในนรันี้น

ในมรัทธลิว 11:21-24 พระเยซสทรงประกาศวสู่า: “วลิบรัตลิแกสู่เจด้า เมมองโคราซลิน วลิบรัตลิแกสู่เจด้า เมมองเบธไซอลิดา 
เพราะถด้าการอลิทธลิฤทธลิธิ์ซศึมื่งไดด้กระทนาทสู่ามกลางเจด้าไดด้กระทนาในเมมองไทระและเมมองไซดอน คนในเมมองทรันี้งสองจะ
ไดด้นสุสู่งหสู่มผด้ากระสอบ นรัมื่งบนขบีนี้เถด้า กลรับใจเสบียใหมสู่นานมาแลด้ว แตง่เราบอกเจตุ้าวง่า ในวอันพอิพากษา โทษเมนองไทระ
และเมนองไซดอนจะเบากวง่าโทษของเจด้า 

“และฝฝ่ายเจด้า เมมองคาเปอรนาอสุม ซศึมื่งถสกยกขศึนี้นเทบียมฟฟ้าแลด้ว เจด้าจะตด้องลงไปถศึงนรกตสู่างหาก ดด้วย
วสู่าการอลิทธลิฤทธลิธิ์ซศึมื่งไดด้กระทนาในทสู่ามกลางเจด้านรันี้น ถด้าไดด้กระทนาในเมมองโสโดม เมมองนรันี้นจะไดด้ตรันี้งอยสสู่จนทสุกวรันนบีนี้ แตง่
เราบอกเจตุ้าวง่า ในวอันพอิพากษา โทษเมนองโสโดมจะเบากวง่าโทษของเจด้า” 



ในลสกา 12:47,48 พระเยซสตรรัสวสู่า “ผสด้รรับใชด้นรันี้นทบีมื่ไดด้รสด้นนี้นาใจของนาย และมลิไดด้เตรบียมตรัวไวด้ มลิไดด้กระทนา
ตามนนี้นาใจนาย จะตด้องถสกเฆบีมื่ยนมาก แตสู่ผสด้ทบีมื่มลิไดด้รสด้ แลด้วไดด้กระทนาสลิมื่งซศึมื่งสมจะถสกเฆบีมื่ยน กก็จะถสกเฆบีมื่ยนนด้อย ผทูตุ้ใดไดตุ้รอับ
มาก จะตตุ้องเรมียกเอาจากผทูตุ้นอัขึ้นมาก และผทูตุ้ใดไดตุ้รอับฝากไวตุ้มาก กพ็จะตตุ้องทวงเอาจากผทูตุ้นอัขึ้นมาก”

ขด้อ 45: “ฝฝ่ายบรรพบตรตษของเราทมีที่มาภายหลอัง เมนที่อไดตุ้รอับพลอับพลานอัขึ้นจขงขนตามเยซทูไป เมนที่อไดตุ้เขตุ้ายขด
แผง่นดอินของบรรดาประชาชาตอิ ซขที่งพระเจตุ้าไดตุ้ทรงขอับไลง่ไปใหตุ้พตุ้นหนตุ้าบรรพบตรตษของเรา พลอับพลานอัขึ้นกพ็มมีสนบมา
จนถขงสมอัยดาวอิด”

“ฝฝ่ายบรรพบตรตษของเราทมีที่มาภายหลอัง...” การแปลทบีมื่ดบีกวสู่าคงจะเปป็น “หลรังจากไดตุ้รอับมรันภายหลรัง” 
เพราะวสู่าจากคนรสุสู่นนรันี้นซศึมื่งออกมาจากอบียลิปตร์ มบีเพบียงคาเลบและโยชสวาเทสู่านรันี้นทบีมื่เหลมออยสสู่เมมมื่อพวกเขาเขด้าแผสู่นดลิน
คานาอรัน (ชมมื่อทบีมื่ตรงนบีนี้แปลเปป็น “เยซส” คมอโยชสวา ผสด้ซศึมื่งเปป็นภาพเลก็งหนศึมื่งถศึงพระครลิสตร์)

จนถศึงเวลานบีนี้ พลรับพลากก็ยรังมบีอยสสู่ และประวรัตลิศาสตรร์พระครัมภบีรร์-หนรังสมอเหลสู่านรันี้นของโจเซฟฝัสและคน
อมมื่นๆ-บอกเราวสู่ามรันไมสู่ไดด้ตรันี้งอยสสู่ในสถานทบีมื่แหสู่งเดบียวเสมอไปในแผสู่นดลินคานาอรัน ณ เวลานรันี้นเมมมื่อคนาขอแรกและขด้อ
เสนอแรกทบีมื่จะใหด้มบีพระวลิหารหลรังหนศึมื่งทบีมื่อยสสู่ถาวรถสกเสนอโดยดาวลิดและไดด้รรับการเหก็นชอบโดยนาธรัน พระเจด้ากก็ไมสู่
ทรงอนสุญาตใหด้ดาวลิดสรด้างพระวลิหารนรันี้น

ขด้อ 46 และ 47: “ดาวอิดนอัขึ้นมมีความชอบจทาเพาะพระพอักตรต์พระเจตุ้า และมมีใจปรารถนาทมีที่จะหาพระ
นอิเวศสทาหรอับพระเจตุ้าของยาโคบ แตง่ซาโลมอนเปป็นผทูตุ้ไดตุ้สรตุ้างพระนอิเวศสทาหรอับพระองคต์”

ดาวลิด “มมีความชอบจทาเพาะพระพอักตรต์พระเจตุ้า” และความชอบนรันี้นทบีมื่พระเยโฮวาหร์ทรงสนาแดงแกสู่เขากก็
ขรับเคลมมื่อนใจของเขา เขาจศึงทสลขอพระเจด้าใหด้ทรงอนสุญาตใหด้เขาสรด้างพระนลิเวศแหสู่งการนมรัสการหลรังหนศึมื่ง แตสู่
พระเจด้าทรงสรัญญาดาวลิดวสู่าบสุตรชายของเขา ซาโลมอน จะสรด้างมรัน เราพบบรันทศึกเรมมื่องราวนรันี้นใน 2 ซามสเอล 
7:1-13:

“อยสสู่มาเมมมื่อกษรัตรลิยร์ประทรับในพระราชวรังของพระองคร์ และพระเยโฮวาหร์ทรงโปรดใหด้พระองคร์พรักจาก
การรบศศึกรอบดด้าน กษรัตรลิยร์ตรรัสกรับนาธรันผสด้พยากรณร์วสู่า “ดสซลิ เราอยสสู่ในบด้านทนาดด้วยไมด้สนสบีดารร์ แตสู่หมีบแหง่ง
พระเจตุ้าอยทูง่ในผตุ้ามง่าน” และนาธรันทสลกษรัตรลิยร์วสู่า “ขอเชลิญทรงกระทนาทรันี้งสลินี้นตามพระประสงคร์ของพระองคร์ เพราะ
พระเยโฮวาหร์ทรงสถลิตกรับพระองคร์”

“แตสู่อยสสู่มาในคมนวรันนรันี้นเอง พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มาถศึงนาธรันวสู่า “จงไปบอกดาวลิดผสด้รรับใชด้ของเรา
วสู่า ‘พระเยโฮวาหร์ตรรัสดรังนบีนี้วสู่า เจด้าจะสรด้างนลิเวศใหด้เราอยสสู่หรมอ เราไมสู่เคยอยสสู่ในนลิเวศนรับแตสู่วรันทบีมื่เราพาคน
อลิสราเอลออกจากอบียลิปตร์จนกระทรัมื่งวรันนบีนี้ แตสู่เรากก็ดนาเนลินทสู่ามกลางเตก็นทร์และพลรับพลา ในทบีมื่ตสู่างๆทบีมื่เราไดด้ดนาเนลิน
กรับชนชาตลิอลิสราเอลทรันี้งหมด เราไดด้เคยพสดสรักคนากรับตระกสลของอลิสราเอลตระกสลใด ผสด้ทบีมื่เราบรัญชาใหด้เขาเลบีนี้ยงดส
อลิสราเอลประชาชนของเราหรมอวสู่า “ทนาไมเจด้ามลิไดด้สรด้างนลิเวศดด้วยไมด้สนสบีดารร์ใหด้แกสู่เรา”’ เพราะฉะนรันี้นบรัดนบีนี้เจด้า
จงกลสู่าวแกสู่ดาวลิดผสด้รรับใชด้ของเราวสู่า ‘พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรรัสดรังนบีนี้วสู่า เราเอาเจด้ามาจากทสุสู่งหญด้า จากการตาม
ฝสงแพะแกะ เพมมื่อใหด้เจด้าเปป็นเจด้าเหนมออลิสราเอลประชาชนของเรา เราไดด้อยสสู่กรับเจด้าไมสู่วสู่าเจด้าไปทบีมื่ไหน และไดด้ขจรัด
บรรดาศรัตรสของเจด้าใหด้พด้นหนด้าเจด้า และเรากระทนาใหด้เจด้ามบีชมมื่อเสบียงใหญสู่โต อยสู่างกรับชมมื่อเสบียงของผสด้ใหญสู่ในโลก 
และเราจะกนาหนดทบีมื่หนศึมื่งใหด้อลิสราเอลประชาชนของเรา และเราจะปลสกฝฝังเขาไวด้ เพมมื่อเขาทรันี้งหลายจะไดด้อยสสู่ในทบีมื่



ของเขาเอง และไมสู่ตด้องถสกกวนใจอบีก และคนชรัมื่วจะไมสู่ขสู่มเหงเขาอบีกดรังแตสู่กสู่อนมา ตรันี้งแตสู่สมรัยเมมมื่อเราตรันี้งผสด้วลินลิจฉรัย
เหนมออลิสราเอลประชาชนของเรา และเราใหด้เจด้าพด้นจากการรบศศึกรอบดด้าน ยลิมื่งกวสู่านรันี้นอบีกพระเยโฮวาหร์ตรรัสแกสู่
เจด้าวสู่าพระเยโฮวาหร์จะทรงใหด้เจด้ามบีราชวงศร์ เมมมื่อวรันของเจด้าครบแลด้ว และเจด้านอนพรักอยสสู่กรับบรรพบสุรสุษของเจด้า 
เราจะใหด้เชมนี้อสายของเจด้าทบีมื่มาภายหลรังเจด้าเกลิดขศึนี้นผสด้ซศึมื่งเกลิดมาจากบรันี้นเอวของเจด้าเอง และเราจะสถาปนา
อาณาจรักรของเขา เขาจะเปป็นผสด้สรด้างนลิเวศเพมมื่อนามของเรา และเราจะสถาปนาบรัลลรังกร์แหสู่งราชอาณาจรักรของ
เขาใหด้อยสสู่เปป็นนลิตยร์”

พระวลิหารนรันี้นไดด้ถสกสรด้างโดยซาโลมอน แตสู่การสทาเรพ็จจรอิงในทบีมื่สสุดของการสรด้างพระวลิหารนรันี้นจะเกลิดขศึนี้น
ในระหวสู่างยสุคพรันปปีนรันี้นเมมมื่อพระเยซสจอมกษรัตรลิยร์ประทรับบนพระทบีมื่นรัมื่งและครอบครองเหนมอแผสู่นดลินโลกในยสุคพรันปปี
นรันี้น พระวลิหารทบีมื่ซาโลมอนสรด้างเปป็นเพบียงภาพเลพ็งหนขที่งของพระวลิหารทบีมื่เปปีปี่ยมสงสู่าราศบีนรันี้นซศึมื่งยากอบพสดถศึงใน
กลิจการ 15:13-17:

“ครรันี้นจบแลด้วและนลิมื่งอยสสู่ ยากอบจศึงกลสู่าววสู่า “ทสู่านพบีมื่นด้องทรันี้งหลาย จงฟฝังขด้าพเจด้า ซบีโมนไดด้บอกแลด้ววสู่า 
พระเจด้าไดด้ทรงเยบีมื่ยมเยบียนคนตสู่างชาตลิครรันี้งแรก เพมมื่อจะทรงเลมอกชนกลสุสู่มหนศึมื่งออกจากเขาทรันี้งหลายเพมมื่อพระนาม
ของพระองคร์ คนาของศาสดาพยากรณร์กก็สอดคลด้องกรับเรมมื่องนบีนี้ ดรังทบีมื่ไดด้เขบียนไวด้แลด้ววสู่า ‘ภายหลรังเราจะกลรับมา และ
จะสรด้างพลรับพลาของดาวลิดซศึมื่งพรังลงแลด้วขศึนี้นใหมสู่ ทบีมื่รด้างหรักพรังนรันี้นเราจะกสู่อขศึนี้นอบีก และจะตรันี้งขศึนี้นใหมสู่ เพมมื่อคนอมมื่นๆ
จะไดด้แสวงหาองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า คมอบรรดาคนตสู่างชาตลิซศึมื่งเขาเรบียกดด้วยนามของเรา องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าผสด้ทรง
กระทนาสลิมื่งทรันี้งปวงเหลสู่านบีนี้ไดด้ตรรัสไวด้”

