
กกิจการของพวกออัครททูต
เลล่ม 2  (บทททที่ 8-14)

โดย

ดร. โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน



คคานคา
นบีนี่เปป็นเลล่มทบีนี่สองในการศศึกษาคค้นควค้าแบบทบีละขค้อความยาวสบีนี่เลล่มของกกิจการของพวกออัครททูต แตล่มมันกก

เปป็นการศศึกษาคค้นควค้าแบบแยกเดบีนี่ยวของบททบีนี่ 8 ถศึง 14 เชล่นกมัน
เลล่ม 1 ซศึนี่งถถูกตบีพลิมพร์ไปเมมนี่อเรกวๆนบีนี้ ครอบคลลุมบททบีนี่ 1 ถศึง 7 ในเลล่มนมันี้นเราพบพระมหาบมัญชาทบีนี่ถถูกใหค้ไวค้

แกล่พวกสาวกโดยพระเยซถูครลิสตร์เจค้ากล่อนทบีนี่พระองคร์ทรงลอยขศึนี้นสถูล่สวรรคร์ และการเสดกจมาของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ในวมันเพกนเทคอสตร์เชล่นกมันเมมนี่อครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ถถูกใหค้กกาเนลิด และคกาเทศนาของเปโตรแกล่ชนชาตลิ
อลิสราเอลในวมันเพกนเทคอสตร์นมันี้น จากนมันี้นเราพบครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่เรลินี่มภารกลิจของมมันบนแผล่นดลินโลกเมมนี่อ
พวกอมัครทถูตใชค้ฤทธลิธิ์เดชทบีนี่พระเจค้าประทานใหค้ของตนเพมนี่อกระทกาการอมัศจรรยร์ตล่างๆและประกาศขล่าวประเสรลิฐ ใน
บททบีนี่ 4 การขล่มเหงครลิสตจมักรทารกนมันี้นไดค้เรลินี่มตค้น ในบททบีนี่ 6 พวกผถูค้ชล่วยศลิษยาภลิบาลไดค้ถถูกเลมอกตมันี้งเพมนี่อดถูแลเรมนี่องทบีนี่
สกาคมัญรองลงมาทมันี้งหลายของครลิสตจมักรเพมนี่อทบีนี่พวกอมัครทถูตจะไดค้อลุทลิศตมัวอยล่างเตกมทบีนี่แกล่การอธลิษฐาน การศศึกษา
คค้นควค้า และการเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐ บททบีนี่ 7 บมันทศึกเรมนี่องราวของมรณะสมักขบีครลิสเตบียนคนแรกเมมนี่อสเทเฟนลค้ม
ลงใตค้กค้อนหลินเหลล่านมันี้นซศึนี่งถถูกขวค้างปาโดยเหลล่าศมัตรถูของความเชมนี่อแบบครลิสเตบียน ในทบีนี่นบีนี้เองเราหมายเหตลุการกลล่าว
ถศึงเปาโลแหล่งเมมองทารร์ซมัสเปป็นครมันี้งแรก ซศึนี่งตล่อมากลายเปป็นเปาโลสลุดยอดอมัครทถูต เขายมนอยถูล่ขค้างๆและเหกนชอบกมับ
การเอาหลินขวค้างสเทเฟนจนตาย และพวกเพชฌฆาตเหลล่านมันี้นวางเสมนี้อผค้าของตนไวค้ทบีนี่เทค้าของเขา

จากนมันี้นบททบีนี่ 8 เลล่าเรมนี่องกลิจกรรมตล่างๆเพลินี่มเตลิมของครลิสตจมักรและการแพรล่กระจายแบบรวดเรกวของ
ขล่าวประเสรลิฐเมมนี่อผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายถถูกกระจมัดกระจายไปเพราะการขล่มเหงทบีนี่รลุนแรงซศึนี่งถถูกกระทกาการอยล่างรค้อนรน
เหลมอเกลินโดยเซาโลแหล่งเมมองทารร์ซมัส บททบีนี่ 9 บมันทศึกเหตลุการณร์หนศึนี่งทบีนี่สกาคมัญทบีนี่สลุด (ในความคลิดของผม) ใน
ประวมัตลิศาสตรร์ทมันี้งหมดของครลิสตจมักร-การกลมับใจเชมนี่อของเซาโลและการทบีนี่พระเจค้าทรงเจลิมตมันี้งเขาเพมนี่อประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกคนตล่างชาตลิและอธลิบายขค้อลศึกลมับนมันี้นของครลิสตจมักร พระกายของพระครลิสตร์

ในบททบีนี่ 10 เปโตรนกาขล่าวประเสรลิฐไปประกาศแกล่ครมัวเรมอนของโครเนลลิอมัสนายรค้อยทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิ 
ในบททบีนี่ 11 ศถูนยร์กลางแหล่งกลิจกรรมของครลิสตจมักรยค้ายจากกรลุงเยรถูซาเลกมไปยมังเมมองอมันทลิโอก ซศึนี่งจากทบีนี่นมันี่น (บททบีนี่
13) เปาโลและบารนาบมัสถถูกสล่งออกไปในการเดลินทางแบบมลิชชมันนารบีครมันี้งแรกทบีนี่ไดค้รมับมอบหมาย

บททบีนี่ 14 บมันทศึกชล่วงทค้ายๆของการเดลินทางนมันี้น เลล่าเรมนี่องการถถูกหลินขวค้างของเปาโลทบีนี่เมมองลลิสตราและ
การฟฟฟื้นคมนอมันนล่าอมัศจรรยร์ของเขาสถูล่ชบีวลิต และเลล่าเรมนี่องการทบีนี่เปาโลและบารนาบมัสกลมับไปยมังเมมองอมันทลิโอกซศึนี่งเปป็น
ทบีนๆี่ พวกเขาเลล่าเรมนี่องราวการงานของพวกเขาอมันเปป็นทบีนี่ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจค้า

บทเหลล่านบีนี้นล่าจะชล่วยเหลมอครลิสเตบียนยลุคปปัจจลุบมันไดค้อยล่างมากมาย-ไมล่วล่าจะเปป็นศลิษยาภลิบาล มลิชชมันนารบี ผถูค้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ อาจารยร์ หรมอผถูค้เชมนี่อทมันี่วไป เรมนี่องราวทบีนี่สรค้างแรงบมันดาลใจมากทบีนี่สลุดบางเรมนี่องทบีนี่ถถูกพบในพระ
วจนะของพระเจค้าทมันี้งเลล่มกกมบีอยถูล่ในบทเหลล่านบีนี้ซศึนี่งถถูกครอบคลลุมในสล่วนนบีนี้ของหนมังสมอกกิจการ ขอใหค้ดวงวลิญญาณทมันี้ง
หลายไดค้รมับความรอด ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายไดค้รมับการเสรลิมสรค้างและไดค้รมับการเสรลิมกกาลมัง และเหลล่าผถูค้รมับใชค้ของพระเจค้า
ไดค้รมับการหนลุนใจโดยการศศึกษาคค้นควค้านบีนี้

ผถูค้แตล่ง



บทททที่ 8
8:1 การทบีนี่เขาฆล่าสเทเฟนเสบียนมันี้นเซาโลกกเหกนชอบดค้วย คราวนมันี้นเกลิดการขล่มเหงครลิสตจมักรครมันี้งใหญล่ในกรลุง
เยรถูซาเลกม และศลิษยร์ทมันี้งปวงนอกจากพวกอมัครทถูตไดค้กระจมัดกระจายไปทมันี่วแวล่นแควค้นยถูเดบียกมับสะมาเรบีย
8:2 ผถูค้ทบีนี่เกรงกลมัวพระเจค้ากกฝปังศพสเทเฟนไวค้ แลค้วครนี่กาครวญอาลมัยถศึงทล่านอยล่างยลินี่ง
8:3 ฝฝ่ายเซาโลพยายามทกาลายครลิสตจมักร โดยเขค้าไปฉลุดลากชายหญลิงจากทลุกบค้านทลุกเรมอนเอาไปจกาไวค้ในคลุก
8:4 ฉะนมันี้นฝฝ่ายศลิษยร์ทมันี้งหลายซศึนี่งกระจมัดกระจายไปกกเทบีนี่ยวประกาศพระวจนะนมันี้น
8:5 สล่วนฟฟีลลิปจศึงลงไปยมังเมมองสะมาเรบียและประกาศเรมนี่องพระครลิสตร์ใหค้ชาวเมมองนมันี้นฟปัง
8:6 ประชาชนกกพรค้อมใจกมันฟปังถค้อยคกาทบีนี่ฟฟีลลิปไดค้ประกาศ เพราะเขาไดค้ยลินทล่านพถูด และไดค้เหกนการอมัศจรรยร์ซศึนี่ง
ทล่านไดค้กระทกานมันี้น
8:7 ดค้วยวล่าผบีโสโครกทบีนี่สลิงอยถูล่ในคนหลายคนไดค้พากมันรค้องดค้วยเสบียงดมัง แลค้วออกมาจากคนเหลล่านมันี้น และคนทบีนี่เปป็น
โรคอมัมพาตกมับคนงล่อยกกหายเปป็นปกตลิ
8:8 จศึงเกลิดความปลมนี้มปฟีตลิอยล่างยลินี่งในเมมองนมันี้น
8:9 ยมังมบีชายคนหนศึนี่งชมนี่อซบีโมนเคยทกาเวทมนตรร์ในเมมองนมันี้นมากล่อน และไดค้ทกาใหค้ชาวสะมาเรบียพลิศวงหลงใหล เขา
ยกตมัววล่าเปป็นผถูค้วลิเศษ
8:10 ฝฝ่ายคนทมันี้งปวงทมันี้งผถูค้ใหญล่ผถูค้นค้อยกกสนใจฟปังคนนมันี้น แลค้ววล่า “ชายคนนบีนี้เปป็นมหลิทธลิฤทธลิธิ์ของพระเจค้า”
8:11 คนทมันี้งหลายนมับถมอเขา เพราะเขาไดค้ทกาเวทมนตรร์ใหค้คนทมันี้งหลายพลิศวงหลงใหลมานานแลค้ว
8:12 แตล่เมมนี่อฟฟีลลิปไดค้ประกาศเรมนี่องอาณาจมักรของพระเจค้า และพระนามแหล่งพระเยซถูครลิสตร์แลค้ว คนทมันี้งหลายกกเชมนี่อ
และรมับบมัพตลิศมาทมันี้งชายและหญลิง
8:13 ฝฝ่ายซบีโมนเองจศึงเชมนี่อดค้วย เมมนี่อรมับบมัพตลิศมาแลค้วกกอยถูล่กมับฟฟีลลิปตล่อไป และประหลาดใจทบีนี่เหกนการอมัศจรรยร์กมับ
หมายสกาคมัญตล่างๆซศึนี่งฟฟีลลิปไดค้กระทกา
8:14 เมมนี่อพวกอมัครทถูตซศึนี่งอยถูล่ในกรลุงเยรถูซาเลกมไดค้ยลินวล่า ชาวสะมาเรบียไดค้รมับพระวจนะของพระเจค้าแลค้ว จศึงใหค้เปโต
รกมับยอหร์นไปหาเขา
8:15 ครมันี้นเปโตรกมับยอหร์นลงไปถศึงกกอธลิษฐานเผมนี่อเขา เพมนี่อใหค้เขาไดค้รมับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์
8:16 (ดค้วยวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ยมังไมล่ไดค้เสดกจลงมาสถลิตกมับผถูค้ใด เปป็นแตล่เขาไดค้รมับบมัพตลิศมาในพระนามแหล่งพระ
เยซถูเจค้าเทล่านมันี้น)
8:17 เปโตรกมับยอหร์นจศึงวางมมอบนเขา แลค้วเขาทมันี้งหลายกกไดค้รมับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์
8:18 เมมนี่อซบีโมนเหกนวล่า คนเหลล่านมันี้นไดค้รมับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ดค้วยการวางมมอของอมัครทถูต จศึงนกาเงลินมาใหค้อมัครทถูต
8:19 และวล่า “ขอใหค้ขค้าพเจค้ามบีฤทธลิธิ์อยล่างนบีนี้ดค้วย เพมนี่อวล่าเมมนี่อขค้าพเจค้าจะวางมมอบนผถูค้ใด ผถูค้นมันี้นจะไดค้รมับพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์”
8:20 ฝฝ่ายเปโตรจศึงกลล่าวแกล่ซบีโมนวล่า “ใหค้เงลินของเจค้าพลินาศไปดค้วยกมันกมับเจค้าเถลิด เพราะเจค้าคลิดวล่าจะซมนี้อของ
ประทานแหล่งพระเจค้าดค้วยเงลินไดค้
8:21 เจค้าไมล่มบีสล่วนหรมอสล่วนแบล่งในการนบีนี้เลย เพราะใจของเจค้าไมล่ซมนี่อตรงในสายพระเนตรของพระเจค้า



8:22 เหตลุฉะนมันี้น จงกลมับใจใหมล่จากการชมันี่วรค้ายของเจค้านบีนี้ และอธลิษฐานขอพระเจค้าชะรอยพระองคร์จะทรงโปรด
ยกความผลิดซศึนี่งเจค้าคลิดในใจของเจค้า
8:23 ดค้วยเราเหกนวล่าเจค้าจะตค้องรมับความขมขมนี่นและตลิดพมันธนะแหล่งความชมันี่วชค้า”
8:24 ฝฝ่ายซบีโมนจศึงตอบวล่า “ขอทล่านอธลิษฐานตล่อองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าเผมนี่อขค้าพเจค้าดค้วย เพมนี่อเหตลุการณร์ทบีนี่ทล่านไดค้กลล่าว
แลค้วนมันี้นจะไมล่ไดค้อลุบมัตลิแกล่ตมัวขค้าพเจค้าสมักอยล่างเดบียว”
8:25 ครมันี้นพวกอมัครทถูตเปป็นพยานและประกาศพระวจนะขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าแลค้ว กกกลมับไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกม 
และไดค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐตามทางในหมถูล่บค้านชาวสะมาเรบียหลายแหล่ง
8:26 แตล่ทถูตสวรรคร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไดค้สมันี่งฟฟีลลิปวล่า “จงลลุกขศึนี้นไปยมังทลิศใตค้ตามทางทบีนี่ลงไปจากกรลุงเยรถูซาเลกม
ถศึงเมมองกาซา ซศึนี่งเปป็นทางปฝ่าทราย”
8:27 ฝฝ่ายฟฟีลลิปกกลลุกขศึนี้นไป และดถูเถลิด มบีชาวเอธลิโอเปฟียคนหนศึนี่งเปป็นขมันทบี เปป็นขค้าราชการของพระนางคานดาสบี 
พระราชลินบีของชาวเอธลิโอเปฟีย และเปป็นนายคลมังทรมัพยร์ทมันี้งหมดของพระราชลินบีนมันี้น ไดค้มานมมัสการในกรลุงเยรถูซาเลกม
8:28 ขณะนมันี่งรถมค้ากลมับไป ทล่านอล่านหนมังสมออลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์อยถูล่
8:29 ฝฝ่ายพระวลิญญาณตรมัสสมันี่งฟฟีลลิปวล่า “จงเขค้าไปใหค้ชลิดรถมค้านมันี้นเถลิด”
8:30 ฟฟีลลิปจศึงวลินี่งเขค้าไปใกลค้ และไดค้ยลินทล่านอล่านหนมังสมออลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์ จศึงถามวล่า “ซศึนี่งทล่านอล่านนมันี้นทล่าน
เขค้าใจหรมอ”
8:31 ขมันทบีจศึงตอบวล่า “ถค้าไมล่มบีใครอธลิบายใหค้ ทบีนี่ไหนจะเขค้าใจไดค้” ทล่านจศึงเชลิญฟฟีลลิปขศึนี้นนมันี่งรถกมับทล่าน
8:32 พระคมัมภบีรร์ตอนทบีนี่ทล่านอล่านอยถูล่นมันี้นคมอขค้อเหลล่านบีนี้ ‘เขาไดค้นกาทล่านเหมมอนแกะทบีนี่ถถูกนกาไปฆล่า และเหมมอนลถูกแกะ
ทบีนี่เปป็นใบค้อยถูล่หนค้าผถูค้ตมัดขนของมมันฉมันใด ทล่านกกไมล่ปรลิปากของทล่านเลยฉมันนมันี้น
8:33 ในคราวทบีนี่ทล่านถถูกเหยบียดลงนมันี้น ทล่านไมล่ไดค้รมับความยลุตลิธรรมเสบียเลย และผถูค้ใดเลล่าจะประกาศเกบีนี่ยวกมับพงศร์
พมันธลุร์ของทล่าน เพราะวล่าชบีวลิตของทล่านตค้องถถูกตมัดเสบียจากแผล่นดลินโลกแลค้ว’
8:34 ขมันทบีจศึงถามฟฟีลลิปวล่า “ศาสดาพยากรณร์ไดค้กลล่าวอยล่างนมันี้นเลกงถศึงผถูค้ใด เลกงถศึงตมัวทล่านเอง หรมอเลกงถศึงผถูค้อมนี่น บอก
ขค้าพเจค้าเถลิด”
8:35 ฝฝ่ายฟฟีลลิปจศึงเรลินี่มเลล่าจมับตค้นกลล่าวตามพระคมัมภบีรร์ขค้อนมันี้น ชบีนี้แจงถศึงเรมนี่องพระเยซถู
8:36 ครมันี้นกกาลมังเดลินทางไปกกมาถศึงทบีนี่มบีนนี้กาแหล่งหนศึนี่ง ขมันทบีจศึงบอกวล่า “ดถูเถลิด มบีนนี้กา มบีอะไรขมัดขค้องไมล่ใหค้ขค้าพเจค้ารมับ
บมัพตลิศมา”
8:37 และฟฟีลลิปจศึงตอบวล่า “ถค้าทล่านเตกมใจเชมนี่อทล่านกกรมับไดค้” และขมันทบีจศึงตอบวล่า “ขค้าพเจค้าเชมนี่อวล่า พระเยซถูครลิสตร์
เปป็นพระบลุตรของพระเจค้า”
8:38 แลค้วทล่านจศึงสมันี่งใหค้หยลุดรถมค้า และคนทมันี้งสองลงไปในนนี้กาทมันี้งฟฟีลลิปกมับขมันทบี ฟฟีลลิปกกใหค้ทล่านรมับบมัพตลิศมา
8:39 เมมนี่อทล่านทมันี้งสองขศึนี้นจากนนี้กาแลค้ว พระวลิญญาณขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทรงรมับฟฟีลลิปไปเสบีย และขมันทบีนมันี้นไมล่ไดค้
เหกนทล่านอบีก จศึงเดลินทางตล่อไปดค้วยความยลินดบี
8:40 แตล่มบีผถูค้ไดค้พบฟฟีลลิปทบีนี่เมมองอาโซทมัส และเมมนี่อเดลินทางมา ทล่านไดค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐในทลุกเมมองจนทล่านมา
ถศึงเมมองซบีซารบียา



 มบีการกลล่าวบล่อยครมันี้งวล่าโลหลิตของพวกมรณะสมักขบีคมอเมลกดพมันธลุร์ของครลิสตจมักร นบีนี่เปป็นความจรลิงอยล่าง
แนล่นอนในเหตลุการณร์เหลล่านมันี้นทบีนี่ตามหลมังความเปป็นมรณะสมักขบีของสเทเฟน เพราะวล่าการขล่มเหงครลิสเตบียนเหลล่า
นมันี้นในกรลุงเยรถูซาเลกมเรลินี่มทวบีความรลุนแรงเสบียจนพวกเขาถถูก “กระจมัดกระจายไปทมันี่ว” โดยนกาขล่าวประเสรลิฐไป
ประกาศในทลุกพมนี้นทบีนี่โดยรอบ ในกลิจการ 1:8 พระเยซถูทรงบอกเหลล่าสาวกวล่าพวกเขาจะเปป็นเหลล่าพยานเพมนี่อ
พระองคร์-ตอนแรกในกรลุงเยรถูซาเลกม จากนมันี้นในแควค้นยถูเดบียทมันี้งหมด และในแควค้นสะมาเรบีย “และจนถศึงทบีนี่สลุด
ปลายแผล่นดลินโลก”

ในบทนบีนี้เรายมังอล่านเกบีนี่ยวกมับเซาโลแหล่งเมมองทารร์ซมัสวล่าเปป็นผถูค้ขล่มเหงหลมักของครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นเชล่นกมัน ซศึนี่ง
ตรงขค้ามกมับในบทหลมังๆทบีนี่เขาประกาศขล่าวประเสรลิฐของพระเยซถูครลิสตร์เจค้าอยล่างรค้อนรนพอๆกมัน

การกระจมัดกระจายไปของผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นและการแพรล่กระจายของขล่าวประเสรลิฐไดค้รมับการอวยพรจาก
พระเจค้า ฟฟีลลิปพบกมับความสกาเรกจอมันนล่าชมนี่นบานในแควค้นสะมาเรบีย ซศึนี่งเปป็นทบีนี่ทบีนี่เปโตรและยอหร์นมารล่วมกมับเขาใน
เวลาตล่อมา เหลล่าผถูค้เชมนี่อใหมล่ในแควค้นสะมาเรบียไดค้รมับบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และกลายเปป็นสมาชลิกแหล่ง
พระกายของพระครลิสตร์ ครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่

ความสนใจของเราถถูกดศึงมายมังความเชชชื่อฟฟังของมลิชชมันนารบีพวกแรกเหลล่านบีนี้เชล่นกมัน ทมันี้งๆทบีนี่มบีการฟฟฟื้นฟถูอมัน
ทรงฤทธลิธิ์ภายใตค้การเทศนาของฟฟีลลิปในแควค้นสะมาเรบีย เมมนี่อองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทรงสมันี่งเขาใหค้ออกไปจากทบีนี่นมันี่นและ
เดลินทางลงใตค้เขค้าไปในทะเลทราย “เขากกลลุกขศึนี้นและไป” โดยปราศจากคกาถามหรมอขค้อโตค้แยค้งเขาออกไปจากก
รลุงๆหนศึนี่งทบีนี่ผถูค้คนกกาลมังไดค้รมับความรอด ทบีนี่ความชมนี่นชมยลินดบีมบีอยถูล่เตกมไปหมด และเดลินทางเขค้าไปในทะเลทรายเพมนี่อ
ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่นมักเดลินทางผถูค้เดบียว-ขมันทบีชาวเอธลิโอเปฟียคนหนศึนี่งซศึนี่งกกาลมังเดลินทางกลมับบค้านหลมังจากไป
รล่วมเทศกาลปปัสกาในกรลุงเยรถูซาเลกมแลค้ว ฟฟีลลิปเปป็นพยานแกล่เขา อธลิบายขค้อพระคมัมภบีรร์เหลล่านมันี้นของอลิสยาหร์ บททบีนี่ 
53 “และประกาศพระเยซถูแกล่เขา” ขมันทบีคนนมันี้นเชมนี่อ รมับบมัพตลิศมา และ “เดลินทางตล่อไปดค้วยความยลินดบี” ดมังนมันี้น
ขล่าวประเสรลิฐจศึงถถูกนกาไปประกาศในพมนี้นทบีนี่ทมันี้งหลายทบีนี่อยถูล่นอกเหนมอขอบเขตทบีนี่เหลล่าสาวกทบีนี่ถถูกกระจมัดกระจายไป
นมันี้นนกาไปประกาศดค้วยซนี้กา

การขล่มเหงครกิสตจอักรหลอังจากการเสทยชทวกิตของสเทเฟน
ขค้อ 1: “การททชื่เขาฆฆ่าสเทเฟนเสทยนอันั้นเซาโลกก็เหก็นชอบดด้วย คราวนอันั้นเกกิดการขฆ่มเหงครกิสตจอักรครอันั้งใหญฆ่

ในกรรุงเยรทูซาเลก็ม และศกิษยย์ทอันั้งปวงนอกจากพวกออัครททูตไดด้กระจอัดกระจายไปทอัชื่วแวฆ่นแควด้นยทูเดทยกอับสะมาเรทย”
“การททชื่เขาฆฆ่าสเทเฟนเสทยนอันั้นเซาโลกก็เหก็นชอบดด้วย” วลบีนบีนี้ควรถถูกอล่านพรค้อมกมับขค้อสลุดทค้ายของบททบีนี่ 7 

คกากลล่าวนบีนี้แคล่หมายความวล่าเปาโลพอใจทบีนี่สเทเฟนถถูกฆล่าตาย-เหมมอนกมับทบีนี่เขาเองใหค้การรมับรองในกลิจการ 
22:19,20

“คราวนอันั้น” (หลมังจากการเอาหลินขวค้างสเทเฟนตายในทมันทบี) “เกกิดการขฆ่มเหงครกิสตจอักรครอันั้งใหญฆ่ในกรรุง
เยรทูซาเลก็ม” เราทราบวล่าการขล่มเหงนบีนี้เกลิดขศึนี้นอมันเปป็นผลมาจากการเอาหลินขวค้างสเทเฟนเพราะวล่าในบททบีนี่ 11 ขค้อ 
19 เราอล่านวล่า “ฝฝ่ายคนทมันี้งหลายทบีนี่กระจมัดกระจายไปเพราะการเคทชื่ยวเขก็ญเนชชื่องจากสเทเฟน กกพากมันไปยมังเมมองฟฟี
นลิเซบีย เกาะไซปรมัส และเมมองอมันทลิโอก และไมล่ไดค้กลล่าวพระวจนะแกล่ผถูค้ใดนอกจากแกล่ยลิวพวกเดบียว”



ฝถูงชนทบีนี่โกรธแคค้นนมันี้นไมล่ไดค้สลายตมัวและกลมับบค้านไปหลมังจากเอาหลินขวค้างสเทเฟนแลค้ว ตรงกมันขค้าม พวก
เขาหมันความโกรธเกรบีนี้ยวของตนเขค้าใสล่ผถูค้เชมนี่อทรุกคน ตมันี้งใจแนล่วแนล่วล่าจะกกาจมัดคกาพยานนมันี้นและการประกาศของทลุก
คนทบีนี่อยถูล่ใน “ทางพระเยซถูนมันี้น” ดมังนมันี้นพวกเขาจศึงทวบีความรลุนแรงของการขล่มเหงของตนทบีนี่กระทกาตล่อพวกอมัครทถูต
และสมาชลิกคนอมนี่นๆทลุกคนของครลิสตจมักรทบีนี่กรลุงเยรถูซาเลกม การขล่มเหงทบีนี่ไดค้สลินี้นสลุดลงกกตล่อเมมนี่อความเชมนี่อแบบ
ครลิสเตบียนไดค้ถถูกสถาปนาอยล่างมมันี่นคงเตกมทบีนี่แลค้วบนซากปรมักหมักพมังของทมันี้งศาสนายถูดายและการนมับถมอพระตล่าง
ประเทศ

“...นอกจากพวกออัครททูต” พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่ทรงเหกนวล่าเหมาะสมทบีนี่จะบอกเราวล่าททาไมพวกอมัคร
ทถูตถศึงยมังอยถูล่ตล่อในกรลุงเยรถูซาเลกม ณ เวลานมันี้น แนล่นอนวล่าพวกเขาตกอยถูล่ในอมันตรายใหญล่หลวง เพราะวล่าพวกเขา
เปป็นผถูค้นกาในกระแสใหมล่นมันี้น สมาชลิกคนอมนี่นๆของครลิสตจมักรแรกเกลิดนมันี้น หลมังจากไดค้เหกนการถถูกฆล่าตายของสเทเฟน
หนบีออกจากกรลุงนมันี้นเกรงวล่าพวกเขาเองจะประสบชะตากรรมอมันโหดเหบีนี้ยมแบบเดบียวกมัน แตล่พวกอมัครทถูตไดค้รมับ
การสมันี่งสอนอยล่างครบถค้วนมากกวล่า พวกเขาไดค้เดลินกมับพระเยซถูและไดค้รมับการสมันี่งสอนโดยพระองคร์ในการรมับใชค้
สล่วนตมัวของพระองคร์ พระองคร์ทรงบอกพวกเขาแลค้วเกบีนี่ยวกมับการขล่มเหงตล่างๆและการทดสอบตล่างๆทบีนี่พวกเขาจะ
เผชลิญ และถศึงแมค้วล่าพวกเขายมังไมล่ไดค้เขค้าใจอยล่างถล่องแทค้ในตอนนมันี้น พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ทกาใหค้พวกเขาระลศึกถศึง
ถค้อยคกาของพระองคร์และพวกเขาไดค้รมับการเสรลิมกกาลมังในองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า

ในคกาพยานของเปาโลแกล่พวกผถูค้อาวลุโสทบีนี่เมมองเอเฟซมัส เขาเลล่าเรมนี่องการขล่มเหงเหลล่านมันี้นทบีนี่เขาไดค้สถูค้ทนและ
ความไมล่แนล่นอนตล่างๆทบีนี่รลุมลค้อมเขาอยถูล่ทลุกดค้าน และจากนมันี้นเขาประกาศวล่า “แตฆ่สกิชื่งเหลฆ่านทนั้ไมฆ่ไดด้เปลทชื่ยนแปลง
ขด้าพเจด้าเลย ขด้าพเจด้ามกิไดด้ถชอวฆ่าชทวกิตของขด้าพเจด้าเปป็นสกิชื่งประเสรกิฐแกฆ่ขด้าพเจด้า แตล่ในชบีวลิตของขค้าพเจค้าขอทกาหนค้าทบีนี่
ใหค้สกาเรกจดค้วยความปฟีตลิยลินดบี และทกาการปรนนลิบมัตลิทบีนี่ไดค้รมับมอบหมายจากพระเยซถูเจค้า คมอทบีนี่จะเปป็นพยานถศึงขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจค้านมันี้น” (กลิจการ 20:24) ถค้าอมัครทถูตเหลล่านมันี้นไดค้ใหค้คกาพยานทบีนี่เปป็นลายลมักษณร์
อมักษร ณ ชมันี่วขณะทบีนี่เฉพาะเจาะจงนบีนี้ ผมกกนศึกภาพออกวล่ามมันคงจะเหมมอนกมันเลยทบีเดบียว พวกเขาไมฆ่ถชอวฆ่าชทวกิตตอัว
เองเปป็นสกิชื่งประเสรกิฐสทาหรอับพวกเขาเอง ดมังนมันี้นพวกเขาจศึงอยถูล่ตล่อไปในกรลุงเยรถูซาเลกมเพมนี่อสานตล่องานของครลิสต
จมักรจากทกาเลทบีนี่ตมันี้งนมันี้น

เราตค้องจกาไวค้วล่าไมล่มบีสลินี่งใดสามารถเกลิดขศึนี้นกมับผถูค้เชมนี่อคนใดไดค้นอกเสบียจากวล่าพระเจค้าทรงอนรุญาตใหค้มมันเกลิด
ขศึนี้น และสกิชื่งใดกก็ตามททชื่เกลิดขศึนี้นกกเพมนี่อประโยชนร์สลุขสกาหรมับครลิสเตบียนคนนมันี้นและเพมนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจค้า ผถูค้เชมนี่อยลุค
ตค้นเหลล่านบีนี้เปป็นพวกยลิว พวกเขามบีความผถูกพมันอมันเหนบียวแนล่นตล่อกรลุงเยรถูซาเลกม (นครแหล่งพระวลิหาร) ซศึนี่งถถูกสรค้าง
บนแผล่นดลินนมันี้นทบีนี่พระเจค้าไดค้ประทานใหค้แกล่อมับราฮมัมบรรพบลุรลุษของพวกเขาและแกล่พวกอมัครปปิตา ดมังนมันี้นความ
ปรารถนาโดยธรรมดาของพวกเขาจศึงเปป็นการอยทูฆ่ตฆ่อไปในกรลุงเยรถูซาเลกม แตล่ขล่าวประเสรลิฐจะตค้องถถูกนกาไป
ประกาศจนถศึงทบีนี่สลุดปลายแหล่งแผล่นดลินโลก และพระเจค้าทรงอนลุญาตใหค้การขล่มเหงอมันเลวรค้ายนบีนี้เกลิดขศึนี้นเพมนี่อทบีนี่จะ
กระจายครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นไปเพมนี่อพวกเขาจะไดค้นกาขล่าวประเสรลิฐไปประกาศแหล่งหนใดกกตามทบีนี่พวกเขาไป เมมนี่อ
พวกเขาถถูกกระจมัดกระจายไปทมันี่ว พวกเขากกนกาขล่าวดบีแหล่งความรอดไปประกาศในดลินแดนเหลล่านมันี้นทบีนี่พวกเขาเดลิน
ทางไป และคนมากมายไดค้รมับความรอดผถูค้ซศึนี่งคงจะไมล่เคยรถูค้จมักแผนการแหล่งความรอดโดยความเชมนี่อเลยหากไมล่เปป็น
เชล่นนมันี้น ดมังนมันี้นเราจศึงเหกนวล่าความพยายามของซาตานทบีนี่จะททาลายครลิสตจมักรจรลิงๆแลค้วททาใหด้มอันรรุดหนด้าไป



ตามทบีนี่พระวจนะของพระเจค้ากลล่าว คกาพยานของขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณจะตค้องเรลินี่มตค้นทบีนี่กรลุง
เยรถูซาเลกม-และมมันกกเรลินี่มตค้นเชล่นนมันี้น ตามแผนการของพระเจค้า ขล่าวประเสรลิฐจะตค้องถถูกประกาศแกล่พวกยลิวกล่อน-
และมมันกกถถูกประกาศแลค้ว จากนมันี้นมมันตค้องถถูกสล่งไปยมังพวกคนตล่างชาตลิ-และมมันกกถถูกสล่งไปแลค้ว! พระเยซถูไดค้เสดกจมา
หาพวกยลิว-และพวกเขากกปฏลิเสธพระองคร์ ความเยล่อหยลินี่งและความอลิจฉารลิษยาทางศาสนาไดค้บดบมังความคลิดของ
พวกเขาและทกาใหค้ใจของพวกเขาแขกงกระดค้าง และโดยการปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พวกเขากกตมัดสลิน
ชะตาของตนแลค้ว ในสเทเฟนพวกเขาไดค้รมับโอกาสครมันี้งสลุดทค้ายของตนแลค้วกล่อนทบีนี่พระเจค้าทรงหมัน (ผล่านทางการ
รมับใชค้ของอมัครทถูตเปาโล) ไปยมังตค้นมะกอกเทศปฝ่านมันี้น-บรรดาประชาชาตลิทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิ

ในมมัทธลิว 10:23 พระเยซถูทรงสอนเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “แตล่เมมนี่อเขาขล่มเหงทล่านในเมมองนบีนี้ จงหนท
ไปยอังอทกเมชองหนนชื่ง เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า กล่อนทบีนี่ทล่านจะไปทมันี่วเมมองตล่างๆในอลิสราเอล บลุตรมนลุษยร์จะเสดกจ
มา”

ในลถูกา 24:46-48 พระองคร์ตรมัสแกล่พวกเขาวล่า “มบีคกาเขบียนไวค้อยล่างนมันี้นวล่า พระครลิสตร์จะตค้องทนทลุกขร์
ทรมาน และเปป็นขศึนี้นมาจากความตายในวมันทบีนี่สาม และจะตค้องประกาศในพระนามของพระองคร์เรมนี่องการกลมับใจ
ใหมล่ และเรมนี่องยกบาปทมันี่วทลุกประเทศ ตมันี้งตค้นทบีนี่กรลุงเยรถูซาเลกม ทฆ่านทอันั้งหลายเปป็นพยานดด้วยขด้อความเหลฆ่านอันั้น”

ขค้อ 2: “ผทูด้ททชื่เกรงกลอัวพระเจด้ากก็ฝฟังศพสเทเฟนไวด้ แลด้วครชื่ทาครวญอาลอัยถนงทฆ่านอยฆ่างยกิชื่ง” “ททชื่เกรงกลอัว
พระเจด้า” ตามทบีนี่ถถูกใชค้ในทบีนี่นบีนี้ไมล่จกาเปป็นตค้องหมายถศึงผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลาย คนเหลล่านบีนี้อาจเปป็นพวกนอักศาสนาททชื่เกรงกลอัว
พระเจด้ากกไดค้-พวกยลิวทบีนี่ถศึงแมค้วล่าไมล่ยอมรมับทางครลิสเตบียนนมันี้น กกยมังไมล่เหกนชอบกมับคกาตมัดสลินของฝถูงชนทบีนี่โกรธแคค้นนมันี้น
ซศึนี่งสล่งผลเปป็นการเอาหลินขวค้างสเทเฟน ในกลิจการ 10:2 เราถถูกบอกวล่าโครเนลกิออัสเปป็น “คนมทศรอัทธามาก คมอทล่าน
และทมันี้งครอบครมัวเปป็นคนยกาเกรงพระเจค้า ทล่านเคยใหค้ทานมากมายแกล่ประชาชน และอธลิษฐานตล่อพระเจค้า
เสมอ”-ถศึงกระนมันี้นเรากกทราบวล่าเขายอังไมฆ่ไดด้รอับความรอดจนกระทมันี่งเปโตรมาและแสดงใหค้เขาเหกนทางแหล่งความ
รอด

มมันนล่าสงสมัยวล่าผทูด้เชชชื่อแทด้เหลล่านมันี้นยมังอยถูล่เพมนี่อฝปังศพของสเทเฟนหรมอไมล่ เนมนี่องจากเทล่าทบีนี่เปป็นไปไดค้พวกเขา
หนบีไปแลค้ว-อยล่างนค้อยกกในการปรากฏตมัวตล่อหนค้าผถูค้คน-เมมนี่อพวกเขาตระหนมักอยล่างเตกมทบีนี่วล่ากกาลมังเกลิดอะไรขศึนี้นกมับส
เทเฟน หากพวกเขายมังชมักชค้าอยถูล่ ชะตากรรมแบบเดบียวกมันกกอาจเกลิดแกล่พวกเขา-และพระเจค้าทรงมบีงานอมนี่นใหค้พวก
เขาทกา ดมังนมันี้นชายเหลล่านบีนี้ทบีนี่ใหค้การฝปังศพอมันเหมาะสมแกล่สเทเฟนจศึงนล่าจะเปป็นพวกยลิวทบีนี่เครล่งศาสนาทบีนี่ไมล่เหกนชอบ
กมับสลินี่งทบีนี่ไดค้ถถูกกระทกานมันี้น

พวกเขา “แบกสเทเฟนไปฝฟัง” คกากรบีกตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “แบก” หมายถศึงเกก็บรวบรวม เหมมอนกมับทบีนี่
ชาวไรล่เกกบรวบรวมผลไมค้จากตค้นไมค้ทมันี้งหลายของตน สเทเฟนคงถถูกปกคลลุมดค้วยกค้อนหลินทมันี้งหลายบางสล่วน-หาก
ไมล่ใชล่หมดทมันี้งตมัว; และคนเหลล่านบีนี้ “เกกบ” ศพของเขาไปจากกค้อนหลินเหลล่านมันี้น จมัดเตรบียมศพนมันี้นสกาหรมับการฝปัง และ
แบกเขาไปยมังสถานทบีนี่แหล่งนมันี้นทบีนี่พวกเขาไดค้เลมอกไวค้เพมนี่อฝปังศพเขา

“...แลด้วครชื่ทาครวญอาลอัยถนงทฆ่านอยฆ่างยกิชื่ง” นบีนี่เปป็นธรรมเนบียมปกตลิในงานศพของคนยลิว ในมมัทธลิว 9:18-26
ทบีนี่พระเยซถูทรงใหค้ลถูกสาวตมัวนค้อยของไยรมัสฟฟฟื้นคมนชบีพ เราถถูกบอกวล่าเมมนี่อพระองคร์เสดกจมาถศึงบค้านหลมังนมันี้นทบีนี่เดกกนมันี้น
นอนตายอยถูล่ พระองคร์กก “ทอดพระเนตรเหก็นพวกเปป่าปปปี่และคนเปป็นออันมากชรุลมรุนกอันอยทูฆ่” บางครมันี้งพวกไวค้ทลุกขร์มมอ



อาชบีพกกถถูกจค้างมา “การครนี่กาครวญอยล่างยลินี่ง”  ใหค้แกล่สเทเฟนเมมนี่อเขาเสบียชบีวลิตไมล่จกาเปป็นตค้องหมายความวล่าผทูด้เชชชื่อ
เหลล่านมันี้นกกาลมังทกาการรค้องไหค้นมันี้น แตล่พวกยลิวเหลล่านมันี้น พวกคนทบีนี่เกรงกลมัวพระเจค้า ไดค้ทกาการครนี่กาครวญใหญล่โตตาม
ธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิในความเชมนี่อของพวกยลิวนมันี้น

ขค้อ 3: “ฝป่ายเซาโลพยายามททาลายครกิสตจอักร โดยเขด้าไปฉรุดลากชายหญกิงจากทรุกบด้านทรุกเรชอนเอาไปจทา
ไวด้ในครุก”

คกาภาษาอมังกฤษของเรา “havoc” (ทกาลาย) โดยทมันี่วไปแลค้วถถูกนลิยามวล่ามบีความหมายวล่า “การทกาลาย
แบบเหมารวม; การสรค้างความเสบียหาย” คกากรบีกในทบีนี่นบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “havock” ถถูกใชค้บล่อยครมันี้งในงานเขบียน
วรรณกรรมภาษากรบีกและเกบีนี่ยวขค้องกมับการฆล่าทบีนี่ถถูกกระทกาโดยพวกสมัตวร์ปฝ่า-พวกสลิงโตและพวกสลุนมัขปฝ่า ในการกล่อ
havock ตล่อครลิสตจมักร เซาโลไดค้ขถูล่คการามดลุจสลิงโตตมัวหนศึนี่งและกมัดกลินเหมมอนสลุนมัขปฝ่าตมัวหนศึนี่ง ซศึนี่งความรค้อนรนและ
ความเกรบีนี้ยวกราดของเขาทบีนี่มบีตล่อครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นไมล่ธรรมดาจรลิงๆ “เขด้าไปทรุกบด้านทรุกเรชอน”

ภายใตค้การนกาของเซาโลแหล่งเมมองทารร์ซมัส ทลุกบค้านเรมอนถถูกรมนี้อคค้นเพมนี่อตามหาผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายทบีนี่ถถูกสงสมัย 
และเมมนี่อคนๆนมันี้นถถูกพบตมัว เขา (หรมอนาง) กกถถูกลากตมัวไปเขค้าคลุกทมันทบีโดยไมล่มบีพลิธบีรบีตอง สภาซานเฮดรลิน ซศึนี่งเปป็น
คณะผถูค้ปกครองทางศาสนาของศาสนายถูดาย ขาดอกานาจทบีนี่จกาเปป็นเพมนี่อตมัดสลินประหารชบีวลิตผถูค้คน (ยอหร์น 18:31) 
แตล่พวกเขามบีอกานาจทบีนี่จะจกาคลุกคนเหลล่านมันี้น และพวกเขาใชค้อกานาจนบีนี้จนถศึงขบีดจกากมัด หลมังจากทบีนี่เซาโลไดค้กลมับใจ
เชมนี่อและกลายเปป็นเปาโลอมัครทถูตไปยมังพวกคนตล่างชาตลิแลค้ว เขากกพถูดถศึงความรค้อนรนทบีนี่เขาไดค้แสดงออกในการขล่ม
เหงครลิสตจมักรนมันี้น เราพบคกาพยานเชล่นนมันี้นในกลิจการ 26:9-11:

“ขค้าพระองคร์เคยไดค้คลิดในใจของตนเองวล่า สมควรจะทกาหลายสลินี่งซศึนี่งขมัดขวางพระนามของพระเยซถูชาว
นาซาเรกธนมันี้น สลินี่งเหลล่านมันี้นขค้าพระองคร์ไดค้กระทกาในกรลุงเยรถูซาเลกม เมมนี่อขค้าพระองคร์รมับอกานาจจากพวกปลุโรหลิตใหญล่
แลค้ว ขด้าพระองคย์ไดด้ขอังวกิสรุทธกิชนหลายคนไวด้ในครุก และครอันั้นเขาถทูกลงโทษถนงตาย ขด้าพระองคย์กก็เหก็นดทดด้วย ขด้า
พระองคย์ไดด้ททาโทษเขาบฆ่อยๆในธรรมศาลาทรุกแหฆ่ง และบอังคอับเขาใหด้กลฆ่าวคทาหมกิชื่นประมาท และเพราะขค้า
พระองคร์โกรธเขายลินี่งนมัก ขค้าพระองคร์ไดค้ตามไปขล่มเหงถศึงเมมองในตล่างประเทศ”

ในกาลาเทบีย 1:13 เปาโลเปป็นพยานรมับรองวล่า “เพราะทล่านกกไดค้ยลินถศึงชบีวลิตในหนหลมังของขค้าพเจค้า เมมนี่อ
ขค้าพเจค้ายมังอยถูล่ในลมัทธลิยลิวแลค้ววล่า ขด้าพเจด้าไดด้ขฆ่มเหงครกิสตจอักรของพระเจด้าอยฆ่างรด้ายแรงเหลชอเกกิน และพยายามททชื่
จะททาลายเสทย”

พระคมัมภบีรร์เปปิดเผยวล่ากล่อนการกลมับใจเชมนี่อของเซาโล เขากกหวงแหนศาสนาของเหลล่าบรรพบลุรลุษของเขา
และเขาขล่มเหงครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นดค้วยความกระตมอรมอรค้นและความรค้อนรนอมันหาใดเทบียบ หลอังจากททชื่เขากลอับใจ
เชชชื่อแลด้ว ในฐานะอมัครทถูตเปาโล ผถูค้รมับใชค้ของขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณ เขากกวลิรลิยะอลุตสาหะและรค้อนรนเพมนี่อพระ
เยซถูครลิสตร์เจค้าพอๆกมับทบีนี่เขาเคยรค้อนรนเพมนี่อศาสนายถูดาย!

กลล่าวในแงล่รค้อยละ ผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นมบีจกานวนนค้อยคนและอล่อนแอในความพยายามเมมนี่อพวกเขาเผชลิญหนค้า
กมับการสถูค้รบปรบมมอกมับเหลล่าผถูค้ขล่มเหงของตน พวกเขาไมล่อาจตอบโตค้ไดค้เพราะวล่าพวกเขามบีจกานวนนค้อยคนเหลมอ
เกลินและเพราะวล่าพวกเขาไมล่มบีอาวลุธทบีนี่จะไปตล่อกรดค้วย พวกเขาถถูกทกาใหค้กระจมัดกระจายไป ไมล่มบีอาวลุธ และไมล่ไดค้
รมับการปกปป้องอยล่างสลินี้นเชลิงโดยกฎหมายบค้านเมมองและเหลล่าผถูค้มบีอกานาจประจกาบค้านเมมอง ดมังนมันี้นพวกเขาจศึงเจอกมับ



การขล่มเหงเตกมรถูปแบบซศึนี่งถถูกนกาโดยชายหนลุล่มผถูค้โกรธแคค้นอยล่างรลุนแรงผถูค้นบีนี้ เซาโลแหล่งเมมองทารร์ซมัส หากไมล่ใชล่เพราะ
การทรงจมัดเตรบียมของพระเจค้าแลค้ว ครลิสเตบียนยลุคตค้นเหลล่านมันี้นกกคงถถูกทกาลายจนสลินี้นซากไปนานแลค้วกล่อนทบีนี่จะสลินี้น
สลุดศตวรรษแรกนมันี้น

แตล่พระเจค้าทรงปกปป้องคนของพระองคร์เอง-ตอนนอันั้น เชล่นเดบียวกมับตอนนทนั้ พระองคร์ทรงตล่อสถูค้อยถูล่ฝฝ่ายผถูค้เชมนี่อ
เสมอ-ไมล่ใชล่ดค้วยปฟนหลายกระบอก ไมล่ใชล่ดค้วยอกานาจทบีนี่จะจมับกลุมและจกาคลุก-แตล่ดค้วยฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ ดค้วยวลิธบีนบีนี้ พระองคร์ทรงใชค้การขล่มเหงประชากรของพระองคร์เพมนี่อทกาใหค้ขล่าวประเสรลิฐแผล่ขยายออกไป ไฟ
แหล่งการขล่มเหงไมล่อาจทกาลายความรค้อนรนในใจของผถูค้เชมนี่อแทค้ทมันี้งหลายไดค้ ขค้อเทกจจรลิงนบีนี้ไดค้ถถูกพลิสถูจนร์แลค้วมาตลอด
ประวมัตลิศาสตรร์ของครลิสตจมักร

มกิชชอันนารทพวกแรกในครกิสตจอักรพอันธสอัญญาใหมล่
ขค้อ 4: “ฉะนอันั้นฝป่ายศกิษยย์ทอันั้งหลายซนชื่งกระจอัดกระจายไปกก็เททชื่ยวประกาศพระวจนะนอันั้น”
เราไมล่พบการบอกเปป็นนมัยแตล่อยล่างใดวล่าคนเหลล่านบีนี้ทบีนี่ “กระจอัดกระจายไป” เปป็นผถูค้รมับใชค้ทบีนี่ทลุกเจลิมตมันี้งแลค้ว

ทลุกคนเหมมอนอยล่างทบีนี่เราคลิดถศึงผถูค้รมับใชค้ทมันี้งหลายทบีนี่ถถูกเจลิมตมันี้งวมันนบีนี้ ภาษากรบีกบอกเปป็นนมัยตล่างหากวล่ายลิวเหลล่านบีนี้ ใน
การสนทนาปกตลิของพวกเขากมับคนอมนี่นๆ แคล่ประกาศแกล่คนเหลล่านมันี้นถศึงขล่าวดบีแหล่งความรอดโดยทางความเชมนี่อใน
พระเยซถู พระเมสสลิยาหร์ผถูค้นมันี้น พวกเขาไมล่ไดค้ตมันี้งตมัวเปป็นผถูค้รมับใชค้ ไมล่แมค้แตล่เปป็นอาจารยร์-และเราไมล่มบีบมันทศึกใดๆเลยวล่า
พวกเขาไดค้กล่อตมันี้งครลิสตจมักรหลายแหล่ง แตล่พวกเขาประกาศจรลิงๆวล่าพระผถูค้ชล่วยใหค้รอดไดค้เสดกจมาแลค้ว วล่าพระองคร์
ทรงถถูกฆล่าตายโดยมมอคนชมันี่ว แตล่พระเจค้าไดค้ทรงทกาใหค้พระองคร์เปป็นขศึนี้นจากตายแลค้วตามทบีนี่มบีเขบียนไวค้ในพระคมัมภบีรร์
และไดค้ทรงยกชถูพระองคร์ขศึนี้นสถูล่ทบีนี่นมันี่งสถูงทบีนี่สลุดในสวรรคร์ คนเหลล่านมันี้นทบีนี่เชมนี่อและรมับคกาพยานของพวกเขากกรมับการยก
บาปทมันี้งหลายโดยทางความเชมนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า

ผถูค้เชมนี่อยลุคตค้นเหลล่านบีนี้ไดค้กระทกาสลินี่งทบีนี่พวกเขาอดทบีนี่จะกระทกาไมล่ไดค้ “ดด้วยวฆ่าปากยฆ่อมพทูดจากสกิชื่งททชื่เตก็มอยทูฆ่ใน
ใจ” (มธ. 12:34) และผถูค้คนเหลล่านบีนี้แคล่พถูดสลินี่งทบีนี่อยถูล่ในใจของตนออกมาผล่านทางปากของตน โดยเปปิดเผยความจรลิง
อมันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งความรอดแกล่ทลุกคนทบีนี่พวกเขาไดค้ตลิดตล่อสมัมพมันธร์ดค้วย-ตามทค้องถนน ในธรรมศาลาทมันี้งหลาย 
ในบค้านเรมอนตล่างๆ

มมันเหมาะสมอยล่างสมบถูรณร์แบบสกาหรมับผถูค้เชมนี่อทลุกคนทบีนี่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐออกไป คนๆหนศึนี่งไมล่
จกาเปป็นตค้องเปป็นศลิษยาภลิบาลของครลิสตจมักรหนศึนี่งหรมอไปยมังทลุล่งมลิชชมันนารบีสมักแหล่งเพมนี่อทบีนี่จะบอกเลล่าขล่าวดบีแหล่งความ
รอดและชนะดวงวลิญญาณทมันี้งหลาย ในวมันนบีนี้และโมงนบีนี้ ทลุกคนทมันี่วโลกอาศอัยอยทูฆ่ในทลุล่งมลิชชมันนารบี! ประเทศอเมรลิกา
ของเราเองคมอหนศึนี่งในทลุล่งมลิชชมันนารบีทบีนี่ใหญล่โตทบีนี่สลุดและขมัดสนทบีนี่สลุดบนแผล่นดลินโลก เราแคล่ตค้องแหงนตาและมองดถู
ทลุล่งนาเหลล่านมันี้นเพมนี่อทบีนี่จะเหกนวล่าทลุล่งนาเหลล่านมันี้นขาวพรค้อมสกาหรมับการเกกบเกบีนี่ยวแลค้ว-การเกกบเกบีนี่ยวททชื่มากมาย แตล่คน
งานมบีนค้อยเหลมอเกลิน! ขอพระเจค้าทรงโปรดยกโทษเราสกาหรมับความเฉยเมยของเรา! ทบีนี่นบีนี้ในประเทศทบีนี่เรบียกกมันวล่า 
“อเมรลิกาประเทศครลิสเตบียน” ดวงวลิญญาณหลายพมันดวงกกาลมังมลุล่งหนค้าไปสถูล่นรก-และเรากกไมล่ทกาอะไรเลยเพมนี่อทบีนี่จะ
ยมับยมันี้งพวกเขา มมันควรเปป็นความปรารถนาแหล่งหมัวใจและวมัตถลุประสงคร์หลมักของผถูค้เชมนี่อทลุกคนทบีนี่บมังเกลิดใหมล่แลค้วทบีนี่จะ
เปปิดเผยพระเยซถูครลิสตร์เจค้าแกล่คนทมันี้งปวง-โดยชบีวลิตทบีนี่เราดกาเนลิน โดยถค้อยคกาทบีนี่เราพถูด โดยการใหค้พระวจนะของ
พระเจค้าแกล่พวกเขา



มบีการเสนอแนะวล่าคกาทบีนี่แปลเปป็น “ประกาศ” ในขค้อ 4 และคกาทบีนี่แปลเปป็น “ประกาศ” ในขค้อ 5 เปป็นสอง
คกาทบีนี่แตกตล่างกมัน ผถูค้เชมนี่อกลลุล่มแรกเหลล่านบีนี้จะตค้องไมล่ถถูกคลิดวล่าประกาศขล่าวประเสรลิฐในลมักษณะเดบียวกมับทบีนี่ฟฟีลลิปผถูค้ชล่วย
ทบีนี่ไดค้รมับการแตล่งตมันี้งไดค้ประกาศ คกานบีนี้ในขค้อ 4 มบีความหมายวล่าประกาศ (หรมอบอกออกไป) ขล่าวดบีนมันี้นทบีนี่วล่าพระเยซถู
พระเมสสลิยาหร์องคร์นมันี้นไดค้เสดกจมาแลค้ว-และแนล่นอนวล่าผถูค้เชมนี่อคนใดทบีนี่บมังเกลิดใหมล่แลค้วอยล่างแทค้จรลิงควรเปป็นผถูค้
ประกาศขล่าวดบีเชล่นนมันี้น

มบีบทเรบียนหนศึนี่งทบีนี่สกาคมัญมากๆทบีนี่ตค้องถถูกเรบียนรถูค้จากพระคกาสบีนี่ขค้อแรกนบีนี้ของบททบีนี่เราศศึกษากมันอยถูล่: ในความ
พยายามของมมันทบีนี่จะทกาลายครลิสตจมักร ซาตานไดค้นกาการขล่มเหงมาสถูล่ครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นและทกาใหค้พวกเขา
กระจมัดกระจายไปทมันี่ว แตล่พระเจค้าทรงใชค้การขล่มเหงเดบียวกมันนมันี้นเพมนี่อกระจายเมลกดพมันธลุร์แหล่งขล่าวประเสรลิฐไปทมันี่ว
ทลุกหนทลุกแหล่ง การขล่มเหงเปป็นสลินี่งทบีนี่ดบีสกาหรมับครลิสตจมักร “วลิบมัตลิแกล่ผถูค้ทบีนี่เอกเขนกอยถูล่ในศลิโยน” (อาโมส 6:10) เมมนี่อ
ผถูค้คน “เอกเขนกอยถูล่ในศลิโยน” พวกเขากกมบีแนวโนค้มทบีนี่จะเรลินี่มเยกนชา เฉยเมย และไมล่ระวมังตมัวจนถศึงจลุดของการไถล
กลมับ ความชอบธรรมเบล่งบานอยถูล่เสมอภายใตค้การขล่มเหงทบีนี่รลุนแรง ชาวครลิสตร์วมันนบีนี้เอกเขนกอยถูล่ในศลิโยน มบีการขล่ม
เหงครลิสตจมักรเกลิดขศึนี้นนค้อยมาก การขล่มเหงแบบทบีนี่กล่อใหค้เกลิดผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายทบีนี่กระตมอรมอรค้น รค้อนรน และไมล่เกรง
กลมัว แนล่นอนวล่าในยลุคสมมัยนบีนี้แหล่งการละทลินี้งความจรลิง เราสามารถใชค้ชายและหญลิงจกานวนมากทบีนี่เปป็นแบบ
ครลิสเตบียนยลุคตค้นเหลล่านบีนี้!

นอักประกาศขล่าวประเสรกิฐคนแรก
ขค้อ 5: “สฆ่วนฟปลกิปจนงลงไปยอังเมชองสะมาเรทยและประกาศเรชชื่องพระครกิสตย์ใหด้ชาวเมชองนอันั้นฟฟัง”
เราตค้องจกาใหค้ขศึนี้นใจวล่านบีนี่คมอฟฟีลลิปนมักประกาศขล่าวประเสรลิฐผถูค้นมันี้น (กลิจการ 21:8) ฟฟีลลิปคนเดบียวกมับทบีนี่ไดค้ถถูก

เลมอกตมันี้งใหค้เปป็นหนศึนี่งในผถูค้ชล่วยศลิษยาภลิบาลเจกดคนแรกนมันี้น (กลิจการ 6:5) แตล่ไมล่ใชล่คนนมันี้นทบีนี่มบีชมนี่อเดบียวกมันทบีนี่เปป็นหนศึนี่งใน
สลิบสองคนนมันี้น (มธ. 10:3) เราทราบจากกลิจการ 6:3 วล่าฟฟีลลิปเปป็นคน “ทบีนี่มบีชมนี่อเสบียงดบี ประกอบดค้วยพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์และสตลิปปัญญา” นอกเหนมอจากคลุณสมบมัตลิเหลล่านบีนี้ทบีนี่ถถูกระบลุแลค้ว เราทราบจากชบีวลิตและการรมับใชค้ของเขา
วล่าเขาเปป็นคนทบีนี่อลุทลิศตมัวอยล่างเตกมทบีนี่ รมับใชค้เพมนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจค้า เชมนี่อฟปังอยล่างเตกมทบีนี่ตล่อการทรงนกาของพระ
วลิญญาณ และเมมนี่อครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นกระจมัดกระจายไปทมันี่วจากกรลุงเยรถูซาเลกม ฟฟีลลิปกก “ลงไปยอังเมชองสะมาเรทย”

เมมองสะมาเรบียคมอเมมองหลวงของแควด้นสะมาเรบีย นครโบราณนมันี้นถถูกทกาลายไปแลค้วโดยฮลิรคานมัส แตล่เฮโร
ดมหาราชไดค้สรค้างนครหนศึนี่งในเวลาตล่อมาบนทบีนี่ตมันี้งเดลิมนมันี้นและเรบียกมมันวล่า “สะบาสเต” (ซศึนี่งมบีความหมายวล่า “ออกลุ
สตา”) เพมนี่อเปป็นเกบียรตลิแกล่จมักรพรรดลิออกมัสตมัส ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าฟฟีลลิปไดค้ประกาศในนครนบีนี้ และอาจในเมมองสลิ
คารร์ทบีนี่พระเยซถูประทานขล่าวประเสรลิฐแกล่หญลิงผถูค้นมันี้นทบีนี่บล่อนนี้กาของยาโคบ (ยอหร์น 4:5-39) 

ใน 1 โครลินธร์ 3:6 เปาโลกลล่าววล่า “ขค้าพเจค้าไดค้ปลถูก อปอลโลไดค้รดนนี้กา แตล่พระเจค้าทรงทกาใหค้เตลิบโต” ใน
เมมองสะมาเรบียพระเยซถูไดค้ทรงหวล่านเมลกดพมชนมันี้นเมมนี่อพระองคร์ตรมัสกมับหญลิงผถูค้นมันี้นทบีนี่บล่อนนี้กานมันี้น ฟฟีลลิปรดนนี้กาเมลกดพมช
นมันี้น และพระเจค้าทรงโปรดใหค้เตลิบโตมากมาย พระเยซถูไดค้ตรมัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “เงยหนค้าขศึนี้นดถูนาเถลิด
วล่าทลุล่งนากกขาว ถศึงเวลาเกบีนี่ยวแลค้ว” (ยอหร์น 4:35)  ฟฟีลลิปไดค้เขค้าสถูล่ทลุล่งนาเกกบเกบีนี่ยวนบีนี้ และพระเจค้าทรงอวยพรขล่าวสาร
ของเขาในแบบทบีนี่ไมล่ธรรมดา-แตล่จงสมังเกตวล่า: เขา “ประกาศพระครริสตตแกฆ่คนเหลฆ่านอันั้น”



“ในผถูค้อมนี่นความรอดไมล่มบีเลย ดค้วยวล่านามอชชื่นซศึนี่งใหค้เราทมันี้งหลายรอดไดค้ ไมฆ่ทรงโปรดใหด้มทในทล่ามกลาง
มนลุษยร์ทมันี่วใตค้ฟป้า” (กลิจการ 4:12) อมัครทถูตเปาโลประกาศวล่า “คนทมันี้งหลายททชื่กทาลอังจะพกินาศกกเหกนวล่าการประกาศ
เรมนี่องกางเขนเปป็นเรมนี่องโงล่ แตล่พวกเราทบีนี่รอดเหกนวล่าเปป็นฤทธานรุภาพของพระเจด้า” (1 คร. 1:18)

ฟฟีลลิปประกาศพระครกิสตย์-ซศึนี่งหมายความวล่าเขาประกาศการสลินี้นพระชนมร์ การถถูกฝปัง และการฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์ของพระเยซถู “ตามทบีนี่มบีเขบียนไวค้ในพระคมัมภบีรร์” (1 คร. 15:1-4)

ขค้อ 6 และ 7: “ประชาชนกก็พรด้อมใจกอันฟฟังถด้อยคทาททชื่ฟปลกิปไดด้ประกาศ เพราะเขาไดด้ยกินทฆ่านพทูด และไดด้
เหก็นการออัศจรรยย์ซนชื่งทฆ่านไดด้กระททานอันั้น ดด้วยวฆ่าผทโสโครกททชื่สกิงอยทูฆ่ในคนหลายคนไดด้พากอันรด้องดด้วยเสทยงดอัง แลด้วออก
มาจากคนเหลฆ่านอันั้น และคนททชื่เปป็นโรคออัมพาตกอับคนงฆ่อยกก็หายเปป็นปกตกิ”

จงสมังเกตวล่าชาวสะมาเรบียเหลล่านมันี้น “พรด้อมใจกอันฟปัง” คกาเทศนาของฟฟีลลิป ในกลิจการ 2:1 ผถูค้เชมนี่อหนศึนี่งรค้อย
ยบีนี่สลิบคนนมันี้น “พรค้อมใจกมัน” อยถูล่ในสถานทบีนี่แหล่งเดบียวเมมนี่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงถถูกเทออกลงบนพวกเขา บมัดนบีนี้ 
ชาวเมมองสะมาเรบียเหลล่านบีนี้ “พรค้อมใจกมัน” ไดค้ยลินขล่าวสารแหล่งความรอด และเมมนี่อมบีใจและความคลิดอยล่างเดบียวกมัน
แลค้วพวกเขากก “ตอันั้งใจฟฟัง”-พวกเขาเชชชื่อขล่าวสารของเขา (ซศึนี่งหมายความวล่าพวกเขาเชมนี่อในพระเยซถูครลิสตร์เจค้า พระ
โลหลิตทบีนี่ไหลออกและพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระองคร์ ดค้วยวล่าฟฟีลลิป “ประกาศพระครริสตตแกฆ่พวกเขา”)

ขค้อ 7 เลล่ายค้อนถศึงการรมักษาใหค้หายอมันนล่าอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นซศึนี่งพระเจค้าทรงโปรดใหค้กระทกาใตค้มมอทบีนี่ปรนนลิ
บมัตลิของฟฟีลลิป และเราสมังเกตเหกนวล่าการอมัศจรรยร์เหลล่านบีนี้คล่อนขค้างแตกตล่างจากการอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นทบีนี่เราไดค้ยลินวมัน
นบีนี้ เปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าผถูค้รมับใชค้บางคนวมันนบีนี้อค้างวล่ามบีฤทธลิธิ์เดชทบีนี่จะขมับ “เหลล่าผบีโสโครก” ออกและผมเคยเขค้ารล่วมการ
ประชลุมตล่างๆทบีนี่การอมัศจรรยร์นบีนี้ถถูกกลล่าววล่าถถูกกระทกาสกาเรกจแลค้ว-แตล่ผมไมฆ่ไดด้ยกินเสทยงรด้องของพวกผบีโสโครกเหลล่า
นมันี้นเลยซศึนี่งมบีการอค้างวล่าถถูกขมับออกแลค้ว! มบีการกลล่าวถศึงการรมับใชค้ของฟฟีลลิปวล่า “ผทโสโครกททชื่สกิงอยทูฆ่ในคนหลายคนไดด้
พากอันรร้องดร้วยเสสียงดดัง แลด้วออกมาจากคนเหลฆ่านอันั้น” เพราะไมล่อยากออกจากพลมับพลาเนมนี้อหนมังของพวกมมัน 
พวกมมันจศึงรค้องในการคมัดคค้านเมมนี่อฟฟีลลิปสมันี่งพวกมมันใหค้ออกมาจากเหยมนี่อทมันี้งหลายของพวกมมัน

นบีนี่ไมล่ใชล่กรณบีแยกเดบีนี่ยว ขค้อพระคกาของเราบอกเราวล่าคนเหลล่านมันี้นมบี “หลายคน” ทบีนี่ฟฟีลลิปขมับผบีโสโครกเหลล่า
นมันี้นออกมาจากพวกเขา ยลินี่งกวล่านมันี้น พวกผบีโสโครกกกรถูค้จมักพระเยซทูและรค้องออกมาเมมนี่อพระองคร์เสดกจมาใกลค้พวกมมัน
(มาระโก 5:1-13)

“คนททชื่เปป็นโรคออัมพาตกอับคนงฆ่อยกก็หายเปป็นปกตกิ” ผมเชมนี่อในการรมักษาโรคของพระเจค้าตามสถูตรของพระ
คมัมภบีรร์ แตล่ผมไมฆ่เชชชื่อในการรมักษาโรคตามสถูตรของพวกนมักรมักษาโรคทบีนี่อค้างตมัวบางคนวมันนบีนี้! ในชล่วงแรกๆของการรมับ
ใชค้ของผมผมไดค้เขค้ารล่วมการประชลุมแบบนมันี้น-และผมไมล่ไดค้เขค้ารล่วมโดยมบีทมัศนะทบีนี่จะวลิจารณร์ ผมไปพรค้อมกมับหมัวใจทบีนี่
เปปิดรมับและความคลิดทบีนี่เปปิดรมับ โดยแสวงหาอยล่างรค้อนรนทบีนี่จะรถูค้จมักความจรลิง ผมไดค้นมันี่งใกลค้กมับนมักรมักษาโรคคนนมันี้น 
แตล่ผมไมล่เหกนหลมักฐานใดๆทบีนี่ปรากฏแกล่ตาเลยของการรมักษาโรคถศึงแมค้มบีการปฝ่าวประกาศอยล่างยาวนานและเสบียง
ดมังวล่าการอมัศจรรยร์ยลินี่งใหญล่ไดค้ถถูกกระทกาแลค้ว คนบางคนทบีนี่ดถูเหมมอนขาเขยกเพทยงเลก็กนด้อยกกถอดเฝฟอกของตนและ
เอาไมค้คนี้กาของตนออกไป แตล่คนทบีนี่เปป็นอมัมพาตและคนทบีนี่แขนขาลบีบกกไมฆ่ไดด้รอับการรอักษาใหด้หาย นอกจากนบีนี้ในเวลา
เชล่นนมันี้นฝถูงชนหมถูล่ใหญล่นมันี้นกกถถูกเตมอนอยล่างเขค้มงวดใหค้วางมมอของตนไวค้ทบีนี่พนมักพลิงของเกค้าอบีนี้ทบีนี่อยถูล่ดค้านหนค้าพวกเขา 



เกรงวล่าพวกผบีทบีนี่ถถูกขมับออกแลค้วจะมาเขค้าสลิงพวกเขา! พนมักพลิงของเกค้าอบีนี้มบีฤทธลิธิ์เดชใดทบีนี่จะปปัดเปฝ่าพวกผบีไปใหค้พค้นไดค้
นมันี้น ผถูค้พยากรณร์คนนมันี้นกกไมล่ไดค้กลล่าวชมัดเจน

ใชล่แลค้วครมับ ผมเชมนี่อในการรอักษาโรคทสีที่เปป็นมาจากพระเจร้า ผมมบีชบีวลิตอยถูล่วมันนบีนี้เพราะวล่าพระเจค้าไดค้ทรง
กระทกาการอมัศจรรยร์ทบีนี่เปป็นการรมักษาโรคในรล่างกายของผมมากกวล่าหนศึนี่งหน ผมมบีลถูกชายคนหนศึนี่งทบีนี่พวกหมอกลล่าว
วล่าไมล่นล่าจะมบีชบีวลิตอยถูล่ไดค้ แตล่พระเจค้ากกทรงรมักษาเขาใหค้หายอยล่างนล่าอมัศจรรยร์เมมนี่อเขามบีอายลุเพบียงสามเดมอนเทล่านมันี้น 
และวมันนบีนี้เมมนี่อโตเปป็นหนลุล่มแลค้ว เขากกยมังแขกงแรง สลุขภาพดบี และกระฉมับกระเฉงอยถูล่เหมมอนเดลิม แตล่ผถูค้คนอยล่างฟฟีลลิป 
เปโตร และอมัครทถูตคนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอไมล่ไดค้อยถูล่กมับเราแลค้ววมันนบีนี้ พวกเขาเปป็นผถูค้ทบีนี่ไดค้รมับการเจลิมตมันี้งแบบพลิเศษสกาหรมับ
ชล่วงเวลาหนศึนี่งทบีนี่พลิเศษ-ชล่วงเปลบีนี่ยนผล่านนมันี้นเมมนี่อภาคพมันธสมัญญาใหมล่ยมังไมล่ไดค้ถถูกบมันทศึก วมันนบีนี้เรามบีพระวจนะของ
พระเจค้าทบีนี่ครบสมบถูรณร์แลค้ว สลินี่งซศึนี่งสมบถูรณร์แบบนมันี้นไดค้มาแลค้ว และเราไมล่ตค้องการหมายสกาคมัญและการมหมัศจรรยร์
ตล่างๆเพมนี่อพลิสถูจนร์ฤทธลิธิ์เดชและความจรลิงของมมัน “เพราะเราดทาเนกินโดยความเชชที่อ มกิใชฆ่ตามททชื่ตามองเหก็น” (2 คร. 
5:7) และ “คนชอบธรรมจะมบีชทวกิตดทารงอยทูฆ่โดยความเชมนี่อ” (รม. 1:17)

ขค้อ 8: “จนงเกกิดความปลชนั้มปปตกิอยฆ่างยกิชื่งในเมชองนอันั้น”
มบีความปลมนี้มปฟีตลิเสมอเมมนี่อมบีการฟฟฟื้นฟถู ในเมมองสะมาเรบียคนมากมายไดค้ยลินขล่าวประเสรลิฐนมันี้น หลายคนเชชชื่อ 

นกาคนรมักและมลิตรสหายทบีนี่เจกบปฝ่วยของพวกเขามารมับการรมักษาใหค้หาย พวกผบีถถูกขมับออก และ “ความปลชนั้มปปตกิ
อยฆ่างยกิชื่ง” กกเกลิดขศึนี้นในเมมองนมันี้น ความรอดนกา “ความปฟีตลิยลินดบีเปป็นลค้นพค้นเหลมอทบีนี่จะกลล่าวไดค้ และเตกมเปฟีปี่ยมดค้วย
สงล่าราศบี” มาใหค้เสมอ (1 ปต. 1:8)

ซทโมนผทูผู้ใชผู้เวทมนตรร
ขค้อ 9 และ 10: “ยอังมทชายคนหนนชื่งชชชื่อซทโมนเคยททาเวทมนตรย์ในเมชองนอันั้นมากฆ่อน และไดด้ททาใหด้ชาวสะมา

เรทยพกิศวงหลงใหล เขายกตอัววฆ่าเปป็นผทูด้วกิเศษ ฝป่ายคนทอันั้งปวงทอันั้งผทูด้ใหญฆ่ผทูด้นด้อยกก็สนใจฟฟังคนนอันั้น แลด้ววฆ่า “ชายคนนทนั้
เปป็นมหกิทธกิฤทธกิธิ์ของพระเจด้า”

เหลล่านมักประวมัตลิศาสตรร์ไดค้เขบียนเยอะแยะเกบีนี่ยวกมับซบีโมนชายผถูค้นบีนี้ แตล่ทมันี้งหมดทบีนี่เราทราบเกบีนี่ยวกมับเขาอยล่าง
แนล่นอนกกคมอบมันทศึกเรมนี่องราวทบีนี่เราพบในทบีนี่นบีนี้ในบททบีนี่แปดของหนมังสมอกลิจการ การใชค้เวทมนตรร์ (คาถาอาคม หรมอ
เวทมนตรร์ทบีนี่ชมันี่วรค้าย) เปป็นเรมนี่องปกตลิในสมมัยของครลิสตจมักรทบีนี่เปป็นทารก พวกโหราจารยร์ (Magi) ซศึนี่งมบีตค้นกกาเนลิดใน
เปอรร์เซบีย ตอนแรกทลุล่มเทตมัวเองใหค้แกล่การศศึกษาคค้นควค้าเกบีนี่ยวกมับดาราศาสตรร์ ยา ปรมัชญา และในปฟีหลมังๆชมนี่อ 
Magi กกบอกเปป็นนมัยถศึงคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ใชค้ประโยชนร์จากความรถูค้ของตนเกบีนี่ยวกมับศลิลปะเหลล่านบีนี้โดยมบีจลุดประสงคร์เพมนี่อ
หลอกลวง (หรมอใชค้อกานาจเหนมอ) มนลุษยชาตลิ บลุคคลเชล่นนมันี้นอค้างวล่ามบีความสามารถทบีนี่จะทกานายอนาคตโดย
ตกาแหนล่งของดวงดาวตล่างๆ พวกเขาอค้างเชล่นกมันวล่ามบีความสามารถทบีนี่จะรมักษาโรคตล่างๆใหค้หายไดค้

บลุคคลเชล่นนมันี้นเคยมบีอยถูล่ในสมมัยของอลิสยาหร์ (อสย. 2:6) และพวกนมักมายากลและพวกนมักโหราศาสตรร์กกมบี
สล่วนทบีนี่โดดเดล่นในราชสกานมักของเนบถูคมัดเนสซารร์ (ดนล. 1:20; 2:2) พระราชบมัญญมัตลิของโมเสสประกาศอยล่างชมัด
แจค้งวล่าพวกยลิวเหลล่านมันี้นจะตค้องไมล่ปรศึกษากมับบลุคคลเชล่นนมันี้น และถค้ายลิวคนใดถถูกพบวล่ามบีความผลิดในการปรศึกษาเชล่น
นมันี้นเขากกตค้องถถูกประหารชบีวลิต ในเลวบีนลิตลิ 19:31 พระเจค้าทรงบมัญชาวล่า “อยล่าไปหาคนทรงหรมอพล่อมดแมล่มด อยล่า
เทบีนี่ยวคค้นหา ใหค้ตนมลทลินไปเพราะเขาเลย เราคมอพระเยโฮวาหร์พระเจค้าของเจค้า” และในเลวบีนลิตลิ 20:6 พระองคร์



ตรมัสวล่า “ผถูค้ทบีนี่หมันไปหาคนทรงเจค้าเขค้าผบีหรมอพวกพล่อมดหมอผบี เลล่นชถูค้กมับเขา เราจะตมันี้งหนค้าของเราตล่อสถูค้ผถูค้นมันี้นและจะ
ตมัดเขาออกเสบียจากชนชาตลิของตน” พระราชบมัญญมัตลิ 18:9-12 ประกาศวล่าคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ใชค้เวทมนตรร์และ
ไสยศาสตรร์ถมอวล่าเปป็นสลินี่งนล่าสะอลิดสะเอบียนตล่อพระเยโฮวาหร์

ในการใชค้ศลิลปะตค้องหค้ามเหลล่านบีนี้นบีนี่เองทบีนี่ซบีโมนผถูค้ใชค้เวทมนตรร์มบีความเชบีนี่ยวชาญและเหกนไดค้ชมัดวล่าประสบ
ความสกาเรกจพอสมควร จนถศึงขนาดทบีนี่เขา “ไดด้ททาใหด้ชาวสะมาเรทยพกิศวงหลงใหล” คกาตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “ททาใหด้
พกิศวงหลงใหล” มบีความหมายวล่า “ทกาใหค้ตกตะลศึงหรมอทกาใหค้อศึนี้ง” ผมขอบคลุณพระเจค้าจรลิงๆทบีนี่ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายวมันนบีนี้มบี
ถค้อยคกาทบีนี่ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจค้าซศึนี่งถถูกบมันทศึกไวค้โดยเปโตร ซศึนี่งใหค้ความมมันี่นใจเราวล่าเราไมล่จกาเปป็นตค้องถถูก
ทกาใหค้อมับอายหรมอถถูกทกาใหค้สมับสนโดยพวกหมอดถูและพวกนมักมายากลทบีนี่มบีผบีสลิงซศึนี่งมบีเลล่หร์เหลบีนี่ยมมากทบีนี่สลุดเลย: 
“เพราะมบีคกาเขบียนไวค้ในพระคมัมภบีรร์ดค้วยวล่า ‘ดทูเถกิด เราวางศกิลากด้อนหนนชื่งลงในศกิโยน เปป็นศกิลามรุมเอกททชื่ทรงเลชอก
แลด้ว และเปป็นศกิลาททชื่มทคฆ่าออันประเสรกิฐ และผทูด้ใดททชื่เชชชื่อในพระองคย์นอันั้นกก็จะไมม่ไดร้รดับความอดับอาย’” (1 ปต. 2:6)

ซบีโมนเปป็นคนชอบโอค้อวด เปป็นคนขบีนี้โมค้ ลลุล่มหลงกมับเรมนี่องฤทธลิธิ์เดช “เขายกตอัววฆ่าเปป็นผทูด้วกิเศษ” อยล่างไร
กกตาม เขากกกระทกาการอมัศจรรยร์ตล่างๆจรกิงๆ และนล่าจะมบีความจรลิงอยถูล่มากพอในคกากลล่าวอค้างของเขาทบีนี่จะทกาใหค้
ผถูค้คนเชมนี่อวล่าเขาไดค้รมับฤทธลิธิ์เดชจากพระเจค้า เรมนี่องราวเกล่าแกล่สมมัยพระคมัมภบีรร์บอกเราวล่าซบีโมนผถูค้นบีนี้ถถูกวล่าจค้างโดยเฟลลิ
กสร์เพมนี่อโนค้มนค้าวดรถูสลิลลาใหค้ทลินี้งสามบีของนางและกลายเปป็นภรรยาของเฟลลิกสร์ นบีนี่เปป็นเรมนี่องของประวมัตลิศาสตรร์ มมัน
ไมล่ใชล่ความจรลิงทบีนี่ไดค้รมับการดลใจ แตล่ในกลิจการ 24:24 เราหมายเหตลุวล่าภรรยาของเฟลลิกสร์มบีชมนี่อวล่าดรทูสกิลลา

ชาวเมมองสะมาเรบียตมันี้งใจฟปังซบีโมน “ทอันั้งผทูด้ใหญฆ่ผทูด้นด้อย” เขาไดค้รมับการเหกนชอบเกมอบเปป็นเอกฉมันทร์ในชลุมชน
นมันี้น เวทมนตรร์ตล่างๆของเขาทกาใหค้ผถูค้คนอมัศจรรยร์ใจและตกตะลศึงมากเสบียจนพวกเขาพถูดถศึงเขาวล่า “ชายคนนทนั้เปป็น
มหกิทธกิฤทธกิธิ์ของพระเจด้า!” นบีนี่บอกเปป็นนมัยวล่าเทล่าทบีนี่เปป็นไปไดค้ซบีโมนไดค้ประกาศแกล่ผถูค้คนวล่าเขามาจากพระเจค้า 
แนล่นอนวล่าพญามารสามารถทกาใหค้เขาทกาแบบนบีนี้ไดค้ เพราะวล่ามมันเปป็นอลุบายนลิรมันดรร์ของซาตานอยถูล่แลค้วทบีนี่จะทกาลาย
แผนการและแผนงานของพระเจค้า ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าซบีโมนคนใชค้เวทมนตรร์เปป็นภาพเลกงหรมอผถูค้เบลิกทางคนหนศึนี่ง
ของปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์ คนแหล่งการบาปนมันี้น ผถูค้ซศึนี่งจะเปป็นผถูค้กระทกาการอมัศจรรยร์ใหญล่โตทบีนี่สลุดนมับตมันี้งแตล่พระเยซถู
ครลิสตร์เจค้าไดค้ทรงกระทกาการอมัศจรรยร์ตล่างๆบนแผล่นดลินโลก เขาจะยมนอยถูล่ในสถานบรลิสลุทธลิธิ์นมันี้นและประกาศแกล่ชาว
โลกวล่าเขาคมอพระเจค้า และโดยเสบียงคนสล่วนใหญล่เขาจะไดค้รมับการยอมรมับเชล่นนมันี้น

จากภาษาของภาคพมันธสมัญญาใหมล่เราเหกนไดค้วล่าคกาวล่า “มหกิทธกิฤทธกิธิ์” ถถูกใชค้เพมนี่อแสดงออกถศึงอลิทธลิพล
ตล่างๆของทถูตสวรรคร์ เปาโลใชค้คกานบีนี้ในโรม 8:38 ในการพถูดถศึง “ความตาย ...ชบีวลิต ...บรรดาทถูตสวรรคร์ ...เจค้าผถูค้
ครอบครองอาณาจมักร ...เจร้าผผร้มสีออานาจ ...สลินี่งซศึนี่งอยถูล่ในปปัจจลุบมันนบีนี้ ...สลินี่งซศึนี่งจะมาในภายหนค้า” เปโตรใชค้คกาเดบียวกมัน
นบีนี้ใน 1 เปโตร 3:22 โดยพถูดถศึงองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทบีนี่ทรงเปป็นขศึนี้นแลค้ววล่า “พระองคร์ไดค้เสดกจเขค้าในสวรรคร์แลค้ว และ
สถลิตอยถูล่เบมนี้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจค้า พวกททูตสวรรคย์และผทูด้มทอทานาจและผผร้มสีฤทธริธิ์เดชทดัทั้งหลาย ทรงมอบไวด้ใหด้
อยทูฆ่ใตด้อทานาจของพระองคย์แลด้ว”

ขค้อ 11: “คนทอันั้งหลายนอับถชอเขา เพราะเขาไดด้ททาเวทมนตรย์ใหด้คนทอันั้งหลายพกิศวงหลงใหลมานานแลด้ว”
จากพระคกาขค้อนบีนี้เราทราบวล่าซบีโมนไดค้มบีตกาแหนล่งอมันโดดเดล่นมาสมักเวลาหนศึนี่งแลค้ว เขารถูค้จมักผถูค้คนเหลล่านมันี้นดบี 

ตามทบีนี่ประวมัตลิศาสตรร์วล่าไวค้-ซศึนี่งบอกเราวล่าเขาเกลิดทบีนี่นมันี่น (ยลิวทบีนี่เปป็นชาวเมมองสะมาเรบีย); วล่าเขาไดค้รมับการศศึกษาในอ



เลกกซานเดรบีย โดยเปป็นลถูกศลิษยร์คนหนศึนี่งของโดสลิทลิอลุส อาจารยร์ผถูค้สอนแนวคลิดนอสตลิก เขากลมับมายมังเมมองสะมาเรบีย
และประกอบอาชบีพทบีนี่ใชค้เวทมนตรร์จนไดค้เงลินทองมากมาย

ขค้อ 12: “แตฆ่เมชชื่อฟปลกิปไดด้ประกาศเรชชื่องอาณาจอักรของพระเจด้า และพระนามแหฆ่งพระเยซทูครกิสตย์แลด้ว คน
ทอันั้งหลายกก็เชชชื่อ และรอับบอัพตกิศมาทอันั้งชายและหญกิง”

ฟฟีลลิปประกาศ “เรชชื่องอาณาจอักรของพระเจด้า” ในกลิจการ 1:3 เราถถูกบอกวล่าในระหวล่างสบีนี่สลิบวมันระหวล่าง
การฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซถูและการเสดกจขศึนี้นไปของพระองคร์ พระองคร์ทรงสมันี่งสอนเหลล่าสาวกของพระองคร์
 “เรมนี่องอาณาจมักรของพระเจค้า” “อาณาจมักรแหล่งสวรรคย์” จะมาอยถูล่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้เมมนี่อพระเยซถูจอมกษมัตรลิยร์
ประทมับบนพระทบีนี่นมันี่งของดาวลิดและปกครองจากกรลุงเยรถูซาเลกม แตล่ “อาณาจอักรของพระเจร้า” อยถูล่ภายในใจ นบีนี่
ขยายความนลิยามของขล่าวสารนมันี้นซศึนี่งถถูกนกาไปประกาศทลุกหนทลุกแหล่งโดยผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นทบีนี่ถถูกกระจมัดกระจายไปทมันี่ว

“คนทมันี้งหลายกกเชมนี่อ และรอับบอัพตกิศมาทอันั้งชายและหญกิง” ผมขอกลล่าวซนี้กาสลินี่งทบีนี่ผมไดค้กลล่าวไปแลค้วกล่อนหนค้า
นบีนี้ในการศศึกษาคค้นควค้านบีนี้: ความเชมนี่อทบีนี่แทค้จรลิง (ความเชมนี่อดค้วยหมัวใจ) คมอรากฐานหนศึนี่งเดบียวสกาหรมับการรมับบมัพตลิศมา
ของครลิสเตบียน

ขค้อ 13: “ฝป่ายซทโมนเองจนงเชชชื่อดด้วย เมชชื่อรอับบอัพตกิศมาแลด้วกก็อยทูฆ่กอับฟปลกิปตฆ่อไป และประหลาดใจททชื่เหก็นการ
ออัศจรรยย์กอับหมายสทาคอัญตฆ่างๆซนชื่งฟปลกิปไดด้กระททา”

“ฝป่ายซทโมนเองจนงเชชชื่อดด้วย”-แตล่เขาเชมนี่ออะไร? เขาเชมนี่อวล่าฟฟีลลิปไดค้กระทกาการอมัศจรรยร์ตล่างๆ เขาเชมนี่อวล่า
พระเยซถูทรงเปป็นขศึนี้นจากตายแลค้วตามทบีนี่ฟฟีลลิปไดค้ประกาศ สลินี่งเหลล่านบีนี้สอดคลค้องและเขค้ากมันกมับคกากลล่าวอค้างของเขา
เองเรมนี่องฤทธลิธิ์เดช เพราะวล่าเขากกอค้างวล่ากระทกาการอมัศจรรยร์ตล่างๆเชล่นกมัน เขากกอค้างวล่ามาจากพระเจค้าเชล่นกมัน มมัน
ไมล่ใชล่เรมนี่องทบีนี่เปป็นไปไมล่ไดค้ทบีนี่เขาจะเชมนี่อคกาเทศนาของฟฟีลลิปและยอมรมับการอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นทบีนี่เขาเหกนวล่าถถูกกระทกา-
แตล่เขาไมล่ไดค้สนใจเกบีนี่ยวกมับการไถฆ่จกิตวกิญญาณของเขา เขาสนใจเกบีนี่ยวกมับฤทธลิธิ์เดชทบีนี่จะกระทกาการอมัศจรรยร์ทบีนี่ยลินี่ง
ใหญล่มากกวล่าทบีนี่เขาไดค้กลล่าวอค้างแลค้ว เขาสนใจเกบีนี่ยวกมับการหาผลกกาไรเขค้าหาตมัวมากยลินี่งขศึนี้น ถค้าเขาสามารถไดค้ฤทธลิธิ์
เดชมากกวล่าเดลิม (ไมล่วล่าจะมาจากแหลล่งใดกกตาม) เขากกเตกมใจทบีนี่จะอค้างตมัววล่าเปป็นผถูค้ตลิดตามคนหนศึนี่งของพระครลิสตร์
องคร์นมันี้น

เราควรหมายเหตลุเชล่นกมันวล่าฟฟีลลิปไดค้รมับการตค้อนรมับอยล่างดบีและการรมับใชค้ของเขาประสบความสกาเรกจ
มากมาย เทฆ่าททชื่เหก็นเขากกาลมังไดค้รมับความนลิยมชมชอบและมบีคนเยอะแยะในชลุมชนนมันี้นมาตลิดตามเขา ซบีโมนอา
จกลมัววล่าคนอมนี่นจะคลิดอะไร เขาอาจกลมัววล่าธลุรกลิจของเขาอาจไดค้รมับความเสบียหาย หากเขาไมล่คลค้อยตามฟฟีลลิปและ
ขล่าวสารทบีนี่เขากกาลมังประกาศ

ซบีโมนคนใชค้เวทมนตรร์นมันี้นไมล่ใชล่คนสลุดทค้ายทบีนี่อค้างตมัววล่าเปป็นผถูค้ตลิดตามคนหนศึนี่งของพระเยซถูครลิสตร์เจค้าเพราะ
วล่าเขาคลิดวล่าการอค้างตมัวเชล่นนมันี้นจะเปป็นประโยชนร์แกล่ตมัวเขาเอง นมักธลุรกลิจมากมายวมันนบีนี้เขค้ารล่วมกมับครลิสตจมักรใหญล่ๆ
ทบีนี่มบีชมนี่อเสบียงและรล่วมปะปนกมับผถูค้คนทบีนี่มบีชมนี่อเสบียงในครลิสตจมักร-ไมล่ใชล่เพราะวล่าพวกเขารมักพระเยซถูหรมอรถูค้จมักฤทธลิธิ์เดชทบีนี่
ชล่วยใหค้รอดของพระองคร์ แตล่ดค้วยเหตลุผลตล่างๆทางสมังคมและธลุรกลิจ ศลิษยาภลิบาลทบีนี่แทค้จรลิงคนใดยล่อมทราบวล่านบีนี่เปป็น
ความจรลิง ในขณะนมันี้นผถูค้รมับใชค้คนนมันี้นไมล่สามารถทราบไดค้วล่าคนๆหนศึนี่งไดค้รมับความรอดแลค้วหรมอไมล่เมมนี่อคนๆนมันี้นออก
มาขค้างหนค้าเพมนี่อขอเปป็นสมาชลิกครลิสตจมักรและรมับบมัพตลิศมา ตล่อมาผลทบีนี่ถถูกผลลิตในชบีวลิตของคนๆนมันี้นจะแสดงใหค้เหกน



วล่าเขา (หรมอเธอ) บมังเกลิดใหมล่แลค้วอยล่างแทค้จรลิงจากพระเจค้าหรมอไมล่ คนทบีนี่ชอบธรรมยล่อมกระทกาการงานตฆ่างๆทบีนี่
ชอบธรรม และคนทบีนี่ไมฆ่ชอบธรรมกกไมล่สามารถเสแสรด้งไดค้เสมอไป เพราะวล่ามมันเปป็นไปไมล่ไดค้ทบีนี่ใจอธรรมจะกล่อใหค้
เกลิดการงานตล่างๆแบบพระเจค้าและการดกาเนลินชบีวลิตอมันชอบธรรมอยล่างแทค้จรลิง

“เมชชื่อรอับบอัพตกิศมาแลด้ว...” แนล่นอนวล่าฟฟีลลิปไมล่ไดค้แสรค้งทกาเปป็นรถูค้จมักใจของซบีโมน เขาอค้างวล่ามบีความเชมนี่อใน
พระเยซถู ดมังนมันี้นเขาจศึงถถูกรมับใหค้เขค้าพลิธบีบมัพตลิศมาพรค้อมกมับผถูค้เชมนี่อแทค้เหลล่านมันี้น การกลล่าวอค้างวล่ามบีความเชมนี่อของเขาคมอ
หลมักฐานทมันี้งหมดทบีนี่ฟฟีลลิปมบี-และนมันี่นคมอทมันี้งหมดทบีนี่เรามบีวมันนบีนี้เมมนี่อผถูค้คนอค้างวล่าไดค้รมับความรอดแลค้ว พระเจด้าเพบียงผถูค้เดบียว
สามารถทอดพระเนตรดถูทบีนี่ใจไดค้

“กก็อยทูฆ่กอับฟปลกิปตฆ่อไป” มมันเปป็นธรรมเนบียมปกตลิในสมมัยนมันี้นทบีนี่สาวกคนหนศึนี่งจะอยถูล่กมับอาจารยร์ของตนตล่อไป 
ดมังนมันี้นซบีโมนจศึงอยถูล่กมับฟฟีลลิปตล่อไป “และประหลาดใจททชื่เหก็นการออัศจรรยย์กอับหมายสทาคอัญตฆ่างๆซนชื่งฟปลกิปไดด้กระททา” 
คกากรบีกตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “ประหลาดใจ” คมอคกาเดบียวกมับทบีนี่แปลเปป็น “พลิศวง” ในขค้อ 9 และ 11 ซบีโมนอมัศจรรยร์ใจ
อยล่างยลินี่งกมับการอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นทบีนี่ถถูกกระทกาโดยฟฟีลลิป เขากกอค้างวล่ามบีฤทธลิธิ์เดชทบีนี่จะกระทกาการอมัศจรรยร์ตล่างๆเชล่น
กมัน แตล่เขารถูค้วล่าการอมัศจรรยร์ตล่างๆของเขาไมล่ใชล่ของแทค้ และมมันปรากฏชมัดแจค้งแลค้ววล่าการอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นของฟฟีลลิ
ปมบีความยลินี่งใหญล่กวล่าสลินี่งใดๆทบีนี่ซบีโมนเคยกลล่าวอค้างเพมนี่อตมัวเอง ผมไมล่สงสมัยเลยวล่าเขาอยถูล่ใกลค้ชลิดกมับฟฟีลลิปมากๆ โดย
หวมังวล่าจะเรบียนรถูค้ “เวทมนตรร์” แบบทบีนี่ผถูค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐทล่านนบีนี้รถูค้จมักมมัน แตล่กมับฟฟีลลิปแลค้วมมันไมล่ใชล่เวทมนตรร์ 
มมันคมอฤทธกิธิ์เดชของพระเจด้า 

เปโตรและยอหรนถทูกสล่งไปยอังเมมืองสะมาเรทย
ขค้อ 14: “เมชชื่อพวกออัครททูตซนชื่งอยทูฆ่ในกรรุงเยรทูซาเลก็มไดด้ยกินวฆ่า ชาวสะมาเรทยไดด้รอับพระวจนะของพระเจด้า

แลด้ว จนงใหด้เปโตรกอับยอหย์นไปหาเขา”
เมมนี่อพลิจารณาความเปป็นศมัตรถูอมันยาวนานระหวล่างพวกยลิวกมับชาวสะมาเรบีย ผมกกนศึกภาพออกเลยถศึงความ

ตมนี่นเตค้นในทล่ามกลางสลิบสองคนนมันี้นเมมนี่อขล่าวเรมนี่องการฟฟฟื้นฟถูในเมมองสะมาเรบียไปถศึงพวกเขา! พวกเขาแตล่งตมันี้งสอง
คนในหมถูล่พวกเขาทมันทบีเพมนี่อลงไปและชล่วยเหลมอฟฟีลลิป ครลิสตจมักรหนศึนี่งตค้องถถูกกล่อตมันี้งในสะมาเรบียและมมันเปป็นสลินี่ง
สกาคมัญทบีนี่คนทบีนี่มบีประสบการณร์และมบีสตลิปปัญญาแบบผถูค้ใหญล่ตค้องอยถูล่ทบีนี่นมันี่นดค้วยเมมนี่อครลิสตจมักรนมันี้นถถูกกล่อตมันี้ง

ชายเหลล่านบีนี้ไดค้อยถูล่กมับพระเยซถูในเมมองสะมาเรบียเมมนี่อพระองคร์ตรมัสถศึงการเกกบเกบีนี่ยวครมันี้งใหญล่ทบีนี่นมันี่น อมันทบีนี่จรลิง 
พระองคร์ทรงสนพระทอัยในการเกก็บเกทชื่ยวนอันั้นมากเสทยจนพระองคร์ไมล่ไดค้หาเวลารมับประทานอาหารเลย พระองคร์
ตรมัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ทล่านทมันี้งหลายวล่า อบีกสบีนี่เดมอนจะถศึงฤดถูเกบีนี่ยวขค้าวมลิใชล่หรมอ ดถูเถลิด เราบอกทล่าน
ทมันี้งหลายวล่า เงยหนค้าขศึนี้นดถูนาเถลิด วล่าทลุล่งนากกขาว ถศึงเวลาเกบีนี่ยวแลค้ว คนทบีนี่เกบีนี่ยวกกกกาลมังไดค้รมับคล่าจค้าง และกกาลมังสนี่กาสม
พมชผลไวค้สกาหรมับชบีวลิตนลิรมันดรร์ เพมนี่อทมันี้งคนหวล่านและคนเกบีนี่ยวจะชมนี่นชมยลินดบีดค้วยกมัน เพราะในเรมนี่องนบีนี้คกาทบีนี่กลล่าวไวค้นบีนี้
เปป็นความจรลิง คมอ ‘คนหนศึนี่งหวล่านและอบีกคนหนศึนี่งเกบีนี่ยว’ เราใชค้ทล่านทมันี้งหลายไปเกบีนี่ยวสลินี่งทบีนี่ทล่านมลิไดค้ลงแรงทกา คน
อมนี่นไดค้ลงแรงทกา และทล่านไดค้ประโยชนร์จากแรงของเขา” (ยอหร์น 4:35-38) ขค้าวทบีนี่พรค้อมเกบีนี่ยวนมันี้นบมัดนบีนี้กกกกาลมังถถูก
เกกบเกบีนี่ยวแลค้วและพวกอมัครทถูตกกรบีบไปใหค้ความชล่วยเหลมอแกล่ฟฟีลลิป



ขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าเปโตรเองไปทกางานนบีนี้แทนทบีนี่จะสล่งคนอมนี่นไปกกพลิสถูจนร์วล่าเขาไมล่ใชล่ผถูค้ปกครอง (หรมอ
สมันตะปาปา) คนแรกในครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ หากเขามบีสลิทธลิอกานาจสถูงสลุดหนศึนี่งเดบียวในกลลุล่มสาวก เขากกคง
ตค้องแตล่งตมันี้งคนอมนี่นใหค้ไปยมังเมมองสะมาเรบียแทนทบีนี่จะไปดค้วยตมัวเอง

ผมคลิดวล่าเราควรหมายเหตลุไวค้วล่าพวกอมัครทถูตทบีนี่กรลุงเยรถูซาเลกมสล่งชายสองคนใหค้ไปยมังเมมองสะมาเรบีย นบีนี่นล่า
จะเปป็นเพราะขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าพระเยซถูทรงสล่งเจกดสลิบคนนมันี้นไป “เปป็นคถูล่ๆ” (ลถูกา 10:1-12) และพวกเขากกาลมังทกา
ตามแบบอยล่างของพระองคร์ อยล่างไรกกตามนบีนี่ไมล่ไดค้หมายความวล่าการปฏลิบมัตลิเชล่นนบีนี้ควรถถูกทกาตล่อไปจนจบยลุคครลิสต
จมักร บางครมันี้งคนมากกวฆ่าสองคนควรถถูกสล่งไป และในสถานการณร์อมนี่นๆการสล่งไปแคล่คนเดบียวกกดบีกวล่า

เราอาจสมังเกตเชล่นกมันถศึงคลุณสมบมัตลิตล่างๆของชายสองคนนบีนี้ทบีนี่ถถูกสล่งไป: เปโตรเปป็นคนมบีอายลุ รค้อนรน 
มลุทะลลุ ปากไวและหลุนหมันพลมันแลล่น ถศึงแมค้มบีประสบการณร์โชกโชนและไดค้รมับบทเรบียนหลายอยล่างผฆ่านทาง
ประสบการณร์เหลล่านมันี้นกกตาม ยอหร์นเปป็นคนหนลุล่ม สลุภาพ โนค้มนค้าวเกล่ง อล่อนโยน และเขาไดค้ดกาเนลินกมับองคร์พระผถูค้
เปป็นเจค้าเชล่นกมัน เขาคมอ “สาวกคนนมันี้นทบีนี่พระเยซถูทรงรมัก” สตลิปปัญญาและคลุณคล่ามบีอยถูล่ในชายทมันี้งสองคนนบีนี้ และความ
สามารถตล่างๆและพรสวรรคร์เหลล่านมันี้นของทมันี้งคถูล่กกเปป็นสลินี่งจกาเปป็นในวมันหนค้าในสะมาเรบีย ในการกล่อตมันี้งครลิสตจมักรทค้อง
ถลินี่นแหล่งหนศึนี่ง ทมันี้งสตลิปปัญญาและความรค้อนรนเปป็นสลินี่งจกาเปป็น และคลุณสมบมัตลิทมันี้งสองประการนบีนี้กกไมล่ไดค้ถถูกพบในคน
เดบียวกมันเสมอไป

นอกจากนบีนี้ เปโตรและยอหร์นเคยทกางานรล่วมกมันมากล่อน ในกลิจการ 3:1-11 ชายงล่อยคนหนศึนี่งไดค้รมับการ
รมักษาใหค้หาย ฝถูงชนหมถูล่ใหญล่มารวมตมัวกมัน “ทบีนี่เฉลบียงพระวลิหารซศึนี่งเรบียกวล่า เฉลบียงของซาโลมอน ดค้วยความ
อมัศจรรยร์ใจยลินี่งนมัก” และเปโตรฉวยโอกาสนมันี้นเพมนี่อเทศนาคกาเทศนาทบีนี่สองของตนแกล่พวกยลิวเหลล่านมันี้นเกบีนี่ยวกมับการทบีนี่
พวกเขาไดค้ตรศึงกางเขนพระเยซถูครลิสตร์เจค้าและขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าพระเจค้าทรงทกาใหค้พระองคร์เปป็นขศึนี้นจากตายแลค้ว 
(อล่านกลิจการ 3:12-26) 

คงจะนล่าสนใจหากเราไดค้รถูค้วล่าผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นทบีนี่ถถูกกระจมัดกระจายไปทมันี่วและพวกอมัครทถูตทบีนี่ยมังอยถูล่ในกรลุง
เยรถูซาเลกมตลิดตล่อสมนี่อสารกมันดค้วยวลิธบีใด เรารถูค้วล่าการตลิดตล่อสมนี่อสารกมันมบีอยถูล่ในตอนนมันี้น เพราะวล่าขล่าวเรมนี่องการฟฟฟื้นฟถูใน
เมมองสะมาเรบียไปถศึงกรลุงเยรถูซาเลกมในเวลาไมล่นาน หญลิงคนนมันี้นทบีนี่สนทนากมับพระเยซถูทบีนี่บล่อนนี้กาของยาโคบแพรล่ขล่าว
ไปอยล่างรวดเรกววล่านางไดค้พบพระเมสสลิยาหร์แลค้ว และเปป็นไปไดค้อยล่างยลินี่งทบีนี่วล่าผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นทบีนี่เพลินี่งรมับบมัพตลิศมาไดค้
แพรล่ขล่าวดบีจากชลุมชนและหมถูล่บค้านหนศึนี่งไปยมังอบีกแหล่งหนศึนี่งจนกระทมันี่งขล่าวนมันี้นไปถศึงพวกอมัครทถูต

ขค้อ 15-17: “ครอันั้นเปโตรกอับยอหย์นลงไปถนงกก็อธกิษฐานเผชชื่อเขา เพชชื่อใหด้เขาไดด้รอับพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์ 
(ดด้วยวฆ่าพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์ยอังไมฆ่ไดด้เสดก็จลงมาสถกิตกอับผทูด้ใด เปป็นแตฆ่เขาไดด้รอับบอัพตกิศมาในพระนามแหฆ่งพระเยซทู
เจด้าเทฆ่านอันั้น) เปโตรกอับยอหย์นจนงวางมชอบนเขา แลด้วเขาทอันั้งหลายกก็ไดด้รอับพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์”

ในขค้อ 5 เราถถูกบอกวล่าฟฟีลลิป “ลงไป” ยมังเมมองสะมาเรบีย และในทบีนี่นบีนี้เราอล่านวล่าเปโตรและยอหร์น “ลงไป”
รล่วมกมับเขา กรลุงเยรถูซาเลกมอยถูล่บนพมนี้นดลินทบีนี่ยกสถูงกวล่าสล่วนทบีนี่เหลมอของแผล่นดลินนมันี้น และเมมองสะมาเรบียซศึนี่งอยถูล่บนพมนี้นทบีนี่
ระดมับตนี่กากวล่า จศึงถถูกเรบียกวล่า “ลง” ในมมัทธลิว 20:17,18 เราอล่านวล่า “พระเยซถูจะเสดก็จขขทั้นไปยมังกรลุง
เยรถูซาเลกม...ดถูเถลิด เราทมันี้งหลายจะขขทั้นไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกม”



เมมนี่อเปโตรและยอหร์น “ลงมา” แลค้ว พวกเขากกอธลิษฐานเผมนี่อผถูค้เชมนี่อชาวสะมาเรบียเหลล่านมันี้น “เพชชื่อใหด้เขาไดด้
รอับพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์” ความหมายของคกากลล่าวนบีนี้คมออะไร? ในการเชมนี่อมโยงกมับเรมนี่องนบีนี้ และกมับการเสดกจมา
ของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ในยลุคแหล่งพระคลุณนบีนี้ เราตค้องศศึกษาผถูค้เชมนี่อสบีนี่กลลุล่ม:

กลลุล่มแรกนมันี้นซศึนี่งเปป็นพวกยลิวทมันี้งหมด ไดค้รมับบมัพตลิศมาดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เมมนี่อพระองคร์เสดกจมาในวมัน
เพกนเทคอสตร์ และพวกเขาพถูดดค้วย “ภาษาตล่างๆ” จนทลุกคนทบีนี่อยถูล่ทบีนี่นมันี่นไดค้ยลินขล่าวประเสรลิฐในภาษาของตมัวเอง

กลลุล่มทบีนี่สองนมันี้นประกอบดค้วยชาวสะมาเรบีย พวกเขาเชชชื่อภายใตค้การประกาศของฟฟีลลิป เปโตรและยอหร์
นอธลิษฐานเผมนี่อพวกเขา วางมมอบนพวกเขา และพวกเขาไดค้รมับบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณ-แตล่ไมล่มบีการบอกเปป็น
นมัยเลยวล่าพวกเขาพถูดดค้วยภาษาอมนี่นๆ

กลลุล่มทบีนี่สามนมันี้นประกอบดค้วยผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายทบีนี่เปป็นคนตล่างชตลิ ในบค้านของโครเนลลิอมัส ไมล่มบีการวางมมอ ไมล่มบี
การอธลิษฐานเพมนี่อขอบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณ แตล่ขณะททชื่เปโตรกทาลอังเทศนาอยทูฆ่นอันั้น พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ลง
มาบนทลุกคนทบีนี่เชมนี่อนมันี้น-และคนกลลุล่มนบีนี้พถูดดค้วยภาษาอมนี่นๆ (เราจะศศึกษาเรมนี่องนบีนี้อยล่างเตกมเปฟีปี่ยมเมมนี่อเราไปถศึงบททบีนี่ 
10)

กลลุล่มทบีนี่สบีนี่คมอพวกสาวกของยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมา พวกเขาไดค้รมับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เมมนี่อเปาโลวางมมอ
ของตนบนพวกเขา “เขาจศึงพถูดภาษาตล่างๆและไดค้พยากรณร์ดค้วย” (กลิจการ 19:6)

บมัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เหมมอนทบีนี่มมันไดค้เกลิดขศึนี้นในคนแตล่ละกลลุล่มเหลล่านบีนี้ ไมล่เคยเกลิดขศึนี้นซนี้กา และ
ภาคพมันธสมัญญาใหมล่ไมล่บมันทศึกเหตลุการณร์ใดทบีนี่คนๆหนนชื่งไดค้รมับบมัพตลิศมาดค้วยพระวลิญญาณดค้วย ผถูค้เชมนี่อทลุกคนรมับบมัพ
ตลิศมาเขค้าในพระกายของพระครลิสตร์ชมันี่วเสบีนี้ยววลินาทบีทบีนี่เขาเชมนี่อ (1 คร. 12:12,13) และการพถูดเปป็นภาษาตล่างๆไมล่ใชล่
ขค้อบล่งชบีนี้ทบีนี่ตค้องมบีของบมัพตลิศมานมันี้น มมันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่า “ภาษาททชื่คนไมฆ่รทูด้จอัก” ถถูกกลล่าวถศึงใน 1 โครลินธร์ บททบีนี่ 14 
แตล่นบีนี่ไมล่ใชล่การอมัศจรรยร์ทบีนี่เปป็นภาษาตล่างๆทบีนี่ไดค้เกลิดขศึนี้นในวมันเพกนเทคอสตร์นมันี้น คนเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้ยลินภาษาตล่างๆทบีนี่ถถูก
พถูดในครลิสตจมักรทบีนี่เมมองโครลินธร์ไมล่เขค้าใจสลินี่งทบีนี่ถถูกกลล่าวนมันี้นนอกเสบียจากวล่าผถูค้แปลคนหนศึนี่งอยถูล่ทบีนี่นมันี่นดค้วย ขณะทบีนี่ในวมัน
เพกนเทคอสตร์นมันี้นทลุกคนทบีนี่อยถูล่ทบีนี่นมันี่นไดค้ยลินขล่าวประเสรลิฐในภาษาของตมัวเอง

ภาษาตล่างๆไมล่ถถูกกลล่าวถศึงเลยสมักนลิดเดบียวในการเชมนี่อมโยงกมับครลิสตจมักรเหลล่านมันี้นทบีนี่อยถูล่ฝฝ่ายวลิญญาณ
มากกวล่า-ครลิสตจมักรทบีนี่เมมองเอเฟซมัสและทบีนี่เมมองโคโลสบี ภาษาตล่างๆมบีอยถูล่ในครลิสตจมักรทบีนี่อยถูล่ฝฝ่ายเนมนี้อหนมังนมันี้นทบีนี่เมมองโค
รลินธร์เทล่านมันี้น ซศึนี่งเปป็นทบีนี่ๆมบีการโตค้เถบียงและการแตกแยกมากมาย และเปป็นทบีนี่ๆมบีการเนค้นยนี้กาเยอะแยะเรมนี่อง “ของ
ประทานตล่างๆ” จงศศึกษาบททบีนี่สลิบสบีนี่ทมันี้งบทของ 1 โครลินธร์ และคลุณจะเขค้าใจวล่าผมหมายถศึงอะไร การใหค้บมัพตลิศมา
ในตอนแรกนมันี้นของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์พรค้อมกมับของประทานตล่างๆทบีนี่เปป็นหมายสกาคมัญไมล่ถถูกทกาใหค้เกลิดขศึนี้นซนี้กาอบีก
หลมังจากหนมังสมอกลิจการ ครลิสตจมักรไดค้ถถูกกล่อตมัวขศึนี้นแลค้ว พวกยลิว ชาวสะมาเรบีย พวกคนตล่างชาตลิ และเหลล่าสาวก
ของยอหร์นถถูกรวมเปป็นหนศึนี่งเดบียวกมันทลุกคนเขค้ากมับพระกายของพระครลิสตร์ ในตอนตค้นของยลุคสมมัยนบีนี้ ดมังทบีนี่เราไดค้
กลล่าวไปแลค้วกล่อนหนค้านบีนี้ พระเจค้าไดค้ประทานหมายสกาคมัญตล่างๆ การมหมัศจรรยร์ตล่างๆ และการอมัศจรรยร์ทมันี้งหลาย
เพมนี่อเปป็นการยมนยมันถศึง “ความรอดอมันยลินี่งใหญล่...ความรอดนมันี้นไดค้เรลินี่มขศึนี้นโดยการประกาศขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าเอง
และบรรดาผถูค้ทบีนี่ไดค้ยลินพระองคร์ กกไดค้รมับรองแกล่เราวล่าเปป็นความจรลิง ทมันี้งนบีนี้พระเจค้ากกทรงเปป็นพยานดค้วย โดยทรง



แสดงหมายสกาคมัญและการมหมัศจรรยร์ และโดยการอมัศจรรยร์ตล่างๆ และโดยของประทานจากพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ ซศึนี่งทรงประทานตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (ฮบ. 2:3,4)

มบีความไมล่รถูค้มากมายในทล่ามกลางประชากรของพระเจค้าเกบีนี่ยวกมับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และการรมับใชค้ของ
พระองคร์ในยลุคพระคลุณนบีนี้ ผถูค้เชมนี่อจกานวนมากทบีนี่บมังเกลิดใหมล่แลค้วอยล่างแทค้จรลิงไมล่ตระหนมักวล่าของประทานของพระ
วลิญญาณ-ฤทธลิธิ์เดชทบีนี่ไมล่ธรรมดา ภาษาตล่างๆ ของประทานตล่างๆทบีนี่เปป็นหมายสกาคมัญ-ไดค้ถถูกประทานใหค้แกล่ผถูค้เชมนี่อยลุค
ตค้นเหลล่านมันี้นเพมนี่อเปป็นเกบียรตลิแกล่องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทบีนี่ทรงเปป็นขศึนี้นแลค้วในระหวล่างยลุคเปลบีนี่ยนผล่านนมันี้นและเพมนี่อเปป็นการ
เรลินี่มตค้นของยลุคใหมล่ พวกเขาสอนผลิดคมอคนทบีนี่สอนวล่าทลุกคนทบีนี่รมับบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณกกไดค้รมับของประทานใน
การพถูดภาษาตล่างๆ หรมอการอมัศจรรยร์ หมายสกาคมัญ และการรมักษาโรคตล่างๆ

ตามคกาสอนของพระเยซถูในยอหร์นบททบีนี่ 14 ถศึง 16 ของประทานและการรมับใชค้ของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์
ไปไกลเกกินกวฆ่าของประทานตล่างๆทบีนี่เปป็นหมายสกาคมัญ ดค้วยวล่าครลิสเตบียนทมันี้งหลายวมันนบีนี้มบีพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์
ประทมับอยถูล่กมับพวกเขาและในพวกเขา พระเยซถูตรมัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “เราจะทถูลขอพระบลิดา และ
พระองคร์จะทรงประทานผถูค้ปลอบประโลมใจอบีกผถูค้หนศึนี่งใหค้แกล่ทล่าน เพมนี่อพระองคร์จะไดค้อยถูล่กมับทล่านตลอดไป คมอพระ
วลิญญาณแหล่งความจรลิง ผถูค้ซศึนี่งโลกรมับไวค้ไมล่ไดค้ เพราะแลไมล่เหกนพระองคร์และไมล่รถูค้จมักพระองคร์ แตล่ทล่านทมันี้งหลายรถูค้จมัก
พระองคร์ เพราะพระองคย์ทรงสถกิตอยผม่กดับทม่านและจะประทดับอยผม่ในทม่าน” (ยอหร์น 14:16,17)

ในยอหร์น 3:3-6 พระเยซถูตรมัสวล่า “ถด้าผทูด้ใดไมฆ่ไดด้บดังเกริดใหมม่ ผทูด้นอันั้นจะเหก็นอาณาจอักรของพระเจด้าไมฆ่ไดด้...ถด้า
ผทูด้ใดไมฆ่ไดด้บมังเกลิดจากนนี้กาและพระวริญญาณ ผถูค้นมันี้นจะเขค้าในอาณาจมักรของพระเจค้าไมล่ไดค้ ซศึนี่งบมังเกลิดจากเนมนี้อหนมังกก
เปป็นเนมนี้อหนมัง และซนชื่งบอังเกกิดจากพระวกิญญาณกก็คชอจกิตวกิญญาณ”

ใน 1 โครลินธร์ 12:12,13 อมัครทถูตเปาโลอธลิบายวล่า “ถศึงกายนมันี้นเปป็นกายเดบียว กกยมังมบีอวมัยวะหลายสล่วน 
และบรรดาอวมัยวะตล่างๆของกายเดบียวนมันี้นแมค้จะมบีหลายสล่วนกกยมังเปป็นกายเดบียวกมันฉมันใด พระครลิสตร์กกทรงเปป็นฉมัน
นมันี้น เพราะวล่าถศึงเราจะเปป็นพวกยลิวหรมอพวกตล่างชาตลิ เปป็นทาสหรมอมลิใชล่ทาสกกตาม เราทมันี้งหลายไดค้รมับบมัพตลิศมาโดย
พระวลิญญาณองคร์เดบียวเขค้าเปป็นกายอมันเดบียวกมัน และพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมันนมันี้นซาบซล่านอยถูล่”

เปาโลประกาศเพลินี่มเตลิมวล่า “ถค้าพระวลิญญาณของพระเจค้าทรงสถลิตอยถูล่ในทล่านทมันี้งหลายจรลิงๆแลค้ว ทล่านกก
มลิไดค้อยถูล่ฝฝ่ายเนมนี้อหนมัง แตล่อยถูล่ฝฝ่ายพระวลิญญาณ แตล่ถด้าผทูด้ใดไมม่มสีพระวกิญญาณของพระครกิสตย์ ผทูด้นอันั้นกก็ไมฆ่เปป็นของ
พระองคย์...ดค้วยวล่าพระวลิญญาณของพระเจค้าไดค้ทรงนกาพาคนหนศึนี่งคนใด คนเหลล่านมันี้นกกเปป็นบลุตรของพระเจค้า...พระ
วลิญญาณนมันี้นเปป็นพยานรล่วมกมับจลิตวลิญญาณของเราทมันี้งหลายวล่า เราทมันี้งหลายเปป็นบลุตรของพระเจค้า” (รม. 8:9-16 
บางสล่วน)

จากนมันี้นในเอเฟซมัส 4:30 เราอล่านวล่า “อยล่าทกาใหค้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจค้าเสบียพระทมัย เพราะ
โดยพระวกิญญาณนอันั้นทฆ่านไดร้ถผกประทดับตราหมายทม่านไวร้จนถนงวอันททชื่ทรงไถฆ่ใหด้รอด”

ผถูค้เชมนี่อชาวสะมาเรบียเหลล่านมันี้นเปป็นบลุตรของพระเจค้า พวกเขาเชมนี่อความสวล่างทมันี้งหมดนมันี้นทบีนี่พวกเขามบี จาก
นมันี้นเมมนี่อเปโตรและยอหร์นอธลิษฐานเผมนี่อพวกเขาและวางมมอของตนบนพวกเขา คนเหลล่านมันี้นกกไดค้รมับพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์-และกรลุณาสมังเกตวล่าเปโตรและยอหร์นคมอผถูค้ทบีนี่อธลิษฐาน ไมล่มบีการบล่งชบีนี้ใดๆในทบีนี่นบีนี้วล่าชาวสะมาเรบียเหลล่านมันี้นถถูก
เชลิญชวนใหค้อธลิษฐานขอบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณ



ผถูค้เชมนี่อชาวสะมาเรบียเหลล่านมันี้นเปป็นบลุตรของพระเจค้าในความหมายเดบียวกมันกมับทบีนี่พวกวลิสลุทธลิชนสมมัยภาค
พมันธสมัญญาเดลิมเปป็นบลุตรของพระเจค้า-และแนล่นอนวล่าเราทราบวล่าวลิสลุทธลิชนสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมกกาลมังพมักสงบ
อยถูล่ในเมมองบรมสลุขเกษม เปาโลบอกเราวล่าพวกเขาทลุกคนไดค้ตายไปในความเชมนี่อ (ฮบ. 11:13) และคนเหลล่านมันี้นทบีนี่
ตายไปแลค้วในความเชมนี่อกล่อนวมันเพกนเทคอสตร์นมันี้นกกพมักสงบอยถูล่กมับพระผถูค้ชล่วยใหค้รอด พวกเขาไมล่เคยไดค้รถูค้จมักบมัพตลิศ
มาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เมมนี่อพระองคร์ไดค้เสดกจมาในวมันเพกนเทคอสตร์นมันี้น และเมมนี่อพระองคร์ไดค้เสดกจมาบนคนอบีก
สามกลลุล่มนมันี้นทบีนี่เราไดค้พถูดถศึงไปแลค้วดค้วย แตล่พวกเขาไดค้เชมนี่อในพระผถูค้ชล่วยใหค้รอดทบีนี่จะเสดกจมานมันี้นและพวกเขาไดค้รมับ
ความรอดแลค้วโดยพระครุณผฆ่านทางความเชชชื่อ ในยลุคพระคลุณอมันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่เสดกจมา
บนคนทมันี้งหลายสกาหรมับการรมับใชค้ตล่างๆทบีนี่เฉพาะเจาะจงและจากนมันี้นกกเสดกจจากไปเหมมอนในสมมัยภาคพมันธสมัญญา
เดลิม พระองคร์ทรงใหค้บมัพตลิศมาผถูค้เชมนี่อแตล่ละคนเขค้าในพระกายของพระครลิสตร์และจากนมันี้นกกเขค้าประทมับอยถูล่ในใจของ
ผถูค้เชมนี่อคนนมันี้น

ผถูค้เชมนี่อชาวสะมาเรบียเหลล่านมันี้นไดค้รมับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เมมนี่อเปโตรและยอหร์นวางมมอของตนบนพวกเขา 
พวกสาวกของยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมาในเมมองเอเฟซมัสไดค้รมับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เมมนี่อเปาโลวางมมอของตนบนพวก
เขา แตล่ไมล่มบีบมันทศึกเพลินี่มเตลิมใดๆในภาคพมันธสมัญญาใหมล่วล่ามบีใครไดค้รมับของประทานแหล่งพระวลิญญาณโดยการ
วางมมอ ในวมันเพกนเทคอสตร์นมันี้นครลิสตจมักรภาคพมันธสมัญญาใหมล่ไดด้ถชอกทาเนกิด ในบค้านของโครเนลลิอมัสพวกคนตล่างชาตลิ
เหลล่านมันี้นถทูกเพกิชื่มเขด้ากอับครกิสตจอักรผล่านทางบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ แตล่ในทมันี้งสองคราวนมันี้นไมล่มบีการ
วางมมอบนผถูค้ใดเลย กรณบีเหลล่านมันี้นทบีนี่พลิเศษเฉพาะของชาวสะมาเรบียและเหลล่าสาวกของยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมาเปป็น
เพบียงเหตลุการณร์ปลบีกยล่อยเทล่านมันี้น

บางคนจะถามวล่า “แลค้วการวางมมอของเปาโลบนทลิโมธบีคนหนลุล่มเลล่า?” เปาโลไดค้วางมมอบนทลิโมธบีจรลิงๆ (1
ทธ. 4:14; 2 ทธ. 1:6) แตล่นบีนี่เพมนี่อเหตลุผลพลิเศษตล่างๆและพรค้อมกมับลมักษณะเฉพาะตล่างๆนอกเหนมอจากการรมับบมัพ
ตลิศมาของพระวลิญญาณ

อานาเนบียไดค้ไปยมังบค้านทบีนี่เซาโลแหล่งทารร์ซมัสกกาลมังพมักอยถูล่หลมังจากประสบการณร์ของเขาบนถนนสายเมมอง
ดามมัสกมัส และเมมนี่อวางมมอของตนบนเซาโลแลค้วเขากกกลล่าววล่า “พบีนี่เซาโลเออ๋ย องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าคมอพระเยซถู ไดค้ทรง
ปรากฏแกล่ทล่านกลางทางทบีนี่ทล่านมานมันี้น ไดค้ทรงใชค้ขค้าพเจค้ามาเพมนี่อทล่านจะเหกนไดค้อบีก และเพมนี่อทล่านจะประกอบดด้วย
พระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์” (กลิจการ 9:17) แตล่ไมล่มบีสมักคกาเดบียวเกบีนี่ยวกมับการทบีนี่เปาโลพถูดดค้วยภาษาอมนี่นๆในคราวนมันี้นเมมนี่อ
เขารมับการเตลิมเตกมของพระวลิญญาณ

คนบางคนสอนวล่าการวางมมอ พรค้อมกมับการเจลิมแบบพลิเศษหรมอของประทานตล่างๆทบีนี่มาพรค้อมกมัน ไดค้ถถูก
สล่งตล่อมาจากพวกอมัครทถูต แตล่นบีนี่ไมล่มบีขค้อพระคมัมภบีรร์สนมับสนลุน พระเจค้าในความทรงสมัพพมัญญถูของพระองคร์ทรงระมมัด
ระวมังมากๆในยลุคแรกแหล่งครลิสตจมักรของพระองคร์ทบีนี่จะปป้องกมันไมล่ใหค้เกลิดการใชค้การวางมมอแบบผลิดๆในการรมับใชค้
ของพวกอมัครทถูต คลุณจะสมังเกตเหกนวล่าอานาเนบีย ชายผถูค้ทบีนี่พระเจค้าทรงสล่งไปหาเปาโล ไมล่ใชล่อมัครทถูตคนหนศึนี่ง และ
เขาไมล่ไดค้ทกาตมัวเหมมอนกมับวล่ามบีตกาแหนล่งอมันโดดเดล่นในครลิสตจมักรดค้วย เขาเปป็นเพบียงผถูค้เชมนี่อคนหนศึนี่ง “สาวกคนหนศึนี่ง” 
ทบีนี่อาศมัยอยถูล่ในเมมองดามมัสกมัส อยล่างไรกกตาม ไมล่มบีขค้อสงสมัยเลยวล่าเขาคลุค้นเคยดบีกมับกลิจกรรมเหลล่านมันี้นในครลิสตจมักร 
เพราะวล่าเมมนี่อองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าตรมัสแกล่เขาในตอนแรกเกบีนี่ยวกมับเซาโล เขากกตอบกลมับวล่า “พระองคร์เจค้าขค้า ขค้า



พระองคร์ไดค้ยลินหลายคนพถูดถศึงคนนมันี้นวล่า เขาไดค้ทการค้ายวลิสลุทธลิชนของพระองคร์ในกรลุงเยรถูซาเลกมมาก และในทบีนี่นบีนี่เขา
ไดค้อกานาจมาจากพวกปลุโรหลิตใหญล่ ใหค้ผถูกมมัดคนทมันี้งปวงทบีนี่รค้องออกพระนามของพระองคร์” แตล่พระเจค้าทรงบอกอา
นาเนบียวล่าเปาโลคมอภาชนะลถูกหนศึนี่งทบีนี่ถถูกเลมอกสรรไวค้ เปป็นผถูค้หนศึนี่งทบีนี่พระองคร์จะมอบหมายงานพลิเศษใหค้เพมนี่อประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกคนตล่างชาตลิ อานาเนบียเชมนี่อพระเจค้า เขาเปป็นผถูค้รมับใชค้คนหนศึนี่งทบีนี่เชมนี่อฟปัง และเขาไปหาเปาโลตาม
ทบีนี่เขาไดค้รมับคกาสมันี่งใหค้ไป แตล่เขากกไมล่ใชล่อมัครทถูตคนหนศึนี่ง 

ในขค้อ 16 เราหมายเหตลุวล่าพระคมัมภบีรร์ขค้อนบีนี้พถูดถศึงพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์วล่ายมังไมล่ไดค้ “เสดก็จลงมา” สถลิตบน
ผถูค้เชมนี่อชาวสะมาเรบียเหลล่านมันี้น เราพบสกานวนแบบเดบียวกมันในบททบีนี่ 10 ขค้อ 44 และในบททบีนี่ 11 ขค้อ 15 มมันมบีความ
หมายเดบียวกมันกมับ “พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้ลอยลงมา” ซศึนี่งหมายความวล่าพระองคร์ไดค้เสดกจลงมาจากพระบลิดา
แลค้ว ทบีนี่วล่าพระองคร์ “เสดก็จลงมา” (fell “ตกลงมา”) บอกเปป็นนมัยถศึงความฉอับพลอันแหล่งการเสดกจมาของพระองคร์

ขค้อ 18 และ 19: “เมชชื่อซทโมนเหก็นวฆ่า คนเหลฆ่านอันั้นไดด้รอับพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์ดด้วยการวางมชอของออัครททูต 
จนงนทาเงกินมาใหด้ออัครททูต และวฆ่า “ขอใหด้ขด้าพเจด้ามทฤทธกิธิ์อยฆ่างนทนั้ดด้วย เพชชื่อวฆ่าเมชชื่อขด้าพเจด้าจะวางมชอบนผทูด้ใด ผทูด้นอันั้นจะ
ไดด้รอับพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์”

ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่ามบีชาวสะมาเรบียหลายรค้อยคนทบีนี่ไดค้รมับความรอดภายใตค้การรมับใชค้ของฟฟีลลิป และเราไมล่
ถถูกบอกวล่ามทกทชื่คนในคนจกานวนนมันี้นทบีนี่เปโตรและยอหร์นวางมมอของตนบนพวกเขา แนล่นอนวล่ามมันคงไมล่สมเหตลุสมผล
ทบีนี่จะสมันนลิษฐานวล่าพวกเขาวางมมอของตนบนคนเหลล่านมันี้นทรุกคน แตล่หากเปป็นเชล่นนมันี้นจรลิง เมมนี่อซบีโมนเหกนผลลมัพธร์ทบีนี่
พลิเศษเหนมอธรรมดาเหลล่านมันี้นของการวางมมอของพวกเขา การอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นและฤทธลิธิ์เดชทบีนี่ประทานใหค้แกล่ผถูค้
เชมนี่อเหลล่านมันี้น เขากกหาชล่องทบีนี่จะซชนั้อฤทธลิธิ์เดชนบีนี้ ชล่างเปป็นการดถูถถูกพระเจค้าผถูค้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์จรลิงๆ! ซบีโมนแสวงหาผล
กกาไรทบีนี่เปป็นเงลิน และเขารถูค้วล่าถค้าเขาสามารถครอบครองฤทธลิธิ์เดชนบีนี้ทบีนี่ถถูกประทานใหค้แกล่ผถูค้เชมนี่อแทค้เหลล่านมันี้น อกิทธกิพล
ของเขากกจะเพลินี่มพถูนขศึนี้นและการโดยการคลิดคล่าบรลิการแพงมหาโหดเขากกอาจใหค้ฤทธลิธิ์เดชเดบียวกมันนบีนี้แกล่คนอมนี่นๆและ
เพลินี่มเงลินทองของตนไดค้ การกระทกาของเขาในทบีนี่นบีนี้คมอขค้อพลิสถูจนร์ทบีนี่เพบียงพอวล่าเขาไมล่ใชล่ครลิสเตบียนคนหนศึนี่งทบีนี่บมังเกลิด
ใหมล่แลค้ว เพราะถค้าเขาไดค้รมับความรอดโดยพระคลุณแลค้ว เขากกคงรถูค้วล่าพระภาคทบีนี่สามของตรบีเอกานลุภาพไมล่ทรงมบีไวค้
ขายและฤทธลิธิ์เดชของพระเจค้าไมล่สามารถหามาไดค้นอกจากโดยทางความเชมนี่อในพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกของพระเยซถู
ครลิสตร์เจค้าเทล่านมันี้น

ซบีโมนเหกนแตล่สลินี่งทบีนี่ปรากฏแกล่สายตาภายนอก เขาไมล่รถูค้วล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ประทมับอยถูล่ภายในใจของ
คนเหลล่านมันี้นทบีนี่บมังเกลิดใหมล่แลค้วอยล่างแทค้จรลิง และพระองคร์ทรงกระทกาเพมนี่อผถูค้เชมนี่อมากยลินี่งกวล่าการประทานแคล่ของ
ประทานตล่างๆ ซบีโมนอยากไดค้ฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เพมนี่อทบีนี่จะยกชถูตมัวเอง เพมนี่อทบีนี่จะไดค้ผลกกาไรทบีนี่เปป็น
เงลิน สลินี่งทบีนี่ซมนี้อดค้วยเงลินไดค้กกสามารถถทูกขายเพมนี่อแลกกมับเงลินไดค้เชล่นกมัน แตล่ของประทานของพระเจค้าไมล่สามารถถถูกซมนี้อ
ไดค้ไมล่วล่าจะใชค้เงลินมากเทล่าไรกกตาม และมมันจะถถูกไดค้มาดค้วยการทกาดบีหรมอคลุณความดบีของมนลุษยร์กกไมล่ไดค้เชล่นกมัน 
หนทางเดบียวทบีนี่จะไดค้ของขวมัญชลินี้นหนศึนี่งกกคมอ รมับมมันจากผถูค้ใหค้ หนทางเดบียวทบีนี่จะไดค้รมับการไถล่กกคมอ รมับของประทานนมันี้น
ของพระเจค้า-พระเยซถูครลิสตร์เจค้าและการสลินี้นพระชนมร์เพมนี่อรมับโทษแทนของพระองคร์ เรารมับของประทานของ
พระเจค้าโดยความเชมนี่อ ไมล่มบีหนทางอมนี่นเลย



พระคมัมภบีรร์บอกเราเกบีนี่ยวกมับพวกครถูสอนเทกจทบีนี่จะมา และ “ดค้วยความโลภ เขาจะกลล่าวคกาตลบตะแลง” 
เพมนี่อคค้ากกาไรจากจลิตวลิญญาณของมนลุษยร์ ครถูพวกนมันี้นอยถูล่กมับเราวมันนบีนี้ คนทมันี้งหลายทบีนี่หาเงลินจาก “ศาสนา” ขอ
พระเจค้าทรงโปรดเวทนาพวกเขาเมมนี่อพวกเขายมนอยถูล่ตล่อเบมนี้องพระพมักตรร์องคร์ตลุลาการผถูค้ชอบธรรมเพมนี่อทบีนี่จะใหค้การ
เกบีนี่ยวกมับการรมับใชค้ของพวกเขา!

ขค้อ 20: “ฝป่ายเปโตรจนงกลฆ่าวแกฆ่ซทโมนวฆ่า “ใหด้เงกินของเจด้าพกินาศไปดด้วยกอันกอับเจด้าเถกิด เพราะเจด้าคกิดวฆ่า
จะซชนั้อของประทานแหฆ่งพระเจด้าดด้วยเงกินไดด้”

“ใหด้เงกินของเจด้าพกินาศไปดด้วยกอันกอับเจด้าเถกิด” ขค้อเสนอของซบีโมนทบีนี่จะซมนี้อฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ทกาใหค้เปโตรเตกมเปฟีปี่ยมดค้วยความเดมอดดาลแบบชอบธรรม ในเวลาตล่อมาพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ประทาน
ถค้อยคกาเลอคล่าเหลล่านบีนี้แกล่เปโตร:

“ทล่านรถูค้วล่า พระองคย์ไดด้ทรงไถฆ่ทฆ่านทอันั้งหลายออกจากการประพฤตลิอมันหาสาระมลิไดค้ ซศึนี่งทล่านไดค้รมับเปป็น
ประเพณบีตล่อจากบรรพบลุรลุษของทล่าน มกิไดด้ไถฆ่ไวด้ดด้วยสกิชื่งททชื่เสชชื่อมสลายไดด้ เชฆ่นเงกินและทอง แตฆ่ทรงไถฆ่ดด้วยพระโลหริต
อดันมสีราคามากของพระครริสตต ดมังเลมอดลถูกแกะทบีนี่ปราศจากตกาหนลิหรมอจลุดดล่างพรค้อย แทค้จรลิงพระเจค้าไดค้ทรงดการลิ
พระครลิสตร์นมันี้นไวค้กล่อนทรงสรค้างโลก แตล่ทรงใหค้พระครลิสตร์ปรากฏพระองคร์ในวาระสลุดทค้ายนบีนี้ เพมนี่อทล่านทมันี้งหลาย 
เพราะพระครลิสตร์ทล่านจศึงเชมนี่อในพระเจค้า ผถูค้ทรงบมันดาลพระครลิสตร์ใหค้ฟฟฟื้นจากความตาย และทรงประทานสงล่าราศบี
แกล่พระองคร์ เพมนี่อใหค้ความเชมนี่อและความหวมังใจของทล่านดการงอยถูล่ในพระเจค้า...ดค้วยวล่าทล่านทมันี้งหลายไดค้บมังเกลิดใหมล่ 
ไมล่ใชล่จากพมชทบีนี่จะเปฟปี่อยเนล่าเสบีย แตล่จากพมชอมันไมล่รถูค้เปฟปี่อยเนล่า คมอดค้วยพระวจนะของพระเจค้าอมันทรงชบีวลิตและดการง
อยถูล่เปป็นนลิตยร์” (1 ปต. 1:18-23)

ซบีโมนอค้างตมัววล่ามบีความเชมนี่อแบบครลิสเตบียน เขารมับบมัพตลิศมาแลค้ว แตล่เขากกไมล่ไดค้รมับความรอด พระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ผถูค้ประทมับอยถูล่ในใจของเปโตร ทรงเปปิดเผยอยล่างชมัดแจค้งวล่าซบีโมนไมล่มบีความรอดเมมนี่อเขาขอซชนั้อฤทธลิธิ์
เดชอมัศจรรยร์ของพระเจค้า เปโตรจศึงกลล่าวแกล่เขาดมังนบีนี้

ขค้อ 21: “เจด้าไมฆ่มทสฆ่วนหรชอสฆ่วนแบฆ่งในการนทนั้เลย เพราะใจของเจด้าไมฆ่ซชชื่อตรงในสายพระเนตรของ
พระเจด้า”

คกากรบีกตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “สฆ่วน” ปกตลิแลค้วถถูกใชค้เพมนี่อบล่งบอกถศึงมรดก สลินี่งซศึนี่งตกเปป็นของคนๆหนศึนี่งเมมนี่อมบี
การอล่านพลินมัยกรรมและมรดกถถูกแบล่งทล่ามกลางทายาทเหลล่านมันี้น คกาตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “สฆ่วนแบฆ่ง” มบีความหมาย
วล่าสล่วนแบล่งนมันี้นซศึนี่งตกเปป็นของคนๆหนศึนี่งเมมนี่อทรมัพยร์สลินหรมอของรลิบทบีนี่ไดค้จากสงครามถถูกแบล่งตามจกานวนคนทบีนี่เขค้า
รล่วมในการแบล่งนมันี้น และสล่วนแบล่งของแตล่ละคนกกถถูกกกาหนดโดยการจมับสลาก

“ในการนทนั้” พถูดถศึงความเชมนี่อแบบครลิสเตบียน-ความรอด เปโตรจศึงกลล่าวอยล่างชมัดเจนแกล่ซบีโมนวล่าเขาไมล่มบี
สล่วนในพระคลุณของพระเจค้าในใจของเขาเลย วล่าเขาไมล่มบีสล่วนในความรอดและไมล่เปป็นผถูค้มบีพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เลย
เราควรหมายเหตลุวล่าเปโตรตมัดสลินซบีโมนอยล่างรวดเรกวเหลมอเกลิน แตล่หลายครมันี้งการกระทกาแคล่อยล่างเดบียวของคนทบีนี่
อค้างตมัววล่าเปป็นผถูค้เชมนี่อกกจะเปปิดเผยอลุปนลิสมัยทมันี้งหมดของคนๆนมันี้น พระเยซถูตรมัสวล่า “ทล่านทมันี้งหลายจะรถูค้จมักคนเหลล่านมันี้น
โดยผลทมันี้งหลายของพวกเขา” (มธ. 7:16)  และแนล่นอนวล่าซบีโมนแสดงผลเหลล่านมันี้นของเนมนี้อหนมังออกมา



“ใจของเจด้าไมฆ่ซชชื่อตรงในสายพระเนตรของพระเจด้า” ใจคมอทบีนี่ตมันี้งของชบีวลิต และพระเจค้าทรงกระทกากลิจกมับ
ใจ “พระเยโฮวาหร์ทอดพระเนตรไมล่เหมมอนกมับทบีนี่มนลุษยร์ดถู ดค้วยวล่ามนลุษยร์ดถูทบีนี่รถูปรล่างภายนอก แตล่พระเยโฮวาหร์ทอด
พระเนตรจลิตใจ” (1 ซมอ. 16:7) ซาโลมอนเตมอนวล่า “จงรมักษาใจของเจค้าดค้วยความระวมังระไวรอบดค้าน เพราะ
แหลล่งแหล่งชบีวลิตเรลินี่มตค้นออกมาจากใจ” (สภษ. 4:23)

ใจคมอทบีนี่ตมันี้งของอารมณร์และความรถูค้สศึกตล่างๆ และดมังนมันี้นมมันจศึงควบคลุมแรงจถูงใจตล่างๆของคนๆนมันี้นและ
กกาหนดหลมักการตล่างๆของเขาในเรมนี่องความประพฤตลิ ซบีโมนมบีใจเยล่อหยลินี่ง เขารมักเงลิน เขารมักความเปป็นทบีนี่นลิยมชม
ชอบและคกาสรรเสรลิญเยลินยอของมนลุษยร์ เขารมักสลินี่งตล่างๆทบีนี่เปป็นของโลก ซศึนี่งทกาใหค้ปรากฏชมัดเจนวล่าเขาไมล่ไดค้รมัก
พระเจค้าและสลินี่งตล่างๆทบีนี่เปป็นของพระวลิญญาณ เราไดค้รมับคกาบมัญชาวล่า “อยล่ารมักโลกหรมอสลินี่งของในโลก ถด้าผทูด้ใดรอักโลก
ความรอักตฆ่อพระบกิดาไมฆ่ไดด้อยทูฆ่ในผทูด้นอันั้น” (1 ยอหร์น 2:15)

ขค้อ 22: “เหตรุฉะนอันั้น จงกลอับใจใหมฆ่จากการชอัชื่วรด้ายของเจด้านทนั้ และอธกิษฐานขอพระเจด้าชะรอยพระองคย์
จะทรงโปรดยกความผกิดซนชื่งเจด้าคกิดในใจของเจด้า”

จงสมังเกตวล่าเปโตรกลล่าวกล่อนอมนี่นเลยวล่า “จงกลอับใจใหมฆ่!” จากนมันี้นเขาจศึงกลล่าววล่า “จงอธกิษฐาน” การก
ลมับใจใหมล่คมอกค้าวแรกทบีนี่ซบีโมนตค้องกระทกา การกลมับใจใหมล่บล่งบอกถศึงความเสบียใจตามแบบพระเจค้าเพราะบาปทบีนี่ไดค้
กระทกา และการกลมับใจใหมล่ตค้องมากล่อนการยกโทษ ตลอดทมันี้งภาคพมันธสมัญญาใหมล่เราอล่านวล่า “จงกลมับใจใหมล่! 
จงกลมับใจใหมล่!” ยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมาไดค้มา “ประกาศในถลินี่นทลุรกมันดารแควค้นยถูเดบีย กลล่าววล่า “ทฆ่านทอันั้งหลายจง
กลอับใจเสทยใหมฆ่ เพราะวล่าอาณาจมักรแหล่งสวรรคร์มาใกลค้แลค้ว” (มธ. 3:1,2) 

พระเยซถูเองทรงเทศนาวล่า “ถด้าทฆ่านทอันั้งหลายมกิไดด้กลดับใจเสสียใหมม่กกจะตค้องพลินาศเหมมอนกมัน...เราบอก
ทล่านทมันี้งหลายวล่า มลิใชล่ แตล่ถด้าทฆ่านทอันั้งหลายมกิไดด้กลดับใจเสสียใหมม่กกจะตค้องพลินาศเหมมอนกมัน” (ลถูกา 13:3,5)

ในคกาเทศนาของเปาโลจากภถูเขาอาเรโอนมันี้น เราอล่านวล่า “ในเวลาเมมนี่อมนลุษยร์ยมังโฉดเขลาอยถูล่พระเจค้าทรง
มองขค้ามไปเสบีย แตล่เดทดี๋ยวนทนั้พระองคร์ไดค้ตรมัสสมันี่งแกล่มนลุษยร์ทอันั้งปวงทมันี่วทลุกแหล่งใหค้กลอับใจใหมล่” (กลิจการ 17:30)

ในคกาเทศนาของเปโตรในวมันเพกนเทคอสตร์นมันี้นเขาเทศนาวล่า “จงกลมับใจเสบียใหมล่และรมับบมัพตลิศมาใน
พระนามแหล่งพระเยซถูครลิสตร์สลินี้นทลุกคน เพราะวล่าพระเจค้าทรงยกความผลิดบาปของทล่านเสบีย และทล่านจะไดค้รมับของ
ประทานของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์” (กลิจการ 2:38)

ไมล่มบีสลินี่งทบีนี่เรบียกวล่าการกลมับใจเชมนี่อทบีนี่แทค้จรลิงหากไมล่มบีการกลมับใจใหมล่ และไมล่มบีการกลมับใจใหมล่หากไมล่มบี
ความเสบียใจตามแบบพระเจค้าเพราะบาปและการละทลินี้งบาป มมันเปป็นเรมนี่องเหลวไหลในการคลิดถศึงการขอการยก
โทษจนกวล่าการกลมับใจใหมล่ไดค้แตะตค้องใจแลค้ว เมมนี่อนมันี้นเทล่านมันี้นทบีนี่คนๆหนศึนี่งจะอยถูล่ในตกาแหนล่งทบีนี่จะอธลิษฐานขอความ
รอดไดค้

มมันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าคนๆหนศึนี่งตค้องไดค้ยลินพระวจนะของพระเจค้าเพมนี่อทบีนี่จะรถูค้จมักการฟป้องใจเรมนี่องบาปและ
ตระหนมักถศึงความตค้องการความรอด แตล่ซบีโมนไดด้ยกินพระวจนะแลค้ว เขาไดค้ตลิดตามฟฟีลลิปและฟปังคกาเทศนาของเขา 
และยมังไดค้เหกนการอมัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่ฟฟีลลิปไดค้กระทกาดค้วย แตล่เขาไมล่ไดค้ฟปังดค้วยใจ



“จงกลอับใจใหมฆ่... และอธกิษฐานขอพระเจด้าชะรอยพระองคย์จะทรงโปรดยกความผกิดซนชื่งเจด้าคกิดในใจของ
เจด้า” ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าซบีโมนเกมอบจะทกาบาปทบีนี่ไมล่อาจใหค้อภมัยไดค้แลค้ว เปโตรไมล่ไดค้รมับประกมันเขาวล่าพระเจค้าจะ
ทรงยกโทษการดถูถถูกของเขา

ขค้อ 23: “ดด้วยเราเหก็นวฆ่าเจด้าจะตด้องรอับความขมขชชื่นและตกิดพอันธนะแหฆ่งความชอัชื่วชด้า”
ขค้อเสนอของซบีโมนทบีนี่จะซมนี้อฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เปปิดเผยอยล่างชมัดแจค้งวล่ามบีสลินี่งใดอยถูล่ในใจและ

ความคลิดของเขา และการเปปิดเผยนมันี้นไมล่เขค้ากมันกมับความเชมนี่อแบบครลิสเตบียนเลย เปโตรไมล่ไดค้อค้างวล่ามบีสลิทธลิธิ์หรมอ
ความสามารถทบีนี่จะพลิพากษาใจของซบีโมนไดค้ แตล่สภาพทบีนี่หลงหายของเขาปรากฏชมัดแกล่ใครๆและทลุกคนเพราะสลินี่ง
ทบีนี่เขาเพลินี่งกลล่าวและกระทกา

“ความขมขชชื่น” (ดบีหมบี) ถถูกนลิยามวล่าเปป็นสลินี่งใดกกตามทบีนี่มบีรสขมเกลินจะทน เรามมักคลิดถศึงมมันวล่าเปป็นของเหลว
สบีเขบียวมบีรสขมซศึนี่งถถูกหลมันี่งออกมาโดยตมับ แตล่คกาๆนบีนี้อาจใชค้ในเชลิงพรรณนาและเชลิงเปรบียบเทบียบกมับสลินี่งใดกกตามทบีนี่มบี
ความขมขมนี่นสลุดขบีดกกไดค้ ดมังทบีนี่ถถูกใชค้ในทบีนี่นบีนี้ มมันสมนี่อถศึงความเลวรค้ายแหล่งสภาพของซบีโมน โมเสสใชค้สกานวนทบีนี่คลค้ายๆ
กมันในการเชมนี่อมโยงกมับการนมับถมอรถูปเคารพ ในพระราชบมัญญมัตลิ 29:18 เราอล่านวล่า “จงระวมังใหค้ดบี เกรงวล่าจะมบีชาย
หรมอหญลิงคนใด หรมอครอบครมัวใด หรมอตระกถูลใด ซศึนี่งในวมันนบีนี้จลิตใจของเขาหมันไปจากพระเยโฮวาหร์พระเจค้าของเรา
ไปปรนนลิบมัตลิพระของประชาชาตลิเหลล่านมันี้น เกรงวล่าทล่ามกลางทล่านจะมบีรากซนชื่งเกกิดเปป็นดสีหมสีและบอระเพก็ด” เปาโล
พถูดถศึง “รากแหล่งความขมขมนี่น” ในฮบีบรถู 12:15

บาปเปป็นสลินี่งทบีนี่ขมขมนี่นและมบีพลิษ-สลินี่งหนศึนี่งซศึนี่งไมล่เพบียงไมล่นล่าอภลิรมยร์ในผลลมัพธร์ทบีนี่ตามมาเทล่านมันี้น แตล่ยมังทกาลาย
ชบีวลิตของคนๆนมันี้นจนยล่อยยมับดค้วย ยากอบเตมอนวล่า “ครมันี้นตมัณหาเกลิดขศึนี้นแลค้ว กกทกาใหค้เกลิดบาป และเมมนี่อบาปโตเตก็ม
ททชื่แลด้ว กก็นทาไปสทูฆ่ความตาย” (ยากอบ 1:15)

ศาสดาพยากรณร์เยเรมบียร์ไดค้เขบียนถศึงชนชาตลิอลิสราเอลวล่า “ความโหดรค้ายของเจค้าจะตบีสอนเจค้าเอง และ
การทบีนี่เจค้ากลมับสมัตยร์นมันี้นเองจะตกาหนลิเจค้า ฉะนมันี้นเจค้าจงรถูค้และเหกนเถลิดวล่า มมันเปป็นความชอัชื่วและความขมขชชื่น ซศึนี่งเจค้า
ทอดทลินี้งพระเยโฮวาหร์พระเจค้าของเจค้า ซศึนี่งความยกาเกรงเรามลิไดค้อยถูล่ในตมัวเจค้าเลย” องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าพระเจค้าจอม
โยธาตรมัสดมังนบีนี้แหละ” (ยรม. 2:19)

เปาโลเขบียนถศึงผถูค้เชมนี่อชาวเมมองเอเฟซมัสเหลล่านมันี้นวล่า “จงใหค้ใจขมขชชื่น และใจขมัดเคมอง และใจโกรธ และการ
ทะเลาะเถบียงกมัน และการพถูดเสบียดสบี กมับการคลิดปองรค้ายทลุกอยล่าง อยถูล่หล่างไกลจากทล่านเถลิด” (อฟ. 4:31)

ซบีโมนถถูกกมักตมัวไวค้ “ในพอันธนะแหฆ่งความชอัชื่วชด้า” ความชมันี่วชค้าของเขาเองไดค้จมับตมัวเขาไวค้และเขาถถูกมมัดไวค้
ดค้วยเชมอกแหล่งความบาปของเขา (สภษ. 5:22)

ขค้อ 24: “ฝป่ายซทโมนจนงตอบวฆ่า “ขอทฆ่านอธกิษฐานตฆ่อองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าเผชชื่อขด้าพเจด้าดด้วย เพชชื่อเหตรุการณย์
ททชื่ทฆ่านไดด้กลฆ่าวแลด้วนอันั้นจะไมฆ่ไดด้อรุบอัตกิแกฆ่ตอัวขด้าพเจด้าสอักอยฆ่างเดทยว”

เปโตรไดค้บอกซบีโมนใหค้กลมับใจใหมล่และอธลิษฐานตล่อพระเจค้าเพมนี่อขอการยกโทษ แตล่ซบีโมนไมล่เตกมใจทบีนี่จะ
อธลิษฐานเพมนี่อตมัวเอง ดมังนมันี้นเขาจศึงขอรค้องเปโตรและยอหร์นใหค้อธลิษฐานเผมนี่อเขา



คกาขอของเขาไมล่ใชล่เรมนี่องผลิดในตมัวมมันเอง-มมันเหมาะสมอยล่างยลินี่งทบีนี่คนไมล่เชมนี่อทมันี้งหลายจะขอรค้องครลิสเตบียน
ใหค้อธลิษฐานเผมนี่อตน แตล่เมมนี่อคนๆหนศึนี่งเยล่อหยลินี่งเกลินกวล่าทบีนี่จะอธลิษฐานเพมนี่อตมัวเอง หรมอเมมนี่อเขารมักบาปเหลมอเกลินจน
เขาไมล่ยอมกลมับใจใหมล่ ผมกกเกรงวล่าคกาอธลิษฐานเหลล่านมันี้นของผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายจะเปป็นประโยชนร์แกล่เขานค้อยเหลมอเกลิน

ซบีโมนขอรค้องเปโตรและยอหร์นใหค้อธลิษฐานเผมนี่อตมัวเขา-ไมล่ใชล่เพราะวล่าเขามบีใจทบีนี่สกานศึกผลิด แตล่เพราะวล่าเขา
กกาลมังคลิดถศึงการลงโทษทบีนี่อาจเกลิดแกล่ตมัวเขา เขาไมล่สบายใจเพราะสลินี่งทบีนี่เปโตรไดค้กลล่าว และเขาอยากใหค้พวกอมัคร
ทถูตอธลิษฐานขอใหค้การลงโทษทบีนี่สมัญญาไวค้นมันี้นจะไมล่เกลิดแกล่ตมัวเขาเลย เขาไมล่ไดค้ตมนี่นตกใจเกบีนี่ยวกมับบาปของเขาและ
จลิตวลิญญาณของเขา แตล่เกบีนี่ยวกมับผลทบีนี่ตามมาอมันนล่ากลมัวเหลล่านมันี้นทบีนี่เปโตรไดค้พถูดถศึง นบีนี่เปป็นจรลิงเชล่นกมันกมับคนอมนี่นๆ 
และมมันเปป็นจรลิงกมับคนทมันี้งหลายวมันนบีนี้ ฟาโรหร์เปป็นคนแบบนมันี้น เขาอค้อนวอนโมเสสซนี้กาแลค้วซนี้กาอบีกใหค้ทถูลขอองคร์พระผถูค้
เปป็นเจค้าเผมนี่อตมัวเขา-แตล่เขากกทกาใจของตนใหค้แขกงกระดค้างซนี้กาแลค้วซนี้กาอบีก จนกระทมันี่งพระเจค้าทรงทลินี้งเขาไวค้กมับการ
พลิพากษาในทบีนี่สลุด สกาหรมับบมันทศึกเรมนี่องราวทบีนี่นล่าสนใจเหลล่านบีนี้อล่านอพยพ 8:8,28; 9:28; 10:17 กษมัตรลิยร์เยโรโบอมัมกก
มบีลมักษณะเฉพาะตมัวแบบเดบียวกมัน (1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 13:6)

คนไมล่เชมนี่อทมันี้งหลายมมักพยายามปลอบใจตมัวเองโดยการขอรค้องผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลาย-โดยเฉพาะอยล่างยลินี่งเหลล่า
ศลิษยาภลิบาลและเหลล่าผถูค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ-ใหค้อธลิษฐานเผมนี่อพวกเขา ดถูเหมมอนมมันจะทกาใหค้พวกเขาสบายใจ
มากขศึนี้นเลกกนค้อยทบีนี่ไดค้รถูค้วล่าเหลล่าคนทบีนี่ดกาเนลินตามทางพระเจค้ากกาลมังอธลิษฐานเผมนี่อพวกเขาอยถูล่ ผมไมล่รถูค้วล่าทกาไม เพราะ
วล่าพวกเขาไมล่มบีเจตนาทบีนี่จะกลมับใจใหมล่หรมอหมันเสบียจากบาปเลย

ถค้าคนไมล่เชมนี่อทมันี้งหลายคาดหวมังวล่าจะไดค้รมับความรอด พวกเขาตค้องกลมับใจใหมล่ พวกเขาตค้องอธลิษฐานเพมนี่อ
ตมัวเอง-และคกาอธลิษฐานของพวกเขาตค้องไมล่ใชล่การขอใหค้ไดค้รมับการชล่วยใหค้พค้นจากการลงโทษ แตล่ตค้องเปป็นการขอ
ใหค้ตนไดค้รมับการชล่วยใหค้พค้นจากบาปนอันั้นซนชื่งททาใหด้พวกเขาตด้องถทูกลงโทษ คล่าจค้างของบาปคมอความตาย (รม. 6:23) 
และพระเจค้าทรงสามารถสล่งพวกเราทลุกคนไปนรกไดค้และยมังทรงยลุตลิธรรมและชอบธรรมอยถูล่เหมมอนเดลิม นบีนี่เปป็น
เพราะวล่าพระเยซถูทรงรมับโทษแทนเราและทรงตายแทนเราแลค้วเพมนี่อพระเจค้าจะทรงเปป็นผถูค้ชอบธรรมตอนนบีนี้และยมัง
ทรงทกาใหค้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดค้ดค้วยเมมนี่อพวกเขาเชมนี่อในพระโลหลิตทบีนี่หลมันี่งออกและพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้น
แลค้วของพระบลุตรทบีนี่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจค้า

ซบีโมนผถูค้ใชค้เวทมนตรร์ไมล่ถถูกกลล่าวถศึงอบีกเลยในภาคพมันธสมัญญาใหมล่ ผมไมล่สงสมัยวล่าเขาอยถูล่ในนรกวมันนบีนี้ 
เพราะวล่าไมล่มบีบมันทศึกใดๆเลยวล่าเขาเคยกลมับใจใหมล่และรค้องทถูลตล่อพระเจค้าเพมนี่อขอความรอด ชล่างนล่าเศรค้าจรลิงๆ! 
ชายผถูค้นบีนี้เกมอบมาถศึงความรอดแลค้ว แตล่แทนทบีนี่จะกค้าวเขค้ามาขค้างในโดยความเชมนี่อ เขากลมับหมันหลมังใหค้พระครลิสตร์และ
เดลินตล่อไปในพมันธนะแหล่งความชมันี่วชค้าและบาป

หลายลค้านคนกกาลมังทกาแบบเดบียวกมันวมันนบีนี้ ไมล่เคยมบีสมมัยใดเลยทบีนี่ขล่าวประเสรลิฐถถูกประกาศเหมมอนอยล่างทบีนี่
มมันถถูกประกาศวมันนบีนี้-ทางวลิทยลุ ทางหนค้าหนมังสมอทบีนี่ถถูกตบีพลิมพร์ ในการประชลุมฟฟฟื้นฟถูตล่างๆ ผถูค้คนทมันี่วโลกไดค้ยลินไดค้เหกน
ความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐแลค้ว พวกเขาไดค้รมับการเสนอแผนการแหล่งความรอดแลค้ว แตล่พวกเขากกหมันไปเสบียและ
ไปยมังทลิศทางตรงกมันขค้าม

ขค้อ 25: “ครอันั้นพวกออัครททูตเปป็นพยานและประกาศพระวจนะขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าแลด้ว กก็กลอับไปยอัง
กรรุงเยรทูซาเลก็ม และไดด้ประกาศขฆ่าวประเสรกิฐตามทางในหมทูฆ่บด้านชาวสะมาเรทยหลายแหฆ่ง”



เยรถูซาเลกมคมอนครทบีนี่พระเยซถูทรงถถูกตรศึงกางเขน และภถูเขามะกอกเทศทบีนี่อยถูล่นอกกรลุงเยรถูซาเลกมกกเปป็น
สถานทบีนี่ๆพระองคร์ทรงลอยขศึนี้นกลมับไปหาพระบลิดา กรลุงเยรถูซาเลกมยมังเปป็นกองบมัญชาการถาวรของพวกอมัครทถูต
ดค้วย เปป็นจลุดศถูนยร์กลางซศึนี่งจากทบีนี่นมันี่นพวกเขานกาขล่าวประเสรลิฐไปประกาศในพมนี้นทบีนี่อมนี่นๆ ดมังนมันี้นเมมนี่อเปโตรและยอหร์
นทกางานของตนในเมมองสะมาเรบียเสรกจสลินี้นแลค้ว พวกเขาจศึงกลมับไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกม

ฟฟีลกิปและขอันททชาวเอธกิโอเปฟีย
ขค้อ 26: “แตฆ่ททูตสวรรคย์ขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้สอัชื่งฟปลกิปวฆ่า “จงลรุกขนนั้นไปยอังทกิศใตด้ตามทางททชื่ลงไปจาก

กรรุงเยรทูซาเลก็มถนงเมชองกาซา ซนชื่งเปป็นทางปป่าทราย”
มมันไมล่ใชล่เรมนี่องทบีนี่ไมล่สมเหตลุสมผลทบีนี่จะยอมรมับคกากลล่าวนบีนี้ตามตมัวอมักษร ผมเชมนี่อวล่าทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งพถู

ดกมับฟฟีลลิป เหมมอนกมับทบีนี่พระวจนะบอกเรา เปาโลพถูดถศึงเหลล่าทถูตสวรรคร์วล่าเปป็น “วลิญญาณผถูค้ปรนนลิบมัตลิ ทบีนี่พระองคร์
ทรงสล่งไปชล่วยเหลมอบรรดาผถูค้ทบีนี่จะไดค้รมับความรอดเปป็นมรดก” (ฮบ. 1:14) เหลล่าทถูตสวรรคร์มาหาโลทเพมนี่อเตมอนเขา
เกบีนี่ยวกมับความพลินาศทบีนี่มาไดค้ทลุกเมมนี่อของเมมองโสโดม (ปฐก. 19:1-22) เหลล่าทถูตสวรรคร์บอกลล่วงหนค้าเรมนี่องกกาเนลิด
ของอลิสอมัคเมมนี่อพวกเขามาหาอมับราฮมัมในทบีนี่ราบมมัมเร (ปฐก. 18:1-10) ทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งปรากฏแกล่กลิเดโอน
พรค้อมกมับขล่าวสารทบีนี่วล่าองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไดค้ทรงเลมอกเขาใหค้เปป็นเครมนี่องมมอทบีนี่จะชล่วยชนชาตลิอลิสราเอลใหค้รอดพค้น
จากมมอของคนมบีเดบียน (ผวฉ. 6:11,12) มบีอบีกหลายเหตลุการณร์ทบีนี่ถถูกบมันทศึกไวค้ในพระวจนะทบีนี่ไมล่มบีทางผลิดพลาดไดค้
ของพระเจค้าทบีนี่ “ทถูตสวรรคร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า” ไดค้ทรงปรากฏแกล่ประชากรของพระเจค้า แลค้วทกาไมทถูตสวรรคร์
องคร์หนศึนี่งถศึงปรากฏแกล่ฟฟีลลิปไมล่ไดค้เลล่า?

“ททูตสวรรคย์ขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้สอัชื่งฟปลกิป” โดยสล่วนตมัวแลค้วผมเชมนี่อวล่าทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นพถูดเปป็นเสบียง
ทบีนี่ไดค้ยลินไดค้ ทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งไดค้พถูดกมับโยเซฟเกบีนี่ยวกมับการประสถูตลิของพระเยซถู (มธ. 1:20,21) ทถูตสวรรคร์องคร์
หนศึนี่งเตมอนเขาใหค้พามารบียร์และพระกลุมารเขค้าไปในอบียลิปตร์เพมนี่อหนบีความกรลินี้วโกรธของเฮโรด (มธ. 2:13) และหลมัง
จากทบีนี่เฮโรดเสบียชบีวลิตทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งกกปรากฏแกล่โยเซฟอบีกหนและสมันี่งเขาใหค้พาครอบครมัวของเขากลมับไปยมัง
แผล่นดลินของพวกเขาเอง ผมไมล่เหกนวล่าเปป็นเรมนี่องยากทบีนี่จะเชมนี่อวล่าทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งมาหาฟฟีลลิปและพถูดถค้อยคกาตล่างๆ
จรลิงๆ

“จงลรุกขนนั้นไปยอังทกิศใตด้ตามทางททชื่ลงไปจากกรรุงเยรทูซาเลก็มถนงเมชองกาซา ซนชื่งเปป็นทางปป่าทราย” “จงลลุก
ขศึนี้น” คมอสกานวนทบีนี่พบบล่อยทล่ามกลางคนฮบีบรถู มมันไมล่จกาเปป็นตค้องหมายความวล่าคนๆหนศึนี่งนมันี่งอยถูล่ แตล่หมายความวล่า
จะตค้องมบีการลงมมอปฏลิบมัตลิทมันทบี บางครมันี้งมมันบล่งบอกถศึงการเรลินี่มออกเดลินทาง ดมังนมันี้นขล่าวสารทบีนี่ทถูตสวรรคร์ใหค้แกล่ฟฟีลลิ
ปกกคมอวล่า เขาควรไปจากการฟฟฟื้นฟถูในเมมองสะมาเรบียทมันทบีและเดลินทางลงใตค้เขค้าไปในทะเลทราย

จากมลุมมองแบบมนลุษยร์มมันคงดถูเหมมอนโงล่เขลาทบีนี่จะไปจากเมมองนมันี้นทบีนี่จลิตวลิญญาณหลายดวงกกาลมังไดค้รมับ
ความรอด และเดลินทางเขค้าไปในทะเลทราย คลุณจะสมังเกตเหกนวล่าทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นไมล่ไดค้อธลิบายแกล่ฟฟีลลิปวล่าททาไม
เขาควรออกไปจากเมมองสะมาเรบีย หรมอวล่าจะเกลิดอะไรขศึนี้นระหวล่างทางไปยมังเมมองกาซา นบีนี่เปป็นกรณบีของความเชมนี่อ
ฟปังในทมันทบีและไมล่ตมันี้งคกาถามใดๆในสล่วนของนมักประกาศขล่าวประเสรลิฐทล่านนบีนี้ การเดลินทางนบีนี้จะเปป็นเรมนี่องยาก และ
เปลล่าเปลบีนี่ยวมากๆ-โดยเฉพาะอยล่างยลินี่งหลมังจากความสกาเรกจทบีนี่การเทศนาของเขาไดค้รมับการอวยพรในเมมองสะมา
เรบีย แตล่เขาดกาเนลินตามทบีนี่พระวลิญญาณทรงนกา และเขาเกกบเกบีนี่ยวผลเกกบเกบีนี่ยวอมันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบี



ฝถูงชนหมถูล่ใหญล่ไมล่ไดค้หมายถศึงความสกาเรกจเสมอไป อภลิสลิทธลิธิ์ของการไดค้เทศนาแกล่คนหลายพมันคนเปป็นเรมนี่อง
ทบีนี่สรค้างแรงบมันดาลใจแกล่ผถูค้รมับใชค้คนหนศึนี่ง แตล่มมันกกเปป็นเรมนี่องมบีเกบียรตลิในสายพระเนตรของพระเจค้าเชล่นกมันทบีนี่จะ
เทศนาแกล่คนๆเดบียว พระเยซถูทรงสมัญญาวล่า “ดค้วยวล่ามบีสองสามคนประชลุมกมันทบีนี่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยถูล่
ทล่ามกลางเขาทบีนี่นมันี่น” (มธ. 18:20) และพระองคร์เองกกทรงปรนนลิบมัตลิแกล่จลิตวลิญญาณเพบียงดวงเดบียวทบีนี่ตค้องการความ
รอดอยถูล่บล่อยๆ ความรอดของดวงวลิญญาณเพบียงหนศึนี่งดวงคมอวมัตถลุประสงคร์แหล่งความรมักของพระเจค้า เพราะถศึง
แมค้วล่าพระองคร์ “ทรงรมักโลก” (ยอหร์น 3:16) ความรมักนมันี้นกกมลุล่งตรงไปยมังแตฆ่ละคนททชื่อยทูฆ่ในโลก พระเยซถูทรงถามวล่า
“เพราะถด้าผทูด้ใดจะไดด้สกิชื่งของสกินั้นทอันั้งโลก แตฆ่ตด้องสทูญเสทยจกิตวกิญญาณของตน ผถูค้นมันี้นจะไดค้ประโยชนร์อะไร หรมอผถูค้นมันี้นจะ
นกาอะไรไปแลกเอาจลิตวลิญญาณของตนกลอับคชนมา” (มธ. 16:26) เราอาจเทศนาแกล่ฝถูงชนมากมาย หรมอเราอาจ
เทศนาแกล่คนเพบียงคนเดบียว-แตล่สลินี่งทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สลุดทบีนี่มนลุษยร์จะทกาสกาเรกจไดค้ในโลกนบีนี้กกคมอ การชบีนี้นกาดวงวลิญญาณทมันี้ง
หลายใหค้มาหาพระเยซถูและบอกพวกเขาวล่าจะบมังเกลิดเขค้าในอาณาจมักรของพระเจค้าไดค้อยล่างไร!

ขค้อ 27 และ 28: “ฝป่ายฟปลกิปกก็ลรุกขนนั้นไป และดทูเถกิด มทชาวเอธกิโอเปปยคนหนนชื่งเปป็นขอันทท เปป็นขด้าราชการ
ของพระนางคานดาสท พระราชกินทของชาวเอธกิโอเปปย และเปป็นนายคลอังทรอัพยย์ทอันั้งหมดของพระราชกินทนอันั้น ไดด้มา
นมอัสการในกรรุงเยรทูซาเลก็ม ขณะนอัชื่งรถมด้ากลอับไป ทฆ่านอฆ่านหนอังสชออกิสยาหย์ศาสดาพยากรณย์อยทูฆ่”

เอธกิโอเปปยเคยเปป็นหนศึนี่งในอาณาจมักรเหลล่านมันี้นทบีนี่ยลินี่งใหญล่ของแอฟรลิกา โดยบางสล่วนของเขตแดนนมันี้นเปป็นทบีนี่
รถูค้จมักในชมนี่ออาบลิซซลิเนบีย ในพระคมัมภบีรร์ เอธลิโอเปฟียมมักถถูกกลล่าวถศึงโดยใชค้ชมนี่อวล่าคถูช แตล่คถูชกกรวมเขตแดนทบีนี่ใหญล่โต
มากกวล่าเอธลิโอเปฟียทบีนี่ถถูกพถูดถศึงในขค้อพระคกาตอนทบีนี่เราศศึกษากมันอยถูล่นบีนี้ มมันรวมถศึงสล่วนตอนใตค้ของอาระเบบียและบาง
ครมันี้งกกรวมถศึงประเทศเหลล่านมันี้นทบีนี่อยถูล่ตลิดกมับแมล่นนี้กาไทกรลิสและแมล่นนี้กายถูเฟรตลิสดค้วย เอธลิโอเปฟียเองตมันี้งอยถูล่ทางทลิศใตค้ของ
อบียลิปตร์ โดยมบีอบียลิปตร์อยถูล่ทางทลิศเหนมอ

ชายผถูค้นบีนี้แหล่งเอธลิโอเปฟียเปป็น “ขอันทท เปป็นขด้าราชการของพระนางคานดาสท พระราชกินทของชาวเอธกิโอเปปย” 
พวกขมันทบีในสมมัยนมันี้นมมักถถูกวล่าจค้างใหค้ดถูแลฮาเรกมทมันี้งหลาย แตล่คกาๆนบีนี้กกถถูกใชค้เพมนี่อสมนี่อถศึงพวกขค้าราชการทบีนี่กลุมความลมับ
หรมอเหลล่าทบีนี่ปรศึกษาของรมัฐดค้วย และเนมนี่องจากชายผถูค้นบีนี้ “มทอทานาจมาก” ในราชสกานมักของพระราชลินบีคานดาสบี เรา
จศึงสรลุปไดค้วล่านบีนี่คมอความหมายในทบีนี่นบีนี้

“คานดาสท” เชมนี่อกมันวล่าเปป็นชมนี่อทบีนี่นลิยมใชค้กมันสกาหรมับพวกราชลินบีในเอธลิโอเปฟีย โดยถถูกสล่งตล่อจากราชลินบีองคร์
หนศึนี่งไปสถูล่อบีกองคร์หนศึนี่งแบบสมบทอดตล่อกมัน เหมมอนกมับทบีนี่ “ฟาโรหย์” เปป็นชมนี่อเรบียกทมันี่วไปสกาหรมับกษอัตรกิยย์ทอันั้งหลายใน
อทยกิปตย์

ทบีนี่วล่าขมันทบีผถูค้นบีนี้เปป็นคนทบีนี่ไวค้ใจไดค้และไดค้รมับการนมับถมออยล่างสถูงกกถถูกแสดงออกในการทบีนี่เขามบีอกานาจดถูแลคลมัง
ทรมัพยร์ทมันี้งหมดของพระราชลินบี ขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าเขาไดค้ไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกมเพมนี่อนมมัสการกกบล่งชบีนี้วล่าเขาเปป็นยลิวคนหนศึนี่ง
หรมอเปป็นคนทบีนี่เขค้าจารบีตยลิว มมันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิสกาหรมับพวกยลิวทมันี่วโลกในสมมัยนมันี้นทบีนี่จะเขค้ารล่วมเทศกาลเลบีนี้ยง
ทางศาสนาทบีนี่ยลินี่งใหญล่เหลล่านมันี้นในนครศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เมมนี่อพวกเขาสามารถทกาไดค้ และขมันทบีผถูค้นบีนี้กกาลมังเดลินทางกลมับบค้านจาก
หนศึนี่งในเทศกาลเลบีนี้ยงเหลล่านบีนี้

รถมค้าทบีนี่ขมันทบีผถูค้นบีนี้นมันี่งโดยสารไมล่ไดค้ถถูกพรรณนาในทบีนี่นบีนี้ รถมค้าบางคมันกกถถูกหามบนบล่าของพวกทาส และบาง
คมันกกมบีลค้อและถถูกลากจถูงโดยพวกมค้าหรมอลล่อ เนมนี่องจากชายผถูค้นบีนี้เปป็นผถูค้ดถูแลคลมังทรมัพยร์ของพระราชลินบี เขาจศึงนล่าจะ



รนี่การวยมากพอทบีนี่จะใหค้พวกมค้าลากจถูงรถมค้าของตน และขณะทบีนี่เขานมันี่งรถมค้าไปเรมนี่อยๆ เขากกกกาลมังอล่านหนมังสมอของ
ศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์-นล่าจะเปป็นฉบมับแปลภาษากรบีกของภาคพมันธสมัญญาเดลิมทบีนี่รถูค้จมักกมันในชมนี่อเซปทอัวจกินตย์ ฉบมับ
แปลนบีนี้ไดค้ถถูกแปลในอบียลิปตร์สกาหรมับการใชค้งานอมันเฉพาะเจาะจงของพวกยลิวในเมมองอเลกกซานเดรบียและตลอดทมันี่ว
อบียลิปตร์

มมันเปป็นไปไดค้อยล่างยลินี่งทบีนี่ชายผถูค้นบีนี้อยถูล่ในกรลุงเยรถูซาเลกมตอนทบีนี่พระเยซถูทรงถถูกตรศึงกางเขนและตอนทบีนี่
พระองคร์ทรงเปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายเชล่นกมัน แนล่นอนวล่าเขาเคยไดด้ยกินมาเยอะเกบีนี่ยวกมับชาวนาซาเรกธผถูค้นมันี้น และมมัน
ไมล่ใชล่เรมนี่องทบีนี่ไมล่สมเหตลุสมผลทบีนี่จะสมันนลิษฐานวล่าเขากกาลมังคค้นดถูงานเขบียนเหลล่านมันี้นของอลิสยาหร์ทบีนี่มบีเนมนี้อหาเกบีนี่ยวกมับการ
เสดกจมาของพระเมสสลิยาหร์ ขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าเขาเดลินทางไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกมเพมนี่อนมมัสการกกเปป็นขค้อบล่งชบีนี้วล่าเขามบีใจทบีนี่
หลิวกระหาย และหลมังจากไปรล่วมเทศกาลเลบีนี้ยง พลิธบีกรรมตล่างๆ และพลิธบีตล่างๆทบีนี่นมันี่นแลค้ว เขากกกกาลมังเดลินทางกลมับ
บค้านพรค้อมกมับความปรารถนาอมันเดลิมทบีนี่วล่างเปลล่าอยถูล่ในใจของเขา

ขค้อ 29 และ 30: “ฝป่ายพระวกิญญาณตรอัสสอัชื่งฟปลกิปวฆ่า “จงเขด้าไปใหด้ชกิดรถมด้านอันั้นเถกิด” ฟปลกิปจนงวกิชื่งเขด้าไป
ใกลด้ และไดด้ยกินทฆ่านอฆ่านหนอังสชออกิสยาหย์ศาสดาพยากรณย์ จนงถามวฆ่า “ซนชื่งทฆ่านอฆ่านนอันั้นทฆ่านเขด้าใจหรชอ”

ยมังคงเดลินตามการทรงนกาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เหมมอนเดลิม ฟฟีลลิปทกาสลินี่งทบีนี่เขาถถูกบอกใหค้กระทกา เขาวลินี่ง
ไปทบีนี่รถมค้านมันี้นและพถูดคลุยกมับขมันทบีผถูค้นมันี้น

เราควรหมายเหตลุวล่านมักประกาศขล่าวประเสรลิฐทล่านนบีนี้ไมล่ไดค้หาขค้ออค้างใดๆ-ไมล่วล่าตอนทบีนี่เขาถถูกสมันี่งใหค้ออกไป
จากการฟฟฟื้นฟถูทบีนี่กกาลมังเกลิดขศึนี้นในเมมองสะมาเรบีย หรมอบมัดนบีนี้เมมนี่อเขาถถูกสมันี่งใหค้ไปเขค้าหาคนแปลกหนค้าคนหนศึนี่ง ชายผถูค้
หนศึนี่งทบีนี่เขาไมล่เคยพบเหกนมากล่อนเลย เขาจะกลล่าวกกไดค้วล่า “ขค้าพระองคร์ไมล่ปรารถนาทบีนี่จะรบกวนคนแปลกหนค้าผถูค้นบีนี้”
หรมอเขาจะกลล่าวกกไดค้วล่า “ชายผถูค้นบีนี้เหกนไดค้ชมัดวล่าเปป็นคนมบียศศมักดลิธิ์ เปป็นคนมบีฐานะรนี่การวย เขานมันี่งรถมค้า ขณะทบีนี่ขค้า
พระองคร์เปป็นคนยากจน เปป็นนมักเดลินทางดค้วยเทค้าในทะเลทราย ขค้าพระองคร์ไมล่กลค้าเขค้าไปรบกวนเขาหรอก” แตล่ฟฟี
ลลิปไมล่ไดค้โตค้แยค้งกมับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เลย เขาเชมนี่อฟปังโดยปราศจากคกาถาม-และเขาวกิชื่งไป เขาไมล่ไดค้เดลินเขค้าไป
ใกลค้รถมค้านมันี้นอยล่างลมังเลใจ 

เหกนไดค้ชมัดวล่าขมันทบีผถูค้นบีนี้กกาลมังอล่านออกเสบียง เพราะวล่าเราถถูกบอกวล่าฟฟีลลิป “ไดร้ยรินทฆ่านอฆ่านหนอังสชออกิสยาหย์
ศาสดาพยากรณย์” คลุณเหกนแลค้ววล่า พระเจค้าเสดกจลล่วงหนค้าไปกล่อนแลค้วเพมนี่อเตรบียมใจของชายผถูค้นบีนี้สกาหรมับขล่าวสารทบีนี่
ฟฟีลลิปจะใหค้แกล่เขา นบีนี่เปป็นความจรลิงในสมมัยนบีนี้เชล่นกมัน เมมนี่อพระเจค้าทรงบอกเราใหค้เขค้าไปในชลุมชนหนศึนี่ง เมมองหนศึนี่ง 
หรมอบค้านหลมังหนศึนี่ง เรากกแนล่ใจไดค้เลยวล่าพระองคย์จะกทาลอังกระททากกิจททชื่นอัชื่นเมมนี่อเราไปถศึง! พระเจค้าทรงมบีจลุดประสงคร์
ในเหตลุการณร์นบีนี้ทมันี้งหมด และใจทบีนี่โหยหาสมันตลิสลุขและความพศึงพอใจกกพรค้อมและยลินดบีทบีนี่จะฟปังสลินี่งทบีนี่ฟฟีลลิปจะกลล่าว

“ซนชื่งทฆ่านอฆ่านนอันั้นทฆ่านเขด้าใจหรชอ” ฟฟีลลิปไมล่เสบียเวลาเปลล่าเลยในการเกรลินี่นนกาเบมนี้องตค้น คกาถามนมันี้น
แสดงออกถศึงความกลค้า และหากองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไมล่ไดค้เตรบียมพมนี้นดลินไวค้สกาหรมับเมลกดพมชทบีนี่ฟฟีลลิปจะปลถูก คกาถามนบีนี้
กกอาจถถูกมองวล่าหยาบคาย แตล่คกาตอบกลมับของขมันทบีผถูค้นบีนี้แสดงใหค้เหกนความถล่อมใจเชล่นเดบียวกมับความหลิวกระหาย
ของเขาทบีนี่อยากรถูค้จมักความจรลิงเกบีนี่ยวกมับความรอดและสลินี่งตล่างๆของพระเจค้า

ขค้อ 31: “ขอันททจนงตอบวฆ่า “ถด้าไมฆ่มทใครอธกิบายใหด้ ททชื่ไหนจะเขด้าใจไดด้” ทฆ่านจนงเชกิญฟปลกิปขนนั้นนอัชื่งรถกอับทฆ่าน”



พระวลิญญาณของพระเจค้าไดค้ปลลุกเรค้าใจของขมันทบีผถูค้นบีนี้แลค้ว และเขาอยากรถูค้วล่าถค้อยคกาของอลิสยาหร์บททบีนี่ 53 
จะหมายถศึงพระเมสสลิยาหร์ไดค้อยล่างไร พวกยลิวไดค้คาดหวมังวล่าพระเมสสลิยาหร์จะเสดกจมา แตล่พวกเขากกาลมังรอคอยเจค้า
ชายผถูค้หนศึนี่งทบีนี่ยลินี่งใหญล่ ผถูค้พลิชลิตคนหนศึนี่ง ผถูค้หนศึนี่งทบีนี่จะชล่วยพวกเขาใหค้รอดพค้นจากการบบีบบมังคมับทมันี้งสลินี้นและตมันี้งอาณาจมักร
หนศึนี่งอมันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบี พระคมัมภบีรร์ทบีนี่ขมันทบีกกาลมังอล่านอยถูล่พรรณนาถศึงการเหยบียดหยาม ความทลุกขร์ทรมาน และความ
มรณาของพระเยซถู และชายผถูค้นบีนี้ไมล่อาจเขค้าใจวล่านบีนี่หมายถศึงพระเมสสลิยาหร์ผถูค้ทรงถถูกสมัญญาไวค้ไดค้อยล่างไร อมัครทถูต
เปาโลแสดงความคลิดแบบเดบียวกมันในคกาถามของเขาทบีนี่ถามครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นทบีนี่กรลุงโรม:

“แตล่ผถูค้ทบีนี่ยมังไมล่เชมนี่อในพระองคร์จะทถูลขอตล่อพระองคร์อยล่างไรไดค้ และผถูค้ทบีนี่ยมังไมล่ไดค้ยลินถศึงพระองคร์จะเชมนี่อใน
พระองคร์อยล่างไรไดค้ และเมมนี่อไมล่มบีผถูค้ใดประกาศใหค้เขาฟปัง เขาจะไดค้ยลินอยล่างไรไดค้ และถค้าไมล่มบีใครใชค้เขาไป เขาจะ
ไปประกาศอยล่างไรไดค้ ตามทบีนี่มบีคกาเขบียนไวค้แลค้ววล่า ‘เทค้าของคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งสมันตลิสลุข และ
ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งสลินี่งอมันประเสรลิฐ กกงามสมักเทล่าใด’” (รม. 10:14,15)

“ทฆ่านจนงเชกิญฟปลกิปขนนั้นนอัชื่งรถกอับทฆ่าน” ชายสองคนนบีนี้มบีภถูมลิหลมังทบีนี่แตกตล่างกมัน และแนล่นอนวล่าพวกเขามบี
สถานะทางสมังคมทบีนี่แตกตล่างกมัน หากขมันทบีมบีความเยล่อหยลินี่งแบบทบีนี่คนมากมายมบี เขากกคงไมล่เชลิญฟฟีลลิปใหค้มานมันี่งรถมค้า
ของเขา แตล่พระเจค้าทรงประกาศในพระวจนะของพระองคร์วล่า “พระองคร์จะทรงนกาคนใจถล่อมไปในสลินี่งทบีนี่ถถูก และ
ทรงสอนมรรคาของพระองคร์แกล่คนใจถล่อม” (เพลงสดลุดบี 25:9) จงพลิจารณาการกลมับใจเชมนี่อของเซาโลแหล่งเมมอง
ทารร์ซมัสเปป็นตมัวอยล่าง เซาโลเปป็น “คนฮบีบรถูแหล่งชนชาตลิฮบีบรถู” เปป็นคนเผล่าเบนยามลิน เปป็นฟารลิสบีทบีนี่ภาคภถูมลิใจและ
เปป็นหนศึนี่งในผถูค้มบีการศศึกษาดบีทบีนี่สลุดในสมมัยของเขา ถศึงกระนมันี้นเมมนี่อพระเยซถูตรมัสกมับเขาบนถนนไปเมมองดามมัสกมัส เขากก
ถามอยล่างถล่อมใจวล่า “พระองคร์เจค้าขค้า พระองคร์ประสงคร์จะใหค้ขค้าพระองคร์ทกาอะไร” (กลิจการ 9:6)

ขค้อ 32 และ 33: “พระคอัมภทรย์ตอนททชื่ทฆ่านอฆ่านอยทูฆ่นอันั้นคชอขด้อเหลฆ่านทนั้ ‘เขาไดด้นทาทฆ่านเหมชอนแกะททชื่ถทูกนทาไป
ฆฆ่า และเหมชอนลทูกแกะททชื่เปป็นใบด้อยทูฆ่หนด้าผทูด้ตอัดขนของมอันฉอันใด ทฆ่านกก็ไมฆ่ปรกิปากของทฆ่านเลยฉอันนอันั้น ในคราวททชื่ทฆ่าน
ถทูกเหยทยดลงนอันั้น ทฆ่านไมฆ่ไดด้รอับความยรุตกิธรรมเสทยเลย และผทูด้ใดเลฆ่าจะประกาศเกทชื่ยวกอับพงศย์พอันธรุย์ของทฆ่าน เพราะ
วฆ่าชทวกิตของทฆ่านตด้องถทูกตอัดเสทยจากแผฆ่นดกินโลกแลด้ว’

ขค้อพระคกาตอนนบีนี้ถถูกเอามาจากอลิสยาหร์ 53:7,8 ถค้อยคกาทบีนี่ถถูกยกมานบีนี้ถถูกเอามาจากฉบมับเซปทมัวจลินตร์อยล่าง
ไมล่ตค้องสงสมัยและแตกตล่างเลกกนค้อยจากฉบมับคลิงเจมสร์ของเรา เหลล่าผถูค้รถูค้พระคมัมภบีรร์ตลอดหลายยลุคสมมัยไดค้ยอมรมับ
พระคกาตอนนบีนี้วล่าอค้างอลิงถศึงพระเยซถูครลิสตร์เจค้า พระเมสสลิยาหร์ผถูค้ถถูกสมัญญาไวค้นมันี้น และฟฟีลลิปกกใชค้ขค้อพระคกาเหลล่านบีนี้กมับ
พระองคร์อยล่างชมัดเจน

“เขาไดด้นทาทฆ่านเหมชอนแกะททชื่ถทูกนทาไปฆฆ่า” แกะเปป็นสมัตวร์ทบีนี่ถล่อมใจ อล่อนนค้อม และนบนอบมากทบีนี่สลุดเทล่าทบีนี่
มนลุษยร์เคยรถูค้จมัก ความคลิดตรงนบีนี้กกคมอวล่าพระเยซถูทรงถถูกนกาไป (ถถูกคนอมนี่นจถูงไป) อยล่างถล่อมใจไปสถูล่การถถูกตรศึงกางเขน
ของพระองคร์

“เหมชอนลทูกแกะททชื่เปป็นใบด้อยทูฆ่หนด้าผทูด้ตอัดขนของมอันฉอันใด ทฆ่านกก็ไมฆ่ปรกิปากของทฆ่านเลยฉอันนอันั้น” เมมนี่อถถูก
จมับกลุมเหมมอนอาชญากรธรรมดาคนหนศึนี่ง ถถูกมมัดและถถูกนกาตมัวไปเพมนี่อถถูกไตล่สวนอยล่างไมล่เปป็นธรรมและถถูกกลล่าวหา
เปป็นความเทกจ พระเมษโปดกของพระเจค้ากกไมล่ทรงขมัดขมน ทรงอดทน ไมล่บล่นและไมล่เสนอคกาแกค้ตล่างๆใดๆ



“ทฆ่านไมฆ่ไดด้รอับความยรุตกิธรรมเสทยเลย” (ในภาษาเดลิมมมันอล่านวล่า “ทล่านถถูกนกาตมัวไปจากคลุกและจากความ
ยลุตลิธรรม”) เรามมักคลิดถศึงคลุกวล่าเปป็นสถานทบีนี่แหล่งหนศึนี่งทบีนี่มบีลถูกกรงและหค้องขมังตล่างๆทบีนี่อยถูล่หลมังประตถูเหลกกแนล่นหนา แตล่
ในสมมัยนมันี้นเมมนี่อพระเยซถูทรงอยถูล่บนแผล่นดลินโลก มมันหมายความวล่าคนๆหนศึนี่งถถูกนกาไปคลุมตมัวไวค้ และคกาวล่า “คลุก” กก
อาจหมายถศึงสถานทบีนี่ใดกกไดค้ทบีนี่เปป็นการกมักตมัวหรมอการบบีบบมังคมับ พระเยซถูทรงถถูกนกาไปคลุมตมัวไวค้ พระหมัตถร์ของ
พระองคร์ถถูกมมัดไวค้ และพระองคร์ทรงถถูกนกาตมัวไปเพมนี่อถถูกไตล่สวน ในมมัทธลิว 27:1-14 เราอล่านวล่า:

“ครมันี้นรลุล่งเชค้า บรรดาพวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกผถูค้ใหญล่แหล่งประชาชนปรศึกษากมันดค้วยเรมนี่องพระเยซถู เพมนี่อจะ
ประหารพระองคร์เสบีย เขาจศึงมมัดพระองคร์พาไปมอบไวค้แกล่ปอนทลิอมัสปฟีลาตเจค้าเมมอง…เมมนี่อพระเยซถูทรงยมนอยถูล่ตล่อ
หนค้าเจค้าเมมอง เจค้าเมมองจศึงถามพระองคร์วล่า “ทล่านเปป็นกษมัตรลิยร์ของพวกยลิวหรมอ” พระเยซถูตรมัสกมับทล่านวล่า “กกทล่าน
วล่าแลค้วนบีนี่”

“แตล่เมมนี่อพวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกผถูค้ใหญล่ไดค้ฟป้องกลล่าวโทษพระองคร์ พระองคร์มลิไดค้ทรงตอบประการใด ปฟี
ลาตจศึงกลล่าวแกล่พระองคร์วล่า “ซศึนี่งเขาไดค้กลล่าวความปรมักปรกาทล่านเปป็นหลายประการนบีนี้ ทล่านไมล่ไดค้ยลินหรมอ” แตล่
พระองคร์กกมลิไดค้ตรมัสตอบทล่านสมักคกาเดบียว เจค้าเมมองจศึงอมัศจรรยร์ใจยลินี่งนมัก”

ใชล่แลค้วครมับ “ความยรุตกิธรรมของพระองคย์ถทูกเอาไปเสทย” เพราะวล่าในชมันี่วโมงแหล่งความลกาบากของ
พระองคร์ โดยปราศจากผถูค้ปกปป้องหรมอมลิตรสหาย เมมนี่อพระเยซถูควรไดค้รมับความสงสาร พระองคย์กก็ไมฆ่ไดด้รอับความ
ยรุตกิธรรม การไตล่สวนอมันยลุตลิธรรมและคกาตมัดสลินอมันชอบธรรมไมล่ถถูกยอมใหค้เกลิดขศึนี้น โดยคกาพยานเทกจ พระองคร์ทรง
ถถูกมอบไวค้ในมมอชมันี่วเพมนี่อถถูกประหารชบีวลิต ไมล่มบีใครกค้าวออกมาเพมนี่อใหค้การเปป็นประโยชนร์ตล่อพระองคร์หรมอแกค้ตล่างใหค้
พระองคร์เลย คนโรคเรมนี้อนเหลล่านมันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงรมักษาใหค้หายสะอาดแลค้ว คนงล่อยและคนทบีนี่เคยเปป็นอมัมพาตทบีนี่
พระองคร์ทรงรมักษาใหค้หายแลค้ว คนตาบอดทบีนี่พระองคร์ทรงเปปิดตาของพวกเขาแลค้ว หรมอหค้าพมันคนนมันี้นทบีนี่พระองคร์
ทรงทกาใหค้อลินี่มทค้องดค้วยขนมปปังและปลาแลค้วอยถูล่ทบีนี่ไหน? แมค้เปป็นเชล่นนมันี้น สลิบสองคนทบีนี่ถถูกเลมอกนมันี้นทบีนี่เคยเดลินและพถูด
คลุยกมับพระองคร์ตลอดการรมับใชค้ของพระองคร์นมันี้นอยถูล่ทบีนี่ไหน? มบีแตล่ยอหร์นผถูค้เปป็นทบีนี่รมักทบีนี่อยถูล่ดค้วยในการตรศึงกางเขนนมันี้น 
โดยยมนอยถูล่ใกลค้กางเขนนมันี้นเคบียงขค้างมารดาของพระเยซถู คนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอหนบีไปแลค้วเพราะกลมัวพวกยลิว

“ผทูด้ใดเลฆ่าจะประกาศเกทชื่ยวกอับพงศย์พอันธรุย์ของทฆ่าน” คกาวล่า “พงศร์พมันธลุร์” ทบีนี่ถถูกใชค้ในความหมายของมมันเอง
บล่งบอกถศึงชนรลุล่นหลมัง ความหมายในทบีนี่นบีนี้ดถูเหมมอนจะเปป็น “ใครจะยมนแกค้ตล่างใหค้พระองคร์? ใครจะประกาศวล่า
พระองคร์ทรงเปป็นผถูค้ใด? ใครจะปรากฏตมัวเพมนี่อพระองคร์เพมนี่อประกาศวล่าพระองคร์เปป็นฝฝ่ายถถูก?” ไมล่มบีผถูค้ใดเลยทบีนี่อยถูล่
ฝฝ่ายพระองคร์ในชมันี่วโมงอมันมมดมลิดนมันี้น แมค้แตล่พระเจค้าพระบลิดากกทรงหมันพระพมักตรร์ไปเสบียขณะทบีนี่พระเยซถูทรงรมับบาป
ของคนทมันี้งโลกไปและตรศึงบาปเหลล่านมันี้นทบีนี่กางเขนนมันี้น

“ชทวกิตของทฆ่านตด้องถทูกตอัดเสทยจากแผฆ่นดกินโลกแลด้ว”-หรมอ “พระองคร์ทรงถถูกตมัดเสบียจากแผล่นดลินของคน
เปป็นแลค้ว” พระองคร์ทรงถถูกประหารชบีวลิต

ขค้อ 34: “ขอันททจนงถามฟปลกิปวฆ่า “ศาสดาพยากรณย์ไดด้กลฆ่าวอยฆ่างนอันั้นเลก็งถนงผทูด้ใด เลก็งถนงตอัวทฆ่านเอง หรชอเลก็ง
ถนงผทูด้อชชื่น บอกขด้าพเจด้าเถกิด”

เหกนไดค้ชมัดวล่าขมันทบีผถูค้นบีนี้ไดค้ทกาการคค้นดถูขค้อพระคกาตอนทบีนี่เขาอล่านมาบค้างแลค้ว เขาเปป็นผถูค้ทบีนี่แสวงหาความจรลิง
อยล่างจรลิงใจ พระเยซถูทรงสมัญญาวล่า “บลุคคลผถูค้ใดหลิวกระหายความชอบธรรม ผถูค้นมันี้นเปป็นสลุขเพราะวล่าเขาจะไดค้อลินี่ม



บรลิบถูรณร์” (มธ. 5:6) สกาหรมับผถูค้ทบีนี่หลิวกระหายทบีนี่จะรถูค้จมักพระเจค้า จะมบีเวลาหนศึนี่งและสถานทบีนี่หนศึนี่งเมมนี่อความหลิวนมันี้นจะ
ไดค้รมับการเตลิมเตกม พระเจค้าจะทกาใหค้อลินี่มหนกาแนล่นอน!

ขค้อ 35: “ฝป่ายฟปลกิปจนงเรกิชื่มเลฆ่าจอับตด้นกลฆ่าวตามพระคอัมภทรย์ขด้อนอันั้น ชทนั้แจงถนงเรชชื่องพระเยซทู”
ฟฟีลลิปไดค้ประกาศพระครลิสตร์มาตลอดแลค้วในแควค้นสะมาเรบีย บมัดนบีนี้เขาหยลิบหนมังสมอมค้วนนมันี้นทบีนี่ขมันทบีกกาลมัง

อล่านอยถูล่ และใชค้ถค้อยคกาของพระคมัมภบีรร์ตอนนมันี้นเขา “ประกาศพระเยซผแกฆ่เขา” ขล่าวสารของฟฟีลลิปไมล่ไดค้
เปลบีนี่ยนแปลงเลย-และมมันควรเปป็นเชล่นนมันี้นในวมันนบีนี้เชล่นกมัน หนทางเดบียวทบีนี่ผถูค้ใดจะรมับความรอดไดค้กกโดยทางความ
เชมนี่อในพระเยซถู-พระองคร์ทรงเปป็นประตถูสถูล่สวรรคร์ พระองคร์ทรงเปป็นทางนมันี้น ทรงเปป็นความจรลิงนมันี้น และเปป็นชบีวลิตนมันี้น
ขล่าวสารใดทบีนี่ชนะดวงวลิญญาณ จะมบีพระครลิสตร์เปป็นจลุดศถูนยร์กลาง ไมล่วล่าใครเปป็นคนประกาศขล่าวสารนมันี้นหรมอจะ
ประกาศขล่าวสารนมันี้นแกล่ผถูค้ใดกกตาม ฟฟีลลิปใชค้ขค้อพระคกาตอนนมันี้นจากอลิสยาหร์และแสดงใหค้ขมันทบีคนนมันี้นเหกนวล่าศาสดา
พยากรณร์ผถูค้นมันี้นกลล่าวถศึงพระเมสสลิยาหร์ และพระเยซถูชาวนาซาเรกธทรงมบีลมักษณะตรงกมับคกาบรรยายทบีนี่อลิสยาหร์ไดค้ใหค้
ไวค้อยล่างสมบถูรณร์แบบ

ขล่าวสารของขล่าวประเสรลิฐนมันี้นเรบียบงล่าย พระเยซถูทรงเปป็นแหลล่งกกาเนลิดของความรอด “ถศึงแมค้วล่าพระองคร์
ทรงเปป็นพระบลุตร พระองคร์กกทรงเรบียนรถูค้ทบีนี่จะนอบนค้อมยอมเชมนี่อฟปัง โดยความทลุกขร์ลกาบากทบีนี่พระองคร์ไดค้ทรงทนเอา
และเมชชื่อทรงถทูกททาใหด้เพทยบพรด้อมทรุกประการแลด้ว พระองคตกก็ทรงกลายเปป็นผผร้จดัดความรอดนริรดันดรตสทาหรอับคน
ทอันั้งปวงททชื่เชชชื่อฟฟังพระองคย์” (ฮบ. 5:8,9)

“เหตลุฉะนมันี้น ครมันี้นเรามบีพยานหมถูล่ใหญล่อยล่างนมันี้นอยถูล่รอบขค้าง ใหค้เราทลินี้งของหนมักทลุกสลินี่งทบีนี่ขมัดขค้องอยถูล่ และการ
ผลิดทบีนี่เรามมักงล่ายกระทกานมันี้น และการวลินี่งแขล่งกมันทบีนี่กกาหนดไวค้สกาหรมับเรานมันี้น ใหค้เราวลินี่งดค้วยความเพบียรพยายาม หมาย
เอาพระเยซทูเปป็นผผร้รริเรริที่มความเชชที่อ และผผร้ทรงทอาใหร้ความเชชที่อของเราสอาเรก็จ เพราะเหก็นแกฆ่ความยกินดทททชื่มทอยทูฆ่ตรง
หนด้านอันั้น พระองคย์ไดด้ทรงทนเอากางเขน ทรงถชอวฆ่าความละอายไมฆ่เปป็นสกิชื่งสทาคอัญอะไร และไดด้เสดก็จประทอับเบชนั้อง
ขวาพระททชื่นอัชื่งของพระเจด้าแลด้ว” (ฮบ. 12:1,2)

ความเชมนี่อแบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่ระบบหนศึนี่งของหลมักคกาสอนตล่างๆ ความเชมนี่อฝปังหมัวตล่างๆ ประเพณบีตล่างๆ 
หรมอหลมักขค้อเชมนี่อตล่างๆ ความเชชชื่อแบบครกิสเตทยนคชอพระครริสตต พระครลิสตร์ในผถูค้เชมนี่อคมอความหวมังแหล่งสงล่าราศบี (คส. 
1:27) พระเยซถูตรมัสแกล่พวกยลิวเหลล่านมันี้นวล่า “และทล่านทมันี้งหลายจะรถูค้จมักความจรลิง และความจรลิงนมันี้นจะทกาใหค้ทล่าน
ทมันี้งหลายเปป็นไท...เหตลุฉะนมันี้นถค้าพระบลุตรจะทรงกระทกาใหค้ทล่านทมันี้งหลายเปป็นไท ทล่านกกจะเปป็นไทจรลิงๆ” (ยอหร์น 
8:32,36) พระองคร์ทรงประกาศแกล่โธมมัสวล่า “เราเปป็นทางนดัทั้น เปป็นความจรริง และเปป็นชสีวริต ไมม่มสีผผร้ใดมาถขงพระ
บริดาไดร้นอกจากมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6)

ขค้อ 36 และ 37: “ครอันั้นกทาลอังเดกินทางไปกก็มาถนงททชื่มทนนั้ทาแหฆ่งหนนชื่ง ขอันททจนงบอกวฆ่า “ดทูเถกิด มทนนั้ทา มทอะไร
ขอัดขด้องไมฆ่ใหด้ขด้าพเจด้ารอับบอัพตกิศมา” และฟปลกิปจนงตอบวฆ่า “ถด้าทฆ่านเตก็มใจเชชชื่อทฆ่านกก็รอับไดด้” และขอันททจนงตอบวฆ่า 
“ขด้าพเจด้าเชชชื่อวฆ่า พระเยซทูครกิสตย์เปป็นพระบรุตรของพระเจด้า”

พระคมัมภบีรร์ไมล่บอกเราวล่าฟฟีลลิปเดลินทางไปกมับขมันทบีผถูค้นมันี้นนานขนาดไหน แตล่แนล่นอนวล่าเขาใชค้เวลากมับขมันทบีผถูค้
นมันี้นมากพอทบีนี่จะลงลศึกในพระวจนะของพระเจค้ามากกวล่าบทสนทนาทบีนี่ถถูกบมันทศึกไวค้ในพระคกาตอนนบีนี้ ในขค้อ 35 เรา



ไดค้เรบียนรถูค้วล่าฟฟีลลิปไดค้ประกาศพระเยซทูแกล่ขมันทบีผถูค้นบีนี้ และนมันี่นคงตค้องรวมถศึงแผนการแหล่งความรอดดค้วย เราทราบเชล่น
กมันวล่าเขาพถูดถศึงการรมับบมัพตลิศมา เพราะวล่าขณะทบีนี่พวกเขา “มาถนงททชื่มทนนั้ทาแหฆ่งหนนชื่ง” ขมันทบีผถูค้นบีนี้กกขอรอับบมัพตลิศมา

เราไมล่ถถูกบอกวล่านนี้กานบีนี้คมอทะเลสาบแหล่งหนศึนี่ง แมล่นนี้กาสายหนศึนี่ง หรมอแหลล่งนนี้กาแหล่งหนศึนี่ง แตล่จากขค้อ 38 เรา
ทราบวล่ามบีนนี้กามากพอสกาหรมับฟฟีลลิปทบีนี่จะใหค้บมัพตลิศมาผถูค้เชมนี่อใหมล่ของเขาไดค้

“มทอะไรขอัดขด้องไมฆ่ใหด้ขด้าพเจด้ารอับบอัพตกิศมา” เราเหกนขค้อพลิสถูจนร์อบีกครมันี้งวล่าฟฟีลลิปสอนเรมนี่องการสลินี้นพระชนมร์ 
การถถูกฝปัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า เพราะวล่าบมัพตลิศมาบอกเปป็นนมัยถศึงความตาย การถถูกฝปัง
และการเปป็นขศึนี้นจากตาย เปาโลอธลิบายวล่า “ไดค้ถถูกฝปังไวค้กมับพระองคร์ในบมัพตลิศมา ซศึนี่งทล่านไดค้เปป็นขศึนี้นมากมับพระองคร์
ดค้วย โดยความเชมนี่อในการกระทกาของพระเจค้า ผถูค้ไดค้ทรงบมันดาลใหค้พระองคร์เปป็นขศึนี้นมาจากความตาย” (คส. 2:12) 
ในโรม 6:4 เปาโลกลล่าววล่า “เหตรุฉะนอันั้นเราจนงถทูกฝฟังไวด้กอับพระองคย์แลด้วโดยการรอับบอัพตกิศมาเขด้าสฆ่วนในความตาย
นอันั้น เหมชอนกอับททชื่พระครกิสตย์ไดด้ทรงถทูกชรุบใหด้เปป็นขนนั้นมาจากความตาย โดยเดชพระรอัศมทของพระบกิดาอยฆ่างไร เรากก็
จะไดร้ดอาเนรินตามชสีวริตใหมม่ดร้วยอยม่างนดัทั้น”

การรมับบมัพตลิศมาในนนี้กาไมล่ชล่วยใหค้รอด มมันไมล่ชฆ่วยเหลชอในการชล่วยใหค้รอด และมมันไมล่ทกาใหค้ผถูค้เชมนี่อคนใดไดด้
รอับความรอดอยฆ่างสมบทูรณย์มากกวฆ่าเดกิม แตล่เราควรรมับบมัพตลิศมาเพราะวล่าพระเยซถูทรงบมัญชาเชล่นนมันี้น ในพระมหา
บมัญชาของพระองคร์ทบีนี่พระองคร์ประทานแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ พระองคร์ตรมัสวล่า “เหตรุฉะนอันั้น ทฆ่านทอันั้งหลาย
จงออกไปสอัชื่งสอนชนทรุกชาตกิ ใหร้รดับบดัพตริศมาในพระนามแหฆ่งพระบกิดา พระบรุตร และพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์”
(มธ. 28:19)

“ถด้าทฆ่านเตก็มใจเชชชื่อทฆ่านกก็รอับไดด้” ในทบีนี่นบีนี้ฟฟีลลิปกลล่าวถศึงคลุณสมบมัตลิอมันเหมาะสมสกาหรมับการรมับบมัพตลิศมา
แบบครลิสเตบียน มบีคนมากมายวมันนบีนี้ทบีนี่เชมนี่อแคฆ่สมอง และพวกเขาเขค้ารล่วมกมับครลิสตจมักรทค้องถลินี่นสมักแหล่งเพราะวล่ามมันดถู
เหมมอนเปป็นสลินี่งทบีนี่ “ถถูกตค้อง” ทบีนี่จะกระทกา-ถศึงอยล่างไรแลค้ว ผถูค้คนทบีนี่ดบีทบีนี่สลุดในชลุมชนนมันี้นกกเปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักรนมันี้น
ดมังนมันี้นดค้วยเหตลุผลประการใดประการหนศึนี่ง-อาจเพมนี่อสถานะทางสมังคม หรมอเพมนี่อเหตลุผลทางธลุรกลิจ หรมอแมค้แตล่
เพราะวล่าพวกเขาคลิดวล่าการเขค้ารล่วมกมับครลิสตจมักรสมักแหล่งจะชล่วยพวกเขาใหค้ดกาเนลินชบีวลิตทบีนี่ดบีขศึนี้น พวกเขาจศึงรมับคกา
ปฏลิญาณของครลิสตจมักรใดกกตามทบีนี่พวกเขาไปเขค้ารล่วม และพวกเขาเขค้ารมับพลิธบีบมัพตลิศมาโดยไมล่เคยรถูค้จมักพระครลิสตร์
ในการยกโทษบาปเลย เปาโลกลล่าววล่า “ถค้าทล่านจะรอับดด้วยปากของทฆ่านวล่าพระเยซถูทรงเปป็นองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า 
และเชชชื่อในจริตใจของทม่านวล่าพระเจค้าไดค้ทรงชลุบพระองคร์ใหค้เปป็นขศึนี้นมาจากความตาย ทล่านจะรอดดด้วยวฆ่าความ
เชชชื่อดด้วยใจกก็นทาไปสทูฆ่ความชอบธรรม และการยอมรมับดค้วยปากกกนกาไปสถูล่ความรอด” (รม. 10:9,10)

พระคมัมภบีรร์กลล่าวชมัดเจนมากๆวล่าการเชมนี่อทบีนี่สมองไมล่เพบียงพอทบีนี่จะชล่วยจลิตวลิญญาณใหค้รอดไดค้ ยากอบ 2:19
ประกาศวล่า “ทล่านเชมนี่อวล่ามบีพระเจค้าองคร์เดบียว นมันี่นกกดบีอยถูล่แลค้ว แมร้พวกปปีศาจกก็เชชที่อเชม่นกดัน และกลอัวจนตอัวสอัชื่น”-แตล่
เรารถูค้วล่าพวกปฟีศาจไมล่ไดค้รมับความรอด พระเจค้าไมล่ทรงกระทกากลิจกมับหมัว แตล่กมับหมัวใจ มมันเปป็นเรมนี่องนล่าเศรค้าทบีนี่ครลิสต
จมักรทค้องถลินี่นทมันี้งหลายของเราวมันนบีนี้เตกมไปดค้วยผถูค้คนทบีนี่ในหลายกรณบีแลค้วไมล่เคยเชมนี่อดค้วยใจไปสถูล่ความรอดเลย!

“ขด้าพเจด้าเชชชื่อวฆ่า พระเยซทูครกิสตย์เปป็นพระบรุตรของพระเจด้า” คกาพยานนบีนี้ของขมันทบีผถูค้นบีนี้เปป็นมากกวล่าคกากลล่าว
ยอมรมับแหล่งความเชมนี่อของเขาวล่าพระเยซถูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ผถูค้นมันี้น พระครกิสตย์คมอพระนามทบีนี่แสดงถศึงความเปป็น
พระเจค้า และเมมนี่อเขายอมรมับพระครลิสตร์วล่าทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจค้า เขากกกกาลมังรมับสารภาพวล่าพระเยซถูครลิสตร์



ทรงเปป็นพระเจค้า-มนลุษยร์ พระบลุตรทบีนี่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจค้า พระเจค้าแทค้จรลิงในเนมนี้อหนมัง หากมนลุษยร์จะรมับ
ความรอด เขากกตค้องเชมนี่อวล่าพระเยซถูทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจค้า ทรงถถูกปฏลิสนธลิโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และ
ประสถูตลิจากหญลิงพรหมจารบี มบีคนมากมายทบีนี่ยมนอยถูล่ในธรรมาสนร์ทมันี้งหลายวมันนบีนี้ทบีนี่สอนวล่าพระเยซถูทรงเปป็นชายทบีนี่ยลินี่ง
ใหญล่คนหนศึนี่ง เปป็นอาจารยร์ทบีนี่โดดเดล่น เปป็นผถูค้นกาทางศาสนาทบีนี่ยลินี่งใหญล่ แตล่พวกเขาไมล่ยอมรมับความเปป็นพระเจค้าของ
พระองคร์ ถศึงกระนมันี้นพวกเขากกเชลิญชวนผถูค้คนใหค้ตลิดตามพระองคร์ ยอมรมับเถลิด ทล่านทบีนี่รมัก: ถค้าพระเยซถูไมฆ่ใชฆ่พระเจค้าทบีนี่
รมับสภาพมนลุษยร์ ถค้าพระองคร์ไมล่ใชล่ทมันี้งหมดทบีนี่พระองคร์ทรงกลล่าวอค้างวล่าเปป็น พระองคร์กกเปป็นคนลวงโลกทบีนี่รค้ายกาจ
มากทบีนี่สลุดของโลก! มบีคนรถูค้และประกาศในตอนนมันี้นวล่ามารบียร์ตมันี้งครรภร์แลค้วกล่อนเธอไดค้แตล่งงานกมับโยเซฟ และถค้าพระ
เยซถูไมล่ใชล่พระบลุตรของพระเจค้า พระองคร์กกคงเปป็นลถูกนอกสมรส เปป็นคนลวงโลก และเปป็นคนจอมปลอม ทกาไมคน
ทบีนี่ “เครล่งศาสนา” เหลล่านมันี้นถศึงเชลิญชวนผถูค้คนใหค้ตลิดตามคนแบบนมันี้นเลล่า? การไมล่ยอมรมับความเปป็นพระเจค้าของ
พระองคร์กกเทล่ากมับไมล่ยอมรมับสลิทธลิธิ์ของพระองคร์ในความเปป็นผถูค้นกา แตล่พระองคย์ทรงเปป็นพระเจด้า พระองคย์ทรงเปป็น
พระบรุตรททชื่บอังเกกิดมาองคย์เดทยวของพระเจด้า พระองคร์ทรงเปป็นทมันี้งหมดทบีนี่พระองคร์ทรงกลล่าวอค้างวล่าเปป็นและ “ไมฆ่มท
นามอชชื่นใตด้ฟฟ้าททชื่ประทานใหด้ทฆ่ามกลางมนรุษยย์ซนชื่งเราทอันั้งหลายจะตด้องรอดโดยนามนอันั้น!”

ขค้อ 38: “แลด้วทฆ่านจนงสอัชื่งใหด้หยรุดรถมด้า และคนทอันั้งสองลงไปในนนั้ทาทอันั้งฟปลกิปกอับขอันทท ฟปลกิปกก็ใหด้ทฆ่านรอับบอัพ
ตกิศมา”

ตลอดหลายยลุคสมมัยเหลล่าผถูค้รถูค้พระคมัมภบีรร์ไดค้อภลิปรายพระคกาขค้อนบีนี้ ทมันี้งสนมับสนลุนและโตค้แยค้ง เกบีนี่ยวกมับวลิธบีการ
รมับบมัพตลิศมาทบีนี่ถถูกใชค้ในทบีนี่นบีนี้และวลิธบีรมับบมัพตลิศมาซศึนี่งควรถถูกถมอวล่าถถูกตค้องตามพระคมัมภบีรร์ ผถูค้รมับใชค้สล่วนใหญล่ทบีนี่เนค้นหลมัก
ความเชมนี่อเดลิมสอนวล่าการจลุล่มลงใหค้มลิดเปป็นวลิธบีรมับบมัพตลิศมาตามพระคมัมภบีรร์ และสล่วนตมัวแลค้วผมเชมนี่อวล่านบีนี่เปป็นความ
จรลิง คนอมนี่นๆกกเชมนี่อวล่าในตมัวอยล่างทบีนี่เฉพาะเจาะจงนบีนี้ไมฆ่มทนนั้ทามากพอสกาหรมับขมันทบีทบีนี่จะรมับบมัพตลิศมาโดยการจลุล่มลงใหค้
มลิดไดค้ นบีนี่เปป็นภถูมลิประเทศทบีนี่แหค้งแลค้ง และแนล่นอนวล่านนี้กากกคงไมล่มบีอลุดมสมบถูรณร์ แตล่เราตค้องจกาไวค้วล่าเหตลุการณร์ทมันี้งหมด
ระหวล่างฟฟีลลิปกมับขมันทบีชาวเอธลิโอเปฟียผถูค้นบีนี้เปป็นการอมัศจรรยร์อยล่างหนศึนี่ง เชล่นเดบียวกมับทบีนี่พระเจค้าทรงสล่งฟฟีลลิปไปยมังสถาน
ทบีนๆี่ เฉพาะเจาะจงแหล่งนมันี้น ณ เวลาทบีนี่เฉพาะเจาะจงนมันี้น และเชล่นเดบียวกมับทบีนี่ฟฟีลลิปถถูกรมับตมัวไปอยล่างนล่าอมัศจรรยร์หลมัง
จากทบีนี่เขาใหค้บมัพตลิศมาขมันทบีผถูค้นมันี้นแลค้ว พระเจค้ากกทรงสามารถทกาการจมัดเตรบียมสกาหรมับการรมับบมัพตลิศมาของขมันทบีผถูค้
นมันี้นไดค้อยล่างแนล่นอนเชล่นกมัน การจมัดเตรบียมบล่อนนี้กาเลกกๆบล่อหนศึนี่งทบีนี่เพบียงพอทบีนี่จะใหค้บมัพตลิศมาคนๆหนศึนี่ง แมค้กระทมันี่งใน
ทะเลทราย กกคงไมล่ใชล่การอมัศจรรยร์ทบีนี่ยลินี่งใหญล่สกาหรมับพระองคร์เลยผถูค้ไดค้เนรมลิตสรค้างจมักรวาลนบีนี้! ผมไมล่อยากจกากมัด
พระเจค้าโดยการกลล่าววล่าไมล่นล่าจะมบีนนี้กามากพอสกาหรมับฟฟีลลิปทบีนี่จะใหค้บมัพตลิศมาขมันทบีผถูค้นมันี้นไดค้ และเนมนี่องจากพระคมัมภบีรร์
กลล่าวอยล่างชมัดเจนวล่า “คนทมันี้งสองลงไปในนนั้ทา” และพวกเขาทมันี้งคถูล่ “ขนนั้นจากนนั้ทา” ผมกกมองไมล่เหกนวล่านบีนี่จะมบีความ
หมายเปป็นอยล่างอมนี่นไดค้นอกจากการรมับบมัพตลิศมาโดยการจลุล่มลงใหค้มลิด คกากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “ใหค้บมัพตลิศมา” มบีความ
หมายวล่าจรุฆ่มหรมอดทาดกิชื่ง และเนมนี่องจากพระคมัมภบีรร์กลล่าววล่าเราถทูกฝฟังกมับพระครลิสตร์ในบมัพตลิศมา ผมจศึงเหกนวล่านบีนี่บล่ง
บอกถศึงการถถูกนกาลงไปใตค้นนี้กา

อยล่างไรกกตาม ผมใชค้เวลานค้อยมากไปกมับการอภลิปรายเรมนี่องวลิธบีการรมับบมัพตลิศมา ผมไมฆ่มทเวลาทบีนี่จะเสบีย
เปลล่าไปกมับการโตค้แยค้งเกบีนี่ยวกมับเรมนี่องนบีนี้ เพราะวล่าการรมับบมัพตลิศมาดค้วยนนี้กา ไมล่วล่าจะใหค้รมับดค้วยวลิธบีใดกกตาม กกไมล่มบีสล่วน
เกบีนี่ยวขค้องเลยกมับการชการะลค้างบาปทมันี้งหลายออกไป ผมขอกลล่าวซนี้กา-การรอับบอัพตกิศมาดด้วยนนั้ทาไมม่ใชม่สกิชื่งสทาคอัญตฆ่อ



ความรอด อยล่างไรกกตาม มมันมบีความสกาคมัญตล่อความเชชชื่อฟฟังแบบสกินั้นสรุดใจตฆ่อพระเยซทูครกิสตย์เจด้าและคทาบอัญชาของ
พระองคย์ ผมเชมนี่อวล่าการรมับบมัพตลิศมาเปป็นสลินี่งทบีนี่ถถูกตค้องตามพระคมัมภบีรร์ มมันคมอพลิธบีหนศึนี่งของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่
และผถูค้ทบีนี่บมังเกลิดใหมล่แลค้วทลุกคนกกควรรมับบมัพตลิศมาในพระนามของพระบลิดา และของพระบลุตร และของพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ แตล่ผมเชมนี่อวล่า “ธารนนี้กาพลุเตกมดค้วยโลหลิต ซศึนี่งมาจากพระเยซถู” มบีความสกาคมัญมากกวล่านนี้กาในอล่างบมัพ
ตลิศมา!

โจรบนกางเขนผถูค้นมันี้นทถูลพระเยซถูวล่า “พระองคร์เจค้าขค้า ขอพระองคร์ทรงระลศึกถศึงขค้าพระองคร์เมมนี่อพระองคร์
เสดกจเขค้าในอาณาจมักรของพระองคร์” พระเยซถูทรงตอบกลมับวล่า “วอันนทนี้เจผู้าจะอยทูล่กอับเราในเมมืองบรมสสุขเกษม”
(ลถูกา 23:42,43) ตามคกาตรมัสของพระเยซถู โจรผถูค้นมันี้นไปกมับพระองคร์ยมังเมมองบรมสลุขเกษมวมันนมันี้น-และเขาไปโดยไมฆ่
ไดด้รอับบอัพตกิศมา! ผมขอยอมรมับวล่า เขาไมล่ไดค้มบีโอกาสรมับบมัพตลิศมา และหลมังจากทบีนี่เขาไดค้รมับความรอดแลค้ว เขากกนล่า
จะอยากรมับบมัพตลิศมาหากเขามบีโอกาส แตล่นมันี่นไมล่ไดค้เปลบีนี่ยนแปลงขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าเขาไปยมังเมมองบรมสลุขเกษมเพราะ
วล่าเขาไดค้ยลินและเชมนี่อถค้อยคกาของพระเยซถูแลค้ว พระเยซถูตรมัสเจกดครมันี้งจากกางเขนนมันี้น และถค้าโจรผถูค้นมันี้นไมล่เคยไดค้ยลิน
พระองคร์กล่อนหนค้านมันี้น (เขานล่าจะเคยไดค้ยลินแลค้ว) เขากกไดค้ยลินมากพอทบีนี่จะฟป้องใจเขาเรมนี่องบาปของเขาและทกาใหค้
เขาเชมนี่อวล่าพระเยซถูทรงสามารถชล่วยเขาใหค้รอดไดค้ พระวจนะของพระเจค้านกามาซศึนี่งความเชมนี่อทบีนี่ชล่วยใหค้รอด โจรคน
นมันี้นไดค้ใชค้ความเชมนี่อในพระเยซถู เขาอธลิษฐานขอความรอด และพระเยซถูทรงชล่วยเขาใหค้รอด-โดยไมล่มบีการกลล่าวสมัก
คกาเกบีนี่ยวกมับการรมับบมัพตลิศมาในนนี้กา

ขค้อ 39 และ 40: “เมชชื่อทฆ่านทอันั้งสองขนนั้นจากนนั้ทาแลด้ว พระวกิญญาณขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงรอับฟปลกิปไป
เสทย และขอันททนอันั้นไมฆ่ไดด้เหก็นทฆ่านอทก จนงเดกินทางตฆ่อไปดด้วยความยกินดท แตฆ่มทผทูด้ไดด้พบฟปลกิปททชื่เมชองอาโซทอัส และเมชชื่อ
เดกินทางมา ทฆ่านไดด้ประกาศขฆ่าวประเสรกิฐในทรุกเมชองจนทฆ่านมาถนงเมชองซทซารทยา”

“พระวกิญญาณขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงรอับฟปลกิปไป” พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงมบีบทบาทสกาคมัญตลอด
เหตลุการณร์นบีนี้เกบีนี่ยวกมับการทบีนี่ฟฟีลลิปเปป็นพยานแกล่ขมันทบีชาวเอธลิโอเปฟียผถูค้นมันี้น พระวลิญญาณทรงเรบียกเขาใหค้เขค้าไปใน
ทะเลทราย จากนมันี้นพระองคร์ทรงสมันี่งเขาใหค้เขค้าไปชลิดรถมค้าคมันนมันี้นทบีนี่ขมันทบีคนนมันี้นกกาลมังนมันี่งโดยสารอยถูล่ พระองคร์ทรง
จมัดเตรบียมทางใหค้ฟฟีลลิปแลค้วเพมนี่อเปป็นพยานแกล่เขา และบมัดนบีนี้เมมนี่อภารกลิจทบีนี่เฉพาะเจาะจงนมันี้นเสรกจสลินี้นแลค้ว พระองคร์
จศึงทรง “รอับฟปลกิปไปเสทย และขอันททนอันั้นไมฆ่ไดด้เหก็นทฆ่านอทก”

ผมไมล่มบีความยลุล่งยากใดๆเลยในการเชมนี่อวล่าฟฟีลลิปถถูกรมับตมัวไปอยล่างอมัศจรรยร์ โดยหายตมัวไปจากการมอง
เหกนของขมันทบีผถูค้นมันี้น เขาทกาภารกลิจทบีนี่พระเจค้าทรงสล่งเขาใหค้ไปทกาในทะเลทรายนมันี้นสกาเรกจแลค้ว ขมันทบีผถูค้นมันี้นคงเชลิญชวน
เขาใหค้เดลินทางตล่อไปกมับตนอยล่างไมล่ตค้องสงสมัย หรมอขมันทบีอาจเสนอแนะใหค้เขามายมังเอธลิโอเปฟียดค้วยกมันเพมนี่อบอกเลล่า
ผถูค้คนเกบีนี่ยวกมับพระเยซถูกกไดค้ แตล่พระเจค้าทรงมบีแผนการอมนี่นๆสกาหรมับฟฟีลลิป และพระองคร์ทรงอยากใหค้ขมันทบีผถูค้นมันี้นเปป็น
คนทบีนี่แบล่งปปันขล่าวประเสรลิฐกมับชนชาตลิของเขาเชล่นกมันเมมนี่อเขากลมับบค้านไปแลค้ว ดมังนมันี้นเมมนี่อฟฟีลลิปทกาภารกลิจทบีนี่พระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้สล่งเขามาใหค้กระทกาสกาเรกจแลค้ว พระเจค้ากกทรงพาเขาไปจากสถานทบีนี่แหล่งนมันี้นอยล่างอมัศจรรยร์ และ
“มทผทูด้ไดด้พบฟปลกิปททชื่เมชองอาโซทอัส” เพมนี่อสานตล่อการรมับใชค้ของเขาทบีนี่นมันี่น

ฟฟีลลิปถถูกรมับตมัวไปเหมมอนกมับทบีนี่โอบาดบีหร์ไดค้คาดหวมังวล่าเอลบียาหร์จะถถูกรมับตมัวไปขณะทบีนี่ตมัวเขาเองมาทกากลิจ
ธลุระหนศึนี่งใหค้กษมัตรลิยร์อาหมับ เมมนี่อเอลบียาหร์บอกโอบาดบีหร์ใหค้ไปบอกกษมัตรลิยร์อาหมับวล่า “ดถูเถลิด เอลบียาหร์อยถูล่ทบีนี่นบีนี่” โอบา



ดบีหร์กกตอบกลมับไปวล่า “อยถูล่มาพอขค้าพเจค้าไปจากทล่านแลค้ว พระวลิญญาณของพระเยโฮวาหร์จะมาพาทล่านไป ณ ทบีนี่ใด
ขค้าพเจค้ากกไมล่ทราบ ฉะนมันี้นเมมนี่อขค้าพเจค้าไปทถูลอาหมับ และพระองคร์หาทล่านไมล่พบ พระองคร์กกจะทรงประหารขค้าพเจค้า
เสบีย!” (1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 18:12) หากอยากทราบบมันทศึกเรมนี่องราวแบบเตกมๆเกบีนี่ยวกมับเรมนี่องราวทบีนี่นล่าสนใจนบีนี้ระหวล่าง
เอลบียาหร์กมับกษมัตรลิยร์อาหมับ จงอล่านบททบีนี่สลิบแปดของ 1 พงศร์กษมัตรลิยร์ ผมคลิดวล่าคลุณจะพบวล่ามมันเปป็นสล่วนหนศึนี่งทบีนี่ใหค้
ความกระจล่างแหล่งพระวจนะของพระเจค้า

พระเจค้าจะทรงจมัดการกมับฟฟีลลิปในลมักษณะเดบียวกมับทบีนี่พระองคร์ทรงกระทกากมับเอเสเคบียลกกไดค้ ตามคกา
พยานของศาสดาพยากรณร์ผถูค้นมันี้นเองเราอล่านวล่า “พระวลิญญาณจศึงยกขค้าพเจค้าขศึนี้น และขค้าพเจค้ากกไดค้ยลินเสบียงกระหศึนี่ม
อยถูล่ขค้างหลมังขค้าพเจค้าวล่า “จงสรรเสรลิญแดล่สงล่าราศบีของพระเยโฮวาหร์ซศึนี่งขศึนี้นมาจากสถานทบีนี่ของพระองคร์...พระ
วลิญญาณกกยกขค้าพเจค้าขศึนี้นและพาขค้าพเจค้าไป ขค้าพเจค้ากกไปดค้วยความขมขมนี่น ใจขค้าพเจค้าเดมอดรค้อน พระหมัตถร์ของ
พระเยโฮวาหร์กกหนมักอยถูล่บนขค้าพเจค้า” (อสค. 3:12,14)

จากนมันี้นในเอเสเคบียล 8:3 เราอล่านวล่า “ทล่านยมนี่นสล่วนทบีนี่มบีสมัณฐานเปป็นมมอนมันี้นออกมาจมับผมของขค้าพเจค้า
ปอยหนศึนี่ง และพระวลิญญาณไดค้ยกขค้าพเจค้าขศึนี้นระหวล่างพลิภพและสวรรคร์ และนกาขค้าพเจค้ามาถศึงเยรถูซาเลกมในนลิมลิต
ของพระเจค้า มายมังทางเขค้าประตถูดค้านเหนมอของลานชมันี้นใน ซศึนี่งเปป็นทบีนี่ตมันี้งรถูปของความหวงแหน ซศึนี่งกระทกาใหค้บมังเกลิด
ความหวงแหน”

หลมังจากทบีนี่ฟฟีลลิปถถูกรมับตมัวไปแลค้ว ขมันทบีผถูค้นมันี้นกก “เดกินทางตฆ่อไปดด้วยความยกินดท” เขาเดลินทางตอนนบีนี้ดค้วยใจ
ดวงใหมล่และความหวมังใหมล่ เปป็นผถูค้ถถูกสรค้างใหมล่แลค้วในพระเยซถูครลิสตร์ ภาระนมันี้นถถูกยกออกไปจากจลิตใจของเขา
แลค้วและเขากกพศึงพอใจ เขากกาลมังเดลินทางกลมับบค้านพรค้อมกมับขล่าวสารทบีนี่ยลินี่งใหญล่และเปฟีปี่ยมสงล่าราศบีทบีนี่จะประกาศแกล่
มลิตรสหายของเขาและคนทมันี้งหลายทบีนี่เขารมัก

มบีการชมนี่นชมยลินดบีหลายวลิธบี บางคนหมัวเราะ บางคนรค้องไหค้ บางคนโหล่รค้องดค้วยความชมนี่นบาน บางคนกกนลินี่ง
เงบียบ แตล่ไมล่วล่าขมันทบีผถูค้นมันี้นแสดงความชมนี่นชมยลินดบีของเขาออกมาดค้วยวลิธบีใด ความจรลิงอมันเรบียบงล่ายกกคมอวล่าเขามบี
หอัวใจททชื่ชชชื่นชมยกินดท ความรอดนกามาซศึนี่งความชมนี่นชมยลินดบีทบีนี่ไมล่อาจแสดงออกเปป็นคกาพถูดไดค้อยล่างเพบียงพอ เปโตรอธลิ
บายมมันแบบนบีนี้:

“จงถวายสรรเสรลิญแดล่พระเจค้าพระบลิดาแหล่งพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าของเรา ผถูค้ไดค้ทรงพระมหา
กรลุณาแกล่เรา ทรงโปรดใหค้เราบมังเกลิดใหมล่ เขค้าสถูล่ความหวมังใจอมันมบีชบีวลิตอยถูล่ โดยการคมนพระชนมร์จากความตายของ
พระเยซถูครลิสตร์ และเพมนี่อใหค้ไดค้รมับมรดกซศึนี่งไมล่รถูค้เปฟปี่อยเนล่า ปราศจากมลทลินและไมล่รล่วงโรย ซศึนี่งไดค้รมักษาไวค้ในสวรรคร์
เพมนี่อทล่านทมันี้งหลาย ซศึนี่งเปป็นผถูค้ทบีนี่ฤทธลิธิ์เดชของพระเจค้าไดค้ทรงคลุค้มครองไวค้ดค้วยความเชมนี่อใหค้ถศึงความรอด ซศึนี่งพรค้อมแลค้วทบีนี่
จะปรากฏในวาระสลุดทค้าย ในความรอดนมันี้นทล่านทมันี้งหลายชมนี่นชมยลินดบีเปป็นอยล่างยลินี่ง ถศึงแมค้วล่าเดบีดี๋ยวนบีนี้จกาเปป็นทบีนี่ทล่านจะ
ตค้องเปป็นทลุกขร์ใจชมันี่วขณะหนศึนี่ง ดค้วยการถถูกทดลองตล่างๆ เพมนี่อการลองดถูความเชมนี่อของทล่าน อมันประเสรลิฐยลินี่งกวล่า
ทองคกาซศึนี่งพลินาศไปไดค้ ถศึงแมค้วล่าความเชมนี่อนมันี้นถถูกลองดค้วยไฟ จะไดค้เปป็นเหตลุใหค้เกลิดความสรรเสรลิญ เกลิดเกบียรตลิและ
สงล่าราศบี ในเวลาทบีนี่พระเยซถูครลิสตร์จะเสดกจมาปรากฏ พระองคย์ผทูด้ททชื่ทฆ่านทอันั้งหลายยอังไมฆ่ไดด้เหก็น แตฆ่ทฆ่านยอังรอัก
พระองคย์อยทูฆ่ แมด้วฆ่าขณะนทนั้ทฆ่านไมฆ่เหก็นพระองคย์ แตฆ่ทฆ่านยอังเชชชื่อและชชที่นชม ดร้วยความปปีตริยรินดสีเปป็นลร้นพร้นเหลชอทสีที่



จะกลม่าวไดร้ และเตก็มเปปีปี่ยมดร้วยสงม่าราศสี แลค้วจลิตวลิญญาณของทล่านทมันี้งหลายจศึงไดค้รมับความรอดเปป็นผลสลุดทค้ายแหล่ง
ความเชมนี่อ” (1 ปต. 1:3-9) 

เมมนี่อนายคลุกชาวฟฟีลลิปปฟีคนนมันี้นไดค้รมับความรอด เขากกพาเปาโลและสลิลาสไปบค้านกมับเขา “จอัดโตต๊ะเลทนั้ยง
ทฆ่านแสดงความยกินดทอยฆ่างยกิชื่ง เพราะไดด้เชชชื่อถชอพระเจด้าพรร้อมกดับทดัทั้งครอบครดัวแลร้ว” (กลิจการ 16:25-34)

มบีเหตลุผลหลายประการวล่าทกาไมครลิสเตบียนถศึงชมนี่นชมยลินดบี เมมนี่อภาระแหล่งบาปถถูกยกออกไปแลค้ว สมันตลิสลุข
กมับพระเจค้ากกเขค้ามาในใจและความชมนี่นชมยลินดบีกกมาพรค้อมกมับสมันตลิสลุขกมับพระเจค้าเสมอ ตามทบีนี่พระคมัมภบีรร์เขบียนไวค้ 
ครลิสเตบียนมบีสอันตกิสรุขกดับพระเจด้า และมบีสอันตกิสรุขของพระเจด้าเชล่นกมัน การจมัดแจงเชล่นนมันี้นนกามาซศึนี่ง “สมันตลิสลุขทบีนี่เกลิน
ความเขค้าใจ” และ “ความชมนี่นชมยลินดบีอมันเหลมอจะกลล่าวไดค้และเปฟีปี่ยมดค้วยสงล่าราศบี”

ใหค้เราพลิจารณาเหตลุผลบางประการเหลล่านมันี้นสกาหรมับการชมนี่นชมยลินดบีในสล่วนของผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลาย:
โดยทางความเชชชื่อในพระราชกกิจททชื่เสรก็จสกินั้นแลด้วของพระเยซทู บาปทอันั้งหลายของเราจนงไดด้รอับการอภอัย: 

“ลถูกเลกกๆทมันี้งหลายเออ๋ย ขค้าพเจค้าเขบียนจดหมายถศึงทล่าน เพราะวล่าบาปของทล่านไดค้รมับการอภมัยแลค้วเพราะเหกนแกล่
พระนามของพระองคร์” (1 ยอหร์น 2:12)

โดยทางความเชชชื่อในพระราชกกิจททชื่เสรก็จสกินั้นแลด้วของพระเยซทู เราจนงมทสอันตกิสรุขกอับพระเจด้า: “และโดย
พระองคร์นมันี้นใหค้สลินี่งสารพมัดกลมับคมนดบีกมับพระองคร์เอง โดยพระองคร์นมันี้นขค้าพเจค้าพถูดไดค้วล่า ไมล่วล่าสลินี่งนมันี้นจะอยถูล่ในแผล่นดลิน
โลกหรมอในทค้องฟป้า พระองคร์ทรงทกาใหค้มบีสมันตลิภาพโดยพระโลหลิตแหล่งกางเขนของพระองคร์ และพวกทล่านซศึนี่งเมมนี่อ
กล่อนนบีนี้ไมล่ถถูกกมันและเปป็นศมัตรถูในใจดค้วยการชมันี่วตล่างๆ บมัดนบีนี้ พระองคร์ทรงโปรดใหค้คมนดบีกมับพระองคร์ โดยความตาย
แหล่งพระกายเนมนี้อหนมังของพระองคร์เพมนี่อจะไดค้ถวายทล่านใหค้เปป็นผถูค้บรลิสลุทธลิธิ์ ไรค้ตกาหนลิและไรค้ขค้อกลล่าวหาในสาย
พระเนตรของพระองคร์” (คส. 1:20-22)

เมชชื่อเชชชื่อในพระเยซทูแลด้ว บอัดนทนั้เราจนงถทูกซฆ่อนไวด้กอับพระองคย์ในพระเจด้า: “เพราะวล่าทล่านไดค้ตายแลค้วและ
ชบีวลิตของทล่านซล่อนไวค้กมับพระครลิสตร์ในพระเจค้า” (คส. 3:3)

เรานอัชื่งอยทูฆ่ดด้วยกอันในสวรรคสถาน: พระเจค้าในความเมตตาอลุดมของพระองคร์ “ทรงใหค้เราเปป็นขศึนี้นมากมับ
พระองคร์ และทรงโปรดใหค้เรานมันี่งในสวรรคสถานกมับพระองคร์ในพระเยซถูครลิสตร์” (อฟ. 2:6)

ในพระเยซทูความตด้องการทรุกอยฆ่างของเราไดด้รอับการเตกิมเตก็ม: “พระเจค้าของขค้าพเจค้าจะประทานสลินี่ง
สารพมัดตามทบีนี่ทล่านตค้องการนมันี้นจากทรมัพยร์อมันรลุล่งเรมองของพระองคร์โดยพระเยซถูครลิสตร์” (ฟป. 4:19)

เมชชื่อไดด้รอับความรอดโดยทางความเชชชื่อในพระเยซทูครกิสตย์เจด้า เราจนงเปป็นไทจากการปรอับโทษทรุกอยฆ่าง
เพราะบาป: “เหตลุฉะนมันี้นบมัดนบีนี้การปรมับโทษจศึงไมล่มบีแกล่คนทมันี้งหลายทบีนี่อยถูล่ในพระเยซถูครลิสตร์ ผถูค้ไมล่ดกาเนลินตามฝฝ่ายเนมนี้อ
หนมัง แตล่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ...ถค้าเชล่นนมันี้นเราจะวล่าอยล่างไร ถค้าพระเจค้าทรงอยถูล่ฝฝ่ายเราใครจะขมัดขวางเรา” (รม. 
8:1, 31)

เหนชออชชื่นใดกก็คชอ เรามทความมอัชื่นใจออันไมฆ่สอัชื่นคลอนเรชชื่องชอัยชนะ: “แลค้วใครจะใหค้เราทมันี้งหลายขาดจาก
ความรมักของพระครลิสตร์ไดค้เลล่า จะเปป็นความยากลกาบาก หรมอความทลุกขร์ หรมอการขล่มเหง หรมอการกมันดารอาหาร 
หรมอการเปลมอยกาย หรมอการถถูกโพยภมัย หรมอการถถูกคมดาบหรมอ ตามทบีนี่เขบียนไวค้แลค้ววล่า ‘เพราะเหกนแกล่พระองคร์ 
ขค้าพระองคร์ทมันี้งหลายจศึงถถูกประหารวมันยมังคนี่กา และนมับวล่าเปป็นเหมมอนแกะสกาหรมับจะเอาไปฆล่า’ แตล่วล่าในเหตลุการณร์



ทมันี้งปวงเหลล่านบีนี้ เรามบีชมัยเหลมอลค้นโดยพระองคร์ผถูค้ไดค้ทรงรมักเราทมันี้งหลาย เพราะขค้าพเจค้าเชมนี่อมมันี่นวล่า แมค้ความตาย หรมอ
ชบีวลิต หรมอบรรดาทถูตสวรรคร์ หรมอเจค้าผถูค้ครอบครองอาณาจมักร หรมอเจค้าผถูค้มบีอกานาจ หรมอสลินี่งซศึนี่งอยถูล่ในปปัจจลุบมันนบีนี้ หรมอ
สลินี่งซศึนี่งจะมาในภายหนค้า หรมอซศึนี่งสถูง หรมอซศึนี่งลศึก หรมือสกิที่งอมืที่นใดๆททที่ไดผู้ทรงสรผู้างแลผู้วนอันี้น จะไมล่สามารถกระทกาใหค้เรา
ทมันี้งหลายขาดจากความรมักของพระเจค้า ซศึนี่งมบีอยถูล่ในพระเยซทูครกิสตรองครพระผทูผู้เปป็นเจผู้าของเราไดค้” (รม. 8:35-39)

เราไมล่ไดค้ยลินเกบีนี่ยวกมับฟฟีลลิปตมันี้งแตล่เวลานมันี้นทบีนี่เขาถถูกรมับตมัวไปจากขมันทบีผถูค้นมันี้นจนกระทมันี่งเขามาถศึงเมมองอาโซทมัส
จากนมันี้นพระวจนะบอกเราวล่าเขาผล่านเขค้าในเมมองอาโซทมัสและ “ประกาศขฆ่าวประเสรกิฐในทรุกเมชอง” ทบีนี่ตมันี้งอยถูล่
ระหวล่างทบีนี่นมันี่นและเมมองซบีซารบียา

จากกลิจการ 21:8 เราทราบวล่าฟฟีลลิปไดค้ตมันี้งรกรากในเมมองซบีซารบียา และเปาโลไปเยบีนี่ยมในบค้านของเขาทบีนี่นมันี่น
ณ เวลานมันี้นมมันเปป็นเมมองใหญล่ ถถูกสรค้างโดยเฮโรดมหาราชและถถูกตมันี้งชมนี่อเพมนี่อเปป็นเกบียรตลิแกล่จมักรพรรดลิออกมัสตมัส ซบี
ซารร์ ทกาเลทบีนี่ตมันี้งของมมันบนชายฝปัปี่งทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียนทกาใหค้มมันเปป็นศถูนยร์กลางแหล่งการคค้า และเมมนี่อเราศศึกษา
คค้นควค้าหนมังสมอกลิจการตล่อไป เราจะเรบียนรถูค้วล่าเมมองซบีซารบียาถถูกกลล่าวถศึงบล่อยครมันี้ง ในเมมองนบีนี้เองอมัครทถูตเปาโลไดค้แกค้
ตล่างอยล่างมหมัศจรรยร์ตล่อหนค้ากษมัตรลิยร์อากรลิปปาตามทบีนี่บมันทศึกไวค้ในกลิจการ บททบีนี่ 26

วมันนบีนี้ความยลินี่งใหญล่ของเมมองซบีซารบียาไมล่หลงเหลมออบีกตล่อไปแลค้ว และพมนี้นดลินทบีนี่เมมองนมันี้นเคยตมันี้งอยถูล่บนนมันี้นกกมบี
แตล่พวกสมัตวร์ปฝ่าอาศมัยอยถูล่ ประวมัตลิศาสตรร์เปปิดเผยวล่าเมมองนมันี้นไดค้ผงาดขศึนี้นสถูล่จลุดสถูงสลุดอมันรลุล่งโรจนร์ แตล่บมัดนบีนี้วลิหารทบีนี่ยลินี่ง
ใหญล่ของมมัน บค้านเรมอนและพระราชวมังอมันงดงามทมันี้งหลายตกอยถูล่ในสภาพปรมักหมักพมังอยล่างสลินี้นเชลิง แทค้จรลิงแลค้ว
 “คฆ่าจด้างของบาปคชอความตาย” (รม. 6:23) และสลินี่งใดกกตามทบีนี่คนๆหนศึนี่ง (หรมอเมมองๆหนศึนี่งหรมอประชาชาตลิหนศึนี่ง) 
หวล่าน สลินี่งนมันี้นกกจะเปป็นผลเกกบเกบีนี่ยวเชล่นกมัน!



บทททที่ 9
9:1 ฝฝ่ายเซาโลยมังขถูล่คการามกลล่าววล่าจะฆล่าศลิษยร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าเสบีย จศึงไปหามหาปลุโรหลิต
9:2 ขอหนมังสมอไปยมังธรรมศาลาในเมมองดามมัสกมัส เพมนี่อวล่าถค้าพบผถูค้ใดถมอทางนมันี้นไมล่วล่าชายหรมอหญลิง จะไดค้จมับมมัดพา
มายมังกรลุงเยรถูซาเลกม
9:3 เมมนี่อเซาโลเดลินทางไปใกลค้จะถศึงเมมองดามมัสกมัส ในทมันใดนมันี้นมบีแสงสวล่างสล่องมาจากฟป้าลค้อมตมัวเขาไวค้รอบ
9:4 เซาโลจศึงลค้มลงถศึงดลินและไดค้ยลินพระสลุรเสบียงตรมัสแกล่เขาวล่า “เซาโล เซาโลเออ๋ย เจค้าขล่มเหงเราทกาไม”
9:5 เซาโลจศึงทถูลถามวล่า “พระองคร์เจค้าขค้า พระองคร์ทรงเปป็นผถูค้ใด” องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าตรมัสวล่า “เราคมอเยซถู ทบีนี่เจค้า
ขล่มเหง ซศึนี่งเจค้าถบีบประตมักกกยากนมัก”
9:6 เซาโลกกตมัวสมันี่นและรถูค้สศึกประหลาดใจจศึงถามวล่า “พระองคร์เจค้าขค้า พระองคร์ประสงคร์จะใหค้ขค้าพระองคร์ทกาอะไร”
องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าตรมัสแกล่เขาวล่า “เจค้าจงลลุกขศึนี้นเขค้าไปในเมมอง และเจค้าจะตค้องทกาประการใด จะมบีคนบอกใหค้รถูค้”
9:7 คนทมันี้งหลายทบีนี่เดลินทางไปดค้วยกมันกกยมนนลินี่งพถูดไมล่ออก ไดค้ยลินพระสลุรเสบียงนมันี้นแตล่ไมล่เหกนใคร
9:8 ฝฝ่ายเซาโลไดค้ลลุกขศึนี้นจากพมนี้นดลิน เมมนี่อลมมตาแลค้วกกมองอะไรไมล่เหกน เขาจศึงจถูงมมอทล่านไปยมังเมมองดามมัสกมัส
9:9 ตาทล่านกกมมดมมัวไปถศึงสามวมันและทล่านมลิไดค้กลินหรมอดมนี่มอะไรเลย
9:10 ในเมมองดามมัสกมัสมบีศลิษยร์คนหนศึนี่งชมนี่ออานาเนบีย องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไดค้ตรมัสกมับผถูค้นมันี้นโดยนลิมลิตวล่า “อานาเนบียเออ๋ย”
อานาเนบียจศึงทถูลตอบวล่า “พระองคร์เจค้าขค้า ดถูเถลิด ขค้าพระองคร์อยถูล่ทบีนี่นบีนี่”
9:11 องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าจศึงตรมัสกมับเขาวล่า “จงลลุกขศึนี้น ไปทบีนี่ถนนทบีนี่เรบียกวล่าถนนตรง ถามหาชายคนหนศึนี่งชมนี่อเซาโล
ชาวเมมองทารร์ซมัสอยถูล่ในบค้านของยถูดาส เพราะดถูเถลิด เขากกาลมังอธลิษฐานอยถูล่
9:12 และในนลิมลิตเขาไดค้เหกนคนหนศึนี่งชมนี่ออานาเนบียเขค้ามาวางมมอบนเขา เพมนี่อเขาจะเหกนไดค้อบีก”
9:13 แตล่อานาเนบียทถูลตอบวล่า “พระองคร์เจค้าขค้า ขค้าพระองคร์ไดค้ยลินหลายคนพถูดถศึงคนนมันี้นวล่า เขาไดค้ทการค้ายวลิสลุทธลิชน
ของพระองคร์ในกรลุงเยรถูซาเลกมมาก
9:14 และในทบีนี่นบีนี่เขาไดค้อกานาจมาจากพวกปลุโรหลิตใหญล่ ใหค้ผถูกมมัดคนทมันี้งปวงทบีนี่รค้องออกพระนามของพระองคร์”
9:15 ฝฝ่ายองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไดค้ตรมัสกมับทล่านวล่า “จงไปเถลิด เพราะวล่าคนนมันี้นเปป็นภาชนะทบีนี่เราไดค้เลมอกสรรไวค้ 
สกาหรมับจะนกานามของเราไปยมังประชาชาตลิ กษมัตรลิยร์และชนชาตลิอลิสราเอล
9:16 เพราะวล่าเราจะสกาแดงใหค้เขาเหกนวล่า เขาจะตค้องทนทลุกขร์ลกาบากมากเทล่าใดเพราะนามของเรา”
9:17 แลค้วอานาเนบียกกไป และเขค้าไปในบค้านวางมมอบนเซาโลกลล่าววล่า “พบีนี่เซาโลเออ๋ย องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าคมอพระเยซถู
ไดค้ทรงปรากฏแกล่ทล่านกลางทางทบีนี่ทล่านมานมันี้น ไดค้ทรงใชค้ขค้าพเจค้ามาเพมนี่อทล่านจะเหกนไดค้อบีก และเพมนี่อทล่านจะ
ประกอบดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์”
9:18 และในทมันใดนมันี้นมบีอะไรเหมมอนเกลกดตกจากตาของเซาโล แลค้วกกเหกนไดค้อบีก ทล่านจศึงลลุกขศึนี้นรมับบมัพตลิศมา
9:19 พอรมับประทานอาหารแลค้วกกมบีกกาลมังขศึนี้น เซาโลพมักอยถูล่กมับพวกศลิษยร์ในเมมองดามมัสกมัสหลายวมัน
9:20 ทล่านไมล่ไดค้รบีรอทล่านประกาศตามธรรมศาลา กลล่าวเรมนี่องพระครลิสตร์วล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจค้า
9:21 คนทมันี้งหลายทบีนี่ไดค้ยลินกกพากมันประหลาดใจแลค้ววล่า “คนนบีนี้มลิใชล่หรมอทบีนี่ไดค้ทกาลายคนในกรลุงเยรถูซาเลกมทบีนี่รค้องออก
พระนามนบีนี้ และเขามาทบีนี่นบีนี่หวมังจะผถูกมมัดพวกนมันี้นสล่งใหค้พวกปลุโรหลิตใหญล่”



9:22 แตล่เซาโลยลินี่งมบีกกาลมังทวบีขศึนี้น และทกาใหค้พวกยลิวในเมมองดามมัสกมัสนลินี่งอศึนี้งอยถูล่ โดยพลิสถูจนร์ใหค้เขาเหกนวล่า พระเยซถูทรง
เปป็นพระครลิสตร์
9:23 ครมันี้นตล่อมาอบีกหลายวมันพวกยลิวไดค้ปรศึกษากมันจะฆล่าเซาโลเสบีย
9:24 แตล่เรมนี่องการปองรค้ายของเขารถูค้ถศึงเซาโล เขาทมันี้งหลายไดค้เฝป้าประตถูเมมอง คอยฆล่าเซาโลทมันี้งกลางวมันกลางคมน
9:25 แตล่เหลล่าสาวกไดค้ใหค้เซาโลนมันี่งในเขล่งใหญล่ แลค้วหยล่อนลงจากกกาแพงเมมองในเวลากลางคมน
9:26 ครมันี้นเซาโลไปถศึงกรลุงเยรถูซาเลกมแลค้ว ทล่านใครล่จะคบใหค้สนลิทกมับพวกสาวก แตล่เขาทมันี้งหลายกลมัว เพราะไมล่เชมนี่อ
วล่าเซาโลเปป็นสาวก
9:27 แตล่บารนาบมัสไดค้พาทล่านไปหาพวกอมัครทถูต แลค้วเลล่าใหค้เขาฟปังวล่าเซาโลไดค้เหกนองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทบีนี่กลางทาง 
และพระองคร์ตรมัสแกล่ทล่าน ทล่านจศึงประกาศออกพระนามพระเยซถูโดยใจกลค้าหาญในเมมองดามมัสกมัส
9:28 แลค้วเซาโลเขค้านอกออกในอยถูล่กมับพวกอมัครทถูตในกรลุงเยรถูซาเลกม
9:29 ประกาศออกพระนามของพระเยซถูเจค้าดค้วยใจกลค้าหาญ ทล่านพถูดไลล่เลบียงกมับพวกกรบีก แตล่พวกนมันี้นหาชล่องทบีนี่
จะฆล่าทล่านเสบีย
9:30 เมมนี่อพบีนี่นค้องรถูค้อยล่างนมันี้นจศึงพาทล่านไปยมังเมมองซบีซารบียา แลค้วสล่งไปยมังเมมองทารร์ซมัส
9:31 เหตลุฉะนมันี้น ครลิสตจมักรตลอดทมันี่วแควค้นยถูเดบีย กาลลิลบี และสะมาเรบีย จศึงมบีความสงบสลุขและเจรลิญขศึนี้น ดกาเนลิน
ชบีวลิตดค้วยใจยกาเกรงองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า และไดค้รมับความปลอบประโลมใจจากพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ครลิสตสมาชลิกกก
ยลินี่งทวบีมากขศึนี้น
9:32 ตล่อมาเมมนี่อเปโตรเทบีนี่ยวไปตลอดทลุกแหล่งแลค้ว กกลงมาหาพวกวลิสลุทธลิชนซศึนี่งอาศมัยอยถูล่ในเมมองลลิดดาดค้วย
9:33 เปโตรพบชายคนหนศึนี่งชมนี่อไอเนอมัสทบีนี่นมันี่น เขาเปป็นอมัมพาตอยถูล่กมับทบีนี่นอนแปดปฟีมาแลค้ว
9:34 เปโตรจศึงกลล่าวแกล่เขาวล่า “ไอเนอมัสเออ๋ย พระเยซถูครลิสตร์ทรงโปรดทล่านใหค้หายโรค จงลลุกขศึนี้นเกกบทบีนี่นอนของ
ทล่านเถลิด” ในทมันใดนมันี้นไอเนอมัสไดค้ลลุกขศึนี้น
9:35 ฝฝ่ายคนทมันี้งปวงทบีนี่อยถูล่ในเมมองลลิดดา และทบีนี่ราบชาโรนไดค้เหกนแลค้วจศึงกลมับใจมาหาองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า
9:36 ในเมมองยมัฟฟามบีหญลิงคนหนศึนี่งเปป็นศลิษยร์ชมนี่อทาบลิธา ซศึนี่งแปลวล่าโดรคมัส หญลิงคนนบีนี้เคยกระทกาการอมันเปป็นคลุณ
ประโยชนร์และใหค้ทานมากมาย
9:37 ตล่อมาระหวล่างนมันี้นหญลิงคนนบีนี้กกปฝ่วยลงจนถศึงแกล่ความตาย เขาจศึงอาบนนี้กาศพวางไวค้ในหค้องชมันี้นบน
9:38 เมมองลลิดดาอยถูล่ใกลค้กมับเมมองยมัฟฟา พวกสาวกไดค้ยลินวล่าเปโตรอยถูล่ทบีนี่นมันี่น จศึงใชค้ชายสองคนไปหาทล่าน เชลิญทล่าน
มาหาเขาโดยเรกว
9:39 ฝฝ่ายเปโตรจศึงลลุกขศึนี้นไปกมับเขา เมมนี่อถศึงแลค้วเขาพาทล่านขศึนี้นไปในหค้องชมันี้นบน และบรรดาหญลิงมล่ายไดค้ยมนอยถูล่กมับ
ทล่านพากมันรค้องไหค้และชบีนี้ใหค้ทล่านดถูเสมนี้อคลลุมกมับเสมนี้อผค้าตล่างๆซศึนี่งโดรคมัสทกาเมมนี่อยมังมบีชบีวลิตอยถูล่
9:40 ฝฝ่ายเปโตรใหค้คนทมันี้งปวงออกไปขค้างนอก และไดค้คลุกเขล่าลงอธลิษฐาน แลค้วหมันมายมังศพนมันี้นกลล่าววล่า “ทาบลิธา
เออ๋ย จงลลุกขศึนี้น” ทาบลิธากกลมมตา เมมนี่อเหกนเปโตรจศึงลลุกขศึนี้นนมันี่ง
9:41 ฝฝ่ายเปโตรยมนี่นมมอออกพยลุงเธอขศึนี้น จศึงเรบียกวลิสลุทธลิชนทมันี้งหลายกมับพวกแมล่มล่ายเขค้ามา แลค้วมอบหญลิงทบีนี่เปป็นขศึนี้น
นมันี้นใหค้กมับเขาทมันี้งหลาย



9:42 เหตลุการณร์นมันี้นลมอไปตลอดทมันี่วเมมองยมัฟฟา คนเปป็นอมันมากมาเชมนี่อถมอองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า
9:43 ตล่อมาฝฝ่ายเปโตรอาศมัยอยถูล่ในเมมองยมัฟฟาหลายวมัน อยถูล่กมับคนหนศึนี่งชมนี่อซบีโมนเปป็นชล่างฟอกหนมัง
 บทนบีนี้ขศึนี้นตค้นดค้วยสล่วนหนศึนี่งทบีนี่สกาคมัญมากๆของหนมังสมอกลิจการ การกลมับใจเชมนี่อของเซาโลแหล่งเมมองทารร์ซมัส
ถถูกบมันทศึกในทบีนี่นบีนี้ และบมันทศึกเรมนี่องราวของการทกางานหนมักและงานรมับใชค้ของเขาจะครอบคลลุมเนมนี้อหาสล่วนใหญล่ใน
บททบีนี่เหลมออยถูล่เหลล่านมันี้นของหนมังสมอกลิจการ

มบีผถูค้กลล่าววล่าโมเสสคมอตมัวละครทบีนี่เปป็นจลุดศถูนยร์กลางทล่ามกลางประจมักษร์พยานเหลล่านมันี้นของพระเยโฮวาหร์
พระเจค้าในภาคพมันธสมัญญาเดลิม หากนบีนี่เปป็นความจรลิง เซาโลแหฆ่งเมชองทารย์ซอัส ซศึนี่งกลมับใจเชมนี่อและกลายเปป็นอมัครทถูต
เปาโล กกเปป็นตมัวละครทบีนี่เปป็นจลุดศถูนยร์กลางทล่ามกลางประจมักษร์พยานเหลล่านมันี้นสกาหรมับพระเยซถูครลิสตร์เจค้าในภาคพมันธ
สมัญญาใหมล่อยล่างแนล่นอน

เปาโลเปป็นภาชนะหนศึนี่งทบีนี่ไดค้รมับการเจลิมตมันี้งและถถูกแตล่งตมันี้งเปป็นพลิเศษ ในขค้อ 15 ของบทนบีนี้องคร์พระผถูค้เปป็น
เจค้าทรงประกาศวล่า “คนนมันี้นเปป็นภาชนะทบีนี่เราไดค้เลมอกสรรไวค้ สกาหรมับจะนกานามของเราไปยมังประชาชาตลิ กษมัตรลิยร์
และชนชาตลิอลิสราเอล”

เปาโลเองเปป็นพยานรมับรองวล่า “ขค้าพเจค้ากลล่าวแกล่พวกทล่านทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิ เพราะขค้าพเจค้าเปป็นอมัครทถูต
มายมังพวกตล่างชาตลิ ขค้าพเจค้าจศึงยกยล่องหนค้าทบีนี่ของขค้าพเจค้า” (รม. 11:13) 

อมัครทถูตเปาโลไมล่เพบียงถถูกเลมอกสรรใหค้นกาขล่าวประเสรลิฐไปประกาศแกล่พวกคนตล่างชาตลิเทล่านมันี้น แตล่พระเจค้า
ไดค้ทรงเปปิดเผยขค้อลศึกลมับแหล่งครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่แกล่เขาดค้วย คมอขค้อลศึกลมับนมันี้นซศึนี่งเคยถถูกปปิดซล่อนไวค้มาตลอด
หลายยลุคสมมัยเหลล่านมันี้น (อฟ. 3:1-9)

เปาโลเปป็นพลเมมองของโรม (กลิจการ 22:25-29) แตล่เขาดกาเนลินชบีวลิตเปป็นยลิว เขาเปป็นฟารลิสบี แตล่พระเจค้า
ทรงเรบียกและเจลิมตมันี้งเขาใหค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณแกล่พวกคนตล่างชาตลิซศึนี่งพวกยลิวในสมมัยนมันี้นมองวล่า
เปป็น “พวกสลุนมัข”

เขาเกลิดมาเปป็นเสรบีชน แตล่โดยความสมมัครใจและการตมัดสลินใจเลมอกของเขาเองเขาไดค้กลายเปป็นทาสรอับ
ใชด้ของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า

เขาเปป็นผถูค้ถมอพลิธบีกรรมแบบเครล่งครมัด โดยอลุทลิศตมัวใหค้แกล่พลิธบีกรรมและประเพณบีเหลล่านมันี้นแหล่งศาสนาของ
เหลล่าบรรพบลุรลุษของเขา และเขาดกาเนลินชบีวลิตภายใตค้พระราชบมัญญมัตลิ แตล่หลมังจากทบีนี่เขาไดค้พบกมับพระเยซถู เขากก
เทศนาพระคลุณลค้วนๆ พระคลุณแตล่อยล่างเดบียว และประกาศวล่าถค้าผถูค้ใดประกาศขล่าวสารอชชื่นใดนอกจากพระคลุณทบีนี่ใหค้
เปลล่าๆของพระเจค้า คนๆนมันี้นกกควรถถูกสาปแชล่ง-ซศึนี่งหมายความวล่าเขาควรรล่วงลงไปสถูล่บศึงไฟนมันี้น!

ในความภาคภถูมลิใจแหล่งมรดกและการอบรมสมันี่งสอน เซาโลแหล่งเมมองทารร์ซมัสเคยดกาเนลินชบีวลิตตามคณะทบีนี่
เครล่งครมัดทบีนี่สลุดของพวกฟารลิสบี ไรค้ทบีนี่ตลิภายใตค้พระราชบมัญญมัตลิ แตล่หลมังจากทบีนี่เขาไดค้พบกมับพระเยซถูแลค้ว เขากกรมับ
สารภาพวล่าเขาเปป็นคนบาปตอัวเอด้

เขาประกาศวล่าความเปป็นพลเมมองของเขาอยถูล่ในสวรรคร์ แตล่ในชมันี่วโมงแหล่งการไตล่สวน เขากกอลุทธรณร์ตล่อซบี
ซารร์ (กลิจการ 25:11-21; 26:32)



นอกเหนมอจากพระเยซถูครลิสตร์เจค้าแลค้ว โลกไมล่เคยรถูค้จมักนมักเทศนร์ทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่ประกาศเรมนี่องสอันตกิสรุขมากไป
กวล่าอมัครทถูตเปาโล ถศึงกระนมันี้นทลุกหนแหล่งทบีนี่เขาไปเทศนา เขากกเปป็นเหตลุใหค้เกลิดการจลาจล ดถูเหมมอนวล่าใครสมักคน
กลมับใจเชมนี่อหรมอตลิดคลุกทลุกครมันี้งทบีนี่เขาพถูด

เปาโลตายในกรลุงโรมภายใตค้ขวานของผถูค้ตมัดศบีรษะ เสบียงของเขาและปากกาของเขาถถูกทกาใหค้เงบียบสนลิท
แลค้ว แตล่เขามทชทวกิตอยทูฆ่ในสวรรคย์ และจดหมายฝากทมันี้งสลิบสบีนี่ฉบมับนมันี้นทบีนี่เขาเขบียนภายใตค้การดลใจของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์กกยมังมบีชบีวลิตอยถูล่ดบี โดยยมังพถูดกมับคนทมันี้งหลายวมันนบีนี้อยถูล่เหมมอนเดลิม

ในภาคพมันธสมัญญาเดลิมโมเสสไดค้นกาประชาชาตกิหนศึนี่ง ในภาคพมันธสมัญญาใหมล่เปาโลประกาศพระคลุณของ
พระเจค้าซศึนี่งปลดปลล่อยดวงวลิญญาณของผทูด้คนทอันั้งหลายใหค้เปป็นไท

โมเสสไดค้ฝากชมนี่อของยกิวไวค้บนโลก เปาโลไดค้ฝากพระนามของพระครกิสตย์ไวค้บนโลก
โมเสสไดค้เปปิดเผยพระเจค้าวล่าทรงเปป็นผทูด้ประทานพระราชบอัญญอัตกิ เปาโลไดค้เปปิดเผยพระองคร์วล่าทรงเปป็น

พระเจด้าแหฆ่งพระครุณ ความเมตตากรลุณา และความอล่อนโยน พระเจค้าองคร์นมันี้นผถูค้ทรงชล่วยคนบาปทมันี้งหลายใหค้รอด
เพราะเหกนแกล่พระครลิสตร์

โมเสสชบีนี้ชนชาตลิอลิสราเอลใหค้ไปยมังแผฆ่นดกินหนนชื่งททชื่มทนนั้ทานมและนนั้ทาผนนั้งไหลบรกิบทูรณย์ เปาโลชบีนี้ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายใหค้
ไปยมังแผล่นดลินแหล่งนนี้กาทบีนี่มบีชบีวลิต กรรุงเยรทูซาเลก็มแหฆ่งสวรรคย์ 

โมเสสตมันี้งตาคอยวมันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบีนมันี้นเมมนี่อเขาจะนกาลถูกหลานของอลิสราเอลเขค้าไปยมังแผฆ่นดกินททชื่ทรงสอัญญา
ไวด้นอันั้น เปาโลนกาเสนอครลิสเตบียนวล่าตายตล่อโลกแลค้ว เปป็นขศึนี้นแลค้ว และนมันี่งอยถูล่แลด้ว “ในสวรรคสถานในพระเยซถู
ครลิสตร์” (อฟ. 2:6) “ถถูกซล่อนไวค้กมับพระครลิสตร์ในพระเจค้า” (คส. 3:3)

พระเจค้าไดค้ประทานพระราชบอัญญอัตกิแกล่โมเสส แตล่พระองคร์ทรงมอบหลอักคทาสอนแหฆ่งครกิสตจอักรพอันธ
สอัญญาใหมฆ่ไวค้แกล่อมัครทถูตเปาโล มมันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าพระคมัมภบีรร์ทรุกตอนถถูกประทานใหค้โดยการดลใจและพระ
คมัมภบีรร์ทลุกตอนเปป็นประโยชนย์แกล่เรา (2 ทธ. 3:16) แตล่เนมนี้อหาหลมักของพระคมัมภบีรร์ทบีนี่ถถูกประทานใหค้สกาหรมับครลิสต
จมักรไดค้ถถูกประทานใหค้แกล่อมัครทถูตเปาโลและถถูกบมันทศึกไวค้สกาหรมับเราในจดหมายฝากเหลล่านมันี้นของเขา ซศึนี่งจดหมาย
ฝากทลุกฉบมับนมันี้นบอกเลล่าถศึงหลมักคกาสอนของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่

เปาโลเกลิดในเมมองทารร์ซมัส เมมองหนศึนี่งในแควค้นซบีลบีเซบีย (กลิจการ 21:39) เขาเกลิดภายใตค้อลิทธลิพลของโรม ใน
ชล่วงเวลานมันี้นเมมนี่อโรมอยถูล่ ณ จลุดสถูงสลุดแหล่งอกานาจและการครอบครองโลก เหลล่ากองทมัพของโรมกกาลมังเดลินทางกลมับ
มาพรค้อมกมับชมัยชนะจากการพลิชลิตในแวล่นแควค้นตล่างๆ โรมในขณะนมันี้นกกาลมังแสวงหาสถาปปัตยกรรมจากกรบีซ การ
คค้าจากเกาะตล่างๆของโลก วลิทยาศาสตรร์จากอบียลิปตร์ และอกานาจอมันเกรบียงไกรของโรมไดค้ทลินี้งรล่องรอยของมมันไวค้บน
อารยธรรมทมันี่วโลกในสมมัยนมันี้น

เปาโลพถูดหลายภาษา-ภาษากรบีก ภาษาลาตลิน ภาษาฮบีบรถู ภาษาอาราเมค ภาษาซบีเรบีย เขาไดค้เรบียนรถูค้สตลิ
ปปัญญาของทมันี้งโลกตะวมันออกและโลกตะวมันตกเพราะวล่าสถานทบีนี่เกลิดของเขาเปป็นเหมมอนทางสบีนี่แยกของโลกในสมมัย
นมันี้น เขาไดค้รมับการฝฝึกอบรมแบบชาวกรบีก เชล่นเดบียวกมับการศศึกษาทบีนี่เขค้มงวดและเปป็นทางการของคนฮบีบรถู เขา
ศศึกษาเรบียนรถูค้ภายใตค้การสอนของกามาลลิเอล หนศึนี่งในอาจารยร์ทบีนี่โดดเดล่นทบีนี่สลุดทล่ามกลางพวกฟารลิสบีของกรลุง
เยรถูซาเลกม



ตามทบีนี่กลล่าวในกลิจการ 26:10 เปาโลเปป็นสมาชลิกคนหนศึนี่งของสภาซานเฮดรลิน และเนมนี่องจาก
ประวมัตลิศาสตรร์พระคมัมภบีรร์เปปิดเผยวล่าเหลล่าสมาชลิกของสภานมันี้นตค้องแตล่งงานแลค้ว เราจศึงอาจสมันนลิษฐานไดค้วล่าเปาโล
เคยเปป็นชายทบีนี่แตล่งงานแลค้ว เราไมล่อาจกลล่าวไดค้วล่าเกลิดอะไรขศึนี้นกมับภรรยาของเขา ไมล่มบีบมันทศึกทบีนี่ใหค้ขค้อมถูลนมันี้น เราไดค้
แตล่สมันนลิษฐานวล่านางเสบียชบีวลิตแลค้ว และนบีนี่ดถูเหมมอนจะถถูกสนมับสนลุนใน 1 โครลินธร์ 7:8

เปาโลไมล่เพบียงนมันี่งในสภานมันี้นซศึนี่งฟปังคกาพยานของสเทเฟนเทล่านมันี้น เขายมังใหค้ความชล่วยเหลมอในฐานะ
ประจมักษร์พยานคนหนศึนี่งตอนทบีนี่ชายหนลุล่มคนนมันี้นเสบียชบีวลิตดค้วย สล่วนตมัวแลค้วผมเชมนี่อวล่าเหตลุการณร์นบีนี้มบีสล่วนชล่วยเพลินี่ม
ความรค้อนรนของเขาในการขล่มเหลและทกาลายคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ตลิดตาม “ทางพระเยซถู” นมันี้น หลมังจากการเสบียชบีวลิต
ของสเทเฟน เปาโลไดค้เดลินทางไปยมังเมมองดามมัสกมัสโดยถมอหนมังสมอมอบอกานาจจากมหาปลุโรหลิต คมอหนมังสมอเหลล่า
นมันี้นทบีนี่อนลุญาตใหค้เขาคค้นหาพวกครลิสเตบียนในเมมองดามมัสกมัสและ “มมัดคนเหลล่านมันี้นมายมังกรลุงเยรถูซาเลกม”

ขณะทบีนี่เขาเดลินทางลงไปบนถนนสถูล่เมมองดามมัสกมัส พรค้อมกมับดวงตาทบีนี่รค้อนผล่าวดค้วยความเกลบียดชมังและใจ
ทบีนี่เตกมดค้วยการฆาตกรรม เปาโลกกเผชลิญหนค้ากมับพระเยซถูครลิสตร์เจค้าผถูค้ซศึนี่งเขาเกลบียดชมัง แสงนมันี้นจากฟป้าทกาใหค้ตาเขา
มองไมล่เหกนและเขาลค้มลงถศึงดลิน ขณะคลลุกฝลุฝ่นอยถูล่บนถนนมลุล่งสถูล่เมมองดามมัสกมัสนมันี้นพระสลุรเสบียงของพระเยซถูรค้องเรบียก
มายมังเขา เราจะศศึกษาเรมนี่องราวแบบเตกมๆของการสนทนานมันี้นเมมนี่อเราไปถศึงสล่วนนมันี้นของบทนบีนี้

เซาโลแหล่งเมมองทารร์ซมัสกลมับใจจากบาปของตนแลค้ว ยอมจกานนหมัวใจและชบีวลิตของตนแดล่พระเจค้า และ
ถวายตมัวเพมนี่อประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจค้าผล่านทางพระเยซถูครลิสตร์เจค้า เขากลายเปป็นผถูค้รค้อนรนใน
การประกาศขล่าวประเสรลิฐพอๆกมับทบีนี่เขาเคยรค้อนรนในการขล่มเหงคนเหลล่านมันี้นทบีนี่เชชชื่อขล่าวประเสรลิฐนมันี้น เขาประกาศ
แกล่ชนชาตลิของเขาเอง คมอพวกยลิว โดยประกาศวล่าพระเยซถูคมอพระครลิสตร์ผถูค้นมันี้น พระบลุตรของพระเจค้า และเขา
กลล่าวหาพวกยลิวเหลล่านมันี้นอยล่างเปปิดเผยวล่าไดค้ตรศึงพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาทบีนี่กางเขน อมันเปป็นการทกาใหค้คกา
ประกาศเหลล่านมันี้นของเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาเองสกาเรกจจรลิง

แตล่นลิมลิตของเปาโลไปไกลเกลินกวล่าแควค้นยถูเดบีย เขาไดค้เหกนทลุล่งนาทบีนี่กวค้างใหญล่กวล่าและเขาไดค้ยลินเสบียงเรบียก
ของพระเจค้าใหค้ไปไกลเกลินกวล่าชนชาตลิของเขาเอง แนล่นอนวล่าไมล่มบีใครแบกรมับภาระอมันหนมักอศึนี้งทบีนี่โถมทมับเพมนี่อ
ชนชาตลิของเขาเองมากกวล่าทบีนี่เปาโลแบกรมับเพมนี่อพวกยลิว แตล่พระเจค้าทรงเรบียกเขาใหค้ไปปรนนลิบมัตลิแกล่พวกคนตล่าง
ชาตลิ และเขาไมล่ไดค้ดมนี้อดศึงตล่อนลิมลิตจากสวรรคร์นมันี้น

ในโรม 9:1-3 ถค้อยคกาของเปาโลเองเปปิดเผยภาระนมันี้นทบีนี่เขารถูค้สศึกเพมนี่อพวกยลิว ชนชาตลิของเขาเอง: 
“ขค้าพเจค้าพถูดตามความจรลิงในพระครลิสตร์ ขค้าพเจค้าไมล่ไดค้มลุสา ใจสกานศึกผลิดชอบของขค้าพเจค้าเปป็นพยานฝฝ่ายขค้าพเจค้า
โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ดค้วย วล่า ขค้าพเจค้ามบีความทลุกขร์หนมักและเสบียใจเสมอมลิไดค้ขาด เพราะวฆ่าขด้าพเจด้าปรารถนา
จะใหด้ขด้าพเจด้าเองถผกสาปใหร้ตดัดขาดจากพระครริสตต เพราะเหก็นแกฆ่พทชื่นด้องของขด้าพเจด้า คชอญาตกิของขด้าพเจด้าตาม
เนชนั้อหนอัง” กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่งกกคมอ เปาโลกลล่าววล่า “ขค้าพเจค้าเตกมใจทบีนี่จะตกนรกหากมมันจะชล่วยชนชาตลิของขค้าพเจค้า
ใหค้รอด!” การถถูก “สาปใหค้ตมัดขาดจากพระครลิสตร์” กกคงเทล่ากมับการใชค้เวลาชมันี่วนลิรมันดรร์ในนรก แตล่เปาโลรถูค้วล่าแมค้
หากวล่าเขาสามารถตกนรก การทบีนี่เขาตกนรกกกคงไมล่ชล่วยชนชาตลิของเขาใหค้รอด เพราะวล่าพระครลิสตร์ผถูค้ซศึนี่งเขาไดค้พบ
นอกประตถูเมมองดามมัสกมัสนมันี้นทรงเปป็นผถูค้เดบียวทบีนี่สามารถชล่วยพวกเขาใหค้รอดไดค้ ดมังนมันี้น ทมันทบีหลมังจากเขาไดค้รมับความ
รอด เขากก “ประกาศพระครลิสตร์ในธรรมศาลาเหลล่านมันี้น วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจค้า” และเขา



ประกาศความจรลิงนมันี้นพรค้อมกมับความรค้อนรนจนทกาใหค้พวกยลิวโกรธแคค้นเขาและพวกเขาเรลินี่มหาทางทบีนี่จะฆล่าเขา
เสบีย

นลิมลิตของเปาโลครอบคลลุมพวกกรบีกเชล่นเดบียวกมับพวกยลิว เขาเหกนเมมองโครลินธร์เชล่นเดบียวกมับกรลุงเยรถูซาเลกม 
ชายคนหนศึนี่งจากแควค้นมาซลิโดเนบียรค้องบอกวล่า “ขอโปรดมาชล่วยพวกขค้าพเจค้าในแควค้นมาซลิโดเนบียเถลิด” (กลิจการ 
16:9)

ในโรม 1:14-16 เปาโลเปป็นพยานรมับรองวล่า “ขค้าพเจค้าเปป็นหนบีนี้ทมันี้งพวกกรบีกและพวกชาวปฝ่าดค้วย เปป็นหนบีนี้
ทมันี้งพวกนมักปราชญร์และคนเขลาดค้วย ฉะนมันี้นขด้าพเจด้ากก็เตก็มใจพรค้อมทบีนี่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ทล่านทมันี้งหลายทบีนี่
อยถูล่ในกรลุงโรมดค้วย ดด้วยวฆ่าขด้าพเจด้าไมฆ่มทความละอายในเรชชื่องขฆ่าวประเสรกิฐของพระครกิสตย์ เพราะวฆ่าขฆ่าวประเสรกิฐ
นอันั้นเปป็นฤทธกิธิ์เดชของพระเจด้า เพชชื่อใหด้ทรุกคนททชื่เชชชื่อไดด้รอับความรอด พวกยกิวกฆ่อน และพวกกรทกดด้วย”

เปาโลประกาศขล่าวประเสรลิฐ-การสลินี้นพระชนมร์ การถถูกฝปัง การฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ การเสดกจขศึนี้นสถูล่สวรรคร์ 
และการเสดกจกลมับมาของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า เขาประกาศแกล่ครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นทบีนี่เมมองโครลินธร์วล่า “เพราะขด้าพเจด้า
ตอันั้งใจวฆ่าจะไมฆ่แสดงความรทูด้เรชชื่องใดๆในหมทูฆ่พวกทฆ่านเลยเวด้นแตฆ่เรชชื่องพระเยซทูครกิสตย์ และการททชื่พระองคย์ทรงถทูกตรนง
ททชื่กางเขน” (1 คร. 2:2) ไมล่วล่าปปัญหานมันี้นในการรมับมมอกมับความชมันี่วรค้ายตล่างๆของโลกจะเปป็นอะไรกกตาม เปาโลกก
พศึนี่งพาขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจค้าเพบียงอยล่างเดบียวเพมนี่อแกด้ปปัญหานมันี้น

ยกตมัวอยล่างเชล่น เมมนี่อเขามาถศึงเมมองเอเฟซมัสและพบวล่ามบีการนมับถมอรถูปเคารพอมันนล่าเกลบียดทบีนี่นมันี่นในการ
บถูชาพระแมล่ไดอานล่า เขากกไมล่เทศนาคกาเทศนาเปป็นชลุดในหมัวขค้อความชมันี่วรค้ายตล่างๆของการนมับถมอรถูปเคารพ แทนทบีนี่
จะทกาแบบนมันี้น เขาเทศนาพระครลิสตร์ผถูค้ทรงพระชนมร์อยถูล่-ขล่าวสารเดบียวทบีนี่จะทกาลายการนมับถมอรถูปเคารพและชล่วยคน
บาปทมันี้งหลายใหค้รอด เราจะศศึกษาการรมับใชค้ของเปาโลทบีนี่เมมองเอเฟซมัสเมมนี่อเราไปถศึงบททบีนี่ 19 ของหนมังสมอกลิจการ

เปาโลเชมนี่อสลินี่งทบีนี่พระเยซถูไดค้ประกาศในยอหร์น 12:32 เมมนี่อพระองคร์ตรมัสวล่า “และเรา ถค้าเราถถูกยกขศึนี้นจาก
แผล่นดลินโลกแลค้ว เรากกจะชมักชวนคนทมันี้งปวงใหค้มาหาเรา” แทนทบีนี่จะพยายามทกาลายการบถูชาพระแมล่ไดอานล่าโดย
การเทศนาตล่อตค้านการนมับถมอรถูปเคารพ เปาโลกลมับยกชถูพระเยซถูเพบียงเทล่านมันี้น-ผถูค้ทรงถถูกตรศึงกางเขน ถถูกฝปัง ทรง
เปป็นขศึนี้นแลค้ว ไดค้เสดกจขศึนี้นสถูล่สวรรคร์ และจะเสดกจมาอบีกทบี นบีนี่เปป็นความจรลิงเกบีนี่ยวกมับการรมับใชค้ของเขาในเมมองเอเธนสร์ 
เมมองโครลินธร์ กรลุงโรม และเมมองอมนี่นๆทบีนี่ความเสมนี่อมทรามระบาดไปทมันี่ว ไมล่มบีบมันทศึกเลยวล่าเปาโลเคยแตล่งตมันี้งคณะ
กรรมการตล่างๆเพมนี่อไตล่สวนการสมคบคลิดทางการเมมองหรมอเพมนี่อใหค้ขค้อเสนอแนะตล่างๆเกบีนี่ยวกมับวลิธบีเกกบกวาดความ
ชมันี่วรค้ายตล่างๆทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับศบีลธรรม เขาประกาศพระเยซผเพทยงเทฆ่านอันั้น เขารถูค้จมักการทรงเรบียกของเขา เขารถูค้จมัก
ขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐ และเขาประกาศขล่าวสารนมันี้นโดยปราศจากความกลมัวหรมอการเหกนแกล่หนค้าคน เขาเหกน
ทรุกคนในสภาพทบีนี่หลงหาย ปราศจากพระเจค้าและไมล่มบีความหวมัง และเขาไถคราดดลินแหล่งความจรลิงลศึกเสบียจน
วลิหารตล่างๆแหล่งบาป การนมับถมอรถูปเคารพ และความเสมนี่อมทรามพมังทลายและความเชมนี่อแบบครลิสเตบียนเจรลิญ
งอกงามภายใตค้การรมับใชค้ของเขา

กล่อนสลินี้นสลุดชบีวลิตบนโลกนบีนี้ของเขา เสบียงของยมักษร์ใหญล่ฝฝ่ายวลิญญาณผถูค้นบีนี้ถถูกไดค้ยลินในเมมองอมันทลิโอก กรลุง
เอเธนสร์ เมมองเอเฟซมัส เมมองโครลินธร์ แควค้นมาซลิโดเนบีย ตลอดชายฝปัปี่งของทะเลอาดรลิอาตลิค ในประเทศสเปน และ
ในกรลุงโรมนครของจมักรพรรดลิ-และในสถานทบีนี่เหลล่านมันี้นทลุกแหล่งเขาประกาศขล่าวสารเดลิม: พระเยซถูครลิสตร์ พระบลุตร



ของพระเจค้า-ผถูค้ทรงถถูกตรศึงกางเขนเพราะบาปทมันี้งหลายของโลก ทรงถถูกทกาใหค้เปป็นขศึนี้นโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจค้า 
เสดกจขศึนี้นไปยมังเบมนี้องขวาพระหมัตถร์ของผถูค้ทรงเดชานลุภาพเบมนี้องบน และจะเสดกจมาอบีกทบีเพมนี่อมารมับเจค้าสาวของ
พระองคร์ คมอครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ 

ผมเชมนี่อวล่าไมล่มบีมนลุษยร์คนใดทนทลุกขร์เพราะเหกนแกล่ขล่าวประเสรลิฐมากเทล่ากมับทบีนี่เปาโลไดค้ทนทลุกขร์ เขาเอง
เปป็นพยานรมับรองวล่า “เราทมันี้งหลายเปป็นคนเขลาเพราะเหกนแกล่พระครลิสตร์...เราทมันี้งหลายเปป็นคนอมัปยศ” (1 คร. 
4:10)

ใน 2 โครลินธร์ 11:23-28 เขาประกาศวล่าเขาเคย “ถถูกโบยตบีเกลินขนาด ขค้าพเจค้าตลิดคลุกมากกวล่าเขา 
ขค้าพเจค้าหวลิดตายบล่อยๆ พวกยลิวเฆบีนี่ยนขค้าพเจค้าหค้าครมันี้งๆละสามสลิบเกค้าทบี เขาตบีขค้าพเจค้าดค้วยไมค้เรบียวสามครมันี้ง เขาเอา
กค้อนหลินขวค้างขค้าพเจค้าครมันี้งหนศึนี่ง ขค้าพเจค้าเผชลิญภมัยเรมอแตกสามครมันี้ง ขค้าพเจค้าลอยอยถูล่ในทะเลคมนหนศึนี่งกมับวมันหนศึนี่ง 
ขค้าพเจค้าตค้องเดลินทางบล่อยๆ เผชลิญภมัยอมันนล่ากลมัวในแมล่นนี้กา เผชลิญโจรภมัย เผชลิญภมัยจากชนชาตลิของขค้าพเจค้าเอง 
เผชลิญภมัยจากคนตล่างชาตลิ เผชลิญภมัยในนคร เผชลิญภมัยในปฝ่า เผชลิญภมัยในทะเล เผชลิญภมัยจากพบีนี่นค้องเทบียม ตค้อง
ทกางานเหนกดเหนมนี่อยและยากลกาบาก ตค้องอดหลมับอดนอนบล่อยๆ ตค้องหลิวและกระหาย ตค้องอดขค้าวบล่อยๆ ตค้องทน
หนาวและเปลมอยกาย และนอกจากสลินี่งเหลล่านมันี้นทบีนี่อยถูล่ภายนอกแลค้ว ยมังมบีการอมนี่นทบีนี่บบีบขค้าพเจค้าอยถูล่ทลุกวมันๆ คมอการดถู
แลครลิสตจมักรทมันี้งปวง”

ไมล่มบีนมักเทศนร์คนใดเคยมบีคนกลล่าวอค้างวล่าเปป็นมลิตรสหายมากเทล่ากมับทบีนี่เปาโลมบี และไมล่มบีนมักเทศนร์คนใด
เคยถทูกทรยศโดยคนเหลล่านมันี้นทบีนี่อค้างตมัววล่าเปป็นมลิตรสหายของเขา! ในจดหมายฉบมับสลุดทค้ายของเขาทบีนี่เขบียนถศึงทลิโมธบี
คนหนลุล่มเขาประกาศวล่า “เขาไดด้ละทกินั้งขด้าพเจด้าไปหมด ขค้าพเจค้าอธลิษฐานตล่อพระเจค้าวล่า ขอโปรดอยล่าใหค้พวกเขา
ตค้องไดค้รมับโทษเลย” (2 ทธ. 4:16)

ผมแนล่ใจวล่าความเจกบปวดและการขล่มเหงจากผถูค้เชมนี่อดค้วยกมันเองบาดลศึกมากยลินี่งกวล่าความบอบชนี้กาทบีนี่เกลิด
จากไมค้เรบียวทบีนี่ใชค้ตบีเปาโล การรมับมมอกมับการโจมตบีของคนไมล่เชมนี่อไมล่ใชล่เรมนี่องยาก การมองขค้ามความผลิดพลาดของคน
ไมล่เชมนี่อไมล่ใชล่เรมนี่องยาก โดยพระคลุณของพระเจค้าเรายกโทษใหค้คนเหลล่านมันี้นไดค้เพราะวล่าพวกเขาเปป็นคนไมล่เชมนี่อ-และ
โดยพระคลุณของพระเจค้าเราสามารถตค้านทานอลุบายตล่างๆของพญามารไดค้ แตล่การทกาตมัวสลุภาพนล่ารมักตล่อไปและ
รมักษาความเชมนี่อนมันี้นไวค้ยามเผชลิญหนค้ากมับผถูค้คนทบีนี่ชอบจมับผลิด ชอบตลิ และไรค้เหตลุผลทบีนี่อด้างตอัววล่าเปป็นผทูด้เชชชื่อกกตค้องใชค้
ความเชมนี่อทบีนี่แทค้จรลิงและความเปป็นลถูกผถูค้ชายทบีนี่มบีแตล่พระครลิสตร์ทบีนี่ประทานใหค้ไดค้ เปาโลไดค้กระทกาเชล่นนบีนี้-และมากกวล่า
นบีนี้อบีก เขารมักตล่อไป ยกโทษตล่อไป และแจกจล่ายพระคลุณของพระเจค้าตล่อไปแกล่กลลุล่มคนทบีนี่เปป็นแบบนมันี้น และเขาทกา
เชล่นนมันี้นในลมักษณะทบีนี่ถล่อมใจและไมล่เหกนแกล่ตมัว แมค้ในยามทบีนี่เขารถูค้วล่าอบีกไมล่นานเขาจะตค้องประทมับตราคกาพยานของ
เขาดค้วยโลหลิตแหล่งชบีวลิตของเขา เขากกไมล่จค้องจมับผลิด เขาไมล่ไดค้ตบีโพยตบีพาย เขาแคล่เปป็นพยานรมับรองวล่า:

“เพราะวล่าบอัดนทนั้ขด้าพเจด้าพรด้อมททชื่จะเปป็นเครชชื่องบทูชาแลด้ว และเวลาททชื่ขด้าพเจด้าจะจากไปนอันั้นกก็ใกลด้จะถนงแลด้ว
ขด้าพเจด้าไดด้ตฆ่อสทูด้อยฆ่างเตก็มกทาลอัง ขด้าพเจด้าไดด้แขฆ่งขอันจนถนงททชื่สรุด ขด้าพเจด้าไดด้รอักษาความเชชชื่อไวด้แลด้ว ตมันี้งแตล่นบีนี้ไป มงกลุฎ
แหล่งความชอบธรรมกกเตรบียมไวค้สกาหรมับขค้าพเจค้าแลค้ว ซศึนี่งองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า ผถูค้พลิพากษาอมันชอบธรรม จะทรง
ประทานแกล่ขค้าพเจค้าในวมันนมันี้น และมลิใชล่แกล่ขค้าพเจค้าผถูค้เดบียวเทล่านมันี้น แตล่จะทรงประทานแกล่คนทมันี้งปวงทบีนี่รมักการเสดกจ
มาของพระองคร์” (2 ทธ. 4:6-8)



การกลอับใจเชมืที่อของเซาโลแหล่งทารรซอัส
ขค้อ 1 และ 2: “ฝป่ายเซาโลยอังขทูฆ่คทารามกลฆ่าววฆ่าจะฆฆ่าศกิษยย์ขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าเสทย จนงไปหามหา

ปรุโรหกิตขอหนอังสชอไปยอังธรรมศาลาในเมชองดามอัสกอัส เพชชื่อวฆ่าถด้าพบผทูด้ใดถชอทางนอันั้นไมฆ่วฆ่าชายหรชอหญกิง จะไดด้จอับมอัด
พามายอังกรรุงเยรทูซาเลก็ม”

“ฝป่ายเซาโลยอังขทูฆ่คทารามกลฆ่าววฆ่าจะฆฆ่า” บอกเปป็นนมัยวล่าเซาโลกกาลมังมบีชบีวลิตอยถูล่ตอนนมันี้นโดยมบีแตล่การเขล่นฆล่า
ทลุกลมหายใจ บมันทศึกศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ไมล่ไดค้ใหค้บอันทนกเรชชื่องราววล่าเขามบีสล่วนในความตายของผถูค้ใดนอกจากของสเทเฟน แตล่
ในกลิจการ 26:9-11 เปาโลเองใหค้คกาพยานนบีนี้:

“ขค้าพระองคร์เคยไดค้คลิดในใจของตนเองวล่า สมควรจะทกาหลายสลินี่งซศึนี่งขมัดขวางพระนามของพระเยซถูชาว
นาซาเรกธนมันี้น สลินี่งเหลล่านมันี้นขค้าพระองคร์ไดค้กระทกาในกรลุงเยรถูซาเลกม เมมนี่อขค้าพระองคร์รมับอกานาจจากพวกปลุโรหลิตใหญล่
แลค้ว ขค้าพระองคร์ไดค้ขมังวลิสลุทธลิชนหลายคนไวค้ในคลุก และครมันี้นเขาถถูกลงโทษถศึงตาย ขค้าพระองคร์กกเหกนดบีดค้วย ขค้า
พระองคร์ไดค้ทกาโทษเขาบล่อยๆในธรรมศาลาทลุกแหล่ง และบมังคมับเขาใหค้กลล่าวคกาหมลินี่นประมาท และเพราะขค้า
พระองคร์โกรธเขายลินี่งนมัก ขค้าพระองคร์ไดค้ตามไปขล่มเหงถศึงเมมองในตล่างประเทศ”

ผถูค้รถูค้พระคมัมภบีรร์บางทล่านเสนอแนะวล่าเพราะความรค้อนรนเกลินปกตลิธรรมดาของเซาโลในการขล่มเหง
ครลิสเตบียนเหลล่านมันี้น เขาจศึงไดค้รมับเลมอกใหค้ดการงตกาแหนล่งในสภาซานเฮดรลิน และนล่าจะเปป็นเพราะเหตลุผลเดบียวกมันนบีนี้ 
เขาจศึงถถูกเลมอกใหค้ขล่มเหงครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นในเมมองดามมัสกมัส เขามบีคลุณสมบมัตลิเหมาะสมทบีนี่จะทกาการขล่มเหงทบีนี่ไดค้
ปะทลุขศึนี้นหลมังการเสบียชบีวลิตของสเทเฟน ซศึนี่งนอกจากนบีนี้แลค้วเขายมังไดค้รมับมอบอกานาจแบบไมล่ธรรมดาจากพวกปลุโรหลิต
ใหญล่ในกรลุงเยรถูซาเลกมดค้วย-เอกสารตล่างๆทบีนี่ใหค้อกานาจเขาทบีนี่จะเสาะหาและจมับกลุมทลุกคน-“ไมฆ่วฆ่าจะเปป็นชายหรชอ
หญกิง”-ทบีนี่ถมอ “ทางนทนั้” ดมังนมันี้นเราจศึงเหกนวล่าสภาซานเฮดรลินเปป็นผถูค้ใชค้สลิทธลิอกานาจในกลิจการตล่างๆของศาสนาเหนมอ
ยกิวทลุกคน ไมล่วล่าพวกเขาอาศมัยอยถูล่ในกรลุงเยรถูซาเลกมหรมอในเมมองอมนี่นๆ และผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายทบีนี่ถถูกจมับกลุมทบีนี่อมนี่นกกถถูกมมัด
และถถูกพามายมังกรลุงเยรถูซาเลกมเพมนี่อถถูกไตล่สวนและลงโทษ

จากกรลุงเยรถูซาเลกมถศึงเมมองดามมัสกมัสคลิดเปป็นระยะทางประมาณหนศึนี่งรค้อยยบีนี่สลิบไมลร์ เมมองดามมัสกมัสมบีความ
เชมนี่อมโยงทางประวมัตลิศาสตรร์มากมาย ไมล่เหมมอนกมับเมมองตล่างๆมากมายเหลมอเกลินทบีนี่โดดเดล่นในพระคมัมภบีรร์แตล่บมัดนบีนี้มบี
แตล่พวกนมักโบราณคดบีและนมักประวมัตลิศาสตรร์ทบีนี่รถูค้จมัก เมมองดามมัสกมัสมบีประวมัตลิศาสตรร์ทบีนี่สมบยค้อนไดค้เปป็นเวลาสามพมัน
หค้ารค้อยปฟี และทลุกวมันนบีนี้มมันยมังเปป็นเมมองทบีนี่เจรลิญรลุล่งเรมองอยถูล่เหมมอนเดลิม มมันเปป็นเมมองหลวงของประเทศซบีเรบีย โดยตมันี้ง
อยถูล่ในภถูมลิภาคทบีนี่งดงามมากๆตรงกลางทบีนี่ราบกวค้างใหญล่ซศึนี่งอยถูล่เหนมอระดมับนนี้กาทะเลถศึงสองพมันสามรค้อยฟลุต พมนี้นทบีนี่นบีนี้มบี
ความอลุดมสมบถูรณร์มากๆ และภถูมลิภาคนบีนี้กกขศึนี้นชมนี่อในเรมนี่องสวนผลไมค้และสวนดอกไมค้ตล่างๆของมมัน มบีนนี้กาอยถูล่อลุดม
สมบถูรณร์ แมล่นนี้กาบาราดาไหลผล่านเขค้าเมมองดามมัสกมัสโดยตรง และประมาณหค้าไมลร์นอกเมมองนบีนี้ แมล่นนี้กานบีนี้กกเชมนี่อมเขค้า
กมับแมล่นนี้กาอบีกสายและการรวมกมันของแมล่นนี้กาสองสายนบีนี้กกแตกสาขาออกเปป็นลกาธารหลายสายซศึนี่งรดนนี้กาสวนผลไมค้
และไรล่นาเหลล่านมันี้น

เมมองดามมัสกมัสถถูกกลล่าวถศึงหลายครมันี้งในภาคพมันธสมัญญาเดลิม:
อมับราฮมัมและเหลล่าผถูค้รมับใชค้ของเขาไดค้ตล่อสถูค้ใกลค้เมมองดามมัสกมัสเพมนี่อชล่วยโลทใหค้พค้นจากคนเหลล่านมันี้นทบีนี่จมับตมัว

เขาไป (ปฐก. 14:15)



เอลบีเยเซอรร์ คนตค้นเรมอนทบีนี่อมับราฮมัมไวค้วางใจกกมาจากเมมองดามมัสกมัส (ปฐก. 15:2) 
ใน 2 ซามถูเอล 8:6 เราถถูกบอกวล่าดาวลิดไดค้พลิชลิตเมมองดามมัสกมัสและคนซบีเรบียไดค้กลายเปป็นเหลล่าผถูค้รมับใชค้ของ

เขา (ดถู 1 พงศาวดาร 18:6) 
พวกโรมมันไดค้พลิชลิตเมมองดามมัสกมัสประมาณปฟี 60 กล่อน ค.ศ. และเมมองนมันี้นยมังอยถูล่ใตค้อกานาจปกครองของ

โรมอยถูล่ในสมมัยของเซาโลแหล่งทารร์ซมัส
เราไมล่ทราบวล่าขล่าวประเสรลิฐไดค้ถถูกประกาศเปป็นครมันี้งแรกในเมมองดามมัสกมัสโดยผถูค้ใด เราอาจสมันนลิษฐานวล่า

พวกครลิสเตบียนในเมมองนมันี้นไดค้กลมับใจเชมนี่อเพราะการเทศนาของใครสมักคน-หรมอหลายคน-ทบีนี่ไดค้อยถูล่ในกรลุงเยรถูซาเลกม
ในวมันเพกนเทคอสตร์นมันี้น เนมนี่องจากพวกยลิวไดค้อยถูล่ทบีนี่นมันี่นจากทมันี่วโลกสมมัยนมันี้นและแตล่ละคนไดค้ยลินขล่าวประเสรลิฐในภาษา
ของตมัวเอง มมันจศึงดถูเหมมอนสมเหตลุสมผลทบีนี่ใครสมักคนจากเมมองดามมัสกมัสอยถูล่ทบีนี่นมันี่นดค้วยในวมันเพกนเทคอสตร์และกลมับ
บค้านไปเพมนี่อเผยแพรล่ขล่าวดบีแหล่งความรอด เปาโลไดค้เดลินทางไปยมังเมมองดามมัสกมัสโดยมบีจลุดประสงคร์เพมนี่อจมับกลุมผถูค้เชมนี่อ
เหลล่านบีนี้และนกาตมัวพวกเขากลมับไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกมเพมนี่อรมับการไตล่สวน

ขค้อ 3: “เมชชื่อเซาโลเดกินทางไปใกลด้จะถนงเมชองดามอัสกอัส ในทอันใดนอันั้นมทแสงสวฆ่างสฆ่องมาจากฟฟ้าลด้อมตอัวเขา
ไวด้รอบ”

เราไมล่ถถูกบอกวล่าเหตลุการณร์ทบีนี่ไมล่ธรรมดานบีนี้เกลิดขศึนี้นใกลค้เมมองนมันี้นขนาดไหน มมันอาจเกลิดขศึนี้นนอกประตถูเมมอง
เลยกกไดค้ หรมอมมันอาจอยถูล่หฆ่างออกไปจากประตถูเมมองนมันี้นหนศึนี่งไมลร์กกไดค้ สลินี่งทบีนี่สกาคมัญคมอสกิชื่งททชื่เกกิดขนนั้น ไมล่ใชล่จลุดแนล่ชมัดทบีนี่
เหตลุการณร์นมันี้นเกลิดขศึนี้น

“ในทอันใดนอันั้นมทแสงสวฆ่างสฆ่องมาจากฟฟ้าลด้อมตอัวเขาไวด้รอบ” นมักอรรถาธลิบายบางทล่านไดค้ตบีความนบีนี่วล่าเปป็น
สายฟป้าแลบ แตล่ผมไมล่เหกนความจกาเปป็นทบีนี่จะตค้องคาดเดาในทบีนี่นบีนี้เนมนี่องจากในขค้อ 27 ของบทเดบียวกมันนบีนี้บารนาบมัสไดค้
บมันทศึกอยล่างแนล่ชมัดวล่าเกลิดอะไรขศึนี้น: “บารนาบมัสไดค้พาทล่าน (เซาโล) ไปหาพวกอมัครทถูต แลด้วเลฆ่าใหด้เขาฟฟังวฆ่าเซาโล
ไดร้เหก็นองคตพระผผร้เปป็นเจร้าททชื่กลางทาง และพระองคร์ตรมัสแกล่ทล่าน ทล่านจศึงประกาศออกพระนามพระเยซถูโดยใจ
กลค้าหาญในเมมองดามมัสกมัส”

สล่วนตมัวแลค้วผมเชมนี่อวล่าพระเจค้าทรงแยกฟป้าออก พระเยซถูทรงมองลงมาทบีนี่เซาโล และสงล่าราศบีเชคลินาหร์แหล่ง
พระพมักตรร์ของพระองคร์กกฟาดเซาโลลงถศึงดลินและทกาใหค้เขามองไมล่เหกน ใน 1 โครลินธร์ 9:1 เขาถามวล่า “...ขด้าพเจด้า
มกิไดด้เหก็นพระเยซผครริสตตองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าของเราหรชอ” และใน 1 โครลินธร์ 15:8 เขาประกาศวล่า “ครมันี้นหลมังทบีนี่สลุด
(พระเยซทู)ทรงปรากฏแกฆ่ขด้าพเจด้าดด้วย ผทูด้เปป็นเสมชอนเดก็กททชื่คลอดกฆ่อนกทาหนด”

ตลอดทมันี่วภาคพมันธสมัญญาเดลิม พระเจค้าไดค้ทรงปรากฏแกล่พวกยลิวโดยหลากหลายวลิธบี-ในเมฆกค้อนหนศึนี่ง ใน
เสาไฟ ในไฟ ขณะทบีนี่พระองคร์ทรงนกาชนชาตลิอลิสราเอลไปยมังแผล่นดลินทบีนี่ทรงสมัญญาไวค้ พระองคร์ “เสดกจนกาทางพวก
เขาในเวลากลางวมันดค้วยเสาเมฆ และตอนกลางคมนดค้วยเสาเพลลิง ใหค้เขามบีแสงสวล่างเพมนี่อจะไดค้เดลินทางไดค้ทมันี้งกลาง
วมันและกลางคมน เสาเมฆในเวลากลางวมันและเสาเพลลิงในเวลากลางคมน พระองคร์มลิไดค้ใหค้คลาดจากเบมนี้องหนค้าพล
ไพรล่เลย” (อพย. 13:21,22) (จงศศึกษา อลิสยาหร์ 4:5,6)



พวกยลิวยอมรมับหลมักฐานเหลล่านบีนี้ของสงล่าราศบีเชคลินาหร์วล่าเปป็น “สงล่าราศบีของพระเยโฮวาหร”-สงล่าราศบีของ
พระเยโฮวาหร์พระเจค้า จงศศึกษาอลิสยาหร์ 6:1-4; อพยพ 16:7-10; เลวบีนลิตลิ 9:23; กมันดารวลิถบี 16:19; 1 พงศร์กษมัตรลิยร์
8:11; เอเสเคบียล 10:4

ในลถูกา 2:9 เราอล่านวล่า “ดถูเถลิด มบีทถูตสวรรคร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้ามาปรากฏแกล่เขา (พวกคนเลบีนี้ยงแกะ) 
และรดัศมสีขององคตพระผผร้เปป็นเจร้าสฆ่องลด้อมรอบเขา และเขากลมัวนมัก”

บนภถูเขาแหล่งการจกาแลงพระกายนมันี้น พระเยซถูเจค้าทรงถถูกลค้อมรอบดค้วยสงล่าราศบีเชคลินาหร์ พระองคร์ทรง
พาเปโตร ยากอบ และยอหร์น “ขศึนี้นภถูเขาสถูงแตล่ลกาพมัง แลค้วพระกายของพระองคร์กกเปลบีนี่ยนไปตล่อหนค้าเขา พระ
พมักตรร์ของพระองคร์กกทอแสงเหมมอนแสงอาทลิตยร์ ฉลองพระองคร์กกขาวผล่องดลุจแสงสวล่าง ดถูเถลิด โมเสสและเอลบียาหร์
กกมาปรากฏแกล่พวกสาวกเหลล่านมันี้น กกาลมังเฝป้าสนทนากมับพระองคร์ ฝฝ่ายเปโตรทถูลพระเยซถูวล่า “พระองคร์เจค้าขค้า ซศึนี่ง
พวกขค้าพระองคร์อยถูล่ทบีนี่นบีนี่กกดบี ถค้าพระองคร์ตค้องพระประสงคร์ พวกขค้าพระองคร์จะทกาพลมับพลาสามหลมังทบีนี่นบีนี่ สกาหรมับ
พระองคร์หลมังหนศึนี่ง สกาหรมับโมเสสหลมังหนศึนี่ง สกาหรมับเอลบียาหร์หลมังหนศึนี่ง” เปโตรทถูลยมังไมล่ทมันขาดคกา ดถูเถลิด กกบมังเกลิดมบี
เมฆสลุกใสมาปกคลลุมเขาไวค้ แลค้วดถูเถลิด มบีพระสลุรเสบียงออกมาจากเมฆนมันี้นวล่า “ทล่านผถูค้นบีนี้เปป็นบลุตรทบีนี่รมักของเรา เรา
ชอบใจทล่านผถูค้นบีนี้มาก จงฟปังทล่านเถลิด” ฝฝ่ายพวกสาวกเมมนี่อไดค้ยลินกกซบหนค้ากราบลงกลมัวยลินี่งนมัก พระเยซถูจศึงเสดกจมาถถูก
ตค้องเขาแลค้วตรมัสวล่า “จงลลุกขศึนี้นเถลิด อยล่ากลมัวเลย” เมมนี่อเขาเงยหนค้าดถูกกไมล่เหกนผถูค้ใด เหกนแตล่พระเยซถูองคร์เดบียว” (มธ.
17:1-8)

ในยอหร์น 17:5 พระเยซถูทรงอธลิษฐานวล่า “บมัดนบีนี้ โอ พระบลิดาเจค้าขค้า ขอทรงโปรดใหค้ขค้าพระองคร์ไดค้รมับ
เกบียรตลิตล่อพระพมักตรร์ของพระองคร์ คชอเกทยรตกิซนชื่งขด้าพระองคย์ไดด้มทรฆ่วมกอับพระองคย์กล่อนทบีนี่โลกนบีนี้มบีมา”

ในมมัทธลิว 16:27 พระองคร์ทรงประกาศวล่า “เหตลุวล่าบลุตรมนลุษยร์จะเสดกจมาดค้วยสงฆ่าราศทแหฆ่งพระบกิดา และ
พรค้อมดค้วยเหลล่าทถูตสวรรคร์ของพระองคร์ เมมนี่อนมันี้นพระองคร์จะประทานบกาเหนกจแกล่ทลุกคนตามการกระทกาของตน”

ในมมัทธลิว 19:28 พระองคร์ตรมัสวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทมันี้งหลายวล่า ในโลกใหมล่คราวเมมนี่อบลุตร
มนลุษยร์จะนมันี่งบนพระททชื่นอัชื่งแหฆ่งสงฆ่าราศทของพระองคย์นมันี้น พวกทล่านทบีนี่ไดค้ตลิดตามเรามาจะไดค้นมันี่งบนบมัลลมังกร์สลิบสองทบีนี่ 
พลิพากษาชนอลิสราเอลสลิบสองตระกถูล”

ในภาคพมันธสมัญญาเดลิม พระเยซถูทรงปรากฏหลายครมันี้งในฐานะ “ทถูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์” ดมังนมันี้น
มมันจศึงไมล่ใชล่เรมนี่องใหญล่โตทบีนี่จะเชมนี่อวล่านบีนี่คมอพระเยซถูทบีนี่มองลงมาทบีนี่เซาโลขณะทบีนี่เขาเขค้าใกลค้เมมองดามมัสกมัส-โดยเฉพาะ
อยล่างยลินี่งเมมนี่อเราจกาไดค้วล่าพระองคร์ทรงปรากฏตอนนมันี้นในฐานะพระครกิสตย์ผทูด้ทรงเสดก็จขนนั้นสทูฆ่สวรรคย์แลด้วและทรงไดด้รอับ
สงฆ่าราศทแลด้ว ไมล่ใชล่ในฐานะชายคนหนศึนี่งในรล่างกายอมันตนี่กาตค้อยของพระองคร์ อมัครทถูตทล่านนบีนี้เองเปป็นพยานรมับรองวล่า
แสงสวล่างนมันี้นทบีนี่ทกาใหค้เขามองไมล่เหกน “สวล่างกลค้ายลินี่งกวล่าแสงอาทลิตยร์” (กลิจการ 26:13)

ใน 2 โครลินธร์ 4:6 เปาโลเปป็นพยานรมับรองวล่า “พระเจค้าองคร์นมันี้น ผถูค้ไดค้ตรมัสสมันี่งใหค้ความสวล่างออกมาจาก
ความมมด ไดค้ทรงสล่องสวล่างเขค้ามาในจลิตใจของเรา เพชชื่อใหด้เรามทความสวฆ่างแหฆ่งความรทูด้ถนงสงฆ่าราศทของพระเจด้า
ปรากฏในพระพดักตรตของพระเยซผครริสตต”



พระเยซถูทรงเปป็นพระเจค้าแทค้จรลิง และยอหร์นผถูค้เปป็นทบีนี่รมักประกาศวล่า “พระเจด้าทรงเปป็นความสวม่าง และ
ไมฆ่มทความมชดอยทูฆ่ในพระองคย์เลย ถค้าเราจะวล่าเรารล่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระองคร์ และยมังดกาเนลินอยถูล่ในความมมด เรากก
พถูดมลุสา และไมล่ไดค้ดกาเนลินชบีวลิตตามความจรลิง” (1 ยอหร์น 1:5,6)

ใชล่แลค้วครมับ นมันี่นคมอพระพมักตรร์ของพระเยซถูครลิสตร์เจค้าทบีนี่มองลงมาจากสวรรคร์ และความสวล่างจค้าแหล่งสบี
พระพมักตรร์ของพระองคร์ไดค้ทกาใหค้เซาโลแหล่งทารร์ซมัสมองไมล่เหกน

ขค้อ 4: “เซาโลจนงลด้มลงถนงดกินและไดด้ยกินพระสรุรเสทยงตรอัสแกฆ่เขาวฆ่า “เซาโล เซาโลเออ๋ย เจด้าขฆ่มเหงเรา
ททาไม”

ความสวล่างใหค้ความกระจล่างแจค้ง แตล่มมันมบีพลมังมากสลุดขบีดเชล่นกมัน นบีนี่คมอความสวล่างของพระเจค้า และ
พระเจค้าทรงฤทธานลุภาพทมันี้งสลินี้น ดมังนมันี้นเมมนี่อพระเยซถูทรงมองลงมายมังเซาโล ความสวล่างแหล่งพระพมักตรร์ของพระองคร์
กกไมล่เพบียงทกาใหค้เขามองไมล่เหกนเทล่านมันี้น แตล่ฤทธกิธิ์เดชแหล่งความสวล่างนมันี้นกกฟาดเขาลงถศึงดลิน!

ทกาไมพระเยซถูตรมัสวล่า “เซาโล เซาโลเออ๋ย” ทกาไมพระองคร์ไมล่เรบียกแคล่ “เซาโลเออ๋ย” ในภาษาฮบีบรถู การ
เอล่ยชมนี่อคนๆหนศึนี่งซนี้กาบล่งบอกถศึงการเรบียกแบบเนค้นและถถูกใชค้เพมนี่อดศึงความสนใจในทมันทบีของคนๆนมันี้น พระเยซถูทรง
เรบียกมารธาในลมักษณะเดบียวกมัน: “มารธา มารธา เออ๋ย เธอกระวนกระวายและรค้อนใจดค้วยหลายสลินี่งนมัก สลินี่งซศึนี่ง
ตค้องการนมันี้นมบีแตล่สลินี่งเดบียว มารบียร์ไดค้เลมอกเอาสล่วนดบีนมันี้น ใครจะชลิงเอาไปจากเธอไมล่ไดค้” (ลถูกา 10:41,42)

ในลถูกา 22:31,32 พระองคร์ทรงเรบียกซบีโมนเปโตรในลมักษณะเดบียวกมัน: “ซทโมน ซทโมนเออ๋ย ดถูเถลิด ซาตาน
ไดค้ขอทล่านทมันี้งหลายไวค้เพมนี่อจะฝปัดรล่อนทล่านทมันี้งหลายเหมมอนฝปัดขค้าวสาลบี แตล่เราไดค้อธลิษฐานเผมนี่อตมัวทล่าน เพมนี่อความ
เชมนี่อของทล่านจะไมล่ไดค้ขาด และเมมนี่อทล่านไดค้หมันกลมับแลค้ว จงชถูกกาลมังพบีนี่นค้องทมันี้งหลายของทล่าน”

เราพบการเรบียกทวนซนี้กาแบบเดบียวกมันในมมัทธลิว 23:37 เมมนี่อพระเยซถูประทมับนมันี่งบนภถูเขามะกอกเทศและ
ทรงรค้องไหค้เพราะกรลุงเยรถูซาเลกม: “โอ เยรทูซาเลก็มๆ ทบีนี่ไดค้ฆล่าบรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวค้างผถูค้ทบีนี่ไดค้รมับใชค้
มาหาเจค้าถศึงตาย เราใครล่จะรวบรวมลถูกของเจค้าไวค้เนมองๆ เหมมอนแมล่ไกล่กกลถูกอยถูล่ใตค้ปฟีกของมมัน แตล่เจค้าทมันี้งหลายไมล่
ยอมเลยหนอ”

เซาโลแหล่งทารร์ซมัสไดค้ยลินเสบียงนมันี้น เขาไดค้ยลินชมนี่อของเขาถถูกเรบียกสองครมันี้ง และเขาไดค้ยลินคกาถามนมันี้น “เจด้า
ขฆ่มเหงเราทอาไม” กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่ง “เจค้ากกาลมังเดลินทางไปยมังเมมองดามมัสกมัสดค้วยจรุดประสงคย์อมันใด? เราไดค้ทกาอะไร
ใหค้เจด้า เจค้าถศึงจมับกลุมและจกาคลุกคนเหลล่านมันี้นทบีนี่รมักและนมมัสการเรา?” นบีนี่เปป็นความจรลิงเกบีนี่ยวกมับการขล่มเหงทมันี้งสลินี้นทบีนี่
กระทกาตล่อพระเยซถูครลิสตร์เจค้าและคนเหลล่านมันี้นทบีนี่รมักและรมับใชค้พระองคร์ พระเยซถูตรมัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า
 “ถด้าโลกนทนั้เกลทยดชอังทฆ่านทอันั้งหลาย ทฆ่านทอันั้งหลายกก็รทูด้วฆ่าโลกไดด้เกลทยดชอังเรากฆ่อน...เขาไดด้เกลทยดชอังเราโดยไรด้เหตรุ”
(ยอหร์น 15:18,25)

คกาถามขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าแสดงใหค้เซาโลเหกนชมัดเจนวล่าเขากกาลมังขล่มเหงพระเยซทู-“เจด้าขฆ่มเหงเรา
ททาไม” พระเยซถูครลิสตร์เจค้าและผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายเปป็นหนศึนี่งเดบียวกมัน “เพราะวล่าเราเปป็นอวมัยวะแหล่งพระกายของ
พระองคร์ แหล่งเนมนี้อหนมังของพระองคร์ และแหล่งกระดถูกของพระองคร์” (อฟ. 5:30) (ในการเชมนี่อมโยงกมับเรมนี่องนบีนี้ 
กรลุณาศศึกษายอหร์น 15:1-6) เมมนี่อผทูด้เชชชื่อทอันั้งหลายถถูกขล่มเหง พระเยซทูกกทรงถถูกขล่มเหง และคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ทกาอมันตราย
ตล่อผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายทบีนี่บมังเกลิดใหมล่แลค้วกกจะตค้องใหค้การอยล่างครบถค้วนในวมันพลิพากษาสกาหรมับการขล่มเหงดมังกลล่าว:



“แลค้ว (พระมหากษมัตรลิยร์องคร์นมันี้น) จะตรมัสกมับบรรดาผถูค้ทบีนี่อยถูล่เบมนี้องซค้ายพระหมัตถร์ดค้วยวล่า ‘ทล่านทมันี้งหลาย ผถูค้
ตค้องสาปแชล่ง จงถอยไปจากเราเขค้าไปอยถูล่ในไฟซศึนี่งไหมค้อยถูล่เปป็นนลิตยร์ ซศึนี่งเตรบียมไวค้สกาหรมับพญามารและสมลุนของมมัน
นมันี้น เพราะวล่าเมมนี่อเราหลิว ทล่านกกมลิไดค้ใหค้เรากลิน เรากระหายนนี้กา ทล่านกกมลิไดค้ใหค้เราดมนี่ม เราเปป็นแขกแปลกหนค้า ทล่านกก
ไมล่ไดค้ตค้อนรมับเราไวค้ เราเปลมอยกาย ทล่านกกไมล่ไดค้ใหค้เสมนี้อผค้าเรานลุล่งหล่ม เราเจกบปฝ่วยและตค้องจกาอยถูล่ในคลุก ทล่านไมล่ไดค้
เยบีนี่ยมเรา’

“เขาทมันี้งหลายจะทถูลพระองคร์ดค้วยวล่า ‘พระองคร์เจค้าขค้า ทบีนี่ขค้าพระองคร์ไดค้เหกนพระองคร์ทรงหลิวหรมอทรง
กระหายนนี้กา หรมอทรงเปป็นแขกแปลกหนค้าหรมอเปลมอยพระกาย หรมอประชวร หรมอตค้องจกาอยถูล่ในคลุก และขค้า
พระองคร์มลิไดค้ปรนนลิบมัตลิพระองคร์นมันี้นแตล่เมมนี่อไร’ เมมนี่อนมันี้นพระองคร์จะตรมัสตอบเขาวล่า ‘เราบอกความจรกิงแกฆ่ทฆ่านทอันั้ง
หลายวฆ่า ซขที่งทม่านมริไดร้กระทอาแกม่ผผร้ตที่อาตร้อยทสีที่สสุดสดักคนหนขที่งในพวกนสีทั้ กก็เหมชอนทม่านมริไดร้กระทอาแกม่เรา’… และ
พวกเหลฆ่านทนั้จะตด้องออกไปรดับโทษอยผม่เปป็นนริตยต แตฆ่ผทูด้ชอบธรรมจะเขด้าสทูฆ่ชทวกิตนกิรอันดรย์” (มธ. 25:41-46)

ขค้อ 5: “เซาโลจนงททูลถามวฆ่า “พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์ทรงเปป็นผทูด้ใด” องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าตรอัสวฆ่า “เราคชอ
เยซทู ททชื่เจด้าขฆ่มเหง ซนชื่งเจด้าถทบประตอักกก็ยากนอัก”

คลุณจะสมังเกตเหกนวล่าเซาโลไมล่ไดค้ถามวล่า “พระองคย์เปป็นผทูด้ใด พระเยซผเจด้าขด้า?” ณ จลุดนบีนี้เขาไมล่รถูค้วล่าพระเยซถู
กกาลมังตรมัสกมับเขาอยถูล่ เหลล่าผถูค้รถูค้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคกาตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “พระองคย์เจด้าขด้า” (Lord) ไมล่ไดค้
หมายความวล่า “พระองคย์ทรงเปป็นผทูด้ใด พระเยโฮวาหตเจด้าขด้า?” แตล่หมายความวล่า “ทฆ่านเปป็นผทูด้ใด ทม่านเจร้าขร้า?” 
คกากรบีกเดบียวกมันนบีนี้ถถูกใชค้ในยอหร์น 4:19 ทบีนี่หญลิงชาวสะมาเรบียผถูค้นมันี้นกลล่าวแกล่พระเยซถูวล่า “ทม่านเจร้าคะ ดกิฉอันเหก็นจรกิง
แลด้ววฆ่าทฆ่านเปป็นศาสดาพยากรณย์” ดมังนมันี้นคกาถามของเซาโล “ทล่านคมอผถูค้ใด ทล่านเจค้าขค้า?” ไมล่ไดค้หมายความวล่าเขารถูค้
วล่านมันี่นคมอพระเยซถูหรมอพระเยโฮวาหร์ในเสบียงนมันี้น เขาไดค้ยลินชมนี่อของเขาถถูกเรบียก เขาไดค้ยลินเสบียงนมันี้นในฐานะเปป็นเสบียง
ของชายคนหนศึนี่ง แตล่เขาไมล่รถูค้วล่าถค้อยคกาเหลล่านมันี้นถถูกกลล่าวโดยผถูค้ใด

“องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าตรอัสวฆ่า “เราคชอเยซผ”” ในทบีนี่นบีนี้คกาทบีนี่แปลเปป็น “องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า” บล่งบอกถศึง พระผทูด้
ชฆ่วยใหด้รอด พระเยซถูจะทรงตอบคกาถามของเซาโลโดยประกาศไปกกไดค้วล่า “เราคมอองครพระผทูผู้เปป็นเจผู้า” หรมอ “เรา
คมอพระเยโฮวาหร”-แตล่พระองคร์กกไมล่ไดค้ตรมัสเชล่นนมันี้น เซาโลแหล่งทารร์ซมัสเกลบียดชมังพระเยซถูและเหลล่าสาวกของ
พระองคร์เหลมอเกลิน และพระเยซถูทรงเปป็นผถูค้ทบีนี่เขาตค้องยอมรมับ รมับรถูค้และปรนนลิบมัตลิ ดมังนมันี้นพระเยซถูจศึงทรงปรากฏ
พระองคร์เองแกล่เซาโลและทรงประกาศพระองคร์เองวล่าเปป็น “เยซทูชาวนาซาเรก็ธซศึนี่งเจค้าขล่มเหงนมันี้น” (กลิจการ 22:8)

ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าเซาโลไดค้หมลินี่นประมาทพระนามของพระเยซถูหลายครมันี้ง และจากคกาพยานของเขาเอง
เราทราบวล่าเขาไดค้บมังคมับผทูด้อชชื่นใหค้หมลินี่นประมาท (กลิจการ 26:11) เขาเกลบียดชมังการเอล่ยถศึงพระนามนมันี้น-และบมัดนบีนี้
เสบียงนมันี้นจากสวรรคร์กกกลล่าวชมัดเจนมากๆวล่าเยซทูชาวนาซาเรก็ธคมอผถูค้ทบีนี่กกาลมังพถูดกมับเขา! ความสวล่างจค้าแหล่งพระพมักตรร์
ของชาวนาซาเรกธผถูค้นบีนี้ ซศึนี่งบมัดนบีนี้เปป็นขศึนี้นแลค้ว เสดกจขศึนี้นสถูล่สวรรคร์แลค้ว และไดค้รมับสงล่าราศบีแลค้ว ไดค้ทกาใหค้เขามองไมล่เหกน
และทกาใหค้เขาหมอบลงถศึงพมนี้นดลิน

“ซนชื่งเจด้าถทบประตอักกก็ยากนอัก” คกาตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “ประตมัก” หมายถศึงของปลายแหลมใดๆซศึนี่งจะทลินี่ม
แทงหรมอเจาะเปป็นรถู เหมมอนกมับเหลกกในของผศึนี้งตมัวหนศึนี่งจะทลินี่มหรมอแทง ปกตลิแลค้วมมันหมายถศึงประตมักวมัว-เหลกก
แหลมอมันหนศึนี่งทบีนี่ตลิดอยถูล่ปลายไมค้อมันหนศึนี่ง ประตมักเชล่นนมันี้นถถูกใชค้เพมนี่อกระตลุค้นวมัวตมัวนมันี้นใหค้เคลมนี่อนทบีนี่เรกวมากขศึนี้น เหกนไดค้



ชมัดวล่าคนฮบีบรถูทกาประตมักวมัวขนาดใหญล่ เพราะวล่าในผถูค้วลินลิจฉมัย 3:31 เราอล่านวล่าชมัมการร์ฆล่าคนฟฟีลลิสเตบียหกรค้อยคน
ดค้วยประตมักวมัวอมันหนศึนี่ง และชล่วยคนอลิสราเอลใหค้รอดพค้น

การ “ถทบประตอักวอัว” คงจะเปป็นการกระทกาของวมัวตมัวหนศึนี่งทบีนี่ดมนี้อรมันี้นทบีนี่ถบีบประตมักนมันี้นเมมนี่อนายของมมันทลินี่ม
มมันเพมนี่อกระตลุค้นมมันใหค้ไปเรกวกวล่าเดลิม เมมนี่อองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทรงใชค้สกานวนนบีนี้ในการตรมัสกมับเซาโล พระองคร์กกกกาลมัง
แสดงใหค้เขาเหกนวล่าสลินี่งทบีนี่เขาไดค้กระทกาและกกาลมังกระทกาแกล่ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายนมันี้นจรลิงๆแลค้วเปป็นการทกาใหค้ตมัวเขาเองไดค้
รมับบาดเจกบมากกวล่าทกาใหค้คนอมนี่นบาดเจกบ เขาไมล่อาจกวาดลค้างความเชมนี่อแบบครลิสเตบียนไดค้ เขาไมล่อาจทกาใหค้
ครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นสลินี้นสถูญไปไดค้เพราะวล่าเมมนี่อเขาตล่อสถูค้กมับคนเหลล่านมันี้น เขากกกกาลมังตล่อสถูค้กมับพระเจค้า

ขค้อ 6: “เซาโลกก็ตอัวสอัชื่นและรทูด้สนกประหลาดใจจนงถามวฆ่า “พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์ประสงคย์จะใหด้ขด้า
พระองคย์ททาอะไร” องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าตรอัสแกฆ่เขาวฆ่า “เจด้าจงลรุกขนนั้นเขด้าไปในเมชอง และเจด้าจะตด้องททาประการใด 
จะมทคนบอกใหด้รทูด้”

สงล่าราศบีเชคลินาหร์และเสบียงจากสวรรคร์นมันี้นทบีนี่เรบียกชมนี่อของเขาทกาใหค้เซาโลเตกมไปดค้วยความอมัศจรรยร์ใจ 
ความตกตะลศึง และความตกใจกลมัว เขาตระหนมักถศึงใจทบีนี่รถูค้สศึกผลิดของตน ตระหนมักถศึงความจรลิงของสลินี่งทบีนี่เขาไดค้
กระทกามาตลอดและสลินี่งทบีนี่เขาไดค้วางแผนวล่าจะกระทกา ผมไมล่สงสมัยเลยวล่าใบหนค้าของสเทเฟน ซศึนี่งสล่องแสงดค้วยสงล่า
ราศบีจากสวรรคร์ทบีนี่ถถูกสะทค้อนมา ผล่านแวบเขค้ามาในความคลิดของเขาและเขาจกาไดค้วล่าสเทเฟนไดค้อธลิษฐานวล่า 
“พระองคร์เจค้าขค้า ขอโปรดอยล่าทรงถมอโทษเขาเพราะบาปนบีนี้” บางทบีเขาอาจจกาครลิสเตบียนคนอมนี่นๆไดค้ซศึนี่งเขาไดค้ลง
คะแนนเสบียงเพมนี่อทบีนี่จะทกาลายและทบีนี่เขาไดค้ชล่วยทกาใหค้คนเหลล่านมันี้นกลายเปป็นมรณะสมักขบี

เมมนี่อตมัวสมันี่นและตกตะลศึงอยถูล่นมันี้น เขาถามวล่า “พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์ประสงคย์จะใหด้ขด้าพระองคย์ททา
อะไร” นล่าสนใจทบีนี่เซาโลแหล่งทารร์ซมัสถามเพบียงสองคกาถามเทล่านมันี้น: (1) “พระองคร์เจค้าขค้า พระองคร์ทรงเปป็นผถูค้ใด” 
(2) “พระองคร์ประสงคร์จะใหค้ขค้าพระองคร์ทกาอะไร” จากจลุดนบีนี้เปป็นตค้นไป เขาฟปังและยอมใหค้พระเยซถูเปป็นฝฝ่ายพถูด 
นมันี่นคมอสลินี่งทบีนี่คนบาปทมันี้งหลายตค้องทกาวมันนบีนี้หากพวกเขาอยากไดค้รมับความรอด คนไมล่เชมนี่อทมันี้งหลายไมล่เปป็นฝฝ่ายยมนี่นขค้อ
เสนอตล่อพระเจค้า พระองคร์ตรมัสแลค้วและแผนการแหล่งความรอดถถูกแสดงใหค้เหกนอยล่างชมัดเจนมากๆใน “องคร์พระผถูค้
เปป็นเจค้าตรมัสดมังนบีนี้” คนบางคนอยากกลมับใจเชมนี่อในวลิธบีของพวกเขาเอง-พวกเขาอยากไดค้การกระตลุค้นทางอารมณร์
บางอยล่าง “ความรถูค้สศึก” บางอยล่าง พวกเขาขอ “นลิมลิต” หนศึนี่ง หมายสกาคมัญเหนมอธรรมชาตลิทบีนี่โดดเดล่นบางอยล่าง แตล่
คนบาปทมันี้งหลายรอับความรอดโดยพระคลุณของพระเจค้าผล่านทางความเชมนี่อ ครลิสเตบียนเดกินโดยความเชมนี่อและมทชทวกิต
อยทูฆ่โดยความเชมนี่อ เรามทชอัยชนะโดยความเชมนี่อ-และสลินี่งใดกกตามทบีนี่ไมฆ่ไดด้เกกิดจากความเชมนี่อกกเปป็นบาปทมันี้งสลินี้น (รม. 
14:23)

เซาโลแหล่งทารร์ซมัส ฟารลิสบีทบีนี่ภาคภถูมลิใจ ผถูค้ขล่มเหงทบีนี่รค้อนรนตล่อครลิสตจมักร มองเหกนตมัวเองในความสวล่างแหล่ง
ความชอบธรรมของพระเจค้า ในความสวล่างแหล่งความบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเยซถูครลิสตร์ และบมัดนบีนี้เมมนี่อถถูกทกาใหค้ถล่อมใจลง
และแตกสลายแลค้ว ความปรารถนาหนศึนี่งเดบียวของเขาคมอการรถูค้วล่าพระเยซถูชาวนาซาเรกธทรงอยากใหค้เขาทกาอะไร 
เขาพรค้อมแลค้วและเตกมใจทบีนี่จะสละทลินี้งสลิทธลิอกานาจของสภาซานเฮดรลินและยอมรมับสลิทธลิอกานาจของพระเยซถูครลิสตร์
เจค้า



มมันกกเปป็นเชล่นนมันี้นกมับคนบาปผถูค้ไดค้ยลินพระวจนะของพระเจค้า ถถูกฟป้องใจโดยพระวจนะและถถูกชมักนกามาสถูล่
การกลมับใจใหมล่ผล่านทางการกระทกากลิจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ คนบาปผถูค้ถถูกฟป้องใจโดยพระวจนะและรมับพระ
วจนะเขค้าในใจของตนกกพรค้อมทบีนี่จะปฏลิบมัตลิตามคกาสมันี่งของพระเยซถู โดยปราศจากคกาถามหรมอขค้อโตค้แยค้งใดๆ เซาโล
ไมล่ไดค้ใชค้เวลาในการโตค้เถบียงเกบีนี่ยวกมับเรมนี่องนบีนี้เลย-วล่าเขาควรฟปังและเชมนี่อฟปังเสบียงของพระเยซถูหรมอจะขล่มเหงครลิสต
จมักรตล่อไป การตมัดสลินใจของเขามาในทมันทบี ในกาลาเทบีย 1:15,16 เขาเปป็นพยานรมับรองวล่า “แตล่เมมนี่อเปป็นทบีนี่ชอบ
พระทมัยพระเจค้า ผถูค้ไดค้ทรงสรรขค้าพเจค้าไวค้แตล่ครรภร์มารดาของขค้าพเจค้า และไดค้ทรงเรบียกขค้าพเจค้าโดยพระคลุณของ
พระองคร์ ทบีนี่จะทรงสกาแดงพระบลุตรของพระองคร์ในตมัวขค้าพเจค้า เพมนี่อใหค้ขค้าพเจค้าประกาศพระบลุตรแกล่ชนตล่างชาตลิ
นมันี้น ในทดันทสีนดัทั้นขด้าพเจด้ากก็ไมฆ่ไดด้ปรนกษากอับเนชนั้อหนอังและเลชอดเลย”

เซาโลแหล่งทารร์ซมัสไมล่ไดค้กมังวลเกบีนี่ยวกมับชมนี่อเสบียงของตน เขาไมล่ไดค้ถามตมัวเองวล่าสภาซานเฮดรกินจะมบี
ปฏลิกลิรลิยาอยล่างไรตล่อการกลมับใจเชมนี่อของเขา หรมอวล่าพวกฟารลิสบีจะกลล่าวอะไรเกบีนี่ยวกมับเขา และเขาไมล่กลมัววล่าโลกจะ
ทกาอะไรกมับเขา ความคลิดและความปรารถนาหนศึนี่งเดบียวของเขากกคมอ การรถูค้จมักและเชมนี่อฟปังพระประสงคร์ของพระ
เยซถูครลิสตร์เจค้า

มมันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าการกลมับใจเชมนี่อของเซาโลเปป็นเรมนี่องนล่าตมนี่นตาตมนี่นใจ-แตล่จากมลุมมองของการกลมับใจ
เชมนี่อทบีนี่แทค้จรลิงเขากกไดค้รมับความรอดเหมมอนอยล่างทบีนี่คนบาปทลุกคนตค้องรมับความรอด-แคล่โดยการฟปังและเชมนี่อฟปังพระ
วจนะของพระเจค้า (รม. 10:17) พระเยซถูตรมัสวล่า “ถด้าผทูด้ใดฟฟังคอาของเราและเชมนี่อในพระองคร์ผถูค้ทรงใชค้เรามา ผถูค้นมันี้นกก
มบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ และไมล่ถถูกพลิพากษา แตล่ไดค้ผล่านพค้นความตายไปสถูล่ชบีวลิตแลค้ว” (ยอหร์น 5:24)

เมมนี่อคนบาปคนใดฟปังและเชมนี่อฟปังถค้อยคกาของพระเยซถู ความเชชชื่อกกมา ความเชมนี่อกกรมับพระครุณเปป็นของตมัว
เอง และพระครุณกก็ชฆ่วยใหด้รอด: “ดค้วยวล่าซศึนี่งทล่านทมันี้งหลายรอดนมันี้นกกรอดโดยพระคลุณเพราะความเชมนี่อ และมลิใชล่โดย
ตมัวทล่านทมันี้งหลายเอง แตล่พระเจค้าทรงประทานใหค้ ความรอดนมันี้นจะเนมนี่องดค้วยการกระทกากกหามลิไดค้ เพมนี่อมลิใหค้คนหนศึนี่ง
คนใดอวดไดค้” (อฟ. 2:8,9)

“องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าตรอัสแกฆ่เขาวฆ่า “เจร้าจงลสุกขขทั้นเขร้าไปในเมชอง และเจด้าจะตด้องททาประการใด จะมทคน
บอกใหด้รทูด้”” เมมนี่อพระเจค้าทรงเรบียกออับราฮอัมใหค้ออกไปจากประเทศของเขาเองและจากญาตลิพบีนี่นค้องของเขา อมับรา
ฮมัมกกเชมนี่อฟปังโดยไมล่ตมันี้งคกาถามพระเจค้าวล่าเขาจะตค้องไปทบีนี่ไหน (ปฐก. 12:1-4) ในฮบีบรถู 11:8 เราอล่านวล่า “โดยความ
เชชที่อ เมมนี่อทรงเรบียกใหค้ออับราฮอัมออกเดลินทางไปยมังทบีนี่ซศึนี่งทล่านจะรมับเปป็นมรดก ทล่านไดด้เชชชื่อฟฟังและไดด้เดกินทางออกไป
โดยหารผร้ไมม่วม่าจะไปทางไหน” บมัดนบีนี้ฟารลิสบีผถูค้หยลินี่งทระนงคนนบีนี้ เซาโลแหล่งทารร์ซมัส-ผถูค้สมบเชมนี้อสายจากอมับราฮมัม อยถูล่ใน
เผล่าเบนยามลิน คนฮบีบรถูแหล่งชนชาตลิฮบีบรถู (2 คร. 11:22; ฟป. 3:5)-กกไดค้รมับคกาสมันี่งทบีนี่คลค้ายๆกมัน: “เจด้าจงลรุกขนนั้นเขด้าไป
ในเมชอง และเจด้าจะตด้องททาประการใด จะมสีคนบอกใหร้รผร้”

พระเจค้าไมล่ทรงใหค้ขค้อเสนอแนะ พระองคร์ไมล่ตรมัสวล่า “ถค้าเจค้าคลิดวล่าเปป็นการดบีทบีนี่สลุด...ถค้าเจค้าเหกนวล่ามมันเปป็น
เรมนี่องสะดวก...ถค้าเจค้าพอใจทบีนี่จะทกาแบบนมันี้น” พระองคร์ตรมัสแกล่อมับราฮมัมวล่า “เจด้าจงออกไปจากประเทศของเจด้า!” 
นมันี่นคมอคกาสมันี่ง พระองคร์ตรมัสแกล่เซาโลแหล่งทารร์ซมัสวล่า “จงลรุกขนนั้น!” นมันี่นเปป็นคกาสมันี่ง “จงเขด้าไปในเมชอง” นมันี่นกกเปป็นคกา
สมันี่งเชล่นกมัน และไมล่มบีการออมชอมกมับพระเจค้า ไมล่มบีทางสายกลาง เมมนี่อพระองคร์ทรงบมัญชา เรากกเชชชื่อฟฟัง-หรมอเราไมฆ่



เชชชื่อฟฟัง-และนบีนี่เปป็นความจรลิงเกบีนี่ยวกมับความรอดเปป็นพลิเศษ มนลุษยร์ชล่วยตมัวเองใหค้รอดไมล่ไดค้ เขาไมล่สามารถชฆ่วยเหลชอ
ตมัวเองใหค้ไดค้รมับความรอดไดค้ “ความรอดเปป็นขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า” (เพลงสดลุดบี 3:8)

จากมลุมมองแบบมนลุษยร์ เซาโลอาจตมันี้งคกาถามหรมอโตค้แยค้งเกบีนี่ยวกมับคกาสมันี่งเหลล่านมันี้นทบีนี่เขาไดค้รมับกกไดค้ เขาอาจ
ขอทบีนี่จะเหกนสลินี่งทบีนี่รอคอยเขาอยถูล่เบมนี้องหนค้า หรมอเขาอาจถามกกไดค้วล่าทกาไมเขาตค้องดกาเนลินการตามลมักษณะนบีนี้ แตล่เซา
โลไมล่ไดค้ตมันี้งคกาถาม เขาไมล่ไดค้ขอเวลาเพมนี่อจะคลิดทบทวนเกบีนี่ยวกมับมมัน ผมไมล่สงสมัยเลยวล่าเขายมังอมัศจรรยร์ใจและตมัวสมันี่น
อยถูล่ แตล่เขาไดค้กระทกาตามทบีนี่พระองคร์ทรงสมันี่งเขา ดค้วยความถล่อมใจและไมล่ออกความเหกน

ขค้อ 7: “คนทอันั้งหลายททชื่เดกินทางไปดด้วยกอันกก็ยชนนกิชื่งพทูดไมฆ่ออก ไดด้ยกินพระสรุรเสทยงนอันั้นแตฆ่ไมฆ่เหก็นใคร”
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่ทรงเหกนสมควรทบีนี่จะเปปิดเผยชมนี่อของชายเหลล่านบีนี้ทบีนี่เดลินทางไปกมับเซาโลในการเดลิน

ทางครมันี้งนบีนี้ เราไมล่ถถูกบอกวล่ามบีกทชื่คนอยถูล่ในกลลุล่มนบีนี้ หรมอวล่าทกาไมพวกเขาอยถูล่ทบีนี่นมันี่น บางทบีพวกเขาอาจถถูกแตล่งตมันี้งใหค้เปป็น
ผถูค้ใหค้ความชล่วยเหลมอในการจมับกลุมพวกครลิสเตบียนในเมมองดามมัสกมัส แตล่ไมล่วล่าพวกเขาเปป็นใครหรมอทกาไมพวกเขาถศึง
อยถูล่กมับเซาโล เมมนี่อแสงนมันี้นจากสวรรคร์ปรากฏ พวกเขากก “ยชนนกิชื่งพทูดไมฆ่ออก”

ในตมัวอยล่างนบีนี้ คกากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “พทูดไมฆ่ออก” บล่งบอกถศึงความตกตะลศึง ชายเหลล่านบีนี้ตกตะลศึง (หรมอนลินี่ง
อมันี้น) จนถศึงขนาดทบีนี่พวกเขาพถูดไมล่ออก คกาเดบียวกมันนบีนี้ซศึนี่งถถูกใชค้ในวรรณกรรมกรบีก อค้างอลิงถศึงคนๆหนศึนี่งทบีนี่หถูหนวกและ
เปป็นใบค้ ดมังนมันี้นชายเหลล่านบีนี้ทบีนี่เดลินทางไปกมับเซาโลจศึงตกตะลศึงเสบียจนพวกเขาถถูกทกาใหค้พถูดไมล่ออก “ไดด้ยกินพระ
สรุรเสทยงนอันั้นแตฆ่ไมฆ่เหก็นใคร”

มบีผถูค้เสนอแนะวล่ามบีความขมัดแยค้งกมันตรงนบีนี้ เนมนี่องจากในกลิจการ 22:9 เปาโลเปป็นพยานรมับรองวล่า “ฝฝ่ายคน
ทมันี้งหลายทบีนี่อยถูล่กมับขค้าพเจค้าไดค้เหกนแสงสวล่างนมันี้นและตกใจกลมัว แตฆ่พระสสุรเสสียงทสีที่ตรดัสกดับขร้าพเจร้านดัทั้นเขาหาไดร้ยริน
ไมม่” จากนมันี้นในกลิจการ 26:14 เราอล่านคกาพยานของเปาโลตล่อหนค้ากษมัตรลิยร์อากรลิปปา: “ครมันี้นขค้าพระองคร์กมับคนทมันี้ง
หลายลค้มคะมกาลงทบีนี่ดลิน ขด้าพระองคย์ไดด้ยกินพระสรุรเสทยงตรอัสแกฆ่ขด้าพระองคย์เปป็นภาษาฮบีบรถูวล่า ‘เซาโล เซาโลเออ๋ย เจค้า
ขล่มเหงเราทกาไม ซศึนี่งเจค้าถบีบประตมักกกยากนมัก’”-ซศึนี่งบล่งบอกวล่ามบีแตล่เขาทบีนี่ไดค้ยลินพระสลุรเสบียงนมันี้น แตล่ไมล่มบีความขมัดแยค้ง
กมันในทบีนี่นบีนี้เลย ชายเหลล่านมันี้นทบีนี่อยถูล่กมับเซาโลไดค้ยลินเสบียงหนศึนี่ง เสบียงหนศึนี่งทบีนี่ดมังออกมา แตล่มมันไมล่ไดค้หมายความวล่าพวก
เขาเขค้าใจถด้อยคทา ขล่าวสารนมันี้นมบีใหค้สกาหรมับเซาโลแหล่งทารร์ซมัส ไมล่ใชล่สกาหรมับชายเหลล่านมันี้นทบีนี่อยถูล่กมับเขาดค้วย ดมังนมันี้น
พวกเขาจศึงเหกนแสงนมันี้น พวกเขาไดค้ยลินเสทยงนมันี้น แตล่พวกเขาไมล่มบีความเขค้าใจเกบีนี่ยวกมับถค้อยคกาเหลล่านมันี้น

นบีนี่เปป็นความจรลิงเกบีนี่ยวกมับคนมากมายวมันนบีนี้เชล่นกมัน พวกเขาไดค้ยลินเสบียงของพระเจค้า-นมันี่นคมอ พวกเขาไดค้ยลิน
พระวจนะของพระองคร์ แตล่พวกเขาไดค้ยลินมมันดค้วยหถูเทล่านมันี้น ไมล่ใชล่ดค้วยใจ พระเจค้าทรงกระทกากลิจกมับใจ และเมมนี่อผถูค้
ใดไดค้ยลินพระวจนะของพระเจค้าในใจของเขา เขากกจะรมับพระเยซถูใหค้เปป็นพระผถูค้ชล่วยใหค้รอด

ชายเหลล่านมันี้นทบีนี่เดลินทางไปกมับเปาโลไดค้เหกนแสงสวล่างนมันี้นจากฟป้า พวกเขาตกตะลศึงจนพถูดไมล่ออก และพวก
เขาไดค้ยลินเสบียงๆหนศึนี่ง แตล่พวกเขาไมล่ไดค้ยลินถค้อยคกาทบีนี่ชมัดเจน เซาโลเขค้าใจทลุกคกาทบีนี่พระเยซถูตรมัสแกล่เขาคล่อนขค้าง
ชมัดเจนเพราะขล่าวสารนมันี้นถถูกกลล่าวอยฆ่างเฉพาะเจาะจงแกฆ่เขา

เราพบเหตลุการณร์ทบีนี่คลค้ายกมันถถูกบมันทศึกไวค้ในยอหร์น 12:28,29 เมมนี่อพระเยซถูทรงอธลิษฐานวล่า “ขค้าแตล่พระ
บลิดา ขอใหค้พระนามของพระองคร์ไดค้รมับเกบียรตลิ” พระเจค้ากกตรมัสจากสวรรคร์วล่า “เราไดค้ใหค้รมับเกบียรตลิแลค้ว และจะใหค้
รมับเกบียรตลิอบีก” และคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ยมนอยถูล่ใกลค้ๆกกไดค้ยลินเสบียงนมันี้น บางคนกลล่าววล่าเปป็นเสบียงฟป้ารค้อง “คนอมนี่นๆกกพถูดวล่า 



“ทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งไดค้กลล่าวกมับพระองคร์” แตล่พระเยซถูทรงเขค้าใจสลินี่งทบีนี่พระเจค้าตรมัสแกล่พระองคร์เพราะวล่าพระเจค้า
กกาลมังตรมัสกมับพระองครโดยตรง

เมมนี่อดาเนบียลเหกนองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า เขากกเปป็นพยานรมับรองวล่า “ขด้าพเจด้าดาเนทยลเหก็นนกิมกิตนอันั้นแตฆ่ผทูด้เดทยว 
คนทบีนี่อยถูล่กมับขค้าพเจค้ามลิไดค้เหกนนลิมลิตนมันี้น แตล่เขาตมัวสมันี่นมากจศึงวลินี่งไปซล่อนเสบีย” (ดนล. 10:7)

ขค้อ 8 และ 9: “ฝป่ายเซาโลไดด้ลรุกขนนั้นจากพชนั้นดกิน เมชชื่อลชมตาแลด้วกก็มองอะไรไมฆ่เหก็น เขาจนงจทูงมชอทฆ่านไปยอัง
เมชองดามอัสกอัส ตาทฆ่านกก็มชดมอัวไปถนงสามวอันและทฆ่านมกิไดด้กกินหรชอดชชื่มอะไรเลย”

“เมชชื่อลชมตาแลด้วกก็มองอะไรไมฆ่เหก็น” คนๆหนศึนี่งหลมับตาทมันทบีโดยอมัตโนมมัตลิเมมนี่ออยถูล่ดบีๆเขาเจอกมับแสงจค้าอมัน
พรล่าตา เมมนี่อสงล่าราศบีเชคลินาหร์ฟาดเซาโลลงถศึงดลิน เขากกหลมับตาเพราะแสงนมันี้น และเมมนี่อเขาลมมตาเขากกประสบกมับ
อาการตาบอดแบบสลินี้นเชลิง-“เขามองไมฆ่เหก็นผทูด้ใด” ไมล่มบีเหตลุผลทบีนี่จะสมันนลิษฐานวล่ามบีการอมัศจรรยร์หนศึนี่งในการทกาใหค้
ตาบอดนบีนี้ เพราะวล่าในกลิจการ 22:11 อมัครทถูตทล่านนบีนี้เปป็นพยานรมับรองอยล่างชมัดแจค้งวล่าเขาไมล่สามารถมองเหกนไดค้ 
“เนชชื่องจากพระรดัศมสีออันแรงกลด้านอันั้น” ความสวล่างจค้าของแสงนมันี้นจากพระพมักตรร์ของพระเยซถูสล่งผลตล่อประสาทการ
มองเหกนในดวงตาของเซาโลจนทกาใหค้เกลิดอาการตาบอดชมันี่วคราว

“เขาจนงจทูงมชอทฆ่านไปยอังเมชองดามอัสกอัส” คงเปป็นไปไมล่ไดค้ทบีนี่จะนศึกภาพความปปัปี่นปฝ่วนทางอารมณร์ทบีนี่เกลิดขศึนี้น
ในใจและความคลิดของเซาโล เมมนี่อมองไมล่เหกนสลินี่งใดดค้วยดวงตา เขาจศึงสามารถมองเหกนอยล่างชมัดเจนมากขศึนี้นดค้วย
ดวงตาของมนลุษยร์ภายใน ประสบการณร์นบีนี้ไดค้เขยล่ารากฐานแหล่งชบีวลิตของเขา เพราะวล่าเขาเคยเปป็นผถูค้มบีการศศึกษา ไดค้
รมับการอบรมสมันี่งสอน และอลุทลิศตมัวอยล่างเตกมทบีนี่ในศาสนาของพวกยลิว ผมอดไมล่ไดค้ทบีนี่จะคลิดวล่าชายคนหนศึนี่งทบีนี่มบีความ
สามารถและการรมับรถูค้อยล่างเซาโลแหล่งทารร์ซมัสคงถถูกฟป้องใจโดยใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบหลายครมันี้ง ในตอนกลางคมน 
ในยามรลุล่งสาง โดยระลศึกถศึงคนเหลล่านมันี้นทบีนี่เขาไดค้ชล่วยสล่งใหค้ไปตายเพราะความเชมนี่อของพวกเขาในพระครลิสตร์องคร์นมันี้น
แนล่นอนวล่าใบหนค้าของสเทเฟนปรากฏขศึนี้นตล่อหนค้าเขาเปป็นครมันี้งคราว ผมอยากรถูค้วล่าเขาเคยถามตมัวเองไหมวล่า “ส
เทเฟนอาจเปป็นฝป่ายถทูกกกไดค้ใชล่ไหม? อาจมบีบางสลินี่งททชื่เปป็นของจรกิงในกระแสใหมล่นบีนี้กกไดค้ใชล่ไหม คมอ‘ทางพระเยซถู’ นบีนี้ทบีนี่
ชายและหญลิงหลายคนยอมสละชบีวลิตของตนแทนทบีนี่จะปฏลิเสธความเชมนี่อของตน?” แนล่นอนวล่าเซาโลทราบจาก
ประสบการณร์วล่าศาสนายถูดายไมล่ไดค้นกาสมันตลิสลุขแหล่งใจและความคลิดมาใหค้-และมมันไมล่ไดค้นกาสงล่าราศบีแบบทบีนี่เขาเคย
เหกนถถูกแสดงในใบหนค้าของสเทเฟนขณะทบีนี่กค้อนหลินเหลล่านมันี้นพรากชบีวลิตออกไปจากรล่างของเขา! เขาทราบดค้วยวล่า
ศาสนาของพวกยลิวไมล่ไดค้ตอบความตค้องการเหลล่านมันี้นของมนลุษยร์ และบมัดนบีนี้ หลมังจากประสบการณร์ของเขาบนถนน
เมมองดามมัสกมัส เขาคงตระหนมักแลค้วถศึงความบาปหนายลินี่งนมักของการขล่มเหงนมันี้นทบีนี่เขาไดค้นกามาโถมทมับคนเหลล่านมันี้นทบีนี่
ตลิดตามพระเยซถู บมัดนบีนี้เขาไดค้พบกมับพระเยซถูองคร์เดบียวกมันนบีนี้ในแบบทบีนี่เปป็นของจรลิงและสล่วนตมัวมากๆ

ณ ชมันี่วขณะนมันี้นเซาโลไมล่รถูค้วล่าเขาจะไดค้เหกนแสงสวล่างอบีกไหม และเขาไมล่รถูค้วล่าเขาถถูกลลิขลิตไวค้เพมนี่อกลายเปป็น
อมัครทถูตผถูค้ยลินี่งใหญล่ทบีนี่ไปยมังพวกคนตล่างชาตลิ สามวมันนมันี้นทบีนี่ปราศจากการมองเหกนคมอวมันแหล่งความสมับสนงลุนงงอมันเจกบ
ปวดและความทรงจกาทบีนี่แสนเจกบปวดพอๆกมันสกาหรมับเขา การพบกมับพระเยซถูแบบไมล่คาดคลิดของเขา พรค้อมกมับ
อาการตาบอดของเขาและความไมล่แนล่ใจเกบีนี่ยวกมับสลินี่งทบีนี่รอคอยเขาอยถูล่ในอนาคต ทกาใหค้เขารถูค้สศึกทล่วมทค้นจนเขาไมล่
สนใจอาหารหรมอนนี้กา



สลินี่งเหลล่านบีนี้เปป็นมาจากองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทมันี้งสลินี้น พระเจค้ากกาลมังปปัฟื้นแตล่งและสรค้างอมัครทถูตผถูค้หนศึนี่ง-ผถูค้หนศึนี่งทบีนี่
พระองคร์จะทรงเปปิดเผยขค้อลศึกลมับแหล่งครลิสตจมักรของพระองคร์แกล่เขาและเปป็นผถูค้ทบีนี่พระองคร์จะทรงสล่งไปทล่ามกลาง
พวกคนตล่างชาตลิเพมนี่อประกาศขล่าวสารแหล่งพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้รอดของพระองคร์

ขค้อ 10: “ในเมชองดามอัสกอัสมทศกิษยย์คนหนนชื่งชชชื่ออานาเนทย องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้ตรอัสกอับผทูด้นอันั้นโดยนกิมกิตวฆ่า 
“อานาเนทยเออ๋ย” อานาเนทยจนงททูลตอบวฆ่า “พระองคย์เจด้าขด้า ดทูเถกิด ขด้าพระองคย์อยทูฆ่ททชื่นทชื่”

ในยอหร์น 10:3-5 พระเยซถูทรงสอนเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่าผถูค้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีนมันี้น “เรทยกชชชื่อแกะของทล่าน ... 
และแกะกกตามทล่านไปเพราะรถูค้จมักเสบียงของทล่าน คนแปลกหนค้าแกะจะไมล่ตามเลย ... เพราะไมล่รถูค้จมักเสบียงของคน
แปลกหนค้า” ใชล่แลค้วครมับ พระเจค้าทรงรถูค้จมักลถูกๆของพระองคร์โดยชมนี่อ และบลุตรทบีนี่เชมนี่อฟปังของพระเจค้ากกฟปังเสบียงของ
พระองคร์

เราทราบนค้อยมากเกบีนี่ยวกมับอานาเนบียนอกจากทบีนี่เราพบในหนมังสมอกลิจการ เปาโลพถูดถศึงเขาในกลิจการ 
22:12 วล่าเปป็น “คนมบีศรมัทธามากตามพระราชบมัญญมัตลิ และมบีชมนี่อเสบียงดบีทล่ามกลางพวกยลิวทมันี้งปวงทบีนี่อยถูล่ (ในเมมอง
ดามมัสกมัส)” เขาเปป็นสาวกคนหนศึนี่งของพระเยซถูครลิสตร์เจค้าและเปป็นเครมนี่องมมอทบีนี่พระเจค้าทรงใชค้เพมนี่อสมันี่งสอนเซาโลแหล่ง
ทารร์ซมัสหลมังจากเขาถถูกพาเขค้าไปในเมมองดามมัสกมัสแลค้ว

อานาเนบียไดค้ยลินองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าเรบียกชมนี่อของตน และเขากกตอบทมันทบีวล่า “พระองคย์เจด้าขด้า ดทูเถกิด ขด้า
พระองคย์อยทูฆ่ททชื่นทชื่” (เราพบบมันทศึกเรมนี่องราวทบีนี่คลค้ายกมันถถูกบมันทศึกในอลิสยาหร์ 6:1-8 เมมนี่อองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทรงถามวล่า
“เราจะใชค้ผถูค้ใดไป และผถูค้ใดจะไปแทนพวกเรา” ศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์กกตอบกลมับไปวล่า “ขด้าพระองคย์นทชื่พระเจด้า
ขด้า ขอทรงใชด้ขร้าพระองคตไปเถกิด”) อานาเนบียยมนพรค้อมอยถูล่และเตกมใจทบีนี่จะรมับใชค้ ถศึงแมค้อบีกตล่อไปเลกกนค้อยเราจะ
เหกนวล่าเขาทกาเชล่นนมันี้นโดยมบีความหวมันี่นวลิตกอยถูล่บค้างเพราะชมนี่อเสบียงของเปาโลในฐานะผถูค้ทบีนี่ขล่มเหงครลิสตจมักร

พระเจค้าตรมัสแกล่อานาเนบีย “ในนกิมกิต” สกานวนนบีนี้มมักถถูกใชค้เพมนี่อหมายถศึงการตลิดตล่อสมนี่อสารทบีนี่พระเจค้าทรง
กระทกาแกล่ศาสดาพยากรณร์เหลล่านมันี้น และความหมายในตมัวอยล่างเหลล่านมันี้นสล่วนใหญล่กกคมอวล่า เหตรุการณย์ตฆ่างๆใน
อนาคตถถูกทกาใหค้ปรากฏเปป็นภาพตล่อหนค้าความคลิดของคนๆนมันี้นทบีนี่พระเจค้าตรมัสดค้วย (กรลุณาอล่านขค้อพระคกาตล่อไปนบีนี้: 
ปฐมกาล 15:1; อลิสยาหร์ 1:1; กมันดารวลิถบี 12:6; เอเสเคบียล 11:24; ดาเนบียล 2:19; 7:2; 8:1, 2, 26; 10:7; 
กลิจการ 10:3; 11:5; และ 16:9)

ขค้อ 11: “องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าจนงตรอัสกอับเขาวฆ่า “จงลรุกขนนั้น ไปททชื่ถนนททชื่เรทยกวฆ่าถนนตรง ถามหาชายคน
หนนชื่งชชชื่อเซาโลชาวเมชองทารย์ซอัสอยทูฆ่ในบด้านของยทูดาส เพราะดทูเถกิด เขากทาลอังอธกิษฐานอยทูฆ่”

“ถนนททชื่เรทยกวฆ่าถนนตรง” ถถูกเรบียกเชล่นนมันี้นเพราะวล่ามมันเปป็นถนนทบีนี่ทอดยาวผล่านเขค้าในเมมองดามมัสกมัส
เปป็นเสค้นตรง จากประตถูเมมองดค้านทลิศตะวมันออกไปสถูล่ประตถูเมมองดค้านทลิศตะวมันตก มมันยมังอยถูล่ทบีนี่นมันี่นเหมมอนเดลิมวมันนบีนี้ 
มมันยาวประมาณสามไมลร์ และมมันทอดยาวผล่านเขค้าเมมองนมันี้นและแถบชานเมมองทมันี้งหมดเปป็นเสค้นตรง ใกลค้ประตถู
เมมองดค้านทลิศตะวมันออกมบีบค้านหลมังหนศึนี่งซศึนี่งเหลล่านมักโบราณคดบีพระคมัมภบีรร์ประกาศวล่าเปป็นบค้านหลมังทบีนี่เปาโลรอคอย
อานาเนบียในขค้อพระคกาทบีนี่เราศศึกษากมันอยถูล่นบีนี้

อานาเนบียจะตค้องไป “ทบีนี่ถนนทบีนี่เรบียกวล่าถนนตรง” และถามหาเซาโลทบีนี่บค้านของชายผถูค้หนศึนี่งทบีนี่ชมนี่อวล่ายถูดาส 
“เพราะดทูเถกิด เขากทาลอังอธกิษฐานอยทูฆ่” ในจดหมายของเขาถศึงผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นในเมมองเธสะโลนลิกา อมัครทถูตเปาโล



เขบียนวล่า “จงอธลิษฐานอยล่างสมนี่กาเสมอ” (1 ธส. 5:17) และนบีนี่แหละคมอสลินี่งทบีนี่เซาโลแหล่งทารร์ซมัสกระทกาในระหวล่าง
สามวมันสามคมนนมันี้นทบีนี่เขามองไมล่เหกนขณะทบีนี่เขารอคอยทบีนี่จะไดค้ยลินจากพระเจค้าผล่านทางอานาเนบีย เราไมล่ทราบวล่าเขา
อธลิษฐานคกาอธลิษฐานแบบไหน ถค้อยคกาเหลล่านมันี้นไมล่ถถูกบมันทศึกไวค้ในทบีนี่นบีนี้ แตล่มบีอยถูล่สลินี่งหนศึนี่งทบีนี่เราอาจแนล่ใจไดค้: บมัดนบีนี้เซา
โลตระหนมักแลค้วถศึงความบาปหนายลินี่งนมักของตมัวเขาเอง-ใชล่แลค้วครมับ แมค้ขค้อเทกจจรลิงมบีอยถูล่วล่าเขาเคยเปป็นนมักศาสนาทบีนี่
โดดเดล่นและเปป็นผถูค้ถมอรมักษาพระราชบมัญญมัตลิ-และในปฟีหลมังๆ เมมนี่อเขบียนถศึงทลิโมธบีเขาประกาศวล่า “พระเยซถูครลิสตร์ไดค้
เสดกจมาในโลกเพมนี่อจะไดค้ทรงชล่วยคนบาปใหค้รอด และในพวกคนบาปนอันั้นขด้าพเจด้าเปป็นตดัวเอก” (1 ทธ. 1:15) การ
ตระหนมักถศึงความบาปหนาของเขาเองไดค้ทลินี้งรอยประทมับแหล่งความถล่อมใจไวค้บนตมัวชายผถูค้นบีนี้ผถูค้ซศึนี่งเคยภาคภถูมลิใจ
เหลมอเกลินในมรดกของเขาในฐานะ “คนฮบีบรถูแหล่งชนชาตลิฮบีบรถู..อยถูล่ในคณะทบีนี่เครล่งครมัดทบีนี่สลุดของพวกฟารลิสบี”

ขค้อ 12: “และในนกิมกิตเขาไดด้เหก็นคนหนนชื่งชชชื่ออานาเนทยเขด้ามาวางมชอบนเขา เพชชื่อเขาจะเหก็นไดด้อทก”
ตมันี้งแตล่เซาโลแหล่งทารร์ซมัสไดค้พบกมับพระเยซถูนอกประตถูเมมองดามมัสกมัส ความคลิดของเขากกถถูกเปลบีนี่ยนแปลง

แลค้วเกบีนี่ยวกมับหลายสลินี่ง เขายอมรมับพระเยซทูชาวนาซาเรก็ธแลค้วเมมนี่อพระผถูค้ชล่วยใหค้รอดทอดพระเนตรลงมาจากสวรรคร์
เขาถามในทมันทบีวล่า “พระองคร์เจค้าขค้า พระองคร์ประสงคร์จะใหค้ขค้าพระองคร์ทกาอะไร” เขาถถูกสมันี่งใหค้ลลุกขศึนี้นและเขค้าไป
ในเมมองดามมัสกมัส และทบีนี่นมันี่นเขาจะถทูกบอกวล่าจะตค้องทกาอะไร ไมล่มบีคกาถามเลยวล่าเขาเชมนี่อฟปัง และพระคกาขค้อนบีนี้บมันทศึก
สลินี่งทบีนี่นล่าจะเปป็นประสบการณร์ทบีนี่ใหค้ความมมันี่นใจสกาหรมับเซาโลอยล่างแนล่นอน

เราไมล่ถถูกบอกวล่านลิมลิตนบีนี้มาถศึงเขาเมชชื่อไร ในขค้อพระคกากล่อนหนค้าเขากกาลมังอธลิษฐานอยถูล่ และ ณ เวลาหนศึนี่ง
กล่อนทบีนี่อานาเนบียมาถศึงเขา พระเจค้าไดค้สกาแดงใหค้เขาเหกนวล่า “ชายคนหนนชื่งชชชื่ออานาเนทย” กกาลมังเดลินทางมา และเมมนี่อ
อานาเนบียมาถศึงและวางมมอของตนบนเซาโลแลค้ว เขากกจะกลมับมองเหกนอบีก ในนลิมลิตนบีนี้เขาไดค้เรบียนรถูค้ดค้วยวล่าเมมนี่ออานา
เนบียมาถศึงเขา อานาเนบียกกจะมาเพราะวล่าพระเยซถูทรงใชค้เขามา ดมังนมันี้นเมมนี่อผถูค้สมนี่อสารคนนมันี้นมาถศึง เซาโลจศึงพรค้อมทบีนี่
จะตค้อนรมับเขาและฟปังขล่าวสารทบีนี่เขานกามา

ขค้อ 13 และ 14: “แตฆ่อานาเนทยททูลตอบวฆ่า “พระองคย์เจด้าขด้า ขด้าพระองคย์ไดด้ยกินหลายคนพทูดถนงคนนอันั้นวฆ่า
เขาไดด้ททารด้ายวกิสรุทธกิชนของพระองคย์ในกรรุงเยรทูซาเลก็มมาก และในททชื่นทชื่เขาไดด้อทานาจมาจากพวกปรุโรหกิตใหญฆ่ ใหด้
ผทูกมอัดคนทอันั้งปวงททชื่รด้องออกพระนามของพระองคย์”

ในทบีนี่นบีนี้เราหมายเหตลุความหวมันี่นวลิตกและความลมังเลใจในสล่วนของอานาเนบีย ถศึงอยล่างไรแลค้ว นบีนี่กกเปป็น
ปฏลิกลิรลิยาตามธรรมดา เพราะวล่าอานาเนบียทราบดบีเกบีนี่ยวกมับกลิจกรรมตล่างๆกล่อนหนค้านบีนี้ของเซาโลทบีนี่กระทกาตล่อพวก
ครลิสเตบียน เหกนไดค้ชมัดวล่าเขาไมล่เพบียงทราบเกบีนี่ยวกมับการขล่มเหงอมันรค้อนรนของชายผถูค้นบีนี้ทบีนี่กระทกาตล่อพวกวลิสลุทธลิชนใน
กรลุงเยรถูซาเลกม แตล่เขาไดค้ขล่าววล่าเซาโลกกาลมังเดลินทางมายมังเมมองดามมัสกมัสเพมนี่อจลุดประสงคร์เดบียวกมันนมันี้น! ดมังนมันี้นจศึงไมล่
นล่าประหลาดใจทบีนี่เขาหารมอกมับองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าเลกกนค้อย-ไมล่ใชล่การปฏลิเสธ ไมล่ใชล่การโตค้แยค้ง แตล่เปป็นการแสวงหา
ความมมันี่นใจวล่าพระเจค้าจะทรงนกาเขาจรลิงๆเพมนี่อไปหาชายผถูค้นบีนี้ซศึนี่งเมมนี่อไมล่นานมานบีนี้ “ยมังขถูล่คการามกลล่าววล่าจะฆล่า” คน
เหลล่านมันี้นทบีนี่ตลิดตามพระเยซถู

ขค้อ 15 และ 16: “ฝป่ายองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้ตรอัสกอับทฆ่านวฆ่า “จงไปเถกิด เพราะวฆ่าคนนอันั้นเปป็นภาชนะททชื่
เราไดด้เลชอกสรรไวด้ สทาหรอับจะนทานามของเราไปยอังประชาชาตกิ กษอัตรกิยย์และชนชาตกิอกิสราเอล เพราะวฆ่าเราจะ
สทาแดงใหด้เขาเหก็นวฆ่า เขาจะตด้องทนทรุกขย์ลทาบากมากเทฆ่าใดเพราะนามของเรา”



“จงไปเถกิด!” มมันไมล่ใชล่เรมนี่องยากทบีนี่จะเขค้าใจวล่าทกาไมอานาเนบียถศึงกลมัวเซาโลแหล่งทารร์ซมัส แตล่ถศึงแมค้วล่าเขา
ไดค้ยลินเรมนี่องทมันี้งหมดนมันี้นเกบีนี่ยวกมับเซาโลและทมันี้งๆทบีนี่ขค้อเทกจจรลิงมบีอยถูล่วล่าเซาโลเปป็นทมันี้งหมดทบีนี่อานาเนบียอค้างวล่าเขาเปป็น 
องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้ากกทรงสล่งเขาไปทกาภารกลิจทบีนี่พระองคร์ทรงเตรบียมไวค้แลค้วเพมนี่อเขา

เมมนี่อพระเจค้าทรงเสนอการทรงเรบียกหนศึนี่ง พระองคร์กกไมล่ถอนการทรงเรบียกนมันี้น พระองคร์อาจกกาจมัด
ครลิสเตบียนคนนมันี้นทบีนี่ทกาบาปซศึนี่งนกาไปสถูล่ความตาย แตล่ถค้าพระองคร์ทรงวางพระหมัตถร์ของพระองคร์บนผถูค้เชมนี่อคนหนศึนี่งทบีนี่
บมังเกลิดใหมล่แลค้วเพมนี่อปรนนลิบมัตลิหรมอนกาขล่าวสารหนศึนี่งไปประกาศ ครลิสเตบียนคนนมันี้นกกจะไมล่รถูค้จมักสมันตลิสลุขจนกวล่าเขา
ยอมจกานนตล่อการทรงเรบียกของพระเจค้า

“คนนอันั้นเปป็นภาชนะททชื่เราไดด้เลชอกสรรไวด้” ปกตลิแลค้วเราคลิดถศึง “ภาชนะ” หนศึนี่งวล่าเปป็นเครมนี่องบรรจลุชนลิด
หนศึนี่ง-ถค้วยใบหนศึนี่ง อล่างลถูกหนศึนี่ง ขวดใบหนศึนี่ง ฯลฯ ในขค้อพระคมัมภบีรร์ทบีนี่เราศศึกษาอยถูล่นบีนี้ คกาๆนบีนี้ถถูกใชค้เพมนี่อบล่งบอกถศึง
เครมนี่องมมอหรมอตมัวกลางทบีนี่พระเจค้าทรงใชค้เพมนี่อนกาขล่าวสารของพระองคร์ไปสถูล่เหลล่าคนบาปทบีนี่หลงหายและนล่าสงสาร

ใน 2 โครลินธร์ 4:7 อมัครทถูตเปาโลกลล่าววล่า “แตล่วล่าเรามบีทรมัพยร์สมบมัตลินบีนี้อยถูล่ในภาชนะดกิน เพมนี่อใหค้เหกนวล่าฤทธลิธิ์
เดชอมันเลลิศนมันี้นเปป็นของพระเจค้า ไมล่ไดค้มาจากตมัวเราเอง”

ใน 2 ทธ. 2:20,21 เราอล่านวล่า “แตล่วล่าในบค้านใหญล่หลมังหนศึนี่งๆมลิไดค้มบีแตล่ภาชนะทองและเงลินเทล่านมันี้น แตล่มบี
ภาชนะไมค้และภาชนะดลินดค้วย บค้างกกมบีเกบียรตลิ และบค้างกกไรค้เกบียรตลิ เหตลุฉะนมันี้นถค้าผถูค้ใดชการะตมัวใหค้พค้นจากสลินี่งเหลล่านบีนี้ 
เขากกจะเปป็นภาชนะททชื่มทเกทยรตกิ ซนชื่งคอัดไวด้แลด้ว เหมาะททชื่นายจะใชด้ใหด้เปป็นประโยชนย์ และถถูกเตรบียมไวค้พรค้อมสกาหรมับ
การดบีทลุกอยล่าง”

ในโรม 9:20-24 อมัครทถูตเปาโลเขบียนวล่า “โอ มนลุษยร์เออ๋ย ดถูกล่อน ทล่านคมอผถูค้ใดเลล่าซศึนี่งทล่านจะโตค้ตอบกมับ
พระเจค้าไดค้ สกิชื่งซนชื่งถทูกททาขนนั้นแลด้วนอันั้นจะกลอับวฆ่าแกฆ่ผทูด้ททาไดด้หรชอวฆ่า “ทฆ่านไดด้กระททาขด้าพเจด้าอยฆ่างนทนั้ททาไม” สล่วนชล่าง
ปปัฟื้นหมค้อ ไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบีนี่จะเอาดลินกค้อนเดบียวกมันมาปปัฟื้นเปป็นภาชนะอมันมบีเกบียรตลิอมันหนศึนี่ง และภาชนะอมันไมล่มบีเกบียรตลิอมัน
หนศึนี่งหรมอ แลค้วถค้าโดยทรงประสงคร์จะสกาแดงการลงพระอาชญา และทรงใหค้ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ปรากฏ 
พระเจค้าไดค้ทรงอดกลมันี้นพระทมัยไวค้ชค้านานตล่อผถูค้เหลล่านมันี้น ทบีนี่เปป็นภาชนะอมันสมควรแกล่พระอาชญา ซศึนี่งเตรบียมไวค้
สกาหรมับความพลินาศ เพชชื่อจะไดด้ทรงสทาแดงสงฆ่าราศทออันอรุดมของพระองคย์แกฆ่บรรดาผทูด้ททชื่เปป็นภาชนะแหฆ่งพระเมตตา 
ซนชื่งพระองคย์ไดด้ทรงจอัดเตรทยมไวด้กฆ่อนใหด้สมกอับสงฆ่าราศท คชอเราทอันั้งหลายททชื่พระองคย์ไดด้ทรงเรทยกมาแลด้ว มกิใชฆ่จากยกิว
พวกเดทยว แตฆ่จากพวกตฆ่างชาตกิดด้วย”

พระเจค้าไมล่เพบียงใหด้ความมอัชื่นใจอานาเนบียเกบีนี่ยวกมับภารกลิจของเขาทบีนี่มบีตล่อเซาโล แตล่ยมังทรงอธลิบายแกล่เขา
ดค้วยวล่าพระองคร์จะทรงใชค้เซาโลทบีนี่กลมับใจเชมนี่อแลค้ว “สทาหรอับจะนทานาม (ของพระเจด้า) ไปยอังประชาชาตกิ กษอัตรกิยย์
และชนชาตกิอกิสราเอล” เปาโลไดค้กระทกาสลินี่งทบีนี่พระเจค้าทรงบอกอานาเนบียวล่าเขาจะกระทกาจรลิงๆ:

เขากลายเปป็นผทูด้รอับใชด้ไปยอังพวกคนตฆ่างชาตกิ ในโรม 15:15,16 เขาเขบียนวล่า “แตล่พบีนี่นค้องทมันี้งหลาย การทบีนี่
ขค้าพเจค้ากลค้าเขบียนบางเรมนี่องถศึงทล่านเพมนี่อเตมอนความจกาของทล่าน กกเพราะเหตลุพระคลุณทบีนี่พระเจค้าไดค้ทรงประทานแกล่
ขค้าพเจค้า เพชชื่อใหด้ขด้าพเจด้าเปป็นผทูด้รอับใชด้ของพระเยซทูครกิสตย์ไปยดังคนตม่างชาตริ โดยรมับใชค้ฝฝ่ายขล่าวประเสรลิฐของพระเจค้า
เพมนี่อการถวายพวกตล่างชาตลิทมันี้งหลายนมันี้นจะไดค้เปป็นทบีนี่ชอบพระทมัย คมอเปป็นทบีนี่แยกตมันี้งไวค้โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์”



ในโรม 11:13 เปาโลเขบียนไวค้วล่า “แตล่ขค้าพเจค้ากลล่าวแกล่พวกทล่านทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิ เพราะขร้าพเจร้าเปป็น
อดัครทผตมายดังพวกตม่างชาตริ ขด้าพเจด้าจนงยกยฆ่องหนด้าททชื่ของขด้าพเจด้า”

ในกาลาเทบีย 2:8 เขาเปป็นพยานรมับรองวล่า “(เพราะวล่า พระองคร์ผถูค้ไดค้ทรงดลใจเปโตรใหค้เปป็นอมัครทถูตไปหา
พวกทบีนี่ถมอพลิธบีเขค้าสลุหนมัต กก็ไดด้ทรงดลใจขด้าพเจด้าใหด้ไปหาคนตม่างชาตริเหมชอนกอัน)”

เปาโลนกาพระนามของพระเยซถูไปประกาศตล่อหนค้ากษอัตรกิยย์หลายองคย์เชล่นกมัน คกาพยานของเขาตล่อหนค้า
กษมัตรลิยร์อากรลิปปามบีความรค้อนรนและมบีพลมังมากเสบียจนทกาใหค้กษมัตรลิยร์องคร์นมันี้นประกาศวล่า “เราเกชอบจะเปป็น
ครกิสเตทยนโดยคทาชอักชวนของเจด้า!” (อล่านกลิจการ บททบีนี่ 26) 

ในกลิจการ 27:24 พระเจค้าทรงรมับประกมันเปาโลวล่าเขาตค้องไมล่กลมัวพายลุทบีนี่เรมอลกานมันี้นกกาลมังเผชลิญอยถูล่ขณะทบีนี่
เขากกาลมังถถูกนกาตมัวไปยมังกรลุงโรม: “เปาโลเออ๋ย อยล่ากลมัวเลย ทฆ่านจะตด้องเขด้าเฝฟ้าซสีซารต…”

เปาโลไมล่เพบียงปรนนลิบมัตลิพวกคนตล่างชาตลิและตล่อหนค้ากษมัตรลิยร์หลายองคร์เทล่านมันี้น-เขายมังประกาศขล่าว
ประเสรลิฐแกล่ “ชนชาตกิอกิสราเอล” ดค้วย เหมมอนกมับทบีนี่อานาเนบียถถูกบอกแลค้ววล่าเขาจะประกาศ ทมันทบีหลมังจากการก
ลมับใจเชมนี่อของเขา เขากกเขค้าไปในธรรมศาลาเหลล่านมันี้นและประกาศพระครลิสตร์ พระบลุตรของพระเจค้า และในขค้อ 
23 ของบทนบีนี้เราอล่านวล่า “ครมันี้นตล่อมาอบีกหลายวมันพวกยกิวไดด้ปรนกษากอันจะฆฆ่าเซาโลเสทย” เขาประกาศขล่าว
ประเสรลิฐอยล่างรค้อนรนแกล่ชนชาตลิของเขาเองจนไมล่นานนมักพวกเขากกหมันมาเลล่นงานเขาและเรลินี่มคลิดหาหนทางและ
วลิธบีการทบีนี่จะยมับยมันี้งการเทศนาของเขา (เราจะศศึกษาเกบีนี่ยวกมับเรมนี่องนบีนี้เพลินี่มเตลิมเมมนี่อเราไปถศึงขค้อทบีนี่ตามมาเหลล่านมันี้นใน
บทนบีนี้)

ขล่าวประเสรลิฐมบีไปยมังพวกยลิวกล่อน และเปาโลเขค้าใจเรมนี่องนบีนี้ ในกลิจการ 13:46 เราอล่านวล่า “แลค้วเปาโลกมับ
บารนาบมัสมบีใจกลค้า ไดค้กลล่าววล่า “จทาเปป็นททชื่จะตด้องกลฆ่าวพระวจนะของพระเจด้าใหด้ทฆ่านทอันั้งหลายฟฟังกม่อน แตล่เมมนี่อ
ทล่านทมันี้งหลายปปัดเสบีย และตมัดสลินวล่าตนไมล่สมควรทบีนี่จะไดค้ชบีวลิตนลิรมันดรร์ ดถูเถลิด พวกเราจะบฆ่ายหนด้าไปหาคนตฆ่าง
ชาตกิ”

เรากลล่าวไปแลค้ววล่าเปาโลมบีภาระใจเพมนี่อชนชาตลิของเขาเองมากเสบียจนเขาปฏลิญาณวล่าเขายลินดบีทบีนี่จะ “ถถูก
สาปใหค้ตมัดขาดจากพระครลิสตร์” โดยยอมตกนรก หากโดยการเสบียสละเชล่นนมันี้น เขาอาจเหกนชนชาตลิอลิสราเอลถถูก
นกามาถศึงพระเจค้าไดค้ (รม. 9:3)

เซาโลผทูผู้ขล่มเหงกลายเปป็นเปาโลผทูผู้เชมืที่อ
ขค้อ 17: “แลด้วอานาเนทยกก็ไป และเขด้าไปในบด้านวางมชอบนเซาโลกลฆ่าววฆ่า “พทชื่เซาโลเออ๋ย องคย์พระผทูด้เปป็น

เจด้าคชอพระเยซทู ไดด้ทรงปรากฏแกฆ่ทฆ่านกลางทางททชื่ทฆ่านมานอันั้น ไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้ามาเพชชื่อทฆ่านจะเหก็นไดด้อทก และเพชชื่อ
ทฆ่านจะประกอบดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์”

เราหมายเหตลุในทบีนี่นบีนี้วล่าในสายตาของอานาเนบีย ชายผถูค้นบีนี้ยมังเปป็นเซาโลแหฆ่งทารย์ซอัสอยถูล่เหมมอนเดลิม ไมล่ใชล่
เปาโลนมักเทศนร์แหล่งพระคลุณ เขากลล่าววล่า “พทชื่เซาโลเออ๋ย องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าคชอพระเยซทู...ไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้ามา”

มมันนล่าสนใจเชล่นกมันทบีนี่วล่าเขาใชค้พระนาม “องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า”-และจากนมันี้นกกตมันี้งใจอธลิบายวล่า “คชอพระ
เยซผ-พระเยซถูองคร์เดบียวกมับทบีนี่ไดค้ปรากฏแกล่ทล่านนอกประตถูเมมอง-ไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้ามาเพชชื่อทฆ่านจะเหก็นไดด้อทก และ
เพชชื่อทฆ่านจะประกอบดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์” ดถูเหมมอนวล่าไมล่มบีคกาถามในความคลิดของอานาเนบียเลยเกบีนี่ยวกมับสลินี่ง



ทบีนี่จะเกลิดขศึนี้นเมมนี่อเขาวางมมอของตนบนเซาโล ถศึงอยล่างไรแลค้ว เมมนี่อเราเชมนี่อฟปังคกาสมันี่งเหลล่านมันี้นทบีนี่พระเจค้าประทานใหค้
อยล่างชมัดเจน เรากกสามารถคาดหวมังผลลมัพธร์เหลล่านมันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงสมัญญา ถค้าเราปฏลิบมัตลิตามการทรงนกาของพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ถค้าเราอยถูล่ในศถูนยร์กลางแหล่งพระประสงคร์ของพระเจค้า ผลลมัพธร์ทบีนี่ออกมากกถถูกรมับประกมันวล่าจะเปป็น
ผลดบีแกล่เราและเปป็นทบีนี่ถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์ (รม. 8:28) 

ขค้อ 18: “และในทอันใดนอันั้นมทอะไรเหมชอนเกลก็ดตกจากตาของเซาโล แลด้วกก็เหก็นไดด้อทก ทฆ่านจนงลรุกขนนั้นรอับ
บอัพตกิศมา”

นบีนี่คมอการสกาเรกจจรลิงของนลิมลิตของเซาโล พระเจค้าทรงแสดงใหค้เขาเหกนแลค้ววล่า “ชายคนหนศึนี่งชมนี่ออานาเนบีย”
จะมาหาเขา วางมมอของตนบนเขา และเขาจะกลมับมองเหกนไดค้อบีก ดวงตาของเขาถถูกทกาใหค้มองไมล่เหกนเพราะแสง
นมันี้นจากสวรรคร์ สงล่าราศบีเชคลินาหร์ทบีนี่สล่องลค้อมรอบตมัวเขาเมมนี่อพระเยซถูทรงมองลงมาบนเขา ทมันทบีทบีนี่อานาเนบียวางมมอ
ของตนบนเขา “มทอะไรเหมชอนเกลก็ดตกจากตาของเซาโล”

ดมังนมันี้นเซาโลผถูค้ขล่มเหงจศึงกลายเปป็นเปาโลอมัครทถูต ถทูกเตกิมเตก็มดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์ พรค้อมสกาหรมับการ
รมับใชค้ เขาลลุกขศึนี้นและรมับบมัพตลิศมา อมันเปป็นการประกาศแกล่คนทมันี้งปวงวล่าเขาไดค้ตค้อนรมับความเชมนี่อแบบครลิสเตบียน
แลค้ว เขาไดค้กลายเปป็นผถูค้ตลิดตามคนหนศึนี่งของพระเยซถูแลค้วซศึนี่งเหลล่าผถูค้ตลิดตามของพระองคร์เขาเคยขล่มเหงดค้วยความ
ขมบีขมมันยลินี่งนมัก!