ขด้อ 48 และ 49: “ถขงกระนอัขึ้นกพ็ดมี องคต์ผทูตุ้สทูงสตดหาไดตุ้ประทอับในพระวอิหารซขที่งมนอมนตษยต์ไดตุ้ททาไวตุ้ไมง่ ตามทมีที่
ศาสดาพยากรณต์ไดตุ้กลง่าวไวตุ้วง่า ‘องคต์พระผทูตุ้เปป็นเจตุ้าตรอัสวง่า สวรรคต์เปป็นบอัลลอังกต์ของเรา และแผง่นดอินโลกเปป็นแทง่น
รองเทตุ้าของเรา เจตุ้าจะสรตุ้างนอิเวศอะไรสทาหรอับเรา หรนอทมีที่พทานอักของเราอยทูง่ทมีที่ไหน”

พวกยลิวในตอนนรันี้นคลิดวสู่าเมมมื่อพระเจด้าทรงอนสุญาตใหด้พระวลิหารทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่นรันี้นถสกสรด้างขศึนี้น พระองคร์จะ
ประทอับอยทูง่ในพระวลิหารนรันี้น ดรังนรันี้นมรันจศึงกลายเปป็นรสปเคารพแหสู่งหรัวใจของพวกยลิวจนานวนมาก ในคนาพยานของส
เทเฟนในทบีมื่นบีนี้ เขาอยากใหด้พวกเขาตระหนรักวสู่าพระวลิหารนรันี้นไมสู่ใชสู่ทบีมื่ประทรับถาวรของพระเยโฮวาหร์พระเจด้า มนสุษยร์
ปรารถนารสปเคารพ วลิหาร บางสลิมื่งทบีมื่แตะตด้องหรมอมองเหก็นไดด้ แตสู่พระเจด้าของเรา “หาไดตุ้ประทอับในพระวอิหารซขที่ง
มนอมนตษยต์ไดตุ้ททาไวตุ้ไมง่”-พระองคร์ประทรับอยสสู่ในใจของผสด้เชมมื่อทรันี้งหลาย:

“พระเยโฮวาหร์ตรรัสดรังนบีนี้วสู่า “สวรรคร์เปป็นบรัลลรังกร์ของเรา และแผสู่นดลินโลกเปป็นแทสู่นวางเทด้าของเรา นลิเวศ
ซศึมื่งเจด้าจะสรด้างใหด้เรานรันี้นจะอยสสู่ทบีมื่ไหนเลสู่า และทบีมื่พนานรักของเราอยสสู่ทบีมื่ไหน สลิมื่งเหลสู่านบีนี้มมอของเราไดด้กระทนาทรันี้งสลินี้น 
บรรดาสลิมื่งเหลสู่านรันี้นจศึงเปป็นขศึนี้นมา” พระเยโฮวาหร์ตรรัสดรังนบีนี้ “แตง่คนนมีขึ้ตง่างหากทมีที่เราจะมอง คนอเขาผทูตุ้ทมีที่ถง่อมและ
สกานขกผริดในใจ และตอัวสอัที่นเพราะคทาของเรา” (อสย. 66:1,2)

พระเจด้าทรงทนาใหด้พระวลิหารนรันี้นบรลิสสุทธลิธิ์และมบีสงสู่าราศบีแลด้ว จนถศึงขนาดทบีมื่ “ปสุโรหลิตจศึงยมนปรนนลิบรัตลิอยสสู่ไมสู่
ไดด้เพราะเมฆนรันี้น เพราะสงง่าราศมีของพระเยโฮวาหต์เตพ็มพระนอิเวศของพระเยโฮวาหต์” (1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 8:11) ถศึง
กระนรันี้นตอนทบีมื่ทนาพลิธบีมอบถวายพระวลิหาร ซาโลมอนเองกก็รรับสารภาพวสู่า “ดทูเถอิด ฟฟ้าสวรรคต์และสวรรคต์แหง่งฟฟ้า



สวรรคต์ยอังรอับพระองคต์อยทูง่ไมง่ไดตุ้ พระนลิเวศซศึมื่งขด้าพระองคร์ไดด้สรด้างขศึนี้นจะรรับพระองคร์ไมสู่ไดด้ยลิมื่งกวสู่านรันี้นสรักเทสู่าใด” (1 
พงศร์กษรัตรลิยร์ 8:27)

ความจรลิงขด้อนบีนี้ไดด้ถสกประกาศนานแลด้วกสู่อนทบีมื่พระเจด้าทรงอนสุญาตใหด้บาบลิโลนเผาและทนาลายพระนลิเวศ
แหสู่งความภาคภสมลิใจของชนชาตลิอลิสราเอล

การยกชสพระวลิหารแบบงมงายไดด้เอาสงสู่าราศบีไปจากพระองคร์ผสด้ไดด้ประทานความยลิมื่งใหญสู่สงสู่างามแกสู่พระ
วลิหารนรันี้น-และพวกยลิวเหลสู่านรันี้นไมสู่ใชสู่พวกสสุดทด้ายทบีมื่ยกยสู่องตศึกและอาคาร อาคารครลิสตจรักรหลายแหสู่งไดด้กลายเปป็น
รสปเคารพไปเสบียแลด้ววรันนบีนี้ ฝสงชนยกยสู่องชมมื่นชมความยลิมื่งใหญสู่ของอาคาร-หนด้าตสู่างทบีมื่มบีกระจกสบี เครมมื่องตกแตสู่ง
ธรรมาสนร์อรันวลิจลิตร-เงลินหลายพรันดอลลารร์ทบีมื่ถสกใชด้จสู่ายไปกรับการประดรับประดาอรันงดงามของตรัวอาคาร ขณะทบีมื่
คนทบีมื่ไมสู่รสด้จรักพระเจด้าหลายลด้านคนตด้องตายไปโดยทบีมื่ไมสู่เคยไดด้ยลินพระนามของพระเยซสครลิสตร์เจด้าผสด้ทรงเปป็นพระ
วอิหารแทตุ้แหง่งสวรรคต์! ยอหร์นผสด้เปป็นทบีมื่รรักไดด้เขบียนเกบีมื่ยวกรับนลิมลิตของตนทบีมื่ไดด้เหก็นนครขาวดสุจมสุกดานรันี้น “ขด้าพเจด้าไมง่
เหพ็นมมีพระวอิหารในเมมองนรันี้นเลย เพราะองคร์พระผสด้เปป็นเจด้า พระเจด้า ผสด้ทรงฤทธานสุภาพสสงสสุด และพระเมษโปดก
ทรงเปป็นพระวลิหารในเมมองนรันี้น” (วว. 21:22)

ขด้อ 50: “สอิที่งเหลง่านมีขึ้มนอของเราไดตุ้กระททาทอัขึ้งสอิขึ้น มอิใชง่หรนอ”
มรันเปป็นเรมมื่องทบีมื่มบีเกบียรตลิทบีมื่สสุดสนาหรรับดาวลิดทบีมื่อยากสรด้างพระนลิเวศของพระเจด้า มรันเปป็นเรมมื่องทบีมื่มบีเกบียรตลิทบีมื่สสุด

สนาหรรับซาโลมอนทบีมื่สรตุ้างพระวลิหาร มรันเปป็นเรมมื่องทบีมื่มบีเกบียรตลิทบีมื่จะตระหนรักถศึงพระคสุณของพระเจด้าในการพาพวก
เขาออกมาจากแผสู่นดลินแหสู่งความเปป็นทาสแลด้ว-แตง่มอันเปป็นการบอังอาจอยง่างแนง่นอนทมีที่ชนชาตอิออิสราเอลจะจทากอัด
สงง่าราศมีของพระเจตุ้าไวตุ้ทมีที่พระวอิหารนอัขึ้น พระเยโฮวาหร์พระเจด้าไดด้ทรงเนรมลิตสรด้างสลิมื่งสารพรัด พระองคร์ทรงอยสสู่เหนมอ
สลิมื่งสารพรัด และจากทบีมื่ๆพระองคต์ประทรับนรัมื่ง อะไรเลสู่าคมอความยลิมื่งใหญสู่ของพระวลิหาร-หรมอแมด้แตสู่ของกรสุง
เยรสซาเลก็ม?

ดด้วยถด้อยคนาทบีมื่ชรัดเจน มบีฤทธลิธิ์เดช และถสกอาบดด้วยพระวลิญญาณของพระคนาขด้อนบีนี้ สเทเฟนปปิดทด้ายคนา
เทศนาสสู่วนนบีนี้ของตนตสู่อหนด้าสภาซานเฮดรลิน เขาไดด้ใหด้สรสุปยสู่อทบีมื่สรัมื่งสอนมากทบีมื่สสุดเกบีมื่ยวกรับบาปประจนาชาตลิของ
พวกเขา ตรันี้งแตสู่ตด้นจนถศึงสสุดทด้าย เขาไดด้ใหด้โครงรสู่างทบีมื่ชรัดเจนของการกระทนากลิจอรันหาใดเทบียบของพระเจด้ากรับ
ชนชาตลิอลิสราเอล ขด้อเทก็จจรลิงเหลสู่านรันี้นทบีมื่สเทเฟนใหด้ไวด้ไดด้ถสกบรันทศึกโดยพวกศาสดาพยากรณร์แลด้ว-และแมด้แตสู่
ถด้อยคนาทบีมื่บาดลศึกทบีมื่สสุดของเขากก็เปป็นถด้อยคนาของเหลสู่าผสด้เขบียนทบีมื่ไดด้รรับการดลใจของประชาชาตลินรันี้นเอง ชายทรันี้งหลาย
ทบีมื่สภาซานเฮดรลินใหด้เกบียรตลิและอด้างวสู่ายอมรรับ ความหมายตรงนบีนี้ไมสู่มบีทางถสกเขด้าใจผลิดไปไดด้เลย: นบีมื่เทสู่ากรับสเทเฟ
นกนาลรังถามพวกเขาวสู่า “พวกทสู่านไมสู่เหก็นดด้วยกรับคนาพยานของซาโลมอนและอลิสยาหร์หรมอ? พวกทสู่านทบีมื่ไดด้ตรันี้งตรัว
เปป็นผสด้อารรักขาพระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้า พวกทสู่านปฏลิเสธถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้แหสู่งความมบีสตลิสรัมปชรัญญะและความ
จรลิงซศึมื่งถสกบรันทศึกไวด้โดยเหลสู่าศาสดาพยากรณร์ของพวกทสู่านหรมอ?” เหลสู่าสมาชลิกแหสู่งสภาวรันนรันี้นไดด้เหก็นสลิมื่งทบีมื่สเทเฟ
นกนาลรังพยายามแสดงใหด้พวกเขาเหก็นแลด้ว-แตสู่พวกเขากก็ปปิดใจและความคลิดของตนและปฏลิเสธขสู่าวสารของเขา 
พวกเขาไมง่มมีขตุ้อแกตุ้ตอัวเลยอยสู่างแทด้จรลิง!