ขค้อ 19: “พอรอับประทานอาหารแลด้วกก็มทกทาลอังขนนั้น เซาโลพอักอยทูฆ่กอับพวกศกิษยย์ในเมชองดามอัสกอัสหลายวอัน”
“พอรอับประทานอาหารแลด้ว” หมายถศึงขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าหลมังจากสามวมันของการมองไมล่เหกนและการอด

อาหาร เปาโลไดค้รมับการบทารรุง-โดยไมล่จกาเปป็นตค้องเปป็นแคล่อาหารเทล่านมันี้น เมมนี่อมบีกกาลมังขศึนี้นแลค้ว ตาของเขากลมับมอง
เหกนแลค้ว และตอนนบีนี้ใจและความคลิดของเขาไมล่หวมันี่นวลิตกแลค้ว เขาจศึงอยถูล่ตล่อกมับครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นในเมมองดามมัสกมัส
เปป็นเวลา “หลายวอัน” เราไมล่ทราบวล่านบีนี่หมายถศึงชล่วงเวลานานเทล่าใด เปาโลอาจอยถูล่ในเมมองดามมัสกมัสเปป็นเวลา
หลายเดมอนกกไดค้ แนล่นอนวล่าเขาทราบวล่าเขาอยถูล่ตล่อไปทบีนี่นมันี่นนานพอทบีนี่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของ
พระเจค้า ดมังทบีนี่เราจะเหกนอยล่างชมัดเจนในอบีกสองสามขค้อถมัดไป เราทราบจากคกาพยานของเขาเองวล่าเขาไมล่ไดค้เดลิน
ทางไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกมเปป็นเวลาสามปฟีหลมังจากการกลมับใจเชมนี่อของเขา เขาอยถูล่ตล่อไปในเมมองดามมัสกมัสชมันี่วระยะ
เวลาหนศึนี่ง จากนมันี้นกกเขค้าไปในอาระเบบีย ตล่อมากกกลมับมายมังเมมองดามมัสกมัส และจากนมันี้นกกไปเยมอนกรลุงเยรถูซาเลกม

ในกาลาเทบีย 1:16-19 เขาอธลิบายวล่าทมันทบีหลมังจากการกลมับใจเชมนี่อของเขา เขา “ไมล่ไดค้ปรศึกษากมับเนมนี้อ
หนมังและเลมอดเลย และขค้าพเจค้ากกไมล่ไดค้ขศึนี้นไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกมเพมนี่อพบกมับผถูค้ทบีนี่เปป็นอมัครทถูตกล่อนขค้าพเจค้า แตล่ขค้าพเจค้า
ไดค้ออกไปยมังประเทศอาระเบบีย แลค้วกกกลมับมายมังเมมองดามมัสกมัสอบีก แลค้วสามปฟีตล่อมา ขค้าพเจค้าขศึนี้นไปหาเปโตรทบีนี่กรลุง
เยรถูซาเลกม และพมักอยถูล่กมับทล่านสลิบหค้าวมัน แตล่วล่าขค้าพเจค้าไมล่ไดค้พบอมัครทถูตคนอมนี่นเลย นอกจากยากอบนค้องชายของ
องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า”

ผมเชมนี่อวล่าเปป็นการปลอดภมัยทบีนี่จะกลล่าววล่าการกลมับใจเชมนี่อของเซาโลแหล่งทารร์ซมัสเปป็นการกลมับใจเชมนี่อทบีนี่โดด
เดล่นทบีนี่สลุดมาสถูล่ความเชมนี่อแบบครลิสเตบียนเทล่าทบีนี่ถถูกบมันทศึกในประวมัตลิศาสตรร์พระคมัมภบีรร์หรมอประวมัตลิศาสตรร์โลก ไมล่มบี
อมัครทถูต มลิชชมันนารบี หรมอผถูค้เชมนี่อคนใดทบีนี่ยลินี่งใหญล่กวล่าอมัครทถูตเปาโลผถูค้ซศึนี่งพระเจค้าไดค้ทรงเปปิดเผยขค้อลศึกลมับแหล่งครลิสต



จมักรพมันธสมัญญาใหมล่แกล่เขา ซศึนี่งพระองคร์ไดค้ประทานหนมังสมอสลิบสบีนี่เลล่มแหล่งภาคพมันธสมัญญาใหมล่ผล่านทางเขา และ
เปป็นผถูค้ซศึนี่งพระองคร์ทรงเรบียกและเจลิมตมันี้งใหค้เปป็นผถูค้รมับใชค้ไปยมังพวกคนตล่างชาตลิ

ผล่านทางเปาโล พระเจค้าไดค้ประทานถค้อยแถลงทบีนี่ชมัดเจนและโดดเดล่นมากมายเกบีนี่ยวกมับความรอด เราอาจ
หมายเหตลุถค้อยแถลงเหลล่านบีนี้บางประการกล่อนทบีนี่จะไปจากเนมนี้อหาสล่วนนบีนี้ของบทนบีนี้:

ในโรม 1:16,17 เขาเขบียนวล่า “ดค้วยวล่าขค้าพเจค้าไมล่มบีความละอายในเรมนี่องขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ 
เพราะวล่าขล่าวประเสรลิฐนมันี้นเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจค้า เพมนี่อใหค้ทลุกคนทบีนี่เชมนี่อไดค้รมับความรอด พวกยลิวกล่อน และพวก
กรบีกดค้วย เพราะวล่าในขล่าวประเสรลิฐนมันี้นความชอบธรรมของพระเจค้ากกไดค้แสดงออก โดยเรลินี่มตค้นกกความเชมนี่อ สลุดทค้าย
กกความเชมนี่อ ตามทบีนี่มบีเขบียนไวค้แลค้ววล่า ‘คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดการงอยถูล่โดยความเชมนี่อ’”

ผมจะไมล่หยลุดขอบคลุณพระเจค้าเลยสกาหรมับโรม 10:9,10 เพราะวล่าในขค้อพระคกาประเสรลิฐเหลล่านมันี้นผมไดค้
พบการรมับประกมันอมันไมล่สมันี่นคลอนในเรมนี่องความรอด:

“คมอวล่าถค้าทล่านจะรมับดค้วยปากของทล่านวล่าพระเยซถูทรงเปป็นองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า และเชมนี่อในจลิตใจของทล่าน
วล่าพระเจค้าไดค้ทรงชลุบพระองคร์ใหค้เปป็นขศึนี้นมาจากความตาย ทล่านจะรอด ดค้วยวล่าความเชมนี่อดค้วยใจกกนกาไปสถูล่ความ
ชอบธรรม และการยอมรมับดค้วยปากกกนกาไปสถูล่ความรอด”

ผมขอรมับสารภาพวล่าคมนนมันี้นทบีนี่ผมไดค้บมังเกลิดใหมล่ ผมไมล่ไดค้เขค้าใจอยล่างถล่องแทค้วล่าผมไดค้รมับความรอดอยฆ่างไร
แตล่ผมรถูค้ในตอนนมันี้นวล่าพระเจค้าไดค้ทรงกระทกาการอมัศจรรยร์อยล่างหนศึนี่งในใจของผมแลค้ว จากนมันี้นผมไดค้อล่านขค้อพระคกา
อมันโดดเดล่นเหลล่านมันี้นทบีนี่ถถูกเขบียนโดยอมัครทถูตเปาโล และผล่านทางขค้อพระคกาเหลล่านมันี้นดวงตาแหล่งความเขค้าใจของผม
ไดค้ถถูกเปปิดและผมไดค้มองเหกนวล่าผมไดค้รมับความรอดโดยทางพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถูลค้วนๆ ผมไดค้
เชมนี่อแลค้ววล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ผถูค้นมันี้น พระบลุตรทบีนี่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจค้า พระผถูค้ชล่วยใหค้รอดของคน
บาปทมันี้งหลาย ผมไดค้เชมนี่อแลค้ววล่าพระองคร์ทรงถถูกตรศึงกางเขน ถถูกฝปัง และเชมนี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นขศึนี้นแลค้วในวมันทบีนี่
สามตามทบีนี่เขบียนไวค้ในพระคมัมภบีรร์ ผมเชมนี่อแลค้วในใจของผม พระเจค้าทรงทราบใจของผม  และถศึงแมค้วล่าในตอนนมันี้น
ผมไมล่ไดค้เขค้าใจอยล่างถล่องแทค้วล่าพระเจค้าทรงชล่วยผมใหค้รอดแลค้วอยฆ่างไร ผมกกรถูค้ในตอนนมันี้นวล่าพระองคร์ทรงชล่วยผมใหค้
รอดแลค้ว และพระคกาสองขค้อนมันี้นกกใหค้ความมมันี่นใจแกล่ผมวล่าผมเปป็นลถูกของพระองคร์

เราพบขค้อพระคกาเกบีนี่ยวกมับความรอดทบีนี่สกาคมัญอบีกขค้อในจดหมายของเปาโลทบีนี่เขบียนถศึงชาวเอเฟซมัส: “ดค้วย
วล่าซศึนี่งทล่านทมันี้งหลายรอดนมันี้นกกรอดโดยพระคลุณเพราะความเชมนี่อ และมลิใชล่โดยตมัวทล่านทมันี้งหลายเอง แตล่พระเจค้าทรง
ประทานใหค้ ความรอดนมันี้นจะเนมนี่องดค้วยการกระทกากกหามลิไดค้ เพมนี่อมลิใหค้คนหนศึนี่งคนใดอวดไดค้ เพราะวล่าเราเปป็นฝฟี
พระหมัตถร์ของพระองคร์ ทบีนี่ทรงสรค้างขศึนี้นในพระเยซถูครลิสตร์ เพมนี่อใหค้ประกอบการดบีซศึนี่งพระเจค้าไดค้ทรงดการลิไวค้ลล่วงหนค้า
เพมนี่อใหค้เราดกาเนลินตามนมันี้น” (อฟ. 2:8-10)

อมัครทถูตเปาโลเขบียนถศึงทลิตมัสคนหนลุล่มวล่า “เพราะวล่าพระคลุณของพระเจค้าทบีนี่นกาไปถศึงความรอดไดค้ปรากฏแกล่
คนทมันี้งปวงแลค้ว สอนใหค้เราละทลินี้งความอธรรมและโลกบียตมัณหา และดกาเนลินชบีวลิตในโลกปปัจจลุบมันนบีนี้อยล่างมบี
สตลิสมัมปชมัญญะ อยล่างชอบธรรม และตามทางพระเจค้า คอยความหวมังอมันมบีสลุข และการปรากฏอมันทรงสงล่าราศบี
ของพระเจค้าใหญล่ยลินี่ง และพระเยซถูครลิสตร์พระผถูค้ชล่วยใหค้รอดของเรา ผถูค้ไดค้ทรงโปรดประทานพระองคร์เองใหค้เรา เพมนี่อ



ไถล่เราใหค้พค้นจากความชมันี่วชค้าทลุกอยล่าง และทรงชการะเราใหค้บรลิสลุทธลิธิ์ เพมนี่อใหค้เปป็นหมถูล่ชนพลิเศษเฉพาะของพระองคร์ 
และเปป็นคนทบีนี่ขวนขวายกระทกาการดบี” (ทต. 2:11-14)

จากนมันี้นในทลิตมัส 3:5 เปาโลอธลิบายวล่าความรอดมา “มลิใชล่ดค้วยการกระทกาทบีนี่ชอบธรรมของเราเอง แตล่
พระองคร์ทรงพระกรลุณาชการะใหค้เรามบีใจบมังเกลิดใหมล่ และทรงสรค้างเราขศึนี้นมาใหมล่โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์”

การกลมับใจเชมนี่อของเซาโลแหล่งทารร์ซมัสในตมัวมมันเองกกเปป็นภาพเปรบียบ (หรมอสมัญลมักษณร์) อยล่างหนศึนี่งของวลิธบี
ทบีนี่ชนชาตกิอกิสราเอลจะกลมับใจเชมนี่อเมมนี่อสลินี้นสลุดยลุคนบีนี้ เปาโลไดค้รมับความรอดผล่นทางการปรากฏพระองคร์ของพระเยซถู
เจค้าในสงล่าราศบี และในฐานะประชาชาตกิหนนชื่งอลิสราเอลจะไดค้รมับความรอดวลิธบีเดบียวกมัน

พวกยกิวเปป็นรายบรุคคลกกาลมังไดค้รมับความรอด และพวกเขาเปป็นพวกทบีนี่เหลมออยถูล่ซศึนี่งถถูกเลมอกในยลุคแหล่ง
พระคลุณนบีนี้: “เชล่นนมันี้นแหละบมัดนบีนี้กกยมังมบีพวกทบีนี่เหลมออยถูล่ตามทบีนี่ไดค้ทรงเลมอกไวค้โดยพระคลุณ” (รม. 11:5) พวกยลิวทบีนี่เชมนี่อ
คมอชนอลิสราเอลแทค้ของพระเจค้าในชมันี่วโมงนบีนี้: “สมันตลิสลุขและพระกรลุณาจงมบีแกล่ทลุกคนทบีนี่ดกาเนลินตามกฎนบีนี้ และแกล่ชน
อลิสราเอลของพระเจค้า” (กท. 6:16) แตล่ในฐานะประชาชาตกิหนนชื่ง พวกยลิวจะไมล่มบีทางเชมนี่อขล่าวประเสรลิฐ “ในเรมนี่อง
ขล่าวประเสรลิฐนมันี้น เขาเหลล่านมันี้นกกเปป็นศมัตรถูเพมนี่อประโยชนร์ของพวกทล่าน แตล่ถค้าวล่าตามทบีนี่ไดค้ทรงเลมอกไวค้ เขาทมันี้งหลายกก
เปป็นทบีนี่รมักเนมนี่องจากบรรพบลุรลุษของเขา เพราะวล่าพระเจค้ามลิไดค้ทรงกลมับพระทมัยในการทบีนี่ไดค้ทรงใหค้ของประทานและ
ทรงเรบียกไวค้” (รม. 11:28,29) พวกยลิวในฐานะชนชาตลิหนศึนี่งเปป็นศมัตรถูของขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจค้า
ตอนนบีนี้เพราะเหกนแกล่พวกคนตล่างชาตลิ

ชนชาตลิอลิสราเอลไมล่เพบียงปฏลิเสธพระเยซถูในฐานะกษมัตรลิยร์ของพวกเขา พวกเขายมังปฏลิเสธพระองคร์ใน
ฐานะพระบลุตรของพระเจค้า พระผถูค้ชล่วยใหค้รอดของเหลล่าคนบาปดค้วย พวกเขาปฏลิเสธไมล่เพบียงพระเยซทูครกิสตย์มนรุษยย์
ผทูด้นอันั้น พวกเขายมังปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐของพระองคร์ทบีนี่ถถูกประกาศโดยพวกอมัครทถูตดค้วย ดมังนมันี้นขล่าวประเสรลิฐจศึงถถูก
เอาไปจากพวกยลิวอยล่างเปป็นทางการและถถูกมอบใหค้แกล่พวกคนตล่างชาตลิ เปาโลและบารนาบมัสไดค้ประกาศแกล่พวก
ยลิวเหลล่านมันี้นวล่า “จกาเปป็นทบีนี่จะตค้องกลล่าวพระวจนะของพระเจค้าใหค้ทล่านทมันี้งหลายฟปังกล่อน แตล่เมมนี่อทล่านทมันี้งหลายปปัด
เสบีย และตมัดสลินวล่าตนไมล่สมควรทบีนี่จะไดค้ชบีวลิตนลิรมันดรร์ ดถูเถลิด พวกเราจะบล่ายหนค้าไปหาคนตล่างชาตลิ” (กลิจการ 
13:46)

อยล่างไรกกตาม เมมนี่อถศึงเวลาอมันสมควร ชนชาตลิอลิสราเอลจะไดค้รมับความรอดในฐานะประชาชาตลิหนศึนี่ง ใน
โรม 11:25-27 อมัครทถูตเปาโลกลล่าววล่า “เหตลุฉะนมันี้น พบีนี่นค้องทมันี้งหลาย ขค้าพเจค้าไมล่อยากใหค้ทล่านทมันี้งหลายเขลาใน
ขค้อความลศึกลมับนบีนี้ เกลมอกวล่าทล่านจะอวดรถูค้ คมอเรมนี่องทบีนี่บางคนในพวกอลิสราเอลไดค้มบีใจแขกงกระดค้างไป จนถศึงพวกตล่าง
ชาตลิไดค้เขค้ามาครบจกานวน และเมมนี่อเปป็นดมังนมันี้น พวกอลิสราเอลทมันี้งปวงกกจะไดค้รมับความรอด ตามทบีนี่มบีคกาเขบียนไวค้แลค้ว
วล่า ‘พระผถูค้ชล่วยใหค้รอดจะเสดกจมาจากเมมองศลิโยน และจะทรงกกาจมัดอธรรมใหค้สถูญสลินี้นไปจากยาโคบ นบีนี่แหละเปป็น
พมันธสมัญญาของเรากมับเขาทมันี้งหลาย เมมนี่อเราจะยกโทษบาปของเขา’”

เศคารลิยาหร์พยากรณร์ไวค้วล่า “และเราจะเทวลิญญาณแหล่งพระคลุณและการวลิงวอนบนราชวงศร์ดาวลิดและ
ชาวเยรถูซาเลกม เขาทมันี้งหลายจะมองดถูเราผถูค้ซศึนี่งเขาเองไดค้แทง เขาจศึงจะไวค้ทลุกขร์เพมนี่อทล่านเหมมอนคนไวค้ทลุกขร์เพมนี่อบลุตร
ชายคนเดบียวของตน และจะรค้องไหค้อยล่างขมขมนี่นเพมนี่อทล่าน เหมมอนอยล่างคนรค้องไหค้อยล่างขมขมนี่นเพมนี่อบลุตรหมัวปฟีของ
ตน” (ศคย. 12:10) 



เปาโลเองเปป็นพยานรมับรองวล่าการกลมับใจเชมนี่อของเขาเปป็นภาพเลกงหนศึนี่งของการกลมับใจเชมนี่อของชนชาตลิ
อลิสราเอล ใน 1 ทลิโมธบี 1:16 เขากลล่าววล่า “แตล่วล่าเพราะเหตลุนบีนี้เองขค้าพเจค้าจศึงไดค้รมับพระกรลุณา คมอวล่าเพมนี่อพระเยซถู
ครลิสตร์จะไดค้ทรงสกาแดงความอดกลมันี้นพระทมัยทลุกอยล่างใหค้เหกนในตมัวขค้าพเจค้าซศึนี่งเปป็นตมัวเอกนมันี้น ใหค้เปป็นแบบอยฆ่างแกล่
คนทมันี้งปวงทบีนี่ภายหลมังจะเชมนี่อวางใจในพระองคร์แลค้วรมับชบีวลิตนลิรมันดรร์”-และคกากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “แบบอยล่าง” กกหมาย
ถศึง “โครงรล่าง แบบรล่าง หรมอรถูปภาพ” เปาโลกลมับใจเชมนี่อผล่านทางการปรากฏพระองคร์ของพระเยซถูเจค้าในสงล่าราศบี
และเนมนี่องจากการกลมับใจเชมนี่อของเขาไดค้เกลิดขศึนี้นหลายรค้อยปฟีกล่อนความรอดทบีนี่ถถูกพยากรณร์ไวค้ของอลิสราเอลในฐานะ
ประชาชาตลิหนศึนี่ง เขาจศึงพถูดถศึงประสบการณร์ของเขาวล่าเปป็น “เสมชอนเดก็กททชื่คลอดกม่อนกอาหนด” (1 คร. 15:8) 
หรมอเหมมอนผถูค้หนศึนี่งทบีนี่เกลิด “กฆ่อนเวลา” ดมังนมันี้นในการกลมับใจเชมนี่อของเซาโลแหล่งทารร์ซมัสเราเหกนลมักษณะ (หรมอ “รถูป
แบบ”) ทบีนี่ชนชาตลิอลิสราเอลจะถถูกนกามารมับเอาและยอมรมับพระเยซถูครลิสตร์เจค้าในฐานะพระผถูค้ชล่วยใหค้รอดและ
กษมัตรลิยร์

อลิสยาหร์พถูดถศึงชล่วงเวลาอมันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบีนมันี้นเมมนี่อองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าจะทรงถถูกเปปิดเผยในสงล่าราศบีทมันี้งสลินี้น
ของพระองคร์ เมมนี่อถศึงตอนนมันี้นชนชาตลิอลิสราเอลจะกลล่าวตามขค้อความในอลิสยาหร์ 53:3-6:

“ทล่านไดค้ถถูกมนลุษยร์ดถูหมลินี่นและทอดทลินี้ง เปป็นคนทบีนี่รมับความเศรค้าโศกและคลุค้นเคยกมับความระทมทลุกขร์ และ
ดมังผถูค้หนศึนี่งซศึนี่งคนทนมองดถูไมล่ไดค้ ทล่านถถูกดถูหมลินี่น และเราทมันี้งหลายไมล่ไดค้นมับถมอทล่าน แนล่ทบีเดบียวทล่านไดค้แบกความ
ระทมทลุกขร์ของเราทมันี้งหลาย และหอบความเศรค้าโศกของเราไป กระนมันี้นเราทมันี้งหลายกกยมังถมอวล่าทล่านถถูกตบี คมอ
พระเจค้าทรงโบยตบีและขล่มใจ แตล่ทล่านถถูกบาดเจกบเพราะความละเมลิดของเราทมันี้งหลาย ทล่านฟกชนี้กาเพราะความชมันี่ว
ชค้าของเรา การตบีสอนอมันทกาใหค้เราทมันี้งหลายปลอดภมัยนมันี้นตกแกล่ทล่าน ทบีนี่ตค้องฟกชนี้กานมันี้นกกใหค้เราหายดบี เราทลุกคนไดค้
เจลินี่นไปเหมมอนแกะ เราทลุกคนตล่างไดค้หมันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหร์ทรงวางลงบนทล่านซศึนี่งความชมันี่ว
ชค้าของเราทลุกคน”

เปาโลประกาศพระครกิสตรวล่าเปป็นพระบสุตรของพระเจผู้า
ขค้อ 20: “ทฆ่านไมฆ่ไดด้รทรอทฆ่านประกาศตามธรรมศาลา กลฆ่าวเรชชื่องพระครกิสตย์วฆ่า พระองคย์ทรงเปป็นพระ

บรุตรของพระเจด้า”
“เขาประกาศพระครกิสตย์ในทดันทสี” นมันี่นคมอ ทมันทบีหลมังจากการกลมับใจเชมนี่อของเขา เปาโลกกประกาศพระ

เยซถูวล่าทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจค้า และคกาประกาศนบีนี้ใหค้ลมักษณะเฉพาะตมัวแบบใหมล่และสถูงสล่งกวล่าแกล่คกาเทศนา
ของเขามากกวล่าทบีนี่ถถูกเหกนในการรมับใชค้ของอมัครทถูตคนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอ พวกเขารถูค้วล่าพระเยซถูทรงเปป็นพระบลุตรของ
พระเจค้า แตล่มมันไมล่ถถูกบมันทศึกไวค้วล่าพวกเขาประกาศเรมนี่องนบีนี้อยล่างเปปิดเผย เปโตรรมับสารภาพวล่า “พระองคร์ทรงเปป็น
พระครลิสตร์ พระบลุตรของพระเจค้าผถูค้ทรงพระชนมร์อยถูล่” (มธ. 16:16) แตล่เราไมล่ถถูกบอกวล่าเปโตรประกาศเหมมอน
อยล่างทบีนี่เปาโลประกาศในทบีนี่นบีนี้-“พระครลิสตร์...พระบลุตรของพระเจค้า”

ในขค้อ 22 ของบทนบีนี้เราถถูกบอกวล่าเปาโลททาใหด้พวกยกิวนกิชื่งอนนั้งโดยพลิสถูจนร์วล่าพระเยซถูทรงเปป็นพระครลิสตร์ผถูค้นมันี้น
พระบลุตรของพระเจค้าผถูค้ทรงพระชนมร์อยถูล่ และไมล่มบีขค้อสงสมัยเลยวล่าเขาใหค้ขค้อพลิสถูจนร์นบีนี้ผล่านทางขค้อพระคมัมภบีรร์ตล่างๆใน
ภาคพมันธสมัญญาเดลิมและถค้อยคกาของพวกศาสดาพยากรณร์



เปโตรนกาเสนอพระเยซถูผถูค้ทรงถถูกตรศึงกางเขน ทรงเปป็นขศึนี้นแลค้ววล่าทรงถถูกทกาใหค้เปป็น “ทมันี้งองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า
และพระครลิสตร์” แลค้ว (กลิจการ 2:36) เขาพถูดถศึงแตล่เรมนี่องการสลินี้นพระชนมร์ การฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ และการเสดกจขศึนี้นสถูล่
สวรรคร์ของพระเยซถู เขานกาเสนอพระองคร์วล่าทรงมาจากสวรรคร์ โดยเทพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ออกมาบนทลุกคนทบีนี่
ยอมเชมนี่อและรมับพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระองคร์โดยความเชมนี่อ โดยทางพระเยซถูเปโตรไดค้ประกาศการกลมับ
ใจใหมล่แกล่ชนชาตลิอลิสราเอล และการยกบาป เขาประกาศพระเยซถูและประกาศพระองคร์อยล่างเตกมทบีนี่-แตล่ในฐานะ
พระเมสสลิยาหร์เทล่านมันี้น เขาไมล่เคยกลล่าวออกมา (เหมมอนอยล่างทบีนี่เปาโลกลล่าวตรงนบีนี้) วล่าพระเยซทูพระครกิสตย์ผทูด้นอันั้น 
พระบรุตรของพระเจด้า เปโตรประกาศแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลวล่าพระเยซถูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาผถูค้ซศึนี่งพวก
เขาปฏลิเสธและตรศึงกางเขนและเปป็นผถูค้ทบีนี่พระเจค้าทรงทกาใหค้เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายแลค้ว เขาประกาศดค้วยวล่าใน
เวลาครบกกาหนดพระเจค้าจะทรงสล่งพระเมสสลิยาหร์มาทกาใหค้อลิสราเอลกลมับสถูล่สภาพเดลิมและทกาใหค้พระสมัญญาทลุกขค้อ
ทบีนี่พระองคร์ทรงใหค้ไวค้แกล่อมับราฮมัมสกาเรกจจรลิง แตล่นอกเหนมอไปจากนบีนี้ เปโตรไมล่ไดค้ประกาศพระครลิสตร์ในหนมังสมอ
กลิจการ ดมังนมันี้นคกาเทศนาของเปาโลจศึงใหค้ลมักษณะเฉพาะตมัวแบบใหมล่ทบีนี่สถูงสล่งกวล่าแกล่การประกาศขล่าวประเสรลิฐ เขา
เรลินี่มประกาศพระเยซถูในสงล่าราศบีแบบพระเจค้าของพระองคร์เอง ไมล่ใชล่แคล่พระเมสสลิยาหร์ แตล่เปป็นพระครกิสตย์ผทูด้นอันั้น 
พระเจด้าแทด้จรกิงในเนชนั้อหนอัง-ผถูค้ทรงถถูกตรศึงกางเขน ถถูกฝปัง ทรงเปป็นขศึนี้นแลค้ว เสดกจขศึนี้นสถูล่สวรรคร์ และจะเสดกจมาอบีก

ขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าเปาโลประกาศขล่าวสารนบีนี้ทมันทบีและ “ในธรรมศาลาทอันั้งหลาย” แสดงใหค้เหกนวล่าชบีวลิตของ
เขาถถูกเปลบีนี่ยนแปลงอยล่างทรงฤทธลิธิ์มากขนาดไหนเมมนี่อเขายอมรมับพระเยซถูครลิสตร์เจค้าในฐานะพระผถูค้ชล่วยใหค้รอดของ
เขา กล่อนการกลมับใจเชมนี่อของเขา เขาอลุทลิศตมัวใหค้แกล่ศาสนายถูดาย โดยขล่มเหงผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายจนถศึงตาย ทมันทบีหลอัง
จากการกลมับใจเชมนี่อของเขา เขากกอลุทลิศตมัวตล่อขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณพอๆกมับทบีนี่เขาเคยอลุทลิศตมัวตล่อศาสนาแหล่ง
เหลล่าบรรพบลุรลุษของเขา เปาโลไมล่ตค้องใชค้เวลาหลายวมัน หลายสมัปดาหร์ หรมอหลายเดมอนเพมนี่อทบีนี่จะขยมับขยายออก
จากศาสนายถูดายเขค้าสถูล่ความเชมนี่อแบบครลิสเตบียน เขาเปป็นปรมาจารยร์คนหนศึนี่งในศาสนาของชนชาตลิอลิสราเอล แตล่
เมมนี่อเขาพบกมับพระเยซถูและตค้อนรมับพระองคร์ในฐานะพระผถูค้ชล่วยใหค้รอด เขากกประกาศขล่าวประเสรลิฐทมันทบี-ซศึนี่งขค้อ
เทกจจรลิงนบีนี้เพบียงอยล่างเดบียวพลิสถูจนร์คกากลล่าวของเขาแกล่ชาวแควค้นกาลาเทบียเหลล่านมันี้นวล่าเขาไมล่ไดค้รมับขล่าวประเสรลิฐมา
จากมนลุษยร์ และไมล่มบีมนลุษยร์คนใดสอนเขาดค้วย “แตล่โดยการทรงสทาแดงของพระเยซทูครกิสตย์” (กท. 1:12)

อมัครทถูตเปาโลมบีใจความหลมักเดบียวเทล่านมันี้น: “พระเยซผครริสตต และการททชื่พระองคย์ทรงถทูกตรนงททชื่กางเขน” 
(1 คร. 2:2) วมัตถลุประสงคร์หนศึนี่งเดบียวแหล่งชบีวลิตของเขาถถูกแสดงออกในฟฟีลลิปปฟี 1:21: “เพราะวล่าสกาหรมับขค้าพเจค้านมันี้น
การมบีชบีวลิตอยถูล่กกเพมนี่อพระครลิสตร์ และการตายกกไดค้กกาไร”  

พระเจค้าทรงมบีจลุดประสงคร์ของพระองคร์ในการทรงเรบียกเซาโลแหล่งทารร์ซมัส เหมมอนกมับทบีนี่พระองคร์ทรงมบีจลุด
ประสงคร์ของพระองคร์ในการเรบียกอมัครทถูตคนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอ และนบีนี่เปป็นจรลิงเชล่นกมันเกบีนี่ยวกมับชายทมันี้งหลายทบีนี่พระเจค้า
ทรงเรบียกวมันนบีนี้ พระองคร์สามารถเรบียกคนทมันี้งหลายตามทบีนี่พระองคร์ทรงประสงคร์ พระองคร์สามารถเทความเหยบียด
หยามลงบนความเยล่อหยลินี่งของมนลุษยร์ไดค้หากพระองคร์ประสงคร์ทบีนี่จะทกาเชล่นนมันี้น โดยการเรบียกคนทบีนี่ขาดความรถูค้และ
คนทบีนี่ไมล่ไดค้เลล่าเรบียน-คนเหลล่านมันี้นทบีนี่ไมล่เคยรถูค้จมักมหาวลิทยาลมัยหรมอใบปรลิญญาตล่างๆ นบีนี่เปป็นจรลิงเกบีนี่ยวกมับชายอยล่างด
ไวทร์ แอล. มถูดบีนี้ ชายทมันี้งหลายทบีนี่เปป็น “คนแคระ” ดค้านการศศึกษาไดค้กลายเปป็นยมักษร์ใหญล่ฝฝ่ายวลิญญาณภายใตค้
พระหมัตถร์ของพระเจค้า พระองคร์ทรงสามารถเรบียกชายทมันี้งหลายจากทลุล่งนา จากโรงงาน จากหค้องเรบียน จากทบีนี่อาศมัย



อมันตนี่กาตค้อยบนภถูเขาหรมอจากคฤหาสนร์ในเมมองใหญล่ และพระองคร์ทรงสามารถประทานขล่าวสารหนศึนี่งแกล่พวกเขา
เหมมอนกมับทบีนี่พระองคร์ไดค้ประทานขล่าวสารหนศึนี่งแกล่เซาโลแหล่งทารร์ซมัส สลุดยอดอมัครทถูตทล่านนมันี้นประกาศสลินี่งทบีนี่พระเจค้า
ไดค้ประทานแกล่เขา-และเขาประกาศขล่าวสารนมันี้นอยล่างรค้อนรน อยล่างไมล่รถูค้จมักเหนกดเหนมนี่อย โดยปราศจากการ
ขออภมัย-ตมันี้งแตล่เวลานมันี้นทบีนี่เขาไดค้รมับความรอดจนกระทมันี่งเขาประทมับตราคกาพยานของเขาดค้วยโลหลิตแหล่งชบีวลิตของ
เขา

ขค้อ 21: “คนทอันั้งหลายททชื่ไดด้ยกินกก็พากอันประหลาดใจแลด้ววฆ่า “คนนทนั้มกิใชฆ่หรชอททชื่ไดด้ททาลายคนในกรรุง
เยรทูซาเลก็มททชื่รด้องออกพระนามนทนั้ และเขามาททชื่นทชื่หวอังจะผทูกมอัดพวกนอันั้นสฆ่งใหด้พวกปรุโรหกิตใหญฆ่”

“คนทอันั้งหลายททชื่ไดด้ยกินกก็พากอันประหลาดใจ”-และนมันี่นไมล่ใชล่เรมนี่องนล่าประหลาดเลย! เปป็นทบีนี่ทราบกมันในตอน
นมันี้นวล่าชายผถูค้นบีนี้กกาลมังเดลินทางไปยมังเมมองดามมัสกมัสเพมนี่อจมับกลุมพวกครลิสเตบียนทบีนี่นมันี่น กระนมันี้นเมมนี่อเขาไปถศึงแลค้ว เกมอบใน
ทมันทบีพวกเขาไดค้ยลินเขาประกาศวล่าพระเยซถูคมอพระครลิสตร์ของพระเจค้า พระบลุตรของพระเจค้า ไมล่แปลกทบีนี่พวกเขา
ประหลาดใจกมับการเปลบีนี่ยนแปลงแบบฉมับพลมันและนล่าทศึนี่งทบีนี่สลุดในตมัวเขา!

“คนนทนั้มกิใชฆ่หรชอททชื่ไดด้ททาลายคนในกรรุงเยรทูซาเลก็มททชื่รด้องออกพระนามนทนั้” ใชล่แลค้วครมับ นบีนี่คมอชายคนเดลิมเทล่า
ทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับการมบีตมัวตนฝฝ่ายรล่างกายของเขา แตล่เขาไดค้กลายเปป็นผถูค้ถถูกสรค้างใหมล่ในพระเยซถูครลิสตร์แลค้ว สลินี่งเกล่าๆ
ไดค้ผล่านพค้นไป สลินี่งสารพมัดกลายเปป็นสลินี่งใหมล่ทมันี้งนมันี้น (2 คร. 5:17) เซาโลแหล่งทารร์ซมัสบมัดนบีนี้คมอเปาโลอมัครทถูต เขาไดค้
กลายเปป็นคนใหมล่ในพระเยซถูครลิสตร์แลค้ว เขาเคยทกาลายผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายในกรลุงเยรถูซาเลกม และคนเหลล่านบีนี้รถูค้วล่าเขาไดค้
มายมังเมมองของพวกเขาเพมนี่อจลุดประสงคร์เดบียวกมันนมันี้น เพมนี่อทบีนี่เขาจะจมับกลุมครลิสเตบียนทมันี้งหลายทบีนี่นมันี่นและ “ผทูกมอัดพวก
นอันั้นสฆ่งใหด้พวกปรุโรหกิตใหญฆ่” ในกรลุงเยรถูซาเลกม เมมนี่อเผชลิญกมับการพลลิกผมันของเหตลุการณร์แบบฉมับพลมันเชล่นนบีนี้ มมันจศึง
ไมล่นล่าประหลาดใจทบีนี่พวกเขาอมัศจรรยร์ใจและสมับสนงลุนงง

ขค้อ 22: “แตฆ่เซาโลยกิชื่งมทกทาลอังทวทขนนั้น และททาใหด้พวกยกิวในเมชองดามอัสกอัสนกิชื่งอนนั้งอยทูฆ่ โดยพกิสทูจนย์ใหด้เขาเหก็นวฆ่า
พระเยซทูทรงเปป็นพระครกิสตย์”

เหลล่าผถูค้รถูค้พระคมัมภบีรร์ทบีนี่โดดเดล่นบางทล่านเชมนี่อวล่าขค้อ 22 ถศึง 25 ตรงนบีนี้พถูดถศึงการรมับใชค้ของเปาโลหลมังจากทบีนี่
เขากลมับมาจากอาระเบบียซศึนี่งเปป็นทบีนี่ทบีนี่เขาไดค้ใชค้เวลาประมาณสามปฟีทบีนี่นมันี่น นบีนี่นล่าจะหมายถศึงเวลานมันี้นทบีนี่เขากลมับมายมัง
เมมองดามมัสกมัส เขา “ยกิชื่งมทกทาลอังทวทขนนั้น” เพราะวล่าในการประกาศพระเยซถูครลิสตร์เขาไดค้รล่วมสนลิทกมับพระเจค้า และ
ขณะทบีนี่เขารล่วมสนลิทกมับพระเจค้า เขากกเรลินี่มเขค้มแขกงขศึนี้นในความเชมนี่อนมันี้น ดมังนมันี้นการประกาศของเขาในตอนนบีนี้จศึง 
“ททาใหด้พวกยกิว..นกิชื่งอนนั้ง” มากกวล่าแตล่กล่อน เมมนี่อเขาพลิสถูจนร์ใหค้คนเหลล่านมันี้นเหกนวล่าพวกเขาไดค้ตรศึงกางเขนพระครลิสตร์
ของพระเจค้า พระเมสสลิยาหร์และกษมัตรลิยร์ผถูค้จะเสดกจมาของพวกเขา

“ททาใหด้...นกิชื่งอนนั้ง” ตามทบีนี่ถถูกใชค้ในทบีนี่นบีนี้หมายถศึงการทกาใหค้เกลิดความโกลาหลหรมอความตมนี่นเตค้นสลุดขบีด เพราะ
วล่าพวกยลิวเหลล่านมันี้นเรลินี่มไมล่พอใจและตมนี่นเตค้นมากเสบียจนปรศึกษากมันวล่าจะฆล่าเปาโลเสบีย นบีนี่เปป็นจรลิงเชล่นกมันในกลิจการ 
19:32 ทบีนี่ “บางคนจศึงไดค้รค้องวล่าอยล่างนบีนี้ บางคนไดค้รค้องวล่าอยล่างนมันี้น เพราะวล่าทบีนี่ประชลุมวลุล่นวายมาก และคนโดยมาก
ไมล่รถูค้วล่าเขาประชลุมกมันดค้วยเรมนี่องอะไร” และในกลิจการ 21:31 ทบีนี่ “กรลุงเยรถูซาเลกมเกลิดการวลุล่นวายขศึนี้นทมันี้งเมมอง”

ขค้อ 23: “ครอันั้นตฆ่อมาอทกหลายวอันพวกยกิวไดด้ปรนกษากอันจะฆฆ่าเซาโลเสทย”



เวลาผล่านไปนานเทล่าไรกล่อนทบีนี่พวกยลิวเหลล่านมันี้นปรศึกษากมันจะฆล่าเปาโลเสบีย เราไมล่ทราบ ลถูกาแคล่บมันทศึกวล่า 
“หลายวอัน” เปาโลเองใหค้ความกระจล่างเกบีนี่ยวกมับเรมนี่องนบีนี้เยอะพอสมควรในคกาพยานของเขาแกล่ครลิสตจมักรทบีนี่แควค้น
กาลาเทบีย และเราควรศศึกษาคกาพยานนมันี้นทมันี้งหมด ดมังนมันี้น-เนมนี่องจากผมเกรงวล่าพวกคลุณหลายคนจะไมล่เปปิดไปดถูขค้อ
พระคกาตอนนมันี้นและอล่านมมัน เราจศึงจะใชค้เวลาและเนมนี้อทบีนี่ทบีนี่จกาเปป็นเพมนี่อยกมมันมาตรงนบีนี้:

“เปาโล ผถูค้เปป็นอมัครทถูต (มลิใชล่มนลุษยร์แตล่งตมันี้ง หรมอมนลุษยร์เปป็นตมัวแทนแตล่งตมันี้ง แตล่พระเยซถูครลิสตร์และพระเจค้า
พระบลิดา ผถูค้ไดค้ทรงโปรดใหค้พระเยซถูเปป็นขศึนี้นมาจากความตายไดค้ทรงแตล่งตมันี้ง) และบรรดาพบีนี่นค้องทบีนี่อยถูล่กมับขค้าพเจค้า 
เรบียน ครลิสตจมักรทมันี้งหลายแหล่งแควค้นกาลาเทบีย ขอใหค้พระคลุณและสมันตลิสลุขจากพระเจค้าพระบลิดา และพระเยซถู
ครลิสตร์องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าของเรา ดการงอยถูล่กมับทล่านทมันี้งหลายเถลิด พระเยซถูทรงสละพระองคร์เองเพราะบาปของเรา
ทมันี้งหลาย เพมนี่อชล่วยเราใหค้พค้นจากยลุคปปัจจลุบมันอมันชมันี่วรค้ายตามนนี้กาพระทมัยพระเจค้าผถูค้เปป็นพระบลิดาของเรา ขอใหค้
พระองคร์ทรงมบีสงล่าราศบีตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน

“ขค้าพเจค้าประหลาดใจนมักทบีนี่ทล่านทมันี้งหลายไดค้ผลินหนค้าหนบีโดยเรกวจากพระองคร์ ผถูค้ไดค้ทรงเรบียกทล่านใหค้เขค้าใน
พระคลุณของพระครลิสตร์ และไดค้ไปหาขล่าวประเสรลิฐอมนี่น ซศึนี่งมลิใชล่อยล่างอมนี่นดอก แตล่วล่ามบีบางคนทบีนี่ทกาใหค้ทล่านยลุล่งยาก 
และปรารถนาทบีนี่จะบลิดเบมอนขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ แตล่แมค้วล่าเราเองหรมอทถูตสวรรคร์ ถค้าประกาศขล่าว
ประเสรลิฐอมนี่นแกล่ทล่าน ซศึนี่งขมัดกมับขล่าวประเสรลิฐทบีนี่เราไดค้ประกาศแกล่ทล่านไปแลค้วกกใหค้ผถูค้นมันี้นถถูกสาปแชล่ง ตามทบีนี่เราไดค้พถูด
ไวค้กล่อนแลค้ว บมัดนบีนี้ขค้าพเจค้าพถูดอบีกวล่า ถค้าผถูค้ใดประกาศขล่าวประเสรลิฐอมนี่นแกล่ทล่านทบีนี่ขมัดกมับขล่าวประเสรลิฐซศึนี่งทล่านไดค้รมับไวค้
แลค้ว ผถูค้นมันี้นจะตค้องถถูกสาปแชล่ง

“บมัดนบีนี้ขค้าพเจค้ากกาลมังพถูดเอาใจมนลุษยร์หรมอ หรมอใหค้เปป็นทบีนี่ชอบพระทมัยพระเจค้า ขค้าพเจค้าอลุตสล่าหร์ประจบ
ประแจงมนลุษยร์หรมอ เพราะถค้าขค้าพเจค้ากกาลมังประจบประแจงมนลุษยร์อยถูล่ขค้าพเจค้ากกไมล่ใชล่ผถูค้รมับใชค้ของพระครลิสตร์ พบีนี่นค้อง
ทมันี้งหลาย ขค้าพเจค้าอยากใหค้ทล่านทราบวล่า ขฆ่าวประเสรกิฐททชื่ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศไปแลด้วนอันั้นไมฆ่ใชฆ่ของมนรุษยย์ เพราะวฆ่า
ขด้าพเจด้าไมฆ่ไดด้รอับขฆ่าวประเสรกิฐนอันั้นจากมนรุษยย์ ไมฆ่มทมนรุษยย์คนใดสอนขด้าพเจด้า แตฆ่ขด้าพเจด้าไดด้รอับขฆ่าวประเสรกิฐนอันั้น
โดยพระเยซทูครกิสตย์ทรงสทาแดงแกฆ่ขด้าพเจด้า เพราะทล่านกกไดค้ยลินถศึงชบีวลิตในหนหลมังของขค้าพเจค้า เมมนี่อขค้าพเจค้ายมังอยถูล่ใน
ลมัทธลิยลิวแลค้ววล่า ขค้าพเจค้าไดค้ขล่มเหงครลิสตจมักรของพระเจค้าอยล่างรค้ายแรงเหลมอเกลิน และพยายามทบีนี่จะทกาลายเสบีย 
และเมมนี่อขค้าพเจค้าอยถูล่ในลมัทธลิยลิวนมันี้น ขค้าพเจค้าไดค้กค้าวหนค้าเกลินกวล่าเพมนี่อนหลายคนทบีนี่มบีอายลุรลุล่นราวคราวเดบียวกมัน และทบีนี่
เปป็นชนชาตลิเดบียวกมัน เพราะเหตลุทบีนี่ขค้าพเจค้ามบีใจรค้อนรนมากกวล่าเขาในเรมนี่องขนบธรรมเนบียมของบรรพบลุรลุษของ
ขค้าพเจค้า

“แตล่เมมนี่อเปป็นทบีนี่ชอบพระทมัยพระเจค้า ผถูค้ไดค้ทรงสรรขค้าพเจค้าไวค้แตล่ครรภร์มารดาของขค้าพเจค้า และไดค้ทรง
เรบียกขค้าพเจค้าโดยพระคลุณของพระองคร์ ทบีนี่จะทรงสกาแดงพระบลุตรของพระองคร์ในตมัวขค้าพเจค้า เพมนี่อใหค้ขค้าพเจค้า
ประกาศพระบลุตรแกล่ชนตล่างชาตลินมันี้น ในทมันทบีนมันี้นขร้าพเจร้ากก็ไมม่ไดร้ปรขกษากดับเนชทั้อหนดังและเลชอดเลย และขด้าพเจด้า
กก็ไมฆ่ไดด้ขนนั้นไปยอังกรรุงเยรทูซาเลก็มเพชชื่อพบกอับผทูด้ททชื่เปป็นออัครททูตกฆ่อนขด้าพเจด้า แตฆ่ขด้าพเจด้าไดด้ออกไปยอังประเทศอาระเบทย 
แลด้วกก็กลอับมายอังเมชองดามอัสกอัสอทก แลค้วสามปฟีตล่อมา ขค้าพเจค้าขศึนี้นไปหาเปโตรทบีนี่กรลุงเยรถูซาเลกม และพมักอยถูล่กมับทล่าน
สลิบหค้าวมัน แตล่วล่าขค้าพเจค้าไมล่ไดค้พบอมัครทถูตคนอมนี่นเลย นอกจากยากอบนค้องชายขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า



“แตล่เรมนี่องทบีนี่ขค้าพเจค้าเขบียนมาถศึงทล่านนบีนี้ ดถูเถลิด ตล่อพระพมักตรร์พระเจค้า ขค้าพเจค้าไมล่มลุสาเลย หลมังจากนมันี้น
ขค้าพเจค้ากกเขค้าไปในเขตแดนซบีเรบียและซบีลบีเซบีย และครลิสตจมักรทมันี้งหลายในแควค้นยถูเดบียซศึนี่งอยถูล่ในพระครลิสตร์กกยมังไมล่รถูค้จมัก
หนค้าขค้าพเจค้าเลย เขาเพบียงแตล่ไดค้ยลินวล่า “ผถูค้ทบีนี่แตล่กล่อนเคยขล่มเหงเรา บมัดนบีนี้ไดค้ประกาศความเชมนี่อซศึนี่งเขาไดค้เคย
พยายามทกาลาย” พวกเขาไดค้สรรเสรลิญพระเจค้ากกเพราะขค้าพเจค้าเปป็นเหตลุ” (กาลาเทบีย บททบีนี่ 1) 

จากขค้อ 18 ของบทนบีนี้ในกาลาเทบีย เราเรบียนรถูค้วล่าเปาโลไมล่ไดค้ไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกมจนกระทมันี่งสามปฟีหลมังจาก
เขากลมับใจเชมนี่อบนถนนไปยมังเมมองดามมัสกมัส มบีเหตลุผลทบีนี่จะเชมนี่อวล่าเขาขศึนี้นไปยมังนครบรลิสลุทธลิธิ์นมันี้นทมันทบีหลมังจากขค้อ 25 
ของบททบีนี่เราศศึกษากมันอยถูล่ เมมนี่อเขาหนบีไปจากเมมองดามมัสกมัสโดยการถถูกหยล่อนขค้ามกกาแพงเมมองลงมา เขานล่าจะใชค้
เวลาสล่วนใหญล่ในชล่วงสามปฟีนมันี้นในอาระเบบีย ดมังนมันี้นเราจศึงมบีบมันทศึกเรมนี่อง “หลายวมัน” ทบีนี่ถถูกพถูดถศึงในขค้อพระคกาทบีนี่เรา
ศศึกษากมันอยถูล่นบีนี้

“พวกยกิวไดด้ปรนกษากอันจะฆฆ่าเซาโลเสทย” ตล่อมาไมล่นานพวกยลิวเหลล่านมันี้นกกคลิดแผนการทบีนี่จะกกาจมัดชายผถูค้นบีนี้
ซศึนี่งแตล่กล่อนดถูเหมมอนเคยเปป็นผถูค้นกาทบีนี่พวกเขาไวค้วางใจมากทบีนี่สลุดในความพยายามของพวกเขาทบีนี่จะกกาจมัดความเชมนี่อ
แบบครลิสเตบียน! พระเจค้าตรมัสแกล่อานาเนบียแลค้ววล่า “เราจะสกาแดงใหค้ (เปาโล) เหกนวล่า เขาจะตค้องทนทลุกขร์ลกาบาก
มากเทล่าใดเพราะนามของเรา”-และเปาโลกกกกาลมังเรบียนรถูค้ความหมายของการทนทลุกขร์ในตอนนมันี้นอยล่างแนล่นอน 
เขาไดค้คลุมขมังพวกวลิสลุทธลิชน และไดค้ออกเสบียงปรมักปรกาพวกเขาเพมนี่อพวกเขาจะถถูกปรมับโทษถศึงตาย เขาเคยเหกนผถูค้
เชมนี่อคนอมนี่นๆทนทลุกขร์ภายใตค้การขล่มเหงของเขาเอง และบมัดนบีนี้เขากกาลมังประสบสลินี่งเดบียวกมัน-และจากชนชาตลิของเขา
เอง

นบีนี่ไมล่ใชล่ความพยายามสลุดทค้ายทบีนี่จะฆล่าเปาโล ในกลิจการ 23:12-14 “พวกยลิวบางคนไดค้สมทบกมันปฏลิญาณ
ตมัววล่า เขาทมันี้งหลายจะไมฆ่กกินจะไมฆ่ดชชื่มอะไรกวล่าจะไดค้ฆล่าเปาโลเสบีย คนทบีนี่รล่วมกมันปองรค้ายนมันี้นมบีกวล่าสบีนี่สลิบคน คนเหลล่า
นมันี้นจศึงไปหาพวกปลุโรหลิตใหญล่กมับพวกผถูค้ใหญล่กลล่าววล่า “พวกขด้าพเจด้าไดด้ปฏกิญาณตอัวอยฆ่างแขก็งแรงวฆ่าจะไมฆ่รอับ
ประทานอาหารจนกวม่าจะไดร้ฆม่าเปาโลเสสีย!”

จากนมันี้นในกลิจการ 25:1-3 เราอล่านวล่า “เมมนี่อเฟสทมัสเขค้ารมับตกาแหนล่งราชการไดค้สามวมันแลค้ว จศึงออกจาก
เมมองซบีซารบียาขศึนี้นไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกม มหาปลุโรหลิตกมับคนสกาคมัญๆในพวกยลิวมาฟป้องเปาโลตล่อทล่าน และไดค้วลิงวอน
ทล่าน ขอใหค้กรลุณาเขาโดยสมันี่งใหค้สล่งเปาโลมายมังกรลุงเยรถูซาเลกม ดค้วยเขาคลิดจะซรุฆ่มคอยฆฆ่าทฆ่านเสทยกลางทาง”

ความรค้อนรนของเปาโลเพมนี่อพระครลิสตร์และความสกาเรกจของการรมับใชค้ของเขาทกาใหค้พวกยลิวเหลล่านมันี้น
เดมอดดาลเสบียจนพวกเขามลุล่งมมันี่นทบีนี่จะฆล่าเขาเสบีย ไมล่วล่าพวกเขาตค้องใชค้วลิธบีการชมันี่วรค้ายขนาดไหนกกตาม นบีนี่เปป็นตมัวอยล่าง
ทบีนี่ดบีอยล่างหนศึนี่งของขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าผถูค้รมับใชค้ของพระเจค้าไมล่มบีวมันถถูกทกาลายไดค้จนกวล่าพระเจค้าทรงหมดธลุระกมับเขาแลค้ว
บนโลก ผบีปฟีศาจทมันี้งหมดในนรก ซศึนี่งไดค้รมับการหนลุนหลมังโดยพญามารเองและเหลล่าคนชมันี่วทมันี้งหมดบนแผล่นดลินโลก ไมล่
สามารถทกาลายคนของพระเจค้าไดค้โดยทบีนี่พระเจค้าผถูค้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไมล่ทรงอนลุญาต! สลุดทค้ายแลค้วเปาโลประทมับตรา
คกาพยานของตนดค้วยโลหลิตของตน แตล่ไมล่ใชล่จนกวล่าเขาประกาศไดค้วล่า “ขด้าพเจด้าไดด้วกิชื่งแขฆ่งสทาเรก็จแลด้ว!” ซาตานไมล่
อาจหยลุดยมันี้งเขาไดค้จนกวล่าเขาทกางานทบีนี่พระเจค้าทรงเรบียกเขาใหค้กระทกาสกาเรกจแลค้ว เหลล่าศมัตรถูของพระเยซทูไมล่อาจ
เอาชบีวลิตของพระองคร์ไดค้ ไมล่วล่าพวกเขาคลิดอลุบายและวางแผนจะทกาเชล่นนมันี้นอยล่างไรกกตาม พระองคร์ทรง
สลินี้นพระชนมร์เมมนี่อถศึงเวลาครบกกาหนดแลค้วเทล่านมันี้น เมมนี่อพระองคร์สามารถประกาศจากกางเขนนมันี้นไดค้วล่า “สกาเรกจ



แลค้ว!” ผถูค้รมับใชค้ของพระเจค้าทบีนี่ดกาเนลินชบีวลิตในพระประสงคตของพระเจด้าไมล่อาจถถูกทกาลายไดค้จนกวล่าเขาสกาเรกจจลุด
ประสงคร์ของพระเจค้าในชบีวลิตของเขาแลค้ว

ขค้อ 24: “แตฆ่เรชชื่องการปองรด้ายของเขารทูด้ถนงเซาโล เขาทอันั้งหลายไดด้เฝฟ้าประตทูเมชอง คอยฆฆ่าเซาโลทอันั้งกลาง
วอันกลางคชน”

พระเจค้าทรงกระทกากลิจในแบบทบีนี่ลศึกลมับจรลิงๆ! เราไมล่ถถูกบอกวล่าคกาเตมอนนบีนี้ถถูกสมนี่อสารแกล่เซาโลดค้วยวลิธบีใด 
แตล่พระเจค้าทรงรมับประกมันวล่าเขาทราบเกบีนี่ยวกมับแผนการเหลล่านมันี้นของพวกยลิว ผมไมล่สงสมัยเลยวล่าอมัครทถูตผถูค้นบีนี้คาดไวค้
แลค้ววล่าชนรล่วมชาตลิของเขาจะทกาแบบนมันี้น เพราะวล่าถค้าจะมบีใครทราบความคลิดของพวกยลิวในสล่วนทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับ
เหลล่าผถูค้ตลิดตามของพระเยซถู ชายผถูค้นบีนี้นบีนี่แหละทบีนี่ทราบ! ในจดหมายของเขาทบีนี่สล่งถศึงผถูค้เชมนี่อชาวเมมองโครลินธร์ เขากลล่าว
ถศึงความพยายามนบีนี้ทบีนี่จะเอาชบีวลิตของเขา: “ผถูค้วล่าราชการเมมองของกษมัตรลิยร์อาเรทมัสในนครดามมัสกมัส ใหค้ทหารเฝป้า
นครดามมัสกมัสไวค้ เพมนี่อจะจมับตมัวขค้าพเจค้า แตล่เขาเอาตมัวขค้าพเจค้าใสล่กระบลุงใหญล่หยล่อนลงทางชล่องทบีนี่กกาแพงนคร 
ขค้าพเจค้าจศึงพค้นจากเงมนี้อมมมอของทล่านผถูค้วล่าราชการ” (2 คร. 11:32,33)

“เขาทอันั้งหลายไดด้เฝฟ้าประตทูเมชอง คอยฆฆ่าเซาโลทอันั้งกลางวอันกลางคชน” ชล่างโงล่เขลาเสบียจรลิง! เหกนไดค้ชมัดวล่า
พวกยลิวเหลล่านมันี้นคลิดวล่าหนทางเดบียวทบีนี่เปาโลจะหนบีจากเมมองนมันี้นไดค้คมอ ผล่านทางประตถูเมมองประตถูหนศึนี่งในกกาแพง
เมมอง ดมังนมันี้นพวกเขาจศึงวางยามเฝป้าไวค้ทบีนี่ประตถูเมมองเหลล่านมันี้นเพมนี่อคอยเฝป้าทมันี้งกลางวมันและกลางคมน ในขค้อพระคกาทบีนี่
เพลินี่งยกมาจาก 2 โครลินธร์ เปาโลกลล่าววล่าผถูค้วล่าราชการใหค้พวกทหารประจกาการเฝป้าเมมองนมันี้นในความพยายามทบีนี่จะ
จมับกลุมเขา ถค้าผถูค้วล่าราชการคนนบีนี้เปป็นยลิว เขากกคงเขค้าขค้างคนเหลล่านมันี้นทบีนี่อยากใหค้เปาโลถถูกจมับกลุมเปป็นธรรมดา และถค้า
เขาไมฆ่ใชฆ่ยลิว พวกยลิวเหลล่านมันี้นกกอาจโนค้มนค้าวเขาวล่าเปาโลเปป็นผถูค้กระทกาผลิดและควรถถูกจมับกลุมและถถูกประหารชบีวลิต 
ถศึงอยล่างไรแลค้ว พวกเขากกไมล่ไดค้ลมังเลใจทบีนี่จะกลล่าวแกล่ปฟีลาตวล่า “ถค้า (พระเยซถู) ไมล่ใชล่ผถูค้รค้าย พวกขค้าพเจค้ากกจะไมล่
มอบเขาไวค้กมับทล่าน” (ยอหร์น 18:30) และพวกเขาคงไมล่รถูค้สศึกผลิดเลยทบีนี่จะบอกผถูค้วล่าราชการในเมมองดามมัสกมัสวล่า
เปาโลมบีความผลิดโทษฐานกล่อการกบฏ!

ขค้อ 25: “แตฆ่เหลฆ่าสาวกไดด้ใหด้เซาโลนอัชื่งในเขฆ่งใหญฆ่ แลด้วหยฆ่อนลงจากกทาแพงเมชองในเวลากลางคชน”
กลล่าวกมันวล่าบางสล่วนของกกาแพงนมันี้นยมังอยถูล่จนถศึงวมันนบีนี้ กกาแพงเดบียวกมันกมับทบีนี่เปาโลถถูกหยล่อนขค้ามลงมาใน

คมนนมันี้น
คกาวล่า “เขฆ่งใหญฆ่” คมอคกาทบีนี่มมักถถูกใชค้ในการกลล่าวถศึงตะกรค้าทบีนี่ใชค้ใสล่อาหารถมอไปมาในสมมัยนมันี้น คกาเดบียวกมันนบีนี้

ถถูกใชค้ในมมัทธลิว 15:37 เมมนี่อพวกสาวกรวบรวมอาหารทบีนี่เหลมออยถูล่ไดค้ “เจกดตะกรค้าเตกม” หลมังจากทบีนี่พระเยซถูทรงเลบีนี้ยง
ฝถูงชนเหลล่านมันี้นแลค้ว

ราหมับหญลิงแพศยาผถูค้นมันี้นไดค้หยล่อนพวกผถูค้สอดแนมจนไดค้รมับความปลอดภมัยในลมักษณะเดบียวกมันนบีนี้ ในโยชถูวา
2:15 เราอล่านวล่า “แลค้วนางจศึงเอาเชมอกหยล่อนเขาทมันี้งสองลงทางหนค้าตล่าง เพราะบค้านของนางตมันี้งอยถูล่ทบีนี่กกาแพงเมมอง 
นางอาศมัยอยถูล่ในกกาแพง”

ดาวลิดหลบหนบีความโกรธเกรบีนี้ยวของกษมัตรลิยร์ซาอถูลในลมักษณะเดบียวกมัน: “มบีคาลจศึงหยล่อนดาวลิดลงทาง
หนค้าตล่าง และเธอกกหนบีรอดไป” (1 ซมอ. 19:12)



การหลบหนบีของเปาโลในทบีนี่นบีนี้บล่งบอกถศึงความขบีนี้ขลาดหรมอ? เขากลมัวและแคล่กกาลมังหนบีเอาชบีวลิตรอดเทล่านมันี้น
หรมอ? ผมไมล่คลิดอยล่างนมันี้น ชายผถูค้นบีนี้ไดค้รมับการสกาแดงยลินี่งใหญล่จากพระเจค้า และเขาทราบดบีวล่าถค้าเขาชมักชค้าตล่อไปใน
เมมองดามมัสกมัสอมันเปป็นทบีนี่ซศึนี่งพวกยลิวเหลล่านมันี้นอาจทกาไดค้สกาเรกจตามแผนการของพวกเขาทบีนี่จะกกาจมัดเขา เขากกคงเจอ
กมับความมรณากล่อนทบีนี่การรมับใชค้ของเขายมังไมล่ทมันเรลินี่มดค้วยซนี้กา ผมไมล่สงสมัยเลยวล่าพระเจค้าไดค้ทรงเปปิดเผยแกล่เปาโลใหค้
เหกนบางสล่วนแหล่งงานยลินี่งใหญล่ทบีนี่เขาตค้องทกาใหค้สกาเรกจลลุลล่วง และในการออกไปจากสถานทบีนี่ๆเขาจะถถูกขล่มเหง เปาโล
กกกกาลมังปฏลิบมัตลิตามถค้อยคกาของพระเยซถูในมมัทธลิว 10:23: “แตฆ่เมชชื่อเขาขฆ่มเหงทฆ่านในเมชองนทนั้ จงหนสีไปยอังอทกเมชอง
หนนชื่ง...”

ผมไมล่เชมนี่อวล่าพระเจค้าทรงคาดหวมังใหค้เหลล่าผถูค้รมับใชค้ของพระองคร์อยถูล่ตล่อไปในกลลุล่มคนทบีนี่คลิดรค้ายและถถูกฆล่า
ตายในเมมนี่อพวกเขาสามารถหลบหนบีไดค้ พระองคร์ไมล่ไดค้กกาลมังมองหาผถูค้คนทบีนี่จะตายเพมนี่อพระองคร์ พระองคร์ทรงเสาะ
หาผถูค้คนทบีนี่จะมทชทวกิตอยทูฆ่เพมนี่อพระองคร์ มมันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าเหลล่ามลิชชมันนารบีและพวกคนงานครลิสเตบียนคนอมนี่นๆถถูก
ทกาใหค้เปป็นมรณะสมักขบีเพราะเหตลุแหล่งพระครลิสตร์และเพมนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจค้า แตล่ในตมัวอยล่างเหลล่านมันี้นการเปป็น
มรณะสมักขบีดมังกลล่าวไมล่อาจถถูกหลบีกเลบีนี่ยงไดค้ เวลานมันี้นอาจมาถศึงในชบีวลิตของผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายวมันนบีนี้เมมนี่อเราจะถถูกเรบียกใหค้
ประทมับตราคกาพยานของเราดค้วยชบีวลิตของเรา แตล่จนกวฆ่าจะถศึงเวลานมันี้น มมันไมล่ใชล่ความขบีนี้ขลาดอยล่างแนล่นอน
สกาหรมับผถูค้คนของพระเจค้าทบีนี่จะพยายามมบีชบีวลิตอยถูล่และทกางานรมับใชค้พระองคร์ตล่อไป พระเยซถูทรงอยากใหค้เราถวาย
รล่างกายของเราเปป็นเครมนี่องบถูชาทบีนี่มบีชบีวลิต พระองคร์ทรงอยากใหค้เราเปป็นทหารทบีนี่ดบี เปป็นจดหมายทบีนี่มบีชบีวลิตซศึนี่งถถูกอล่าน
โดยคนทมันี้งหลายในโลกทบีนี่มมดมลิดและบาปหนานบีนี้ อมัครทถูตเปาโลไมล่ไดค้ปฏลิเสธความเชมนี่อนมันี้นโดยการออกไปจากเมมอง
ดามมัสกมัสอยล่างทบีนี่เขาไดค้ออกมานมันี้น และเขาไมล่ไดค้ออมชอมความเชมนี่อมมันี่นของเขาดค้วย เขาจะตค้องตายอยล่างแนล่นอน
หากเขายมังขมนอยถูล่ตล่อไปในเมมองนมันี้น และพระเจค้าทรงมบีงานใหค้เขาทกาอบีกเยอะ ดมังนมันี้นภายใตค้การปกปปิดแหล่งความมมด
“เหลฆ่าสาวก”-ซศึนี่งเคยหวาดกลมัวชายผถูค้นบีนี้วล่าจะเอาชบีวลิตของพวกเขา-จศึงรล่วมแรงรล่วมใจกมันชล่วยเขาหลบหนบี

เปาโลไปเยมือนกรสุงเยรทูซาเลล็ม
ขค้อ 26: “ครอันั้นเซาโลไปถนงกรรุงเยรทูซาเลก็มแลด้ว ทฆ่านใครฆ่จะคบใหด้สนกิทกอับพวกสาวก แตฆ่เขาทอันั้งหลายกลอัว 

เพราะไมฆ่เชชชื่อวฆ่าเซาโลเปป็นสาวก”
หนมังสมอกลิจการบมันทศึกการไปเยมอนกรลุงเยรถูซาเลกมสบีนี่ครมันี้งของเปาโล การไปเยมอนครมันี้งแรกของเขาถถูกบมันทศึก

ไวค้ตรงนบีนี้ ในขค้อ 23 ถศึง 30 และนบีนี่ดถูเหมมอนจะสอดคลค้องกมับบมันทศึกทบีนี่เปาโลเองใหค้ไวค้ในกาลาเทบีย 1:18,19
การไปเยมอนครมันี้งทบีนี่สองของเขาถถูกใหค้ไวค้ในกลิจการ 11:30 และอาจเปป็นไดค้วล่าเขาอยถูล่ในกรลุงเยรถูซาเลกมใน

ระหวล่างชล่วงเวลาของเหตลุการณร์เหลล่านมันี้นในกลิจการ บททบีนี่ 12
การไปเยมอนกรลุงเยรถูซาเลกมครมันี้งทบีนี่สามของเขาถถูกใหค้ไวค้ในกลิจการ 15:1-29 และถถูกกลล่าวถศึงในกาลาเทบีย 

2:1-10 เชล่นกมัน
การไปเยมอนครมันี้งทบีนี่สบีนี่ของเขาถถูกบมันทศึกในกลิจการ 21:17 จนถศึงบททบีนี่ 23
เปาโลกลล่าวอยล่างชมัดเจนมากๆวล่าหลมังจากการกลมับใจเชมนี่อของเขา เขาไมล่ไดค้ปรศึกษากมับเนมนี้อหนมังและเลมอด

เลย เขาไมล่ไดค้ขศึนี้นไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกมเพมนี่อปรศึกษากมับคนเหลล่านมันี้นทบีนี่เปป็นอมัครทถูตกล่อนหนค้าเขา-ถศึงแมค้วล่านบีนี่คงดถูเหมมอน
เปป็นเรมนี่องเหมาะสมทบีนี่สลุดในสายตาของผถูค้นกาทางศาสนาเหลล่านมันี้น หลมังจากการกลมับใจเชมนี่อของเขาไมล่นาน เขากกออก



ไปจากเมมองดามมัสกมัสเพมนี่อเขค้าไปในประเทศอาระเบบียเปป็นเวลาสามปฟี จากนมันี้นกกกลมับมายมังเมมองดามมัสกมัสและจากทบีนี่
นมันี่นไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกม-ไมล่ใชล่เพมนี่อรมับตกาแหนล่งโดยมมอของพวกอมัครทถูตหรมอเพมนี่อรมับการเจลิมตมันี้ง แตล่เพมนี่อทกาความรถูค้จมัก
กมับเปโตร (กท. 1:18)

มมันคงจะนล่าสนใจทบีนี่จะมบีรายงานแบบละเอบียดของการประชลุมสลิบหค้าวมันนมันี้นระหวล่างชายสองคนนบีนี้-ชาว
ประมงทบีนี่หยาบกระดค้าง หลุนหมันพลมันแลล่น และ (เทล่าทบีนี่มหาวลิทยาลมัยทมันี้งหลายคลิด) ไรค้การศศึกษา กมับชายชาวฮบีบรถูทบีนี่
คงแกล่เรบียนและมบีความรถูค้ผถูค้ทบีนี่เปป็นพยานใหค้การวล่า “แตล่วล่าสลินี่งใดทบีนี่เคยเปป็นคลุณประโยชนร์แกล่ขค้าพเจค้า ขค้าพเจค้าถมอวล่าสลินี่ง
นมันี้นไรค้ประโยชนร์แลค้วเพมนี่อเหกนแกล่พระครลิสตร์” (ฟป. 3:7) ชายสองคนนบีนี้ ซศึนี่งแตกตล่างกมันเหลมอเกลินในสภาพอารมณร์
และภถูมลิหลมัง เปป็นอมัครทถูตทบีนี่โดดเดล่นทมันี้งคถูล่ และถค้อยคกาทบีนี่ไดค้รมับการดลใจทบีนี่ถถูกบมันทศึกไวค้ของพวกเขากกยมังพถูดกมับเราวมัน
นบีนี้อยถูล่เหมมอนเดลิมจากหนค้ากระดาษเหลล่านมันี้นแหล่งพระวจนะบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจค้า

อยล่างไรกกตาม เปาโลพบวล่าเขาไมล่ไดค้รมับการตค้อนรมับอยล่างยลินยอมพรค้อมใจโดยทบีนี่ประชลุมนมันี้นในกรลุง
เยรถูซาเลกม “แตฆ่เขาทอันั้งหลายกลอัว เพราะไมฆ่เชชชื่อวฆ่าเซาโลเปป็นสาวก” นบีนี่ทกาใหค้เราทราบเกบีนี่ยวกมับความกลมัวทบีนี่ชมนี่อ 
“เซาโลแหล่งทารร์ซมัส” กระทกาตล่อใจของผถูค้เชมนี่อทลุกคนในสมมัยนมันี้น เขาคงขล่มเหงครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นอยล่างรค้อนรนและ
เกรบีนี้ยวกราดจรลิงๆ! แมค้กระทมันี่งในตอนนบีนี้ จากสลินี่งทบีนี่เราอล่านในทบีนี่นบีนี้ ผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นในกรลุงเยรถูซาเลกมคลิดวล่าเขากกาลมังมา
หาพวกเขาเพมนี่อทบีนี่จะหลอกใหค้ตลิดกมับ พวกเขาไมล่อาจเชมนี่อไดค้วล่าเขาเปป็นสาวกคนหนศึนี่งเหมมอนพวกเขาเอง ซศึนี่งบมัดนบีนี้
ดกาเนลินตาม “ทางพระเยซถู” และประกาศพระครลิสตร์ พระบลุตรของพระเจค้า

ขค้อ 27: “แตฆ่บารนาบอัสไดด้พาทฆ่านไปหาพวกออัครททูต แลด้วเลฆ่าใหด้เขาฟฟังวฆ่าเซาโลไดด้เหก็นองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า
ททชื่กลางทาง และพระองคย์ตรอัสแกฆ่ทฆ่าน ทฆ่านจนงประกาศออกพระนามพระเยซทูโดยใจกลด้าหาญในเมชองดามอัสกอัส”

บารนาบมัสมาจากเกาะไซปรมัส (กลิจการ 4:36) ซศึนี่งอยถูล่ไมล่ไกลนมักจากเมมองทารร์ซมัส และเปป็นไปไดค้วล่าเขารถูค้จมัก
กมับเซาโลแหล่งเมมองทารร์ซมัสมากล่อนหนค้านบีนี้ หากเปป็นเชล่นนบีนี้ เขาพาเปาโล “ไปหาพวกออัครททูต”-และจากกาลาเทบีย 
1:18,19 เราเรบียนรถูค้วล่าพวกอมัครทถูตทบีนี่ถถูกกลล่าวถศึงในทบีนี่นบีนี้คมอเปโตรและยากอบ อาจเปป็นไดค้วล่าอมัครทถูตคนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอ
ไมล่ไดค้อยถูล่ในกรลุงเยรถูซาเลกมขณะนมันี้น แตล่เปาโลอธลิบายวล่าการเดลินทางไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกมของเขามบีจลุดประสงคร์เพมนี่อ
ปรศึกษากมับเปโตร เขาอยถูล่กมับเปโตรสลิบหค้าวมัน และสาวกอบีกคนนมันี้นทบีนี่เขาเหกนคมอ “ยากอบนค้องชายขององคร์พระผถูค้
เปป็นเจค้า”

บารนาบมัสอธลิบายแกล่เปโตรและยากอบวล่าเซาโลแหล่งทารร์ซมัสไดค้พบกมับพระเยซถู วล่าเขารมับความรอดไดค้
อยล่างไร และ “ทฆ่านจนงประกาศออกพระนามพระเยซทูโดยใจกลด้าหาญในเมชองดามอัสกอัส”

พวกอมัครทถูตในกรลุงเยรถูซาเลกมไมล่นล่าจะไดค้ยลินเกบีนี่ยวกมับการกลมับใจเชมนี่อของเซาโล แตล่เปป็นไปไดค้วล่าพวกเขา
เองกกออกจะไมล่เชมนี่อเกบีนี่ยวกมับความเปป็นจรลิงของเรมนี่องนบีนี้ มมันเปป็นไปไดค้เชล่นกมันวล่าพวกยลิวทบีนี่ยมังไมล่ไดค้กลมับใจเชมนี่อทบีนี่กรลุง
เยรถูซาเลกมไดค้ยลินวล่าเกลิดอะไรขศึนี้นแลค้ว แตล่มองวล่าเปป็นการดบีทบีนี่สลุดทบีนี่พวกเขาจะเกกบเรมนี่องนบีนี้ไวค้เปป็นความกลมับและดมังนมันี้น
พวกเขาจศึงไมล่ปลล่อยใหค้ขล่าวนบีนี้แพรล่สะพมัดไปทล่ามกลางผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้น ถศึงอยล่างไรแลค้ว เปาโลกกอยถูล่ในประเทศอาระ
เบบียในชล่วงเวลาสล่วนใหญล่นมันี้นตมันี้งแตล่เขากลมับใจเชมนี่อ และบางทบีเรมนี่องทมันี้งหมดทบีนี่ทราบกมันในกรลุงเยรถูซาเลกมอาจเปป็น
ขล่าวลมอกกไดค้ ดมังนมันี้นบารนาบมัสจศึงรายงานเรมนี่องทมันี้งหมดนมันี้นแกล่เปโตรและยากอบและใหค้หลมักฐานวล่าเซาโลแหล่งทารร์
ซมัสไดค้พบกมับองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าจรลิงๆและกลายเปป็นสาวกแทค้จรลิงคนหนศึนี่งแลค้ว



ขค้อ 28 และ 29: “แลด้วเซาโลเขด้านอกออกในอยทูฆ่กอับพวกออัครททูตในกรรุงเยรทูซาเลก็ม ประกาศออก
พระนามของพระเยซทูเจด้าดด้วยใจกลด้าหาญ ทฆ่านพทูดไลฆ่เลทยงกอับพวกกรทก แตฆ่พวกนอันั้นหาชฆ่องททชื่จะฆฆ่าทฆ่านเสทย”

เปาโลไดค้รมับการตค้อนรมับ ถถูกรมับเขค้ารล่วมสามมัคคบีธรรม และไดค้รมับการยอมรมับวล่าเปป็นผถูค้เชมนี่อและอมัครทถูตคน
หนศึนี่ง “ทฆ่านจนงประกาศออกพระนามพระเยซทูโดยใจกลร้าหาญ” แนล่นอนวล่านบีนี่คมอขค้อพลิสถูจนร์ทบีนี่แนล่ชมัดเกบีนี่ยวกมับความ
กลค้าหาญของชายผถูค้นบีนี้ ในเมมองนมันี้นทบีนี่เขาเคยขล่มเหงทลุกคนทบีนี่อยถูล่ใน “ทางพระเยซถู” อยล่างรค้อนรนเหลมอเกลิน บมัดนบีนี้เขา
ประกาศขล่าวประเสรลิฐในพระนามของพระเยซถูองคร์เดลิมนมันี้น! มมันคงไมล่สมเหตลุสมผลทบีนี่จะสมันนลิษฐานวล่าเขาไมล่รถูค้
วล่าการประกาศของเขาจะสล่งผลอยล่างไรบค้าง เขาผถูค้เคยขล่มเหงและเขล่นฆล่าครลิสเตบียนทมันี้งหลายในเมมองนมันี้นทราบ
อยล่างไมล่มบีขค้อสงสมัยวล่าการทบีนี่เขาประกาศพระเยซถูครลิสตร์ พระบลุตรของพระเจค้า จะนกาความโกรธเกรบีนี้ยวของพวกยลิว
เหลล่านมันี้นมาสถูล่ตมัวเขาในความเกรบีนี้ยวกราดแบบทบีนี่เขาเองเคยแสดงออกตล่อผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายในสมมัยกล่อนทบีนี่เขากลมับใจ
เชมนี่อ ถศึงกระนมันี้นเขากกประกาศหลมักคกาสอนเรมนี่องความเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพระครลิสตร์อยล่างเปปิดเผย คมอหลมักคกา
สอนเดบียวกมับทบีนี่เขาไดค้ประกาศในเมมองดามมัสกมัส

เขา “พทูดไลฆ่เลทยงกอับพวกกรทก”-นมันี่นคมอ พวกยลิวทบีนี่นลิยมกรบีก ผถูค้ซศึนี่งตล่อตค้านขล่าวประเสรลิฐมากพอๆกมับพวกยลิว
เหลล่านมันี้นทบีนี่อาศมัยอยถูล่ในกรลุงเยรถูซาเลกม พวกเขาเองกกถมอวล่าเปาโลเปป็นผถูค้ละทลินี้งความจรลิง และตามการยกเหตลุผลของ
พวกเขา เขากกสมควรถถูกประหารชบีวลิต ดมังนมันี้น “พวกนอันั้นหาชฆ่องททชื่จะฆฆ่าทฆ่านเสทย”

ออัครททูตเปาโลกลอับไปยอังเมมืองทารรซอัส
ขค้อ 30: “เมชชื่อพทชื่นด้องรทูด้อยฆ่างนอันั้นจนงพาทฆ่านไปยอังเมชองซทซารทยา แลด้วสฆ่งไปยอังเมชองทารย์ซอัส”
เมมนี่อผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นในกรลุงเยรถูซาเลกมทราบวล่าพวกยลิวกกาลมังวางแผนฆล่าเปาโล พวกเขาจศึงนกาตมัวเขาลงมายมัง

เมมองซบีซารบียาและสล่งเขาตล่อไปยมังเมมองทารร์ซมัส ซศึนี่งเปป็นเมมองเกลิดของเขา นบีนี่เปป็นการไปเยมอนเมมองเกลิดของเปาโลครมันี้ง
แรกของเขาตมันี้งแตล่ทบีนี่เขาไดค้กลมับใจเชมนี่อ และไมล่เปป็นทบีนี่ทราบแนล่นอนวล่าเขาเคยไปทบีนี่นมันี่นอบีกไหม นบีนี่อาจเปป็นการไป
เยมอนทบีนี่นมันี่นเพบียงครมันี้งเดบียวเทล่านมันี้นหลมังจากทบีนี่เขาไดค้รมับความรอด

ตามทบีนี่กลล่าวไวค้ในกาลาเทบีย 1:21 เปาโลเขค้ามาในแควค้นซบีเรบียและซบีลบีเซบีย และสลินี้นสลุดการเดลินทางของเขา
ในเมมองทารร์ซมัสซศึนี่งเปป็นเมมองเกลิดของเขา ตล่อมาบารนาบมัสไปยมังเมมองทารร์ซมัสและพาเปาโลกลมับมายมังเมมองอมันทลิโอก
และครลิสตจมักรกกถถูกกล่อตมันี้งขศึนี้นทบีนี่นมันี่น:

“ฝฝ่ายคนทมันี้งหลายทบีนี่กระจมัดกระจายไปเพราะการเคบีนี่ยวเขกญเนมนี่องจากสเทเฟน กกพากมันไปยมังเมมองฟฟีนลิเซบีย 
เกาะไซปรมัส และเมมองอมันทลิโอก และไมล่ไดค้กลล่าวพระวจนะแกล่ผถูค้ใดนอกจากแกล่ยลิวพวกเดบียว และมบีบางคนในพวก
เขาเปป็นชาวเกาะไซปรมัสกมับชาวไซรบีน เมมนี่อมายมังเมมองอมันทลิโอก กกไดค้กลล่าวประกาศขล่าวประเสรลิฐเรมนี่องพระเยซถูเจค้า
แกล่พวกกรบีกดค้วย และพระหมัตถร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทรงอยถูล่กมับเขา คนเปป็นอมันมากไดค้เชมนี่อและกลมับมาหาองคร์
พระผถูค้เปป็นเจค้า

“ขล่าวนบีนี้กกเลล่าลมอไปยมังครลิสตจมักรในกรลุงเยรถูซาเลกม เขาจศึงใชค้บารนาบมัสใหค้ไปยมังเมมองอมันทลิโอก เมมนี่อบารนา
บมัสมาถศึงแลค้ว และไดค้เหกนพระคลุณของพระเจค้ากกปฟีตลิยลินดบี จศึงไดค้เตมอนคนเหลล่านมันี้นใหค้ตมันี้งมมันี่นคงตลิดสนลิทอยถูล่กมับองคร์
พระผถูค้เปป็นเจค้า บารนาบมัสเปป็นคนดบี ประกอบดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และความเชมนี่อ จกานวนคนเปป็นอมันมากกก
เพลินี่มเขค้ากมับองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า 



“บารนาบมัสไดค้ไปทบีนี่เมมองทารร์ซมัสเพมนี่อตามหาเซาโล เมมนี่อพบแลค้วจศึงพาเขามายมังเมมองอมันทลิโอก ตล่อมาทล่าน
ทมันี้งสองไดค้ประชลุมกมันกมับครลิสตจมักรตลอดปฟีหนศึนี่ง ไดค้สมันี่งสอนคนเปป็นอมันมากและในเมมองอมันทลิโอกนมันี่นเอง พวกสาวก
ไดค้ชมนี่อวล่าครลิสเตบียนเปป็นครมันี้งแรก” (กลิจการ 11:19-26)

ขค้อ 31: “เหตรุฉะนอันั้น ครกิสตจอักรตลอดทอัชื่วแควด้นยทูเดทย กาลกิลท และสะมาเรทย จนงมทความสงบสรุขและเจรกิญ
ขนนั้น ดทาเนกินชทวกิตดด้วยใจยทาเกรงองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า และไดด้รอับความปลอบประโลมใจจากพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์ ค
รกิสตสมาชกิกกก็ยกิชื่งทวทมากขนนั้น”

เหลล่าผถูค้รถูค้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคกาๆนบีนี้ควรเปป็นครกิสตจอักร ไมล่ใชล่ “ครลิสตจมักรทมันี้งหลาย”-และความหมาย
ตรงนบีนี้กกคมอครลิสเตบียนทมันี้งกลลุล่มนมันี้น ไมล่ใชล่ชลุมนลุมชนทบีนี่หลากหลายเหลล่านมันี้น

ในขค้อพระคกาทบีนี่เพลินี่งยกมาจากกลิจการ 11 เราหมายเหตลุวล่าการขล่มเหงผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายไดค้ถถูกทกาใหค้เกลิดขศึนี้น
และถถูกทกาใหค้รลุนแรงขศึนี้นเพราะ “การเคบีนี่ยวเขกญเนมนี่องจากสเทเฟน” และมมันถถูกสล่งเสรลิมโดยเซาโลแหล่งทารร์ซมัสอยล่าง
ไมล่ตค้องสงสมัย โดยแผล่ขยายไปทมันี่วแผล่นดลินปาเลสไตนร์ แตล่หลมังจากทบีนี่เซาโลกลมับใจเชมนี่อและกลายเปป็นอมัครทถูตผถูค้มบี
กกาลมังมากมายมังพวกคนตล่างชาตลิ การทรงจมัดเตรบียมของพระเจค้าทกาใหค้การขล่มเหงนมันี้นหยลุดชมันี่วคราวและพวกยลิวทบีนี่
กระหายเลมอดเหลล่านมันี้นหมันไปสนใจเรมนี่องอมนี่น ดมังนมันี้นครลิสตจมักรจศึงพบการหยลุดพมัก “ตลอดทอัชื่วแควด้นยทูเดทย กาลกิลท 
และสะมาเรทย” ซศึนี่งทมันี้งหมดนบีนี้ถถูกรวมอยถูล่ในแผล่นดลินปาเลสไตนร์ในสมมัยนมันี้น

การกล่อตมันี้งครลิสตจมักรทมันี้งหลายในแควค้นกาลลิลบีไมล่ไดค้ถถูกกลล่าวถศึงอยล่างชมัดแจค้งจนถศึงตอนนบีนี้ แตล่ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลาย
กกอยถูล่ทบีนี่นมันี่นมาตลอดและขล่าวประเสรลิฐไดค้ถถูกประกาศ

การกล่อตมันี้งครลิสตจมักรทมันี้งหลายในแควค้นสะมาเรบียถถูกกลล่าวถศึงอยล่างชมัดเจนในกลิจการบททบีนี่ 8 เมมนี่อฟฟีลลิปลงไป
ยมังพมนี้นทบีนี่นมันี้นและเทศนา

ครลิสตจมักร “เจรกิญขนนั้น ... และไดด้รอับความปลอบประโลมใจจากพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์” เนมนี่องจากการ
ขล่มเหงนมันี้นไมล่ไดค้รลุนแรงขนาดนมันี้นแลค้วตอนนบีนี้ พวกเขาจศึงมบีเวลามากขศึนี้นสกาหรมับการสามมัคคบีธรรม เวลามากขศึนี้นเพมนี่อ
หนลุนใจซศึนี่งกมันและกมัน ในโรม 14:19 อมัครทถูตเปาโลสอนวล่า “เหตลุฉะนมันี้นใหค้เรามลุล่งกระทกาในสลินี่งซศึนี่งทกาใหค้เกลิดความ
สงบสลุขแกล่กมันและกมัน และสลินี่งเหลล่านมันี้นซศึนี่งทกาใหค้เกลิดความเจรลิญแกล่กมันและกมัน” ในโรม 15:2 เขากลล่าววล่า “เราทลุก
คนจงกระทกาใหค้เพมนี่อนบค้านพอใจ เพมนี่อนกาประโยชนร์และความเจรลิญมาใหค้เขา”

“ดทาเนกินชทวกิต” มมักถถูกใชค้เพมนี่อสมนี่อถศึงความประพฤตกิของผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลาย หรมอลมักษณะชบีวลิตของพวกเขา ดมัง
นมันี้น “ดทาเนกินชทวกิตดด้วยใจยทาเกรงองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า” จศึงหมายความวล่าครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นกกาลมังดกาเนลินชบีวลิตแตล่ละ
วมันของพวกเขาในความยกาเกรงองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า เปาโลหนลุนใจผถูค้เชมนี่อชาวเมมองโคโลสบีใหค้ “ดกาเนลินชบีวลิตอยล่าง
สมควรตล่อองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า ตามบรรดาความชอบ ใหค้เกลิดผลในการดบีทลุกอยล่าง และจกาเรลิญขศึนี้นในความรถูค้ถศึง
พระเจค้า” (คส. 1:10)

ใน 1 เธสะโลนลิกา 4:1 เปาโลกลล่าววล่า “พบีนี่นค้องทมันี้งหลาย ในทบีนี่สลุดนบีนี้ เราขอวลิงวอนและเตมอนสตลิทล่านใน
พระเยซถูเจค้าวล่า ทล่านไดค้เรบียนจากเราแลค้ววล่าควรจะดกาเนลินชบีวลิตอยล่างไร จศึงจะเปป็นทบีนี่ชอบพระทมัยพระเจค้า ขอใหค้
ทล่านดกาเนลินตามอยล่างนมันี้นยลินี่งๆขศึนี้นไป” และยอหร์นผถูค้เปป็นทบีนี่รมักอธลิบายวล่า “ผถูค้ใดกลล่าววล่าตนอยถูล่ในพระองคร์ ผถูค้นมันี้นกกควร
ดกาเนลินตามทางทบีนี่พระองคร์ทรงดกาเนลินนมันี้นดค้วย” (1 ยอหร์น 2:6)



ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายกกาลมังเดลินทางอยถูล่อยล่างแทค้จรลิง เปป็นผถูค้สมัญจรบนแผล่นดลินโลก เปป็นคนตล่างถลินี่นในดลินแดน
ตล่างดค้าว ความเปป็นพลเมมองของเราอยถูล่ในสวรรคร์ “เรารอคอยพระผถูค้ชล่วยใหค้รอดซศึนี่งจะเสดกจมาจากสวรรคร์ คมอพระ
เยซถูครลิสตร์เจค้า” (ฟป. 3:20) มมันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าเรากกาลมัง “ดกาเนลินอยถูล่” แตล่การเดลินทบีนี่ถถูกกลล่าวถศึงในขค้อพระคกา
ของเราหมายถศึงชทวกิตและอรุปนกิสอัยของผถูค้เชมนี่อ ครลิสเตบียนเหลล่านบีนี้กกาลมังเดลินในความเคารพยกาเกรงและการนบนอบ
เชมนี่อฟปัง โดยฟปังเสบียงของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เมมนี่อพระองคร์ทรงนกาพวกเขาวมันตล่อวมัน ทบีละกค้าว

ทบีนี่พวกเขากกาลมังเดลินใน “ความปลอบประโลมใจจากพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์” พาเรายค้อนกลมับไปยมังพระ
สมัญญาขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าเรมนี่อง “ผถูค้ปลอบประโลมใจอบีกผถูค้หนศึนี่ง” ผถูค้ซศึนี่งจะประทมับอยถูล่กอับผถูค้เชมนี่อ ผถูค้ซศึนี่งจะประทมับอยถูล่
ในผถูค้เชมนี่อ และผถูค้จะทรงนทาพาผถูค้เชมนี่อ “เขด้าสทูฆ่ความจรกิงทอันั้งมวล” (ยอหร์น 14:16,17; 16:13) ในโรม 5:5 อมัครทถูต
เปาโลอธลิบายวล่า “ความรมักของพระเจค้าไดค้หลมันี่งไหลเขค้าสถูล่จลิตใจของเรา โดยทางพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์ ซศึนี่งพระองคร์
ไดค้ประทานใหค้แกล่เราแลค้ว”

เมมนี่อครลิสตจมักรพบการพมักสงบในองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า เมมนี่อครลิสเตบียนทมันี้งหลายไดค้รมับการเสรลิมสรค้างและ
ดกาเนลินในความยกาเกรงองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า ไดค้รมับการปลอบประโลมใจจากพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายจศึง
“ทวทมากขนนั้น” และจลิตวลิญญาณหลายดวงถถูกเพลินี่มเขค้ากมับครลิสตจมักร ครลิสตจมักรแทค้อยถูล่ในโลกเพมนี่อชล่วยคนทบีนี่กกาลมังจะ
พลินาศใหค้รอดชบีวลิตและชบีนี้นกาผถูค้คนทมันี้งหลายใหค้มาถศึงพระเมษโปดกของพระเจค้าผถูค้ทรงชล่วยใหค้รอดจากบาป มมันเปป็น
เรมนี่องทบีนี่หลบีกเลบีนี่ยงไมล่ไดค้ทบีนี่เมมนี่อครลิสตจมักรมบีความสมัมพมันธร์ทบีนี่ถถูกตค้องกมับพระเจค้า ดวงวลิญญาณหลายดวงกกถถูกชนะมา
และผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายถถูกทวบีขศึนี้น

การรอักษาไอเนออัสใหผู้หาย
ขค้อ 32 และ 33: “ตฆ่อมาเมชชื่อเปโตรเททชื่ยวไปตลอดทรุกแหฆ่งแลด้ว กก็ลงมาหาพวกวกิสรุทธกิชนซนชื่งอาศอัยอยทูฆ่ใน

เมชองลกิดดาดด้วย เปโตรพบชายคนหนนชื่งชชชื่อไอเนออัสททชื่นอัชื่น เขาเปป็นออัมพาตอยทูฆ่กอับททชื่นอนแปดปปมาแลด้ว”
คราวนบีนี้เรมนี่องราวเปลบีนี่ยนจากเซาโลมายมังเปโตร เพมนี่อแสดงใหค้เราเหกนวล่าเมมนี่อเซาโลถถูกจมัดเตรบียมสกาหรมับงาน

พลิเศษของเขา เปโตรกกถถูกสอนโดยการเปปิดเผยวล่าเวลานมันี้นไดค้มาถศึงแลค้วสกาหรมับการแผล่ขยายลกาดมับถมัดไปแบบสม
บถูรณร์ของครลิสตจมักรทล่ามกลางประชาชาตลิทมันี้งปวง บมันทศึกเรมนี่องราวของการอมัศจรรยร์สองประการนมันี้นทบีนี่เกลิดขศึนี้นตาม
มาในทบีนี่นบีนี้ พรค้อมกมับบททบีนี่ 10 ทกาใหค้ตกาแหนล่งของเปโตรปรากฏชมัดเจนเมมนี่อโครเนลลิอมัสไดค้รมับคกาเตมอนใหค้สล่งคนไป
ตามเขามา

เมมองลลิดดาตมันี้งอยถูล่บนถนนทบีนี่ทอดยาวจากกรลุงเยรถูซาเลกมไปยมังเมมองซบีซารบียาฟฟีลลิปปฟี มมันอยถูล่หล่างไปประมาณ
สลิบหรมอสลิบสองไมลร์ทางทลิศตะวมันออกเฉบียงใตค้ของเมมองยมัฟฟา และเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ของเผล่าเอฟราอลิม พวกกรบีก
เรบียกเมมองนบีนี้วล่าดกิออสพอลกิส ซศึนี่งมบีความหมายวล่า “นครของจถูปปิเตอรร์” เพราะวล่าในสมมัยหนศึนี่งวลิหารหลมังหนศึนี่งไดค้ถถูก
สรค้างขศึนี้นเพมนี่อการบถูชาเทพจถูปปิเตอรร์ในเมมองลลิดดา วมันนบีนี้สถานทบีนี่แหล่งนมันี้นอยถูล่ในสภาพปรมักหมักพมัง ซศึนี่งเปป็นแบบนมันี้นมา
ตมันี้งแตล่สมมัยสงครามครถูเสดเปป็นตค้นมา

เปโตรมาหา “พวกวกิสรุทธกิชน” ทบีนี่อาศมัยอยถูล่ทบีนี่เมมองนบีนี้ เราควรดถูความหมายของคกาวล่า “วกิสรุทธกิชน” กมัน
หนล่อย เพมนี่อทบีนี่เราจะเขค้าใจอยล่างถล่องแทค้วล่ามมันหมายถศึงอะไร มมันมาจากคกากรบีก ฮากกิออส และความหมายรากของ
คกานบีนี้กกคมอวล่า “ซศึนี่งถถูกแยกตมันี้งไวค้ตล่างหากหรมอถถูกอลุทลิศถวายแดล่พระเจค้า บรลิสลุทธลิธิ์และปราศจากตกาหนลิหรมอรลินี้วรอยตล่อ



พระพมักตรร์พระเจค้า” ดมังนมันี้นการเปป็น “วลิสลุทธลิชน” จศึงหมายถศึงการถถูกอลุทลิศถวายทมันี้งหมดแดล่พระเจค้า คนๆหนศึนี่งทบีนี่
บรลิสลุทธลิธิ์ตล่อพระพมักตรร์พระเจค้า-และดค้วยเหตลุนบีนี้คนๆนมันี้นจศึงถถูกชการะแยกตมันี้งไวค้แดฆ่พระเจค้า วมันนบีนี้คกาวล่า “saint” ถถูกใชค้
กมับพวกอมัครทถูตเปป็นหลมัก และศาสนจมักรโรมมันคาทอลลิกกกประกาศความเปป็นนมักบลุญใหค้แกล่บาทหลวง พระราชา
คณะ และพระสมันตะปาปาบางคนของมมัน อยล่างไรกกตาม นบีนี่เปป็นการใชค้คกาวล่า “วลิสลุทธลิชน” แบบผลิดๆ เพราะวล่าใน
ความหมายทบีนี่แทค้จรลิงของมมันผทูด้เชชชื่อทรุกคนททชื่บอังเกกิดใหมฆ่แลด้วคมอวลิสลุทธลิชนคนหนศึนี่ง-ใชล่แลค้วครมับ ตมันี้งแตล่ผถูค้เลกกนค้อยทบีนี่สลุด
จนถศึงผถูค้ใหญล่ทบีนี่สลุด

ในโรม 1:7 เปาโลพถูดถศึงสมาชลิกทลุกคนของครลิสตจมักรวล่าเปป็นวลิสลุทธลิชนคนหนศึนี่ง: “เรบียน บรรดาทล่านทบีนี่อยถูล่
ในกรลุงโรม ผถูค้ซศึนี่งพระเจค้าทรงรมักและทรงเรทยกใหด้เปป็นวริสสุทธริชน ขอพระคลุณและสมันตลิสลุขซศึนี่งมาจากพระเจค้าพระบลิดา
ของเราทมันี้งหลาย และจากพระเยซถูครลิสตร์เจค้า จงดการงอยถูล่กมับพวกทล่านเถลิด”

เราเหกนขค้อพลิสถูจนร์เพลินี่มเตลิมเกบีนี่ยวกมับเรมนี่องนบีนี้ในโรม 15:26: “เพราะวล่าพวกศลิษยร์ในแควค้นมาซลิโดเนบียและ
แควค้นอาคายาเหกนชอบทบีนี่จะถวายทรมัพยร์ สล่งไปใหค้แกล่วริสสุทธริชนททชื่ยากจนในกรลุงเยรถูซาเลกม”

ในโรม 16:1,2 เปาโลเขบียนถศึงครลิสเตบียนทบีนี่กรลุงโรมวล่า “ขค้าพเจค้าขอฝากนค้องสาวของเราไวค้กมับทล่าน คมอ
เฟบบีผถูค้เปป็นผถูค้รมับใชค้ในครลิสตจมักรทบีนี่อยถูล่เมมองเคนเครบีย ขอทล่านรมับนางไวค้ในองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าตามสมควรแกฆ่วริสสุทธริชน
และขอใหค้ทล่านชล่วยนางในทลุกสลินี่งทบีนี่นางตค้องการ เพราะนางไดค้ชล่วยสงเคราะหร์คนหลายคนรวมทมันี้งขค้าพเจค้าดค้วย”

ในคกาทมักทายของเขาถศึงครลิสตจมักรทบีนี่เมมองโครลินธร์ เปาโลเขบียนไวค้วล่า “เรบียน ครลิสตจมักรของพระเจค้าทบีนี่เมมอง
โครลินธร์ ผถูค้ไดค้รมับการชการะใหค้บรลิสลุทธลิธิ์แลค้วในพระเยซถูครลิสตร์ ซนชื่งพระองคย์ไดด้ทรงเรทยกใหด้เปป็นวริสสุทธริชน ดค้วยกมันกมับคน
ทมันี้งปวงในทลุกตกาบลทบีนี่ออกพระนามพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าของเราและของเขา” (1 คร. 1:2)

ในฮบีบรถู 3:1 เปาโลพถูดถศึง “ทฆ่านพทชื่นด้องออันบรกิสรุทธกิธิ์ ผถูค้เขค้าสล่วนดค้วยกมันในการทรงเรบียกซศึนี่งมาจากสวรรคร์
นมันี้น” ซศึนี่งในภาษาเดลิมคมอ “ทล่านพบีนี่นค้องททชื่เปป็นอยฆ่างวกิสรุทธกิชน”

ผถูค้เชมนี่อทลุกคนเปป็นวลิสลุทธลิชนเพราะวล่าพวกเขาอยถูล่ในพระครกิสตย์: “เปาโลและทลิโมธบี ผถูค้รมับใชค้ของพระเยซถู
ครลิสตร์ เรบียน บรรดาวกิสรุทธกิชนในพระเยซผครริสตต ซศึนี่งอยถูล่ในเมมองฟฟีลลิปปฟี ...” (ฟป. 1:1)

ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายถถูกทกาใหค้เปป็นความชอบธรรมของพระเจค้าในพระครลิสตร์แลค้ว: “เพราะวล่าพระเจค้าไดค้ทรง
กระทกาพระองคร์ผถูค้ทรงไมล่มบีบาป ใหค้เปป็นความบาปเพราะเหกนแกล่เรา เพมนี่อเราจะไดค้เปป็นคนชอบธรรมของพระเจค้า
ทางพระองคร์” (2 คร. 5:21)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นความชอบธรรมของเรา “ความชอบธรรมซศึนี่งมาจากพระเจค้าโดยความเชมนี่อ” (ฟป. 
3:9)

ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายทบีนี่บมังเกลิดใหมล่แลค้วและถถูกชการะลค้างโดยพระโลหลิตแลค้วเปป็นผถูค้ทบีนี่สมบถูรณร์แบบในพระครลิสตร์ 
“พระองคร์นมันี้นแหละเราประกาศอยถูล่ โดยเตมอนสตลิทลุกคนและสมันี่งสอนทลุกคนโดยใชค้สตลิปปัญญาทลุกอยล่าง เพมนี่อเราจะ
ไดค้ถวายทลุกคนใหค้เปป็นผถูค้ใหญล่แลค้วในพระเยซถูครลิสตร์” (คส. 1:28)

พระเยซถูมหาปลุโรหลิตของเราทรงเปป็นผถูค้ทบีนี่ถวายผถูค้เชมนี่อแบบไรค้ความผลิดตล่อพระพมักตรร์พระเจค้า: “บมัดนบีนี้แดล่
พระองคร์ผถูค้ทรงสามารถคลุค้มครองรมักษาทล่านมลิใหค้ลค้มลง และทรงนกาทล่านใหค้ตมันี้งอยถูล่จกาเพาะสงล่าราศบีของพระองคร์โดย
ปราศจากตกาหนลิ และมบีความรล่าเรลิงยลินดบีอยล่างเหลมอลค้น สงล่าราศบี พระอานลุภาพ การครอบครอง และศมักดานลุภาพ



จงมบีแดล่พระเจค้าผถูค้ทรงพระปปัญญาแตล่เพบียงพระองคร์เดบียว พระผถูค้ชล่วยใหค้รอดของเรา ทมันี้งปปัจจลุบมันกาล และในกาล
ตล่อๆไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน” (ยถูดาส 24,25)

อมัครทถูตเปาโลเตมอนสตลิผถูค้เชมนี่อชาวเมมองเอเฟซมัสเหลล่านมันี้นใหค้ระมมัดระวมังในการดกาเนลินชบีวลิตของพวกเขา: 
“เหตลุฉะนมันี้นทล่านจงเลบียนแบบของพระเจค้า ใหค้สมกมับเปป็นบลุตรทบีนี่รมัก และจงดกาเนลินชบีวลิตในความรมักเหมมอนดมังทบีนี่พระ
ครลิสตร์ไดค้ทรงรมักเรา และทรงประทานพระองคร์เองเพมนี่อเราใหค้เปป็นเครมนี่องถวาย และเครมนี่องบถูชาแดล่พระเจค้าเพมนี่อ
เปป็นกลลินี่นสลุคนธรสอมันหอมหวาน” (อฟ. 5:1,2)

เมมนี่อผถูค้ใดบมังเกลิดจากพระวลิญญาณ กลายเปป็นผถูค้มบีสล่วนในสภาพของพระเจค้าและถถูกปกคลลุมโดยพระโลหลิต
ของพระเมษโปดก คนๆนมันี้นกกเปป็นวลิสลุทธลิชนคนหนศึนี่ง-โดยการอมัศจรรยร์และพระประสงคร์ของพระเจค้า ไมล่ใชล่โดยการ
ลงคะแนนเสบียงของสภาครลิสตจมักรใด!

ทบีนี่เมมองลลิดดาเปโตร “พบชายคนหนนชื่งชชชื่อไอเนออัสททชื่นอัชื่น” และชายผถูค้นบีนี้เปป็นผถูค้ปฝ่วยตลิดเตบียงมานานแปดปฟี
แลค้วโดยเปป็นออัมพาต ซศึนี่งมาจากคกาๆหนศึนี่งทบีนี่สมนี่อความหมายวล่า “หยล่อนทางดค้านหนศึนี่ง” กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่ง ชายผถูค้นบีนี้เปป็น
อมัมพาต ชล่วยเหลมอตนเองไมล่ไดค้ และอล่อนแอ

นบีนี่คมอภาพของคนทบีนี่ยมังไมล่ไดค้ถถูกสรค้างใหมล่จากมลุมมองฝฝ่ายวลิญญาณ คนบาปถถูกบาปทกาใหค้เปป็นอมัมพาต ไมล่
สามารถมบีความสมัมพมันธร์ทบีนี่ถถูกตค้องกมับพระเจค้าไดค้ ไมล่สามารถกระทกาตามพระประสงคร์ของพระเจค้าไดค้ ชล่วยเหลมอ
ตนเองไมล่ไดค้เลยในแงล่มลุมฝฝ่ายวลิญญาณจนกระทมันี่งเขาประสบกมับการอมัศจรรยร์แหล่งการบมังเกลิดใหมล่ผล่านทางฤทธลิธิ์เดช
ของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และพระวจนะของพระเจค้า: “เหตลุวล่าใจซศึนี่งปปักอยถูล่กมับเนมนี้อหนมังนมันี้นกกเปป็นศมัตรถูตล่อพระเจค้า 
เพราะหาไดค้อยถูล่ใตค้บมังคมับพระราชบมัญญมัตลิของพระเจค้าไมล่ และทบีนี่จรลิงจะอยถูล่ใตค้บมังคมับพระราชบมัญญมัตลินมันี้นไมล่ไดค้” (รม. 
8:7)

คนทบีนี่ยมังไมล่ไดค้ถถูกสรค้างใหมล่หยลุดทกาชมันี่วไมล่ไดค้และเรบียนรถูค้ทบีนี่จะทกาความดบีไมล่ไดค้เหมมอนกมับเสมอดาวไมล่สามารถ
เปลบีนี่ยนลายจลุดของมมันไดค้ หรมอชาวเอธลิโอเปฟียเปลบีนี่ยนผลิวหนมังของตนไมล่ไดค้ ศาสดาพยากรณร์เยเรมบียร์ถามวล่า “คน
เอธลิโอเปฟียเปลบีนี่ยนวรรณของตนเองไดค้หรมอ หรมอเสมอดาวเปลบีนี่ยนลายของมมัน ถค้าไดค้แลค้วเจค้าทมันี้งหลายผถูค้ทบีนี่เคยตล่อ
การกระทกาความชมันี่วจะมากระทกาความดบีกกไดค้” (ยรม. 13:23)

มมันเปป็นภาพทบีนี่นล่าสมังเวชจรลิงๆทบีนี่ไดค้เหกนคนๆหนศึนี่งทบีนี่ชล่วยเหลมอตนเองไมล่ไดค้และไมล่สามารถทกาสลินี่งใดเพมนี่อตมัว
เองไดค้เลยเพราะความเปป็นอมัมพาต มมันนล่าสมังเวชพอๆกมันทบีนี่ไดค้เหกนคนบาปคนหนศึนี่งทบีนี่ชล่วยเหลมอตนเองไมล่ไดค้ในอลุค้งมมอ
ของซาตาน พระเยซถูไดค้เสดกจจากสงล่าราศบีแหล่งสวรรคร์และเสดกจมายมังความทลุกขร์โศกของแผล่นดลินโลกเพมนี่อเราจะไดค้
รมับการชล่วยใหค้พค้นจากความเปป็นอมัมพาต ความเปป็นงล่อย หรมอมะเรกงแหล่งบาป

ขค้อ 34: “เปโตรจนงกลฆ่าวแกฆ่เขาวฆ่า “ไอเนออัสเออ๋ย พระเยซทูครกิสตย์ทรงโปรดทฆ่านใหด้หายโรค จงลรุกขนนั้นเกก็บ
ททชื่นอนของทฆ่านเถกิด” ในทอันใดนอันั้นไอเนออัสไดด้ลรุกขนนั้น”

นบีนี่คมอภาพทบีนี่แทค้จรลิงของการรมักษาใหค้หายโดยพระเจค้า เปโตรกลล่าววล่า “ไอเนออัสเออ๋ย พระเยซผครริสตตทรง
โปรดทฆ่านใหด้หายโรค”-และเมมนี่อพระเยซถูทรงทกาใหค้ผถูค้ใดหายเปป็นปกตลิ พระองคร์กกทรงทกาเชล่นนมันี้นทมันทบี คลุณจะสมังเกต
เหกนวล่าเปโตรไมล่ไดค้อค้างวล่ามบีฤทธลิธิ์เดชทบีนี่จะรมักษาใหค้หาย และเขาไมล่ไดค้อค้างวล่ามบีของประทานในการรมักษาโรคดค้วย 
ไมล่มบีการกลล่าววล่าเปโตรสอดแทรกสลินี่งใดทบีนี่เปป็นบลุคลลิกลมักษณะของเขาเองเขค้าไปในเหตลุการณร์นบีนี้เลย เขากลล่าวเพบียง



วล่า “พระเยซทูครกิสตย์ทรงโปรดทล่านใหค้หายโรค จงลลุกขศึนี้นเกกบทบีนี่นอนของทล่านเถลิด” ราวกมับวล่านบีนี่เปป็นเรมนี่องปกตลิ
ธรรมดาทบีนี่สลุดในโลกทบีนี่คนเปป็นอมัมพาตจะกระทกา-“ในทดันใดนดัทั้นไอเนออัสไดด้ลรุกขนนั้น!”

พระเยซถูครลิสตร์เจค้าจะทรงชล่วยคนบาปใหค้รอดพค้นจากความเปป็นอมัมพาตและอกานาจของบาปอยล่างรวดเรกว
อยล่างงล่ายดาย และอยล่างสมบถูรณร์แบบพอๆกมัน! พระบลุตรของพระเจค้าทรงพรค้อมและยลินดบีทบีนี่จะชล่วยใหค้รอด-ทลุก
แหล่งหน ทลุกเมมนี่อ ผถูค้ใดกกตามทบีนี่ยอมมาหาพระเจค้าและขอความรอดในพระนามของพระเยซถู

วมันนบีนี้ เหมมอนกมับตอนทบีนี่พระองคร์ทรงดกาเนลินเลบียบชายฝปัปี่งของกาลลิลบี พระองคร์ทรงเชลิญชวนวล่า “บรรดาผถูค้
ทกางานเหนกดเหนมนี่อยและแบกภาระหนมักจงมาหาเรา และเราจะใหค้ทล่านทมันี้งหลายหายเหนมนี่อยเปป็นสลุข จงเอาแอก
ของเราแบกไวค้ แลค้วเรบียนจากเรา เพราะวล่าเรามบีใจอล่อนสลุภาพและถล่อมลง และทล่านทมันี้งหลายจะพบทบีนี่สงบสลุขในใจ
ของตน ดค้วยวล่าแอกของเรากกแบกงล่าย และภาระของเรากกเบา” (มธ. 11:28-30)

วมันนบีนี้ เชล่นเดบียวกมับใน “วมันแหล่งการเลบีนี้ยงใหญล่นมันี้น” พระเยซถูทรงเชลิญชวนวล่า “ถค้าผถูค้ใดกระหาย ผถูค้นมันี้นจงมา
หาเราและดมนี่ม ผถูค้ทบีนี่เชมนี่อในเรา ตามทบีนี่พระคมัมภบีรร์ไดค้กลล่าวไวค้แลค้ววล่า ‘แมล่นนี้กาทบีนี่มบีนนี้กาประกอบดค้วยชบีวลิตจะไหลออกมา
จากภายในผถูค้นมันี้น’” (ยอหร์น 7:37,38)

พระเยซถูทรงมบีฤทธานลุภาพทมันี้งสลินี้นในสวรรคร์และในแผล่นดลินโลก (มธ. 28:18) และพระองคร์ทรงชล่วย
บรรดาคนบาปทบีนี่ชมันี่วชค้าทบีนี่สลุดใหค้รอดและประทานชบีวลิตนลิรมันดรร์แกล่พวกเขาทมันทบีทบีนี่พวกเขาใชค้ความเชมนี่อในพระราชกลิจ
ทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระองคร์ (ยอหร์น 6:47) “และพยานหลมักฐานนมันี้นกกคมอวล่า พระเจค้าไดค้ทรงโปรดประทานชบีวลิตนลิ
รมันดรร์แกล่เราทมันี้งหลาย และชบีวลิตนบีนี้มบีอยถูล่ในพระบลุตรของพระองคร์” (1 ยอหร์น 5:11)

ขค้อ 35: “ฝป่ายคนทอันั้งปวงททชื่อยทูฆ่ในเมชองลกิดดา และททชื่ราบชาโรนไดด้เหก็นแลด้วจนงกลอับใจมาหาองคย์พระผทูด้เปป็น
เจด้า”

นบีนี่คมอคกาพยานทบีนี่ยลินี่งใหญล่! นบีนี่คมอการฟฟฟื้นฟถูทบีนี่ไมล่ธรรมดา! “ฝป่ายคนทดัทั้งปวงททชื่อยทูฆ่ในเมชองลกิดดา และททชื่ราบชา
โรน” ไดค้เหกนการอมัศจรรยร์นมันี้นจนงกลอับใจมาหาองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า พวกเขาไดค้เหกนชายผถูค้นมันี้นทบีนี่ถถูกเปลบีนี่ยนแปลงแลค้ว 
ไมล่ใชล่คนทบีนี่ชล่วยเหลมอตนเองไมล่ไดค้อบีกตล่อไป แตล่ไดค้รมับการชล่วยใหค้พค้นและเปป็นไทแลค้ว นบีนี่คมอขค้อพลิสถูจนร์จากพระเจค้าวล่า
พระเยซถูทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจค้า พระผถูค้ชล่วยใหค้รอดของมนลุษยร์

คนไมล่เชมนี่อทบีนี่ตค้อนรมับพระเยซถูครลิสตร์เปป็นพระผถูค้ชล่วยใหค้รอดจะแสดงออกถศึงชบีวลิตทบีนี่ถถูกเปลบีนี่ยนแปลงอยล่างสลินี้น
เชลิง การดกาเนลินชบีวลิตและกลิจกรรมตล่างๆในแตล่ละวมันของเขาจะสอดคลค้องกมับชบีวลิตของพระครลิสตร์ การดทาเนกินชทวกิต
แบบชอบธรรม และบลุคคลเชล่นนมันี้นคมอขค้อสนมับสนลุนทบีนี่ไมล่อาจโตค้แยค้งไดค้เรมนี่องความจรลิงและฤทธลิธิ์เดชของพระเยซถู
ครลิสตร์เจค้า นมันี่นเปป็นเหตลุวล่าทกาไมผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายไดค้รมับคกาบมัญชาใหค้ “ดกาเนลินชบีวลิตในโลกปปัจจลุบมันนบีนี้อยล่างมบี
สตลิสมัมปชมัญญะ อยล่างชอบธรรม และตามทางพระเจค้า คอยความหวมังอมันมบีสลุข และการปรากฏอมันทรงสงล่าราศบี
ของพระเจค้าใหญล่ยลินี่ง และพระเยซถูครลิสตร์พระผถูค้ชล่วยใหค้รอดของเรา ผถูค้ไดค้ทรงโปรดประทานพระองคร์เองใหค้เรา เพมนี่อ
ไถล่เราใหค้พค้นจากความชมันี่วชค้าทลุกอยล่าง และทรงชการะเราใหค้บรลิสลุทธลิธิ์ เพมนี่อใหค้เปป็นหมถูล่ชนพลิเศษเฉพาะของพระองคร์ 
และเปป็นคนทบีนี่ขวนขวายกระทกาการดบี” (ทต. 2:12-14)

การประพฤตลิของครลิสเตบียนควร “สมกมับขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์” (ฟป. 1:27)



เปโตรเขบียนไวค้วล่า “พวกทบีนี่รมัก ขค้าพเจค้าวลิงวอนทล่านทมันี้งหลายเหมมอนทล่านเปป็นคนตล่างดค้าวและเปป็นผถูค้สมัญจร 
ใหค้ทล่านละเวค้นจากตมัณหาของเนมนี้อหนมัง ซศึนี่งทกาศศึกกมับจลิตวลิญญาณ จงใหค้การประพฤตลิของทล่านทมันี้งหลายเปป็นทบีนี่นล่า
นมับถมอทล่ามกลางคนตล่างชาตลินมันี้น เพมนี่อวล่าในขค้อทบีนี่เขาตลิเตบียนทล่านวล่าเปป็นคนทกาชมันี่วนมันี้น เมมนี่อเขาเหกนการดบีของทล่านแลค้ว
เขาจะไดค้สรรเสรลิญพระเจค้าในวมันซศึนี่งพระองคร์จะทรงเยบีนี่ยมเยบียนเขา” (1 ปต. 2:11,12)

ผถูค้เชมนี่อทบีนี่บมังเกลิดใหมล่แลค้วควรดกาเนลินชบีวลิตในแบบทบีนี่เขาจะมบี “ใจวลินลิจฉมัยผลิดชอบทบีนี่ปราศจากผลิดตล่อพระเจค้า
และตล่อมนลุษยร์” (กลิจการ 24:16)

ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายจะตค้อง “จงดกาเนลินชบีวลิตกมับคนภายนอกดค้วยใชค้สตกิปฟัญญา”-นมันี่นคมอ ในการดกาเนลินชบีวลิตตล่อ
คนไมล่เชมนี่อทมันี้งหลาย (คส. 4:5)

ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายควร “ดกาเนลินชบีวลิตตามอยฆ่างททชื่สมควรตล่อหนค้าคนเหลล่านมันี้นทบีนี่อยถูล่ภายนอก” (1 ธส. 4:12)
ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายควร “มบีชชชื่อเสทยงดทในคนภายนอก” (1 ทธ. 3:7)
มมันทกาใหค้ตาสวล่างอยล่างแทค้จรลิงทบีนี่วล่าโดยชบีวลิตทบีนี่เราดกาเนลิน สถานทบีนี่เหลล่านมันี้นทบีนี่เราไป สลินี่งเหลล่านมันี้นทบีนี่เรา

กระทกา-โดยการประพฤตลิในแตล่ละวมันของเรา-เรากกาลมังชบีนี้ผถูค้คนใหค้มาถศึงพระเยซถูหรมอนกาพวกเขาไปสถูล่นรก “เพราะ
ในพวกเราไมฆ่มทผทูด้ใดมทชทวกิตอยทูฆ่เพชชื่อตนเองฝป่ายเดทยว และไมฆ่มทผทูด้ใดตายเพชชื่อตนเองฝป่ายเดทยว” (รม. 14:7)

ทาบกิธาถทูกทคาใหผู้เปป็นขขนี้นจากพวกคนตาย
ขค้อ 36: “ในเมชองยอัฟฟามทหญกิงคนหนนชื่งเปป็นศกิษยย์ชชชื่อทาบกิธา ซนชื่งแปลวฆ่าโดรคอัส หญกิงคนนทนั้เคยกระททาการ

ออันเปป็นครุณประโยชนย์และใหด้ทานมากมาย”
เมมองยมัฟฟา ซศึนี่งเปป็นเมมองทล่าทบีนี่สกาคมัญในปาเลสไตนร์ ตมันี้งอยถูล่รลิมฝปัปี่งทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน หล่างไปประมาณ

สามสลิบไมลร์ทางทลิศใตค้ของเมมองซบีซารบียาและสบีนี่สลิบหค้าไมลร์ทางทลิศตะวมันตกเฉบียงเหนมอของกรลุงเยรถูซาเลกม ทมันี้งๆทบีนี่ขค้อ
เทกจจรลิงมบีอยถูล่วล่าทล่าเรมอของมมันอยถูล่ในสภาพยนี่กาแยล่มากๆ เรมอจกานวนมากกกทอดสมอทบีนี่นมันี่นและการคค้าขายมากมาย
ถถูกกระทกา ไมค้จากเลบานอนถถูกนกามายมังเมมองยมัฟฟาสกาหรมับการกล่อสรค้างวลิหารของซาโลมอน (2 พศด. 2:16) และ
มมันถถูกใชค้สกาหรมับจลุดประสงคร์ทบีนี่คลค้ายกมันในสมมัยของเอสรา (เอสรา 3:7)

เมมองยมัฟฟาเปป็นทล่าเรมอเพบียงแหล่งเดบียวทบีนี่มบีความสกาคมัญซศึนี่งถถูกถมอกรรมสลิทธลิธิ์โดยพวกยลิวตลอดการมบีตมัวตน
ในความเปป็นชนชาตลิหนศึนี่งของพวกเขา ในทางปฏลิบมัตลิการคค้าขายกมับตล่างชาตลิของพวกเขาถถูกกระทกาทบีนี่นมันี่นจนกระทมันี่ง
ทล่าเรมอเทบียมทบีนี่เมมองซบีซารบียาถถูกสรค้างโดยเฮโรด ทบีนี่เมมองยมัฟฟานบีนี่เองทบีนี่โยนาหร์ขศึนี้นเรมอลกาหนศึนี่งในความพยายามของ
เขาทบีนี่จะหนบีไปจากพระพมักตรร์ของพระเยโฮวาหร์ และจากทล่าเรมอนมันี้นเองทบีนี่เขานมันี่งเรมอไปยมังเมมองทารร์ซมัส เมมองทบีนี่ตมันี้ง
อยถูล่ในสถานทบีนี่เดบียวกมันวมันนบีนี้คมอเมมองยมัฟฟา

ทบีนี่เมมองยมัฟฟา “มทหญกิงคนหนนชื่งเปป็นศกิษยย์ชชชื่อทาบกิธา ซนชื่งแปลวฆ่าโดรคอัส” อาศมัยอยถูล่ ชมนี่อ “ทาบลิธา” ยมังเปป็น
ชมนี่อทบีนี่คนนลิยมใชค้กมันอยถูล่เหมมอนเดลิมในโลกตะวมันออก มมันหมายความวล่า “เนมนี้อสมมันหรมอละมมันี่ง” และมมันเปป็นชมนี่อทบีนี่
นลิยมตมันี้งใหค้ผถูค้หญลิงจกานวนมากในสมมัยนมันี้น-นล่าจะเปป็นเพราะความงามของพวกนาง “ทาบกิธา” เปป็นคกาภาษาซบีเรบีย 
“โดรคอัส” เปป็นคกากรบีก และสมนี่อถศึงสลินี่งเดบียวกมัน คกาภาษาอมังกฤษของเรา “doe” ตรงกมันกมับทมันี้งสองชมนี่อนบีนี้ ซศึนี่งหมาย
ถศึงกวางตมัวเมบียซศึนี่งสงล่างามและสวยงามมากๆ



หญลิงผถูค้นบีนี้ “เคยกระททาการออันเปป็นครุณประโยชนย์และใหด้ทานมากมาย” นางเปป็นคนทบีนี่โดดเดล่นในเมมองนมันี้น
เพราะการงานตล่างๆทบีนี่ดบีของนาง นบีนี่เปป็นเครมนี่องหมายทบีนี่โดดเดล่นของหญลิงครลิสเตบียน ใน 1 ทลิโมธบี 2:9,10 เปาโลสมันี่งผถูค้
หญลิงทมันี้งหลายใหค้ “แตล่งตมัวสลุภาพเรบียบรค้อยพรค้อมดค้วยความรถูค้จมักละอาย และความมบีสตลิสมัมปชมัญญะ ไมล่ใชล่ถมักผม
หรมอประดมับกายดค้วยเครมนี่องทองและไขล่มลุกหรมอเสมนี้อผค้าราคาแพง แตล่ใหด้ประดอับดด้วยการกระทอาดสี (ซนชื่งสมกอับหญกิงททชื่
ประกาศตอัววฆ่าถชอพระเจด้า)” 

“การใหด้ทาน” ของทาบลิธา-การกระทกาตล่างๆทบีนี่แสดงถศึงความกรลุณาตล่อคนดค้อยโอกาสและคนยากจน-
ทกาใหค้นางเปป็นทบีนี่รมักยลินี่งนมัก เปป็นครลิสเตบียนทบีนี่โดดเดล่นคนหนศึนี่ง เปป็นคนหายากทบีนี่พลิเศษเหนมอธรรมดาในทลุกแงล่มลุมแหล่ง
การงานอมันไมล่เหกนแกล่ตมัวของนางเพมนี่อเหตลุของพระครลิสตร์

ขค้อ 37 และ 38: “ตฆ่อมาระหวฆ่างนอันั้นหญกิงคนนทนั้กก็ปป่วยลงจนถนงแกฆ่ความตาย เขาจนงอาบนนั้ทาศพวางไวด้ใน
หด้องชอันั้นบน เมชองลกิดดาอยทูฆ่ใกลด้กอับเมชองยอัฟฟา พวกสาวกไดด้ยกินวฆ่าเปโตรอยทูฆ่ททชื่นอัชื่น จนงใชด้ชายสองคนไปหาทฆ่าน เชกิญ
ทฆ่านมาหาเขาโดยเรก็ว”

ความตายของสตรบีผถูค้เปป็นทบีนี่รมักคนนบีนี้ทกาใหค้เกลิดความทลุกขร์โศกมากมายทล่ามกลางชาวเมมองยมัฟฟาอยล่างไมล่
ตค้องสงสมัย ผมนศึกภาพออกเลยวล่าพวกเขาจมัดเตรบียมสกาหรมับการฝปังศพของนางดค้วยความรมักและหล่วงใยและ “อาบ
นนี้กาศพวางไวค้ในหค้องชมันี้นบน” และจากนอันั้นพวกเขาจนงใชด้คนไปตามเปโตรมา เราไมล่ถถูกบอกวล่าททาไมพวกเขาถศึงใชค้
คนไปตามเขามา แนล่นอนวล่าพวกเขาไมล่ไดค้คาดหวมังการอมัศจรรยร์ทบีนี่เกลิดขศึนี้นนมันี้น เพราะวล่าถค้าพวกเขาคาดหวมังวล่าเป
โตรจะชลุบชบีวลิตนางขศึนี้นใหมล่ พวกเขากกคงไมล่จมัดเตรบียมสกาหรมับการฝปังศพของนาง ตอนนมันี้นมบีรายงานขล่าวมากมาย
เกบีนี่ยวกมับการอมัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่ถถูกกระทกาโดยมมอของพวกอมัครทถูต แตล่จนถศึงขณะนมันี้นไมล่มบีบมันทศึกเลยวล่าพวกเขาเคย
ทกาใหค้ผถูค้ใดเปป็นขศึนี้นจากตาย ดมังนมันี้นจศึงไมล่มบีเหตลุผลทบีนี่จะสมันนลิษฐานวล่าพวกเขาเรบียกเปโตรมาพรค้อมกมับความคาดหวมัง
วล่าเขาจะทกาใหค้ทาบลิธาเปป็นขศึนี้นจากตาย พวกเขานล่าจะคลิดวล่าการทบีนี่เปโตรอยถูล่ดค้วยจะทกาใหค้พวกเขาไดค้รมับการปลอบ
ประโลมใจและคนี้กาจลุนพวกเขาในความเศรค้าโศกของพวกเขา นมันี่นแหละความสมัมพมันธร์ทบีนี่มบีระหวล่างผถูค้เชมนี่อแทค้ทมันี้ง
หลาย! เปาโลอธลิบายถศึงความสมัมพมันธร์ทบีนี่เหมาะสมของผถูค้เชมนี่อทบีนี่บมังเกลิดใหมล่แลค้วแตล่ละคนในพระกายของพระครลิสตร์ 
“ถค้าอวมัยวะอมันหนศึนี่งเจกบ อวมัยวะทมันี้งหมดกกพลอยเจกบดค้วย ถค้าอวมัยวะอมันหนศึนี่งไดค้รมับเกบียรตลิ อวมัยวะทมันี้งหมดกกพลอย
ชมนี่นชมยลินดบีดค้วย” (1 คร. 12:26) มบีการปลอบประโลมใจสกาหรมับครลิสเตบียนในการอยถูล่ดค้วยแบบเขค้าใจของผถูค้เชมนี่ออบีก
คนหนศึนี่ง

ขค้อ 39 และ 40: “ฝป่ายเปโตรจนงลรุกขนนั้นไปกอับเขา เมชชื่อถนงแลด้วเขาพาทฆ่านขนนั้นไปในหด้องชอันั้นบน และบรรดา
หญกิงมฆ่ายไดด้ยชนอยทูฆ่กอับทฆ่านพากอันรด้องไหด้และชทนั้ใหด้ทฆ่านดทูเสชนั้อคลรุมกอับเสชนั้อผด้าตฆ่างๆซนชื่งโดรคอัสททาเมชชื่อยอังมทชทวกิตอยทูฆ่ ฝป่าย
เปโตรใหด้คนทอันั้งปวงออกไปขด้างนอก และไดด้ครุกเขฆ่าลงอธกิษฐาน แลด้วหอันมายอังศพนอันั้นกลฆ่าววฆ่า “ทาบกิธาเออ๋ย จงลรุก
ขนนั้น” ทาบกิธากก็ลชมตา เมชชื่อเหก็นเปโตรจนงลรุกขนนั้นนอัชื่ง”

โดรคมัสเปป็นสาวกคนหนศึนี่งทบีนี่มบีการงานตล่างๆ ไมล่ใชล่มบีแตล่คกาพถูดเทล่านมันี้น แนล่นอนวล่านางมบีคกาพยานทบีนี่เปป็นคกา
พถูด แตล่นางสนมับสนลุนคกาพยานนมันี้นดค้วยการงานตล่างๆทบีนี่ดบีของนางและการรมับใชค้ของนางทบีนี่กระทกาตล่อเพมนี่อนรล่วม
เมมองของนาง และเมมนี่อเปโตรมาถศึงในเมมองยมัฟฟาและถถูกพาไปดถูหค้องทบีนี่โดรคมัสนอนอยถูล่ หค้องนมันี้นกกเตกมไปดค้วยพวก
คนไวค้ทลุกขร์-ไมล่ใชล่พวกคนไวค้ทลุกขร์มมออาชบีพเหมมอนทบีนี่ถถูกวล่าจค้างบล่อยๆในสมมัยนมันี้น แตล่เปป็นผถูค้คนทบีนี่รมักผถูค้หญลิงคนนบีนี้เพราะ



ความกรลุณาของนางและการงานทบีนี่ดบีทมันี้งหลายทบีนี่ถถูกกระทกาทล่ามกลางพวกเขา ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าคนเหลล่านบีนี้เปป็น
คนยากจนทบีนี่โดรคมัสไดค้ทกาเสมนี้อผค้าใหค้พวกเขา เพราะวล่าพวกเขายมนอยถูล่รอบตมัวเปโตร “รค้องไหค้และชบีนี้ใหค้ทล่านดถูเสมนี้อ
คลลุมกมับเสมนี้อผค้าตล่างๆซศึนี่งโดรคมัสทกาเมมนี่อยมังมบีชบีวลิตอยถูล่”

“ฝป่ายเปโตรใหด้คนทอันั้งปวงออกไปขด้างนอก และไดด้ครุกเขฆ่าลงอธกิษฐาน” เปโตรอยถูล่กมับพระเยซถูตอนทบีนี่
พระองคร์เสดกจไปยมังบค้านของไยรมัสเมมนี่อลถูกสาวตมัวนค้อยของไยรมัสตาย เมมนี่อพระเยซถูเสดกจไปถศึงทบีนี่บค้านนมันี้นและเหกน
ผถูค้คนรค้องไหค้และครนี่กาครวญ พระองคร์กกทรงถามพวกเขาวล่า “ทล่านทมันี้งหลายพากมันรค้องไหค้วลุล่นวายไปทกาไม เดกกหญลิง
นมันี้นไมล่ตายแตล่นอนหลมับอยถูล่” ผถูค้คนเหลล่านมันี้น “พากมันหมัวเราะเยาะพระองคร์” แตล่พระองคร์ทรงขมับพวกเขาทลุกคน
ออกไปจากหค้องนมันี้น และเหลมอแตล่ “บลิดามารดาของเดกกหญลิงนมันี้นและสาวกสามคนทบีนี่อยถูล่กมับพระองคร์” พระองคร์
เสดกจเขค้าไปในหค้องนมันี้นทบีนี่เดกกหญลิงนมันี้นนอนอยถูล่ พอจมับมมอของเธอ พระองคร์กกตรมัสแกล่เธอวล่า “จงลลุกขศึนี้นเถลิด!” และ
เธอกกลลุกขศึนี้นและเดลิน “คนทมันี้งปวงกกประหลาดใจอยล่างยลินี่ง” (มาระโก 5:21-43) 

ผมไมล่มบีขค้อสงสมัยเลยวล่าการอมัศจรรยร์ของพระเยซถูในการทกาใหค้บลุตรสาวของไยรมัสเปป็นขศึนี้นจากตายยมังสด
ใหมล่อยถูล่ในความทรงจกาของเปโตรเมมนี่อเขาคลุกเขล่าอธลิษฐาน-และลลุกขศึนี้นกลล่าววล่า “ทาบกิธาเออ๋ย จงลรุกขนนั้น!” นางลมมตา
นางเหกนเปโตรยมนอยถูล่ขค้างตมัวนาง และนางกกลลุกขศึนี้นนมันี่ง

ขค้อ 41: “ฝป่ายเปโตรยชชื่นมชอออกพยรุงเธอขนนั้น จนงเรทยกวกิสรุทธกิชนทอันั้งหลายกอับพวกแมฆ่มฆ่ายเขด้ามา แลด้วมอบ
หญกิงททชื่เปป็นขนนั้นนอันั้นใหด้กอับเขาทอันั้งหลาย”

นบีนี่คงเปป็นภาพทบีนี่เปฟีปี่ยมสงล่าราศบีจรลิงๆ! แคล่ไมล่กบีนี่นาทบีกล่อนหนค้านมันี้น เปโตรใหค้คนเหลล่านบีนี้ออกไปจากหค้องนมันี้น 
และเราไมล่ถถูกบอกวล่าเขาใหค้คกาอธลิบายใดๆแกล่พวกเขาหรมอไมล่เกบีนี่ยวกมับสลินี่งทบีนี่เขากกาลมังจะกระทกา บางทบีพวกเขาอาจ
คลิดวล่าเขาเปป็นคนทกาตามอกาเภอใจและขาดความเขค้าใจ หรมอบางทบีพวกเขาอาจมบีความมมันี่นใจในตมัวอมัครทถูตทล่านนบีนี้
และทกาตามทบีนี่เขาสมันี่งโดยไมล่ตมันี้งคกาถาม โดยรถูค้อยถูล่วล่าไมล่วล่าการกระทกาเหลล่านมันี้นของเขามบีเหตลุผลอมันใดกกตาม เหตลุผล
เหลล่านมันี้นกกถถูกตค้องและยอมรมับไดค้ แตล่ลองนศึกภาพปฏลิกลิรลิยาของพวกเขาเมมนี่อเขาเรบียกพวกเขากลมับมาและใหด้พวก
เขาเหก็นโดรคอัสผทูด้เปป็นททชื่รอักของพวกเขา-“ยอังมทชทวกิตอยทูฆ่”!

การกระทกาของเปโตรในทบีนี่นบีนี้คล่อนขค้างแตกตล่างจากของพวกคนทกาการอมัศจรรยร์สมมัยใหมล่ เขาแสวงหา
ความสมันโดษ คนเหลล่านมันี้นแสวงหาความเปป็นททชื่รทูด้จอัก เขากระทกาการอมัศจรรยร์ของการทกาใหค้กลมับมบีชบีวลิตนมันี้นในหค้องๆ
หนศึนี่งซศึนี่งมบีแตล่โดรคมัส ตมัวเขาเองและองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าอยถูล่ดค้วย พวกคนทกาการอมัศจรรยร์สมมัยใหมล่ชอบทบีนี่จะแนล่ใจวล่า
พวกเขาอยถูล่บนยกพมนี้นสถูงโดยมองเหกนคนหลายพมันเมมนี่อพวกเขาแสดงการอมัศจรรยร์ของตน เปโตรไมล่ไดค้แสวงหาชมนี่อ
เสบียงใดๆเลย เขาไมล่ไดค้กกาลมังพยายาม “สรค้างชมนี่อ” ใหค้ตมัวเอง เขากกาลมังชบีนี้นกาผถูค้คนใหค้มาถศึงพระเยซถู โดยถวายเกบียรตลิ
พระผถูค้ชล่วยใหค้รอด ไมล่ใชล่ตมัวเอง

ขค้อ 42: “เหตรุการณย์นอันั้นลชอไปตลอดทอัชื่วเมชองยอัฟฟา คนเปป็นออันมากมาเชชชื่อถชอองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า”
เมมนี่อเปโตรทกาใหค้หญลิงผถูค้นบีนี้เปป็นขศึนี้นจากตาย ขล่าวนมันี้นกกแพรล่สะพมัดไปทมันี่วแถบชนบทและในไมล่ชค้าคนกกรถูค้กมันทมันี่ว

เมมองยมัฟฟา “คนเปป็นออันมากมาเชชชื่อถชอองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า” นบีนี่คมอโอกาสของเปโตรทบีนี่จะเปป็นวบีรบลุรลุษ นบีนี่เปป็นโอกาส
ของเขาทบีนี่จะใหค้คนทมันี้งเมมองยมัฟฟาถวายบมังคมแกล่เขา แตล่ชมนี่อเสบียงสล่วนตมัวไมล่มบีความหมายอะไรเลยตล่อชาวประมงผถูค้
กลมับใจเชมนี่อคนนบีนี้ เปโตรมบีใจทบีนี่อล่อนโยน เปฟีปี่ยมดค้วยความเมตตากรลุณา และพระเยซถูครลิสตร์เจค้าทรงเตกมอยถูล่ทลุกอณถู



แหล่งหมัวใจของเขา! นบีนี่คมออมัครทถูตคนเดลิมทบีนี่กลล่าวในวมันเพกนเทคอสตร์วล่า “เหตลุฉะนมันี้นใหค้วงศร์วานอลิสราเอลทมันี้งปวง
ทราบแนล่นอนวล่า พระเจด้าไดด้ทรงยกพระเยซทูนทนั้ ซนชื่งทฆ่านทอันั้งหลายไดด้ตรนงไวด้ททชื่กางเขน ทรงตอันั้งขนนั้นใหด้เปป็นทดัทั้งองคตพระ
ผผร้เปป็นเจร้าและเปป็นพระครริสตต” (กลิจการ 2:36) 

นบีนี่เปป็นอมัครทถูตคนเดบียวกมับทบีนี่ไดค้รมักษาชายงล่อยคนนมันี้นทบีนี่ประตถูพระวลิหารใหค้หายและจากนมันี้นกกประกาศแกล่ฝถูง
ชนทบีนี่อมัศจรรยร์ใจเหลล่านมันี้นวล่า “พอเปโตรแลเหกนกกกลล่าวแกล่คนเหลล่านมันี้นวล่า “ทล่านชนชาตลิอลิสราเอลทมันี้งหลาย ไฉน
ทล่านพากมันประหลาดใจดค้วยคนนบีนี้ เขมด้นดทูเราททาไมเลฆ่า อยฆ่างกอับวฆ่าเราททาใหด้คนนทนั้เดกินไดด้โดยฤทธกิธิ์หรชอความ
บรกิสรุทธกิธิ์ของเราเอง พระเจค้าของอมับราฮมัม อลิสอมัค และยาโคบ คมอพระเจค้าแหล่งบรรพบลุรลุษของเรา ไดค้ทรงโปรด
ประทานพระเกบียรตลิแดล่พระเยซถูพระบลุตรของพระองคร์ ผถูค้ซศึนี่งทล่านทมันี้งหลายไดค้มอบไวค้แลค้ว และไดค้ปฏลิเสธพระองคร์
ตล่อหนค้าปฟีลาต เมมนี่อเขาตมันี้งใจจะปลล่อยพระองคร์ไป แตล่ทล่านทมันี้งหลายไดค้ปฏลิเสธพระองคร์ซศึนี่งเปป็นองคร์บรลิสลุทธลิธิ์และชอบ
ธรรม และไดค้ขอใหค้เขาปลล่อยฆาตกรใหค้ทล่านทมันี้งหลาย จศึงฆล่าพระองคย์ผทูด้ทรงเปป็นเจด้าชทวกิตเสทย ผทูด้ซนชื่งพระเจด้าไดด้ทรง
โปรดใหด้เปป็นขนนั้นมาจากความตาย เราเปป็นพยานในเรมนี่องนบีนี้ โดยความเชชที่อในพระนามของพระองคต พระนามนดัทั้น
จขงไดร้กระทอาใหร้คนนสีทั้ซขที่งทม่านทดัทั้งหลายเหก็นและรผร้จดักมสีกอาลดังขขทั้น คมอความเชชชื่อซนชื่งเปป็นไปโดยพระองคตไดด้กระททาใหด้
คนนทนั้หายปกตกิตฆ่อหนด้าทฆ่านทอันั้งหลาย” (กลิจการ 3:12-16)

เปโตรยกความดบีความชอบและสงล่าราศบีถวายแดล่พระเยซถูครลิสตร์เจค้าทมันี้งหมด ไมล่มบีรล่องรอยของการบรรลลุ
ความสกาเรกจดค้วยตมัวเองในทมัศนคตลิหรมอถค้อยคกาของเขาเลย

ขค้อ 43: “ตฆ่อมาฝป่ายเปโตรอาศอัยอยทูฆ่ในเมชองยอัฟฟาหลายวอัน อยทูฆ่กอับคนหนนชื่งชชชื่อซทโมนเปป็นชฆ่างฟอกหนอัง”
“หลายวอัน” คมอหนล่วยวมัดเวลาเพบียงอยล่างเดบียวทบีนี่ถถูกใหค้ไวค้เพมนี่อบอกวล่าเปโตรอยถูล่ในเมมองยมัฟฟานานเทล่าใด 

มมันอาจเปป็นหลายสมัปดาหร์ หรมอหลายเดมอนกกไดค้ แตล่เราแนล่ใจไดค้อยถูล่เรมนี่องหนศึนี่ง: ไมล่วล่าเขาอยถูล่ทบีนี่นมันี่นนานเทล่าไร เขากกใชค้
เวลานมันี้นเพมนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจค้าและจลิตวลิญญาณหลายดวงถถูกเพลินี่มเขค้ากมับครลิสตจมักรตลอดการรมับใชค้ของเขา

โครเนลลิอมัสถถูกสมันี่งใหค้สล่งคนไปตามหาเปโตรทบีนี่บค้านของ “ซทโมนททชื่เปป็นชฆ่างฟอกหนอัง” และเปโตรเดลินทางไป
ยมังบค้านของโครเนลลิอมัสเพมนี่อนกาขล่าวประเสรลิฐไปประกาศแกล่พวกคนตล่างชาตลิจากบค้านหลมังนบีนี้ เราจะศศึกษาเรมนี่องนบีนี้ใน
บทถมัดไป

บทททที่ 10



10:1 ยมังมบีชายคนหนศึนี่งชมนี่อโครเนลลิอมัส อาศมัยอยถูล่ในเมมองซบีซารบียา เปป็นนายรค้อยอยถูล่ในกองทหารทบีนี่เรบียกวล่ากอง
อลิตาเลบีย
10:2 เปป็นคนมบีศรมัทธามาก คมอทล่านและทมันี้งครอบครมัวเปป็นคนยกาเกรงพระเจค้า ทล่านเคยใหค้ทานมากมายแกล่
ประชาชน และอธลิษฐานตล่อพระเจค้าเสมอ
10:3 เวลาประมาณบล่ายสามโมงนายรค้อยนมันี้นเหกนนลิมลิตแจล่มกระจล่าง คมอเหกนทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งของพระเจค้า เขค้า
มาหาทล่านและกลล่าวแกล่ทล่านวล่า “โครเนลลิอมัสเออ๋ย”
10:4 และเมมนี่อโครเนลลิอมัสเขมค้นดถูทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นดค้วยความตกใจกลมัว จศึงถามวล่า “นบีนี่เปป็นประการใด พระองคร์
เจค้าขค้า” ทถูตสวรรคร์จศึงตอบทล่านวล่า “คกาอธลิษฐานและทานของทล่านนมันี้น ไดค้ขศึนี้นไปเปป็นทบีนี่ระลศึกถศึงจกาเพาะพระพมักตรร์
พระเจค้าแลค้ว
10:5 บมัดนบีนี้จงใชค้คนไปยมังเมมองยมัฟฟาเชลิญซบีโมนทบีนี่เรบียกวล่าเปโตรมา
10:6 เปโตรอาศมัยอยถูล่กมับคนหนศึนี่งชมนี่อซบีโมนเปป็นชล่างฟอกหนมัง บค้านของเขาอยถูล่รลิมฝปัปี่งทะเล เปโตรจะบอกทล่านวล่า
ทล่านควรจะทกาอะไร”
10:7 ครมันี้นทถูตสวรรคร์ทบีนี่ไดค้พถูดกมับโครเนลลิอมัสไปแลค้ว ทล่านไดค้เรบียกคนใชค้สองคนกมับทหารคนหนศึนี่งซศึนี่งเปป็นคนมบีศรมัทธา
มาก ทบีนี่เคยปรนนลิบมัตลิทล่านเสมอ
10:8 และเมมนี่อโครเนลลิอมัสไดค้เลล่าเหตลุการณร์ทมันี้งปวงใหค้คนเหลล่านมันี้นฟปังแลค้ว ทล่านจศึงใชค้เขาไปยมังเมมองยมัฟฟา
10:9 วมันรลุล่งขศึนี้นคนเหลล่านมันี้นกกาลมังเดลินทางไปใกลค้เมมองยมัฟฟาแลค้ว ประมาณเวลาเทบีนี่ยงวมันเปโตรกกขศึนี้นไปบนหลมังคา
บค้านเพมนี่อจะอธลิษฐาน
10:10 กกหลิวอยากจะรมับประทานอาหาร แตล่ในระหวล่างทบีนี่เขายมังจมัดอาหารอยถูล่ เปโตรไดค้เคลลินี้มไป
10:11 และไดค้เหกนทค้องฟป้าแหวกออกเปป็นชล่อง มบีภาชนะอยล่างหนศึนี่งเหมมอนผค้าผมนใหญล่ ผถูกตลิดกมันทมันี้งสบีนี่มลุมหยล่อนลง
มายมังพมนี้นโลก
10:12 ในนมันี้นมบีสมัตวร์ทลุกอยล่างทบีนี่อยถูล่บนแผล่นดลิน คมอสมัตวร์สบีนี่เทค้า สมัตวร์ปฝ่า สมัตวร์เลมนี้อยคลานและนกทบีนี่อยถูล่ในทค้องฟป้า
10:13 มบีพระสลุรเสบียงมาวล่าแกล่ทล่านวล่า “เปโตรเออ๋ย จงลลุกขศึนี้นฆล่ากลินเถลิด”
10:14 ฝฝ่ายเปโตรจศึงทถูลวล่า “มลิไดค้ พระองคร์เจค้าขค้า เพราะวล่าสลินี่งซศึนี่งเปป็นของตค้องหค้ามหรมอของมลทลินนมันี้น ขค้าพระองคร์
ไมล่เคยไดค้รมับประทานเลย”
10:15 แลค้วจศึงมบีพระสลุรเสบียงอบีกเปป็นครมันี้งทบีนี่สองวล่าแกล่ทล่านวล่า “ซศึนี่งพระเจค้าไดค้ทรงชการะแลค้ว อยล่าวล่าเปป็นของตค้อง
หค้าม”
10:16 เหกนอยล่างนมันี้นถศึงสามครมันี้ง แลค้วสลินี่งนมันี้นกกถถูกรมับขศึนี้นไปอบีกในทค้องฟป้า
10:17 เมมนี่อเปโตรยมังคลิดสงสมัยเรมนี่องนลิมลิตทบีนี่เหกนนมันี้นวล่ามบีความหมายอยล่างไร ดถูเถลิด คนทบีนี่โครเนลลิอมัสใชค้ไปนมันี้น เมมนี่อถาม
หาและพบบค้านของซบีโมนแลค้วกกมายมนอยถูล่หนค้าประตถูรมันี้ว
10:18 และรค้องถามวล่า ซบีโมนทบีนี่เรบียกวล่าเปโตรอยถูล่ทบีนี่นมันี่นหรมอไมล่
10:19 เมมนี่อเปโตรตรลิตรองเรมนี่องนลิมลิตนมันี้น พระวลิญญาณกกตรมัสกมับทล่านวล่า “ดถูเถลิด ชายสามคนตามหาเจค้า
10:20 จงลลุกขศึนี้นลงไปขค้างลล่างและไปกมับเขาเถลิด อยล่าลมังเลใจเลย เพราะวล่าเราไดค้ใชค้เขามา”



10:21 เปโตรจศึงลงไปหาคนเหลล่านมันี้นซศึนี่งโครเนลลิอมัสไดค้ใชค้มากลล่าววล่า “ดถูเถลิด ขค้าพเจค้าเปป็นคนทบีนี่ทล่านมาหานมันี้น ทล่าน
มาธลุระอะไร”
10:22 เขาจศึงตอบวล่า “นายรค้อยโครเนลลิอมัส เปป็นคนชอบธรรมและเกรงกลมัวพระเจค้า และเปป็นคนมบีชมนี่อเสบียงดบีใน
บรรดาชาวยลิว โครเนลลิอมัสผถูค้นมันี้นไดค้รมับคกาเตมอนจากพระเจค้าโดยผล่านทถูตสวรรคร์บรลิสลุทธลิธิ์ ใหค้มาเชลิญทล่านไปทบีนี่บค้านเพมนี่อ
จะฟปังถค้อยคกาของทล่าน”
10:23 เปโตรจศึงเชลิญเขาใหค้เขค้ามาหยลุดพมักอยถูล่ทบีนี่นมันี่น วมันรลุล่งขศึนี้นเปโตรกกไปกมับเขาและพวกพบีนี่นค้องบางคนทบีนี่เมมองยมัฟ
ฟากกไปดค้วย
10:24 ลล่วงมาอบีกวมันหนศึนี่งเขากกไปถศึงเมมองซบีซารบียา โครเนลลิอมัสกกาลมังคอยรมับรองอยถูล่ และเชลิญญาตลิพบีนี่นค้องกมับเพมนี่อน
สนลิทใหค้มาประชลุมกมันอยถูล่แลค้ว
10:25 ครมันี้นเปโตรเขค้าไป โครเนลลิอมัสกกตค้อนรมับเปโตร และหมอบทบีนี่เทค้ากราบไหวค้ทล่าน
10:26 ฝฝ่ายเปโตรจศึงจมับตมัวโครเนลลิอมัสใหค้ลลุกขศึนี้นและกลล่าววล่า “จงยมนขศึนี้นเถลิด ขค้าพเจค้ากกเปป็นแตล่มนลุษยร์เหมมอนกมัน”
10:27 เมมนี่อกกาลมังสนทนากมันอยถูล่ เปโตรจศึงเขค้าไปแลเหกนคนเปป็นอมันมากมาพรค้อมกมัน
10:28 จศึงกลล่าวแกล่คนเหลล่านมันี้นวล่า “ทล่านทมันี้งหลายทราบแลค้ววล่า คนชาตลิยลิวนมันี้นจะคบใหค้สนลิทกมับคนตล่างชาตลิหรมอ
เขค้าเยบีนี่ยมกกเปป็นทบีนี่พระราชบมัญญมัตลิหค้ามไวค้ แตล่พระเจค้าไดค้ทรงสกาแดงแกล่ขค้าพเจค้าแลค้ววล่า ไมล่ควรเรบียกคนหนศึนี่งคนใดวล่า
เปป็นทบีนี่หค้ามหรมอมลทลิน
10:29 เหตลุฉะนมันี้น เมมนี่อทล่านใชค้คนไปเรบียกขค้าพเจค้า ขค้าพเจค้ากกมาโดยไมล่ขมัด ขค้าพเจค้าจศึงขอถามวล่าทล่านเรบียกขค้าพเจค้า
มาดค้วยประสงคร์อะไร”
10:30 โครเนลลิอมัสจศึงตอบวล่า “สบีนี่วมันมาแลค้ว ขค้าพเจค้ากกาลมังถมออดอาหารอยถูล่จนถศึงเวลานบีนี้ และประมาณเวลาบล่าย
สามโมงขค้าพเจค้าไดค้อธลิษฐานอยถูล่ในบค้านของขค้าพเจค้า ดถูเถลิด มบีชายคนหนศึนี่งยมนอยถูล่ตรงหนค้าขค้าพเจค้าสวมเสมนี้อมมันระยมับ
10:31 ผถูค้นมันี้นไดค้กลล่าววล่า ‘โครเนลลิอมัสเออ๋ย คกาอธลิษฐานของทล่านนมันี้นทรงสดมับฟปังแลค้ว และทานของทล่านนมันี้นกกเปป็นทบีนี่
ระลศึกถศึงในสายพระเนตรของพระเจค้าแลค้ว
10:32 เหตลุฉะนมันี้น จงใชค้คนไปยมังเมมองยมัฟฟา เชลิญซบีโมนทบีนี่เรบียกวล่าเปโตรมา ผถูค้นมันี้นอาศมัยอยถูล่ในบค้านของซบีโมนชล่าง
ฟอกหนมังทบีนี่ฝปัปี่งทะเล ผถูค้นมันี้นเมมนี่อมาถศึงแลค้วจะกลล่าวแกล่ทล่าน’
10:33 ขค้าพเจค้าจศึงใชค้คนไปเชลิญทล่านมาทมันทบี ทบีนี่ทล่านมากกดบีแลค้ว บมัดนบีนี้พวกขค้าพเจค้าจศึงอยถูล่พรค้อมกมันตล่อพระพมักตรร์
พระเจค้า เพมนี่อจะฟปังสลินี่งสารพมัดซศึนี่งพระเจค้าไดค้ตรมัสสมันี่งทล่านไวค้”
10:34 ฝฝ่ายเปโตรจศึงกลล่าววล่า “ขค้าพเจค้าเหกนจรลิงแลค้ววล่า พระเจค้าไมล่ทรงเลมอกหนค้าผถูค้ใด
10:35 แตล่คนใดๆในทลุกชาตลิทบีนี่เกรงกลมัวพระองคร์และประพฤตลิตามทางชอบธรรมกกเปป็นทบีนี่ชอบพระทมัยพระองคร์
10:36 พระดการมัสทบีนี่พระเจค้าไดค้ทรงฝากไวค้กมับชนชาตลิอลิสราเอล คมอการประกาศขล่าวดบีเรมนี่องสมันตลิสลุขโดยพระเยซถู
ครลิสตร์ (ผถูค้เปป็นองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าของคนทมันี้งปวง)
10:37 ขค้าพเจค้ากลล่าววล่า พระดการมัสนมันี้นทล่านทมันี้งหลายกกรถูค้ คมอเรมนี่องทบีนี่ไดค้เลล่ากมันตมันี้งแตล่ตค้นทบีนี่แควค้นกาลลิลบี ไปจนตลอด
ทมันี่วแควค้นยถูเดบีย ภายหลมังการบมัพตลิศมาทบีนี่ยอหร์นไดค้ประกาศนมันี้น



10:38 คมอเรมนี่องพระเยซถูชาวนาซาเรกธวล่า พระเจค้าไดค้ทรงเจลิมพระองคร์ดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และดค้วยฤทธานลุ
ภาพอยล่างไร และพระเยซถูเสดกจไปกระทกาคลุณประโยชนร์และรมักษาบรรดาคนซศึนี่งถถูกพญามารเบบียดเบบียน ดค้วยวล่า
พระเจค้าไดค้ทรงสถลิตกมับพระองคร์
10:39 เราทมันี้งหลายเปป็นพยานถศึงกลิจการทมันี้งปวง ซศึนี่งพระองคร์ทรงกระทกาในแผล่นดลินของชนชาตลิยลิวและในกรลุง
เยรถูซาเลกม พระองคร์นมันี้นเขาไดค้ฆล่าและแขวนไวค้ทบีนี่ตค้นไมค้
10:40 ในวมันทบีนี่สามพระเจค้าไดค้ทรงใหค้พระองคร์คมนพระชนมร์และทรงใหค้ปรากฏ
10:41 มลิใชล่ทรงใหค้ปรากฏแกล่คนทมันี่วไป แตล่ทรงปรากฏแกล่เหลล่าพวกพยานซศึนี่งพระเจค้าไดค้ทรงเลมอกไวค้แตล่กล่อน คมอ
ทรงปรากฏแกล่พวกเราทบีนี่ไดค้รมับประทานและดมนี่มกมับพระองคร์ เมมนี่อพระองคร์ทรงคมนพระชนมร์แลค้ว
10:42 พระองคร์ทรงสมันี่งใหค้เราทมันี้งหลายประกาศแกล่คนทมันี้งปวง และเปป็นพยานวล่าพระเจค้าไดค้ทรงตมันี้งพระองคร์ไวค้เปป็น
ผถูค้พลิพากษาทมันี้งคนเปป็นและคนตาย
10:43 ศาสดาพยากรณร์ทมันี้งหลายยล่อมเปป็นพยานถศึงพระองคร์วล่า ผถูค้ใดทบีนี่เชมนี่อถมอในพระองคร์นมันี้นจะไดค้รมับการทรงยก
ความผลิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองคร์”
10:44 เมมนี่อเปโตรยมังกลล่าวคกาเหลล่านมันี้นอยถูล่ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กกเสดกจลงมาสถลิตกมับคนทมันี้งปวงทบีนี่ฟปังพระวจนะนมันี้น
10:45 ฝฝ่ายพวกทบีนี่ไดค้เขค้าสลุหนมัตซศึนี่งเชมนี่อถมอแลค้ว คมอคนทบีนี่มาดค้วยกมันกมับเปโตรกกประหลาดใจ เพราะวล่าของประทาน
แหล่งพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ลงมาบนคนตล่างชาตลิดค้วย
10:46 เพราะเขาไดค้ยลินคนเหลล่านมันี้นพถูดภาษาตล่างๆและยกยล่องสรรเสรลิญพระเจค้า เปโตรจศึงยค้อนถามวล่า
10:47 “ใครอาจจะหค้ามคนเหลล่านบีนี้ทบีนี่ไดค้รมับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เหมมอนเรา โดยมลิใหค้เขารมับบมัพตลิศมาดค้วยนนี้กาไดค้”
10:48 เปโตรจศึงสมันี่งใหค้เขารมับบมัพตลิศมาในพระนามขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า และเขาทมันี้งหลายไดค้ขอใหค้เปโตรยมับยมันี้ง
อยถูล่กมับเขาอบีกสองสามวมัน
 ในบทนบีนี้เราจะเหกนสล่วนหนศึนี่งทบีนี่สกาคมัญมากๆของการรมับใชค้ของพวกอมัครทถูต จนถศึงจลุดนบีนี้พวกเขาไดค้ประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกยลิวเทล่านมันี้น ตามทบีนี่พระเยซถูครลิสตร์เจค้าไดค้ทรงบมัญชาไวค้ พวกเขาถมอวล่าชนรล่วมชาตลิของตนเปป็น
ประชากรทบีนี่พระเจค้าทรงโปรดปรานเปป็นพลิเศษ และประกาศตล่อไปตามทบีนี่พระเยซถูไดค้ทรงสมันี่งพวกเขาไวค้เมมนี่อพระองคร์
ทรงสล่งสลิบสองคนนมันี้นออกไป: “สลิบสองคนนบีนี้พระเยซถูทรงใชค้ใหค้ออกไปและสมันี่งเขาวล่า “อยล่าไปทางทบีนี่ไปสถูล่พวกตล่าง
ชาตลิ และอยล่าเขค้าไปในเมมองของชาวสะมาเรบีย แตล่วล่าจงไปหาแกะหลงของวงศร์วานอลิสราเอลดบีกวล่า” (มธ. 10:5,6)

องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าของพวกเขาไดค้ประทานคกาบมัญชานบีนี้แกล่พวกเขาแลค้ว และพวกเขากกปฏลิบมัตลิตามคกา
บมัญชานบีนี้ตมันี้งแตล่วมันเพกนเทคอสตร์นมันี้นเรมนี่อยมาจนถศึงจลุดนบีนี้ ขล่าวประเสรลิฐมบีมายมัง “พวกยลิวกล่อน”-และมมันไดด้ถทูก
ประกาศแกล่พวกยลิวกล่อนแลค้ว ตลอดทมันี้งหนมังสมอขล่าวประเสรลิฐทมันี้งสบีนี่เลล่มและในไมล่กบีนี่บทแรกของหนมังสมอกลิจการ อมัคร
ทถูตเปาโลประกาศวล่า “ขค้าพเจค้าเปป็นหนบีนี้ทมันี้งพวกกรบีกและพวกชาวปฝ่าดค้วย เปป็นหนบีนี้ทมันี้งพวกนมักปราชญร์และคนเขลา
ดค้วย ฉะนมันี้นขค้าพเจค้ากกเตกมใจพรค้อมทบีนี่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ทล่านทมันี้งหลายทบีนี่อยถูล่ในกรลุงโรมดค้วย ดค้วยวล่า
ขค้าพเจค้าไมล่มบีความละอายในเรมนี่องขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวล่าขล่าวประเสรลิฐนมันี้นเปป็นฤทธกิธิ์เดชของ
พระเจด้า เพชชื่อใหด้ทรุกคนททชื่เชชชื่อไดด้รอับความรอด พวกยริวกม่อน และพวกกรทกดด้วย เพราะวล่าในขล่าวประเสรลิฐนมันี้นความ



ชอบธรรมของพระเจค้ากกไดค้แสดงออก โดยเรลินี่มตค้นกกความเชมนี่อ สลุดทค้ายกกความเชมนี่อ ตามทบีนี่มบีเขบียนไวค้แลค้ววล่า ‘คน
ชอบธรรมจะมสีชสีวริตดอารงอยผม่โดยความเชชชื่อ’” (รม. 1:14-17)

มมันเปป็นเรมนี่องปกตลิธรรมดาสกาหรมับพวกอมัครทถูตทบีนี่จะมบีความรถูค้สศึกลศึกซศึนี้งตล่อชนรล่วมชาตลิของพวกเขาเอง และ
แนล่นอนวล่ามมันไมล่ใชล่เรมนี่องงล่ายสกาหรมับพวกเขาทบีนี่จะตมัดขาดจากพวกยลิวและนกาขล่าวประเสรลิฐไปประกาศแกล่พวกคน
ตล่างชาตลิ ผถูค้ซศึนี่งจนถศึงขณะนมันี้นถถูกมองวล่าเปป็นเหมมอน “พวกสลุนมัข” แตล่ถศึงแมค้วล่าขล่าวประเสรลิฐมายมังพวกยลิวกล่อน พระ
เยซถูกกทรงบมัญชาเหลล่าสาวกของพระองคร์แลค้วเชล่นกมันใหค้ออกไปในโลกและประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ประชาชาตลิทมันี้ง
ปวง “แกล่มนลุษยร์ทลุกผถูค้” (มธ. 28:19; มก. 16:15) ในลถูกา 24:49 พระองคร์ทรงสมันี่งพวกเขาแลค้วใหค้คอยอยถูล่ในกรลุง
เยรถูซาเลกมจนกวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เสดกจมาเมมนี่อพวกเขาจะไดค้รมับฤทธลิธิ์เดชจากเบมนี้องบน และจากนมันี้นในกลิจการ 
1:8 กล่อนการเสดกจขศึนี้นสถูล่สวรรคร์ของพระองคร์ พระองคร์ตรมัสแกล่พวกเขาวล่า: “แตล่ทล่านทมันี้งหลายจะไดค้รมับพระราชทาน
ฤทธลิธิ์เดช เมมนี่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จะเสดกจมาเหนมอทล่าน และทฆ่านทอันั้งหลายจะเปป็นพยานฝป่ายเราทอันั้งในกรรุง
เยรทูซาเลก็ม ทอัชื่วแควด้นยทูเดทย แควด้นสะมาเรทย และจนถขงทสีที่สสุดปลายแผม่นดรินโลก”

บอัดนทนั้พวกอมัครทถูตจะไดค้รมับคกาสมันี่งพลิเศษหลายประการจากพระเจค้า คมอการเปปิดเผยจากพระเจค้าเกบีนี่ยวกมับ
การเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐไปยมังพวกคนตล่างชาตลิ และขล่าวสารนบีนี้ถถูกประทานใหค้แกล่พวกเขาเปป็นครมันี้งแรกผล่านทาง
อมัครทถูตเปโตร

ในมมัทธลิว 16:19 พระเยซถูครลิสตร์เจค้ากลล่าวแกล่เปโตรวล่า “เราจะมอบลทูกกรุญแจของอาณาจอักรแหฆ่งสวรรคย์
ใหค้ไวค้แกล่ทล่าน ทล่านจะผถูกมมัดสลินี่งใดในโลก สลินี่งนมันี้นกกจะถถูกมมัดในสวรรคร์ และทล่านจะปลล่อยสลินี่งใดในโลก สลินี่งนมันี้นจะถถูก
ปลล่อยในสวรรคร์” เปโตรใชค้ลถูกกลุญแจเหลล่านมันี้นในวมันเพกนเทคอสตร์เมมนี่อเขานกาเสนอขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของ
พระเจค้าแกล่พวกยลิวทบีนี่อยถูล่ทบีนี่นมันี่นในวมันนมันี้น พวกยลิวจากทลุกประชาชาตลิภายใตค้ฟป้าสวรรคร์ แตล่ละคนไดค้ยลินขล่าวประเสรลิฐ
ในภาษาของตมัวเองและกลมับบค้านไปพรค้อมกมับขล่าวสารแหล่งความรอด

การใชค้ลถูกกลุญแจเหลล่านมันี้นครมันี้งทบีนี่สองของเปโตรคมอในบค้านของโครเนลลิอมัสเมมนี่อเขาประกาศขล่าวสารของ
พระเจค้าและเปปิดประตถูแหล่งความรอดแกล่พวกคนตล่างชาตลิเปป็นครมันี้งแรก

บททบีนี่สลิบของหนมังสมอกลิจการนบีนี้เปป็นสล่วนหนศึนี่งทบีนี่สกาคมัญของประวมัตลิความเปป็นมาของครลิสตจมักรพมันธสมัญญา
ใหมล่ และเหตลุการณร์ตล่างๆทบีนี่ถถูกบมันทศึกในทบีนี่นบีนี้ตล่อมาไดค้กลายเปป็นทบีนี่มาของความขมัดแยค้งในครลิสตจมักรยลุคตค้น พวกยลิวทบีนี่
กลมับใจเชมนี่อแลค้วยมนกรานวล่าพวกคนตล่างชาตลิทบีนี่เชมนี่อตค้องถมอตามพลิธบีกรรมเหลล่านมันี้นของศาสนายถูดาย และพวกคน
ตล่างชาตลิกกยมนกรานวล่าตนไดด้รอับการยกเวด้นจากพลิธบีกรรมและพลิธบีตล่างๆทมันี้งปวงของศาสนายถูดาย เราจะศศึกษาเรมนี่องนบีนี้
ในสลิบแปดขค้อแรกของบททบีนี่ 11 มมันเปป็นขค้อขมัดแยค้งทบีนี่มบีความสกาคมัญมากพอจนถถูกกลล่าวถศึงในกาลาเทบีย 2:11-16 
และเปาโลพถูดถศึงมมันเยอะในบททบีนี่ 14 และ 15 ของจดหมายของเขาทบีนี่สล่งถศึงพวกครลิสเตบียนทบีนี่กรลุงโรม

นกิมกิตของโครเนลกิออัส-การใชผู้กสุญแจเหลล่านอันี้นครอันี้งททที่สองของเปโตร
ขค้อ 1 และ 2: “ยอังมทชายคนหนนชื่งชชชื่อโครเนลกิออัส อาศอัยอยทูฆ่ในเมชองซทซารทยา เปป็นนายรด้อยอยทูฆ่ในกองทหาร

ททชื่เรทยกวฆ่ากองอกิตาเลทย เปป็นคนมทศรอัทธามาก คชอทฆ่านและทอันั้งครอบครอัวเปป็นคนยทาเกรงพระเจด้า ทฆ่านเคยใหด้ทาน
มากมายแกฆ่ประชาชน และอธกิษฐานตฆ่อพระเจด้าเสมอ”



เมชองซทซารทยา ซศึนี่งตมันี้งอยถูล่บนชายฝปัปี่งทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน เปป็นเมมองทบีนี่งดงามและเจรลิญรลุล่งเรมอง มมันถถูก
สรค้างขศึนี้นใหมล่โดยเฮโรดมหาราชและถถูกตมันี้งชมนี่อเพมนี่อเปป็นเกบียรตลิแกล่ออกมัสตมัสซบีซารร์ จมักรพรรดลิโรมในขณะนมันี้น เรา
กลล่าวไปแลค้วถศึงขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าฟฟีลลิปผถูค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐตมันี้งรกรากอยถูล่ในเมมองซบีซารบียา (กลิจการ 8:40; 21:8,9)
ผถูค้วล่าราชการโรมกกมบีบค้านของตนอยถูล่ในเมมองนมันี้นขณะทบีนี่แควค้นยถูเดบียเปป็นแควค้นหนศึนี่งของโรม และเหลล่านมัก
ประวมัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าในประวมัตลิศาสตรร์ของโลกไมล่นล่าจะมบีเมมองอมนี่นใดทบีนี่พลุล่งขศึนี้นสถูล่จลุดสถูงสลุดแหล่งความรลุล่งโรจนร์ใน
เวลาสมันี้นขนาดนมันี้น เพบียงเพมนี่อทบีนี่จะรล่วงลงสถูล่ความรกรค้างวล่างเปลล่าอยล่างรวดเรกวพอๆกมับทบีนี่มมันไดค้เคยผงาด ในชล่วงเวลา
ประมาณสลิบปฟี เมมองซบีซารบียาไดค้เตลิบโตจากการเปป็นเมมองปป้อมทบีนี่แทบไมล่มบีใครรถูค้จมักจนกลายเปป็นเมมองทบีนี่รลุล่งเรมองและ
งดงามทบีนี่สลุดในประเทศซบีเรบียทมันี้งหมด ปปัจจลุบมันมมันอยถูล่ในสภาพปรมักหมักพมังสลินี้นเชลิง ไมล่มบีรล่องรอยของความรลุล่งโรจนร์แตล่
เกล่ากล่อนหลงเหลมออยถูล่เลย

ในเมมองซบีซารบียานบีนี้เอง ณ จลุดสถูงสลุดแหล่งอกานาจของโรม “มทชายคนหนนชื่งชชชื่อโครเนลกิออัส” อาศมัยอยถูล่ โครเนลลิ
อมัสเปป็นชมนี่อภาษาลาตลิน ดมังนมันี้นจศึงไมล่มบีขค้อสงสมัยเลยวล่าชายผถูค้นบีนี้เปป็นชาวโรมมัน เปป็นคนตล่างชาตลิคนหนศึนี่ง เขาเปป็น 
“นายรด้อย” ซศึนี่งหมายความวล่าเขาเปป็นผถูค้บมังคมับบมัญชาของทหารโรมมันหนล่วยหนศึนี่งทบีนี่ประกอบดค้วยทหารหนศึนี่งรค้อย
นาย กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่ง เขาเปป็น “ผถูค้บมัญชาการของหนศึนี่งรค้อยคน”

“เปป็นนายรด้อยอยทูฆ่ในกองทหารททชื่เรทยกวฆ่ากองอกิตาเลทย” เปป็นกองทหารหนศึนี่งของกองทมัพโรมซศึนี่งประกอบ
ดค้วยทหารสบีนี่รค้อยนายจนถศึงหกรค้อยนาย ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าประกอบดค้วยผถูค้ชายทบีนี่มาจากอลิตาลบีทมันี้งหมด กองทหาร
บางกองประกอบดค้วยคนหลายสมัญชาตลิปะปนกมัน-ชาวอลิตาเลบียนและผถูค้ชายจากประเทศตล่างๆทบีนี่ถถูกโรมพลิชลิตแลค้ว 
เหกนไดค้ชมัดวล่า “กองอลิตาเลบีย” นบีนี้รวมเฉพาะพวกผถูค้ชายทบีนี่เกลิดในกรลุงโรม และดมังนมันี้นพวกเขาจศึงอค้างตมัววล่าเปป็นคน
สกาคมัญมากกวล่าชายคนอมนี่นๆทลุกคนทบีนี่ถถูกเกณฑร์มา-นมันี่นคมอ ชายเหลล่านมันี้นทบีนี่เกลิดนอกกรลุงโรม

โครเนลลิอมัสเปป็น “คนมทศรอัทธามาก”-ชายทบีนี่เครล่งครมัดในความเชมนี่อ “ทฆ่านและทอันั้งครอบครอัวเปป็นคน
ยทาเกรงพระเจด้า” คกากลล่าวเชล่นนบีนี้มมักถถูกใชค้ในภาคพมันธสมัญญาเดลิมเพมนี่อบล่งบอกถศึงความยกาเกรงพระเจค้าหรมอการ
ดกาเนลินชบีวลิตทบีนี่ยกาเกรงพระเจค้า โครเนลลิอมัสยกาเกรงและนมมัสการพระเจค้าตามความสวล่างและความเขค้าใจทมันี้งหมดทบีนี่
เขามบี ผถูค้รถูค้พระคมัมภบีรร์บางทล่านเสนอแนะวล่าเขาเปป็นคนทบีนี่กลมับใจเชมนี่อกล่อนเปโตรไปประกาศขล่าวสารนมันี้นแกล่เขาดค้วย
ซนี้กา ผมเหกนดค้วยวล่าเขากลมับใจเชมนี่อในการทบีนี่เขายกาเกรงพระเจค้า เขาอธลิษฐานตล่อพระเจค้า และเขาใหค้ทาน นบีนี่
สอดคลค้องกมับความรถูค้และความสวล่างทบีนี่เขามบีจนถศึงตอนนมันี้น แตล่ถค้อยคกาในกลิจการ 11:14 บอกเราอยล่างชมัดแจค้งวล่า
เขายมังไมล่ไดค้บมังเกลิดใหมล่! ทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นทบีนี่มาหาเขาในนลิมลิตหนศึนี่งบอกเขาใหค้สล่งคนไปตามซบีโมนเปโตรผถูค้จะบอก
เขาถศึงถค้อยคกาททชื่จะชฆ่วยเขาและทอันั้งครอบครอัวของเขาใหด้ไดร้รดับความรอด ผมขอกลล่าวซนี้กา: โครเนลลิอมัสเปป็น “คนมบี
ศรมัทธามาก” เขาเปป็นคนทบีนี่ชอบอธลิษฐาน เขายกาเกรงพระเจค้า และเขา “ใหค้ทานมากมายแกล่ประชาชน”-แตล่เขากก
ไมล่ไดค้บมังเกลิดใหมล่จนกระทมันี่งเขาไดค้ยลินพระวจนะของพระเจค้าผล่านทางเปโตร เมมนี่อนมันี้นเขาจศึงไดค้รมับการบมังเกลิดจาก
พระวลิญญาณ และผล่านทางการอมัศจรรยร์แหล่งบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณเขาจศึงกลายเปป็นอวมัยวะหนศึนี่งแหล่งพระ
กายของพระครลิสตร์-และชมนี่อของเขาถถูกบมันทศึกไวค้ในพระคกาศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ในฐานะเปป็นคนตล่างชาตลิคนแรกทบีนี่กลายเปป็น
สมาชลิกคนหนศึนี่งของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่



เราสมังเกตเหกนวล่าโครเนลลิอมัส “อธกิษฐานตฆ่อพระเจด้าเสมอ” เขาอธลิษฐานขออะไร? ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายไดค้รมับคกา
เตมอนสตลิใหค้ “อธลิษฐานอยฆ่างสมชื่ทาเสมอ” (1 ธส. 5:17) แตล่ชายผถูค้นบีนี้ในขณะนมันี้นไมล่ใชล่ผถูค้เชมนี่อ สล่วนตมัวแลค้วผมเชมนี่อวล่าเขา
อธลิษฐานขอใหค้เขาไดค้รถูค้จมักสมันตลิสลุข ความไวค้วางใจ และความหวมัง-ซศึนี่งทมันี้งหมดนบีนี้อยถูล่ไกลเกลินกวล่าสลินี่งทบีนี่เขามบีอยถูล่แมค้ใน
ขณะทบีนี่เปป็นชายผถูค้มบีศรมัทธามากทบีนี่ยกาเกรงพระเจค้า ผมเชมนี่อวล่าเขาอธลิษฐานอยล่างสมนี่กาเสมอโดยขอใหค้พระเจค้าเปปิดเผย
ความสวล่างแหล่งความรอดแกล่เขา ทล่านทบีนี่รมัก จงแนล่ใจไดค้เลยวล่าผถูค้ทบีนี่แสวงหาความจรลิงอยล่างจรลิงใจ คนทบีนี่อยากรถูค้จมัก
พระเจค้าอยล่างแทค้จรลิง และทบีนี่อธลิษฐานขอความรถูค้นมันี้น จะไดค้รมับมมัน! พระเจค้าจะตอบคกาอธลิษฐานเชล่นนมันี้น พระองคร์
ทรงตอบโครเนลลิอมัส-อยล่างชมัดเจนและอยล่างไมล่มบีทางเขค้าใจผลิดไดค้

ขค้อ 3: “เวลาประมาณบฆ่ายสามโมงนายรด้อยนอันั้นเหก็นนกิมกิตแจฆ่มกระจฆ่าง คชอเหก็นททูตสวรรคย์องคย์หนนชื่งของ
พระเจด้า เขด้ามาหาทฆ่านและกลฆ่าวแกฆ่ทฆ่านวฆ่า “โครเนลกิออัสเออ๋ย””

โครเนลลิอมัสไดค้เหกนนลิมลิตหนศึนี่ง-อยล่างเปปิดเผย อยล่างปรากฏชมัดแจค้ง ผมชบีนี้ใหค้เหกนกล่อนหนค้านบีนี้หลายครมันี้งแลค้วใน
การศศึกษาคค้นควค้านบีนี้วล่าพระเจค้าไดค้ประทานหมายสกาคมัญและการมหมัศจรรยร์หลายประการในระหวล่างชล่วงเปลบีนี่ยน
ผล่านนมันี้น “ตามชอบพระทมัยของพระองคร์” (ฮบ. 2:1-4) เราไมล่ตค้องการนลิมลิตทมันี้งหลายแลค้ววมันนบีนี้ เราไมล่ตค้องการ
หมายสกาคมัญและการมหมัศจรรยร์ตล่างๆแลค้ว เรามบีพระวจนะของพระเจค้า “สลินี่งทบีนี่ครบสมบถูรณร์ไดค้มาถศึงแลค้ว” และเรา
ไมล่ตค้องการการสกาแดงใหค้ประจมักษร์แกล่ตาใดๆเพลินี่มเตลิมอบีกทบีนี่แสดงใหค้เหกนฤทธลิธิ์เดชของพระเจค้าเพมนี่อทบีนี่เราจะเชมนี่อ เรา
เชมนี่อพระวจนะเพราะวฆ่ามอันคชอพระวจนะของพระเจด้า

แตล่โครเนลลิอมัสไดค้เหกนนลิมลิตหนศึนี่ง “ประมาณชอัชื่วโมงททชื่เกด้าของวอันนอันั้น” โดยเวลาของเรานบีนี่คงจะเทล่ากมับ
ประมาณบล่ายสามโมงตรง นบีนี่เปป็นเวลาปกตลิของการนมมัสการรอบเยกนในทล่ามกลางพวกยลิว ซศึนี่งคงจะบล่งบอกวล่า
โครเนลลิอมัสไดค้รมับเอาชมันี่วโมงการอธลิษฐานของพวกยลิวมาปฏลิบมัตลิ

“ททูตสวรรคย์องคย์หนนชื่งของพระเจด้า” มาหาโครเนลลิอมัสและเรบียกชมนี่อของเขา ฮบีบรถู 1:14 บอกเราวล่าเหลล่า
ทถูตสวรรคร์เปป็น “วลิญญาณผถูค้ปรนนลิบมัตลิ ทบีนี่พระองคร์ทรงสล่งไปชล่วยเหลมอบรรดาผถูค้ทบีนี่จะไดค้รมับความรอดเปป็นมรดก” ใน
ขค้อ 26 ของบททบีนี่ 8 เราอภลิปรายไปเยอะแลค้วเกบีนี่ยวกมับความสกาคมัญของขล่าวสารเหลล่านมันี้นทบีนี่ถถูกนกาสล่งโดยเหลล่าทถูต
สวรรคร์ในหลายวาระ และขล่าวสารนมันี้นทบีนี่มาถศึงโครเนลลิอมัสกกเปป็นเรมนี่องสกาคมัญเชล่นกมัน เพราะวล่าพระเจค้ากกาลมังจะ
แนะนกาใหค้คนตล่างชาตลิคนหนศึนี่งไดค้รถูค้จมักกมับขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณ และจากนมันี้นทมันี่วทมันี้งโลกคนตล่างชาตลิจะไดค้รถูค้จมัก
กมับมมัน

ขค้อ 4: “และเมชชื่อโครเนลกิออัสเขมด้นดทูททูตสวรรคย์องคย์นอันั้นดด้วยความตกใจกลอัว จนงถามวฆ่า “นทชื่เปป็นประการใด
พระองคย์เจด้าขด้า” ททูตสวรรคย์จนงตอบทฆ่านวฆ่า “คทาอธกิษฐานและทานของทฆ่านนอันั้น ไดด้ขนนั้นไปเปป็นททชื่ระลนกถนงจทาเพาะ
พระพอักตรย์พระเจด้าแลด้ว”

“เมชชื่อโครเนลกิออัสเขมด้นดทูททูตสวรรคย์องคย์นอันั้น” แปลตรงตมัวคมอ “เมมนี่อไดค้จดจค้องทบีนี่เขาอยล่างตมันี้งใจแลค้ว” เราไมล่
อาจสมันนลิษฐานไดค้วล่าโครเนลลิอมัสคาดหวอังวล่าจะเจอกมับผถูค้มาเยมอนจากสวรรคร์ผถูค้นบีนี้ ผมไมล่คลิดวล่าเขากกาลมังทถูลขอพระเจค้า
ใหค้สล่งทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งมายมังเขา ดมังนมันี้นเมมนี่อทถูตสวรรคร์องคร์นบีนี้ปรากฏอยล่างฉมับพลมันและโครเนลลิอมัส “จดจค้องทบีนี่ทถูต
สวรรคร์องคร์นบีนี้อยล่างตมันี้งใจ” เขากกเรลินี่มกลมัว การปรากฏแบบฉมับพลมันและไมล่คาดคลิดของทถูตสวรรคร์องคร์นบีนี้ทกาใหค้เขา
ประหลาดใจ ตกตะลศึง และตกใจกลมัว



“นทชื่เปป็นประการใด พระองคย์เจด้าขด้า” คกากรบีกทบีนี่ถถูกใชค้ในทบีนี่นบีนี้ไมล่ไดค้บล่งบอกวล่าโครเนลลิอมัสกกาลมังพถูดกมับพระเย
โฮวาหร์พระเจค้า เพราะคกาทบีนี่แปลเปป็น “พระองคร์เจค้าขค้า” หากแปลใหค้ดบียลินี่งขศึนี้นควรจะเปป็น “ทฆ่านเจด้าขด้า” เหมมอนกมับ
ทบีนี่เซาโลแหล่งทารร์ซมัสไดค้ถามวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นผถูค้ใด พระองคร์เจค้าขค้า” (หรมอ “ทล่านคมอผถูค้ใด ทล่านเจค้าขค้า”) ฉะนมันี้น
บมัดนบีนี้โครเนลลิอมัสจศึงถามวล่า “นบีนี่คมอประการใด ทล่านเจค้าขค้า” และทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นตอบกลมับวล่า “คทาอธกิษฐานและ
ทานของทฆ่านนอันั้น ไดด้ขนนั้นไปเปป็นททชื่ระลนกถนงจทาเพาะพระพอักตรย์พระเจด้าแลด้ว”

สลินี่งสกาคมัญตรงนบีนี้กกคมอวล่าคกาอธลิษฐานเหลล่านมันี้นและทานเหลล่านมันี้นของโครเนลลิอมัสถถูกเชมนี่อมโยงกมันแบบเนค้น
หนมักเหลมอเกลิน คทาอธกิษฐานบล่งบอกถศึงการทบีนี่จลิตใจของเขามลุล่งตรงสถูล่พระเจค้า ทานทมันี้งหลายบล่งบอกถศึงความรมักของ
เขาทบีนี่แสดงออกตล่อผถูค้คน คนทบีนี่รมักพระเจค้ากกจะรมักเพมนี่อนมนลุษยร์ของตนเชล่นกมันและจะไมล่เหกนแกล่ตมัวตล่อเขา นบีนี่ถถูกกลล่าว
ชมัดเจนมากๆใน 1 ยอหร์น 3:17 ทบีนี่เราอล่านวล่า “แตล่ถค้าผถูค้ใดมบีทรมัพยร์สมบมัตลิในโลกนบีนี้ และเหกนพบีนี่นค้องของตนขมัดสน 
และยมังใจจมดใจดกาไมล่สงเคราะหร์เขา ความรดักของพระเจร้าจะดทารงอยทูฆ่ในผทูด้นอันั้นอยฆ่างไรไดด้”

โครเนลลิอมัสไมล่ไดค้กกาลมังถวายเครมนี่องสมัตวบถูชาใดๆตามศาสนาของพวกยลิวเลย เขาไมล่ไดค้เขค้าสลุหนมัตตาม
ธรรมเนบียมของยลิวภายใตค้ระบบของโมเสส แตล่เขาอธลิษฐานดค้วยความเขค้าใจทมันี้งหมดทบีนี่เขามบี และคกาอธลิษฐานเหลล่า
นมันี้นของเขากกถถูกไดค้ยลิน ทานเหลล่านมันี้นทบีนี่เขาใหค้ไปกกถถูกใหค้ดค้วยจลิตใจทบีนี่ถถูกตค้อง และพระเจค้าทรงยอมรมับการเสบียสละทบีนี่
กระทกาตล่อมนลุษยร์ พระเจค้าทรงชอบของถวายทบีนี่มาจากหมัวใจมากกวล่าเสมอเมมนี่อเทบียบกมับรถูปแบบภายนอก พระองคร์
ทรงชอบการแสดงออกของความรมักทบีนี่แทค้จรลิงมากกวล่าเมมนี่อเทบียบกมับการเสบียสละทบีนี่ปราศจากความรมัก

ใชล่แลค้วครมับ มมันเปป็นไปไดค้ทบีนี่จะแสดงการเสบียสละโดยปราศจากความรมัก แตล่อมัครทถูตเปาโลกลล่าวชมัดเจน
ถศึงความไรด้คฆ่าของการเสบียสละเชล่นนมันี้น ใน 1 โครลินธร์ 13:1-3 เราอล่านวล่า “แมค้ขค้าพเจค้าพถูดภาษาของมนลุษยร์กกดบี และ
ภาษาของทถูตสวรรคร์กกดบี แตล่ไมล่มบีความรมัก ขค้าพเจค้าเปป็นเหมมอนฆค้องหรมอฉาบทบีนี่กกาลมังสล่งเสบียง แมค้ขค้าพเจค้ามบีของ
ประทานแหล่งการพยากรณร์ และเขค้าใจในความลศึกลมับทมันี้งปวงและมบีความรถูค้ทมันี้งสลินี้น และแมค้ขค้าพเจค้ามบีความเชมนี่อ
ทมันี้งหมดพอจะยกภถูเขาไปไดค้ แตล่ไมล่มบีความรมัก ขค้าพเจค้ากกไมล่มบีคล่าอะไรเลย แมค้ขค้าพเจค้ามอบของสารพมัดเพมนี่อเลบีนี้ยงคน
ยากจน และแมค้ขค้าพเจค้ายอมใหค้เอาตมัวขค้าพเจค้าไปเผาไฟเสบีย แตล่ไมล่มบีความรมัก จะหาเปป็นประโยชนร์แกล่ขค้าพเจค้าไมล่”

1 ซามถูเอล 15:22 ประกาศวล่า “พระเยโฮวาหย์ทรงพอพระทอัยในเครชชื่องเผาบทูชา และเครชชื่องสอัตวบทูชา
มากเทฆ่ากอับการททชื่จะเชชชื่อฟฟังพระสรุรเสทยงของพระเยโฮวาหย์หรชอ ดผเถริด ทสีที่จะเชชที่อฟฟังกก็ดสีกวม่าเครชที่องสดัตวบผชา และ
ซขที่งจะสดดับฟฟังกก็ดสีกวม่าไขมดันของบรรดาแกะผผร้” (กรลุณาศศึกษาอลิสยาหร์ 1:11-15; อาโมส 5:21,22; โฮเชยา 6:6; 
และปปัญญาจารยร์ 5:1)

เราไดค้รมับความรอดไมล่ใชล่โดยการงานทมันี้งหลายแหล่งความชอบธรรม อลิสยาหร์เขบียนไวค้วล่า “ขค้าพระองคร์ทลุก
คนไดค้กลายเปป็นเหมมอนสลินี่งทบีนี่ไมล่สะอาด และการกระทกาอมันชอบธรรมของขค้าพระองคร์ทมันี้งสลินี้นเหมชอนเสชนั้อผด้าททชื่
สกปรก...” (อสย. 64:6) “พระองคร์ไดค้ทรงชล่วยเราใหค้รอด มลิใชล่ดค้วยการกระทกาทบีนี่ชอบธรรมของเราเอง แตล่
พระองคร์ทรงพระกรลุณาชการะใหค้เรามบีใจบมังเกลิดใหมล่ และทรงสรค้างเราขศึนี้นมาใหมล่โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์” (ทต. 
3:5)

โครเนลลิอมัสไมล่ไดค้กกาลมังพศึนี่งพาสลินี่งทบีนี่เขาไดค้กระทกาหรมอสลินี่งทบีนี่เขาไดค้ใหค้ไป เขากกาลมังแสวงหาพระเจค้าในความ
จรลิงใจและความจรลิงทมันี้งสลินี้น เราจะแนล่ใจเรมนี่องนบีนี้ไดค้อยล่างไร? เราสามารถแนล่ใจเรมนี่องนบีนี้ไดค้เพราะเมมนี่อมบีโอกาสเปป็นครมันี้ง



แรกทบีนี่เขาจะไดค้รถูค้จมักความจรลิง เขากก็รดับความจรริงนดัทั้นไวร้และกลายเปป็นผทูด้เชชชื่อคนหนนชื่ง เราทราบวล่าคกาอธลิษฐานตล่างๆ
ของเขามาจากใจทบีนี่ซมนี่อตรงเพราะวล่าพระเจค้าทรงยอมรมับและตอบคกาอธลิษฐานทมันี้งหลายของเขา และทรงรมับทาน
ทมันี้งหลายของเขาใหค้เปป็นทบีนี่ระลศึก พระเจค้าทรงมองทบีนี่ใจ ไมล่ใชล่ทบีนี่รถูปลมักษณร์ภายนอก ไมล่ใชล่ทบีนี่สลินี่งตล่างๆทบีนี่ถถูกกระทกาใน
เนมนี้อหนมัง และพระองคร์ทรงรถูค้จมักใจของโครเนลลิอมัสและความปรารถนาของเขาทบีนี่จะรถูค้จมักและกระทกาตามพระ
ประสงคร์ของพระเจค้า ดค้วยเหตลุนบีนี้พระเจค้าจศึงทรงสล่งผถูค้สมนี่อสารผถูค้หนศึนี่งมาบอกเขาวล่าจะตค้องทกาประการใด

ขค้อ 5 และ 6: “บอัดนทนั้จงใชด้คนไปยอังเมชองยอัฟฟาเชกิญซทโมนททชื่เรทยกวฆ่าเปโตรมา เปโตรอาศอัยอยทูฆ่กอับคนหนนชื่ง
ชชชื่อซทโมนเปป็นชฆ่างฟอกหนอัง บด้านของเขาอยทูฆ่รกิมฝฟัปี่งทะเล เปโตรจะบอกทฆ่านวฆ่าทฆ่านควรจะททาอะไร”

จงสมังเกต: โครเนลลิอมัสไดค้รมับคกาสมันี่งใหค้สล่งคนไปยมังสถานทบีนี่แหล่งหนศึนี่ง-เมมองยมัฟฟา คนของเขาจะตค้องถามหา
ชายคนหนศึนี่ง-ซบีโมนเปโตร ผถูค้ซศึนี่งพวกเขาจะพบวล่าพมักอยถูล่ในบค้านหลมังหนศึนี่ง-บค้านของซบีโมนชล่างฟอกหนมัง และเพมนี่อใหค้
แนล่ใจวล่าจะไมล่มบีขค้อผลิดพลาดใดๆ คกาสมันี่งเหลล่านมันี้นรวมถศึงทกาเลทบีนี่ตมันี้งของบค้านหลมังนมันี้นดค้วย-“รลิมฝปัปี่งทะเล”

มบีผถูค้กลล่าวบล่อยครมันี้งวล่ามมันไมล่สกาคมัญวล่าเราจะฟปังใครหรมอเรานมมัสการดค้วยวลิธบีใดหากเรามทความจรกิงใจ คน
เหลล่านมันี้นทบีนี่ยศึดถมอมลุมมองนบีนี้ประกาศวล่ามมันไมล่สกาคมัญวล่าเราจะฟปังคกาเทศนาทบีนี่เนค้นหลมักคกาสอนเดลิมหรมอฟปังพวก
เสรบีนลิยมและพวกสมมัยใหมล่นลิยม และวล่ามมันไมล่สกาคมัญวล่าเรานมมัสการในฐานะโปรเตสแตนตร์ คาทอลลิก หรมอยลิว-
ตราบใดทบีนี่เรามทความจรกิงใจในการนมมัสการนมันี้น พวกเขากลล่าววล่า “ถศึงอยล่างไรแลค้ว นมักเทศนร์คนหนศึนี่งกกดบีพอๆกมับ
อบีกคนหนศึนี่งหากเขาเทศนาจากพระคมัมภบีรร์” หลมักคกาสอนเชล่นนมันี้นจะไมล่ถถูกพบในพระวจนะของพระเจค้าเลย 
พระองคร์ทรงเรบียก ทรงมอบหมายหนค้าทบีนี่ และทรงแตล่งตมันี้งชายทมันี้งหลายใหค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ พระวจนะอมัน
บรลิสลุทธลิธิ์และเรบียบงล่ายของพระเจค้า “หลมักคกาสอนของพระครลิสตร์” และใน 2 ยอหร์น 9-11 เราถถูกบอกอยล่างชมัด
แจค้งวล่า:

“ผทูด้ใดละเมกิดและไมฆ่อยทูฆ่ในหลดักคอาสอนของพระครริสตต ผทูด้นอันั้นกก็ไมฆ่มทพระเจด้า ผถูค้ใดอยถูล่ในหลมักคกาสอนของ
พระครลิสตร์ ผถูค้นมันี้นกกมบีทมันี้งพระบลิดาและพระบลุตร ถด้าผทูด้ใดมาหาทฆ่านและไมฆ่นทาหลอักคทาสอนนทนั้มาดด้วย อยฆ่ารอับเขาไวด้ใน
เรชอน และอยฆ่าขอพรใหด้เขาเลย เพราะวฆ่าผทูด้ททชื่ขอพรใหด้เขา กก็เขร้าสม่วนในการกระทอาชดัที่วของเขานดัทั้น”

ใชล่แลค้วครมับ มมันสกาคมัญมากจรลิงๆวล่าเราฟปังหลมักคกาสอนทบีนี่ถถูกตค้องหรมอไมล่ และพระเจค้าทรงรมับประกมันวล่า
โครเนลลิอมัสสล่งคนไป-และพบ-ชายคนทบีนี่ใชล่ทบีนี่จะใหค้ความจรลิงนมันี้นแกล่เขา ชายคนหนศึนี่งทบีนี่จะบอกเขาถศึงถด้อยคทาททชื่จะ
ชฆ่วยใหด้เขาและทอันั้งครอบครอัวของเขารอดไดด้

เปโตรเปป็นแขกคนหนศึนี่งในบค้านของซบีโมน ทบีนี่นมันี่นเองทบีนี่เราไดค้ทราบเกบีนี่ยวกมับเขาตอนทค้ายของบททบีนี่ 9 โดยทบีนี่
เขา “อาศมัยอยถูล่ในเมมองยมัฟฟาหลายวมัน อยถูล่กมับคนหนศึนี่งชมนี่อซบีโมนเปป็นชล่างฟอกหนมัง” จกาเปป็นทบีนี่การฟอกหนมังตค้องอยถูล่
ใกลค้แหลล่งนนี้กาทบีนี่มบีนนี้กาเยอะๆเพราะวล่าผลพวงหรมอกากของเสบียจากการฟอกหนมังและการตกแตล่งหนมังสมัตวร์ตค้องถถูก
กกาจมัดทลินี้ง และการกกาจมัดทลินี้งเชล่นนมันี้นถถูกกระทกาโดยการทลินี้งของเสบียเหลล่านมันี้นลงในแมล่นนี้กา ดมังนมันี้นบค้านของซบีโมนชล่าง
ฟอกหนมังจศึงตมันี้งอยถูล่ “รกิมฝฟัปี่งทะเล” ทบีนี่นมันี่นเองทบีนี่ผถูค้รมับใชค้เหลล่านมันี้นของโครเนลลิอมัสจะพบเปโตร และเปโตรจะบอกเขา
วล่าจะตค้องทกาเชล่นไร



โครเนลกิออัสใชผู้คนไปตามเปโตรมา
ขค้อ 7 และ 8: “ครอันั้นททูตสวรรคย์ททชื่ไดด้พทูดกอับโครเนลกิออัสไปแลด้ว ทฆ่านไดด้เรทยกคนใชด้สองคนกอับทหารคนหนนชื่ง

ซนชื่งเปป็นคนมทศรอัทธามาก ททชื่เคยปรนนกิบอัตกิทฆ่านเสมอ และเมชชื่อโครเนลกิออัสไดด้เลฆ่าเหตรุการณย์ทอันั้งปวงใหด้คนเหลฆ่านอันั้นฟฟัง
แลด้ว ทฆ่านจนงใชด้เขาไปยอังเมชองยอัฟฟา”

เมมนี่อทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นจากไปแลค้ว โครเนลลิอมัสกกไมล่เสบียเวลาเปลล่าเลยในการครลุล่นคลิดพลิจารณาวล่าเขาควร
ทกาตามทบีนี่เขาถถูกสมันี่งหรมอวล่าเขาควรนมันี่งลงและคลิดหาเหตลุผลในความคลิดของตนวล่าเขาไดค้เหกนทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่ง
จรลิงๆหรมอไมล่! เขา “เรทยกคนใชด้สองคนกอับทหารคนหนนชื่งซนชื่งเปป็นคนมทศรอัทธามาก ททชื่เคยปรนนกิบอัตกิทฆ่านเสมอ” ใน
ทมันทบี เขาอธลิบาย “เหตรุการณย์ทอันั้งปวง” แกล่ชายทบีนี่เขาไวค้ใจเหลล่านบีนี้-นมันี่นคมอ เขาบอกคนเหลล่านบีนี้วล่าเกลิดอะไรขศึนี้นและสล่ง
ตล่อคกาสมันี่งเหลล่านมันี้นแกล่พวกเขาซศึนี่งเขาไดค้รมับจากทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้น จากนมันี้น “ทฆ่านจนงใชด้เขาไปยอังเมชองยอัฟฟา”

มมันนล่าสนใจทบีนี่สลุดทบีนี่จะหมายเหตลุวล่าจากเมมองยมัฟฟา โยนาหย์ถถูกสล่งไปประกาศแกล่พวกคนตล่างชาตลิในเมชอง
นทนะเวหย์ และจากเมมองยมัฟฟาเชล่นกมันทบีนี่เปโตรถถูกสล่งไปประกาศแกล่พวกคนตล่างชาตลิในเมชองซทซารทยา ทบีนี่บค้านของ
โครเนลลิอมัส 

ในสมมัยแรกๆของความเชมนี่อแบบครลิสเตบียน พระเจค้าทรงทกาใหค้แนล่ใจวล่าจะไมล่มบีครลิสตจมักรยลิวอยถูล่ฝฝ่ายหนศึนี่ง
และครลิสตจมักรคนตล่างชาตลิอยถูล่อบีกฝฝ่ายหนศึนี่ง มทครริสตจดักรแทร้หนขที่งเดสียวเทฆ่านอันั้น:

“มบีกายเดทยวและมบีพระวลิญญาณองคร์เดบียว เหมมอนมบีความหวมังใจอมันเดบียวทบีนี่เนมนี่องในการทบีนี่ทรงเรบียกทล่าน 
มบีองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าองคร์เดบียว ความเชมนี่อเดบียว บมัพตลิศมาเดบียว พระเจค้าองคร์เดบียวผถูค้เปป็นพระบลิดาของคนทมันี้งปวง 
ผถูค้ทรงอยถูล่เหนมอคนทมันี้งปวง และทมันี่วคนทมันี้งปวง และในทล่านทมันี้งปวง” (อฟ. 4:4-6)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นศทรษะของครลิสตจมักรแทค้หนศึนี่งเดบียวนมันี้น พระองคร์ทรงเปป็นพระผทูด้ชฆ่วยใหด้รอดของกายนมันี้น:
“เพราะวล่าสามบีเปป็นศบีรษะของภรรยา เหมมอนพระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจมักร และพระองคร์ทรงเปป็นพระผถูค้
ชล่วยใหค้รอดของกายนมันี้น…ฝฝ่ายสามบีกกจงรมักภรรยาของตน เหมมอนอยล่างทบีนี่พระครลิสตร์ทรงรมักครลิสตจมักร และทรง
ประทานพระองคร์เองเพมนี่อครลิสตจมักร เพมนี่อพระองคร์จะไดค้ทรงแยกตมันี้งไวค้ และชการะครลิสตจมักรนมันี้นใหค้บรลิสลุทธลิธิ์โดยการ
ลค้างดค้วยนนี้กาโดยพระวจนะ เพมนี่อพระองคร์จะไดค้ทรงมอบครลิสตจมักรทบีนี่มบีสงล่าราศบีแดล่พระองคร์เอง ไมล่มบีจลุดดล่างพรค้อย รลินี้ว
รอย หรมอมลทลินใดๆเลย แตล่บรลิสลุทธลิธิ์ปราศจากตกาหนลิ

“เชล่นนมันี้นแหละ สามบีจศึงควรจะรมักภรรยาของตนเหมมอนรมักกายของตนเอง ผถูค้ทบีนี่รมักภรรยาของตนกกรมัก
ตนเอง เพราะวล่าไมล่มบีผถูค้ใดเกลบียดชมังเนมนี้อหนมังของตนเอง มบีแตล่เลบีนี้ยงดถูและทะนลุถนอม เหมมอนองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทรง
กระทกาแกล่ครลิสตจมักร เพราะวม่าเราเปป็นอวดัยวะแหม่งพระกายของพระองคต แหม่งเนชทั้อหนดังของพระองคต และแหม่ง
กระดผกของพระองคต” (อฟ. 5:23-30)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นรากฐานของครลิสตจมักรแทค้หนศึนี่งเดบียวนมันี้น: “เพราะวล่าผถูค้ใดจะวางรากอมนี่นอบีกไมล่ไดค้แลค้ว 
นอกจากทบีนี่วางไวค้แลค้วคมอพระเยซถูครลิสตร์” (1 คร. 3:11)

พระเจค้าทรงตมันี้งพระครลิสตร์ไวค้ “เปป็นประมลุขเหนมอสกิชื่งสารพอัดแหฆ่งครกิสตจอักร ซศึนี่งเปป็นพระกายของพระองคร์ 
คมอซศึนี่งเตกมบรลิบถูรณร์ดค้วยพระองคร์ ผถูค้ทรงอยถูล่เตกมทลุกอยล่างทลุกแหล่งหน” (อฟ. 1:22,23)



มบีทบีนี่ประชลุมทค้องถลินี่นหลายแหล่ง มบีหลากหลายนลิกาย แตล่มบีครลิสตจมักรแทค้หนขที่งเดทยวเทล่านมันี้น ครลิสตจมักรของ
พระเจค้าผถูค้ทรงพระชนมร์อยถูล่ซศึนี่งพระองคร์ทรงซมนี้อไวค้ดค้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง (กลิจการ 20:28)

พระเจผู้าตรอัสแกล่เปโตร
ขค้อ 9: “วอันรรุฆ่งขนนั้นคนเหลฆ่านอันั้นกทาลอังเดกินทางไปใกลด้เมชองยอัฟฟาแลด้ว ประมาณเวลาเททชื่ยงวอันเปโตรกก็ขนนั้นไป

บนหลอังคาบด้านเพชชื่อจะอธกิษฐาน”
ในทบีนี่นบีนี้เราเหกนอบีกตมัวอยล่างหนศึนี่งของการทบีนี่พระเจค้าทรงจมัดเตรบียมทางเพมนี่อทกาใหค้จลุดประสงคร์ของพระองคร์

สกาเรกจลลุลล่วง เมมนี่อคนพวกนมันี้นจากบค้านของโครเนลลิอมัสเขค้ามาใกลค้เมมองยมัฟฟา พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กกทรงนกาเปโตร
เขค้าสถูล่การอธลิษฐาน

“เปโตรกก็ขนนั้นไปบนหลอังคาบด้านเพชชื่อจะอธกิษฐาน” ในความคลิดของพวกเราทบีนี่อาศมัยอยถูล่ในโลกตะวมันตก ดถู
เหมมอนเปป็นเรมนี่องแปลกทบีนี่ใครจะขศึนี้นไปบนหลอังคาบด้านเพมนี่อจะอธลิษฐาน แตล่บค้านเรมอนเหลล่านมันี้นในปาเลสไตนร์ปกตลิ
แลค้วมบีหลมังคาแบนราบพรค้อมกมับกกาแพงทบีนี่ถถูกสรค้างลค้อมรอบมมัน และเปป็นธรรมเนบียมปกตลิสกาหรมับผถูค้คนทบีนี่จะไปทบีนี่นมันี่น
เพมนี่อพมักผล่อนในชล่วงอากาศเยกนของวมัน หรมอเพมนี่อหาความเปป็นสล่วนตมัวและปลบีกวลิเวก เปโตรไปยมังสถานทบีนี่แบบนมันี้น
เพมนี่อจะอธลิษฐาน และมมันเปป็น “เวลาประมาณชอัชื่วโมงททชื่หก” โดยเวลาของเรานบีนี่กกจะเทล่ากมับประมาณเทบีนี่ยงวมันพอดบี

ปกตลิแลค้วพวกยลิวมบีเวลาอธลิษฐานทบีนี่เฉพาะเจาะจงสองชล่วง-ชล่วงเชค้าและชล่วงเยกน แตล่พวกยลิวทบีนี่เครล่งครมัด
มากกวล่ากกอธลิษฐานบล่อยครมันี้ง และพวกเขาหลายคนมบีเวลาอธลิษฐานททชื่สามคมอตอนเทบีนี่ยงวมัน ดาวลิดกลล่าววล่า 
“สกาหรมับขค้าพเจค้า ขค้าพเจค้าจะรค้องทถูลตล่อพระเจค้า และพระเยโฮวาหร์จะทรงชล่วยขค้าพเจค้าใหค้รอด ทอันั้งเวลาเยก็น เวลา
เชร้า และเวลาเทสีที่ยง ขด้าพเจด้าจะอธกิษฐานและรค้องทลุกขร์ และพระองคร์จะทรงสดมับเสบียงของขค้าพเจค้า” (เพลงสดลุดบี 
55:16,17)

ดาเนทยลอธลิษฐานวมันละสามเวลาถศึงแมค้วล่ากษมัตรลิยร์ดารลิอมัสไดค้ออกพระราชกฤษฎบีกาสมันี่งประหารชบีวลิตทลุกคน
ทบีนี่ทถูลขอตล่อผถูค้ใดกกตามนอกจากตมัวเขาเอง: “เมมนี่อดาเนบียลทราบวล่าลงพระนามในหนมังสมอสกาคมัญนมันี้นแลค้ว ทล่านกกไปยมัง
เรมอนของทล่าน ทบีนี่มบีหนค้าตล่างหค้องชมันี้นบนของทล่านเปปิดตรงไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกม และทฆ่านกก็ครุกเขฆ่าลงวอันละสามครอันั้ง 
อธกิษฐานและโมทนาพระคลุณตล่อพระพมักตรร์พระเจค้าของทล่าน ดมังทบีนี่ทล่านไดค้เคยกระทกามาแตล่กล่อน” (ดนล. 6:10)

อมัครทถูตเปาโลเตมอนสตลิผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายใหค้อธลิษฐานอยล่างสมนี่กาเสมอ (1 ธส. 5:17) และวลิธบีเดบียวทบีนี่ครลิสเตบียน
ทมันี้งหลายจะมบีชมัยชนะในชบีวลิตนบีนี้กกคมอ อยถูล่ในทล่าทบีแหล่งการอธลิษฐานอยล่างสมนี่กาเสมอ ในชบีวลิตของลถูกของพระเจค้าไมล่มบี
สลินี่งใดเลกกนค้อยเกลินกวล่าทบีนี่พระเจค้าจะทรงสนพระทมัย และไมล่มบีสลินี่งใดทบีนี่ใหญล่โตเกลินกวล่าทบีนี่พระองคร์จะรมับไหว ดค้วยเหตลุ
นบีนี้ผถูค้เชมนี่อจศึงควรตลิดสนลิทกมับพระเจค้าในการอธลิษฐานอยถูล่เสมอ โดยแสวงหาพระประสงคร์ของพระองคร์และการทรง
นกาในทลุกการกระทกา

เราควรหมายเหตลุไวค้วล่าเปโตรไมล่ไดค้เขค้าไปในพระวลิหารหรมอสถานทบีนี่อธลิษฐานสาธารณะ แทนทบีนี่จะทกาแบบ
นมันี้น เขากลมับแสวงหาความสมันโดษ-สถานทบีนี่แหล่งหนศึนี่งทบีนี่เขาสามารถอยทูฆ่ลทาพอังกอับพระเจด้าในการอธลิษฐานไดค้

ขค้อ 10 และ 11: “กก็หกิวอยากจะรอับประทานอาหาร แตฆ่ในระหวฆ่างททชื่เขายอังจอัดอาหารอยทูฆ่ เปโตรไดด้เคลกินั้ม
ไป และไดด้เหก็นทด้องฟฟ้าแหวกออกเปป็นชฆ่อง มทภาชนะอยฆ่างหนนชื่งเหมชอนผด้าผชนใหญฆ่ ผทูกตกิดกอันทอันั้งสทชื่มรุมหยฆ่อนลงมายอัง
พชนั้นโลก”



พวกกรบีกและพวกโรมมันรมับประทานอาหารเพบียงสองมมนี้อตล่อวมัน อาหารมมนี้อแรกของพวกเขา (ซศึนี่งประกอบ
ดค้วยนม เนยแขกง และผลไมค้) ถถูกเสลิรร์ฟตอนสลิบหรมอสลิบเอกดโมงเชค้า และอาหารมมนี้อเยกน (มมนี้อหลมักของวมัน) ถถูกเสลิรร์ฟ
ประมาณหกโมงตรงในตอนเยกน ณ เวลานบีนี้เองทบีนี่พวกเขาทกาการเลบีนี้ยงตล่างๆ แตล่เหกนไดค้ชมัดวล่าอาหารสามมมนี้อตล่อวมัน
ถถูกเสลิรร์ฟในบค้านของซบีโมนชล่างฟอกหนมัง เพราะวล่าในขณะทบีนี่พวกเขากกาลมังจมัดเตรบียมอาหารมมนี้อเทบีนี่ยงนมันี้น เปโตรกก
ขศึนี้นไปบนหลมังคาบค้านเพมนี่อจะอธลิษฐาน และ “เขาเรกิชื่มหกิวมาก”

“เปโตรไดด้เคลกินั้มไป” หรมอ “ตกอยถูล่ในภวมังคร์”-ซศึนี่งบล่งบอกถศึงสภาวะของความคลิดเมมนี่อความสนใจของคนๆ
หนศึนี่งจดจล่ออยถูล่กมับสลินี่งๆหนศึนี่งมากเสบียจนสมัมผมัสรมับรถูค้ภายนอกเหลล่านมันี้นถถูกระงมับอยล่างสลินี้นเชลิงและเขาไมล่รถูค้ตมัวเลยวล่า
กกาลมังเกลิดอะไรขศึนี้นอยถูล่รอบตมัวเขาเพราะวล่าเขาถถูกทล่วมทค้นอยล่างเตกมทบีนี่ดค้วยสลินี่งตล่างๆทบีนี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ

เปาโลตกอยถูล่ในภวมังคร์ขณะทบีนี่เขากกาลมังอธลิษฐานอยถูล่ในพระวลิหารในกรลุงเยรถูซาเลกม: “ตล่อมาเมมนี่อขค้าพเจค้า
กลมับมายมังกรลุงเยรถูซาเลกมและกกาลมังอธลิษฐานอยถูล่ในพระวลิหาร ขค้าพเจค้ากกเคลลินี้มไป และไดค้เหกนพระองคร์ตรมัสกมับ
ขค้าพเจค้าวล่า ‘จงรบีบออกไปจากกรลุงเยรถูซาเลกมโดยเรกว ดค้วยวล่าเขาจะไมล่รมับคกาของเจค้าซศึนี่งอค้างพยานถศึงเรา’” (กลิจการ
22:17,18)

ขณะทบีนี่เปโตรอยถูล่ในภวมังคร์เขากก “เหก็นทด้องฟฟ้าแหวกออกเปป็นชฆ่อง” สกานวนนบีนี้มาจากวลิธบีพถูดปกตลิในพระ
คมัมภบีรร์ภาษาฮบีบรถู ราวกมับวล่าทค้องฟป้าเปป็นผมนผค้าขนาดใหญล่ซศึนี่งเปปิดออกเพมนี่อนกาเสนอใหค้ดวงตามนลุษยร์เหกนสลินี่งทบีนี่อยถูล่พค้น
ไปนมันี้น ฟป้าสวรรคร์ถถูกเปปิดออกจรลิงๆเมมนี่อพระเยซถูทรงรมับบมัพตลิศมา และ “พระวลิญญาณของพระเจค้าเสดกจลงมาดลุจ
นกเขาและสถลิตอยถูล่บนพระองคร์” พรค้อมกมับพระสลุรเสบียงของพระเจค้าจากสวรรคร์ ใหค้คกาพยานเรมนี่องอมัตลมักษณร์แหล่ง
พระบลุตรของพระเจค้า (มธ. 3:16,17)

สเทเฟนใหค้การรมับรองวล่าเขาไดค้เหกนทค้องฟป้าเปปิดออก “และบลุตรมนลุษยร์ยมนอยถูล่เบมนี้องขวาพระหมัตถร์ของ
พระเจค้า” (กลิจการ 7:56)

เมมนี่อทค้องฟป้าแหวกออกใหค้เปโตร เขากกเหกน “ภาชนะอยฆ่างหนนชื่งเหมชอนผด้าผชนใหญฆ่ ผทูกตกิดกอันทอันั้งสทชื่มรุม
หยฆ่อนลงมายอังพชนั้นโลก” ผมไมล่เขค้าใจวล่านบีนี่ตค้องหมายความวล่าเปโตรไดค้เหกนผด้าผชนหนนชื่ง-หรมอแมค้แตล่ภาชนะออันหนนชื่ง
จรลิงๆ สลินี่งทบีนี่เขาเหกนนมันี้นเปป็นตอัวแทนของภาชนะอมันหนศึนี่งและมมันทกาใหค้เปโตรประทมับใจราวกมับวล่ามมันคมอ “ผค้าใหญล่
ผมนหนศึนี่ง” ซศึนี่งทมันี้งสบีนี่มลุมถถูกผถูกตลิดกมัน และทกาใหค้เกลิดเปป็นภาชนะอมันหนศึนี่งสกาหรมับสลินี่งซศึนี่งเขาเหกนอยถูล่ขค้างในนมันี้น

ขค้อ 12: “ในนอันั้นมทสอัตวย์ทรุกอยฆ่างททชื่อยทูฆ่บนแผฆ่นดกิน คชอสอัตวย์สทชื่เทด้า สอัตวย์ปป่า สอัตวย์เลชนั้อยคลานและนกททชื่อยทูฆ่ใน
ทด้องฟฟ้า”

เปโตรอยถูล่ในภวมังคร์ และนลิมลิตนมันี้นตรงหนค้าเขากกถถูกเสนอแนะเพราะความหลิวของเขา (ขค้อ 10) ซศึนี่งไมล่ตค้อง
สงสมัยเลยวล่าพระเจค้าไดค้ทรงทกาใหค้รลุนแรงมากขศึนี้นเพมนี่อทบีนี่จะทกาใหค้เขาเขค้าใจบทเรบียนทบีนี่พระองคร์กกาลมังจะสอนอมัครทถูต
ทล่านนบีนี้ ขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่า “ภาชนะ” นบีนี้ลอยลงมาจากสวรรคย์ กกแสดงใหค้เปโตรเหกนวล่าคกาสมันี่งใดกกตามทบีนี่เขากกาลมังจะไดค้
รมับนมันี้นมาจากพระเจค้า ไมล่ใชล่มาจากมนลุษยร์

ขค้อ 13 และ 14: “มทพระสรุรเสทยงมาวฆ่าแกฆ่ทฆ่านวฆ่า “เปโตรเออ๋ย จงลรุกขนนั้นฆฆ่ากกินเถกิด” ฝป่ายเปโตรจนงททูลวฆ่า 
“มกิไดด้ พระองคย์เจด้าขด้า เพราะวฆ่าสกิชื่งซนชื่งเปป็นของตด้องหด้ามหรชอของมลทกินนอันั้น ขด้าพระองคย์ไมฆ่เคยไดด้รอับประทานเลย”



เปโตรเปป็นยลิวทบีนี่เครล่งครมัดและแนล่นอนวล่าเขาคลุค้นเคยกมับบมัญญมัตลิของโมเสสซศึนี่งกกาหนดเนมนี้อสมัตวร์บางอยล่างวล่า
เหมาะสกาหรมับเปป็นอาหาร ขณะทบีนี่เนมนี้อประเภทอมนี่นเปป็นทบีนี่ตค้องหค้ามและถถูกประกาศวล่าเปป็นมลทลินในทางพลิธบีการ ใน
ทบีนี่นบีนี้พระเจค้าทรงแสดงใหค้เขาเหกนสมัตวร์ปฝ่าและสมัตวร์เลมนี้อยคลานและนก “ทรุกชนกิด” และจากนมันี้นกกทรงบมัญชาวล่า “เป
โตรเออ๋ย จงลรุกขนนั้นฆฆ่ากกินเถกิด”

“มกิไดด้ พระองคย์เจด้าขด้า เพราะวฆ่าสกิชื่งซนชื่งเปป็นของตด้องหด้ามหรชอของมลทกินนอันั้น ขด้าพระองคย์ไมฆ่เคยไดด้รอับ
ประทานเลย” หากคลุณจะศศึกษาเลวบีนลิตลิ 11:2-27 และพระราชบมัญญมัตลิ 14:3-20 คลุณจะเขค้าใจวลิธบีคลิดของเปโตรใน
เรมนี่องนบีนี้ ตามธรรมดาแลค้ว เนมนี่องจากเขาคลุค้นเคยกมับบมัญญมัตลิของยลิวทบีนี่กกาหนดเรมนี่องเนมนี้อสมัตวร์ตล่างๆ เขาจศึงรถูค้สศึก
ขยะแขยงกมับความคลิดทบีนี่จะรมับประทานเนมนี้อสมัตวร์เหลล่านมันี้นทบีนี่เปป็นมลทลินในทางพลิธบีการทบีนี่อยถูล่ตรงหนค้าเขา เขาไมล่เพบียง
รทูด้จอักพระราชบมัญญมัตลิเทล่านมันี้น เขายมังไดค้ถชอรอักษามมันในเรมนี่องทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับอาหารของเขาดค้วย เพราะเขาประกาศ
อยล่างเนค้นหนมักวล่าเขาไมล่เคยกลินสลินี่งใดซศึนี่ง “เปป็นของตค้องหค้ามหรมอของมลทลิน” พระเยซถูทรงประกาศแกล่เหลล่าสาวก
ของพระองคร์แลค้ววล่าพระองคร์ไมล่ไดค้เสดกจเขค้ามาในโลกเพมนี่อทกาลายพระราชบมัญญมัตลิแตล่เพมนี่อจะทกาใหค้มมันสกาเรกจจรลิง 
(มธ. 5:17) และเปโตรยมังใหค้ความนมับถมออยล่างสถูงตล่อบมัญญมัตลิของโมเสสอยถูล่เหมมอนเดลิม เขายมังไมล่เคยรมับประทาน
เนมนี้อสมัตวร์ทบีนี่ตค้องหค้ามหรมอถถูกประกาศวล่าเปป็นมลทลินเลย และบมัดนบีนี้เขาไมล่เชมนี่อฟปังคกาบมัญชานมันี้นทบีนี่ใหค้ลลุกขศึนี้น ฆล่า และกลิน 
เขาหลิว แตล่เขากกจงรมักภมักดบีตล่อพระราชบมัญญมัตลิของพระเจค้า

ขค้อ 15: “แลด้วจนงมทพระสรุรเสทยงอทกเปป็นครอันั้งททชื่สองวฆ่าแกฆ่ทฆ่านวฆ่า “ซนชื่งพระเจด้าไดด้ทรงชทาระแลด้ว อยฆ่าวฆ่าเปป็น
ของตด้องหด้าม”

เปป็นไปไดค้ทบีนี่เปโตรคลิดวล่านลิมลิตนมันี้นจะสอนเขาวล่าความแตกตล่างระหวล่างสมัตวร์สะอาดและสมัตวร์มลทลินตามทบีนี่
พวกยลิวรถูค้จมักภายใตค้พระราชบมัญญมัตลิของโมเสสจวนจะถถูกลค้มเลลิกแลค้ว แตล่นลิมลิตนมันี้นถถูกออกแบบมาเพมนี่อสอนบทเรบียน
ทบีนี่ยกิชื่งใหญฆ่กวฆ่านมันี้นมาก ผล่านทางนลิมลิตนมันี้นทบีนี่พระเจค้าประทานแกล่เปโตร เขาจะตค้องเรบียนรถูค้วล่าคนเหลล่านมันี้นทบีนี่พวกยลิว
ถมอวล่าเปป็น “พวกสลุนมัขตล่างชาตลิ” ทบีนี่เปป็นมลทลินหรมอตค้องหค้ามนมันี้น บมัดนบีนี้จะตค้องถถูกยอมรมับเขค้าสถูล่อภลิสลิทธลิธิ์ฝฝ่ายวลิญญาณ
เดบียวกมันเหลล่านมันี้นเหมมอนกมับผถูค้ถถูกเลมอกสรรของพระเจค้า คมอชนชาตลิอลิสราเอล พระเยซถูไดค้ทรงรมนี้อทกาลายกกาแพงทบีนี่
กมันี้นกลางนมันี้นทบีนี่ตมัดขาดชนชาตลิอลิสราเอลจากชนชาตลิอมนี่นๆทมันี้งปวงแหล่งแผล่นดลินโลก และเมมนี่อเครมนี่องกบีดขวางนมันี้นถถูกเอา
ออกไปแลค้ว บมัญญมัตลิทมันี้งสลินี้นทบีนี่มบีพมนี้นฐานอยถูล่บนความแตกตล่างเชล่นนมันี้นกกผล่านพค้นไปและคนทมันี้งโลกกกถถูกรมับเขค้าใน
สามมัคคบีธรรมและอภลิสลิทธลิธิ์เดบียวกมันเหลล่านมันี้นแหล่งขล่าวประเสรลิฐแสนมหมัศจรรยร์แหล่งพระคลุณของพระเจค้า

เปาโล อมัครทถูตมายมังพวกคนตล่างชาตลิ ชายผถูค้ทบีนี่พระเจค้าทรงเปปิดเผยขค้อลศึกลมับแหล่งครลิสตจมักรพมันธสมัญญา
ใหมล่ กลล่าวเรมนี่องนบีนี้อยล่างชมัดเจนและเขค้าใจไดค้มากๆ ในเอเฟซมัส 2:11-22 เขาเขบียนวล่า:

“เหตลุฉะนมันี้นทล่านจงระลศึกวล่า เมมนี่อกล่อนทล่านเคยเปป็นคนตล่างชาตลิตามเนมนี้อหนมัง และพวกทบีนี่รมับพลิธบีเขค้าสลุหนมัต
ซศึนี่งกระทกาแกล่เนมนี้อหนมังดค้วยมมอเคยเรบียกทล่านวล่า เปป็นพวกทบีนี่มลิไดค้เขค้าสลุหนมัต จงระลศึกวล่า ครมันี้งนมันี้นทฆ่านทอันั้งหลายเปป็นคน
อยทูฆ่นอกพระครกิสตย์ ขาดจากการเปป็นพลเมชองอกิสราเอลและไมฆ่มทสฆ่วนในบรรดาพอันธสอัญญาซนชื่งทรงสอัญญาไวด้นอันั้น 
ไมฆ่มทททชื่หวอัง และอยทูฆ่ในโลกปราศจากพระเจด้า แตม่บดัดนสีทั้ในพระเยซผครริสตต ทฆ่านทอันั้งหลายซนชื่งเมชชื่อกฆ่อนอยทูฆ่ไกลไดด้เขด้ามา
ใกลด้โดยพระโลหกิตของพระครกิสตย์ เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นสมันตลิสลุขของเรา เปป็นผถูค้ทรงกระทกาใหค้ทมันี้งสองฝฝ่ายเปป็น
อมันหนศึนี่งอมันเดบียวกมัน และทรงรมนี้อกกาแพงทบีนี่กมันี้นระหวล่างสองฝฝ่ายลง และไดค้ทรงกกาจมัดการซศึนี่งเปป็นปฏลิปปักษร์กมันในเนมนี้อ



หนมังของพระองคร์ คมอกฎของพระบมัญญมัตลิซศึนี่งใหค้ถมอศบีลตล่างๆนมันี้น เพชชื่อจะกระททาใหด้ทอันั้งสองฝป่ายเปป็นคนใหมม่คนเดสียว
ในพระองคย์ เชล่นนมันี้นแหละจศึงทรงกระทกาใหค้เกลิดสมันตลิสลุข และเพมนี่อพระองคร์จะทรงกระทกาใหค้ทมันี้งสองพวกคมนดบีกมับ
พระเจค้า เปป็นกายเดบียวโดยกางเขนซศึนี่งเปป็นการทกาใหค้การเปป็นปฏลิปปักษร์ตล่อกมันหมดสลินี้นไป และพระองคร์ไดค้เสดกจมา
ประกาศสมันตลิสลุขแกล่ทล่านทบีนี่อยถูล่ไกล และแกล่คนทบีนี่อยถูล่ใกลค้ เพราะวล่าพระองคร์ทรงทกาใหค้เราทมันี้งสองพวกมบีโอกาสเขค้า
เฝป้าพระบลิดา โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน

“เหตลุฉะนมันี้นบมัดนบีนี้ทล่านจศึงไมฆ่ใชฆ่คนตฆ่างดด้าวตฆ่างแดนอทกตฆ่อไป แตฆ่วฆ่าเปป็นพลเมชองเดทยวกอันกอับวกิสรุทธกิชนและ
เปป็นครอบครอัวของพระเจด้า ทล่านไดค้ถถูกประดลิษฐานขศึนี้นบนรากแหล่งพวกอมัครทถูตและพวกศาสดาพยากรณร์ พระเยซถู
ครลิสตร์เองทรงเปป็นศลิลามลุมเอก ในพระองคร์นมันี้น ทลุกสล่วนของโครงรล่างตล่อกมันสนลิท และเจรลิญขศึนี้นเปป็นวลิหารอมันบรลิสลุทธลิธิ์
ในองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า และในพระองคร์นมันี้น ทล่านกกกกาลมังจะถถูกกล่อขศึนี้นใหค้เปป็นทบีนี่สถลิตของพระเจค้าในฝฝ่ายพระวลิญญาณ
ดค้วย”

ใน 1 โครลินธร์ 12:12-14 เปาโลอธลิบายวล่า “ถศึงกายนมันี้นเปป็นกายเดบียว กกยมังมบีอวมัยวะหลายสล่วน และ
บรรดาอวมัยวะตล่างๆของกายเดบียวนมันี้นแมค้จะมบีหลายสล่วนกกยมังเปป็นกายเดบียวกมันฉมันใด พระครลิสตร์กกทรงเปป็นฉมันนมันี้น
เพราะวล่าถศึงเราจะเปป็นพวกยลิวหรมอพวกตล่างชาตลิ เปป็นทาสหรมอมลิใชล่ทาสกกตาม เราทมันี้งหลายไดค้รมับบมัพตลิศมาโดยพระ
วลิญญาณองคร์เดบียวเขค้าเปป็นกายอมันเดบียวกมัน และพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมันนมันี้นซาบซล่านอยถูล่ เพราะวล่ารล่างกายมลิไดค้
ประกอบดค้วยอวมัยวะเดบียวแตล่ดค้วยหลายอวมัยวะ”

ในกาลาเทบีย 3:28 เปาโลประกาศอยล่างชมัดแจค้งวล่า “จะไมล่เปป็นยลิวหรมอกรบีก จะไมล่เปป็นทาสหรมอไท จะไมล่
เปป็นชายหรมอหญลิง เพราะวฆ่าทฆ่านทอันั้งหลายเปป็นอดันหนขที่งอดันเดสียวกดันในพระเยซทูครกิสตย์”

เปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าบมัญญมัตลิทมันี้งหลายทางพลิธบีการแหล่งศาสนายถูดายซศึนี่งเกบีนี่ยวขค้องกมับสมัตวร์สะอาดและสมัตวร์
มลทลินทมันี้งหลายจะตค้องลล่วงพค้นไป แตล่นบีนี่ไมล่ใชล่เหตลุผลหลมักสกาหรมับนลิมลิตนมันี้นทบีนี่พระเจค้าประทานแกล่เปโตร เสบียงนมันี้น
และนลิมลิตนมันี้นมาจากสวรรคร์ ซศึนี่งบอกเปโตรวล่านบีนี่เปป็นการกระทกาตล่างๆของพระเจค้า และผล่านทางนลิมลิตนบีนี้อมัครทถูตผถูค้นบีนี้
จะตค้องเรบียนรถูค้วล่า “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจลุดจบของพระราชบมัญญมัตลิสกาหรมับความชอบธรรมแกล่ทลุกคนทบีนี่เชมนี่อ” (รม. 
10:4) 

พระเจค้าประทานบมัญญมัตลิทมันี้งหลายดค้านพลิธบีการแกล่พวกยลิวซศึนี่งบมัญญมัตลิเหลล่านมันี้นถถูกออกแบบมาอยล่างเฉพาะ
เจาะจงเพมนี่อแยกชนชาตลิอลิสราเอลออกจากประชาชาตลิอมนี่นๆทมันี้งปวง และเมมนี่อความแตกตล่างนมันี้นถถูกทกาลาย ประชา
ชาตลิอมนี่นๆกกถถูกยอมรมับเขค้าในพระคลุณของพระเจค้าในสถานะเดบียวกมับพวกยลิว บมัญญมัตลิเหลล่านมันี้นซศึนี่งถถูกใหค้ไวค้เพมนี่อกล่อตมันี้ง
และคงไวค้ซศึนี่งความแตกตล่างระหวล่างชนชาตลิอลิสราเอลกมับชนชาตลิอมนี่นๆกกถถูกลค้มเลลิกแลค้วเทล่าทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับอกานาจ
ของพวกมมันทบีนี่มบีอยถูล่เหนมอมนลุษยร์ มมันไมล่ใชล่เรมนี่องงล่ายสกาหรมับพวกยลิวทบีนี่จะยอมรมับขค้อเทกจจรลิงนบีนี้ มมันไมล่ใชล่เรมนี่องงล่าย
สกาหรมับพวกอมัครทถูตทบีนี่จะทกาใหค้พวกเขาเชมนี่อวล่าบมัญญมัตลิตล่างๆของพวกเขาไมล่มบีผลผถูกมมัดตล่อผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายอบีกตล่อไป
แลค้ว เปป็นเพราะการรชนั้อททาลาย “กกาแพงทบีนี่กมันี้นกลาง” นมันี้น ความยลุล่งยากสล่วนใหญล่เหลล่านมันี้นจศึงเกลิดขศึนี้นระหวล่างผถูค้เชมนี่อ
ยลิวและผถูค้เชมนี่อตล่างชาตลิ ดค้วยเหตลุนบีนี้ เปโตรจศึงตค้องเขค้าใจอยล่างถล่องแทค้วล่าสกิชื่งททชื่พระเจด้าทรงชทาระใหด้สะอาดแลด้ว เขาจะ
ตค้องไมล่เรบียกวล่าเปป็นทบีนี่ตค้องหค้ามหรมอเปป็นมลทลิน

ขค้อ 16: “เหก็นอยฆ่างนอันั้นถนงสามครอันั้ง แลด้วสกิชื่งนอันั้นกก็ถทูกรอับขนนั้นไปอทกในทด้องฟฟ้า”



พระเจค้าตรมัสสามครมันี้งแกล่เปโตรในนลิมลิตนมันี้น อมัครทถูตทล่านนบีนี้ตค้องรถูค้และเขค้าใจในความมมันี่นใจเตกมเปฟีปี่ยมวล่านลิมลิต
นมันี้นและเสบียงนมันี้นมาจากพระเยโฮวาหร์พระเจค้าอยล่างแนล่นอน-พระบลิดา พระบลุตร และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เขา
ตค้องพรค้อมและเตกมใจทบีนี่จะยอมรมับภารกลิจทบีนี่เขาจะไดค้รมับในไมล่ชค้า คลุณเหกนแลค้ววล่า เปโตรไมล่เพบียงถถูกหค้ามโดยบมัญญมัตลิ
ของยลิวไมล่ใหค้รอับประทานสลินี่งใดซศึนี่งถถูกประกาศวล่าเปป็นมลทลินในทางพลิธบีการเทล่านมันี้น เขายมังถถูกหค้ามไมล่ใหค้รมับประทาน
กอับคนตฆ่างชาตกิดค้วย หลมังจากภารกลิจของเขาเสรกจสลินี้นแลค้วและเขากลมับไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกม พวกครลิสเตบียนยลิวใน
กรลุงเยรถูซาเลกมกกตล่อวล่าเขาเพราะสลินี่งทบีนี่เขาไดค้กระทกา พวกเขากลล่าววล่า “ทล่านไปหาคนทบีนี่ไมล่ไดค้เขค้าสลุหนมัต และรดับ
ประทานอาหารกอับเขา!” (กลิจการ 11:3)

เหมมอนกมับทบีนี่เปาโลไดค้รมับเลมอกจากพระเจค้าใหค้เปป็นอมัครทถูตไปยมังพวกคนตล่างชาตลิ เปโตรกกถถูกเลมอกโดย
พระเยซถูครลิสตร์เจค้าใหค้เปป็นอมัครทถูตไปยมังพวกยลิวและไดค้รมับคกาสมันี่งไมฆ่ใหด้เขค้าไปในทางของพวกคนตล่างชาตลิ (มธ. 10:5) 
เกมอบยบีนี่สลิบปฟีหลมังจากประสบการณร์ของเปโตรในขค้อพระคกาทบีนี่เราศศึกษากมันอยถูล่ เขากกเลลิกรล่วมสามมัคคบีธรรมและแยก
ตมัวออกจากผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิ และเปาโลตกาหนลิเขาอยล่างรลุนแรงเพราะเรมนี่องนบีนี้ ในกาลาเทบีย 2:11-
14 เราอล่านวล่า:

“ดค้วยวล่ากล่อนทบีนี่คนของยากอบมาถศึงนมันี้น ทล่านไดค้กลินอยถูล่ดค้วยกมันกมับคนตล่างชาตลิ แตล่พอคนพวกนมันี้นมาถศึง 
ทฆ่านกก็ปลทกตอัวออกไปอยทูฆ่เสทยตฆ่างหาก เพราะกลอัวพวกททชื่ถชอพกิธทเขด้าสรุหนอัต และพวกยลิวคนอมนี่นๆกกไดค้แสรค้งทกาตาม
ทล่านเชล่นกมัน แมค้แตล่บารนาบมัสกกหลงแสรค้งทกาตามคนเหลล่านมันี้นไปดค้วย แตล่เมมนี่อขค้าพเจค้าเหกนวล่าเขาไมล่ไดค้ดกาเนลินใน
ความเทบีนี่ยงธรรมตามความจรลิงของขล่าวประเสรลิฐนมันี้น ขค้าพเจค้าจศึงวล่าแกล่เปโตรตล่อหนค้าคนทมันี้งปวงวล่า “ถค้าทล่านเองซศึนี่ง
เปป็นพวกยลิวประพฤตลิตามอยล่างคนตล่างชาตลิ มลิใชล่ตามอยล่างพวกยลิว เหตลุไฉนทล่านจศึงบมังคมับคนตล่างชาตลิใหค้ประพฤตลิ
ตามอยล่างพวกยลิวเลล่า”

ขค้อ 17 และ 18: “เมชชื่อเปโตรยอังคกิดสงสอัยเรชชื่องนกิมกิตททชื่เหก็นนอันั้นวฆ่ามทความหมายอยฆ่างไร ดทูเถกิด คนททชื่โครเน
ลกิออัสใชด้ไปนอันั้น เมชชื่อถามหาและพบบด้านของซทโมนแลด้วกก็มายชนอยทูฆ่หนด้าประตทูรอันั้ว และรด้องถามวฆ่า ซทโมนททชื่เรทยกวฆ่าเป
โตรอยทูฆ่ททชื่นอัชื่นหรชอไมฆ่”

เปโตร “สงสอัยในตอัวเอง” วล่านลิมลิตของเขาจะมบีความหมายวล่าอะไร-แตล่เขาไมล่ตค้องสงสมัยนานนมัก ผล่านทาง
นลิมลิตนมันี้นพระเจค้ากกาลมังเตรบียมเขาใหค้พรค้อมทบีนี่จะตค้อนรมับชายเหลล่านมันี้นทบีนี่จะมาถศึงในไมล่ชค้าจากโครเนลลิอมัส พระองคร์
กกาลมังเตรบียมเขาใหค้พรค้อมสกาหรมับการเปปิดประตถูแหล่งการกลมับใจใหมล่และความเชมนี่อทบีนี่ชล่วยใหค้รอดแกล่พวกคนตล่าง
ชาตลิ

เมมนี่อพระเจค้าตรมัสกมับลถูกๆของพระองคร์เกบีนี่ยวกมับภารกลิจหนศึนี่ง ไมล่วล่าจะเปป็นการประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่
คนๆหนศึนี่ง ครอบครมัวหนศึนี่ง หรมอเมมองๆหนศึนี่ง พระองคร์กกทรงกระทกากลิจทบีนี่ปลายอบีกดค้านดค้วยโดยจมัดเตรบียมทางลล่วง
หนค้าใหค้ผถูค้สมนี่อสารคนนมันี้น และเมมนี่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงมบีสลิทธลิธิ์ในทางชบีวลิตของคนๆนมันี้น ทลุกสล่วนแหล่งธลุรกรรมใน
สวรรคร์กกสอดประสานกมันอยล่างสมบถูรณร์แบบบ ชายเหลล่านมันี้นจากบค้านของโครเนลลิอมัสมาถศึงในวลินาทบีทบีนี่ความคลิดของ
เปโตรสมับสนงลุนงงและในตอนทบีนี่เขากกาลมังสงสมัยวล่า “นลิมลิตนบีนี้ทบีนี่เขาไดค้เหกนนมันี้นจะหมายความวล่าอะไร”

ชายเหลล่านบีนี้ “ยชนอยทูฆ่หนด้าประตทูรอันั้ว และรด้องถาม” มมันสมเหตลุสมผลทบีนี่จะสมันนลิษฐานวล่าคนพวกนบีนี้เปป็นคน
ตล่างชาตลิ และแนล่นอนวล่าพวกเขาคงจะไมล่รถูค้สศึกเหมาะสมทบีนี่จะเขค้าไปในบค้านของคนยลิวโดยไมล่บอกลล่วงหนค้า พวก



เขาคงจะบอกใหค้รถูค้วล่าพวกเขามาโดยการเรบียกใครสมักคนใหค้ออกมานอกบค้านและพถูดคลุยกมับพวกเขา เพมนี่อบอกพวก
เขาวล่า “ซบีโมนทบีนี่เรบียกวล่าเปโตรอยถูล่ทบีนี่นมันี่นหรมอไมล่”

ขค้อ 19 และ 20: “เมชชื่อเปโตรตรกิตรองเรชชื่องนกิมกิตนอันั้น พระวกิญญาณกก็ตรอัสกอับทฆ่านวฆ่า “ดทูเถกิด ชายสามคน
ตามหาเจด้า จงลรุกขนนั้นลงไปขด้างลฆ่างและไปกอับเขาเถกิด อยฆ่าลอังเลใจเลย เพราะวฆ่าเราไดด้ใชด้เขามา” 

ไมล่มบีความสงสมัยในหมัวของเปโตรเลยวล่าพระเจค้าไดค้ตรอัสแกล่เขาผล่านทางนลิมลิตทบีนี่แปลกนมันี้น แตล่เขากกไมล่เขค้าใจ
ความหมายโดยนมัยทมันี้งหมดของมมัน และขณะทบีนี่เขา “คกิดสงสอัยเรชชื่องนกิมกิตททชื่เหก็นนอันั้น” พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กกตรมัสแกล่
เขาวล่า:  “ดทูเถกิด ชายสามคนตามหาเจด้า” ในระหวล่างชล่วงเปลบีนี่ยนผล่านนมันี้นพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ตรมัสอยล่างเฉพาะ
เจาะจงและอยล่างแนล่ชมัดแกล่พวกอมัครทถูต ยกตมัวอยล่างเชล่น ในกลิจการ 8:29 พระวลิญญาณตรมัสแกล่ฟฟีลลิปโดยสมันี่งเขาใหค้
เขค้าไปใกลค้ขมันทบีชาวเอธลิโอเปฟียในรถมค้าคมันนมันี้น ในกลิจการ 16:6,7 เราอล่านวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงหด้ามเปาโล
ไมล่ใหค้ประกาศพระวจนะในเอเชบีย ดมังนมันี้นเราจศึงเหกนวล่าพระวลิญญาณทรงนกาชายเหลล่านบีนี้อยล่างเฉพาะเจาะจง ไมล่วล่า
พวกเขากกาลมังถถูกสล่งไปทกาภารกลิจหนศึนี่ง หรมอถถูกหค้ามไมล่ใหค้ไปยมังทบีนี่ๆพวกเขาเองคงเลมอกทบีนี่จะไป ในขค้อพระคกาทบีนี่เรา
ศศึกษากมันอยถูล่นบีนี้ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงบอกเปโตรวล่าเขาควรลลุกขศึนี้นและลงไปจากหลมังคาบค้าน เขาจะพบชาย
สามคนทบีนี่รอเขาอยถูล่ และคกาสมันี่งเพลินี่มเตลิมของพระองคร์ทบีนี่ใหค้แกล่เปโตรคมอ “ไปกอับเขาเถกิด อยฆ่าลอังเลใจเลย เพราะวฆ่า
เราไดด้ใชด้เขามา”

ขค้อ 21: “เปโตรจนงลงไปหาคนเหลฆ่านอันั้นซนชื่งโครเนลกิออัสไดด้ใชด้มากลฆ่าววฆ่า “ดทูเถกิด ขด้าพเจด้าเปป็นคนททชื่ทฆ่านมา
หานอันั้น ทฆ่านมาธรุระอะไร”

เมมนี่อเปโตรเชมนี่อฟปังการชบีนี้นกาของพระวลิญญาณและลงมาเพมนี่อพบกมับชายเหลล่านมันี้นทบีนี่โครเนลลิอมัสไดค้สล่งมา เขา
กกเขค้าใจวล่าองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไมล่ไดค้กกาลมังทกาใหค้มบีความแตกตล่างระหวล่างพวกคนตล่างชาตลิและชนชาตลิอลิสราเอลอบีกตล่อ
ไปแลค้ว พระคลุณของพระเจค้ามบีใหค้สกาหรมับคนทอันั้งปวง การสอัชื่งสอนของพระวลิญญาณกกาลมังถถูกใหค้ตอนนมันี้นทบีละเลกกทบี
ละนค้อยตามทบีนี่พระเยซถูครลิสตร์เจค้าไดค้ทรงบอกพวกสาวกแลค้ววล่าจะเปป็นเชล่นนมันี้น ในยอหร์น 16:12-15 พระองคร์ตรมัส
แกล่พวกเขาวล่า:

“เรายมังมบีอบีกหลายสลินี่งทบีนี่จะบอกทล่านทมันี้งหลาย แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้ทล่านยมังรมับไวค้ไมล่ไดค้ เมมนี่อพระองคร์ พระวลิญญาณ
แหล่งความจรลิงจะเสดกจมาแลค้ว พระองคร์จะนกาทล่านทมันี้งหลายไปสถูล่ความจรลิงทมันี้งมวล เพราะพระองคร์จะไมล่ตรมัสโดย
พระองคร์เอง แตล่พระองคร์จะตรมัสสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงไดค้ยลิน และพระองคร์จะทรงแจค้งใหค้ทล่านทมันี้งหลายรถูค้ถศึงสลินี่งเหลล่านมันี้น
ทบีนี่จะเกลิดขศึนี้น พระองคร์จะทรงใหค้เราไดค้รมับเกบียรตลิ เพราะวล่าพระองคร์จะทรงเอาสลินี่งทบีนี่เปป็นของเรามาสกาแดงแกล่ทล่าน
ทมันี้งหลาย ทลุกสลินี่งทบีนี่พระบลิดาทรงมบีนมันี้นเปป็นของเรา เหตลุฉะนมันี้นเราจศึงกลล่าววล่า พระวลิญญาณทรงเอาสลินี่งซศึนี่งเปป็นของเรา
นมันี้นมาสกาแดงแกล่ทล่านทมันี้งหลาย”

เปโตรรถูค้วล่าพระเจค้าทรงอยถูล่ในนลิมลิตทบีนี่เขาไดค้รมับนมันี้น แตล่เขาไมล่เขค้าใจความหมายของนลิมลิตนมันี้นอยล่างชมัดเจน 
จากนมันี้นพระวลิญญาณทรงสมันี่งเขาวล่าเขาควรไปกมับชายสามคนนบีนี้ทบีนี่ไดค้ถามหาเขา และเขาจะตค้องไปดค้วยความมมันี่นใจ 
โดยรถูค้วล่าเขากกาลมังปฏลิบมัตลิตามการชบีนี้นกาของพระเจค้าและการทรงนกาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ พระเจค้าทรงทกาใหค้
นลิมลิตนมันี้นเปป็นทบีนี่เขค้าใจไดค้แกล่เขาทบีละเลกกทบีละนค้อยและขจมัดความสมับสนงลุนงงออกไปจากความคลิดของเขา ดมังนมันี้นเขา
จศึงถามชายเหลล่านมันี้นวล่า “ทฆ่านมาธรุระอะไร”



ขค้อ 22: “เขาจนงตอบวฆ่า “นายรด้อยโครเนลกิออัส เปป็นคนชอบธรรมและเกรงกลอัวพระเจด้า และเปป็นคนมทชชชื่อ
เสทยงดทในบรรดาชาวยกิว โครเนลกิออัสผทูด้นอันั้นไดด้รอับคทาเตชอนจากพระเจด้าโดยผฆ่านททูตสวรรคย์บรกิสรุทธกิธิ์ ใหด้มาเชกิญทฆ่านไป
ททชื่บด้านเพชชื่อจะฟฟังถด้อยคทาของทฆ่าน”

โครเนลลิอมัสเปป็นขค้าราชการคนหนศึนี่งในกองทมัพโรม และพวกยลิวในตอนนมันี้นกกอยถูล่ภายใตค้อกานาจครอบครอง
ของโรม ดมังนมันี้นมมันจศึงไมล่ใชล่เรมนี่องเลกกนค้อยสกาหรมับขค้าราชการโรมนายหนศึนี่งทบีนี่จะ “มทชชชื่อเสทยงดทในบรรดาชาวยริว” ใน
ตอนตค้นของบทนบีนี้เราถถูกบอกวล่าโครเนลลิอมัสเปป็นชายทบีนี่เครล่งศาสนาคนหนศึนี่งและเขา “เคยใหด้ทานมากมายแกฆ่
ประชาชน” (ขค้อ 2)-และนมันี่นกกคงรวมทมันี้งพวกยลิวและคนตล่างชาตลิเขค้าไวค้ดค้วย ชายผถูค้นบีนี้ไดค้ประพฤตลิตมัวในแบบทบีนี่ทกาใหค้
เขาไดค้รมับความเคารพนมับถมอ-ไมล่เพบียงจากคนในครมัวเรมอนของเขาเทล่านมันี้น แตล่จากคนทมันี้งชลุมชนดค้วย ซศึนี่งรวมถศึง 
“บรรดาชาวยลิว”

จากนมันี้นผถูค้สมนี่อสารเหลล่านมันี้นบอกเปโตรวล่าโครเนลลิอมัส “ไดด้รอับคทาเตชอนจากพระเจด้าโดยผฆ่านททูตสวรรคย์
บรกิสรุทธกิธิ์” ใหค้ใชค้คนมาตามเขา ลมัทธลิสะดถูสบีของยลิวไดค้รมับความนลิยมในสมมัยนมันี้น และพวกสะดถูสบีกกไมล่ยอมรมับการมบีอยถูล่
จรลิงของวลิญญาณ การเปป็นขศึนี้นจากตายฝฝ่ายรล่างกาย และเหลล่าทถูตสวรรคร์ แตล่ชายเหลล่านบีนี้ไมล่ไดค้ลดทอนการสมนี่อสาร
จากพระเจค้าทบีนี่โครเนลลิอมัสไดค้รมับ พวกเขาประกาศดค้วยใจสงบวล่าทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งมาเยมอนโครเนลลิอมัสและบอก
เขาใหค้ใชค้คนไปยมังเมมองยมัฟฟาและขอความชล่วยเหลมอจากซบีโมนเปโตร และในการตอบสนองตล่อคกาสมันี่งเหลล่านมันี้น 
ชายเหลล่านบีนี้จศึงเดลินทางมายมังเมมองยมัฟฟาและบมัดนบีนี้กกาลมังขอรค้องเปโตรใหค้เดลินทางกลมับไปกมับพวกเขาไปยมังเมมองซบีซา
รบียาเพมนี่อกลล่าวถค้อยคกาเกบีนี่ยวกมับความรอด

จงสมังเกตวล่าชายพวกนบีนี้บอกเปโตรวล่าคนเหลล่านมันี้นในบค้านของโครเนลลิอมัสจะ “ฟฟังถร้อยคอาของทฆ่าน” เป
โตรจะตค้องไมล่แสดงหมายสกาคมัญและการมหมัศจรรยร์ตล่างๆ เขาจะตค้องไมล่กระทกาการอมัศจรรยร์ตล่างๆ เขาจะตค้องไมล่
แสดงอภลินลิหารใดๆในฝฝ่ายเนมนี้อหนมังเลย เขาแคล่จะตค้องไปยมังเมมองซบีซารบียาไปยมังบค้านของโครเนลลิอมัสและใหค้
 “ถผู้อยคคา” แกล่พวกเขา-ถค้อยคกาทบีนี่จะทกาใหค้พวกเขารมับความรอดไดค้ พระวจนะของพระเจผู้า ความเชมนี่อมาโดย
ทางการไดค้ยลินเทล่านมันี้น “และการไดค้ยลินโดยพระวจนะของพระเจค้า” (รม. 10:17)

ผล่านทางนลิมลิตนมันี้นและการสมันี่งสอนของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เปโตรไดค้เรบียนรถูค้สบีนี่สลินี่ง:
1. เขาไดค้เรบียนรถูค้วล่าพระเจค้าเพบียงผถูค้เดบียวสามารถชการะใหค้สะอาดและทกาใหค้ยลิวหรมอคนตล่างชาตลิเปป็นทบีนี่ชอบ

พระทมัยตล่อพระองคร์ไดค้
2. เขาไดค้เรบียนรถูค้วล่าพระเจค้าจะทรงชการะใหค้สะอาดและทกาใหค้เปป็นทบีนี่ชอบพระทมัยตล่อพระองคร์เอง คมอ ชนก

ลลุล่มหนศึนี่งซศึนี่งเรมนี่อยมาจนถศึงเวลานมันี้นเปป็นทบีนี่รถูค้จมักในฐานะ “เปป็นมลทลิน”
3. เขาไดค้เรบียนรถูค้วล่าการชการะใหค้สะอาดจะมาโดยทางการฆล่าบถูชาเทล่านมันี้น และพระเยซถูทรงเปป็นลถูกแกะทบีนี่

ถถูกฆล่าบถูชานมันี้น พระเมษโปดกของพระเจค้า ผถูค้ไดค้เสดกจมาเพมนี่อรมับบาปของโลกไปเสบีย (ยอหร์น 1:29) เมมนี่อพระเจค้าทร
งบมัญชาเปโตรใหค้ลลุกขศึนี้น ฆล่าและกลินเสบีย ภาษากรบีกกกบล่งบอกวล่าพระองคร์กกาลมังบอกเขาใหค้ลลุกขศึนี้น และฆฆ่าเปป็นเครชชื่อง
บทูชา



4. เขาไดค้เรบียนรถูค้วล่าการชการะใหค้สะอาดผล่านการฆล่าบถูชาตค้องถถูกรมับไวค้เปป็นของตมัวเอง เปโตรตค้องไมล่เพบียง
ฆฆ่าเทล่านมันี้น เขาตค้องกกินดค้วย เพมนี่อทบีนี่จะไดค้รมับประโยชนร์จากความมรณาของการถถูกฆล่าเปป็นเครมนี่องบถูชาของพระเยซถู
ครลิสตร์เจค้า เราตค้องยอมรอับการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ ในถค้อยคกาของพระองคร์เองเราถถูกบอกวล่า:

“ถร้าทม่านไมม่กกินเนชนั้อและดชชื่มโลหกิตของบรุตรมนรุษยย์ ทฆ่านกก็ไมฆ่มทชทวกิตในตอัวทฆ่าน ผถูค้ทบีนี่กลินเนมนี้อและดมนี่มโลหลิตของ
เรากกมบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ และเราจะใหค้ผถูค้นมันี้นฟฟฟื้นขศึนี้นมาในวมันสลุดทค้าย เพราะวล่าเนมนี้อของเราเปป็นอาหารแทค้และโลหลิตของ
เรากกเปป็นของดมนี่มแทค้ ผถูค้ทบีนี่กลินเนมนี้อและดมนี่มโลหลิตของเรา ผถูค้นมันี้นกกอยถูล่ในเราและเราอยถูล่ในเขา” (ยอหร์น 6:53-56)

เราตค้องรมับพระวจนะของพระเจค้าไวค้เปป็นของตมัวเอง เราตค้องซศึมซมับมมันและรมับมมันเขค้าสถูล่ตมัวตนภายในของ
เรา พระเยซถูทรงเปป็นพระวาทะทบีนี่รมับสภาพเนมนี้อหนมัง และพระองคร์ทรงประกาศวล่า “จลิตวลิญญาณเปป็นทบีนี่ใหค้มบีชบีวลิต 
สล่วนเนมนี้อหนมังไมล่มบีประโยชนร์อมันใด ถร้อยคอาซนชื่งเราไดด้กลฆ่าวกอับทฆ่านทอันั้งหลายนอันั้น เปป็นจกิตวกิญญาณและเปป็นชสีวริต”
(ยอหร์น 6:63)

ในยอหร์น 5:24 พระเยซถูตรมัสวล่า “ถด้าผทูด้ใดฟฟังคอาของเราและเชมนี่อในพระองคร์ผถูค้ทรงใชค้เรามา ผถูค้นมันี้นกกมบีชบีวลิตนลิ
รมันดรร์ และไมล่ถถูกพลิพากษา แตล่ไดค้ผล่านพค้นความตายไปสถูล่ชบีวลิตแลค้ว”

การกกินคมอการรมับเอาอาหารเขค้าไวค้ในตมัวและทกาใหค้มมันเปป็นสล่วนหนศึนี่งของตมัวตนของเรา เมมนี่อเรารมับเอาพระ
วจนะของพระเจค้าเขค้าไวค้ในตมัวและรมับมมันเขค้าไวค้ในใจของเรา พระวจนะทบีนี่ถถูกปลถูกฝปังแลค้วนมันี้นกกชล่วยจลิตวลิญญาณใหค้
รอด ในยากอบ 1:18,21 เราอล่านวล่า “พระองคร์ไดค้ทรงใหค้เราทมันี้งหลายบมังเกลิดโดยพระวจนะแหฆ่งความจรกิงตามนนี้กา
พระทมัยของพระองคร์ เพมนี่อเราทมันี้งหลายจะไดค้เปป็นอยล่างผลแรกแหล่งสรรพสลินี่งซศึนี่งพระองคร์ทรงสรค้างนมันี้น...เหตลุฉะนมันี้น 
จงถอดทลินี้งการโสโครกทลุกอยล่าง และการชมันี่วรค้ายอมันดาษดมนี่น และจงนค้อมใจรมับพระวจนะททชื่ทรงปลทูกฝฟังไวด้แลด้วนอันั้น 
ซศึนี่งสามารถชล่วยจลิตวลิญญาณของทล่านทมันี้งหลายใหค้รอดไดค้”

สลินี่งทบีนี่เปโตรไดค้เรบียนรถูค้ในนลิมลิตนมันี้น ในเชลิงสมัญลมักษณร์ ถถูกประกาศในพระคมัมภบีรร์บรลิสลุทธลิธิ์และเปป็นหลมักคกาสอน
พระคมัมภบีรร์ลค้วนๆ พระเจค้าทรงชการะใหค้สะอาดจากบาปทมันี้งปวงโดยทางพระโลหลิตของพระเยซถู (1 ยอหร์น 1:7) 
พระองคร์ทรงชการะใหค้สะอาดและทรงยอมรมับ “ผถูค้ใดทบีนี่มบีใจปรารถนา”-ยลิว ตล่างชาตลิ รวยหรมอจน มบีการศศึกษาเลล่า
เรบียนหรมอไมล่ไดค้ศศึกษาเลล่าเรบียน ทาสหรมอไท พระเจค้าทรงฟปังเสบียงรค้องทถูลและทรงตอบเสบียงรค้องเรบียกของทลุกคนทบีนี่
รค้องออกพระนามของพระองคร์ในความเชมนี่อ:

“เพราะวล่าพวกยลิวและพวกกรบีก ไมล่ทรงถมอวล่าตล่างกมัน ดค้วยวล่าทรงเปป็นองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าองคร์เดบียวกมันของ
คนทมันี้งปวง ซศึนี่งทรงโปรดอยล่างบรลิบถูรณร์แกล่คนทมันี้งปวงทบีนี่ทถูลขอตล่อพระองคร์” (รม. 10:12)

“เพราะวล่าทล่านทมันี้งหลายเปป็นบลุตรของพระเจค้าโดยความเชมนี่อในพระเยซถูครลิสตร์ เพราะเหตลุวล่า ทลุกคนใน
พวกทล่านทบีนี่รมับบมัพตลิศมาเขค้ารล่วมในพระครลิสตร์แลค้ว กกไดค้สวมชบีวลิตพระครลิสตร์ จะไมล่เปป็นยลิวหรมอกรบีก จะไมล่เปป็นทาส
หรมอไท จะไมล่เปป็นชายหรมอหญลิง เพราะวล่าทล่านทมันี้งหลายเปป็นอมันหนศึนี่งอมันเดบียวกมันในพระเยซถูครลิสตร์” (กท. 3:26-
28)

โครเนลลิอมัสเปป็นชายทบีนี่มบีศรมัทธามาก-แตล่เขาไมล่เปป็นทบีนี่ยอมรมับตล่อพระเจค้าเพราะคกาอธลิษฐานเหลล่านมันี้นของ
เขา เขาเปป็นผถูค้กระทกาความดบีตล่างๆ-แตล่เขากกไมล่เปป็นทบีนี่ยอมรมับเพราะทานทมันี้งหลายของเขา เขาเปป็นทบีนี่ยอมรมับเพราะ
ความพรค้อมของเขาทบีนี่จะฟฟังพระวจนะของพระเจค้า เชชชื่อพระวจนะของพระเจค้า และรอับเอาขล่าวสารของพระเจค้า 



การรมับเอาขล่าวสารของพระเจค้าไดค้นกามาซศึนี่งความเชมนี่อทบีนี่ชล่วยใหค้รอด โครเนลลิอมัสใชค้ความเชมนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจ
สลินี้นแลค้วของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า และพระเจค้าทรงชล่วยเขาใหค้รอด

เปโตรไปยอังเมมืองซทซารทยา
ขค้อ 23: “เปโตรจนงเชกิญเขาใหด้เขด้ามาหยรุดพอักอยทูฆ่ททชื่นอัชื่น วอันรรุฆ่งขนนั้นเปโตรกก็ไปกอับเขาและพวกพทชื่นด้องบางคน

ททชื่เมชองยอัฟฟากก็ไปดด้วย”
ชายพวกนมันี้นจากบค้านของโครเนลลิอมัสคค้างคมนกมับเปโตรคมนนมันี้น และเชค้าวมันรลุล่งขศึนี้นพวกเขากกเรลินี่มออกเดลินทาง

ไปยมังเมมองซบีซารบียา
ในอลิสยาหร์ 55:8 พระเจค้าทรงประกาศวล่า “เพราะความคลิดของเราไมล่เปป็นความคลิดของเจค้า ทมันี้งทางของ

เจค้าไมล่เปป็นวลิถบีของเรา” พระเยโฮวาหร์ตรมัสดมังนบีนี้” พระเจค้าทรงใชค้ทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งไปยมังบค้านของโครเนลลิอมัส และ
แนล่นอนวล่าทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นรถูค้วล่านายรค้อยผถูค้นบีนี้ตค้องทกาอะไรเพมนี่อทบีนี่จะไดค้รมับความรอด-แตล่พระเจค้าไมล่ทรงอนลุญาตใหค้
ทถูตสวรรคร์องคร์นบีนี้บอกเขา! แทนทบีนี่จะทกาเชล่นนมันี้น พระองคร์ทรงสล่งผถูค้รมับใชค้คนหนศึนี่งของพระองคร์ไป และความรอดกก
ถถูกเปปิดเผยแกล่ครมัวเรมอนของโครเนลลิอมัสผล่านทางถค้อยคกาทบีนี่มนลุษยร์เดลินดลินกลล่าว

นอกจากนบีนี้ เนมนี่องจากทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นอยถูล่ทบีนี่บค้านของโครเนลลิอมัสแลค้ว และอมัครทถูตเปโตรอยถูล่หล่างออกไป
สามสลิบไมลร์ พระเจค้ากกทรงเลมอกทบีนี่จะใชค้คนไปตามอมัครทถูตทล่านนมันี้นถศึงแมค้วล่าการทกาเชล่นนบีนี้ทกาใหค้โครเนลลิอมัสตค้อง
อดทนรอคอยกกตาม หรมอพระเจค้าจะทรงสมันี่งนายรค้อยผถูค้นบีนี้ใหค้ไปหาเปโตรกกทกาไดค้ ซศึนี่งกกคงจะลดทอนเวลารอคอยนมันี้น
ไปครศึนี่งหนศึนี่ง แตล่ในสตลิปปัญญาและแผนการอมันไรค้ขบีดจกากมัดของพระเจค้า พระองคร์ทรงสล่งทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นไปบอก
โครเนลลิอมัสใหค้ใชค้คนไปยมังเมมองยมัฟฟาเพมนี่อตามเปโตรมา และรอคอยจนกระทมันี่งอมัครทถูตทล่านนมันี้นจะมาหาเขาพรค้อม
กมับถค้อยคกาซศึนี่งจะชล่วยใหค้เขาและทมันี้งครมัวเรมอนของเขารมับความรอดไดค้ 

ในสตลิปปัญญาของพระเจค้าพระองคร์ทรงเลมอกบค้านของโครเนลลิอมัสใหค้เปป็นผถูค้เชมนี่อใหมล่กลลุล่มแรกทบีนี่เปป็นคนตล่าง
ชาตลิ ในสตลิปปัญญาของพระองคร์ พระองคร์ทรงเลมอกซบีโมนเปโตร ยลิวคนหนศึนี่งทบีนี่อลุทลิศตมัวแกล่การประกาศขล่าว
ประเสรลิฐแกล่พวกยลิว ใหค้ไปประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณแกล่คนตล่างชาตลิกลลุล่มนบีนี้ แตล่ผมคลิดวล่าขค้อเทกจจรลิงทบีนี่โดด
เดล่นทบีนี่สลุดและนล่าอมัศจรรยร์ทบีนี่สลุดกกคมอวล่าททูตสวรรคย์องคย์หนนชื่งจากสวรรคย์ไมฆ่สามารถประกาศขฆ่าวประเสรกิฐแหฆ่ง
พระครุณไดด้! พระเจค้าทรงเลมอกมนลุษยร์ธรรมดาใหค้ทกาเชล่นนมันี้น มมันควรทกาใหค้ผถูค้เชมนี่อทลุกคน-โดยเฉพาะอยล่างยลินี่งผถูค้รมับใชค้
ทมันี้งหลาย-ถล่อมใจทบีนี่ไดค้ตระหนมักวล่ามนลุษยร์วมันนบีนี้ไดค้รมับอนลุญาตใหค้ทกาสลินี่งทบีนี่ทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งจากสวรรคร์ไมล่ไดค้รมับ
อนลุญาตใหค้กระทกา นบีนี่เปป็นเกบียรตลิยศยลินี่งใหญล่ทบีนี่พระเจค้าประทานใหค้แกล่มนลุษยร์อยล่างแทค้จรลิง!

“พวกพทชื่นด้องบางคน” จากเมมองยมัฟฟาไปยมังเมมองซบีซารบียากมับเปโตรดค้วย คมอไปยมังบค้านของโครเนลลิอมัส 
เราไมล่ถถูกบอกวล่าพบีนี่นค้องเหลล่านบีนี้คมอใคร แตล่ในบททบีนี่ 11 ขค้อ 12 เราเรบียนรถูค้วล่าพวกเขามบีกมันหกคน

ในสมมัยแรกๆของครลิสตจมักร มมันเปป็นธรรมเนบียมปกตลิทบีนี่ผถูค้เชมนี่อจกานวนหนศึนี่งจะไปกมับพวกอมัครทถูตดค้วยเมมนี่อ
พวกเขาเดลินทางไปยมังสถานทบีนี่ตล่างๆเพมนี่อประกาศขล่าวประเสรลิฐ (กรลุณาอล่านโรม 15:24; 1 โครลินธร์ 16:6-11; 3 
ยอหร์น 6; และกลิจการ 15:2)

การประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้รอดของพระเจค้าแกล่ครมัวเรมอนทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิของ
โครเนลลิอมัสเปป็นเหตลุการณร์หนศึนี่งทบีนี่สกาคมัญมากๆในประวมัตลิศาสตรร์ของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ และมมันเปป็นเรมนี่อง



ปกตลิธรรมดาทบีนี่เปโตรจะอยากใหค้ผถูค้เชมนี่อคนอมนี่นๆเดลินทางไปกมับเขาในภารกลิจนบีนี้ดค้วย นอกจากนบีนี้ มมันยมังเหมาะสมทบีนี่
เขามบีคนอมนี่นๆอยถูล่ดค้วยเพมนี่อเปป็นพยานรมับรองเกบีนี่ยวกมับเหตลุการณร์ตล่างๆทบีนี่จะเกลิดขศึนี้นในบค้านของโครเนลลิอมัส และผมแนล่
ใจวล่าเปโตรรถูค้วล่าจะมบีการโตค้แยค้งจากพวกยลิวในกรลุงเยรถูซาเลกมเมมนี่อเขากลมับไปทบีนี่นมันี่นเพมนี่อรายงานเกบีนี่ยวกมับผลลมัพธร์ของ
การทบีนี่เขาไปเยบีนี่ยมคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้น

ขค้อ 24: “ลฆ่วงมาอทกวอันหนนชื่งเขากก็ไปถนงเมชองซทซารทยา โครเนลกิออัสกทาลอังคอยรอับรองอยทูฆ่ และเชกิญญาตกิพทชื่
นด้องกอับเพชชื่อนสนกิทใหด้มาประชรุมกอันอยทูฆ่แลด้ว”

ผล่านไปสบีนี่วมันแลค้วนมับตมันี้งแตล่พระเจค้าไดค้ทรงเรลินี่มใหค้เหตลุการณร์เหลล่านบีนี้เกลิดขศึนี้นซศึนี่งจะนกาไปสถูล่ความรอดของคน
ตล่างชาตลิผถูค้นบีนี้และครมัวเรมอนของเขา ในวมันแรกนมันี้น ทถูตสวรรคร์องคร์นบีนี้ไดค้ปรากฏแกล่โครเนลลิอมัสและบอกเขาวล่าพระเจค้า
ทรงอยากใหค้เขาทกาอะไร วมันทบีนี่สองผถูค้สมนี่อสารเหลล่านมันี้นกกไปถศึงในเมมองยมัฟฟา วมันทบีนี่สามเปโตรเรลินี่มเดลินทางกลมับไปยมัง
เมมองซบีซารบียากมับพวกเขา และวมันทบีนี่สบีนี่พวกเขากกมาถศึงทบีนี่บค้านของโครเนลลิอมัส

แตล่นายรค้อยผถูค้ยกาเกรงพระเจค้าคนนบีนี้ไมล่ไดค้อยถูล่เฉยๆในระหวล่างทบีนี่คนของเขาไมล่อยถูล่ เขาเหกนวล่านบีนี่เปป็นวาระหนศึนี่ง
ทบีนี่เปฟีปี่ยมสงล่าราศบี และเขาไดด้ “เชกิญญาตกิพทชื่นด้องกอับเพชชื่อนสนกิทใหด้มาประชรุมกอันอยทูฆ่แลด้ว” เขาไมล่เพบียงเปป็นหล่วงเกบีนี่ยว
กมับความตค้องการของเขาเองในเรมนี่องความชล่วยเหลมอฝฝ่ายวลิญญาณเทล่านมันี้น เขายมังแบกภาระนมันี้นเพมนี่อญาตลิสนลิทมลิตร
สหายของเขาดค้วย ดมังนมันี้นเปโตรจศึงพบผถูค้ฟปังทบีนี่รอคอยเขาอยถูล่ เพมนี่อทบีนี่จะรมับขล่าวสารของเขาและเรบียนรถูค้สลินี่งทบีนี่พระเจค้า
ทรงอยากใหค้พวกเขาทราบ

ขค้อ 25: “ครอันั้นเปโตรเขด้าไป โครเนลกิออัสกก็ตด้อนรอับเปโตร และหมอบททชื่เทด้ากราบไหวด้ทฆ่าน”
โครเนลลิอมัสกกาลมังแสดงความเคารพยกาเกรงตล่อเปโตรซศึนี่งนล่าจะเปป็นเพราะการออกคกาสมันี่งแบบเหนมอ

ธรรมชาตลิของทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้น มมันเปป็นเรมนี่องปกตลิธรรมดาทบีนี่โครเนลลิอมัสจะคลิดวล่าผถูค้หนศึนี่งทบีนี่ไดค้รมับเกบียรตลิขนาดนมันี้น
สมควรไดค้รมับความเคารพสถูงสลุด

ขค้อ 26: “ฝป่ายเปโตรจนงจอับตอัวโครเนลกิออัสใหด้ลรุกขนนั้นและกลฆ่าววฆ่า “จงยชนขนนั้นเถกิด ขด้าพเจด้ากก็เปป็นแตฆ่มนรุษยย์
เหมชอนกอัน”

ในทบีนี่นบีนี้อมัครทถูตทล่านนบีนี้กกาลมังนกาสลินี่งทบีนี่เขาไดค้เรบียนรถูค้จากนลิมลิตนมันี้นมาปฏลิบมัตลิ-นมันี่นคมอ ความเทล่าเทบียมกมันของ
มนลุษยร์ชาตลิทมันี้งปวงในสายพระเนตรของพระเจค้าเทล่าทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับความรอดและความเมตตาของพระเจค้า เขารถูค้
วล่าพระเจค้าไดค้ทรงนกาในเหตลุการณร์ทมันี้งหมดทบีนี่เกลิดขศึนี้น ผถูค้สมนี่อสารเหลล่านมันี้นไดค้เปป็นพยานรมับรองแกล่เขาวล่าพระเจค้าไดค้ตรมัส
แกล่โครเนลกิออัส และเขาทราบแนล่นอนวล่าพระเจค้าไดค้ตรมัสแกล่เขา ดมังนมันี้นเขาจศึงกกาลมังกลล่าววล่า “ลลุกขศึนี้นเถลิด เพราะวล่า
ขค้าพเจค้าเปป็นเพบียงผถูค้สมนี่อสารคนหนศึนี่งจากพระเจค้า ขค้าพเจค้ากกเปป็นเหมมอนทล่าน-เปป็นแคล่มนลุษยร์ธรรมดาคนหนศึนี่ง และ
ขค้าพเจค้าไมล่สมควรไดค้รมับความเคารพแบบทบีนี่ทล่านกกาลมังแสดงแกล่ขค้าพเจค้าเลย”

ขค้อ 27: “เมชชื่อกทาลอังสนทนากอันอยทูฆ่ เปโตรจนงเขด้าไปแลเหก็นคนเปป็นออันมากมาพรด้อมกอัน”
ในความตมนี่นเตค้นของเขาและการเตรบียมตมัวดค้วยใจรค้อนรนรอการมาถศึงของเปโตร โครเนลลิอมัสนล่าจะไปพบ

เขาทบีนี่ประตถู-หรมออาจถศึงขมันี้นเดลินทางไปหนล่อยหนศึนี่งเพมนี่อรอรมับเขาเลยดค้วยซนี้กา แนล่นอนวล่าเขาทกาใหค้เปโตรรถูค้สศึกวล่าไดค้
รมับการตค้อนรมับ และเมมนี่อพวกเขาเขค้าไปในบค้าน กกมบี “คนเปป็นออันมากมาพรด้อมกอัน”



เปโตรคงเหกนวล่านบีนี่เปป็นเรมนี่องนล่าชมนี่นใจและใหค้กกาลมังใจมากจรลิงๆ-มมันจะสรค้างแรงบมันดาลใจไดค้มากขนาด
ไหนแกล่ผถูค้รมับใชค้คนหนศึนี่งวมันนบีนี้เมมนี่อไดค้พบกมับฝถูงชนทบีนี่หลิวฝฝ่ายวลิญญาณและรอคอยดค้วยใจกระวนกระวายทบีนี่จะฟปัง
ถค้อยคกาแสนมหมัศจรรยร์แหล่งชบีวลิต! ผมพถูดไดค้จากประสบการณร์ในการเปป็นพยานรมับรองวล่าแมค้กระทมันี่งหลมังจากการ
รมับใชค้มานานกวล่าสามสลิบปฟี ผมกกยมังรถูค้สศึกตมนี่นเตค้นในใจเกลินคกาบรรยายอยถูล่เหมมอนเดลิมทบีนี่ไดค้เดลินเขค้าไปในหอประชลุม
หรมอครลิสตจมักรสมักแหล่งและพบวล่ามมันแนล่นขนมัดไปดค้วยผถูค้คนทบีนี่หลิวโหยทบีนี่จะฟปังพระวจนะของพระเจค้า! มมันเปป็นความ
จรลิงทบีนี่วล่าฝถูงชนมากมายวมันนบีนี้ไดค้หมันไปตามสลินี่งตล่างๆของโลก แตล่ขอบคลุณพระเจค้าทบีนี่ยมังมบีคนจกานวนมหาศาลอยถูล่ทบีนี่
กกาลมังโหยหาทบีนี่จะไดค้ยลินขล่าวประเสรลิฐ ยมังมบีผถูค้คนทบีนี่หลิวโหยความจรลิงอยถูล่มากมายเหมมอนเดลิม มมันคงหนลุนใจเปโตร
จรลิงๆเมมนี่อเขาเขค้ามาในบค้านของนายรค้อยทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิผถูค้นบีนี้และพบหค้องๆหนศึนี่งทบีนี่เตกมไปดค้วยญาตลิสนลิทมลิตรสหาย
ของชายผถูค้ยกาเกรงพระเจค้าคนนบีนี้-จลิตวลิญญาณหลายดวงทบีนี่หลิวโหยทบีนี่จะฟปังถค้อยคกาแหล่งชบีวลิต หากเขาไมล่ไดค้เขค้าใจนลิมลิต
เรมนี่องผค้าคลลุมทบีนี่มบีสมัตวร์ปฝ่าและสมัตวร์เลมนี้อยคลานทลุกชนลิดอยถูล่เตกมไปหมดนมันี้น เขากกเขค้าใจมมันตอนนบีนี้แลค้วเมมนี่อเขามองไปยมัง
คนตล่างชาตลิกลลุล่มนมันี้นทบีนี่มารวมตมัวกมันเพมนี่อฟปังขล่าวสารของเขา

ขค้อ 28: “จนงกลฆ่าวแกฆ่คนเหลฆ่านอันั้นวฆ่า “ทฆ่านทอันั้งหลายทราบแลด้ววฆ่า คนชาตกิยกิวนอันั้นจะคบใหด้สนกิทกอับคน
ตฆ่างชาตกิหรชอเขด้าเยทชื่ยมกก็เปป็นททชื่พระราชบอัญญอัตกิหด้ามไวด้ แตฆ่พระเจด้าไดด้ทรงสทาแดงแกฆ่ขด้าพเจด้าแลด้ววฆ่า ไมฆ่ควรเรทยกคน
หนนชื่งคนใดวฆ่าเปป็นททชื่หด้ามหรชอมลทกิน”

ในตอนตค้นเลยของขล่าวสารของเขา เปโตรกลล่าวชมัดเจนแกล่ผถูค้ฟปังของเขาวล่าเขาไมล่ไดค้มาทบีนี่นมันี่นดค้วยความ
ตค้องการของเขาเอง แตล่เพราะวล่าพระเจค้าไดค้ทรงสล่งเขามา เขาพถูดถศึงการไมล่ถถูกตค้องตามพระราชบมัญญมัตลิทบีนี่ยลิวจะ
คบหาสมาคมกมับ “คนตล่างชาตลิ” ราวกมับวล่ามมันเปป็นขค้อเทกจจรลิงอยล่างหนศึนี่งทบีนี่ทลุกคนทบีนี่อยถูล่ทบีนี่นมันี่นทราบกมันดบี เปโตรไดค้
เชลิญผถูค้สมนี่อสารทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้นเขค้ามาในบค้านทบีนี่เขากกาลมังพมักอาศมัยอยถูล่ในเมมองยมัฟฟาและใหค้คนเหลล่านมันี้นไดค้
พมักคค้างคมน (ขค้อ 23) เขาคงจะไมล่ทกาเชล่นนบีนี้หากเขาไมล่ไดค้ทราบอยล่างแนล่นอนวล่าพระเจค้ากกาลมังนกาพาในสลินี่งทบีนี่เปป็นไป
ทมันี้งหมดนบีนี้ เขารถูค้วล่าเขากกาลมังทกาสลินี่งทบีนี่ถถูกตค้อง แตล่เขาอยากใหค้คนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้นทราบอยล่างถล่องแทค้วล่าเขาไดค้มาหา
พวกเขาเพบียงเพราะวล่าพระเจค้าไดค้ทรงสกาแดงใหค้เขาเหกนวล่าเขาไมล่ควรเรบียกคนหนนชื่งคนใดวล่า “เปป็นททชื่หด้ามหรชอ
มลทกิน”

มมันเปป็นเรมนี่องยากสกาหรมับเราในยลุคแหล่งพระคลุณนบีนี้ทบีนี่จะเขค้าใจวล่าทมันี้งหมดนบีนี้มบีความหมายอยล่างไรตล่อยลิวคน
หนศึนี่งทบีนี่ยกาเกรงพระเจค้า แตล่ถค้าคลุณจะอล่านเลวบีนลิตลิ 18:24-30, พระราชบมัญญมัตลิ 7:3-12, และเอสรา 9:11,12 คลุณกก
จะเหกนวล่าคกาสมันี่งตล่างๆของพระเจค้าทบีนี่มบีตล่อประชากรของพระองคร์นมันี้นมบีความเขค้มงวดและไมล่อาจโตค้แยค้งไดค้ขนาดไหน
ในเรมนี่องทบีนี่เกบีนี่ยวกมับการแตล่งงานกมับชนชาตลิอมนี่นทบีนี่นมับถมอรถูปเคารพหรมอการเขค้าสล่วนในนลิสมัยและวลิธบีปฏลิบมัตลิตล่างๆของ
ชนชาตลิอมนี่น พระองคร์ไดค้ทรงออกแบบเพมนี่อรมักษาชนชาตลิอลิสราเอลใหค้เปป็นประชาชาตลิหนศึนี่งทบีนี่แยกออกตล่อไป บรลิสลุทธลิธิ์
จกาเพาะพระองคร์เอง และยลิวทลุกคนไดค้รมับการเลบีนี้ยงดถูใหค้รมักษาพระราชบมัญญมัตลิเกบีนี่ยวกมับอาหารทบีนี่เปป็นมลทลินในทาง
พลิธบีการ ตมันี้งแตล่วมัยเดกกขศึนี้นไปยลิวทลุกคนไดค้รมับการสมันี่งสอนวล่าจะตค้องไมล่มบีการปะปนกมับผถูค้คนทบีนี่เปป็นชนชาตลิอมนี่นเลย หญลิง
คนนมันี้นทบีนี่บล่อนนี้กาของยาโคบอมัศจรรยร์ใจทบีนี่พระเยซถู ซศึนี่งเปป็นยลิวคนหนศึนี่ง จะมาขอนนี้กาดมนี่มจากนางซศึนี่งเปป็นชาวสะมาเรบีย
(ยอหร์น 4:9)



ดมังนมันี้นเราจศึงเหกนวล่าทกาไมพระเจค้าเพบียงผถูค้เดบียวสามารถเปปิดเผยแกล่เปโตรไดค้วล่าไมฆ่มทมนรุษยย์คนใดจะถถูก
รมังเกบียจหรมอถถูกประกาศวล่าเปป็นมลทลินเลย ขล่าวประเสรลิฐจะตค้องถถูกประกาศแกล่มนรุษยย์ทรุกคน เครมนี่องกมันี้นกลาง
ระหวล่างยลิวกมับคนตล่างชาตลิถถูกเอาออกไปแลค้วและทรุกคนไดค้รมับเชลิญใหค้กลายเปป็นผถูค้มบีสล่วนในความรอดโดยพระคลุณ
อมัศจรรยร์ของพระเจค้าโดยทางความเชมนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า

ขค้อ 29: “เหตรุฉะนอันั้น เมชชื่อทฆ่านใชด้คนไปเรทยกขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้ากก็มาโดยไมฆ่ขอัด ขด้าพเจด้าจนงขอถามวฆ่าทฆ่าน
เรทยกขด้าพเจด้ามาดด้วยประสงคย์อะไร”

“เหตรุฉะนอันั้น”-นมันี่นคมอ เพราะการเปปิดเผยของพระเจค้า-“ขด้าพเจด้ากก็มาโดยไมฆ่ขอัด” (โดยปราศจากการลมังเล
การสงวนทล่าทบี หรมอความไมล่เตกมใจ)

“ขด้าพเจด้าจนงขอถามวฆ่าทฆ่านเรทยกขด้าพเจด้ามาดด้วยประสงคย์อะไร” ทหารนายนมันี้นและเหลล่าผถูค้รมับใชค้ของ
โครเนลลิอมัสไดค้บอกเปโตรแลค้ววล่าทกาไมพวกเขาถศึงมาทบีนี่เมมองยมัฟฟาและขอรค้องเขาใหค้กลมับมายมังเมมองซบีซารบียากมับ
พวกเขา แตล่เปโตรอยากไดค้ยลินรายละเอบียดเดบีดี๋ยวนบีนี้จากโครเนลลิอมัสเอง

ขค้อ 30 และ 31: “โครเนลกิออัสจนงตอบวฆ่า “สทชื่วอันมาแลด้ว ขด้าพเจด้ากทาลอังถชออดอาหารอยทูฆ่จนถนงเวลานทนั้ และ
ประมาณเวลาบฆ่ายสามโมงขด้าพเจด้าไดด้อธกิษฐานอยทูฆ่ในบด้านของขด้าพเจด้า ดทูเถกิด มทชายคนหนนชื่งยชนอยทูฆ่ตรงหนด้า
ขด้าพเจด้าสวมเสชนั้อมอันระยอับ ผทูด้นอันั้นไดด้กลฆ่าววฆ่า ‘โครเนลกิออัสเออ๋ย คทาอธกิษฐานของทฆ่านนอันั้นทรงสดอับฟฟังแลด้ว และทาน
ของทฆ่านนอันั้นกก็เปป็นททชื่ระลนกถนงในสายพระเนตรของพระเจด้าแลด้ว”

โครเนลลิอมัสเรลินี่มตค้นใหค้รายละเอบียดแกล่เปโตรเกบีนี่ยวกมับสลินี่งทบีนี่ไดค้เกลิดขศึนี้นกมับเขาขณะทบีนี่เขาอธลิษฐานอยถูล่ในเมมองซบี
ซารบียา คมอเหตลุการณร์ตล่างๆทบีนี่เกลิดขศึนี้นสอดคลค้องกมับการสมนี่อสารของพระเจค้ากมับเปโตรในเมมองยมัฟฟา เขาเลล่ายค้อนถศึง
เวลานมันี้น-“สทชื่วอันมาแลด้ว” เขาอธลิบายวล่าเขาทกาอะไรอยถูล่ ณ เวลานมันี้น-“ถชออดอาหาร” และ “อธกิษฐาน” เขาบอกเป
โตรวล่าทถูตสวรรคร์ของพระเจค้าไดค้ปรากฏ ณ เวลาใด-“ประมาณเวลาบฆ่ายสามโมง” และจากนมันี้นเขากลล่าววล่า
 “ดทูเถกิด มทชายคนหนขที่งยชนอยทูฆ่ตรงหนด้าขด้าพเจด้าสวมเสชนั้อมอันระยอับ”

ในขค้อ 3 เราถถูกบอกเวล่า “ททูตสวรรคย์องคย์หนนชื่งของพระเจด้า” ไดค้ปรากฏแกล่โครเนลลิอมัส แตล่ไมล่มบีความขมัด
แยค้งระหวล่างขค้อนบีนี้กมับขค้อทบีนี่เรากกาลมังศศึกษาอยถูล่เลย สลินี่งสกาคมัญทบีนี่ตค้องหมายเหตลุในทบีนี่นบีนี้กกคมอวล่าผถูค้มาเยมอนจากสวรรคร์ผถูค้นบีนี้
เปป็นทถูตสวรรคร์และเขาปรากฏตมัวในฐานะชายคนหนศึนี่ง เราพบเรมนี่องแบบเดบียวกมันนบีนี้ในขค้อพระคมัมภบีรร์อมนี่นๆ ยก
ตมัวอยล่างเชล่น เมมนี่อผถูค้หญลิงเหลล่านมันี้นมายมังอลุโมงคร์ฝปังศพของพระเยซถูในเชค้าวมันคมนพระชนมร์ พวกนางกกเหกนหลินกค้อนนมันี้น
ถถูกกลลินี้งออกไปแลค้วจากปากอลุโมงคร์ และเมมนี่อพวกนางเขค้าไปในอลุโมงคร์ พวกนางกก “ไดค้เหกนหนสุม่มคนหนนชื่งนลุล่งหล่มผค้า
ยาวสบีขาวนมันี่งอยถูล่ขค้างขวา ผถูค้หญลิงนมันี้นกกตกตะลศึง” (มาระโก 16:5)

ตอนทบีนี่พระเยซถูเสดกจขศึนี้นสถูล่สวรรคร์ ขณะทบีนี่พวกสาวกยมนพถูดไมล่ออกอยถูล่ โดยจค้องมองไปทบีนี่ทค้องฟป้าทบีนี่เมฆกค้อน
หนศึนี่งไดค้รมับองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าของพวกเขาไปพค้นสายตาพวกเขาแลค้ว “มทชายสองคนสวมเสชนั้อขาวมายชนอยทูฆ่ขด้างๆ
เขา สองคนนมันี้นกลล่าววล่า “ชาวกาลลิลบีเออ๋ย เหตลุไฉนทล่านจศึงยมนเขมค้นดถูฟป้าสวรรคร์ พระเยซถูองคร์นบีนี้ซศึนี่งทรงรมับไปจาก
ทล่านขศึนี้นไปยมังสวรรคร์นมันี้น จะเสดกจมาอบีกเหมมอนอยล่างทบีนี่ทล่านทมันี้งหลายไดค้เหกนพระองคร์เสดกจไปยมังสวรรคร์นมันี้น”
(กลิจการ 1:10,11)



เหลล่าทถูตสวรรคร์เปป็นสลินี่งทรงสรค้างพลิเศษของพระเจค้า พวกเขาเปป็นผถูค้ปรนนลิบมัตลิแกล่คนเหลล่านมันี้นทบีนี่รมับความ
รอดเปป็นมรดก (ฮบ. 1:4,14) พวกเขาเปป็นวลิญญาณทบีนี่มบีอกานาจทบีนี่จะปรากฏแกล่สายตาในรถูปลมักษณร์ของมนลุษยร์ไดค้ 
เราเหกนเรมนี่องนบีนี้ตลอดทมันี้งภาคพมันธสมัญญาเดลิมและพมันธสมัญญาใหมล่ ดค้วยเหตลุนบีนี้ คกากลล่าวของโครเนลลิอมัสทบีนี่วล่า “ชาย
คนหนนชื่ง” ยมนอยถูล่ตรงหนค้าเขา และคกากลล่าวในขค้อ 3 ทบีนี่วล่า “ททูตสวรรคย์องคย์หนนชื่งของพระเจด้า” ไดค้ปรากฏแกล่เขาจศึง
ไมล่ขมัดแยค้งกมันเลย

ทถูตสวรรคร์องคร์นบีนี้ “ชาย...สวมเสมนี้อมมันระยมับ” ไดค้กลล่าวแกล่โครเนลลิอมัสวล่า “คทาอธกิษฐานของทฆ่านนอันั้นทรง
สดดับฟฟังแลร้ว และทานของทฆ่านนอันั้นกก็เปป็นททชื่ระลนกถนงในสายพระเนตรของพระเจด้าแลด้ว” พระเจค้าของเราจะทรง
สดมับฟปังคกาอธลิษฐานของจลิตวลิญญาณทบีนี่จรลิงใจและแสวงหาเสมอ โครเนลลิอมัสไมล่ไดค้อธลิษฐานขอความมมันี่งคมันี่ง ชมนี่อเสบียง 
หรมอเกบียรตลิยศใหค้ตนเอง เขากกาลมังอธลิษฐานขอความรถูค้ทบีนี่ลศึกซศึนี้งมากขศึนี้นเกบีนี่ยวกมับพระเจค้า การเปปิดเผยพระประสงคร์
ของพระเจค้าสกาหรมับชบีวลิตของเขา เขาไมล่ไดค้ใหค้ทานเพมนี่อทบีนี่จะสรค้างชมนี่อสกาหรมับตนเองหรมอรมับคกาสรรเสรลิญจากมนลุษยร์ 
เขาไดค้ใหค้ทานจากใจของเขา และความจรลิงใจแหล่งคกาอธลิษฐานของเขาพรค้อมกมับความรมักของเขาทบีนี่มบีตล่อเพมนี่อน
มนลุษยร์ของเขากกทกาใหค้พระหมัตถร์ของพระเจค้าขมับเคลมนี่อน ดมังนมันี้นเปโตรจศึงถถูกสล่งมายมังโครเนลลิอมัสเพมนี่อใหค้ถค้อยคกา
มหมัศจรรยร์แหล่งชบีวลิตแกล่เขาซศึนี่งใจของเขาหลิวโหยทบีนี่จะไดค้ยลิน

ขค้อ 32: “เหตรุฉะนอันั้น จงใชด้คนไปยอังเมชองยอัฟฟา เชกิญซทโมนททชื่เรทยกวฆ่าเปโตรมา ผทูด้นอันั้นอาศอัยอยทูฆ่ในบด้านของ
ซทโมนชฆ่างฟอกหนอังททชื่ฝฟัปี่งทะเล ผทูด้นอันั้นเมชชื่อมาถนงแลด้วจะกลฆ่าวแกฆ่ทฆ่าน’”

ดมังนมันี้นโครเนลลิอมัสจศึงอธลิบายแกล่เปโตรวล่าเหมมอนกมับทบีนี่การมายมังเมมองซบีซารบียาของเปโตรเปป็นไปตามคกาสมันี่ง
ของพระเจค้า โครเนลลิอมัสเองกกไดค้รมับคกาสมันี่งจากพระเจค้าใหค้ใชด้คนไปตามอมัครทถูตผถูค้นบีนี้มา ผถูค้ซศึนี่งเมมนี่อมาถศึงแลค้วจะ
 “กลฆ่าว” แกล่เขาและแกล่คนเหลล่านมันี้นทบีนี่มารวมตมัวกมันในบค้านของเขา

ขค้อ 33: “ขด้าพเจด้าจนงใชด้คนไปเชกิญทฆ่านมาทอันทท ททชื่ทฆ่านมากก็ดทแลด้ว บอัดนทนั้พวกขด้าพเจด้าจนงอยทูฆ่พรด้อมกอันตฆ่อ
พระพอักตรย์พระเจด้า เพชชื่อจะฟฟังสกิชื่งสารพอัดซนชื่งพระเจด้าไดด้ตรอัสสอัชื่งทฆ่านไวด้”

“ขค้าพเจค้าจศึงใชค้คนไปเชลิญทล่านมาทอันทท” โครเนลลิอมัสไมล่ไดค้ตมันี้งคกาถามสลิทธลิอกานาจของขล่าวสารทบีนี่เขาไดค้รมับ
แลค้ว เขาไดค้เชมนี่อฟปังคกาสมันี่งตล่างๆของพระเจค้าอยล่างรวดเรกวและอยล่างเตกมใจพอๆกมับทบีนี่เปโตรไดค้เชมนี่อฟปังคกาสมันี่งเหลล่านมันี้นทบีนี่
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ประทานแกล่เขา

“ททชื่ทฆ่านมากก็ดทแลด้ว” ในทบีนี่นบีนี้เราเหกนคกาพถูดทบีนี่แสดงถศึงการสกานศึกบลุญคลุณทบีนี่เปโตรไดค้มาหาเขาในการตอบรมับ
ตล่อคกาเชลิญของเขา

“บอัดนทนั้พวกขด้าพเจด้าจนงอยทูฆ่พรด้อมกอันตฆ่อพระพอักตรย์พระเจด้า” บรรดาญาตลิสนลิทมลิตรสหายของโครเนลลิอมัสไดค้
มารวมตมัวกมันทบีนี่นมันี่นตามคกาขอของเขา “เพชชื่อจะฟฟังสกิชื่งสารพอัดซนชื่งพระเจด้าไดด้ตรอัสสอัชื่งทฆ่านไวด้” คนเหลล่านมันี้นทบีนี่มาชลุมนลุม
กมันในบค้านของโครเนลลิอมัสเชมนี่อวล่าพระเจค้ากกาลมังมองลงมายมังพวกเขา พวกเขากกาลมังรอคอยทบีนี่จะฟปังพระวจนะของ
พระเจค้าทบีนี่ถถูกกลล่าวผล่านทางผถูค้สมนี่อสารของพระองคร์ และพวกเขาคาดหวมังวล่าจะรมับและเชมนี่อฟปังสลินี่งใดกกตามทบีนี่พระเจด้า
ทรงบอัญชา



คคาเทศนาของเปโตรในบผู้านของโครเนลกิออัส: 
ความรอดโดยพระคสุณผล่านทางความเชมืที่อ

กล่อนเราเขค้าสถูล่การอภลิปรายทบีละขค้อของขค้อพระคกาตอนทบีนี่จะตามมานบีนี้ เราควรดถูโครงรล่างยล่อๆของคกาเทศ
นาทบีนี่เปโตรกลล่าวแกล่คนตล่างชาตลิเหลล่านบีนี้ เปโตรเทศนาขฆ่าวประเสรกิฐ เขากลล่าวคกาเทศนาทบีนี่มบีสบีนี่ประเดกน:

1- พระเจค้าไมล่ทรงเหกนแกล่หนค้าผถูค้ใด (ขค้อ 34)
2- การสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซถู (ขค้อ 39)
3- การฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซถู (ขค้อ 40)
4- โดยทางพระนามของพระองคร์ “ผถูค้ใดทบีนี่เชมนี่อถมอในพระองคร์นมันี้นจะไดค้รมับการทรงยกความผลิดบาปของ

เขา” (ขค้อ 43)
ขค้อ 34 และ 35: “ฝป่ายเปโตรจนงกลฆ่าววฆ่า “ขด้าพเจด้าเหก็นจรกิงแลด้ววฆ่า พระเจด้าไมฆ่ทรงเลชอกหนด้าผทูด้ใด แตฆ่คน

ใดๆในทรุกชาตกิททชื่เกรงกลอัวพระองคย์และประพฤตกิตามทางชอบธรรมกก็เปป็นททชื่ชอบพระทอัยพระองคย์”
“ฝป่ายเปโตรจนงกลฆ่าว”-เขาเรลินี่มพถูด เขาไมล่ไดค้แสดงหมายสกาคมัญและการมหมัศจรรยร์ตล่างๆ เขาไมล่ไดค้ทกาการ

อมัศจรรยร์หนศึนี่ง เขาแคล่อค้าปากของเขาและเรลินี่มกลล่าวขล่าวสารของเขา:
“ขด้าพเจด้าเหก็นจรกิงแลด้ววฆ่า พระเจด้าไมฆ่ทรงเลชอกหนด้าผทูด้ใด” นบีนี่เปป็นความจรลิงอยล่างแนล่นอน! พระเจค้าทรงรมัก

โลกเหลมอเกลินจนพระองคร์ไดค้ประทานพระบลุตรทบีนี่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ใหค้ตายเพมนี่อรมับบาปของคนทมันี้ง
โลก และแนล่นอนวล่าพระองคร์ไมล่ทรงเหกนแกล่หนค้าผถูค้ใดเลย “ผทูด้ใดมทใจปรารถนา” กกไดค้รมับเชลิญใหค้มาหาพระเจค้าผล่าน
ทางความเชมนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า เปโตรไดค้เรบียนรถูค้ความจรลิงอมันยลินี่งใหญล่นบีนี้ในนลิมลิตทบีนี่
พระเจค้าไดค้ประทานแกล่เขา กล่อนหนค้านมันี้นเขาเคยคลิดวล่ามบีแตล่พวกยลิวเทล่านมันี้นทบีนี่จะไดค้รมับความรอดและทลุกคนทบีนี่เหลมอ
ถถูกลลิขลิตใหค้ตกนรก

บางคนวมันนบีนี้ยมังรค้องประกาศเสบียงดมังอยถูล่เหมมอนเดลิมวล่า “ประกาศแกล่พวกยลิวกฆ่อน” ผมเชมนี่อในการประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกยลิว ผมถวายทรมัพยร์สนมับสนลุนพมันธกลิจเพมนี่อคนยลิว ผมเชมนี่อวล่าพระเจค้าทรงรมักพวกยลิวและทรง
อยากชล่วยพวกเขาใหค้รอด แตล่ในยลุคพระคลุณนบีนี้ขล่าวประเสรลิฐไมล่ไดค้มาถศึงผทูด้ใด “กล่อน” อบีกตล่อไปแลค้ว มมันมาถศึงทลุกคน
ทมันี่วทลุกหนแหล่ง พวกยลิวไดด้รอับขล่าวประเสรลิฐไปกล่อนแลค้ว-พระเยซถูไดค้ทรงเสนอพระองคร์เองแกล่ผถูค้คนของพระองคร์เอง
แลค้ว:

“พระองคย์ไดด้เสดก็จมายอังพวกของพระองคย์ และพวกของพระองคย์นอันั้นหาไดด้ตด้อนรอับพระองคย์ไมฆ่ แตล่สล่วน
บรรดาผถูค้ทบีนี่ตค้อนรมับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานอกานาจใหค้เปป็นบลุตรของพระเจค้า คมอคนทมันี้งหลายทบีนี่เชมนี่อใน
พระนามของพระองคร์ ซศึนี่งมลิไดค้เกลิดจากเลมอด หรมอความประสงคร์ของเนมนี้อหนมัง หรมอความประสงคร์ของมนลุษยร์ แตล่
เกลิดจากพระเจค้า” (ยอหร์น 1:11-13)

พวกยลิวไดค้ปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์และกษมัตรลิยร์ของตน ดค้วยเหตลุนบีนี้ในวมันนบีนี้และโมงนบีนี้ขล่าวประเสรลิฐจศึงไมล่ใชล่ 
“แกล่พวกยลิวกล่อน” มมันมายมังคนตล่างชาตลิกล่อน ไมล่ไดค้มายมังคนขาวกล่อน และไมล่ไดค้มายมังคนดกากล่อน ขล่าวประเสรลิฐ
แหล่งพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้รอดของพระเจค้าจะตค้องถถูกประกาศแกล่ประชาชาตลิทมันี้งปวง ไปจนถศึงทบีนี่สลุดปลายแหล่งแผล่นดลิน



โลก เหมมอนกมับทบีนี่พระเยซถูไดค้ทรงบมัญชาในคกาสมันี่งสลุดทค้ายบนโลกของพระองคร์ทบีนี่ตรมัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์
(มธ. 28:19; มาระโก 16:15; ลถูกา 24:47; กลิจการ 1:8)

ในทลุกประชาชาตลิ ทล่ามกลางชนชาตลิทมันี้งปวง ผทูด้ททชื่ยทาเกรงพระเจด้า “และกระททางานแหฆ่งความชอบธรรม”
กกเปป็นทบีนี่ชอบพระทอัยพระเจค้า ผถูค้หนศึนี่งตค้องทกาอยล่างไรเพมนี่อทบีนี่จะกระททางานแหฆ่ง “ความชอบธรรม”? หรมอผมขอถาม
วล่า งานททชื่ชอบธรรมนมันี้นคมออะไร? ไมล่มบีผถูค้ใดสามารถตอบคกาถามนบีนี้ดค้วยสลิทธลิอกานาจมากกวล่าพระเยซถูครลิสตร์เจค้า 
“เพราะพระเจด้าทรงตอันั้งพระองคย์ใหด้เปป็นปฟัญญา ความชอบธรรม การแยกตอันั้งไวด้ และการไถฆ่โทษ สทาหรอับเราทอันั้ง
หลาย” (1 คร. 1:30) เมมนี่อผถูค้คนเหลล่านมันี้นถามพระเยซถูวล่า “ขค้าพเจค้าทมันี้งหลายจะตค้องทกาประการใด จศึงจะทกางาน
ของพระเจค้าไดค้” พระเยซถูตรมัสตอบเขาวล่า “งานของพระเจด้านอันั้นคชอการทสีที่ทม่านเชชที่อในทม่านทสีที่ (พระเจร้า) ทรงใชร้
มานดัทั้น” (ยอหร์น 6:28,29)

ดมังนมันี้นตามถค้อยคกาของพระเยซถู การฟปัง การเชมนี่อ และการรมับเอาพระวจนะของพระเจค้าคมอ การกระ
ทกางานเหลฆ่านอันั้นของพระเจค้า

ในจดหมายของเปาโลทบีนี่สล่งถศึงทลิตมัสผถูค้รมับใชค้หนลุล่ม เราอล่านวล่า “พระองคย์ไดด้ทรงชฆ่วยเราใหด้รอด มริใชม่ดด้วย
การกระททาททชื่ชอบธรรมของเราเอง แตม่พระองคตทรงพระกรสุณาชทาระใหด้เรามทใจบอังเกกิดใหมฆ่ และทรงสรด้างเราขนนั้น
มาใหมฆ่โดยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์” (ทต. 3:5)

ขค้อ 36: “พระดทารอัสททชื่พระเจด้าไดด้ทรงฝากไวด้กอับชนชาตกิอกิสราเอล คชอการประกาศขฆ่าวดทเรชชื่องสอันตกิสรุขโดย
พระเยซทูครกิสตย์ (ผทูด้เปป็นองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าของคนทอันั้งปวง)”

คกาทบีนี่เปโตรกลล่าวแกล่คนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้นในบค้านของโครเนลลิอมัสคมอพระดการมัสทบีนี่ถถูกฝากไวค้กมับชนชาตกิ
อกิสราเอล-แตล่ในวงเลกบเปโตรกลล่าวเสรลิมวล่า “พระองคย์ทรงเปป็นองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าของคนทดัทั้งปวง” ในทบีนี่นบีนี้
ทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิ ในสภาพการณร์แวดลค้อมทบีนี่ใหมล่เอบีนี่ยมและแปลกประหลาดตล่อยลิว อมัครทถูตทล่านนบีนี้จศึง
กกาลมังมาสถูล่ความเขค้าใจทบีนี่ลศึกซศึนี้งมากขศึนี้นและเตกมเปฟีปี่ยมมากขศึนี้นในความหมายของความเชมนี่อแบบครลิสเตบียน พระ
วจนะไดด้ถทูกสล่งมายมังชนชาตลิอลิสราเอลอยล่างแทค้จรลิง พระเยซถูเองทรงประกาศแกล่หญลิงชาวซบีเรบียฟฟีนลิเซบียคนนมันี้นวล่า 
“เรามลิไดค้รมับใชค้มาหาผถูค้ใด เวค้นแตล่แกะหลงของวงศร์วานอลิสราเอล” (มธ. 15:24) แตล่คกาสารภาพของเปโตรทบีนี่วล่า 
“พระองคร์ทรงเปป็นองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าของคนทดัทั้งปวง” แสดงใหค้เหกนวล่าเขากกาลมังมาสถูล่ความเขค้าใจทบีนี่เตกมเปฟีปี่ยมมาก
ขศึนี้นเกบีนี่ยวกมับพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า เขากกาลมังจะเหกนหนค้าทบีนี่ผลิดชอบและงานรมับใชค้ของค
รลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่อยล่างชมัดเจนมากขศึนี้นเชล่นกมัน

ขค้อ 37 และ 38: “ขด้าพเจด้ากลฆ่าววฆ่า พระดทารอัสนอันั้นทฆ่านทอันั้งหลายกก็รทูด้ คชอเรชชื่องททชื่ไดด้เลฆ่ากอันตอันั้งแตฆ่ตด้นททชื่แควด้น
กาลกิลท ไปจนตลอดทอัชื่วแควด้นยทูเดทย ภายหลอังการบอัพตกิศมาททชื่ยอหย์นไดด้ประกาศนอันั้น คชอเรชชื่องพระเยซทูชาวนาซาเรก็ธ
วฆ่า พระเจด้าไดด้ทรงเจกิมพระองคย์ดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์และดด้วยฤทธานรุภาพอยฆ่างไร และพระเยซทูเสดก็จไป
กระททาครุณประโยชนย์และรอักษาบรรดาคนซนชื่งถทูกพญามารเบทยดเบทยน ดด้วยวฆ่าพระเจด้าไดด้ทรงสถกิตกอับพระองคย์”

ในทบีนี้เปโตรเลล่ายค้อนถศึงการรมับใชค้ปวงชนของพระเยซถูซศึนี่ง “เรลินี่มตค้นทบีนี่แควค้นกาลลิลบี ...ภายหลมังการบมัพตลิศมา
ทบีนี่ยอหร์น (ผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมา) ไดค้ประกาศนมันี้น” ในยอหร์น 1:29-34 ยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมาใหค้คกาพยานนบีนี้เกบีนี่ยวกมับ
พระเยซถูครลิสตร์เจค้า:



“จงดทูพระเมษโปดกของพระเจด้า ผทูด้ทรงรอับความผกิดบาปของโลกไปเสทย พระองคร์นบีนี้แหละทบีนี่ขค้าพเจค้าไดค้
กลล่าววล่า ‘ภายหลมังขค้าพเจค้าจะมบีผถูค้หนศึนี่งเสดกจมาเปป็นใหญล่กวล่าขค้าพเจค้า เพราะวล่าพระองคร์ทรงดการงอยถูล่กล่อนขค้าพเจค้า’
ขค้าพเจค้าเองกกไมล่ไดค้รถูค้จมักพระองคร์ แตล่เพมนี่อใหค้พระองคร์ทรงเปป็นทบีนี่ประจมักษร์แกล่พวกอลิสราเอล ขค้าพเจค้าจศึงไดค้มาใหค้บมัพ
ตลิศมาดค้วยนนี้กา”

“และยอหร์นกลล่าวเปป็นพยานวล่า “ขค้าพเจค้าเหกนพระวลิญญาณเหมมอนดมังนกเขาเสดกจลงมาจากสวรรคร์ และ
ทรงสถลิตบนพระองคร์ ขค้าพเจค้าเองไมล่รถูค้จมักพระองคร์ แตล่พระองคร์ ผถูค้ไดค้ทรงใชค้ใหค้ขค้าพเจค้าใหค้บมัพตลิศมาดค้วยนนี้กา 
พระองคร์นมันี้นไดค้ตรมัสกมับขค้าพเจค้าวล่า ‘เมมนี่อเจค้าเหกนพระวลิญญาณเสดกจลงมาและสถลิตอยถูล่บนผถูค้ใด ผถูค้นมันี้นแหละเปป็นผถูค้ใหค้
บมัพตลิศมาดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์’ และขค้าพเจค้ากกไดค้เหกนแลค้ว และไดค้เปป็นพยานวล่า พระองคร์นบีนี้แหละ เปป็นพระ
บลุตรของพระเจค้า”

พระเยซถูเสดกจมาหายอหร์นเพมนี่อจะรมับบมัพตลิศมาจากเขาในแมล่นนี้กาจอรร์แดน และมมัทธลิว 3:13-17 บมันทศึก
เรมนี่องราวนบีนี้เกบีนี่ยวกมับบมัพตลิศมานมันี้น:

“แลค้วพระเยซถูเสดกจจากแควค้นกาลลิลบีมาหายอหร์นทบีนี่แมล่นนี้กาจอรร์แดน เพมนี่อจะรมับบมัพตลิศมาจากทล่าน แตล่ยอหร์
นทถูลหค้ามพระองคร์วล่า “ขค้าพระองคร์ตค้องการจะรมับบมัพตลิศมาจากพระองคร์ ควรหรมอทบีนี่พระองคร์จะเสดกจมาหาขค้า
พระองคร์” และพระเยซถูตรมัสตอบยอหร์นวล่า “บมัดนบีนี้จงยอมเถลิด เพราะสมควรทบีนี่เราทมันี้งหลายจะกระทกาตามสลินี่งชอบ
ธรรมทลุกประการ” แลค้วทล่านกกยอมทกาตามพระองคร์

“และพระเยซถูเมมนี่อพระองคร์ทรงรมับบมัพตลิศมาแลค้ว ในทมันใดนมันี้นกกเสดกจขศึนี้นจากนนี้กา และดถูเถลิด ทค้องฟป้ากก
แหวกออก และพระองคร์ไดค้ทอดพระเนตรเหกนพระวลิญญาณของพระเจค้าเสดกจลงมาดลุจนกเขาและสถลิตอยถูล่บน
พระองคร์ และดถูเถลิด มบีพระสลุรเสบียงตรมัสจากฟป้าสวรรคร์วล่า “ทล่านผถูค้นบีนี้เปป็นบลุตรทบีนี่รมักของเรา เราชอบใจทล่านมาก”

“พระเจด้าไดด้ทรงเจกิมพระองคย์ดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์และดด้วยฤทธานรุภาพอยฆ่างไร” เปโตรใชค้นามทบีนี่
คลุค้นเคยนมันี้น “พระเยซถูชาวนาซาเรกธ” ทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นบอกโยเซฟวล่ามารบียร์จะคลอดบลุตรชายคนหนศึนี่ง และ
พระนามของพระองคร์ควรถถูกเรบียกวล่าเยซทู-ซศึนี่งมบีความหมายวล่า พระผทูด้ชฆ่วยใหด้รอด ดค้วยเหตลุนบีนี้เยซทูจศึงเปป็นพระนาม
บนโลกของพระองคร์ และขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์ทรงเตลิบโตในรค้านชล่างไมค้ของโยเซฟในเมมองนาซาเรกธกกเสรลิม
ความสมบถูรณร์เขค้ากมับนามนมันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงถถูกเรบียกบล่อยๆ: “พระเยซทู ชาวนาซาเรกธ” นามนมันี้นซศึนี่งตมันี้งพระองคร์บน
ระดมับเดบียวกมันในชบีวลิตประจกาวมัน

อยล่างไรกกตาม เปโตรกกแยกแยะพระองคร์ออกจากชายทลุกคนทบีนี่เขาใหค้พระองคร์อยถูล่ทล่ามกลางพวกเขาโดย
ประกาศวล่าพระเจค้าไดค้ทรงเจลิมตมันี้งพระองคร์ “ดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์และดด้วยฤทธานรุภาพ” การเจลิมตมันี้งดค้วยพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ตอนทบีนี่พระองคร์รมับบมัพตลิศมาเปป็นการเรลินี่มตค้นการรมับใชค้ปวงชนของพระเยซถูอยล่างเปป็นทางการ แตล่
นมันี่นไมล่ใชล่การเจลิมครมันี้งแรกของพระองคร์ดค้วยพระวลิญญาณ บมัพตลิศมาของพระองคร์เปป็นเพบียงสมัญลมักษณร์ทบีนี่แสดงถศึงสลินี่ง
ซศึนี่งพระองคร์ทรงมบีอยถูล่แลค้วในการรมับสภาพมนลุษยร์นมันี้น ดค้วยวล่าพระองคร์ทรงถทูกปฏกิสนธกิโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ (ลถูก
า 1:26-35) และถทูกเจกิมตอันั้งตอนทบีนี่พระองคร์ทรงรมับบมัพตลิศมาในการเรลินี่มตค้นการรมับใชค้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์

จากนมันี้นเปโตรบอกวล่าพระเยซถู “เสดก็จไปกระททาครุณประโยชนย์และรอักษาบรรดาคนซนชื่งถทูกพญามาร
เบทยดเบทยน ดร้วยวม่าพระเจร้าไดร้ทรงสถริตกดับพระองคต” นลิโคเดมมัส อาจารยร์ผถูค้โดดเดล่นในอลิสราเอล ประกาศแกล่พระ



เยซถูวล่า “รมับบบี พวกขค้าพเจค้าทราบอยถูล่วล่าทล่านเปป็นครถูทบีนี่มาจากพระเจค้า เพราะไมฆ่มทผทูด้ใดกระททาการออัศจรรยย์ซนชื่งทฆ่าน
ไดด้กระททานอันั้นไดด้ นอกจากวม่าพระเจร้าทรงสถริตอยผม่กดับเขาดร้วย” (ยอหร์น 3:2)

ในยอหร์น 9:32,33 หลมังจากทบีนี่พระเยซถูทรงเปปิดตาของชายทบีนี่เกลิดมาตาบอดคนนมันี้น เราอล่านวล่า: “ตมันี้งแตล่
เรลินี่มมบีโลกมาแลค้ว ไมล่เคยมบีใครไดค้ยลินวล่า มบีผถูค้ใดทกาใหค้ตาของคนทบีนี่บอดแตล่กกาเนลิดมองเหกนไดค้ ถด้าทฆ่านผทูด้นอันั้นไมฆ่ไดด้มา
จากพระเจด้าแลด้ว กกจะทกาอะไรไมล่ไดค้”

ในมมัทธลิว 4:23, 24 เราอล่านวล่า “พระเยซถูไดค้เสดกจไปทมันี่วแควค้นกาลลิลบี ทรงสมันี่งสอนในธรรมศาลาของเขา 
ทรงประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งอาณาจมักรนมันี้น และทรงรมักษาโรคภมัยไขค้เจกบทลุกอยล่างของชาวเมมองใหค้หาย 
กลิตตลิศมัพทร์ของพระองคร์กกเลมนี่องลมอไปทมันี่วประเทศซบีเรบีย เขาจนงพาบรรดาคนปป่วยเปป็นโรคตฆ่างๆ คนททชื่ทนทรุกขย์เวทนา 
คนผทเขด้าสกิง คนบด้า และคนเปป็นออัมพาตมาหาพระองคย์ พระองคตกก็ทรงรดักษาเขาใหร้หาย”

ใชล่แลค้วครมับ “พระเจด้าไดด้ทรงสถกิตกอับพระองคย์” ในฤทธลิธิ์เดชอมันมหมันตร์ พระองคร์ทรงเปป็นมนลุษยร์พระเจค้า 
พระเจค้าแทค้จรลิงในเนมนี้อหนมัง และทลุกคนทบีนี่ไดค้เหกนการอมัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์กกตระหนมักถศึงพระหมัตถร์ของ
พระเจค้าผถูค้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในพระราชกลิจของพระองคร์ หมัวใจของขล่าวสารของเปโตรทบีนี่ประกาศแกล่คนตล่างชาตลิเหลล่า
นมันี้นในบค้านของโครเนลลิอมัสกกคมอ ตมัวตน พระราชกลิจ และตกาแหนล่งหนค้าทบีนี่แบบพระเจค้าของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า และ
เมมนี่อเราเปรบียบเทบียบขล่าวสารนบีนี้กมับขล่าวสารของเขาในวมันเพกนเทคอสตร์ เรากกพบวล่าในวมันอมันนล่าจดจกานมันี้นเขากก
ประกาศพระเยซถูเชล่นกมัน-ผถูค้ทรงถถูกตรศึงกางเขน ถถูกฝปัง ทรงเปป็นขศึนี้น และทรงถถูกยกชถู

ขค้อ 39: “เราทอันั้งหลายเปป็นพยานถนงกกิจการทอันั้งปวง ซนชื่งพระองคย์ทรงกระททาในแผฆ่นดกินของชนชาตกิยกิวและ
ในกรรุงเยรทูซาเลก็ม พระองคย์นอันั้นเขาไดด้ฆฆ่าและแขวนไวด้ททชื่ตด้นไมด้”

“เราทอันั้งหลายเปป็นพยานถนงกกิจการทอันั้งปวง ซนชื่งพระองคย์ทรงกระททา” เปโตร-และบางคนหากไมล่ใชล่ทลุก
คนในพบีนี่นค้องเหลล่านมันี้นทบีนี่อยถูล่กมับเขาในบค้านของโครเนลลิอมัส-ไดค้เหกนการอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นของพระเยซถูดค้วยตมัวเอง พวก
เขาไดค้ยลินถค้อยคกามหมัศจรรยร์แหล่งชบีวลิตของพระองคร์ พวกเขาไดค้เดลินกมับพระองคร์ตลอดการรมับใชค้บนโลกนบีนี้ของ
พระองคร์ และสามารถเปป็นพยานใหค้การเกบีนี่ยวกมับ “กกิจการทอันั้งปวงซศึนี่งพระองคร์ทรงกระทกา”

ใน 2 เปโตร 1:16-21 อมัครทถูตทล่านนบีนี้ใหค้คกาพยานเพลินี่มเตลิมซศึนี่งในคกาพยานนมันี้นเขายกชถูพระคมัมภบีรร์และ
พรรณนาถศึงเดชานลุภาพของพระบลุตรผถูค้เปป็นทบีนี่รมักของพระเจค้า:

“เพราะวล่าเมมนี่อเราไดค้สกาแดงใหค้ทล่านทมันี้งหลายทราบถศึงฤทธลิธิ์เดชของพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าของ
เรา และการทบีนี่พระองคร์จะเสดกจมานมันี้น เราไมล่ไดค้คลค้อยตามนลิยายทบีนี่เขาคลิดแตล่งไวค้ดค้วยความเฉลบียวฉลาด แตล่เราไดด้
เหก็นอานรุภาพของพระองคย์ดด้วยตาของเราเอง เพราะวล่าคราวเมมนี่อพระองคร์ไดค้ทรงรมับเกบียรตลิและสงล่าราศบีจาก
พระเจค้าพระบลิดา เมมนี่อพระสลุรเสบียงจากสงล่าราศบีอมันยลินี่งใหญล่ไดค้มาถศึงพระองคร์ ตรมัสแกล่พระองคร์วล่า “ทล่านผถูค้นบีนี้เปป็น
บลุตรทบีนี่รมักของเรา เราชอบใจทล่านผถูค้นบีนี้มาก” และเรากกไดค้ยลินพระสลุรเสบียงนบีนี้มาจากสวรรคร์ ในครมันี้งทบีนี่เราไดค้อยถูล่กมับ
พระองคร์ทบีนี่ภถูเขาอมันบรลิสลุทธลิธิ์นมันี้น 

“และเรามบีคกาพยากรณร์ทบีนี่แนล่นอนยลินี่งกวล่านมันี้นอบีก จะเปป็นการดบีถค้าทล่านทมันี้งหลายจะถมอตามคกานมันี้น เสมมอน
แสงประทบีปทบีนี่สล่องสวล่างในทบีนี่มมด จนกวล่าแสงอรลุณจะขศึนี้น และดาวประจการลุล่งจะผลุดขศึนี้นในใจของทล่านทมันี้งหลาย จงรถูค้
ขค้อนบีนี้กล่อน คมอวล่าคกาพยากรณร์ทลุกคกาทบีนี่จารศึกไวค้ในพระคมัมภบีรร์แลค้ว ไมล่มบีใครตบีความไดค้ตามลกาพมังใจของตนเอง ดค้วยวล่า



คกาพยากรณร์ในอดบีตนมันี้นไมล่ไดค้มาจากความประสงคร์ของมนลุษยร์ แตล่พวกผถูค้บรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจค้าไดค้กลล่าวคกาตามทบีนี่พระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ทรงดลใจเขา”

เปโตรไมล่ไดค้แคล่กกาลมังกลล่าวซนี้กาบางสลินี่งทบีนี่มบีคนบอกเขา เขาไดค้เปป็นประจอักษย์พยานททชื่ไดด้เหก็น-ไมล่ใชล่แคล่การ
อมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นและกลิจการมหมัศจรรยร์ตล่างๆของพระเยซถูเทล่านมันี้น แตล่พระเดชานลุภาพของพระองคร์ดค้วยเมมนี่อเขา
พรค้อมกมับยากอบและยอหร์นไดค้อยถูล่กมับพระบลุตรของพระเจค้าบนภถูเขาแหล่งการจกาแลงพระกายนมันี้น ดค้วยเหตลุนบีนี้เขาจศึง
มบีคลุณสมบมัตลิเหมาะสมเตกมเปฟีปี่ยมทบีนี่จะใหค้คกาพยานเกบีนี่ยวกมับพระเยซถู-ความเปป็นพระเจค้าของพระองคร์ และการงาน
ของพระองคร์ “ซศึนี่งพระองคร์ทรงกระทกาในแผล่นดลินของชนชาตลิยลิวและในกรลุงเยรถูซาเลกม” 

“...พระองคย์นอันั้นเขาไดด้ฆฆ่าและแขวนไวด้ททชื่ตด้นไมด้” ในทบีนี่นบีนี้คมอประเดกนทบีนี่สองในคกาเทศนาของเปโตร-การตรศึง
กางเขนพระเยซถูครลิสตร์เจค้า ในทบีนี่นบีนี้เขากลล่าวหาพวกยลิววล่าไดค้ตรศึงกางเขนพระเมสสลิยาหร์และกษมัตรลิยร์ของพวกเขา ใน
วมันเพกนเทคอสตร์เขากลล่าวถค้อยคกาทบีนี่คลค้ายกมัน ในกลิจการ 2:22,23 เขากลล่าววล่า “ทฆ่านทอันั้งหลายผทูด้เปป็นชนชาตกิ
อกิสราเอล ขอฟปังคกาเหลล่านบีนี้เถลิด คมอพระเยซถูชาวนาซาเรกธ เปป็นผถูค้ทบีนี่พระเจค้าทรงโปรดชบีนี้แจงใหค้ทล่านทมันี้งหลายทราบ
โดยการอมัศจรรยร์ การมหมัศจรรยร์และหมายสกาคมัญตล่างๆ ซศึนี่งพระเจค้าไดค้ทรงกระทกาโดยพระองคร์นมันี้น ทล่ามกลางทล่าน
ทมันี้งหลาย ดมังทบีนี่ทล่านทราบอยถูล่แลค้ว พระองคร์นบีนี้ทรงถถูกมอบไวค้ตามทบีนี่พระเจค้าไดค้ทรงดการลิแนล่นอนลล่วงหนค้าไวค้กล่อน ทล่าน
ทมันี้งหลายไดค้ใหค้คนชมันี่วจมับพระองคร์ไปตรศึงทบีนี่กางเขนและประหารชบีวลิตเสบีย”

ในขค้อพระคกาตอนนบีนี้ ถศึงแมค้วล่าเปโตรกลล่าวหาพวกยลิวเรมนี่องความมรณาของพระเยซถู เขากกหมายเหตลุเชล่น
กมันวล่ามมันไดค้ถถูกกระทกาอยล่างสอดคลค้องกมับ “ตามททชื่พระเจด้าไดด้ทรงดทารกิแนฆ่นอนลฆ่วงหนด้าไวด้กฆ่อน” นมันี่นพวกศมัตรถูของ
พระเยซถูไมล่มบีทางแตะตค้องพระองคร์ไดค้ถค้าพระเยโฮวาหร์พระเจค้าไมล่ทรงอนลุญาต มมันเปป็นตามแผนการนลิรมันดรร์และทบีนี่
ถถูกดการลิไวค้ลล่วงหนค้าของพระเจค้าทบีนี่พระบลุตรทบีนี่รมักของพระองคร์ตค้องชการะหนบีนี้บาปเพมนี่อคนทมันี้งโลก อมันเปป็นการทกาใหค้ทมันี้ง
พวกยลิวและพวกคนตล่างชาตลิสามารถบมังเกลิดเขค้าในครอบครมัวของพระเจค้าไดค้ผล่านทางความเชมนี่อในพระโลหลิตทบีนี่หลมันี่ง
ออกและพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถู พระผถูค้ชล่วยใหค้รอด มมันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าพวกยลิวไดด้เรทยกรด้องใหค้
ประหารชบีวลิตพระองคร์ พวกเขาถทูกตอันั้งขด้อหาอยล่างเปป็นทางการวล่าไดค้ประหารชบีวลิตพระองคร์ แตล่พระองคร์ทรงถถูกมอบ
ไวค้แกล่ความประสงคร์ของพวกเขา “ตามทบีนี่พระเจค้าไดค้ทรงดการลิแนล่นอนลล่วงหนค้าไวค้กล่อน”

พระเยซถูเองไดค้ประกาศเชล่นนมันี้นแกล่ปฟีลาตเมมนี่อผถูค้วล่าราชการชาวโรมมันซมักถามพระองคร์และพระองคร์ปฏลิเสธ
ทบีนี่จะตอบ ปฟีลาตถามวล่า “ทล่านจะไมล่พถูดกมับเราหรมอ ทล่านไมล่รถูค้หรมอวล่าเรามบีอกานาจทบีนี่จะตรศึงทล่านทบีนี่กางเขน และมบี
อกานาจทบีนี่จะปลล่อยทล่านไดค้” พระเยซถูทรงตอบกลมับวล่า “ทฆ่านจะมทอทานาจเหนชอเราไมฆ่ไดด้ นอกจากจะประทานจาก
เบชทั้องบนใหร้แกม่ทม่าน” (ยอหร์น 19:10,11)

กางเขนของพระเยซถูคมอจลุดศถูนยร์กลาง หมัวใจ และจลิตใจของความรอด ปราศจากกางเขนนมันี้นเรากกคงไมล่มบี
ความรอดเลย เปโตรเปป็นพยานถศึงเรมนี่องนบีนี้อยล่างชมัดเจนในจดหมายฝากฉบมับแรกของเขา ใน 1 เปโตร 1:18-23 
เราอล่านวล่า:

“ทล่านรถูค้วล่า พระองคร์ไดค้ทรงไถล่ทล่านทมันี้งหลายออกจากการประพฤตลิอมันหาสาระมลิไดค้ ซศึนี่งทล่านไดค้รมับเปป็น
ประเพณบีตล่อจากบรรพบลุรลุษของทล่าน มลิไดค้ไถล่ไวค้ดค้วยสลินี่งทบีนี่เสมนี่อมสลายไดค้ เชล่นเงลินและทอง แตฆ่ทรงไถฆ่ดด้วยพระโลหกิต
ออันมทราคามากของพระครกิสตย์ ดมังเลมอดลถูกแกะทบีนี่ปราศจากตกาหนลิหรมอจลุดดล่างพรค้อย แทค้จรลิงพระเจด้าไดด้ทรงดทารกิ



พระครกิสตย์นอันั้นไวด้กฆ่อนทรงสรด้างโลก แตล่ทรงใหค้พระครลิสตร์ปรากฏพระองคร์ในวาระสลุดทค้ายนบีนี้ เพมนี่อทล่านทมันี้งหลาย 
เพราะพระครลิสตร์ทล่านจศึงเชมนี่อในพระเจค้า ผถูค้ทรงบมันดาลพระครลิสตร์ใหค้ฟฟฟื้นจากความตาย และทรงประทานสงล่าราศบี
แกล่พระองคร์ เพมนี่อใหค้ความเชมนี่อและความหวมังใจของทล่านดการงอยถูล่ในพระเจค้า

“ทบีนี่ทล่านทมันี้งหลายไดค้ชการะจลิตใจของทล่านใหค้บรลิสลุทธลิธิ์แลค้ว ดค้วยการเชมนี่อฟปังความจรลิงโดยพระวลิญญาณ จนมบี
ใจรมักพวกพบีนี่นค้องอยล่างจรลิงใจ ทล่านทมันี้งหลายจงรมักกมันใหค้มากดค้วยนนี้กาใสใจจรลิง ดด้วยวฆ่าทฆ่านทอันั้งหลายไดด้บอังเกกิดใหมฆ่ 
ไมฆ่ใชฆ่จากพชชททชื่จะเปปปี่อยเนฆ่าเสทย แตฆ่จากพชชออันไมฆ่รทูด้เปปปี่อยเนฆ่า คชอดร้วยพระวจนะของพระเจร้าออันทรงชทวกิตและดทารง
อยทูฆ่เปป็นนกิตยย์”

กล่อนพระเจค้าทรงเนรมลิตสรค้างจมักรวาลนบีนี้ กล่อนมบีคนบาปสมักคนทบีนี่ตค้องชล่วยใหค้รอด มบีการตกลงกมันไวค้แลค้วใน
สภาทบีนี่ปรศึกษานลิรมันดรร์นมันี้นของพระเจค้าวล่าพระเมษโปดก “ผถูค้ปราศจากตกาหนลิและดล่างพรค้อย” จะตค้องสลินี้นพระชนมร์
บนกางเขนนมันี้นและหลมันี่งพระโลหลิตของพระองคร์เพมนี่อการยกโทษบาป และเนมนี่องจาก “ถค้าไมล่มบีโลหลิตไหลออกแลค้ว กก
จะไมล่มบีการอภมัยบาปเลย” (ฮบ. 9:22) หากปราศจากกางเขนนมันี้นกกไมล่อาจมบีความรอดไดค้เลย

อมัครทถูตเปาโลประกาศเชฆ่นกอันวล่าการไถล่เปป็นมาโดยทางพระโลหลิตของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า-“…ในพระบลุตร
นมันี้นเราจศึงไดค้รมับการไถฆ่โดยพระโลหกิตของพระองคย์ คมอเปป็นการทรงโปรดยกบาปทมันี้งหลายของเรา...และโดย
พระองคร์นมันี้นใหค้สลินี่งสารพมัดกลมับคมนดบีกมับพระองคร์เอง โดยพระองคร์นมันี้นขค้าพเจค้าพถูดไดค้วล่า ไมล่วล่าสลินี่งนมันี้นจะอยถูล่ในแผล่นดลิน
โลกหรมอในทค้องฟป้า พระองคร์ทรงทกาใหค้มบีสมันตลิภาพโดยพระโลหกิตแหฆ่งกางเขนของพระองคย์” (คส. 1:14,20)

พวกออัครททูตไมล่เพบียงประกาศวล่ากางเขนนมันี้นเปป็นสลินี่งจกาเปป็นของพระเจค้าสกาหรมับความรอด แตล่พระเยซถูเอง
ตรมัสไวค้ชมัดเจนวล่าหากคนบาปทมันี้งหลายจะไดค้รมับความรอด พระองคร์กกจกาเปป็นตค้องสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนมันี้น ใน
ยอหร์น 3:14-17 พระองคร์ตรมัสวล่า:

“โมเสสไดค้ยกงถูขศึนี้นในถลินี่นทลุรกมันดารฉมันใด บรุตรมนรุษยย์จะตร้องถทูกยกขนนั้นฉอันนอันั้น เพมนี่อผถูค้ใดทบีนี่เชมนี่อในพระองคร์
จะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ เพราะวล่าพระเจค้าทรงรมักโลก จนไดค้ทรงประทานพระบลุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีนี่
บมังเกลิดมา เพมนี่อผถูค้ใดทบีนี่เชมนี่อในพระบลุตรนมันี้นจะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ เพราะวล่าพระเจค้าไมล่ไดค้ทรงใชค้พระบลุตรของ
พระองคร์เขค้ามาในโลกเพมนี่อจะพลิพากษาโลก แตล่เพมนี่อชล่วยโลกใหค้รอดโดยพระบลุตรนมันี้น”

ในยอหร์น 12:32 พระเยซถูตรมัสวล่า “และเรา ถด้าเราถทูกยกขนนั้นจากแผฆ่นดกินโลกแลด้ว เรากกจะชมักชวนคนทมันี้ง
ปวงใหค้มาหาเรา”

ขค้อ 40 และ 41: “ในวอันททชื่สามพระเจด้าไดด้ทรงใหด้พระองคย์คชนพระชนมย์และทรงใหด้ปรากฏ มกิใชฆ่ทรงใหด้
ปรากฏแกฆ่คนทอัชื่วไป แตฆ่ทรงปรากฏแกฆ่เหลฆ่าพวกพยานซนชื่งพระเจด้าไดด้ทรงเลชอกไวด้แตฆ่กฆ่อน คชอทรงปรากฏแกฆ่พวก
เราททชื่ไดด้รอับประทานและดชชื่มกอับพระองคย์ เมชชื่อพระองคย์ทรงคชนพระชนมย์แลด้ว”

“ในวอันททชื่สามพระเจด้าไดด้ทรงใหด้พระองคย์คชนพระชนมย์” นบีนี่คมอประเดกนทบีนี่สามในคกาเทศนาของเปโตร การ
ฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซถูตามมาโดยอมัตโนมมัตลิหลมังการถถูกตรศึงกางเขนของพระองคร์ พวกยลิวฆล่าพระองคร์และ
แขวนพระองคร์ไวค้บนตค้นไมค้ตค้นหนศึนี่ง-แตล่เปป็นไปไมล่ไดค้ทบีนี่ความตายจะฉลุดรมันี้งพระองคร์ไวค้ พระเจค้าทรงทกาใหค้พระองคร์
เปป็นขศึนี้นมา “และทรงใหด้ปรากฏ” กลิจการ 1:3 บอกเราวล่าพระเยซถู “ไดค้ทรงแสดงพระองคร์แกล่คนพวกนมันี้น ดค้วย
หลมักฐานหลายอยล่าง พลิสถูจนร์อยล่างแนล่นอนทบีนี่สลุดวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยถูล่ และไดด้ทรงปรากฏแกฆ่เขาทอันั้งหลายถนง



สทชื่สกิบวอัน และไดค้ทรงกลล่าวถศึงเรมนี่องอาณาจมักรของพระเจค้า” และจากนมันี้นพระองคร์ทรงถถูกรมับกลมับขศึนี้นไปสถูล่สวรรคร์เพมนี่อ
ทบีนี่จะประทมับ ณ เบมนี้องขวาพระหมัตถร์ของพระบลิดา 

ไมล่มบีความผลิดพลาดใดๆเลยเกบีนี่ยวกมับการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรล่างกายของพระเยซถู พระองคร์ทรงปรากฏ 
“แกฆ่เหลฆ่าพวกพยานซนชื่งพระเจด้าไดด้ทรงเลชอกไวด้แตฆ่กฆ่อน” และเปโตรเปป็นพยานรมับรองวล่าเขาเปป็นหนศึนี่งในพยาน
เหลล่านมันี้น “ททชื่ไดด้รอับประทานและดชชื่มกอับพระองคย์ เมชชื่อพระองคย์ทรงคชนพระชนมย์แลด้ว” พระครลิสตร์ผถูค้ทรงเปป็นขศึนี้นแลค้ว
ไมล่ไดค้ทรงปรากฏแกล่คนเหลล่านมันี้นทรุกคน แตล่พระเจค้าทรงทกาใหค้แนล่ใจวล่าประจมักษร์พยานจกานวนมากพอไดค้เหกนและไดค้
พถูดคลุยกมับพระองคร์หลมังจากทบีนี่พระองคร์ทรงเปป็นขศึนี้นจากตายแลค้วเพมนี่อทบีนี่จะใหค้คกาพยานถศึงขด้อเทก็จจรกิงเรมนี่องการฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์ฝฝ่ายรล่างกายของพระองคร์ ประจมักษร์พยานเหลล่านมันี้นรวมถศึงพวกอมัครทถูต และเปโตรเปป็นพยานรมับรองในทบีนี่
นบีนี้วล่าพวกเขา “ไดด้รอับประทานและดชชื่มกอับพระองคย์ เมชชื่อพระองคย์ทรงคชนพระชนมย์แลด้ว”

ผถูค้เขบียนขล่าวประเสรลิฐทมันี้งสบีนี่ทล่านใหค้บมันทศึกเรมนี่องราวเกบีนี่ยวกมับการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรล่างกายของพระเยซถู
ครลิสตร์เจค้า แตล่ผมชอบบมันทศึกของลถูกาเปป็นพลิเศษดมังทบีนี่ถถูกใหค้ไวค้ในลถูกา 24:1-12:

“แตล่เชค้ามมดในวมันตค้นสมัปดาหร์ ผถูค้หญลิงเหลล่านมันี้นจศึงนกาเครมนี่องหอมทบีนี่เขาไดค้จมัดเตรบียมไวค้มาถศึงอลุโมงคร์ และคน
อมนี่นกกมาพรค้อมกมับเขา เขาเหลล่านมันี้นเหกนกค้อนหลินกลลินี้งออกพค้นจากปากอลุโมงคร์แลค้ว และเมมนี่อเขค้าไปมลิไดค้เหกนพระศพ
ของพระเยซถูเจค้า ตล่อมาเมมนี่อเขากกาลมังคลิดฉงนดค้วยเหตลุการณร์นมันี้น ดถูเถลิด มบีชายสองคนยมนอยถูล่ใกลค้เขา เครมนี่องนลุล่งหล่ม
แพรวพราว ฝฝ่ายผถูค้หญลิงเหลล่านมันี้นกลมัวและซบหนค้าลงถศึงดลิน ชายสองคนนมันี้นจศึงพถูดกมับเขาวล่า “พวกทล่านแสวงหาคน
เปป็นในพวกคนตายทกาไมเลล่า พระองคร์ไมล่อยถูล่ทบีนี่นบีนี่ แตล่ทรงเปป็นขศึนี้นมาแลค้ว จงระลศึกถศึงคกาทบีนี่พระองคร์ไดค้ตรมัสกมับทล่านทมันี้ง
หลายเมมนี่อพระองคร์ยมังอยถูล่ในแควค้นกาลลิลบีวล่า ‘บลุตรมนลุษยร์จะตค้องถถูกมอบไวค้ในมมอของคนบาป และตค้องถถูกตรศึงทบีนี่
กางเขน และวมันทบีนี่สามจะเปป็นขศึนี้นมาใหมล่’” เขาจศึงระลศึกถศึงพระดการมัสของพระองคร์ไดค้ และกลมับไปจากอลุโมงคร์ แลค้ว
บอกเหตลุการณร์ทมันี้งปวงนมันี้นแกล่สาวกสลิบเอกดคน และคนอมนี่นๆทมันี้งหมดดค้วย

“ผถูค้ทบีนี่ไดค้บอกเหตลุการณร์นมันี้นแกล่อมัครทถูต คมอมารบียร์ชาวมมักดาลา โยอมันนา มารบียร์มารดาของยากอบ และ
หญลิงอมนี่นๆทบีนี่อยถูล่กมับเขา ฝฝ่ายอมัครทถูตไมล่เชมนี่อ ถมอวล่าเปป็นคกาเหลวไหล แตล่เปโตรลลุกขศึนี้นวลินี่งไปถศึงอลุโมงคร์ กค้มลงมองดถูกก
เหกนแตล่ผค้าปฝ่านวางอยถูล่ตล่างหาก แลค้วกลมับไปคลิดพลิศวงถศึงเหตลุการณร์ซศึนี่งไดค้เปป็นไปนมันี้น”

เมมนี่อพระเยซถูทรงรล่วมเดลินไปกมับสาวกสองคนนมันี้นบนถนนไปยมังหมถูล่บค้านเอมมาอถูส พวกเขากกจกาพระองคร์ไมล่
ไดค้จนกระทมันี่งถศึงเวลารมับประทานอาหาร พระองคร์ทรงหยลิบขนมปปัง ทรงขอบพระคลุณ ทรงหมักขนมปปังและ
ประทานมมันแกล่พวกเขา “ตาของเขากกหายฟางและเขากกรถูค้จมักพระองคร์ แลค้วพระองคร์กกอมันตรธานไปจากเขา” (ลถูก
า 24:31) พวกเขากลมับมายมังกรลุงเยรถูซาเลกมทมันทบีและเปป็นพยานรมับรองแกล่สาวกคนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอวล่า “องคย์พระผทูด้
เปป็นเจด้าทรงเปป็นขนนั้นมาแลด้วจรกิงๆ!”