ขด้อ 51: “ทง่านคนชาตอิหอัวแขพ็ง ใจดนขึ้อ หทูตขง ทง่านทอัขึ้งหลายขอัดขวางพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์อยทูง่เสมอ 
บรรพบตรตษของทง่านททาอยง่างไร ทง่านกพ็ททาอยง่างนอัขึ้นดตุ้วย”



“ทง่านคนชาตอิหอัวแขพ็ง” คมอคนากลสู่าวหาทบีมื่ถสกนนามาใชด้ปรรักปรนาพวกยลิวบสู่อยๆในสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดลิม 
ในอพยพ 32:9 พระเจด้าตรรัสแกสู่โมเสสวสู่า “แลด้วพระเยโฮวาหร์ตรรัสกรับโมเสสวสู่า “เราเหก็นพลไพรสู่นบีนี้แลด้ว ดสเถลิด เขา
เปป็นชนชาตอิคอแขพ็ง”

ในอพยพ 33:1-3 พระเจด้าทรงบอกโมเสสวสู่าพระองคร์จะสสู่งทสตสวรรคร์องคร์หนศึมื่งนนาหนด้าอลิสราเอลไปเพมมื่อ
ขรับไลสู่พวกคนตสู่างชาตลิออกไปจากแผสู่นดลินทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้นรันี้น และทรงอธลิบายวสู่า “เราจะไมสู่ขศึนี้นไปกรับพวกเจด้า 
เกรงวสู่าเราจะทนาลายลด้างพวกเจด้าเสบียกลางทาง เพราะวสู่าเจด้าเปป็นชนชาตอิคอแขพ็ง”

ในอพยพ 34:9 โมเสสอธลิษฐานวสู่า “โอ ขด้าแตสู่องคร์พระผสด้เปป็นเจด้า ถด้าแมด้ขด้าพระองคร์ไดด้รรับพระกรสุณาใน
สายพระเนตรของพระองคร์ ขด้าพระองคร์ทสลวลิงวอนตสู่อพระองคร์ ขอองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของขด้าพระองคร์โปรดเสดก็จ
ไปทสู่ามกลางพวกขด้าพระองคร์เพราะเปป็นชนชาตอิคอแขพ็งดนขึ้อดขง และขอทรงโปรดยกโทษความชรัมื่วชด้าและความบาป
ของพวกขด้าพระองคร์ และโปรดรรับพวกขด้าพระองคร์เปป็นมรดกของพระองคร์ดด้วย”

ถด้อยคนาทบีมื่ถสกยกมาโดยสเทเฟนจากงานเขบียนเหลสู่านรันี้นของพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นความจรลิงมาตรันี้งแตสู่
การเรลิมื่มตด้นของชนชาตลิอลิสราเอล และมรันเปป็นความจรลิงในตอนสลินี้นสสุดของประวรัตลิศาสตรร์ของพวกเขาในฐานะผสด้
ถสกเลมอกสรรของพระเจด้า กสู่อนทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงหรันไปยรัง “ตด้นมะกอกเทศปฝ่า” (พวกคนตสู่างชาตลิ) จงฟฝังถด้อยคนา
ของโมเสส ซศึมื่งถสกบรันทศึกไวด้ในพระราชบรัญญรัตลิ 31:27-29:

“เพราะขด้าพเจด้ารสด้วสู่า ทสู่านทรันี้งหลายเปป็นคนมรักกบฏและคอแขพ็ง ดสเถลิด เมมมื่อขด้าพเจด้ายรังมบีชบีวลิตอยสสู่กรับทสู่านวรัน
นบีนี้ ทสู่านกก็ยรังกบฏตสู่อพระเยโฮวาหร์ เมมมื่อขด้าพเจด้าตายแลด้วจะรด้ายกวสู่านบีนี้สรักเทสู่าใด ทสู่านจงเรบียกประชสุมพวกผสด้ใหญสู่
ของทสุกตระกสล และเจด้าหนด้าทบีมื่ทรันี้งหมด เพมมื่อขด้าพเจด้าจะไดด้กลสู่าวถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้ใหด้เขาฟฝัง และอรัญเชลิญสวรรคร์และ
โลกใหด้เปป็นพยานปรรักปรนาเขา เพราะขด้าพเจด้าทราบวสู่าเมมมื่อขด้าพเจด้าตายแลด้ว ทสู่านจะประพฤตลิตรัวเสมมื่อมทรามอยสู่าง
ทบีมื่สสุด และหรันเหไปจากทางซศึมื่งขด้าพเจด้าไดด้บรัญชาทสู่านไวด้ ความชรัมื่วรด้ายจะตกแกสู่ทสู่านในวรันขด้างหนด้า เพราะวสู่าทสู่าน
จะกระทนาสลิมื่งทบีมื่ชรัมื่วรด้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์ ซศึมื่งเปป็นการยรัมื่วยสุใหด้พระองคร์ทรงกรลินี้วโกรธดด้วยการทบีมื่มมอ
ทสู่านกระทนา”

สสู่วนหนศึมื่งของคนาพยากรณร์นบีนี้ไดด้ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงแลด้วในการปฏลิบรัตลิทบีมื่พวกเขายลิวกระทนาตสู่อพวกศาสดา
พยากรณร์ทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงสสู่งมายรังพวกเขา สสู่วนหนศึมื่งของมรันไดด้ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงแลด้วในการปฏลิบรัตลิของพวกเขา
ทบีมื่กระทนาตสู่อพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา สสู่วนหนศึมื่งของมรันยรังไมสู่ไดด้ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิง เพราะวสู่า “วรันขด้างหนด้า” 
สนาหรรับชนชาตลิอลิสราเอลยรังมาไมสู่ถศึง ในระหวสู่างยสุคแหสู่งความทสุกขร์ลนาบากใหญสู่ยลิมื่งนรันี้น การครอบครองของปฏลิปฝักษร์
ตสู่อพระครลิสตร์ พวกเขาจะตด้องสสด้ทนชสู่วงเวลาแหสู่งความทสุกขร์ยากและความปวดรด้าวอรันนสู่ากลรัว ชสู่วงเวลาหนศึมื่งซศึมื่ง
เปป็นทบีมื่รสด้จรักในภาคพรันธสรัญญาเดลิมวสู่าเปป็น “เวลาทสุกขร์ใจของยาโคบ”

“พวกทง่าน...ใจดนขึ้อ หทูตขง...” (ใจและหทูทมีที่ไมง่เขตุ้าสตหนอัต) พลิธบีเขด้าสสุหนรัตคมอเครมมื่องหมายทบีมื่แสดงถศึงการ
นบนอบเชมมื่อฟฝังตสู่อศาสนาของพวกยลิวในขด้อกนาหนดทบีมื่ครบถด้วนทบีมื่สสุดของพระราชบรัญญรัตลิและระบบของโมเสส ดรัง
นรันี้น “ทมีที่ไมง่เขตุ้าสตหนอัต” จศึงกลายเปป็นคนาเหมมอนของการขรัดขมนตสู่อสลิมื่งทบีมื่พระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยแลด้ว และคนากลสู่าวใน
พระคนาขด้อนบีนี้ของเรากก็บอกเปป็นนรัยวสู่าชายเหลสู่านบีนี้ทบีมื่สเทเฟนใหด้การตสู่อหนด้าไดด้ปปิดใจของตนและอสุดหสของตนตสู่อ
ความจรลิงของพระเจด้า



ในเลวบีนลิตลิ 26:40-42 พระเจด้าตรรัสถศึงประชากรของพระองคร์วสู่า “แตสู่ถด้าเขาทรันี้งหลายสารภาพความชรัมื่วชด้า
ของเขา และความชรัมื่วชด้าของบรรพบสุรสุษ ซศึมื่งเขาทรันี้งหลายกระทนาการละเมลิดตสู่อเรา ดด้วยการละเมลิดของเขานรันี้น 
และทบีมื่ไดด้ดนาเนลินการขรัดแยด้งเราดด้วย และเราจศึงดนาเนลินการขรัดแยด้งเขาทรันี้งหลายดด้วย และไดด้นนาเขาเขด้าแผสู่นดลินแหสู่ง
ศรัตรสของเขา ถตุ้าเมนที่อนอัขึ้นจอิตใจออันนอกรมีต (ทมีที่ไมง่เขตุ้าสตหนอัต) ของเขาถง่อมลงแลตุ้ว และเขายอมรรับโทษเพราะความ
ชรัมื่วชด้าของเขาแลด้ว เราจศึงจะระลศึกถศึงพรันธสรัญญาของเราซศึมื่งมบีตสู่อยาโคบ และพรันธสรัญญาของเราซศึมื่งมบีตสู่ออลิสอรัค 
และพรันธสรัญญาของเราซศึมื่งมบีตสู่ออรับราฮรัม และเราจะระลศึกถศึงแผสู่นดลินนรันี้น”

ในเยเรมบียร์ 6:8-17 พระเจด้าตรรัสแกสู่ชนชาตลิอลิสราเอลในถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้: “โอ กรตงเยรทูซาเลพ็มเออ๋ย จงรอับคทา
สอัที่งสอนเถอิด เกรงวง่าจอิตใจเราจะพรากจากเจตุ้าไปเสมีย เกรงวง่าเราจะกระททาใหตุ้เจตุ้าเปป็นทมีที่รกรตุ้าง เปป็นแผง่นดอินทมีที่
ปราศจากคนอาศอัย”

“พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรรัสดรังนบีนี้วสู่า “เขาทรันี้งหลายจะกวาดชนอลิสราเอลทบีมื่เหลมออยสสู่นรันี้นเสบียใหด้เกลบีนี้ยง
อยสู่างเลก็มเถาองสุสู่น เหมมอนคนเกก็บผลองสุสู่นเอามมอเกก็บผลใสสู่ในตะกรด้าอบีกคนารบหนศึมื่ง” ขด้าพเจด้าควรจะพสดและใหด้คนา
ตรักเตมอนแกสู่ผสด้ใดดบีนะ เพมมื่อเขาจะไดด้ยลิน ดสเถลิด หทูของเขาตอัน (ไมง่เขตุ้าสตหนอัต) เสมียแลตุ้ว เขาฟฝังไมสู่ไดด้ ดสเถลิด พระวจนะ
ของพระเยโฮวาหร์เปป็นสลิมื่งทบีมื่เขาดสหมลิมื่น เขาไมสู่พอใจฟฝัง

“เพราะฉะนรันี้น ขด้าพเจด้าจศึงมบีพระพลิโรธของพระเยโฮวาหร์เตก็มไปหมด ขด้าพเจด้าจะเกก็บไวด้อบีกไมสู่ไหวแลด้ว 
“เราจะเทออกรดเดก็กๆทบีมื่ตามถนน และรดพวกหนสุสู่มๆทบีมื่ชสุมนสุมกรันอยสสู่ดด้วย ทรันี้งสามบีและภรรยากก็จะตด้องเอาไป 
ทรันี้งคนแกสู่และคนชราดด้วย บด้านเรมอนของเขาจะตด้องยกใหด้เปป็นของคนอมมื่น ทรันี้งไรสู่นาและภรรยาของเขาดด้วย เพราะ
เราจะเหยบียดมมอของเราออกตสู่อสสด้ชาวแผสู่นดลิน” พระเยโฮวาหร์ตรรัสดรังนบีนี้แหละ “เพราะวสู่า ตรันี้งแตสู่คนทบีมื่ตมื่นาตด้อยทบีมื่สสุด
จนถศึงคนใหญสู่โตทบีมื่สสุด ทสุกคนโลภอยากไดด้กนาไร และทสุกคนกก็กระทนาการดด้วยความเทก็จ ตรันี้งแตสู่ผสด้พยากรณร์ตลอดถศึง
ปสุโรหลิต เขาทรันี้งหลายไดด้รรักษาแผลบสุตรสาวแหสู่งประชาชนของเราแตสู่เลก็กนด้อยกลสู่าววสู่า ‘สรันตลิภาพ สรันตลิภาพ’ เมมมื่อ
ไมสู่มบีสรันตลิภาพเลย

“เขาละอายหรมอเมมมื่อเขากระทนาการอรันนสู่าสะอลิดสะเอบียน เปลง่าเลย เขาไมง่ละอายเสมียเลย เขาหนตุ้าแดง
ดตุ้วยความละอายไมง่เปป็นเลย เพราะฉะนรันี้นเขาจะลด้มลงทสู่ามกลางพวกทบีมื่ลด้มแลด้ว เมมมื่อถศึงเวลาทบีมื่เราลงอาญาเขาทรันี้ง
หลาย เขาจะลด้มควมื่นาลง” พระเยโฮวาหร์ตรรัสดรังนบีนี้แหละ พระเยโฮวาหร์ตรรัสดรังนบีนี้วสู่า “จงยมนทบีมื่ถนนและมองใหด้ดบี 
และถามหาทางโบราณนรันี้นวสู่า ทางดบีอยสสู่ทบีมื่ไหน แลด้วจงเดลินในทางนรันี้น และทสู่านจะพบทบีมื่พรักสงบสนาหรรับจลิตใจของ
ทสู่าน แตสู่เขาทรันี้งหลายกลสู่าววสู่า ‘เราจะไมง่เดอินในนอัขึ้น’ เราวางยามไวด้เหนมอเจด้า สรัมื่งวสู่า ‘จงฟฝังเสบียงแตร’ แตสู่เขาทรันี้ง
หลายกลสู่าววสู่า ‘เราทอัขึ้งหลายจะไมง่ยอมฟฟัง’”

ขด้อ 52 และ 53: “มมีใครบตุ้างในพวกศาสดาพยากรณต์ซขที่งบรรพบตรตษของทง่านมอิไดตุ้ขง่มเหง และเขาไดตุ้ฆง่า
บรรดาคนทมีที่พยากรณต์ถขงการเสดพ็จมาขององคต์ผทูตุ้ชอบธรรม ซขที่งทง่านทอัขึ้งหลายเปป็นผทูตุ้ทรยศและผทูตุ้ฆาตกรรมพระองคต์
นอัขึ้นเสมีย คนอทง่านทอัขึ้งหลายผทูตุ้ทมีที่ไดตุ้รอับพระราชบอัญญอัตอิจากเหลง่าททูตสวรรคต์ แตง่หาไดตุ้รอักษาพระราชบอัญญอัตอินอัขึ้นไมง่”

พวกศาสดาพยากรณร์ในภาคพรันธสรัญญาเดลิมของพระเจด้ากลสู่าวโทษบาปของชนชาตลิอลิสราเอล พวกเขา
ไมสู่เพบียงเปปิดโปงบาปของพวกเขาเทสู่านรันี้น พวกเขายรังประกาศการพอิพากษาของพระเจตุ้าทบีมื่มบีตสู่อบาปดด้วย-แตสู่
ประชาชนเหลสู่านรันี้นกก็ไมสู่ยอมรรับขสู่าวสารของพวกศาสดาพยากรณร์ของตน อลิสยาหร์ไดด้รด้องประกาศวสู่า:



“มาเถอิด ใหตุ้เราสทูตุ้ความกอัน ถขงบาปของเจตุ้าเหมนอนสมีแดงเขตุ้มกพ็จะขาวอยง่างหอิมะ ถขงมอันจะแดงอยง่าง
ผตุ้าแดงกพ็จะกลายเปป็นอยง่างขนแกะ ถตุ้าเจตุ้าเตพ็มใจและเชนที่อฟฟัง เจตุ้าจะไดตุ้กอินผลดมีแหง่งแผง่นดอิน แตง่ถตุ้าเจตุ้าปฏอิเสธและ
กบฏ เจตุ้าจะถทูกททาลายเสมียดตุ้วยคมดาบ เพราะวง่าพระโอษฐต์ของพระเยโฮวาหต์ไดตุ้ตรอัสแลตุ้ว” (อสย. 1:18-20)

คนาตอบของชนชาตลิอลิสราเอลทบีมื่มบีตสู่อคนาเชลิญของพระเจด้าถสกบรันทศึกในอลิสยาหร์ 30:15,16: “…เจด้ากก็ไมสู่ยอม
ทนาตาม แตสู่เจด้าทรันี้งหลายวสู่า “อยง่าเลย เราจะขมีที่มตุ้าหนมีไป” เพราะฉะนรันี้นเจด้ากก็จะหนบีไป และ “เราจะขมีที่มตุ้าเรพ็วจอัด” 
เพราะฉะนรันี้นผสด้ไลสู่ตามเจด้าทรันี้งหลายจะเรก็วจรัด”

เมมมื่อสภาซานเฮดรลินไดด้ฟฝังถด้อยคนาของสเทเฟน พวกเขากก็รสด้วสู่าเขากนาลรังใหด้บรันทศึกทบีมื่เปป็นความจรลิงจากพระ
วจนะบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจด้าแกสู่พวกเขา-ความจรลิงทบีมื่ไมสู่อาจถสกหลบเลบีมื่ยงไดด้ แตง่มอันอาจถทูกปฏอิเสธไดตุ้ พวกเขากนาลรัง
เดลินตามรอยเทด้าของพวกบรรพบสุรสุษคนฮบีบรส ผสด้ซศึมื่งเราอสู่านเกบีมื่ยวกรับพวกเขาใน 2 พงศาวดาร 36:16 “แตง่เขาทอัขึ้ง
หลายเยาะเยตุ้ยททูตของพระเจตุ้า และดทูหมอิที่นพระวจนะของพระองคต์ และดง่าผทูตุ้พยากรณต์ของพระองคต์ จนพระพอิโรธ
ของพระเยโฮวาหต์พลตง่งขขขึ้นตง่อประชาชนของพระองคต์จนแกด้ไมท่ไหว”

พระเยซสทรงแสดงออกความคลิดแบบเดบียวกรันในมรัทธลิว 23:37-39 เมมมื่อพระองคร์ทรงรด้องไหด้ใหด้กรสุงซศึมื่งเปป็น
ทบีมื่รรักนรันี้น: “โอ เยรสซาเลก็มๆ ทบีมื่ไดด้ฆสู่าบรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวด้างผสด้ทบีมื่ไดด้รรับใชด้มาหาเจด้าถศึงตาย เราใครสู่
จะรวบรวมลสกของเจด้าไวด้เนมองๆ เหมมอนแมสู่ไกสู่กกลสกอยสสู่ใตด้ปปีกของมรัน แตง่เจตุ้าไมง่ยอมเลยหนอ ดสเถลิด ‘บด้านเมมอง
ของเจด้าจะถสกละทลินี้งใหด้รกรด้างแกสู่เจด้า’ ดด้วยเราวสู่าแกสู่เจด้าทรันี้งหลายวสู่า เจด้าจะไมสู่เหก็นเราอบีกจนกวสู่าเจด้าจะกลสู่าววสู่า 
‘ขอใหด้พระองคร์ผสด้เสดก็จมาในพระนามขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงพระเจรลิญ’”

อาจมบีคนถามวสู่า “ชนชาตลิอลิสราเอลไมสู่ไดด้รอคอยพระเมสสลิยาหร์ของตนหรมอ? พวกเขาไมสู่ไดด้เฝฟ้าคอยการ
เสดก็จมาของพระองคร์อยสู่างใจจดใจจสู่อหรมอ?” แนสู่นอนวสู่าพวกเขากทาลอังเฝฟ้าคอยกษรัตรลิยร์ทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้ของพวก
เขา-แตสู่พวกเขากนาลรังเฝฟ้าคอยผสด้นนาทางทหารทบีมื่ยลิมื่งใหญสู่คนหนศึมื่ง พวกเขาถสกบรังตาเหลมอเกลินโดยความไมสู่เชมมื่อจนพวก
เขามองไมสู่เหก็นอลิสยาหร์ 53 ทบีมื่ถสกทนาใหด้สนาเรก็จจรลิงแลด้วในพระเยซส พระครัมภบีรร์ของพวกเขาบอกพวกเขาอยสู่างชรัดแจด้ง
วสู่าพระเมสสลิยาหร์จะมาในฐานะลสกแกะตรัวหนศึมื่ง วสู่าพระองคร์จะทรงบาดเจก็บเพราะการละเมลิดทรันี้งหลายของมนสุษยร์
และถสกทนาใหด้ฟกชนี้นาเพราะความชรัมื่วชด้าทรันี้งหลายของมนสุษยร์ ศาสดาพยากรณร์เศคารลิยาหร์พรรณนาถศึงพระองคร์วสู่า 
“ทรงความชอบธรรมและความรอด พระองคร์ทรงอง่อนสตภาพและทรงลา ทรงลทูกลา” (ศคย. 9:9) พระองคร์ไมสู่ไดด้
เสดก็จมาพรด้อมกรับความโอสู่อสู่าและความเจลิดจรรัส แตสู่ในฐานะลสกแกะตรัวหนศึมื่ง-อสู่อนสสุภาพ ถสู่อมใจ ถสกนนาไปสสสู่การฆสู่า
โดยทบีมื่ไมสู่ไดด้เปปิดพระโอษฐร์ของพระองคร์เลย พวกยลิวรอคอยพระเมสสลิยาหร์ของตน ใชสู่แลด้วครรับ แตสู่พวกเขาปฏลิเสธ
ทบีมื่จะยอมรรับพระองคร์เมมมื่อพระองคร์เสดก็จมาแลด้ว-ประสสตลิในคอกสรัตวร์ ถสกพรันผด้าอด้อมในรางหญด้า ชาวนาซาเรก็ธผสด้
ตมื่นาตด้อยนรันี้น

ทสู่านทบีมื่รรัก ความเชมมื่อไมสู่ตกแตสู่งอสุโมงคร์ฝฝังศพของเหลสู่าวลิสสุทธลิชนดด้วยเพชรพลอยมบีคสู่าและเครมมื่องประดรับ
ราคาแพง ความเชมมื่อไมสู่สรด้างอนสุสาวรบียร์ใหด้แกสู่เหลสู่าวลิสสุทธลิชนผสด้ซศึมื่งเปป็นมรณะสรักขบีเพมมื่อความเชมมื่อทบีมื่แทด้จรลิง ความเชนที่อ
เดอินไปกอับพระเยซทู-เดลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ ทนทสุกขร์กรับพระองคร์ และทตุ้ายทมีที่สตดแลตุ้ว ครอบครองกอับ
พระองคต์ ความไมสู่เชมมื่อมองหาความพศึงพอใจ ณ ตอนนบีนี้และเกบียรตลิยศสสู่วนตรัว แตสู่ความเชมมื่อหมายพศึมื่งพระเจด้าในทสุก
สลิมื่ง



พระเจด้าทรงเอาความหนด้าซมมื่อใจคด การหลอกลวง และความเทบียมเทก็จมาสสสู่การทดสอบผสู่านทางการรรับ
ใชด้ของเหลสู่าศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์เสมอ พระองคร์ทรงสสู่งเหลสู่าผสด้สมมื่อสารของพระองคร์ (และจะทรงทนาเชสู่น
นรันี้นตสู่อไป) จนกวสู่าการสนาเรก็จจรลิงของสลิมื่งสารพรัด ซศึมื่งเมมมื่อถศึงตอนนรันี้นพระองคร์จะทรงสถาปนาอาณาจรักรของ
พระองคร์ซศึมื่งพระเยซสจะทรงครอบครองเหนมอมรัน

พระเจด้าทรงสสู่งเหลสู่าศาสดาพยากรณร์มายรังพวกบรรพบสุรสุษและพวกเขากก็ถสกปฏลิเสธและถสกฆสู่าตาย 
สสุดทด้ายแลด้วพระองคร์ทรงสสู่งพระบสุตรผสด้ประเสรลิฐของพระองคร์เองมาแลด้ว-และพระบสุตรของพระองคร์ทรงถสกทรยศ
และถสกตรศึงกางเขน นบีมื่ถสกกลสู่าวอยสู่างชรัดเจนแลด้วตสู่อหนด้าพวกยลิวในลสกา 20:9-18 เมมมื่อพระเยซสประทานคนาอสุปมา
เรมมื่องสวนองสุสู่นนรันี้นแกสู่พวกเขา:

“ยรังมบีชายคนหนศึมื่งไดด้ทนาสวนองสุสู่นและใหด้ชาวสวนเชสู่า แลด้วกก็ไปเมมองไกลเสบียชด้านาน เมมมื่อถศึงเวลาแลด้วจศึงใชด้
ผสด้รรับใชด้คนหนศึมื่งไปหาคนเชสู่าสวนเหลสู่านรันี้น เพมมื่อเขาทรันี้งหลายจะไดด้มอบผลจากสวนองสุสู่นแกสู่เขาบด้าง แตสู่คนเชสู่าสวน
นรันี้นไดด้เฆบีมื่ยนตบีผสด้รรับใชด้คนนรันี้นและไลสู่ใหด้กลรับไปมมอเปลสู่า แลด้วเจด้าของสวนจศึงใชด้ผสด้รรับใชด้อบีกคนหนศึมื่ง แตสู่คนเชสู่าสวนไดด้
เฆบีมื่ยนตบีและทนาการนสู่าอรัปยศตสู่างๆแกสู่ผสด้รรับใชด้นรันี้นดด้วย และไดด้ไลสู่ใหด้กลรับไปมมอเปลสู่า แลด้วเจด้าของสวนจศึงใชด้คนทบีมื่สาม
ไปและคนเชสู่าสวนนรันี้นกก็ทนาใหด้เขาบาดเจก็บ แลด้วผลรักไสออกไป 

“ฝฝ่ายเจด้าของสวนองสุสู่นจศึงวสู่า ‘เราจะทนาอยสู่างไรดบี เราจะใชตุ้บตตรชายทมีที่รอักของเราไป เมนที่อเหพ็นบตตรนอัขึ้นพวก
เขาคงจะเคารพนอับถนอ’ แตสู่พวกคนเชสู่าสวนเมมมื่อเหก็นบสุตรนรันี้นกก็ปรศึกษากรันวสู่า ‘คนนบีนี้แหละเปป็นทายาท มาเถลิด ใหด้
เราฆสู่าเขาเสบีย เพมมื่อมรดกจะตกกรับเรา’ แลด้วเขากก็ผลรักบสุตรนรันี้นออกไปนอกสวนองสุสู่นฆสู่าเสบีย เหตตฉะนอัขึ้นเจตุ้าของ
สวนองตง่นจะททาอยง่างไรกอับเขาเหลง่านอัขึ้น ทง่านจะมาฆง่าคนเชง่าสวนเหลง่านอัขึ้นเสมีย แลตุ้วจะเอาสวนองตง่นนอัขึ้นใหตุ้ผทูตุ้อนที่น
เชง่า” 

“คนทรันี้งหลายเมมมื่อไดด้ยลินดรังนรันี้นจศึงวสู่า “ขอพระเจด้าอยสู่ายอมใหด้เปป็นเชสู่นนรันี้นเลย” ฝฝ่ายพระองคร์ทรงเพสู่งดสเขา
และตรรัสวสู่า “เหตสุฉะนรันี้นพระวจนะซศึมื่งเขบียนไวด้นรันี้นหมายความอยสู่างไรกรันซศึมื่งวสู่า ‘ศอิลาซขที่งชง่างกง่อไดตุ้ปฏอิเสธเสมีย ไดตุ้
กลอับกลายเปป็นศอิลามตมเอกแลตุ้ว’ ผสด้ใดลด้มทรับศลิลานรันี้น ผสด้นรันี้นจะตด้องแตกหรักไป แตสู่ศลิลานรันี้นจะตกทรับผสด้ใด กก็จะบดขยบีนี้ผสด้
นรันี้นจนแหลกเปป็นผสุยผง”