ในขค้อพระคกาเหลล่านมันี้นทบีนี่ตามหลมังบมันทศึกเรมนี่องราวนบีนี้ทมันทบีเราอล่านวล่า: “เมมนี่อเขาทมันี้งสองกกาลมังเลล่าเหตลุการณร์
เหลล่านมันี้น พระเยซถูเองทรงยมนอยถูล่ทบีนี่ทล่ามกลางเขา และตรมัสกมับเขาวล่า “ทฆ่านทอันั้งหลายจงเปป็นสรุขเถกิด” ฝฝ่ายเขาทมันี้ง
หลายสะดลุค้งตกใจกลมัวคลิดวล่าเหกนผบี” (กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่ง พวกสาวกคลิดวล่าพวกเขากกาลมังเหกน “ผบี” ของพระเยซถู พวก
เขาไมล่รถูค้วล่านบีนี่คมอองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าองคร์เดบียวกมับทบีนี่พวกเขาไดค้เดลินและสนทนาดค้วยในระหวล่างการรมับใชค้ปวงชนของ
พระองคร์) พวกเขาตกใจกลมัว แตล่พระเยซถูตรมัสแกล่พวกเขาวล่า: 



“ทล่านทมันี้งหลายวลุล่นวายใจทกาไม เหตลุไฉนความคลิดสนเทล่หร์จศึงบมังเกลิดขศึนี้นในใจของทล่านทมันี้งหลายเลล่า จงดทูมชอ
ของเราและเทด้าของเราวฆ่า เปป็นเราเอง จงคลทาตอัวเราดทู เพราะวฆ่าผทไมฆ่มทเนชนั้อและกระดทูกเหมชอนทฆ่านเหก็นเรามทอยทูฆ่
นอันั้น”

“เมมนี่อตรมัสอยล่างนมันี้นแลค้ว พระองคร์ทรงสกาแดงพระหมัตถร์และพระบาทใหค้เขาเหกน เมมนี่อเขาทมันี้งหลายยมังไมล่
ปลงใจเชมนี่อ เพราะเปป็นเรมนี่องนล่ายลินดบีอยล่างเหลมอเชมนี่อ และกกาลมังประหลาดใจอยถูล่ พระองคร์จศึงตรมัสถามเขาวล่า “พวก
ทฆ่านมทอาหารกกินททชื่นทชื่บด้างไหม” เขากกเอาปลายล่างชลินี้นหนศึนี่งกมับรวงผศึนี้งชลินี้นหนศึนี่งมาถวายพระองคร์ พระองคย์ทรงรอับมา
เสวยตม่อหนร้าเขาทดัทั้งหลาย” (ลถูกา 24:36-43)

ยอหร์นใหค้คกาพยานวล่าพระเยซถูไมล่เพบียงรอับประทานกมับเหลล่าสาวกของพระองคร์เทล่านมันี้น แตล่มบีอยถูล่หนหนศึนี่ง
พระองคร์ทรงเตรบียมอาหารเชค้าใหค้พวกเขาดค้วยซนี้กาหลมังจากทบีนี่พวกเขาทกางานหนมักทมันี้งคมนดค้วยอวนของพวกเขาและ
จมับปลาไมล่ไดค้เลย คลุณจะพบบมันทศึกเรมนี่องราวนบีนี้ในยอหร์น 21:1-14 และในขค้อ 14 เราอล่านวล่า “นบีนี่เปป็นครอันั้งททชื่สามทบีนี่
พระเยซถูทรงสกาแดงพระองคร์แกล่พวกสาวกของพระองคร์ หลมังจากทบีนี่พระองคร์ทรงคมนพระชนมร์”

ใชล่แลค้วครมับ มบี “ขด้อพกิสทูจนย์ททชื่ไมฆ่มททางผกิดพลาดไดด้” มากมายเกบีนี่ยวกมับการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรล่างกาย
ของพระเยซถู และเปโตรกกเปป็นพยานรมับรองเชล่นนมันี้นตล่อหนค้าคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้นในบค้านของโครเนลลิอมัส

ขค้อ 42: “พระองคย์ทรงสอัชื่งใหด้เราทอันั้งหลายประกาศแกฆ่คนทอันั้งปวง และเปป็นพยานวฆ่าพระเจด้าไดด้ทรงตอันั้ง
พระองคย์ไวด้เปป็นผทูด้พกิพากษาทอันั้งคนเปป็นและคนตาย”

จงสมังเกตวล่าเปโตรกลล่าววล่าพระเยซถูทรงบมัญชาพวกอมัครทถูต “ใหด้ประกาศแกฆ่คนทดัทั้งปวง” ตอนทบีนี่พระเยซถู
ทรงสล่งสลิบสองคนนมันี้นออกไปครมันี้งแรกพระองคร์ทรงสล่งพวกเขาไปหาพวกยลิว ไปยมัง “แกะหลงแหล่งวงศร์วาน
อลิสราเอล” แตล่เปโตรไดค้เรบียนรถูค้ผล่านทางนลิมลิตทบีนี่พระเจค้าไดค้ประทานแกล่เขาวล่าขล่าวประเสรลิฐบมัดนบีนี้มายมังคนทดัทั้งปวงไมล่
วล่าจะสมัญชาตลิใดกกตาม

จากนมันี้นเปโตรชบีนี้ใหค้เหกนวล่าพระเจค้าทรงตมันี้งพระเยซถู “ไวด้เปป็นผทูด้พกิพากษาทอันั้งคนเปป็นและคนตาย” อมัครทถูต
เปาโลใชค้สกานวนเดบียวกมันในจดหมายฉบมับทบีนี่สองของเขาถศึงทลิโมธบีคนหนลุล่ม ใน 2 ทลิโมธบี 4:1,2 เราอล่านวล่า “เหตลุ
ฉะนมันี้นขค้าพเจค้ากกาชมับทล่านตล่อพระพมักตรร์พระเจค้า และพระเยซทูครกิสตย์เจด้า ผผร้จะทรงพริพากษาคนเปป็นและคนตาย 
เมชที่อพระองคตเสดก็จมาปรากฏและตดัทั้งอาณาจดักรของพระองคต วล่าจงประกาศพระวจนะ ใหค้ขะมมักเขมค้นทบีนี่จะ
ทกาการทมันี้งในขณะทบีนี่มบีโอกาสและไมล่มบีโอกาส จงวล่ากลล่าว หค้ามปราม และตมักเตมอนดค้วยความอดทนทลุกอยล่างและ
การสมันี่งสอน”

พระคมัมภบีรร์สอนวล่าพระเยซถูจะเสดกจกลมับมายมังแผล่นดลินโลกนบีนี้ และจะมบีผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายทบีนี่มบีชบีวลิตอยถูล่ตอนทบีนี่
พระองคร์เสดกจมา วลิญญาณของผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายทบีนี่จากโลกนบีนี้ไปแลค้วจะกลมับมาพรค้อมกมับพระเยซถูในการรมับขศึนี้นไปนมันี้น 
รล่างกายของพวกเขาจะถถูกทกาใหค้เปป็นขศึนี้นในลมักษณะไมล่รถูค้เปฟปี่อยเนล่า ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายทบีนี่มบีชบีวลิตอยถูล่จะถถูกเปลบีนี่ยนแปลงใน
ชมันี่วขณะเดบียว และพวกเราจะถถูกรมับขศึนี้นไปดค้วยกมันเพมนี่อพบกมับองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าในฟป้าอากาศ จากนมันี้นพระเยซถูผถูค้
พลิพากษาผถูค้ชอบธรรมจะทรงพลิพากษาเหลล่าวลิสลุทธลิชนททชื่มทชทวกิตอยทูฆ่ พระองคร์จะทรงพลิพากษาเหลล่าวลิสลุทธลิชนททชื่ถทูก
ททาใหด้เปป็นขนนั้นจากตาย และเราจะรมับบกาเหนกจสกาหรมับการรมับใชค้อมันสมัตยร์ซมนี่อทบีนี่เราไดค้กระทกา



ใน 1 โครลินธร์ 15:51-53 เปาโลอธลิบายวล่า “ดถูกล่อน ขค้าพเจค้ามบีความลศึกลมับทบีนี่จะบอกแกล่ทล่าน คมอวล่าเราจะ
ไมล่ลล่วงหลมับหมดทลุกคน แตล่เราจะถถูกเปลบีนี่ยนแปลงใหมล่หมด ในชมันี่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว เมมนี่อเปฝ่าแตรครมันี้ง
สลุดทค้าย เพราะวล่าจะมบีเสบียงแตร และคนทบีนี่ตายแลค้วจะเปป็นขศึนี้นมาปราศจากเปฟปี่อยเนล่า แลค้วเราทมันี้งหลายจะถถูก
เปลบีนี่ยนแปลงใหมล่ เพราะวล่าสลินี่งซศึนี่งเปฟปี่อยเนล่านบีนี้ตค้องสวมซศึนี่งไมล่เปฟปี่อยเนล่า และซศึนี่งจะตายนบีนี้ตค้องสวมซศึนี่งจะไมล่รถูค้ตาย”

ใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 เปาโลเขบียนไวค้วล่า “แตล่พบีนี่นค้องทมันี้งหลาย ขค้าพเจค้าไมล่อยากใหค้ทล่านไมล่ทราบถศึง
เรมนี่องคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ลล่วงหลมับไปแลค้ว เพมนี่อทล่านจะไมล่เปป็นทลุกขร์โศกเศรค้าอยล่างคนอมนี่นๆทบีนี่ไมล่มบีความหวมัง เพราะถค้าเรา
เชมนี่อวล่าพระเยซถูทรงสลินี้นพระชนมร์ และทรงคมนพระชนมร์แลค้ว เชล่นเดบียวกมันบรรดาคนทบีนี่ลล่วงหลมับไปในพระเยซถูนมันี้น 
พระเจค้าจะทรงนกาคนเหลล่านมันี้นมากมับพระองคร์ดค้วย ในขค้อนบีนี้เราขอบอกใหค้ทล่านทราบตามพระวจนะขององคร์พระผถูค้
เปป็นเจค้าวล่า เราผถูค้ยมังเปป็นอยถูล่และเหลมออยถูล่จนถศึงองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าเสดกจมา จะลล่วงหนค้าไปกล่อนคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ลล่วง
หลมับไปแลค้วกกหามลิไดค้ ดค้วยวล่าองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าเองจะเสดกจมาจากสวรรคร์ ดค้วยเสบียงกถูล่กค้อง ดค้วยสกาเนบียงของ
เทพบดบี และดค้วยเสบียงแตรของพระเจค้า และคนทมันี้งปวงทบีนี่ตายแลค้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขศึนี้นมากล่อน หลมังจากนมันี้นเรา
ทมันี้งหลายซศึนี่งยมังเปป็นอยถูล่และเหลมออยถูล่ จะถถูกรมับขศึนี้นไปในเมฆพรค้อมกมับคนเหลล่านมันี้น เพมนี่อจะไดค้พบองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า
ในฟป้าอากาศ อยล่างนมันี้นแหละเรากกจะอยถูล่กมับองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าเปป็นนลิตยร์ เหตลุฉะนมันี้นจงปลอบใจกมันและกมันดค้วย
ถค้อยคกาเหลล่านบีนี้เถลิด”

ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายจะไมล่ถถูกพลิพากษาเกบีนี่ยวกมับวล่าพวกเราไดค้รมับความรอดหรมอตกนรก เพราะวล่าเรมนี่องนมันี้นถถูก
ตมัดสลินไปแลค้วในชบีวลิตนบีนี้-นมันี่นคมอ คนเหลล่านมันี้นทบีนี่เชชชื่อกกไดค้รมับความรอด คนเหลล่านมันี้นทบีนี่ปฏกิเสธทบีนี่จะเชมนี่อกกตกนรกเปป็น
นลิตยร์ แตล่ครกิสเตทยนทรุกคนจะถถูกพลิพากษาในเรมนี่องการทกาหนค้าทบีนี่คนตค้นเรมอน:

“เพราะวล่าจกาเปป็นทบีนี่เราทลุกคนจะตค้องปรากฏตมัวทบีนี่หนค้าบมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพมนี่อทลุกคนจะไดค้
รมับสมกมับการทบีนี่ไดค้ประพฤตลิในรล่างกายนบีนี้ แลค้วแตล่จะดบีหรมอชมันี่ว” (2 คร. 5:10)

ใน 1 โครลินธร์ 3:11-15 เราอล่านวล่า “เพราะวล่าผถูค้ใดจะวางรากอมนี่นอบีกไมล่ไดค้แลค้ว นอกจากทบีนี่วางไวค้แลค้วคมอ
พระเยซถูครลิสตร์ แลค้วบนรากนมันี้นถค้าผถูค้ใดจะกล่อขศึนี้นดค้วยทองคกา เงลิน เพชรพลอย ไมค้ หญค้าแหค้งหรมอฟาง การงานของ
แตล่ละคนกกจะไดค้ปรากฏใหค้เหกน เพราะเวลาวมันนมันี้นจะใหค้เหกนไดค้ชมัดเจน เพราะวล่าจะเหกนชมัดไดค้ดค้วยไฟ ไฟนมันี้นจะ
พลิสถูจนร์ใหค้เหกนการงานของแตล่ละคนวล่าเปป็นอยล่างไร ถค้าการงานของผถูค้ใดทบีนี่กล่อขศึนี้นทนอยถูล่ไดค้ ผทูด้นอันั้นกก็จะไดด้คฆ่าตอบแทน
ถค้าการงานของผถูค้ใดถถูกเผาไหมค้ไป ผทูด้นอันั้นกก็จะขาดคฆ่าตอบแทนแตฆ่ตดัวเขาเองจะรอด แตฆ่เหมชอนดอังรอดจากไฟ”

ขค้อ 43: “ศาสดาพยากรณย์ทอันั้งหลายยฆ่อมเปป็นพยานถนงพระองคย์วฆ่า ผทูด้ใดททชื่เชชชื่อถชอในพระองคย์นอันั้นจะไดด้รอับ
การทรงยกความผกิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองคย์”

ศาสดาพยากรณร์สมมัยพมันธสมัญญาเดลิมทรุกคนเหกนพค้องตรงกมันวล่าพระเมสสลิยาหร์จะเสดกจมา และวล่า
พระองคร์จะทรงอวยพรและชล่วยผถูค้คนเหลล่านมันี้นใหค้รอด โดยทางพระองคร์พวกเขาจะ “ไดด้รอับการทรงยกความผกิด
บาป”

ไมล่มบีบมันทศึกใดในภาคพมันธสมัญญาเดลิมทบีนี่ชมัดเจนมากไปกวล่าทบีนี่ถถูกพบในอลิสยาหร์ บททบีนี่ 53 ซศึนี่งมบีการอค้างอลิงถศึง
พระผถูค้ชล่วยใหค้รอดทบีนี่จะเสดกจมานมันี้น ภายใตค้การเปปิดเผยจากพระเจค้า ศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์เขบียนไวค้วล่า:



“ใครเลล่าไดค้เชมนี่อสลินี่งทบีนี่เขาไดค้ยลินจากเราทมันี้งหลาย พระกรของพระเยโฮวาหร์ไดค้ทรงสกาแดงแกล่ผถูค้ใด เพราะ
ทล่านจะเจรลิญขศึนี้นตล่อพระพมักตรร์พระองคร์อยล่างตค้นไมค้อล่อน และเหมมอนรากแตกหนล่อมาจากพมนี้นดลินแหค้ง ทล่านไมล่มบีรถูป
รล่างหรมอความสวยงาม และเมมนี่อเราทมันี้งหลายจะมองทล่าน ไมล่มบีความงามทบีนี่เราจะพศึงปรารถนาทล่าน ทล่านไดค้ถถูก
มนลุษยร์ดถูหมลินี่นและทอดทลินี้ง เปป็นคนทบีนี่รมับความเศรค้าโศกและคลุค้นเคยกมับความระทมทลุกขร์ และดมังผถูค้หนศึนี่งซศึนี่งคนทนมอง
ดถูไมล่ไดค้ ทล่านถถูกดถูหมลินี่น และเราทมันี้งหลายไมล่ไดค้นมับถมอทล่าน แนล่ทบีเดบียวทล่านไดค้แบกความระทมทลุกขร์ของเราทมันี้งหลาย 
และหอบความเศรค้าโศกของเราไป กระนมันี้นเราทมันี้งหลายกกยมังถมอวล่าทล่านถถูกตบี คมอพระเจค้าทรงโบยตบีและขล่มใจ 

“แตล่ทล่านถถูกบาดเจกบเพราะความละเมลิดของเราทมันี้งหลาย ทล่านฟกชนี้กาเพราะความชมันี่วชค้าของเรา การตบี
สอนอมันทกาใหค้เราทมันี้งหลายปลอดภมัยนมันี้นตกแกล่ทล่าน ทบีนี่ตค้องฟกชนี้กานมันี้นกกใหค้เราหายดบี เราทสุกคนไดด้เจกิชื่นไปเหมชอนแกะ 
เราทรุกคนตฆ่างไดด้หอันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหย์ทรงวางลงบนทฆ่านซนชื่งความชอัชื่วชด้าของเราทสุกคน 
ทล่านถถูกบบีบบมังคมับและทล่านถถูกขล่มใจ ถศึงกระนมันี้นทล่านกกไมล่ปรลิปาก เหมมอนลถูกแกะทบีนี่ถถูกนกาไปฆล่า และเหมมอนแกะทบีนี่
เปป็นใบค้อยถูล่หนค้าผถูค้ตมัดขนของมมันฉมันใด ทล่านกกไมล่ปรลิปากของทล่านเลยฉมันนมันี้น 

“ทล่านถถูกนกาไปจากคลุกและทล่านไมล่ไดค้รมับความยลุตลิธรรมเสบียเลย และผถูค้ใดเลล่าจะประกาศเกบีนี่ยวกมับพงศร์
พมันธลุร์ของทล่าน เพราะทล่านตค้องถถูกตมัดออกไปจากแผล่นดลินของคนเปป็น ตค้องถถูกตบีเพราะการละเมลิดของชนชาตลิของ
เรา และเขาจมัดหลลุมศพของทล่านไวค้กมับคนชมันี่ว ในความตายของทล่านเขาจมัดไวค้กมับเศรษฐบี แมค้วล่าทล่านมลิไดค้กระทกาการ
ทารลุณประการใดเลย และไมล่มบีการหลอกลวงในปากของทล่าน แตล่กกยมังเปป็นนนี้กาพระทมัยของพระเยโฮวาหร์ทบีนี่จะใหค้
ทล่านฟกชนี้กาดค้วยความระทมทลุกขร์ เมมนี่อพระองคร์ทรงกระทกาใหค้วลิญญาณของทล่านเปป็นเครมนี่องบถูชาไถล่บาป ทล่านจะเหกน
เชมนี้อสายของทล่าน ทล่านจะยมดวมันทมันี้งหลายของทล่าน นนี้กาพระทมัยของพระเยโฮวาหร์จะเจรลิญขศึนี้นในมมอของทล่าน ทล่าน
จะเหกนความทลุกขร์ลกาบากแหล่งจลิตวลิญญาณของทล่าน และจะพอใจ โดยความรถูค้ของทล่าน ผถูค้รมับใชค้อมันชอบธรรมของ
เราจะกระทกาใหค้คนเปป็นอมันมากนมับไดค้วล่าเปป็นคนชอบธรรม เพราะทล่านจะแบกบรรดาความชมันี่วชค้าของเขาทมันี้งหลาย

“ฉะนบีนี้เราจะแบล่งสล่วนหนศึนี่งใหค้ทล่านกมับผถูค้ยลินี่งใหญล่ และทล่านจะแบล่งรางวมัลกมับคนแขกงแรง เพราะทล่านเทจลิต
วลิญญาณของทล่านถศึงความมรณา และถถูกนมับเขค้ากมับบรรดาผถูค้ละเมลิด ทล่านกกแบกบาปของคนเปป็นอมันมาก และ
ทกาการอค้อนวอนเพมนี่อผถูค้ละเมลิด” (อสย. 53:1-12)

ยลิวคนใดกกตาม-ไมล่วล่าในสมมัยตอนทบีนี่พระเยซถูทรงดกาเนลินอยถูล่บนโลกนบีนี้ หรมอในสมมัยนบีนี้ทบีนี่เรามบีชบีวลิตอยถูล่-ทบีนี่จะ
อล่านขค้อพระคกาตอนนมันี้นดค้วยใจทบีนี่เปปิดรมับและความคลิดทบีนี่เปปิดรมับกกอดไมล่ไดค้ทบีนี่จะเหกนพระผถูค้ชล่วยใหค้รอด! ผมไดค้เหกน
พวกยลิวรมับความรอดมากมับตาผมเองขณะทบีนี่บทนบีนี้ถถูกอล่านใหค้พวกเขาไดค้ยลิน ศาสดาพยากรณร์ทลุกคนเหกนพค้องตรงกมัน
วล่าพระองคร์ผถูค้นมันี้นจะเสดกจมาชล่วยประชากรของพระองคร์ใหค้รอดพค้นและใหค้ไดค้รมับความรอด-แตล่เมชชื่อพระองคย์เสดก็จ
มาแลด้ว พวกเขากก็ปฏกิเสธพระองคย์และรค้องขอบารมับบมัสแทน!

ศาสดาพยากรณร์ดาเนบียลไดค้เหกนหลินกค้อนหนศึนี่ง “ถทูกตอัดออกมามกิใชฆ่ดด้วยมชอ” (ดนล. 2:34) และในกลิจการ 
4:11 เปโตรประกาศวล่าพระเยซถูครลิสตร์เจค้าทรงเปป็นหลินกค้อนนมันี้น “ซนชื่งถทูกปฏกิเสธเสทย” โดยชฆ่างกฆ่อเหลฆ่านอันั้น แตล่ซศึนี่ง
พระเจค้าทรงทกาใหค้เปป็น “ศกิลามรุมเอก” แลค้ว

“ศาสนา” อมันหลากหลายของโลกไดค้นกาเสนอหลายหนทางทบีนี่จะไดค้รมับการยกโทษบาป แตล่ตามทบีนี่พระ
วจนะของพระเจค้ากลล่าวไวค้ มบีเพบียงทางเดทยวเทฆ่านอันั้นทบีนี่มนลุษยร์จะไดค้รมับการยกโทษบาปและไดค้รมับความรอดนลิรมันดรร์ 



และนมันี่นคมอการเชมนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า “ในผถูค้อมนี่นความรอดไมล่มบีเลย ดค้วยวล่านาม
อมนี่นซศึนี่งใหค้เราทมันี้งหลายรอดไดค้ ไมล่ทรงโปรดใหค้มบีในทล่ามกลางมนลุษยร์ทมันี่วใตค้ฟป้า” (กลิจการ 4:12)

แตล่คนๆหนศึนี่งเชชชื่ออยล่างไร? อมัครทถูตเปาโลอธลิบายมมันในโรม 10:13-17:
“เพราะวล่า ‘ผทูด้ใดททชื่จะรค้องออกพระนามขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้ากกจะรอด’ แตล่ผทูด้ททชื่ยอังไมฆ่เชชชื่อในพระองคร์จะ

ทถูลขอตล่อพระองคร์อยล่างไรไดค้ และผทูด้ททชื่ยอังไมฆ่ไดด้ยกินถศึงพระองคร์จะเชมนี่อในพระองคร์อยล่างไรไดค้ และเมชชื่อไมฆ่มทผทูด้ใด
ประกาศใหด้เขาฟฟัง เขาจะไดค้ยลินอยล่างไรไดค้ และถด้าไมฆ่มทใครใชด้เขาไป เขาจะไปประกาศอยล่างไรไดค้ ตามทบีนี่มบีคกาเขบียน
ไวค้แลค้ววล่า ‘เทค้าของคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งสมันตลิสลุข และประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งสลินี่งอมัน
ประเสรลิฐ กกงามสมักเทล่าใด’...ฉะนอันั้นความเชชชื่อเกกิดขนนั้นไดด้กก็เพราะการไดด้ยกิน และการไดด้ยกินเกกิดขนนั้นไดด้กก็เพราะการ
ประกาศพระวจนะของพระเจด้า”

ดมังนมันี้นเราจศึงเหกนวล่าเพมนี่อทบีนี่จะเชมนี่อในพระนามของพระเยซถูสกาหรมับการยกโทษบาป เราตค้องไดค้ยลินพระ
วจนะของพระเจค้ากล่อน พระเจค้าทรงใชค้เปโตรไปยมังบค้านของโครเนลลิอมัส เปโตรประกาศพระวจนะ โครเนลลิอมัสและ
ครมัวเรมอนของเขาไดด้ยกินพระวจนะ เชชชื่อพระวจนะ และความรอดกกมาโดยทมันทบี ทลุกคนทบีนี่ไดค้รมับความรอดวมันนบีนี้กกรมับ
ความรอดโดยวลิธบีเดบียวกมัน ไมล่มบีทางทบีนี่ผถูค้ใดจะรมับความรอดไดค้โดยทบีนี่ไมล่ไดค้ยลินพระวจนะของพระเจค้า-และการไดค้ยลิน
ดค้วยหถูนมันี้นไมล่พอ: เราตด้องไดด้ยกินดด้วยใจ:

“ดค้วยวล่าความเชมนี่อดด้วยใจกกนกาไปสถูล่ความชอบธรรม และการยอมรมับดค้วยปากกกนกาไปสถูล่ความรอด” (รม. 
10:10)

เมมนี่อขล่าวประเสรลิฐถถูกไดค้ยลินในใจ ความเชมนี่อกกรมับพระคลุณไวค้โดยอมัตโนมมัตลิ และพระคลุณเปป็นของประทาน
ของพระเจค้าผล่านทางพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า

พวกคนตล่างชาตกิรอับบอัพตกิศมาของพระวกิญญาณบรกิสสุทธกิธ
ขค้อ 44: “เมชชื่อเปโตรยอังกลฆ่าวคทาเหลฆ่านอันั้นอยทูฆ่ พระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์กก็เสดก็จลงมาสถกิตกอับคนทอันั้งปวงททชื่ฟฟัง

พระวจนะนอันั้น”
“เมชชื่อเปโตรยอังกลฆ่าวคอาเหลม่านดัทั้นอยทูฆ่...” เปโตรกลล่าวพระวจนะของพระเจค้า การเขค้ามาของพระวจนะนกา

ความสวฆ่างมาใหค้ และความสวล่างนกาชทวกิตมาใหค้ ดค้วยเหตลุนบีนี้ขณะทบีนี่เปโตรกกาลมังพถูดอยถูล่นมันี้น โครเนลลิอมัสและทลุกคนใน
บค้านของเขาไดค้ยลินและเชมนี่อพระวจนะและกลายเปป็นบลุตรของพระเจค้าผล่านทางการบมังเกลิดโดยพระวลิญญาณเมมนี่อ
พระองคร์ทรงใชค้พระวจนะทบีนี่ไมล่รถูค้เปฟปี่อยเนล่านมันี้นซศึนี่งนกาความเชมนี่อทบีนี่ชล่วยใหค้รอดมาใหค้

“พระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์กก็เสดก็จลงมาสถกิตกอับคนทอันั้งปวงททชื่ฟฟังพระวจนะนอันั้น” พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงอยถูล่
ในการทกาธลุรกรรมนบีนี้มาตมันี้งแตล่ตค้น พระองคร์ทรงสมันี่งเปโตรใหค้ไปยมังบค้านของโครเนลลิอมัส (ขค้อ 20) และขณะทบีนี่เปโต
รกกาลมังพถูดอยถูล่นมันี้น พระวลิญญาณกกกกาลมังทกางานของพระองคร์ในใจของผถูค้ฟปังเหลล่านมันี้น-ทรงฟป้องใจ ทรงโนค้มนค้าว ทรง
ชมักนกา และเมมนี่อพระวจนะของพระเจค้าเขค้าสถูล่หถูของคนตล่างชาตลิกลลุล่มนมันี้น พวกเขากกฟปังมมันดค้วยใจของตน พวกเขา
เชชชื่อพระวจนะ พวกเขาไดค้รมับความรอด และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงใหค้บมัพตลิศมาพวกเขาเขค้าในพระกายของ
พระครลิสตร์ ดมังนมันี้นพวกคนตฆ่างชาตกิจศึงกลายเปป็นผถูค้รมับพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้รอดของพระเจค้าเปป็นครมันี้งแรก และโดย
ทางการกระทกากลิจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ พวกเขาจศึงไดค้กลายเปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ 



กล่อนหนค้านมันี้นขล่าวประเสรลิฐไดค้ถถูกประกาศแกล่พวกยลิวเทล่านมันี้น กล่อนหนค้านมันี้นพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ถถูก
ประทานใหค้แกล่พวกยลิวทบีนี่เชมนี่อเทล่านมันี้น แตล่บมัดนบีนี้มาถศึงระเบบียบปกตลิของยลุคพระคลุณนบีนี้แลค้วและพระวลิญญาณถถูก
ประทานใหค้โดยปราศจากความลล่าชค้า โดยไมล่ตค้องอธลิษฐานขอ โดยไมล่ตค้องมบีการใครล่ครวญ โดยปราศจากเงมนี่อนไข
ใดๆนอกจากการไดค้ยลินและการเชมนี่อพระวจนะของพระเจค้า โดยวางใจในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถู
ครลิสตร์เจค้า

ขค้อ 45: “ฝป่ายพวกททชื่ไดด้เขด้าสรุหนอัตซนชื่งเชชชื่อถชอแลด้ว คชอคนททชื่มาดด้วยกอันกอับเปโตรกก็ประหลาดใจ เพราะวฆ่า
ของประทานแหฆ่งพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์ไดด้ลงมาบนคนตฆ่างชาตกิดด้วย”

พระเจค้าทรงทกาใหค้ผถูค้คนประหลาดใจไดค้เสมอ! “ฝป่ายพวกททชื่ไดด้เขด้าสรุหนอัต” คมอพวกยลิวทบีนี่เชมนี่อเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้
มากมับเปโตรเพมนี่อเปป็นประจมักษร์พยานในการประชลุมกมันในบค้านของโครเนลลิอมัสคนตล่างชาตลิผถูค้นมันี้น และชายเหลล่านบีนี้ 
“ประหลาดใจ เพราะวฆ่าของประทานแหฆ่งพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์ไดด้ลงมาบนคนตฆ่างชาตกิดด้วย” เราสมังเกตเหกนวล่า
พระคมัมภบีรร์ขค้อนบีนี้ไมล่ไดค้กลล่าววล่าเปโตรประหลาดใจ พระเจค้าทรงจมัดเตรบียมเขาอยล่างเฉพาะเจาะจงและอยล่างพลิเศษ
แลค้วสกาหรมับการอมัศจรรยร์อมันทรงฤทธลิธิ์นบีนี้ แตล่คนเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้เดลินทางมากอับเขาไมล่ไดค้เหกนนลิมลิตนมันี้นและพวกเขาไมล่ไดค้
เตรบียมตมัวทบีนี่จะเหกนคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้นถถูกรมับเขค้าในพระคลุณ ความโปรดปราน และพระพรเปฟีปี่ยมสงล่าราศบีเดบียวกมัน
นบีนี้จากพระเจค้าทบีนี่พวกเขาเองไดค้รมับ

“ไดด้ลงมา” (“ถทูกเทออกมา”) กลล่าวถศึงความบรลิบถูรณร์ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ พระภาคทบีนี่สามของตรบีเอกา
นลุภาพ ไมล่ทรงถถูกประทานใหค้เพบียงบางสล่วนหรมอตามขนาด ผมขอกลล่าวซนี้กา-มมันไมล่ถถูกตค้องตามพระคมัมภบีรร์ทบีนี่จะ
อธลิษฐานขอพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ “มากกวล่าเดลิม” ผถูค้เชมนี่อคนใดทบีนี่บมังเกลิดใหมล่แลค้วมทพระภาคของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์สถลิตอยถูล่ในใจของตน-ของประทานของพระเจด้า เราไมล่อค้อนวอนขอของขวมัญ-เราแคล่รมับเอาของขวมัญจากผถูค้
ใหค้ พระเจค้าประทานพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์แกล่ทลุกคนทบีนี่ประสงคร์ตค้อนรมับพระองคร์

ขค้อ 46 และ 47: “เพราะเขาไดด้ยกินคนเหลฆ่านอันั้นพทูดภาษาตฆ่างๆและยกยฆ่องสรรเสรกิญพระเจด้า เปโตรจนง
ยด้อนถามวฆ่า “ใครอาจจะหด้ามคนเหลฆ่านทนั้ททชื่ไดด้รอับพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์เหมชอนเรา โดยมกิใหด้เขารอับบอัพตกิศมาดด้วยนนั้ทา
ไดด้”

เปโตรและพวกยลิวทบีนี่เชมนี่อเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้มากมับเขาไดค้ยลินคนตล่างชาตลิเหลล่านบีนี้ “พทูดภาษาตฆ่างๆ”-แตล่คลุณจะ
สมังเกตเหกนวล่าพระวจนะไมล่ไดค้กลล่าววล่าภาษาตล่างๆ “ทบีนี่คนไมล่รถูค้จมัก” เราไมล่ถถูกบอกวล่าพวกเขาพถูดภาษาใด เราไมล่ถถูก
บอกวล่าพวกยลิวเหลล่านมันี้นเขค้าใจสลินี่งทบีนี่คนเหลล่านมันี้นกลล่าวหรมอไมล่ บางทบีพวกเขาอาจเขด้าใจ บางทบีคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้น
อาจพถูดเปป็นภาษาฮบีบรถู แตล่ไมล่วล่าพวกเขาพถูดภาษาใด พระคมัมภบีรร์ขค้อนบีนี้กกชมัดเจนในการประกาศวล่าพวกเขายกยฆ่อง
สรรเสรกิญพระเจร้า ดมังนมันี้นไมล่วล่าพวกเขากลล่าวอะไรกกตาม มมันกกเปป็นการถวายเกบียรตลิและคกาสรรเสรลิญแดล่พระเจค้า

เมมนี่อเปโตรเหกนและไดค้ยลินการอมัศจรรยร์ยลินี่งใหญล่นบีนี้ เขากกรถูค้วล่าเขาไดค้ทกาภารกลิจทบีนี่พระเจค้าไดค้ประทานใหค้เขา
กระทกาสกาเรกจแลค้วและทบีนี่พระองคร์ไดค้ทรงจมัดเตรบียมเขาสกาหรมับภารกลิจนบีนี้ในนลิมลิตนมันี้น จากนมันี้นเขาถามวล่า “ใครอาจ
จะหด้ามคนเหลฆ่านทนั้... โดยมกิใหด้เขารอับบอัพตกิศมาดด้วยนนั้ทาไดด้” คลุณคงสมังเกตเหกนแลค้ววล่าบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์มากล่อนบมัพตลิศมาดค้วยนนี้กาในทบีนี่นบีนี้-และมมันควรเปป็นเชล่นนมันี้น! ในทบีนี่นบีนี้พระวลิญญาณทรงยกเลลิกครมันี้งเดบียวจบความ
จกาเปป็นของการเขค้าสลุหนมัตในเนมนี้อหนมัง ในระบบของยลิวเดกกทารกเพศชายทลุกคนเขค้าสลุหนมัตวมันทบีนี่แปด-นบีนี่เปป็นตามพ



ระราชบมัญญมัตลิของโมเสส แตล่บมัดนบีนี้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงนกาเสนอความจรลิงจากพระเจค้าทบีนี่วล่าบมัพตลิศมาของพระ
วลิญญาณมากล่อนทบีนี่คนๆหนศึนี่งถถูกจลุล่มลงในนนี้กา และการถถูกจลุล่มลงในนนี้กาไมล่เกบีนี่ยวขค้องอะไรเลยกมับบมัพตลิศมาของพระ
วลิญญาณ มมันเปป็นคกาสอนนอกรบีตและเปป็นความโฉดเขลาแบบไมล่อาจแกค้ตมัวไดค้ทบีนี่จะสอนวล่าเราตค้องรมับบมัพตลิศมาใน
พระนามของพระเยซถูเพมนี่อทบีนี่จะไดค้รมับบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และของประทานในการพถูดภาษา
แปลกๆ! ถศึงกระนมันี้นมบีผถูค้รมับใชค้หลายคนวมันนบีนี้ทบีนี่ใหค้การรมับบมัพตลิศมาในนนี้กามาอยถูล่ในตกาแหนล่งทบีนี่เคยถถูกครอบครองโดย
การเขค้าสลุหนมัตในระบบของโมเสส

กล่อนการเสดกจขศึนี้นสถูล่สวรรคร์ของพระองคร์ พระเยซถูตรมัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “เพราะวล่ายอหร์นใหค้
รมับบมัพตลิศมาดค้วยนนี้กากกจรลิง แตฆ่ไมฆ่ชด้าไมฆ่นานทฆ่านทอันั้งหลายจะรอับบอัพตกิศมาดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์” (กลิจการ 1:5) 
นบีนี่คมอพระสมัญญาเรมนี่องบมัพตลิศมาซศึนี่งเปป็นความครบบรลิบถูรณร์และเปป็นเปป้าหมายของบมัพตลิศมาดค้วยนนี้กาทบีนี่ดค้อยกวล่านมันี้นซศึนี่ง
ยอหร์นเปป็นผถูค้ใหค้ บมัดนบีนี้ในบค้านของโครเนลลิอมัส พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ถถูกเทออกลงบนพวกคนตล่างชาตลิแลค้ว ซศึนี่งรวม
ถศึงคนทมันี้งหลายในครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ดค้วย โดยทกาใหค้พวกเขาเปป็นอวมัยวะแหล่งพระกายของพระครลิสตร์และ
เปป็นผถูค้มบีสล่วนในพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์-และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้เสดกจมาบนพวกคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้นในแบบทบีนี่
ทกาใหค้พวกยลิวทบีนี่มาเยมอนนมันี้นปฏลิเสธไมล่ไดค้เลยวล่าคนเหลล่านมันี้นไดค้รมับการอมัศจรรยร์อมันทรงฤทธลิธิ์แบบเดบียวกมับทบีนี่พวกเขา
เองไดค้รมับในวมันเพกนเทคอสตร์ หากนบีนี่ไมล่ใชล่ความจรลิง พวกยลิวเหลล่านมันี้นกกคงเรบียกรค้องใหค้คนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้นเขค้า
สลุหนมัตไปแลค้ว เพราะวล่าแมค้กระทมันี่งหลมังจากไดค้เหกนเหตลุการณร์ตล่างๆในบค้านของโครเนลลิอมัสแลค้วกกตาม กกยมังมบีบาง
คนในพวกเขาทบีนี่สอนวล่า “ถค้าไมล่เขค้าสลุหนมัตตามจารบีตของโมเสส ทล่านจะรอดไมล่ไดค้” (กลิจการ 15:1)

มบีบางนลิกายวมันนบีนี้ทบีนี่เทศนาวล่าเราตค้องถถูกจลุล่มลงในนนี้กาเพมนี่อทบีนี่จะไดค้รมับความรอด แตล่หลมักคกาสอนแบบนมันี้นไมล่
ถถูกพบในพระวจนะของพระเจค้าเลย

ขค้อ 48: “เปโตรจนงสอัชื่งใหด้เขารอับบอัพตกิศมาในพระนามขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า และเขาทอันั้งหลายไดด้ขอใหด้เป
โตรยอับยอันั้งอยทูฆ่กอับเขาอทกสองสามวอัน”

“เปโตรจนงสอัชื่งใหด้เขารอับบอัพตกิศมา” เราไมล่ถถูกบอกวล่าเปโตรใหค้บมัพตลิศมาผถูค้เชมนี่อทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิเหลล่านบีนี้ เขา
อาจเลมอกทบีนี่จะใหค้พบีนี่นค้องทบีนี่อยถูล่กมับเขาเปป็นผถูค้ใหค้บมัพตลิศมา อมันเปป็นการใหค้พวกเขาไดค้มบีโอกาสรมับใชค้และเปป็นการ
ปป้องกมันไมล่ใหค้พวกเขาผลิดใจในภายหลมังดค้วย ถค้าเปโตรเปป็นผถูค้ใหค้บมัพตลิศมาคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้น พบีนี่นค้องเหลล่านบีนี้กกคง
ไมล่มบีสล่วนใดๆทบีนี่ชมัดเจนเลยในการรมับใชค้ของขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณแกล่คนเหลล่านมันี้นในครมัวเรมอนของโครเนลลิอมัส 
และพวกเขากกอาจใหค้คกาพยานทบีนี่แตกตล่างไปจากทบีนี่เปป็นกกไดค้เมมนี่อพวกเขากลมับไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกม

จากขค้อพระคกาบางตอนเราหมายเหตลุวล่าตามกฎแลค้วพวกอมัครทถูตไมล่ไดค้ใหค้บมัพตลิศมาผถูค้เชมนี่อใหมล่ ใน 1 โครลิน
ธร์ 1:14-17 อมัครทถูตเปาโลประกาศวล่า “ขด้าพเจด้าขอบพระครุณพระเจด้าททชื่ขด้าพเจด้ามกิไดด้ใหด้บอัพตกิศมาแกฆ่ผทูด้หนนชื่งผทูด้ใดใน
พวกทฆ่าน เวด้นแตฆ่ครกิสปฟัสและกายออัส ดมังนมันี้น จศึงไมล่มบีผถูค้ใดกลล่าวไดค้วล่า ขค้าพเจค้าไดค้ทกาพลิธบีบมัพตลิศมาในนามของขค้าพเจค้า
เอง ขค้าพเจค้าไดค้ใหค้บมัพตลิศมาแกล่ครอบครมัวของสเทฟานมัสดค้วย แตล่นอกจากคนเหลล่านมันี้นแลค้ว ขค้าพเจค้าไมล่ทราบวล่า
ขค้าพเจค้าไดค้ใหค้บมัพตลิศมาแกล่ผถูค้ใดอบีกบค้าง เพราะวล่าพระครกิสตย์มกิไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้าไปเพชชื่อใหด้เขารอับบอัพตกิศมา แตฆ่เพชชื่อ
ใหด้ประกาศขฆ่าวประเสรกิฐ แตล่มลิใชล่ดค้วยชมันี้นเชลิงฉลาดในการพถูด เกรงวล่าเรมนี่องกางเขนของพระครลิสตร์จะหมดฤทธลิธิ์
เดช”



ในยอหร์น 4:2 เราถถูกบอกวล่า “แมด้วฆ่าพระเยซทูไมฆ่ไดด้ทรงใหด้บอัพตกิศมาเอง แตล่สาวกของพระองคร์เปป็นผถูค้ใหค้”
เปป็นทบีนี่เขค้าใจไดค้วล่าผถูค้เชมนี่อคนใดทบีนี่ไดค้รมับบมัพตลิศมาจากพระเยซถูเจค้าหรมอโดยอมัครทถูตคนหนศึนี่งอาจมองวล่าบมัพตลิศ

มาของตนเหนมอกวล่าบมัพตลิศมาของผถูค้เชมนี่ออบีกคนหนศึนี่งทบีนี่ไดค้รมับบมัพตลิศมาจากผถูค้รมับใชค้ธรรมดาคนหนศึนี่ง ดมังนมันี้นดถูเหมมอน
วล่ามมันเปป็นการถวายเกบียรตลิแดล่พระเจค้าและเสรลิมสรค้างครลิสตจมักรทบีนี่พวกอมัครทถูตยอมใหค้ผถูค้เชมนี่อคนอมนี่นๆทกาหนค้าทบีนี่ใหค้
บมัพตลิศมา

พรค้อมกมับคกากลล่าวทบีนี่ชมัดเจนเหลล่านบีนี้ในพระคมัมภบีรร์ มมันจศึงไมล่สมเหตลุสมผลสกาหรมับคนใดทบีนี่คลิดเปป็นทบีนี่จะเสนอ
แนะวล่าการรมับบมัพตลิศมาในนนี้กามบีสล่วนใดๆในความรอด พระเยซถูทรงบมัญชาพวกอมัครทถูตใหค้สมันี่งสอนผถูค้คนใหค้ถมอรมักษา
สกิชื่งสารพอัด (มธ. 28:19,20) และนมันี่นกกรวมถศึงการใหค้บมัพตลิศมาในพระนามของพระบลิดา พระบลุตร และพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ แตล่การใหค้บมัพตลิศมาในนนี้กาไมล่มบีสล่วนเกบีนี่ยวขค้องใดๆเลยกมับการไถล่ และมมันไมล่มบีสล่วนใดๆในการรมับ
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ของผถูค้เชมนี่อดค้วย ครลิสเตบียนทมันี้งหลายควรรมับบมัพตลิศมา-ไมล่ใชล่เพมนี่อทบีนี่จะบมังเกลิดใหมล่ แตล่เพราะวฆ่า
เราบมังเกลิดใหมล่แลค้ว การรมับบมัพตลิศมาในนนี้กาเปป็นเพบียงการเปป็นพยานรมับรองวล่าเราตายตล่อบาปแลค้ว ถถูกฝปังไวค้กมับพระ
ครลิสตร์ในบมัพตลิศมา และถถูกทกาใหค้เปป็นขศึนี้นกมับพระองคร์เพมนี่อเดลินในความใหมล่ของชบีวลิต

คกาเทศนาของเปโตรในบค้านของโครเนลลิอมัสครบสมบถูรณร์และมบีฤทธลิธิ์เดช-และมมันนกามาซศึนี่งผลลมัพธร์ตล่างๆ
อมันนล่าอมัศจรรยร์ มมันครบสมบถูรณร์ในใจความของมมัน: มอันยกชทูพระเยซผ มมันไมล่ไดค้ยกชถูเปโตร ศาสนายถูดาย หรมอพระ
ราชบมัญญมัตลิของโมเสส มมันครบสมบถูรณร์ในวลิธบีการของมมัน: มอันถทูกกลฆ่าวในความเชชชื่อฟฟังตฆ่อการทรงนทาและการสอัชื่ง
สอนของพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์

ยลินี่งกวล่านมันี้นคกาเทศนาของเปโตรไดค้ถถูกกลล่าวโดยพยานผถูค้หนศึนี่งซศึนี่งในชบีวลิตของเขาเองไดค้รถูค้จมักฤทธลิธิ์เดชของขล่าว
ประเสรลิฐทบีนี่เขาเทศนา เขารถูค้จมักฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ขล่าวสารของเขาถถูกสมันี่งโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์
และมาพรค้อมกมับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์

ความรมับผลิดชอบของผถูค้รมับใชค้ของพระเจค้าวมันนบีนี้คมอ การยกยล่องพระเยซถูเจค้า ยกชถูพระองคร์ขศึนี้น และฝากทบีนี่
เหลมอไวค้กมับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ผถูค้ทรงอยถูล่ในโลกเพมนี่อตมักเตมอนมนลุษยร์เรมนี่องบาป เรมนี่องความชอบธรรม และเรมนี่องการ
พลิพากษา-และพระองคร์จะทรงทกาเชล่นนมันี้นเมมนี่อพระวจนะของพระเจค้าถถูกปฝ่าวประกาศอยล่างสมัตยร์ซมนี่อ



บทททที่ 11
11:1 ฝฝ่ายพวกอมัครทถูตกมับพบีนี่นค้องทมันี้งหลายทบีนี่อยถูล่ในแควค้นยถูเดบียไดค้ยลินวล่า คนตล่างชาตลิไดค้รมับพระวจนะของพระเจค้า
เหมมอนกมัน
11:2 เมมนี่อเปโตรขศึนี้นไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกมแลค้ว พวกทบีนี่เขค้าสลุหนมัตจศึงตล่อวล่าทล่าน
11:3 วล่า “ทล่านไปหาคนทบีนี่ไมล่ไดค้เขค้าสลุหนมัต และรมับประทานอาหารกมับเขา”
11:4 แตล่เปโตรไดค้อธลิบายใหค้เขาฟปังตมันี้งแตล่ตค้นเปป็นลกาดมับมาวล่า
11:5 “เมมนี่อขค้าพเจค้าอยถูล่ในเมมองยมัฟฟาและกกาลมังอธลิษฐานกกเคลลินี้มไป แลค้วนลิมลิตเหกนภาชนะอยล่างหนศึนี่ง เหมมอนผค้าผมน
ใหญล่หยล่อนลงมาทมันี้งสบีนี่มลุมจากฟป้ามายมังขค้าพเจค้า
11:6 ครมันี้นขค้าพเจค้าเขมค้นดถูผค้านมันี้น ขค้าพเจค้าไดค้พลินลิจพลิจารณากกไดค้เหกนสมัตวร์สบีนี่เทค้าของแผล่นดลิน กมับสมัตวร์ปฝ่า สมัตวร์เลมนี้อย
คลาน และนกทบีนี่อยถูล่ในทค้องฟป้า
11:7 แลค้วขค้าพเจค้าไดค้ยลินพระสลุรเสบียงตรมัสกมับขค้าพเจค้าวล่า ‘เปโตรเออ๋ย จงลลุกขศึนี้น ฆล่ากลินเถลิด’
11:8 แตล่ขค้าพเจค้าทถูลวล่า ‘หามลิไดค้ พระองคร์เจค้าขค้า เพราะวล่าสลินี่งของซศึนี่งตค้องหค้ามหรมอซศึนี่งเปป็นมลทลินยมังไมล่ไดค้เขค้าปาก
ขค้าพระองคร์เลย’
11:9 แตล่มบีพระสลุรเสบียงตรมัสจากฟป้าครมันี้งทบีนี่สองวล่า ‘ซศึนี่งพระเจค้าไดค้ทรงชการะแลค้ว เจค้าอยล่าวล่าเปป็นของตค้องหค้าม’
11:10 เปป็นอยล่างนมันี้นถศึงสามครมันี้ง แลค้วสลินี่งนมันี้นทมันี้งสลินี้นกกถถูกรมับขศึนี้นไปบนฟป้าอบีก
11:11 ดถูเถลิด ในทมันใดนมันี้นมบีชายสามคนมายมนอยถูล่ตรงหนค้าบค้านทบีนี่ขค้าพเจค้าอยถูล่ รมับใชค้มาจากเมมองซบีซารบียามาหา
ขค้าพเจค้า
11:12 พระวลิญญาณจศึงสมันี่งใหค้ขค้าพเจค้าไปกมับเขาโดยไมล่ลมังเลใจเลย และพวกพบีนี่นค้องทมันี้งหกคนนบีนี้ไดค้ไปกมับขค้าพเจค้าดค้วย
เราทมันี้งหลายจศึงเขค้าไปในบค้านของผถูค้นมันี้น
11:13 ผถูค้นมันี้นจศึงกลล่าวแกล่พวกเราวล่า ตมัวทล่านไดค้เหกนทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งยมนอยถูล่ในบค้านของทล่าน และบอกทล่านวล่า 
‘จงใชค้คนไปยมังเมมองยมัฟฟา เชลิญซบีโมนทบีนี่เรบียกวล่าเปโตรมา
11:14 เปโตรนมันี้นจะกลล่าวใหค้ทล่านฟปังเปป็นถค้อยคกาซศึนี่งจะใหค้ทล่านกมับทมันี้งครอบครมัวของทล่านรอด’
11:15 เมมนี่อขค้าพเจค้าตมันี้งตค้นกลล่าวขค้อความนมันี้น พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กกเสดกจมาสถลิตกมับเขาทมันี้งหลาย เหมมอนไดค้เสดกจ
ลงมาบนพวกเราในตอนตค้นนมันี้น
11:16 แลค้วขค้าพเจค้าไดค้ระลศึกถศึงคกาตรมัสขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า ซศึนี่งพระองคร์ตรมัสไวค้วล่า ‘ยอหร์นใหค้รมับบมัพตลิศมาดค้วยนนี้กา
กกจรลิง แตล่ทล่านทมันี้งหลายจะรมับบมัพตลิศมาดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์’
11:17 เหตลุฉะนมันี้น ถค้าพระเจค้าไดค้ทรงโปรดประทานของประทานแกล่เขาเหมมอนแกล่เราทมันี้งหลาย ผถูค้ทบีนี่ไดค้เชมนี่อในพระ
เยซถูครลิสตร์เจค้า ขค้าพเจค้าเปป็นผถูค้ใดเลล่าทบีนี่จะขมัดขมนพระเจค้าไดค้”
11:18 ครมันี้นคนทมันี้งหลายไดค้ยลินคกาเหลล่านมันี้นกกนลินี่งอยถูล่ แลค้วไดค้สรรเสรลิญพระเจค้าวล่า “พระเจค้าไดค้ทรงโปรดแกล่คนตล่าง
ชาตลิใหค้กลมับใจใหมล่จนไดค้ชบีวลิตรอดดค้วย”
11:19 ฝฝ่ายคนทมันี้งหลายทบีนี่กระจมัดกระจายไปเพราะการเคบีนี่ยวเขกญเนมนี่องจากสเทเฟน กกพากมันไปยมังเมมองฟฟีนลิเซบีย 
เกาะไซปรมัส และเมมองอมันทลิโอก และไมล่ไดค้กลล่าวพระวจนะแกล่ผถูค้ใดนอกจากแกล่ยลิวพวกเดบียว



11:20 และมบีบางคนในพวกเขาเปป็นชาวเกาะไซปรมัสกมับชาวไซรบีน เมมนี่อมายมังเมมองอมันทลิโอก กกไดค้กลล่าวประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐเรมนี่องพระเยซถูเจค้าแกล่พวกกรบีกดค้วย
11:21 และพระหมัตถร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทรงอยถูล่กมับเขา คนเปป็นอมันมากไดค้เชมนี่อและกลมับมาหาองคร์พระผถูค้เปป็น
เจค้า
11:22 ขล่าวนบีนี้กกเลล่าลมอไปยมังครลิสตจมักรในกรลุงเยรถูซาเลกม เขาจศึงใชค้บารนาบมัสใหค้ไปยมังเมมองอมันทลิโอก
11:23 เมมนี่อบารนาบมัสมาถศึงแลค้ว และไดค้เหกนพระคลุณของพระเจค้ากกปฟีตลิยลินดบี จศึงไดค้เตมอนคนเหลล่านมันี้นใหค้ตมันี้งมมันี่นคงตลิด
สนลิทอยถูล่กมับองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า
11:24 บารนาบมัสเปป็นคนดบี ประกอบดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และความเชมนี่อ จกานวนคนเปป็นอมันมากกกเพลินี่มเขค้ากมับ
องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า
11:25 บารนาบมัสไดค้ไปทบีนี่เมมองทารร์ซมัสเพมนี่อตามหาเซาโล
11:26 เมมนี่อพบแลค้วจศึงพาเขามายมังเมมองอมันทลิโอก ตล่อมาทล่านทมันี้งสองไดค้ประชลุมกมันกมับครลิสตจมักรตลอดปฟีหนศึนี่ง ไดค้สมันี่ง
สอนคนเปป็นอมันมากและในเมมองอมันทลิโอกนมันี่นเอง พวกสาวกไดค้ชมนี่อวล่าครลิสเตบียนเปป็นครมันี้งแรก
11:27 คราวนบีนี้มบีพวกศาสดาพยากรณร์ลงมาจากกรลุงเยรถูซาเลกมจะไปยมังเมมองอมันทลิโอก
11:28 ฝฝ่ายผถูค้หนศึนี่งในจกานวนนมันี้นชมนี่ออากาบมัส ไดค้ลลุกขศึนี้นกลล่าวโดยพระวลิญญาณวล่าจะบมังเกลิดการกมันดารอาหารมาก
ยลินี่งทมันี่วแผล่นดลินโลก การกมันดารอาหารนมันี้นไดค้บมังเกลิดขศึนี้นในรมัชสมมัยคลาวดลิอมัส ซบีซารร์
11:29 พวกสาวกทลุกคนจศึงตกลงใจกมันวล่า จะถวายตามกกาลมังฝากไปชล่วยบรรเทาทลุกขร์พวกพบีนี่นค้องทบีนี่อยถูล่ในแควค้นยถู
เดบีย
11:30 เขาจศึงไดค้ทกาดมังนมันี้น และฝากไปกมับบารนาบมัสและเซาโลเพมนี่อนกาไปใหค้พวกผถูค้ปกครอง

สลิบแปดขค้อแรกของบทนบีนี้ถถูกยกใหค้กมับการเลล่ายค้อนแบบละเอบียดของเปโตรเกบีนี่ยวกมับเหตลุการณร์เหลล่านมันี้นทบีนี่
ถถูกบมันทศึกในบททบีนี่ 10 เขาไดค้ปรนนลิบมัตลิแกล่ครมัวเรมอนของโครเนลลิอมัส พวกคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้นไดค้รมับพระวจนะของ
พระเจค้าและรมับบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์แลค้ว และรายงานขล่าวเรมนี่องเหตลุการณร์นบีนี้กกไปถศึงครลิสตจมักรใน
กรลุงเยรถูซาเลกมอยล่างรวดเรกว พวกยลิวทบีนี่เชมนี่อทบีนี่นมันี่น “ตล่อวล่า” เปโตร-ไมล่ใชล่เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจด้า
แกล่คนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้น แตล่เพราะการรฆ่วมสามอัคคทธรรมและการรอับประทานอาหารกอับพวกเขา

ถศึงแมค้วล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงสมันี่งเปโตรใหค้ไปกมับผถูค้สมนี่อสารเหลล่านมันี้นทบีนี่มาจากโครเนลลิอมัส “โดยไมล่สงสมัย
อะไรเลย” (กลิจการ 10:20)-นมันี่นคมอ “โดยไมล่มบีการแบล่งแยกเลย”-เมมนี่อเปโตรกลมับไปถศึงกรลุงเยรถูซาเลกม เขากกพบวล่า
พวกพบีนี่นค้องทบีนี่นมันี่นมทการแบล่งแยกจรลิงๆ พวกเขาแสดงอคตลิในสล่วนทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับพวกคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้น ดค้วยเหตลุ
นบีนี้ เมมนี่อพวกเขาโตค้แยค้งกมับเปโตรเพราะวล่าเขาไดค้รมับประทานอาหารกมับคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้น เขากกอธลิบายใหค้พวก
เขาฟปังวล่าเกลิดอะไรขศึนี้นในสล่วนทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับงานรมับใชค้ของเขาไปยมังบค้านของโครเนลลิอมัส เขาเรลินี่มตค้นดค้วยนลิมลิตของ
ตนขณะทบีนี่เขาอธลิษฐานอยถูล่บนหลมังคาบค้านในเมมองยมัฟฟา และเลล่าตล่อไปจนถศึงประสบการณร์ทมันี้งหมดในเมมองซบีซารบี
ยา และสลินี้นสลุดปาฐกถาของเขาดค้วยคกาถามทบีนี่วล่า “ขค้าพเจค้าเปป็นผถูค้ใดเลล่าทบีนี่จะขมัดขมนพระเจค้าไดค้”

ในความคลิดของเปโตร ไมล่มบีการแบล่งแยกระหวล่างยลิวกมับคนตล่างชาตลิอบีกตล่อไปแลค้วในแผนการแหล่งความ
รอด ผล่านทางนลิมลิตนมันี้นพระเจค้าทรงลบลค้างอคตลิทบีนี่เคยฝปังหมัวพวกยลิวมานานเหลมอเกลินออกไปแลค้ว และเปโตรเปปิดรมับ



มลุมมองแบบใหมล่และกวค้างกวล่าเดลิมเกบีนี่ยวกมับความหมายของความเชมนี่อแบบครลิสเตบียน พบีนี่นค้องชาวยลิวของเขาไมล่ไดค้
เหกนนลิมลิตนมันี้น และคนเหลล่านบีนี้ในครลิสตจมักรในกรลุงเยรถูซาเลกมกกไมล่ไดค้อยถูล่ในเหตลุการณร์ดค้วยเพมนี่อทบีนี่จะเปป็นประจมักษร์
พยานถศึงการอมัศจรรยร์แหล่งบมัพตลิศมาของพระวลิญญาณในทล่ามกลางคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้น ดค้วยเหตลุนบีนี้เขาจศึงใชค้เวลา
นมันี้นเพมนี่อบอกพวกเขาอยล่างละเอบียดวล่าเกลิดอะไรขศึนี้นกมันแนล่ เขาบอกพวกเขาวล่าพระเจค้าทรงสล่งเขาไปยมังบค้านของคน
ตล่างชาตลิคนหนศึนี่งอยล่างไร และวล่ากล่อนทบีนี่เขาพถูดจบ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ลงมาประทมับบนผถูค้เชมนี่อใหมล่เหลล่านบีนี้
อยล่างไรและประทานพระพรเดบียวกมันแกล่พวกเขาเหมมอนกมับทบีนี่ไดค้ลงมาบนพวกยลิวเหลล่านมันี้นในวมันเพกนเทคอสตร์

เปโตรใชค้เวลาในทบีนี่นบีนี้อยล่างเกลิดผล เพราะวล่าเมมนี่อจบคกาปราศรมัยของเขาแกล่พบีนี่นค้องเหลล่านมันี้นทบีนี่กรลุงเยรถูซาเลกม 
“คนทอันั้งหลายไดด้ยกินคทาเหลฆ่านอันั้นกก็นกิชื่งอยทูฆ่ แลด้วไดด้สรรเสรกิญพระเจด้าวล่า “พระเจค้าไดค้ทรงโปรดแกล่คนตล่างชาตลิใหค้กลมับ
ใจใหมล่จนไดค้ชบีวลิตรอดดค้วย!” และพวกเขาชมนี่นชมยลินดบีเพราะวล่าความรอดไดค้มาถศึงพวกคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้น

เปโตรยกเหตสุผลสนอับสนสุนการรอับใชผู้ของเขาไปยอังพวกคนตล่างชาตกิ
ขค้อ 1: “ฝป่ายพวกออัครททูตกอับพทชื่นด้องทอันั้งหลายททชื่อยทูฆ่ในแควด้นยทูเดทยไดด้ยกินวฆ่า คนตฆ่างชาตกิไดด้รอับพระวจนะของ

พระเจด้าเหมชอนกอัน”
เหกนไดค้ชมัดวล่าขล่าวเรมนี่องความรอดไดค้มาถศึงพวกคนตล่างชาตลิแลค้วไดค้แพรล่สะพมัดอยล่างรวดเรกวไปทมันี่วแถบ

ชนบท เพราะวล่าตค้นฉบมับเดลิมอล่านวล่า “ฝฝ่ายพวกอมัครทถูตกมับพบีนี่นค้องทมันี้งหลายทบีนี่อยถูล่ทอัชื่วแควค้นยถูเดบีย” แตล่มมันปรากฏ
ชมัดเจนเชล่นกมันวล่าพวกเขาไดค้ยลินขค้อเทกจจรลิงเหลล่านมันี้นโดยปราศจากรายละเอบียดแวดลค้อมใดๆ เพราะวล่าจากคกา
กลล่าวในขค้อ 3 ดถูเหมมอนวล่าผถูค้ใดกกตามทบีนี่รายงานเรมนี่องนบีนี้พยายามทกาใหค้มมันดถูเหมมอนกมับวล่าเปป็นเรมนี่องผลิดพระคมัมภบีรร์ใน
ความสมัมพมันธร์ของมมันกมับศาสนาของเหลล่าบรรพบลุรลุษชาวยลิว ดมังนมันี้นมมันจศึงไมล่นล่าประหลาดใจเลยทบีนี่จะเกลิดการโตค้
เถบียงทล่ามกลางพวกยลิวเหลล่านมันี้นเกบีนี่ยวกมับการรมับใชค้ของเปโตรไปยมังพวกคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้น

ขค้อ 2 และ 3: “เมชชื่อเปโตรขนนั้นไปยอังกรรุงเยรทูซาเลก็มแลด้ว พวกททชื่เขด้าสรุหนอัตจนงตฆ่อวฆ่าทฆ่านวฆ่า “ทฆ่านไปหาคน
ททชื่ไมฆ่ไดด้เขด้าสรุหนอัต และรอับประทานอาหารกอับเขา”

“พวกททชื่เขด้าสรุหนอัต” หมายถศึงพวกยลิว-ไมล่ใชล่หมายถศึงพวกฟารลิสบีและพวกสะดถูสบีทบีนี่ไดค้ปฏลิเสธความเชมนี่อแบบ
ครลิสเตบียนทมันี้งหมด แตล่หมายถศึงผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้น คนเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้เปลบีนี่ยนความเชมนี่อจากศาสนายลิว พวกเขาตกาหนลิเป
โตรและกลล่าวหาเขาวล่าไมล่สมัตยร์ซมนี่อตล่อบมัญญมัตลิของโมเสสและพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม

เราอาจหมายเหตลุในทบีนี่นบีนี้เชล่นกมันวล่าการตล่อวล่านบีนี้พลิสถูจนร์จนหมดขค้อสงสมัยวล่าเปโตรไมล่ไดค้ถถูกมองวล่าเปป็นผถูค้มบี
อกานาจสถูงสลุดเหนมอครลิสตจมักร หากเขาถถูกมองโดยครลิสเตบียนยลุคตค้นเหลล่านบีนี้วล่ามบีสลิทธลิอกานาจซศึนี่งครลิสตจมักรแหล่งกรลุง
โรมมอบใหค้แกล่เขา ผถูค้เชมนี่อคนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอกกคงนบนอบตล่อสลินี่งใดกกตามทบีนี่เขาคลิดวล่าถถูกตค้อง และพวกเขากกคงไมล่ตล่อวล่า
เขาเกบีนี่ยวกมับการรล่วมสามมัคคบีธรรมของเขากมับพวกคนตล่างชาตลิในบค้านของโครเนลลิอมัส เปโตรไมล่ไดค้เปป็นใหญล่กวล่า
อมัครทถูตคนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอแตล่อยล่างใด เขาไมล่ไดค้เปป็นผถูค้แทนของพระครลิสตร์บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ในความหมายโดยนมัยแบบ
พลิเศษใดๆเลย ขค้อเทกจจรลิงนบีนี้ถถูกเปปิดเผยอยล่างชมัดแจค้งมากๆตลอดทมันี่วการศศึกษาคค้นควค้านบีนี้เกบีนี่ยวกมับการรมับใชค้ของเขา
และในจดหมายฝากเหลล่านมันี้นทบีนี่เขาเขบียนภายใตค้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์

ขค้อ 4-6: “แตฆ่เปโตรไดด้อธกิบายใหด้เขาฟฟังตอันั้งแตฆ่ตด้นเปป็นลทาดอับมาวฆ่า “เมชชื่อขด้าพเจด้าอยทูฆ่ในเมชองยอัฟฟาและ
กทาลอังอธกิษฐานกก็เคลกินั้มไป แลด้วนกิมกิตเหก็นภาชนะอยฆ่างหนนชื่ง เหมชอนผด้าผชนใหญฆ่หยฆ่อนลงมาทอันั้งสทชื่มรุมจากฟฟ้ามายอัง



ขด้าพเจด้า ครอันั้นขด้าพเจด้าเขมด้นดทูผด้านอันั้น ขด้าพเจด้าไดด้พกินกิจพกิจารณากก็ไดด้เหก็นสอัตวย์สทชื่เทด้าของแผฆ่นดกิน กอับสอัตวย์ปป่า สอัตวย์
เลชนั้อยคลาน และนกททชื่อยทูฆ่ในทด้องฟฟ้า”

“เปโตรไดด้อธกิบายใหด้เขาฟฟังตอันั้งแตฆ่ตด้นเปป็นลทาดอับ” กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่งกกคมอ เรลินี่มตค้นดค้วยการอธลิษฐานของเขา
และนลิมลิตของเขา เขาเลล่ายค้อนถศึงเหตลุการณร์ตล่างๆตามลกาดมับทบีนี่พวกมมันเกลิดขศึนี้น โดยใหค้คกาพยานทบีนี่เรบียบงล่ายไมล่ถถูก
ดมัดแปลงและไมล่ตกแตล่งในเรมนี่องขค้อเทกจจรลิงตล่างๆแกล่พบีนี่นค้องเหลล่านมันี้น

นบีนี่เปป็นวลิธบีทบีนี่สมัมฤทธลิธิ์ผลมากทบีนี่สลุดเสมอในการเอาชนะอคตลิและการตล่อตค้าน อคตกิกล่อใหค้เกลิดการตล่อตค้าน
เกมอบทลุกครมันี้ง และการตล่อตค้านชนลิดนบีนี้โดยเฉพาะกกจะอล่อนแรงและหายสาบสถูญไปเมมนี่อขค้อเทกจจรลิงตล่างๆทบีนี่เปป็นความ
จรลิงถถูกเขค้าใจ นอกจากนบีนี้ โดยการเลล่าเหตลุการณร์ตล่างๆทบีละเรมนี่องตามทบีนี่พวกมมันเกลิด เปโตรกกแสดงใหค้เหกนชมัดเจนแกล่
พบีนี่นค้องชาวยลิวของตนวล่าตมัวเขาเองกกเคยมบีอคตลิในมลุมมองของตนเหมมอนกมับพวกเขาในขณะนมันี้น และเมมนี่อเขาไดค้เหกน
นลิมลิตนมันี้นและไดค้ยลินเสบียงของพระเจค้า เขาจศึงเรลินี่มตระหนมักถศึงการเอากกาแพงทบีนี่กมันี้นกลางระหวล่างยลิวกมับคนตล่างชาตลิ
ออกไปแลค้ว โดยใหค้ทมันี้งสองพวกเขค้าถศึงพระคลุณของพระเจค้าไดค้อยล่างเทล่าเทบียมกมัน

จากนมันี้นจศึงตามมาดค้วยคกาพรรณนาเกบีนี่ยวกมับสลินี่งทบีนี่เขาไดค้เหกนในนลิมลิตนมันี้น-ภาชนะอมันหนศึนี่งซศึนี่งคลค้ายกมับผค้าผมน
ใหญล่ทบีนี่ถถูกผถูกทบีนี่ทมันี้งสบีนี่มลุม และบรรจลุ “สมัตวร์สบีนี่เทค้าของแผล่นดลิน กมับสมัตวร์ปฝ่า สมัตวร์เลมนี้อยคลาน และนกทบีนี่อยถูล่ในทค้องฟป้า” 
ยลิวทลุกคนทบีนี่ไดค้ยลินเสบียงของเปโตรตอนนมันี้นคงรถูค้สศึกขยะแขยงกมับความคลิดทบีนี่จะกลินสมัตวร์หลากหลายชนลิดเหลล่านมันี้น 
เพราะวล่าบมัญญมัตลิของโมเสสบมัญชาไวค้อยล่างชมัดเจนวล่าคนอลิสราเอลควรพลิจารณาวล่าสลินี่งใดสะอาดหรมอเปป็นมลทลินและ
ไมล่เหมาะสกาหรมับเปป็นอาหาร (อล่านเลวบีนลิตลิ 11:2-27 และพระราชบมัญญมัตลิ 14:3-10) ดมังนมันี้นมมันจศึงไมล่ใชล่เรมนี่องยาก
สกาหรมับพวกเขาทบีนี่จะเขค้าใจปฏลิกลิรลิยาในทมันทบีของเปโตรทบีนี่มบีตล่อนลิมลิตนมันี้น

ขค้อ 7-9: “แลด้วขด้าพเจด้าไดด้ยกินพระสรุรเสทยงตรอัสกอับขด้าพเจด้าวฆ่า ‘เปโตรเออ๋ย จงลรุกขนนั้น ฆฆ่ากกินเถกิด’ แตฆ่
ขด้าพเจด้าททูลวฆ่า ‘หามกิไดด้ พระองคย์เจด้าขด้า เพราะวฆ่าสกิชื่งของซนชื่งตด้องหด้ามหรชอซนชื่งเปป็นมลทกินยอังไมฆ่ไดด้เขด้าปากขด้า
พระองคย์เลย’ แตฆ่มทพระสรุรเสทยงตรอัสจากฟฟ้าครอันั้งททชื่สองวฆ่า ‘ซนชื่งพระเจด้าไดด้ทรงชทาระแลด้ว เจด้าอยฆ่าวฆ่าเปป็นของตด้อง
หด้าม’”

เปโตรระมมัดระวมังมากๆในการถมอรมักษาสล่วนนบีนี้ของบมัญญมัตลิของโมเสส เขาไมล่เคยละเมลิดมมันเลยและเขากก
วลิงวอนวล่าเขาไมล่สามารถละเมลิดมมันไดค้ตอนนบีนี้ เทล่าทบีนี่เขาทราบ พระราชบมัญญมัตลิของพระเจค้าไมล่เคยถถูกยกเลลิก ดมังนมันี้น
เขาจศึงสามารถประกาศไดค้วล่าไมล่มบีสลินี่งใดทบีนี่ตค้องหค้ามหรมอเปป็นมลทลินเคยเขค้าปากของเขาเลย!

แตล่ระหวล่างพระราชบมัญญมัตลิทบีนี่ถถูกกกาหนดไวค้ในภาคพมันธสมัญญาเดลิมกมับคกาบมัญชาซศึนี่งเปโตรไดค้รมับในนลิมลิตนมันี้น
มบีความแตกตล่างหนศึนี่งทบีนี่ชมัดเจน: อมัครทถูตทล่านนบีนี้อค้างอลิงถศึงพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสซศึนี่งเปป็นทบีนี่รถูค้จมักดบีและไดค้รมับการ
ยอมรมับขณะทบีนี่ในนลิมลิตนมันี้นพระเจค้าทรงแสดงใหค้เขาเหกนอยล่างชมัดเจนวล่าพระราชบมัญญมัตลิเกบีนี่ยวกมับสอัตวย์สะอาดและ
สอัตวย์มลทกินกกาลมังจะผล่านพค้นไป เปโตรไมล่ไดค้ปฏลิเสธวล่าเขาไดค้ไปรล่วมสามมัคคบีธรรมกมับชายทมันี้งหลายทบีนี่ไมล่ไดค้เขค้าสลุหนมัต 
เขาไมล่ไดค้ปฏลิเสธวล่าเขารมับประทานอาหารกมับพวกเขา แตล่เขากลล่าวชมัดเจนวล่าเขาทกาเชล่นนมันี้นเพบียงเพราะวล่าพระเจค้า
ไดค้สกาแดงใหค้เขาเหกนวล่าเขาจะตค้องไมล่มองคนตล่างชาตลิวล่าธรรมดาสามมัญ เปป็นมลทลิน หรมอเปป็นทบีนี่ตค้องหค้ามไมล่ใหค้รมับ
ความรอดขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าอบีกตล่อไป และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ทรงสมันี่งเขาอยล่างเฉพาะเจาะจงใหค้ไปยมัง
บค้านของโครเนลลิอมัสโดยไมล่สงวนทล่าทบีหรมอมบีการแบล่งแยกใดๆ



ขค้อ 10-12: “เปป็นอยฆ่างนอันั้นถนงสามครอันั้ง แลด้วสกิชื่งนอันั้นทอันั้งสกินั้นกก็ถทูกรอับขนนั้นไปบนฟฟ้าอทก ดทูเถกิด ในทอันใดนอันั้นมทชาย
สามคนมายชนอยทูฆ่ตรงหนด้าบด้านททชื่ขด้าพเจด้าอยทูฆ่ รอับใชด้มาจากเมชองซทซารทยามาหาขด้าพเจด้า พระวกิญญาณจนงสอัชื่งใหด้
ขด้าพเจด้าไปกอับเขาโดยไมฆ่ลอังเลใจเลย และพวกพทชื่นด้องทอันั้งหกคนนทนั้ไดด้ไปกอับขด้าพเจด้าดด้วย เราทอันั้งหลายจนงเขด้าไปใน
บด้านของผทูด้นอันั้น” 

เปโตรอธลิบายแกล่ผถูค้เชมนี่อชาวยลิวเหลล่านมันี้นวล่านลิมลิตนมันี้นมาจากพระเจค้าอยล่างแนล่นอน วล่าเสบียงของพระเจค้าไดค้
ตรมัสแกล่เขาสามครมันี้ง และทมันทบีหลมังจากผค้าผมนนมันี้นและบรรดาสลินี่งทบีนี่อยถูล่ในผค้านมันี้นถถูกดศึงกลมับขศึนี้นไปสถูล่สวรรคร์ ชายสาม
คนนมันี้นจากบค้านของโครเนลลิอมัสกกมาถศึงทบีนี่บค้านทบีนี่เขากกาลมังพมักอยถูล่ จากนมันี้นพระวลิญญาณทรงสมันี่งเขาใหค้ไปกมับชายเหลล่า
นมันี้น “โดยไมล่สงสมัยอะไรเลย” และจากนมันี้นเปโตรกกเสรลิมวล่าเขาไดค้พาพบีนี่นค้องหกคนเดลินทางไปกมับตนดค้วย ดมังนมันี้นพวก
เขาจศึง “เขค้าไปในบค้านของผถูค้นมันี้น”

ขค้อ 13 และ 14: “ผทูด้นอันั้นจนงกลฆ่าวแกฆ่พวกเราวฆ่า ตอัวทฆ่านไดด้เหก็นททูตสวรรคย์องคย์หนนชื่งยชนอยทูฆ่ในบด้านของทฆ่าน
และบอกทฆ่านวฆ่า ‘จงใชด้คนไปยอังเมชองยอัฟฟา เชกิญซทโมนททชื่เรทยกวฆ่าเปโตรมา เปโตรนอันั้นจะกลฆ่าวใหด้ทฆ่านฟฟังเปป็น
ถด้อยคทาซนชื่งจะใหด้ทฆ่านกอับทอันั้งครอบครอัวของทฆ่านรอด’”

ทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นบอกโครเนลลิอมัสอยล่างชมัดเจนวล่าเปโตรจะบอกถผู้อยคคาแกล่เขา-ไมล่ใชล่หลมักคกาสอน ขค้อเชมนี่อ
หรมอประเพณบีตล่างๆ ไมล่ใชล่หมายสกาคมัญ การมหมัศจรรยร์ หรมอการอมัศจรรยร์ตล่างๆ-แตล่เปป็นถผู้อยคคา พระวจนะททชื่มทชทวกิต 
ซศึนี่งโดยถค้อยคกาเหลล่านมันี้นเขาและทอันั้งครอบครอัวของเขาจะรมับความรอดไดค้ ในบททบีนี่ 10 ขค้อ 2 เราถถูกบอกวล่าโครเนลลิ
อมัส “และทมันี้งครอบครมัวเปป็นคนยกาเกรงพระเจค้า” ขค้อ 44 บอกเราวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ลงมาสถลิตบนคนทดัทั้ง
ปวงททชื่ฟฟังพระวจนะนอันั้น และจากขค้อ 48 เราเขค้าใจวล่าทมันี้งครมัวเรมอนนมันี้นรมับบมัพตลิศมา ดมังนมันี้นความรอดจศึงมายมัง
ครอบครอัวของโครเนลลิอมัส

ความรอดมบีไวค้สกาหรมับทมันี้งครอบครมัว ในกลิจการ 16:30-34 เราอล่านเรมนี่องราวประสบการณร์ของเปาโลและ
สลิลาสทบีนี่ถถูกจกาคลุกในเมมองฟฟีลลิปปฟี เมมนี่อนายคลุกชาวฟฟีลลิปปฟีผถูค้นมันี้นถามพวกเขาวล่าเขาตค้องทกาอยล่างไรถศึงจะไดค้รมับความ
รอด พวกเขากกตอบกลมับวล่า “จงเชมนี่อวางใจในพระเยซถูครลิสตร์เจค้า และทล่านจะรอดไดค้ทอันั้งครอบครอัวของทฆ่านดด้วย” 
นายคลุกผถูค้นมันี้นเชมนี่อ เขาพาคนของพระเจค้าไปยมังบค้านของเขาและปรนนลิบมัตลิพวกเขาในความตค้องการตล่างๆของพวก
เขาและ “แสดงความยลินดบีอยล่างยลินี่ง เพราะไดด้เชชชื่อถชอพระเจด้าพรร้อมกดับทดัทั้งครอบครดัวแลร้ว”

ผมเชมนี่ออยล่างแทค้จรลิงวล่าถค้าพล่อแมล่ในบค้านใดจะดกาเนลินชบีวลิตเพมนี่อพระเจค้าอยล่างทบีนี่ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายควรกระทกา 
และถค้าพวกเขาอบรมสมันี่งสอนลถูกๆของตนในการเลบีนี้ยงดถูและการเตมอนสตลิขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า พระเจด้ากก็จะชฆ่วย
ทอันั้งครอบครอัวใหด้ไดด้รอับความรอด อยล่างไรกกตาม แตล่ละคนในครอบครมัวนมันี้นตค้องใชค้ความเชมนี่อในพระเจค้าดค้วยตมัวเอง-
นมันี่นคมอ พล่อแมล่ไมล่สามารถรมับความรอดแทนลถูกๆไดค้ ลถูกคนหนศึนี่งไมล่สามารถรมับความรอดแทนลถูกอบีกคนไดค้ แตล่พระ
คมัมภบีรร์สอนอยล่างชมัดเจนเรมนี่องความรอดของทมันี้งครอบครมัว และถค้าพล่อแมล่จะอค้างสลิทธลิธิ์ในลถูกๆของตนเพมนี่อองคร์พระผถูค้
เปป็นเจค้าและดกาเนลินชบีวลิตตล่อหนค้าลถูกๆในคกาพยานแบบครลิสเตบียน ทมันี้งครอบครมัวนมันี้นกก็จะไดค้รมับความรอด

ขค้อ 15 และ 16: “เมชชื่อขด้าพเจด้าตอันั้งตด้นกลฆ่าวขด้อความนอันั้น พระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์กก็เสดก็จมาสถกิตกอับเขาทอันั้ง
หลาย เหมชอนไดด้เสดก็จลงมาบนพวกเราในตอนตด้นนอันั้น แลด้วขด้าพเจด้าไดด้ระลนกถนงคทาตรอัสขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า ซนชื่ง



พระองคย์ตรอัสไวด้วฆ่า ‘ยอหย์นใหด้รอับบอัพตกิศมาดด้วยนนั้ทากก็จรกิง แตฆ่ทฆ่านทอันั้งหลายจะรอับบอัพตกิศมาดด้วยพระวกิญญาณ
บรกิสรุทธกิธิ์’”

“ในตอนตด้นนอันั้น” อค้างอลิงยค้อนกลมับไปยมังวมันเพกนเทคอสตร์เมมนี่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เสดกจมาบนผถูค้เชมนี่อหนศึนี่ง
รค้อยยบีนี่สลิบคนนมันี้นในหค้องชมันี้นบน ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าพบีนี่นค้องชาวยลิวเหลล่านบีนี้หลายคน-ถค้าไมล่ใชล่ทลุกคน-อยถูล่ทบีนี่นมันี่นในวมันนมันี้น 
และจากถค้อยคกาของเปโตรในทบีนี่นบีนี้พวกเขาเขค้าใจไดค้วล่าคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้นในบค้านของโครเนลลิอมัสไดค้รมับ
ประสบการณร์เดบียวกมันกมับพวกเขาแลค้ว

“แลด้วขด้าพเจด้าไดด้ระลนกถนงคทาตรอัสขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า” ในทบีนี่นบีนี้เปโตรพถูดถศึงพระสมัญญานมันี้นทบีนี่พระเยซถู
ประทานใหค้แกล่พวกสาวกกล่อนทบีนี่พระองคร์เสดกจขศึนี้นสถูล่สวรรคร์ ในกลิจการ 1:5 พระองคร์ตรมัสแกล่พวกเขาวล่า “ยอหร์นใหค้
รมับบมัพตลิศมาดค้วยนนี้กากกจรลิง แตล่ไมล่ชค้าไมล่นานทม่านทดัทั้งหลายจะรอับบอัพตกิศมาดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์” ยอหร์นผถูค้ใหค้รมับ
บมัพตลิศมาไดค้ใหค้บมัพตลิศมาดค้วยนนี้กา แตล่มบีบมัพตลิศมาหนศึนี่งทบีนี่ทรงฤทธลิธิ์มากกวล่าถถูกเกกบไวค้สกาหรมับพวกสาวก และสกาหรมับผถูค้
เชมนี่อทลุกคน

ขค้อ 17: “เหตรุฉะนอันั้น ถด้าพระเจด้าไดด้ทรงโปรดประทานของประทานแกฆ่เขาเหมชอนแกฆ่เราทอันั้งหลาย ผทูด้ททชื่ไดด้
เชชชื่อในพระเยซทูครกิสตย์เจด้า ขด้าพเจด้าเปป็นผทูด้ใดเลฆ่าททชื่จะขอัดขชนพระเจด้าไดด้”

เปโตรกกาลมังบอกพบีนี่นค้องเหลล่านมันี้นในทบีนี่นบีนี้วล่าพระเจค้าเอง โดยการเทพระวลิญญาณออกบนคนตล่างชาตลิเหลล่า
นมันี้น ทรงรวมพวกเขาไวค้ในครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่แลค้ว จากนมันี้นเขาจศึงถามวล่า “ขค้าพเจค้าเปป็นใครเลล่า ทบีนี่ขค้าพเจค้า
ควรขมัดขวางพระประสงคร์ทบีนี่ประจมักษร์ชมัดแจค้งแลค้วของพระเจค้า?” การ “ขมัดขมน”  หมายถศึงการตฆ่อตด้าน และ
เนมนี่องจากพระเจค้าทรงบอกอยล่างชมัดเจนแลค้วถศึงพระประสงคร์ของพระองคร์ทบีนี่มบีตล่อพวกคนตล่างชาตลิและไดค้แสดงใหค้
เหกนพระเจตนาของพระองคร์อยล่างชมัดเจนวล่าจะชล่วยพวกเขาใหค้รอดและประทานพระพรแกล่พวกเขาเหมมอนกมับทบีนี่
พระองคร์ไดค้ประทานแกล่ชนชาตลิอลิสราเอล เปโตรจศึงไมล่ไดค้ขมัดขมน-หรมอตล่อตค้าน-สลินี่งทบีนี่พระเจค้าทรงเปปิดเผยแลค้ววล่าเปป็น
พระประสงคร์ของพระองคร์ ถศึงแมค้วล่าเขาเองเปป็นยลิว อคตลิของเขาทบีนี่มบีตล่อพวกคนตล่างชาตลิกกถถูกเอาชนะแลค้วเมมนี่อ
พระเจค้าทรงกระทกากลิจกมับเขาในนลิมลิตนมันี้นทบีนี่เมมองยมัฟฟาและเมมนี่อเขาไดค้เหกนการอมัศจรรยร์ของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ใน
บค้านของโครเนลลิอมัส บมัดนบีนี้เขากกาลมังแสวงหาทบีนี่จะชล่วยเหลมอพบีนี่นค้องเหลล่านบีนี้ใหค้เตลิบโตในพระคลุณจนกวล่าพวกเขาเอง
จะเรลินี่มตระหนมักวล่ากกาแพงทบีนี่กมันี้นกลางนมันี้นถถูกทกาใหค้พมังทลายลงแลค้วและพวกยลิว คนตล่างชาตลิ คนรวย คนจน ทาส
และไทควรไดค้รมับการตค้อนรมับเขค้าในการรฆ่วมสามอัคคทธรรมแหล่งครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่เมมนี่อพวกเขา โดยทาง
ความเชมนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถู ไดค้รมับความรอดและรมับบมัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์
เขค้าในพระกายของพระครลิสตร์

ขค้อ 18: “ครอันั้นคนทอันั้งหลายไดด้ยกินคทาเหลฆ่านอันั้นกก็นกิชื่งอยทูฆ่ แลด้วไดด้สรรเสรกิญพระเจด้าวฆ่า “พระเจด้าไดด้ทรงโปรด
แกฆ่คนตฆ่างชาตกิใหด้กลอับใจใหมฆ่จนไดด้ชทวกิตรอดดด้วย”

เมมนี่อเปโตรเสรกจสลินี้นคกาพยานของตน พบีนี่นค้องเหลล่านมันี้นในกรลุงเยรถูซาเลกมกก “นกิชื่งอยทูฆ่ แลด้วไดด้สรรเสรกิญ
พระเจด้า” สลินี่งนบีนี้เกลิดขศึนี้นไดค้-ไมล่ใชล่โดยการโตค้แยค้ง ไมล่ใชล่โดยถค้อยคกาทบีนี่รลุนแรงและเกรบีนี้ยวกราด แตล่โดยการนกาเสนอ
ความจรลิงในแบบทบีนี่ถล่อมใจและอดทน เมมนี่อเปโตรนกาเสนอขค้อเทกจจรลิงเหลล่านมันี้นทบีนี่ชมัดแจค้งและไมล่ตกแตล่งเรมนี่องทบีนี่
พระเจค้าทรงกระทกากลิจกมับเขาและเลล่ายค้อนถศึงประสบการณร์ของเขาในบค้านของโครเนลลิอมัส ความสวล่างนมันี้นกกสาด



แสงลงบนผถูค้เชมนี่อชาวยลิวเหลล่านบีนี้ อคตลิของพวกเขากกถอยออกไปเพราะการเปปิดเผยทบีนี่พระเจค้าไดค้ประทานแกล่เปโตร 
และพวกเขาสรรเสรลิญและยกยล่องพระเจค้าทบีนี่พระองคร์ไดค้ทรงโปรดประทานความรอดแกล่คนตล่างชาตลิเชล่นเดบียวกมับ
แกล่พวกยลิว ดมังนมันี้นความจรลิงจศึงถถูกสถาปนาในใจของพวกอมัครทถูตและผถูค้เชมนี่อยลุคตค้นเหลล่านมันี้น โดยใหค้พวกเขาไดค้เหกน
ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณมหมัศจรรยร์ของพระเจค้าในแบบทบีนี่ใหมล่และกวค้างใหญล่กวล่าเดลิม พวกเขาตระหนมักวล่าครลิสต
จมักรของพระเจค้าผถูค้ทรงพระชนมร์อยถูล่ไดค้ถถูกกล่อตมันี้งแลค้ว-ไมล่ใชล่เพมนี่อคนกลลุล่มหนศึนี่งหรมอประชาชาตลิหนศึนี่ง แตล่เพมนี่อคนทมันี้งโลก 
บมัดนบีนี้พวกเขามองมนลุษยร์ทลุกคนวล่าเปป็นพบีนี่นค้อง โดยรถูค้วล่าขล่าวสารแหล่งความรอดมบีไวค้สกาหรมับ “ผถูค้ใดทบีนี่มบีใจปรารถนา”

ครกิสตจอักรททที่เมมืองออันทกิโอก
ขค้อ 19: “ฝป่ายคนทอันั้งหลายททชื่กระจอัดกระจายไปเพราะการเคทชื่ยวเขก็ญเนชชื่องจากสเทเฟน กก็พากอันไปยอัง

เมชองฟปนกิเซทย เกาะไซปรอัส และเมชองออันทกิโอก และไมฆ่ไดด้กลฆ่าวพระวจนะแกฆ่ผทูด้ใดนอกจากแกฆ่ยกิวพวกเดทยว”
“ฝป่ายคนทอันั้งหลายททชื่กระจอัดกระจายไป” คมอครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นทบีนี่เจอการขล่มเหงทบีนี่รลุนแรงมากขศึนี้นซศึนี่งกระ

ทกาตล่อครลิสตจมักรหลมังจากสเทเฟนโดนหลินขวค้างตาย และผถูค้เชมนี่อหลายคนเหลล่านมันี้นไดค้หนบีออกไปจากกรลุงเยรถูซาเลกม 
“ฉะนมันี้นฝฝ่ายศลิษยร์ทมันี้งหลายซศึนี่งกระจมัดกระจายไปกกเทบีนี่ยวประกาศพระวจนะนมันี้น” (กลิจการ 8:1-4)

“เมชองฟปนกิเซทย” คมอมณฑลหนศึนี่งของซบีเรบียซศึนี่งในความหมายทบีนี่กวค้างใหญล่มากทบีนี่สลุดของมมันประกอบดค้วย
แผล่นดลินแคบทบีนี่ทอดยาวบนชายฝปัปี่งตะวมันออกของทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียนและขยายออกจากอมันทลิโอกไปถศึง
พรมแดนของอบียลิปตร์ แตล่เมมองฟฟีนลิเซบียเองขยายออกจากเมมองเลาดบีเซบียไปถศึงเมมองไทระและรวมเขค้าไวค้เฉพาะ
เขตแดนเหลล่านมันี้นของเมมองไทระและเมมองไซดอน ดลินแดนนบีนี้บางครมันี้งถถูกเรบียกวล่าคานาออัน

“เกาะไซปรอัส” ซศึนี่งบารนาบมัสมาจากดลินแดนนบีนี้ (กลิจการ 4:36) คมอเกาะๆหนศึนี่งทบีนี่อยถูล่นอกชายฝปัปี่งของเอเชบีย
ไมเนอรร์ในทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน

“เมชองออันทกิโอก” คมอเมมองทบีนี่มบีขนาดใหญล่ทบีนี่สลุดเปป็นลกาดมับสามในโลกในสมมัยของครลิสตจมักรยลุคตค้น กรลุงโรม
ถมอเปป็นอมันดมับหนศึนี่ง รองลงมาคมอเมมองอเลกกซานเดรบีย จากนมันี้นคมอเมมองอมันทลิโอก มมันเปป็นเมมองทบีนี่มมันี่งคมันี่ง แตล่มมันเปป็น
เมมองทบีนี่ชมันี่วเชล่นกมัน ทบีนี่นบีนี่มบีเสารถูปเคารพเหลล่านมันี้นของเทพบีดาฟเนล่ การนมับถมอรถูปเคารพในรถูปแบบทบีนี่เยค้ายวน แยบยล 
และแยบคายมากทบีนี่สลุดของมมันเจรลิญรลุล่งเรมอง นมักประวมัตลิศาสตรร์พระคมัมภบีรร์ทล่านหนศึนี่งกลล่าวไวค้วล่า “ถค้าเมมองใดใน
ศตวรรษแรกควรคล่าแกล่การถถูกเรบียกวล่า ‘ราชลินบีและมหานครของคนตล่างชาตลิแหล่งโลกตะวมันออก’ เมมองนมันี้นกกคมอ 
เมมองอมันทลิโอก นางถถูกนกาเสนอในรถูปปปัฟื้นเชลิงอลุปไมยอมันโดล่งดมัง คมอรถูปปปัฟื้นผถูค้หญลิงคนหนศึนี่งทบีนี่นมันี่งอยถูล่บนโขดหลินและสวม
มงกลุฎ โดยมบีแมล่นนี้กาโอรอนเตสอยถูล่ทบีนี่เทค้าของนาง” ในเมมองนบีนี้เองทบีนี่ขล่าวประเสรลิฐถถูกประกาศอยล่างสมัมฤทธลิธิ์ผล และ
คนมากมายเหลมอเกลินรอับขล่าวประเสรลิฐและไดค้บมังเกลิดใหมล่

พวกกรบีกรวมกมันเปป็นประชากรสล่วนใหญล่ของเมมองอมันทลิโอก แตล่มบีนลิคมชาวยกิวขนาดใหญล่อยถูล่ทบีนี่นมันี่นเชล่นกมัน 
ภาษากรบีกถถูกใชค้แพรล่หลาย และความงดงามและความยลินี่งใหญล่ของเมมองนมันี้นเองเปป็นเพราะวมัฒนธรรมและศลิลปะ
แบบกรบีกเปป็นสล่วนใหญล่

ผถูค้เชมนี่อทบีนี่กระจมัดกระจายไปเหลล่านมันี้น “พากมันไปยมังเมมองฟฟีนลิเซบีย เกาะไซปรมัส และเมมองอมันทลิโอก และ
กลฆ่าวพระวจนะ” คกากรบีกในทบีนี่นบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “กลฆ่าว” มบีความหมายวล่าคกาพถูดอมันเรบียบงล่าย ภาษาธรรมดา การ
สนทนาทบีนี่ถถูกใชค้โดยสามมัญชน ผถูค้เชมนี่อเหลล่านบีนี้เดลินทางไป และเมมนี่อพวกเขาเคลมนี่อนทบีนี่ไปตามสถานทบีนี่ตล่างๆ พวกเขากก



กลล่าวพระวจนะของพระเจค้าในภาษาทบีนี่ชายและหญลิงทมันี้งหลายทบีนี่สมัญจรไปมาสามารถเขค้าใจไดค้ พวกเขาไมล่ไดค้
เทศนาอยล่างทบีนี่เราเทศนาวมันนบีนี้ คมอจากธรรมาสนร์ ถนนคมอธรรมาสนร์-ตลาดรค้านรวงตล่างๆ ลานหลมังบค้านของบค้าน
อมันตนี่กาตค้อยทมันี้งหลาย เมมนี่อถถูกกระจมัดกระจายไปเพราะการขล่มเหง พวกเขาจศึงเดลินทางไปทมันี่วทลุกแควค้นทบีนี่อยถูล่รอบกรลุง
เยรถูซาเลกม โดยพถูดคลุยเกบีนี่ยวกมับพระวจนะของพระเจค้า บอกเลล่าใหค้ผถูค้อมนี่นฟปังเกบีนี่ยวกมับประสบการณร์มหมัศจรรยร์ทบีนี่พวก
เขาไดค้รมับในใจของพวกเขาเอง

คกาสองคกาในขค้อพระคกาทบีนี่เราศศึกษากมันอยถูล่-“กระจมัดกระจายไป” และ “การขล่มเหง”-มบีความสกาคมัญอมัน
โดดเดล่น พระเจค้าทรงกระทกากลิจในวลิธบีของพระองคร์เอง และบล่อยครมันี้งพระองคร์ทรงกระทกากลิจในวลิธบีตล่างๆทบีนี่มนลุษยร์
คงจะไมล่คลิดฝปัน เมมนี่อครลิสตจมักรเอกเขนกอยถูล่ในศลิโยน กกไมล่มบีอะไรเกลิดขศึนี้นมากนมัก แตล่เมมนี่อการขล่มเหงและความทลุกขร์
ลกาบากมา หลายครมันี้งไฟแหล่งการฟฟฟื้นฟถูกกลลุกโชนอยล่างเจลิดจค้า วลิสลุทธลิชนเหลล่านมันี้นทบีนี่ถถูกเตลิมเตกมดค้วยพระวลิญญาณซศึนี่ง
ถถูกกระจมัดกระจายไปเพราะการขล่มเหงไดค้เรลินี่มงานใหมล่ เพราะวล่าขณะทบีนี่พวกเขาถถูกกระจมัดกระจายไป พวกเขากก
หวล่านเมลก็ดพชชเชล่นกมัน-พระวจนะของพระเจค้า-และเมลกดพมชนมันี้นนกาการบมังเกลิดใหมล่มาสถูล่คนเปป็นอมันมาก ทมันี้งพวกยลิว
และพวกกรบีก

พระเยซถูตรมัสวล่า “ถค้าผถูค้ใดฟปังคอาของเราและเชมนี่อในพระองคร์ผถูค้ทรงใชค้เรามา ผถูค้นมันี้นกกมบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ และไมล่
ถถูกพลิพากษา แตล่ไดค้ผล่านพค้นความตายไปสถูล่ชบีวลิตแลค้ว” (ยอหร์น 5:24)

พระเยซถูตรมัสเชล่นกมันวล่า “ถด้อยคทาซศึนี่งเราไดค้กลล่าวกมับทล่านทมันี้งหลายนมันี้น เปป็นจลิตวลิญญาณและเปป็นชบีวลิต”
(ยอหร์น 6:63 วรรคหลมัง)

1 เปโตร 1:23 อธลิบายวล่าเราบมังเกลิดใหมล่แลค้ว “ไมฆ่ใชฆ่จากพชชททชื่จะเปปปี่อยเนฆ่าเสทย แตฆ่จากพชชออันไมฆ่รทูด้เปปปี่อย
เนฆ่า คชอดด้วยพระวจนะของพระเจร้าอมันทรงชบีวลิตและดการงอยถูล่เปป็นนลิตยร์”

สล่วนทค้ายของขค้อ 19 บอกเราวล่าบางคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ถถูกกระจมัดกระจายไปทมันี่วไดค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ 
“แกฆ่พวกยกิวเทฆ่านอันั้น” เหกนไดค้ชมัดวล่าคนกลลุล่มนบีนี้ยมังมบีอคตลิแบบพวกยลิวทมันี่วไปอยถูล่เหมมอนเดลิมตล่อชนชาตลิอมนี่นๆทมันี้งปวง 
และพวกเขาหยลิบยมนี่นความรอดใหค้แกล่พวกยลิวเทล่านมันี้น

ขค้อ 20: “และมทบางคนในพวกเขาเปป็นชาวเกาะไซปรอัสกอับชาวไซรทน เมชชื่อมายอังเมชองออันทกิโอก กก็ไดด้กลฆ่าว
ประกาศขฆ่าวประเสรกิฐเรชชื่องพระเยซทูเจด้าแกฆ่พวกกรทกดด้วย”

สล่วนนบีนี้ของบทนบีนี้นกาเสนอระยะใหมล่ของการรมับใชค้ของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ จากจรุดนทนั้เปป็นตด้นไป
บมันทศึกในหนมังสมอกลิจการเปปิดเผยวล่าคนเปป็นอมันมากปรนนลิบมัตลิแกล่พวกคนตฆ่างชาตกิ

“ไซรทน” คมอเมมองหนศึนี่งในแควค้นลลิเบบียในทวบีปแอฟรลิกา ซบีโมนชาวไซรบีนคมอผถูค้ทบีนี่ถถูกเกณฑร์ใหค้แบกกางเขน
ของพระเยซถู (มธ. 27:32; มก. 15:21; ลก. 23:26) มบีหลายคนจากเมมองไซรบีนในวมันเพกนเทคอสตร์นมันี้น (กลิจการ 
2:10) และบมัดนบีนี้เราอล่านวล่าผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายจากเมมองไซรบีน พรค้อมกมับคนทมันี้งหลายจากเกาะไซปรมัส มายมังเมมองอมันทลิ
โอกเพมนี่อประกาศขล่าวประเสรลิฐ

คกากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “กลฆ่าวประกาศ” ในพระคกาขค้อนบีนี้ไมล่ใชล่คกาเดบียวกมับทบีนี่ถถูกใชค้ในขค้อ 19 ในทบีนี่นบีนี้ความหมาย
คมอการประกาศของผทูด้รอับใชด้คนหนนชื่งหรชอผทูด้ประกาศขฆ่าวประเสรกิฐคนหนนชื่งเมมนี่อเขาปฝ่าวประกาศขล่าวสารขล่าว
ประเสรลิฐ



คนเหลล่านบีนี้แหล่งเกาะไซปรมัสและเมมองไซรบีน “กลฆ่าวแกฆ่พวกกรทก” ในกลิจการ 9:29 อมัครทถูตเปาโล “พถูด
ไลล่เลบียงกมับพวกกรบีก” ซศึนี่งหมายถศึงพวกยกิวททชื่ถชอกรทก แตล่เมมนี่อคนเหลล่านบีนี้ไปถศึงเมมองอมันทลิโอก พวกเขากกไมล่เพบียง
ประกาศแกล่พวกยลิวทบีนี่ถมอกรบีกเทล่านมันี้น แตล่แกล่พวกกรบีก (พวกคนตล่างชาตลิ) เชล่นกมัน

งานมลิชชมันนารบีในเมมองอมันทลิโอกไมล่ใชล่ผลลมัพธร์ของการทกางานหนมักของพวกออัครททูต มมันเปป็นผลมาจาก
งานของเหลฆ่าผทูด้เชชชื่อทบีนี่บลุกเบลิก คมอเครมนี่องมมอทมันี้งหลายทบีนี่ถถูกเลมอกสรรและถทูกสฆ่งไปโดยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์สกาหรมับ
การเรลินี่มตค้นของการทกาใหค้สกาเรกจจรลิงทบีนี่ใหญล่กวล่าเดลิมแหล่งแผนการและจลุดประสงคร์ของพระเจค้า เราอาจกลล่าวถศึงเชล่น
กมันวล่าคนเหลล่านบีนี้ไมล่ถถูกเอล่ยชมนี่อ-อบีกขค้อพลิสถูจนร์หนศึนี่งทบีนี่แนล่ชมัดของการดลใจดค้านถค้อยคกาของพระคมัมภบีรร์ เพราะถค้ามนลุษยร์
เปป็นผถูค้แตล่งพระคมัมภบีรร์ มลิชชมันนารบีเหลล่านบีนี้กกคงถถูกเอล่ยชมนี่อในอมักษรตมัวใหญล่ๆไปแลค้ว! แตล่ไมล่วล่าพวกเขาเปป็นใคร พระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กกทรงทราบทลุกสลินี่งเกบีนี่ยวกมับเรมนี่องนบีนี้และพระองคร์ทรงจดบมันทศึกไวค้ ดมังนมันี้นพวกเขาจะไดค้รมับบกาเหนกจ
อยล่างเตกมจกานวนในรลุล่งอรลุณแหล่งการเปป็นขศึนี้นจากตายอมันยลินี่งใหญล่นมันี้น

ขค้อ 21: “และพระหอัตถย์ขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงอยทูฆ่กอับเขา คนเปป็นออันมากไดด้เชชชื่อและกลอับมาหาองคย์
พระผทูด้เปป็นเจด้า”

พระเจค้าทรงเคลมนี่อนทบีนี่ออกไปในทลิศทางใหมล่ๆตามทบีนี่พระองคร์ทรงประสงคร์ โดยไมล่ตค้องอาศมัยการแตล่งตมันี้ง
แบบเปป็นทางการของมนลุษยร์ คนเหลล่านบีนี้ไดค้รมับการทรงเรบียก ถถูกสล่งไป ไดค้รมับมอบหมายภารกลิจ และไดค้รมับการ
อวยพรจากพระเจค้าผล่านทางพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ “พระหอัตถย์ขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าอยทูฆ่กอับเขา” พวกเขาไมล่ใชล่
บลุคคลทบีนี่โดดเดล่น ไมล่วล่าในทางศาสนาหรมอทางการเมมอง พวกเขาเปป็นคนทกางานธรรมดาๆ ไมล่ถถูกเอล่ยชมนี่อ ไมล่ไดค้
รมับคกาสรรเสรลิญเยลินยอ แตล่พวกเขาเดลินทางไปและพถูดเพมนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจค้า พวกเขาเปป็นพยานในเมมอ
งอมันทลิโอกทบีนี่งดงามและบาปหนา และพวกเขาประกาศดค้วยความมลุล่งมมันี่น โดยไดค้รมับฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์มากเสบียจน “คนเปป็นออันมาก (ทมันี้งพวกยลิวและคนตล่างชาตลิ) ไดด้เชชชื่อและกลอับมาหาองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า!”

ขค้อ 22: “ขฆ่าวนทนั้กก็เลฆ่าลชอไปยอังครกิสตจอักรในกรรุงเยรทูซาเลก็ม เขาจนงใชด้บารนาบอัสใหด้ไปยอังเมชองออันทกิโอก”
ขล่าวเกบีนี่ยวกมับสลินี่งทบีนี่เกลิดขศึนี้นในเมมองอมันทลิโอกไปถศึงครลิสตจมักรในกรลุงเยรถูซาเลกมในไมล่ชค้า ผถูค้เชมนี่อชาวยลิวเหลล่านมันี้น

ในกรลุงเยรถูซาเลกมยอมรมับและยมนยมันรายงานขล่าวทบีนี่วล่าขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจค้าบมัดนบีนี้ไดค้ถถูกประกาศ
แกล่พวกกรบีกในเมมองอมันทลิโอกแลค้ว จากนมันี้นพวกเขาจศึง “ใชด้บารนาบอัสไป” กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่ง พวกเขาสล่งบารนาบมัส
ใหค้ไปยมังเมมองอมันทลิโอก

ครลิสตจมักรในกรลุงเยรถูซาเลกมใชค้สตลิปปัญญาในการสล่งบารนาบมัสไป เพราะวล่าเขาเปป็นชาวเกาะไซปรมัสและ
มมันสมเหตลุสมผลมากๆทบีนี่พวกเขาควรสล่งเขาไปเขค้ารล่วมกมับคนเหลล่านมันี้นทบีนี่เปป็นชาวเกาะไซปรมัสและชาวเมมองไซรบีนทบีนี่
ไดค้เรลินี่มงานมลิชชมันนารบีในเมมองอมันทลิโอกแลค้ว

ขค้อ 23: “เมชชื่อบารนาบอัสมาถนงแลด้ว และไดด้เหก็นพระครุณของพระเจด้ากก็ปปตกิยกินดท จนงไดด้เตชอนคนเหลฆ่านอันั้นใหด้
ตอันั้งมอัชื่นคงตกิดสนกิทอยทูฆ่กอับองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า”

บารนาบมัสไดด้เหก็นพระครุณของพระเจด้า-นมันี่นคมอ เขาไดค้เหกนผลลอัพธย์เหลล่านมันี้นแหล่งพระคลุณของพระเจค้าใน
ชบีวลิตของผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นในเมมองอมันทลิโอก เขาตรวจจมับหลมักฐานฝฝ่ายวลิญญาณอมันสลุดยอดเหลล่านมันี้นและผลของการ
อมัศจรรยร์ของพระเจค้าซศึนี่งไดค้ถถูกกระทกาในชบีวลิตของพวกเขาผล่านทางการรมับใชค้ของมลิชชมันนารบีทบีนี่ไมล่ถถูกเอล่ยชมนี่อเหลล่านบีนี้



จงสมังเกตวล่าบารนาบมัสปฏลิบมัตลิอยล่างไรกมับครลิสเตบียนใหมล่เหลล่านบีนี้ เขาไมล่ไดค้ใหค้คกาสมันี่งตล่างๆแกล่พวกเขาราวกมับ
วล่าเขาเปป็นคนมบีสลิทธลิอกานาจหรมอความเหนมอกวล่าพวกเขา เขา “ปฟีตลิยลินดบี จศึงไดค้เตชอนคนเหลล่านมันี้นใหค้ตมันี้งมมันี่นคงตลิด
สนลิทอยถูล่กมับองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า” เขาตมักเตมอนคนเหลล่านมันี้นใหค้จมับจค้องสายตาของพวกเขาทบีนี่พระเยซถูตล่อไป ใหค้ดกาเนลิน
โดยความเชมนี่อ ไมล่ใชล่โดยการมองเหกน เขารถูค้วล่าผถูค้เชมนี่อชาวกรบีกเหลล่านบีนี้จะเจอกมับการทดสอบตล่างๆ ความทลุกขร์ลกาบาก
ทมันี้งหลาย การทดลอง และการขล่มเหง ดค้วยเหตลุนบีนี้เขาจศึงหาทางทบีนี่จะแกค้ไข “จลุดประสงคร์แหล่งใจ” ของพวกเขา-
เพมนี่อทกาใหค้พวกเขามบีความตมันี้งใจแนล่วแนล่วล่าพวกเขาจะไวค้วางใจพระเจค้าอยล่างสลินี้นสลุดใจตมันี้งแตล่วมันนมันี้นเปป็นตค้นไป โดยไมล่
พศึนี่งพาแขนแหล่งเนมนี้อหนมังหรมอความเขค้าใจของพวกเขาเอง

นบีนี่ควรเปป็นแผนการอมันแนล่วแนล่ของชบีวลิตประจกาวมันของผถูค้เชมนี่อทลุกคน และหากไมล่มบีแผนการเชล่นนมันี้น กกไมล่มบี
ความชมนี่นชมยลินดบีและชมัยชนะฝฝ่ายวลิญญาณเลย บารนาบมัสไมล่ไดค้มบีภาคพมันธสมัญญาใหมล่ทบีนี่ถถูกบมันทศึกไวค้อยล่างทบีนี่เรามบี
มมันวมันนบีนี้ แตล่ถค้าเขามทมมัน ผมกกแนล่ใจวล่าเขาคงจะใชค้ขค้อพระคกาทบีนี่ไดค้รมับการดลใจบางขค้อเหลล่านบีนี้ซศึนี่งไดค้ถถูกประทานใหค้
สกาหรมับการหนลุนใจ การปลอบประโลมใจ และการอบรมสมันี่งสอนของเรา:

โรม 8:28: “เรารถูค้วล่าทรุกสกิชื่งทกางานรล่วมกมันเพมนี่อใหค้เกลิดผลดบีแกล่คนทมันี้งหลายทบีนี่รมักพระเจค้า แกล่คนทมันี้งหลายทบีนี่
ไดค้รมับการทรงเรบียกตามพระประสงคย์ของพระองคย์”

เอเฟซอัส 1:11: “และในพระองคร์นมันี้น (พระครลิสตร์) เราไดค้รมับมรดกทบีนี่ทรงดการลิไวค้ตามพระประสงคย์ของ
พระองคย์ ผถูค้ทรงกระทกาทลุกสลินี่งตามทบีนี่ไดค้ทรงตรลิตรองไวค้สมกมับพระทมัยของพระองคร์”

เอเฟซอัส 3:10,11: “บมัดนบีนี้ทรงประสงคร์จะใหค้เทพผถูค้ครอบครองอาณาจมักรและเทพผถูค้มบีอกานาจในสวรรค
สถานรถูค้จมักพระปปัญญาอมันซมับซค้อนของพระเจค้าโดยครลิสตจมักร ทมันี้งนบีนี้กกเปป็นไปตามพระประสงคย์นกิรอันดรย์ ซนชื่งพระองคย์
ไดด้ทรงตอันั้งไวด้ในพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าของเรา”

2  ทลิโมธบี 1:9: “(พระเจค้า) ผถูค้ทรงชล่วยเราใหค้รอด และไดค้ทรงเรบียกเราดค้วยคกาทรงเรบียกอมันบรลิสลุทธลิธิ์ ไมล่ใชล่
เพราะเหกนแกล่การกระทกาของเรา แตล่เพราะเหกนแกล่พระประสงคย์ของพระองคย์เองและพระคลุณซศึนี่งทรงประทานแกล่
เราในพระเยซถูครลิสตร์ตมันี้งแตล่กล่อนสรค้างโลกมานมันี้น”

ขค้อ 24: “บารนาบอัสเปป็นคนดท ประกอบดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์และความเชชชื่อ จทานวนคนเปป็นออันมาก
กก็เพกิชื่มเขด้ากอับองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า”

เราไมล่ถถูกบอกในทบีนี่นบีนี้วล่าบารนาบมัสเปป็นชายคนหนศึนี่งทบีนี่ไมล่เหมมอนใครหรมอมบีการศศึกษาอมันโดดเดล่น เราไมล่ถถูก
บอกวล่าเขาเปป็นนมักพถูดโวหารเยบีนี่ยมหรมอเปป็นนมักเทศนร์ทบีนี่เกล่งกาจ พระคมัมภบีรร์แคล่บอกเราวล่า “เขาเปป็นคนดสี”-ซศึนี่ง
หมายความวล่าเขาเปป็นคนทบีนี่มบีความกรลุณา ความรมัก และใจเมตตาตล่อผถูค้อมนี่น-เปป็นชายทบีนี่ถล่อมใจคนหนศึนี่ง “บารนา
บอัส” มบีความหมายวล่า “ลถูกแหล่งการหนลุนนนี้กาใจ” ชมนี่อหนศึนี่งซศึนี่งเหมาะสมกมับชาวเกาะไซปรมัสผถูค้นบีนี้เปป็นอยล่างดบี นบีนี่ไมล่ไดค้
หมายความวล่าเราควรลดทอนพรสวรรคร์หรมอการเรบียนรถูค้ในงานรมับใชค้ แตล่คลุณสมบมัตลิใดๆเชล่นนมันี้นควรเปป็นอมันดมับสอง
รองจากความรมักแบบสลินี้นสลุดใจตล่อพระเจค้าและความปรารถนาทบีนี่จะกระทกาตามพระประสงคร์ทบีนี่ถถูกเปปิดเผยแลค้วของ
พระองคร์ ฤทธลิธิ์เดชทบีนี่แทค้จรลิงของผถูค้รมับใชค้คนใดมบีอยถูล่ในการทบีนี่เขายอมจกานนอยล่างเตกมทบีนี่ตล่อพระประสงคร์ของพระเจค้า
และตล่อการทรงนกาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์



บารนาบมัส “ประกอบดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์” นบีนี่กกเปป็นคลุณสมบมัตลิทบีนี่พระเจค้าทรงกกาหนดสกาหรมับชายผถูค้
นบีนี้ทบีนี่จะเปป็นผถูค้รมับใชค้ทบีนี่ดบีแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ในกลิจการ 6:3 เมมนี่อครลิสตจมักรทบีนี่กรลุงเยรถูซาเลกมเลมอกผถูค้ชล่วยศลิษยาภลิบาล
พวกแรก พวกเขากกตค้อง “มบีชมนี่อเสบียงดบี ประกอบดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์และสตลิปปัญญา” ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายไดค้รมับคกา
บมัญชาใหค้ประกอบดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ (อฟ. 5:18) และคลุณเชมนี่อใจไดค้เลยวล่าครลิสเตบียนทบีนี่ถทูกเตกิมเตก็มดค้วยพระ
วลิญญาณจะมบีผลของพระวลิญญาณเชล่นกมัน-“ความรมัก ความปลาบปลมนี้มใจ สมันตลิสลุข ความอดกลมันี้นใจ ความปรานบี 
ความดบี ความเชมนี่อ ความสลุภาพอล่อนนค้อม การรถูค้จมักบมังคมับตน” (กท. 5:22,23)

บารนาบมัสเปป็นชายแหฆ่งความเชชชื่อคนหนนชื่ง พระเยซถูทรงเตมอนสตลิเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “จงมบีความ
เชมนี่อในพระเจค้าเถลิด” (มาระโก 11:22) และในฮบีบรถู 11:6 อมัครทถูตเปาโลบอกเราอยล่างชมัดแจค้งวล่าหากไมฆ่มทความ
เชชชื่อกกเปป็นไปไมล่ไดค้เลยทบีนี่จะทกาใหค้พระเจค้าพอพระทมัย หนค้าทบีนี่คนตค้นเรมอนของผถูค้รมับใชค้คนใดจะประสบความสกาเรกจ
และไดค้รมับเกบียรตลิพรค้อมกมับการกลมับใจเชมนี่อของดวงวลิญญาณมากมายหากผถูค้รมับใชค้คนนมันี้นมบีคลุณสมบมัตลิเหลล่านมันี้นทบีนี่บา
รนาบมัสมบี พรค้อมกมับความมมันี่นใจอมันไมล่สมันี่นคลอนของเขาในฤทธลิธิ์เดชของพระเจค้า มมันกกเลบีนี่ยงไมล่ไดค้เลยทบีนี่ “จทานวนคน
เปป็นออันมาก” จะ “เพลินี่มเขค้ากมับองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า”

ขค้อ 25: “บารนาบอัสไดด้ไปททชื่เมชองทารย์ซอัสเพชชื่อตามหาเซาโล”
เราไมล่ถถูกบอกวล่าททาไมบารนาบมัสถศึงเดลินทางไปยมังเมมองทารร์ซมัสเพมนี่อตามหาเซาโล นล่าจะเปป็นไปไดค้วล่ามบี

ความตค้องการคนงานเพลินี่มเตลิมเพราะความสกาเรกจอมันนล่าทศึนี่งของคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ประกาศขล่าวประเสรลิฐในเมมองอมันทลิ
โอก และเซาโลแหล่งเมมองทารร์ซมัสไมล่ใชล่คนแปลกหนค้าสกาหรมับบารนาบมัสเลย ชายสองคนนบีนี้ถถูกลลิขลิตใหค้ทกางานดค้วยกมัน
ในวาระอมนี่นๆในงานรมับใชค้ตล่างๆของพวกเขาแตล่ละคน แตล่เราสมังเกตเหกนในกลิจการ 9:27 วล่าบารนาบมัสคมอผถูค้ทบีนี่แนะ
นกาเซาโลใหค้พวกอมัครทถูตรถูค้จมักเมมนี่อเขาไปเยมอนกรลุงเยรถูซาเลกมเปป็นครมันี้งแรกหลมังจากทบีนี่เขากลมับใจเชมนี่อ แนล่นอนวล่าไมล่มบี
ใครมบีคลุณสมบมัตลิเหมาะสมมากไปกวล่านบีนี้แลค้วสกาหรมับงานประกาศขล่าวประเสรลิฐในเมมองอมันทลิโอก ดมังนมันี้นบารนาบมัส
จศึงเดลินทางไปยมังเมมองทารร์ซมัสเพมนี่อพาอมัครทถูตเปาโลกลมับมายมังเมมองอมันทลิโอกพรค้อมกมับตนเพมนี่อชล่วยเหลมอในการเกกบ
เกบีนี่ยวดวงวลิญญาณครมันี้งใหญล่นมันี้นและเพมนี่อเรลินี่มงานใหญล่ทบีนี่นมันี่น

ผทูผู้เชมืที่อทอันี้งหลายถทูกเรทยกวล่าครกิสเตทยนครอันี้งแรกในเมมืองออันทกิโอก
ขค้อ 26: “เมชชื่อพบแลด้วจนงพาเขามายอังเมชองออันทกิโอก ตฆ่อมาทฆ่านทอันั้งสองไดด้ประชรุมกอันกอับครกิสตจอักรตลอด

ปปหนนชื่ง ไดด้สอัชื่งสอนคนเปป็นออันมากและในเมชองออันทกิโอกนอัชื่นเอง พวกสาวกไดด้ชชชื่อวฆ่าครกิสเตทยนเปป็นครอันั้งแรก”
เปาโลกลมับไปยมังเมมองอมันทลิโอกพรค้อมกมับบารนาบมัส และ “ตลอดปปหนนชื่ง” พวกเขาทกางานหนมักทบีนี่นมันี่น-โดย

สมันี่งสอน ประกาศพระวจนะ และประกาศขล่าวประเสรลิฐ เพราะเมมองอมันทลิโอกมบีขนาดใหญล่โต และเพราะชาว
เมมองนมันี้นหลิวโหยอยากไดค้ยลินขล่าวประเสรลิฐ จศึงตค้องใชค้เวลาหนศึนี่งปฟีในการเขค้าถศึงพวกเขาทลุกคน

ในชล่วงแรกๆของครลิสตจมักร พวกอมัครทถูตมลุล่งเนค้นความสนใจของตนไปทบีนี่เมมองใหญล่ๆเปป็นหลมัก นบีนี่อาจเปป็น
สถานทบีนี่ตล่างๆทบีนี่มบีอลิทธลิพลซศึนี่งครลิสตจมักรสามารถทกางานออกไปสถูล่แถบชนบททบีนี่อยถูล่ลค้อมรอบ ยกตมัวอยล่างเชล่น อมัครทถูต
เปาโลใชค้เวลาสามปฟีในเมมองเอเฟซมัส (กลิจการ 20:31) และอยถูล่ตล่อไปเปป็นเวลาหนศึนี่งปฟีครศึนี่งทบีนี่เมมองโครลินธร์ (กลิจการ 
18:11) 



ในเมมองอมันทลิโอก เปาโลและบารนาบมัส “ไดด้ประชรุมกอันกอับครกิสตจอักร” นบีนี่ไมล่ไดค้หมายความวล่าพวกเขา
กล่อสรค้างอาคารหลมังหนศึนี่งอยล่างทบีนี่เราสรค้างครลิสตจมักรทมันี้งหลายวมันนบีนี้ มมันแคล่หมายความวล่าพวกเขามารล่วมชลุมนลุมกมับผถูค้
เชมนี่อทมันี้งหลาย-บางทบีอาจในบค้านหลมังหนศึนี่ง อาจในอาคารหลมังหนศึนี่งในเมมองใหญล่ เนมนี่องจากพวกเขา “ไดด้สอัชื่งสอนคน
เปป็นอดันมาก” เหกนไดค้ชมัดวล่าพวกเขาปรนนลิบมัตลิฝถูงชนหมถูล่ใหญล่

“และในเมชองออันทกิโอกนอัชื่นเอง พวกสาวกไดด้ชชชื่อวฆ่าครริสเตสียนเปป็นครอันั้งแรก” ทบีนี่นบีนี่ในเมมองอมันทลิโอกชมนี่ออมัน
โดดเดล่นของเหลล่าผถูค้ตลิดตามของพระครลิสตร์ถถูกใชค้เปป็นครมันี้งแรก ขล่าวประเสรลิฐไดค้กระทกาการอมัศจรรยร์ตล่างๆและกล่อใหค้
เกลิดความเปลบีนี่ยนแปลงในชบีวลิตของคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้ยลินและเชมนี่อพระวจนะ-พวกเขาไดค้กลายเปป็นเหมมอนพระครลิสตร์
เหลมอเกลิน-จนพวกเขาถถูกเรบียกวล่า “พวกครกิสเตทยน” เราไมล่ถถูกบอกวล่าชมนี่อนมันี้นถถูกตมันี้งใหค้โดยผถูค้ใดหรมอดค้วยทมัศนะแบบ
ใดบค้าง มบีผถูค้เสนอแนะวล่าในเมมองอมันทลิโอกทบีนี่ชมันี่วและนมับถมอรถูปเคารพ ชมนี่อนบีนี้ถถูกตมันี้งใหค้ในความรถูค้สศึกเหยบียดหยามโดย
เหลล่าศมัตรถูของขล่าวประเสรลิฐ สล่วนตมัวแลค้วผมไมล่คลิดเชล่นนมันี้น ผมไมล่เชมนี่อวล่าชมนี่อนบีนี้ถถูกตมันี้งใหค้แบบขาดความเคารพ ความ
เหกนของผมกกคมอวล่าผถูค้เชมนี่อใหมล่เหลล่านบีนี้เปป็นเหมมอนพระครลิสตร์ในลมักษณะการดกาเนลินชบีวลิตของพวกเขาและพวกเขาถถูก
เรบียกวล่าพวกครลิสเตบียนเพราะวล่าพวกเขาตลิดตามพระครลิสตร์อยล่างใกลค้ชลิดเหลมอเกลิน

เมมนี่อพวกยกิวเหลล่านมันี้นพถูดถศึงผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายในลมักษณะดถูถถูกเหยบียดหยาม พวกเขากกเรบียกผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นวล่า 
“ชาวกาลลิลบี” หรมอ “พวกนาซาเรกธ” ในวมันเพกนเทคอสตร์นมันี้น เมมนี่อทลุกคนทบีนี่อยถูล่ทบีนี่นมันี่นไดค้ยลินขล่าวประเสรลิฐในภาษาของ
ตนเอง “คนทมันี้งปวงจศึงประหลาดและอมัศจรรยร์ใจพถูดกมันวล่า “ดถูเถลิด คนทมันี้งหลายทบีนี่พถูดกมันนมันี้นเปป็นชาวกาลกิลททลุกคน
ไมล่ใชล่หรมอ” (กลิจการ 2:7) เมมนี่อเปาโลถถูกนกาตมัวไปอยถูล่ตล่อหนค้าเฟลลิกสร์ เขากกถถูกตมันี้งขค้อหาวล่าเปป็น “คนพาลยลุยงพวกยลิว
ทมันี้งหลายใหค้เกลิดการวลุล่นวายทมันี่วพลิภพ และเปป็นตมัวการของพวกนาซาเรก็ธนมันี้น” (กลิจการ 24:5)

ชมนี่อ “ครลิสเตบียน” ถถูกพบในทบีนี่อมนี่นอบีกเพบียงสองครมันี้งในภาคพมันธสมัญญาใหมล่ ในกลิจการ 26:28 หลมังจาก
เปาโลใหค้คกาพยานของตนตล่อหนค้ากษมัตรลิยร์อากรลิปปา กษมัตรลิยร์กกกลล่าววล่า “เราเกมอบจะเปป็นครลิสเตบียนโดยคกาชมักชวน
ของเจค้า” ใน 1 เปโตร 4:16 เราอล่านวล่า: “แตล่ถค้าผถูค้ใดถถูกการรค้ายเพราะเปป็นครลิสเตบียน กกอยล่าใหค้ผถูค้นมันี้นมบีความ
ละอายเลย แตล่ใหค้เขาถวายพระเกบียรตลิแดล่พระเจค้าเพราะเหตลุนมันี้น”

ครกิสตจอักรททที่เมมืองออันทกิโอกสล่งของไปชล่วยเหลมือ
พวกวกิสสุทธกิชนในกรสุงเยรทูซาเลล็ม

ขค้อ 27 และ 28: “คราวนทนั้มทพวกศาสดาพยากรณย์ลงมาจากกรรุงเยรทูซาเลก็มจะไปยอังเมชองออันทกิโอก ฝป่ายผทูด้
หนนชื่งในจทานวนนอันั้นชชชื่ออากาบอัส ไดด้ลรุกขนนั้นกลฆ่าวโดยพระวกิญญาณวฆ่าจะบอังเกกิดการกอันดารอาหารมากยกิชื่งทอัชื่วแผฆ่นดกิน
โลก การกอันดารอาหารนอันั้นไดด้บอังเกกิดขนนั้นในรอัชสมอัยคลาวดกิออัส ซทซารย์”

คกาวล่า “ศาสดาพยากรณย์” บล่งบอกถศึงคนๆหนศึนี่งทบีนี่บอกลล่วงหนค้าถศึงเหตลุการณร์ตล่างๆในอนาคต และยมังเปป็น
ผถูค้ทบีนี่กลฆ่าวออกไปสลินี่งซศึนี่งถถูกบอกลล่วงหนค้าแลค้ว ในภาคพมันธสมัญญาใหมล่หนค้าทบีนี่สล่วนหนศึนี่งของผถูค้พยากรณร์คมอ สมันี่งสอน
หลมักคกาสอนเหลล่านมันี้นแหล่งพระวจนะของพระเจค้า ดมังนมันี้นคกาๆนบีนี้จศึงมมักถถูกใชค้โดยปราศจากการอค้างอลิงถศึงการ
พยากรณร์ลล่วงหนค้าเกบีนี่ยวกมับเหตลุการณร์ตล่างๆในอนาคต (กรลุณาศศึกษาโรม 12:5-8; 1 โครลินธร์ 12:1-28; 13:2; 
14:3,5,24)



อยล่างไรกกตาม ผถูค้พยากรณร์เหลล่านมันี้นทบีนี่มาจากกรลุงเยรถูซาเลกมยมังเมมองอมันทลิโอกกกมบีฤทธลิธิ์เดชทบีนี่จะบอกลล่วง
หนค้าถศึงเหตลุการณร์ตล่างๆในอนาคต และคนหนศึนี่งในพวกเขา (อากาบมัส) “กลฆ่าวโดยพระวกิญญาณวฆ่าจะบอังเกกิดการ
กอันดารอาหารมากยกิชื่งทอัชื่วแผฆ่นดกินโลก” อากาบมัสคมอผถูค้ทบีนี่เตมอนเปาโลไมล่ใหค้ขศึนี้นไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกม (กลิจการ 21:10-
13) และในตมัวอยล่างนมันี้น เชล่นเดบียวกมับตรงนบีนี้ในขค้อทบีนี่เราศศึกษากมันอยถูล่ เขาพถูดภายใตค้อลิทธลิพลของพระวลิญญาณ โดย
บอกเปาโลวล่าจะเกลิดอะไรขศึนี้นกมับเขาในกรลุงเยรถูซาเลกม นบีนี่เปป็นการกลล่าวถศึงชายผถูค้นบีนี้เพบียงสองหนเทล่านมันี้น

พระวลิญญาณทรงเปปิดเผยแกล่อากาบมัสวล่าการกมันดารอาหารครมันี้งใหญล่จะเกลิดขศึนี้น “ทอัชื่วแผฆ่นดกินโลก”-ซศึนี่งใน
กรณบีนบีนี้หมายถศึงทมันี่วแผล่นดลินปาเลสไตนร์ หรมอทมันี่วโลกทบีนี่คนรถูค้จมักในสมมัยนมันี้น มมันจะรลุนแรงมากเปป็นพลิเศษในแควค้นยถูเดบีย
แตล่มมันจะขยายออกไปเกลินกวล่าทบีนี่นมันี่นเชล่นกมัน

เมมนี่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงพถูด พระองคร์กกทรงพถูดความจรลิง พระองคร์ทรงเอาสลินี่งเหลล่านมันี้นของพระเจค้า
มาเปปิดเผยแกล่มนลุษยร์ การกมันดารอาหารซศึนี่งอากาบมัสไดค้บอกลล่วงหนค้าโดยพระวกิญญาณ “ไดด้บอังเกกิดขนนั้นในรอัชสมอัย
คลาวดกิออัส ซทซารย์” นบีนี่เปป็นหนศึนี่งในไมล่กบีนี่แหล่งในภาคพมันธสมัญญาใหมล่ทบีนี่เหลล่าผถูค้เขบียนทบีนี่ไดค้รมับการดลใจประกาศการ
สกาเรกจจรลิงของคกาพยากรณร์หนศึนี่ง หนมังสมอกลิจการถถูกเขบียนหลมังจากการกมันดารอาหารนมันี้นไดค้เกลิดขศึนี้นแลค้ว ดค้วยเหตลุนบีนี้
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จศึงทรงชบีนี้ใหค้เหกนการสกาเรกจจรลิงของคกาพยากรณร์นมันี้นและเวลาทบีนี่มมันเกลิดขศึนี้น-“ในรอัชสมอัยคลาวดกิ
ออัส ซทซารย์” จมักรพรรดลิโรมผถูค้นบีนี้ขศึนี้นเรมองอกานาจประมาณปฟี ค.ศ. 41 และครองราชยร์นานสลิบสามปฟี มเหสบีคนหนศึนี่ง
ของเขาวางยาพลิษเขาเพมนี่อทบีนี่จะใหค้เนโรบลุตรของนางขศึนี้นครองราชยร์

ขค้อ 29 และ 30: “พวกสาวกทรุกคนจนงตกลงใจกอันวฆ่า จะถวายตามกทาลอังฝากไปชฆ่วยบรรเทาทรุกขย์พวกพทชื่
นด้องททชื่อยทูฆ่ในแควด้นยทูเดทย เขาจนงไดด้ททาดอังนอันั้น และฝากไปกอับบารนาบอัสและเซาโลเพชชื่อนทาไปใหด้พวกผทูด้ปกครอง”

“พวกสาวกทรุกคนจนงตกลงใจกอันวฆ่า จะถวายตามกทาลอัง” หมายความวล่าผถูค้เชมนี่อทลุกคน ตามทบีนี่เขาไดค้จกาเรลิญ
ขศึนี้น ไดค้ใหค้จากทรมัพยร์สลินี่งของฝฝ่ายโลกของตนเพมนี่อชล่วยเหลมอผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นทบีนี่กกาลมังขมัดสนในกรลุงเยรถูซาเลกม นบีนี่ไมล่ไดค้
บอกเปป็นนมัยวล่าครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นในเมมองอมันทลิโอกเปป็นคนมมันี่งมบี แตล่แคล่บอกวล่าพวกเขาใหค้ตามทบีนี่องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า
ไดค้ทรงใหค้พวกเขาจกาเรลิญขศึนี้น ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าพวกเขาบางคนเปป็นคนมอัชื่งมท แตล่มบีคนอมนี่นๆทบีนี่ไมล่ไดค้มมันี่งมบี ดมังนมันี้น
แตล่ละคนจศึงใหค้ตามทบีนี่พระเจค้าไดค้ทรงโปรดประทานแกล่เขา

มมันเปป็นหนค้าทบีนี่ของครลิสเตบียนและเปป็นอภลิสลิทธลิธิ์ยลินี่งใหญล่ทบีนี่จะบรรเทาทลุกขร์คนเหลล่านมันี้นทบีนี่มบีความขมัดสนใน
สลินี่งของฝฝ่ายโลกทมันี้งหลาย มบีขค้อพระคกาหลายตอนทบีนี่พถูดถศึงหมัวขค้อนบีนี้:

ในจดหมายรมักของพระเจค้าทบีนี่สล่งถศึง “ลถูกเลกกๆทมันี้งหลาย” ของพระองคร์ เราพบถค้อยคกาเหลล่านบีนี้: “นบีนี่เปป็นคกา
สมันี่งสอนทบีนี่ทล่านทมันี้งหลายไดค้ยลินมาตมันี้งแตล่เรลินี่มแรก คมอใหค้เราทมันี้งหลายรอักซนชื่งกอันและกอัน...เราทมันี้งหลายรถูค้วล่า เราไดค้พค้น
จากความตายไปสถูล่ชบีวลิตแลค้ว กกเพราะเรารอักพทชื่นด้อง ผถูค้ใดทบีนี่ไมล่รมักพบีนี่นค้องของตน ผถูค้นมันี้นกกยมังอยถูล่ในความตาย...ดมังนบีนี้แหละ
เราจศึงรถูค้จมักความรมักของพระเจค้า เพราะวล่าพระองคร์ไดค้ทรงยอมปลล่อยวางชบีวลิตของพระองคร์เพมนี่อเราทมันี้งหลาย และ
เราทมันี้งหลายกกควรจะปลล่อยวางชบีวลิตของเราเพมนี่อพบีนี่นค้อง แตฆ่ถด้าผทูด้ใดมททรอัพยย์สมบอัตกิในโลกนทนั้ และเหก็นพทชื่นด้องของตน
ขอัดสน และยอังใจจชดใจดทาไมฆ่สงเคราะหย์เขา ความรอักของพระเจด้าจะดทารงอยทูฆ่ในผทูด้นอันั้นอยฆ่างไรไดด้” (1 ยอหร์น 3:11-
17 บางสล่วน)



ในโรม 15:25-27 เปาโลเขบียนไวค้วล่า “ขณะนบีนี้ขค้าพเจค้าจะขศึนี้นไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกม เพมนี่อชล่วยสงเคราะหร์วลิ
สลุทธลิชน เพราะวล่าพวกศลิษยร์ในแควค้นมาซลิโดเนบียและแควค้นอาคายาเหกนชอบทบีนี่จะถวายทรมัพยร์ สล่งไปใหค้แกล่วลิสลุทธลิชน
ทบีนี่ยากจนในกรลุงเยรถูซาเลกม พวกศลิษยร์เหลล่านมันี้นพอใจทบีนี่จะทกาเชล่นนมันี้นจรลิงๆและพวกเขากกเปป็นหนบีนี้วลิสลุทธลิชนเหลล่านมันี้น
ดค้วย เพราะวล่าถค้าเขาไดค้รมับคนตล่างชาตลิเขค้าสล่วนในการฝป่ายจกิตวกิญญาณ กกเปป็นการสมควรทบีนี่พวกตล่างชาตลินมันี้นจะไดค้
ปรนนลิบมัตลิศลิษยร์เหลล่านมันี้นดค้วยสลินี่งของฝป่ายเนชนั้อหนอัง”

ใน 1 โครลินธร์ 16:1,2 เปาโลใหค้ขค้อปฏลิบมัตลิเหลล่านบีนี้: “แลค้วเรมนี่องการถวายทรมัพยร์เพมนี่อชล่วยวลิสลุทธลิชนนมันี้น 
ขค้าพเจค้าไดค้สมันี่งครลิสตจมักรทบีนี่แควค้นกาลาเทบียไวค้อยล่างไร กกขอใหค้ทล่านจงกระทกาเหมมอนกมันดค้วย ทลุกวมันตค้นสมัปดาหร์ใหค้
พวกทล่านทลุกคนเกกบผลประโยชนร์ทบีนี่ไดค้รมับไวค้บค้าง ตามททชื่พระเจด้าไดด้ทรงใหด้ทฆ่านจทาเรกิญ เพมนี่อจะไมล่ตค้องถวายทรมัพยร์
เมมนี่อขค้าพเจค้ามา”

ใน 2 โครลินธร์ 9:6,7 เราอล่านวล่า “นบีนี่แหละ คนทบีนี่หวล่านเพบียงเลกกนค้อยกกจะเกบีนี่ยวเกกบไดค้เพบียงเลกกนค้อย คนทบีนี่
หวล่านมากกกจะเกบีนี่ยวเกกบไดค้มาก ทรุกคนจงใหด้ตามททชื่เขาไดด้คกิดหมายไวด้ในใจ มลิใชล่ใหค้ดค้วยนศึกเสบียดาย มลิใชล่ใหค้ดค้วยการ
ฝฟนใจ เพราะวล่าพระเจค้าทรงรมักคนนมันี้นทบีนี่ใหค้ดค้วยใจยลินดบี”

ในยลุคสมมัยนบีนี้ทบีนี่เรามบีชบีวลิตอยถูล่ มมันเปป็นขค้อเทกจจรลิงอมันนล่าเศรค้าทบีนี่องคร์กรฝฝ่ายโลกมากมายกกาลมังทกาสลินี่งทบีนี่ครลิสต
จมักรแทค้ควรกทาลอังทกาอยถูล่ นบีนี่คมอการงานทบีนี่ดบี มมันตค้องถถูกกระทกา แตล่องคร์กรเหลล่านมันี้น (และชายและหญลิงเหลล่านมันี้นทบีนี่คลุม
พวกมมัน) ไดค้รมับคกาสรรเสรลิญและเกบียรตลิยศทบีนี่สมควรเปป็นของพระเจค้าหากการรมับใชค้เชล่นนมันี้นถถูกกระทกาผล่านทางค
รลิสตจมักรอยล่างทบีนี่มมันควรจะเปป็น ผมขอบคลุณพระเจค้าสกาหรมับองคร์กรใดกกตามทบีนี่จะบรลิจาครองเทค้าใหค้แกล่เดกกๆในฤดถู
หนาว หรมอบรลิจาคอาหารใหค้แกล่คนสถูงอายลุ คนปฝ่วย และคนทบีนี่ชล่วยเหลมอตมัวเองไมล่ไดค้ แตล่ครลิสตจมักรของพระเจค้า
ผถูค้ทรงพระชนมร์อยถูล่ไมล่ควรยอมใหค้องคร์กรฝฝ่ายโลกทมันี้งหลายมาผถูกขาดการรมับใชค้เชล่นนมันี้น กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่ง ครลิสเตบียน
ทมันี้งหลายควรตมนี่นตมัวและสอดสล่องหาผถูค้ขมัดสนและคอยฟปังเสบียงรค้องขอความชล่วยเหลมอ เพมนี่อทบีนี่กลลุล่มคนเพมนี่อสมังคมและ
ทบีนี่อยถูล่ฝฝ่ายโลกจะไดค้ไมล่ตค้องทกางานรมับใชค้เชล่นนมันี้น! การปรนนลิบมัตลิสกาหรมับความตค้องการฝฝ่ายโลกตล่างๆเปป็นวลิธบีทบีนี่ไดค้ผล
มากๆในการเขค้าถศึงใจผถูค้คน เพราะวล่าขณะทบีนี่ความตค้องการฝฝ่ายโลกทมันี้งหลายกกาลมังไดค้รมับการดถูแลอยถูล่นมันี้น มบีโอกาสทบีนี่
จะแจกจล่ายพระวจนะของพระเจค้าเชล่นกมัน หากครลิสเตบียนทมันี้งหลายไมล่มบีใจโอบอค้อมอารบีตล่อคนเหลล่านมันี้นทบีนี่หลิวโหย 
เหนกบหนาว และขมัดสนสลินี่งจกาเปป็นตล่างๆของชบีวลิต เรากกไมล่สามารถนกาเสนอความรมักของพระเจค้าไดค้อยล่างสมัมฤทธลิธิ์ผล
และความรอดทบีนี่ถถูกซมนี้อแลค้วโดยพระเยซถูดค้วยพระโลหลิตของพระองคร์ทบีนี่กลโกธา

การชล่วยถวายสลินี่งของทบีนี่ถถูกกระทกาโดยครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นในเมมองอมันทลิโอกแกล่ผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นในกรลุง
เยรถูซาเลกมถถูก “ฝากไปกอับบารนาบอัสและเซาโลเพชชื่อนทาไปใหด้พวกผทูด้ปกครอง” คกากรบีกในทบีนี่นบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “พวกผทูด้
ปกครอง” คมอ เพรสบทูเตรอส ซศึนี่งหมายถศึง ชายอาวรุโสทอันั้งหลาย นบีนี่คมอการกลล่าวถศึงพวกผถูค้อาวลุโสเปป็นครมันี้งแรกในค
รลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ ในธรรมศาลาของยลิว มมันคมอชมนี่อของตกาแหนล่งหนศึนี่งเทล่านมันี้น แตล่ของชล่วยเหลมอเหลล่านมันี้นจาก
เมมองอมันทลิโอกถถูกตมันี้งใจใหค้สกาหรมับผทูด้เชชชื่อทอันั้งหลาย ไมล่ใชล่สกาหรมับธรรมศาลานมันี้น ดมังนมันี้น “พวกผถูค้ปกครอง” ตามทบีนี่ถถูก
ใชค้ในทบีนี่นบีนี้จศึงนล่าจะหมายถศึงพวกผถูค้ชล่วยศลิษยาภลิบาล หรมอคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ดถูแลเรมนี่องรองลงมาทมันี้งหลายของครลิสตจมักร-
ครลิสเตบียนทมันี้งหลายทบีนี่มบีประสบการณร์และรอบคอบ ผถูค้ซศึนี่งจะแจกจล่ายของฝากเหลล่านมันี้นทล่ามกลางเหลล่าสมาชลิกของค
รลิสตจมักรในกรลุงเยรถูซาเลกมอยล่างเหมาะสมและอยล่างมบีปปัญญา



ตลอดสล่วนของพระคมัมภบีรร์ในบทนบีนี้ทบีนี่บมันทศึกการงานนมันี้นในเมมองอมันทลิโอก การทรงนกาของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ปรากฏชมัดเจนมากๆ อยล่างไรกกตาม ขค้อเทกจจรลิงหนศึนี่งทบีนี่ควรทกาใหค้เราประทมับใจอยล่างลศึกซศึนี้งในสล่วนสลุดทค้ายนบีนี้
ของบทนบีนี้กกคมอ การเปปิดเผยเกบีนี่ยวกมับความเปป็นนนี้กาหนศึนี่งใจเดบียวกมันทบีนี่มบีอยถูล่ทล่ามกลางพบีนี่นค้องเหลล่านมันี้น โอค้ เราตด้องการ
ความเปป็นนนี้กาหนศึนี่งใจเดบียวกมันเชล่นนมันี้นในทล่ามกลางผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายวมันนบีนี้! ชาวกรบีกเหลล่านมันี้นไดค้ยลินและเชมนี่อขล่าว
ประเสรลิฐ พระคลุณของพระเจค้าเขค้ามาสถูล่ชบีวลิตของพวกเขา และขค้อพลิสถูจนร์ทบีนี่วล่าพระคลุณของพระเจค้าไดค้เปลบีนี่ยนแปลง
ชบีวลิตของพวกเขาแลค้วกกปรากฏชมัดโดยผลเหลล่านมันี้นทบีนี่พวกเขาผลลิตในการดกาเนลินชบีวลิตประจกาวมันของพวกเขา พระ
ครลิสตร์ทรงปรากฏชมัดเหลชอเกกินในชบีวลิตของพวกเขาจนพวกเขาถถูกเรบียกวล่าพวกครลิสเตบียน และเมมนี่อขล่าวเรมนี่องวลิสลุทธลิ
ชนทบีนี่ขมัดสนเหลล่านมันี้นในแควค้นยถูเดบียมาถศึงพวกเขา พวกเขากกตมันี้งใจแนล่วแนล่ทบีนี่จะแบล่งปปันกมับพบีนี่นค้องทบีนี่เชมนี่อของพวกเขา
ออกมาจากความบรลิบถูรณร์แหล่งใจของพวกเขา ในทบีนี่นบีนี้เราเหกนความเปป็นหนศึนี่งเดบียวกมันอมันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบียลินี่งนมัก! คน
เหลล่านบีนี้เชมนี่อและลงมมอกระทกาตามคกาสอนทบีนี่เปาโลใหค้แกล่เราในเอเฟซมัส 4:4-6:

“มบีกายเดบียวและมบีพระวลิญญาณองคร์เดบียว เหมมอนมบีความหวมังใจอมันเดบียวทบีนี่เนมนี่องในการทบีนี่ทรงเรบียกทล่าน 
มบีองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าองคร์เดบียว ความเชมนี่อเดบียว บมัพตลิศมาเดบียว พระเจค้าองคร์เดบียวผถูค้เปป็นพระบลิดาของคนทมันี้งปวง 
ผถูค้ทรงอยถูล่เหนมอคนทมันี้งปวง และทมันี่วคนทมันี้งปวง และในทล่านทมันี้งปวง”

เราอาจหมายเหตลุเชล่นกมันวล่าในความเคลมนี่อนไหวใหมล่นบีนี้ ผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นกระทกาการอยล่างเสรบี-นมันี่นคมอ พวก
เขาไมล่ไดค้ขออนลุญาตจากครลิสตจมักรในกรลุงเยรถูซาเลกม และชาวเกาะไซปรมัสและชาวเมมองไซรบีนเหลล่านมันี้นประกาศแกล่
พวกกรบีกโดยไมล่ไดค้ขออนลุญาตหรมอการชบีนี้นกาจากครลิสตจมักรในกรลุงเยรถูซาเลกม บารนาบมัสพบวล่างานนมันี้นเกลิดผลมาก
เหลมอเกลินจนเขาไปตามเซาโลและพาเขามายมังเมมองอมันทลิโอกเพมนี่อชล่วยเหลมอในการทกางานทบีนี่นมันี่น-และเขาทกาเชล่นนมันี้น
โดยไมล่รอดถูวล่าสลินี่งทบีนี่เขากกาลมังกระทกาจะไดค้รมับความเหกนชอบจากคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ปกครองอยถูล่ในกรลุงเยรถูซาเลกมหรมอไมล่ 
การเรบีนี่ยไรสกาหรมับวลิสลุทธลิชนทบีนี่ขมัดสนเหลล่านมันี้นในแควค้นยถูเดบียยมังเปป็นการกระทกาทบีนี่ไมล่ขศึนี้นตรงตล่อผถูค้ใดและเกลิดขศึนี้นเองซศึนี่ง
ถถูกกระตลุค้นโดยหมัวใจแหล่งความรมัก ไมล่ใชล่โดย “พวกเจค้านายเหนมอมรดกของพระเจค้า” ผถูค้เชมนี่อเหลล่านบีนี้อยถูล่ภายใตค้การ
ทรงนกาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ พวกเขาไมล่ไดค้ถถูกสมันี่งการและถถูกกกากมับดถูแลโดยพวกเผดกจการทางศาสนาหรมอโดย
โปรแกรมของนลิกายใด

เปาโลพถูดถศึงความหลากหลายแหล่งของประทานตล่างๆในครลิสตจมักร: “แตล่วล่าพระคลุณนมันี้นทรงโปรด
ประทานแกล่เราทลุกๆคนตามขนาดทบีนี่พระครลิสตร์ทรงประทานใหค้ เหตลุฉะนมันี้นพระองคร์ตรมัสไวค้แลค้ววล่า ‘ครมันี้นพระองคร์
เสดกจขศึนี้นสถูล่เบมนี้องสถูง พระองคร์ทรงนกาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบีก และประทานของประทานแกฆ่มนรุษยย์’…พระองคร์จศึง
ใหค้บางคนเปป็นออัครททูต บางคนเปป็นศาสดาพยากรณย์ บางคนเปป็นผทูด้ประกาศขฆ่าวประเสรกิฐ บางคนเปป็นศกิษยาภกิบาล
และอาจารยย์ เพมนี่อเตรบียมวลิสลุทธลิชนใหค้ดบีรอบคอบ เพมนี่อชล่วยในการรมับใชค้ เพมนี่อเสรลิมสรค้างพระกายของพระครลิสตร์ใหค้
จกาเรลิญขศึนี้น จนกวล่าเราทลุกคนจะบรรลลุถศึงความเปป็นนนี้กาหนศึนี่งใจเดบียวกมันในความเชมนี่อและในความรถูค้ถศึงพระบลุตรของ
พระเจค้า จนกวล่าเราจะโตเปป็นผถูค้ใหญล่เตกมทบีนี่คมอเตกมถศึงขนาดความไพบถูลยร์ของพระครลิสตร์” (อฟ. 4:7-13 บางสล่วน)

เราตค้องตระหนมักถศึงความเปป็นนนี้กาหนศึนี่งใจเดบียวกมันนบีนี้อยล่างยลินี่งในวมันนบีนี้! เราเปป็นกายเดทยวกอัน-พระกายของ
พระครลิสตร์ เรามบีเพบียงภารกกิจเดทยว-ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจค้า บอกเลล่าออกไปถศึงขล่าวดบีทบีนี่วล่า
พระเยซถูทรงชล่วย “ผถูค้ใดทบีนี่มบีใจปรารถนา” ใหค้รอด เราตค้องการความเปป็นนนั้ทาหนนชื่งใจเดทยวกอันแหฆ่งขฆ่าวสารและความ



เปป็นนนั้ทาหนนชื่งใจเดทยวกอันทฆ่ามกลางผทูด้เชชชื่อทอันั้งหลาย สลินี่งสกาคมัญเหลล่านมันี้นของความเปป็นนนี้กาหนศึนี่งใจเดบียวกมันไมล่ใชล่สลินี่งเหลล่า
นมันี้นเกบีนี่ยวกมับการจมัดการตามลกาดมับสมณะ ขค้อเชมนี่อตล่างๆของมนลุษยร์ คกาสอนแบบฝปังหมัวตล่างๆ หลมักคกาสอน หรมอ
ประเพณบีตล่างๆของมนลุษยร์ สลินี่งสกาคมัญเหลล่านมันี้นของความเปป็นนนี้กาหนศึนี่งใจเดบียวกมันคมอ องคตพระผผร้เปป็นเจร้าองคตเดสียวททชื่
เราตด้องประกาศ ความเชชที่อเดสียวททชื่เราตด้องใชด้ บดัพตริศมาเดสียวททชื่เชชชื่อมเราเปป็นหนนชื่งเดทยวกอันเขด้ากอับพระกายของ
พระครกิสตย์ พระเจร้าองคตเดสียวททชื่เราตด้องถวายเกทยรตกิ มมันคงจะวลิเศษจรลิงๆหากทบีนี่ประชลุมทค้องถลินี่นทมันี้งหลายของเรา
วมันนบีนี้สามารถรค้องเพลงอยล่างสมัตยร์จรลิงไดค้วล่า:

เราไมฆ่แบฆ่งแยกกอัน-
เราทรุกคนคชอกายเดทยว

เปป็นหนนชื่งเดทยวกอันในความหวอังและหลอักคทาสอน
หนนชื่งเดทยวกอันในความรอัก!

บทททที่ 12
12:1 แลค้วคราวนมันี้นกษมัตรลิยร์เฮโรดไดค้เหยบียดพระหมัตถร์ออกทการค้ายบางคนในครลิสตจมักร
12:2 ทล่านไดค้ฆล่ายากอบพบีนี่ชายของยอหร์นดค้วยดาบ



12:3 เมมนี่อทล่านเหกนวล่าการนมันี้นเปป็นทบีนี่ชอบใจพวกยลิว ทล่านกกจมับเปโตรดค้วย (นบีนี่เปป็นระหวล่างเทศกาลขนมปปังไรค้เชมนี้อ)
12:4 เมมนี่อจมับเปโตรแลค้ว จศึงใหค้จกาคลุก ใหค้ทหารสบีนี่หมถูล่ๆละสบีนี่คนคลุมไวค้ ตมันี้งใจวล่าเมมนี่อสลินี้นเทศกาลอบีสเตอรร์แลค้วจะพาออก
มาใหค้แกล่คนทมันี้งหลาย
12:5 เพราะฉะนมันี้นเปโตรจศึงถถูกจกาไวค้ในคลุก แตล่วล่าครลิสตจมักรไดค้อธลิษฐานตล่อพระเจค้าเพมนี่อเปโตรโดยไมล่หยลุด
12:6 ในคมนวมันนมันี้นเอง ครมันี้นเฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลมับอยถูล่ระหวล่างทหารสองคน มบีโซล่สองเสค้นลล่าม
ไวค้ และคนยามเฝป้าอยถูล่หนค้าประตถูคลุก
12:7 ดถูเถลิด มบีทถูตสวรรคร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้ามาปรากฏ และมบีแสงสวล่างสล่องเขค้ามาในคลุก ทถูตองคร์นมันี้นจศึงกระ
ตลุค้นเปโตรทบีนี่สบีขค้างใหค้ตมนี่นขศึนี้นแลค้ววล่า “จงลลุกขศึนี้นเรกวๆ” โซล่นมันี้นกกหลลุดตกจากมมอของเปโตร
12:8 ทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นจศึงสมันี่งเปโตรวล่า “จงคาดเอวและสวมรองเทค้า” เปโตรกกทกาตาม ทถูตองคร์นมันี้นจศึงสมันี่งเปโตรวล่า 
“จงหล่มผค้าและตามเรามาเถลิด”
12:9 เปโตรจศึงตามออกไป และไมล่รถูค้วล่าการซศึนี่งทถูตสวรรคร์ทกานมันี้นเปป็นความจรลิง แตล่คลิดวล่าไดค้เหกนนลิมลิต
12:10 เมมนี่อออกไปพค้นทหารยามชมันี้นทบีนี่หนศึนี่งและทบีนี่สองแลค้ว กกมาถศึงประตถูเหลกกทบีนี่จะเขค้าไปในเมมอง ประตถูนมันี้นกกเปปิด
เองใหค้ทล่านทมันี้งสอง ทล่านจศึงออกไปเดลินตามถนนแหล่งหนศึนี่ง และในทมันใดนมันี้นทถูตสวรรคร์กกไดค้อมันตรธานไปจากเปโตร
12:11 ครมันี้นเปโตรรถูค้สศึกตมัวแลค้วจศึงวล่า “เดบีดี๋ยวนบีนี้ขค้าพเจค้ารถูค้แนล่วล่า องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไดค้ทรงใชค้ทถูตสวรรคร์ของพระองคร์
มาชล่วยขค้าพเจค้าใหค้พค้นจากพระหมัตถร์ของเฮโรด และพค้นจากการมลุล่งรค้ายของพวกยลิว”
12:12 เมมนี่อเปโตรคลิดอยล่างนมันี้นแลค้ว กกมาถศึงบค้านของมารบียร์มารดาของยอหร์นผถูค้มบีชมนี่ออบีกวล่า มาระโก ทบีนี่นมันี่นมบีหลายคน
ไดค้ประชลุมอธลิษฐานกมันอยถูล่
12:13 พอเปโตรเคาะประตถูรมันี้ว มบีหญลิงสาวคนหนศึนี่งชมนี่อโรดามาฟปัง
12:14 เมมนี่อจกาไดค้วล่าเปป็นเสบียงของเปโตร เพราะความยลินดบีกกยมังไมล่เปปิดประตถู แตล่วลินี่งเขค้าไปบอกวล่า เปโตรยมนอยถูล่หนค้า
ประตถู
12:15 คนทมันี้งหลายจศึงพถูดกมับหญลิงนมันี้นวล่า “เจค้าเปป็นบค้า” แตล่หญลิงคนนมันี้นยมนยมันวล่าเปป็นอยล่างนมันี้นจรลิง เขาทมันี้งหลายจศึง
วล่า “เปป็นทถูตสวรรคร์ประจกาตมัวเปโตร”
12:16 ฝฝ่ายเปโตรยมังยมนเคาะประตถูอยถูล่ เมมนี่อเขาเปปิดประตถูเหกนทล่าน กกอมัศจรรยร์ใจ
12:17 แตล่เปโตรโบกมมอใหค้เขานลินี่ง และเลล่าใหค้เขาฟปังถศึงเรมนี่องทบีนี่องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไดค้ทรงพาทล่านออกจากคลุก
อยล่างไร แลค้วทล่านสมันี่งวล่า “จงไปบอกเรมนี่องนบีนี้แกล่ยากอบกมับพวกพบีนี่นค้องใหค้ทราบ” เปโตรจศึงออกไปเสบียทบีนี่อมนี่น
12:18 แลค้วครมันี้นรลุล่งเชค้า พวกทหารกกขวมัญหนบีดบีฝฝ่อมลิใชล่นค้อย เปโตรหายไปไหนหนอ
12:19 เมมนี่อเฮโรดหาตมัวเปโตรไมล่พบ จศึงไตล่สวนพวกทหารยามและรมับสมันี่งใหค้ฆล่าเสบีย ฝฝ่ายเฮโรดกกออกจากแควค้นยถู
เดบีย ลงไปพมักอยถูล่ทบีนี่เมมองซบีซารบียา
12:20 ฝฝ่ายเฮโรดกรลินี้วชาวเมมองไทระและเมมองไซดอน แตล่ชาวเมมองนมันี้นไดค้พากมันมาหาทล่าน เมมนี่อไดค้เอาใจบลมัสทมัส
กรมวมังของกษมัตรลิยร์แลค้ว จศึงไดค้ขอกลมับเปป็นไมตรบีกมันอบีก เพราะวล่าเมมองของเขาตค้องอาศมัยอาหารเลบีนี้ยงชบีพจากแผล่น
ดลินของกษมัตรลิยร์นมันี้น
12:21 เมมนี่อถศึงวมันนมัด เฮโรดทรงเครมนี่องกษมัตรลิยร์เสดกจประทมับบนราชบมัลลมังกร์ แลค้วมบีพระราชดการมัสแกล่เขา



12:22 คนทมันี้งหลายจศึงรค้องขศึนี้นวล่า “เปป็นพระสลุรเสบียงของพระ มลิใชล่เสบียงมนลุษยร์”
12:23 ในทมันใดนมันี้น ทถูตสวรรคร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าใหค้ทล่านเกลิดโรครค้าย เพราะทล่านมลิไดค้ถวายเกบียรตลิยศแดล่
พระเจค้า แลค้วกกมบีตมัวหนอนกมัดกลินรล่างกายของทล่านจนถศึงแกล่พลิราลมัย
12:24 แตล่พระวจนะของพระเจค้ากกยมังแผล่เจรลิญมากขศึนี้น
12:25 ฝฝ่ายบารนาบมัสกมับเซาโล เมมนี่อไดค้ทกาภารกลิจทบีนี่รมับมอบหมายสกาเรกจแลค้ว จศึงจากกรลุงเยรถูซาเลกมกลมับไป พา
ยอหร์นผถูค้มบีชมนี่ออบีกวล่ามาระโกไปดค้วย

ตมันี้งแตล่บทนบีนี้เปป็นตค้นไปกรลุงเยรถูซาเลกมไมล่ใชล่จลุดศถูนยร์กลางของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่และปฏลิบมัตลิการ
ตล่างๆของมมันแลค้ว ในบททบีนี่ 15 สภานมันี้นมาประชลุมกมันทบีนี่นมันี่นและปลดปลล่อยพวกคนตล่างชาตลิใหค้เปป็นไทจากขค้อผถูกมมัด
และพลิธบีกรรมทมันี้งปวงแหล่งศาสนายถูดาย และในบททบีนี่ 21 อมัครทถูตเปาโลไปเยมอนกรลุงเยรถูซาเลกมอบีกหน นอกจาก
สองเหตลุการณร์นบีนี้แลค้ว นครศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์นมันี้นกกยลุตลิบทบาทและเมมองอมันทลิโอกกลายเปป็นศถูนยร์กลางแหล่งใหมล่ของความ
พยายามดค้านการประกาศขล่าวประเสรลิฐ

จากเมมองอมันทลิโอกเราจะเหกนการเดลินทางแบบมลิชชมันนารบีอมันแสนวลิเศษเหลล่านมันี้นออกไป และเหลล่าอมัคร
ทถูตและมลิชชมันนารบีทบีนี่กลมับมานมันี้นกกจะรายงานตล่อเมมองอมันทลิโอก ไมล่ใชล่ตล่อกรลุงเยรถูซาเลกมเหมมอนทบีนี่เคยเปป็นธรรมเนบียม
แตล่กล่อน ดมังนมันี้นเราจะพบศถูนยร์กลางแหล่งใหมล่สกาหรมับการทกาใหค้พระมหาบมัญชาทบีนี่พระเยซถูทรงใหค้ไวค้สกาเรกจจรลิง วล่า
เหลล่าสาวกของพระองคร์ควรเปป็นพยานทมันี้งหลายเพมนี่อพระองคร์-โดยเรลินี่มตค้นทบีนี่กรลุงเยรถูซาเลกม จากนมันี้นจศึงไปทมันี่วแควค้น
ยถูเดบียและแควค้นสะมาเรบีย “และจนถศึงทบีนี่สลุดปลายแหล่งแผล่นดลินโลก” (มธ. 28:19,20; กจ. 1:8)

อมัครทถูตเปโตรกกยลุตลิบทบาทในบทนบีนี้เชล่นกมัน ในขค้อ 17 หลมังจากทบีนี่เขาไดค้รมับการชล่วยใหค้พค้นแบบอมัศจรรยร์
จากคลุก เราอล่านวล่า “เปโตรจศึงออกไปเสบียทบีนี่อมนี่น” นมันี่นเปป็นการจบบมันทศึกงานรมับใชค้ของเขาในหนมังสมอกลิจการ ในบท
ทบีนี่สองของหนมังสมอกาลาเทบีย เปาโลเขบียนเกบีนี่ยวกมับการโตค้เถบียงของเขากมับเปโตร และแนล่นอนวล่าจดหมายฝากสอง
ฉบมับนมันี้นทบีนี่มบีชมนี่อของเขาถถูกเขบียนในสมมัยหลมัง แตล่เทล่าทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับหนมังสมอกลิจการและประวมัตลิความเปป็นมาของค
รลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ ไมล่มบีบมันทศึกเกบีนี่ยวกมับการรมับใชค้ของเปโตรนอกเหนมอจากบทนบีนี้เปป็นตค้นไป

เมมนี่อเราศศึกษาคค้นควค้าบทนบีนี้ เราจะเหกนการตล่อตค้านและความพล่ายแพค้ของคนสอนเทกจและคนอธรรม เรา
จะเหกนความแขกงแกรล่งและชมัยชนะของคนแทค้จรลิง-ประชาชาตกิใหมฆ่ ครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ ระบอบเกล่ากกาลมัง
จะตาย แตล่จะตายยาก

ในขค้อพระคกาขศึนี้นตค้นบทนบีนี้ เฮโรดอากรลิปปาคมอชายผถูค้ถถูกพญามารใชค้งานเพมนี่อนกาการขล่มเหงใหมล่อมันทรง
พลมังมาตล่อสถูค้ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลาย นบีนี่เปป็นการขล่มเหงรอบททชื่หด้าทบีนี่ถถูกปลลุกปปัปี่นตล่อสถูค้ครลิสตจมักรยลุคตค้น

การขล่มเหงรอบททที่หผู้า-การจอับกสุมเปโตร
ขค้อ 1: “แลด้วคราวนอันั้นกษอัตรกิยย์เฮโรดไดด้เหยทยดพระหอัตถย์ออกททารด้ายบางคนในครกิสตจอักร”
กล่อนอมนี่นเลยกกคมอ เฮโรดเปป็นนอักการเมชองคนหนศึนี่ง เขาไมล่มบีความรถูค้สศึกตล่อตค้านพวกครลิสเตบียนแบบรลุนแรง 

และเขาไมล่ไดค้มบีความสนใจเปป็นพลิเศษใดๆในพวกเขาดค้วย ความทะเยอทะยานของเขาพลุล่งเปป้าไปทบีนี่ความเจรลิญ
กค้าวหนค้าของเขาเองและเขายอมทกาสลินี่งใดกกไดค้ทบีนี่เขาเหกนวล่าจกาเปป็นเพมนี่อรมักษาไวค้ซศึนี่งตกาแหนล่งและอกานาจของเขา 
เนมนี่องจากสล่วนหนศึนี่งของกลยลุทธร์ของเขาคมอ เอาใจพวกยลิว การเคลมนี่อนไหวของเขาตล่อสถูค้ความเชมนี่อแบบครลิสเตบียนจศึง



เปป็นเรมนี่องการเมมองมากกวล่าเปป็นเรมนี่องศาสนา เพราะทราบถศึงความเปป็นศมัตรถูทบีนี่มบีอยถูล่ระหวล่างพวกยลิวกมับพวก
ครลิสเตบียน เขาจศึง “เหยบียดพระหมัตถร์ออกทการค้ายบางคนในครลิสตจมักร”

ขค้อ 2 และ 3: “ทฆ่านไดด้ฆฆ่ายากอบพทชื่ชายของยอหย์นดด้วยดาบ เมชชื่อทฆ่านเหก็นวฆ่าการนอันั้นเปป็นททชื่ชอบใจพวก
ยกิว ทฆ่านกก็จอับเปโตรดด้วย (นทชื่เปป็นระหวฆ่างเทศกาลขนมปฟังไรด้เชชนั้อ)”

เมมนี่อการรมับใชค้ของยากอบถถูกทกาใหค้จบสลินี้นกล่อนเวลา มมันจศึงไมล่ใชล่เรมนี่องนล่าประหลาดใจทบีนี่เราไมล่พบวล่าเขาถถูก
กลล่าวถศึงหลายครมันี้งนอกหนมังสมอขล่าวประเสรลิฐทมันี้งสบีนี่เลล่ม เขาเปป็นพบีนี่ชายของยอหร์นและถถูกเลมอกโดยองคร์พระผถูค้เปป็น
เจค้าใหค้อยถูล่ทล่ามกลางอมัครทถูตทมันี้งสลิบสองคนนมันี้น (มธ. 10:2) ในมาระโก 3:17 พระเยซถูทรงใสฆ่ชชชื่อสกรุลใหค้ยากอบและ
ยอหร์น: “พระองคร์ทรงประทานชมนี่ออบีกวล่า โบอาเนอเย แปลวล่า ลถูกฟป้ารค้อง”

จากมาระโก 10:35-40 เราทราบวล่าพระเยซถูทรงเหกนลล่วงหนค้าเรมนี่องการเสบียชบีวลิตของยากอบ เพราะเมมนี่อ
ยากอบและยอหร์นทถูลขอทบีนี่จะไดค้นมันี่งกมับพระองคร์ในสงล่าราศบี-คนหนศึนี่งอยถูล่เบมนี้องขวาพระหมัตถร์ของพระองคร์และอบีกคน
อยถูล่เบมนี้องซค้ายของพระองคร์-พระองคร์กกตรมัสแกล่พวกเขาวล่า “ทบีนี่ทล่านขอนมันี้นทล่านไมล่เขค้าใจ ถค้วยซศึนี่งเราจะดมนี่มนมันี้นทล่านจะ
ดมนี่มไดค้หรมอ และบมัพตลิศมานมันี้นซศึนี่งเราจะรมับ ทล่านจะรมับไดค้หรมอ” พวกเขาตอบกลมับวล่าพวกเขาททาไดด้ จากนมันี้นพระเยซถู
ตรมัสแกล่พวกเขาวล่า “ถด้วยซนชื่งเราดชชื่มทฆ่านจะดชชื่มกก็จรริง และรอับบอัพตกิศมาดด้วยบอัพตกิศมาททชื่เราจะรอับกก็จรกิง” ดมังนมันี้นยาก
อบจศึงรมับบมัพตลิศมาดค้วยบมัพตลิศมาแหล่งความมรณา ตมัวเขาเองไมล่ไดค้เหกนลล่วงหนค้าถศึงดาบของเฮโรดทบีนี่ถถูกชมักออกฟปัน
เขา แตล่พระเยซถูทรงทราบแนล่ชมัดวล่าจะเกลิดอะไรขศึนี้น

ยอหร์นผถูค้เปป็นทบีนี่รมัก นค้องชายของยากอบ มบีชบีวลิตอยถูล่ตล่อไปจนกระทมันี่งคนสลุดทค้ายในกลลุล่มอมัครทถูตนมันี้นจบชบีวลิต
บนโลกนบีนี้ผล่านทางความตายไปพมักสงบกมับพระเยซถู ในปฟีทค้ายๆแหล่งชบีวลิตของเขา ซศึนี่งอยถูล่อยล่างโดดเดบีนี่ยวโดยถถูก
เนรเทศไปยมังเกาะปปัทมอส พระเจค้าประทานหนมังสมอเลล่มสลุดทค้ายในพระคมัมภบีรร์ของเราแกล่เขา-หนมังสมอวลิวรณร์-โดย
ทรงสกาแดงสลินี่งเหลล่านมันี้นทบีนี่เขาไดค้เหกน “และเหตลุการณร์ทบีนี่กกาลมังเปป็นอยถูล่ขณะนบีนี้ กมับทมันี้งเหตลุการณร์ซศึนี่งจะเกลิดขศึนี้นในภาย
หนค้าดค้วย” (วว. 1:19) ดมังนมันี้นเราจศึงเหกนวล่าเปป็นไปไดค้ทบีนี่จะรมับบมัพตลิศมาดค้วยบมัพตลิศมาแหล่งการรล่วมสามมัคคบีธรรมใน
การทนทลุกขร์ตล่างๆของพระครลิสตร์-ไมล่เพบียงโดยความตายเทล่านมันี้น แตล่โดยชทวกิต หลายครมันี้งการมทชทวกิตอยทูฆ่เพมนี่อพระ
ครลิสตร์กกเปป็นเรมนี่องทบีนี่ยากกวล่าการตายเพมนี่อพระองคร์ แมค้กระทมันี่งวมันนบีนี้กกมบีครลิสเตบียนหลายคนทบีนี่สถูค้ทนการขล่มเหงและ
ความทลุกขร์ยากเชล่นนมันี้นจนการตายเพมนี่อคกาพยานของพวกเขาคงจะเปป็นเรมนี่องทบีนี่งล่ายกกวล่าการมทชทวกิตอยทูฆ่เพมนี่อมมัน 

เฮโรดไมล่ไดค้ไมล่ชอบยากอบเปป็นการสล่วนตมัว เขาไมล่ไดค้ประหารชบีวลิตยากอบเพราะความเปป็นศมัตรถูสล่วนตมัวทบีนี่
มบีตล่อยากอบ แตล่เพราะวล่าเขาเปป็นนมักการเมมองทบีนี่เจค้าเลล่หร์ เขาจศึงเหกนวล่าเขาสามารถเอาใจพวกยลิวไดค้โดยการขล่มเหง
พวกครลิสเตบียน ดมังนมันี้นเขาจศึงประหารชบีวลิตยากอบ นบีนี่นกามาซศึนี่งปฏลิกลิรลิยาจากพวกยลิวซศึนี่งทกาใหค้เฮโรดพอใจและกระตลุค้น
เขาใหค้ทกามากยลินี่งกวล่าเดลิมอบีก และเขาสมันี่งจมับกลุมและจกาคลุกเปโตร

ขค้อ 4: “เมชชื่อจอับเปโตรแลด้ว จนงใหด้จทาครุก ใหด้ทหารสทชื่หมทูฆ่ๆละสทชื่คนครุมไวด้ ตอันั้งใจวฆ่าเมชชื่อสกินั้นเทศกาลอทสเตอรย์
แลด้วจะพาออกมาใหด้แกฆ่คนทอันั้งหลาย”

เมมนี่อดถูสล่วนทค้ายของพระคกาขค้อนบีนี้กล่อน เราหมายเหตลุวล่าเฮโรดตมันี้งใจวล่าจะขมังเปโตรในคลุกตล่อไปจนกระทมันี่ง
หลอังจากเทศกาลอทสเตอรย์ ซศึนี่งพอถศึงเวลานมันี้นเขาวางแผนทบีนี่จะนกาตมัวเปโตรมาตล่อหนค้าประชาชน-อาจเพมนี่อการ
ไตล่สวน อาจเพมนี่อฆล่าเขาตล่อหนค้าประชาชนและจะทกาใหค้พวกยลิวชอบใจมากขนนั้น



นล่าเสบียดายทบีนี่คกาวล่า “อบีสเตอรร์” ปรากฏตรงนบีนี้ วมันนบีนี้ครลิสเตบียนทมันี้งหลายถมอเทศกาลอบีสเตอรร์เพมนี่อเปป็นเกบียรตลิ
ในการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า แตล่ตค้นฉบมับเดลิมไมล่มบีการอค้างอลิงถศึงสลินี่งทบีนี่เราเรบียกวล่า “อบีสเตอรร์” เลย 
และไมล่มบีหลมักฐานใดๆเลยวล่ามบีการถมอเทศกาลแบบนมันี้นในเวลาทบีนี่หนมังสมอกลิจการถถูกเขบียน ภาษากรบีกในพระคกาขค้อนบีนี้
ควรถถูกแปลเปป็น “หลมังจากเทศกาลปฟัสกา” ซศึนี่งบอกเปป็นนมัยวล่าหลอังจากเทศกาลนอันั้นทอันั้งหมดสกินั้นสรุดลง การแปลเปป็น
“อบีสเตอรร์” คมอความพยายามหนศึนี่งทบีนี่จะใหค้ความหมายของทมันี้งเทศกาลเลบีนี้ยงนมันี้น

เฮโรดเปป็นบลุตรของชาวโรมมันคนหนศึนี่ง แตล่เพมนี่อจลุดประสงคร์ตล่างๆทางการเมมอง เขาจศึงแสวงหาทบีนี่จะมบี
อกานาจในหมถูล่ชาวยลิว เขาไมล่ไดค้ชมนี่นชอบพวกยลิวมากเปป็นพลิเศษ แตล่เขาสามารถใชค้ความโปรดปรานของพวกเขาเพมนี่อ
ใหค้เกลิดประโยชนร์แกล่ตนเองไดค้ และดค้วยเหตลุผลนมันี้น เขาจศึงเตกมใจยอมรมับพลิธบีกรรมและพลิธบีการเหลล่านมันี้นของพระ
วลิหาร-ขด้อกทาหนดภายนอกทมันี้งหมดเหลล่านมันี้นของศาสนายลิว-แตล่เขาไมล่เตกมใจทบีนี่จะทกาตามขค้อเรบียกรค้องฝฝ่ายวลิญญาณ
เหลล่านมันี้นของความเชมนี่อแบบครลิสเตบียน ดมังนมันี้นเขาจศึงรมักษาตมัวใหค้สะอาดในทางพกิธทการ ถศึงแมค้วล่าเขาเปป็นคนทบีนี่ชมันี่วชค้า
เลวทรามในทางศทลธรรมกกตาม เขาจกาคลุกเปโตร แตล่เพราะวล่าตอนนมันี้นเปป็นชล่วงเทศกาลปปัสกา (“เทศกาลกลิน
ขนมปปังไรค้เชมนี้อ”-ขค้อ 3) เขาจศึงใหค้ทหารยามคอยเฝป้าเปโตรอยล่างแนล่นหนาจนกวล่าหลมังจากเทศกาลปปัสกานมันี้น เพมนี่อทบีนี่
เขาจะไมล่ฝฝ่าฝฟนกฎและขค้อบมังคมับทางศาสนาเหลล่านมันี้นของพวกยลิว

นบีนี่เปป็นลมักษณะเฉพาะตมัวของศาสนายลิว คลุณอาจจกาไดค้วล่าเมมนี่อพวกเขานกาตมัวพระเยซถูไปอยถูล่ตล่อหนค้าปฟีลาต 
“พวกเขาเองไมฆ่ไดด้เขด้าไปในศาลปรทโทเรทยม เพชชื่อไมฆ่ใหด้เปป็นมลทกิน แตฆ่จะไดด้กกินปฟัสกาไดด้” (ยอหร์น 18:28) พวกยลิว
เหลล่านมันี้นไมล่เตกมใจทบีนี่จะทกาใหค้ตมัวเอง “เปป็นมลทลิน” โดยการเขค้าไปในศาลปรบีโทเรบียมและทกาใหค้ความบรลิสลุทธลิธิ์
สะอาดในทางพลิธบีการของพวกเขาตค้องเสบียไป ถศึงกระนมันี้นพวกเขากกกกาลมังเรบียกรค้องใหค้ประหารชบีวลิตพระองคร์ผถูค้ซศึนี่ง
เทศกาลเลบีนี้ยงทมันี้งหมดของพวกเขาเปป็นภาพเลกงและเงาของพระองคร์! พระเยซถูครลิสตร์เจค้าทรงเปป็นการทกาใหค้สกาเรกจ
จรลิงของคกาพยากรณร์เหลล่านมันี้นทมันี้งหมดทบีนี่ถถูกนกาเสนอในเทศกาลปปัสกา

ดมังนมันี้นเฮโรด แทนทบีนี่จะเสบีนี่ยงทกาใหค้พวกยลิวเหลล่านมันี้นไมล่พอใจโดยการประหารชบีวลิตเปโตรในระหวล่างเท
ศกาลปปัสกา จศึงขมังเขาไวค้ในคลุกและใชค้ทลุกวลิถบีทางเพมนี่อจะแนล่ใจวล่าเขาถถูกขมังอยถูล่ทบีนี่นมันี่น อมันเปป็นการรมับประกมันพวกยลิว
เหลล่านมันี้นวล่าเขาจะนกาตมัวอมัครทถูตผถูค้นบีนี้มาไตล่สวนทมันทบีหลมังจากเทศกาลปปัสกา

เขา “ใหด้ทหารสทชื่หมทูฆ่ๆละสทชื่คนครุมไวด้” “ทหารสทชื่หมทูฆ่” คมอกลลุล่มหนศึนี่งทบีนี่มบีทหารสบีนี่นาย ดมังนมันี้นเราจศึงเหกนในทบีนี่นบีนี้
วล่าเฮโรดใหค้ทหารสลิบหกนายคอยเฝป้าสถานทบีนี่ๆเปโตรถถูกจกาคลุกอยถูล่ พวกโรมมันแบล่งเวลากลางคมนออกเปป็นสบีนี่ผลมัดๆละ
สามชมันี่วโมง ดมังนมันี้นทหารสบีนี่นายจศึงจะคอยเฝป้ายามเปป็นเวลาสามชมันี่วโมง และจากนมันี้นทหารอบีกกลลุล่มหนศึนี่งทบีนี่มบีสบีนี่นายกก
จะมารมับชล่วงตล่อ

การชล่วยเปโตรใหผู้พผู้น
ขค้อ 5 และ 6: “เพราะฉะนอันั้นเปโตรจนงถทูกจทาไวด้ในครุก แตฆ่วฆ่าครกิสตจอักรไดด้อธกิษฐานตฆ่อพระเจด้าเพชชื่อเปโตร

โดยไมฆ่หยรุด ในคชนวอันนอันั้นเอง ครอันั้นเฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลอับอยทูฆ่ระหวฆ่างทหารสองคน มทโซฆ่สอง
เสด้นลฆ่ามไวด้ และคนยามเฝฟ้าอยทูฆ่หนด้าประตทูครุก”



ขล่าวเรมนี่องทบีนี่เปโตรถถูกจกาคลุกลมอไปถศึงครลิสตจมักร ยากอบเพลินี่งถถูกประหารชบีวลิต และขล่าวเรมนี่องการจอับกรุมเปโต
รกกคงเปป็นเหตลุสกาหรมับความกมังวลทล่ามกลางผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้น เพราะทราบวล่าเฮโรดมบีอารมณร์และนลิสมัยเชล่นไร ผมจศึง
แนล่ใจวล่าพวกเขาทราบเปป็นอยล่างดบีวล่าจะเกลิดอะไรขศึนี้นกมับเปโตรหากพระเจค้าไมล่ทรงเขค้ามาขมัดขวาง ดมังนมันี้นพวกเขา
จนงอธกิษฐาน-โดยรล่วมใจกมันอธลิษฐานโดยไมล่หยลุด พวกเขาอธลิษฐานดค้วยใจทบีนี่เปป็นหนศึนี่งเดบียวและเพมนี่อจลุดประสงคร์
เดบียว-เพมนี่อทบีนี่เปโตรจะไดค้รมับการชล่วยใหค้พค้นจากคลุกและจากความตาย

ครลิสตจมักรใดทบีนี่รล่วมใจกมันอธลิษฐานกกสล่งผลกระทบแบบมบีพลมังตล่อพระทบีนี่นมันี่งของพระเจค้า ในกลิจการ 1:14 วลิ
สลุทธลิชนเหลล่านมันี้นในหค้องชมันี้นบน “รฆ่วมใจกอันอธลิษฐานอค้อนวอนตล่อเนมนี่อง” ในกลิจการ 2:46 พวกเขา “รฆ่วมใจกอันไป
ในพระวลิหาร และหมักขนมปปังตามบค้านของเขา” ในกลิจการ 4:24 พวกเขา “พรด้อมใจกอันเปลล่งเสบียงทถูลพระเจค้า” 
ในแตล่ละตมัวอยล่างเหลล่านบีนี้ หลายสกิชื่งไดด้เกกิดขนนั้น! ครลิสตจมักรไดค้เพลินี่มพถูนขศึนี้น เหลล่าสาวกถถูกเตลิมเตกมดค้วยพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ และพวกเขาประกาศขล่าวประเสรลิฐดค้วยความกลค้าหาญ

“โดยไมฆ่หยรุด”-ตรงตมัวคมอ “ทบีนี่ถถูกเหยบียดออก”-มบีความหมายวล่า จรลิงจมัง รค้อนรน ในลอักษณะททชื่เหยทยด
ออก ผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นทบีนี่กกาลมังอธลิษฐานเผมนี่อเปโตรไมล่ไดค้อธลิษฐานคกาอธลิษฐานสมันี้นๆและจากนมันี้นกกหยลุดอธลิษฐาน ทมันี้งค
รลิสตจมักรอธลิษฐานอยล่างจรลิงจมัง โดยทถูลขอพระเจค้าทบีนี่จะเขค้ามาขมัดขวางเพมนี่อเปโตร เราตค้องการการอธลิษฐานเชล่นนมันี้น
เหลมอเกลินในวมันนบีนี้! ครลิสตจมักรของพระเจค้าผถูค้ทรงพระชนมร์อยถูล่ตค้องเหยบียดมมอของมมันออกตล่อพระเจค้าและอค้อนวอน
พระองคร์ทบีนี่จะชล่วยดลินแดนของเราใหค้รอดและชล่วยเราใหค้พค้นจากการพลิพากษาอมันนล่ากลมัวนมันี้นทบีนี่จะมาอยล่างแนล่นอน
หากการฟฟฟื้นฟถูระดมับชาตลิไมล่มาสถูล่ประเทศทบีนี่ยลินี่งใหญล่ของเรา

แนล่นอนวล่าหนทางเดบียวทบีนี่เปป็นไปไดค้ในการชล่วยเปโตรใหค้รอดพค้นคมอ โดยทางการอธลิษฐานทบีนี่จะขยมับ
พระหมัตถร์ของพระเจค้า เพราะเราสมังเกตเหกนวล่าในคมนนมันี้นกล่อนทบีนี่เฮโรดวางแผนจะพาเปโตรออกมาและใหค้เขาอยถูล่ตล่อ
หนค้าประชาชน “เปโตรนอนหลอับอยทูฆ่ระหวฆ่างทหารสองคน มทโซฆ่สองเสด้นลฆ่ามไวด้ และคนยามเฝฟ้าอยทูฆ่หนด้าประตทู
ครุก” ผมเชมนี่อวล่าเขาถถูกลล่ามโซล่ตลิดกมับยามสองคนนมันี้นโดยเขานอนอยถูล่ตรงกลาง-มมอขวาของเขาถถูกลล่ามโซล่ตลิดกมับ
ทหารคนหนศึนี่ง มมอซค้ายของเขาถถูกลล่ามโซล่เขค้ากมับทหารอบีกคน ซศึนี่งเปป็นตกาแหนล่งทบีนี่สลุล่มเสบีนี่ยงจรลิงๆสกาหรมับใครกกตามทบีนี่
อาจกกาลมังวางแผนหนบีหรมอทบีนี่จะใหค้คนมาชล่วย นอกเหนมอจากนมันี้นแลค้ว ทหารอบีกสองนายกกเฝป้าอยถูล่ทบีนี่ประตถูคลุก

สกาหรมับผมแลค้ว มมันนล่าสนใจเปป็นทบีนี่สลุดทบีนี่เปโตรกทาลอังนอนหลอับ เขารถูค้วล่าเกลิดอะไรขศึนี้นกมับยากอบ เขาอยถูล่ใน
มมอของศมัตรถูเดบียวกมันเหลล่านมันี้นของความเชมนี่อแบบครลิสเตบียน และถค้าพระเจค้าผถูค้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไมล่ทรงเขค้ามาขมัดขวาง
เขากกคงตค้องประทมับตราคกาพยานของเขาเองดค้วยชบีวลิตของเขา แตล่เขาไมล่ไดค้ทลุกขร์รค้อนเลยกมับสลินี่งทบีนี่รอคอยอยถูล่เบมนี้อง
หนค้า เขามบีสมันตลิสลุขอมันสมบถูรณร์แบบในใจของตนและความมมันี่นใจอมันสมบถูรณร์แบบในพระเจค้า ความเชมนี่ออมันนล่าทศึนี่ง
ของเขาเปป็นแบบอยล่างทบีนี่แสดงถศึงสลินี่งทบีนี่พระเจค้าทรงกระทกาไดค้เพมนี่อลถูกๆของพระองคร์เมมนี่อเรายอมจกานนอยล่างสลินี้น
สลุดใจตล่อพระประสงคร์ของพระองคร์ เปโตรไมล่ไดค้มบีโรม 8:28 ทบีนี่เปป็นลายลมักษณร์อมักษร แตล่เขามบีมมันอยถูล่ในใจของเขา 
และแทนทบีนี่จะเปป็นทลุกขร์รค้อน หวาดกลมัว และปวดรค้าวใจในความวลิตกกมังวล เขากลมับนอนลงระหวล่างยามเฝป้าคลุก
สองคนและนอนหลอับ

เมมนี่อดาวกิดกกาลมังหลบหนบีเพมนี่อเอาชบีวลิตรอดอยถูล่นมันี้น เขาเปป็นพยานรมับรองวล่า “ขค้าพเจค้านอนลงและหลมับไป 
ขค้าพเจค้ากลมับตมนี่นขศึนี้น เพราะพระเยโฮวาหร์ทรงอลุปถมัมภร์ขค้าพเจค้า ขค้าพเจค้าไมล่กลมัวคนเปป็นหมมนี่นๆ ซศึนี่งตมันี้งตนตล่อสถูค้



ขค้าพเจค้าอยถูล่รอบดค้าน” (เพลงสดลุดบี 3:5,6) ในเพลงสดลุดบี 4:8 เขาประกาศวล่า “ขค้าพระองคร์จะเอนกายลงนอน
หลมับในความสมันตลิ ขค้าแตล่พระเยโฮวาหร์ เพราะพระองคร์เทล่านมันี้นทบีนี่ทรงกระทกาใหค้ขค้าพระองคร์อาศมัยอยถูล่อยล่าง
ปลอดภมัย”

ขค้อ 7: “ดทูเถกิด มทททูตสวรรคย์ขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้ามาปรากฏ และมทแสงสวฆ่างสฆ่องเขด้ามาในครุก ททูตองคย์
นอันั้นจนงกระตรุด้นเปโตรททชื่สทขด้างใหด้ตชชื่นขนนั้นแลด้ววฆ่า “จงลรุกขนนั้นเรก็วๆ” โซฆ่นอันั้นกก็หลรุดตกจากมชอของเปโตร”

เรารถูค้วล่าพวกทถูตสวรรคร์เปป็น “วลิญญาณผถูค้ปรนนลิบมัตลิ ทบีนี่พระองคร์ทรงสล่งไปชล่วยเหลมอบรรดาผถูค้ทบีนี่จะไดค้รมับ
ความรอดเปป็นมรดก” (ฮบ. 1:14) เราทราบเชล่นกมันวล่าพวกเขาแขกงแรงยลินี่งนมัก (เพลงสดลุดบี 103:20) มบีอยถูล่คราว
หนศึนี่งทบีนี่ทถูตสวรรคร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทกาลายกองทมัพของคนอมัสซบีเรบีย ใชล่แลค้วครมับ ททูตสวรรคย์องคย์หนนชื่งสมังหาร
ทหารทบีนี่ถมออาวลุธ 185,000 คนในคมนเดบียว อล่านบมันทศึกเรมนี่องราวนมันี้นใน 2 พงศร์กษมัตรลิยร์ 19:35

จากถนี้กาสลิงโตนมันี้นดาเนบียลเปป็นพยานรมับรองวล่า “พระเจค้าของขค้าพระองคร์ทรงใชค้ทถูตสวรรคร์ของพระองคร์มา
ปปิดปากสลิงโตไวค้ มมันมลิไดค้ทกาอมันตรายแกล่ขค้าพระองคร์” (ดนล. 6:22 วรรคตค้น) ถค้าสลินี่งตล่างๆกลมับกลายออกมาเหมมอน
อยล่างทบีนี่พวกศมัตรถูของดาเนบียลไดค้วางแผนไวค้ เขากกคงถถูกฉบีกเปป็นชลินี้นๆไปแลค้ว แตล่พระเจค้าทรงสล่งทถูตสวรรคร์ของ
พระองคร์มาและทรงเขค้ามาขมัดขวาง

เราทราบวล่าทถูตสวรรคร์เหลล่านมันี้นคอยเฝป้ารมักษาพระเยซถูขณะทบีนี่พระองคร์ทรงดกาเนลินอยถูล่บนโลกนบีนี้ บนภถูเขา
แหล่งการจกาแลงพระกายนมันี้นพญามารบอกพระเยซถูวล่าพระองคร์สามารถทลินี้งตมัวลงมาจากยอดหลมังคาของพระวลิหาร
และไมล่ไดค้รมับอมันตราย “เพราะพระคมัมภบีรร์มบีเขบียนไวค้วล่า ‘พระองคย์จะรอับสอัชื่งใหด้เหลฆ่าททูตสวรรคย์ของพระองคย์ในเรชชื่อง
ทฆ่าน และเหลล่าทถูตสวรรคร์จะเอามมอประคองชถูทล่านไวค้ เกรงวล่าในเวลาหนศึนี่งเวลาใดเทค้าของทล่านจะกระแทกหลิน’”-
และหลมังจากทบีนี่พญามารละพระองคร์ไปแลค้ว “ดถูเถลิด มบีเหลล่าทถูตสวรรคร์มาปรนนลิบมัตลิพระองคร์” (มธ. 4:6,11)

ลถูกา 22:43 บอกเราวล่าขณะทบีนี่พระเยซถูทรงอธลิษฐานอยถูล่ในสวนเกทเสมนบี โดยแบกรมับภาระนมันี้นสกาหรมับ
บาปของคนทมันี้งโลก “ทถูตสวรรคร์องคร์หนศึนี่งจากสวรรคร์มาปรากฏแกล่พระองคร์ชล่วยชถูกกาลมังพระองคร์”

เมมนี่อยถูดาสและพรรคพวกของเขามาเพมนี่อจมับกลุมพระเยซถูในสวนนมันี้น เปโตรชมักดาบของตนออกและฟปันหถู
ขค้างหนศึนี่งของผถูค้รมับใชค้ของมหาปลุโรหลิตขาด พระเยซถูทรงทกาใหค้หถูทบีนี่ถถูกฟปันขาดนมันี้นกลมับสถูล่สภาพเดลิม และจากนมันี้นเมมนี่อ
หมันไปทางเปโตรพระองคร์กกตรมัสวล่า “จงเอาดาบของทล่านใสล่ฝปักเสบีย...ทล่านคลิดวล่าเราจะอธลิษฐานขอพระบลิดาของเรา
และในบมัดเดบีดี๋ยวนมันี้นพระองคร์จะทรงประทานททูตสวรรคย์แกฆ่เรากวฆ่าสริบสองกองไมล่ไดค้หรมอ” (มธ. 26:51-53)

เหลล่าทถูตสวรรคร์ของพระเจค้าเปป็นผถูค้ชล่วยวลิสลุทธลิชนทมันี้งหลายของพระองคร์ใหค้รอดพค้นวมันนบีนี้ ในเพลงสดลุดบี 34:7
เราอล่านวล่า “ททูตสวรรคย์ของพระเยโฮวาหย์ไดด้ตอันั้งคฆ่ายลด้อมบรรดาผทูด้ททชื่เกรงกลอัวพระองคย์ และชม่วยเขาทดัทั้งหลายใหร้
รอด”

“มทแสงสวฆ่างสฆ่องเขด้ามาในครุก” การปรากฏของทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นทกาใหค้หค้องขมังของเปโตรเตกมไปดค้วย
ความสวล่าง ในลถูกา 24:4 เราอล่านวล่าทถูตสวรรคร์เหลล่านมันี้นทบีนี่อลุโมงคร์ฝปังศพของพระเยซถูสวมใสล่ “เครมนี่องนลุล่งหล่ม
แพรวพราว” และคกากรบีกตรงตมัวกกอล่านวล่า “เครชชื่องนรุฆ่มหฆ่มเปป็นประกาย” ความหมายนบีนี้อาจถถูกอธลิบายไดค้ดบีทบีนี่สลุด
โดยการเปรบียบเทบียบเครมนี่องนลุล่มหล่มเหลล่านมันี้นกมับดวงดาวทมันี้งหลายเมมนี่อพวกมมันดถูเหมมอนเปลล่งประกายระยลิบระยมับ
ดค้วยแสงสวล่าง ในวลิวรณร์ 1:20 และ 9:1 เหลฆ่าททูตสวรรคย์จรกิงๆแลด้วกก็ถทูกเรทยกวฆ่าเปป็นดวงดาว ทถูตสวรรคร์ทบีนี่มาปลล่อย



ตมัวเปโตรจากเครมนี่องพมันธนาการของเขาและทกาใหค้เขาเปป็นอลิสระจากคลุกกกแตล่งกายดค้วยเครมนี่องนลุล่งหล่มทบีนี่สวล่างจค้า
เหลมอเกลินจนเครมนี่องนลุล่งหล่มเหลล่านมันี้นทกาใหค้หค้องนมันี้นสวล่างซศึนี่งเปป็นทบีนี่ๆเปโตรนอนอยถูล่ โดยหลมับอยถูล่ระหวล่างทหารยาม
สองคนนมันี้น-โดยหลมับสนลิทเหลมอเกลินจนทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นสะกกิดเขาททชื่สทขด้างเพมนี่อปลลุกเขาใหค้ตมนี่นและกลล่าววล่า “จงลลุก
ขศึนี้นเรกวๆ!”

“โซฆ่นอันั้นกก็หลรุดตกจากมชอของเปโตร” ไมล่อาจมบีขค้อสงสมัยเลยวล่าฤทธลิธิ์เดชเหนมอธรรมชาตลิของพระเจค้ากกาลมัง
ทกางานในทบีนี่นบีนี้ เพราะมทแตฆ่ฤทธลิธิ์เดชของพระเจค้าเทล่านมันี้นทบีนี่ทกาใหค้โซล่เหลล่านมันี้นหลลุดออกจากขค้อมมอของเปโตรไดค้โดยไมล่
ทกาใหค้ทหารยามสองคนนมันี้นตมนี่น โซล่เหลล่านมันี้นรล่วงลงพมนี้นโดยสล่งเสบียงดมังไหม? หรมอพวกมมันหลล่นแบบไรค้เสบียง? เราไมล่
ถถูกบอกวล่ามบีเสบียงดมังปกตลิของเหลกกกระทบกมันหรมอไมล่ แตล่ถค้ามทเสบียงใดๆ ทหารยามเหลล่านมันี้นกกไมล่ไดค้ยลินมมันเลย 
แนล่นอนวล่าไมล่มบีทางทบีนี่เหตลุการณร์นบีนี้จะเกลิดขศึนี้นโดยวลิธบีตามธรรมชาตลิไดค้ และนบีนี่เปป็นเพบียงการแสดงออกแบบเลกกๆของ
ความงล่ายดายทบีนี่พระเจค้าของเราสามารถชล่วยผถูค้คนของพระองคร์ใหค้รอดพค้นจากภมัยอมันตรายไดค้ พระองคร์ทรงกระทกา
กลิจในวลิธบีอมันหลากหลายและลศึกลมับ แตล่เมมนี่อพระองคร์ทรงกระทกากลิจ ชมัยชนะกกจะตามมาอยล่างแนล่นอน ในกลิจการ 
16:26 พระองคร์ทรงชล่วยเปาโลและสลิลาสใหค้รอดพค้นดค้วยแผฆ่นดกินไหว-และจากนมันี้นกกประทานอภลิสลิทธลิธิ์แกล่พวกเขา
ในการนกานายคลุกคนนมันี้นและครมัวเรมอนของเขามาสถูล่ความรอด

ขค้อ 8: “ททูตสวรรคย์องคย์นอันั้นจนงสอัชื่งเปโตรวฆ่า “จงคาดเอวและสวมรองเทด้า” เปโตรกก็ททาตาม ททูตองคย์นอันั้นจนง
สอัชื่งเปโตรวฆ่า “จงหฆ่มผด้าและตามเรามาเถกิด””

“จงคาดเอวและสวมรองเทด้า…จงหฆ่มผด้า” เมมนี่อไมล่ถถูกจองจกาดค้วยโซล่ของตนแลค้วแตล่ยมังอยถูล่ระหวล่างทหาร
ยามเหลล่านมันี้นทบีนี่หลมับอยถูล่ เปโตรกกมบีเวลาแตล่งตมัว สวมรองเทค้า และเอาเสมนี้อชมันี้นนอกมาหล่มตมัวเขาไวค้ ทถูตสวรรคร์องคร์
นมันี้นไมล่ไดค้รบีบเรล่ง ไมล่มบีการเรล่งรบีบเลย ดมังนมันี้นเมมนี่อเปโตรแตล่งตมัวเสรกจแลค้ว ทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นกกนกาเขาออกไปจากหค้อง
ขมัง

ขค้อ 9: “เปโตรจนงตามออกไป และไมฆ่รทูด้วฆ่าการซนชื่งททูตสวรรคย์ททานอันั้นเปป็นความจรกิง แตฆ่คกิดวฆ่าไดด้เหก็นนกิมกิต”
เปโตรตามทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นไป “และไมฆ่รทูด้วฆ่าการซนชื่งททูตสวรรคย์ททานอันั้นเปป็นความจรกิง แตฆ่คกิดวฆ่าไดด้เหก็น

นกิมกิต” จกาไวค้วล่าในบททบีนี่ 10 เปโตรไดด้เหก็นนลิมลิตหนศึนี่ง นลิมลิตทบีนี่ไดค้จมัดเตรบียมเขาสกาหรมับการรมับใชค้ของเขาในบค้านของ
โครเนลลิอมัสคนตล่างชาตลิคนนมันี้น บอัดนทนั้ประสบการณร์ของเขาเปป็นแบบไมล่คาดคลิดและนล่าทศึนี่งเหลมอเกลินจนเขายมังไมล่
ตระหนมักอยล่างถล่องแทค้เกบีนี่ยวกมับความเปป็นจรลิงของมมัน

ขค้อ 10: “เมชชื่อออกไปพด้นทหารยามชอันั้นททชื่หนนชื่งและททชื่สองแลด้ว กก็มาถนงประตทูเหลก็กททชื่จะเขด้าไปในเมชอง 
ประตทูนอันั้นกก็เปปิดเองใหด้ทฆ่านทอันั้งสอง ทฆ่านจนงออกไปเดกินตามถนนแหฆ่งหนนชื่ง และในทอันใดนอันั้นททูตสวรรคย์กก็ไดด้
ออันตรธานไปจากเปโตร”

ในบางกรณบี “ทหารยาม” ถถูกแปลเปป็น “คลุก” แตล่มมันหมายถศึงการเฝป้ายามพวกนมักโทษ นมักอรรถาธลิบาย
บางทล่านเชมนี่อวล่า “ทหารยามชอันั้นททชื่หนนชื่งและททชื่สอง” ในพระคกาขค้อนบีนี้หมายถศึงสถานบีทบีนี่หนศึนี่งและทบีนี่สองทบีนี่พวกทหาร
ยามเขค้าเวรอยถูล่ ดมังนมันี้น หากนมันี่นเปป็นความจรลิง เปโตรและทถูตสวรรคร์ของเขากกผล่านทหารยามสองชลุดทบีนี่ประจกาอยถูล่
เปป็นชล่วงๆในระเบบียงของคลุก ทหารยามเหลล่านบีนี้อาจเปป็นทหารยามททชื่หลอับอยทูฆ่ผถูค้ซศึนี่งคงจะเขค้าเวรตามเวลาทบีนี่กกาหนด
ไปแลค้วเพมนี่อสมับเปลบีนี่ยนกมับทหารยามเหลล่านมันี้นทบีนี่เขค้าเวรอยถูล่โดยเฝป้าเปโตร



“ประตทูเหลก็ก” ประตถูชมันี้นนอกของคลุกนมันี้น เปปิดออกเองเมมนี่อเปโตรและทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นเขค้าไปใกลค้มมัน ใน
ยลุคสมมัยนบีนี้ทบีนี่มบี “เซกนเซอรร์ตรวจจมับความเคลมนี่อนไหว” เราไมล่คลิดอะไรมากเกบีนี่ยวกมับประตถูทบีนี่เปปิดเองตล่อหนค้าเรา เรา
ขมับรถไปถศึงประตถูหนศึนี่งและมมันเปปิดออกโดยอมัตโนมมัตลิและยอมใหค้เราผล่านเขค้าไป แตล่เปโตรไมล่ไดค้มบีความสะดวกสมมัย
ใหมล่นมันี้น และแนล่นอนวล่าประตถูคลุกนมันี้นคงจะเปปิดออกตล่อหนค้าเขาภายใตค้การควบคลุมของพระเจค้าผถูค้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์
เทล่านมันี้น

เราไมล่ทราบทกาเลทบีนี่ตมันี้งทบีนี่แนล่ชมัดของคลุกนมันี้นทบีนี่เปโตรถถูกคลุมขมัง ผถูค้รถูค้พระคมัมภบีรร์บางทล่านเชมนี่อวล่ามมันอยถูล่ระหวล่าง
กกาแพงสองชมันี้นของเมมองนมันี้น โดยมบีทางเขด้าจากกกาแพงชมันี้นใน ซศึนี่งในกรณบีนบีนี้ประตถูเมมองนมันี้นคงจะเปปิดเขค้าสถูล่เมมองนมันี้น
โดยตรง ดมังนมันี้นเปโตรและทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นจศึงผล่านเขค้าไปทางประตถูเมมองนมันี้นและเขค้าสถูล่ถนนเสค้นหนศึนี่งตล่อไป และ
จากนมันี้น “ททูตสวรรคย์กก็ไดด้ออันตรธานไปจากเปโตร”

ขค้อ 11: “ครอันั้นเปโตรรทูด้สนกตอัวแลด้วจนงวฆ่า “เดทดี๋ยวนทนั้ขด้าพเจด้ารทูด้แนฆ่วฆ่า องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงใชด้ททูตสวรรคย์
ของพระองคย์มาชฆ่วยขด้าพเจด้าใหด้พด้นจากพระหอัตถย์ของเฮโรด และพด้นจากการมรุฆ่งรด้ายของพวกยกิว”” 

เมมนี่อทถูตสวรรคร์องคร์นมันี้นจากเขาไปแลค้ว เปโตรถศึงไดค้รถูค้ตมัววล่านบีนี่ไมล่ใชล่นลิมลิต เมมนี่อเขา “รทูด้สนกตอัวแลด้ว”-นมันี่นคมอ เมมนี่อ
เขาหายอมัศจรรยร์ใจแลค้ว-เขากกรถูค้ตมัววล่าเขามาอยถูล่นอกคลุกแลค้วจรลิงๆ โดยไดค้รมับการชล่วยใหค้พค้นอยล่างอมัศจรรยร์โดยทถูต
สวรรคร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า

ขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าเปโตรรถูค้ตมัววล่าเขาไดค้รมับการชล่วยใหค้พค้น “จากมชอของเฮโรด” และจาก “การมรุฆ่งรด้าย” ของ
พวกยกิว บล่งชบีนี้วล่าเขาทราบดบีวล่าเหลล่าศมัตรถูของขล่าวประเสรลิฐมบีเจตนาจะทกาอะไรกมับเขา

ขค้อ 12: “เมชชื่อเปโตรคกิดอยฆ่างนอันั้นแลด้ว กก็มาถนงบด้านของมารทยย์มารดาของยอหย์นผทูด้มทชชชื่ออทกวฆ่า มาระโก ททชื่นอัชื่น
มทหลายคนไดด้ประชรุมอธกิษฐานกอันอยทูฆ่”

ผมนศึกภาพออกวล่าเมมนี่อเปโตรเรลินี่มตระหนมักอยล่างเตกมทบีนี่วล่าเขาไดค้รมับการชล่วยใหค้พค้นจากคลุกของเฮโรดแลค้ว 
เขากกยมนนลินี่งอยถูล่สมักครถูล่หนศึนี่ง โดยสงสมัยและพลิจารณา พยายามทบีนี่จะตมัดสลินใจวล่าเขาควรจะทกาอะไรเปป็นลกาดมับถมัดไป 
ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าเมมนี่อมบีคนรถูค้วล่าเขาหลบหนบีออกมาแลค้ว คงมบีการรค้องประกาศและการเทบีนี่ยวคค้นหาจนทมันี่วเพมนี่อทบีนี่จะ
หาตมัวเขาใหค้พบ แนล่นอนวล่าเขาคงจะไมล่ปลอดภมัยบนทค้องถนนของเมมองนมันี้น และหลมังจากการพลิจารณาอมันเหมาะ
สมแลค้วเขากก “มาถนงบด้านของมารทยย์มารดาของยอหย์นผทูด้มทชชชื่ออทกวฆ่า มาระโก”

เราไมล่ถถูกบอกวล่าททาไมเปโตรถศึงมายมังบค้านหลมังนบีนี้โดยเฉพาะ มมันอาจเปป็นบค้านหลมังทบีนี่อยถูล่ใกลด้ททชื่สรุดทล่ามกลาง
ผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นในเมมองอมันทลิโอก อาจเปป็นไปไดค้เชล่นกมันวล่านบีนี่เปป็นบค้านหลมังหนศึนี่งทบีนี่เขารถูค้วล่าเขาจะพบกมับการตค้อนรมับ
ทล่ามกลางเหลล่ามลิตรสหาย แนล่นอนวล่าเขาเปป็นทบีนี่รถูค้จมักดบีโดยครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นทบีนี่มาชลุมนลุมกมันทบีนี่นมันี่นในการอธลิษฐาน 
จากขค้อพระคกาเหลล่านมันี้นทบีนี่ตามมาเราเรบียนรถูค้วล่าหญลิงสาวคนนมันี้นทบีนี่มาเมมนี่อไดค้ยลินเสบียงเคาะประตถูของเขาจกาเสบียงของ
เขาไดค้ และนบีนี่กกบอกเราดค้วยวล่าเขาไมล่ใชล่คนแปลกหนค้าทบีนี่นมันี่น

ผถูค้รถูค้พระคมัมภบีรร์สล่วนใหญล่เชมนี่อกมันวล่า “ยอหย์นผทูด้มทชชชื่ออทกวฆ่า มาระโก” เปป็นมาระโกคนเดบียวกมันกมับทบีนี่เขบียนขล่าว
ประเสรลิฐของมาระโก เขาถถูกเอล่ยถศึงบล่อยครมันี้งในเวลาตล่อมาในความเกบีนี่ยวขค้องกมับเปาโลและบารนาบมัสในการเดลิน
ทางแบบมลิชชมันนารบีของพวกเขา พวกเขาเปป็นคนพาเขาจากกรลุงเยรถูซาเลกมมายมังเมมองอมันทลิโอกตอนทบีนี่พวกเขา
กลมับไปทบีนี่นมันี่นจากการนกาทานไปสล่งใหค้ครลิสตจมักรในกรลุงเยรถูซาเลกม (ดถู ขค้อ 25 ของบทนบีนี้) เขาถถูกกลล่าวถศึงเชล่นกมันใน



บททบีนี่ 15 ขค้อ 39 วล่าเปป็นประเดกนของการโตค้แยค้งระหวล่างเปาโลกมับบารนาบมัส เปาโลพถูดถศึงเขาอบีกครมันี้งในโคโลสบี 
4:10 และใน 2 ทลิโมธบี 4:11 เขากลล่าวถศึงมาระโกวล่า “เปป็นประโยชนร์” แกล่เขาสกาหรมับการรมับใชค้นมันี้น

ขค้อ 13 และ 14: “พอเปโตรเคาะประตทูรอันั้ว มทหญกิงสาวคนหนนชื่งชชชื่อโรดามาฟฟัง เมชชื่อจทาไดด้วฆ่าเปป็นเสทยงของ
เปโตร เพราะความยกินดทกก็ยอังไมฆ่เปปิดประตทู แตฆ่วกิชื่งเขด้าไปบอกวฆ่า เปโตรยชนอยทูฆ่หนด้าประตทู”

เปโตรเคาะ “ททชื่ประตทูรอันั้ว”-ซศึนี่งหมายความวล่าเขาเคาะทบีนี่ประตถูของหค้องดค้านหนค้า (หรมอเฉลบียงหนค้าประตถู
เขค้าบค้าน) บค้านเรมอนสล่วนใหญล่ในสมมัยนมันี้นถถูกเขค้าไปขค้างในผล่านทางสลินี่งทบีนี่เราคงเรบียกวล่าหค้องดค้านหนค้า หค้องโถง ทาง
เขค้าหลมัก เปโตรเคาะทบีนี่ประตถูชมันี้นนอกนบีนี่เอง มมันคงสมเหตลุสมผลอยล่างแนล่นอนทบีนี่จะสมันนลิษฐานวล่าประตถูเหลล่านมันี้นทบีนี่
เขค้าสถูล่บค้านหลมังนบีนี้ถถูกใสล่กลอนและหนค้าตล่างเหลล่านมันี้นถถูกใสล่ไมค้ขวางไวค้ การขล่มเหงทบีนี่มบีตล่อผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นมบีความรลุนแรง
มาก ณ เวลานมันี้น ยากอบเพลินี่งถถูกประหารชบีวลิต เปโตรกกถถูกจกาคลุก และไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าครลิสเตบียนคนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอ
คาดหวมังวล่าจะถถูกจมับกลุมไดค้ทลุกเมมนี่อ-หรมอแยล่กวล่านมันี้น ดมังนมันี้นเมมนี่อไดค้ยลินเสบียงเคาะประตถูของเปโตร “หญกิงสาวคนหนนชื่ง
ชชชื่อโรดามาฟฟัง” ชมนี่อนบีนี้ในภาษากรบีกมบีความหมายวล่า “ดอกกลุหลาบ” มมันไมล่ใชล่เรมนี่องแปลกทบีนี่พวกยลิวจะเอาชมนี่อของ
ดอกไมค้ตล่างๆมาตมันี้งใหค้ลถูกสาวของตน พวกเขารมักลถูกๆของตนอยล่างลศึกซศึนี้ง ปกตลิแลค้วพวกเขามบีครอบครมัวขนาดใหญล่
และพวกเขาตมันี้งชมนี่อทบีนี่มบีความหมายใหค้แกล่ลถูกๆของตน ในกรณบีนบีนี้ เรานล่าจะอนลุมานไดค้วล่าหญลิงสาวคนนบีนี้มบีบลุคลลิกทบีนี่
เหมาะสมกมับผถูค้ทบีนี่มบีชมนี่อวล่าโรดา หรมอ “ดอกกลุหลาบ”

เราหมายเหตลุวล่าโรดา “มาฟฟัง” ทบีนี่ประตถู คมอรค้องถามไปวล่าใครอยถูล่ตรงนมันี้น นบีนี่บล่งบอกถศึงการระวมังไวค้กล่อน 
มมันไมล่ใชล่เรมนี่องยากอยล่างแนล่นอนทบีนี่จะจลินตนาการวล่าครลิสเตบียนเหลล่านบีนี้ (ซศึนี่งถถูกขล่มเหงและมารวมตมัวกมันเพมนี่อทบีนี่จะ
อธลิษฐานเผมนี่อคนหนศึนี่งในพวกเขาทบีนี่กกาลมังตลิดคลุกอยถูล่) คงจะรถูค้สศึกหวมันี่นเกรงวล่าใครจะมาเรบียกอยถูล่ทบีนี่ประตถูของพวกเขา 
ณ เวลาดศึกดมนี่นขนาดนมันี้น

“เมชชื่อจทาไดด้วฆ่าเปป็นเสทยงของเปโตร...” ผมเชมนี่อวล่าเมมนี่อโรดามาทบีนี่ประตถู เธอกกรค้องบอกคนทบีนี่อยถูล่ขค้างนอกนมันี้น
ใหค้แสดงตมัว เราไมล่ถถูกบอกวล่าเปโตรบอกชมนี่อของตนหรมอไมล่ แตล่เราถทูกบอกวล่าเธอรถูค้วล่าเปป็นเสทยงของเขา และอยล่างทบีนี่
ผมไดค้กลล่าวไปแลค้ว นบีนี่คงจะบล่งบอกวล่าเปโตรเปป็นทบีนี่รถูค้จมักดบีในครมัวเรมอนนบีนี้ และหญลิงสาวผถูค้นบีนี้เมมนี่อจกาไดค้วล่าเปป็นเสบียงของ
เขา จศึงทลินี้งเขาใหค้ยมนอยถูล่ขค้างนอกประตถูและวลินี่งกลมับไปบอกคนอมนี่นๆวล่า “เปโตรยมนอยถูล่หนค้าประตถู”

ขค้อ 15: “คนทอันั้งหลายจนงพทูดกอับหญกิงนอันั้นวฆ่า “เจด้าเปป็นบด้า” แตฆ่หญกิงคนนอันั้นยชนยอันวฆ่าเปป็นอยฆ่างนอันั้นจรกิง เขา
ทอันั้งหลายจนงวฆ่า “เปป็นททูตสวรรคย์ประจทาตอัวเปโตร”

เราคงคลิดวล่าผถูค้เชมนี่อกลลุล่มนบีนี้คงจะรบีบออกไปทมักทายเปโตรดค้วยเสบียงโหล่รค้องสรรเสรลิญและขอบพระคลุณทบีนี่
พระเจค้าทรงตอบคกาอธลิษฐานแลค้ว-แตฆ่หาเปป็นเชฆ่นนอันั้นไมฆ่ พวกเขาไดค้อธลิษฐาน “โดยไมฆ่หยรุด” ทบีนี่พระเจค้าจะทรงชล่วย
เปโตรใหค้พค้นจากคลุกและจากความตาย และเมมนี่อพระเจค้าทรงชล่วยเขาใหค้พค้นและนกาเขามาสล่งถศึงหนค้าประตถูบค้าน
ของพวกเขาแลค้ว พวกเขากกไมล่อาจจะเชมนี่อไดค้! พวกเขากลล่าวแกล่หญลิงสาวผถูค้นมันี้นวล่า “เจด้าเปป็นบด้า”-กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่ง
คมอ “เจค้าเสบียสตลิไปแลค้ว เจค้าบค้าไปแลค้ว!”

เมมนี่อผมอล่านบมันทศึกเรมนี่องราวนบีนี้และเรมนี่องอมนี่นๆทบีนี่คลค้ายกมันในพระวจนะของพระเจค้า และเมมนี่อผมปะปนและ
คลลุกคลบีกมับผถูค้เชมนี่อคนอมนี่นๆ และโดยเฉพาะอยล่างยลินี่งเมมนี่อผมนมันี่งลงและมบีการพถูดคลุยแบบใจถศึงใจกมับตอัวผมเอง ผมกก
อมัศจรรยร์ใจอยล่างแทค้จรลิงทบีนี่พระเจค้าทรงสดมับฟปังคกาอธลิษฐานใดๆของเรา ซศึนี่งเราขาดความเชมนี่อเหลมอเกลิน แตล่ “เพราะ



พระองคร์ทรงทราบโครงรล่างของเรา พระองคร์ทรงระลศึกวล่าเราเปป็นแตล่ผงคลบี” (เพลงสดลุดบี 103:14)  ถค้าพระเจค้าไมล่
ทรงทราบวล่าเราอล่อนแอและเปราะบางขนาดไหน ถค้าพระองคร์ไมล่ทรงเปป็นพระเจค้าแหล่งความเมตตากรลุณา ความ
อล่อนโยน ความอดกลมันี้นพระทมัยและพระคลุณ ผมกกแนล่ใจวล่าพระองคร์คงจะไมล่สดมับฟปังเราเลย พระองคร์ทรงเปฟีปี่ยม
ดค้วยความรมักและความเมตตาอยล่างแทค้จรลิง! ทอันั้งๆททชื่เราลด้มเหลวหลายอยฆ่างและขาดความเชชชื่อ พระองคตกก็ไมม่เคย
ลร้มเหลว เราประหลาดใจบล่อยครมันี้งจรลิงๆเมมนี่อพระองคร์ทรงตอบคกาอธลิษฐาน เชล่นเดบียวกมับครลิสเตบียนยลุคตค้นเหลล่านบีนี้
ในบค้านของยอหร์นมาระโก เราอธลิษฐานขอการอมัศจรรยร์-และจากนมันี้นเมมนี่อการอมัศจรรยร์นมันี้นเกลิดขศึนี้นจรลิง เรากก
ประหลาดใจจนรมับไมล่ไหว

“แตฆ่หญกิงคนนอันั้นยชนยอันวฆ่าเปป็นอยฆ่างนอันั้นจรกิง” โรดารถูค้วล่าตนไมล่ไดค้เสบียสตลิ เธอรถูค้วล่าเธอไดค้ยลินเสบียงของเปโตรทบีนี่
ประตถู ดมังนมันี้นเธอจศึงยมนยมันหนมักแนล่นและยมนกรานวล่า “เปป็นอยล่างนมันี้นจรลิง”

จากนอันั้นผถูค้เชมนี่อคนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอกกกลล่าววล่า “เปป็นททูตสวรรคย์ประจกาตมัวเปโตร” พวกเขาไมล่ปปักใจเชมนี่อ ไมล่ตค้อง
สงสมัยเลยวล่าความหนมักแนล่นของหญลิงสาวผถูค้นบีนี้ในการยมนกรานวล่าเธอไดด้ยกินเสบียงของเปโตรจรลิงๆทกาใหค้พวกเขาเชมนี่อ
วล่าเธอคงไดค้ยลินหรมอไดค้เหกนบางสลินี่งซศึนี่งทกาใหค้เธอเขด้าใจผกิดวล่าเปป็นเปโตร ดมังนมันี้นพวกเขาจศึงเทล่ากมับกลล่าววล่า “เฮโรดไดค้
ประหารชทวกิตเปโตรไปแลค้วและนมันี่นคมอททูตสวรรคย์ของเขาอยถูล่ทบีนี่ประตถูนมันี่น!”

ขค้อ 16: “ฝป่ายเปโตรยอังยชนเคาะประตทูอยทูฆ่ เมชชื่อเขาเปปิดประตทูเหก็นทฆ่าน กก็ออัศจรรยย์ใจ”
เมมนี่อประตถูไมล่ไดค้ถถูกเปปิด เปโตรจศึงเคาะอบีก และเคาะอยทูฆ่ตฆ่อไป ในทบีนี่สลุดพวกเขากกมาและเปปิดประตถูนมันี้น และ

เมมนี่อพวกเขาเหกนเปโตร “พวกเขากก็ออัศจรรยย์ใจ” เราชล่างเชมนี่องชค้าทบีนี่จะเชมนี่อจรลิงๆ! คนเหลล่านบีนี้ไดค้อธลิษฐานอยล่างจรลิงจมัง
โดยไมล่หยลุดสกาหรมับการชล่วยเปโตรใหค้รอดพค้น บางทบีพวกเขาคาดหวมังวล่าคกาอธลิษฐานของพวกเขาอาจไดค้รมับคกาตอบ
ในบางวลิธบี แนล่นอนวล่าพวกเขาไมล่ไดค้คาดหวมังการปรากฏตมัวแบบฉมับพลมันของเปโตรในการตอบคกาอธลิษฐานของ
พวกเขา แตล่ทางทมันี้งหลายของพระเจค้าไมล่ใชล่ทางทมันี้งหลายของเรา ความคลิดทมันี้งหลายของพระองคร์ไมล่ใชล่ความคลิดทมันี้ง
หลายของเรา (อสย. 55:8) พระองคร์ไมล่ทรงตอบคกาอธลิษฐานตามแบบทบีนี่เราคาดหวมังวล่าจะไดค้รมับคกาตอบเสมอไป 
และไมล่ใชล่ตามเวลาทบีนี่เราคาดหวมังคกาตอบดค้วย แตล่ในเวลาของพระองคร์เอง ในวลิธบีของพระองคร์เอง พระองคย์จะทรง
ตอบคทาอธกิษฐานทบีนี่รค้อนรนและจรลิงจมังของผถูค้คนของพระองคร์ พระองคร์จะทรงตอบเพมนี่อใหค้เกลิดผลดบีและเปป็นทบีนี่ถวาย
เกบียรตลิแดล่พระองคร์

ขค้อ 17: “แตฆ่เปโตรโบกมชอใหด้เขานกิชื่ง และเลฆ่าใหด้เขาฟฟังถนงเรชชื่องททชื่องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงพาทฆ่านออก
จากครุกอยฆ่างไร แลด้วทฆ่านสอัชื่งวฆ่า “จงไปบอกเรชชื่องนทนั้แกฆ่ยากอบกอับพวกพทชื่นด้องใหด้ทราบ” เปโตรจนงออกไปเสทยททชื่อชชื่น”

เหกนไดค้ชมัดวล่าเมมนี่อผถูค้เชมนี่อเหลล่านบีนี้หายจากอาการตกตะลศึงของตนเมมนี่อไดค้เหกนเปโตร พวกเขากกใหค้การตค้อนรมับ
เขาอยล่างอบอลุล่น โดยทลุกคนนล่าจะพถูดพรค้อมกมันเลย แตล่เขาโบกมมอใหค้พวกเขา “นลินี่ง” และจากนมันี้นจศึง “เลล่าใหค้เขาฟปัง
ถศึงเรมนี่องทบีนี่องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไดค้ทรงพาทล่านออกจากคลุกอยล่างไร” เปโตรพรรณนาถศึงการทบีนี่เขาไดค้รมับการชล่วยใหค้พค้น
จากคลุก และผมแนล่ใจวล่าพวกเขารถูค้สศึกตมนี่นเตค้นเมมนี่อเขาเลล่าใหค้ฟปังวล่า ขณะทบีนี่เขานอนอยถูล่ระหวล่างยามสองคน ทถูต
สวรรคร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไดค้ปลลุกเขาใหค้ตมนี่น และวล่าโซล่เหลล่านมันี้นหลลุดออกจากมมอของเขาและเขาถถูกนกาอยล่าง
อมัศจรรยร์ผล่านพวกยามและผล่านออกมาทางประตถูคลุกเมมนี่อมมันเปปิดเองตล่อหนค้าเขา



อยล่างไรกกตาม คลุณจะสมังเกตเหกนวล่าเขาไมล่ไดค้ใชค้เวลาเพมนี่อรล่วมสามมัคคบีธรรมหรมอรมับประทานนนี้กาหรมออาหาร
นบีนี่บล่งบอกวล่าเขาใหค้คกาอธลิบายของเขา จากนมันี้นกกบอกพวกเขาใหค้สล่งขล่าวตล่อไปยมัง “ยากอบกอับพวกพทชื่นด้อง” และจาก
นมันี้นเขากกไปจากบค้านของยอหร์นมาระโก “และออกไปเสบียทบีนี่อมนี่น”-เราไมล่ถถูกบอกวล่าทบีนี่ไหน

“ยากอบ”ทบีนี่ถถูกพถูดถศึงนบีนี้ปกตลิแลค้วมบีชมนี่อวล่า “ยากอบนค้อย” เขาถศึงกลล่าวถศึงในมมัทธลิว 10:3 วล่าเปป็นหนศึนี่งในสลิบ
สองคนนมันี้น นมันี่นคมอ “ยากอบบลุตรอมัลเฟอมัส” เขาถถูกกลล่าวถศึงในกลิจการ 1:13 วล่าอยถูล่ในทล่ามกลางคนเหลล่านมันี้นทบีนี่รอ
คอยการเสดกจมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์อยถูล่ในหค้องชมันี้นบนนมันี้น ผมเชมนี่อวล่า “พวกพบีนี่นค้อง” ในทบีนี่นบีนี้หมายถศึงอมัครทถูต
คนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอ

ขค้อ 18: “แลด้วครอันั้นรรุฆ่งเชด้า พวกทหารกก็ขวอัญหนทดทฝป่อมกิใชฆ่นด้อย เปโตรหายไปไหนหนอ”
มมันไมล่ใชล่เรมนี่องยากทบีนี่จะจลินตนาการวล่า “พวกทหารกก็ขวอัญหนทดทฝป่อมกิใชฆ่นด้อย” เมมนี่อพวกเขาคค้นพบวล่าเปโตร

หายตมัวไปแลค้ว ผมแนล่ใจวล่าเขาคาดการณร์เรมนี่องนบีนี้ไวค้อยถูล่แลค้ว และดถูเหมมอนจะสมเหตลุสมผลวล่าเมมนี่อเขาไปจากบค้าน
ของยอหร์นมาระโก “และออกไปเสบียทบีนี่อมนี่น” เขากกคงหาสถานทบีนี่ทบีนี่ปลอดภมัยกวล่านบีนี้ สถานทบีนี่ทบีนี่หล่างไกลจากคลุก
มากกวล่านบีนี้ เขาใชค้เวลามากพอทบีนี่จะแนล่ใจวล่าขล่าวเรมนี่องการชล่วยเขาใหค้พค้นไปถศึงอมัครทถูตคนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอ และจากนมันี้น
เขากกไปจากพมนี้นทบีนี่แถบนมันี้น

นบีนี่ไมล่ใชล่ความขบีนี้ขลาด บมันทศึกในมมัทธลิว 4:5-7 บอกเราวล่าเมมนี่อซาตานเชลิญชวนพระเยซถูใหค้โจนลงไปจาก
ยอดหลมังคาพระวลิหาร พระเยซถูทรงตอบไปวล่า “อยฆ่าทดลององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าผทูด้เปป็นพระเจด้าของทฆ่าน” เราไมล่
ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจค้าเมมนี่อเราลค้อเลล่นกมับความตายดค้วยนนี้กามมอของเหลล่าศมัตรถูของพระองคร์ หากมบีสถานทบีนี่ๆ
ปลอดภมัยทบีนี่ผถูค้คนของพระเจค้าสามารถพบทบีนี่หลบภมัยและสานตล่องานของพระองคร์ไดค้ในโลกนบีนี้ มมันกกไมล่นกาเกบียรตลิยศ
หรมอสงล่าราศบีมาสถูล่พระองคร์ทบีนี่จะเชลิญชวนความตายหรมอหายนะอยล่างโงล่เขลา การรมับใชค้ของเปโตรยมังไมล่เสรกจสลินี้น 
เราทราบจากถค้อยคกาของพระเยซถูทบีนี่ถถูกบมันทศึกในยอหร์น 21:18 วล่าในเวลาตล่อมาเขาตายแบบมรณะสมักขบี และเขา
ตายเพมนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจค้า แตล่  ณ เวลานมันี้นมมันไมล่สอดคลค้องกมับพระประสงคร์ของพระเจค้าทบีนี่เขาจะทกาใหค้ตมัว
เองตกอยถูล่ในอมันตรายอยล่างโงล่เขลาโดยการถถูกคนของเฮโรดจมับตมัวไปอบีก ซศึนี่งจะสล่งผลใหค้เขาถถูกประหารชบีวลิตอยล่าง
แนล่นอน

ทหารโรมนายใดทบีนี่ปลล่อยใหค้นมักโทษคนหนศึนี่งหลบหนบีไปไดค้กกตค้องชดใชค้ดค้วยชบีวลิตของตน ในกรณบีนบีนี้ เมมนี่อ
พวกยามไมฆ่รทูด้เลยวล่าเกลิดอะไรขศึนี้นกมับเปโตร พวกเขากกคงเทบีนี่ยวควานหาเขาทมันี่วทลุกหนทลุกแหล่งอยล่างไมล่ตค้องสงสมัย 
พวกเขาไมล่มบีคกาอธลิบายทบีนี่จะใหค้แกล่ทางการเกบีนี่ยวกมับการหลบหนบีไปไดค้ของเขา และพวกเขารถูค้วล่าตนจะตค้องตายแนล่ๆ

ขค้อ 19: “เมชชื่อเฮโรดหาตอัวเปโตรไมฆ่พบ จนงไตฆ่สวนพวกทหารยามและรอับสอัชื่งใหด้ฆฆ่าเสทย ฝป่ายเฮโรดกก็ออก
จากแควด้นยทูเดทย ลงไปพอักอยทูฆ่ททชื่เมชองซทซารทยา”

เมมนี่อพวกยามลค้มเหลวในการเทบีนี่ยวหาตมัวเปโตร กษมัตรลิยร์เฮโรดกกถถูกเรบียกใหค้ไปยมังทบีนี่เกลิดเหตลุ เขาเองกกหาตมัว
นมักโทษผถูค้นบีนี้ไมล่พบ และหลมังจากไตล่สวนพวกทหารยามดค้วยตมัวเองแลค้ว เขากกสมันี่งประหารชบีวลิตพวกเขา ไมล่วล่าเขาสมันี่ง
ประหารชบีวลิตพวกเขาทมันี้งสลิบหกคน หรมอแคล่สบีนี่คนนมันี้นทบีนี่เขค้าเวรอยถูล่ตอนทบีนี่เปโตรไดค้รมับการชล่วยใหค้พค้น เรากกไมล่ถถูกบอก 
การสถูญเสบียนมักโทษทบีนี่โดดเดล่นเชล่นนมันี้นไปคงจะสรค้างความหงลุดหงลิดใหค้กษมัตรลิยร์มากทบีเดบียว เพราะเขาหวมังไวค้วล่าการ



จกาคลุกและประหารชบีวลิตเปโตรจะทกาใหค้เขาไดค้รมับความชมนี่นชอบและคกาสรรเสรลิญจากพวกยลิว ดมังนมันี้นเราจศึงอาจนศึก
ภาพออกวล่ามบีความสะใจอยถูล่บค้างสกาหรมับเขาในการทบีนี่เขาตมัดสลินโทษประหารชบีวลิตทหารยามทบีนี่เฝป้าคลุกเหลล่านมันี้น

“ฝป่ายเฮโรดกก็ออกจากแควด้นยทูเดทย ลงไปพอักอยทูฆ่ททชื่เมชองซทซารทยา”  เราไมล่ถถูกบอกวล่าเวลาผฆ่านไปนาน
เทฆ่าไรหลมังจากทบีนี่เปโตรไดค้รมับการชล่วยใหค้พค้นอยล่างอมัศจรรยร์จากคลุกแลค้วเฮโรดออกไปจากแควค้นยถูเดบียเพมนี่อไปอาศมัย
อยถูล่ในเมมองซบีซารบียา แตล่เราไมล่พบบมันทศึกใดๆวล่าเขาออกไปจากเมมองซบีซารบียาหลมังจากยค้ายไปทบีนี่นมันี่น ประวมัตลิศาสตรร์
พระคมัมภบีรร์บอกเราวล่าเขาไปยมังเมมองนมันี้นประมาณสามปฟีหลมังจากทบีนี่เขาไดค้ขศึนี้นเปป็นกษมัตรลิยร์ และเขาอาศมัยอยถูล่ทบีนี่นมันี่นจน
กระทมันี่งเขาสลินี้นชบีวลิต เทล่าทบีนี่เราสามารถทราบไดค้จากประวมัตลิศาสตรร์พระคมัมภบีรร์หรมอฝฝ่ายโลก เขาไมล่ไดค้ไตล่สวนเพลินี่มเตลิม
เกบีนี่ยวกมับการทบีนี่เปโตรไดค้รมับการชล่วยใหค้พค้นจากคลุกในเมมองอมันทลิโอก

ความตายของเฮโรด
ขค้อ 20: “ฝป่ายเฮโรดกรกินั้วชาวเมชองไทระและเมชองไซดอน แตฆ่ชาวเมชองนอันั้นไดด้พากอันมาหาทฆ่าน เมชชื่อไดด้เอา

ใจบลอัสทอัสกรมวอังของกษอัตรกิยย์แลด้ว จนงไดด้ขอกลอับเปป็นไมตรทกอันอทก เพราะวฆ่าเมชองของเขาตด้องอาศอัยอาหารเลทนั้ยงชทพ
จากแผฆ่นดกินของกษอัตรกิยย์นอันั้น”

คกากรลิยาในตอนตค้นของพระคกาขค้อนบีนี้มบีความหมายตรงตมัววล่า “ตล่อสถูค้ดค้วยความเปป็นศมัตรถูอยล่างมาก ดมังนมันี้นจศึง
โกรธมาก ไมล่พอใจอยล่างมาก” เราไมล่ถถูกบอกวล่าชาวเมมองไทระและเมมองไซดอนไดค้ทกาอะไรจนทกาใหค้เฮโรดคลิดเปป็น
ศมัตรถู ตามประวมัตลิศาสตรร์ เขาหงลุดหงลิดงล่ายมากๆและโมโหไว ดมังนมันี้นพวกเขาจศึงไมล่จกาเปป็นตค้องทกาอะไรมากมายเลย
เพมนี่อทกาใหค้เฮโรดไมล่พอใจและเดมอดดาลจนถศึงตค้องสถูค้รบดค้วย เมมองไทระและเมมองไซดอนอยถูล่ใตค้การปกครองของโรม
แตล่พวกเขามบีความสลุขกมับเสรบีภาพมากพอสมควร และมมันเปป็นไปไดค้อยล่างยลินี่งทบีนี่พวกเขาทกาใหค้เฮโรดอมับอายขาย
หนค้าในเรมนี่องทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับกฎและขค้อบมังคมับตล่างๆของเขาในสล่วนทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับการพาณลิชยร์ 

“แตฆ่ชาวเมชองนอันั้นไดด้พากอันมาหาทฆ่าน” เมมองไทระและเมมองไซดอนสล่งคณะทถูตหรมอคณะกรรมการมาพบ
กมับเฮโรดเพมนี่อทบีนี่จะขอคมนดบี

“บลอัสทอัสกรมวอังของกษอัตรกิยย์” เปป็นสหายคนหนศึนี่งของชาวเมมองไทระและเมมองไซดอน และเขาอยาก
รมักษาสมันตลิระหวล่างพวกเขากมับเฮโรด นลิยามหลมักของคกาวล่า กรมวอัง ถถูกใหค้วล่าเปป็น “บลุคคลผถูค้หนศึนี่งทบีนี่มบีหนค้าทบีนี่กกากมับ
และจมัดการครมัวเรมอนของผถูค้ปกครองคนหนศึนี่ง; คนตค้นเรมอน” ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าชายผถูค้นบีนี้มบีอลิทธลิพลอยถูล่บค้างในครมัว
เรมอนของเฮโรด และเขารมับหนค้าทบีนี่เปป็นคนกลางระหวล่างกษมัตรลิยร์กมับชาวเมมองไทระและเมมองไซดอน

“เมชองของเขาตด้องอาศอัยอาหารเลทนั้ยงชทพจากแผฆ่นดกินของกษอัตรกิยย์นอันั้น” เมมองไทระและเมมองไซดอนเปป็น
แถบแผล่นดลินแคบๆบนชายฝปัปี่งทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน และพวกเขาพศึนี่งพาแผล่นดลินปาเลสไตนร์สกาหรมับเสบบียงอาหาร
และขค้าวของตล่างๆ ดค้วยเหตลุนบีนี้เฮโรดจศึงมบีอกานาจทบีนี่จะตมัดแหลล่งของการพาณลิชยร์เชล่นนมันี้นซศึนี่งจกาเปป็นตล่อการดการงอยถูล่
ของเมมองไทระและเมมองไซดอน อมันเปป็นการบมังคมับใหค้พวกเขาตค้องพยายามขอคมนดบีและกลมับเปป็นไมตรบีกมันอบีก

ขค้อ 21 และ 22: “เมชชื่อถนงวอันนอัด เฮโรดทรงเครชชื่องกษอัตรกิยย์เสดก็จประทอับบนราชบอัลลอังกย์ แลด้วมทพระราช
ดทารอัสแกฆ่เขา คนทอันั้งหลายจนงรด้องขนนั้นวฆ่า “เปป็นพระสรุรเสทยงของพระ มกิใชฆ่เสทยงมนรุษยย์””

โจเซฟปัส นมักประวมัตลิศาสตรร์พระคมัมภบีรร์ผถูค้โดดเดล่น บอกเราวล่า “วอันนอัด” นมันี้นคมอวมันทบีนี่สองของการเลล่นกบีฬา
และการละเลล่นตล่างๆซศึนี่งเฮโรดเคยชลินทบีนี่จะเฉลลิมฉลองในเมมองซบีซารบียาเพมนี่อเปป็นเกบียรตลิแกล่ซบีซารร์ และในวมันนบีนี้เองเฮ



โรดกกสวมเสมนี้อคลลุมทบีนี่เปป็นสบีเงลินลค้วน ซศึนี่งงดงามเหลมอคกาพรรณนา สวล่างจค้าในแสงสะทค้อนของมมันเมมนี่อตค้องแสง
อาทลิตยร์จนมมันทกาใหค้คนเหลล่านมันี้นทบีนี่มาชลุมนลุมกมันทบีนี่โรงมหรสพตอนทบีนี่เฮโรดเขค้ามาทบีนี่นมันี่นตค้องสะพรศึงกลมัว ในเครมนี่อง
ทรงอมันงดงามนบีนี้เขา “ประทอับบนราชบอัลลอังกย์”-ทบีนี่นมันี่งพลิเศษทบีนี่ถถูกสรค้างขศึนี้นเหนมอทบีนี่นมันี่งอมนี่นๆในโรงมหรสพนมันี้น ซศึนี่งเปป็น
ทบีนๆี่ กษมัตรลิยร์สามารถมองเหกนสนามกบีฬานมันี้นไดค้ทมันี้งหมดอยล่างชมัดเจนและไมล่ถถูกบดบมังเมมนี่อมบีการละเลล่นและกบีฬาตล่างๆ

ผมอยากชบีนี้ใหค้เหกนวล่าคกาพรรณนาเสมนี้อคลลุมสบีเงลินของเฮโรดนมันี้นเอามาจากประวมัตลิศาสตรร์ ไมล่ใชล่จากพระ
คมัมภบีรร์ ผมใหค้คกาพรรณนานบีนี้เพราะผมเหกนวล่ามมันเปป็นหมายเหตลุเชลิงประวมัตลิศาสตรร์ทบีนี่นล่าสนใจซศึนี่งทกาใหค้เราเขค้าใจมาก
ขศึนี้นเกบีนี่ยวกมับอลุปนลิสมัยทบีนี่หลงตมัวเองของชายผถูค้นบีนี้ สลินี่งตล่างๆเหลล่านมันี้นไมล่ดศึงดถูดความสนใจของพระเจค้าดค้วยซนี้กา ดค้วยเหตลุนบีนี้
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จศึงไมล่ไดค้ตรมัสถศึงเสมนี้อผค้านมันี้น พระองคร์ทรงพรรณนาถศึงกษมัตรลิยร์นมันี้นวล่า “ทรงเครชชื่องกษอัตรกิยย์” 
และตรมัสวล่าจากพระทบีนี่นมันี่งของเขา-ทบีนี่นมันี่งพลิเศษของเขาในโรงมหรสพนมันี้น-เขา “มทพระราชดทารอัส” แกล่ประชาชน
เหลล่านมันี้น

ไมล่มบีการพถูดถศึงวล่าเฮโรดกลล่าวคกาปราศรมัยในหมัวขค้อใด และเราไมล่ถถูกบอกดค้วยวล่าเขากลล่าวดค้วยจลุดประสงคร์
อะไร แตล่ไมล่วล่าเขากลล่าวอะไร ผถูค้คนเหลล่านมันี้นกกพศึงพอใจมากๆกมับสลินี่งนมันี้นและพวกเขาโหล่รค้องและปรบมมอยกยล่อง 
จากนมันี้นพวกเขารค้องวล่า “เปป็นพระสรุรเสทยงของพระ มกิใชฆ่เสทยงมนรุษยย์!” (นบีนี่นล่าจะเปป็นพวกกรบีกและพวกคนตล่างชาตลิ
ทบีนี่นมับถมอรถูปเคารพทบีนี่เยลินยอเฮโรดอยล่างสถูงสล่งเชล่นนมันี้น พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีไมล่นล่าจะมองเขาวล่าเปป็นพระ)

ขค้อ 23: “ในทอันใดนอันั้น ททูตสวรรคย์ขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าใหด้ทฆ่านเกกิดโรครด้าย เพราะทฆ่านมกิไดด้ถวาย
เกทยรตกิยศแดฆ่พระเจด้า แลด้วกก็มทตอัวหนอนกอัดกกินรฆ่างกายของทฆ่านจนถนงแกฆ่พกิราลอัย”

“ในทดันใดนดัทั้น ททูตสวรรคย์ขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าใหด้ทฆ่านเกกิดโรครด้าย” เฮโรดรมับคกาสรรเสรลิญและคกาถวาย
เกบียรตลิทบีนี่สมควรเปป็นของพระเจค้าแตล่เพบียงผถูค้เดบียว และการพลิพากษาจากพระเจค้ากกมาถศึง! ในความเยล่อหยลินี่งของเขา 
เขายลินดบีรมับการนมมัสการของมนลุษยร์ เขาชมนี่นชอบการถถูกปป้อยอและถถูกมองวล่าเปป็นพระ เขาแสวงหาคกาสรรเสรลิญใหค้
ตมัวเอง เขาอยากใหค้คนอมนี่นคลิดวล่าเขาเปป็นคนยลินี่งใหญล่และเปป็นคนสกาคมัญ

พระวจนะของพระเจค้าเตมอนซนี้กาแลค้วซนี้กาอบีกใหค้ระวมังความเยล่อหยลินี่ง ในสลุภาษลิต 6:16,17 เราอล่านวล่า
ทล่ามกลางเจกดสลินี่งนมันี้นทบีนี่เปป็นสลินี่งนล่าสะอลิดสะเอบียนตล่อองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า มบี “ตายโส ลลินี้นมลุสา และมมอทบีนี่ทกาโลหลิตไรค้ผลิด
ใหค้ตก”

ในสลุภาษลิต 16:5 เราถถูกเตมอนวล่า “ทรุกคนทสีที่มสีความเยม่อหยริที่งในใจกก็เปป็นททชื่นฆ่าสะอกิดสะเอทยนตฆ่อพระเยโฮ
วาหย์ ถนงแมด้มชอประสานมชอชฆ่วยกอัน เขาจะพด้นโทษกก็หามกิไดด้” และในขค้อ 18 ของบทเดบียวกมันนมันี้นเราอล่านวล่า 
“ความเยฆ่อหยกิชื่งเดกินหนด้าการถผกทอาลาย และจกิตใจททชื่ยโสนทาหนด้าการลด้ม”

เฮโรดเปป็นคนเยล่อหยลินี่ง มมักใหญล่ใฝฝ่สถูง และเมมนี่อเขายอมรมับคกาสรรเสรลิญของผถูค้คนซศึนี่งพระเจค้าผถูค้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์ทรงสมควรไดค้รมับ เขากกลนี้กาเสค้นความอดทนของพระเจค้าผถูค้ทรงอดกลมันี้นพระทมัย-และทถูตสวรรคร์ขององคร์พระผถูค้
เปป็นเจค้ากกฆล่าเขา มบีอบีกหลายกรณบีในพระคมัมภบีรร์ทบีนี่ทถูตสวรรคร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้ากระทกาการพลิพากษา กรลุณาอล่าน
2 ซามถูเอล 24:16 และ 2 พงศาวดาร 32:21

“มทตดัวหนอนกดัดกรินรฆ่างกายของทฆ่านจนถนงแกฆ่พกิราลอัย” ชล่างเปป็นความตายทบีนี่นล่ากลมัวจรลิงๆ! ผมไมล่เคยอล่าน
บมันทศึกเกบีนี่ยวกมับความตายของเฮโรดโดยไมล่คลิดถศึงถค้อยคกาของอมัครทถูตเปาโลทบีนี่กลล่าวแกล่พวกครลิสเตบียนชาวฮบีบรถูเลย 



ในฮบีบรถู 10:30,31 เราอล่านวล่า “เรารถูค้จมักพระองคร์ผถูค้ไดค้ตรมัสวล่า ‘การแกด้แคด้นเปป็นของเรา เราจะตอบสนอง องคย์พระ
ผทูด้เปป็นเจด้าไดด้ตรอัส’ และไดค้ตรมัสอบีกวล่า ‘องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าจะทรงพกิพากษาประชาชนของพระองคย์’ การตกอยผม่ใน
อสุร้งพระหดัตถตของพระเจร้าผผร้ทรงพระชนมตนดัทั้นเปป็นทสีที่นม่าหวาดกลดัว!”

คลุณนศึกภาพออกไหมตอนทบีนี่เฮโรดรล่วงลงในพระหมัตถร์ของพระเจค้าผถูค้ทรงพระชนมร์? เขาแตล่งกายดค้วย
เครมนี่องทรงกษมัตรลิยร์ (ตามทบีนี่โจเซฟปัสกลล่าว คมอเสมนี้อคลลุมสบีเงลินลค้วน) นมันี่งในทบีนี่นมันี่งสถูงสลุดในโรงมหรสพนมันี้น เขาเพลินี่งเสรกจ
สลินี้นการกลล่าวคกาปราศรมัยทบีนี่นกาคกาสรรเสรลิญและเสบียงปรบมมอมาจากผถูค้ฟปังและทกาใหค้คนเหลล่านมันี้นรค้องวล่า “เปป็นพระ
สลุรเสบียงของพระ!” ณ ตอนนมันี้นเอง กษมัตรลิยร์องคร์นมันี้นเชลิดศบีรษะสถูงขศึนี้น ยมดอกขศึนี้นเลกกนค้อย แสดงใหค้เหกนความเยล่อหยลินี่ง
ระลอกใหมล่และยอมใหค้ผถูค้คนเหลล่านมันี้นยกเขาขศึนี้นเปป็นพระ และในชมันี่วขณะนมันี้นเองพระเจด้าทรงสอังหารเขา ชมันี่วขณะ
หนศึนี่งยมังเปป็นกษมัตรลิยร์ในเครมนี่องทรงกษมัตรลิยร์ ชมันี่วขณะถมัดมากลมับกลายเปป็นศพทบีนี่มบีหนอนไตล่ยมันี้วเยบีนี้ย! มมันนกาเสนอภาพทบีนี่
แมค้แตล่จะจลินตนาการกกขนพองสยองเกลค้า แตล่เราตค้องเหกนวล่าการลค้อเลล่นกมับสลินี่งตล่างๆขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าและตก
อยถูล่ในพระหมัตถร์ของพระเจค้าผถูค้ทรงพระชนมร์อยถูล่เปป็นเรมนี่องอมันตรายขนาดไหน

พระเจค้าทรงเปป็นความรมัก (1 ยอหร์น 4:8) แตล่พระองคร์ทรงเปป็นเพลลิงทบีนี่เผาผลาญเชล่นกมัน (ฮบ. 12:29) 
พระองคร์ทรงอดกลมันี้นพระทมัย ไมล่ประสงคร์ทบีนี่จะใหค้ผถูค้ใดตค้องพลินาศเลย แตล่คนเหลล่านมันี้นทบีนี่ปฏลิเสธความรมักและความ
เมตตาของพระองคร์กกจะพลินาศชมันี่วนลิรมันดรร์ พระเจค้าไมล่ทรงเปลบีนี่ยนแปลง-พระองคร์ “ยมังทรงเหมมอนเดลิมในเวลาวาน
นบีนี้ และเวลาวมันนบีนี้ และตล่อๆไปเปป็นนลิจกาล” (ฮบ. 13:8) และเหมมอนกมับทบีนี่เฮโรดไดค้พบกมับการพลิพากษาของ
พระเจค้า คนชมันี่วทลุกคนทบีนี่ยมังดมนี้อดค้านตล่อไปในบาปและไมล่ยอมรมับพระเยซถูครลิสตร์เจค้าเปป็นพระผถูค้ชล่วยใหค้รอดกกจะเจอ
แบบนมันี้น

โอ ไมล่ใชล่ครมับ-ไมล่ใชล่ทลุกคนจะถทูกหนอนกกินเหมมอนอยล่างเฮโรด แตล่ “คนชมันี่วจะตค้องถอยไปสถูล่นรก คมอ
ประชาชาตลิทมันี้งมวลทบีนี่ลมมพระเจค้า” (เพลงสดลุดบี 9:17) คฆ่าจด้างของความบาปคชอความตาย (รม. 6:23) “เมมนี่อบาป
โตเตกมทบีนี่แลค้ว กกนกาไปสถูล่ความตาย” (ยากอบ 1:15)

ในกาลาเทบีย 6:7,8 อมัครทถูตเปาโลเขบียนไวค้วล่า “อยล่าหลงเลย ทฆ่านจะหลอกลวงพระเจด้าไมฆ่ไดด้ เพราะวฆ่าผทูด้
ใดหวฆ่านอะไรลง กก็จะเกทชื่ยวเกก็บสกิชื่งนอันั้น ผถูค้ทบีนี่หวล่านในยล่านเนมนี้อหนมังของตน กกจะเกบีนี่ยวเกกบความเปฟปี่อยเนล่าจากเนมนี้อ
หนมังนมันี้น แตล่ผถูค้ทบีนี่หวล่านในยล่านพระวลิญญาณ กกจะเกบีนี่ยวเกกบชบีวลิตนลิรมันดรร์จากพระวลิญญาณนมันี้น”

ขค้อ 24: “แตฆ่พระวจนะของพระเจด้ากก็ยอังแผฆ่เจรกิญมากขนนั้น”
ขล่าวเรมนี่องการสลินี้นชบีพของเฮโรด-และลอักษณะการเสบียชบีวลิตของเขา-แพรล่สะพมัดไปทมันี่วพมนี้นทบีนี่นมันี้นดลุจไฟลามทลุล่ง 

ความกลมัวครมันี้งใหญล่มาถศึงผถูค้คนมากมาย ความพยายามทบีนี่จะบดขยบีนี้ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายไดค้ลค้มเหลวไป และการขล่มเหง
บมัดนบีนี้กกหยลุดชมันี่วคราว แมค้จะมบีความพยายามหลายครมันี้งทบีนี่จะตล่อสถูค้ครลิสตจมักร ครลิสตจมักรกกยมังเตลิบโตและเจรลิญงอกงาม
ตล่อไป การชล่วยเปโตรใหค้พค้นจากคลุกอยล่างอมัศจรรยร์และความตายอมันนล่าสยดสยองของเฮโรดพลิสถูจนร์แลค้ววล่าพระเจค้า
ทรงอยถูล่กมับครลิสเตบียนเหลล่านมันี้น แมค้แตล่พวกศมัตรถูของครลิสตจมักรกกดถูออกวล่าพระหมัตถร์ของพระเจค้าอยถูล่ในเหตลุการณร์
เหลล่านบีนี้และพวกเขากลมัวทบีนี่จะขล่มเหงผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นเพลินี่มเตลิมในเวลานมันี้นเกรงวล่าพวกเขาเองจะประสบชะตากรรม
แบบเดบียวกมับเฮโรด



ขค้อ 25: “ฝป่ายบารนาบอัสกอับเซาโล เมชชื่อไดด้ททาภารกกิจททชื่รอับมอบหมายสทาเรก็จแลด้ว จนงจากกรรุงเยรทูซาเลก็ม
กลอับไป พายอหย์นผทูด้มทชชชื่ออทกวฆ่ามาระโกไปดด้วย”

ในบททบีนี่ 11 ขค้อ 29 และ 30 เราถถูกบอกวล่าเหลล่าวลิสลุทธลิชนในเมมองอมันทลิโอกรวบรวมทรมัพยร์สลินี่งของสกาหรมับ
ครลิสเตบียนทบีนี่ขมัดสนเหลล่านมันี้นในกรลุงเยรถูซาเลกม และสล่งเปาโลและบารนาบมัสไปนกาสล่งของเหลล่านมันี้นแกล่พวกผถูค้ปกครอง
ในครลิสตจมักรทบีนี่เยรถูซาเลกม จากนมันี้นหลมังจากทกาภารกลิจนมันี้นเสรกจสลินี้นแลค้ว พวกเขากกกลมับมายมังเมมองอมันทลิโอก และ
พวกเขาพายอหร์นมาระโกมาดค้วย คมอคนหนลุล่มคนเดบียวกมับทบีนี่เหลล่าผถูค้เชมนี่อประชลุมกมันในบค้านของเขาสกาหรมับการชล่วย
เปโตรใหค้พค้นจากคลุก

จนถศึงจลุดนบีนี้ในการศศึกษาคค้นควค้าหนมังสมอกลิจการของเรา เราไดค้เหกนครลิสตจมักรทารกนมันี้นเตลิบโตจากคน
จกานวนนค้อยมากๆและแพรล่กระจายไปยมังหลายเมมองใหญล่นอกกรลุงเยรถูซาเลกม มมันรอดชบีวลิตจากการขล่มเหงรลุนแรง
หลายหน และทมันี้งๆทบีนี่ซาตานพยายามทบีนี่จะกกาจมัดผถูค้คนของพระเจค้าใหค้สลินี้นสถูญไปผล่านทางการกระทกาตล่างๆของเหลล่า
คนชมันี่ว ขล่าวประเสรลิฐกกแพรล่กระจายไปอยล่างรวดเรกวกวล่าแตล่กล่อน พระเจค้าทรงดถูแลผถูค้คนของพระองคร์เอง และไมล่มบี
อาวลุธใดทบีนี่ถถูกสรค้างขศึนี้นตล่อสถูค้ครลิสตจมักรของพระองคร์จะเจรลิญไดค้

ใหค้เราทมันี้งหลายผถูค้ออกพระนามของพระเยซถูในความจรลิงทมันี้งสลินี้นจกาไวค้วล่าทถูตสวรรคร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า
ตมันี้งคล่ายอยถูล่ลค้อมรอบคนทมันี้งหลายทบีนี่ยกาเกรงพระองคร์ นบีนี่คมอพระสมัญญาของเรา ใหค้เรายมนมมันี่นคงอยถูล่บนพระสมัญญานมันี้น!

จากจลุดนบีนี้เปป็นตค้นไปในการศศึกษาคค้นควค้าของเรา เราจะพบวล่าการทกางานหนมักของอมัครทถูตเปาโลเปป็นจลุด
สนใจหลมัก อมัครทถูตคนอมนี่นๆทบีนี่เหลมอจะถถูกกลล่าวถศึงแคล่เปป็นครมันี้งคราว และงานรมับใชค้และการเดลินทางตล่างๆในฐานะ
มลิชชมันนารบีของเปาโลจะเปป็นประเดกนหลมักของการศศึกษาคค้นควค้าขณะทบีนี่เราศศึกษาบทตล่อๆไป

บทททที่ 13
13:1 คราวนมันี้นในครลิสตจมักรทบีนี่อยถูล่ในเมมองอมันทลิโอก มบีบางคนทบีนี่เปป็นผถูค้พยากรณร์และอาจารยร์ มบีบารนาบมัส สลิเมโอนทบีนี่
เรบียกวล่านลิเกอรร์ กมับลถูสลิอมัสชาวเมมองไซรบีน มานาเอน ผถูค้ไดค้รมับการเลบีนี้ยงดถูเตลิบโตขศึนี้นดค้วยกมันกมับเฮโรดเจค้าเมมอง และ
เซาโล



13:2 เมมนี่อคนเหลล่านมันี้นกกาลมังรมับใชค้องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า และถมออดอาหารอยถูล่ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ตรมัสสมันี่งวล่า “จง
ตมันี้งบารนาบมัสกมับเซาโลไวค้สกาหรมับการซศึนี่งเราเรบียกใหค้เขาทกานมันี้น”
13:3 เมมนี่อถมออดอาหารและอธลิษฐาน และวางมมอบนบารนาบมัสกมับเซาโลแลค้ว เขากกใชค้ทล่านไป
13:4 เหตลุฉะนมันี้น ทล่านทมันี้งสองทบีนี่ไดค้รมับใชค้จากพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จศึงลงไปเมมองเซลถูเคบีย และไดค้แลล่นเรมอจากทบีนี่นมันี่น
ไปยมังเกาะไซปรมัส
13:5 ครมันี้นมาถศึงเมมองซาลามลิส ทล่านไดค้ประกาศพระวจนะของพระเจค้าในธรรมศาลาของพวกยลิว ยอหร์นกกอยถูล่ชล่วย
ดค้วย
13:6 เมมนี่อไดค้เดลินตลอดเกาะนมันี้นไปถศึงเมมองปาโฟสแลค้ว กกไดค้พบคนหนศึนี่งเปป็นคนทกาเวทมนตรร์ เปป็นผถูค้ทกานายเทกจ 
เปป็นพวกยลิวชมนี่อวล่าบารเยซถู
13:7 อยถูล่กมับผถูค้วล่าราชการเมมองชมนี่อเสอรร์จบีอมัสเปาโล เปป็นคนฉลาดรอบรถูค้ ผถูค้วล่าราชการเมมองจศึงเชลิญบารนาบมัสกมับเซา
โลมา ปรารถนาจะฟปังพระวจนะของพระเจค้า
13:8 แตล่เอลบีมาสคนทกาเวทมนตรร์ (เพราะชมนี่อของเขามบีความหมายอยล่างนมันี้น) ไดค้คมัดคค้านขมัดขวางบารนาบมัสกมับเซา
โล หวมังจะไมล่ใหค้ผถูค้วล่าราชการเมมองเชมนี่อ
13:9 แตล่เซาโล (ทบีนี่มบีชมนี่ออบีกวล่าเปาโล) ประกอบดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เขมค้นดถูเอลบีมาส
13:10 และพถูดวล่า “โอ เจค้าเปป็นคนเตกมไปดค้วยอลุบายและใจรค้ายทลุกอยล่าง ลถูกของพญามาร เปป็นศมัตรถูตล่อบรรดา
ความชอบธรรม เจค้าจะไมล่หยลุดพยายามทกาทางตรงขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าใหค้เขวไปหรมอ
13:11 ดถูเถลิด บมัดนบีนี้พระหมัตถร์ขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้ากกอยถูล่บนเจค้า เจค้าจะเปป็นคนตาบอดไมล่เหกนดวงอาทลิตยร์จนถศึง
เวลากกาหนด” ทมันใดนมันี้นความมมดมมัวกกบมังเกลิดแกล่เอลบีมาส เอลบีมาสจศึงคลกาหาคนใหค้จถูงมมอไป
13:12 ครมันี้นผถูค้วล่าราชการเมมองไดค้เหกนเหตลุการณร์ทบีนี่เกลิดขศึนี้นนมันี้นจศึงเชมนี่อถมอ และอมัศจรรยร์ใจดค้วยพระดการมัสสอนขององคร์
พระผถูค้เปป็นเจค้า
13:13 แลค้วเปาโลกมับพวกของทล่านกกแลล่นเรมอออกจากเมมองปาโฟสไปยมังเมมองเปอรร์กาในแควค้นปปัมฟฟีเลบีย ยอหร์นไดค้
ละพวกนมันี้นไวค้แลค้วกลมับมายมังกรลุงเยรถูซาเลกม
13:14 แตล่พวกนมันี้นเดลินทางตล่อไปจากเมมองเปอรร์กาถศึงเมมองอมันทลิโอกในแควค้นปปิสลิเดบีย แลค้วไดค้เขค้าไปนมันี่งลงในธรรม
ศาลาในวมันสะบาโต
13:15 เมมนี่ออล่านพระราชบมัญญมัตลิกมับคกาของศาสดาพยากรณร์แลค้ว บรรดานายธรรมศาลาจศึงใชค้คนไปบอกเปาโลกมับ
บารนาบมัสวล่า “ทล่านพบีนี่นค้องทมันี้งหลาย ถค้าทล่านมบีคกากลล่าวเตมอนสตลิแกล่คนทมันี้งปวงกกเชลิญกลล่าวเถลิด”
13:16 ฝฝ่ายเปาโลจศึงยมนขศึนี้นโบกมมอแลค้วกลล่าววล่า “ทล่านทบีนี่เปป็นชนชาตลิอลิสราเอลและทล่านทมันี้งหลายทบีนี่เกรงกลมัว
พระเจค้า จงฟปังเถลิด
13:17 พระเจค้าของชนชาตลิอลิสราเอลนบีนี้ไดค้ทรงเลมอกบรรพบลุรลุษของเราไวค้ และไดค้ใหค้เขาเจรลิญขศึนี้นครมันี้งเมมนี่อยมังเปป็นคน
ตล่างดค้าวในประเทศอบียลิปตร์ และไดค้ทรงนกาเขาออกจากประเทศนมันี้นดค้วยพระกรอมันทรงฤทธลิธิ์
13:18 พระองคร์ไดค้ทรงอดทนตล่อความประพฤตลิของเขาในถลินี่นทลุรกมันดารประมาณสบีนี่สลิบปฟี



13:19 เมมนี่อพระองคร์ไดค้ทรงลค้างผลาญชนเจกดชาตลิออกเสบียจากแผล่นดลินคานาอมันแลค้ว พระองคร์กกทรงแบล่งแผล่นดลิน
ของชนชาตลิเหลล่านมันี้นใหค้เขาโดยการจมับสลาก
13:20 ภายหลมังพระองคร์ทรงประทานพวกผถูค้วลินลิจฉมัยแกล่เขา เปป็นเวลาประมาณสบีนี่รค้อยหค้าสลิบปฟี จนถศึงซามถูเอล
ศาสดาพยากรณร์
13:21 คราวนมันี้นเขาทมันี้งหลายไดค้ขอใหค้มบีกษมัตรลิยร์ พระเจค้าจศึงไดค้ทรงประทานซาอถูลบลุตรชายคบีชจากตระกถูลเบนยา
มลิน ใหค้เปป็นกษมัตรลิยร์ครบสบีนี่สลิบปฟี
13:22 ครมันี้นถอดซาอถูลแลค้วพระองคร์ไดค้ทรงตมันี้งดาวลิดขศึนี้นเปป็นกษมัตรลิยร์ของเขา และทรงเปป็นพยานกลล่าวถศึงดาวลิดวล่า 
‘เราไดค้พบดาวลิดบลุตรชายของเจสซบีเปป็นคนทบีนี่เราชอบใจ เปป็นผถูค้ทบีนี่จะทกาใหค้ความประสงคร์ของเราสกาเรกจทลุกประการ’
13:23 จากเชมนี้อสายของดาวลิด พระเจค้าไดค้ทรงโปรดใหค้ผถูค้ชล่วยใหค้รอด คมอพระเยซถูเกลิดขศึนี้นแกล่ชาตลิอลิสราเอลตามพระ
สมัญญาของพระองคร์
13:24 กล่อนทบีนี่พระองคร์เสดกจมา ยอหร์นไดค้ประกาศบมัพตลิศมาอมันสกาแดงการกลมับใจใหมล่ใหค้แกล่บรรดาชนชาตลิ
อลิสราเอล
13:25 เวลาทบีนี่ยอหร์นทกาการตามหนค้าทบีนี่ของตนเกมอบจะสกาเรกจ ทล่านจศึงถามวล่า ‘ทล่านทมันี้งหลายคลิดเหกนวล่า ขค้าพเจค้า
คมอผถูค้ใด ขค้าพเจค้าเปป็นพระองคร์นมันี้นหามลิไดค้ แตล่ดถูเถลิด จะมบีพระองคร์ผถูค้หนศึนี่งมาภายหลมังขค้าพเจค้า ซศึนี่งขค้าพเจค้าไมล่คถูล่ควรจะ
แกค้สายรมัดฉลองพระบาทของพระองคร์’
13:26 ทล่านพบีนี่นค้องทมันี้งหลาย ผถูค้สมบเชมนี้อสายของอมับราฮมัม และผถูค้ใดในพวกทล่านซศึนี่งเกรงกลมัวพระเจค้า ขล่าวเรมนี่องความ
รอดนบีนี้ไดค้ทรงประทานมาถศึงทล่านทมันี้งหลายแลค้ว
13:27 ฝฝ่ายชาวกรลุงเยรถูซาเลกมกมับพวกขลุนนางมลิไดค้รถูค้จมักพระองคร์ หรมอเขค้าใจคกาของศาสดาพยากรณร์ทมันี้งหลาย ซศึนี่ง
เคยอล่านกมันทลุกวมันสะบาโต จศึงทกาใหค้สกาเรกจตามคกาเหลล่านมันี้นโดยพลิพากษาลงโทษพระองคร์
13:28 ถศึงแมค้วล่ามลิไดค้พบความผลิดประการใดในพระองคร์ทบีนี่ควรจะใหค้ตาย พวกเขายมังขอปฟีลาตใหค้ปลงพระชนมร์
พระองคร์เสบีย
13:29 ครมันี้นทกาจนสกาเรกจทลุกอยล่างตามซศึนี่งมบีเขบียนไวค้แลค้ววล่าดค้วยพระองคร์ เขาจศึงเชลิญพระศพของพระองคร์ลงจาก
ตค้นไมค้ไปประดลิษฐานไวค้ในอลุโมงคร์
13:30 แตล่พระเจค้าไดค้ทรงใหค้พระองคร์คมนพระชนมร์
13:31 พระองคร์ทรงปรากฏแกล่คนทมันี้งหลายทบีนี่ตามพระองคร์จากแควค้นกาลลิลบีไปยมังกรลุงเยรถูซาเลกมเปป็นหลายวมัน 
บมัดนบีนี้คนเหลล่านมันี้นเปป็นพยานขค้างพระองคร์แกล่คนทมันี้งหลาย
13:32 เรานกาขล่าวประเสรลิฐนบีนี้มาแจค้งแกล่ทล่านทมันี้งหลายวล่า พระสมัญญาซศึนี่งทรงประทานแกล่บรรพบลุรลุษของเรา
13:33 พระเจค้าไดค้ทรงใหค้สกาเรกจตามนมันี้นแกล่เราผถูค้เปป็นลถูกหลานของคนเหลล่านมันี้น คมอในการทบีนี่พระองคร์ทรงใหค้พระ
เยซถูกลมับคมนพระชนมร์ เหมมอนมบีคกาเขบียนไวค้ในหนมังสมอสดลุดบีบททบีนี่สองวล่า ‘ทล่านเปป็นบลุตรของเรา วมันนบีนี้เราไดค้ใหค้กกาเนลิด
แกล่ทล่านแลค้ว’
13:34 สล่วนขค้อทบีนี่พระเจค้าไดค้ทรงใหค้พระองคร์คมนพระชนมร์ มลิใหค้กลมับเปฟปี่อยเนล่าอบีกเลย พระองคร์จศึงตรมัสอยล่างนบีนี้วล่า 
‘เราจะใหค้ความเมตตาอมันแนล่นอนของเราซศึนี่งไดค้สมัญญาไวค้กมับดาวลิดใหค้แกล่ทล่าน’



13:35 เพราะพระองคร์ตรมัสไวค้ในสดลุดบีอมนี่นวล่า ‘พระองคร์จะไมล่ทรงใหค้องคร์บรลิสลุทธลิธิ์ของพระองคร์เปฟปี่อยเนล่าไป’
13:36 ฝฝ่ายดาวลิดเมมนี่อไดค้ปฏลิบมัตลิในคราวอายลุของทล่านตามพระทมัยของพระเจค้า และไดค้ลล่วงหลมับไปแลค้ว และตค้องฝปัง
ไวค้กมับบรรพบลุรลุษของทล่าน กกเปฟปี่อยเนล่าไป
13:37 แตล่พระองคร์ซศึนี่งพระเจค้าไดค้ทรงใหค้เปป็นขศึนี้นมานมันี้น มลิไดค้ประสบความเปฟปี่อยเนล่าเลย
13:38 เหตลุฉะนมันี้นทล่านพบีนี่นค้องทมันี้งหลาย จงเขค้าใจเถลิดวล่า โดยพระองคร์นมันี้นแหละจศึงไดค้ประกาศการยกความผลิดแกล่
ทล่านทมันี้งหลาย
13:39 และโดยพระองคร์นมันี้น ทลุกคนทบีนี่เชมนี่อจะพค้นโทษไดค้ทลุกอยล่าง ซศึนี่งจะพค้นไมล่ไดค้โดยพระราชบมัญญมัตลิของโมเสส
13:40 เหตลุฉะนมันี้นจงระวมังใหค้ดบี เกลมอกวล่าคกาซศึนี่งพวกศาสดาพยากรณร์ไดค้กลล่าวไวค้นมันี้นจะไดค้แกล่ทล่านทมันี้งหลาย คมอวล่า
13:41 ‘ดถูกล่อนใหค้เจค้าทมันี้งหลายผถูค้ประมาทหมลินี่น ประหลาดใจและถศึงพลินาศ ดค้วยวล่าเรากระทกาการในกาลสมมัยของ
เจค้า เปป็นการทบีนี่แมค้แตล่มบีผถูค้มาบอกแลค้ว เจค้ากกจะไมล่เชมนี่อเลย’”
13:42 เมมนี่อพวกยลิวไดค้ออกไปจากธรรมศาลาแลค้ว พวกคนตล่างชาตลิกกอค้อนวอนใหค้ประกาศคกาเหลล่านมันี้นใหค้เขาฟปังใน
วมันสะบาโตหนค้า
13:43 ครมันี้นคนทบีนี่ประชลุมกมันนมันี้นตล่างคนตล่างไปจากธรรมศาลาแลค้ว พวกยลิวหลายคนกมับคนเขค้าจารบีตทบีนี่เกรงกลมัว
พระเจค้าไดค้ตามเปาโลและบารนาบมัสไป ทล่านทมันี้งสองจศึงพถูดกมับเขา ชวนใหค้เขาตมันี้งมมันี่นคงอยถูล่ในพระคลุณของพระเจค้า
13:44 ครมันี้นถศึงวมันสะบาโตหนค้า คนเกมอบสลินี้นทมันี้งเมมองไดค้ประชลุมกมันฟปังพระวจนะของพระเจค้า
13:45 แตล่เมมนี่อพวกยลิวเหกนคนมากมายกกมบีใจอลิจฉาอยล่างยลินี่ง ไดค้พถูดคมัดคค้านคกาของเปาโลถศึงโตค้แยค้งกมับพถูดคกาสบ
ประมาท
13:46 แลค้วเปาโลกมับบารนาบมัสมบีใจกลค้า ไดค้กลล่าววล่า “จกาเปป็นทบีนี่จะตค้องกลล่าวพระวจนะของพระเจค้าใหค้ทล่านทมันี้ง
หลายฟปังกล่อน แตล่เมมนี่อทล่านทมันี้งหลายปปัดเสบีย และตมัดสลินวล่าตนไมล่สมควรทบีนี่จะไดค้ชบีวลิตนลิรมันดรร์ ดถูเถลิด พวกเราจะบล่าย
หนค้าไปหาคนตล่างชาตลิ
13:47 ดค้วยองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไดค้ตรมัสสมันี่งเราอยล่างนบีนี้วล่า ‘เราไดค้ตมันี้งเจค้าไวค้ใหค้เปป็นความสวล่างของคนตล่างชาตลิ เพมนี่อเจค้า
จะเปป็นเหตลุใหค้คนทมันี้งหลายรอด ถศึงทบีนี่สลุดปลายแผล่นดลินโลก’”
13:48 ฝฝ่ายคนตล่างชาตลิเมมนี่อไดค้ยลินอยล่างนมันี้นกกมบีความยลินดบี และไดค้สรรเสรลิญพระวจนะขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า และ
คนทมันี้งหลายทบีนี่ทรงหมายไวค้แลค้วเพมนี่อใหค้ไดค้ชบีวลิตนลิรมันดรร์กกไดค้เชมนี่อถมอ
13:49 พระวจนะขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าจศึงแพรล่ไปตลอดทมันี่วเขตแดนนมันี้น
13:50 แตล่พวกยลิวไดค้ยลุยงพวกสตรบีมบีศมักดลิธิ์ทบีนี่ถมอพระเจค้า กมับทมันี้งผถูค้ชายทบีนี่เปป็นใหญล่ในเมมองนมันี้นใหค้เคบีนี่ยวเขกญ และไลล่
เปาโลกมับบารนาบมัสออกจากเมมองของเขา
13:51 ฝฝ่ายเปาโลกมับบารนาบมัสจศึงสะบมัดผงคลบีดลินจากเทค้าของทล่านออกเพมนี่อตล่อวล่าพวกเขา แลค้วกกไปยมังเขตเมมองอลิ
โคนบียถูม
13:52 แตล่พวกสาวกกกเตกมไปดค้วยความชมนี่นชมยลินดบี และดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์

ผถูค้รถูค้พระคมัมภบีรร์บางทล่านเรบียกบทนบีนี้วล่าเปป็นการเรลินี่มตค้นของหนอังสชอกกิจการเลฆ่มททชื่สอง แนล่นอนทบีนี่สลุดวล่ามมันเปป็น
จลุดททชื่แบฆ่งออกในหนมังสมอกลิจการ เพราะวล่าเปโตรหมดบทบาทและอมัครทถูตเปาโลเรลินี่มเปป็นจลุดสนใจหลมักในการ



ศศึกษาคค้นควค้าของเรา นอกจากนบีนี้ เมมองทบีนี่กลายเปป็นศถูนยร์กลางปฏลิบมัตลิการของครลิสตจมักรกลายเปป็นเมมองอมันทลิโอก
แทนกรลุงเยรถูซาเลกม และงานมลิชชมันนารบีกกถถูกเรลินี่มตค้นและถถูกสานตล่อจากเมมองอมันทลิโอก เมมองใหญล่ทบีนี่เราถถูกแนะนกา
ใหค้รถูค้จมักในบททบีนี่ 11 และเปป็นทบีนี่ซศึนี่งเหลล่าสาวกถถูกเรบียกวล่า “พวกครลิสเตบียน” เปป็นครมันี้งแรก

งานของครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ในเมมองอมันทลิโอกไมล่ใชล่ความพยายามใหมล่ทบีนี่ถถูกตมัดขาดจากงานแหล่ง
ความเชมนี่อทล่ามกลางพวกยลิวเหลล่านมันี้น มมันเปป็นการสานตล่อของสลินี่งทบีนี่ไดค้ไปกล่อนหนค้านมันี้นแลค้ว แตล่มมันถถูกใหค้ลมักษณะ
เฉพาะตมัวโดยความเปป็นอลิสระแบบชมัดเจนและโดดเดล่นทบีนี่สลุด มมันไมล่อยถูล่ภายใตค้สลิทธลิอกานาจของพวกอมัครทถูต ผถูค้เชมนี่อ
เหลล่านมันี้นในเมมองอมันทลิโอกไมล่ไดค้ขออนลุญาตทบีนี่จะทกาสลินี่งทบีนี่พวกเขากกาลมังทกาอยถูล่ พระเยซถูเองทรงประกาศวล่า “และ
ทล่านทมันี้งหลายจะรถูค้จมักความจรลิง และความจรลิงนมันี้นจะทกาใหค้ทล่านทมันี้งหลายเปป็นไท...เหตลุฉะนมันี้นถค้าพระบลุตรจะทรง
กระทกาใหค้ทล่านทมันี้งหลายเปป็นไท ทล่านกกจะเปป็นไทจรลิงๆ” (ยอหร์น 8:32,36)

งานของครลิสตจมักรในเมมองอมันทลิโอกถถูกใหค้ลมักษณะเดล่นโดยความเปป็นนนี้กาหนศึนี่งใจเดบียวกมันแบบครลิสเตบียน
ดค้วย คนเหลล่านบีนี้ประกาศองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าองคร์เดบียว ความเชมนี่อเดบียว บมัพตลิศมาเดบียว พระเจค้าองคร์เดบียวทบีนี่สมควร
ไดค้รมับการนมมัสการ เกบียรตลิยศ และสงล่าราศบี

พระคกาสามขค้อแรกในบทนบีนี้รวมกมันเปป็นยล่อหนค้าสมันี้นๆทบีนี่สกาคมัญสลุดขบีดในการศศึกษาคค้นควค้าของเรา เพราะวล่า
สามขค้อแรกนบีนี้มบีบมันทศึกเกบีนี่ยวกมับการเรลินี่มตค้นของงานมลิชชมันนารบีอมันยลินี่งใหญล่ทบีนี่ไดค้รมับการดลใจจากพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์เมมนี่อพระองคร์ทรงเรบียกและทรงสล่งคนเหลล่านมันี้นทบีนี่พระเจค้าทรงเลมอกออกไปเพมนี่อจลุดประสงคร์นมันี้น

นอกจากนบีนี้ ในขค้อ 9 ซศึนี่งไมล่มบีการประกาศหรมอเหตลุผลทบีนี่ชมัดเจน เซาโลแหล่งทารร์ซมัสกลายเปป็นอมัครทถูตเปาโล
และจากจลุดนบีนี้เปป็นตค้นไปเราไมล่อล่านเกบีนี่ยวกมับเซาโลอบีกตล่อไป ตมันี้งแตล่นบีนี้ไปเขาถถูกเรบียกโดยชมนี่อแบบคนตล่างชาตลิของเขา 
นมันี่นคมอ เปาโล

เปาโลและบารนาบอัสไดผู้รอับการทรงเรทยกโดยพระวกิญญาณบรกิสสุทธกิธ
ขค้อ 1: “คราวนอันั้นในครกิสตจอักรททชื่อยทูฆ่ในเมชองออันทกิโอก มทบางคนททชื่เปป็นผทูด้พยากรณย์และอาจารยย์ มทบารนา

บอัส สกิเมโอนททชื่เรทยกวฆ่านกิเกอรย์ กอับลทูสกิออัสชาวเมชองไซรทน มานาเอน ผทูด้ไดด้รอับการเลทนั้ยงดทูเตกิบโตขนนั้นดด้วยกอันกอับเฮโรด
เจด้าเมชอง และเซาโล”

“บางคนททชื่เปป็นผทูด้พยากรณย์และอาจารยย์” เหลล่านบีนี้นล่าจะเปป็นพวกเดบียวกมัน-นมันี่นคมอ คนๆหนศึนี่งอาจเปป็นทมันี้งผถูค้
พยากรณร์และอาจารยร์ ซศึนี่งไมล่ใชล่เรมนี่องผลิดธรรมดาในสมมัยตค้นๆของครลิสตจมักร บลุคคลทบีนี่สมันี่งสอนผถูค้คนเหลล่านมันี้นเกบีนี่ยวกมับ
ขล่าวประเสรลิฐกกพยากรณร์เกบีนี่ยวกมับเหตลุการณร์ตล่างๆในอนาคตเชล่นกมัน หลายครมันี้งในภาคพมันธสมัญญาใหมล่เราอล่าน
เกบีนี่ยวกมับอาจารยร์ทมันี้งหลายทบีนี่พระเจค้าประทานใหค้ ใน 1 โครลินธร์ 12:28 เปาโลกลล่าววล่า “พระเจค้าไดค้ทรงโปรดตมันี้ง
บางคนไวค้ในครลิสตจมักร คมอหนศึนี่งอมัครทถูต สองผถูค้พยากรณร์ สามครทูบาอาจารยร แลค้วตล่อจากนมันี้นกกมบีการอมัศจรรยร์ ของ
ประทานในการรมักษาโรค การชล่วยเหลมอ การครอบครอง การพถูดภาษาตล่างๆ” ในเอเฟซมัส 4:11 เราอล่านวล่า 
“พระองคร์จศึงใหค้บางคนเปป็นอมัครทถูต บางคนเปป็นศาสดาพยากรณร์ บางคนเปป็นผถูค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ บางคน
เปป็นศกิษยาภกิบาล และอาจารยย์”

จากนมันี้นใน 2 เปโตร 2:1 เราถทูกเตชอนวล่า “แตล่วล่าไดค้มบีผถูค้พยากรณร์เทกจทล่ามกลางประชาชนทมันี้งหลายดค้วย 
เชฆ่นเดทยวกอับททชื่จะมทอาจารยตเทก็จทฆ่ามกลางทฆ่านทอันั้งหลาย ผทูด้ซนชื่งจะแอบเอาลอัทธกิททชื่ออกนอกลทูฆ่นอกทางออันจะนทาไปสทูฆ่



ความหายนะเขด้ามาดด้วย และจะปฏกิเสธองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าผทูด้ไดด้ทรงไถฆ่เขาไวด้ และจะนทาความพกินาศอยฆ่างฉอับพลอัน
มาถนงตนเอง!”

ในสล่วนสลุดทค้ายของพระคกาขค้อแรกของบททบีนี่เราศศึกษากมันอยถูล่นบีนี้ “ผถูค้พยากรณร์และอาจารยร์” หลายทล่าน
เหลล่านบีนี้ถถูกเอล่ยชมนี่อ:

“บารนาบอัส” ถถูกแนะนกาใหค้รถูค้จมักไปกล่อนหนค้านบีนี้แลค้ว ในบททบีนี่ 4 ขค้อ 36 และ 37 เราไดค้เรบียนรถูค้วล่าเขาขาย
ทบีนี่ดลินบางสล่วน “และนกาเงลินคล่าทบีนี่นมันี้นมาวางไวค้ทบีนี่เทค้าของอมัครทถูต” ในบททบีนี่ 9 ขค้อ 27 บารนาบมัสเปป็นผถูค้ทบีนี่พาเปาโลไป
หาพวกอมัครทถูตและเปป็นพยานรมับรองแกล่พวกเขาวล่า “ทล่านประกาศออกพระนามพระเยซถูโดยใจกลค้าหาญในเมมอง
ดามมัสกมัส” จากนมันี้นในบททบีนี่ 11 ขค้อ 22 ถศึง 26 ครลิสตจมักรในกรลุงเยรถูซาเลกมสล่งบารนาบมัสไปยมังเมมองอมันทลิโอกเพมนี่อ
ชล่วยงานทบีนี่นมันี่น และเขากกไปยมังเมมองทารร์ซมัสและพาเปาโลกลมับมายมังเมมองอมันทลิโอกดค้วยกมัน บารนาบมัสเปป็นผถูค้รมับใชค้
คนหนศึนี่งแหล่งขล่าวประเสรลิฐอยล่างแนล่นอน คมอชายคนหนศึนี่งทบีนี่มบีความเชมนี่อยลินี่งใหญล่ “และประกอบดค้วยพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์” (กลิจการ 11:24)

คนทบีนี่สองทบีนี่ถถูกเอล่ยชมนี่อในขค้อพระคกาตอนนบีนี้คมอ “สกิเมโอนททชื่เรทยกวฆ่านกิเกอรย์” เราไมล่ทราบอะไรเพลินี่มเตลิมเกบีนี่ยว
กมับชายผถูค้นบีนี้ เขาไมล่ถถูกกลล่าวถศึงโดยชมนี่ออบีกเลย เราทราบวล่า “นกิเกอรย์” เปป็นชมนี่อภาษาลาตลินทบีนี่มบีความหมายวล่า “สบีดกา”
แตล่ทกาไมชมนี่อนบีนี้ถศึงถถูกตมันี้งใหค้สลิเมโอนกกไมล่ถถูกระบลุไวค้ ชมนี่อตค้นของเขา (สกิเมโอน) ชบีนี้ใหค้เหกนวล่าเขามบีพมนี้นเพเปป็นยลิว ชมนี่อทค้าย
อาจถถูกตมันี้งเองหรมอถถูกตมันี้งใหค้แกล่เขาเพราะสบีผลิวทบีนี่คลนี้กาของเขา พวกยลิวเหลล่านมันี้นมบีนลิสมัย-ในตอนนมันี้นและในตอนนบีนี้อยถูล่
เหมมอนเดลิม-ชอบตมันี้งชมนี่ออบีกชมนี่อหนศึนี่งนอกเหนมอจากชมนี่อประจกาชาตลิของตนเมมนี่อพวกเขาปะปนเขค้ากมับประชาชาตลิทมันี้ง
หลายทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิ

“ลทูสกิออัสชาวเมชองไซรทน” ถถูกกลล่าวถศึงในโรม 16:21 วล่าเปป็นผถูค้รล่วมงานกมับอมัครทถูตเปาโล พรค้อมกมันกมับทลิโมธบี
ยาโสน และโสสลิปาเทอรร์ ถศึงแมค้วล่าเมมองไซรบีนตมันี้งอยถูล่ในทวบีปแอฟรลิกา มมันกกเปป็นเมมองหนศึนี่งของกรบีก พวกยลิวเหลล่านมันี้น
ไดค้ตมันี้งรกรากอยถูล่ทบีนี่นมันี่นเปป็นจกานวนมากและในสมมัยนมันี้นมมันตกอยถูล่ใตค้อกานาจปกครองของโรม เราทราบวล่ามบีชาวไซรบีน
ในวมันเพกนเทคอสตร์นมันี้น (กลิจการ 2:10) พวกเขามบีธรรมศาลาอยล่างนค้อยหนศึนี่งแหล่งในกรลุงเยรถูซาเลกม (กลิจการ 6:9) 
พวกเขาอยถูล่ทล่ามกลางคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ประกาศแกล่พวกกรบีกในเมมองอมันทลิโอก (กลิจการ 11:20) และ “ซบีโมนชาวไซ
รบีน” เปป็นผถูค้ทบีนี่แบกกางเขนของพระเยซถู (ลถูกา 23:26)

“มานาเอน” ซศึนี่งไดค้รมับการเลบีนี้ยงดถูเตลิบโตขศึนี้นดค้วยกมันกมับเฮโรดเจค้าเมมองไมล่ถถูกกลล่าวถศึงอบีกเลย ภาษาเดลิมทบีนี่
ถถูกแปลในทบีนี่นบีนี้วล่าเปป็น “ไดด้รอับการเลทนั้ยงดทูเตกิบโตขนนั้น” บล่งบอกถศึงการไดค้รมับการศศึกษาหรมอไดค้รมับการเลบีนี้ยงดถู-ในกรณบีนบีนี้
ในเวลาเดบียวกมับ (หรมอดค้วยกมันกมับ) เฮโรดเจค้าเมมอง นบีนี่คมอเฮโรดอมันทลิพาส ไมล่ใชล่เฮโรดอากรลิปปา เขาเปป็นเจค้าเมมอง
กาลลิลบี (ลถูกา 3:1) ความหมายในทบีนี่นบีนี้อาจเปป็นไดค้วล่ามานาเอนอาจเกบีนี่ยวดองกมับราชวงศร์ และเพราะมบีอายลุไลล่เลบีนี่ยกมับ
เฮโรด เขาจศึงไดค้รมับการศศึกษาจากครอบครมัวของเฮโรด ขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่ามานาเอนไดค้กลมับใจเชมนี่อและในทบีนี่นบีนี้ถถูกเอล่ย
ชมนี่อทล่ามกลางคนเหลล่านมันี้นทบีนี่กกาลมังเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐกกบล่งบอกวล่ามบีอยถูล่ตอนหนศึนี่งในชบีวลิตเขากมับเฮโรดไดค้เลมอกเดลิน
ในทลิศทางทบีนี่ตรงขค้ามกมัน



“เซาโล” คมอคนสลุดทค้ายทบีนี่ถถูกเอล่ยชมนี่อในพระคกาขค้อนบีนี้ และแนล่นอนวล่าเราทราบวล่าเขาเปป็นอมัครทถูตคนหนศึนี่ง
ถศึงแมค้วล่าเขาถถูกเอล่ยชมนี่อตรงนบีนี้วล่าอยถูล่ในทล่ามกลางผถูค้พยากรณร์และอาจารยร์เหลล่านมันี้น-ซศึนี่งบล่งชบีนี้วล่าชายเหลล่านบีนี้เปป็นผถูค้รมับใชค้
แหล่งขล่าวประเสรลิฐโดยทมันี่วไป โดยไมล่มบีการอค้างอลิงถศึงความสกาคมัญหรมอยศถาบรรดาศมักดลิธิ์

ขค้อ 2 และ 3: “เมชชื่อคนเหลฆ่านอันั้นกทาลอังรอับใชด้องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า และถชออดอาหารอยทูฆ่ พระวกิญญาณ
บรกิสรุทธกิธิ์ไดด้ตรอัสสอัชื่งวฆ่า “จงตอันั้งบารนาบอัสกอับเซาโลไวด้สทาหรอับการซนชื่งเราเรทยกใหด้เขาททานอันั้น” เมชชื่อถชออดอาหารและ
อธกิษฐาน และวางมชอบนบารนาบอัสกอับเซาโลแลด้ว เขากก็ใชด้ทฆ่านไป”

มบีอยถูล่สามสลินี่งทบีนี่เราตค้องสมังเกตในทบีนี่นบีนี้:
สกิชื่งแรก: “พระวริญญาณบรริสสุทธริธิ์ไดด้ตรอัสสอัชื่งวฆ่า...” นบีนี่ไมล่ใชล่พวกผถูค้ชล่วยศลิษยาภลิบาล หรมอพวกผถูค้อาวลุโส หรมอ

พวกอมัครทถูต หรมอเหลล่าสมาชลิก แตล่เปป็นพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์ทบีนี่ไดค้ใหค้คกาสมันี่งตล่างๆเพมนี่อแยกตมันี้งเปาโลและบารนาบมัสไวค้
ตล่างหากสกาหรมับงานทบีนี่พระเจค้าทรงมบีใหค้พวกเขากระทกา

สกิชื่งททชื่สอง: จงหมายเหตลุเงชชื่อนไขเหลฆ่านอันั้นทบีนี่ทกาใหค้กลิจกรรมนบีนี้ของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่ถถูกขมัดขวาง ครลิสต
จมักรในเมมองอมันทลิโอกยอมจกานนอยล่างสลินี้นสลุดใจเหลมอเกลินตล่อพระเจค้าจนมมันเปป็นการรล่วมมมอแบบเตกมทบีนี่กมับพระ
วลิญญาณเมมนี่อพระองคร์ทรงเปปิดเผยพระประสงคร์ของพระเจค้าตล่อผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายทบีนี่นมันี่น

สกิชื่งททชื่สาม: ครลิสตจมักรในเมมองอมันทลิโอกฟฟังและเชชชื่อฟฟังเสบียงของพระวลิญญาณ เมมนี่อพวกเขาทราบพระ
ประสงคร์ของพระเจค้า พระทมัยของพระวลิญญาณ “พวกเขาถชออดอาหารและอธกิษฐาน” และจากนมันี้นพวกเขาจศึง
วางมมอของตนบนเปาโลและบารนาบมัสและ “สฆ่งพวกเขาไป” เพมนี่อทกาใหค้การเดลินทางแบบมลิชชมันนารบีสกาเรกจจรลิงซศึนี่ง
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ทรงสมันี่งไวค้ พวกเขาไมล่ไดค้ลงคะแนนเสบียงเพมนี่อตมัดสลินวล่าชายสองคนนบีนี้ควรถถูกสล่งออกไปหรมอ
ไมล่ พวกเขาไมล่ไดค้หารมอกมันวล่าสองคนนบีนี้มบีการฝฝึกฝน การศศึกษา หรมอสายสมัมพมันธร์ทางสมังคมเพบียงพอหรมอไมล่ ครกิสต
จอักรไมล่มบีสล่วนเกบีนี่ยวขค้องอะไรเลยกมับการเลมอกพวกเขา พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงเลมอกพวกเขา จากนมันี้นกกทรงเปปิด
เผยตมัวเลมอกของพระองคร์ และครลิสตจมักรกกเชมนี่อฟปังคกาสมันี่งตล่างๆของพระองคร์ พระเจค้าไมล่จกาเปป็นตค้องตรมัสแกล่ครลิสต
จมักรของพระองคร์เปป็นเสบียงทบีนี่ไดค้ยลินไดค้วมันนบีนี้ พระองคร์ตรมัสผล่านพระวจนะของพระองคร์แลค้ว และพระวจนะกกไดค้ถถูก
ประทานใหค้ “โดยการดลใจของพระเจด้า และเปป็นประโยชนร์ในการสอน การตมักเตมอนวล่ากลล่าว การปรมับปรลุงแกค้ไข
คนใหค้ดบี และการอบรมในเรมนี่องความชอบธรรม เพมนี่อคนของพระเจค้าจะดบีรอบคอบ พรอักพรด้อมททชื่จะกระททาการดท
ทรุกอยฆ่าง” (2 ทธ. 3:16,17) 

เมมนี่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ตรมัสวล่า “จงตอันั้งบารนาบอัสกอับเซาโลไวด้” พระองคร์กกทรงหมายความวล่าครลิสตจมักร
ตค้องใหค้เสรบีภาพและอลิสระแกล่พวกเขาและสล่งพวกเขาไปประกาศดค้วยสลิทธลิอกานาจในฐานะตมัวแทนของทบีนี่ประชลุม
นมันี้นในเมมองอมันทลิโอก ครลิสตจมักรคมอพระกายของพระครลิสตร์ พระวลิญญาณทรงเปป็นชบีวลิตของพระกายนมันี้น พระ
วลิญญาณทรงทกางานผล่านทบีนี่ประชลุม และทบีนี่ประชลุมไมล่มบีอกานาจทบีนี่จะเคลมนี่อนไหวนอกจากไดค้รมับการดลใจและการกระ
ตลุค้นของพระวลิญญาณ คนเหลล่านมันี้นทบีนี่จะตค้องทกางานขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าอยล่างสมัมฤทธลิธิ์ผลตค้องถถูกเลมอก ถถูกควบคลุม
ถถูกตระเตรบียม และไดค้รมับฤทธลิธิ์เดชจากพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ นบีนี่ถถูกกลล่าวอยล่างชมัดเจนแบบเนค้นยนี้กาในจดหมายของ
เปาโลถศึงผถูค้เชมนี่อชาวเมมองโครลินธร์เหลล่านมันี้น ใน 1 โครลินธร์ 12:4-27 เราอล่านวล่า:



“แลค้วของประทานนมันี้นมบีตล่างๆกมัน แตล่มบีพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน งานรมับใชค้มบีตล่างๆกมัน แตล่มบีองคร์พระผถูค้
เปป็นเจค้าองคร์เดบียวกมัน กลิจกรรมมบีตล่างๆกมัน แตล่มบีพระเจค้าองคร์เดบียวกมันทบีนี่ทรงกระทกาสารพมัดในทลุกคน การสกาแดงของ
พระวลิญญาณนมันี้นมบีแกล่ทลุกคนเพมนี่อประโยชนร์รล่วมกมัน ดค้วยพระวลิญญาณทรงโปรดประทานใหค้คนหนศึนี่งมบีถค้อยคกา
ประกอบดค้วยสตกิปฟัญญา และใหค้อบีกคนหนศึนี่งมบีถค้อยคกาอมันประกอบดค้วยความรทูด้ แตล่เปป็นโดยพระวลิญญาณองคร์
เดบียวกมัน และใหค้อบีกคนหนศึนี่งมบีความเชชชื่อ แตล่เปป็นโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน และใหค้อบีกคนหนศึนี่งมบีความสามารถ
รอักษาคนปป่วยไดด้ แตล่เปป็นโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมัน และใหค้อบีกคนหนศึนี่งทกาการออัศจรรยย์ตฆ่างๆ และใหค้อบีกคน
หนศึนี่งพยากรณย์ไดด้ และใหค้อบีกคนหนศึนี่งรทูด้จอักสอังเกตวกิญญาณตฆ่างๆ และใหค้อบีกคนหนศึนี่งพทูดภาษาตฆ่างๆ และใหค้อบีกคน
หนศึนี่งแปลภาษานอันั้นๆไดด้ สริที่งสารพดัดเหลม่านสีทั้ พระวริญญาณองคตเดสียวกดันทรงบดันดาลและประทานแกฆ่แตฆ่ละคน
ตามชอบพระทอัยพระองคย์

“ถศึงกายนมันี้นเปป็นกายเดบียว กกยมังมบีอวมัยวะหลายสล่วน และบรรดาอวมัยวะตล่างๆของกายเดบียวนมันี้นแมค้จะมบี
หลายสล่วนกกยมังเปป็นกายเดบียวกมันฉมันใด พระครลิสตร์กกทรงเปป็นฉมันนมันี้น เพราะวล่าถศึงเราจะเปป็นพวกยลิวหรมอพวกตล่าง
ชาตลิ เปป็นทาสหรมอมลิใชล่ทาสกกตาม เราทมันี้งหลายไดค้รมับบมัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวเขค้าเปป็นกายอมันเดบียวกมัน 
และพระวลิญญาณองคร์เดบียวกมันนมันี้นซาบซล่านอยถูล่ เพราะวล่ารล่างกายมลิไดค้ประกอบดค้วยอวมัยวะเดบียวแตล่ดค้วยหลาย
อวมัยวะ

“ถค้าเทค้าจะพถูดวล่า “เพราะขค้าพเจค้ามลิไดค้เปป็นมมอ ขค้าพเจค้าจศึงไมล่ไดค้เปป็นอวมัยวะของรล่างกายนมันี้น” เทค้าจะไมล่
เปป็นอวมัยวะของรล่างกายเพราะเหตลุนมันี้นหรมอ และถค้าหถูจะพถูดวล่า “เพราะขค้าพเจค้ามลิไดค้เปป็นตา ขค้าพเจค้าจศึงมลิไดค้เปป็น
อวมัยวะของรล่างกายนมันี้น” หถูจะไมล่เปป็นอวมัยวะของรล่างกายเพราะเหตลุนมันี้นหรมอ ถค้าอวมัยวะทมันี้งหมดในรล่างกายเปป็นตา 
การไดค้ยลินจะอยถูล่ทบีนี่ไหน ถค้าทมันี้งรล่างกายเปป็นหถู การดมกลลินี่นจะอยถูล่ทบีนี่ไหน แตล่บมัดนบีนี้พระเจค้าไดค้ทรงตมันี้งอวมัยวะทลุกสล่วนไวค้
ในรล่างกายตามชอบพระทมัยของพระองคร์ ถค้าอวมัยวะทมันี้งหมดเปป็นอวมัยวะเดบียว รล่างกายจะมบีทบีนี่ไหน แตล่บมัดนบีนี้มบีหลาย
อวมัยวะแตล่กกยมังเปป็นรล่างกายเดบียวกมัน และตาจะวล่าแกล่มมอวล่า “ขค้าพเจค้าไมล่ตค้องการเจค้า” กกไมล่ไดค้ หรมอศบีรษะจะวล่าแกล่
เทค้าวล่า “ขค้าพเจค้าไมล่ตค้องการเจค้า” กกไมล่ไดค้ แตล่ยลินี่งกวล่านบีนี้อวมัยวะของรล่างกายทบีนี่เราเหกนวล่าอล่อนแอ เรากกขาดเสบียไมล่ไดค้ 
และอวมัยวะของรล่างกายทบีนี่เราถมอวล่ามบีเกบียรตลินค้อย เรากกยมังทกาใหค้มบีเกบียรตลิยลินี่งขศึนี้น และอวมัยวะทบีนี่ไมล่นล่าดถูนมันี้น เรากกทกาใหค้
นล่าดถูยลินี่งขศึนี้น เพราะวล่าอวมัยวะทบีนี่นล่าดถูแลค้ว กกไมล่จกาเปป็นทบีนี่จะตค้องตกแตล่งอบีก แตล่พระเจค้าไดค้ทรงใหค้อวมัยวะของรล่างกาย
เสมอภาคกมัน ทรงใหค้อวมัยวะทบีนี่ตนี่กาตค้อยเปป็นทบีนี่นมับถมอมากขศึนี้น เพมนี่อไมล่ใหค้มบีการแกล่งแยล่งกมันในรล่างกาย แตล่ใหค้อวมัยวะทลุก
สล่วนมบีความหล่วงใยซศึนี่งกมันและกมัน

“ถค้าอวมัยวะออันหนนชื่งเจกบ อวอัยวะทอันั้งหมดกก็พลอยเจก็บดด้วย ถค้าอวมัยวะอมันหนศึนี่งไดด้รอับเกทยรตกิ อวมัยวะทมันี้งหมดกก
พลอยชชชื่นชมยกินดทดด้วย บดัดนสีทั้ฝฝ่ายทม่านทดัทั้งหลายเปป็นกายของพระครริสตต และตม่างกก็เปป็นอวดัยวะของพระกายนดัทั้น”

คลุณจะสมังเกตเหกนวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ตรมัสแกล่ครกิสตจอักร พระองคร์ไมล่ไดค้ตรมัสแกล่เหลล่าพลเมมองของเมมอ
งอมันทลิโอก ฝถูงชนเหลล่านมันี้นทบีนี่คลาคลนี่กาอยถูล่ตามทค้องถนนของเมมองตลาดนมัดนมันี้น พระองคร์ไมล่ไดค้ตรมัสแกล่พวกพล่อคค้าใน
ตลาดรค้านรวงเหลล่านมันี้น หรมอแกล่เหลล่าผถูค้ครอบครองทบีนี่ปกครองเมมองนมันี้น พระองคร์ตรมัสแกล่ผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้น หมถูล่ชนทบีนี่ถถูก
เรบียกออกมานมันี้นซศึนี่งไดค้เชมนี่อเขค้าสถูล่ความรอดแลค้ว พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงสามารถตรมัสแกล่ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายทบีนี่บมังเกลิด
ใหมล่แลค้วเทฆ่านอันั้น พวกเขาเปป็นพวกเดบียวทบีนี่เขค้าใจภาษาของพระองคร์ “แตล่มนลุษยร์ธรรมดาจะรดับสลินี่งเหลล่านมันี้นซศึนี่งเปป็น



ของพระวลิญญาณแหล่งพระเจค้าไมม่ไดร้ เพราะเขาเหกนวล่าเปป็นสลินี่งโงล่เขลา และเขาไมล่สามารถเขค้าใจไดค้ เพราะวล่าจะ
เขค้าใจสลินี่งเหลล่านมันี้นไดค้กกตค้องสมังเกตดค้วยจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:14)

“เมชชื่อถชออดอาหารและอธกิษฐาน...” การถมออดอาหารในทบีนี่นบีนี้บล่งบอกถศึงชมันี่วระยะเวลาพลิเศษของการออก
กกาลมังกายฝฝ่ายวลิญญาณในสล่วนของผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายเมมนี่อพวกเขาแยกตมัวออกจากกลิจกรรมทมันี้งปวงนอกจากการ
ปรนนลิบมัตลิองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าในการอธลิษฐาน การศศึกษาคค้นควค้า และการอดอาหาร เมมนี่อครลิสเตบียนเหลล่านบีนี้ “รมับใชค้
องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า และถมออดอาหารอยถูล่” พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กกตรมัสแกล่พวกเขา และเมมนี่ออยถูล่ในทล่าทบีแหล่งการ
อธลิษฐาน โดยยอมจกานนหมดทมันี้งตมัวตล่อพระประสงคร์ของพระเจค้า พวกเขากกเขค้าใจและเชมนี่อฟปังพระองคร์ 

พระวลิญญาณตรมัสแกล่ครลิสตจมักรทบีนี่เมมองอมันทลิโอกอยฆ่างไร? ผมไมล่เชมนี่อวล่าพระองคร์ตรมัสเปป็นเสบียงทบีนี่ไดค้ยลินไดค้
เหมมอนอยล่างทบีนี่ผมกลล่าวถค้อยคกาจากธรรมาสนร์ ผมเชมนี่อวล่าพระองคร์ตรมัสผล่านผถูค้พยากรณร์คนหนศึนี่งหรมออาจารยร์คนหนศึนี่ง
ในทบีนี่ประชลุมนมันี้น คนๆนมันี้นไมล่ถถูกเอล่ยชมนี่อเพราะวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงยกยล่องพระเยซถูเจค้าซศึนี่งพระองคร์ตรมัสเพชชื่อ
พระเยซทูเจด้า พระองคร์ไมล่ทรงยกยล่องเครชชื่องมชอนมันี้นทบีนี่ขล่าวสารนมันี้นถถูกประทานใหค้ผล่านทางเขา ขณะทบีนี่ผถูค้เชมนี่อเหลล่านบีนี้
นมมัสการ ถมออดอาหาร และอธลิษฐาน พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กกทรงเปปิดเผยแกล่คนหนศึนี่งในพวกเขา คมอขล่าวสารทบีนี่
พระเจค้าทรงอยากใหค้ครลิสตจมักรนมันี้นรมับไวค้ และคนๆนมันี้นกกกลล่าวแกล่ทบีนี่ประชลุมนมันี้นตล่อ โดยเปปิดเผยการสกาแดงนมันี้นทบีนี่
พระเจค้าประทานใหค้แกล่เขา ในลมักษณะนบีนี้ครลิสตจมักรจศึงทราบพระประสงคร์ของพระเจค้าและปฏลิบมัตลิตามการทรงนกา
ของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์

เราเองกกสามารถทราบพระประสงคร์ของพระเจค้าไดค้ผล่านทางการรมับใชค้ของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ถค้าเรา
ยอมจกานนตมัวเราเองตล่อพระองคร์และใหค้พระองคร์ทรงใชค้เราไดค้ตามพระประสงคร์ พระองคร์ยมังทรงนกาผถูค้คนของ
พระเจค้าอยถูล่เหมมอนเดลิมในวมันนบีนี้หากเรายอมใหค้พระองคร์ทกาเชล่นนมันี้น และโดยทางพระองคร์เทล่านมันี้นเราจศึงสามารถ
ทราบพระประสงคร์แบบทรงนกาของพระเจค้าไดค้-“เพราะวล่าพระวลิญญาณทรงหยมันี่งรถูค้ทลุกสลินี่ง แมค้เปป็นความลนี้กาลศึกของ
พระเจค้า” (1 คร. 2:10)

ครลิสตจมักรทบีนี่เมมองอมันทลิโอกตมันี้งบารนาบมัสและเซาโลไวค้ตล่างหากตามทบีนี่พระวลิญญาณไดค้ทรงนกา และหลมัง
จากการถมออดอาหารและการอธลิษฐานพวกเขากก “วางมชอบนบารนาบอัสกอับเซาโล” และสล่งพวกเขาไป บมัดนบีนี้ผถูค้ทบีนี่
วางมมอบนชายสองคนนบีนี้คมอผถูค้ใด? มมันไมล่นล่าจะใชล่พวกอมัครทถูต เพราะวล่าไมล่มบีการกลล่าวถศึงอมัครทถูตคนใดเลยในคน
กลลุล่มนมันี้นทบีนี่นมันี่น เนมนี่องจากเปาโลและบารนาบมัสไมล่ไดค้ถถูกสล่งออกไปภายใตค้สกิทธกิอทานาจของออัครททูต ดมังนมันี้นการวางมมอ
จศึงถถูกกระทกาโดยพวกผถูค้พยากรณร์และอาจารยร์เหลล่านมันี้นในทบีนี่ประชลุมทบีนี่เมมองอมันทลิโอก-และเปป็นไปไดค้อยล่างยลินี่งทบีนี่วล่าผถูค้
เชมนี่อคนอมนี่นๆทบีนี่ไมฆ่ใชฆ่พวกผถูค้พยากรณร์และอาจารยร์กกวางมมอของตนบนบารนาบมัสกมับเซาโลและขอใหค้พระเจค้าอวยพร
พวกเขา

ในการนบีนี้เราเหกนวล่าในครลิสตจมักรของพระเจค้าผถูค้ทรงพระชนมร์อยถูล่ ผถูค้เชมนี่อทลุกคนทบีนี่บมังเกลิดใหมล่แลค้วและถถูกลค้าง
ชการะดค้วยพระโลหลิตแลค้วเปป็นลถูกคนหนศึนี่งของพระเจค้าและยมนอยถูล่บนพมนี้นฐานแหล่งความเทล่าเทบียมกมันกมับผถูค้เชมนี่อคน
อมนี่นๆทลุกคนทบีนี่บมังเกลิดใหมล่แลค้ว ไมล่มบี “การใชค้อกานาจกดขบีนี่เหนมอมรดกของพระเจค้า” ในครลิสตจมักรทบีนี่แทค้จรลิง

การเดกินทางแบบมกิชชอันนารทครอันี้งแรกของเปาโล



ขค้อ 4: “เหตรุฉะนอันั้น ทฆ่านทอันั้งสองททชื่ไดด้รอับใชด้จากพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์จนงลงไปเมชองเซลทูเคทย และไดด้แลฆ่น
เรชอจากททชื่นอัชื่นไปยอังเกาะไซปรอัส”

เราเหกนในทบีนี่นบีนี้วล่านบีนี่ไมล่ใชล่ทบีนี่ประชลุมนมันี้น แตล่เปป็นพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ทบีนี่ไดค้สล่งเปาโลและบารนาบมัสไปตาม
ทางของพวกเขา ครลิสตจมักรในเมมองอมันทลิโอกใหค้พวกเขาไปพรค้อมกมับหนค้าทบีนี่รมับผลิดชอบตล่างๆของพวกเขาและใหค้
พวกเขาไปไดค้อยล่างอลิสระ แตล่พระคกาขค้อนบีนี้ประกาศอยล่างชมัดแจค้งวล่าพวกเขา “ถทูกสฆ่งออกไปโดยพระวริญญาณ
บรริสสุทธริธิ์”

พระวลิญญาณยมังทรงนกาผถูค้คนในครลิสตจมักรวมันนบีนี้อยถูล่เหมมอนเดลิม พระองคร์ทรงเลมอกคนเหลล่านมันี้นทบีนี่พระเจค้า
ทรงเรบียกใหค้เขค้าสถูล่การรมับใชค้ และพระองคร์ทรงเลมอกในสตลิปปัญญาอมันไรค้ขบีดจกากมัด บางคนตค้องไป คนอมนี่นๆตค้องอยถูล่ 
พระองคร์ทรงทราบวล่าจะสล่งผถูค้ใดไปและผถูค้ใดควรอยถูล่ทบีนี่บค้าน ไมล่มบีผถูค้ใดสามารถทกางานขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไดค้นอก
เสบียจากวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงเรบียก ทรงมอบหมายภารกลิจ และทรงสล่งเขาไป

เราตค้องเผชลิญหนค้ากมับหลมักคกาสอนนบีนี้ของภาคพมันธสมัญญาใหมล่อบีกครมันี้งในวมันนบีนี้ มนรุษยย์ไมล่สามารถเรบียกและ
สล่งมลิชชมันนารบี ผถูค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ ผถูค้รมับใชค้คนใดไป โรงเรทยนสอนศาสนศาสตรย์และพระครกิสตธรรมทอันั้งหลาย
ไมล่สามารถสรค้างมลิชชมันนารบี ผถูค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ ผถูค้รมับใชค้คนใดไดค้ การทบีนี่จะประสบความสกาเรกจในงานขององคร์
พระผถูค้เปป็นเจค้าไดค้นมันี้น คนๆหนศึนี่งตค้องไดค้รมับการทรงเรบียกจากพระเจค้า ถถูกแยกตมันี้งไวค้จกาเพาะพระเจค้าโดยพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ ไดค้รมับมอบหมายภารกลิจและถถูกแตล่งตมันี้งโดยพระเจค้าสกาหรมับงานนมันี้นทบีนี่เขาถถูกเรบียกใหค้กระทกา

เซาโลและบารนาบมัสออกไปจากเมมองอมันทลิโอกและ “ลงไปเมชองเซลทูเคทย” ซศึนี่งเปป็นเมมองทล่าของเมมองอมันทลิ
โอก แมล่นนี้กาโอรอนเตสใหค้เมมองอมันทลิโอกเขค้าสถูล่ทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน และเมมองเซลถูเคบียตมันี้งอยถูล่ทบีนี่ปากแมล่นนี้กานมันี้นซศึนี่งเปป็น
ทบีนๆี่ มมันไหลออกสถูล่ทะเล นบีนี่ทกาใหค้มมันเปป็นเมมองทล่าอมันยอดเยบีนี่ยม จากเมมองเซลถูเคบียมลิชชมันนารบีเหลล่านมันี้น “แลล่นเรมอไป
ยมังเกาะไซปรมัส”

ขค้อ 5: “ครอันั้นมาถนงเมชองซาลามกิส ทฆ่านไดด้ประกาศพระวจนะของพระเจด้าในธรรมศาลาของพวกยกิว ยอหย์
นกก็อยทูฆ่ชฆ่วยดด้วย”

ในทบีนี่นบีนี้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงชบีนี้ใหค้เหกนขค้อเทกจจรลิงตล่างๆ พระองคร์ไมล่ไดค้ใหค้บมันทศึกเรมนี่องราวแบบละเอบียด
วล่าเกลิดอะไรขศึนี้นเมมนี่อเปาโลและบารนาบมัสเทศนาในธรรมศาลาของพวกยลิวในเมมองซาลามลิส อยล่างไรกกตาม 
พระองคร์ทรงบอกเราวล่าพวกเขาประกาศอะไร- “พวกเขาประกาศพระวจนะของพระเจด้า”-และในอลิสยาหร์ 
55:10,11 เรากกพบพระสมัญญาขค้อนบีนี้:

“เพราะฝนและหลิมะลงมาจากฟป้าสวรรคร์ และไมล่กลมับทบีนี่นมันี่น เวค้นแตล่รดแผล่นดลินโลก กระทกาใหค้มมันบมังเกลิด
ผลและแตกหนล่อ อกานวยเมลกดแกล่ผถูค้หวล่านและอาหารแกล่ผถูค้กลินฉมันใด คทาของเราซนชื่งออกไปจากปากของเราจะไมม่
กลดับมาสผม่เราเปลม่า แตฆ่จะสอัมฤทธกิธิ์ผลซนชื่งเรามรุฆ่งหมายไวด้ และใหด้สกิชื่งซนชื่งเราใชด้ไปททานอันั้นจทาเรกิญขนนั้นฉอันนอันั้น”

การไดค้ยลินพระวจนะนกามาซศึนี่งความเชมนี่อ และเมมนี่อพระวจนะ เมลกดพมชทบีนี่ไมล่รถูค้เปฟปี่อยเนล่านมันี้นถถูกหวล่าน จะมท
การเกก็บเกทชื่ยว ดมังนมันี้นถศึงแมค้วล่าเราไมล่มบีบมันทศึกเกบีนี่ยวกมับวล่าเซาโลและบารนาบมัสทกาสลินี่งใดสกาเรกจในสถานทบีนี่แหล่งนบีนี้โดย
เฉพาะ เรากกทราบวล่าพวกเขาหวล่านเมลกดพมชนมันี้นอยล่างสมัตยร์ซมนี่อ คนอมนี่นๆกกรดนนี้กา และพระเจค้าทรงทกาใหค้เกลิดผลใน
เวลาอมันควร



“ยอหย์นกก็อยทูฆ่ชฆ่วยดด้วย” ชายเหลล่านบีนี้ไดค้พายอหร์นมาระโกมาดค้วยตอนทบีนี่พวกเขากลมับจากกรลุงเยรถูซาเลกม
มายมังเมมองอมันทลิโอก และบมัดนบีนี้เราพบเขาอยถูล่กมับพวกเขาในฐานะผถูค้ชล่วยของพวกเขาในการเดลินทางแบบมลิชชมันนารบี
ครมันี้งแรกของพวกเขา

การตล่อตผู้านขอัดขวางจากพญามาร
ขค้อ 6 และ 7: “เมชชื่อไดด้เดกินตลอดเกาะนอันั้นไปถนงเมชองปาโฟสแลด้ว กก็ไดด้พบคนหนนชื่งเปป็นคนททาเวทมนตรย์ 

เปป็นผทูด้ททานายเทก็จ เปป็นพวกยกิวชชชื่อวฆ่าบารเยซทู อยทูฆ่กอับผทูด้วฆ่าราชการเมชองชชชื่อเสอรย์จทออัสเปาโล เปป็นคนฉลาดรอบรทูด้ ผทูด้วฆ่า
ราชการเมชองจนงเชกิญบารนาบอัสกอับเซาโลมา ปรารถนาจะฟฟังพระวจนะของพระเจด้า”

ทบีนี่เมมองปาโฟส เซาโลและบารนาบมัสพบ “คนหนนชื่งเปป็นคนททาเวทมนตรย์”-หรมอนมักมายากล ไมล่เหมมอนกมับ
ซบีโมนคนทกาเวทมนตรร์ทบีนี่เราไดค้ศศึกษาเกบีนี่ยวกมับเขาแลค้วในบททบีนี่ 8 ชายผถูค้นบีนี้ถถูกกลล่าวถศึงเพบียงสมันี้นๆ ไมล่มบีการกลล่าวถศึง
ภถูมลิหลมังของเขาหรมอเกบีนี่ยวกมับอาชบีพกล่อนหนค้านบีนี้ของเขา และเราไมล่ทราบดค้วยวล่าเกลิดอะไรขศึนี้นกมับเขาหลมังจากทบีนี่เขา
ไดค้พบกมับเซาโลและบารนาบมัส เขาแสรค้งวล่าตนมบีของประทานในการพยากรณร์ แตล่เขาเปป็น “ผถูค้ทกานายเทก็จ”

“บารเยซทู” มบีความหมายวล่า “บลุตรของโยชถูวา” หรมอ “บลุตรของเยซถู” “บาร” เปป็นคกาซบีเรบียทบีนี่มบีความ
หมายวล่า “บลุตร” และ “เยซถู” หรมอ “โยชถูวา” เปป็นชมนี่อทบีนี่ใชค้แพรล่หลายมากๆทล่ามกลางพวกยลิว ชมนี่อภาษาอาระบลิค 
เอลทมาส (ซศึนี่งใชค้เรบียกชายคนเดบียวกมันนบีนี้ในขค้อ 8) มบีความหมายวล่า “ทบีนี่มบีสตลิปปัญญา” มมันเปป็นชมนี่อหนศึนี่งทบีนี่เดลิมทบีใชค้กมับ
พวกปลุโรหลิตชาวเปอรร์เซบียทบีนี่ถถูกมองวล่าเปป็นชายทบีนี่มบีสตลิปปัญญาแหล่งดลินแดนนมันี้น ทมันี้งในทางการเมมองและศาสนา

คนทกาเวทมนตรร์ผถูค้นบีนี้ “อยทูฆ่กอับผทูด้วฆ่าราชการเมชอง (ผถูค้วล่าราชการของโรม) ชชชื่อเสอรย์จทออัสเปาโล” ภายใตค้ออกมั
สตมัส แควค้นตล่างๆของโรมถถูกแบล่งออกเปป็นสองประเภท ประเภทหนศึนี่งตค้องการใหค้กองทหารประจกาการเพมนี่อการ
ปกครองของพวกเขา และการมบีกองทหารเหลล่านบีนี้กกใหค้จมักรพรรดลิมบีอกานาจควบคลุมเหนมอกองทมัพนมันี้น แควค้น
ประเภทนบีนี้ถถูกเรบียกวล่า แควด้นของจอักรพรรดกิ และถถูกปกครองโดยขค้าราชการคนหนศึนี่งทบีนี่ถถูกเรบียกวล่า proprietor

แควค้นอบีกประเภททบีนี่เหลมอถถูกปกครองโดยอกานาจพลเรมอนและถถูกเรบียกวล่าแควด้นของผทูด้วฆ่าราชการ มมันถถูก
ปกครองโดยผถูค้วล่าราชการ

ชมนี่อ “praetor” ตมันี้งแตล่นมันี้นมาจศึงถถูกผสมกมันอยล่างแยกไมล่ออกกมับศมักดลิธิ์ศรบีของจมักรพรรดลิและอกานาจ
บมัญชาการทางทหาร ขณะทบีนี่ “ผถูค้วล่าราชการ” บล่งบอกถศึงสลิทธลิอกานาจของสภาเซเนทและอกานาจบรลิหารฝฝ่าย
พลเรมอนของมมัน

เดลิมทบีเกาะไซปรมัสเปป็นแควค้นของจมักรพรรดลิซศึนี่งถถูกปกครองโดย praetor คนหนศึนี่ง แตล่ออกมัสตมัสมอบมมันใหค้
แกล่ประชาชน ตลอดจนบางสล่วนของแควค้นกาลาเทบีย และอกานาจปกครองตอนทบีนี่เปาโลไปเยมอนกกอยถูล่ภายใตค้การ
ปกครองของผถูค้วล่าราชการคนหนศึนี่ง ดค้วยเหตลุนบีนี้ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทบีนี่ตรมัสผล่านทางลถูกาจศึงทรงใหค้ชมนี่อผถูค้วล่าราชการ
คนนมันี้นคมอ เสอรร์จบีอมัสเปาโล ผถูค้ซศึนี่งไดค้รมับสลิทธลิอกานาจและอกานาจของตนมาจากสภาเซเนท

ถศึงแมค้วล่าพระคมัมภบีรร์ไมล่จกาเปป็นตค้องใหค้หลมักฐานตล่างๆมายมนยมันความถถูกตค้องของมมัน นบีนี่กกเปป็นอบีกกรณบีหนศึนี่ง
ของความสมัตยร์ซมนี่อในทางประวมัตลิศาสตรร์ของพระวจนะของพระเจค้า

เสอรร์จบีอมัสเปาโลเปป็น “คนฉลาดรอบรทูด้”-ในภาษากรบีกคมอ “มบีปปัญญา เฉลบียวฉลาด ไดค้เรบียนรถูค้” จาก
ประวมัตลิศาสตรร์เราเรบียนรถูค้วล่าเขาเปป็นพวกเสรบีนลิยมในทมัศนะตล่างๆของเขาสกาหรมับสมมัยนมันี้น โดยเตกมใจทบีนี่จะรมับความรถูค้



จากแหลล่งใดๆทบีนี่มบีอยถูล่ นบีนี่นล่าจะอธลิบายวล่าทกาไมเขาจศึงชอบพวกยลิว และทกาไมเขาถศึงใชค้คนไปตามเซาโลและบารนา
บมัสมาและ “ปรารถนาจะฟฟังพระวจนะของพระเจด้า” เราไมล่ถถูกบอกวล่าเขาอยากไดค้ยลินความจรลิงเกบีนี่ยวกมับความ
รอดโดยพระคลุณของพระเจค้าหรมอไมล่ หรมอแคล่อยากพถูดคลุยกมับมลิชชมันนารบีเหลล่านบีนี้เกบีนี่ยวกมับหลมักคกาสอนใหมล่ทบีนี่พวกเขา
กกาลมังอธลิบายอยถูล่ เขาคงไดค้ยลินเกบีนี่ยวกมับพวกเขามาเยอะอยล่างไมล่ตค้องสงสมัย เพราะวล่ามบีกลล่าวชมัดเจนในพระวจนะ
ของพระเจค้าวล่าไมล่วล่าเซาโลแหล่งทารร์ซมัสเทศนาทบีนี่ไหน เขากกกล่อใหค้เกลิดความปปัปี่นปฝ่วนใหญล่โตในทล่ามกลางผถูค้คน ซศึนี่ง
ผลลมัพธร์ของมมันทกาใหค้เขาตค้องตลิดคลุกหรมอทกาใหค้เขาตค้องออกไปจากพมนี้นทบีนี่แหล่งนมันี้น (กลิจการ 9:25-30)

ขค้อ 8: “แตฆ่เอลทมาสคนททาเวทมนตรย์ (เพราะชชชื่อของเขามทความหมายอยฆ่างนอันั้น) ไดด้คอัดคด้านขอัดขวางบา
รนาบอัสกอับเซาโล หวอังจะไมฆ่ใหด้ผทูด้วฆ่าราชการเมชองเชชชื่อ”

นบีนี่คมอบารเยซถู คนทกาเวทมนตรร์คนเดลิมนมันี้น เมมนี่อเสอรร์จบีอมัสเปาโลใชค้คนไปตามบารนาบมัสและเซาโลมา โดย
ปรารถนาทบีนี่จะไดค้ยลินพระวจนะของพระเจค้า นมักมายากลผถูค้นบีนี้กก “คอัดคด้านขอัดขวางบารนาบอัสกอับเซาโล”-นมันี่นคมอ เขา
ตล่อตค้านพวกเขาและพยายามทบีนี่จะขมัดขวางไมล่ใหค้ผถูค้วล่าราชการไดค้ยลินพระวจนะ

พวกคนทกาเวทมนตรร์มบีอกานาจชมันี่วรค้ายเหนมอธรรมชาตลิ กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่ง พวกเขาใชค้ไสยศาสตรร์ พวกเขามบี
ความชมันี่วรค้ายแผล่ไปทมันี่วและไดค้รมับฤทธลิธิ์อกานาจจากซาตาน ชายผถูค้นบีนี้รถูค้วล่าพระวจนะของพระเจค้าจะเปปิดโปงคกากลล่าว
อค้างของเขาวล่าเปป็นเทกจ เขาจะถถูกประกาศวล่าเปป็นคนลวงโลก และอกานาจของเขาจะมาถศึงการสลินี้นสลุด เขาอาจถถูก
จกาคลุกหรมอถถูกขมับออกจากประเทศนมันี้น เปป็นธรรมดาทบีนี่เขาไมล่อยากใหค้เสอรร์จบีอมัสเปาโลไดค้ยลินพระวจนะของพระเจค้า 
ดมังนมันี้นเขาจศึงขมัดขวางมลิชชมันนารบีเหลล่านมันี้น “หวอังจะไมฆ่ใหด้ผทูด้วฆ่าราชการเมชองเชชชื่อ” 

ตามทบีนี่โรม 10:17 กลล่าว “ความเชมนี่อมาโดยการไดค้ยลิน และการไดค้ยลินโดยพระวจนะของพระเจค้า” ดมังนมันี้น
คนทกาเวทมนตรร์ผถูค้นบีนี้จศึงพยายามขมัดขวางอลิทธลิพลแหล่งพระวจนะไมล่ใหค้เขค้าถศึงใจและความคลิดของผถูค้วล่าราชการ

ขค้อ 9 และ 10: “แตฆ่เซาโล (ททชื่มทชชชื่ออทกวฆ่าเปาโล) ประกอบดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์เขมด้นดทูเอลทมาส 
และพทูดวฆ่า “โอ เจด้าเปป็นคนเตก็มไปดด้วยอรุบายและใจรด้ายทรุกอยฆ่าง ลทูกของพญามาร เปป็นศอัตรทูตฆ่อบรรดาความชอบ
ธรรม เจด้าจะไมฆ่หยรุดพยายามททาทางตรงขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าใหด้เขวไปหรชอ”

“เซาโล (ททชื่มทชชชื่ออทกวฆ่าเปาโล)...” จากจลุดนบีนี้เปป็นตค้นไปเจค้าชายแหล่งเหลล่าอมัครทถูตถถูกเรบียกอยถูล่เนมองๆโดยชมนี่อ
แบบคนตล่างชาตลิของเขา (เปาโล) แทนทบีนี่จะโดยชมนี่อยลิวของเขา (เซาโล) ชมนี่อของเขาถถูกเปลบีนี่ยน ณ จลุดนบีนี้เมมนี่อการรมับ
ใชค้ของเขาไปยมังพวกคนตล่างชาตลิไดค้เรลินี่มตค้นจรลิงๆ ครลิสตจมักรทบีนี่เมมองอมันทลิโอกปลล่อยเขาเปป็นอลิสระและพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ทรงสล่งเขาออกไป พรค้อมกมับบารนาบมัส เพมนี่อทกาใหค้งานรมับใชค้ทบีนี่ยลินี่งใหญล่นมันี้นสกาเรกจซศึนี่งพระเยซถูไดค้ทรงเรบียกเขา
บนถนนไปยมังเมมองดามมัสกมัสนมันี้น

ในโรม 11:13 เปาโลกลล่าววล่า “แตล่ขค้าพเจค้ากลล่าวแกล่พวกทล่านทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิ เพราะขด้าพเจด้าเปป็นออัคร
ททูตมายอังพวกตฆ่างชาตกิ ขค้าพเจค้าจศึงยกยล่องหนค้าทบีนี่ของขค้าพเจค้า”

ในเอเฟซมัส 3:1-12 เขาไมล่เพบียงพถูดถศึงตมัวเองวล่าไดค้รมับการทรงเรบียกใหค้เขค้าสถูล่งานรมับใชค้หนศึนี่งทล่ามกลางพวก
คนตล่างชาตลิเทล่านมันี้น แตล่ยมังไดค้รมับการทรงสกาแดงเรมนี่องขค้อลศึกลมับเกบีนี่ยวกมับครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ดค้วย:

“เพราะเหตลุนบีนี้ขค้าพเจค้าเปาโล ผทูด้ททชื่ถทูกจองจทาเพราะเหก็นแกฆ่พระเยซทูครกิสตย์เพชชื่อทฆ่านซนชื่งเปป็นคนตฆ่างชาตกิ ถค้า
แมค้ทล่านทมันี้งหลายไดค้ยลินถศึงพระคลุณของพระเจค้าอมันเปป็นพมันธกลิจ ซศึนี่งทรงโปรดประทานแกล่ขค้าพเจค้าเพมนี่อทล่านทมันี้งหลาย



แลค้ว และรถูค้วล่าพระองคร์ไดค้ทรงสกาแดงใหค้ขค้าพเจค้ารถูค้ขค้อลศึกลมับ (ตามทบีนี่ขค้าพเจค้าไดค้เขบียนไวค้แลค้วอยล่างยล่อๆ และโดยคกา
เหลล่านมันี้น เมมนี่อทล่านอล่านแลค้ว ทล่านกกเขค้าใจถศึงความรถูค้ของขค้าพเจค้าในเรมนี่องความลศึกลมับของพระครลิสตร์) ซศึนี่งในสมมัย
กล่อน ไมล่ไดค้ทรงโปรดสกาแดงแกล่บลุตรทมันี้งหลายของมนลุษยร์ เหมมอนอยล่างบมัดนบีนี้ซศึนี่งทรงโปรดเผยแกล่พวกอมัครทถูตผถูค้
บรลิสลุทธลิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ คมอวล่าคนตฆ่างชาตกิจะเปป็นผถูค้รมับมรดกรล่วมกมัน 
และเปป็นอวมัยวะของกายอมันเดบียวกมัน และมบีสล่วนไดค้รมับพระสมัญญาของพระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขล่าวประเสรลิฐนมันี้น 
ขค้าพเจค้าไดค้รมับการแตล่งตมันี้งใหค้เปป็นผถูค้รมับใชค้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ ตามพระคลุณซศึนี่งเปป็นของประทานจากพระเจค้า ซศึนี่งทรง
โปรดประทานแกล่ขค้าพเจค้าโดยการกระทกาแหล่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์

“ทรงโปรดประทานพระคลุณนบีนี้แกล่ขค้าพเจค้า ผถูค้เปป็นคนเลกกนค้อยกวล่าคนเลกกนค้อยทบีนี่สลุดในพวกวลิสลุทธลิชน
ทมันี้งหมด ทรงใหด้ขด้าพเจด้าประกาศแกม่คนตม่างชาตริถนงความไพบทูลยย์ของพระครกิสตย์ ออันหาททชื่สรุดมกิไดด้ และทกาใหค้คนทมันี้ง
ปวงเหกนวล่า อะไรคมอความเปป็นอมันหนศึนี่งอมันเดบียวกมันแหล่งความลศึกลมับ ซศึนี่งตมันี้งแตล่แรกสรค้างโลกทรงปปิดบมังไวค้ทบีนี่พระเจค้า 
ผถูค้ทรงสรค้างสารพมัดทมันี้งปวงโดยพระเยซถูครลิสตร์ บมัดนบีนี้ทรงประสงคร์จะใหค้เทพผถูค้ครอบครองอาณาจมักรและเทพผถูค้มบี
อกานาจในสวรรคสถานรถูค้จมักพระปปัญญาอมันซมับซค้อนของพระเจค้าโดยครลิสตจมักร ทมันี้งนบีนี้กกเปป็นไปตามพระประสงคร์นลิรมัน
ดรร์ ซศึนี่งพระองคร์ไดค้ทรงตมันี้งไวค้ในพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าของเรา ในพระองคร์นมันี้น เราจศึงมบีใจกลค้า และมบี
โอกาสทบีนี่จะเขค้าไปถศึงพระองคร์ดค้วยความมมันี่นใจเพราะความเชมนี่อในพระองคร์”

อบีกครมันี้งในโคโลสบี 1:25-27 เขากลล่าวถศึงการทบีนี่เขาถถูกตมันี้งใหค้เปป็นผถูค้รมับใชค้คนหนศึนี่งแหล่งพระคลุณของพระเจค้า
เพมนี่อ “สกาแดงใหด้คนตฆ่างชาตกิรทูด้วล่า อะไรเปป็นความมมันี่งคมันี่งของสงล่าราศบีแหล่งขค้อลศึกลมับนบีนี้”

เปาโลจค้องเขมกงไปทบีนี่คนทกาเวทมนตรร์ผถูค้นบีนี้ เพราะ “ถทูกเตกิมเตก็มดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์” เขาจศึงตรวจจมับ
บาป และเปาโลฉบีกหนค้ากากบารเยซถูทมันทบีโดยบอกเขาวล่าแทค้จรลิงแลค้วเขาเปป็นคนแบบไหน:

“โอ เจด้าเปป็นคนเตก็มไปดด้วยอรุบายและใจรด้ายทรุกอยฆ่าง...” คกากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “อรุบาย” มบีความหมาย
วล่าการหลอกลวงและการฉค้อโกง และบอกเปป็นนมัยวล่าคนทกาเวทมนตรร์ผถูค้นบีนี้รถูค้วล่าตนกกาลมังหลอกลวงผถูค้คนและใชค้เลล่หร์
กลตล่างๆ คกากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “ใจรด้าย” มบีความหมายวล่า “การแสดง หรมอความวล่องไวของมมอ” ชายผถูค้นบีนี้เปป็นคนเจค้า
เลล่หร์ แยบยล และชอบหลอกลวง เขาหลอกลวงผถูค้อมนี่นผล่านทางศลิลปะอมันแยบยลและความวล่องไวแหล่งมมอของตน

“ลทูกของพญามาร...” ในยอหร์น 8:44 พระเยซถูครลิสตร์เจค้าตรมัสแกล่พวกฟารลิสบีวล่า “ทฆ่านทอันั้งหลายมาจากพฆ่อ
ของทฆ่านคชอพญามาร และทล่านใครล่จะทกาตามความปรารถนาของพล่อทล่าน!” พญามารเปป็นผถูค้เรลินี่มตค้นการหลอกลวง
และผถูค้หลอกลวงทลุกคนเปป็นลถูกของพญามาร มมันเปป็นพล่อของการมลุสาทมันี้งหลาย “และคนทมันี้งปวงทบีนี่พถูดมลุสานมันี้น จะ
ไดค้รมับสล่วนของตนในบศึงทบีนี่เผาไหมค้ดค้วยไฟและกกามะถมัน นมันี่นคมอความตายครมันี้งทบีนี่สอง” (วว. 21:8)

“เปป็นศอัตรทูตฆ่อบรรดาความชอบธรรม” เอลบีมาสทกาการหลอกลวง เขาเปป็นคนมลุสา เขาเตกมไปดค้วยความ
ชมันี่วชค้า เขาเปป็นลถูกคนหนศึนี่งของพญามาร ดมังนมันี้นเขาจศึงตล่อตค้านความชอบธรรม ความบรลิสลุทธลิธิ์ ความสมัตยร์จรลิง เขา
ดกาเนลินชบีวลิตโดยความประสงคร์ทบีนี่ชมันี่ว ความแนล่วแนล่ทบีนี่ชมันี่ว และเขาเปป็นศมัตรถูของความสมัตยร์สลุจรลิตและความจรลิงทลุกรถูป
แบบ บลุคคลผถูค้ใดทบีนี่ดกาเนลินชบีวลิตโดยการฉค้อโกงและการหลอกลวงจะตล่อตค้านความจรลิงและความชอบธรรมอยล่าง
แนล่นอน



“เจด้าจะไมฆ่หยรุดพยายามททาทางตรงขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าใหด้เขวไปหรชอ” “ทางตรงขององคร์พระผถูค้เปป็น
เจค้า” บล่งบอกถศึงหลมักคกาสอนทบีนี่ถถูกตค้อง วลิถบีทมันี้งหลายทบีนี่ตรง ซศึนี่งตรงขค้ามกมับวลิถบีอมันคดเคบีนี้ยวและวลิปลาสทบีนี่ถถูกเลมอกเดลิน
โดยพวกคนหลอกลวง ลถูกหลานของพญามาร

ในพระคมัมภบีรร์ ทางตรงทอันั้งหลายหมายถศึงความจรลิงและความสลุจรลิต ในเยเรมบียร์ 31:9 พระเจค้าตรมัสถศึงคน
อลิสราเอลวล่า “เราจะใหค้เขาเดลินตามแมล่นนี้กาเปป็นทางตรง ซนชื่งเขาจะไมฆ่สะดรุด...”

ในฮบีบรถู 12:13 เราอล่านวล่า “และจงกระทกาทางทบีนี่เทค้าของทล่านจะเดลินไปนมันี้นใหด้ตรงไป เพมนี่ออาการทบีนี่ทกาใหค้
งล่อยจะมลิไดค้กกาเรลิบขศึนี้น แตล่จะไดค้หายเปป็นปกตลิ”

ในลถูกา 3:5,6 ยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมาปฝ่าวประกาศวล่า “หลุบเขาทลุกแหล่งจะถมใหค้เตกม ภถูเขาและเนลินทลุก
แหล่งจะใหค้ตนี่กาลง ทางคดจะกลายเปป็นทางตรง และทางทบีนี่ขรลุขระจะกลายเปป็นทางราบ เนมนี้อหนมังทมันี้งปวงจะไดค้เหกน
ความรอดของพระเจค้า’”

ทางคดทมันี้งหลายในพระคมัมภบีรร์บล่งบอกถศึงทางทมันี้งหลายของคนไมล่เชมนี่อ ในพระราชบมัญญมัตลิ 32:5  เราอล่าน
วล่า “เขาทมันี้งหลายประพฤตลิชมันี่วชค้าแลค้ว ตกาหนลิของเขาทมันี้งหลายหาใชล่เปป็นตกาหนลิของบลุตรของพระองคร์ เขาเปป็นยรุค
วกิปลาสและคดโกง”

ในสลุภาษลิต 2:13-15 เราอล่านเกบีนี่ยวกมับคนเหลล่านมันี้น “ผถูค้ทอดทกินั้งวกิถทแหฆ่งความเททชื่ยงธรรม เพชชื่อเดกินในทาง
แหฆ่งความมชด ผถูค้เปรมปรบีดลิธิ์ในการกระทกาความชมันี่วรค้าย และปฟีตลิยลินดบีในการตลบตะแลงของคนชมันี่ว ผถูค้ซศึนี่งวลิถบีชบีวลิตของ
เขาลค้วนแตล่คดเคบีนี้ยวทมันี้งสลินี้น และทางประพฤตลิของเขาตลบตะแลง”

เพลงสดลุดบี 125:5 เตมอนวล่า “แตล่บรรดาผถูค้ทบีนี่หมันเขค้าหาทางคดของเขา พระเยโฮวาหร์จะทรงพาเขาไป
พรค้อมกมับคนทกาความชมันี่วชค้า...”

อลิสยาหร์ 59:8 กลล่าวถศึงคนเหลล่านมันี้นทบีนี่กระทกาความชมันี่วชค้า “เขาไมล่รถูค้จมักทางแหล่งสมันตลิสลุข ไมล่มบีความยลุตลิธรรม
ในวลิถบีของเขา เขาไดด้ททาใหด้ถนนของเขาทรุจรกิต ผถูค้ใดทบีนี่เดลินในนมันี้นจะไมล่รถูค้จมักสมันตลิสลุข”

ในฟฟีลลิปปฟี 2:14,15 อมัครทถูตเปาโลเขบียนไวค้วล่า “จงกระทกาสลินี่งสารพมัดโดยปราศจากการบล่นและการทลุล่ม
เถบียงกมัน เพมนี่อทล่านทมันี้งหลายจะปราศจากตกาหนลิและไมล่มบีความผลิด เปป็น ‘บลุตรทบีนี่ปราศจากตกาหนลิของพระเจค้า’ ใน
ทล่ามกลาง ‘ยรุคททชื่คดโกงและวกิปลาส’ ทล่านปรากฏในหมถูล่พวกเขาดลุจดวงสวล่างตล่างๆในโลก”

ขค้อ 11: “ดทูเถกิด บอัดนทนั้พระหอัตถย์ขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้ากก็อยทูฆ่บนเจด้า เจด้าจะเปป็นคนตาบอดไมฆ่เหก็นดวง
อาทกิตยย์จนถนงเวลากทาหนด” ทอันใดนอันั้นความมชดมอัวกก็บอังเกกิดแกฆ่เอลทมาส เอลทมาสจนงคลทาหาคนใหด้จทูงมชอไป” 

“พระหอัตถย์ขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้ากก็อยทูฆ่บนเจด้า เจด้าจะเปป็นคนตาบอด” ขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าเปาโลถถูกเตลิมเตกม
ดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กกทกาใหค้เขาสามารถตรวจจมับความชมันี่วในชายผถูค้นบีนี้และเมมนี่อปรนนลิบมัตลิภายใตค้การดลใจและ
ฤทธลิธิ์เดชของพระเจค้า เขาจนงเรทยกการพกิพากษาใหด้ลงมาสทูฆ่ชายผทูด้นทนั้

พวกอมัครทถูตเปป็นกลลุล่มคนทบีนี่ไมล่เหมมอนใคร พวกเขามบีฤทธลิธิ์เดชทบีนี่จะเรบียกการพลิพากษาลงมาบนผถูค้คนเชล่น
เดบียวกมับมบีฤทธลิธิ์เดชทบีนี่จะกระทกาการอมัศจรรยร์อมันทรงฤทธลิธิ์ตล่างๆ และพระเจค้าทรงเปป็นพยานรมับรองการรมับใชค้ของ
พวกเขา-“โดยทรงแสดงหมายสกาคมัญและการมหมัศจรรยร์ และโดยการอมัศจรรยร์ตล่างๆ และโดยของประทานจาก
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ซศึนี่งทรงประทานตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (ฮบ. 2:4) 



เราเหกนเรมนี่องนบีนี้ในจดหมายของเปาโลทบีนี่เขบียนถศึงครลิสตจมักรทบีนี่เมมองโครลินธร์เชล่นกมันเมมนี่อเขาบอกพวกเขาใหค้
มอบชายหนลุล่มผถูค้เลล่นชถูค้คนหนศึนี่งไวค้กมับอกานาจของซาตาน “ไวค้ใหค้ซาตานทกาลายเนมนี้อหนมังเสบีย เพมนี่อใหค้จลิตวลิญญาณของ
เขารอดในวมันของพระเยซถูเจค้า” (1 คร. 5:5)

ใน 1 ทลิโมธบี 1:20 เปาโลเขบียนถศึง “ฮทเมเนออัสและอเลก็กซานเดอรย์” ผถูค้ซศึนี่งเขามอบไวค้แกล่ซาตานแลค้ว เพมนี่อ
พวกเขาจะเรบียนรถูค้ทบีนี่จะไมล่หมลินี่นประมาท

การพลิพากษาทบีนี่เปาโลเรบียกลงมาสถูล่บารเยซถูบอกเปป็นนมัยอยล่างแนล่นอนถศึงความมมดแหล่งใจของเขาและ
ความวลิปลาสแหล่งความคลิดและความประพฤตลิของเขา เขาจะตาบอด “ไมฆ่เหก็นดวงอาทกิตยย์จนถนงเวลากทาหนด” 
เราไมล่ถถูกบอกวล่าความมมดบอดนบีนี้คงอยถูล่กมับเขานานเทล่าไร และเราไมล่ไดค้ยลินเกบีนี่ยวกมับเขาอบีกหลมังจากเราศศึกษาขค้อ
พระคมัมภบีรร์ตอนนบีนี้เสรกจแลค้ว

“ทดันใดนดัทั้นความมชดมอัวกก็บอังเกกิดแกฆ่เอลทมาส” เปาโลกลล่าวคกาพลิพากษาตล่อชายผถูค้นบีนี้ไมล่ทมันไร พระเจค้ากกทรง
ใหค้เกบียรตลิผถูค้รมับใชค้ของพระองคร์โดยการทกาใหค้คนทกาเวทมนตรร์ผถูค้นบีนี้ตาบอด และเขาตค้องหาใครสมักคน “ใหค้จถูงมมอไป” 
พระเจค้าสามารถทกาใหค้ความหยลินี่งผยองแตกเปป็นเสบีนี่ยงๆและทกาใหค้ชายคนหนศึนี่งชล่วยเหลมอตมัวเองไมล่ไดค้และถล่อมใจลง
ในชมันี่วเสบีนี้ยววลินาทบี! ไมล่วล่าคนๆหนศึนี่งจะมบีอกานาจและเยล่อหยลินี่งขนาดไหน พระเจค้าผถูค้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์กกสามารถปลด
อกานาจและความเยล่อหยลินี่งของเขาออกจากตมัวเขาไดค้อยล่างฉมับพลมันพอๆกมับทบีนี่พระองคร์ทรงทกาใหค้คนทกาเวทมนตรร์ผถูค้
นบีนี้ตาบอดเมมนี่อเปาโลประกาศคกาพลิพากษา

เราไมล่คล่อยหยลุดคลิดวล่าเราตค้องพศึนี่งพาพระเจค้าอยล่างสลินี้นสลุดใจขนาดไหน! ไมล่วล่าจะคนบาปหรมอวลิสลุทธลิชน เรา
กกตค้องพศึนี่งพาพระองคร์สกาหรมับทลุกลมหายใจทบีนี่เราหายใจ นนี้กาทลุกหยดทบีนี่เราดมนี่ม และสลินี่งสารพมัดทบีนี่จกาเปป็นตล่อชบีวลิตบนโลก
นบีนี้ คนบาปทลุกคนทบีนี่อล่านขค้อความเหลล่านบีนี้ควรขอบคลุณพระเจค้าสกาหรมับพระเมตตาของพระองคร์ทบีนี่มบีเรมนี่อยมาจนถศึงชมันี่ว
ขณะนบีนี้ เพราะถค้าพญามารไดค้ตามความปรารถนาของมมัน มมันกกคงฆล่าคนบาปทลุกคนบนโลกและสล่งพวกเขาไปนรก
แลค้ว นบีนี่เปป็นเพราะพระหมัตถร์อมันทรงฤทธลิธิ์ของพระเจค้า ซาตานถศึงถถูกเหนบีนี่ยวรมันี้งไวค้ ยากอบประกาศวล่า “ของประทาน
อมันดบีทลุกอยล่าง และของประทานอมันเลลิศทลุกอยล่างยล่อมมาจากเบมนี้องบน และสล่งลงมาจากพระบลิดาแหล่งบรรดาดวง
สวล่าง ในพระบลิดาไมล่มบีการแปรปรวน หรมอไมล่มบีเงาอมันเนมนี่องจากการเปลบีนี่ยนแปลง” (ยากอบ 1:17) พญามารไมล่มบี
สลินี่งดบีใดๆจะใหค้เลย

ขค้อ 12: “ครอันั้นผทูด้วฆ่าราชการเมชองไดด้เหก็นเหตรุการณย์ททชื่เกกิดขนนั้นนอันั้นจนงเชชชื่อถชอ และออัศจรรยย์ใจดด้วยพระดทารอัส
สอนขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า”

เมมนี่อเสอรร์จบีอมัสเปาโลไดค้เหกนความมมดบอดเขค้าโจมตบีคนทกาเวทมนตรร์ผถูค้นมันี้นในทมันทบี เขากก็เชชที่อ “และ
อมัศจรรยร์ใจดค้วยพระดการมัสสอนขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า”-แตล่เราไมล่ถถูกบอกวล่าเขาเชมนี่ออะไรหรชออยฆ่างไร ยากอบ 
2:19 บอกเราวล่าพวกปฟีศาจกกเชมนี่อและกลมัวจนตมัวสมันี่น-แตล่เรารถูค้วล่าพวกมมันไมล่ไดค้รมับความรอด พระคมัมภบีรร์ไมล่บอกเรา
วล่าชายผถูค้นบีนี้ขอรมับบมัพตลิศมา และเราไมล่ถถูกบอกดค้วยวล่าเขาแสดงออกถศึงผลใดๆของพระวลิญญาณ เปป็นไปไดค้วล่าผถูค้วล่า
ราชการคนนบีนี้กลมับใจเชมนี่อ-ในใจของผมเองผมเชมนี่อวล่าเขากลมับใจเชมนี่อ แตล่เราไมล่ถถูกบอกวล่าความเชมนี่อของเขาเปป็นเพบียง
ความเชมนี่อทบีนี่สมอง หรมอวล่ามมันมาจากหมัวใจ และ “การเชมนี่อดด้วยใจนกาไปสถูล่ความชอบธรรม” (รม. 10:10) 



เราถถูกบอกวล่าผถูค้วล่าราชการคนนบีนี้ “ออัศจรรยย์ใจดด้วยพระดทารอัสสอนขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า” แตล่เขาอาจ
อมัศจรรยร์ใจโดยไมล่ไดค้เชมนี่อไปสถูล่ความรอด แนล่นอนวล่าเขาอมัศจรรยร์ใจเพราะการอมัศจรรยร์นมันี้น การพลิพากษาทบีนี่เปาโล
เรบียกลงมาสถูล่นมักมายากลผถูค้นมันี้น และผมเชมนี่อวล่าเขากลมับใจเชมนี่ออยล่างแทค้จรลิง แตล่พระคมัมภบีรร์ไมล่ไดค้ใหค้ขค้อมถูลเพลินี่มเตลิม
เกบีนี่ยวกมับชายผถูค้นบีนี้

ขค้อ 13: “แลด้วเปาโลกอับพวกของทฆ่านกก็แลฆ่นเรชอออกจากเมชองปาโฟสไปยอังเมชองเปอรย์กาในแควด้นปฟัมฟป
เลทย ยอหย์นไดด้ละพวกนอันั้นไวด้แลด้วกลอับมายอังกรรุงเยรทูซาเลก็ม”

เมมนี่อเปาโลและบารนาบมัสออกไปจากเมมองอมันทลิโอก พวกเขากกพายอหร์นมาระโกไปดค้วย แตล่ “เปาโลกอับ
พวกของทฆ่าน” ในทบีนี่นบีนี้อาจรวมถศึงผถูค้เชมนี่อใหมล่บางคนจากเมมองปาโฟสดค้วย มมันไมล่ใชล่เรมนี่องผลิดธรรมดาในสมมัยแรกๆ
ของครลิสตจมักรทบีนี่ผถูค้เชมนี่อใหมล่ทมันี้งหลายจะตลิดตามพวกอมัครทถูตไปในการเดลินทางของพวกเขา ผถูค้เชมนี่อใหมล่กลลุล่มแรกนบีนี้
ไมล่ใชล่คนทกางานในโรงงานขนาดใหญล่และสถาบมันตล่างๆอยล่างทบีนี่เราเปป็นวมันนบีนี้ ดค้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจศึงไมล่ตค้องจกาใจอยถูล่
ในสถานทบีนี่แหล่งเดบียวและพวกเขาเดลินทางไปกมับพวกอมัครทถูตบล่อยๆจากเมมองหนศึนี่งไปยมังอบีกเมมองหนศึนี่ง ดค้วยวลิธบีการ
เดลินทางในปปัจจลุบมัน ชายทมันี้งหลายสามารถเทศนาในนลิวยอรร์ควมันหนศึนี่ง ขค้ามทวบีปและไปเทศนาในลอสแองเจลลิส 
แคลลิฟอรร์เนบียวมันถมัดไปไดค้ แตล่ในสมมัยของเปาโลการเดลินทางสล่วนใหญล่ของพวกเขากกใชค้วลิธบีเดลินเทค้าและผถูค้เชมนี่อใหมล่ๆ
ของพวกเขาสามารถเดลินทางไปกมับพวกเขาไดค้ เหลล่าทารกในพระครลิสตร์ ผถูค้ซศึนี่งหลิวกระหายนนี้กานมและอาหารแขกง
แหล่งพระวจนะ พวกเขาจศึงอยากอยถูล่ตล่อไปกมับชายเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้นกาขล่าวแหล่งความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความ
เชมนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถูมาประกาศแกล่พวกเขา

เปาโลและคนเหลล่านมันี้นทบีนี่กกาลมังเดลินทางกมับเขาออกไปจากเมมองปาโฟสและ “ไปยอังเมชองเปอรย์กาในแควด้น
ปฟัมฟปเลทย” แควค้นปปัมฟฟีเลบียเปป็นแควค้นหนศึนี่งแหล่งเอเชบียไมเนอรร์ มมันตมันี้งอยถูล่ระหวล่างแควค้นลบีเซบียและซบีลลิเซบีย และอยถูล่
ทางทลิศเหนมอของทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน เมชองเปอรย์กาเปป็นนครหลวงทางศาสนาแหล่งแควค้นปปัมฟฟีเลบีย มมันตมันี้งอยถูล่ใน
หลุบเขาอมันอลุดมสมบถูรณร์ซศึนี่งถถูกรดนนี้กาโดยแมล่นนี้กาเซสตรมัส และวลิหารอมันเลมนี่องชมนี่อของเทพบีไดอานล่ากกตมันี้งอยถูล่บนเนลินเขาทบีนี่
อยถูล่ใกลค้เคบียง (เราจะเรบียนรถูค้มากกวล่านบีนี้เกบีนี่ยวกมับไดอานล่าเมมนี่อเราไปถศึงบททบีนี่ 19)

“ยอหย์นไดด้ละพวกนอันั้นไวด้แลด้วกลอับมายอังกรรุงเยรทูซาเลก็ม” คกากลล่าวตรงนบีนี้เรบียบงล่ายมากๆ-ยอหร์นมาระโกทลินี้ง
คณะของเปาโลและบารนาบมัสและกลมับบค้าน ไมล่มบีการใหค้เหตลุผลสกาหรมับการทบีนี่เขาแยกขาดจากงานมลิชชมันนารบีของ
พวกเขา มมันไมล่ใชล่ชบีวลิตทบีนี่งล่าย มบีภมัยอมันตรายและความยากลกาบากหลายอยล่าง มาระโกเปป็นคนหนลุล่มและนบีนี่นล่าจะ
เปป็นประสบการณร์ครมันี้งแรกของเขาในการอยถูล่หล่างไกลจากบค้านของเขาในกรลุงเยรถูซาเลกม เขาอาจคลิดถศึงบค้าน เขา
อาจขาดการฝฝึกอบรมและประสบการณร์ทบีนี่จกาเปป็นในการรมับมมอกมับภมัยอมันตรายและความยากลกาบากตล่างๆทบีนี่จะ
ตค้องพบเจอ ไมล่วล่าเหตลุผลของเขาในการไปจากเปาโลและบารนาบมัสคมออะไรกกตาม การจากไปของเขากกไมล่ใชล่สลินี่งทบีนี่
เปาโลพอใจและมมันกลายเปป็นหมัวขค้อโตค้แยค้งระหวล่างบารนาบมัสกมับเปาโลในตอนตค้นของการเดลินทางแบบมลิชชมัน
นารบีรอบสองของพวกเขาเมมนี่อบารนาบมัสเลมอกทบีนี่จะพามาระโกไปกมับพวกเขาอบีกครมันี้งและเปาโลปฏลิเสธ เรมนี่องนบีนี้ถถูก
ตกลงกมันไดค้โดยการทบีนี่บารนาบมัสพามาระโกไปและแลล่นเรมอไปยมังเกาะไซปรมัส ขณะทบีนี่เปาโลพาสกิลาสไปกมับตนเพมนี่อ
ไปเยบีนี่ยมครลิสตจมักรหลายแหล่งเหลล่านมันี้น เหตลุการณร์นบีนี้ถถูกบมันทศึกไวค้ในกลิจการ 15:36-41



ขค้อ 14 และ 15: “แตฆ่พวกนอันั้นเดกินทางตฆ่อไปจากเมชองเปอรย์กาถนงเมชองออันทกิโอกในแควด้นปปิสกิเดทย แลด้วไดด้
เขด้าไปนอัชื่งลงในธรรมศาลาในวอันสะบาโต เมชชื่ออฆ่านพระราชบอัญญอัตกิกอับคทาของศาสดาพยากรณย์แลด้ว บรรดานาย
ธรรมศาลาจนงใชด้คนไปบอกเปาโลกอับบารนาบอัสวฆ่า “ทฆ่านพทชื่นด้องทอันั้งหลาย ถด้าทฆ่านมทคทากลฆ่าวเตชอนสตกิแกฆ่คนทอันั้งปวง
กก็เชกิญกลฆ่าวเถกิด”

แควด้นปปิสกิเดทยเปป็นแควค้นหนศึนี่งของเอเชบียไมเนอรร์ โดยตมันี้งอยถูล่ทางทลิศเหนมอของแควค้นปปัมฟฟีเลบีย “เมชองออันทกิ
โอกในแควด้นปปิสกิเดทย” ถถูกเรบียกเชล่นนมันี้นเพมนี่อทบีนี่จะแยกมมันออกจากเมมองอมันทลิโอกในแควค้นซบีเรบีย เมมองนบีนี้ถถูกสรค้างโดย
เซลลิวคมัส นลิคาทอรร์ (ตามประวมัตลิศาสตรร์ ชายผถูค้นบีนี้สรค้างเมมองไมล่นค้อยกวล่าสลิบหกเมมอง-และเขาตมันี้งชมนี่อเมมองทลุกเมมอง
เหลล่านมันี้นวล่า “อมันทลิโอก” เพมนี่อเปป็นเกบียรตลิแกล่บลิดาของเขา ออันทกิโอคอัส)

เมมนี่อเปาโลและบารนาบมัสไปถศึงในเมมองอมันทลิโอกแหล่งแควค้นปปิสลิเดบีย พวกเขา “ไดด้เขด้าไปนอัชื่งลงในธรรม
ศาลาในวอันสะบาโต” ชายเหลล่านบีนี้กกาลมังทกาภารกลิจทบีนี่เฉพาะเจาะจงในการประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกคนตล่าง
ชาตลิ แตล่พวกเขากกฉวยทลุกโอกาสทบีนี่มบีในการประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณแกล่ทมันี้งยลิวและคนตล่างชาตลิ พวกเขา
ประกาศตามทค้องถนน ในบค้านเรมอน ในคลุก ทบีนี่ใดกกตามทบีนี่พวกเขาพบผถูค้คนทบีนี่ตค้องการขล่าวประเสรลิฐ และพวกเขา
ประกาศในธรรมศาลาตล่างๆของพวกยลิวเชล่นกมันเมมนี่อใดกกตามทบีนี่พวกเขามบีโอกาสใชค้สลิทธลิพลิเศษนมันี้น ดมังนมันี้นในวมันสะ
บาโตนบีนี้โดยเฉพาะพวกเขาจศึงเขค้าไปในธรรมศาลา “และนมันี่งลง”

“เมชชื่ออฆ่านพระราชบอัญญอัตกิกอับคทาของศาสดาพยากรณย์แลด้ว...” นบีนี่คมอระเบบียบนมมัสการทบีนี่เปป็นธรรมเนบียม
ปฏลิบมัตลิในธรรมศาลานมันี้น หลมังจากการกลล่าวเปปิดเปป็นทางการและคกาอธลิษฐาน ใครสมักคนกกอล่านหนมังสมอตล่างๆใน
หมวดพระราชบมัญญมัตลิโดยออกเสบียงดมัง และสล่วนทบีนี่อล่านเหลล่านมันี้นกกถถูกจมัดเรบียงใหค้หมวดเบญจบรรณทมันี้งหมดถถูกอล่าน
จนจบตามลกาดมับในชล่วงเวลาสามปฟี หลมังจากการอล่านขค้อพระคกาตอนทบีนี่ถถูกกกาหนดนมันี้นแลค้ว นายธรรมศาลาเหลล่า
นมันี้นสามารถเรบียกผถูค้ใดกกตามทบีนี่พวกเขาอยากใหค้เปป็นผถูค้พถูดในโอกาสนมันี้น หรมอสมาชลิกคนใดของทบีนี่ประชลุมนมันี้นสามารถ
ขออนรุญาตทบีนี่จะพถูดไดค้

นายธรรมศาลาเหลล่านมันี้นยมังมบีอกานาจทบีนี่จะทกาการพลิพากษาแกล่คนเหลล่านมันี้นทบีนี่ไมล่เชมนี่อฟปังคกาสมันี่งตล่างๆของพวก
เขา และหากพวกเขาคลิดวล่าการกระทกาผลิดนมันี้นตค้องถถูกลงโทษ พวกเขากกสามารถอเปหกิผถูค้คนออกจากธรรมศาลาไดค้
ผถูค้ปกครองทางศาสนาเหลล่านบีนี้เปป็นผถูค้ทบีนี่ตกาหนลิพระเยซถูเจค้าทบีนี่ทรงรมักษาโรคในวมันสะบาโต (ลถูกา 13:10-17) และชาย
หนลุล่มผถูค้นมันี้นทบีนี่พระเยซถูทรงเปปิดดวงตาของเขากกถทูกไลฆ่ออกจากธรรมศาลาเพราะเขารมับสารภาพวล่า “ถค้าชายผถูค้นบีนี้ไมล่ไดค้
มาจากพระเจค้า เขากกคงทกาอะไรไมล่ไดค้เลย” (อล่าน ยอหร์น 9:22-34)

หลมังจากการอล่านพระราชบมัญญมัตลิและคกาของศาสดาพยากรณร์ตามธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิแลค้ว นายธรรม
ศาลาเหลล่านมันี้นกกเชลิญเปาโลและบารนาบมัสใหค้พถูด พวกเขาเรบียกคนทมันี้งสองนมันี้นวล่า “ทฆ่านพทชื่นด้องทอันั้งหลาย” ซศึนี่งเปป็นวลิธบี
พถูดแบบแสดงความรมักตล่อคนเหลล่านมันี้นทบีนี่เปป็นชนชาตลิเดบียวกมันกมับพวกเขาหรมอนมับถมอศาสนาเดบียวกมันกมับพวกเขา 
เราไมล่ถถูกบอกวล่าเปาโลและบารนาบมัสรถูค้จมักคนเหลล่านมันี้นในธรรมศาลานบีนี้เปป็นการสล่วนตมัวหรมอไมล่ แตล่แนล่นอนวล่านาย
ธรรมศาลาเหลล่านบีนี้รถูค้วล่าทมันี้งสองทล่านเปป็นยลิว และพวกเขาเชลิญทมันี้งคถูล่อยล่างสลุภาพวล่า “ถด้าทฆ่านมทคทากลฆ่าวเตชอนสตกิแกฆ่
คนทอันั้งปวงกก็เชกิญกลฆ่าวเถกิด”



ขค้อ 16: “ฝป่ายเปาโลจนงยชนขนนั้นโบกมชอแลด้วกลฆ่าววฆ่า “ทฆ่านททชื่เปป็นชนชาตกิอกิสราเอลและทฆ่านทอันั้งหลายททชื่
เกรงกลอัวพระเจด้า จงฟฟังเถกิด”

เปาโลเกรลินี่นนกาขล่าวสารของตนดค้วยคกาเชลิญใหค้ผถูค้ฟปังเหลล่านมันี้นของเขาตมันี้งใจฟปังถค้อยคกาของเขา “ทฆ่านททชื่เปป็น
ชนชาตกิอกิสราเอล” หมายถศึงพวกยลิวอยล่างแนล่นอน และจากวลิธบีเรบียกแบบทบีนี่สองของเขา-“ทฆ่านทอันั้งหลายททชื่เกรงกลอัว
พระเจด้า”-เราอาจสรลุปไดค้วล่ามบีพวกเขค้าจารบีตยลิวในชลุมนลุมชนนมันี้น-นมันี่นคมอ พวกคนตล่างชาตลิทบีนี่ไดค้เปลบีนี่ยนมานมับถมอ
ศาสนายถูดาย

ขค้อ 17: “พระเจด้าของชนชาตกิอกิสราเอลนทนั้ไดด้ทรงเลชอกบรรพบรุรรุษของเราไวด้ และไดด้ใหด้เขาเจรกิญขนนั้นครอันั้ง
เมชชื่อยอังเปป็นคนตฆ่างดด้าวในประเทศอทยกิปตย์ และไดด้ทรงนทาเขาออกจากประเทศนอันั้นดด้วยพระกรออันทรงฤทธกิธิ์”

จงสมังเกตสตลิปปัญญาทบีนี่เปาโลใชค้ในการนกาเสนอพระเยซถูครลิสตร์เจค้าในฐานะพระเมสสลิยาหร์ทบีนี่ชนชาตลิ
อลิสราเอลรอคอยและเฝป้าหวมังมาตลอดหลายรค้อยปฟีนมันี้น:

ภาระแหล่งใจของเปาโลสกาหรมับชนชาตลิของเขาเองกกคมอ “ทบีนี่พวกเขาจะรมับความรอด” (รม. 10:1) ในโรม
9:1-3 เขาประกาศวล่าเขายลินดบีทบีนี่จะ “ถทูกสาปแชฆ่งใหด้ตอัดขาดจากพระครกิสตย์”-กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่งคมอ ถถูกทลินี้งลงใน
นรก-ถค้าโดยการเสบียสละเชล่นนมันี้นเขาจะเหกนชนชาตลิอลิสราเอลไดค้รมับความรอด ถศึงแมค้วล่าเขายอมรมับวล่าเขาเปป็นหนบีนี้ตล่อ
คนทอันั้งปวงในสล่วนทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับขล่าวประเสรลิฐ และถศึงแมค้เขาประกาศดค้วยใจกลค้าวล่าเขาไดค้รมับการทรงเรบียกใหค้รมับ
ใชค้แกล่พวกคนตล่างชาตลิ ใจของเขากกโหยหาความรอดสกาหรมับชนชาตลิของเขาเองตามฝฝ่ายเนมนี้อหนมัง แตล่ทมันี้งๆทบีนี่เขา
แบกภาระหนมักนบีนี้เพมนี่อคนเหลล่านมันี้น เขากกไมล่ไดค้ขศึนี้นตค้นคกาเทศนาของเขา ณ เวลานบีนี้โดยประกาศพระเยซถูวล่าเปป็นพระ
เมสสลิยาหร์ทบีนี่พวกเขารอคอย แทนทบีนี่จะทกาอยล่างนมันี้น เขาเลล่าประวมัตลิความเปป็นมาแบบเปป็นขมันี้นตอนของการกระทกา
กลิจและการดถูแลอมันมหมัศจรรยร์ของพระเจค้าทบีนี่มบีตล่อชนชาตลิอลิสราเอล และโดยการทกาเชล่นนมันี้นเขาไมล่เพบียงพลิสถูจนร์
ความรถูค้อมันละเอบียดถบีนี่ถค้วนของเขาเองเกบีนี่ยวกมับประวมัตลิความเปป็นมาของชนชาตลิยลิวเทล่านมันี้น แตล่ยมังนกาไปสถูล่การนกา
เสนอพระเยซถู-พระเมสสลิยาหร์ พระผถูค้ชล่วยใหค้รอด-ในลมักษณะทบีนี่พลิสถูจนร์ความเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพระองคร์จน
หมดขค้อสงสมัยดค้วย

ถค้าเปาโลขศึนี้นตค้นคกาเทศนาของตนดค้วยคกากลล่าวดค้วยใจกลค้าวล่า “พระเยซถูครลิสตร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของ
ทล่านทมันี้งหลาย” พวกยลิวเหลล่านมันี้นกกคงออกไปจากธรรมศาลานมันี้นหรมอไมล่กกคงโมโหและมองวล่าเปาโลทค้าทายศาสนา
ของพวกเขาโดยตรง คมอศาสนาของบรรพบลุรลุษของพวกเขา และเปาโลและบารนาบมัสกกคงไดค้ลงเอยในคลุก ดมังนมันี้น
เปาโลจศึงนกาเสนอความคลิดทบีนี่แสดงใหค้เหกนวล่าตมัวเขาเองเปป็นผถูค้เชมนี่อทบีนี่หนมักแนล่นในพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมและ
เขาไมล่ไดค้สงสมัยหลมักคกาสอนเหลล่านมันี้นทบีนี่ถถูกใหค้ไวค้แกล่พวกศาสดาพยากรณร์ในภาคพมันธสมัญญาเดลิม เมมนี่อเราอล่านคกา
เทศนาของเขาทบีละขมันี้นตอน เราจะเหกนวล่าเขาเลล่าประวมัตลิศาสตรร์ชนชาตลิยลิวแบบเดบียวกมับทบีนี่คนเหลล่านบีนี้ภาคภถูมลิใจ
เหลมอเกลิน และเขาเลล่ามมันตรงตามทบีนี่มบีเขบียนไวค้ในพระคมัมภบีรร์ของพวกเขาเอง

“พระเจด้าของชนชาตกิอกิสราเอลนทนั้ไดด้ทรงเลชอกบรรพบรุรรุษของเราไวด้” นบีนี่เปป็นหลมักคกาสอนโปรดของพวกยลิว
จากทลุกประชาชาตลิบนโลกพระเจค้าไดค้ทรงเลมอกชนชาตลิอลิสราเอลใหค้เปป็นชนชาตลิพลิเศษเฉพาะสกาหรมับพระองคร์เอง 
ในพระราชบมัญญมัตลิ 7:6 เราอล่านวล่า “พวกทฆ่านเปป็นชนชาตกิบรกิสรุทธกิธิ์สทาหรอับพระเยโฮวาหย์พระเจด้าของทฆ่าน พระเย
โฮวาหตพระเจร้าของทม่านทรงเลชอกทม่านออกจากชนชาตริทดัทั้งหลายทสีที่อยผม่บนพชทั้นโลก ใหร้มาเปป็นชนชาตริใน



กรรมสริทธริธิ์ของพระองคต” พระเจค้าแหล่งอลิสราเอลไดค้ทรงสกาแดงพระองคร์เองแกล่บรรพบลุรลุษในหลายโอกาสและ
เปาโลบอกเปป็นนมัยในทบีนี่นบีนี้วล่าพระเจค้าแหล่งบรรพบลุรลุษของพวกเขาทรงเปป็นเหมมอนเดลิมวมันนบีนี้และจะทรงเปป็นพระเจค้า
ของพวกเขาหากพวกเขายอมเชมนี่อวางใจพระองคร์เทล่านมันี้น

พระเจค้าทรงเลมอกชนชาตลิอลิสราเอล “และไดด้ใหด้เขาเจรกิญขนนั้น”-นมันี่นคมอ พระองคร์ทรงยกพวกเขาขศึนี้นและ
อวยพรพวกเขาในลมักษณะทบีนี่ไมล่ธรรมดาและไมล่เหมมอนใครเหนมอประชาชาตลิใดๆบนแผล่นดลินโลก ในทบีนี่นบีนี้เปาโล
เตมอนความจกาพวกยลิวเหลล่านมันี้นวล่าพระเจค้าทรงดบีตล่อประชาชาตลินมันี้นขนาดไหน

มมันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าประชาชาตลิอลิสราเอล “เปป็นคนตฆ่างดด้าวในประเทศอทยกิปตย์” คกากรบีกในทบีนี่นบีนี้มบีความ
หมายวล่าพวกเขาเปป็นคนตฆ่างชาตกิ แตล่พวกเขาเปป็นมากกวล่านมันี้น พวกเขาไมล่ไดค้กลายเปป็นสล่วนหนศึนี่งของอบียลิปตร์ มมันไมล่
เคยเปป็นบค้านของพวกเขาเลย พวกเขาไมล่ไดค้ใชค้ภาษาของอบียลิปตร์หรมอเขค้าสล่วนในลมักษณะการดกาเนลินชบีวลิตแบบ
อบียลิปตร์เลย อลิสราเอลเปป็น (อยถูล่เสมอมา และยอังเปป็นอยทูฆ่เหมชอนเดกิม) ชนชาตลิทบีนี่ถถูกพลิทมักษร์รมักษาไวค้อยล่างพลิเศษเฉพาะ
ผถูค้ซศึนี่งรมักษาเอกลมักษณร์ประจกาชาตลิของตนไวค้อยล่างเหนบียวแนล่น

มบีหลายแหล่งในภาคพมันธสมัญญาเดลิมทบีนี่พระเจค้าทรงเตมอนความจกาชนชาตลิอลิสราเอลถศึงขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าพวก
เขาเปป็นคนตล่างดค้าวในแผล่นดลินอบียลิปตร์:

ในอพยพ 22:21 พระองคร์ทรงบมัญชาพวกเขาวล่า “เจค้าอยล่าบบีบบมังคมับหรมอขล่มเหงคนตล่างดค้าวเลย เพราะ
เจด้าทอันั้งหลายเคยเปป็นคนตฆ่างดด้าวอยทูฆ่ในประเทศอทยกิปตย์”

ในอพยพ 23:9 พระองคร์ทรงบมัญชาวล่า “เจค้าอยล่าขล่มเหงคนตล่างดค้าวเพราะเจค้ารถูค้จมักใจคนตล่างดค้าวแลค้ว 
เพราะวฆ่าเจด้าทอันั้งหลายกก็เคยเปป็นคนตฆ่างดด้าวในประเทศอทยกิปตย์มากฆ่อน”

ในเลวบีนลิตลิ 19:34 พระองคร์ตรมัสวล่า “คนตล่างดค้าวทบีนี่อาศมัยอยถูล่กมับเจค้านมันี้นกกเหมมอนกมับชาวเมมองของเจค้า เจค้า
จงรมักเขาเหมมอนกมับรมักตมัวเอง เพราะวฆ่าเจด้าเคยเปป็นคนตฆ่างดด้าวในแผฆ่นดกินอทยกิปตย์ เราคมอพระเยโฮวาหร์พระเจค้าของ
เจค้า”

ในพระราชบมัญญมัตลิ 10:19 พระองคร์ทรงบมัญชาวล่า “เพราะฉะนมันี้นทล่านจงมบีความรมักตล่อคนตล่างดค้าว 
เพราะทฆ่านทอันั้งหลายกก็เปป็นคนตฆ่างดด้าวในแผฆ่นดกินอทยกิปตย์”

เปาโลเตมอนความจกาเหลล่าผถูค้ฟปังของเขาเปป็นลกาดมับถมัดไปวล่าพระเจค้าทรงนกาบรรพบลุรลุษชนชาตลิอลิสราเอล
ออกจากอบียลิปตร์ “ดค้วยพระกรอมันทรงฤทธลิธิ์” (ตรงตมัวคมอ “พระกรสถูง”) คกาวล่า “พระกรสถูง” บล่งบอกถศึง
แสนยานลุภาพและอกานาจของพระเจค้าผถูค้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ในพระราชบมัญญมัตลิ 7:8 เราอล่านวล่า “เพราะพระเยโฮวาหร์
ทรงรมักทล่านทมันี้งหลาย และพระองคร์ทรงรมักษาคกาปฏลิญาณซศึนี่งพระองคร์ทรงปฏลิญาณไวค้กมับบรรพบลุรลุษของทล่านทมันี้ง
หลาย พระเยโฮวาหร์จศึงทรงพาทล่านทมันี้งหลายออกมาดด้วยพระหอัตถย์ออันทรงฤทธกิธิ์ และทรงไถล่ทล่านทมันี้งหลายใหค้พค้น
จากเรมอนทาส จากหมัตถร์ฟาโรหร์กษมัตรลิยร์อบียลิปตร์” พระราชบมัญญมัตลิ 26:8 เปป็นพยานรมับรองวล่า “พระเยโฮวาหร์ทรง
นกาเราทมันี้งหลายออกจากอบียลิปตร์ดด้วยพระหอัตถย์อดันทรงฤทธริธิ์และดด้วยพระกรทสีที่เหยสียดออก ดค้วยความนล่ากลมัวยลินี่ง 
ดค้วยหมายสกาคมัญและการมหมัศจรรยร์ตล่างๆ”



ในอพยพ 6:6 พระเจค้าทรงสมันี่งโมเสสวล่า “เหตลุฉะนบีนี้จงกลล่าวแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลวล่า ‘เราคมอพระเยโฮวาหร์ 
เราจะนกาพวกเจค้าไปใหค้พค้นจากงานตรากตรกาทบีนี่ชาวอบียลิปตร์เกณฑร์ใหค้ทกา และจะใหด้พด้นจากการเปป็นทาสเขา เราจะ
ชฆ่วยเจด้าใหด้พด้นดด้วยแขนทสีที่เหยสียดออก และดค้วยการพลิพากษาอมันใหญล่หลวง”

ขณะทบีนี่ชนชาตลิอลิสราเอลไดค้อาศมัยอยถูล่ในอบียลิปตร์ พระเยโฮวาหร์พระเจค้าทรงชล่วยพวกเขาใหค้พค้นครมันี้งแลค้วครมันี้ง
เลล่า พระกรของพระองคร์ถถูกยกขศึนี้นและเหยบียดออกเพมนี่อพวกเขา พระองคร์ทรงออกแรงเพมนี่อชล่วยพวกเขาใหค้พค้นจาก
ภมัยพลิบมัตลิตล่างๆ จากทะเลแดง จากการเปป็นทาสแหล่งอบียลิปตร์ ดค้วยพระหมัตถร์ทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์และพระกรทบีนี่
เหยบียดออกของพระองคร์ พระองคร์ไดค้ทรงกระทกาบรรดาการอมัศจรรยร์ หมายสกาคมัญตล่างๆ และการมหมัศจรรยร์ทมันี้ง
หลายเพมนี่อพวกเขา และพระองคร์ไมล่ไดค้ทรงเปลบีนี่ยนแปลงเลย นมันี่นคมอสาระสกาคมัญของคกาเทศนาของเปาโลในทบีนี่นบีนี้

ขค้อ 18: “พระองคย์ไดด้ทรงอดทนตฆ่อความประพฤตกิของเขาในถกิชื่นทรุรกอันดารประมาณสทชื่สกิบปป”
“สทชื่สกิบปป” คมอระยะเวลาทบีนี่ลถูกหลานของอลิสราเอลพเนจรอยถูล่ในถลินี่นทลุรกมันดารในการเดลินทางของพวกเขา

จากอบียลิปตร์ไปยมังคานาอมัน (อพย. 16:35; กดว. 33:38) บมันทศึกเรมนี่องการเดลินทางของพวกเขาถถูกบมันทศึกไวค้ใน
หนมังสมออพยพและกมันดารวลิถบี 

“พระองคย์ไดด้ทรงอดทนตฆ่อความประพฤตกิของเขา” มบีความหมายเพบียงวล่าถศึงแมค้วล่าการประพฤตลิของ
ชนชาตลิอลิสราเอลไมล่ไดค้เปป็นทบีนี่พอพระทมัยตล่อพระเจค้า พระองคร์กกทรงยอมทนความไมล่เชมนี่อฟปังและความไมล่เชมนี่อแบบ
ซนี้กาซากของพวกเขาในระหวล่างการพเนจรของพวกเขาในถลินี่นทลุรกมันดาร

ขค้อ 19: “เมชชื่อพระองคย์ไดด้ทรงลด้างผลาญชนเจก็ดชาตกิออกเสทยจากแผฆ่นดกินคานาออันแลด้ว พระองคย์กก็ทรง
แบฆ่งแผฆ่นดกินของชนชาตกิเหลฆ่านอันั้นใหด้เขาโดยการจอับสลาก”

นบีนี่ไมล่ไดค้หมายความวล่าพระเจค้าทรงประหารชบีวลิตเจกดประชาชาตลิ หรมอวล่าพระองคร์ทรงฆล่าประชาชนเหลล่า
นมันี้นทมันี้งหมดในเจกดประชาชาตลิ คนจกานวนมากเหลล่านมันี้นถถูกเหลมอไวค้ในแผล่นดลินนมันี้นแตล่ในฐานะประชาชาตกิทอันั้งหลาย
พวกเขาถถูกกการาบ ถถูกทกาใหค้แตกพล่าย และถถูกเอาชนะ

“เจก็ดประชาชาตกิ” เหลล่านมันี้นถถูกเอล่ยชมนี่อในพระราชบมัญญมัตลิ 7:1,2: “เมมนี่อพระเยโฮวาหร์พระเจค้าของทล่านทมันี้ง
หลายจะทรงพาทล่านเขค้าในแผล่นดลินซศึนี่งทล่านทมันี้งหลายกกาลมังจะเขค้ายศึดครอง และกวาดไลล่ประชาชาตลิหลายชาตลิใหค้
ออกไปพค้นหนค้าทล่าน คมอคนฮกิตไทตย์ คนเกอรย์กาชท คนอาโมไรตย์ คนคานาออัน คนเปรกิสซท คนฮทไวตย์ และคนเยบรุส 
เปป็นเจก็ดประชาชาตริซนชื่งใหญฆ่โตกวฆ่าและมทกทาลอังมากกวฆ่าทฆ่าน และเมมนี่อพระเยโฮวาหร์พระเจค้าของทล่านจะทรงมอบ
เขาทมันี้งหลายไวค้ตล่อหนค้าทล่าน พวกทล่านจะตค้องตบีเขาใหค้พล่ายแพค้ไปนมันี้น และทกาลายเขาใหค้สลินี้นทบีเดบียว อยล่าไดค้กระทกา
พมันธสมัญญาใดๆกมับเขาเลยและอยล่ามบีความเมตตาตล่อเขาดค้วย” (เจกดประชาชาตลิเดบียวกมันนมันี้นถถูกเอล่ยชมนี่อในโยชถูวา 
3:10 เชล่นกมัน)

“แผฆ่นดกินคานาออัน” คมอแผล่นดลินทบีนี่ทรงสมัญญาไวค้ แผล่นดลินทบีนี่พระเจค้าไดค้ทรงสมัญญาแกล่ประชากรทบีนี่ถถูก
เลมอกสรรของพระองคร์ ชาวคานาออันเหลล่านมันี้นเปป็นหนศึนี่งในประชาชาตลิหลมักเหลล่านมันี้นซศึนี่งพระเจค้าทรงขมับไลล่ออกไป
กล่อนหนค้าชนชาตลิอลิสราเอลดค้วย

“พระองคย์กก็ทรงแบฆ่งแผฆ่นดกินของชนชาตกิเหลฆ่านอันั้นใหด้เขาโดยการจอับสลาก” การจมับสลากคมอวลิธบีทบีนี่ถถูกใชค้
บล่อยๆในภาคพมันธสมัญญาเดลิมเพมนี่อชบีนี้ขาดพระประสงคร์ของพระเจค้าในบางเรมนี่อง อล่านเลวบีนลิตลิ 16:7-9 และ 1 



พงศาวดาร 24:1-5 หากคลุณจะอล่านโยชถูวาบททบีนี่ 14 และ 15 คลุณจะเขค้าใจวล่าแผล่นดลินนมันี้นถถูกแบล่งทล่ามกลาง
ประชากรนมันี้นอยล่างไร คลุณอาจอล่านโยชถูวา 18:1-10 เชล่นกมัน ไมล่มบีเวลาและเนมนี้อทบีนี่ทบีนี่จะยกขค้อพระคมัมภบีรร์ยาวๆเหลล่า
นมันี้นมาไวค้ตรงนบีนี้ ดมังนมันี้นเปาโลจศึงเตมอนความจกาพวกยลิวเหลล่านมันี้นถศึงการแบล่งแผล่นดลินนมันี้นแบบยลุตลิธรรมและชอบธรรม
ทล่ามกลางพวกบรรพบลุรลุษ

ขค้อ 20: “ภายหลอังพระองคย์ทรงประทานพวกผทูด้วกินกิจฉอัยแกฆ่เขา เปป็นเวลาประมาณสทชื่รด้อยหด้าสกิบปป จนถนง
ซามทูเอลศาสดาพยากรณย์” 

เปาโลเลล่ายค้อนตล่อไปถศึงประวมัตลิศาสตรร์ของพวกยลิวและความดบีของพระเจค้าทบีนี่มบีตล่อชนชาตลิยลิว-วล่าพระองคร์
ทรงยกชถูผถูค้คนในลมักษณะทบีนี่พลิเศษเหนมอธรรมดาเพมนี่อบรลิหารจมัดการกลิจการตล่างๆของประชาชาตลินมันี้นและเพมนี่อชล่วย
พวกเขา “ใหค้พค้นมมอของผถูค้ทบีนี่ปลค้นเขา” (ผถูค้วลินลิจฉมัย 2:16) การปกครองโดยพระเจค้าถถูกแสดงใหค้เหกนในทบีนี่นบีนี้-ไมล่ใชล่ใน
ฐานะหลมักคกาสอนหนศึนี่งแตฆ่ในฐานะขร้อเทก็จจรริงหนนชื่ง

เปาโลเลล่ายค้อนประวมัตลิศาสตรร์ของประชาชาตลิยลิวทบีละขมันี้น พระเจค้าไดค้ทรงเลมอกชนชาตลิอลิสราเอล ไดค้ทรง
นกาประชากรของพระองคร์ออกมาจากการเปป็นทาสคนอบียลิปตร์ และไดค้ทรงยกชถูพวกเขา พระองคร์ทรงจมัดเตรบียม
สกาหรมับความตค้องการตล่างๆของพวกเขาและ “ทรงอดทนตล่อความประพฤตลิของเขา” เปป็นเวลาสบีนี่สลิบปฟีของการ
พเนจรในถลินี่นทลุรกมันดาร เมมนี่อชนชาตลิอลิสราเอลเขค้ามาในแผล่นดลินทบีนี่ทรงสมัญญาไวค้นมันี้น พระองคร์กกทรงทกาลายเจกด
ประชาชาตลิทบีนี่ทรงอกานาจตล่อหนค้าพวกเขา และจากนมันี้นทรงแบล่งแผล่นดลินนมันี้นทล่ามกลางพวกเขา ในระหวล่างเวลาทบีนี่
พวกเขาอยถูล่โดยไมล่มบีกษมัตรลิยร์ พวกเขากกถถูกปกครองโดยเหลล่าผถูค้วลินลิจฉมัยเปป็นเวลา “ประมาณสทชื่รด้อยหด้าสกิบปป จนถนงซา
มทูเอลศาสดาพยากรณย์”

ขค้อ 21: “คราวนอันั้นเขาทอันั้งหลายไดด้ขอใหด้มทกษอัตรกิยย์ พระเจด้าจนงไดด้ทรงประทานซาอทูลบรุตรชายคทชจาก
ตระกทูลเบนยามกิน ใหด้เปป็นกษอัตรกิยย์ครบสทชื่สกิบปป”

บมัดนบีนี้มาถศึงชมันี่วโมงแหล่งการเปลบีนี่ยนแปลงแลค้ว การเรลินี่มตค้นของการแตกสลายในประวมัตลิศาสตรร์ทาง
ประชาชาตลิของอลิสราเอล หลมังจากเวลานมันี้นทบีนี่ถถูกกกาหนดใหค้แกล่พวกเขาภายใตค้เหลล่าผถูค้วลินลิจฉมัยทบีนี่พระเจค้าทรงแตล่งตมันี้ง 
ซามถูเอลศาสดาพยากรณร์กกปรากฏตมัว “คราวนอันั้นเขาทอันั้งหลายไดด้ขอใหด้มทกษอัตรกิยย์”

ใน 1 ซามถูเอล 8:5 พวกผถูค้ใหญล่ของอลิสราเอลไดค้มาหาซามถูเอลและกลล่าววล่า “ดถูเถลิด ทล่านชราแลค้ว และ
บลุตรชายของทล่านมลิไดค้ดกาเนลินในทางของทล่าน บอัดนทนั้ขอทฆ่านไดด้กทาหนดตอันั้งกษอัตรกิยย์ใหด้วกินกิจฉอัยพวกเราอยฆ่าง
ประชาชาตกิทอันั้งหลายเถกิด” เมมนี่อมองไปรอบตมัวพวกเขายมังผถูค้นกาเหลล่านมันี้นททชื่ปรากฏแกฆ่ตาของประชาชาตลิอมนี่นๆ คน
อลิสราเอลกกเรลินี่มคลิดวล่าพวกเขาเองตค้องมบีผถูค้นกาแบบนมันี้นเหมมอนกมัน ดค้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจศึงปฏลิเสธความเปป็นผถูค้นกาฝป่าย
วกิญญาณของพระเยโฮวาหร์พระเจค้า (ซศึนี่งดกาเนลินสมบตล่อมาจนจบสลินี้นการรมับใชค้ในฐานะศาสดาพยากรณร์ของซามถู
เอล) และเรบียกรค้องกษมัตรลิยร์องคร์หนศึนี่งทบีนี่ปรากฏแกล่ตา ซามถูเอลทมัดทานพวกเขา เขาบอกขล่าวสารของพระเจค้าแกล่
พวกเขาวล่าพวกเขาจะมบีกษมัตรลิยร์แบบไหน และปปิดทค้ายโดยการเตมอนวล่า “ในวมันนมันี้นทล่านจะรค้องทลุกขร์เพราะกษมัตรลิยร์
ของทล่าน ผถูค้ซศึนี่งทล่านทมันี้งหลายไดค้เลมอกนมันี้น แตล่พระเยโฮวาหร์จะไมล่สดมับทล่านในวมันนมันี้น” (1 ซามถูเอล 8:18) แตล่
ประชากรนมันี้นกกยมังปฏลิเสธทบีนี่จะเชมนี่อฟปังเสบียงของซามถูเอล และองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าจศึงทรงบอกซามถูเอลใหค้พวกเขาไดค้มบี
กษมัตรลิยร์องคร์หนศึนี่งตามทบีนี่พวกเขาขอมา 



“พระเจด้าจนงไดด้ทรงประทานซาอทูลบรุตรชายคทชจากตระกทูลเบนยามกิน” นบีนี่เปป็นการสกาเรกจจรลิงของพระราช
บมัญญมัตลิ 17:14,15 ทบีนี่มบีประกาศไวค้วล่าเมมนี่ออลิสราเอลไดค้เขค้าไปในแผล่นดลินซศึนี่งพระเจค้าจะประทานแกล่พวกเขา พวกเขา
จะขอกษมัตรลิยร์องคร์หนศึนี่งใหค้ปกครองเหนมอพวกเขา และกษมัตรลิยร์ของพวกเขาจะถถูกเลมอกจากทล่ามกลางพวกเขา 
เพราะพระเจค้าทรงประกาศวล่า “ทล่านอยล่าตมันี้งคนตล่างดค้าวซศึนี่งมลิใชล่พบีนี่นค้องของทล่านใหค้อยถูล่เหนมอทล่าน”

ซาอถูลถถูกพรรณนาใหค้เราใน 1 ซามถูเอล 9:2 วล่าเปป็น “คนหนลุล่มทบีนี่ดบีทบีนี่สลุด รถูปงาม ไมล่มบีชายคนใดในหมถูล่คน
อลิสราเอลทบีนี่จะงามกวล่าเขา เขาสทูงกวฆ่าประชาชนทอันั้งหลายตอันั้งแตฆ่บฆ่าขนนั้นไป” ชายหนลุล่มผถูค้นบีนี้ทบีนี่เปป็นกษมัตรลิยร์องคร์แรกของ
ชนชาตลิอลิสราเอลมบีรถูปรล่างอยล่างกษมัตรลิยร์จรลิงๆ และจากการกระทกาตล่างๆทบีนี่แสดงถศึงความกลค้าหาญทบีนี่เขาไดค้กระทกา 
ความกลค้าหาญของเขากกสมกมับรถูปลมักษณร์ทางกายภาพของเขา (อล่านบททบีนี่สลิบเอกดของ 1 ซามถูเอล สกาหรมับ
ตมัวอยล่างดมังกลล่าว)

“ใหด้เปป็นกษอัตรกิยย์ครบสทชื่สกิบปป” ถถูกกลล่าวโดยบางคนวล่าหมายถศึงเวลารวมกมันของการเปป็นผถูค้วลินลิจฉมัยของซามถู
เอลและการครองราชยร์ของซาอถูลเหนมออลิสราเอล โจเซฟปัสบอกเราวล่าซาอถูละครองราชยร์เปป็นเวลาสลิบแปดปฟีขณะ
ทบีนี่ซามถูเอลยมังมบีชบีวลิตอยถูล่ และครองราชยร์ตล่อไปอบีกยบีนี่สลิบสองปฟีหลมังจากซามถูเอลสลินี้นชบีพ รวมกมันเปป็นสบีนี่สลิบปฟี กระนมันี้นผถูค้รถูค้
พระคมัมภบีรร์ทล่านอมนี่นๆกกกลล่าววล่านบีนี่ไมล่มบีทางเปป็นความจรลิงไดค้ โดยกลล่าววล่าซาอถูลครองราชยร์เพบียงแคล่สองปฟีหลมังจากซา
มถูเอลสลินี้นชบีวลิต ภาคพมันธสมัญญาเดลิมไมล่ไดค้ใหค้โครงรล่างเวลาทบีนี่แนล่ชมัดในระหวล่างทบีนี่ซาอถูลครองราชยร์

ขค้อ 22: “ครอันั้นถอดซาอทูลแลด้วพระองคย์ไดด้ทรงตอันั้งดาวกิดขนนั้นเปป็นกษอัตรกิยย์ของเขา และทรงเปป็นพยานกลฆ่าว
ถนงดาวกิดวฆ่า ‘เราไดด้พบดาวกิดบรุตรชายของเจสซทเปป็นคนททชื่เราชอบใจ เปป็นผทูด้ททชื่จะททาใหด้ความประสงคย์ของเราสทาเรก็จ
ทรุกประการ’”

“ครอันั้นถอดซาอทูลแลด้ว...” พระเจค้าประทานซาอถูลแกล่ประชากรนมันี้นใหค้เปป็นกษมัตรลิยร์ และพระเจค้าทรงถอด
เขาจากบมัลลมังกร์ ซาอถูลกบฏตล่อพระเจค้าเมมนี่อเขาไดค้รมับคกาบมัญชาใหค้ทกาลายทลุกสลินี่งทบีนี่เปป็นของอามาเลข-“ทมันี้งผถูค้ชายผถูค้
หญลิง ทมันี้งทารกและเดกกทบีนี่ยมังดถูดนม ทมันี้งวมัว แกะ อถูฐและลา” (1 ซามถูเอล 15:3) แตล่ซาอถูลมบีความคลิดเปป็นของตมัวเอง
เกบีนี่ยวกมับสลินี่งทบีนี่ควรและไมล่ควรถถูกทกาลายทล่ามกลางคนอามาเลขเหลล่านมันี้น ซาอถูล “จมับอากมักกษมัตรลิยร์ของคนอามา
เลขไดค้ทมันี้งเปป็น และไดค้ฆล่าฟปันประชาชนเสบียอยล่างสลินี้นเชลิงดค้วยคมดาบ

“แตฆ่ซาอทูลและประชาชนไดด้ไวด้ชทวกิตอากอัก และททชื่ดทททชื่สรุดของแกะกอับวอัวและสอัตวย์อด้วนพทกอับลทูกแกะ และสกิชื่ง
ดทๆ ทอันั้งหมด ไมฆ่ยอมททาลายเสทยอยฆ่างสกินั้นเชกิง ทลุกสลินี่งทบีนี่เขาดถูถถูกและไรค้คล่า เขากกทกาลายเสบียสลินี้น

“แลค้วพระวจนะแหล่งพระเยโฮวาหร์มายมังซามถูเอลวล่า “เราเสทยใจแลด้วททชื่เราไดด้ตอันั้งซาอทูลเปป็นกษอัตรกิยย์ เพราะ
เขาไดด้หอันกลอับเสทยจากการตามเรา และไมฆ่ไดด้กระททาตามบอัญญอัตกิของเรา” และซามถูเอลกกโกรธจศึงรค้องทถูลตล่อพระ
เยโฮวาหร์คมนยมังรลุล่ง...