พวกยลิวทบีมื่พระเยซสประทานคนาอสุปมานบีนี้ตสู่อหนด้าพวกเขาเขด้าใจดบีกวสู่าพระองคร์ทรงหมายความวสู่าอะไร ถด้า
คสุณจะอสู่านขด้อพระคนาเหลสู่านรันี้นทบีมื่เหลมอของลสกาบททบีมื่ 20 คสุณกก็จะพบวสู่าพวกปสุโรหลิตใหญสู่ พวกธรรมาจารยร์ และ
พวกสะดสสบีพยายามหลอกลสู่อใหด้พระองคร์ตลิดกรับดด้วยคนาถามตสู่างๆ โดยคอยมองหาบางสลิมื่งทบีมื่พวกเขาจะใชด้เพมมื่อ
ทนาใหด้พระองคร์ถสกจรับกสุมและถสกนนาตรัวไปไตสู่สวนเพราะวสู่า “พวกเขาดสออกวสู่าพระองคร์ไดด้ตรรัสคนาอสุปมานบีนี้กระทบ
พวกเขา” ในทนานองเดบียวกรัน ชายเหลสู่านรันี้นทบีมื่สเทเฟนใหด้การตสู่อหนด้ารสด้วสู่าเขาพสดถศึงอะไร เพราะวสู่าคนาพยานของ
เขามบีแตสู่สลิมื่งทบีมื่เหลสู่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาไดด้บอกลสู่วงหนด้าไวด้แลด้ว

“...ผทูตุ้ทมีที่ไดตุ้รอับพระราชบอัญญอัตอิ... แตง่หาไดตุ้รอักษาพระราชบอัญญอัตอินอัขึ้นไมง่” ในทบีมื่นบีนี้สเทเฟนเนด้นยนี้นาอบีกทบีถศึง
ความผลิดทบีมื่ไมสู่อาจแกด้ตรัวไดด้ของพวกยลิวเหลสู่านรันี้นเมมมื่อพลิจารณาถศึงพระครัมภบีรร์ พระราชบรัญญรัตลิทบีมื่พวกเขาอวดอด้างนรันี้น
เปป็นความอรับอายของพวกเขา เพราะวสู่าพวกเขาไมสู่ไดด้ถมอรรักษาพระราชบรัญญรัตลินรันี้น พระราชบรัญญรัตลิไมสู่ไดด้อสู่อนแอ-
พระราชบรัญญรัตลิของพระเจด้านรันี้นบรลิสสุทธลิธิ์และมบีฤทธลิธิ์มาก แตสู่เนนขึ้อหนอังอสู่อนแอ มนสุษยร์ไมสู่บรลิสสุทธลิธิ์และไรด้พละกนาลรัง: 



“ขณะเมมมื่อเรายรังขาดกทาลอัง พระครลิสตร์กก็ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพมมื่อชสู่วยคนอธรรมในเวลาทบีมื่เหมาะสม” (รม. 5:6) 
อรัครทสตเปาโลสารภาพวสู่า “เพราะเรารสด้วสู่าพระราชบรัญญรัตลินรันี้นเปป็นโดยฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ แตสู่วสู่าขด้าพเจด้าเปป็นแตสู่เนมนี้อ
หนรังถสกขายไวด้ใหด้อยสสู่ใตด้บาป” (รม. 7:14)

จากนรันี้นในโรม 8:2-4 เปาโลประกาศวสู่า “เพราะวสู่ากฎของพระวลิญญาณแหสู่งชบีวลิตในพระเยซสครลิสตร์ ไดด้
ทนาใหด้ขด้าพเจด้าพด้นจากกฎแหสู่งบาปและความตาย เพราะสลิมื่งซศึมื่งพระราชบรัญญรัตลิทนาไมสู่ไดด้เพราะเนมนี้อหนรังทนาใหด้อสู่อน
กนาลรังไปนรันี้น พระเจด้าทรงใชด้พระบสุตรของพระองคร์มาในสภาพเสมมอนเนมนี้อหนรังทบีมื่บาปและเพมมื่อไถสู่บาป พระองคร์จศึง
ไดด้ทรงปรรับโทษบาปทบีมื่อยสสู่ในเนมนี้อหนรัง เพมมื่อความชอบธรรมของพระราชบรัญญรัตลิจะไดด้สนาเรก็จในพวกเรา ผสด้ไมสู่ดนาเนลิน
ตามฝฝ่ายเนมนี้อหนรัง แตสู่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ”

พวกยลิวเหลสู่านรันี้นโอด้อวดในพระราชบรัญญรัตลิและพวกศาสดาพยากรณร์ แตสู่ทรันี้งพระราชบรัญญรัตลิและพวก
ศาสดาพยากรณร์ไดด้เปป็นพยานปรรักปรนาพวกเขาผสู่านทางถด้อยคนาของสเทเฟน มนสุษยร์ไมสู่มบีอะไรจะโอด้อวดเลย
นอกจากพระเยซส อรัครทสตเปาโลปฏลิญาณวสู่า “แตง่พระเจตุ้าไมง่ทรงโปรดใหตุ้ขตุ้าพเจตุ้าอวดตอัวนอกจากเรชชื่องกางเขน
ของพระเยซซูครริสตตองคตพระผซูด้เปป็นเจด้าของเรา ซศึมื่งโดยพระองคร์นรันี้นโลกตรศึงไวด้แลด้วจากขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้ากก็ตรศึง
ไวด้แลด้วจากโลก” (กท. 6:14) 

พระราชบรัญญรัตลิและทสุกสลิมื่งทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับพระราชบรัญญรัตลิไดด้ชบีนี้ไปยรังเชมนี้อสายทบีมื่ทรงสรัญญาไวด้นรันี้น (ปฐก. 
3:15) เปาโลถามวสู่า “ถตุ้าเชง่นนอัขึ้นมมีพระราชบอัญญอัตอิไวตุ้ททาไม ทบีมื่เพลิมื่มพระราชบรัญญรัตลิไวด้กก็เพราะเหตสุจากการละเมลิด 
จนกวง่าเชนขึ้อสายทมีที่ไดตุ้รอับพระสอัญญานอัขึ้นจะมาถขง และพวกทสตสวรรคร์ไดด้ตรันี้งพระราชบรัญญรัตลินรันี้นไวด้โดยมมอของ
คนกลาง” (กท. 3:19) เชนขึ้อสายนอัขึ้นไดตุ้เสดพ็จมาแลตุ้ว: “แตสู่เมมมื่อครบกนาหนดแลด้ว พระเจด้ากก็ทรงใชด้พระบสุตรของ
พระองคร์มาประสสตลิจากสตรบีเพศ และทรงถนอกทาเนอิดใตตุ้พระราชบอัญญอัตอิ เพมมื่อจะทรงไถสู่คนเหลสู่านรันี้นทบีมื่อยสสู่ใตด้พระราช
บรัญญรัตลิ เพมมื่อใหด้เราไดด้รรับฐานะเปป็นบสุตร” (กท. 4:4,5)

พระราชบรัญญรัตลิไมสู่ใชสู่บทบรัญญรัตลิทบีมื่ถสกเขบียนขศึนี้นโดยสตลิปฝัญญาและการวางแผนของมนสุษยร์ มรันไดด้ถสก
ประทานใหด้โดยพระเจด้าและถสกตรันี้งโดยเหลสู่าทสตสวรรคร์ เปาโลแสดงความคลิดแบบเดบียวกรันนบีนี้ในกาลาเทบีย 3:19 ทบีมื่
เขาบอกเราวสู่า “พวกทสตสวรรคร์ไดด้ตรันี้งพระราชบรัญญรัตลินรันี้นไวด้โดยมมอของคนกลาง” เพลงสดสุดบี 68:17 ประกาศวสู่
า “รถรบของพระเจด้าอเนกอนรันตร์ คมอมบีทสตสวรรคร์นรับเปป็นพรันๆ องคร์พระผสด้เปป็นเจด้าทรงสถลิตอยสสู่ทสู่ามกลางพวกเขา 
เหมมอนในซบีนาย คมอในสถานบรลิสสุทธลิธิ์” ดรังนรันี้นมรันจศึงเปป็นหนด้าทบีมื่อรันศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของชนชาตลิอลิสราเอลทบีมื่จะรอักษาพระ
บรัญญรัตลิเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกประทานใหด้แกสู่พวกเขาโดยทางฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า

ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายวรันนบีนี้ไมสู่ไดด้มบีความรรับผลิดชอบนด้อยกวสู่าตสู่อพระเจด้าในสสู่วนทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับพระวจนะบรลิสสุทธลิธิ์
ของพระองคร์ เราทบีมื่มบีชบีวลิตอยสสู่ในยสุคแหสู่งพระคสุณมหรัศจรรยร์ของพระเจด้าวรันนบีนี้มบี “พระราชบรัญญรัตลิอรันสมบสรณร์แบบ
แหสู่งเสรบีภาพ” (ยากอบ 1:25) “สลิมื่งซศึมื่งสมบสรณร์แบบนรันี้นไดด้มาแลด้ว” (1 คร. 13:10) และเราควรเตมอนความจนาตน
เองบสู่อยๆดด้วยคนาเตมอนสตลิของอรัครทสตเปาโลทบีมื่ใหด้แกสู่ผสด้เชมมื่อทสุกคนในยสุคสมรัยนบีนี้:

“เหตสุฉะนรันี้นเราควรจะสนใจในขด้อความเหลสู่านรันี้นทบีมื่เราไดด้ยลินไดด้ฟฝังใหด้มากขศึนี้นอบีก เพราะมลิฉะนรันี้นในเวลา
หนศึมื่งเวลาใดเราจะหสู่างไกลไปจากขด้อความเหลสู่านรันี้น ดด้วยวสู่าถด้าถด้อยคนาซศึมื่งทสตสวรรคร์ไดด้กลสู่าวไวด้นรันี้นมรัมื่นคง และการ
ละเมลิดกรับการไมสู่เชมมื่อฟฝังทสุกอยสู่างไดด้รรับผลตอบสนองตามความยสุตลิธรรมแลด้ว ดรังนรันี้นถตุ้าเราละเลยความรอดออันยอิที่ง



ใหญง่แลตุ้ว เราจะรอดพตุ้นไปอยง่างไรไดตุ้ ความรอดนรันี้นไดด้เรลิมื่มขศึนี้นโดยการประกาศขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าเอง และ
บรรดาผสด้ทบีมื่ไดด้ยลินพระองคร์ กก็ไดด้รรับรองแกสู่เราวสู่าเปป็นความจรลิง ทรันี้งนบีนี้พระเจด้ากก็ทรงเปป็นพยานดด้วย โดยทรงแสดง
หมายสนาครัญและการมหรัศจรรยร์ และโดยการอรัศจรรยร์ตสู่างๆ และโดยของประทานจากพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ซศึมื่ง
ทรงประทานตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (ฮบ. 2:1-4)

เราควรอสู่านและอสู่านซนี้นาถด้อยคนาขององคร์พระผสด้เปป็นเจด้าของเราในยอหร์น 12:46-48: “เราเขด้ามาในโลก
เปป็นความสวสู่าง เพมมื่อผสด้ใดทบีมื่เชมมื่อในเราจะมลิไดด้อยสสู่ในความมมด ถด้าผสด้ใดไดด้ยลินถตุ้อยคทาของเราและไมสู่เชมมื่อ เรากก็ไมสู่
พลิพากษาผสด้นรันี้น เพราะวสู่าเรามลิไดด้มาเพมมื่อจะพลิพากษาโลก แตสู่มาเพมมื่อจะชสู่วยโลกใหด้รอด ผทูตุ้ใดทมีที่ปฏอิเสธเราและไมง่
รอับคกาของเรา ผทูตุ้นอัขึ้นจะมมีสอิที่งหนขที่งพอิพากษาเขา คนอคกาทมีที่เราไดตุ้กลง่าวแลตุ้ว นอัขึ้นแหละจะพอิพากษาเขาในวอันสตดทตุ้าย”

สเทเฟนเรลิมื่มตด้นคนาพยานของตนโดยเตมอนความจนาสภาซานเฮดรลินเกบีมื่ยวกรับความเปป็นปฏลิปฝักษร์อรันตสู่อ
เนมมื่องซศึมื่งพวกบรรพบสุรสุษของพวกเขาไดด้แสดงออกตสู่อพระเจด้า จากนรันี้นเขาแสดงใหด้พวกเขาเหก็นวสู่าพวกเขาเองไมสู่
เพบียงทนาตรัวเปป็นปฏลิปฝักษร์ตสู่อพระเจตุ้าเทสู่านรันี้น แตสู่ตสู่อพระเยซสครลิสตร์เจด้าและพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เชสู่นกรัน คนาเทศนา
ของเขาทบีมื่ชรัดเจน กระชรับ และบาดใจตบีแผสู่ความเยสู่อหยลิมื่งของพวกเขา การกบฏของพวกเขา และความพลินาศของ
พวกเขา “ฉากหนด้า” ทบีมื่เครสู่งศาสนาของพวกเขาไมสู่มบีความหมายอบีกตสู่อไป และพระราชบรัญญรัตลินรันี้นทบีมื่พวกเขา
กลสู่าวอด้างวสู่ารอักษากก็รอทบีมื่จะพลิพากษาพวกเขา!

พระเจด้าไดด้ทรงปฏลิบรัตลิกรับชนชาตลิอลิสราเอลในความอดกลรันี้นพระทรัยและความเมตตาจนกระทรัมื่งถด้วยของ
พวกเขาปรลิมื่มจนถศึงขอบแลด้ว จากนรันี้นพระองคร์ทรงอนสุญาตใหด้การพลิพากษา การตกเปป็นทาส และความทสุกขร์ระทม
มาถศึงพวกเขา แตสู่แมตุ้กระนอัขึ้นพระองคร์กก็ไมสู่ทรงลมมประชากรของพระองคร์ พระองคร์ทรงระลศึกถศึงอรับราฮรัม พระองคร์
ทรงระลศึกถศึงพรันธสรัญญาของพระองคร์ และพระองคร์ทรงสสู่งโยเซฟ โมเสส ดาวลิด-ผสด้นนาทรันี้งหลายทบีมื่จะนนาพวกเขา
ออกจากการตกเปป็นเชลยเขด้าสสสู่แผสู่นดลินแหสู่งพระสรัญญา แมด้กระทรัมื่ง ณ เวลานรันี้นทบีมื่สเทเฟนพสดกรับสภานรันี้น พระเจด้า
กก็ทรงพรด้อมแลด้วทบีมื่จะรรับพวกเขาไวด้หากพวกเขาจะยอมกลรับใจจากบาปทรันี้งหลายของตน พระเยซสตรรัสแกสู่คนเหลสู่า
นบีนี้แลด้ววสู่า “จงคด้นดสในพระครัมภบีรร์ เพราะทสู่านคลิดวสู่าในพระครัมภบีรร์นรันี้นมบีชบีวลิตนลิรรันดรร์ และพระครัมภบีรร์นรันี้นเปป็นพยานถศึง
เรา แตง่ทท่านทททั้งหลายไมท่ยอมมาหาเราเพนที่อจะไดตุ้ชมีวอิต” (ยอหร์น 5:39,40)

พวกยลิวเหลสู่านรันี้นไดด้รรับความสวสู่างแลด้วและไดด้รรับการอวยพรในแบบทบีมื่ไมสู่มบีชนชาตลิอมมื่นใดไดด้รรับนรับตรันี้งแตสู่
การทรงสรด้างอาดรัม สสุดทด้ายแลด้ว หลรังจากทรงสสู่งเหลสู่าศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์มาใหด้ความสวสู่างพวกเขา
และพยากรณร์แกสู่พวกเขาเกบีมื่ยวกรับการเสดก็จมาของพระเมสสลิยาหร์ พระเจตุ้าไดตุ้สง่งพระบตตรทมีที่บอังเกอิดมาองคต์เดมียว
ของพระองคต์ แตสู่พวกเขาไดด้ปฏลิเสธพระองคร์ และดด้วยมมอชรัมื่วพวกเขาไดด้ฆสู่าพระองคร์เสบีย

แมด้กระทรัมื่งในเวลาตสู่อมา ในวรันเพก็นเทคอสตร์นรันี้น พระเจด้ากก็ทรงทนาใหด้คนาพยากรณร์ของโยเอลสนาเรก็จแลด้ว
และสสู่งการอรัศจรรยร์อรันทรงฤทธลิธิ์ทรันี้งหลายมา-แตสู่พวกเขากก็ไมสู่อาจมองเหก็นมรันไดด้ เพราะสลิทธลิพลิเศษและพระพร
ตสู่างๆอรันเหนมอธรรมดาของพวกเขา พวกยลิวจศึงมบีความผลิดมากกวสู่าคนอมมื่นๆทรันี้งหมดเพราะการทบีมื่พวกเขาปฏลิเสธ
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา ดรังนรันี้นจศึงไมสู่มบีผสด้อมมื่นทบีมื่จะทนทสุกขร์การพลิพากษาอรันยลิมื่งใหญสู่ขนาดนรันี้น-และการพลิพากษา
นรันี้นกก็มาไดด้ทสุกเมมมื่อ นบีมื่คมอขสู่าวสารของสเทเฟนและคนาเตมอนของเขา

มรณะสอักขทผทูช้แรก



การกลล่าวถนงเปาโลครอันี้งแรก
ขด้อ 54: “เมนที่อเขาทอัขึ้งหลายไดตุ้ยอินดอังนอัขึ้น กพ็รทูตุ้สขกบาดใจ และขบเขมีขึ้ยวเคมีขึ้ยวฟฟันเขตุ้าใสง่สเทเฟน”
คนากรลิยากรบีกทบีมื่ถสกใชด้ในทบีมื่นบีนี้ (และในกลิจการ 5:33) แสดงออกถศึงการตรัดทบีมื่เทบียบไดด้กรับการตรัดทบีมื่ถสกกระทนา

โดยเลมมื่อยอรันหนศึมื่ง คนาเหมมอนของมรันคมอ “การขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟฝันดด้วยโทสะ” และผลลรัพธร์กก็เปป็นความขรัดเคมองใจ
เสมอ

พระวจนะของพระเจด้าไมสู่นนาเสนอภาพของผสด้เชมมื่อคนใดทบีมื่นสู่าประทรับใจมากเทสู่ากรับทบีมื่ถสกนนาเสนอโดยส
เทเฟน ถสกเตลิมเตก็มดด้วยความเชมมื่อและดด้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เขากลสู่าวขสู่าวสารของพระเจด้าอยสู่างสรัตยร์ซมมื่อ โดย
ปราศจากความกลรัวหรมอการเอาใจคน และในตอบแทนสนาหรรับความรรักของเขาทบีมื่มบีตสู่อชนชาตลิของเขาและความ
สรัตยร์ซมมื่อของเขาในการกลสู่าวขสู่าวสารทบีมื่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกสู่เขา เขากลรับถสกปฏลิเสธและถสกเกลบียดชรัง

ขด้อ 55 และ 56: “ฝฝ่ายสเทเฟนประกอบดตุ้วยพระวอิญญาณบรอิสตทธอิธิ์ ไดตุ้เขมตุ้นดทูสวรรคต์เหพ็นสงง่าราศมีของ
พระเจตุ้า และพระเยซทูทรงยนนอยทูง่เบนขึ้องขวาพระหอัตถต์ของพระเจตุ้า แลตุ้วทง่านไดตุ้กลง่าววง่า “ดทูเถอิด ขตุ้าพเจตุ้าเหพ็นทตุ้องฟฟ้า
แหวกเปป็นชง่อง และบตตรมนตษยต์ยนนอยทูง่เบนขึ้องขวาพระหอัตถต์ของพระเจตุ้า”

สเทเฟนรสด้จรักสรันตลิสสุขของพระเจด้า! แทนทบีมื่จะวด้าวสุสู่นใจและตกใจกลรัวเพราะเหลสู่าศรัตรสของเขา เขาจดจด้อง
สายตาของตนไปทบีมื่สวรรคร์-และแทตุ้จรอิงแลตุ้วเขาไดตุ้เหพ็นสลิมื่งทบีมื่ผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายวรันนบีนี้เหก็นโดยความเชมมื่อ: เขา “ไดด้เหก็น
สงง่าราศมีของพระเจตุ้า และพระเยซทูยนนอยทูง่ ณ เบนขึ้องขวาพระหอัตถต์ของพระเจตุ้า”

เราอาจถามวสู่า “ทนาไมเราถศึงไมสู่ไดด้รรับอนสุญาตใหด้มองเหก็นพระเยซสยมนอยสสู่ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของ
พระเจด้าเวลาทบีมื่เราทนทสุกขร์เพราะเหก็นแกสู่พระองคร์? หรมอเมมมื่อพวกมลิชชรันนารบีถสกทนาใหด้เปป็นมรณะสรักขบีเพราะคนา
พยานของพวกเขา ทนาไมพระเจด้าถศึงไมสู่แหวกทด้องฟฟ้าออกเปป็นชสู่องและอนสุญาตใหด้พวกเขาไดด้เหก็นสวรรคร์สรักเลก็ก
นด้อย?” ผมไดด้ชบีนี้ใหด้เหก็นไปกสู่อนหนด้านบีนี้แลด้ววสู่าขด้อพระคนาตอนทบีมื่เราศศึกษาอยสสู่นบีนี้เลสู่ายด้อนถศึงเหตสุการณร์ตสู่างๆของชง่วง
เปลมีที่ยนผง่าน เมมมื่อพระเจด้าไดด้ประทานหมายสนาครัญและการอรัศจรรยร์และของประทานตสู่างๆของพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ วอันนมีขึ้ เรามบีพระวจนะของพระเจด้าทบีมื่ครบสมบสรณร์แลด้ว-“สลิมื่งซศึมื่งสมบสรณร์แบบนรันี้น” ไดด้มาถศึงแลด้ว เรามบีพระ
วจนะทบีมื่เปป็นลายลรักษณร์อรักษรสนาหรรับการเตมอนสตลิ การปลอบประโลมใจ และความมรัมื่นใจของเรา ดรังนรันี้นเราจขง
ดทาเนอินโดยความเชนที่อ ไมง่ใชง่โดยการมองเหพ็น เราเหก็นพระเยซสโดยความเชมมื่อ-ดด้วยสายตาแหสู่งมนสุษยร์ภายใน เรารสด้วสู่า
พระองคร์ทรงอยสสู่ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้า และเราทราบเชสู่นกรันวสู่าพระองคร์จะไมสู่มบีวรันทอดทลินี้งเราหรมอ
ละทลินี้งเราเลย-พระวจนะของพระเจด้าประกาศมรันแลด้ว! เราตด้องการสลิมื่งใดมากไปกวสู่านบีนี้อบีกเลสู่า?

ฮบีบรส 1:3 บอกเราวสู่าเมมมื่อพระเยซสทรงสนาเรก็จกลิจของพระองคร์บนโลกนบีนี้แลด้ว พระองคร์กก็ทรงลอยกลรับขศึนี้นไป
หาพระบลิดาและ “นทชื่งลง ณ เบนขึ้องขวาพระหอัตถต์ของผทูตุ้ทรงเดชานตภาพเบนขึ้องบน” ถศึงกระนรันี้นในขด้อพระคนาทบีมื่เรา
ศศึกษากรันอยสสู่นบีนี้สเทเฟนเหก็นพระองคร์ยนนอยทูง่-และในขด้อ 56 เขาเปป็นพยานรรับรองถศึงขด้อเทก็จจรลิงนรันี้น สสู่วนตรัวแลด้ว ผม
เชมมื่อวสู่าเหตสุผลหลรักทบีมื่พระเยซสกนาลรังยมนอยสสู่ในขณะนรันี้นกก็คมอ เพมมื่อบสู่งบอกวสู่าประตสนรันี้นยรังเปปิดรรับชนชาตลิอลิสราเอลอยสสู่
เหมมอนเดลิม พระองคร์กนาลรังยมนอยสสู่ กนาลรังมอง กนาลรังเหยบียดพระหรัตถร์ของพระองคร์ออก-เพราะวสู่าพระกรแหสู่งความ
กรสุณาของพระองคร์ไมสู่ไดด้หดสรันี้นลงจนมรันชสู่วยใหด้รอดไมสู่ไดด้ พระองคร์กนาลรังฟฝังอยสสู่ในขณะนรันี้น-เพราะวสู่าพระกรรณ
ของพระองคร์ไมสู่ไดด้ตศึงจนพระองคร์ไมสู่อาจไดด้ยลิน (อสย. 59:1) ความชรัมื่วชด้าทรันี้งหลายของพวกบรรพบสุรสุษ (และของ



ลสกหลานเหลสู่านรันี้น) ไดด้ตรัดขาดพวกเขาจากพระเจด้า แตสู่พระเยซสกนาลรังยมนอยสสู่ ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดาใน
ตอนนรันี้น โดยยรังหยลิบยมมื่นพระคสุณใหด้แกสู่ชนชาตลิอลิสราเอลอยสสู่เหมมอนเดลิมหากพวกเขาจะเพบียงยอมฟฝังและยอมรรับ
ขสู่าวสารของสเทเฟน แตสู่พวกเขากก็ไมสู่ไดด้ฟฝังและไมสู่ยอมรรับ

ผมเชมมื่อเชสู่นกรันวสู่าพระเยซสทรงยมนในตอนนรันี้นเพมมื่อยอมรรับมรณะสรักขบีผสด้แรกของครลิสตจรักรของพระองคร์ 
พระองคร์ทรงยมนเพมมื่อตด้อนรรับสเทเฟนกลรับบด้าน