“และซามทูเอลกก็มาหาซาอทูล และซาอทูลเรทยนทฆ่านวฆ่า “ขอพระเยโฮวาหย์อวยพระพรทฆ่านเถกิด ขร้าพเจร้าไดร้
ปฏริบดัตริตามพระบดัญญดัตริของพระเยโฮวาหตแลร้ว” และซามทูเอลกลฆ่าววฆ่า “ถด้าอยฆ่างนอันั้นเสทยงแกะททชื่รด้องเขด้าหทู
ขด้าพเจด้ากอับเสทยงวอัวททชื่ขด้าพเจด้าไดด้ยกินหมายความวฆ่ากระไร”

“ซาอถูลตอบวล่า “เขาทมันี้งหลายไดค้นกามาจากคนอามาเลข เพราะพวกพลไดด้ไวด้ชทวกิตแกะและวอัวทสีที่ดสีทสีที่สสุด 
เพชที่อเปป็นเครชที่องสดัตวบผชาแดม่พระเยโฮวาหตพระเจร้าของทม่าน นอกจากนมันี้นเราทมันี้งหลายกกไดค้ทกาลายเสบียสลินี้น” แลค้ว



ซามถูเอลจศึงเรบียนซาอถูลวล่า “ใหค้รอกล่อน ขค้าพเจค้าจะขอเรบียนทล่านวล่า พระเยโฮวาหร์ตรมัสกมับขค้าพเจค้าอยล่างไรคมนนบีนี้”…
และซามถูเอลเรบียนวล่า “แมด้ทฆ่านเปป็นแตฆ่ผทูด้เลก็กนด้อยในสายตาของทฆ่านเอง ทฆ่านกก็ไดด้รอับแตฆ่งตอันั้งใหด้เปป็นประมรุขของ
บรรดาตระกทูลอกิสราเอล และพระเยโฮวาหย์กก็ทรงเจกิมทฆ่านไวด้เปป็นกษอัตรกิยย์เหนชออกิสราเอลมกิใชฆ่หรชอ และพระเยโฮ
วาหย์ทรงใชด้ใหด้ทฆ่านออกไปประกอบกกิจ ตรอัสวฆ่า ‘จงไปททาลายคนอามาเลขคนบาปหนาเสทยใหด้สกินั้นเชกิง และตฆ่อสทูด้กอับ
เขาจนกวฆ่าเขาจะถทูกผลาญเสทยหมด’ เหตลุใดทล่านจศึงไมล่เชมนี่อฟปังพระสลุรเสบียงของพระเยโฮวาหร์ แตล่ไปฉกฉวยทรมัพยร์
สลินี่งของตล่างๆ และกระทกาชมันี่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์”

“และซาอถูลเรบียนซามถูเอลวล่า “ขค้าพเจค้าไดค้เชมนี่อฟปังพระสลุรเสบียงของพระเยโฮวาหร์แลค้ว ขค้าพเจค้าไดค้ไป
ประกอบกลิจตามทบีนี่พระเยโฮวาหร์ทรงใชค้ขค้าพเจค้าไป ขค้าพเจค้าไดค้คลุมตมัวอากมักกษมัตรลิยร์แหล่งคนอามาเลขมา และ
ขค้าพเจค้ากกไดค้ทกาลายคนอามาเลขเสบียอยล่างสลินี้นเชลิง แตฆ่พวกพลไดด้เกก็บสฆ่วนของทรอัพยย์เชลยรวมทอันั้งแกะและวอัว สฆ่วน
ททชื่ดทททชื่สรุดจากของซนชื่งกทาหนดใหด้ททาลายเสทยใหด้สกินั้นเชกิงนอันั้น เพชที่อนอามาเปป็นเครชที่องสดัตวบผชาแดม่พระเยโฮวาหตพระเจร้า
ของทม่านททชื่ในเมชองกกิลกาล”

“และซามถูเอลกลล่าววล่า “พระเยโฮวาหย์ทรงพอพระทอัยในเครชชื่องเผาบทูชา และเครชชื่องสอัตวบทูชามากเทฆ่ากอับ
การททชื่จะเชชชื่อฟฟังพระสรุรเสทยงของพระเยโฮวาหย์หรชอ ดทูเถกิด ทสีที่จะเชชที่อฟฟังกก็ดสีกวม่าเครชที่องสดัตวบผชา และซนชื่งจะสดอับฟฟัง
กก็ดทกวฆ่าไขมอันของบรรดาแกะผทูด้ เพราะการกบฏกกเปป็นเหมมอนบาปแหล่งการถมอฤกษร์ถมอยาม และความดมนี้อดศึงกกเปป็น
เหมมอนความชมันี่วชค้าและการไหวค้รถูปเคารพ เพราะเหตรุททชื่ทฆ่านทอดทกินั้งพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ พระองคตจขงทรง
ถอดทม่านออกจากตอาแหนม่งกษดัตรริยต”

“และซาอถูลเรบียนซามถูเอลวล่า “ขค้าพเจค้าไดค้กระทกาบาปแลค้ว เพราะขค้าพเจค้าไดค้ละเมลิดพระบมัญญมัตลิของพระ
เยโฮวาหร์และคกาของทล่าน เพราะขค้าพเจค้าเกรงกลมัวประชาชนและยอมฟปังเสบียงของเขาทมันี้งหลาย เพราะฉะนมันี้น
บมัดนบีนี้ขอทล่านโปรดอภมัยบาปของขค้าพเจค้า และขอกลมับไปกมับขค้าพเจค้า เพมนี่อขค้าพเจค้าจะไดค้นมมัสการพระเยโฮวาหร์”

“และซามถูเอลเรบียนซาอถูลวล่า “ขด้าพเจด้าจะไมฆ่กลอับไปกอับทฆ่าน เพราะทฆ่านทอดทกินั้งพระวจนะของพระเยโฮ
วาหย์ และพระเยโฮวาหย์ทรงถอดทฆ่านจากเปป็นกษอัตรกิยย์เหนชออกิสราเอล” พอซามถูเอลหมันจะไป ซาอถูลกกไดค้ยศึดชาย
เสมนี้อของทล่านไวค้และเสมนี้อนมันี้นกกขาด และซามถูเอลเรบียนทล่านวล่า “ในวมันนบีนี้พระเยโฮวาหร์ไดค้ทรงฉบีกราชอาณาจมักร
อลิสราเอลเสบียจากทล่านแลค้ว และทรงมอบใหค้แกล่ผถูค้อมนี่นทบีนี่ดบีกวล่าทล่าน ยลินี่งกวล่านบีนี้ผถูค้ทรงเปป็นกกาลมังของอลิสราเอลจะไมล่มลุสา
หรมอกลมับใจ เพราะวล่าพระองคร์หาใชล่มนลุษยร์ทบีนี่จะกลมับใจไมล่”…

“ฝฝ่ายซามถูเอลกกไปรามาหร์ และซาอถูลกกเสดกจขศึนี้นไปยมังวมังของพระองคร์ทบีนี่กลิเบอาหร์แหล่งซาอถูล และซามผเอล
ไมม่มาพบซาอผลอสีกจนวดันสริทั้นชสีพ แตฆ่ซามทูเอลไดด้โศกเศรด้าเพราะซาอทูล และพระเยโฮวาหตทรงกลดับพระทดัยทสีที่ไดร้
ทรงกระทอาใหร้ซาอผลเปป็นกษดัตรริยตเหนชออริสราเอล” (1 ซมอ. 15:8-35 บางสล่วน)

เปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าซาอถูลประสบความตายอมันนล่าเศรค้าในการสถูค้รบกมับคนฟฟีลลิสเตบีย (1 ซมอ. 31:1-6; 2 
ซมอ. 1:1-10) แตล่พระเจค้าทรงอนลุญาตใหค้เขาตาย และ “พระองคย์ไดด้ทรงตอันั้งดาวกิดขนนั้นเปป็นกษอัตรกิยย์ของเขา”

ดาวลิดถถูกเจลิมตมันี้งเปป็นกษมัตรลิยร์กล่อนซาอถูลสลินี้นชบีวลิต-อมันทบีนี่จรลิง เกชอบในทอันททหลมังจากพระเจค้าทรงปฏลิเสธซาอถูล
ในฐานะกษมัตรลิยร์แลค้ว พระองคร์ทรงสล่งซามถูเอลไปยมังบค้านของ “เจสซบีชาวเบธเลเฮม” เพมนี่อพาดาวลิดกลมับมากมับตน



และเจลิมตมันี้งเขาเปป็นกษมัตรลิยร์ “ซามถูเอลจศึงนกาขวดเขานนี้กามมันและเจลิมตมันี้งเขาไวค้ทล่ามกลางพบีนี่ชายของเขา และพระ
วลิญญาณของพระเยโฮวาหร์กกสวมทมับดาวลิดตมันี้งแตล่วมันนมันี้นเปป็นตค้นไป” อล่านบมันทศึกเรมนี่องราวนบีนี้ใน 1 ซามถูเอล 16:1-13

พระเจค้าทรงเรบียกดาวลิดวล่า “เปป็นคนททชื่เราชอบใจ เปป็นผทูด้ททชื่จะททาใหด้ความประสงคย์ของเราสทาเรก็จทรุก
ประการ” ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่านบีนี่หมายถศึงอลุปนลิสมัยตล่อหนค้าผถูค้คนมากกวล่าอลุปนลิสมัยสล่วนตมัวของดาวลิด เขาเปป็นคนททชื่
ททาใหด้พระเจด้าชอบพระทอัยในการทกาหนค้าทบีนี่กษมัตรลิยร์ของพระเจค้า เขาจะไมล่กบฏตล่อพระเจค้าเหมมอนอยล่างทบีนี่ซาอถูลไดค้
กบฏ เขาจะทกาใหค้พระประสงคร์ของพระเจค้าเปป็นบมัญญมัตลิสถูงสลุดแหล่งการครองราชยร์ของเขาในฐานะกษมัตรลิยร์แหล่ง
อลิสราเอล ทมันี้งๆทบีนี่เขาทกาผลิดพลาดหลายอยล่าง ดาวลิดกกเปป็นผถูค้ทบีนี่ไมล่แปดเปฟฟื้อนในดค้านอลุปนลิสมัย ถล่อมใจและทลุล่มเทตล่อ
พระเจค้า มมันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าเขามบีความผลิดในการกระทกาผลิดใหญล่ๆหลายเรมนี่อง เขากระทกาบาปอมันเลวรค้าย แตล่
เขากกกลมับใจใหมล่ในผค้ากระสอบและขบีนี้เถค้าและในเพลงสดลุดบี 51 เราไดค้ยลินเสบียงรค้องไหค้ของเขาทบีนี่แสดงถศึงความปวด
รค้าวอมันขมขมนี่นแหล่งจลิตวลิญญาณ:

“โอ ขค้าแตล่พระเจค้า ขอทรงแสดงพระกรลุณาตล่อขค้าพระองคร์ตามความเมตตาของพระองคร์ ขอทรงลบการ
ละเมลิดของขค้าพระองคร์ออกไปตามแตล่พระกรลุณาอมันอลุดมของพระองคร์ ขอทรงลค้างขค้าพระองคร์จากความชมันี่วชค้าใหค้
หมดสลินี้น และทรงชการะขค้าพระองคร์จากบาปของขค้าพระองคร์ เพราะขค้าพระองคร์ทราบถศึงการละเมลิดของขค้า
พระองคร์แลค้ว และบาปของขค้าพระองคร์อยถูล่ตล่อหนค้าขค้าพระองคร์เสมอ ขค้าพระองคร์ไดค้ทกาบาปตล่อพระองคร์ ตล่อ
พระองคร์เทล่านมันี้น และไดค้กระทกาสลินี่งทบีนี่ชมันี่วรค้ายในสายพระเนตรพระองคร์ ทมันี้งนบีนี้เพมนี่อพระองคร์จะทรงชอบธรรมในคกา
ตรมัสของพระองคร์ และกระจล่างแจค้งในการพลิพากษาของพระองคร์...

“ขอทรงชการะขค้าพระองคร์ดค้วยตค้นหลุสบ ขค้าพระองคร์จศึงจะสะอาด ขอทรงลค้างขค้าพระองคร์และขค้าพระองคร์
จะขาวกวล่าหลิมะ…โอ ขค้าแตล่พระเจค้า ขอทรงสรค้างใจสะอาดภายในขค้าพระองคร์ และฟฟฟื้นนนี้กาใจทบีนี่หนมักแนล่นขศึนี้นใหมล่
ภายในขค้าพระองคร์ ขออยล่าทรงเหวบีนี่ยงขค้าพระองคร์ไปเสบียจากเบมนี้องพระพมักตรร์พระองคร์ และขออยล่าทรงนกาพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ของพระองคร์ไปจากขค้าพระองคร์ ขอทรงคมนความชมนี่นบานในความรอดแกล่ขค้าพระองคร์ และชถูขค้า
พระองคร์ไวค้ดค้วยเตกมพระทมัย แลค้วขค้าพระองคร์จะสอนผถูค้ละเมลิดทมันี้งหลายถศึงบรรดาพระมรรคาของพระองคร์ และคน
บาปทมันี้งหลายจะกลมับสถูล่พระองคร์

“โอ ขค้าแตล่พระเจค้า คมอพระเจค้าแหล่งความรอดของขค้าพระองคร์ ขอทรงชล่วยขค้าพระองคร์ใหค้พค้นจากความ
ผลิดเพราะทกาโลหลิตเขาตก และลลินี้นของขค้าพระองคร์จะรค้องเพลงเรมนี่องความชอบธรรมของพระองคร์ โอ ขค้าแตล่องคร์
พระผถูค้เปป็นเจค้า ขอทรงเบลิกรลิมฝฟีปากของขค้าพระองคร์ และปากของขค้าพระองคร์จะสกาแดงการสรรเสรลิญพระองคร์ 
เพราะพระองคร์มลิไดค้ทรงประสงคร์เครมนี่องสมัตวบถูชา มลิฉะนมันี้นขค้าพระองคร์จะถวายใหค้ พระองคร์มลิไดค้พอพระทมัยเครมนี่อง
เผาบถูชา เครมนี่องบถูชาทบีนี่พระเจค้าทรงรมับไดค้คมอจลิตใจทบีนี่ชอกชนี้กา จลิตใจทบีนี่สกานศึกผลิดและชอกชนี้กานมันี้น โอ ขค้าแตล่พระเจค้า 
พระองคร์จะมลิไดค้ทรงดถูถถูก” (เพลงสดลุดบี 51:1-17)

ขค้อ 23: “จากเชชนั้อสายของดาวกิด พระเจด้าไดด้ทรงโปรดใหด้ผทูด้ชฆ่วยใหด้รอด คชอพระเยซทูเกกิดขนนั้นแกฆ่ชาตกิ
อกิสราเอลตามพระสอัญญาของพระองคย์”

เปาโลตามรอยประวมัตลิศาสตรร์ของชนชาตลิอลิสราเอลตมันี้งแตล่ตอนนมันี้นทบีนี่พระเจค้าทรงชล่วยพวกเขาใหค้พค้นจาก
การเปป็นทาสคนอบียลิปตร์จนถศึงสมมัยของกษมัตรลิยร์ดาวลิด เขาตามรอยทลุกความเคลมนี่อนไหว-การเดลินทางของพวกเขา



ผล่านเขค้าไปในถลินี่นทลุรกมันดาร การทบีนี่พวกเขาเขค้ามาในแผล่นดลินทบีนี่ทรงสมัญญาไวค้ การปกครองของพวกผถูค้วลินลิจฉมัย จาก
นมันี้นคมอซามถูเอลศาสดาพยากรณร์ เขาเลล่ายค้อนถศึงประวมัตลิศาสตรร์ของชนชาตลิของเขาภายใตค้การครองราชยร์ของซา
อถูล จากนมันี้นจศึงพาพวกเขาเขค้าสถูล่การครองราชยร์ของดาวลิด อยล่างไรกกตาม เขาละเวค้นประวมัตลิศาสตรร์ของพวกเขา
ตมันี้งแตล่ซาโลมอนจนถศึงมาลาคบี คมอชล่วงเวลาแหล่งการกลมับสมัตยร์ การเสมนี่อมถอย ความสลินี้นหวมังและความมมดทบีนี่แสดงถศึง
ความลค้มเหลวของชนชาตลิอลิสราเอลตมันี้งแตล่สมมัยกษมัตรลิยร์ดาวลิดจนกระทมันี่งพระเยซถูไดค้เสดกจมา เขาเชมนี่อมตล่อชล่องวล่าง
อมันกวค้างใหญล่นมันี้นดค้วยคกาๆเดบียว-“พระเจร้า”

“จากเชชนั้อสายของดาวกิด (จากเชมนี้อสายของดาวลิด) พระเจร้าไดด้ทรงโปรดใหด้ผทูด้ชฆ่วยใหด้รอด คชอพระเยซทูเกกิด
ขนนั้น...” และพระองคร์ทรงทกาเชล่นนบีนี้ “ตามพระสอัญญาของพระองคย์” เปาโลจศึงเชมนี่อมตล่อพระนามของพระเยซถูกมับ
พมันธสมัญญาของพระเจค้ากมับดาวลิด ซศึนี่งพมันธสมัญญานมันี้นเราพบมบีบมันทศึกไวค้ใน 2 ซามถูเอล 7:8-17:

พระเจค้าทรงสมันี่งนาธมันผถูค้พยากรณร์วล่า “เพราะฉะนอันั้นบอัดนทนั้เจด้าจงกลฆ่าวแกฆ่ดาวกิดผทูด้รอับใชด้ของเราวฆ่า ‘พระเยโฮ
วาหร์จอมโยธาตรมัสดมังนบีนี้วล่า เราเอาเจค้ามาจากทลุล่งหญค้า จากการตามฝถูงแพะแกะ เพมนี่อใหค้เจค้าเปป็นเจค้าเหนมออลิสราเอล
ประชาชนของเรา เราไดค้อยถูล่กมับเจค้าไมล่วล่าเจค้าไปทบีนี่ไหน และไดค้ขจมัดบรรดาศมัตรถูของเจค้าใหค้พค้นหนค้าเจค้า และเรา
กระทกาใหค้เจค้ามบีชมนี่อเสบียงใหญล่โต อยล่างกมับชมนี่อเสบียงของผถูค้ใหญล่ในโลก 

“และเราจะกกาหนดทบีนี่หนศึนี่งใหค้อลิสราเอลประชาชนของเรา และเราจะปลถูกฝปังเขาไวค้ เพมนี่อเขาทมันี้งหลายจะ
ไดค้อยถูล่ในทบีนี่ของเขาเอง และไมล่ตค้องถถูกกวนใจอบีก และคนชมันี่วจะไมล่ขล่มเหงเขาอบีกดมังแตล่กล่อนมา ตมันี้งแตล่สมมัยเมมนี่อเราตมันี้ง
ผถูค้วลินลิจฉมัยเหนมออลิสราเอลประชาชนของเรา และเราใหค้เจค้าพค้นจากการรบศศึกรอบดค้าน ยลินี่งกวล่านมันี้นอบีกพระเยโฮวาหร์
ตรมัสแกล่เจค้าวล่าพระเยโฮวาหร์จะทรงใหค้เจค้ามบีราชวงศร์ 

“เมมนี่อวมันของเจค้าครบแลค้ว และเจค้านอนพมักอยถูล่กมับบรรพบลุรลุษของเจค้า เราจะใหค้เชมนี้อสายของเจค้าทบีนี่มาภาย
หลมังเจค้าเกลิดขศึนี้นผถูค้ซศึนี่งเกลิดมาจากบมันี้นเอวของเจค้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจมักรของเขา เขาจะเปป็นผถูค้สรค้างนลิเวศ
เพมนี่อนามของเรา และเราจะสถาปนาบอัลลอังกย์แหฆ่งราชอาณาจอักรของเขาใหด้อยทูฆ่เปป็นนกิตยย์ เราจะเปป็นบลิดาของเขา 
และเขาจะเปป็นบลุตรของเรา ถค้าเขากระทกาความชมันี่วชค้า เราจะตบีสอนเขาดค้วยไมค้เรบียวของมนลุษยร์ ดค้วยการเฆบีนี่ยนแหล่ง
บลุตรทมันี้งหลายของมนลุษยร์ แตล่ความเมตตาของเราจะไมล่พรากไปจากเขาเสบีย ดมังทบีนี่เราพรากไปจากซาอถูล ซศึนี่งเราไดค้
ถอดเสบียใหค้พค้นหนค้าเจค้า

“ราชวงศย์ของเจด้าและอาณาจอักรของเจด้าจะดทารงอยทูฆ่ตฆ่อหนด้าเจด้าอยฆ่างมอัชื่นคงเปป็นนกิตยย์ และบอัลลอังกย์ของ
เจด้าจะถทูกสถาปนาไวด้เปป็นนกิตยย์’” นาธมันกกกราบทถูลดาวลิดตามถค้อยคกาเหลล่านบีนี้ทมันี้งสลินี้นและตามนลิมลิตนบีนี้ทมันี้งหมด”

พระครลิสตร์ทรงเปป็น “เชมนี้อสายของดาวลิดตามฝฝ่ายเนมนี้อหนมัง”  (รม.1:3) และอาณาจมักรอมันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบี
ของพระครลิสตร์บนแผล่นดลินโลกจะถถูกสถาปนาบนพมันธสมัญญาของพระเจค้ากมับดาวลิด พระองคร์ไดค้เสดกจมาครมันี้งแรก
นมันี้นในฐานะลถูกแกะตมัวหนศึนี่ง พระองคร์ไดค้เสดกจมาเพมนี่อทบีนี่จะสละวางชบีวลิตของพระองคร์ พระองคร์ไดค้เสดกจมาในฐานะ
พระเยซทู พระผทูด้ชฆ่วยใหด้รอด (มธ. 1:21) แตล่เมมนี่อทถูตสวรรคร์กาเบรบียลประกาศแกล่มารบียร์วล่าเธอจะเปป็นมารดาของ
พระบลุตรของพระเจค้า เขากกสมัญญาดค้วยวล่า “พระเจด้าซนชื่งเปป็นองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า จะทรงประทานพระททชื่นอัชื่งของดา
วกิดบรรพบรุรรุษของทฆ่านใหด้แกฆ่ทฆ่าน และทฆ่านจะครอบครองวงศย์วานของยาโคบสชบไปเปป็นนกิตยย์ และอาณาจอักรของ
ทฆ่านจะไมฆ่รทูด้จอักสกินั้นสรุดเลย” (ลถูกา 1:32,33)



เชมนี้อสายของดาวลิด พระเมสสลิยาหร์ผถูค้นมันี้น ไดค้เสดกจมาแลค้วตามสมัญญา แตล่แทนทบีนี่จะสวมมงกลุฎพระองคร์ใหค้
เปป็นกษมัตรลิยร์ พวกเขากลมับสวมมงกลุฎหนามใหค้พระองคร์ แทนทบีนี่จะใหค้พระองคร์ไดค้ขศึนี้นครองบมัลลมังกร์ พวกเขากลมับตรศึง
พระองคร์ทบีนี่กางเขนอมันหนศึนี่ง ตมัวตนทบีนี่แทค้จรลิงของพระเยซถูชาวนาซาเรกธคมอสลินี่งทบีนี่เปาโลกกาลมังพยายามทกาใหค้พวกยลิว
เหลล่านมันี้นเชมนี่อโดยการทบีนี่เขาตามรอยประวมัตลิศาสตรร์ของประชาชาตลินมันี้นอยล่างละเอบียดตมันี้งแตล่อบียลิปตร์จนถศึงราช
อาณาจมักรของดาวลิดและเลยพค้นนมันี่นไปสถูล่ “เชชนั้อสายของดาวลิดตามฝฝ่ายเนมนี้อหนมัง”

ขค้อ 24 และ 25: “กฆ่อนททชื่พระองคย์เสดก็จมา ยอหย์นไดด้ประกาศบอัพตกิศมาออันสทาแดงการกลอับใจใหมฆ่ใหด้แกฆ่
บรรดาชนชาตกิอกิสราเอล เวลาททชื่ยอหย์นททาการตามหนด้าททชื่ของตนเกชอบจะสทาเรก็จ ทฆ่านจนงถามวฆ่า ‘ทฆ่านทอันั้งหลายคกิด
เหก็นวฆ่า ขด้าพเจด้าคชอผทูด้ใด ขด้าพเจด้าเปป็นพระองคย์นอันั้นหามกิไดด้ แตฆ่ดทูเถกิด จะมทพระองคย์ผทูด้หนนชื่งมาภายหลอังขด้าพเจด้า ซนชื่ง
ขด้าพเจด้าไมฆ่คทูฆ่ควรจะแกด้สายรอัดฉลองพระบาทของพระองคย์’”

เหลล่าศาสดาพยากรณร์สมมัยพมันธสมัญญาเดลิมไดค้ประกาศวล่าพระเยซถูจะเสดกจมา คมอศาสดาพยากรณร์คน
หนศึนี่งเหมมอนอยล่างโมเสส และในมาลาคบี 3:1 เราพบคกาพยากรณร์เรมนี่องการมาของยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมา ผถูค้เบลิก
ทางของพระเยซถู: “พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรมัสวล่า ดถูเถลิด เราจะสล่งทถูตของเราไป และผถูค้นมันี้นจะตระเตรบียมหนทาง
ไวค้ขค้างหนค้าเรา และองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า ผถูค้ซศึนี่งเจค้าแสวงหานมันี้น จะเสดกจมายมังพระวลิหารของพระองคร์อยล่างกระทมันหมัน
ทถูตแหล่งพมันธสมัญญา ผถูค้ซศึนี่งเจค้าพอใจนมันี้น ดถูเถลิด ทล่านจะเสดกจมา”

นบีนี่คมอขค้อพระคกาทบีนี่พระเยซถูทรงยกมาในมมัทธลิว 11:10 โดยอค้างอลิงถศึงยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมา เราควร
หมายเหตลุไวค้วล่าขณะทบีนี่มมัทธลิว มาระโก และลถูกาทลุกคนยกขค้อความบางสฆ่วนของพระคกาขค้อนบีนี้ในหนมังสมอขล่าว
ประเสรลิฐของพวกเขา “องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า ผทูด้ซนชื่งเจด้าแสวงหานอันั้น” คมอวลบีหนศึนี่งทบีนี่ไมฆ่ถทูกยกมาเลยแมด้แตฆ่นกิดเดทยวใน
ภาคพมันธสมัญญาใหมล่เพราะวล่ามมันยมังไมล่ถถูกทกาใหค้สกาเรกจจรลิง “ทถูต” คนแรกนมันี้นทบีนี่มาลาคบีกลล่าวถศึงคมอยอหร์นผถูค้ใหค้รมับ
บมัพตลิศมา แตล่ “ททูตแหฆ่งพอันธสอัญญา” หมายถศึงพระเยซถูครลิสตร์เจค้าในการเสดกจมาทมันี้งสองครมันี้งของพระองคร์และมบี
การอค้างอลิงแบบพลิเศษถศึงเหตลุการณร์เหลล่านมันี้นทบีนี่เกลิดขศึนี้นตล่อจากการเสดกจกลมับมาของพระองคร์

ในมาลาคบี 3:2-5 เราอล่านวล่า “แตล่ใครจะทนอยถูล่ไดค้ในวมันทบีนี่ทล่านมา และใครจะยมนมมันี่นอยถูล่ไดค้เมมนี่อทล่าน
ปรากฏตมัว เพราะวล่าทล่านเปป็นประดลุจไฟถลลุงแรล่ และประดลุจสบถูล่ของชล่างซมักฟอก ทล่านจะนมันี่งลงอยล่างชล่างหลอม
และชล่างถลลุงเงลิน และทล่านจะชการะลถูกหลานของเลวบีใหค้บรลิสลุทธลิธิ์ และถลลุงเขาอยล่างถลลุงทองคกาและถลลุงเงลิน เพมนี่อ
เขาจะไดค้นกาเครมนี่องบถูชาอมันชอบธรรมถวายแดล่พระเยโฮวาหร์ แลค้วเครมนี่องบถูชาของยถูดาหร์และเยรถูซาเลกมจะเปป็นทบีนี่พอ
พระทมัยพระเยโฮวาหร์ ดมังสมมัยกล่อน และดมังในปฟีทบีนี่ลล่วงแลค้วมา

“พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรมัสวล่า แลค้วเราจะมาใกลค้เจค้าเพมนี่อการพลิพากษา เราจะเปป็นพยานทบีนี่รวดเรกวทบีนี่
กลล่าวโทษนมักวลิทยาคม พวกผลิดประเวณบี ผถูค้ทบีนี่ปฏลิญาณเทกจ ผถูค้ทบีนี่บบีบบมังคมับลถูกจค้างในเรมนี่องคล่าจค้าง และแมล่มล่ายและลถูก
กกาพรค้าพล่อ ผถูค้ทบีนี่ผลมักไสหมันเหคนตล่างดค้าวจากสลิทธลิของเขา และผถูค้ทบีนี่ไมล่ยกาเกรงเรา”

ขค้อพระคกาเหลล่านบีนี้กลล่าวถศึงการพลิพากษา ไมล่ใชล่พระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้รอดของพระเจค้า มาลาคบี เชล่นเดบียวกมับ
ศาสดาพยากรณร์คนอมนี่นๆทลุกคนในภาคพมันธสมัญญาเดลิม ไดค้เหกนการเสดกจมาครมันี้งแรกและครมันี้งทบีนี่สองของพระครลิสตร์
ปนกมันเปป็นหนศึนี่งเดบียว พวกเขาไมล่ไดค้เหกนยลุคพระคลุณ ชล่วงพมักทบีนี่แบล่งแยกระหวล่างการเสดกจมาของพระองคร์ในฐานะ
ทารกนค้อยในรางหญค้ากมับการเสดกจมาของพระองคร์ในฐานะสลิงโตแหล่งเผล่ายถูดาหร์



ยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมาประกาศ “บอัพตกิศมาแหฆ่งการกลอับใจใหมฆ่” ยอหร์นไดค้มาตามคกาพยากรณร์ และใน
มมัทธลิว 3:1-3 เราอล่านวล่า “คราวนมันี้นยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมา มาประกาศในถลินี่นทลุรกมันดารแควค้นยถูเดบีย กลล่าววล่า 
“ทม่านทดัทั้งหลายจงกลดับใจเสสียใหมม่ เพราะวฆ่าอาณาจอักรแหฆ่งสวรรคย์มาใกลด้แลด้ว” ยอหร์นผถูค้นบีนี้แหละซศึนี่งตรมัสถศึงโดยอลิส
ยาหร์ศาสดาพยากรณร์วล่า ‘เสบียงผถูค้รค้องในถลินี่นทลุรกมันดารวล่า ทล่านจงเตรบียมมรรคาขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า จงกระทกา
หนทางของพระองคร์ใหค้ตรงไป’”

“เวลาททชื่ยอหย์นททาการตามหนด้าททชื่ของตนเกชอบจะสทาเรก็จ” แคล่หมายความวล่าการทกาหนค้าทบีนี่รมับใชค้ของเขา
ในฐานะผถูค้เบลิกทางของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า ในสล่วนทค้ายของขค้อ 25 เปาโลไมล่ไดค้ยกคกาพถูดทลุกคกาของยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพ
ตลิศมา แตล่เขาใหค้ความจรลิงเดบียวกมันนมันี้น เราพบขค้อพระคกาเหลล่านมันี้นทบีนี่เขายกมาในยอหร์น 1:20 ทบีนี่ยอหร์นรมับสารภาพ
วล่า “ขด้าพเจด้าไมฆ่ใชฆ่พระครกิสตย์” และในมมัทธลิว 3:11 ทบีนี่เขากลล่าววล่า “เราใหค้เจค้าทมันี้งหลายรมับบมัพตลิศมาดค้วยนนี้กา แสดง
วล่ากลมับใจใหมล่กกจรลิง แตล่พระองคร์ผถูค้จะมาภายหลมังเรา ทรงมบีอลิทธลิฤทธลิธิ์ยลินี่งกวล่าเราอบีก ซศึนี่งเราไมล่คถูล่ควรแมค้จะถมอฉลอง
พระบาทของพระองคร์ พระองคร์จะทรงใหค้เจค้าทมันี้งหลายรมับบมัพตลิศมาดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และดค้วยไฟ”

มาระโกบอกเราวล่ายอหร์นประกาศวล่า “ภายหลมังเราจะมบีพระองคร์ผถูค้หนศึนี่งเสดกจมาทรงเปป็นใหญล่กวล่าเราอบีก 
ซศึนี่งเราไมล่คถูล่ควรแมค้จะนค้อมตมัวลงแกค้สายฉลองพระบาทใหค้พระองคร์ จรลิงๆแลค้วเราใหค้เจค้าทมันี้งหลายรมับบมัพตลิศมาดค้วย
นนี้กา แตล่พระองคร์นมันี้นจะใหค้เจค้าทมันี้งหลายรมับบมัพตลิศมาดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์” (มาระโก 1:7,8) จากการเทศนานบีนี้
ของยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมา เปาโลยกขค้อความมาในขค้อ 25 ของสล่วนทบีนี่เราศศึกษากมันอยถูล่นบีนี้

ขค้อ 26: “ทฆ่านพทชื่นด้องทอันั้งหลาย ผทูด้สชบเชชนั้อสายของออับราฮอัม และผทูด้ใดในพวกทฆ่านซนชื่งเกรงกลอัวพระเจด้า ขฆ่าว
เรชชื่องความรอดนทนั้ไดด้ทรงประทานมาถนงทฆ่านทอันั้งหลายแลด้ว”

“ทฆ่านพทชื่นด้องทอันั้งหลาย...” ในทบีนี่นบีนี้เปาโลระบลุตมัววล่าเปป็นพวกเดบียวกมับคนอลิสราเอลอบีกครมันี้ง สล่วนใหญล่แลค้ว 
เขาพถูดมาตลอดในฐานะทบีนี่ถถูกแยกขาดจากพวกเขา โดยบล่งบอกความหล่วงใยและความเหกนอกเหกนใจของเขาทบีนี่มบี
ตล่อพวกคนตล่างชาตลิ “และทลุกคนทบีนี่ยกาเกรงพระเจค้า” แตล่บมัดนบีนี้ ในภาษาทบีนี่ใหค้ความเคารพและเปป็นพบีนี่นค้องมากทบีนี่สลุด
เทล่าทบีนี่จะเปป็นไปไดค้เขาเรบียกพวกเขาวล่า “ทล่านพบีนี่นค้องทมันี้งหลาย”

“ผทูด้สชบเชชนั้อสายของออับราฮอัม...” ทบีนี่วล่าพวกเขาเปป็นลถูกหลานของอมับราฮมัมกกเปป็นเรมนี่องทบีนี่พวกยลิวทลุกคนภาค
ภถูมลิใจ เมมนี่อพระเยซถูทรงประกาศวล่า “ทล่านทมันี้งหลายจะรถูค้จมักความจรลิง และความจรลิงจะทกาใหค้ทล่านทมันี้งหลายเปป็น
ไท” พวกเขากกตอบกลมับดค้วยความโมโหวล่า “เราสชบเชชนั้อสายมาจากอดับราฮดัมและไมล่เคยเปป็นทาสใครเลย เหตลุไฉน
ทล่านจศึงกลล่าววล่า ‘ทล่านทมันี้งหลายจะเปป็นไท’” (ยอหร์น 8:32,33) ดค้วยเหตลุนบีนี้เปาโลจศึงขอรค้องพวกเขาในฐานะ “พบีนี่
นค้องทมันี้งหลาย” ฝฝ่ายเนมนี้อหนมัง และในฐานะลถูกหลานโดยชอบของอมับราฮมัมผถูค้เปฟีปี่ยมดค้วยความเชมนี่อ

“และผทูด้ใดในพวกทฆ่านซนชื่งเกรงกลอัวพระเจด้า...” ในทบีนี่นบีนี้คกาเชลิญชวนของเปาโลรวมถศึงพวกคนตล่างชาตลิ พวก
เขค้าจารบีตยลิว และทลุกคนทบีนี่ไดค้ยลินเสบียงของเขา การถถูกนมับวล่าเปป็นผถูค้ชอบธรรมโดยความเชมนี่อมบีใหค้สกาหรมับทลุกคน ใน
จดหมายของเขาถศึงครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นทบีนี่กรลุงโรม เปาโลประกาศวล่า “ขร้าพเจร้าเปป็นหนสีทั้ทอันั้งพวกกรทกและพวกชาว
ปป่าดด้วย เปป็นหนทนั้ทอันั้งพวกนอักปราชญย์และคนเขลาดด้วย ฉะนมันี้นขค้าพเจค้ากกเตกมใจพรค้อมทบีนี่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่
ทล่านทมันี้งหลายทบีนี่อยถูล่ในกรลุงโรมดค้วย ดค้วยวล่าขค้าพเจค้าไมล่มบีความละอายในเรมนี่องขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวฆ่า



ขฆ่าวประเสรกิฐนอันั้นเปป็นฤทธกิธิ์เดชของพระเจด้า เพชชื่อใหด้ทรุกคนททชื่เชชชื่อไดด้รอับความรอด พวกยกิวกฆ่อน และพวกกรทกดด้วย”
(รม. 1:14-16)

“ขฆ่าวเรชชื่องความรอดนทนั้ไดด้ทรงประทานมาถนงทฆ่านทอันั้งหลายแลด้ว” มมันมาถศึงคนทอันั้งปวง ขล่าวสารแหล่งความ
รอดทบีนี่ถถูกประกาศโดยพระเยซถูครลิสตร์เจค้า-พระวาทะททชื่รอับสภาพเนชนั้อหนอัง (ยอหร์น 1:1,14)

ขค้อ 27 และ 28: “ฝป่ายชาวกรรุงเยรทูซาเลก็มกอับพวกขรุนนางมกิไดด้รทูด้จอักพระองคย์ หรชอเขด้าใจคทาของศาสดา
พยากรณย์ทอันั้งหลาย ซนชื่งเคยอฆ่านกอันทรุกวอันสะบาโต จนงททาใหด้สทาเรก็จตามคทาเหลฆ่านอันั้นโดยพกิพากษาลงโทษพระองคย์ 
ถนงแมด้วฆ่ามกิไดด้พบความผกิดประการใดในพระองคย์ททชื่ควรจะใหด้ตาย พวกเขายอังขอปปลาตใหด้ปลงพระชนมย์พระองคย์
เสทย”

คกากลล่าวตรงนบีนี้ไมล่ไดค้ถถูกออกแบบเพมนี่อตล่อวล่าพวกยลิวเหลล่านมันี้นในกรลุงเยรถูซาเลกม แตล่เพมนี่อแนะนกาขค้อเทกจจรลิงทบีนี่
วล่าพระเมสสลิยาหร์ไดค้เสดกจมาแลค้วและทรงเสนอพระองคร์เองแกล่ชนชาตลิอลิสราเอล พวกเขาไดค้ปฏลิเสธและตรศึง
พระองคร์ทบีนี่กางเขน แตล่พระเจค้าทรงทกาใหค้พระองคร์เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตาย ชนชาตลิอลิสราเอลมบีความผลิดในเรมนี่อง
ความมรณาของพระบลุตรของพระเจค้า และความผลิดนมันี้นกกเพบียงพอทบีนี่จะทกาใหค้ประชาชาตลินมันี้นตมนี่นตระหนก ไมล่วล่า
เปาโลกลล่าวขค้อเทกจจรลิงเรมนี่องการกระทกาอมันเลวรค้ายของพวกเขาอยล่างนลินี่มนวลสมักเพบียงใดกกตาม ดค้วยเหตลุนบีนี้ เพราะ
ความหล่วงใยของเขาทบีนี่มบีตล่อชนชาตลิของเขาเอง ในสตลิปปัญญาทบีนี่มาจากพระเจค้าเขาจศึงพถูดถศึงคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้ตรศึง
กางเขนพระครลิสตร์ โดยพถูดในลมักษณะทบีนี่จะไมล่ทกาใหค้ผถูค้ฟปังของเขาโมโหแตล่กกยมังเปปิดเผยแกล่พวกเขาวล่าพวกเขาไดค้ทกา
อะไรลงไปและนกาพวกเขาใหค้กลมับใจใหมล่และรมับความรอด

ในวมันเพกนเทคอสตร์นมันี้น เปโตรประกาศความจรลิงเดบียวกมันนบีนี้ในถค้อยคกาทบีนี่เผาไหมค้และทะลลุทะลวงซศึนี่งทลินี่ม
แทงใจของผถูค้ฟปังเหลล่านมันี้นของเขา เขาประกาศวล่า “ทล่านทมันี้งหลายผถูค้เปป็นชนชาตลิอลิสราเอล ขอฟปังคกาเหลล่านบีนี้เถลิด คมอ
พระเยซถูชาวนาซาเรกธ เปป็นผถูค้ทบีนี่พระเจค้าทรงโปรดชบีนี้แจงใหค้ทล่านทมันี้งหลายทราบโดยการอมัศจรรยร์ การมหมัศจรรยร์และ
หมายสกาคมัญตล่างๆ ซศึนี่งพระเจค้าไดค้ทรงกระทกาโดยพระองคร์นมันี้น ทล่ามกลางทล่านทมันี้งหลาย ดมังทบีนี่ทล่านทราบอยถูล่แลค้ว 
พระองคร์นบีนี้ทรงถถูกมอบไวค้ตามทบีนี่พระเจค้าไดค้ทรงดการลิแนล่นอนลล่วงหนค้าไวค้กล่อน ทฆ่านทอันั้งหลายไดด้ใหด้คนชอัชื่วจอับพระองคย์
ไปตรนงททชื่กางเขนและประหารชทวกิตเสทย พระเจค้าไดค้ทรงบมันดาลใหค้พระองคร์คมนพระชนมร์ ดค้วยทรงกกาจมัดความเจกบ
ปวดแหล่งความตายเสบีย เพราะวล่าความตายจะครอบงกาพระองคร์ไวค้ไมล่ไดค้... เหตลุฉะนมันี้นใหค้วงศร์วานอลิสราเอลทมันี้งปวง
ทราบแนล่นอนวล่า พระเจด้าไดด้ทรงยกพระเยซทูนทนั้ ซนชื่งทฆ่านทอันั้งหลายไดด้ตรนงไวด้ททชื่กางเขน ทรงตอันั้งขนนั้นใหด้เปป็นทอันั้งองคย์พระผทูด้
เปป็นเจด้าและเปป็นพระครกิสตย์” เมมนี่อคนทมันี้งหลายไดค้ยลินแลค้วกกรถูค้สศึกแปลบปลาบใจ จศึงกลล่าวแกล่เปโตรและอมัครทถูตอมนี่นๆ
วล่า “ทม่านพสีที่นร้องทดัทั้งหลาย เราจะทอาอยม่างไรดสี” (กลิจการ 2:22-37 บางสล่วน)

“ฝป่ายชาวกรรุงเยรทูซาเลก็มกอับพวกขรุนนางมกิไดด้รทูด้จอักพระองคย์” เปาโลไมล่ไดค้หมายความวล่าผถูค้คนเหลล่านมันี้นไมล่ไดค้
รถูค้จมักพระเยซถูโดยการมองเหกน พวกเขาไดค้เหกนการอมัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์ พวกเขาไดค้ยลินขล่าวสารตล่างๆของ
พระองคร์ แตล่พวกเขาไมล่ไดค้ยอมรอับพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พวกเขาเรบียกพระองคร์วล่าเปป็น
หลอกลวง และคกาตรมัสตล่างๆของพระองคร์เกบีนี่ยวกมับตมัวตนทบีนี่แทค้จรลิงของพระองคร์กกถถูกตบีความวล่าเปป็นคกาหมลินี่น
ประมาท (มธ. 26:63-66; ลก. 22:66-71) เมมนี่อปฟีลาตกลล่าวแกล่พวกยลิวเหลล่านมันี้นวล่า “พวกทล่านเอาเขาไปตรศึงเอง
เถลิด เพราะเราไมล่เหกนวล่าเขามบีความผลิดเลย” พวกเขากกตอบกลมับวล่า “พวกเรามบีกฎหมาย และตามกฎหมายนมันี้น



เขาควรจะตาย เพราะเขาไดด้ตอันั้งตอัวเปป็นพระบสุตรของพระเจร้า!” (ยอหร์น 19:6,7) พวกเขามองไมล่เหกน (ในชาวนา
ซาเรกธผถูค้ตนี่กาตค้อยคนนบีนี้) ผถูค้ชล่วยใหค้พค้นอมันทรงฤทธลิธิ์ทบีนี่พวกเขารอคยมานานแสนนาน

“...หรชอเขด้าใจคทาของศาสดาพยากรณย์ทอันั้งหลาย ซนชื่งเคยอฆ่านกอันทรุกวอันสะบาโต” ในพระคมัมภบีรร์ทมันี้งเลล่ม 
ไมล่มบีภาพของพระผถูค้ชล่วยใหค้รอดทบีนี่ทนทลุกขร์ทบีนี่ชมัดเจนมากไปกวล่าทบีนี่ถถูกนกาเสนอในอลิสยาหร์บททบีนี่ 53 แลค้ว และ
เนมนี่องจากขค้อเขบียนเหลล่านมันี้นของพวกศาสดาพยากรณร์ถถูกอล่านในการนมมัสการของพวกยลิว “ทลุกวมันสะบาโต” พวก
เขาจศึงนล่าจะมบีความเขค้าใจแบบถบีนี่ถค้วนเกบีนี่ยวกมับคกาพยากรณร์ของอลิสยาหร์แลค้ว ในธรรมศาลาในเมมองนาซาเรกธ พระ
เยซทูเองทรงอล่านจากหนมังสมออลิสยาหร์และทรงอธลิบายแกล่เหลล่าผถูค้ฟปังของพระองคร์วล่าพระคกาขค้อนมันี้นทบีนี่พระองคร์ทรง
อล่านไดค้กลล่าวถศึงพระองคร์เอง-“คมัมภบีรร์ตอนนบีนี้ทบีนี่ทล่านไดค้ยลินกมับหถูของทล่านกกสกาเรกจในวมันนบีนี้แลค้ว”-แตล่พวกเขาไมล่ยอมฟปัง
คกาสอนของพระองคร์เลย พวกเขาเรลินี่มโกรธพระองคร์เหลมอเกลินจนพวกเขาผลมักพระองคร์ออกไปนอกเมมองและ
คงจะโยนพระองคร์หมัวทลินี่มตกหนค้าผาไปแลค้วหากพระองคร์ไมล่ไดค้ทรง “ผล่านไปทล่ามกลางพวกเขา” อยล่างอมัศจรรยร์
และหนบีพค้นแผนการชมันี่วของพวกเขา อล่านบมันทศึกเรมนี่องราวทมันี้งหมดไดค้ในลถูกา 4:16-30

พวกยลิวเหลล่านมันี้นไมล่รถูค้ความหมายททชื่แทด้จรกิงของคกาพยากรณร์เหลล่านมันี้นซศึนี่งพวกเขาใหค้ความเคารพอยล่างสถูง
เหลมอเกลิน หถูของพวกเขาตศึงจนไมล่ไดค้ยลิน ตาของพวกเขาถถูกปปิดโดยความคลิดของพวกเขาเองวล่าพระเมสสลิยาหร์ควร
เปป็นเชล่นไร พวกเขากกาลมังรอคอยเจค้าชายผถูค้ทรงฤทธลิธิ์องคร์หนศึนี่งทบีนี่จะชล่วยพวกเขาใหค้พค้นจากอกานาจปกครองของโรม 
ผถูค้พลิชลิตคนหนศึนี่งทบีนี่จะทกาใหค้สงล่าราศบีสมมัยโบราณของอลิสราเอลกลมับคมนสถูล่สภาพเดลิม พวกเขาไมล่ไดค้กกาลมังรอคอยลถูก
แกะตมัวหนศึนี่ง-ทบีนี่อล่อนสลุภาพ ถล่อมใจ ถถูกรมังเกบียจ ถถูกปฏลิเสธ ไดค้รมับบาดแผลและมบีรอยฟกชนี้กา พวกเขาโอค้อวดใน
มรดกของตน การเปป็นผถูค้นกาของโมเสส ความเปป็นบลิดาของอมับราฮมัม แตล่พวกเขาเตกมไปดค้วยการคลิดไปเองหลาย
อยล่างเกบีนี่ยวกมับวล่าพระเมสสลิยาหร์จะตค้องเปป็นแบบไหนและพระองคร์จะตค้องทกาอะไรจนพวกเขาจกาพระองคร์ไมล่ไดค้
และไมล่ยอมรมับพระองคร์เมมนี่อพระองคร์ไดค้เสดกจมาและนกาเสนอพระองคร์เองแกล่พวกเขาในฐานะพระเมสสลิยาหร์และ
กษมัตรลิยร์ของพวกเขา

“จนงททาใหด้สทาเรก็จตามคทาเหลฆ่านอันั้นโดยพกิพากษาลงโทษพระองคย์” นมันี่นคมอ พวกยลิวเหลล่านมันี้นทกาใหค้ถค้อยคกา
ของเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาสกาเรกจจรลิงโดยการประหารชบีวลิตพระเยซถู

“ถนงแมด้วฆ่ามกิไดด้พบความผกิดประการใดในพระองคย์ททชื่ควรจะใหด้ตาย” พวกเขาวางแผนและคลิดอลุบายตล่อสถูค้
พระองคร์ พวกเขาจค้างยถูดาสใหค้ทรยศพระองคร์และจค้างพวกพยานเทกจมาใหค้การปรมักปรกาพระองคร์ แตล่พระองคร์ไมล่
ไดค้ทรงกระทกาผลิดประการใดเลย! สภาซานเฮดรลินเรบียกพระองคร์วล่าคนพถูดหมลินี่นประมาท แตล่พวกเขารถูค้วล่าตนไมล่
สามารถพลิสถูจนร์คกากลล่าวหาเชล่นนมันี้นตล่อหนค้าปฟีลาตไดค้ พวกเขาจศึงโนค้มนค้าวผถูค้วล่าราชการโรมวล่าชาวนาซาเรกธทบีนี่รมักสงบ
และถล่อมใจผถูค้นบีนี้เปป็นคนกล่อความยลุล่งยาก เปป็นตมัวสรค้างปปัญหา พวกเขากลล่าววล่า “เราไดค้พบคนนบีนี้ยรุยงชนชาตกิของเรา
และหด้ามมกิใหด้สฆ่งสฆ่วยแกฆ่ซทซารย์ และวล่าตมัวเองเปป็นพระครลิสตร์กษมัตรลิยร์องคร์หนศึนี่ง…คนนทนั้ยรุยงพลเมชองใหด้วรุฆ่นวาย และสมันี่ง
สอนทมันี่วตลอดยถูเดบีย ตมันี้งแตล่กาลลิลบีจนถศึงทบีนี่นบีนี่” (ลถูกา 23:1-5 บางสล่วน) ปปลาตไดด้ประกาศสามหนตฆ่อหนด้าประชาชน
วฆ่า “เราไมม่พบความผริดใดๆในตดัวคนนสีทั้”-แตล่พวกเขากกยมังเรบียกรค้องใหค้ประหารชบีวลิตพระองคร์

ขค้อ 29: “ครอันั้นททาจนสทาเรก็จทรุกอยฆ่างตามซนชื่งมทเขทยนไวด้แลด้ววฆ่าดด้วยพระองคย์ เขาจนงเชกิญพระศพของ
พระองคย์ลงจากตด้นไมด้ไปประดกิษฐานไวด้ในอรุโมงคย์”



“ครอันั้นททาจนสทาเรก็จทรุกอยฆ่างตามซนชื่งมทเขทยนไวด้แลด้ววฆ่าดด้วยพระองคย์...” ในทบีนี่นบีนี้เปาโลเตมอนความจกายลิวเหลล่า
นมันี้นวล่าพวกเขาทกาทลุกสลินี่งทบีนี่พวกศาสดาพยากรณร์ไดค้กลล่าวไวค้วล่าพวกเขาจะกระทกาตล่อพระเยซถู พวกเขาทกาใหค้ทลุกสลินี่งทบีนี่
มบีเขบียนไวค้ในพระคมัมภบีรร์ของพวกเขาเองสกาเรกจจรลิงเกบีนี่ยวกมับพระองคร์ จากนมันี้น “เขาจนงเชกิญพระศพของพระองคย์ลง
จากตด้นไมด้ไปประดกิษฐานไวด้ในอรุโมงคย์” 

เราตค้องเขค้าใจวล่าเปาโลกกาลมังกลล่าวในทบีนี่นบีนี้ถศึงสลินี่งทบีนี่พวกยลิวกระทกาตล่อพระเยซถูในกรลุงเยรถูซาเลกม และเขาไมล่
ไดค้หมายความวล่าคนกลลุล่มเดบียวกมันนบีนี้ทบีนี่ไดค้เรบียกรค้องใหค้ประหารชบีวลิตพระองคร์กกนกาพระองคร์ลงมาจากกางเขนและฝปัง
พระศพพระองคร์เชล่นกมัน พวกยลิวทบีนี่ไมล่เชมนี่อคมอผถูค้ทบีนี่เรบียกรค้องใหค้ประหารชบีวลิตพระองคร์ แตล่นลิโคเดมมัสและโยเซฟชาว
บค้านอารลิมาเธบียเปป็นผถูค้ทบีนี่นกาพระศพของพระองคร์ลงมาจากกางเขน เตรบียมพระศพนมันี้นสกาหรมับการฝปัง และวางพระ
ศพนมันี้นในอลุโมงคร์ของโยเซฟ อยล่างไรกกตาม นกิโคเดมอัสและโยเซฟกก็เปป็นพวกยกิวและเปาโลแคล่หมายความวล่าพวกยลิว
เหลล่านมันี้นเรบียกรค้องใหค้ตรศึงกางเขนพระองคร์ และพวกยลิวฝปังพระศพพระองคร์

ขค้อ 30 และ 31: “แตฆ่พระเจด้าไดด้ทรงใหด้พระองคย์คชนพระชนมย์ พระองคย์ทรงปรากฏแกฆ่คนทอันั้งหลายททชื่
ตามพระองคย์จากแควด้นกาลกิลทไปยอังกรรุงเยรทูซาเลก็มเปป็นหลายวอัน บอัดนทนั้คนเหลฆ่านอันั้นเปป็นพยานขด้างพระองคย์แกฆ่คน
ทอันั้งหลาย”

“แตฆ่พระเจด้าไดด้ทรงใหด้พระองคย์คชนพระชนมย์” พระเยซถูคมอชทวกิต พระองคร์ไดค้สละวางชบีวลิตของพระองคร์แตล่
ความตายไมล่สามารถฉลุดรมันี้งพระองคร์ไวค้ไดค้ มมันเปป็นความจรลิงทบีนี่มบีเอกลมักษณร์ทบีนี่วล่าขณะทบีนี่พระองคร์ทรงดกาเนลินอยถูล่บน
โลกนบีนี้ พระบลุตรของพระเจค้าทรงไมล่มบีทบีนี่ๆจะเรบียกไดค้วล่าเปป็นของพระองคร์เอง ไมล่มบีทบีนี่ๆจะวางศบีรษะของพระองคร์ 
(มธ. 8:20) พระเจค้าทรงยมมคอกสมัตวร์ในโรงเลบีนี้ยงแกะในเมมองเบธเลเฮมเมมนี่อถศึงเวลาทบีนี่พระบลุตรของพระองคร์จะมา
ประสถูตลิ และในคอกสมัตวร์นมันี้นมารบียร์หญลิงพรหมจารบี “ประสถูตลิบลุตรชายหมัวปฟี เอาผค้าอค้อมพมันและวางไวค้ในรางหญค้า 
เพราะวล่าไมล่มบีทบีนี่วล่างใหค้เขาในโรงแรม” (ลถูกา 2:7) ในการรมับใชค้ของพระองคร์ พระองคร์ทรงยมมเรมอของเปโตรเพมนี่อใชค้
เปป็นธรรมาสนร์ (ลถูกา 5:3) พระองคร์ทรงยมมมมนี้อกลางวมันของเดกกหนลุล่มคนหนศึนี่งทบีนี่เปป็นขนมปปังหค้ากค้อนกมับปลาสองตมัว
และเลบีนี้ยงฝถูงชนหมถูล่ใหญล่ (ยอหร์น 6:9-13) พระองคร์ทรงยมมลาเลกกตมัวหนศึนี่งซศึนี่งพระองคร์ทรงขบีนี่มมันเขค้านครบรลิสลุทธลิธิ์นมันี้น
เพมนี่อยมนี่นเสนอพระองคร์เองในฐานะกษมัตรลิยร์ตล่อหนค้าประชาชน (มธ. 21:1-11) ในความมรณาของพระองคร์พระองคร์
ทรงยมม “อลุโมงคร์ฝปังศพใหมล่ทบีนี่ยมังไมล่ไดค้ฝปังศพผถูค้ใดเลย” (ยอหร์น 19:38-42) และหลมังจากผล่านไปสามวมันสามคมน 
พระองคร์กกทรงคมนอลุโมงคร์ฝปังศพนมันี้นใหค้แกล่เจค้าของของมมันในสภาพเหมมอนใหมล่

กระนมันี้นภายในพระองคร์ผถูค้ทรงตนี่กาตค้อยนบีนี้คมอฤทธลิธิ์เดชแหล่งชบีวลิตเอง! พระองคร์ตรมัสวล่า “เรามบีสลิทธลิทบีนี่จะสละ
ชบีวลิตนมันี้น และมบีสลิทธลิทบีนี่จะรมับคมนอบีก” (ยอหร์น 10:18) ดมังนมันี้น “ความตายจะครอบงกาพระองคร์ไวค้ไมล่ไดค้” (กลิจการ 
2:24) ทมันี้งๆทบีนี่พวกยามทบีนี่เฝป้าอลุโมงคร์กลล่าวคกาโกหกวล่า “พวกสาวกของเขามาลมักเอาศพไปในเวลากลางคมนเมมนี่อเรา
นอนหลมับอยถูล่” (มธ. 28:13) และทมันี้งๆทบีนี่มบีหลมักคกาสอนเทบียมเทกจตล่างๆวมันนบีนี้ทบีนี่ไมล่ยอมรมับการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่าย
รล่างกายของพระเยซถู พระองคร์กกทรงฟฟฟื้นขศึนี้นจากอลุโมงคร์ฝปังศพแลค้วและ “ไดค้ทรงแสดงพระองคร์แกล่คนพวกนมันี้น ดด้วย
หลอักฐานหลายอยฆ่าง พกิสทูจนย์อยฆ่างแนฆ่นอนททชื่สรุดวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยถูล่ และไดค้ทรงปรากฏแกล่เขาทมันี้งหลายถศึง
สบีนี่สลิบวมัน และไดค้ทรงกลล่าวถศึงเรมนี่องอาณาจมักรของพระเจค้า” (กลิจการ 1:3)



บมัดนบีนี้ทล่านทบีนี่รมัก ขอโปรดฟปังผม: มอันเปป็นขด้อกทาหนดททชื่จทาเปป็นของพระเจด้าททชื่เราตด้องเชชชื่อในการฟปฟื้นคชน
พระชนมย์ฝป่ายรฆ่างกายของพระเยซทูหากเราตด้องการรอับความรอด ใน 1 โครลินธร์ 15:1-4 อมัครทถูตเปาโลประกาศวล่า
เขาประกาศขฆ่าวประเสรกิฐ ชาวโครลินธร์เหลล่านมันี้นรอับความรอดแลด้วโดยการเชมนี่อขล่าวประเสรลิฐ-และจากนมันี้นเขากกใหด้
คทานกิยามขล่าวประเสรลิฐวล่าเปป็นการสกินั้นพระชนมย์ การถทูกฝฟัง และการฟปฟื้นคชนพระชนมย์ของพระเยซทู “ตามทบีนี่มบีเขบียนไวค้
ในพระคมัมภบีรร์”

เปาโลประกาศเพลินี่มเตลิมวล่าถค้าพระเยซถูไมฆ่ไดด้เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตาย การประกาศทลุกอยล่างกกสถูญเปลล่า 
ความเชมนี่อของเรากกสถูญเปลล่า และเรากกยมังอยถูล่ในบาปทมันี้งหลายของเรา:

“แตล่ถค้าเทศนาวล่าพระครลิสตร์ไดค้ทรงฟฟฟื้นขศึนี้นมาจากตายแลค้ว เหตลุใดพวกทล่านบางคนยมังกลล่าววล่า การฟฟฟื้นขศึนี้น
มาจากตายไมล่มบี แตฆ่ถด้าการฟปฟื้นขนนั้นมาจากตายไมม่มสี พระครกิสตย์กก็หาไดด้ทรงเปป็นขนนั้นมาไมฆ่ ถด้าพระครริสตตมกิไดด้ทรงเปป็น
ขนนั้นมา การเทศนาของเรานอันั้นกก็เปลฆ่าประโยชนย์ ทอันั้งความเชชชื่อของทฆ่านทอันั้งหลายกก็เปลฆ่าประโยชนย์ดด้วยและกกจะ
ปรากฏวล่าเราอค้างพยานเทกจในเรมนี่องพระเจค้า เพราะเราอค้างพยานถศึงพระเจค้าวล่าพระองคร์ไดค้ทรงบมันดาลใหค้พระ
ครลิสตร์เปป็นขศึนี้นมา แตล่ถค้าคนตายไมล่เปป็นขศึนี้นมาแลค้ว พระองคร์กกไมล่ไดค้ทรงบมันดาลใหค้พระครลิสตร์เปป็นขศึนี้นมา เพราะวล่าถค้า
คนตายไมล่เปป็นขศึนี้นมา พระครลิสตร์กกไมล่ไดค้ทรงเปป็นขศึนี้นมา และถด้าพระครกิสตย์ไมฆ่ไดด้ทรงเปป็นขนนั้นมา ความเชชชื่อของทฆ่านกก็
ไรด้ประโยชนย์ ทม่านกก็ยดังตกอยผม่ในบาปของตน และคนทมันี้งหลายทบีนี่ลล่วงหลมับในพระครลิสตร์ กกพลินาศไปดค้วย ถค้าพวก
เรามบีความหวมังใจในพระครลิสตร์ในชบีวลิตนบีนี้เทล่านมันี้น เรากกเปป็นพวกทบีนี่นล่าสมังเวชทบีนี่สลุดในบรรดาคนทมันี้งปวง” (1 คร. 
15:12-19)

ขค้อกกาหนดเบมนี้องตค้นเดบียวกมันนบีนี้ถถูกกลล่าวในโรม 10:9: “คมอวล่าถค้าทล่านจะรมับดค้วยปากของทล่านวล่าพระเยซถู
ทรงเปป็นองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า และเชชชื่อในจกิตใจของทฆ่านวฆ่าพระเจด้าไดร้ทรงชสุบพระองคตใหร้เปป็นขขทั้นมาจากความตาย
ทฆ่านจะรอด”

เราตด้องเชมนี่อในการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ฝฝ่ายรล่างกายของพระเยซถู หรมอไมล่กกตกนรกชมันี่วนลิรมันดรร์!
“พระองคย์ทรงปรากฏ...หลายวอัน” จากกลิจการ 1:3 เราไดค้เรบียนรถูค้วล่าพระองคร์ทรงถถูกพบเหกนเปป็นเวลาสบีนี่

สลิบวมัน และใน 1 โครลินธร์ 15:5-8 อมัครทถูตเปาโลเปป็นพยานรมับรองวล่า “พระองคร์ทรงปรากฏแกล่เคฟาส แลค้วแกล่อมัคร
ทถูตสกิบสองคน ภายหลมังพระองคร์ทรงปรากฏแกล่พวกพทชื่นด้องกวฆ่าหด้ารด้อยคนในคราวเดทยว ซศึนี่งสล่วนมากยมังอยถูล่จนถศึง
ทลุกวมันนบีนี้ แตล่บางคนกกลล่วงหลมับไปแลค้ว ภายหลมังพระองคร์ทรงปรากฏแกล่ยากอบ แลค้วแกล่อมัครทถูตทมันี้งหมด ครมันี้นหลมัง
ทบีนี่สลุดพระองคย์ทรงปรากฏแกฆ่ขร้าพเจร้าดด้วย ผถูค้เปป็นเสมมอนเดกกทบีนี่คลอดกล่อนกกาหนด”

เมมนี่อเปโตรประกาศในบค้านของโครเนลลิอมัส ใจความหลมักของคกาเทศนาของเขาคมอความรอดโดยทาง
ความเชมนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า และหนศึนี่งในประเดกนหลมักของเขากกคมอการฟฟฟื้นคมน
พระชนมร์ฝฝ่ายรล่างกายของพระเยซถู ในกลิจการ 10:40,41 เขากลล่าววล่า “ในวมันทบีนี่สามพระเจค้าไดค้ทรงใหค้พระองคร์คมน
พระชนมร์และทรงใหด้ปรากฏ มลิใชล่ทรงใหค้ปรากฏแกล่คนทมันี่วไป แตฆ่ทรงปรากฏแกฆ่เหลฆ่าพวกพยานซนชื่งพระเจด้าไดด้ทรง
เลชอกไวด้แตฆ่กฆ่อน คมอทรงปรากฏแกล่พวกเราทบีนี่ไดค้รมับประทานและดมนี่มกมับพระองคร์ เมมนี่อพระองคร์ทรงคมนพระชนมร์
แลค้ว”



“...แกฆ่คนทอันั้งหลายททชื่ตามพระองคย์จากแควด้นกาลกิลทไปยอังกรรุงเยรทูซาเลก็ม” หมายถศึงพวกอมัครทถูตโดยเฉพาะ
พระองคร์ทรงถถูกพบเหกนโดยคนอมนี่นๆ-เชล่น “พวกพบีนี่นค้องกวล่าหค้ารค้อยคน” ทบีนี่เปาโลกลล่าวถศึง-แตล่พวกอมัครทถูตถถูกกลล่าว
ถศึงวล่าไดค้ถถูกเลมอกเปป็นพลิเศษสกาหรมับจลุดประสงคร์นบีนี้ พวกเขาจะตค้องเปป็นพยานถศึงการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์ 
พวกเขาจะตค้องพถูดคลุยกมับพระองคร์และรล่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระองคร์ในภายหลมัง พวกเขาเปป็น “พยานขด้าง
พระองคย์แกฆ่คนทอันั้งหลาย”

พวกอมัครทถูตมทครุณสมบอัตกิเหมาะสมเปป็นพกิเศษทบีนี่จะเปป็นเหลล่าพยานเรมนี่องการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ขององคร์พระ
ผถูค้เปป็นเจค้า พวกเขาไมล่เพบียงเดลินและพถูดคลุยกมับพระองคร์กฆ่อนการถถูกตรศึงกางเขนของพระองคร์เทล่านมันี้น คมอตมันี้งแตล่วมัน
แรกๆแหล่งการรมับใชค้ของพระองคร์ พวกเขายมังรล่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระองคร์และไดค้รมับการสมันี่งสอนจากพระองคร์
หลมังจากการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์อบีกดค้วย เราอาจพลิจารณาขค้อพระคกาในลถูกา 24:36-45 ทบีนี่พวกอมัครทถูต
มารวมตมัวกมันและกกาลมังหารมอขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์ทรงเปป็นขศึนี้นแลค้วและทรงถถูกพบเหกนโดยผถูค้ตลิดตามหลายคน
ของพระองคร์:

“เมมนี่อเขาทมันี้งสองกกาลมังเลล่าเหตลุการณร์เหลล่านมันี้น พระเยซถูเองทรงยมนอยถูล่ทบีนี่ทล่ามกลางเขา และตรมัสกมับเขาวล่า 
“ทล่านทมันี้งหลายจงเปป็นสลุขเถลิด” ฝฝ่ายเขาทมันี้งหลายสะดลุค้งตกใจกลมัวคลิดวล่าเหกนผบี พระองคร์จศึงตรมัสแกล่เขาวล่า “ทล่านทมันี้ง
หลายวลุล่นวายใจทกาไม เหตลุไฉนความคลิดสนเทล่หร์จศึงบมังเกลิดขศึนี้นในใจของทล่านทมันี้งหลายเลล่า จงดถูมมอของเราและเทค้า
ของเราวล่า เปป็นเราเอง จงคลกาตมัวเราดถู เพราะวล่าผบีไมล่มบีเนมนี้อและกระดถูกเหมมอนทล่านเหกนเรามบีอยถูล่นมันี้น”

“เมมนี่อตรมัสอยล่างนมันี้นแลค้ว พระองคร์ทรงสกาแดงพระหมัตถร์และพระบาทใหค้เขาเหกน เมมนี่อเขาทมันี้งหลายยมังไมล่
ปลงใจเชมนี่อ เพราะเปป็นเรมนี่องนล่ายลินดบีอยล่างเหลมอเชมนี่อ และกกาลมังประหลาดใจอยถูล่ พระองคร์จศึงตรมัสถามเขาวล่า “พวก
ทล่านมบีอาหารกลินทบีนี่นบีนี่บค้างไหม” เขากกเอาปลายล่างชลินี้นหนศึนี่งกมับรวงผศึนี้งชลินี้นหนศึนี่งมาถวายพระองคร์ พระองคย์ทรงรอับมา
เสวยตฆ่อหนด้าเขาทอันั้งหลาย

“พระองคร์ตรมัสกมับเขาวล่า “นบีนี่เปป็นถค้อยคกาของเรา ซศึนี่งเราไดค้บอกไวค้แกล่ทล่านทมันี้งหลายเมมนี่อเรายมังอยถูล่กมับทล่าน
วล่า บรรดาคกาทบีนี่เขบียนไวค้ในพระราชบมัญญมัตลิของโมเสส และในคมัมภบีรร์ศาสดาพยากรณร์ และในหนมังสมอสดลุดบีกลล่าวถศึง
เรานมันี้น จกาเปป็นจะตค้องสกาเรกจ” ครมันี้งนมันี้น พระองคร์ทรงบมันดาลใหค้ใจเขาทมันี้งหลายเกลิดความสวล่างขศึนี้นเพมนี่อจะไดค้เขค้าใจ
พระคมัมภบีรร์”

แนล่นอนวล่าประสบการณร์ทบีนี่ถถูกบมันทศึกในยอหร์น 21:1-14 จะทกาใหค้พวกอมัครทถูตมบีคลุณสมบมัตลิเหมาะสมทบีนี่จะ
เปป็นเหลล่าพยานทบีนี่ไดค้เหกนพระครลิสตร์ผถูค้ทรงเปป็นขศึนี้นแลค้ว! เจกดคนในคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้เดลินและพถูดคลุยกมับพระเยซถูตลอด
การรมับใชค้ของพระองคร์ไดค้มาพรค้อมกมัน และเปโตรกลล่าววล่า “ขค้าจะไปจมับปลา” ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าพวกเขาทค้อใจ 
และไมล่รถูค้วล่าจะตค้องทกาอะไรตล่อไปเนมนี่องจากพระอาจารยร์ไมล่ทรงอยถูล่กมับพวกเขาอบีกตล่อไปแลค้ว พวกเขาจศึงทกาตามขค้อ
เสนอแนะของเปโตรและตอบกลมับวล่า “เราจะไปกมับทล่านดค้วย”

ตลอดทมันี้งคมนพวกเขาทกางานกมับอวนเหลล่านมันี้นและจมับปลาไมล่ไดค้เลย “แตล่ครมันี้นรลุล่งเชค้าพระเยซถูประทมับยมนอยถูล่
ทบีนี่ฝปัปี่ง แตล่เหลล่าสาวกไมล่รถูค้วล่าเปป็นพระเยซถู พระเยซถูจศึงตรมัสถามเขาวล่า “ลทูกเออ๋ย มทอาหารบด้างหรชอเปลฆ่า” เขาทถูลตอบ
พระองคร์วล่า “ไมฆ่มท”



“พระองคร์ตรมัสกมับเขาทมันี้งหลายวล่า “จงทอดอวนลงทางดด้านขวาเรชอเถกิด แลด้วจะไดด้ปลาบด้าง” เขาจศึงทอด
อวนลงและไดค้ปลาเปป็นอมันมากจนลากอวนขศึนี้นไมล่ไดค้ สาวกคนททชื่พระเยซทูทรงรอักจนงบอกเปโตรวฆ่า “เปป็นองคตพระผผร้
เปป็นเจร้า” เมมนี่อซบีโมนเปโตรไดค้ยลินวล่าเปป็นองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า เขากกหยลิบเสมนี้อคลลุมชาวประมงของเขามาสวมรมัดไวค้ 
(เพราะเขาเปลมอยเปลล่าอยถูล่) แลค้วกกกระโดดลงทะเล แตล่สาวกอมนี่นๆนมันี้นนมันี่งเรมอเลกกๆมา ลากอวนทบีนี่ตลิดปลาเตกมนมันี้นมา
ดค้วย (เพราะเขาอยถูล่ไมล่หล่างจากฝปัปี่งนมัก ไกลประมาณหนศึนี่งรค้อยเมตรเทล่านมันี้น)

“เมมนี่อเขาขศึนี้นมาบนฝปัปี่ง เขากก็เหก็นถฆ่านตกิดไฟอยทูฆ่ และมทปลาวางอยทูฆ่ขด้างบนและมทขนมปฟัง พระเยซถูตรมัสกมับ
เขาทมันี้งหลายวล่า “เอาปลาทบีนี่ไดค้เมมนี่อกบีนี้นบีนี้มาบค้าง” ซบีโมนเปโตรจศึงไปลากอวนขศึนี้นฝปัปี่ง อวนตกิดปลาใหญฆ่เตก็ม มทหนนชื่งรด้อย
หด้าสกิบสามตอัว และถนงมากอยฆ่างนอันั้นอวนกก็ไมม่ขาด

“พระเยซถูตรมัสกมับเขาทมันี้งหลายวล่า “เชกิญมารอับประทานอาหารกอันเถกิด” และในพวกสาวกไมล่มบีใครกลค้า
ถามพระองคร์วล่า “ทล่านคมอผถูค้ใด” เพราะเขารถูค้อยถูล่วล่าเปป็นองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า พระเยซทูทรงเขด้ามาหยกิบขนมปฟังแจกใหด้
เขาและทรงหยกิบปลาแจกดด้วย นสีที่เปป็นครดัทั้งทสีที่สามทสีที่พระเยซผทรงสอาแดงพระองคตแกม่พวกสาวกของพระองคต 
หลดังจากทสีที่พระองคตทรงคชนพระชนมต”

มมันแปลกไหมเลล่าทบีนี่ หลมังจากประสบการณร์เชล่นนมันี้น คนเหลล่านบีนี้ออกไปประกาศขค้อเทกจจรลิงเรมนี่องการฟฟฟื้น
คมนพระชนมร์ฝฝ่ายรล่างกายของพระเยซถู-โดยพรค้อมทบีนี่จะปกปป้องคกาพยานของพวกเขาดค้วยชบีวลิตของพวกเขา?

ไมล่แปลกทบีนี่อมัครทถูตเปโตรเขบียนไวค้วล่า “เพราะวล่าเมมนี่อเราไดค้สกาแดงใหค้ทล่านทมันี้งหลายทราบถศึงฤทธลิธิ์เดชของ
พระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าของเรา และการทบีนี่พระองคร์จะเสดกจมานมันี้น เราไมฆ่ไดด้คลด้อยตามนกิยายททชื่เขาคกิด
แตฆ่งไวด้ดด้วยความเฉลทยวฉลาด แตฆ่เราไดร้เหก็นอานรุภาพของพระองคย์ดร้วยตาของเราเอง” (2 ปต. 1:16)

ยอหร์นผถูค้เปป็นทบีนี่รมักประกาศอยล่างเนค้นหนมักวล่า “ซนชื่งไดด้ทรงเปป็นอยทูฆ่ตอันั้งแตฆ่เรกิชื่มแรก” (ในเรลินี่มแรกนมันี้นพระวาทะ
ทรงเปป็นอยถูล่) “ซนชื่งเราทอันั้งหลายไดร้ยริน ซนชื่งเราไดร้เหก็นกอับตา ซนชื่งเราไดด้พกินกิจดทู และจอับตด้องดด้วยมชอของเรา เกทชื่ยวกอับ
พระวาทะแหฆ่งชทวกิต (และชทวกิตนอันั้นไดด้ปรากฏ และเราไดด้เหก็นและเปป็นพยาน และประกาศชทวกิตนกิรอันดรย์นอันั้นแกฆ่ทฆ่าน
ทอันั้งหลาย ชทวกิตนอันั้นไดด้ดทารงอยทูฆ่กอับพระบกิดา และไดด้ปรากฏแกฆ่เราทอันั้งหลาย) ซนชื่งเราไดร้เหก็นและไดร้ยรินนอันั้นเรากก็ไดด้
ประกาศแกฆ่ทฆ่านทอันั้งหลาย...” (1 ยอหร์น 1:1-3)

ขค้อ 32 และ 33: “เรานทาขฆ่าวประเสรกิฐนทนั้มาแจด้งแกฆ่ทฆ่านทอันั้งหลายวฆ่า พระสอัญญาซนชื่งทรงประทานแกฆ่
บรรพบรุรรุษของเรา พระเจด้าไดด้ทรงใหด้สทาเรก็จตามนอันั้นแกฆ่เราผทูด้เปป็นลทูกหลานของคนเหลฆ่านอันั้น คชอในการททชื่พระองคย์
ทรงใหด้พระเยซทูกลอับคชนพระชนมย์ เหมชอนมทคทาเขทยนไวด้ในหนอังสชอสดรุดทบทททชื่สองวฆ่า ‘ทฆ่านเปป็นบรุตรของเรา วอันนทนั้เรา
ไดด้ใหด้กทาเนกิดแกฆ่ทฆ่านแลด้ว’”

“เรานทาขฆ่าวประเสรกิฐนทนั้มาแจด้งแกฆ่ทฆ่านทอันั้งหลาย” เปาโลและบารนาบมัสไดค้รมับเชลิญใหค้พถูดตล่อหนค้าผถูค้คนใน
ธรรมศาลานมันี้นในวมันสะบาโต และขล่าวสารของพวกเขาคมอขล่าวดบีเรมนี่องความรอดโดยทางการสลินี้นพระชนมร์ การถถูก
ฝปัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเมษโปดกของพระเจค้า พระเมสสลิยาหร์ทบีนี่พวกเขารอคอยมานาน สกาหรมับยลิว
คนหนศึนี่ง ไมล่วล่าจะในสมมัยของเปาโลหรมอสมมัยของเรา ไมล่มบีสลินี่งใดจะนล่าชมนี่นใจมากกวล่าการรมับประกมันวล่าพระเมสสลิ
ยาหร์ไดค้เสดกจมาแลค้ว สกาหรมับคนบาปคนใดทบีนี่ยอมรมับความบาปหนายลินี่งนมักของบาป ทบีนี่ตระหนมักวล่าคล่าจค้างของบาป



คมอความตาย ไมล่มบีขล่าวสารใดทบีนี่สามารถนกาความชมนี่นชมยลินดบีมาใหค้มากกวล่าขล่าวดบีเรมนี่องความรอดโดยพระคลุณผล่าน
ทางความเชมนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถู!

“พระสอัญญาซนชื่งทรงประทานแกฆ่บรรพบรุรรุษของเรา” หมายถศึงพระสมัญญาในภาคพมันธสมัญญาเดลิมทบีนี่
เกบีนี่ยวขค้องกมับการเสดกจมาของพระเมสสลิยาหร์ และในทบีนี่นบีนี้มมันกลล่าวถศึงคกาพยากรณร์ทมันี้งหมดทบีนี่พถูดถศึงการเสดกจมาของ
พระองคร์-ครมันี้งแรกเพมนี่อชการะหนบีนี้บาป จากนมันี้นจศึงเสดกจมาครมันี้งทบีนี่สองในอนาคตเมมนี่อชนชาตลิอลิสราเอลจะจกาพระองคร์
ไดค้ ในวมันนมันี้นเมมนี่อ “จะมบีนนี้กาพลุพลลุล่งขศึนี้นสกาหรมับราชวงศร์ของดาวลิดและชาวเยรถูซาเลกม เพมนี่อจะชการะเขาใหค้พค้นจากบาป
และความไมล่สะอาด” (ศคย. 13:1) กรลุณาศศึกษาเศคารลิยาหร์บททบีนี่ 13 และ 14

“พระเจด้าไดด้ทรงใหด้สทาเรก็จตามนอันั้นแกฆ่เรา” พระเยซถูทรงทกาใหค้รายละเอบียดปลบีกยล่อยทลุกอยล่างของคกา
พยากรณร์ในภาคพมันธสมัญญาเดลิมทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับการเสดกจมาของพระองคร์สกาเรกจแลค้ว เปาโลไมล่ไดค้กลล่าววล่าทลุกสล่วน
ของคกาพยากรณร์นมันี้นอค้างอลิงถศึงการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ แตล่การทบีนี่พระองคร์ทรงถถูกทกาใหค้เปป็นขศึนี้นนมันี้นไดค้ทกาใหค้พระสมัญญา
เหลล่านมันี้นทบีนี่พวกศาสดาพยากรณร์ไดค้กลล่าวไวค้สกาเรกจจรลิงอยฆ่างสมบทูรณย์แบบแลด้ว ความรอดถถูกทกาใหค้สมบถูรณร์แบบ
แลค้วเมมนี่อพระเยซถูทรงเสรกจสลินี้นพระราชกลิจทบีนี่พระบลิดาทรงสล่งพระองคร์เขค้ามาในโลกใหค้กระทกา

จากนมันี้นเปาโลยกขค้อความจากเพลงสดลุดบีบททบีนี่สอง ขค้อ 7: “ทฆ่านเปป็นบรุตรของเรา วอันนทนั้เราไดด้ใหด้กทาเนกิด
แกฆ่ทฆ่านแลด้ว” แนล่นอนวล่านบีนี่อค้างอลิงถศึงพระเยซถูครลิสตร์เจค้า พระเมสสลิยาหร์ผถูค้นมันี้น เหกนไดค้ชมัดวล่าเปาโลใชค้วลบีนบีนี้ในทบีนี่นบีนี้เพมนี่อ
บอกเปป็นนมัยวล่าพระเยซถูทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจค้าเพราะวล่าพระองคร์ทรงถถูกทกาใหค้เปป็นขศึนี้นจากตายแลค้ว และ
เขาตมันี้งใจทบีนี่จะบอกเปป็นนมัยวล่านบีนี่คมอเหตรุผลทบีนี่พระองคร์ทรงถถูกเรบียกเชล่นนมันี้น เปาโลใชค้ขค้อพระคกาทบีนี่ยกมานบีนี้เพมนี่อแสดงใหค้
พวกยลิวเหลล่านมันี้นเหกนวล่าพระเยซถูทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจค้า และการตบีความของเขา “ในการททชื่พระองคย์ทรงใหด้
พระเยซทูกลอับคชนพระชนมย์” กกกกาหนดความหมายของคกากลล่าวในเพลงสดลุดบีบทนมันี้นและพลิสถูจนร์วล่ามมันไมล่ไดค้อค้างอลิงถศึง
การรมับสภาพมนลุษยร์ของพระครลิสตร์ แตล่วล่าพระองคร์ทรงถถูกเรบียกวล่าเปป็นพระบลุตรของพระเจค้าเพราะวล่าพระองคร์ทรง
ถถูกทกาใหค้เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายแลค้ว การตบีความนบีนี้สอดคลค้องกมับมลุมมองของเพลงสดลุดบีบททบีนี่สองทมันี้งบท ในขค้อ 1 
ถศึง 7 ของขค้อพระคกาตอนนมันี้นเราอล่านวล่า:

“เหตลุใดชนตล่างชาตลิจศึงแสดงความเดมอดดาลขศึนี้น และชนชาตลิทมันี้งหลายคลิดอล่านในการทบีนี่ไรค้ประโยชนร์ 
บรรดากษมัตรลิยร์แหล่งแผล่นดลินโลกตมันี้งตนเองขศึนี้น และนมักปกครองปรศึกษากมันตล่อสถูค้พระเยโฮวาหร์และผถูค้รมับการเจลิมของ
พระองคร์ กลล่าววล่า “ใหค้เราระเบลิดสายแอกของเขาใหค้ขาดสะบมันี้น และขจมัดบมังเหบียนของเขาใหค้พค้นจากเรา” 

“พระองคร์ผถูค้ประทมับในสวรรคร์จะทรงพระสรวล องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าจะทรงเยค้ยหยมันเขาเหลล่านมันี้น แลค้ว
พระองคร์จะตรมัสกมับเขาทมันี้งหลายดค้วยพระพลิโรธ และกระทกาใหค้เขาสยดสยองดค้วยความกรลินี้วของพระองคร์ ตรมัสวล่า 
“เราไดค้ตมันี้งกษมัตรลิยร์ของเราไวค้แลค้วบนศลิโยน ภถูเขาอมันบรลิสลุทธลิธิ์ของเรา” ขค้าพเจค้าจะประกาศพระดการมัสของพระองคร์ 
พระเยโฮวาหร์รมับสมันี่งกมับขค้าพเจค้าวล่า “เจค้าเปป็นบลุตรของเรา วมันนบีนี้เราไดค้ใหค้กกาเนลิดแกล่เจค้าแลค้ว”

ในขค้อ 1 ถศึง 3 ผถูค้แตล่งเพลงสดลุดบีประกาศวล่าบรรดาผถูค้ปกครองแหล่งแผล่นดลินโลกตมันี้งตมัวขศึนี้นตล่อสถูค้พระเมสสลิยาหร์
โดยกลล่าววล่า “ใหค้เราระเบลิดสายแอกของเขาใหค้ขาดสะบมันี้น และขจมัดบมังเหบียนของเขาใหค้พค้นจากเรา” พวกยลิวเหลล่า
นมันี้นไดค้ปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ พวกเขาไดค้ตมันี้งตมัวขศึนี้นตล่อสถูค้พระองคร์และทลุกคนทบีนี่ไดค้ตลิดตามพระองคร์ พวกเขารค้องออก
มาวล่า “กกาจมัดเขาเสบีย! ตรศึงเขาเสบียทบีนี่กางเขน!”



ในขค้อ 4 และ 5 ผถูค้แตล่งเพลงสดลุดบีแสดงใหค้เหกนวล่าความพยายามของผถูค้คนเหลล่านมันี้นไมล่ประสบความสกาเรกจ: 
“พระองคร์ผถูค้ประทมับในสวรรคร์จะทรงพระสรวล!” พระเจค้าทรงหมัวเราะเยาะแผนการตล่างๆของพวกเขาทบีนี่จะ
ทกาลายพระเมสสลิยาหร์

ในขค้อ 6 และ 7 ผถูค้แตล่งเพลงสดลุดบีแสดงใหค้เหกนวล่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงถทูกสถาปนาใหค้เปป็นกษมัตรลิยร์ถศึง
แมค้วล่าเหลล่าศมัตรถูของพระองคร์จะทกาอะไรกกตาม-และกรลุณาหมายเหตลุวล่าถค้อยคกาเหลล่านบีนี้ทบีนี่เปป็นคกาพยากรณร์มบีความ
แนล่นอนราวกมับวล่าพระครลิสตร์ไดค้ทรงครอบครองแลค้ว: “เราไดร้ตดัทั้งกษอัตรกิยย์ของเราไวด้แลด้วบนศลิโยน ภถูเขาอมันบรลิสลุทธลิธิ์
ของเรา” พระเยซถูทรงประสถูตลิเพมนี่อทบีนี่จะเปป็นกษมัตรลิยร์ของพวกยลิว (มธ. 2:2) แตล่คกาพยากรณร์ทบีนี่วล่าพระองคร์จะเปป็น
กษมัตรลิยร์และประทมับบนพระทบีนี่นมันี่งหนศึนี่งกกเกลิดขศึนี้นหลมังจากการเดมอดดาลของชนตล่างชาตลิและการปรศึกษากมันของ
กษมัตรลิยร์ทมันี้งหลายทบีนี่ตล่อตค้านพระองคร์ ดมังนมันี้นมมันจศึงไมล่มบีทางหมายถศึงการทรงสภาพอยถูล่ชมันี่วนลิรมันดรร์ของพระองคร์หรมอ
การรมับสภาพมนลุษยร์ของพระองคร์ แตล่หมายถศึงชบีวลิตของพระองคร์ททชื่เลยพด้นการฟปฟื้นคชนพระชนมย์ของพระองคย์ ใน
วลิวรณร์ 1:18 พระองคร์ทรงประกาศจากสงล่าราศบีวล่า “และเปป็นผทูด้ททชื่ดทารงชทวกิตอยทูฆ่ เราไดด้ตายแลด้ว แตฆ่ ดทูเถกิด เรากก็ยดัง
ดอารงชสีวริตอยผม่ตลอดไปเปป็นนริตยต เอเมน และเราถมอลถูกกลุญแจแหล่งนรกและแหล่งความตาย!”

เปาโลเขบียนถศึงผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นในกรลุงโรมวล่า: “เปาโล ผถูค้รมับใชค้ของพระเยซถูครลิสตร์ ผถูค้ซศึนี่งพระองคร์ทรงเรบียกใหค้
เปป็นอมัครทถูต และไดค้ถถูกแยกตมันี้งไวค้สกาหรมับขล่าวประเสรลิฐของพระเจค้า (คมอขล่าวประเสรลิฐทบีนี่พระองคร์ไดค้ทรงสมัญญาไวค้
ลล่วงหนค้าโดยพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ในพระคมัมภบีรร์อมันบรลิสลุทธลิธิ์) เกทชื่ยวกอับพระบรุตรของพระองคย์ คชอพระ
เยซทูครกิสตย์องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าของเรา ผถูค้บมังเกลิดในเชมนี้อสายของดาวลิดฝฝ่ายเนมนี้อหนมัง แตล่ฝฝ่ายพระวลิญญาณแหล่งความ
บรลิสลุทธลิธิ์นมันี้นบล่งไวค้ดค้วยฤทธานลุภาพ คชอโดยการเปป็นขนนั้นมาจากความตายวฆ่า เปป็นพระบรุตรของพระเจด้า” (รม. 1:1-4)
ไมล่มบีขค้อผลิดพลาดเลยในคกาประกาศของเปาโลในทบีนี่นบีนี้วล่าการฟปฟื้นคชนพระชนมย์ของพระเยซทูจากพวกคนตายประกาศ
พระองคร์ “วล่าเปป็นพระบลุตรของพระเจค้าดค้วยฤทธานลุภาพ”

ขค้อ 34: “สฆ่วนขด้อททชื่พระเจด้าไดด้ทรงใหด้พระองคย์คชนพระชนมย์ มกิใหด้กลอับเปปปี่อยเนฆ่าอทกเลย พระองคย์จนงตรอัส
อยฆ่างนทนั้วฆ่า ‘เราจะใหด้ความเมตตาออันแนฆ่นอนของเราซนชื่งไดด้สอัญญาไวด้กอับดาวกิดใหด้แกฆ่ทฆ่าน’”

“ความเปปปี่อยเนฆ่า” ปกตลิแลค้วบล่งบอกถศึงความเนล่าเปฟปี่อย และกลล่าวถศึงการทบีนี่รล่างกายกลมับคมนสถูล่ธลุลบีดลิน แตล่
แนล่นอนวล่าพระกายของพระเยซทูไมล่ไดค้ (และเพราะความบรลิสลุทธลิธิ์ของพระองคร์ไมฆ่สามารถ) เปฟปี่อยเนล่า (เพลงสดลุดบี 
16:10) ดมังนมันี้นความเปฟปี่อยเนล่าในทบีนี่นบีนี้จศึงกลล่าวถศึงความตายหรมอหลลุมศพเทล่านมันี้น ดมังนมันี้น “มกิใหด้กลอับเปปปี่อยเนฆ่าอทกเลย”
จศึงหมายความวล่าพระเยซถูจะไมล่ตายอบีกเลย พระองคร์จะไมล่ไปสถูล่หลลุมฝปังศพอบีกเลย “ดค้วยวล่าซศึนี่งพระองคร์ไดค้ทรงตาย
นมันี้น พระองคร์ไดค้ทรงตายตล่อบาปหนเดทยว แตล่ซศึนี่งพระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยถูล่นมันี้น พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตเพมนี่อพระเจค้า” (รม. 
6:10)

ในฮบีบรถู 10:12-14 เราอล่านวล่า “ฝฝ่ายพระองคร์นบีนี้ ครมันี้นทรงถวายเครชชื่องบทูชาเพราะความบาปเพทยงหน
เดทยวซนชื่งใชด้ไดด้เปป็นนกิตยย์ กกเสดกจประทมับเบมนี้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจค้า ตมันี้งแตล่นบีนี้ไปพระองคร์คอยอยถูล่จนถศึงบรรดา
ศมัตรถูของพระองคร์จะถถูกปราบลงเปป็นทบีนี่รองพระบาทของพระองคร์ เพราะวล่าโดยการทรงถวายบทูชาหนเดทยว 
พระองคร์ไดค้ทรงกระทกาใหค้คนทมันี้งหลายทบีนี่ถถูกชการะแลค้วถศึงทบีนี่สกาเรกจเปป็นนลิตยร์”



พระเยซถูทรงสลินี้นพระชนมร์เพราะบาปของเรา พระองคร์ทรงรมับโทษแทนเราในความมรณา พระองคร์ทรง
พลิชลิตความตาย นรก และหลลุมศพแลค้ว และ “เมมนี่อพระบลุตรไดค้ทรงชการะบาปของเราดค้วยพระองคร์เองแลค้ว กกไดค้
ทรงประทมับนมันี่ง ณ เบมนี้องขวาพระหมัตถร์ของผถูค้ทรงเดชานลุภาพเบมนี้องบน” (ฮบ. 1:3) พระองคร์จะไมล่สลินี้นพระชนมร์อบีก
เลย

“เราจะใหด้ความเมตตาออันแนฆ่นอนของเราซนชื่งไดด้สอัญญาไวด้กอับดาวกิดใหด้แกฆ่ทฆ่าน” เปาโลยกขค้อความจากอลิส
ยาหร์ 55:3 ตรงนบีนี้ “ความเมตตา” หมายถศึงพระสมัญญาตล่างๆทบีนี่ทรงกระทกาไวค้กมับดาวลิด พระสมัญญาของพระเจค้ากมับ
ดาวลิดจะถถูกรมักษาไวค้ คกาประกาศจากพระเจค้าวล่าพระองคร์จะทรงกระทกาพมันธสมัญญานลิรมันดรร์กมับพวกเขาผล่านทาง
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา คมอเชมนี้อสายทบีนี่ทรงสมัญญาไวค้ผถูค้นมันี้นของดาวลิด พระเยซถูครลิสตร์เจค้าไดค้เสดกจมาทางวงศร์วาน
ของดาวลิด และ “ความเมตตาออันแนฆ่นอนของดาวกิด” จะเปป็นของพวกเขาตามทบีนี่ทรงสมัญญาไวค้

พระเจค้าทรงสมัญญาดาวลิดเรมนี่องผถูค้สมบทอดคนหนศึนี่งทบีนี่จะนมันี่งบนพระทบีนี่นมันี่งของเขา ใน 2 ซามถูเอล 7:16 เรา
อล่านวล่า “ราชวงศร์ของเจค้าและอาณาจมักรของเจค้าจะดการงอยถูล่ตล่อหนค้าเจค้าอยล่างมมันี่นคงเปป็นนลิตยร์ และบมัลลมังกร์ของเจค้า
จะถถูกสถาปนาไวค้เปป็นนลิตยร์”

ในเพลงสดลุดบี 89:3,4 เราอล่านพระสมัญญานบีนี้ “เราไดค้กระทกาพมันธสมัญญากมับผถูค้ทบีนี่ถถูกเลมอกของเรา เราไดค้
ปฏลิญาณกมับดาวลิดผถูค้รมับใชค้ของเราวล่า ‘เราจะสถาปนาเชมนี้อสายของเจค้าไวค้เปป็นนลิตยร์และจะสรค้างบมัลลมังกร์ของเจค้าไวค้
ทลุกชมันี่วอายลุ’”

ในเพลงสดลุดบี 132:11 เราอล่านวล่า “พระเยโฮวาหร์ทรงปฏลิญาณเปป็นความจรลิงกมับดาวลิด ซศึนี่งพระองคร์จะไมล่
ทรงหมันกลมับคมอวล่า “เราจะตอันั้งผลจากตอัวของเจด้าไวด้บนบอัลลอังกย์ของเจด้า”

เปาโลรมับประกมันพวกยลิวเหลล่านมันี้นวล่าพระสมัญญาของพระเจค้ากมับดาวลิดถมอวล่าเปป็นการรมับประกมันของ
พระเจค้าวล่า “ความเมตตาทมันี้งหลายของดาวลิด” ไมล่มบีทางลค้มเหลว ความเมตตาเหลล่านมันี้นจะถถูกทกาใหค้สกาเรกจจรลิงตาม
ทบีนี่พระเจค้าแหล่งบรรพบลุรลุษของพวกเขาทรงสมัญญาไวค้

กษมัตรลิยร์ของศลิโยนทรงพระชนมร์อยถูล่วมันนบีนี้! และเมมนี่อถศึงเวลาทบีนี่กกาหนดไวค้ พระองคร์จะประทมับบนพระทบีนี่นมันี่ง
ของดาวลิดและครอบครองในความชอบธรรม เมมนี่อตบีความ “ความเมตตาอมันแนล่นอน” เหลล่านมันี้นวล่าเปป็นพมันธ
สมัญญานลิรมันดรร์ทบีนี่จะตค้องรมักษาไวค้ผล่านทางพระเมสสลิยาหร์ผถูค้นมันี้น เปาโลจศึงเชมนี่อมโยงพระคกาขค้อนบีนี้กมับพระคกาขค้อนมันี้นของ
เพลงสดลุดบีของดาวลิดซศึนี่งบอกวล่าพระเจค้าจะไมล่ทรงมอบองคร์บรลิสลุทธลิธิ์ของพระองคร์ใหค้ประสบความเปฟปี่อยเนล่า

ขค้อ 35: “เพราะพระองคย์ตรอัสไวด้ในสดรุดทอชชื่นวฆ่า ‘พระองคย์จะไมฆ่ทรงใหด้องคย์บรกิสรุทธกิธิ์ของพระองคย์เปปปี่อยเนฆ่า
ไป”

เปาโลยกขค้อความจากพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมอบีกครมันี้งโดยคราวนบีนี้จากเพลงสดลุดบี 16:10: 
“พระองคร์จะไมล่ทรงทลินี้งจลิตวลิญญาณของขค้าพระองคร์ไวค้ในนรก ทมันี้งจะไมล่ทรงใหค้องคร์บรลิสลุทธลิธิ์ของพระองคร์เปฟปี่อยเนล่า
ไป”

“เหตรุฉะนอันั้น” บล่งบอกวล่าเพราะพระสมัญญาเหลล่านมันี้นกมับดาวลิด มมันจศึงเปป็นไปไมล่ไดค้ทบีนี่องคร์บรลิสลุทธลิธิ์นมันี้นจะ
ประสบความเปฟปี่อยเนล่า



ขค้อ 36 และ 37: “ฝป่ายดาวกิดเมชชื่อไดด้ปฏกิบอัตกิในคราวอายรุของทฆ่านตามพระทอัยของพระเจด้า และไดด้ลฆ่วง
หลอับไปแลด้ว และตด้องฝฟังไวด้กอับบรรพบรุรรุษของทฆ่าน กก็เปปปี่อยเนฆ่าไป แตฆ่พระองคย์ซนชื่งพระเจด้าไดด้ทรงใหด้เปป็นขนนั้นมานอันั้น 
มกิไดด้ประสบความเปปปี่อยเนฆ่าเลย”

“ฝป่ายดาวกิดเมชชื่อไดด้ปฏกิบอัตกิในคราวอายรุของทฆ่าน” (หลมังจากไดค้รมับใชค้ในพระประสงคร์ของพระเจค้าแลค้วจน
กระทมันี่งเขาเสรกจสลินี้นสลินี่งซศึนี่งพระเจค้าทรงกกาหนดเขาใหค้กระทกา) “ไดด้ลฆ่วงหลอับไปแลด้ว” (สลินี้นชบีวลิต) “และตด้องฝฟังไวด้กอับ
บรรพบรุรรุษของทฆ่าน” วลิญญาณของดาวลิดไปอยถูล่กมับพระเจค้าผถูค้ซศึนี่งเขาไดค้ปรนนลิบมัตลิ แตล่รล่างกายของเขาถถูกวางอยถูล่ใน
หลลุมฝปังศพ “และประสบความเปปปี่อยเนฆ่า” รล่างกายของเขายมังอยถูล่ในหลลุมฝปังศพและกลมับคมนสถูล่ธลุลบีดลินแลค้ว

ในทบีนี่นบีนี้เปาโลแสดงใหค้เหกนวล่าขค้อพระคกาตอนทบีนี่เขาไดค้ยกมาจากเพลงสดลุดบี 16 ไมล่มบีทางหมายถศึงดาวลิดไดค้ 
เพราะมบีบมันทศึกไวค้แลค้ววล่า “ดาวลิดกกบรรทมหลมับไปอยถูล่กมับบรรพบลุรลุษของพระองคร์ และเขากกฝปังพระศพไวค้ในนครดา
วลิด” (1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 2:10) ในคกาเทศนาของเขาในวมันเพกนเทคอสตร์นมันี้น เปโตรกลล่าวคกาประกาศเดบียวกมันนบีนี้ เขา
กลล่าววล่า “ทล่านพบีนี่นค้องทมันี้งหลาย ขค้าพเจค้ามบีใจกลค้าทบีนี่จะกลล่าวแกล่ทล่านทมันี้งหลายถศึงดาวลิดบรรพบลุรลุษของเราวล่า ทฆ่าน
สกินั้นพระชนมย์แลด้วถทูกฝฟังไวด้ และอสุโมงคตฝฟังศพของทม่านยดังอยผม่กดับเราจนถขงทสุกวดันนสีทั้ ทล่านเปป็นศาสดาพยากรณร์และ
ทราบวล่าพระเจค้าตรมัสสมัญญาไวค้แกล่ทล่านดค้วยพระปฏลิญาณวล่า พระองคร์จะทรงประทานผถูค้หนศึนี่งจากบมันี้นเอวของทล่าน 
และตามเนมนี้อหนมังนมันี้น พระองคร์จะทรงยกพระครลิสตร์ใหค้ประทมับบนพระทบีนี่นมันี่งของทล่าน ดาวลิดกกทรงลล่วงรถูค้เหตลุการณร์นบีนี้
กล่อน จศึงทรงกลฆ่าวถนงการคชนพระชนมย์ของพระครกิสตย์วฆ่า จกิตวกิญญาณของพระองคย์ไมฆ่ตด้องละไวด้ในนรก ทอันั้งพระ
มอังสะของพระองคย์กก็ไมฆ่เปปปี่อยเนฆ่าไป” (กลิจการ 2:29-31) 

ขค้อ 38 และ 39: “เหตรุฉะนอันั้นทฆ่านพทชื่นด้องทอันั้งหลาย จงเขด้าใจเถกิดวฆ่า โดยพระองคย์นอันั้นแหละจนงไดด้ประกาศ
การยกความผกิดแกฆ่ทฆ่านทอันั้งหลาย และโดยพระองคย์นอันั้น ทรุกคนททชื่เชชชื่อจะพด้นโทษไดด้ทรุกอยฆ่าง ซนชื่งจะพด้นไมฆ่ไดด้โดย
พระราชบอัญญอัตกิของโมเสส”

เปาโลไดค้วางรากฐานอยล่างระมมัดระวมังสกาหรมับคกาประกาศของเขาทบีนี่วล่าการยกโทษบาปมาโดยทางความ
เชมนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถูครลิสตร์เจค้าเทล่านมันี้น เขาไดค้พลิสถูจนร์แลค้ววล่าถศึงแมค้พระเยซถูทรงถถูกตรศึง
กางเขน ถถูกนกาลงมาจากกางเขน และถถูกฝปัง พระเจด้ากก็ทรงททาใหด้พระองคย์เปป็นขนนั้นจากพวกคนตายแลด้ว พระองคร์
ไมล่ไดค้ทรงเหกนความเปฟปี่อยเนล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีนี่พวกเขาไดค้รอคอยมานาน ดอังนอันั้นการยกโทษบาป
จศึงถถูกประกาศแกล่พวกเขาโดยทางพระองคย์

เปโตรไดค้ประกาศความจรลิงเดบียวกมันนบีนี้เมมนี่อเขาประกาศแกล่พวกคนตล่างชาตลิในบค้านของโครเนลลิอมัส: 
“ศาสดาพยากรณร์ทมันี้งหลายยล่อมเปป็นพยานถศึงพระองคร์วล่า ผทูด้ใดททชื่เชชชื่อถชอในพระองคย์นอันั้นจะไดด้รอับการทรงยกความ
ผกิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองคย์” (กลิจการ 10:43)

“โดยพระองคย์นอันั้น ทรุกคนททชื่เชชชื่อจะพด้นโทษไดด้ทรุกอยฆ่าง” มบีวลิธบีเดบียวเทล่านมันี้นทบีนี่จะถถูกนมับวล่าชอบธรรม และ
นมันี่นคมอโดยพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถู-โดยการทนทลุกขร์ การสลินี้นพระชนมร์ และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์
ของพระองคร์ การถทูกนอับวฆ่าชอบธรรมคมอ การถถูกถมอวล่าเปป็นผทูด้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจค้า พระครกิสตย์
ทรงเปป็นการนอับวฆ่าชอบธรรมของเรา ดค้วยเหตลุนบีนี้การถถูกนมับวล่าชอบธรรมจศึงเปป็นการชอบธรรมเหมมอนกมับทบีนี่
พระองคย์ทรงชอบธรรม การถถูกนมับวล่าชอบธรรมคมอการเปป็นเหมมอนกมับวล่าเราไมล่เคยไดค้ทกาบาปเลย



ในจดหมายของเปาโลทบีนี่เขบียนถศึงครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นทบีนี่กรลุงโรม เขาอธลิบายความหมายของการถถูกนมับวล่า
ชอบธรรม ในโรม 3:19-28 เขาเขบียนไวค้วล่า:

“บมัดนบีนี้ เรารถูค้แลค้ววล่าพระราชบมัญญมัตลิทลุกขค้อทบีนี่ไดค้กลล่าวนมันี้น กกไดค้กลล่าวแกล่คนเหลล่านมันี้นทบีนี่อยถูล่ใตค้พระราชบมัญญมัตลิ
เพชชื่อปปิดปากทรุกคน และเพชชื่อใหด้มนรุษยย์ทรุกคนในโลกมทความผกิดจทาเพาะพระพอักตรย์พระเจด้า เพราะฉะนมันี้นจศึงไมล่มบีเนมนี้อ
หนมังคนหนศึนี่งคนใดเปป็นผถูค้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจค้าไดค้โดยการประพฤตลิตามพระราชบมัญญมัตลิ เพราะ
วล่าโดยพระราชบมัญญมัตลินมันี้นเราจศึงรถูค้จมักบาปไดค้

“แตล่บมัดนบีนี้ไดค้ปรากฏแลค้ววล่าความชอบธรรมของพระเจค้านมันี้นปรากฏนอกเหนชอพระราชบมัญญมัตลิ ซศึนี่งพระ
ราชบมัญญมัตลิกมับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยถูล่ คชอความชอบธรรมของพระเจด้าซนชื่งทรงประทานโดยความเชชชื่อ
ในพระเยซทูครกิสตย์สทาหรอับทรุกคนและแกฆ่ทรุกคนททชื่เชชชื่อ เพราะวฆ่าคนทอันั้งหลายไมฆ่ตฆ่างกอัน เหตสุวม่าทสุกคนทอาบาป และ
เสชที่อมจากสงม่าราศสีของพระเจร้า แตล่พระเจค้าทรงพระกรลุณาใหค้เราเปป็นผถูค้ชอบธรรม โดยไมล่คลิดมถูลคล่า โดยทบีนี่พระเยซถู
ครลิสตร์ทรงไถล่เราใหค้พค้นบาปแลค้ว พระเจค้าไดค้ทรงตมันี้งพระเยซถูไวค้ใหค้เปป็นทบีนี่ลบลค้างพระอาชญา โดยความเชมนี่อในพระ
โลหลิตของพระองคร์ เพมนี่อสกาแดงใหค้เหกนความชอบธรรมของพระองคร์ในการทบีนี่พระเจค้าไดค้ทรงอดกลมันี้นพระทมัย และ
ทรงยกบาปทบีนี่ไดค้ทกาไปแลค้วนมันี้น และเพมนี่อจะสกาแดงความชอบธรรมของพระองคร์ในปฟัจจรุบอันนทนั้วฆ่าพระองคย์ทรงเปป็นผทูด้
ชอบธรรม และทรงโปรดใหด้ผทูด้ททชื่เชชชื่อในพระเยซทูเปป็นผทูด้ชอบธรรมดด้วย

“เมมนี่อเปป็นเชล่นนมันี้นแลค้วเราจะเอาอะไรมาอวด กกหมดหนทาง จะอค้างหลมักอะไรวล่าหมดหนทาง อค้างหลมัก
การประพฤตลิหรมอ ไมฆ่ใชฆ่ แตฆ่ตด้องอด้างหลอักของความเชชชื่อ เหตสุฉะนดัทั้นเราทดัทั้งหลายสรสุปไดร้วม่า คนหนขที่งคนใดจะเปป็น
คนชอบธรรมไดร้กก็โดยอาศดัยความเชชที่อนอกเหนชอการประพฤตริตามพระราชบดัญญดัตริ”

ในโรม 4:1-5 เปาโลอธลิบายเพลินี่มเตลิมวล่า: “ถค้าเชล่นนมันี้น เราจะวล่าอมับราฮมัมบรรพบลุรลุษของเราไดค้ประโยชนร์
อะไรตามเนมนี้อหนมังเลล่า เพราะถค้าอมับราฮมัมเปป็นผถูค้ชอบธรรมโดยการกระทกา ทล่านกกมบีทางทบีนี่จะอวดไดค้ แตล่มลิใชล่
จกาเพาะพระพมักตรร์พระเจค้า ดค้วยวล่าพระคมัมภบีรร์วล่าอยล่างไร กกวล่า ‘ออับราฮอัมไดด้เชชชื่อพระเจด้า และพระองคร์ทรงนมับวล่า
เปป็นความชอบธรรมแกล่ทล่าน’

“ดมังนมันี้นคนทบีนี่อาศมัยการกระทกากกไมล่ถมอวล่าบกาเหนกจทบีนี่ไดค้นมันี้นเปป็นเพราะพระคลุณ แตล่ถมอวล่า บกาเหนกจนมันี้นเปป็น
คล่าแรงของงานทบีนี่ไดค้ทกา สฆ่วนคนททชื่มกิไดด้อาศอัยการกระททา แตฆ่ไดด้เชชชื่อในพระองคย์ ผทูด้ทรงโปรดใหด้คนอธรรมเปป็นคน
ชอบธรรมไดด้ ความเชชชื่อของคนนอันั้นตด้องนอับวฆ่าเปป็นความชอบธรรม”

จากนมันี้นในโรม 5:1,2 เปาโลเขบียนไวค้วล่า “เหตสุฉะนดัทั้นเมชชื่อเราเปป็นคนชอบธรรมเพราะความเชชชื่อแลด้ว เรา
จนงมทสอันตกิสรุขกอับพระเจด้าทางพระเยซผครริสตตองคตพระผผร้เปป็นเจร้าของเรา โดยทางพระองคย์ เราจนงไดด้เขด้าในรฆ่ม
พระครุณททชื่เรายชนอยทูฆ่โดยความเชชชื่อ และเราชมนี่นชมยลินดบีในความหวมังใจวล่าจะไดค้มบีสล่วนในสงล่าราศบีของพระเจค้า”

เมมนี่อผถูค้ใดเชมนี่อในพระเยซถู เขากกไดค้รมับการอภมัยโทษ-แตฆ่มทมากกวม่าการอภอัยโทษ เรามายกตมัวอยล่างกมัน: ผถูค้วล่า
ราชการคนหนศึนี่งสามารถอภมัยโทษนมักโทษคนหนศึนี่งไดค้ แตล่เขาไมล่สามารถทกาใหค้อาชญากรรมนมันี้นเปป็นเรมนี่องถถูกไดค้ซศึนี่งไดค้
ทกาใหค้คนๆนมันี้นตลิดคลุก แตล่ไมล่ใชล่อยล่างนมันี้นกมับพระเจค้า! ทมันี้งๆทบีนี่ขค้อเทกจจรลิงมบีอยถูล่วล่าเราเคยเปป็นศมัตรถูของพระเจค้าและ
พระองคร์คงจะเปป็นผถูค้ยลุตลิธรรมและชอบธรรมในการปรมับโทษเราสถูล่นรกทบีนี่ตนี่กาทบีนี่สลุด พระครลิสตร์กกทรงสลินี้นพระชนมร์เพมนี่อ



เราและโดยความมรณาของพระองคย์เราจศึงสามารถถถูกนมับวล่าชอบธรรมไดค้ ดมังนมันี้นเมมนี่อเราเชมนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจ
สลินี้นแลค้วของพระองคร์ พระเจค้าจศึงทรงปฏลิบมัตลิกมับเราราวกมับวล่าเราไมล่เคยไดค้ทกาผลิดตล่อพระองคร์เลย

ทบีนี่วล่าคนเหลล่านมันี้นทบีนี่เชมนี่อในพระเยซถูถถูกนมับวล่าชอบธรรม “จากสกิชื่งสารพดัด” ไมล่ไดค้บอกเปป็นนมัยวล่าเคยมบีบาป
บางอยฆ่างทบีนี่พระราชบมัญญมัตลิสามารถลบลค้างหรมอทกาใหค้เปป็นเรมนี่องถถูกตค้องไดค้ “โดยการประพฤตลิตามพระราชบมัญญมัตลิ
ไมม่มสีเนชทั้อหนดังใดจะถทูกนอับวฆ่าชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองคร์ไดค้” พระครลิสตร์ไดค้ทรงทกาใหค้สลินี่งสารพมัดทบีนี่พระ
ราชบมัญญมัตลิไมฆ่สามารถทกาไดค้ เปป็นไปไดค้แลค้วสกาหรมับผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลาย

“เหตลุฉะนมันี้นบมัดนบีนี้การปรมับโทษจศึงไมล่มบีแกล่คนทมันี้งหลายทบีนี่อยถูล่ในพระเยซถูครลิสตร์ ผถูค้ไมล่ดกาเนลินตามฝฝ่ายเนมนี้อหนมัง
แตล่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ เพราะวล่ากฎของพระวลิญญาณแหล่งชบีวลิตในพระเยซถูครลิสตร์ ไดค้ทกาใหค้ขค้าพเจค้าพค้นจากกฎ
แหล่งบาปและความตาย เพราะสกิชื่งซนชื่งพระราชบอัญญอัตกิททาไมฆ่ไดด้เพราะเนชนั้อหนอังททาใหด้อฆ่อนกทาลอังไปนอันั้น พระเจร้าทรง
ใชร้พระบสุตรของพระองคตมาในสภาพเสมชอนเนชทั้อหนดังทสีที่บาปและเพชที่อไถม่บาป พระองคตจขงไดร้ทรงปรดับโทษบาป
ทสีที่อยผม่ในเนชทั้อหนดัง เพชชื่อความชอบธรรมของพระราชบอัญญอัตกิจะไดด้สทาเรก็จในพวกเรา ผทูด้ไมฆ่ดทาเนกินตามฝป่ายเนชนั้อหนอัง 
แตฆ่ตามฝป่ายพระวกิญญาณ” (รม. 8:1-4) ดมังนมันี้นเปาโลจศึงขยายความและอธลิบายความจรลิงแหล่งการเทศนาของเขา
ในขค้อพระคกาเหลล่านบีนี้ทบีนี่เราศศึกษากมันอยถูล่

จลุดประสงคร์ของพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสมลิใชล่เพมนี่อเปปิดเผยวลิธบีทบีนี่จะถถูกนมับวล่าชอบธรรม และเครมนี่องสมัตว
บถูชาเหลล่านมันี้นทบีนี่ถถูกถวายตามพระราชบมัญญมัตลิกกไมล่สามารถขจมัดบาปออกไปไดค้ พวกมมันเปป็นเพบียงเงาของสลินี่งตล่างๆทบีนี่
จะมาเทล่านมันี้น เหมมอนกมับทบีนี่เปาโลไดค้อธลิบายไวค้ในจดหมายของเขาทบีนี่เขบียนถศึงชาวฮบีบรถูเหลล่านมันี้น:

“แลค้วเมมนี่อจมัดตมันี้งสลินี่งเหลล่านบีนี้ไวค้อยล่างนมันี้นแลค้ว พวกปลุโรหลิตกกเขค้าไปในพลมับพลาหค้องทบีนี่หนศึนี่งทลุกครมันี้งทบีนี่ปรนนลิบมัตลิ
พระเจค้า แตล่ในหค้องทบีนี่สองนมันี้นมบีมหาปลุโรหลิตผถูค้เดบียวเทล่านมันี้นทบีนี่เขค้าไปไดค้ปฟีละครมันี้ง และตค้องนกาเลมอดเขค้าไปถวายเพมนี่อตมัว
เอง และเพมนี่อความผลิดของประชาชนดค้วย อยล่างนมันี้นแหละ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ทรงสกาแดงวล่า ทางซนชื่งจะเขด้าไป
ในททชื่บรกิสรุทธกิธิ์ททชื่สรุดนอันั้นไมฆ่ไดด้ปรากฏแจด้ง คราวเมมนี่อพลมับพลาเดลิมยมังตมันี้งอยถูล่ พลมับพลาเดลิมเปป็นเครชที่องเปรสียบสทาหรอับใน
เวลานอันั้น คมอมบีการถวายของใหค้และเครมนี่องบถูชา ซศึนี่งจะกระทกาใหค้ใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของผถูค้ถวายนมันี้นถศึงทบีนี่สกาเรกจไมล่
ไดค้ ซศึนี่งเปป็นแตล่เพบียงของกลินของดมนี่ม และพลิธบีชการะลค้างตล่างๆ และเปป็นพลิธบีสกาหรมับเนมนี้อหนมังทบีนี่ไดค้บมัญญมัตลิไวค้จนกวล่าจะถศึง
เวลาทบีนี่จะตค้องเปลบีนี่ยนแปลงใหมล่

“แตฆ่เมชชื่อพระครริสตตไดร้เสดก็จมาเปป็นมหาปสุโรหริตแหฆ่งสกิชื่งประเสรกิฐซนชื่งจะมาถนงโดยทางพลมับพลาอมันใหญล่ยลินี่ง
กวล่าและสมบถูรณร์ยลินี่งกวล่าแตล่กล่อน ทบีนี่ไมล่ไดค้สรค้างขศึนี้นดค้วยมมอ และพถูดไดค้วล่ามลิไดค้เปป็นอยล่างของโลกนบีนี้ พระองคร์เสดกจ
เขค้าไปในทบีนี่บรลิสลุทธลิธิ์เพบียงครมันี้งเดบียวเทล่านมันี้น และพระองคร์ไมล่ไดค้ทรงนกาเลมอดแพะและเลมอดลถูกวมัวเขค้าไป แตฆ่ทรงนทา
พระโลหริตของพระองคตเองเขด้าไป และทรงสทาเรก็จการไถฆ่บาปชอัชื่วนกิรอันดรย์แกฆ่เรา เพราะถค้าเลมอดวมัวตมัวผถูค้และเลมอด
แพะ และเถค้าของลถูกโคตมัวเมบีย ทบีนี่ประพรมลงบนคนบาป สามารถชการะเนมนี้อหนมังใหค้บรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ มากยริที่งกวม่านดัทั้นสดัก
เทม่าไรพระโลหกิตของพระครกิสตย์ โดยพระวลิญญาณนลิรมันดรร์ไดค้ทรงถวายพระองคร์เองแดล่พระเจค้าเปป็นเครมนี่องบถูชาอมัน
ปราศจากตกาหนลิ จะไดค้ทรงชการะใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของทล่านทมันี้งหลายใหค้พค้นจากการกระทกาทบีนี่ตายแลค้ว เพมนี่อจะ
ไดค้ปฏลิบมัตลิพระเจค้าผถูค้ทรงพระชนมร์อยถูล่” (ฮบ. 9:6-14)



จากนมันี้นในบททบีนี่สลิบของหนมังสมอฮบีบรถู เราอล่านวล่า “โดยเหตลุทบีนี่พระราชบมัญญมัตลินมันี้นไดค้เปป็นแตล่เงาของสกิชื่งดทททชื่
จะมาภายหนด้า มลิใชล่ตมัวจรลิงของสลินี่งนมันี้นทบีเดบียว พระราชบมัญญมัตลินมันี้นจะใชค้เครมนี่องบถูชาทบีนี่เขาถวายทลุกปฟีๆเสมอมากระ
ทกาใหค้ผถูค้ถวายสมักการบถูชานมันี้นถศึงทบีนี่สกาเรกจไมล่ไดค้ เพราะถค้าเปป็นเชล่นนมันี้นไดค้ เขาคงไดค้หยลุดการถวายเครมนี่องบถูชาแลค้วมลิใชล่
หรมอ เพราะถค้าผถูค้นมมัสการนมันี้นไดค้รมับการชการะใหค้บรลิสลุทธลิธิ์ครมันี้งหนศึนี่งแลค้ว เขาคงจะไมล่รถูค้สศึกวล่ามบีบาปอบีกตล่อไป แตล่การ
ถวายเครมนี่องบถูชานมันี้นเปป็นเหตลุใหค้ระลศึกถศึงความบาปทลุกปฟีๆ เพราะเลชอดวดัวผผร้และเลชอดแพะไมม่สามารถชอาระ
ความบาปไดร้...ฝฝ่ายปลุโรหลิตทลุกคนกกยมนปฏลิบมัตลิอยถูล่ทลุกวมันๆและนกาเอาเครมนี่องบถูชาอยล่างเดบียวกมันมาถวายเนมองๆ 
เครมนี่องบถูชานมันี้นจะยกเอาความบาปไปเสบียไมล่ไดค้เลย ฝป่ายพระองคตนสีทั้ ครอันั้นทรงถวายเครชที่องบผชาเพราะความบาป
เพสียงหนเดสียวซนชื่งใชด้ไดด้เปป็นนริตยต กก็เสดก็จประทอับเบชนั้องขวาพระหอัตถย์ของพระเจด้า” (ฮบ. 10:1-12 บางสล่วน)

ในกาลาเทบีย 3:24 เปาโลอธลิบายวล่าพระราชบมัญญมัตลิเคยเปป็น “ครทูของเราซศึนี่งนกาเรามาถศึงพระครลิสตร์ เพมนี่อ
เราจะไดค้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชชชื่อ”

ขค้อ 40: “เหตรุฉะนอันั้นจงระวอังใหด้ดท เกลชอกวฆ่าคทาซนชื่งพวกศาสดาพยากรณย์ไดด้กลฆ่าวไวด้นอันั้นจะไดด้แกฆ่ทฆ่านทอันั้ง
หลาย”

“เหตรุฉะนอันั้นจงระวอังใหด้ดท” ขล่าวประเสรลิฐไดค้ถถูกประกาศอยล่างชมัดเจน “แกล่ยลิวกล่อน” แตล่พวกยลิวนค้อยคน
มากๆไดค้ยอมรมับขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐ พวกเขาไดค้ปฏลิเสธพระเยซถู พวกเขาไดค้ปฏลิเสธขล่าวสารนมันี้นทบีนี่สเทเฟน
ประกาศ คนเหลล่านมันี้นในกรลุงเยรถูซาเลกมไดค้ปฏลิเสธขล่าวสารของเปาโลและขถูล่วล่าจะฆล่าเขา เปาโลจศึงเตมอนพวกเขาใหค้
ระวมังการทบีนี่พวกเขาอาจจะปฏลิเสธขล่าวสารนบีนี้ของเขา พวกเขาสามารถยอมรมับขล่าวประเสรลิฐทบีนี่เขาประกาศและรอับ
ความรอดไดด้ พวกเขาอาจปฏกิเสธมมัน-และเผชลิญหนค้ากมับการพลิพากษา “ซนชื่งพวกศาสดาพยากรณย์ไดด้กลฆ่าวไวด้นอันั้น”

พระเจค้าไดค้ทรงเชลิญชวนผล่านทางศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์วล่า “มาเถริด ใหด้เราสทูด้ความกอัน ถศึงบาปของเจค้า
เหมมอนสบีแดงเขค้มกกจะขาวอยล่างหลิมะ ถศึงมมันจะแดงอยล่างผค้าแดงกกจะกลายเปป็นอยล่างขนแกะ” แตล่คกาเชลิญนมันี้นถถูก
ตามมาดค้วยคกาเตมอนหนศึนี่ง: “ถค้าเจค้าเตกมใจและเชมนี่อฟปัง เจค้าจะไดค้กลินผลดบีแหล่งแผล่นดลิน แตฆ่ถด้าเจด้าปฏกิเสธและกบฏ 
เจร้าจะถผกทอาลายเสสียดร้วยคมดาบ เพราะวล่าพระโอษฐร์ของพระเยโฮวาหร์ไดค้ตรมัสแลค้ว” (อสย. 1:18-20)

ขค้อ 41: “‘ดทูกฆ่อนใหด้เจด้าทอันั้งหลายผทูด้ประมาทหมกิชื่น ประหลาดใจและถนงพกินาศ ดด้วยวฆ่าเรากระททาการใน
กาลสมอัยของเจด้า เปป็นการททชื่แมด้แตฆ่มทผทูด้มาบอกแลด้ว เจด้ากก็จะไมฆ่เชชชื่อเลย’”

เปาโลยกขค้อความตรงนบีนี้มาจากฮาบากลุก 1:5: “จงมองทมันี่วประชาชาตลิตล่างๆและดถูใหค้ดบี จงประหลาดและ
แปลกใจ ดค้วยวล่าเราจะกระทกาการในกาลสมมัยของเจค้า ถศึงจะบอก เจค้ากกจะไมล่เชมนี่อ” ศาสดาพยากรณร์ฮาบากลุกชบีนี้ใหค้
เหกนการปลลุกปปัปี่นชนเคลเดบียผถูค้ซศึนี่งจะทกาลายพระวลิหารและทกาใหค้ประชาชาตลินมันี้นกระจมัดกระจายไป คกาขถูล่เดลิมนมันี้นถถูก
ทกาใหค้สกาเรกจจรลิงแลค้ว เพราะวล่าพระราชกลิจทบีนี่พระเจค้าจะทรงกระทกาผล่านทางชนเคลเดบียมบีความโดดเดล่นมากเหลมอ
เกลิน-แตล่กกเลวรค้ายและนล่ากลมัวมากเหลมอเกลิน-จนประชากรนมันี้นจะไมล่ยอมเชชชื่อทมันเวลาทบีนี่จะหลบีกเลบีนี่ยงหายนะไดค้ แตล่
การพลิพากษาทบีนี่ถถูกขถูล่ไวค้นมันี้นใชค้ไดค้กมับพวกยลิวเหลล่านมันี้นในสมมัยของเปาโลเหมมอนกมับทบีนี่เคยเปป็นตอนทบีนี่ฮาบากลุกเอล่ยคกา
พยากรณร์นบีนี้ หลมักการของพระเจค้าของขค้อพระคกาตอนนบีนี้กกคมอวล่า ถค้าพวกยลิวเหลล่านมันี้นปฏลิเสธทบีนี่จะฟปังขล่าวสารแหล่ง
พระคลุณ ถค้าพวกเขาเหยบียดหยามพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเจค้าผล่านทางการทนทลุกขร์ การสลินี้นพระชนมร์ 



และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซถู พวกเขากกจะถถูกพระเจค้าพลิพากษาและการลงโทษจะถถูกตวงออกใหค้แกล่พวก
เขา

“ดทูกฆ่อน...ประหลาดใจ!” พวกยลิวเหลล่านมันี้นไดค้เหกนการอมัศจรรยร์ตล่างๆของพระเยซถู พวกเขาไดค้ยลินถค้อยคกา
ประหลาดแหล่งชบีวลิตของพระองคร์ พวกเขาอมัศจรรยร์ใจเพราะพระราชกลิจตล่างๆของพระองคร์และพวกเขาประหลาด
ใจกมับถค้อยคกาของพระองคร์-แตล่พระเยซถูครลิสตร์เจค้าทรงหล่างไกลจากการเปป็นอยล่างทบีนี่พวกเขาไดค้คาดหวมังไวค้เกบีนี่ยวกมับ
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาจนพวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะเชมนี่อ อมันเปป็นการเชลิญชวนความพลินาศมาสถูล่ตมัวพวกเขาเอง

“ถนงพกินาศ” บล่งบอกถศึงการพลิพากษาดค้านรล่างกาย แตล่มมันยมังลงลศึกกวล่านมันี้นดค้วยและกลล่าวถศึงการปรมับโทษ
ชมันี่วนลิรมันดรร์ในบศึงไฟนมันี้น

ในคกาพยากรณร์ของฮาบากลุก นบีนี่เปป็นการอค้างอลิงถศึงการถถูกทกาลายของพระวลิหารทบีนี่ยลินี่งใหญล่นมันี้น-บางสลินี่งทบีนี่พวก
ยลิวเหลล่านมันี้นไมล่อาจนศึกภาพออกวล่าจะเกลิดขศึนี้นไดค้ พระวลิหารของพวกเขาไดค้ถถูกสรค้างขศึนี้นตามคกาบมัญชาของพระเจค้า
และภายใตค้การทรงนกาของพระองคร์ พระองคร์ไดค้ทรงปกปป้องมมันมาตลอดหลายปฟีเหลมอเกลิน และพวกเขาปฏลิเสธทบีนี่
จะเชมนี่อวล่าพระองคร์จะยกมมันใหค้ตกอยถูล่ในมมอของเหลล่าศมัตรถูของพวกเขา คมอชนเคลเดบีย เพมนี่อทบีนี่จะถถูกทกาลาย

นบีนี่เปป็นจรลิงในสมมัยของเปาโลเชล่นกมัน พวกยลิวเหลล่านมันี้นไมล่อาจนศึกภาพออกวล่ากรลุงเยรถูซาเลกมและพระวลิหาร
จะถถูกทกาลายไดค้ ถศึงแมค้วล่าการทกาลายนมันี้นไดค้ถถูกพยากรณร์ไวค้แลค้วโดยพระเยซถูครลิสตร์เจค้าเอง (มธ. 24:2) การทกาลาย
นมันี้นทบีนี่เปาโลพถูดถศึงถถูกทกาใหค้สกาเรกจจรลิงแลค้วในปฟี ค.ศ. 70 เมมนี่อทลิตมัสชาวโรมมันผถูค้นมันี้นทกาใหค้กรลุงเยรถูซาเลกมราบเปป็นหนค้า
กลองและทกาลายพระวลิหารนมันี้น

เราอาจปรมับใชค้บทเรบียนเดบียวกมันนบีนี้กมับยลุคปปัจจลุบมันนบีนี้ไดค้ มบีหลายลค้านคนทบีนี่ไดค้เหกนฤทธลิธิ์เดชของพระเจค้าแลค้ว
ในความรอดของเพมนี่อนมนลุษยร์ของพวกเขา พวกคลุณบางคนทบีนี่อล่านหนมังสมอเลล่มนบีนี้มบีเพมนี่อนฝถูง ครอบครมัว หรมอคนรถูค้จมัก
ทบีนี่ถถูกเปลบีนี่ยนแปลงและกลายเปป็นผถูค้ถถูกสรค้างใหมล่แลค้วในพระเยซถูครลิสตร์โดยพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้รอดของพระเจค้า และ
ครุณยมังปฏลิเสธทบีนี่จะเชมนี่ออยถูล่อบีกหรมอ? อยล่าเขค้าใจผลิดไปเลยครมับ-คนเหลล่านมันี้นทบีนี่เหกนการอมัศจรรยร์แหล่งพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้
รอดของพระเจค้าในชบีวลิตของคนอมนี่นๆแตล่ยมังปฏลิเสธทบีนี่จะยอมรมับพระคลุณนมันี้นในชบีวลิตของพวกเขาเอง สมักวมันหนศึนี่งจะ
เผชลิญหนค้ากมับการพลิพากษาอมันเทบีนี่ยงตรงและแนล่นอนและพวกเขาจะพลินาศชมันี่วนลิรมันดรร์ในบศึงไฟนมันี้น

ขค้อ 42: “เมชชื่อพวกยกิวไดด้ออกไปจากธรรมศาลาแลด้ว พวกคนตฆ่างชาตกิกก็อด้อนวอนใหด้ประกาศคทาเหลฆ่านอันั้น
ใหด้เขาฟฟังในวอันสะบาโตหนด้า”

เมมนี่อเปาโลกลล่าวคกาเทศนาของตนจบ พวกยลิวสล่วนใหญล่นมันี้นกกออกไปจากธรรมศาลานมันี้น-ยมังไมล่เชมนี่อเหมมอน
เดลิม ยมังปฏลิเสธทบีนี่จะใสล่ใจคกาเชลิญชวนของเขาหรมอคกาเตมอนของเขาอยถูล่เหมมอนเดลิม ในทางกลมับกมัน คนตล่างชาตลิเหลล่า
นมันี้นไดค้อค้อนวอนเปาโลและบารนาบมัสใหค้เทศนาขล่าวสารเดลิมนมันี้นแกล่พวกเขาในวมันสะบาโตถมัดไป

ขค้อ 43: “ครอันั้นคนททชื่ประชรุมกอันนอันั้นตฆ่างคนตฆ่างไปจากธรรมศาลาแลด้ว พวกยกิวหลายคนกอับคนเขด้าจารทตททชื่
เกรงกลอัวพระเจด้าไดด้ตามเปาโลและบารนาบอัสไป ทฆ่านทอันั้งสองจนงพทูดกอับเขา ชวนใหด้เขาตอันั้งมอัชื่นคงอยทูฆ่ในพระครุณของ
พระเจด้า”

การใชค้ถค้อยคกาของพระคกาขค้อนบีนี้บอกเปป็นนมัยวล่าพวกยลิวบางคนเหลล่านมันี้นเชมนี่อไปสถูล่ความรอดและตค้อนรมับ
ความเชมนี่อแบบครลิสเตบียน พวกยลิวเหลล่านบีนี้ รวมถศึงพวกเขค้าจารบีตยลิว (นล่าจะเปป็นพวกกรบีกทบีนี่เชมนี่อ) ไดค้ตลิดตามเปาโล



และบารนาบมัสไป โดยใหค้โอกาสพวกอมัครทถูตเพลินี่มเตลิมทบีนี่จะอธลิบายหลมักคกาสอนทมันี้งหลายแหล่งความเชมนี่อนมันี้น ผถูค้เชมนี่อ
ใหมล่เหลล่านบีนี้จศึงถถูกชมักชวน “ใหด้ตอันั้งมอัชื่นคงอยทูฆ่ในพระครุณของพระเจด้า”

การตล่อตผู้านจากพวกยกิว
ขค้อ 44 และ 45: “ครอันั้นถนงวอันสะบาโตหนด้า คนเกชอบสกินั้นทอันั้งเมชองไดด้ประชรุมกอันฟฟังพระวจนะของพระเจด้า 

แตฆ่เมชชื่อพวกยกิวเหก็นคนมากมายกก็มทใจอกิจฉาอยฆ่างยกิชื่ง ไดด้พทูดคอัดคด้านคทาของเปาโลถนงโตด้แยด้งกอับพทูดคทาสบประมาท”
พวกยลิวจมัดการประชลุมนมมัสการในวมันสะบาโต ดค้วยเหตลุนบีนี้มมันจศึงเปป็นเรมนี่องปกตลิธรรมดามากๆทบีนี่ฝถูงชนหมถูล่

หนศึนี่งจะมารวมตมัวกมันทบีนี่ธรรมศาลานมันี้นในวมันนมันี้น เหกนไดค้ชมัดวล่า ณ เวลาทบีนี่เฉพาะเจาะจงนบีนี้ฝถูงชนนมันี้นมบีจกานวนเกลิน
ปกตลิ เพราะเราอล่านวล่า “คนเกชอบสกินั้นทอันั้งเมชอง” มาดค้วยกมันเพมนี่อฟปังพระวจนะของพระเจค้า

ในทบีนี่นบีนี้เราเหกนการแสดงออกของฤทธลิธิ์เดชแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ไมล่ตค้องสงสมัยเลยวล่าขล่าวเกบีนี่ยวกมับเปาโลและ
บารนาบมัสและขล่าวสารแหล่งความรอดไดค้แพรล่สะพมัดไปอยล่างรวดเรกวเมมนี่อผถูค้คนพบปะกมันและพถูดคลุยกมัน-ตามทค้อง
ถนน ในตลาดรค้านรวงตล่างๆ ในบค้านเรมอนทมันี้งหลาย เปาโลไดค้เทศนาคกาเทศนาอมันนล่าประทมับใจซศึนี่งถถูกสนมับสนลุน
โดยพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมและขค้อความตล่างๆทบีนี่ยกมาจากพวกศาสดาพยากรณร์ ขล่าวสารของเขาปลลุกเรค้า
ผถูค้คนเหลล่านมันี้น เหมมอนกมับทบีนี่ขล่าวประเสรลิฐกระทกาเสมอ

ขล่าวประเสรลิฐคมอฤทธลิธิ์เดชของพระเจค้าไปสถูล่ความรอด มมันคมอนนี้กาทบีนี่มบีชบีวลิต ขนมปปังแหล่งชบีวลิต พระวจนะของ
พระเจค้ามบีชบีวลิตและเปฟีปี่ยมดค้วยฤทธลิธิ์เดช คมกวล่าดาบสองคมใดๆ และเมมนี่อมมันถถูกประกาศอยล่างสมัตยร์ซมนี่อ มมันกกปลลุก
เรค้าใจของผถูค้ฟปังเหลล่านมันี้น (“ความเชมนี่อมาโดยการไดค้ยลิน และการไดค้ยลินโดยพระวจนะของพระเจค้า”-รม. 10:17)

เมมนี่อขล่าวเรมนี่องคกาเทศนาของเปาโลแพรล่สะพมัดไปทมันี่วเมมองนมันี้น ความสนใจกกเพลินี่มขศึนี้นและฝถูงชนหมถูล่ใหญล่มา
รวมตมัวกมันเพมนี่อทบีนี่จะฟปังเขา “แตฆ่เมชชื่อพวกยกิวเหก็นคนมากมายกก็มทใจอกิจฉาอยฆ่างยกิชื่ง” คกากรบีกตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น 
“อกิจฉา” จรลิงๆแลค้วมบีความหมายวล่าความโกรธแคค้นหรมอความเดมอดดาล พวกยลิวเหลล่านมันี้นเตก็มไปดด้วยความ
เดชอดดาลทบีนี่คนมากมายเหลมอเกลินออกมาฟปังชายเหลล่านบีนี้กลล่าวคกาเทศนาซศึนี่งขถูล่วล่าจะโคล่นลค้มศาสนาแหล่งบรรพบลุรลุษ
ของพวกเขา คมอขล่าวสารหนศึนี่งทบีนี่ถถูกปฏลิเสธแลค้วและถถูกประณามโดยเหลล่าผถูค้ปกครองทางศาสนา เปาโลและบารนา
บมัสกกาลมังเทศนาวล่าชาวนาซาเรกธผถูค้อล่อนสลุภาพและถล่อมใจผถูค้นบีนี้ทบีนี่พวกเขาไดค้ตรศึงกางเขนในความเปป็นจรลิงแลค้วคมอพระ
เมสสลิยาหร์ทบีนี่พวกเขารอคอยมานาน และพวกเขาประกาศเพลินี่มเตลิมอบีกวล่าพระเจค้าทรงทกาใหค้พระองคร์เปป็นขศึนี้นจาก
พวกคนตายแลค้ว ดค้วยเหตลุนบีนี้พวกยลิวเหลล่านมันี้นจศึงพทูด “คอัดคด้านคทาของเปาโลถนงโตด้แยด้งกอับพทูดคทาสบประมาท”

กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่งกกคมอ พวกเขาพถูดถศึงพระเยซถูดค้วยการเหยบียดหยามและการเยาะเยค้ยและเอาคกาดล่าวล่า
ทมับถมลงบนพระองคร์ การพถูดเชล่นนมันี้นเกบีนี่ยวกมับพระเยซถูครลิสตร์เจค้าคมอการหมลินี่นประมาท ในลถูกา 22:63-65 เมมนี่อ
พระเยซถูทรงถถูกไตล่สวน เราอล่านวล่า “ฝฝ่ายคนทบีนี่คลุมพระเยซถูกกเยาะเยค้ยโบยตบีพระองคร์ และเมมนี่อเขาเอาผค้าผถูกปปิด
พระเนตรของพระองคร์แลค้ว เขาจศึงตบพระพมักตรร์พระองคร์ถามพระองคร์วล่า “จงพยากรณร์เถอะวล่า ใครตบเจค้า” 
และเขาพทูดคทาหมริที่นประมาทแกฆ่พระองคย์อทกหลายประการ” ความเปป็นศมัตรถูทางศาสนาอาจกลายเปป็นเรมนี่องขมขมนี่น
ไดค้มากๆ เมมนี่อผถูค้คนเชมนี่อในนลิกายหนศึนี่งหรมอขค้อเชมนี่อทางศาสนาหนศึนี่งและใครสมักคนเทศนาหลมักคกาสอนอมันบรลิสลุทธลิธิ์แหล่ง
พระวจนะของพระเจค้าซศึนี่งฉายแสงเปปิดโปงความผลิดพลาดของนลิกายนมันี้น พวกเขากกมมักพยายามทบีนี่จะทมับถมเหลล่า
ปฏลิปปักษร์ของตนดค้วยคกากลล่าวหาตล่างๆอมันขมขมนี่นและใสล่รค้าย เนมนี่องจากพวกเขาไมล่มบีขค้อโตค้แยค้งดบีๆทบีนี่จะใชค้ หลมักคกา



สอนอมันบรลิสลุทธลิธิ์และความจรลิงอมันประเสรลิฐมมักถถูกสบประมาทโดยผถูค้คนเพบียงเพราะวล่าพวกเขาไมล่เชมนี่อสลินี่งเหลล่านมันี้น 
และเมมนี่อสลินี่งนบีนี้เกลิดขศึนี้น พระทมัยของพระเยซถูกกถถูกทลินี่มแทงอบีกครมันี้ง พวกยลิวเหลล่านมันี้นในการปกปป้องประเพณบีแหล่ง
บรรพบลุรลุษของตน ไดค้ละเมลิดพระบมัญญมัตลิตล่างๆของพระเจค้าและไดค้หมลินี่นประมาทพระนามของพระเยซถู

เปาโลและบารนาบอัสหอันไปหาพวกคนตล่างชาตกิ
ขค้อ 46: “แลด้วเปาโลกอับบารนาบอัสมทใจกลด้า ไดด้กลฆ่าววฆ่า “จทาเปป็นททชื่จะตด้องกลฆ่าวพระวจนะของพระเจด้า

ใหด้ทฆ่านทอันั้งหลายฟฟังกฆ่อน แตฆ่เมชชื่อทฆ่านทอันั้งหลายปฟัดเสทย และตอัดสกินวฆ่าตนไมฆ่สมควรททชื่จะไดด้ชทวกิตนกิรอันดรย์ ดทูเถกิด พวก
เราจะบฆ่ายหนด้าไปหาคนตฆ่างชาตกิ”

“แลด้วเปาโลกอับบารนาบอัสมทใจกลด้า” มมันไมล่ใชล่เพราะความไมฆ่รทูด้ทบีนี่ชายเหลล่านบีนี้ของพระเจค้าไดค้รมับความกลค้า
หาญของตน เพราะวล่าพวกเขาทราบดบีวล่าจะเกลิดอะไรขศึนี้นกมับพวกเขาหากพวกยลิวเหลล่านมันี้นปลลุกปปัปี่นประชาชนใหค้
ตล่อสถูค้พวกเขา พวกเขาเคยเจอกมับการขล่มเหงมากล่อนแลค้ว เปาโลไดค้พบวล่าเขาตค้องหนบีออกจากเมมองดามมัสกมัสใน
กระบลุงใหญล่ทบีนี่ถถูกหยล่อนลงมาขค้ามกกาแพงเมมองเพราะวล่าการเทศนาของเขาทบีนี่นมันี่นไดค้ทกาใหค้พวกยลิวเหลล่านมันี้นปรศึกษา
กมันจะฆล่าเขาเสบีย บารนาบมัสอยถูล่กมับเขาในกรลุงเยรถูซาเลกมเมมนี่อการเทศนาแบบไมล่เกรงกลมัวของเขาทกาใหค้พวกยลิวโกรธ
แคค้นเขาอบีกครมันี้งและ “พวกเขาหาชล่องทบีนี่จะฆล่าเขา” ดาบของเฮโรดไดค้พรากชบีวลิตของยากอบ เปโตรเคยถถูกจกาคลุก-
และหากไมล่ใชล่เพราะทถูตสวรรคร์ของพระเจค้ามาชล่วย เขากกคงประสบชะตากรรมแบบเดบียวกมันไปแลค้ว ดค้วยเหตลุนบีนี้
เปาโลและบารนาบมัสจศึงไมล่ไดค้ไมล่ทราบเกบีนี่ยวกมับผลลมัพธร์ทบีนี่อาจเกลิดขศึนี้นจากความกลค้าหาญของพวกเขาในการ
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ 

“จทาเปป็นททชื่จะตด้องกลฆ่าวพระวจนะของพระเจด้าใหด้ทฆ่านทอันั้งหลายฟฟังกฆ่อน” นบีนี่คมอคกาตอบของพวกเขาทบีนี่ใหค้
แกล่พวกยลิวเหลล่านมันี้นทบีนี่พถูดคมัดคค้านพวกเขาและหมลินี่นประมาทพระนามของพระเยซถู พระเจค้าไดค้ทรงแตล่งตมันี้งอมัครทถูต
เปาโลใหค้เปป็น “ภาชนะทบีนี่ถถูกเลมอกสรร” เพมนี่อนกาขล่าวสารแหล่งความรอดไปประกาศแกล่คนตล่างชาตลิ (กลิจการ 9:15) 
แตล่ขล่าวประเสรลิฐไดค้มาถศึงยริวกฆ่อนแลค้ว และมลิชชมันนารบีเหลล่านบีนี้ไดค้ประกาศมมันแกล่พวกยลิวเหลล่านบีนี้กล่อน

ยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมาไดค้มาหาพวกยลิวและประกาศเรมนี่องการเสดกจมาของกษมัตรลิยร์องคร์นมันี้น: “คราวนมันี้น
ยอหร์นผถูค้ใหค้รมับบมัพตลิศมา มาประกาศในถลินี่นทลุรกมันดารแควค้นยถูเดบีย กลล่าววล่า “ทฆ่านทอันั้งหลายจงกลอับใจเสทยใหมฆ่ 
เพราะวฆ่าอาณาจดักรแหม่งสวรรคตมาใกลด้แลด้ว”” (มธ. 3:1,2)

กษมัตรลิยร์องคร์นมันี้นไดค้เสดกจมาแลค้วและทรงนกาเสนอพระองคร์เองแกล่ประชากรของพระองคร์ คมอชนชาตลิ
อลิสราเอล แตล่พวกเขาไดค้ปฏลิเสธพระองคร์และรค้องเสบียงดมังวล่า “เอาเขาไปใหค้พค้น!...ตรศึงกางเขนเขาเสบีย!...เราไมฆ่มท
กษอัตรกิยย์องคย์ใดนอกจากซทซารย์!” (ยอหร์น 19:15)

ยอหร์นผถูค้เปป็นทบีนี่รมักประกาศวล่า “พระองคร์ไดค้เสดกจมายมังพวกของพระองคร์ และพวกของพระองคย์นอันั้นหาไดด้
ตด้อนรอับพระองคย์ไมฆ่” (ยอหร์น 1:11)

บมัดนบีนี้เปาโลเตมอนความจกาพวกยลิวเหลล่านมันี้นวล่า “แตฆ่เมชชื่อทฆ่านทอันั้งหลายปฟัดเสทย และตอัดสกินวฆ่าตนไมฆ่สมควรททชื่
จะไดด้ชทวกิตนกิรอันดรย์!” โดยการปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐ พวกเขาไดค้ตมัดสลินตมัวเองวล่าไมล่สมควร และโดยการกระทกาตล่างๆ
ของพวกเขาๆไดด้ปรอับโทษตอัวเอง นบีนี่เปป็นความจรลิงเกบีนี่ยวกมับคนบาปทลุกคนทบีนี่ปฏลิเสธพระเยซถูครลิสตร์เจค้า ยอหร์น 3:18 



เตมอนวล่า “ผถูค้ทบีนี่เชมนี่อในพระบลุตรกกไมล่ตค้องถถูกพลิพากษาลงโทษ แตล่ผทูด้ททชื่มกิไดด้เชชชื่อกก็ตด้องถทูกพกิพากษาลงโทษอยทูฆ่แลด้ว 
เพราะเขามกิไดด้เชชชื่อในพระนามพระบรุตรองคย์เดทยวททชื่บอังเกกิดจากพระเจด้า”

ในสลุภาษลิต 1:22-31 เราอล่านคกาเตมอนนบีนี้: ““คนเขลาเออ๋ย เจค้าจะรมักความเขลาไปนานสมักเทล่าใด คนมมัก
เยาะเยค้ยจะปฟีตลิยลินดบีในการเยาะเยค้ยนานเทล่าใด และคนโงล่จะเกลบียดความรถูค้นานเทล่าใด จงหมันกลมับเพราะคกาตมัก
เตมอนของเรา ดถูเถลิด เราจะเทวลิญญาณของเราใหค้เจค้า เราจะใหค้ถค้อยคกาของเราแจค้งแกล่เจค้า

“เพราะเราไดด้เรทยกแลด้วและเจด้าปฏกิเสธ เราเหยทยดมชอออกและไมฆ่มทใครสนใจ เจด้ามกิไดด้รอับรทูด้ในบรรดาคทา
แนะนทาของเรา และไมฆ่ยอมรอับคทาตอักเตชอนของเราเลย ฝฝ่ายเราจะหดัวเราะเยร้ยความหายนะของเจร้า เราจะเยาะ
เมชที่อความหวาดกลดัวลานมากระทบเจร้า เมมนี่อความหวาดกลมัวของเจค้ามาถศึงอยล่างการรกรค้างวล่างเปลล่า และความ
พลินาศของเจค้ามาถศึงอยล่างลมหมลุน เมมนี่อความซศึมเศรค้าและความปวดรค้าวมาถศึงเจค้า

“แลด้วเขาจะททูลเรา แตม่เราจะไมม่ตอบ เขาจะแสวงหาเราอยฆ่างขยอันขอันแขก็ง แตม่จะไมม่พบเรา เพราะวล่า
เขาเกลบียดความรถูค้ และไมล่เลมอกเอาความยกาเกรงพระเยโฮวาหร์ เขาไมล่รมับคกาแนะนกาของเราเลย แตล่กลมับดถูหมลินี่นคกา
ตมักเตมอนของเราทมันี้งสลินี้น เพราะฉะนดัทั้นเขาจะกรินผลแหม่งทางของเขา และอริที่มดร้วยกลวริธสีของเขาเอง”

เมมนี่อพระเจค้าทรงเรบียกผล่านทางขล่าวประเสรลิฐและขล่าวสารนมันี้นถถูกปฏลิเสธ พระองคร์อาจทรงเรบียกอบีก-แตล่
พระองคร์ไมล่จกาเปป็นตค้องทกาเชล่นนมันี้น พระวจนะของพระองคร์เตมอนสตลิอยล่างชมัดเจนวล่า “จงแสวงหาพระเยโฮวาหร์ 
เมชชื่อจะพบพระองคย์ไดด้ จงทถูลพระองคร์ ขณะพระองคย์ทรงอยทูฆ่ใกลด้” (อสย. 55:6)

“อยล่าคลุยอวดถศึงพรรุฆ่งนทนั้ เพราะเจค้าไมล่ทราบวล่าวมันหนศึนี่งๆจะนกาอะไรมาใหค้บค้าง” (สภษ. 27:1)
“บดัดนสีทั้เปป็นเวลาออันชอบ ดถูเถลิด บดัดนสีทั้เปป็นวอันแหฆ่งความรอด” (2 คร. 6:2 วรรคหลมัง)
ไมล่มบีการวางตมัวเปป็นกลางในสล่วนทบีนี่เกบีนี่ยวขค้องกมับขล่าวประเสรลิฐ มมันกล่อใหค้เกลิดผลกระทบในทบีนี่ใดกกตามทบีนี่มมัน

ถถูกประกาศ เมมนี่อถถูกยอมรมับ ขล่าวประเสลิรฐกกทกาใหค้ใจอฆ่อนลง เมมนี่อถถูกปฏลิเสธ มมันกกทกาใหค้ใจแขก็งกระดด้าง พวกยลิว
เหลล่านมันี้นไดค้ปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ของตนและบมัดนบีนี้พวกเขากกปฏลิเสธความรอดของพระองคร์ตามทบีนี่ถถูกนกาเสนอโดย
เหลล่าผถูค้สมนี่อสารของพระองคร์ เปาโลจศึงประกาศวล่า “ดทูเถกิด พวกเราจะบฆ่ายหนด้าไปหาคนตฆ่างชาตกิ” พระเยซถูทรง
ทกาลายกกาแพงทบีนี่กมันี้นกลางนมันี้นแลค้ว (อฟ. 2:14) กล่อนหนค้านมันี้นพวกคนตล่างชาตลิ “ขาดจากการเปป็นพลเมมองอลิสราเอล
และไมล่มบีสล่วนในบรรดาพมันธสมัญญาซศึนี่งทรงสมัญญาไวค้นมันี้น ไมล่มบีทบีนี่หวมัง และอยถูล่ในโลกปราศจากพระเจค้า” (อฟ. 2:12)
แตล่บมัดนบีนี้พวกเขาจะไดค้เปป็นผถูค้เขค้าสล่วนในความรอดของพระเจค้าโดยพระคลุณผล่านทางความเชมนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรกจ
สลินี้นของพระเยซถูครลิสตร์เจค้าแลค้ว

ขค้อ 47: “ดด้วยองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้ตรอัสสอัชื่งเราอยฆ่างนทนั้วฆ่า ‘เราไดด้ตอันั้งเจด้าไวด้ใหด้เปป็นความสวฆ่างของคนตฆ่าง
ชาตกิ เพชชื่อเจด้าจะเปป็นเหตรุใหด้คนทอันั้งหลายรอด ถนงททชื่สรุดปลายแผฆ่นดกินโลก’”

“ดด้วยองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้ตรอัสสอัชื่งเราอยฆ่างนทนั้” คกาสมันี่งทบีนี่เปาโลยกคกาพถูดมาในทบีนี่นบีนี้ถถูกพบในอลิสยาหร์ 42:6,7 
และแสดงใหค้เหกนวล่าตมันี้งแตล่สมมัยของพวกศาสดาพยากรณร์ การรมับพวกคนตล่างชาตลิไวค้นมันี้นไดค้ถถูกสกาแดงใหค้ประจมักษร์
ในพระดการลิของพระเจค้าแลค้ว:



“เราคมอพระเยโฮวาหร์ เราไดค้เรบียกเจค้ามาดค้วยความชอบธรรม เราจะยศึดมมอเจค้าและจะรมักษาเจค้าไวค้ เราจะ
ใหค้เจค้าเปป็นตมัวพมันธสมัญญาของมนลุษยชาตลิ เปป็นความสวฆ่างแกฆ่บรรดาประชาชาตกิ เพชชื่อเบกิกตาคนททชื่ตาบอด เพชชื่อนทาผทูด้
ถทูกจองจทาออกมาจากครุก นทาผทูด้ททชื่นอัชื่งในความมชดออกมาจากเรชอนจทา”

ในอลิสยาหร์ 49:6 องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทรงประกาศวล่า “ซศึนี่งเจค้าจะเปป็นผถูค้รมับใชค้ของเรา เพมนี่อจะยกบรรดา
ตระกถูลของยาโคบขศึนี้น เพมนี่อจะใหค้อลิสราเอลทบีนี่เหลมออยถูล่กลมับสถูล่สภาพดบีนมันี้น ดถูเปป็นการเลกกนค้อยเกลินไป เราจะมอบใหด้
เจด้าเปป็นความสวม่างแกม่บรรดาประชาชาตริ เพชชื่อความรอดของเราจะถขงทสีที่สสุดปลายแผม่นดรินโลกทางเจด้า”

“เราไดด้ตอันั้ง (แตล่งตมันี้ง) เจด้าไวด้ใหด้เปป็นความสวฆ่างของคนตฆ่างชาตกิ” เพลงสดลุดบี 119:130 ประกาศวล่า “การ
คลทชื่คลายพระวจนะของพระองคย์ใหด้ความสวม่าง ทมันี้งใหค้ความเขค้าใจแกล่คนรถูค้นค้อย” ยอหร์นผถูค้เปป็นทบีนี่รมักเขบียนไวค้วล่า
 “แลด้วนทชื่เปป็นขด้อความททชื่เราไดด้ยกินจากพระองคย์ และประกาศแกฆ่ทฆ่านทอันั้งหลาย คชอวฆ่าพระเจร้าทรงเปป็นความสวม่าง
และไมฆ่มทความมชดอยทูฆ่ในพระองคย์เลย ถค้าเราจะวล่าเรารล่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระองคร์ และยมังดกาเนลินอยถูล่ในความมมด 
เรากกพถูดมลุสา และไมล่ไดค้ดกาเนลินชบีวลิตตามความจรลิง แตล่ถค้าเราดกาเนลินอยถูล่ในความสวล่าง เหมมอนอยล่างพระองคร์ทรง
สถลิตในความสวล่าง เรากกรล่วมสามมัคคบีธรรมซศึนี่งกมันและกมัน และพระโลหลิตของพระเยซถูครลิสตร์พระบลุตรของพระองคร์ 
กกชการะเราทมันี้งหลายใหค้ปราศจากบาปทมันี้งสลินี้น” (1 ยอหร์น 1:5-7)

ในมมัทธลิว 4:16 เราอล่านวล่าเมมนี่อพระเยซถูเสดกจเขค้ามาในเมมองคาเปอรนาอลุม “ประชาชนผทูด้นอัชื่งอยทูฆ่ในความ
มชดไดด้เหก็นความสวม่างยริที่งใหญม่ และผทูด้ททชื่นอัชื่งอยทูฆ่ในแดนและเงาแหฆ่งความตาย กก็มทความสวม่างขนนั้นสฆ่องถนงเขาแลด้ว”

พระเยซถูเองทรงประกาศวล่า “เราเปป็นความสวม่างของโลก ผทูด้ททชื่ตามเรามาจะไมฆ่เดกินในความมชด แตฆ่จะมท
ความสวฆ่างแหฆ่งชทวกิต” (ยอหร์น 8:12)

ขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐคมอ ขฆ่าวสารแหฆ่งความสวฆ่าง ขล่าวสารเดทยวเทฆ่านอันั้นทบีนี่จะนกาความรอดมาสถูล่ใจทมันี้ง
หลายทบีนี่ถถูกทกาใหค้มมดไปโดยบาปแหล่งความไมล่เชมนี่อ และขล่าวสารแหล่งความสวล่างมบีใหค้แกล่ทลุกดลินแดนและทลุก
ประชาชาตลิ (มธ. 28:19; กจ. 1:8)

ขค้อ 48 และ 49: “ฝป่ายคนตฆ่างชาตกิเมชชื่อไดด้ยกินอยฆ่างนอันั้นกก็มทความยกินดท และไดด้สรรเสรกิญพระวจนะของ
องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า และคนทอันั้งหลายททชื่ทรงหมายไวด้แลด้วเพชชื่อใหด้ไดด้ชทวกิตนกิรอันดรย์กก็ไดด้เชชชื่อถชอ พระวจนะขององคย์พระผทูด้
เปป็นเจด้าจนงแพรฆ่ไปตลอดทอัชื่วเขตแดนนอันั้น”

เมมนี่อคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้นไดค้ยลินขล่าวสารของเปาโลเรมนี่อง “ความรอดไปถนงททชื่สรุดปลายแผฆ่นดกินโลก” โดย
ทางความสวล่างแหล่งขล่าวประเสรลิฐ “พวกเขากก็ดทใจ” ความรอดในใจนกามาซศึนี่ง “ความชมนี่นชมยลินดบีอมันเหลมอจะกลล่าว
และเปฟีปี่ยมดค้วยสงล่าราศบี” (1 ปต. 1:8) คนตล่างชาตลิเหลล่านบีนี้มบีเหตลุผลมากกวล่าหนศึนี่งอยล่างทบีนี่จะดบีใจ: พวกเขามบีความ
ชมนี่นชมยลินดบีทบีนี่มาพรค้อมกมับความรถูค้ทบีนี่วล่าบาปทมันี้งหลายไดค้รมับการยกโทษแลค้ว และพวกเขาชมนี่นชมยลินดบีเพราะวล่าบมัดนบีนี้
พวกเขาถถูกรวมเขค้าในความรอดแสนมหมัศจรรยร์นบีนี้ทบีนี่ถถูกซมนี้อโดยพระเยซถูผล่านทางการสลินี้นพระชนมร์ การถถูกฝปัง และ
การฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์แลค้ว เปาโลและบารนาบมัส ซศึนี่งเปป็นยลิวทมันี้งคถูล่ กกาลมังประกาศแกล่คนตล่างชาตลิเหลล่า
นมันี้นคมอขล่าวสารเดบียวกมันกมับทบีนี่กล่อนหนค้านมันี้นไดค้ถถูกประกาศแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลพวกเดบียวเทล่านมันี้น

พวกเขา “ไดด้สรรเสรกิญพระวจนะขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า” คนเหลล่านบีนี้ไดค้รมับความรอดโดยพระวจนะของ
พระเจค้า-ความเชมนี่อมาโดยการไดค้ยลิน และการไดค้ยลินโดยพระวจนะ ขค้อความภาษาเดลิมในวลบีนบีนี้โดยเฉพาะสมนี่อถศึง



แนวคลิดเรมนี่องการสรรเสรลิญและการเคารพยกาเกรงทบีนี่มบีตล่อขล่าวสารนมันี้นเพราะวล่ามมันคมอพระวจนะของพระเจค้าผถูค้ทรง
พระชนมร์อยถูล่

“คนทอันั้งหลายททชื่ทรงหมายไวด้แลด้วเพชชื่อใหด้ไดด้ชทวกิตนกิรอันดรย์กก็ไดด้เชชชื่อถชอ” สล่วนนบีนี้ของขค้อ 48 ไดค้ทกาใหค้หลายคน
ยลุล่งยากใจ นบีนี่หมายความวล่าหลายคนทบีนี่ไดค้ถถูกเลมอกหรมอถถูกลลิขลิตไวค้ลล่วงหนค้าใหค้ไดค้รมับความรอดกกรมับขล่าวประเสรลิฐไวค้ 
และคนอมนี่นๆไมล่สามารถรมับมมันไวค้ไดค้เพราะวล่าพวกเขาไมล่ไดค้ถถูก “หมายไวด้” หรมอถถูกเลมอกไวค้อยล่างนมันี้นหรมอ? ไมล่ใชล่
อยล่างนมันี้นแนล่นอนครมับ! หากนมันี่นคมอความหมายของคกากลล่าวนบีนี้ ยอหร์น 3:16 กกคงถถูกทกาใหค้เปป็นโมฆะ-พรค้อมกมับขค้อ
พระคกาอมนี่นๆอบีกหลายตอนทบีนี่หยลิบยมนี่นคกาเชลิญชวนนมันี้น “ผทูด้ใดททชื่มทใจปรารถนากกมาไดค้” พระเยซถูทรงสมัญญาไวค้แลค้ววล่า 
“สารพมัดทบีนี่พระบลิดาทรงประทานแกล่เราจะมาสถูล่เรา และผถูค้ทบีนี่มาหาเรา เรากกจะไมล่ทลินี้งเขาเลย” (ยอหร์น 6:37)

เชล่นนมันี้นแลค้ว ความหมายของคกากลล่าวทบีนี่วล่า “คนทมันี้งหลายทบีนี่ทรงหมายไวด้แลด้ว” ไดค้เชมนี่อถมอคมออะไรเลล่า? 
ความหมายนบีนี้จรลิงๆแลค้วกกคมอ “คนทมันี้งหลายทบีนี่มบีใจพรด้อม”-กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่งกกคมอ พวกเขาไดค้ยลินขล่าวสารนมันี้นทบีนี่เปาโล
ไดค้ประกาศ และพวกเขามบีใจพรค้อมหรมอมบีความตมันี้งใจแนล่วแนล่ทบีนี่จะรมับชบีวลิตนลิรมันดรร์ พวกเขาไดค้รมับความรอดเหมมอน
กมับทบีนี่ผถูค้เชมนี่อคนอมนี่นๆทลุกคนไดค้รมับความรอด: โดยการไดค้ยลินและยอมรมับพระวจนะของพระเจค้า ในขค้อ 46 พวกยลิว
เหลล่านมันี้นไดค้ตมัดสลินตมัวเองวล่าไมฆ่สมควรทบีนี่จะไดค้รมับชบีวลิตนลิรมันดรร์ และพระคกาขค้อนบีนี้มบีความหมายตรงขด้ามกอับสกานวนนมันี้น 
การกระทกาเหลล่านมันี้นของพวกยลิวไดค้ประกาศวล่าพวกเขาไมฆ่สมควรฉมันใด คนตล่างชาตลิเหลล่านบีนี้กกกกาลมังสกาแดงใหค้
ประจมักษร์ถศึงความปรารถนาของพวกเขาทบีนี่จะถถูกนมับวล่าสมควรฉมันนมันี้น ขค้อความตรงนบีนี้ไมล่กลล่าวเลยสมักคกาทบีนี่สนมับสนลุน
ใหค้เราคลิดวล่าจากนบีนี้ไปไมล่มบีใครทบีนี่จะเปลบีนี่ยนขค้างไดค้

พระเยซถูทรงสมัญญาวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทมันี้งหลายวล่า ถค้าผถูค้ใดฟปังคกาของเราและเชมนี่อในพระองคร์
ผถูค้ทรงใชค้เรามา ผถูค้นมันี้นกกมบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ และไมล่ถถูกพลิพากษา แตล่ไดค้ผล่านพค้นความตายไปสถูล่ชบีวลิตแลค้ว” (ยอหร์น 5:24)

พระเยซถูทรงประกาศอยล่างชมัดแจค้งแกล่ยลิวทบีนี่ไมล่เชมนี่อเหลล่านมันี้นวล่า “ทล่านทมันี้งหลายไมฆ่ยอมมาหาเราเพมนี่อจะไดค้
ชบีวลิต” (ยอหร์น 5:40)

2 เปโตร 3:9 กลล่าวชมัดเจนมากๆวล่าพระเจด้า “ไมฆ่ทรงประสงคย์ททชื่จะใหด้ผผร้หนขที่งผผร้ใดพกินาศเลย แตฆ่ทรง
ปรารถนาททชื่จะใหด้คนทดัทั้งปวงกลอับใจเสทยใหมฆ่” 

คกาเชลิญชวนครมันี้งสลุดทค้ายในพระคมัมภบีรร์อล่านวล่า “พระวลิญญาณและเจค้าสาวตรมัสวล่า “เชลิญมาเถลิด” และใหค้ผถูค้
ทบีนี่ไดค้ยลินกลล่าววล่า “เชลิญมาเถลิด” และใหด้ผทูด้ททชื่กระหายเขด้ามา ผผร้ใดมสีใจปรารถนา กก็ใหด้ผทูด้นอันั้นมารอับนนั้ทาแหฆ่งชทวกิตโดยไมฆ่
ตด้องเสทยอะไรเลย” (วว. 22:17)

อยล่าเขค้าใจผมผลิด ผมเชมนี่อในอกานาจสลิทธลิธิ์ขาดสถูงสลุดของพระเจค้า ผมเชมนี่อในการทรงเลมอกและการลลิขลิตไวค้
ลล่วงหนค้า แตล่พระคมัมภบีรร์ไมล่สอนวล่าพระเจค้าทรงเลมอกคนบางคนใหค้ไดค้รมับความรอดและคนอมนี่นๆใหค้ตกนรก!ครกิสต
จอักรในฐานะกายหนขที่ง พระกายของพระครลิสตร์ ถถูกเลมอกไวค้แลค้วกล่อนการวางรากฐานของโลก แตล่ครลิสตจมักร
ประกอบดค้วยผทูด้เชชชื่อทอันั้งหลายทบีนี่เลมอกพระเยซถูหลมังจากไดค้ยลินขล่าวสารแหล่งความรอดผล่านทางการประกาศขล่าว
ประเสรลิฐ



ในยอหร์น 1:12,13 เราอล่านวล่า “แตฆ่สฆ่วนบรรดาผทูด้ททชื่ตร้อนรดับพระองคต พระองคร์ทรงประทานอกานาจใหค้
เปป็นบลุตรของพระเจค้า คมอคนทมันี้งหลายทบีนี่เชมนี่อในพระนามของพระองคร์ ซศึนี่งมลิไดค้เกกิดจากเลมอด หรมอความประสงคร์
ของเนมนี้อหนมัง หรมอความประสงคร์ของมนลุษยร์ แตม่เกริดจากพระเจร้า”

ขค้อ 50: “แตฆ่พวกยกิวไดด้ยรุยงพวกสตรทมทศอักดกิธิ์ททชื่ถชอพระเจด้า กอับทอันั้งผทูด้ชายททชื่เปป็นใหญฆ่ในเมชองนอันั้นใหด้เคทชื่ยวเขก็ญ 
และไลฆ่เปาโลกอับบารนาบอัสออกจากเมชองของเขา”

พญามารไมล่นมันี่งกอดอกอยถูล่เฉยๆขณะทบีนี่ดวงวลิญญาณหลายดวงกกาลมังไดค้รมับความรอดผล่านทางการประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐอยล่างสมัตยร์ซมนี่อโดยเหลล่าคนของพระเจค้า! พวกยลิวเหลล่านมันี้นไมล่เพบียงโตค้เถบียงกมับเปาโลและบารนาบมัส
เทล่านมันี้น “โดยพถูดคมัดคค้านและพถูดคกาสบประมาท” (ขค้อ 45) พวกเขายมังเทบีนี่ยวยลุยงผถูค้คนใหค้ตล่อตค้านพวกอมัครทถูตดค้วย 
“พวกสตรทมทศอักดกิธิ์ททชื่ถชอพระเจด้า” ทบีนี่ถถูกกลล่าวถศึงนบีนี้เปป็นพวกผถูค้หญลิงทบีนี่มบีอลิทธลิพล โดยอาจเปป็นสมาชลิกของครอบครมัว
ตล่างๆของพลเมมองทบีนี่โดดเดล่นในพมนี้นทบีนี่นมันี้น พวกเขาถถูกใชค้งานโดยพญามารเพมนี่อยลุยงใหค้เกลิดการตล่อตค้านการประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐ

พวกยลิวเหลล่านมันี้นยมังเกณฑร์ความชล่วยเหลมอของ “ผผร้ชายททชื่เปป็นใหญฆ่ในเมชองนอันั้น” ดค้วย-เราอาจนลิยามชาย
เหลล่านมันี้นวล่าเปป็นนายกเทศมนตรบี เหลล่าสมาชลิกสภาประจกาเมมอง เหลล่าผถูค้นกาทบีนี่โดดเดล่นดค้านธลุรกลิจและกลิจการบค้าน
เมมอง ศลิษยาภลิบาลผถูค้เปป็นทบีนี่รมักหลายทล่านในยลุคสมมัยนบีนี้สามารถเปป็นพยานไดค้วล่า “พวกผถูค้ชายทบีนี่เปป็นใหญล่” ในเมมองๆ
หนศึนี่งมมักถถูกใชค้งานโดยซาตานบล่อยๆในการตล่อตค้านขล่าวประเสรลิฐอมันบรลิสลุทธลิธิ์แหล่งพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้รอดของพระเจค้า 
บล่อยครมันี้งเมมนี่อคนของพระเจค้าบนธรรมาสนร์เทศนาพระวจนะของพระเจค้าอมันบรลิสลุทธลิธิ์และไมล่เจมอปนและกลล่าว
ประณามบาปในชบีวลิตของครลิสเตบียนแตล่ปากทมันี้งหลาย พญามารกกพถูดกมับ “เหลล่าสตรบีมบีศมักดลิธิ์” และ “พวกผถูค้ชายทบีนี่
เปป็นใหญล่” ในทบีนี่ประชลุมทค้องถลินี่นนมันี้น และผล่านทางชายและหญลิงเหลล่านมันี้นมมันกกยลุยงใหค้เกลิดการวลิวาทและความ
แตกแยก โดยเปป็นเหตลุใหค้งานขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าไดค้รมับผลกระทบ-และในหลายกรณบี บมังคมับศลิษยาภลิบาลใหค้
ออกไปจากธรรมาสนร์หรมอออกไปจากเมมองเสบีย!

ททาไมขล่าวสารของเปาโลถศึงปลลุกปปัปี่นเมมองอมันทลิโอกในแควค้นปปิสลิเดบียจากจลุดศถูนยร์กลางไปสถูล่รอบนอก? 
เพราะวล่ามมันไดค้แตะตค้องสลินี่งทบีนี่อยถูล่ลศึกทบีนี่สลุดในชบีวลิตมนลุษยร์-ความจรลิงเกบีนี่ยวกมับพระเจค้า ความจรลิงเกบีนี่ยวกมับชบีวลิตหลมังค
วามตาย ชบีวลิตทบีนี่ไมล่อาจถถูกทกาลายไดค้ ชบีวลิตนลิรมันดรร์ เขาอภลิปรายขค้อเทกจจรลิงเรมนี่องบาปและการรมับการยกโทษบาป 
ขล่าวสารเชล่นนมันี้น เมมนี่อถถูกประกาศอยล่างสมัตยร์ซมนี่อโดยชายคนหนศึนี่งทบีนี่ถถูกเตลิมเตกมดค้วยพระวลิญญาณ จะปลลุกปปัปี่นประชา
คมใดๆ ชลุมชนใดๆ

“สตรบีมบีศมักดลิธิ์และผถูค้ชายทบีนี่เปป็นใหญล่” เหลล่านบีนี้ยลุยงใหค้เกลิดการขล่มเหงรลุนแรงตล่อเปาโลและบารนาบมัส “และ
ไลฆ่เปาโลกอับบารนาบอัสออกจากเมชองของเขา”

ขค้อ 51: “ฝป่ายเปาโลกอับบารนาบอัสจนงสะบอัดผงคลทดกินจากเทด้าของทฆ่านออกเพชชื่อตฆ่อวฆ่าพวกเขา แลด้วกก็ไป
ยอังเขตเมชองอกิโคนทยทูม”

“ฝป่ายเปาโลกอับบารนาบอัสจนงสะบอัดผงคลทดกินจากเทด้าของทฆ่านออกเพชชื่อตฆ่อวฆ่าพวกเขา” เมมนี่อพระเยซถูทรง
สล่งสลิบสองคนนมันี้นออกไป พระองคร์กกประทานอกานาจบางอยล่างแกล่พวกเขาและใหค้คกาสมันี่งบางประการแกล่พวกเขา 
พระองคร์ประทานอกานาจแกล่พวกเขาเพมนี่อรมักษาโรคภมัยไขค้เจกบทลุกอยล่างใหค้หาย ชการะคนโรคเรมนี้อนใหค้หายสะอาด 



ทกาใหค้คนตายเปป็นขศึนี้น และขมับพวกผบีออก พวกเขาจะตค้องไมล่จมัดหาทองคกา หรมอเงลิน หรมอทองแดงไวค้ในไถค้ของพวก
เขา “หรมอเสมนี้อคลลุมสองตมัว หรมอรองเทค้า หรมอไมค้เทค้า เพราะวล่าผถูค้ทกางานสมควรจะไดค้อาหารกลิน” และจากนมันี้น
พระองคร์ตรมัสวล่า:

“ถด้าผทูด้ใดไมฆ่ตด้อนรอับทฆ่านทอันั้งหลายและไมฆ่ฟฟังคทาของทฆ่าน เมชชื่อจะออกจากเรชอนนอันั้นเมชองนอันั้น จงสะบดัด
ผงคลสีทสีที่ตริดเทร้าของทม่านออกเสสีย เราบอกความจรกิงแกฆ่ทฆ่านวฆ่า ในวอันพกิพากษานอันั้น โทษของเมชองโสโดมและเมชอง
โกโมราหย์ จะเบากวฆ่าโทษของเมชองนอันั้น” (มธ. 10:1-15)

มาระโกบมันทศึกวล่า “ถด้าผทูด้ใดไมฆ่ตด้อนรอับไมฆ่ฟฟังทฆ่านทอันั้งหลาย เมชชื่อจะไปจากททชื่นอัชื่นจงสะบดัดผงคลสีใตร้ฝฝ่าเทร้า
ของทม่านออกเปป็นสดักขสีพยานตม่อเขา เราบอกความจรกิงแกฆ่ทฆ่านวฆ่า ในวอันพกิพากษานอันั้น โทษของเมชองโสโดมและ
เมชองโกโมราหย์จะเบากวฆ่าโทษของเมชองนอันั้น” (มาระโก 6:11)

คกาสมันี่งเดบียวกมันนบีนี้ถถูกบมันทศึกไวค้ในลถูกา 9:5 และ 10:11 ดมังนมันี้นเมมนี่อเปาโลและบารนาบมัสถถูกขมับไลล่ออกไป
จากเขตแดนของเมมองอมันทลิโอกในแควค้นปปิสลิเดบีย โดยทราบวล่าพวกเขาไดค้ปฏลิบมัตลิตามการทรงนกาของพระวลิญญาณ
แลค้วในการใหค้ความจรลิงอมันเดกดขาดแหล่งขล่าวสารจากพระวจนะของพระเจค้า พวกเขากกปฏลิบมัตลิตามคกาสมันี่งทบีนี่องคร์พระ
ผถูค้เปป็นเจค้าไดค้ประทานใหค้ในระหวล่างการรมับใชค้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์: พวกเขาสะบมัดผงคลบีออกจากเทค้าของตนเพมนี่อ
เปป็นคกาพยานกลล่าวโทษเมมองนมันี้น “และมายอังเมชองอกิโคนทยทูม”

เมมองอลิโคนบียถูมในตอนนมันี้นเปป็นเมมองหลวงของแควค้นลลิคาโอเนบีย วมันนบีนี้มมันมบีชมนี่อวล่าโคนลิเยหร์ และเปป็นเมมอง
หลวงของคารามาเนบีย มมันตมันี้งอยถูล่ในสภาพแวดลค้อมทบีนี่งดงามดมันี่งภาพวาด พรค้อมกมับเทมอกเขาทบีนี่มบีหลิมะปกคลลุมซศึนี่ง
ทอดยาวไปทางทลิศเหนมอ ทลิศใตค้ และทลิศตะวมันตก ในทางทลิศตะวมันออก ทบีนี่ราบทบีนี่แบนราบพอๆกมับทะเลทรายอา
ระเบบียทอดยาวไปสลุดลถูกหถูลถูกตา วมัฒนธรรมหรมออลิทธลิพลของกรบีกและโรมมันเหลมออยถูล่นค้อยมาก (หากมบี)

ขค้อ 52: “แตฆ่พวกสาวกกก็เตก็มไปดด้วยความชชชื่นชมยกินดท และดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์”
ในยอหร์น 16:33 พระเยซถูทรงเตมอนเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ในโลกนทนั้ทฆ่านจะประสบความทรุกขย์ยาก 

แตล่จงชมนี่นใจเถลิด เพราะวล่าเราไดค้ชนะโลกแลค้ว”
ในจดหมายฉบมับทบีนี่สองของเขาทบีนี่เขบียนถศึงทลิโมธบีคนหนลุล่ม เปาโลพถูดถศึงการขล่มเหงและความทลุกขร์ยากเหลล่า

นมันี้นซศึนี่งไดค้เกลิดขศึนี้นกมับเขา “ณ เมมองอมันทลิโอก เมมองอลิโคนบียถูม และเมมองลลิสตรา การกดขทชื่ขฆ่มเหงททชื่ขด้าพเจด้าไดด้ทนเอา 
ถนงกระนอันั้นกก็ดทองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงโปรดใหด้ขด้าพเจด้ารอดพด้นจากสกิชื่งเหลฆ่านอันั้นทอันั้งหมด แทร้จรริงทสุกคนทสีที่
ปรารถนาจะดอาเนรินชสีวริตตามทางของพระเจร้าในพระเยซผครริสตตจะถผกกดขสีที่ขม่มเหง (2 ทธ. 3:11,12) ตอนเปป็น
เซาโลแหล่งทารร์ซมัสกล่อนการกลมับใจเชมนี่อของเขา เปาโลไดค้ขล่มเหงครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นและเราไมล่อาจสงสมัยเลยวล่าเมมนี่อ
เขาเรลินี่มประกาศขล่าวประเสรลิฐ เขากกทราบดบีวล่าเขาจะเจอสลินี่งใดบค้างจากคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ตล่อตค้านหลมักคกาสอนทบีนี่บมัดนบีนี้
เขากกาลมังประกาศอยถูล่ ดค้วยเหตลุนบีนี้เขาจศึงไมล่ทค้อใจเมมนี่อประตถูของสถานทบีนี่แหล่งหนศึนี่งปปิดใสล่เขา เขาแคล่ไปยมังอบีกเมมองหนศึนี่ง
แคล่นมันี้น และเนมนี่องจากเขาประกอบดด้วยพระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์และเดลินทางไปตามทบีนี่พระวลิญญาณทรงนกาพา ประตถู
อมนี่นๆกกเปปิดสกาหรมับเขาเสมอ

ในมมัทธลิว 5:11,12 พระเยซถูครลิสตร์เจค้าทรงเสนอถค้อยคกาปลอบประโลมใจเหลล่านบีนี้แกล่เหลล่าผถูค้รมับใชค้ของ
พระองคร์ทบีนี่เผชลิญการขล่มเหง:



“เมมนี่อเขาจะตลิเตบียนขล่มเหงและนลินทาวล่ารค้ายทล่านทมันี้งหลายเปป็นความเทกจเพราะเรา ทล่านกกเปป็นสลุข จง
ชมนี่นชมยลินดบีอยล่างเหลมอลค้น เพราะวล่าบกาเหนกจของทล่านมบีบรลิบถูรณร์ในสวรรคร์ เพราะเขาไดค้ขล่มเหงศาสดาพยากรณร์ทมันี้ง
หลายทบีนี่อยถูล่กล่อนทล่านเหมมอนกมัน”

ดมังนมันี้นเปาโลและบารนาบมัส ซศึนี่งเปฟีปี่ยมลค้นดค้วยความชมนี่นชมยลินดบีและดค้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ จศึงออกไป
จากเมมองอมันทลิโอกในแควค้นปปิสลิเดบียและเดลินทางไปยมังเมมองอลิโคนบียถูม และในบทถมัดไปเราจะศศึกษางานของพวกเขา
ในเมมองนมันี้น



บทททที่ 14
14:1 ตล่อมาทบีนี่เมมองอลิโคนบียถูม เปาโลกมับบารนาบมัสไดค้เขค้าไปในธรรมศาลาของพวกยลิว กลล่าวสมันี่งสอนเปป็นทบีนี่จมับใจจน
พวกยลิวและชนชาตลิกรบีกเปป็นอมันมากไดค้เชมนี่อถมอ
14:2 แตล่พวกยลิวทบีนี่ไมล่เชมนี่อกกยลุยงคนตล่างชาตลิใหค้มบีใจคลิดรค้ายตล่อพวกพบีนี่นค้อง
14:3 เหตลุฉะนมันี้นฝฝ่ายทล่านทมันี้งสองคอยอยถูล่ทบีนี่นมันี่นนาน มบีใจกลค้ากลล่าวในพระนามขององคร์พระผถูค้เปป็นเจค้า และพระองคร์
ไดค้ทรงรมับรองพระดการมัสแหล่งพระคลุณของพระองคร์ โดยทรงโปรดใหค้ทล่านทมันี้งสองทกาหมายสกาคมัญและการ
มหมัศจรรยร์ไดค้
14:4 แตล่พลเมมองสล่วนใหญล่แตกเปป็นสองพวก พวกหนศึนี่งอยถูล่ฝฝ่ายพวกยลิว และอบีกพวกหนศึนี่งอยถูล่ฝฝ่ายอมัครทถูต
14:5 เมมนี่อทมันี้งคนตล่างชาตลิและพวกยลิวพรค้อมกมับพวกผถูค้ปกครอง ไดค้รล่วมคลิดกมันจะทกาการอมัปยศ และเอากค้อนหลิน
ขวค้างเปาโลกมับบารนาบมัส
14:6 ทล่านทมันี้งสองทราบแลค้วจศึงหนบีไปยมังเมมองทบีนี่อยถูล่ในแควค้นลลิคาโอเนบีย คมอเมมองลลิสตรา เมมองเดอรร์บบี กมับชนบททบีนี่
อยถูล่ลค้อมรอบ
14:7 และไดค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีนี่นมันี่น
14:8 ทบีนี่เมมองลลิสตรามบีชายคนหนศึนี่งนมันี่งอยถูล่ใชค้เทค้าไมล่ไดค้ เขาพลิการตมันี้งแตล่ครรภร์มารดา ยมังไมล่เคยเดลินเลย
14:9 คนนมันี้นไดค้ฟปังเปาโลพถูดอยถูล่ เปาโลจศึงเขมค้นดถูเขา เหกนวล่ามบีความเชมนี่อพอจะหายโรคไดค้
14:10 จศึงรค้องสมันี่งดค้วยเสบียงอมันดมังวล่า “จงลลุกขศึนี้นยมนตรง” คนนมันี้นกกกระโดดขศึนี้นเดลินไป
14:11 เมมนี่อหมถูล่ชนเหกนการซศึนี่งเปาโลไดค้กระทกานมันี้น จศึงพากมันรค้องเปป็นภาษาลลิคาโอเนบียวล่า “พวกพระแปลงเปป็น
มนลุษยร์ลงมาหาเราแลค้ว”
14:12 เขาจศึงเรบียกบารนาบมัสวล่า พระซลุส และเรบียกเปาโลวล่า พระเฮอรร์เมส เพราะเปาโลเปป็นผถูค้นกาในการพถูด
14:13 ปลุโรหลิตประจการถูปพระซลุส ซศึนี่งตมันี้งอยถูล่หนค้าเมมองไดค้จถูงวมัวและถมอพวงมาลมัยมายมังประตถูเมมอง หมายจะถวาย
เครมนี่องบถูชาดค้วยกมันกมับประชาชน
14:14 แตล่เมมนี่ออมัครทถูตบารนาบมัสกมับเปาโลไดค้ยลินดมังนมันี้น จศึงฉบีกเสมนี้อผค้าของตนเสบีย วลินี่งเขค้าไปทล่ามกลางคนทมันี้งหลาย
รค้องเสบียงดมัง
14:15 วล่า “ทล่านทมันี้งหลาย เหตลุไฉนทล่านจศึงทกาการอยล่างนบีนี้ เราเปป็นคนธรรมดาเชล่นเดบียวกมันกมับทล่านทมันี้งหลาย และ
มาประกาศใหค้ทล่านกลมับจากสลินี่งไรค้ประโยชนร์เหลล่านบีนี้ ใหค้มาหาพระเจค้าผถูค้ทรงพระชนมร์ ผถูค้ไดค้ทรงสรค้างฟป้าสวรรคร์และ
แผล่นดลินโลก ทะเลและสลินี่งสารพมัดซศึนี่งมบีอยถูล่ในทบีนี่เหลล่านมันี้น
14:16 ในกาลกล่อนพระองคร์ไดค้ทรงยอมใหค้บรรดาประชาชาตลิดกาเนลินชบีวลิตตามชอบใจ
14:17 แตล่พระองคร์มลิไดค้ทรงใหค้ขาดพยาน คมอพระองคร์ไดค้ทรงกระทกาคลุณใหค้ฝนตกจากฟป้าและใหค้มบีฤดถูเกลิดผล เรา
ทมันี้งหลายจศึงอลินี่มใจดค้วยอาหารและความยลินดบี”
14:18 ถศึงแมค้วล่าไดค้กลล่าวสลินี่งนบีนี้แลค้วกกดบี อมัครทถูตกกยมังหค้ามประชาชนมลิใหค้เขากระทกาสมักการบถูชาถวายแกล่ทล่านทมันี้งสอง
นมันี้นไดค้โดยยาก



14:19 แตล่มบีพวกยลิวบางคนมาจากเมมองอมันทลิโอกและเมมองอลิโคนบียถูม เมมนี่อไดค้ชมักชวนประชาชนแลค้ว เขากกไดค้เอาหลิน
ขวค้างเปาโลและลากทล่านออกไปจากเมมองคลิดวล่าทล่านตายแลค้ว
14:20 แตล่พวกสาวกไดค้ลค้อมทล่านไวค้แลค้วทล่านกกลลุกขศึนี้นเขค้าไปในเมมอง วมันรลุล่งขศึนี้นทล่านจศึงเลยไปยมังเมมองเดอรร์บบีกมับบา
รนาบมัส
14:21 และเมมนี่อทล่านทมันี้งสองไดค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐในเมมองนมันี้น และไดค้สมันี่งสอนคนเปป็นอมันมาก จศึงกลมับไปยมังเมมอง
ลลิสตรา เมมองอลิโคนบียถูม และเมมองอมันทลิโอกอบีก
14:22 กระทกาใหค้ใจของสาวกทมันี้งหลายถมอมมันี่นขศึนี้น เตมอนเขาใหค้ดการงอยถูล่ในความเชมนี่อ และสอนวล่า เราทมันี้งหลายจกา
ตค้องทนความยากลกาบากมากจนกวล่าจะไดค้เขค้าในอาณาจมักรของพระเจค้า
14:23 เมมนี่อทล่านทมันี้งสองไดค้เลมอกตมันี้งผถูค้ปกครองสาวกไวค้ทลุกครลิสตจมักร และไดค้อธลิษฐานและถมออดอาหารฝากสาวกไวค้
กมับองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าทบีนี่เขาเชมนี่อถมอนมันี้น
14:24 และหลมังจากทล่านทมันี้งสองไดค้ขค้ามแควค้นปปิสลิเดบียกกมายมังแควค้นปปัมฟฟีเลบีย
14:25 เมมนี่อไดค้กลล่าวพระวจนะในเมมองเปอรร์กาแลค้ว จศึงลงไปยมังเมมองอมัททาลลิยา
14:26 และแลล่นจากทบีนี่นมันี่นไปยมังเมมองอมันทลิโอก คมอเมมองทบีนี่ทล่านทมันี้งสองไดค้รมับการฝากไวค้ในพระคลุณของพระเจค้า ใหค้
กระทกาการซศึนี่งทล่านทมันี้งสองไดค้กระทกาสกาเรกจมาแลค้วนมันี้น
14:27 เมมนี่อมาถศึง ทล่านทมันี้งสองไดค้เรบียกประชลุมครลิสตจมักร และไดค้เลล่าใหค้เขาฟปังถศึงพระราชกลิจทมันี้งปวงซศึนี่งพระเจค้าไดค้
ทรงกระทการล่วมกมับเขา กมับซศึนี่งพระองคร์ไดค้ทรงเปปิดประตถูใหค้คนตล่างชาตลิเชมนี่อ
14:28 แลค้วทล่านทมันี้งสองจศึงอยถูล่กมับพวกสาวกทบีนี่นมันี่นชค้านาน

ในบทนบีนี้เราจะเหกนวลิธบีการตล่างๆของเปาโลและบารนาบมัส การสกาแดงใหค้ประจมักษร์แหล่งฤทธลิธิ์เดชของ
พระเจค้าทบีนี่มาพรค้อมกมับการประกาศของพวกเขา และขค้อเทกจจรลิงเกบีนี่ยวกมับความหลากหลายแหล่งการสกาแดงใหค้
ประจมักษร์ตล่างๆทบีนี่เกลิดขศึนี้นหลมังจากการประกาศของพวกเขา เราจะเหกนอมันตรายตล่างๆทบีนี่เปป็นอมันตรายตล่อชบีวลิตของ
พวกเขาในทล่ามกลางความสกาเรกจในการรมับใชค้ของพวกเขาเชล่นกมัน

ในสล่วนแรกของบทนบีนี้ เราจะตลิดตามเปาโลและบารนาบมัสไปถศึงขบีดสลุดแหล่งการเดลินทางแบบมลิชชมันนารบี
ครมันี้งแรกของพวกเขา

สล่วนทค้ายของบทนบีนี้กลล่าวถศึงการทบีนี่พวกเขาไปเยบีนี่ยมครลิสตจมักรเหลล่านมันี้นทบีนี่ถถูกกล่อตมันี้งแลค้วขณะทบีนี่พวกเขาเดลิน
ทางกลมับบค้าน

จากเมมองอมันทลิโอกแหล่งแควค้นปปิสลิเดบีย พวกเขาเดลินทางไปยมังเมมองอลิโคนบียถูม อมันเปป็นทบีนี่ซศึนี่งพวกเขาเทศนาใน
ธรรมศาลาของพวกยลิวอบีกครมันี้ง-และชบีวลิตของพวกเขากกตกอยถูล่ในอมันตรายอบีกครมันี้ง เมมนี่อหนบีออกจากเมมองอลิโคนบียถูม
เพราะถถูกกดดมันและถถูกขล่มเหงอยล่างหนมัก พวกเขาจศึงไปยมังเมมองลลิสตรา ไมล่มบีธรรมศาลาทบีนี่นมันี่น และนบีนี่เปป็นครมันี้งแรก
ในชบีวลิตของเปาโลทบีนี่เขาไดค้เขค้าสถูล่บรรยากาศใหมล่หมด บรรยากาศของชบีวลิตและแนวคลิดแบบคนตล่างชาตลิ

อยล่างไรกกตาม ยลิวบางคนจากเมมองอมันทลิโอกและเมมองอลิโคนบียถูมตลิดตามเปาโลไปยมังเมมองลลิสตรา ยลุยง
ประชาชนใหค้ตล่อตค้านเขา เอาหลินขวค้างเขาและทลินี้งเขาไวค้นอกเมมองโดยคลิดวล่าพวกเขาไดค้เอาหลินขวค้างเขาจนตายแลค้ว
แตล่ผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นมารวมตมัวกมันรอบเขาและอธลิษฐานเผมนี่อเขา และพระเจค้าทรงนกาชบีวลิตกลมับคมนสถูล่รล่างกายของเขา ผถูค้



รถูค้พระคมัมภบีรร์หลายทล่านเชมนี่อวล่าเปาโลตายแลค้วจรลิงๆ และพระเจค้าทรงทกาใหค้เขาเปป็นขศึนี้นอบีกเพมนี่อตอบคกาอธลิษฐานของ
วลิสลุทธลิชนเหลล่านมันี้นและทกาใหค้เขายมนขศึนี้นเพมนี่อสานตล่องานรมับใชค้ทบีนี่เขาไดค้รมับการทรงเรบียกใหค้กระทกา

จากเมมองลลิสตราเปาโลและบารนาบมัสเดลินทางไปยมังเมมองเดอรร์บบี ทกาการรมับใชค้เปป็นเวลาสมันี้นๆทบีนี่นมันี่น และ
จากนมันี้นกกยค้อนกลมับไปตามเสค้นทางทบีนี่ไดค้เดลินทางมาแลค้ว แทนทบีนี่จะกลมับบค้านเลยพวกเขาเลมอกทบีนี่จะกลมับไปตามเสค้น
ทางเดลิมเพมนี่อทบีนี่จะเยบีนี่ยมครลิสตจมักรอายลุนค้อยเหลล่านมันี้น ชถูกกาลมังพวกพบีนี่นค้อง และหนลุนใจคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้เชมนี่อขล่าว
ประเสรลิฐแลค้วแตล่ยมังเปป็นทารกในพระครลิสตร์อยถูล่

งานในเมมืองอกิโคนทยทูม
ขค้อ 1: “ตฆ่อมาททชื่เมชองอกิโคนทยทูม เปาโลกอับบารนาบอัสไดด้เขด้าไปในธรรมศาลาของพวกยกิว กลฆ่าวสอัชื่งสอน

เปป็นททชื่จอับใจจนพวกยกิวและชนชาตกิกรทกเปป็นออันมากไดด้เชชชื่อถชอ”
เราไมล่พบรายละเอบียดใดๆเกบีนี่ยวกมับคกาเทศนาในทบีนี่นบีนี้ แตล่เราทราบจากขค้อ 3 วล่าเนมนี้อหาเปป็นเหมมอนกมับทบีนี่ถถูก

ใชค้ในเมมองอมันทลิโอกแหล่งแควค้นปปิสลิเดบีย-นมันี่นคมอ “พระวจนะแหฆ่งพระครุณของพระองคย์” ขล่าวสารของเปาโลเปป็น
เหมมอนเดลิมไมล่วล่าเขาประกาศทบีนี่ไหน เขาอาจใชค้คกาทบีนี่แตกตล่างกมันไป โดยขศึนี้นอยถูล่กมับผถูค้คนทบีนี่เขาพถูดดค้วย แตล่ใจความ
หลมักของการประกาศของเขาอยถูล่เสมอกกคมอ การสลินี้นพระชนมร์ การถถูกฝปัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซถู
ครลิสตร์เจค้า

ในธรรมศาลาทบีนี่เมมองอลิโคนบียถูม มลิชชมันนารบีเหลล่านบีนี้ “กลฆ่าวสอัชื่งสอนเปป็นททชื่จอับใจจนพวกยกิวและชนชาตกิกรทก
เปป็นออันมากไดด้เชชชื่อถชอ” จงสมังเกตวล่าคนเหลล่านบีนี้ “กลฆ่าวสอัชื่งสอน...จน” คกาเลกกๆ “จน” (“so”) บอกเปป็นนมัยถศึง
ไมล่ใชล่ขล่าวสารทบีนี่ถถูกกลล่าว แตล่เปป็นลอักษณะในการกลล่าวขล่าวสารนมันี้น-ไมล่ใชล่สลินี่งทบีนี่ถถูกกลล่าว แตล่วกิธททบีนี่มมันถถูกกลล่าว ขล่าวสาร
แหล่งพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้รอดของพระเจค้าควรทกาใหค้ผถูค้รมับใชค้คนหนศึนี่งตมนี่นเตค้นและปลลุกเรค้าใจของเขาจนถศึงจลุดทบีนี่เขาจะ
โนค้มนค้าวคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้ยลินเขาใหค้เชมนี่อวล่าขล่าวสารของเขาเปป็นสกิชื่งททชื่ควรตชชื่นเตด้นจรกิงๆ! ถค้านมักการเมมองคนใด
สามารถเรลินี่มตมนี่นเตค้นเกบีนี่ยวกมับการเมมองไดค้ ถค้าผถูค้บรรยายทมันี้งหลายสามารถตมนี่นเตค้นเกบีนี่ยวกมับวลิชาทบีนี่พวกเขาบรรยายไดค้ 
ถค้าความตมนี่นเตค้นสามารถมาสถูล่ผถูค้ประกอบวลิชาชบีพใดๆกกไดค้ แนล่นอนวล่าขล่าวสารทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สลุดทบีนี่รถูค้จมักกมันในสวรรคร์หรมอ
บนแผล่นดลินโลกกกควรทกาใหค้คนทบีนี่กลล่าวมมันรถูค้สศึกตมนี่นเตค้น-ขล่าวสารแหล่งความรอดโดยพระคลุณ

ผมเชมนี่อวล่าคกาอธลิบายทบีนี่ดบีทบีนี่สลุดของ “so”-ลมักษณะของการกลล่าวขล่าวสารนมันี้นในทบีนี่นบีนี้-สามารถถถูกพบไดค้ใน 1 
โครลินธร์ 2:1-8 ทบีนี่เปาโลเขบียนไวค้วล่า:

“พบีนี่นค้องทมันี้งหลาย เมมนี่อขค้าพเจค้ามาหาทล่าน ขค้าพเจค้ามลิไดค้มาเพมนี่อประกาศสมักขบีพยานของพระเจค้าแกล่ทล่านทมันี้ง
หลาย ดค้วยถค้อยคกาอมันไพเราะหรมอดค้วยสตลิปปัญญา เพราะขค้าพเจค้าตมันี้งใจวล่าจะไมล่แสดงความรถูค้เรมนี่องใดๆในหมถูล่พวก
ทล่านเลยเวค้นแตล่เรมนี่องพระเยซถูครลิสตร์ และการทบีนี่พระองคร์ทรงถถูกตรศึงทบีนี่กางเขน และเมมนี่อขค้าพเจค้าอยถูล่กมับทล่านทมันี้งหลาย
ขค้าพเจค้ากกอล่อนกกาลมัง มบีความกลมัวและตมัวสมันี่นเปป็นอมันมาก คกาพถูดและคกาเทศนาของขค้าพเจค้า ไมล่ใชล่คกาทบีนี่เกลบีนี้ยกลล่อม
ดค้วยสตลิปปัญญาของมนลุษยร์ แตล่เปป็นคกาซศึนี่งไดค้แสดงพระวลิญญาณและพระเดชานลุภาพ เพมนี่อความเชมนี่อของทล่านจะไมล่
ไดค้อาศมัยสตลิปปัญญาของมนลุษยร์ แตล่อาศมัยฤทธลิธิ์เดชของพระเจค้า

“เรากลล่าวถศึงเรมนี่องปปัญญาในหมถูล่คนทบีนี่เปป็นผถูค้ใหญล่แลค้วกกจรลิง แตล่มลิใชล่เรมนี่องปปัญญาของโลกนบีนี้ หรมอเรมนี่องปปัญญา
ของอกานาจครอบครองในโลกนบีนี้ซศึนี่งจะเสมนี่อมสถูญไป แตล่เรากลล่าวถศึงเรมนี่องพระปปัญญาของพระเจค้าซศึนี่งเปป็นขค้อลศึกลมับ 



คมอพระปปัญญาซศึนี่งทรงซล่อนไวค้นมันี้น ซศึนี่งพระเจค้าไดค้ทรงกกาหนดไวค้กล่อนสรค้างโลกใหค้เปป็นสงล่าราศบีแกล่เราไมล่มบีอกานาจ
ครอบครองใดๆในโลกนบีนี้ไดค้รถูค้จมักพระปปัญญานมันี้น เพราะวล่าถค้ารถูค้แลค้วจะมลิไดค้เอาองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าแหล่งสงล่าราศบีตรศึงไวค้
ทบีนี่กางเขน”

บมัดนบีนี้จงสมังเกตนมัยสกาคมัญของถค้อยคกาของเปาโลในทบีนี่นบีนี้: เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้ามริไดร้มา... ดด้วยถด้อยคทาออัน
ไพเราะหรชอดด้วยสตกิปฟัญญา” เปาโลเปป็นชายผถูค้มบีการศศึกษาคนหนศึนี่ง เขาเปป็นชายผถูค้หนศึนี่งทบีนี่มบีสตลิปปัญญาและความ
เขค้าใจ และแนล่นอนวล่าไมล่มบีคกาถามเรมนี่องความเกล่งกาจในการเปป็นนมักพถูดของเขา ดค้วยเหตลุนบีนี้ เขาจศึงอาจเขค้าไปใน
เมมองโครลินธร์พรค้อมกมับถค้อยคกาอมันไพเราะกกไดค้ เขาอาจแสดงใหค้เหกนสตลิปปัญญากกไดค้ เขาอาจกลล่าวคกาบรรยายโดยใชค้
ถค้อยคกาใหญล่โตและเตกมไปดค้วยวลบีสละสลวยกกไดค้ แตล่เขากกไมล่ไดค้แสดงออกถศึงความสามารถ การศศึกษา หรมอพร
สวรรคร์ใดๆของตมัวเองเลย เขากลล่าววล่า “เมมนี่อขค้าพเจค้าอยถูล่กมับทล่านทมันี้งหลาย ขค้าพเจค้ากกอฆ่อนกทาลอัง มทความกลอัวและ
ตอัวสอัชื่นเปป็นออันมาก”

ทลุกสลินี่งในประวมัตลิศาสตรร์พระคมัมภบีรร์เกบีนี่ยวกมับชายผถูค้นบีนี้เผยใหค้เหกนตมัวเขาวล่าเปป็นชายทบีนี่กลค้าหาญและไมล่หวมันี่น
เกรง เขาไมล่กลมัวเกรงผถูค้ใด เขาเนค้นหลมักคกาสอนในการเทศนาของเขา เขาพถูดดค้วยใจกลค้าในยามเผชลิญหนค้ากมับการ
ขล่มเหงและการตลิดคลุก ถศึงกระนมันี้นเขากกยอมรมับวล่าตนมบีความอล่อนแอ ความกลมัว และการตมัวสมันี่น เขายทาเกรง
พระเจด้า ดมังนมันี้นเขาจศึงพถูด-“ไมม่ใชม่คทาททชื่เกลทนั้ยกลฆ่อมดด้วยสตกิปฟัญญาของมนรุษยย์ แตฆ่เปป็นคทาซนชื่งไดด้แสดงพระวริญญาณ”
และฤทธกิธิ์เดชของพระเจด้า นมันี่นคมอเคลกดลมับแหล่งการเทศนาทบีนี่นกามาซศึนี่งผลลมัพธร์ตล่างๆ การเทศนาทบีนี่ชนะผถูค้คนมาถศึง
พระเยซถู และเปาโลและบารนาบมัส “กลฆ่าวสอัชื่งสอนเชม่นนดัทั้น” ในธรรมศาลาทบีนี่เมมองอลิโคนบียถูม และ “คนเปป็นออัน
มาก” ทมันี้งพวกยลิวและพวกกรบีกเชมนี่อขล่าวประเสรลิฐ

ขค้อ 2: “แตฆ่พวกยกิวททชื่ไมฆ่เชชชื่อกก็ยรุยงคนตฆ่างชาตกิใหด้มทใจคกิดรด้ายตฆ่อพวกพทชื่นด้อง”
ดมังทบีนี่ผมชบีนี้ใหค้เหกนแลค้วในบททบีนี่แลค้ว เมมนี่อขล่าวประเสรลิฐถถูกประกาศอยล่างสมัตยร์ซมนี่อและดวงวลิญญาณหลายดวง

ไดค้รมับความรอด พญามารกกไมล่นมันี่งดถูอยถูล่เฉยๆ ไมล่อยล่างแนล่นอนครมับ! มมันปลลุกปปัปี่นใหค้เกลิดการตล่อตค้านและนกาการ
ขล่มเหงมาสถูล่คนเหลล่านมันี้นทบีนี่ประกาศพระวจนะของพระเจค้าอยล่างสมัตยร์ซมนี่อและนกาดวงวลิญญาณหลายดวงมาสถูล่ทาง
แหล่งชบีวลิต ในกรณบีนบีนี้ “พวกยกิวททชื่ไมฆ่เชชชื่อกก็ยรุยงคนตฆ่างชาตกิ”

“พวกพทชื่นด้อง” ในทบีนี่นบีนี้หมายถศึงเปาโลและบารนาบมัส แตล่มมันกกรวมถศึงคนเหลล่านมันี้นทบีนี่อยถูล่กมับพวกเขาดค้วย-
อาจเปป็นพวกผถูค้เชมนี่อใหมล่เชล่นเดบียวกมับคนเหลล่านมันี้นทบีนี่เดลินทางรล่วมกมับพวกอมัครทถูต พวกยลิวทบีนี่ไมล่เชมนี่อทกางานผล่านพวก
คนตล่างชาตลิ โดยปลลุกปปัปี่นพวกเขาและทกาใหค้พวกเขามบีใจ “คกิดรด้าย” ตล่อครลิสเตบียนเหลล่านมันี้น คกากรลิยานบีนี้เปป็นคกาทบีนี่ไมล่
ปกตลิธรรมดาในนมัยสกาคมัญนบีนี้: มมันบล่งบอกไมล่เพบียงความรถูค้สศึกทบีนี่ไมล่ดบีทบีนี่ถถูกกระตลุค้นใหค้มบีตล่อพวกพบีนี่นค้องเทล่านมันี้น แตล่
เปป็นการทการค้ายทบีนี่กระทกาตล่อความคลิดเหลล่านมันี้นซศึนี่งความรถูค้สศึกนมันี้นถถูกกระตลุค้นใหค้มบีขศึนี้นเชล่นกมัน

ขค้อ 3: “เหตรุฉะนอันั้นฝป่ายทฆ่านทอันั้งสองคอยอยทูฆ่ททชื่นอัชื่นนาน มทใจกลด้ากลฆ่าวในพระนามขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า 
และพระองคย์ไดด้ทรงรอับรองพระดทารอัสแหฆ่งพระครุณของพระองคย์ โดยทรงโปรดใหด้ทฆ่านทอันั้งสองททาหมายสทาคอัญและ
การมหอัศจรรยย์ไดด้”

ทมันี้งๆทบีนี่มบีการตล่อตค้านซศึนี่งถถูกปลลุกปปัปี่นโดยพวกยลิวทบีนี่ไมล่เชมนี่อเหลล่านมันี้น เปาโลและบารนาบมัสกกประกาศขล่าว
ประเสรลิฐในเมมองอลิโคนบียถูมตล่อไป “มทใจกลด้ากลฆ่าวในพระนามขององคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า” “นาน” ในทบีนี่นบีนี้ไมล่ถถูกบอก



ชมัดเจนวล่าเปป็นเวลาหลายสมัปดาหร์หรมอหลายเดมอน แตล่ไมล่วล่ามมันจะเปป็นเวลานานเทล่าไรกกตาม มมันกกนานพอทบีนี่จะ
พลลิกควนี่กาเมมองนมันี้นเพมนี่อพระครลิสตร์ และพระเจค้า “ทรงรอับรองพระดทารอัสแหฆ่งพระครุณของพระองคย์”

พระดทารอัสแหฆ่งพระครุณของพระองคย์ เปป็นตมัวแทนของขค้อเทกจจรลิงทมันี้งหมดเหลล่านมันี้นเกบีนี่ยวกมับพระเยซถู-วล่า
พระองคร์ทรงเปป็นผถูค้ใด วล่าพระองคร์ทรงทกาอะไร และวล่าพระองคร์ทรงทกาสลินี่งใดสกาเรกจลลุลล่วงผล่านทางพระราชกลิจทบีนี่
เสรกจสลินี้นแลค้วของพระองคร์ เปาโลประกาศขล่าวสารนบีนี้อยล่างรค้อนรนและอยล่างสมนี่กาเสมอจนในสถานทบีนี่บางแหล่งเขา
ถถูกเรบียกวล่า “คนพถูดเพค้อเจค้อ” บางคนเหลล่านมันี้นกลล่าววล่า “คนพถูดเพค้อเจค้ออยล่างนบีนี้ใครล่จะมาพถูดอะไรใหค้เราฟปังอบีก
เลล่า” ขณะทบีนี่คนอมนี่นๆกลล่าววล่า “ดถูเหมมอนเขาเปป็นคนนกาพระตล่างประเทศเขค้ามาเผยแพรล่” (กลิจการ 17:18) พวก
เขาใชค้คกาทบีนี่มบีความหมายวล่า “คนเลล่านลิทาน” ในสมมัยนมันี้นมบีผถูค้คน-พวกคนใหค้ความบมันเทลิงแบบหนศึนี่ง-ทบีนี่หาเลบีนี้ยงชบีพ
โดยการเดลินทางไปตามเมมองตล่างๆของกรบีกและเลล่าเรมนี่องราวตล่างๆ พวกเขาจะรวบรวมผถูค้คนใหค้มาอยถูล่รอบตมัวพวก
เขาและเลล่าเรมนี่องราวตล่างๆของสลินี่งทบีนี่พวกเขาไดค้พบเหกน สถานทบีนี่ตล่างๆทบีนี่พวกเขาไดค้ไป การผจญภมัยตล่างๆทบีนี่พวกเขา
ไดค้ประสบมา เปาโลและบารนาบมัสเลล่าเรมนี่องราวของพระเยซถูและความรมักของพระองคร์ บทเพลงสรรเสรลิญทบีนี่เรา
รมักมากบทหนศึนี่งมบีชมนี่อวล่า “ขด้าชอบกลฆ่าวเรชชื่องประเสรกิฐนอันั้น” และนมันี่นคมอสลินี่งทบีนี่มลิชชมันนารบีเหลล่านบีนี้ไดค้กระทกา พวกเขา
เลล่าเรมนี่องราวแหล่งชบีวลิต การสลินี้นพระชนมร์ การถถูกฝปัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซถูครลิสตร์เจค้า และไดค้เปปิดเผย
ขล่าวดบีแหล่งความรอดทบีนี่กลายเปป็นของเราเพราะพระราชกลิจทบีนี่เสรกจสลินี้นแลค้วของพระเยซถู

พระเจค้าทรงเปป็นพยานถศึงสลิทธลิอกานาจแหล่งการรมับใชค้ของเปาโลและบารนาบมัส พระองคร์ “ทรงโปรดใหด้
ทฆ่านทอันั้งสองททาหมายสทาคอัญและการมหอัศจรรยย์ไดด้” พระเจค้าประทานของประทานพลิเศษตล่างๆและฤทธลิธิ์เดชตล่างๆ
ในตอนนมันี้นเพมนี่อเปป็นพยานถศึงความจรลิงทบีนี่ถถูกประกาศโดยพวกอมัครทถูต พระเยซถูทรงสมัญญา “หมายสกาคมัญและการ
มหมัศจรรยร์ตล่างๆ” กล่อนพระองคร์เสดกจกลมับไปหาพระบลิดาผถูค้สถลิตในสวรรคร์ของพระองคร์ (มาระโก 16:17,18) และ
เปาโลเปป็นพยานในฮบีบรถู 2:1-4 เกบีนี่ยวกมับ “ความรอดออันยกิชื่งใหญฆ่... ความรอดนอันั้นไดด้เรกิชื่มขนนั้นโดยการประกาศของ
องคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าเอง และบรรดาผทูด้ททชื่ไดด้ยกินพระองคย์ กก็ไดด้รอับรองแกฆ่เราวฆ่าเปป็นความจรกิง ทดัทั้งนสีทั้พระเจร้ากก็ทรงเปป็น
พยานดร้วย โดยทรงแสดงหมายสอาคดัญและการมหดัศจรรยต และโดยการอดัศจรรยตตม่างๆ และโดยของประทาน
จากพระวริญญาณบรริสสุทธริธิ์ ซนชื่งทรงประทานตามพระประสงคย์ของพระองคย์” ดมังนมันี้นพระเจค้าจศึงประทานฤทธลิธิ์เดช
ในการทกาการอมัศจรรยร์ตล่างๆแกล่เปาโลและบารนาบมัส เราไมล่ถถูกบอกในทบีนี่นบีนี้วล่า “หมายสกาคมัญและการมหมัศจรรยร์” 
เหลล่านมันี้นคมออะไร แตล่ไมล่วล่าการอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นทบีนี่ถถูกกระทกาโดยมมอของชายเหลล่านบีนี้คมออะไร เรากกทราบวล่าพวก
เขากระทกาสลินี่งเหลล่านมันี้นเพมนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจค้า

ขค้อ 4: “แตฆ่พลเมชองสฆ่วนใหญฆ่แตกเปป็นสองพวก พวกหนนชื่งอยทูฆ่ฝป่ายพวกยกิว และอทกพวกหนนชื่งอยทูฆ่ฝป่ายออัคร
ททูต”

พลเมมองสล่วนหนศึนี่งยมังคงสมัตยร์ซมนี่อตล่อหลมักคกาสอนเหลล่านมันี้นและประเพณบีเหลล่านมันี้นของพวกยลิว โดยตล่อตค้าน
หลมักคกาสอนทบีนี่เปาโลและบารนาบมัสประกาศ คงจะปลอดภมัยทบีนี่จะกลล่าววล่าคนเหลล่านมันี้นทบีนี่เชมนี่อไปสถูล่ความรอดอยล่าง
แทค้จรลิงกกยมนหยมัดอยถูล่กมับพวกอมัครทถูต และคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ยมังเปป็นคนไมล่เชมนี่ออยถูล่เหมมอนเดลิมกกยศึดมมันี่นอยถูล่กมับหลมักคกาสอน
และประเพณบีเหลล่านมันี้นของพวกยลิว



งานในเมมืองลกิสตราและเมมืองเดอรรบท
ขค้อ 5-7: “เมชชื่อทอันั้งคนตฆ่างชาตกิและพวกยกิวพรด้อมกอับพวกผทูด้ปกครอง ไดด้รฆ่วมคกิดกอันจะททาการออัปยศ และ

เอากด้อนหกินขวด้างเปาโลกอับบารนาบอัส ทฆ่านทอันั้งสองทราบแลด้วจนงหนทไปยอังเมชองททชื่อยทูฆ่ในแควด้นลกิคาโอเนทย คชอเมชองลกิ
สตรา เมชองเดอรย์บท กอับชนบทททชื่อยทูฆ่ลด้อมรอบ และไดด้ประกาศขฆ่าวประเสรกิฐททชื่นอัชื่น”

“ไดด้รฆ่วมคกิดกอันจะททาการออัปยศ” คกากลล่าวนบีนี้ไมล่จกาเปป็นตค้องบอกเปป็นนมัยวล่ามบีการโจมตบีเกลิดขศึนี้นจรลิงๆ และ
จากขค้อความทบีนี่ตามมา เราเหกนไดค้วล่ามมันเปป็นเชล่นนบีนี้ มมันบอกเปป็นนมัยถศึงความเดมอดดาลสลุดขบีดและความกค้าวรค้าว มมัน
พรรณนาถศึงความโกลาหลวลุล่นวายซศึนี่งตรงขค้ามกมับจลุดประสงคร์ทบีนี่สงบเยมอกเยกนและประณบีตบรรจงในการขมับไลล่
เปาโลและบารนาบมัสออกไปจากเมมองนมันี้น นบีนี่คมอฝทูงชนททชื่ลรุกฮชอ และพวกเขากกาลมังแสดงออกถศึงความรลุนแรงของฝถูง
ชนทบีนี่โกรธแคค้น ทมันี้งพวกยลิวและพวกคนตล่างชาตลิตล่อตค้านครลิสเตบียนเหลล่านมันี้นและปฏลิบมัตลิตล่อพวกเขาอยล่างหยาบชค้า 
โดยกลล่าวใสล่รค้ายพวกเขาหลายเรมนี่องแบบนล่าเกลบียด ดถูถถูกพวกเขา และตมันี้งใจทบีนี่จะเอาหลินขวค้างพวกเขา

แตล่ “ทฆ่านทอันั้งสองทราบแลด้ว” พระเจค้าทรงดถูแลคนของพระองคร์เอง โดยวลิธบีใดวลิธบีหนศึนี่ง หรมอผล่านทางใคร
สมักคน พระเจค้าทรงแจค้งใหค้เปาโลและบารนาบมัสทราบเกบีนี่ยวกมับฝถูงชนทบีนี่ไมล่พอใจนมันี้นและทกาใหค้พวกเขาทราบวล่าชบีวลิต
ของพวกเขากกาลมังตกอยถูล่ในอมันตรายและพวกเขา “หนทไปยอังเมชองททชื่อยทูฆ่ในแควด้นลกิคาโอเนทย คชอเมชองลกิสตรา เมชอง
เดอรย์บท กอับชนบทททชื่อยทูฆ่ลด้อมรอบ”

พวกนมักโบราณคดบีอค้างวล่าพวกเขาไมล่เคยสามารถทบีนี่จะชบีนี้ชมัดไดค้วล่าเมมองลลิสตราและเมมองเดอรร์บบีตมันี้งอยถูล่ทบีนี่ไหน
กมันแนล่ ซากปรมักหมักพมังบางแหล่งไดค้ถถูกขลุดขศึนี้นมาซศึนี่งดถูเหมมอนจะชบีนี้ไปยมังเมมองทมันี้งสองนบีนี้วล่าอยถูล่ทบีนี่ไหนสมักแหล่งใกลค้กมับฐาน
ของภถูเขาดกา (the Black Mountain) แตล่ไมล่มบีสลินี่งใดถถูกคค้นพบเลยทบีนี่จะรมับประกมันทกาเลทบีนี่ตมันี้งเดลิมของพวกมมัน

เปาโลและบารนาบมัสออกไปจากเมมองอลิโคนบียถูมเพมนี่อไปยมังเมมองลลิสตราและเมมองเดอรร์บบี และ “ชนบทททชื่
อยทูฆ่ลด้อมรอบ และไดร้ประกาศขม่าวประเสรริฐทสีที่นดัที่น” เหลล่าผถูค้รมับใชค้ทบีนี่แทค้จรลิงของพระเจค้ายล่อมไมล่หยลุดประกาศขล่าว
ประเสรลิฐ เมมนี่อการขล่มเหงมาเขากกมองวล่ามมันคมอสลิทธลิพลิเศษทบีนี่จะทนทลุกขร์เพมนี่อพระเยซถูผถูค้ไดค้ทรงทนทลุกขร์มากมาย
เหลมอเกลินเพมนี่อทบีนี่ “ผถูค้ใดทบีนี่มบีใจปรารถนา” จะรมับความรอดไดค้ ชายเหลล่านบีนี้มบีขล่าวสารแหล่งความรอดทบีนี่จะประกาศ 
และพวกเขาประกาศขล่าวสารนมันี้นไปทมันี่วแถบชนบทเมมนี่อพวกเขาเดลินทางไปตลอดแควค้นนมันี้นทบีนี่อยถูล่ลค้อมรอบเมมองลลิส
ตราและเมมองเดอรร์บบี

จงสมังเกตวล่าเปาโลและบารนาบมัสประกาศขล่าวประเสรกิฐ พวกเขาไมล่ไดค้อภลิปรายเรมนี่องทางสมังคม 
การเมมอง เหตลุการณร์ปปัจจลุบมันทมันี้งหลายหรมอปปัญหาเรมนี่องทบีนี่อยถูล่อาศมัย ขล่าวสารเดบียวทบีนี่มนลุษยร์ตค้องการเหนมอสลินี่งอมนี่นใด
ทมันี้งหมดคมอขล่าวสารเรมนี่องพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้รอดของพระเจค้า และขล่าวสารนบีนี้คมอสลินี่งทบีนี่อมัครทถูตทมันี้งสองทล่านประกาศ
ออกไปขณะทบีนี่พวกเขาเดลินทางไปตามเมมองตล่างๆ โดยสล่วนใหญล่แลค้วกล่อนหนค้าคนเหลล่านมันี้นจะหมายเอาชบีวลิตของ
พวกเขาเพราะขล่าวประเสรลิฐทบีนี่พวกเขาประกาศ

เราอาจหมายเหตลุในทบีนี่นบีนี้วล่าเปาโลไดค้พบกมับทลิโมธบีทบีนี่เมมองลลิสตรา (กลิจการ 16:1-3) และใน 2 ทลิโมธบี 
3:10,11 อมัครทถูตทล่านนบีนี้เขบียนไวค้วล่า “ทล่านกกประจมักษร์ชมัดแลค้วซศึนี่งคกาสอน การประพฤตลิ ความมลุล่งหมาย ความเชมนี่อ 
ความอดทน ความรมัก ความเพบียร การถถูกขล่มเหง การทนทลุกขร์ยากลกาบากของขค้าพเจค้า ซศึนี่งไดค้เกลิดขศึนี้นกมับขค้าพเจค้า 



ณ เมชองออันทกิโอก เมชองอกิโคนทยทูม และเมชองลกิสตรา การกดขบีนี่ขล่มเหงทบีนี่ขค้าพเจค้าไดค้ทนเอา ถศึงกระนมันี้นกกดบีองคร์พระผถูค้
เปป็นเจค้าไดค้ทรงโปรดใหค้ขค้าพเจค้ารอดพค้นจากสลินี่งเหลล่านมันี้นทมันี้งหมด”

ชายพกิการไดผู้รอับการรอักษาใหผู้หายททที่เมมืองลกิสตรา
ขค้อ 8-10: “ททชื่เมชองลกิสตรามทชายคนหนนชื่งนอัชื่งอยทูฆ่ใชด้เทด้าไมฆ่ไดด้ เขาพกิการตอันั้งแตฆ่ครรภย์มารดา ยอังไมฆ่เคยเดกิน

เลย คนนอันั้นไดด้ฟฟังเปาโลพทูดอยทูฆ่ เปาโลจนงเขมด้นดทูเขา เหก็นวฆ่ามทความเชชชื่อพอจะหายโรคไดด้ จนงรด้องสอัชื่งดด้วยเสทยงออันดอัง
วฆ่า “จงลรุกขนนั้นยชนตรง” คนนอันั้นกก็กระโดดขนนั้นเดกินไป”

ชายผถูค้นบีนี้ “ใชด้เทด้าไมฆ่ไดด้”-นมันี่นคมอ เขาไมล่มบีกกาลมังในเทค้าของตน เขายมนบนเทค้าของเขาไมล่ไดค้-“พกิการตอันั้งแตฆ่
ครรภย์มารดา” เขาไมล่เคยเดลินเลยสมักกค้าว เขาเปป็นคนพลิการมาตมันี้งแตล่เกลิด คนทมันี้งหลายทบีนี่เปป็นแบบนมันี้นปกตลิแลค้วกกนมันี่ง
อยถูล่ขค้างทางในสถานทบีนี่สาธารณะทบีนี่คนพลลุกพลล่านมากทบีนี่สลุดและขอทานผถูค้คนทบีนี่ผล่านไปมา เราพบบมันทศึกเรมนี่องราวทบีนี่
คลค้ายกมันในกลิจการ 3:1-8 ทบีนี่เปโตรและยอหร์นรมักษาชายงล่อยคนนมันี้นใหค้หายทบีนี่นมันี่งอยถูล่ทบีนี่ประตถูของพระวลิหารทบีนี่ขอทาน
คนเหลล่านมันี้นทบีนี่ผล่านเขาไประหวล่างทางทบีนี่พวกเขาจะเขค้าไปในพระวลิหาร

พระเจค้าไมล่เคยทกาการอมัศจรรยร์ใดๆทบีนี่เปป็นการรมักษาโรคเพบียงเพมนี่อทบีนี่จะรมักษาโรคฝฝ่ายรล่างกายใหค้หาย
เทล่านมันี้น มบีความหมายทบีนี่ลศึกซศึนี้งกวล่านมันี้นมากทบีนี่ชบีนี้ไปยมังความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณทมันี้งหลาย ชายพลิการผถูค้นบีนี้ทบีนี่ไมล่เคยเดลินมา
กล่อนเลยนกาเสนอภาพอมันสมบถูรณร์แบบของคนบาปคนหนศึนี่ง “เดกิน”ในพระคมัมภบีรร์พถูดถศึงอลุปนลิสมัย การประพฤตลิ 
ลมักษณะการดกาเนลินชบีวลิต ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายเดลินในความสวฆ่างนอันั้น คนไมล่เชมนี่อทมันี้งหลายเดลินในความมชด ชายผถูค้นบีนี้ในขค้อ
พระคกาทบีนี่เราศศึกษาคค้นควค้ากมันอยถูล่นบีนี้เดลินไมล่ไดค้เลย เขาชล่วยเหลมอตมัวเองไมล่ไดค้ เหมมอนกมับทบีนี่คนบาปทลุกคนชล่วยเหลมอ
ตมัวเองไมล่ไดค้ในการทบีนี่พวกเขาตกเปป็นทาสบาป

พระเจค้าทรงเปป็นความสวล่าง และพระองคร์ทรงอยากใหค้ประชากรของพระองคร์เดกินในความสวล่างนมันี้น (1 
ยอหร์น 1:5-7) ในพระราชบมัญญมัตลิ 5:33  พระองคร์ทรงบมัญชาประชาชาตลิทบีนี่ถถูกเลมอกสรรของพระองคร์วล่า “ทฆ่านจง
ดทาเนกินตามวกิถททางทอันั้งสกินั้นซนชื่งพระเยโฮวาหย์พระเจด้าของทฆ่านไดด้ทรงบอัญชาทฆ่านไวด้ เพมนี่อทล่านจะมบีชบีวลิตอยถูล่และเพมนี่อ
ทล่านจะไปดบีมาดบี และมบีชบีวลิตยมนนานอยถูล่ในแผล่นดลินซศึนี่งทล่านจะยศึดครองนมันี้น”

ในพระราชบมัญญมัตลิ 10:12 เราอล่านวล่า “และบมัดนบีนี้ คนอลิสราเอล พระเยโฮวาหร์พระเจค้าของทล่านทรง
ประสงคร์ใหค้ทล่านกระทกาอยล่างไร คมอใหค้ยกาเกรงพระเยโฮวาหร์พระเจค้าของทล่าน ใหด้ดทาเนกินตามพระมรรคาทอันั้งปวง
ของพระองคย์ ใหค้รมักพระองคร์ ใหค้ปรนนลิบมัตลิพระเยโฮวาหร์พระเจค้าของทล่านดค้วยสลุดจลิตสลุดใจของทล่านทมันี้งหลาย”
(อล่านพระราชบมัญญมัตลิ 13:4,5; 19:9; 29:9; และ 30:16)

คนเหลล่านมันี้นทบีนี่เดลินในทางทมันี้งหลายของพระเจค้ากกมบีความสลุขและเปป็นสลุข: “ทลุกคนทบีนี่เกรงกลมัวพระเยโฮวาหร์
กกเปป็นสลุข คมอผถูค้ทบีนี่ดกาเนลินในมรรคาของพระองคร์” (เพลงสดลุดบี 128:1) แตล่กล่อนทบีนี่คนๆหนศึนี่งเชมนี่อในพระเยซถูและรมับ
ความรอด เขากกไมฆ่มทความสามารถหรชอพละกทาลอังทบีนี่จะเดลินในทางทมันี้งหลายของพระเจค้าไดค้ “เหตลุวล่าใจซศึนี่งปปักอยถูล่กมับ
เนมนี้อหนมังนมันี้นกกเปป็นศมัตรถูตล่อพระเจค้า เพราะหาไดค้อยถูล่ใตค้บมังคมับพระราชบมัญญมัตลิของพระเจค้าไมล่ และทบีนี่จรลิงจะอยถูล่ใตค้
บมังคมับพระราชบมัญญมัตลินมันี้นไมล่ไดค้” (รม. 8:7) คนทบีนี่ยมังไมล่ไดค้ถถูกสรค้างใหมล่ยล่อมไมล่สามารถเดลินในทางทมันี้งหลายของ
พระเจค้าไดค้หรมอประพฤตลิตามพระประสงคร์ของพระเจค้าไดค้เหมมอนกมับทบีนี่คนเอธลิโอเปฟียไมล่สามารถเปลบีนี่ยนผลิวหนมังของ
ตนหรมอเสมอดาวเปลบีนี่ยนจลุดของมมันไดค้ (ยรม. 13:23)



พระเยซถูตรมัสแกล่นลิโคเดมมัสวล่า “ซศึนี่งบมังเกลิดจากเนมนี้อหนมังกกเปป็นเนมนี้อหนมัง และซศึนี่งบมังเกลิดจากพระวลิญญาณกก
คมอจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 3:6)-และการรวมเปป็นหนศึนี่งเดบียวกมันระหวล่างเนมนี้อหนมังของมนลุษยร์กมับพระวลิญญาณของ
พระเจค้าไมล่มบีประโยชนร์อมันใด สลินี่งซศึนี่งเปป็นเนมนี้อหนมังกกยมังจะเปป็นเนมนี้อหนมังอยถูล่เสมอ สลินี่งซศึนี่งถถูกใหค้บมังเกลิดโดยพระวลิญญาณ
คมอมนลุษยร์ทบีนี่อยถูล่ภายใน การกลมับเนมนี้อกลมับตมัวไมล่ใชล่การถถูกสรค้างใหมล่ และไมล่วล่ามนลุษยร์จะพยายามกลมับเนมนี้อกลมับตมัว
และชการะชบีวลิตของตนใหค้สะอาดสมักเพบียงใด เขากกจะไมล่มบีวมันสรค้างใจทบีนี่ตายแลค้วและบาปหนาของตนใหค้เปป็นใจใหมล่
ไดค้โดยพศึนี่งกกาลมังของเขาเอง มมันเปป็นไปไดค้อยถูล่แลค้วทบีนี่มนลุษยร์จะทกาไดค้ตามมาตรฐานแหล่งศบีลธรรมดบีงามแบบมนลุษยร์
และทกาใหค้ครอบครมัวและมลิตรสหายของเขาเรบียกเขาวล่าเปป็น “คนดบี ซมนี่อสมัตยร์ และเทบีนี่ยงธรรม” แตล่มาตรฐานของ
พระเจค้าคมอความบรลิสลุทธลิธิ์และความชอบธรรม และหากไมฆ่มทความชอบธรรมทสีที่ถผกยกใหร้ มนลุษยร์กกไมล่สามารถไปถศึง
ขค้อกกาหนดเหลล่านมันี้นของพระเจค้าไดค้เลย!

มนลุษยร์เกลิดมาในบาปและถถูกกล่อรล่างขศึนี้นในความชมันี่วชค้า “เหตลุฉะนมันี้นเชล่นเดบียวกมับทบีนี่บาปไดค้เขค้ามาในโลกเพ
ราะคนๆเดบียว และความตายกกเกลิดมาเพราะบาปนมันี้น และความตายกกไดค้แผล่ไปถศึงมวลมนลุษยร์ทลุกคน เพราะมนลุษยร์
ทลุกคนทกาบาป” (รม. 5:12) เชล่นเดบียวกมับชายพลิการผถูค้นบีนี้ในขค้อพระคกาของเรา ชายคนหนศึนี่งทบีนี่พลิการและเดลินไมล่ไดค้
ฝฝ่ายรล่างกาย สมาชลิกทลุกคนแหล่งเผล่าพมันธลุร์มนลุษยร์กกไมล่สามารถเดลินในทางทมันี้งหลายของพระเจค้าไดค้จนกวล่าพระเจค้า
ทรงกระทกาการอมัศจรรยร์หนศึนี่งในใจนมันี้นผล่านทางฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์

“คนนอันั้นไดด้ฟฟังเปาโลพทูดอยทูฆ่” เปาโลกลล่าวพระวจนะของพระเจค้า และชายพลิการคนนมันี้นกกไดค้ยลินเขาพถูด 
“ความเชมนี่อมาโดยการไดค้ยลิน และการไดค้ยลินโดยพระวจนะของพระเจค้า” (รม. 10:17) เมมนี่อเปาโลมองไปทบีนี่ชายผถูค้นบีนี้
 “เขมด้นดทูเขา” กกเหกนวล่า “เขามบีความเชชชื่อพอจะหายโรคไดด้” เขาไดค้มาสถูล่ปลายทางของตมัวเขาเองแลค้ว เขารถูค้วล่าเขา
รมักษาตมัวเองใหค้หายไมล่ไดค้ เขาไมล่มบีความหวมังเรมนี่องฤทธลิธิ์เดชทบีนี่รมักษาใหค้หายในผถูค้อมนี่น การชล่วยใหค้รอดตค้องมาโดย
ทางการอมัศจรรยร์หนศึนี่งจากพระเจค้า และเมมนี่อเขาไดค้ยลินเปาโลเปป็นพยานถศึงพระเยซถูครลิสตร์มนลุษยร์ผถูค้นมันี้นผถูค้ไดค้เปป็นขศึนี้น
จากตายแลค้วและบมัดนบีนี้อยถูล่ ณ เบมนี้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจค้าพรค้อมกมับฤทธลิธิ์เดชทมันี้งสลินี้นในสวรรคร์และในแผล่นดลิน
โลก เขากก็เชชชื่อสลินี่งทบีนี่เขาไดค้ยลิน เขาพรค้อมทบีนี่จะรมับพระผถูค้ชล่วยใหค้รอดนมันี้น-สกาหรมับความรอดแหล่งจลิตวลิญญาณของเขา
และการชล่วยใหค้พค้นสกาหรมับรล่างกายทบีนี่พลิการของเขา

นบีนี่คมอการวลิเคราะหร์ทมันี้งสลินี้นของความเชมนี่อทบีนี่ชล่วยใหค้รอด-ความเชมนี่อทบีนี่ลมมตมัวเองและเชมนี่อพระเจค้าโดยอาศมัย
สลิทธลิอกานาจแหล่งพระวจนะของพระเจค้าเทล่านมันี้น ความเชมนี่อในพระครลิสตร์คมอ การตค้อนรมับพระครลิสตร์ไปสถูล่ความรอด 
(ยอหร์น 1:12,13) พระคลุณของพระเจค้าชล่วยเราใหค้รอด แตล่ความเชมนี่อคมอชล่องทางทบีนี่พระคลุณของพระเจค้าและฤทธลิธิ์
เดชของพระองคร์ทกางานผล่านทางชล่องทางนมันี้น: “ดค้วยวล่าซศึนี่งทล่านทมันี้งหลายรอดนมันี้นกกรอดโดยพระคลุณเพราะความ
เชมนี่อ และมลิใชล่โดยตมัวทล่านทมันี้งหลายเอง แตล่พระเจค้าทรงประทานใหค้ ความรอดนมันี้นจะเนมนี่องดค้วยการกระทกากกหามลิไดค้
เพมนี่อมลิใหค้คนหนศึนี่งคนใดอวดไดค้” (อฟ. 2:8,9)

ปราศจากความเชมนี่อ กกเปป็นไปไมล่ไดค้เลยทบีนี่จะทกาใหค้พระเจค้าทรงพอพระทมัย (ฮบ. 11:6) และปราศจาก
ความเชมนี่อกกเปป็นไปไมล่ไดค้เลยทบีนี่พระเจค้าจะสล่งผล่านพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้รอดมาถศึงเรา ในมมัทธลิว 13:58 เราถถูกบอกวล่า
พระเยซถูครลิสตร์เจค้า “มลิไดค้ทรงกระทกาการอลิทธลิฤทธลิธิ์มาก” ในเมมองนาซาเรกธ “เพราะเขาไมฆ่มทความเชชชื่อ” คน
อลิสราเอลชมันี่วอายลุนมันี้นทบีนี่ออกมาจากการตกเปป็นทาสคนอบียลิปตร์ไมล่อาจเขค้าในแผล่นดลินทบีนี่ทรงสมัญญาไวค้นมันี้นไดค้เพราะ



ความไมล่เชมนี่อของพวกเขา (ฮบ. 3:19) ความไมล่เชมนี่อปปิดประตถูแหล่งความรอดใสล่พระพมักตรร์ของพระเจค้า แตล่ความเชมนี่อ
เชลิญชวนพระผถูค้ชล่วยใหค้รอดเขค้ามาขค้างใน

พระคมัมภบีรร์ไมล่บอกเราวล่าเปาโลดถูออกไดด้อยฆ่างไรวล่าชายพลิการผถูค้นมันี้นมบีความเชมนี่อพอทบีนี่จะรมักษาใหค้หายไดค้ 
บางทบีสบีหนค้าของเขาอาจสะทค้อนใหค้เหกนความปรารถนาอมันแรงกลค้าทบีนี่จะตค้อนรมับพระเยซถูและรมับฤทธลิธิ์เดชทบีนี่รมักษา
ใหค้หายของพระเจค้า ถศึงอยล่างไรแลค้ว เมมนี่อเปาโลเรลินี่มตระหนมักถศึงความเชมนี่อของชายผถูค้นบีนี้ เขากกกลล่าวดค้วยเสบียงอมันดมัง
วล่า “จงลรุกขนนั้นยชนตรง!” และชายผถูค้นมันี้นกกเชมนี่อฟปังเขา เขาไมล่เพบียงยมนตรงเทล่านมันี้น “เขากระโดดขขทั้นเดรินไป”

ขค้อ 11: “เมชชื่อหมทูฆ่ชนเหก็นการซนชื่งเปาโลไดด้กระททานอันั้น จนงพากอันรด้องเปป็นภาษาลกิคาโอเนทยวฆ่า “พวกพระ
แปลงเปป็นมนรุษยย์ลงมาหาเราแลด้ว”

“เมชชื่อหมทูฆ่ชนเหก็นการซนชื่งเปาโลไดด้กระททานอันั้น...”  ไมล่มบีการปฏลิเสธเลยวล่าการอมัศจรรยร์ใหญล่ไดค้ถถูกกระทกา
แลค้ว คนเหลล่านบีนี้คลุค้นเคยกมับคนพลิการผถูค้นบีนี้ พวกเขารถูค้วล่าเขาไมล่เคยเดลินเลยสมักกค้าวในตลอดทมันี้งชบีวลิตของเขา บมัดนบีนี้พวก
เขาเหกนเขาเดลินและกระโดด พวกเขาอมัศจรรยร์ใจอยล่างแนล่นอนกมับสลินี่งทบีนี่พวกเขาเหกนเมมนี่อพระเจค้าทรงเปป็นพยาน
ผล่านทางการอมัศจรรยร์นบีนี้วล่าขล่าวสารทบีนี่เปาโลและบารนาบมัสประกาศเปป็นมาจากพระเจค้าอยล่างแทค้จรลิง กลิจการ 
19:11,12 บอกเราวล่า “พระเจค้าไดค้ทรงกระทกาการออัศจรรยย์ออันพกิสดารดค้วยมมอของเปาโล จนเขานกาเอา
ผค้าเชกดหนค้ากมับผค้ากมันเปฟฟื้อนจากตมัวเปาโลไปวางทบีนี่ตมัวคนปฝ่วยไขค้ โรคนมันี้นกกหายและวลิญญาณชมันี่วกกออกจากคน”

เหลล่านมักอรรถาธลิบายและผถูค้รถูค้พระคมัมภบีรร์หลายทล่านไมล่แนล่ใจวล่า “ภาษาลกิคาโอเนทย” คมออะไร แตล่
สมันนลิษฐานกมันโดยทมันี่วไปวล่ามมันเปป็นการผสมกมันของภาษากรบีกและภาษาซบีเรบีย ภาษากรทกเปป็นภาษาทบีนี่ยอมรมับกมันใน
แควค้นนมันี้น แตล่เนมนี่องจากมมันอยถูล่ไมล่ไกลจากซบีเรบีย จศึงอาจเปป็นไปไดค้วล่าภาษากรบีกถถูกผสมดค้วยภาษาของซบีเรบีย ภาษา
ถลินี่นของพวกเขาเองคงจะเปป็นธรรมชาตลิสกาหรมับพวกเขามากกวล่าภาษาอมนี่นใดในคราวของอารมณร์สลุดขบีด ดถูเหมมอน
เหกนไดค้ชมัดวล่า “ภาษาลลิคาโอเนบีย” คมอภาษาถลินี่นทบีนี่เปาโลไมล่เขค้าใจ เพราะถค้าพวกอมัครทถูตเขด้าใจเสบียงรค้องของผถูค้คน
เหลล่านมันี้น พวกเขากกคงแกค้ไขความเขค้าใจผลิดทบีนี่ถค้อยคกาเหลล่านมันี้นสมนี่อโดยทอันทท กลล่าวอบีกนมัยหนศึนี่งกกคมอ พวกเขาคงจะไมล่
รอจนกระทมันี่งความหมายของถค้อยคกาเหลล่านมันี้นถถูกทกาใหค้ชมัดเจนแกล่พวกเขาโดยความตมันี้งใจแนล่วแนล่ของผถูค้คนเหลล่านมันี้น
ทบีนี่จะถวายเครมนี่องบถูชาแกล่พวกเขา

“พวกพระแปลงเปป็นมนรุษยย์ลงมาหาเราแลด้ว” นบีนี่เปป็นประเทศของคนนมับถมอรถูปเคารพ และการอมัศจรรยร์ทบีนี่
เปาโลไดค้กระทกากกทกาใหค้พวกคนนมับถมอรถูปเคารพคลิดวล่าพวกอมัครทถูตเปป็นพวกพระในรถูปกายมนลุษยร์ พวกเขาไมล่รถูค้วล่า
จะมบีสลินี่งอมนี่นใดอธลิบายการอมัศจรรยร์ทบีนี่พวกเขาไดค้เหกน พวกกรบีกมบีพระหลายองคร์และพวกเขาเชมนี่อกมันแพรล่หลายวล่า
พระเหลล่านมันี้นปรากฏบนแผล่นดลินโลกเปป็นครมันี้งคราว “ในลมักษณะของมนลุษยร์” ความเชมนี่อนบีนี้ถถูกนกาเสนอในบทกวบี
มากมายและงานเขบียนอมนี่นๆของพวกเขา

ขค้อ 12: “เขาจนงเรทยกบารนาบอัสวฆ่า พระซรุส และเรทยกเปาโลวฆ่า พระเฮอรย์เมส เพราะเปาโลเปป็นผทูด้นทาใน
การพทูด”

“พวกเขาจศึงเรบียกบารนาบมัสวล่า พระจทูปปิเตอรย์” จถูปปิเตอรร์เปป็นชมนี่อภาษาลาตลินของพระซลุส พระประจกาชาตลิ
ของพวกกรบีก พระจถูปปิเตอรร์ถถูกนกาเสนอวล่าเปป็นพระทบีนี่ทรงพลมังมากทบีนี่สลุดทบีนี่ผถูค้คนกราบไหวค้บถูชาในสมมัยนมันี้น และวลิหาร
ของพระจถูปปิเตอรร์กกตมันี้งอยถูล่นอกเมมองลลิสตรา ปกตลิแลค้วเขาถถูกนกาเสนอวล่านมันี่งอยถูล่บนบมัลลมังกร์ทบีนี่ทกาดค้วยทองคกาหรมอ



งาชค้าง โดยถมอสายฟป้าฟาดในมมอขค้างหนศึนี่งและคทาในมมออบีกขค้าง กลล่าวกมันวล่าเขาใหค้อกานาจแกล่พระอมนี่นๆทมันี้งปวงและ
มบีอกานาจเหนชอพระเหลล่านมันี้น ทลุกสลินี่งยกเวค้น “ชะตากรรม” ถถูกเชมนี่อกมันวล่าอยถูล่ภายใตค้ความประสงคร์ของพระจถูปปิเตอรร์
เนมนี่องจากขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าพระจถูปปิเตอรร์ (หรมอพระซลุส) ถถูกนกาเสนอวล่าเปป็นคนทบีนี่กกายกาลนี่กาสมันเหมมอนนมักกบีฬา ผถูค้รถูค้พระ
คมัมภบีรร์บางทล่านกกเลยเชมนี่อวล่าบารนาบมัสมบีลมักษณะภายนอกตรงกมับคกาบรรยายนมันี้น ดค้วยเหตลุนบีนี้ชาวเมมองลลิสตราเหลล่า
นมันี้นจศึงเรบียกเขาวล่า “พระจถูปปิเตอรร์”

พวกเขาเรบียกเปาโลวล่า “พระเมอรย์คทูเรทยส (หรมอพระเมอรร์คลิวรบีนี่) เพราะวฆ่าเขาเปป็นผทูด้นทาในการพทูด” พระเม
อรร์คลิวรบีนี่เปป็นชมนี่อโรมมันของพระกรบีกเฮอรร์เมส ผถูค้ซศึนี่งตามความเชมนี่อทบีนี่คนนลิยมกมัน เปป็นบลุตรของพระจถูปปิเตอรร์และพระ
แมล่ไมอา เขาเปป็นผถูค้นกาสารหลมักของพวกพระและปกตลิแลค้วถถูกแสดงใหค้เหกนวล่าสวมรองเทค้าสานมบีปฟีกและ
หมวกเหลกก เขาเปป็นพระอลุปถมัมภร์ของเหลล่านมักเดลินทางและพวกคนเลบีนี้ยงแกะ เขาเปป็นพระของพวกขโมยและพวก
โจร เขานกาเหลล่าดวงวลิญญาณของผถูค้ทบีนี่ตายแลค้วไปสถูล่ยมโลก แตล่เขากกถถูกถมอวล่าเปป็นพระแหล่งการพถูดเชล่นกมัน และถถูก
เปป็นตมัวแทนโดยแสงสวล่างและการเคลมนี่อนไหวอมันวล่องไว ดมังนมันี้น เนมนี่องจากพระเมอรร์คลิวรบีนี่เปป็นพระแหล่งการพถูด (พระ
ของเหลล่านมักแสดงปาฐกถา) และเปาโลเปป็นผทูด้นทาในการพทูดเพมนี่อเหตลุแหล่งพระครลิสตร์ ผถูค้คนเหลล่านมันี้นจศึงเรบียกเขาวล่า
 “พระเมอรร์คลิวรบีนี่” มบีผถูค้เสนอแนะเชล่นกมันวล่าเพราะพระเมอรร์คลิวรบีนี่ตมัวเลกก เปาโลจศึงอาจตมัวเลกกกวล่าบารนาบมัสเชล่นกมัน 
รวมถศึงอาจเคลมนี่อนไหววล่องไวดค้วย

ขค้อ 13: “ปรุโรหกิตประจทารทูปพระซรุส ซนชื่งตอันั้งอยทูฆ่หนด้าเมชองไดด้จทูงวอัวและถชอพวงมาลอัยมายอังประตทูเมชอง หมาย
จะถวายเครชชื่องบทูชาดด้วยกอันกอับประชาชน”

“ปรุโรหกิตประจทารทูปพระจทูปปิเตอรย์” มบีหนค้าทบีนี่ดถูแลการกราบไหวค้บถูชาในวลิหารของพระจถูปปิเตอรร์ เขาถวาย
เครมนี่องบถูชาตล่างๆและประกอบพลิธบีตล่างๆทบีนี่ถมอปฏลิบมัตลิกมันในการกราบไหวค้บถูชาเชล่นนมันี้น

“ซนชื่งตอันั้งอยทูฆ่หนด้าเมชองของพวกเขา” หมายถศึงพระจถูปปิเตอรร์ ไมล่ใชล่ปลุโรหลิตผถูค้นมันี้น รถูปจกาลองขนาดมหศึมาของ
พระจถูปปิเตอรร์ตมันี้งอยถูล่หนค้าประตถูเมมองนมันี้น ซศึนี่งเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิในเมมองใหญล่ๆสมมัยโบราณทบีนี่ผถูค้คนนมับถมอรถูปเคารพ
เมมองใหญล่แตล่ละเมมองมบีพระของมมันเองและรถูปจกาลองของพระนมันี้น (หรมอวลิหารหลมังหนศึนี่งเพมนี่อกราบไหวค้บถูชาพระนมันี้น)
กกถถูกสรค้างทบีนี่หรมอใกลค้กมับทางเขค้าของเมมองนมันี้น ดมังนมันี้นเมมองใหญล่นบีนี้จศึงถถูกเชมนี่อวล่าไดค้รมับการปกปป้องโดยพระโปรดของ
มมัน

ปลุโรหลิตของพระจถูปปิเตอรร์ “ไดด้จทูงวอัวและถชอพวงมาลอัยมายอังประตทูเมชอง” มมันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิทบีนี่จะ
บถูชายมัญวมัวหนลุล่มหลายตมัวถวายแกล่พระจถูปปิเตอรร์ และเนมนี่องจากการฆล่าบถูชานบีนี้จะถถูกกระทกาถวายแกล่เปาโลและบา
รนาบมัส มมันจศึงสมเหตลุสมผลทบีนี่จะสมันนลิษฐานวล่าปลุโรหลิตคนนมันี้นนกาวมัวมาสองตอัว-ตมัวหนศึนี่งสกาหรมับพวกเขาแตล่ละคนทบีนี่
พวกเขาเลมอกทบีนี่จะเรบียกวล่าพวกพระ

สมัตวร์เหลล่านมันี้นถถูกประดมับประดาดค้วยพวงมาลมัยและรลิบบลินี้นตล่างๆ ดอกไมค้และเครมนี่องแกค้วแหวนเลกกๆ
นค้อยๆ-สลินี่งใดกกไดค้ทบีนี่จะทกาใหค้พวกเขาสะดลุดตาและชวนมอง ปลุโรหลิตผถูค้นมันี้นนกาวมัวเหลล่านมันี้นมา ซศึนี่งถถูกประดมับประดา
เชล่นนมันี้น มายมังประตถูเมมอง “หมายจะถวายเครชชื่องบทูชาดด้วยกอันกอับประชาชน” นบีนี่เปป็นกรณบีตมัวอยล่างทบีนี่โดดเดล่นทบีนี่สลุด
ของความโงล่เขลาและความไรค้เหตลุผลของการนมับถมอรถูปเคารพ สมัตวร์เหลล่านบีนี้จะตค้องถถูกถวายเปป็นเครมนี่องบถูชายมัญแกล่
เปาโลและบารนาบมัส คนเหลล่านบีนี้เชมนี่อสนลิทใจวล่าอมัครทถูตทมันี้งสองทล่านเปป็นพวกพระในรถูปกายมนลุษยร์



ขค้อ 14 และ 15: “แตฆ่เมชชื่อออัครททูตบารนาบอัสกอับเปาโลไดด้ยกินดอังนอันั้น จนงฉทกเสชนั้อผด้าของตนเสทย วกิชื่งเขด้าไป
ทฆ่ามกลางคนทอันั้งหลายรด้องเสทยงดอัง วฆ่า “ทฆ่านทอันั้งหลาย เหตรุไฉนทฆ่านจนงททาการอยฆ่างนทนั้ เราเปป็นคนธรรมดาเชฆ่น
เดทยวกอันกอับทฆ่านทอันั้งหลาย และมาประกาศใหด้ทฆ่านกลอับจากสกิชื่งไรด้ประโยชนย์เหลฆ่านทนั้ ใหด้มาหาพระเจด้าผทูด้ทรง
พระชนมย์ ผทูด้ไดด้ทรงสรด้างฟฟ้าสวรรคย์และแผฆ่นดกินโลก ทะเลและสกิชื่งสารพอัดซนชื่งมทอยทูฆ่ในททชื่เหลฆ่านอันั้น”

เมมนี่อเปาโลและบารนาบมัสตระหนมักวล่าสมัตวร์หลายตมัวกกาลมังจะถถูกถวายเปป็นเครมนี่องบถูชาแกล่พวกเขาในวลิหาร
ของพระจถูปปิเตอรร์ เขาทมันี้งสอง “จนงฉทกเสชนั้อผด้าของตนเสทย” นบีนี่เปป็นการแสดงออกถศึงความขยะแขยงและความ
เกลบียดชมังของอมัครทถูตทมันี้งสองทบีนี่มบีตล่อสลินี่งทบีนี่ผถูค้คนเหลล่านบีนี้กกาลมังจะกระทกา มมันแสดงออกถศึงความทลุกขร์ใจของพวกเขาทบีนี่
วล่าพวกเขาควรเปป็นผถูค้ทบีนี่รมับการกราบไหวค้บถูชาเชล่นนมันี้น

เขาทมันี้งสอง “วลินี่งเขค้าไปทล่ามกลางคนทมันี้งหลายรค้องเสบียงดมังวล่า “ทฆ่านทอันั้งหลาย เหตรุไฉนทฆ่านจนงททาการอยฆ่าง
นทนั้”” นบีนี่เปป็นการแสดงออกถศึงการคมัดคค้านตล่อการประพฤตลิปฏลิบมัตลิอมันโงล่เขลาของการทบีนี่ผถูค้คนกราบไหวค้บถูชาผถูค้คนดค้วย
กมันเอง เรารถูค้วล่าพระเยซถูไมล่ไดค้ตกาหนลิคนทมันี้งหลายทบีนี่นมมัสการพระองคร์ แตล่พระองคย์ทรงทราบวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
มากกวฆ่ามนรุษยย์-พระองคร์ทรงเปป็นมนลุษยร์พระเจค้า พระเจค้าในเนมนี้อหนมัง พระองคร์ทรงประกาศอยล่างชมัดแจค้งวล่า “เรา
อยถูล่ในพระบลิดา และพระบลิดาทรงอยถูล่ในเรา” (ยอหร์น 14:11) มบีอยถูล่คราวหนศึนี่งพระองคร์ตรมัสวล่า “เรากมับพระบลิดา
เปป็นอมันหนศึนี่งอมันเดบียวกมัน” (ยอหร์น 10:30) เมมนี่อโธมมัสเรบียกพระองคร์วล่า “องคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าของขค้าพระองคร์ และ
พระเจค้าของขค้าพระองคร์” (ยอหร์น 20:28) พระองคร์กกไมล่ไดค้ตกาหนลิเขา พระองคร์ทรงยอมรมับการนมมัสการจาก
มนลุษยร์ และนมันี่นกกสมควรแลค้ว แตล่เมมนี่อคนทมันี้งหลายเสนอการนมมัสการแกล่เปาโลและบารนาบมัส เขาทมันี้งสองกกถอย
หล่างจากการลบหลถูล่พระเจค้าเชล่นนมันี้นและตกาหนลิคนเหลล่านมันี้นดค้วยคกาพถูดทบีนี่รลุนแรงทบีนี่แสดงถศึงความรมังเกบียจและความ
เดมอดดาล

“เราเปป็นคนธรรมดาเชฆ่นเดทยวกอันกอับทฆ่านทอันั้งหลาย” ดมังนมันี้นพวกอมัครทถูตจศึงแสดงออกชมัดเจนวล่าพวกเขา
ไมล่กลล่าวอค้างวล่าตนเปป็นอะไรทบีนี่มากไปกวล่ามนลุษยร์ธรรมดาเลย พวกเขามบีลมักษณะเฉพาะแบบมนลุษยร์ มบีสภาพ
อารมณร์ตล่างๆแบบมนลุษยร์ คกาวล่า “passions” ทบีนี่ใชค้ตรงนบีนี้ไมล่เกบีนี่ยวขค้องอะไรเลยกมับความใครล่และตมัณหาตล่างๆทบีนี่ไมล่
เหมาะสม แตล่แคล่หมายความวล่าเปาโลและบารนาบมัสมบีความรถูค้สศึกเหมมอนกมับมนลุษยร์ทลุกคน พวกเขาไมล่ไดค้เสแสรค้งวล่า
เปป็นพวกพระ พวกเขาเปป็นมนลุษยร์ทบีนี่ตายไดค้ และความแตกตล่างเดบียวระหวล่างพวกเขาเองกมับคนเหลล่านมันี้นทบีนี่พวกเขา
พถูดดค้วยนมันี้นกกคมอวล่า พวกเขารถูค้จมักพระเจค้าแทค้จรลิงแหล่งสวรรคร์ในขณะทบีนี่ชาวเมมองลลิสตราเหลล่านมันี้นกราบไหวค้บถูชาพวก
พระของคนตล่างชาตลิ

จากนมันี้นเปาโลและบารนาบมัสประกาศวล่า “เรา...มาประกาศใหด้ทฆ่านกลอับจากสกิชื่งไรด้ประโยชนย์เหลฆ่านทนั้ ใหด้
มาหาพระเจด้าผทูด้ทรงพระชนมย์” พวกพระของพวกเขาเปป็นสลินี่งวล่างเปลล่า และการกราบไหวค้บถูชาเชล่นนมันี้นกกเปป็นสกิชื่งไรด้
ประโยชนย์ ในเศคารลิยาหร์ 10:2 เราอล่านวล่า “รถูปเคารพประจกาบค้านพถูดไมล่ไดค้เรมนี่อง และพวกโหรกกเหกนสลินี่งหลอกลวง 
และเลล่าความฝปันเทกจ และใหค้คกาเลค้าโลมทบีนี่เปลล่าประโยชนร์...” รถูปเคารพทมันี้งหลายไมล่มบีฤทธลิธิ์ทบีนี่จะชล่วยคนเหลล่านมันี้นทบีนี่
บถูชาพวกมมัน ในกลิจการ 19:26 พวกชล่างเงลินทบีนี่เมมองเอเฟซมัสบล่นเกบีนี่ยวกมับเปาโลวล่า “ไมล่ใชล่เฉพาะในเมมองเอเฟซมัส
เมมองเดบียว แตล่เกมอบทมันี่วแควค้นเอเชบีย เปาโลคนนบีนี้ไดค้ชมักชวนคนเปป็นอมันมากใหค้เลลิกทางเกล่าเสบีย โดยไดด้กลฆ่าววฆ่าสกิชื่งททชื่
มชอมนรุษยย์ททานอันั้นไมฆ่ใชฆ่พระ”



ใน 1 โครลินธร์ 8:4-6 เปาโลเขบียนไวค้วล่า “ฉะนมันี้นเรมนี่องการกลินอาหารทบีนี่เขาไดค้บถูชาแกล่รถูปเคารพนมันี้น เรารถูค้อยถูล่
แลค้ววล่ารทูปนอันั้นไมฆ่มทตอัวมทตนเลยในโลกและพระเจด้าองคย์อชชื่นไมฆ่มท มทแตฆ่พระเจด้าองคย์เดทยว ถศึงแมค้จะมบีสลินี่งตล่างๆในสวรรคร์
และในแผล่นดลินโลกทบีนี่เขาเรบียกวล่า “พระ” (กกเปป็นเหมมอนมบีพระมากและเจค้ามาก) แตฆ่วฆ่าสทาหรอับพวกเรานอันั้นมสี
พระเจร้าองคตเดสียวคชอพระบกิดา และสกิชื่งสารพอัดทอันั้งปวงบอังเกกิดขนนั้นจากพระองคย์ และเราอยทูฆ่ในพระองคย์ และเรามท
พระเยซทูครกิสตย์เจด้าองคย์เดทยว และสกิชื่งสารพอัดกก็เกกิดขนนั้นโดยพระองคย์ และเรากก็เปป็นมาโดยพระองคย์”

ขค้อความนบีนี้คมอสลินี่งทบีนี่เปาโลกกาลมังพยายามทบีนี่จะทกาใหค้เขค้าสถูล่ใจของชาวเมมองลลิสตรา เพมนี่อพวกเขาจะไดค้หมันจาก
รถูปเคารพทมันี้งหลายของพวกเขามาสถูล่พระเจค้าแทค้จรลิงองคร์เดบียวนมันี้น “ผทูด้ไดด้ทรงสรด้างฟฟ้าสวรรคย์และแผฆ่นดกินโลก ทะเล
และสกิชื่งสารพอัดซนชื่งมทอยทูฆ่ในททชื่เหลฆ่านอันั้น” ในทบีนี่นบีนี้เปาโลนกาเสนอขด้อพกิสทูจนย์ทบีนี่วล่าพระเจค้าแทค้จรลิงองคร์เดบียวนมันี้นทรงมบีชบีวลิต
อยถูล่ พระองคร์ไมล่ใชล่รถูปเคารพอมันหนศึนี่งทบีนี่ไมล่มบีชบีวลิต พระองคร์ทรงเปป็นพระเจค้าแหล่งสลินี่งทรงสรค้างทมันี้งปวงและผถูค้เดบียว
เทล่านมันี้นทบีนี่สมควรไดค้รมับการนมมัสการ

ขค้อ 16: “ในกาลกฆ่อนพระองคย์ไดด้ทรงยอมใหด้บรรดาประชาชาตกิดทาเนกินชทวกิตตามชอบใจ”
นบีนี่กลล่าวถศึงสมมัยกล่อนขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ในยลุคสมมัยกล่อนๆพระเจค้าทรงยอมใหค้ประชาชาตลิทมันี้งปวง

ดกาเนลินตามชอบใจและประพฤตลิตมัวโดยปราศจากการยมับยมันี้งชมันี่งใจและขค้อบมังคมับตล่างๆของพระราชบมัญญมัตลิทบีนี่เปป็น
ลายลมักษณร์อมักษร พวกเขาไดค้รมับอนลุญาตใหค้ดกาเนลินตามเหตลุผลของตมัวเอง วลิธบีคลิดของพวกเขาเอง ตมัณหา ความ
ปรารถนา และระบบตล่างๆแหล่งศาสนาของพวกเขาเอง ททาไมพระเจค้าเคยทกาเชล่นนบีนี้ เราไมล่อาจชบีนี้ชมัดไดค้ แตล่เรา
ทราบวล่าพระเจค้าทรงฤทธลิธิ์สถูงสลุดและในอกานาจสลิทธลิธิ์ขาดสถูงสลุดของพระองคร์พระองคร์กกทรงกระทกาทลุกสลินี่งดบีทมันี้งนมันี้น

ในกลิจการ 17:29,30 ในคกาเทศนาของเขาจากภถูเขาอาเรโอปากมัส เปาโลกลล่าววล่า “เหตลุฉะนมันี้นเมมนี่อเรา
เปป็นเชมนี้อสายของพระเจค้าแลค้ว เรากกไมล่ควรถมอวล่าพระเจค้าทรงเปป็นเหมมอนทอง เงลิน หรมอหลิน ซศึนี่งไดค้แกะสลมักดค้วย
ศลิลปะและความคลิดของมนลุษยร์ ในเวลาเมชชื่อมนรุษยย์ยอังโฉดเขลาอยทูฆ่พระเจด้าทรงมองขด้ามไปเสทย แตฆ่เดสีดี๋ยวนสีทั้พระองคย์
ไดด้ตรอัสสอัชื่งแกฆ่มนรุษยย์ทอันั้งปวงทอัชื่วทรุกแหฆ่งใหด้กลอับใจใหมฆ่”

คลุณเชมนี่อใจไดค้เลยวล่ามนลุษยร์ทบีนี่ถถูกปลล่อยใหค้ทกาตามใจชอบจะดกาเนลินไปในทางแหล่งเนมนี้อหนมังและแหล่งบาป 
เหตรุผลยล่อมไมล่ชมักนกาผถูค้คนใหค้มาถศึงพระครลิสตร์ ความเฉลทยวฉลาดยล่อมไมล่ทกาใหค้คนบาปทมันี้งหลายเปป็นครลิสเตบียน คน
มากมายเหลล่านบีนี้มบีชบีวลิตอยถูล่ภายใตค้สภาพแวดลค้อมตล่างๆทบีนี่เกมนี้อหนลุนมากทบีนี่สลุดแลค้ว พวกกรบีกและพวกโรมมันเหลล่านมันี้น
อยถูล่ทล่ามกลางประชาชาตลิทมันี้งหลายทบีนี่ไดค้รมับความกระจล่างแจค้งมากทบีนี่สลุดทบีนี่เคยมบีอยถูล่ และถศึงกระนมันี้นเมมนี่อถถูกปลล่อยใหค้
ทกาตามใจชอบและไปตามทางของพวกเขาเอง พวกเขากกลค้มเหลวอยล่างหมดหวมัง การกระทกาของคนเหลล่านบีนี้ทบีนี่
พระเจค้าทรงปลล่อยใหค้เดลินตามใจชอบกกพลิสถูจนร์แลค้ววล่าพระเจค้าตค้องกกากมับกลิจการทมันี้งหลายของมนลุษยร์หากมนลุษยร์
อยากเดลินในทางของพระเจค้า โดยการยอมใหค้มนลุษยร์เดลินตามใจชอบพระเจค้ากกพลิสถูจนร์ใหค้เหกนแลค้ววล่าทางของมนลุษยร์
คมอทางแหล่งบาปและการเขค้าแทรกแซงของพระเจค้าเปป็นสลินี่งจกาเปป็นหากมนลุษยร์จะถถูกนกามาถศึงพระเจค้าและตลิดตาม
พระองคร์ในความชอบธรรม

ขค้อ 17: “แตฆ่พระองคย์มกิไดด้ทรงใหด้ขาดพยาน คชอพระองคย์ไดด้ทรงกระททาครุณใหด้ฝนตกจากฟฟ้าและใหด้มทฤดทู
เกกิดผล เราทอันั้งหลายจนงอกิชื่มใจดด้วยอาหารและความยกินดท”



“แตฆ่”-นมันี่นคมอ ถศึงแมค้วล่าพระเจค้าทรงอดทนใหค้ประชาชาตลิเหลล่านมันี้นดกาเนลินตามใจชอบและไมล่ไดค้ประทาน
การเปปิดเผยหนศึนี่งแกล่พวกเขา พระองคร์กกไมล่ไดค้ทรงปลล่อยใหค้พระองคร์เอง “ขาดพยาน” ในหลายๆวลิธบี พระองคร์ไดค้
ประทานการแสดงออกตล่างๆถศึงการมบีอยถูล่จรลิงของพระองคร์และอลุปนลิสมัยอมันดบีงามของพระองคร์

“พระองคย์ไดด้ทรงกระททาครุณ” ทมันี้งๆทบีนี่มนลุษยร์บาปหนา พระเจค้ากกยมังประทานพยานเกบีนี่ยวกมับพระองคร์เอง
ในสลินี่งดบๆี เหลล่านมันี้นทบีนี่พระองคร์ไดค้ทรงกระทกาเพมนี่อมนลุษยร์ โดยยมนยมันขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่ามบีองคร์ผถูค้สถูงสลุดอยถูล่องคร์หนศึนี่ง 
พระองคร์ไดค้ทรงกระทกาดบีในการทบีนี่พระองคย์ “ใหด้ฝนตกจากฟฟ้า” หากไมล่มบีฝนมนลุษยร์กกคงมบีชบีวลิตอยถูล่ไมล่ไดค้ หากไมล่มบีฝน
แผล่นดลินโลกนบีนี้กกคงกลายเปป็นทบีนี่รกรค้าง พระเยซถูตรมัสถศึงพระบลิดาผถูค้สถลิตในสวรรคร์วล่า “พระองคร์ทรงใหค้ดวงอาทลิตยร์
ของพระองคร์ขศึนี้นสฆ่องสวฆ่างแกฆ่คนดทและคนชอัชื่ว และใหร้ฝนตกแกม่คนชอบธรรมและแกม่คนอธรรม” (มธ. 5:45)

เพมนี่อนทบีนี่รมัก หากคลุณยมังไมล่ไดค้รมับความรอดโดยพระคลุณของพระเจค้า คลุณกกควรขอบคลุณพระองคร์เปป็นสอง
เทล่าสกาหรมับความดบีของพระองคร์! เพราะวล่าตามทบีนี่พระวจนะของพระองคร์กลล่าว พระองคร์ทรงทกาใหค้ดวงอาทลิตยร์
สล่องแสงและฝนตกลงบนผถูค้คนทบีนี่ยมังไมล่รมับความรอดเชล่นเดบียวกมับผถูค้ทบีนี่รมับความรอดแลค้ว และเปป็นเพราะความดบีและ
ความเมตตาของพระองคร์เทล่านมันี้น คลุณถศึงยมังไมล่ตายและอยถูล่ในนรกวมันนบีนี้! ดวงอาทลิตยร์ ดวงจมันทรร์ ดวงดาวตล่างๆไมล่
ไดค้ลอยอยถูล่ในอวกาศอยล่างไรค้ระเบบียบ-พวกมมันเคลมนี่อนทบีนี่ตามกฎตายตมัวเหลล่านมันี้นของพระเจค้า การตกของฝนถถูก
ควบคลุมโดยกฎตล่างๆซศึนี่งเราตามรอยไมล่ไดค้ มมันตกมาจากทค้องฟป้า-ถถูกเทลงจากพระหมัตถร์ของพระเจค้าผถูค้ทรงรมัก

พระองคร์ทรงแสดงออกถศึงความดบีของพระองคร์โดยการใหค้ “มทฤดทูเกกิดผล” ฤดถูใบไมค้ผลลิและฤดถูรค้อน ฤดถู
ใบไมค้รล่วงและฤดถูหนาว-ฤดถูเหลล่านบีนี้จกาเปป็นสกาหรมับชบีวลิต ในปฐมกาล 8:22 พระเจค้าทรงสมัญญาไวค้วล่า “ในขณะทบีนี่โลก
ยมังดการงอยถูล่นมันี้น จะมบีฤดถูหวล่านฤดถูเกกบเกบีนี่ยว เวลาเยกนเวลารค้อน ฤดถูรค้อนฤดถูหนาว กลางวมันกลางคมนตล่อไป” ฤดถูกาล
เหลล่านมันี้นคมอขค้อพลิสถูจนร์อมันนล่าทศึนี่งทบีนี่วล่าพระเจค้าทรงดบี ฤดถูกาลทมันี้งหลายเมมนี่อแผล่นดลินโลกออกผลเพลินี่มพถูนของมมันและ
เกกิดผลบรกิบทูรณย์เพมนี่อทบีนี่เราจะมบีอาหารรมับประทานและมบีเสมนี้อผค้าสวมใสล่ ชล่วงเวลาตล่างๆเมมนี่อการทกางานหนมักของ
มนลุษยร์ไดค้รมับรางวมัลเปป็นผลเกกบเกบีนี่ยวอมันบรลิบถูรณร์

พระเจค้าทรงสกาแดงความดบีของพระองคร์ในการทกาใหค้เรา “อกิชื่มใจดด้วยอาหารและความยกินดท” คกาวล่า 
“ใจ” ในทบีนี่นบีนี้บล่งบอกถศึงคนๆหนนชื่ง-พระเจค้าทรงเตกิมเราใหด้เตก็มดค้วยสลินี่งดบีทมันี้งหลาย อาหารดบๆี และความยลินดบี พระ
ครลิสตร์ในใจนกามาซศึนี่ง “ความปฟีตลิยลินดบีเปป็นลค้นพค้นเหลมอทบีนี่จะกลล่าวไดค้ และเตกมเปฟีปี่ยมดค้วยสงล่าราศบี” (1 ปต. 1:8)  

ผถูค้แตล่งเพลงสดลุดบีประกาศวล่าพระเจค้าไดค้ประทานพยานเกบีนี่ยวกมับพระองคร์เองในสกิชื่งทรงสรด้าง: ในเพลงสดลุดบี 
19:1-6 เราอล่านวล่า “ฟฟ้าสวรรคย์ประกาศสงล่าราศบีของพระเจค้า และภาคพชนั้นฟฟ้าสกาแดงพระหมัตถกลิจของพระองคร์ 
วอันสฆ่งถด้อยคทาใหด้แกฆ่วอัน และคชนแจด้งความรทูด้ใหด้แกฆ่คชน ไมม่มสีถร้อยคอาหรชอภาษาใดทสีที่เสสียงของพวกมดันไมม่ถผกไดร้ยริน 
เสบียงฟป้ากกออกไปทมันี่วแผล่นดลินโลก และถค้อยคกากกแพรล่ไปถศึงสลุดปลายพลิภพ พระองคร์ทรงตมันี้งพลมับพลาไวค้ใหค้ดวง
อาทลิตยร์ ณ ทบีนี่นมันี้น ซศึนี่งออกมาอยล่างเจค้าบล่าวออกมาจากหค้องโถงของเขา และวลินี่งไปตามวลิถบีดค้วยความชมนี่นบานอยล่าง
ชายฉกรรจร์ ดวงอาทลิตยร์ขศึนี้นมาจากสลุดปลายฟป้าสวรรคร์ขค้างหนศึนี่ง และโคจรไปถศึงทบีนี่สลุดปลายอบีกขค้างหนศึนี่ง ไมล่มบีสลินี่งใด
สามารถซล่อนใหค้พค้นจากความรค้อนของมมันไดค้”



ในเพลงสดลุดบี 147:7,8 ดาวลิดเขบียนไวค้วล่า “จงรค้องเพลงโมทนาพระคลุณถวายพระเยโฮวาหร์ จงรค้องเพลง
สรรเสรลิญพระเจค้าของเราดค้วยพลิณเขาคถูล่ ผทูด้ทรงคลรุมฟฟ้าสวรรคย์ดด้วยเมฆ ผทูด้ทรงเตรทยมฝนใหด้แกฆ่แผฆ่นดกินโลก ผทูด้ทรง
กระททาใหด้หญด้างอกบนภทูเขา”

ผมเชมนี่อวล่าเพลงสดลุดบี 104 แสดงออกและพรรณนาถศึงความยลินี่งใหญล่และความดบีงามของพระเจค้าอยล่างดบียลินี่ง
กวล่าและอยล่างกระชมับกวล่าสลินี่งใดทบีนี่ผมจะกลล่าวไดค้ ดค้วยเหตลุนบีนี้เราจศึงยกขค้อความตอนนมันี้นมาทมันี้งหมด:

“โอ จลิตใจของขค้าเออ๋ย จงถวายสาธลุการแดล่พระเยโฮวาหร์ โอ ขค้าแตล่พระเยโฮวาหร์พระเจค้าของขค้าพระองคร์ 
พระองคย์ใหญฆ่ยกิชื่งนอัก พระองคย์ทรงเกทยรตกิและความสทูงสฆ่งเปป็นฉลองพระองคย์ ผถูค้ทรงคลลุมพระองคร์ดค้วยแสงสวล่าง
ดลุจดมังฉลองพระองคร์ ผถูค้ทรงขศึงฟป้าสวรรคร์ออกดมังขศึงมล่าน ผถูค้ทรงวางคานของทบีนี่ประทมับอมันสถูงของพระองคร์ไวค้ในนนี้กา 
ผถูค้ทรงใชค้เมฆเปป็นราชรถ ผถูค้ทรงดกาเนลินไปบนปฟีกของลม ผถูค้ทรงบมันดาลพวกทถูตสวรรคร์ของพระองคร์ใหค้เปป็นดลุจ
วลิญญาณ และทรงบมันดาลผถูค้รมับใชค้ของพระองคร์ใหค้เปป็นดลุจเปลวเพลลิง ผถูค้ทรงวางรากฐานของแผล่นดลินโลก เพมนี่อมลิใหค้
มมันหวมันี่นไหวเปป็นนลิตยร์

“พระองคร์ทรงคลลุมมมันไวค้ดค้วยนนี้กาลศึกอยล่างกมับเครมนี่องนลุล่งหล่ม นนี้กาอยถูล่เหนมอภถูเขา เมมนี่อพระองคร์ทรงขนาบ นนี้กา
นมันี้นกกหนบีไป พอไดค้ยลินเสบียงฟป้ารค้องของพระองคร์ มมันกกวลินี่งไป นนี้กานมันี้นขศึนี้นไปยมังภถูเขา แลค้วไหลลงไปยมังหลุบเขา ไปยมังทบีนี่
ซศึนี่งพระองคร์ทรงกกาหนดไวค้ใหค้นนี้กานมันี้น พระองคร์ทรงวางขอบเขตมลิใหค้มมันขค้าม เพมนี่อมลิใหค้มมันคลลุมแผล่นดลินโลกอบีก

“พระองคร์ทรงกระทกาใหค้นนี้กาพลุพลลุล่งขศึนี้นมาในหลุบเขา นนี้กานมันี้นกกไหลไประหวล่างเขา ใหค้บรรดาสมัตวร์ปฝ่าไดค้ดมนี่ม
และใหค้ลาปฝ่าดมับความกระหายของมมัน ทบีนี่รลิมนนี้กานมันี้น นกในอากาศจศึงไดค้มบีทบีนี่อาศมัย มมันรค้องอยถูล่ทล่ามกลางกลินี่งไมค้

“พระองคร์ทรงรดภถูเขาจากทบีนี่ประทมับอมันสถูงของพระองคร์ แผล่นดลินโลกกกอลินี่มดค้วยผลพระราชกลิจของ
พระองคร์ พระองคร์ทรงใหค้หญค้างอกมาเพมนี่อสมัตวร์เลบีนี้ยง และผมักใหค้มนลุษยร์ไดค้ดถูแล เพมนี่อเขาจะทกาใหค้เกลิดอาหารจาก
แผล่นดลิน และนนี้กาองลุล่นซศึนี่งใหค้ใจมนลุษยร์ยลินดบี นนี้กามมันเพมนี่อทกาใหค้หนค้าของเขาทอแสง และขนมปปังซศึนี่งเสรลิมกกาลมังใจมนลุษยร์

“บรรดาตค้นไมค้ของพระเยโฮวาหร์ไดค้อลินี่มหนกา คมอตค้นสนสบีดารร์แหล่งเลบานอนซศึนี่งพระองคร์ไดค้ทรงปลถูกไวค้ นก
สรค้างรมังของมมันอยถูล่ในนมันี้น สล่วนนกกระสาดกานมันี้น ตค้นสนสามใบเปป็นบค้านของมมัน ภถูเขาสถูงนมันี้นเปป็นทบีนี่ลบีนี้ภมัยของเลบียงผา 
หลินเปป็นของตมัวกระจงผา

“พระองคร์ทรงจมัดตมันี้งดวงจมันทรร์ใหค้กกาหนดฤดถู ดวงอาทลิตยร์รถูค้จมักเวลาตกของมมัน พระองคร์ทรงใหค้เกลิดความ
มมดและเปป็นกลางคมน เปป็นทบีนี่ซศึนี่งบรรดาสมัตวร์ของปฝ่าไมค้คลานออกมา สลิงโตหนลุล่มคการามหาเหยมนี่อของมมัน และ
แสวงหาอาหารของมมันจากพระเจค้า เมมนี่อดวงอาทลิตยร์ขศึนี้นมมันกกรวบรวมกมันและไปนอนอยถูล่ในทบีนี่ของมมัน

“มนสุษยตกก็ออกไปททางานของเขา ไปททาภารกกิจของเขาจนเวลาเยก็น โอ ขด้าแตฆ่พระเยโฮวาหย์ พระราชกกิจ
ของพระองคย์มากมายจรกิงๆ พระองคร์ทรงสรค้างการงานนมันี้นทมันี้งสลินี้นดค้วยพระปปัญญา แผม่นดรินโลกเตก็มไปดร้วยทรดัพยต
สมบดัตริของพระองคต ทะเลอยถูล่ขค้างโนค้น ทมันี้งใหญล่และกวค้าง ซศึนี่งในนมันี้นมบีสลินี่งเคลมนี่อนไหวนมับไมล่ถค้วน คมอสมัตวร์ทบีนี่มบีชบีวลิตทมันี้ง
เลกกและใหญล่ กกาปปัปี่นแลล่นไปโนล่นแนล่ะ และเลวบีอาธานทบีนี่พระองคร์สรค้างไวค้ใหค้เลล่นนมันี้น

“บรรดาสกิชื่งเหลฆ่านทนั้แหงนหาพระองคย์ เพชชื่อใหด้พระองคย์ประทานอาหารแกฆ่มอันตามเวลา เมมนี่อพระองคร์
ประทานใหค้ มมันกกเกกบไป เมชชื่อพระองคย์ทรงยชชื่นพระหอัตถย์ออก มอันกก็อกิชื่มหนทาดด้วยของดสี เมชชื่อพระองคย์ทรงซฆ่อนพระ
พอักตรย์เสทย มอันทอันั้งหลายกก็ลอาบากใจ เมชชื่อพระองคย์ทรงเอาลมหายใจมอันไปเสทย มดันกก็ตาย และกลอับเปป็นผงคลท เมมนี่อ



พระองคร์ทรงสล่งวลิญญาณของพระองคร์ออกไป มมันกกถถูกสรค้างขศึนี้นมา และพระองคร์กกทรงเปลบีนี่ยนโฉมหนค้าของพมนี้นดลิน
เสบียใหมล่

“สงล่าราศบีของพระเยโฮวาหร์จะดการงอยถูล่เปป็นนลิตยร์ พระเยโฮวาหร์จะทรงเปรมปรบีดลิธิ์ในบรรดาพระราชกลิจ
ของพระองคร์ ผทูด้ทรงทอดพระเนตรโลก มอันกก็สอัชื่นสะทด้าน ผทูด้ทรงแตะตด้องภทูเขา มอันกก็มทควอันขนนั้นมา

“ขค้ามบีชบีวลิตอยถูล่ตราบใด ขค้าจะรค้องเพลงถวายพระเยโฮวาหร์ ขณะขค้ายมังเปป็นอยถูล่ ขค้าจะรค้องเพลงสรรเสรลิญ
พระเจค้าของขค้า การรกาพศึงของขค้าจะเปป็นสลินี่งทบีนี่พอพระทมัย ขด้าจะเปรมปรทดกิธิ์ในพระเยโฮวาหย์ ขอคนบาปถผกผลาญ
เสสียจากแผม่นดรินโลก และขออยม่าใหร้มสีคนชดัที่วอสีกเลย โอ จริตใจของขร้าเออ๋ย จงถวายสาธสุการแดม่พระเยโฮวาหต 
จงสรรเสรริญพระเยโฮวาหตเถริด” (เพลงสดลุดบี 104:1-35)

มมันเกลินความคลิดของมนลุษยร์ทบีนี่จะเขค้าใจความยลินี่งใหญล่ ความสงล่างาม ความดบีงาม หรมอความเขค้มงวดของ
พระเจค้าไดค้! พระองคร์ทรงพอพระทมัยทบีนี่จะอวยพรสลินี่งทรงสรค้างทมันี้งหลายของพระองคร์เมมนี่อพวกมมันจะยอมใหค้
พระองคร์อวยพร แตล่ทล่านทบีนี่รมัก พระองคย์สามารถตรอัสแคม่คอาเดสียวและสกิชื่งดทเหลฆ่านทนั้ทอันั้งสกินั้นจะกลายเปป็นการ
พริพากษา โดยหลงเหลมอแตล่การรค้องไหค้ การครนี่กาครวญ วลิบมัตลิ และความตาย! กบีนี่ลค้านคนเทบีนี่ยวดกาเนลินชบีวลิตแตล่ละวมัน
ของตนโดยไมล่คลิดเลยสมักนลิดถศึงการสกาแดงพระองคร์เองของพระเจค้าในการยอมใหค้พวกเขามบีชบีวลิตและมบีสลินี่งจกาเปป็น
ตล่างๆสกาหรมับการดการงชบีวลิตนมันี้น!

การสกาแดงเหลล่านบีนี้แหล่งความดบีงามของพระเจค้าคมอสลินี่งทบีนี่เปาโลกกาลมังชบีนี้ใหค้ชาวเมมองลลิสตราเหกน โดยเปรบียบ
เทบียบความตรงขค้ามกมันระหวล่างฤทธลิธิ์เดชของพระเจค้าแทค้จรลิงองคร์เดบียวนมันี้นกมับการชล่วยเหลมอตมัวเองไมล่ไดค้และความ
สลินี้นหวมังของการนมับถมอรถูปเคารพของพวกเขา รถูปเคารพทมันี้งหลายทกาความดบีไมล่ไดค้ พวกมมันไมล่ใหค้ความโปรดปราน
หรมออวยพรคนเหลล่านมันี้นทบีนี่กราบไหวค้ทบีนี่ศาลเจค้าของพวกมมัน พวกมมันไมล่มบีหถูทบีนี่จะฟปัง พวกมมันตอบคกาอธลิษฐานตล่างๆ
ของมนลุษยร์ไมล่ไดค้ ในฮาบากลุก 2:18,19 เราอล่านวล่า “รทูปแกะสลอักใหด้ประโยชนย์อะไรเลฆ่า รถูปทบีนี่ชล่างไดค้แกะสลมักไวค้ รถูป
หลล่ออมันเปป็นครทูสอนความเทก็จใหค้ประโยชนร์อะไร ทบีนี่ชล่างจะวางใจในสลินี่งทบีนี่เขาสรค้างขศึนี้น ทบีนี่ชล่างจะสรค้างพระใบด้ วริบดัตริ
แกฆ่ผทูด้ททชื่กลฆ่าวแกฆ่สกิชื่งททชื่ททาดด้วยไมด้วฆ่า ‘จงตชชื่นเถกิด’ แกฆ่หกินใบด้วฆ่า ‘จงลรุกขนนั้นเถกิด’ มมันจะสอน! ดถูเถลิด สลินี่งนมันี้นกะไหลล่
ทองคกาหรมอเงลิน และไมม่มสีลมหายใจในสริที่งนดัทั้นเลย!”

ใน 1 โครลินธร์ 8:4 เปาโลเองประกาศวล่า “เรารทูด้อยทูฆ่แลด้ววฆ่ารทูปนอันั้นไมฆ่มทตอัวมทตนเลยในโลกและพระเจด้าองคย์
อชชื่นไมฆ่มท มทแตฆ่พระเจด้าองคย์เดทยว”

ขค้อ 18: “ถนงแมด้วฆ่าไดด้กลฆ่าวสกิชื่งนทนั้แลด้วกก็ดท ออัครททูตกก็ยอังหด้ามประชาชนมกิใหด้เขากระททาสอักการบทูชาถวายแกฆ่
ทฆ่านทอันั้งสองนอันั้นไดด้โดยยาก”

เมมนี่อเปาโลพถูดจบ โดยประกาศแกล่คนเหลล่านมันี้นวล่าเขาและบารนาบมัสเปป็น “คนธรรมดา” เหมมอนอยล่าง
พวกเขาและไมล่ควรถถูกกราบไหวค้เหมมอนพวกพระ และหลมังจากทบีนี่เขาไดค้นกาเสนอความดบีงามและการสกาแดงใหค้
ประจมักษร์ของพระเจค้าทบีนี่ทรงพระชนมร์อยถูล่แทค้จรลิงองคร์เดบียวนมันี้นแลค้ว ผถูค้คนเหลล่านมันี้นกกยมังตมันี้งใจแนล่วแนล่ทบีนี่จะถวายเครมนี่อง
บถูชาแกล่อมัครทถูตทมันี้งสองอยถูล่เหมมอนเดลิม 

เปาโลและบารนาบมัสสถูค้ทนภมัยอมันตรายและการขถูล่เขกญตล่างๆ-การตล่อตค้าน ความไมล่เชมนี่อฟปัง ความเกลบียดชมัง
การคลิดแผนชมันี่ว การเอาหลินขวค้าง แตล่ภมัยอมันตรายทบีนี่นล่ากลมัวทบีนี่สลุดของพวกเขาเผชลิญหนค้าพวกเขาตอนนบีนี้ ชาวเมมองลลิ



สตราเหลล่านมันี้นอยากถวายเครมนี่องบถูชาแกล่พวกเขาเพมนี่อกราบไหวค้บถูชา โดยการยอมใหค้กราบไหวค้บถูชาเชล่นนมันี้น คน
เหลล่านบีนี้ของพระเจค้ากกคงจะมบีอกานาจกมับผถูค้คน พวกเขากกคงจะกลายเปป็นคนมบีฐานะสถูง พวกเขากกคงจะไมล่ถถูกขล่มเหง 
พวกเขาอาจกลล่าวไดค้วล่า “บางทบีเราควรตามนนี้กาไปกมับพวกเขา และโดยการรล่วมสามมัคคบีธรรมกมับพวกเขา เรากก
อาจนกาพวกเขามาถศึงพระครลิสตร์ไดค้”

ผถูค้รมับใชค้ทมันี้งหลายวมันนบีนี้กกเผชลิญหนค้าภมัยอมันตรายแบบเดบียวกมัน มบีการบอกเปป็นนมัยอยถูล่เสมอวล่า “ทกาไมเราไมล่
ออมชอมไปกมับเขาสมักนลิดลล่ะ คนอมนี่นๆกกจะไดค้รมับประโยชนร์ดค้วย?” มบีหลายกรณบีวมันนบีนี้เชล่นกมันทบีนี่ผถูค้คนเสนอการ
เทลิดทถูนทบีนี่เกมอบจะเปป็นการบถูชาเหลล่าผถูค้รมับใชค้ เหลล่าผถูค้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ เหลล่ามลิชชมันนารบี และคนงานครลิสเตบียน
คนอมนี่นๆ ผถูค้คนคงจะไมล่ถวายวอัวเปป็นเครมนี่องบถูชาใหค้แกล่ผถูค้รมับใชค้คนหนศึนี่งวมันนบีนี้ แตล่มมันไมล่ใชล่เรมนี่องผลิดปกตลิสกาหรมับผถูค้คนในค
รลิสตจมักรทบีนี่จะมบีสายตาจมับจค้องอยถูล่ทบีนี่ศลิษยาภลิบาลมากเสบียจนพวกเขามองไมล่เหกนพระเยซถูครลิสตร์เจค้าผถูค้ทบีนี่ศลิษยาภลิบาลผถูค้
นมันี้นเปป็นตมัวแทนและเทศนา ครลิสตจมักรทค้องถลินี่นสมักแหล่งอาจหมกมลุล่นอยถูล่กมับการปรนนลิบมัตลิผถูค้รมับใชค้ทบีนี่พวกเขารมักจนเมมนี่อ
ขาดเขาไปกกเทล่ากมับขาดความรค้อนรนของพวกเขาเพมนี่อพระเจค้า ไมล่ควรเปป็นเชล่นนบีนี้เลย เปาโลและบารนาบมัสไมล่รมับ
ความดบีความชอบเขค้าตมัวเลยสกาหรมับสลินี่งใดทบีนี่พวกเขาทกาสกาเรกจในการรมับใชค้ของพวกเขา และเปป้าหมายของพวกเขา
คมอการชบีนี้ผถูค้คนใหค้ไปหาพระเจค้าผถูค้ทบีนี่พวกเขาปรนนลิบมัตลิและพระผถูค้ชล่วยใหค้รอดผถูค้ซศึนี่งความรอดโดยทางพระองคร์สามารถ
เปป็นของทลุกคนทบีนี่ยอมรมับพระองคร์

เปาโลถทูกหกินขวผู้างททที่เมมืองลกิสตรา
ขค้อ 19: “แตฆ่มทพวกยกิวบางคนมาจากเมชองออันทกิโอกและเมชองอกิโคนทยทูม เมชชื่อไดด้ชอักชวนประชาชนแลด้ว เขา

กก็ไดด้เอาหกินขวด้างเปาโลและลากทฆ่านออกไปจากเมชองคกิดวฆ่าทฆ่านตายแลด้ว”
ดถูเหมมอนเปป็นเรมนี่องแปลกจรลิงๆทบีนี่เหตลุการณร์นบีนี้เกลิดขศึนี้นตล่อจากคกายกยล่องเชลิดชถูทบีนี่อมัครทถูตเหลล่านบีนี้เพลินี่งไดค้รมับจาก

ชาวเมมองลลิสตราเหลล่านมันี้น แตล่สมันดานมนลุษยร์กกเปป็นแบบนบีนี้จรลิงๆ! จากความตมันี้งใจแนล่วแนล่ทบีนี่จะถวายเครมนี่องบถูชาใหค้แกล่
เปาโลและบารนาบมัสและบถูชาพวกเขาดลุจพระ ฝถูงชนเหลล่านบีนี้หมันมาเลล่นงานพวกเขาโดยแสดงออกถศึงความโกรธ
แคค้นของฝถูงชน

นบีนี่ไมล่เพบียงเปปิดเผยความรวนเรของมนลุษยร์ธรรมดาเทล่านมันี้น มมันยมังเปปิดเผยความรค้อนรนทบีนี่ซาตานใชค้ขล่มเหงค
รลิสตจมักรของพระเจค้าผถูค้ทรงพระชนมร์อยถูล่ดค้วย “พวกยกิวบางคน” จากเมมองอมันทลิโอกแหล่งแควค้นปปิสลิเดบียและจากเมมอ
งอลิโคนบียถูมเปป็นตมัวการหลมักในการขมับไลล่เปาโลและบารนาบมัสออกไปจากเมมองของพวกเขา และดถูเหมมอนวล่านบีนี่คง
ทกาใหค้พวกเขาสะใจดค้วย เราไมล่ถถูกบอกวล่าขล่าวเรมนี่องงานนมันี้นทบีนี่เมมองลลิสตราลมอไปถศึงพวกเขาหรมอไมล่ มมันอาจไปถศึง
กกไดค้ แตล่ความเกลบียดชมังของพวกเขาทบีนี่มบีตล่อคนเหลล่านบีนี้ของพระเจค้ากกมากมายเสบียจน ไดค้รมับพลมังจากพญามาร พวก
เขาตลิดตามคนของพระเจค้าไปถศึงเมมองลลิสตราและ “ชอักชวนประชาชน” ใหค้หมันมาเลล่นงานคนของพระเจค้า

บางคนอาจถามวล่า “พวกยลิวเหลล่านบีนี้ใชค้การชอักชวนแบบไหนทบีนี่ทกาใหค้พลเมมองของเมมองลลิสตราเชมนี่อ 
เนมนี่องจากเมมองนมันี้นมบีประชากรเปป็นคนตล่างชาตลิเปป็นหลมักและนมับถมอรถูปเคารพ?” ทล่ามกลางพวกกรบีกเหลล่านมันี้นใน
เมมองลลิสตรา มบีผถูค้เขค้าจารบีตยลิวจกานวนมากและผถูค้คนทบีนี่เปป็นมลิตรตล่อศาสนาของพวกยลิว ภาษาเดลิมในพระคกาขค้อนบีนี้บล่ง
บอกวล่า “การชมักชวน” นมันี้นถถูกทกาสกาเรกจโดยการใชค้เหตลุผลและการพลิจารณาทางศบีลธรรม ซศึนี่งทกาใหค้เกลิดการเปลบีนี่ยน
ความคลิดและชมักจถูงประชาชนเหลล่านมันี้นใหค้มาอยถูล่ฝฝ่ายพวกยลิวเพมนี่อตล่อสถูค้กมับพวกอมัครทถูต



เราไมล่ถถูกบอกในทบีนี่นบีนี้วล่าพวกยลิวเหลล่านมันี้นใชค้ขค้อกลล่าวหาใดมาปรมักปรกาเปาโล ณ เวลานบีนี้โดยเฉพาะ แตล่มมันกก
ไมล่ใชล่เรมนี่องไรค้เหตลุผลทบีนี่จะสมันนลิษฐานวล่าพวกเขาใชค้ขค้อโตค้แยค้งเดบียวกมันเหลล่านมันี้นทบีนี่นบีนี่เหมมอนในเมมองอมนี่นๆ ยกตมัวอยล่าง
เชล่น ในเมมองฟฟีลลิปปฟี เมมองผบีหมอดถูถถูกขมับออกจากหมอดถูสาวคนนมันี้นและพวกเจค้านายของเธอเหกนวล่าตนไมล่สามารถ
หาประโยชนร์จากการใชค้อกานาจของเธอไดค้อบีกตล่อไป พวกเขากกกลล่าวหาเปาโลและสลิลาสวล่าสอัชื่งสอนธรรมเนทยม
ตฆ่างๆซนชื่งตามกฎหมายแลด้วพวกเขาไมฆ่ควรจะรอับหรชอถชอเลย เพราะเปป็นชาวโรมมัน (กลิจการ 16:21) พวกเขาจศึงใหค้
ชายทมันี้งสองถถูกทลุบตบีและถถูกโยนเขค้าคลุก

เมมนี่อการเทศนาของเปาโลทบีนี่เมมองเธสะโลนลิกาประสบความสกาเรกจมากๆ พวกยลิวทบีนี่ไมล่เชมนี่อเหลล่านมันี้นกกกลล่าว
หาเปาโลและสลิลาสวล่า “ควชื่ทาโลก” (กลิจการ 17:6)

เมมนี่อเปาโลถถูกนกาตมัวไปอยถูล่ตล่อหนค้าเฟลลิกสร์ เขากกถถูกกลล่าวหาวล่าเปป็น “คนพาลยลุยง” มบีความผลิดในการกล่อ
ความวลุล่นวาย “เปป็นตมัวการของพวกนาซาเรกธนมันี้น กมับอบีกนมัยหนศึนี่งเขาหมายจะททาใหด้พระวกิหารเปป็น
มลทกิน...” (กลิจการ 24:5,6) เมมนี่อเหกนการอมัศจรรยร์อมันทรงฤทธลิธิ์นมันี้นทบีนี่คนพลิการไดค้รมับการรมักษาใหค้หาย อาจเปป็นไดค้วล่า
พวกยลิวเหลล่านบีนี้สมันี่งสอนประชาชนเหลล่านมันี้นวล่าสลินี่งทบีนี่พวกเขาไดค้เหกนนมันี้นถถูกกระทกาสกาเรกจโดยอกานาจทบีนี่ชมันี่วรค้าย 
เนมนี่องจากการอมัศจรรยร์นมันี้นเปป็นพยานถศึงฤทธกิธิ์เดชของพวกอมัครทถูต พวกเขาจศึงกลล่าววล่าฤทธลิธิ์เดชนมันี้นเปป็นของซาตาน 
เหมมอนกมับทบีนี่พวกยลิวทบีนี่กรลุงเยรถูซาเลกมไดค้กลล่าวถศึงพระเยซถูวล่า “คนนบีนี้ขมับผบีออกไดค้โดยใชค้อกานาจของเบเอลเซบถูบนาย
ผบีนมันี้น” (ลถูกา 11:15)

ไมล่วล่าเขาถถูกกลล่าวหาแบบใดกกตามทบีนี่เมมองลลิสตรา มมันกกทกาใหค้ประชาชนเดมอดดาล ความโกรธแคค้นของฝถูง
ชนเขค้ายศึดครอง และหลอังจากเอาหกินขวด้างเปาโลแลค้ว ฝถูงชนเหลล่านมันี้น “และลากทฆ่านออกไปจากเมชองคกิดวฆ่าทฆ่าน
ตายแลด้ว” คกากรบีกตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “drew” (ดศึง) อล่านตรงตมัววล่า “dragged” (ลาก) เหกนไดค้ชมัดวล่าพวกเขาไมล่
เหกนสมัญญาณชบีวลิตหลงเหลมออยถูล่ในเปาโล และพลิจารณาวล่าพวกเขาไดค้กกาจมัดเขาอยล่างถาวรแลค้ว พวกเขากกลากเขา
ออกไปนอกประตถูเมมองและทลินี้งเขาไวค้เพราะคลิดวล่าตายแลค้ว

ขค้อ 20: “แตฆ่พวกสาวกไดด้ลด้อมทฆ่านไวด้แลด้วทฆ่านกก็ลรุกขนนั้นเขด้าไปในเมชอง วอันรรุฆ่งขนนั้นทฆ่านจนงเลยไปยอังเมชองเด
อรย์บทกอับบารนาบอัส”

“แตฆ่พวกสาวกไดด้ลด้อมทฆ่านไวด้...” คงจะเปป็นเรมนี่องยากทบีนี่จะนศึกภาพออกถศึงปฏลิกลิรลิยาในใจและความคลิด
ของวลิสลุทธลิชนเหลล่านบีนี้ของพระเจค้าขณะทบีนี่พวกเขามารวมตมัวกมันรอบรล่างกายทบีนี่ยมับเยลินและเลมอดนองของเปาโล พระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่ทรงเหกนสมควรทบีนี่จะบมันทศึกไวค้มากกวล่าวลบีเดบียวสมันี้นๆนบีนี้ แตล่ผมนศึกภาพออกอยล่างงล่ายดายวล่าบาง
คนในพวกเขารค้องไหค้ เพราะพวกเขารมักเขามากจรลิงๆ-และพวกเขาอธกิษฐานอยฆ่างแนฆ่นอน! มมันคงจะไมล่สมเหตลุสม
ผลทบีนี่จะคลิดเปป็นอยล่างอมนี่น สล่วนตมัวแลค้วผมเชมนี่อวล่าพวกสาวกทบีนี่มารวมตมัวกมันรอบกายของเปาโลอธลิษฐานอยล่างรค้อนรน
พอๆกมับคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้รวมตมัวกมันในบค้านของยอหร์นมาระโกเพมนี่ออธลิษฐานขอใหค้เปโตรไดค้ออกจากคลุกในกรลุง
เยรถูซาเลกม (กลิจการ 12)

จากนมันี้นเปาโล “ลรุกขนนั้นเขด้าไปในเมชอง” มบีบางคนทบีนี่อธลิบายเรมนี่องนบีนี้โดยกลล่าววล่าเปาโลแคล่สลบไป โดยอาจ
หมดสตลิเพบียงชมันี่วครถูล่ และจากนมันี้นกกไดด้สตกิกลอับคชนมา แตล่ถค้าคลุณจะอล่านบมันทศึกทางประวมัตลิศาสตรร์เกบีนี่ยวกมับการ
ประหารชบีวลิตตล่างๆในสมมัยของเปาโลทบีนี่ฝถูงชนทบีนี่โกรธแคค้นเอาหลินขวค้างเหยมนี่อเหลล่านมันี้นของตนจนตาย คลุณกกจะเหกน



วล่ามมันไมล่นล่าจะเปป็นเชล่นนบีนี้ นอกจากเอาหลินขวค้างเขาจนตายแลค้ว ผถูค้ขล่มเหงเหลล่านมันี้นของเขายมังลากเขาอยล่างรลุนแรง
จากสถานทบีนี่ทบีนี่เอาหลินขวค้างเขาไปเปป็นระยะทางไกลจนสะใจนอกประตถูเมมองดค้วย นบีนี่คงจะทกาใหค้เกลิดการบาดเจกบ
พอทบีนี่จะฆล่าเขาไดค้  ถศึงแมค้วล่ามบีชบีวลิตหลงเหลมออยถูล่ในรล่างกายของเขาหลมังจากโดนหลินขวค้างกกตาม สล่วนตมัวแลค้วผมเชมนี่อ
วล่าอมัครทถูตเปาโลไมล่ใชล่แคล่หมดสตลิ แตฆ่ถขงตายเลย ผมเชมนี่ออบีกวล่าพระเจค้าไดค้ทรงกระทกาการอมัศจรรยร์หนศึนี่งและทกาใหค้
เขากลมับมบีชบีวลิตอบีก!

ผถูค้รถูค้พระคมัมภบีรร์หลายทล่านเชมนี่อวล่า ณ เวลานบีนี้เองเปาโลไดค้มบีประสบการณร์ทบีนี่ถถูกบมันทศึกไวค้ใน 2 โครลินธร์ 12:2-4
เขากลล่าววล่า “สลิบสบีนี่ปฟีมาแลค้วขค้าพเจค้าไดค้รถูค้จมักชายคนหนศึนี่งในพระครลิสตร์ เขาถทูกรอับขนนั้นไปยอังสวรรคย์ชอันั้นททชื่สาม (แตล่จะ
ไปทมันี้งกาย ขค้าพเจค้าไมล่ทราบ หรมอไปโดยไมล่มบีกาย ขค้าพเจค้าไมล่ทราบ พระเจค้าทรงทราบ) ขค้าพเจค้ารถูค้จมักชายผถูค้นมันี้น (แตล่
จะไปทมันี้งกายหรมอไมล่มบีกาย ขค้าพเจค้าไมล่ทราบ พระเจค้าทรงทราบ) คมอวล่าคนนมันี้นถถูกรมับขศึนี้นไปยมังเมมองบรมสลุขเกษม 
และไดด้ยกินวาจาซนชื่งจะพทูดเปป็นคทาไมฆ่ไดด้ และมนรุษยย์จะพทูดออกมากก็ตด้องหด้าม”

“วอันรรุฆ่งขนนั้นทฆ่านจนงเลยไปยอังเมชองเดอรย์บทกอับบารนาบอัส” นบีนี่คมอหลมักฐานเพลินี่มเตลิมแหล่งการอมัศจรรยร์ของ
พระเจค้า-ขค้อเทกจจรลิงทบีนี่วล่าเปาโล ทมันทบีหลมังจากทบีนี่เหลล่าศมัตรถูของเขาไดค้เอาหลินขวค้างเขาจนกระทมันี่งพวกเขาแนล่ใจวล่า
เขาตายแลค้ว ไดค้เดลินกลมับเขค้าไปในเมมอง และวอันรรุฆ่งขนนั้นกกออกจากเมมองลลิสตราเพมนี่อไปยมังเมมองเดอรร์บบี หากไมล่มบีการ
อมัศจรรยร์หนศึนี่ง สลินี่งนบีนี้กกคงเปป็นไปไมล่ไดค้เลย รล่างกายหนศึนี่งทบีนี่ฟกชนี้กาและยมับเยลินขนาดนมันี้นไมล่มบีทางฟฟฟื้นตมัวไดค้มากพอใน
เวลาอมันสมันี้นแคล่นมันี้นเพมนี่อทบีนี่จะเดลินทางแบบนมันี้นไดค้

ขค้อ 21: “และเมชชื่อทฆ่านทอันั้งสองไดด้ประกาศขฆ่าวประเสรกิฐในเมชองนอันั้น และไดด้สอัชื่งสอนคนเปป็นออันมาก จนง
กลอับไปยอังเมชองลกิสตรา เมชองอกิโคนทยทูม และเมชองออันทกิโอกอทก”

“และเมชชื่อทฆ่านทอันั้งสองไดด้ประกาศขฆ่าวประเสรกิฐในเมชองนอันั้น...” นบีนี่ยมังเปป็นขล่าวสารเดลิม ขฆ่าวประเสรกิฐนอันั้น 
ชบีวลิต การสลินี้นพระชนมร์ การถถูกฝปัง และการฟฟฟื้นคมนพระชนมร์ของพระเยซถู (1 คร. 15:1-4)

ในเมมองเดอรร์บบี พวกเขา “สอัชื่งสอนคนเปป็นออันมาก” ซศึนี่งเปป็นการบล่งชบีนี้วล่าพวกอมัครทถูตมบีการรมับใชค้ทบีนี่ประสบ
ความสกาเรกจทบีนี่นบีนี่เชล่นกมัน เราไมล่มบีรายละเอบียดทบีนี่ถถูกบมันทศึกไวค้เพลินี่มเตลิมเกบีนี่ยวกมับงานทบีนี่เมมองเดอรร์บบี แตล่เหกนไดค้ชมัดวล่ามมัน
เงบียบสงบ มลิฉะนมันี้นผมกกเชมนี่อวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์คงจะประทานบมันทศึกเกบีนี่ยวกมับการขล่มเหงทบีนี่นมันี่นแลค้ว

“พวกเขากลอับไปยอังเมชองลกิสตรา เมชองอกิโคนทยทูม และเมชองออันทกิโอกอทก” บมัดนบีนี้เรามาถศึงจลุดทบีนี่เปาโลและ
บารนาบมัสเสรกจสลินี้นการเดลินทางแบบมลิชชมันนารบีรอบแรกของตนและวกกลมับไปทางถนนเสค้นทบีนี่พวกเขาไดค้เดลินทาง
มากล่อนหนค้านมันี้น เปาโลไมล่ไดค้นกาผถูค้คนมาถศึงความรถูค้เกบีนี่ยวกมับความรอดและจากนมันี้นกกปลล่อยทลินี้งพวกเขาใหค้ตล่อสถูค้ในการ
สถูค้รบตล่างๆของพวกเขาเองและอาจกลายเปป็นพวกครลิสเตบียนทบีนี่ทค้อแทค้และพล่ายแพค้ จดหมายฝากฉบมับตล่างๆของเขา
(ซศึนี่งถถูกเขบียนภายใตค้การดลใจ) ทบีนี่สล่งถศึงครลิสตจมักรหลายแหล่งเหลล่านมันี้นใหค้ขค้อพลิสถูจนร์ทบีนี่มากพอเกบีนี่ยวกมับความรมักของ
เขา ความสนใจของเขา และความหล่วงใยของเขาทบีนี่มบีตล่อคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ไดค้มารถูค้จมักพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้รอดของพระเจค้า
แลค้วผล่านทางการประกาศของสลุดยอดอมัครทถูตทล่านนบีนี้ ใน 2 โครลินธร์ 11:23-28 เมมนี่อเขาเลล่ายค้อนเกบีนี่ยวกมับการขล่มเหง
เหลล่านมันี้นทบีนี่เขาไดค้สถูค้ทน เขาเสรลิมวล่า “นอกจากสลินี่งเหลล่านมันี้นทบีนี่อยถูล่ภายนอกแลค้ว ยมังมบีการอมนี่นทบีนี่บบีบขค้าพเจค้าอยถูล่ทลุกวมันๆ 
คมอความหฆ่วงใยททชื่มทตฆ่อครกิสตจอักรทอันั้งปวง”



ในกลิจการ 20:24 เขาพถูดอบีกครมันี้งถศึงความทลุกขร์ยากเหลล่านมันี้นทบีนี่เกลิดขศึนี้นกมับเขา และประกาศวล่า “แตฆ่สกิชื่ง
เหลฆ่านทนั้ไมฆ่ไดด้เปลทชื่ยนแปลงขด้าพเจด้าเลย ขด้าพเจด้ามกิไดด้ถชอวฆ่าชทวกิตของขด้าพเจด้าเปป็นสกิชื่งประเสรกิฐแกฆ่ขด้าพเจด้า...” ดมังนมันี้น
ไมล่วล่าจะมบีภมัยคลุกคามใดๆตล่อชบีวลิตของพวกเขา ภมัยแหล่งการถถูกเฆบีนี่ยนตบี การถถูกเอาหลินขวค้าง หรมอการถถูกจกาคลุก 
เปาโลและบารนาบมัสกกเรลินี่มตค้นใหมล่บนถนนเสค้นเดลิมอบีกครมันี้ง-ไมล่ใชล่ทดลองพระเจค้า ไมล่ใชล่เพราะความมลุทะลลุ แตล่เพมนี่อ
ทบีนี่จะชล่วยแบกภาระของผถูค้เชมนี่อทบีนี่อล่อนแอกวล่าเหลล่านมันี้นและเสรลิมกกาลมังผถูค้เชมนี่อใหมล่เหลล่านมันี้น

ขค้อ 22: “กระททาใหด้ใจของสาวกทอันั้งหลายถชอมอัชื่นขนนั้น เตชอนเขาใหด้ดทารงอยทูฆ่ในความเชชชื่อ และสอนวฆ่า เรา
ทอันั้งหลายจทาตด้องทนความยากลทาบากมากจนกวฆ่าจะไดด้เขด้าในอาณาจอักรของพระเจด้า”

“กระททาใหด้ใจของสาวกทอันั้งหลายถชอมอัชื่นขนนั้น” แคล่หมายความวล่าการทกาใหค้ความคลิดและใจมมันี่นคง-คนเหลล่า
นมันี้นเอง-โดยการนกาเสนอความจรลิงและเหตลุจถูงใจเหลล่านมันี้นแหล่งขล่าวประเสรลิฐเพลินี่มเตลิม พระวจนะของพระเจค้านกามา
ซศึนี่งความเชมนี่อทบีนี่ชล่วยใหค้รอด-แตล่พระวจนะของพระเจค้ากกเสรลิมกกาลมังผถูค้เชมนี่อเชล่นกมัน เปาโลและบารนาบมัสไดค้เบลิกทางใน
การนกาขล่าวประเสรลิฐไปประกาศแกล่พมนี้นทบีนี่เหลล่านบีนี้ และผถูค้เชมนี่อใหมล่เหลล่านมันี้นกกเจอกมับการทดลองตล่างๆ การขล่มเหง 
และภมัยอมันตราย พวกเขาไมล่เพบียงตค้องการการหนลุนใจเทล่านมันี้น พวกเขายมังตค้องการการอบรมสมันี่งสอนเพลินี่มเตลิมใน
การดกาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนดค้วย

“เตชอนพวกเขาใหด้ดทารงอยทูฆ่ในความเชชชื่อนอันั้น” สอดคลค้องกมับคกาสอนของเปาโลในจดหมายฝากหลายฉบมับ
ของเขาทบีนี่สล่งถศึงครลิสตจมักรเหลล่านมันี้น เขาเขบียนถศึงครลิสตจมักรในแควค้นกาลาเทบียวล่า “ขค้าพเจค้าประหลาดใจนมักทบีนี่ทล่าน
ทมันี้งหลายไดค้ผลินหนค้าหนบีโดยเรกวจากพระองคร์ ผถูค้ไดค้ทรงเรบียกทล่านใหค้เขค้าในพระคลุณของพระครลิสตร์ และไดค้ไปหาขล่าว
ประเสรลิฐอมนี่น ซศึนี่งมลิใชล่อยล่างอมนี่นดอก แตล่วล่ามบีบางคนทบีนี่ทกาใหค้ทล่านยลุล่งยาก และปรารถนาทบีนี่จะบลิดเบมอนขล่าวประเสรลิฐ
ของพระครลิสตร์ แตล่แมค้วล่าเราเองหรมอทถูตสวรรคร์ ถค้าประกาศขล่าวประเสรลิฐอมนี่นแกล่ทล่าน ซศึนี่งขมัดกมับขล่าวประเสรลิฐทบีนี่เรา
ไดค้ประกาศแกล่ทล่านไปแลค้วกกใหค้ผถูค้นมันี้นถถูกสาปแชล่ง” (กท. 1:6-8)

เขาสอนทลิโมธบีคนหนลุล่มวล่า “จงประกาศพระวจนะ ใหค้ขะมมักเขมค้นทบีนี่จะทกาการทมันี้งในขณะทบีนี่มบีโอกาสและ
ไมล่มบีโอกาส จงวล่ากลล่าว หค้ามปราม และตมักเตมอนดค้วยความอดทนทลุกอยล่างและการสมันี่งสอน” (2 ทธ. 4:2)

เปาโลแคล่กกาลมังสมันี่งสอนผถูค้คนเหลล่านบีนี้ในการดกาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนและเตมอนสตลิพวกเขาใหค้ภมักดบีตล่อความ
เชชชื่อนดัทั้น-ไมล่ใชล่ภมักดบีตล่อ “โปรแกรม” หนศึนี่ง ไมล่ใชล่ภมักดบีตล่อนลิกายหนศึนี่ง แตล่ภมักดบีตล่อความเชมนี่อนมันี้นซศึนี่งครมันี้งหนศึนี่งถถูกมอบไวค้
แกล่วลิสลุทธลิชนทมันี้งหลายแลค้ว อยล่าเขค้าใจผมผลิด-ผมเชมนี่อในการภมักดบีตล่อครลิสตจมักรทค้องถลินี่น ผมเชมนี่อวล่าผถูค้เชมนี่อทบีนี่บมังเกลิดใหมล่
แลค้วทลุกคนควรเปป็นสมาชลิกของครลิสตจมักรทค้องถลินี่นสมักแหล่ง โดยสนมับสนลุนงานรมับใชค้ตล่างๆของมมันและชล่วยเหลมอใน
การสานตล่องานของทบีนี่ประชลุมนมันี้น แตล่ถค้าพระโลหลิตของพระเยซถู พระคลุณของพระเจค้า และชมัยชนะเหนมอโลกโดย
ความเชมนี่อถถูกกลล่าวถศึงในธรรมาสนร์ทมันี้งหลายของอเมรลิกาวมันนบีนี้มากพอๆกมับทบีนี่ผถูค้รมับใชค้บางคนพถูดเกบีนี่ยวกมับ 
“โปรแกรม” และพมันธะหนค้าทบีนี่ตล่างๆประจกานลิกาย เรากกคงจะมบีการฟฟฟื้นฟถูในประเทศนบีนี้ทบีนี่คงทกาใหค้พญามารหนาว
สมันี่นไปแลค้ว! เปาโลไมล่ไดค้เนค้นยนี้กาโปรแกรมใด เขาไมล่ไดค้เนค้นยนี้กาความภมักดบีตล่อนลิกายหรมอกลลุล่มศาสนาใด เขาแคล่เตมอน
สตลิครลิสเตบียนใหมล่เหลล่านมันี้นใหค้ดทารงอยทูฆ่ตฆ่อไปในความเชชที่อนดัทั้น

“เราทอันั้งหลายจทาตด้องทนความยากลอาบากมากจนกวฆ่าจะไดด้เขด้าในอาณาจอักรของพระเจด้า” คนจกานวน
มากเขค้าใจคกากลล่าวนบีนี้ผลิด แนล่นอนวล่าเปาโลไมล่ไดค้หมายความวล่าเราไดด้รอับการไถฆ่ผล่านทาง “ความยากลกาบากมาก” 



เขาแคล่กกาลมังบอกเราวล่าขล่าวประเสรลิฐซศึนี่งทกาใหค้หลายคนเปป็นสาวกโดยทางความเชมนี่อในพระเยซถูครลิสตร์เจค้าไมล่ไดค้
ชมักชวนผถูค้คนใหค้เขค้าสถูล่ยลุคพมันปฟี-อยล่างนค้อยกกไมล่ใชล่ในตอนนบีนี้ วมันหนศึนี่งเมมนี่อครลิสตจมักร เจค้าสาวของพระครลิสตร์ ครบ
บรลิบถูรณร์ พระเยซถูกกจะทรงเรบียกครลิสตจมักรใหค้ไปพบกมับพระองคร์ในฟป้าอากาศ และจากนมันี้นเราจะกลมับมากมับ
พระองคร์เมมนี่อพระองคร์ทรงสถาปนาอาณาจมักรของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ พระเยซถูไดค้ประสถูตลิเพมนี่อทบีนี่จะเปป็น
กษมัตรลิยร์ วมันหนศึนี่งพระองคร์จะประทมับบนพระทบีนี่นมันี่งของดาวลิดและครองราชยร์เหนมอแผล่นดลินโลกเปป็นเวลาหนศึนี่งพมันปฟี
อมันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบี และวลิสลุทธลิชนเหลล่านมันี้นจะครอบครองกมับพระองคร์ วมันนบีนี้อาณาจอักรของพระเจด้าอยถูล่ภายในใจของ
ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลาย แตล่มบีอยถูล่วมันหนศึนี่งทบีนี่จะมาเมมนี่อพระบลุตรของพระเจค้าจะทรงครองราชยร์บนแผล่นดลินโลกนบีนี้จรลิงๆ และ
โดยทาง “ความยากลกาบากมาก”-นมันี่นคมอ หลายปปแหล่งความยากลกาบาก (และเรามบี 1900 ปฟีแหล่งความยาก
ลกาบากแลค้ว) ทบีนี่พระกายแหล่งผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลาย ไมล่ใชล่รายบลุคคลแตล่เปป็นทมันี้งพระกายนมันี้นของพระครลิสตร์ นมันี่นคมอครลิสต
จมักรพมันธสมัญญาใหมล่ จะเขค้าในอาณาจมักรนมันี้น

การแตล่งตอันี้งผทูผู้ปกครองทอันี้งหลายในครกิสตจอักรแตล่ละแหล่ง;
การกลอับมายอังเมมืองออันทกิโอกของเปาโลและบารนาบอัส

ขค้อ 23: “เมชชื่อทฆ่านทอันั้งสองไดด้เลชอกตอันั้งผทูด้ปกครองสาวกไวด้ทรุกครกิสตจอักร และไดด้อธกิษฐานและถชออดอาหาร
ฝากสาวกไวด้กอับองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้าททชื่เขาเชชชื่อถชอนอันั้น”

วมันนบีนี้คกาวล่า “ordained” โดยทมันี่วไปแลค้วถถูกใชค้ในความหมายเชลิงสมณะ (“บวชพระ”) เมมนี่อเราคลิดถศึงการ 
ordain ผถูค้รมับใชค้หรมอผถูค้ชล่วยศลิษยาภลิบาล เรากกคลิดถศึงการแยกตมันี้งชายคนหนศึนี่งในตกาแหนล่งหนศึนี่ง การวางมมอ หรมอพลิธบี
แตล่งตมันี้ง แตล่เหกนไดค้ชมัดจากภาษากรบีกในขค้อพระคกาทบีนี่เราศศึกษากมันอยถูล่นบีนี้วล่า “ordained” ในทบีนี่นบีนี้ตค้องไมล่ถถูกตบีความ
แบบนมันี้น คกากรลิยากรบีกนบีนี้มบีความหมายวล่า “การเหยบียดมมอออก” มมันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิทบีนี่จะลงคะแนนเสบียง
โดยการยกมมอขศึนี้น ดมังนมันี้นคกาวล่า “ordain” ตามทบีนี่ถถูกใชค้ตรงนบีนี้จศึงหมายความวล่าครลิสตจมักรไดค้เลมอกตมันี้ง แตล่งตมันี้ง หรมอ
กกาหนดคนเหลล่านมันี้นทบีนี่จะเปป็นผถูค้ปกครองในทลุกครลิสตจมักร

พระคกาขค้อนบีนี้ดถูเหมมอนจะบล่งบอกวล่าเปาโลและบารนาบมัสเปป็นผถูค้ทกาการแตล่งตมันี้งนมันี้น แตล่ทบีนี่นล่าจะเปป็นกกคมอวล่า
พวกเขาเรบียกผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นใหค้มาประชลุมกมันในแตล่ละเมมองซศึนี่งเปป็นทบีนี่ทบีนี่พวกเขาถถูกใชค้การโดยองคร์พระผถูค้เปป็นเจค้าใหค้
เรลินี่มตค้นครลิสตจมักรหนศึนี่ง และจากนมันี้นกกเปป็นประธานในการชลุมนลุมกมันนมันี้นเมมนี่อครลิสตจมักรแตล่งตมันี้งหรมอเลมอกตมันี้งชายทมันี้ง
หลายทบีนี่พวกเขาคลิดวล่ามบีคลุณสมบมัตลิเหมาะสมทบีนี่จะดถูแลกลิจการทมันี้งหลายของทบีนี่ประชลุมทค้องถลินี่นนมันี้น

“ผทูด้ปกครอง” (elders หรมอ presbyters) โดยทมันี่วไปแลค้วหมายถศึงผถูค้คนทบีนี่สถูงอายลุหรมอแกล่กวล่า แตล่มมันยมัง
หมายถศึงตกาแหนล่งหนศึนี่งเชล่นกมัน ซศึนี่งบล่งบอกวล่าคนเหลล่านมันี้นทบีนี่มบีประสบการณร์มากกวล่าไดค้รมับเลมอกใหค้เปป็นประธานและ
สมันี่งสอนผถูค้เชมนี่อคนอมนี่นๆตามทบีนี่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงนกาพวกเขา พวกเขาเปป็นผทูด้อาวรุโสในความเชชชื่อนอันั้นเชล่นเดบียว
กมับอาวลุโสกวล่าในจกานวนปฟีดค้วย เปาโลเตมอนอยล่างเฉพาะเจาะจงใหค้ระวมังการตมันี้งผถูค้เชมนี่อใหมล่ใหค้รมับตกาแหนล่ง “เกรงวล่า
เขาอาจจะเยล่อหยลินี่ง และกกจะถถูกปรมับโทษเหมมอนอยล่างพญามาร” (1 ทธ. 3:6) ไมล่วล่าชายคนหนศึนี่งจะแกล่ขนาดไหน
จากมลุมมองดค้านอายลุฝฝ่ายรล่างกาย ทารกคนหนศึนี่งในพระครลิสตร์กกไมล่ควรถถูกแตล่งตมันี้งใหค้รมับตกาแหนล่งทบีนี่มบีสลิทธลิอกานาจใน
ครลิสตจมักร ทารกคนหนศึนี่ง-ไมล่วล่าจะฝฝ่ายรล่างกายหรมอฝฝ่ายวลิญญาณ-ตค้องเตกิบโตและเรทยนรทูด้กล่อนทบีนี่ความรมับผลิดชอบถถูก



วางลงบนเขา เปโตรบอกเราวล่า “ทารกแรกเกลิด”-ทารกทมันี้งหลายในพระครลิสตร์-ควร “ปรารถนานนี้กานมอมันบรลิสลุทธลิธิ์
แหล่งพระวจนะ” เพมนี่อจะทกาใหค้พวกเขาเตลิบโตขศึนี้น (1 ปต. 2:2)

ลมักษณะเฉพาะตมัวของตกาแหนล่งผถูค้ปกครองไมล่ถถูกกลล่าวถศึงในทบีนี่นบีนี้ แตล่อาจเปป็นไดค้วล่าชายเหลล่านบีนี้กระทกา
หนค้าทบีนี่ทลุกอยล่างทบีนี่จกาเปป็นเพมนี่อประโยชนร์สลุขของครลิสตจมักรอายลุนค้อยเหลล่านมันี้น ผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นในทบีนี่ประชลุมเหลล่านบีนี้เปป็นผถูค้
เชมนี่อใหมล่ พวกเขาตค้องการคกาปรศึกษา การอบรมสมันี่งสอน การชบีนี้แนะ และการเตมอนสตลิ ดค้วยเหตลุนบีนี้ผถูค้ปกครองทมันี้ง
หลายในครลิสตจมักรเหลล่านมันี้นจศึงตค้องมบีคลุณสมบมัตลิเหมาะสมทบีนี่จะเฝป้าระวมังประโยชนร์สลุขฝฝ่ายวลิญญาณเหลล่านมันี้นของผถูค้
เชมนี่อทมันี้งหลายเชล่นเดบียวกมับดถูแลกลิจการอมนี่นๆของครลิสตจมักรเหลล่านมันี้นดค้วย

ผถูค้ปกครองทมันี้งหลายถถูกแตล่งตมันี้ง “ในทรุกครกิสตจอักร” ในทลิตมัส 1:5 เราเรบียนรถูค้วล่าเปาโลละทลิตมัสไวค้ทบีนี่เกาะครบีต
เพมนี่อจมัดแจงสลินี่งตล่างๆใหค้เปป็นระเบบียบ “และตอันั้งผทูด้ปกครองไวด้ทรุกเมชอง” ในกลิจการ 20:17-38 เรามบีบมันทศึกเกบีนี่ยวกมับ
การประชลุมของเปาโลกมับผถูค้ปกครองทมันี้งหลายจากเมมองเอเฟซมัส และจากคกาสมันี่งตล่างๆของเขาทบีนี่ใหค้แกล่พวกเขาเรา
เรบียนรถูค้บางสลินี่งเกบีนี่ยวกมับหนค้าทบีนี่รมับผลิดชอบเหลล่านมันี้นทบีนี่ตกแกล่พวกเขา ในขค้อ 28-30 ของขค้อพระคกาตอนนมันี้นเขากลล่าว
วล่า “เพราะฉะนอันั้นทฆ่านทอันั้งหลายจงระวอังตอัวใหด้ดท และจงรอักษาฝทูงแกะททชื่พระวกิญญาณบรกิสรุทธกิธิ์ไดด้ทรงตอันั้งทฆ่านไวด้ใหด้
เปป็นผทูด้ดทูแล และเพชที่อจะไดร้บอารสุงเลสีทั้ยงครริสตจดักรของพระเจร้า ททชื่พระองคย์ทรงไถฆ่ดด้วยพระโลหกิตของพระองคย์เอง 
ขด้าพเจด้าทราบอยทูฆ่วฆ่า เมชชื่อขด้าพเจด้าไปแลด้ว จะมทสรุนอัขปป่าออันรด้ายเขด้ามาในหมทูฆ่พวกทฆ่าน และจะไมฆ่ละเวด้นฝทูงแกะไวด้
เลย จะมทบางคนในหมทูฆ่พวกทฆ่านเองขนนั้นกลฆ่าวบกิดเบชอนความจรกิง เพชชื่อจะชอักชวนพวกสาวกใหด้หลงตามเขาไป”

ความรมับผลิดชอบอมันยลินี่งใหญล่และหนมักหนาตกอยถูล่บนชายเหลล่านบีนี้ทบีนี่ถถูกแตล่งตมันี้งใหค้เปป็นผถูค้ปกครองในครลิสต
จมักรยลุคตค้นเหลล่านมันี้น ไมล่แปลกทบีนี่พวกเขาถถูกกกาหนดวล่าตค้องเปป็นชายทบีนี่มบีอลุปนลิสมัยเขค้มแขกง ศบีลธรรมอมันไรค้ทบีนี่ตลิ และสตลิ
ปปัญญาฝฝ่ายวลิญญาณ (กรลุณาอล่าน 1 ทลิโมธบี 3:1-13)

หลมังจากทบีนี่เปาโลและบารนาบมัสไดค้กกากมับดถูแลการแตล่งตมันี้งผถูค้ปกครองทมันี้งหลายในครลิสตจมักรเหลล่านมันี้น 
“และไดด้อธกิษฐานและถชออดอาหาร พวกเขากก็ฝากสาวกไวด้กอับองคย์พระผทูด้เปป็นเจด้า” หลมังจากระยะเวลาหนศึนี่งของ
การถมออดอาหาร การอธลิษฐาน และการรล่วมสามมัคคบีธรรมแบบครลิสเตบียน พวกอมัครทถูตฝากครลิสตจมักรทารกเหลล่า
นมันี้นไวค้กมับการปกปป้องคลุค้มครองของพระเจค้า ผมเชมนี่อวล่าอาจมบีความคลิดอยถูล่ในหมัวของเปาโลและบารนาบมัสวล่าพวกเขา
กกาลมังเหกนผถูค้เชมนี่อใหมล่เหลล่านบีนี้อาจเปป็นครมันี้งสลุดทค้ายแลค้วกกไดค้ พวกเขารถูค้จมักภมัยเหลล่านมันี้นทบีนี่พวกเขาเผชลิญอยถูล่ การขล่มเหง
และภมัยอมันตรายตล่างๆทบีนี่จะรลุมเรค้าพวกเขา และถค้าพระเจค้าทรงประสงคร์ใหค้พวกเขาประทมับตราคกาพยานของพวก
เขาดค้วยชบีวลิตของพวกเขา พวกเขากกพรค้อมทบีนี่จะทกาเชล่นนมันี้น ดมังนมันี้นพวกเขาจศึงฝากครลิสตจมักรอายลุนค้อยแตล่ละแหล่ง
เหลล่านมันี้นไวค้ในพระหมัตถร์ของพระเจค้า โดยใหค้งานนมันี้นถถูกกกากมับโดยชายทมันี้งหลายทบีนี่มบีความสามารถและถถูกเตลิมเตกม
ดค้วยพระวลิญญาณผถูค้ซศึนี่งทบีนี่ประชลุมเหลล่านมันี้นไดค้เลมอกตมันี้งใหค้เปป็นเหลล่าผถูค้ปกครอง

ขค้อ 24 และ 25: “และหลอังจากทฆ่านทอันั้งสองไดด้ขด้ามแควด้นปปิสกิเดทยกก็มายอังแควด้นปฟัมฟปเลทย เมชชื่อไดด้กลฆ่าว
พระวจนะในเมชองเปอรย์กาแลด้ว จนงลงไปยอังเมชองออัททาลกิยา”

ขค้อพระคกาเหลล่านบีนี้มบีลมักษณะเปป็นการเลล่าเรมนี่องและไมล่ตค้องออกความเหกนมาก พวกมมันแคล่บอกใหค้เรารถูค้วล่า
เปาโลและบารนาบมัสเดลินทางยค้อนกลมับไปทางเดลิมสถูล่เมมองอมันทลิโอกในแควค้นซบีเรบีย โดยหนลุนใจ เสรลิมกกาลมัง และแตล่ง
ตมันี้งพวกผถูค้ปกครองในทบีนี่ประชลุมแตล่ละแหล่ง โดยฝากงานของทบีนี่ประชลุมแตล่ละแหล่งไวค้กมับพระเจค้า



“เมชองออัททาลกิยา” ไมล่เคยถถูกกลล่าวถศึงมากล่อน มมันถถูกสรค้างขศึนี้นโดยอมัททาลลุส กษมัตรลิยร์แหล่งเมมองเปอรร์กามมัม
มมันเปป็นเมมองทล่าทบีนี่สกาคมัญแหล่งหนศึนี่งและตมันี้งอยถูล่ในตกาแหนล่งทบีนี่สามารถควบคลุมการคค้าขายของซบีเรบียและอบียลิปตร์ไดค้ ไมล่มบี
การกลล่าวถศึงเมมองนบีนี้เพลินี่มเตลิม แตล่จากขค้อพระคกาถมัดไปของเราเราสรลุปวล่าเปาโลและบารนาบมัสไปทบีนี่นมันี่นเพมนี่อทบีนี่จะเดลิน
ทางชล่วงสลุดทค้ายของพวกเขากลมับไปยมังเมมองอมันทลิโอก

ขค้อ 26: “และแลฆ่นจากททชื่นอัชื่นไปยอังเมชองออันทกิโอก คชอเมชองททชื่ทฆ่านทอันั้งสองไดด้รอับการฝากไวด้ในพระครุณของ
พระเจด้า ใหด้กระททาการซนชื่งทฆ่านทอันั้งสองไดด้กระททาสทาเรก็จมาแลด้วนอันั้น”

เปาโลและบารนาบมัสไดค้เรลินี่มการเดลินทางแบบมลิชชมันนารบีทบีนี่เพลินี่งแลค้วเสรกจไปนมันี้นจากครลิสตจมักรในเมมองอมันทลิ
โอก (ทบทวนบททบีนี่ 13 ขค้อ 1 ถศึง 4) ผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นในเมมองอมันทลิโอกไดค้ฝากพวกเขาไวค้ “ในพระครุณของพระเจด้า”-
และพระคลุณยลินี่งใหญล่ไดค้ถถูกหยลิบยมนี่นแกล่พวกเขาแลค้วอยล่างแนล่นอน-“ใหค้กระทกาการซศึนี่งทล่านทมันี้งสองไดค้กระททาสทาเรก็จ
มาแลด้วนมันี้น” งานรมับใชค้แบบมลิชชมันนารบีรลุล่นบลุกเบลิกนบีนี้ทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิเตกมไปดค้วยอมันตรายแตล่เกลิดผลมาก 
และเปาโลและบารนาบมัสไดค้กระทกางานนมันี้นสกาเรกจอยล่างเตกมทบีนี่ซศึนี่งพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ทรงแยกตมันี้งพวกเขาไวค้

งานมกิชชอัชื่นตฆ่างๆคมอหนศึนี่งในความพยายามแรกๆของครลิสตจมักรทารกนมันี้น และในยลุคพระคลุณตอนนบีนี้มมันกก
ยมังเปป็นหนศึนี่งในงานเหลล่านมันี้นทบีนี่พระเจค้าทรงรมักมากทบีนี่สลุด ครลิสตจมักรอยถูล่บนแผล่นดลินโลกมากวล่า 1900 ปฟีแลค้ว-และยมังมบี
อบีกหลายลค้านคนทบีนี่ยมังไมล่เคยไดค้ยลินพระนามของพระเยซถู! หากครลิสเตบียนทมันี้งหลายตลอดหลายรค้อยปฟีมานบีนี้มบีความ
สมัตยร์ซมนี่อในพมันธะหนค้าทบีนี่ของตนพอๆกมับเปาโลและบารนาบมัสตล่อการทรงเรบียกของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ทลุกตาราง
ฟลุตของแผล่นดลินโลกนบีนี้กกคงถถูกประกาศขล่าวประเสรลิฐไปนานแลค้ว! ครลิสตจมักรไดค้ทกาใหค้พระเจค้าผลิดหวมัง มมันทกาใหค้คน
ตล่างชาตลิผลิดหวมัง และหลายลค้านคนอยถูล่ในนรกวมันนบีนี้เพราะวล่าเราลค้มเหลวในการกระทกาตามพระมหาบมัญชาของ
พระครลิสตร์

ขค้อ 27: “เมชชื่อมาถนง ทฆ่านทอันั้งสองไดด้เรทยกประชรุมครกิสตจอักร และไดด้เลฆ่าใหด้เขาฟฟังถนงพระราชกกิจทอันั้งปวงซนชื่ง
พระเจด้าไดด้ทรงกระททารฆ่วมกอับเขา กอับซนชื่งพระองคย์ไดด้ทรงเปปิดประตทูใหด้คนตฆ่างชาตกิเชชชื่อ”

นมันี่นคงเปป็นการประชลุมทบีนี่สลุดยอดจรลิงๆ! เมมนี่อเปาโลและบารนาบมัสมาถศึงในเมมองอมันทลิโอก ผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นกก
มารวมตมัวกมันเพมนี่อฟปังคกาพยานเกบีนี่ยวกมับทลุกสลินี่งทบีนี่ไดค้เกลิดขศึนี้นกมับทล่านทมันี้งสองในการเดลินทางของพวกเขา คลุณจะสมังเกต
เหกนวล่าชายเหลล่านบีนี้ไมล่ไดค้กลล่าววล่า “พบีนี่นค้องทมันี้งหลาย พวกเรามบีความสลุขทบีนี่จะรายงานแกล่พวกทล่านวล่าพวกเรามบีหลาย
พอันคนททชื่ไดด้รอับความรอดและฝถูงชนหมถูล่ใหญล่ไดค้ออกมาเพมนี่อฟปังพวกเรา” นมันี่นฟปังดถูเหมมอนสมมัยนบีนี้เลย แตล่มมันไมล่ใชล่สลินี่งทบีนี่
อมัครทถูตสองทล่านนบีนี้ไดค้รายงาน พระวจนะประกาศวล่าพวกเขาไดค้เลล่าถศึง “พระราชกกิจทอันั้งปวงซนชื่งพระเจร้าไดด้ทรง
กระททารฆ่วมกอับเขา” นบีนี่คงจะรวมถศึงไมล่เพบียงการเปปิด “ประตถูแหล่งความเชมนี่อแกฆ่พวกคนตฆ่างชาตกิ” เทล่านมันี้น แตล่การ
ถถูกขล่มเหงของพวกเขาเชล่นกมัน และการทบีนี่พระเจค้าไดค้ทรงชล่วยพวกเขาใหค้พค้นจากมมอของเหลล่าศมัตรถูของพวกเขาและ
ทกาใหค้เปาโลเปป็นขศึนี้นจากตายหลมังจากเขาถถูกหลินขวค้างในเมมองลลิสตรา ในปฟีตล่อๆมา เมมนี่อเขบียนถศึงทลิโมธบี เปาโลเลล่าอบีก
ครมันี้งถศึงความทลุกขร์ลกาบากและการขล่มเหงเหลล่านบีนี้ และเหมมอนเคยเขาถวายเกบียรตลิพระเจค้าสกาหรมับการทรงชล่วยเขา
ใหค้รอดพค้น (2 ทธ. 3:11) 

คงจะมบีการชชชื่นชมยกินดทในครลิสตจมักรทบีนี่เมมองอมันทลิโอก เพราะวล่าผถูค้เชมนี่อเหลล่านมันี้นไดค้วางมมอของตนบนมลิชชมัน
นารบีเหลล่านบีนี้และไดค้อวยพรพวกเขาตอนทบีนี่พวกเขาออกไป คนเหลล่านบีนี้ไดค้อธลิษฐานอยล่างรค้อนรนเพมนี่อพวกเขาอยล่างไมล่



ตค้องสงสมัยในระหวล่างทบีนี่พวกเขาทกางานหนมักอยถูล่ในสถานทบีนี่อมนี่นๆ และบมัดนบีนี้รายงานขล่าวเรมนี่องจลิตวลิญญาณหลายดวงทบีนี่
กลมับใจเชมนี่อและครลิสตจมักรหลายแหล่งทบีนี่ถถูกกล่อตมันี้งกกคงนกาความชมนี่นบานและการขอบพระคลุณมาสถูล่หมัวใจของพวกเขา

เมมนี่อเปโตรไดค้ปรนนลิบมัตลิแกล่พวกคนตล่างชาตลิในบค้านของโครเนลลิอมัสและจากนมันี้นกกรายงานผลของการรมับใชค้
นมันี้นแกล่ผถูค้เชมนี่อทมันี้งหลายในกรลุงเยรถูซาเลกม พวกเขากก “สรรเสรลิญพระเจค้าวล่า “พระเจค้าไดค้ทรงโปรดแกล่คนตล่างชาตลิใหค้
กลมับใจใหมล่จนไดค้ชบีวลิตรอดดค้วย” (กลิจการ 11:18) แนล่นอนวล่าวลิสลุทธลิชนเหลล่านบีนี้ในเมมองอมันทลิโอกกกคงทกาไมล่นค้อยกวล่า
นมันี้นเมมนี่อเปาโลและบารนาบมัสรายงานแกล่พวกเขาวล่าพระเจค้าไดค้ทรงเปปิดประตถูแหล่งความเชมนี่อแกล่คนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้น
ในงานมลิชชมันนารบีเทบีนี่ยวแรกนบีนี้

ขค้อ 28: “แลด้วทฆ่านทอันั้งสองจนงอยทูฆ่กอับพวกสาวกททชื่นอัชื่นชด้านาน”
เราไมล่ถถูกบอกวล่าอมัครทถูตเหลล่านบีนี้อยถูล่ตล่อในเมมองอมันทลิโอกนานเทฆ่าไร และกลิจกรรมเพลินี่มเตลิมทมันี้งหลายในเมมอง

นมันี้นกกไมล่ถถูกบมันทศึกไวค้ใหค้เราในทบีนี่นบีนี้ดค้วย
เราไมล่ไดค้ยลินเพลินี่มเตลิมเกบีนี่ยวกมับเปาโลและบารนาบมัสจนกระทมันี่งพวกเขาไปถศึงในกรลุงเยรถูซาเลกมเพมนี่อรล่วมการ

ประชลุมใหญล่นมันี้นทบีนี่ถถูกบมันทศึกไวค้ในบททบีนี่ 15 หากเหตลุการณร์เหลล่านมันี้นทบีนี่เราเพลินี่งศศึกษาไปเกลิดขศึนี้นในปฟี ค.ศ. 45 หรมอ 46
(เหมมอนกมับทบีนี่ผถูค้รถูค้พระคมัมภบีรร์สล่วนใหญล่เชมนี่อ) และการประชลุมใหญล่ในกรลุงเยรถูซาเลกมนมันี้นจมัดขศึนี้นในปฟี ค.ศ. 51 หรมอ 53 
(เหมมอนกมับทบีนี่สมันนลิษฐานกมันโดยทมันี่วไป) กกคงมบีชล่วงคมันี่นกลางนานหค้าถศึงแปดปฟีซศึนี่งเราไมล่มบีบมันทศึกเกบีนี่ยวกมับกลิจกรรม
ตล่างๆของชายทมันี้งสองทล่านนบีนี้

ในยอหร์น 21:25 เราถถูกบอกวล่า “มบีอบีกหลายสลินี่งทบีนี่พระเยซทูไดค้ทรงกระทกา ถค้าจะเขบียนไวค้ใหค้หมดทลุกสลินี่ง 
ขค้าพเจค้าคาดวล่า แมด้หมดทอันั้งโลกกก็นฆ่าจะไมฆ่พอไวด้หนอังสชอททชื่จะเขทยนนอันั้น” ผมเชมนี่อวล่าเรากลล่าวเชล่นนบีนี้ไดค้เชล่นกมันเกบีนี่ยวกมับ
กลิจกรรมเหลล่านมันี้นของอมัครทถูตเปาโล หากทลุกสลินี่งทบีนี่เขาไดค้กลล่าวและกระทกาถถูกบมันทศึกไวค้ เรากกคงมบีพระคมัมภบีรร์เลล่ม
ใหญล่จรลิงๆ! แตล่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดค้ประทานถค้อยคกาและการรมับใชค้ของเปาโลตามทบีนี่จกาเปป็นเพมนี่อการหนลุนใจ 
การเสรลิมสรค้าง และการเตมอนสตลิของเรา และถค้าหลายปฟีไดค้ผล่านไประหวล่างเวลาทบีนี่เขากลมับไปยมังเมมองอมันทลิโอก
และการทบีนี่เขาไปรล่วมประชลุมใหญล่นมันี้นในกรลุงเยรถูซาเลกม เขากกไมล่ไดค้อยถูล่เฉยๆ เขากกาลมังเปป็นพยานอยถูล่ทบีนี่ไหนสมักแหล่ง 
โดยประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหค้รอดของพระเจค้า จดหมายฉบมับทบีนี่สองของเขาทบีนี่เขบียนถศึงครลิสต
จมักรทบีนี่เมมองโครลินธร์ใหค้บมันทศึกเกบีนี่ยวกมับการยากลกาบากและการถถูกขล่มเหงตล่างๆของเขา ซศึนี่งหลายสลินี่งเหลล่านมันี้นไมล่ถถูกใหค้
แกล่เราในบมันทศึกศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์อมนี่นใด แตล่ซศึนี่งอาจเกลิดขศึนี้นในระหวล่างชล่วงเวลานบีนี้

ใน 2 โครลินธร์ 11:23-27 เปาโลเปป็นพยานรมับรองวล่าเขา “ขค้าพเจค้าททางานมากยกิชื่งกวฆ่าเขาอทก ขค้าพเจค้าถทูก
โบยตทเกลินขนาด ขค้าพเจค้าตกิดครุกมากกวล่าเขา ขค้าพเจค้าหวกิดตายบล่อยๆ พวกยลิวเฆทชื่ยนขด้าพเจด้าหด้าครอันั้งๆละสามสกิบเกด้า
ทท เขาตบีขค้าพเจค้าดค้วยไมค้เรบียวสามครมันี้ง เขาเอากด้อนหกินขวด้างขค้าพเจค้าครมันี้งหนศึนี่ง ขค้าพเจค้าเผชกิญภอัยเรชอแตกสามครมันี้ง 
ขค้าพเจค้าลอยอยทูฆ่ในทะเลคมนหนศึนี่งกมับวมันหนศึนี่ง ขค้าพเจค้าตค้องเดกินทางบล่อยๆ เผชลิญภมัยอมันนล่ากลมัวในแมฆ่นนั้ทา เผชลิญโจร
ภอัย เผชลิญภมัยจากชนชาตกิของขด้าพเจด้าเอง เผชลิญภมัยจากคนตฆ่างชาตกิ เผชลิญภมัยในนคร เผชลิญภมัยในปป่า เผชลิญภมัยใน
ทะเล เผชลิญภมัยจากพทชื่นด้องเททยม ตค้องทกางานเหนก็ดเหนชชื่อยและยากลทาบาก ตค้องอดหลอับอดนอนบล่อยๆ ตค้องหกิว
และกระหาย ตค้องอดขด้าวบล่อยๆ ตค้องทนหนาวและเปลชอยกาย”



พวกเราสล่วนใหญล่วมันนบีนี้ไมล่รถูค้อะไรเลยเกบีนี่ยวกมับการถถูกขล่มเหงเพราะเหตลุของพระครลิสตร์ เราอาจถถูกนลินทา
และถถูกวลิพากษร์วลิจารณร์บางครมันี้ง บางทบีเราทนทลุกขร์เพบียงเลกกนค้อยเพราะเหกนแกล่ขล่าวประเสรลิฐ แตล่เมมนี่อเราศศึกษางาน
รมับใชค้ของอมัครทถูตเปาโลและคนเหลล่านมันี้นทบีนี่ทกางานกมับเขา เรากกควรละอายใจจรลิงๆทบีนี่แมค้แตล่จะพทูดถนงการถถูกขล่มเหง
ในชบีวลิตของเราเพราะเหกนแกล่พระเยซถู!