มบีบทเรบียนอรันยลิมื่งใหญสู่ในทบีมื่นบีนี้สนาหรรับผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายวรันนบีนี้: เราจะตตุ้องทนทตกขต์เพราะเหพ็นแกง่ความชอบ
ธรรม ในคนาเทศนาของพระองคร์บนภสเขานรันี้นพระเยซสทรงประกาศวสู่า “บสุคคลผสด้ใดตด้องถสกขสู่มเหงเพราะเหตสุความ
ชอบธรรม ผทูตุ้นอัขึ้นเปป็นสตข เพราะวสู่าอาณาจรักรแหสู่งสวรรคร์เปป็นของเขา เมมมื่อเขาจะตลิเตบียนขสู่มเหงและนลินทาวสู่ารด้าย
ทสู่านทรันี้งหลายเปป็นความเทพ็จเพราะเรา ทง่านกพ็เปป็นสตข จงชมมื่นชมยลินดบีอยสู่างเหลมอลด้น เพราะวสู่าบนาเหนก็จของทสู่านมบี
บรลิบสรณร์ในสวรรคร์ เพราะเขาไดด้ขสู่มเหงศาสดาพยากรณร์ทรันี้งหลายทบีมื่อยสสู่กสู่อนทสู่านเหมมอนกรัน” (มธ. 5:10-12)

1 เปโตร 2:19,20 บอกเราวสู่า “เพราะวสู่าถด้าผสด้ใด เพราะเหก็นแกสู่ใจวลินลิจฉรัยผลิดชอบจนาเพาะพระเจด้า ยอม
อดทนตสู่อความทสุกขร์โศกเศรด้าอยง่างอยตตอิธรรม นบีมื่แหละเปป็นความชอบ ดด้วยวสู่าถด้าทสู่านททาการชอัที่ว แลด้วถสกเฆบีมื่ยน
เพราะการชรัมื่วนรันี้น แมด้ทสู่านทนถสกเฆบีมื่ยนดด้วยอดกลรันี้นใจ จะเปป็นทบีมื่สรรเสรลิญอะไรแกสู่ทสู่าน แตสู่วสู่าถด้าทสู่านทรันี้งหลาย
กระททาการดมี และทนเอาการขสู่มเหงดด้วยอดกลรันี้นใจเพราะการดบีนรันี้น เชสู่นนบีนี้แหละเปป็นการชอบพระทรัยพระเจด้า”

กลสู่าวอบีกนรัยหนศึมื่ง เราเปป็นสสุขถด้าเราทนทสุกขร์เพราะเหก็นแกสู่พระเยซส แตสู่ถด้าเราทนทสุกขร์เพราะความรด้อนรน
ของเราอรันปราศจากความรสด้หรมอเพราะความไมสู่รสด้ฝฝ่ายวลิญญาณ พระเจด้ากก็ไมสู่ทรงไดด้รรับเกบียรตลิและเรากก็ไมสู่ไดด้รรับ
บนาเหนก็จใดๆ

ไมสู่ตด้องสงสรัยเลยวสู่าสเทเฟนรสด้วสู่าเวลาบนโลกนบีนี้ของเขาเหลมอนด้อยแลด้ว ถศึงกระนรันี้นกก็ไมสู่มบีการบสู่งชบีนี้ใดๆวสู่าเขา
จด้องมองอยสู่างหวาดกลรัวหรมออยสู่างวลิงวอนไปทบีมื่ฝสงชนทบีมื่โกรธแคด้นทบีมื่อยสสู่รอบตรัวเขา แทนทบีมื่จะทนาแบบนรันี้น เขา 
“เขมตุ้นดทูสวรรคต์” นบีมื่เปป็นบทเรบียนหนศึมื่งสนาหรรับครลิสเตบียนทรันี้งหลายในปฝัจจสุบรันเชสู่นกรัน: เราควรมองขขทั้นไป! นบีมื่ไมสู่ไดด้
หมายความวสู่าเราจะตด้องเปป็นพวกจด้องมองดวงดาว แตสู่วสู่าเราควรเชมมื่อฟฝังคนาเตมอนสตลิของเปาโลทบีมื่ถสกพบในโคโลสบี 
3:1-4:

“ถด้าทสู่านรรับการทรงชสุบใหด้เปป็นขศึนี้นมาดด้วยกรันกรับพระครลิสตร์แลด้ว กพ็จงแสวงหาสอิที่งซขที่งอยทูง่เบนขึ้องบนในทบีมื่ซศึมื่ง
พระครลิสตร์ทรงประทรับขด้างขวาพระหรัตถร์ของพระเจด้า จงฝฟังความคอิดของทง่านไวตุ้กอับสอิที่งทอัขึ้งหลายทมีที่อยทูง่เบนขึ้องบน 
ไมง่ใชง่กอับสอิที่งทอัขึ้งหลายซขที่งอยทูง่ทมีที่แผง่นดอินโลก เพราะวง่าทง่านไดตุ้ตายแลตุ้วและชมีวอิตของทง่านซง่อนไวตุ้กอับพระครอิสตต์ใน
พระเจตุ้า เมมมื่อพระครลิสตร์ผสด้ทรงเปป็นชบีวลิตของเราจะทรงปรากฏ ขณะนรันี้นทสู่านกก็จะปรากฏพรด้อมกรับพระองคร์ในสงสู่า
ราศบีดด้วย”

ถด้าเราทนาเหมมอนเปโตร คมอมองไปทบีมื่ “คลมมื่น” ทบีมื่อยสสู่รอบตรัวเรา เรากก็จะเรลิมื่มจม (มธ. 14:29-31) ถด้าเรา
มองไปทบีมื่สภาวะและสภาพการณร์แวดลด้อมตสู่างๆดด้วยสายตาแบบมนสุษยร์ เรากก็จะพสู่ายแพด้ แตสู่ถด้าเราจดจด้องสายตา
ของเราไปทบีมื่พระเยซสตสู่อไป เรากก็จะมบีชรัยชนะจากทตกสภาวะและสภาพการณร์แวดลด้อม! ถศึงอยสู่างไรแลด้ว “ถด้าเชสู่น
นรันี้นเราจะวสู่าอยสู่างไร ถด้าพระเจด้าทรงอยทูง่ฝฝ่ายเราใครจะขอัดขวางเรา...เรามมีชอัยเหลนอลตุ้นโดยพระองคต์ผทูตุ้ไดตุ้ทรงรอักเรา
ทอัขึ้งหลาย” (รม. 8:31,37) 



ขด้อ 57, 58: “แตง่เขาทอัขึ้งปวงรตุ้องเสมียงดอังและอตดหทูวอิที่งกรทูกอันเขตุ้าไปยอังสเทเฟน แลตุ้วขอับไลง่ทง่านออกจากกรตง
และเอาหอินขวตุ้าง ฝฝ่ายคนทมีที่เปป็นพยานปรอักปรทาสเทเฟนไดตุ้ฝากเสนขึ้อผตุ้าของตนวางไวตุ้ทมีที่เทตุ้าของชายหนตง่มคนหนขที่งชนที่อ
เซาโล”

ในทบีมื่นบีนี้เราเหก็น “ศาสนา” เรลิมื่มทนางาน-และกรสุณาหมายเหตสุวสู่าผมไดด้กลสู่าววสู่า “ศาสนา” ไมสู่ใชสู่ “ความ
เชมมื่อ” คนเหลสู่านบีนี้ทบีมื่อด้างตรัววสู่าเปป็นผสด้ถสกเลมอกสรรของพระเจด้าเตก็มไปดด้วยความโกรธแคด้นแบบฆาตกร จด้องจะฆสู่าชาย
หนสุสู่มคนหนศึมื่งทบีมื่เพลิมื่งกลสู่าวถด้อยคนาบรลิสสุทธลิธิ์แกสู่พวกเขาซศึมื่งมาจากเหลสู่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาเอง! และตามคทา
ของศาสดาพยากรณต์เหลง่านอัขึ้นทบีมื่สเทเฟนยกคนาพสดมา ขสู่าวสารของเขากก็ไมสู่มบีตนาหนลิเลย การกบฏของพวกเขาเอง
ตสู่อพระเจด้าตสู่างหากทบีมื่ใสสู่การฆาตกรรมไวด้ในใจของพวกยลิวทบีมื่ไมสู่เชมมื่อเหลสู่านรันี้น พวกเขาไดด้ประสบกรับความสวสู่างแหสู่ง
พระวจนะของพระเจด้าแลด้ว แตสู่พวกเขาไดด้ปฏลิเสธมรันเสบีย และความสวสู่างทบีมื่ถสกปฏลิเสธกก็กลายเปป็นความมมด-ความ
มนดทขบยอิที่งนอัก! แมด้กระทรัมื่งในขณะนรันี้นพวกเขากก็กนาลรังมองไปทบีมื่ใบหนด้าของสเทเฟน ใบหนด้าทบีมื่สสู่องแสงดด้วยความ
สวสู่างแหสู่งสงสู่าราศบีของพระเจด้า แตสู่พวกเขากก็ถสกบรังตาเหลมอเกลินดด้วยความเกลบียดชรัง เตก็มเปปีปี่ยมเหลมอเกลินดด้วยความ
โกรธแคด้น จนมองไมสู่เหก็นความสวสู่างนรันี้นในใบหนด้าของเขาหรมอไดด้ยลินถด้อยคนาของเขาทบีมื่เปป็นคนาพยานสสุดทด้าย-
ถด้อยคนาซศึมื่งคงจะบอกพวกเขาไปแลด้ววสู่าพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขายรังรอคอยทบีมื่จะรรับพวกเขาไวด้เหมมอนเดลิม! ดรังนรันี้น
พวกเขาจศึง “วอิที่งกรทูกอันเขตุ้าไปยอังสเทเฟน แลตุ้วขอับไลง่ทง่านออกจากกรตง” และพอออกไปพด้นประตสเมมองแลด้วพวกเขา
กก็เอาหลินขวด้างเขาจนตาย

“ฝฝ่ายคนทมีที่เปป็นพยานปรอักปรทาสเทเฟนไดตุ้ฝากเสนขึ้อผตุ้าของตนวางไวตุ้ทมีที่เทตุ้าของชายหนตง่มคนหนขที่งชนที่อเซาโล” 
นบีมื่แคสู่หมายความวสู่าคนเหลสู่านรันี้นถอดเสมนี้อผด้าชรันี้นนอกของตนออก ปลดเปลมนี้องเสมนี้อคลสุมของตนออกจากตรัว เพมมื่อทบีมื่จะ
ขวด้างกด้อนหลินเหลสู่านรันี้นไดด้อยสู่างสรัมฤทธลิธิ์ผลมากขศึนี้นและมบีแรงมากขศึนี้น

นบีมื่เปป็นการกลสู่าวถศึงเซาโลแหสู่งเมมองทารร์ซรัสครรันี้งแรก-ซศึมื่งตสู่อมาจะกลายเปป็นอรัครทสตเปาโล แตสู่มรันไมสู่ใชสู่การ
กลสู่าวถศึงเขาเปป็นครอัขึ้งสตดทตุ้ายอยสู่างแนสู่นอน เราจะไดด้ยลินเยอะเกบีมื่ยวกรับเปาโลในบทตสู่อๆไปของการศศึกษาคด้นควด้า
ของเรา ในคนาพยานของเขาในกลิจการ 22:3,4 ซศึมื่งถสกจนาคสุกเพราะการประกาศขสู่าวประเสรลิฐของพระเยซสครลิสตร์
เจด้า เขาพสดถศึงตรัวเองวสู่า “ทบีมื่จรลิงขด้าพเจด้าเปป็นยลิว เกลิดในเมมองทารร์ซรัสแควด้นซบีลบีเซบีย แตสู่ไดด้เตลิบโตขศึนี้นในเมมองนบีนี้ และไดด้
เลสู่าเรบียนกรับทสู่านอาจารยร์กามาลลิเอล ตามพระราชบรัญญรัตลิของบรรพบสุรสุษของเราโดยถบีมื่ถด้วนทสุกประการ จศึงมบี
ใจรด้อนรนในการปรนนลิบรัตลิพระเจด้า เหมมอนอยสู่างทสู่านทรันี้งหลายในทสุกวรันนบีนี้ ขด้าพเจด้าไดด้ขสู่มเหงคนทรันี้งหลายทบีมื่ถมอใน
ทางนบีนี้จนถศึงตาย และไดด้ผสกมรัดเขาจนาไวด้ในคสุกทรันี้งชายและหญลิง”

ในฟปีลลิปปปี 3:5,6 เราพบขด้อเทก็จจรลิงมากกวสู่าเดลิมเกบีมื่ยวกรับภสมลิหลรังของเขาในสสู่วนทบีมื่เกบีมื่ยวขด้องกรับเนมนี้อหนรัง 
เขา “เกลิดมาไดด้แปดวรันกก็ไดด้เขด้าสสุหนรัต ขด้าพเจด้าเปป็นชนชาตลิอลิสราเอล ตระกสลเบนยามลิน เปป็นชาตลิฮบีบรสเกลิดจากชาว
ฮบีบรส ในดด้านพระราชบรัญญรัตลิกก็อยสสู่ในคณะฟารลิสบี ในดด้านความกระตมอรมอรด้นกก็ไดด้ขสู่มเหงครลิสตจรักร ในดด้านความ
ชอบธรรมซศึมื่งมบีอยสสู่โดยพระราชบรัญญรัตลิ ขด้าพเจด้ากก็ไมสู่มบีทบีมื่ตลิไดด้”

เซาโลแหสู่งเมมองทารร์ซรัสคมอหนศึมื่งในนรักศาสนาเหลสู่านรันี้นทบีมื่โดดเดสู่นแหสู่งสมรัยของเขา โดยกระทนาทสุกสลิมื่งใน
อนานาจของเขาเพมมื่อกนาจรัด “ทางนบีนี้” คมอขสู่าวประเสรลิฐของพระเยซสครลิสตร์เจด้า-จนกระทรัมื่งเขาไดด้พบกรับพระครลิสตร์
องคร์นรันี้นขณะทบีมื่เขาเดลินทางไปยรังเมมองดามรัสกรัสเพมมื่อขสู่มเหงพวกครลิสเตบียนทบีมื่นรัมื่น ในขด้อพระคนาทบีมื่เราศศึกษากรันอยสสู่นบีนี้



เขากนาลรังใหด้ความเหก็นชอบตสู่อการฆสู่าสเทเฟน และผมไมสู่สงสรัยเลยวสู่าเขาไมสู่เคยลมมสายตาบนใบหนด้าของชายหนสุสู่ม
ผสด้นรันี้นขณะทบีมื่เขามองขศึนี้นไปในสวรรคร์และอธลิษฐานเผมมื่อคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เอาหลินขวด้างเขา!

ขด้อ 59 และ 60: “เขาจขงเอาหอินขวตุ้างสเทเฟนเมนที่อกทาลอังอตุ้อนวอนพระเจตุ้าอยทูง่วง่า “ขตุ้าแตง่พระเยซทูเจตุ้า ขอ
ทรงโปรดรอับจอิตวอิญญาณของขตุ้าพระองคต์ดตุ้วย” สเทเฟนกพ็คตกเขง่าลงรตุ้องเสมียงดอังวง่า “พระองคต์เจตุ้าขตุ้า ขอโปรดอยง่า
ทรงถนอโทษเขาเพราะบาปนมีขึ้” เมนที่อกลง่าวเชง่นนมีขึ้แลตุ้วกพ็ลง่วงหลอับไป”

“ขตุ้าแตง่พระเยซทูเจตุ้า ขอทรงโปรดรอับจอิตวอิญญาณของขตุ้าพระองคต์ดตุ้วย!” แนสู่นอนวสู่าเปาโลจนาไดด้ถศึงใบหนด้า
ทบีมื่สสู่องแสงนรันี้นของสเทเฟนเมมมื่อ ถสกทนาใหด้พรสู่าตาโดยสงสู่าราศบีเชคลินาหร์จากสวรรคร์ เปาโลเองลงไปกองกรับพมนี้นดลิน
นอกประตสเมมองดามรัสกรัส (กลิจการ 9:1-9)

“ขอโปรดอยง่าทรงถนอโทษเขาเพราะบาปนมีขึ้” ถด้อยคนาเหลสู่านบีนี้นสู่าจะมบีบทบาทสนาครัญในการกลรับใจเชมมื่อของ
เซาโลแหสู่งเมมองทารร์ซรัสเชสู่นกรัน ขด้อ 59 บอกเราวสู่าสเทเฟนรด้องทสลตสู่อพระเจด้า แตสู่ในทบีมื่นบีนี้เราสรังเกตเหก็นวสู่าเขา 
“รตุ้องเสอียงดท
” สเทเฟนรสด้วสู่าพระเจตุ้าคงไดด้ยลินถด้อยคนาของเขาแมด้หากวสู่าเขากระซอิบคนาอธลิษฐานของเขา แตสู่เขาอยากใหด้เหลสู่า
ศรัตรสของเขารสด้วสู่าเขาไมสู่ถมอโทษโกรธเคมองพวกเขาเลย ชายผสด้นบีนี้กลสู่าวอด้างวสู่าตลิดตามพระเยซส และพวกยลิวเหลสู่านรันี้น
จะลมมคทาอธอิษฐานของพระองคตจากกางเขนนรันี้นไดด้หรมอ: “ขตุ้าแตง่พระบอิดา ขอโปรดอภอัยโทษเขา เพราะวง่าเขาไมง่รทูตุ้
วง่าเขาททาอะไร” (ลสกา 23:34) ดรังนรันี้นสเทเฟนจศึงอธลิษฐาน “เสมียงดอัง”-ไมสู่ใชสู่เพมมื่อทบีมื่จะถสกไดด้ยลินทบีมื่พระทบีมื่นรัมื่งของ
พระเจด้า แตสู่เพมมื่อประโยชนร์ของพวกพบีมื่นด้องของเขา เพมมื่อพวกเขาจะไดด้รสด้วสู่าเขากนาลรังจะตายเหมมอนกรับทบีมื่เขาไดด้มบีชบีวลิต
อยสสู่และเหมมอนกรับทบีมื่เขาไดด้เปป็นพยานตสู่อหนด้าพวกเขา

สเทเฟนวางแบบอยสู่างไวด้สนาหรรับผสด้เชมมื่อทรันี้งหลายแลด้ว เขาปฏลิบรัตลิตามคนาสรัมื่งเหลสู่านรันี้นทบีมื่ถสกประทานใหด้โดย
พระเยซสครลิสตร์เจด้าเมมมื่อพระองคร์ตรรัสแกสู่เหลสู่าสาวกของพระองคร์วสู่า “จงรอักศอัตรทูของทง่าน จงอวยพรแกง่ผทูตุ้ทมีที่สาปแชง่ง
ทง่าน จงททาดมีแกง่ผทูตุ้ทมีที่เกลมียดชอังทง่าน และจงอธอิษฐานเพนที่อผทูตุ้ทมีที่ปฏอิบอัตอิตง่อทง่านอยง่างเหยมียดหยามและขง่มเหงทง่าน”
(มธ. 5:44) พระคสุณของพระเจด้าในใจของเราควรชสู่วยเราทบีมื่จะผงาดขศึนี้นเหนมอความอาฆาต ความโกรธ ความ
เกลบียด และความแคด้นทรันี้งปวง และควรทนาใหด้เราสามารถแสดงออกถศึงความรรักแบบครลิสเตบียนทบีมื่แทด้จรลิงไดด้ขณะทบีมื่
เราดนาเนลินตามรอยพระบาทของพระเยซส โดยพรักพลิงในพระองคร์ 

“เมนที่อกลง่าวเชง่นนมีขึ้แลตุ้วกพ็ลง่วงหลอับไป” งานของสเทเฟนบนแผสู่นดลินโลกเสรก็จสลินี้นแลด้ว เขาใชด้ชบีวลิตครลิสเตบียน
ทบีมื่สรันี้นแตสู่เตก็มเปปีปี่ยม และเมมมื่อรายชมมื่อของผสด้สรัตยร์ซมมื่อถสกอสู่านในแผสู่นดลินนรันี้นทบีมื่งดงามยลิมื่งกวสู่ากลางวรัน ผมกก็มรัมื่นใจวสู่าชมมื่อ
ของเขาจะอยสสู่ใกลด้บนสสุดของรายชมมื่อนรันี้นเลย!

“เขากพ็ลง่วงหลอับไป” นบีมื่หมายความวสู่าสเทเฟนเรลิมื่มหมดสตลิในความตาย วสู่า (อยสู่างทบีมื่บางคนสอน) เขาเขด้า
สสสู่ “การหลรับของดวงวลิญญาณ” หรมอ? ไมสู่ใชสู่อยสู่างแนสู่นอน! เมมมื่อครลิสเตบียนคนใดสลินี้นชบีวลิต เขากก็ถสกพสดถศึงวสู่
า “หลรับ” และการนอนหลรับคมอ การพอักผง่อน ไมสู่ใชสู่การหมดสตลิ สเทเฟนไมสู่ไดด้เรลิมื่มหมดสตลิ เขาไดด้เหก็นพระเยซสยมน
อยสสู่ทบีมื่เบมนี้องขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดาในสงสู่าราศบีและเขาไปรสู่วมวงกรับพระองคร์ในเมมองบรมสสุขเกษมทรันทบี ซศึมื่งเปป็น
ทบีมๆื่ บรรดาจลิตวลิญญาณของผสด้เชมมื่อทสุกคนไปเมมมื่อสลินี้นชบีวลิต การนอนหลรับของดวงวลิญญาณไมสู่ถสกสอนในพระวจนะของ
พระเจด้า มรันคมอหลรักคนาสอนหนศึมื่งของพญามาร



โจรสองคนถสกตรศึงกางเขนพรด้อมกรับพระเยซส คนหนศึมื่งอยสสู่ขวามมอและอบีกคนอยสสู่ซด้ายมมอ หนศึมื่งในสองคนนรันี้น
ทสลพระเยซสวสู่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอพระองคร์ทรงระลศึกถศึงขด้าพระองคร์เมมมื่อพระองคร์เสดก็จเขด้าในอาณาจรักรของ
พระองคร์” พระเยซสทรงตอบกลรับวสู่า “เราบอกความจรลิงแกสู่เจด้าวสู่า วอันนมีขึ้เจตุ้าจะอยทูง่กอับเราในเมนองบรมสตขเกษม”
(ลสกา 23:43)

เปาโลอธลิบายแกสู่เหลสู่าผสด้เชมมื่อชาวเมมองโครลินธร์วสู่าขณะทบีมื่เราอยสสู่ “ในรสู่างกายนบีนี้ เราอยสสู่ปราศจากองคร์พระผสด้
เปป็นเจด้า (เพราะเราดนาเนลินโดยความเชมมื่อ มลิใชสู่ตามทบีมื่ตามองเหก็น) เรามบีความมรัมื่นใจ และเราปรารถนาจะอยสสู่กรับองคร์
พระผสด้เปป็นเจด้ามากกวสู่าอยสสู่ในรสู่างกายนบีนี้” (2 คร. 5:6-8)

ยอหร์นผสด้เปป็นทบีมื่รรัก ผสด้ซศึมื่งพระเจด้าประทานขสู่าวสารสสุดทด้ายในพระครัมภบีรร์ของเรา พรรณนาอยสู่างชรัดเจนเกบีมื่ยว
กรับคนเหลสู่านรันี้นทบีมื่เรารรักผสด้ซศึมื่งไปอยสสู่กรับองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าแลด้ววสู่าเปป็นผสด้ทบีมื่ “มบีความสสุข” และผมไมสู่เชมมื่อวสู่าเราจะกลสู่าว
อยสู่างสรัตยร์จรลิงไดด้วสู่าคนทบีมื่หมดสตอิเปป็นคนทบีมื่ “มมีความสตข” ในวลิวรณร์ 14:13 เราอสู่านวสู่า “ตรันี้งแตสู่นบีนี้สมบไปคนทรันี้งหลาย
ทบีมื่ตายในองคร์พระผสด้เปป็นเจด้าจะเปป็นสสุข” และพระวลิญญาณตรรัสวสู่า “จรลิงอยสู่างนรันี้น เพมมื่อเขาจะไดด้หยสุดพรักจากความ
เหนมมื่อยยากของเขา และการงานทบีมื่เขาไดด้กระทนานรันี้นจะตลิดตามเขาไป”

ไมสู่ใชสู่ครรับ สเทเฟนไมสู่ไดด้หลรับในลรักษณะทบีมื่ถสกสอนโดยหลรักคนาสอนเทก็จเรมมื่องการหลรับใหลของดวง
วลิญญาณ คนชอบธรรมทบีมื่ตายไปแลด้วไมสู่ไดด้หมดสตลิ ไมสู่ใชสู่อยสู่างแนสู่นอน! พวกเขากนาลรังชมมื่นชมยลินดบีในเมมองบรมสสุข
เกษมของพระเจด้า พรด้อมกรับพระเยซสและเหลสู่าทสตสวรรคร์ และพวกเขาจะพรักผสู่อนอยสสู่ทบีมื่นรัมื่นจนถศึงเชด้าอรันเปปีปี่ยมสงสู่า
ราศบีนรันี้นแหสู่งการรรับขศึนี้นไปเมมมื่อบรรดาผสด้ทบีมื่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะถสกทนาใหด้เปป็นขศึนี้นโดยไมสู่รสด้เปฟปี่อยเนสู่า รสู่างกายของ
เราจะถสกเปลบีมื่ยนแปลง และเราจะเปป็นเหมมอนพระเยซสในพระกายทบีมื่เปป็นขศึนี้นจากตายแลด้วทบีมื่เปปีปี่ยมสงสู่าราศบีของ
พระองคร์!


