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คคานคา
           ในเลล่มทบีที่สามนบีนี้ในอรรถาธลิบายของเราเกบีที่ยวกกับกกิจการของพวกออัครททูต เราไดด้ครอบคลลุมบททบีที่ 15 ถถึง 
20 โดยเรลิที่มตด้นดด้วยการประชลุมใหญล่ในกรลุงเยรรูซาเลล็ม ครอบคลลุมการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีรอบทบีที่สองของ
เปาโลและสลินี้นสลุดดด้วยการประชลุมของอกัครทรูตทล่านนกันี้นกกับเหลล่าผรูด้ปกครองชาวเมมืองเอเฟซกัสทบีที่เมมืองมลิเลทกัสซถึที่งเปป็น
ทบีที่ๆเขาใหด้ขด้อปฏลิบกัตลิตล่างๆเพมืที่อสวกัสดลิภาพของครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงใชด้เขาเพมืที่อกล่อตกันี้ง
           เราหมายเหตลุการเตลิบโตอกันนล่าทถึที่งของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ ความกลด้าหาญอกันทรหดและการ
ทลุล่มเทสลุดใจของครลิสเตบียนยลุคตด้นเหลล่านกันี้น
           หกบทนบีนี้เตล็มไปดด้วยความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณซถึที่งเราไดด้พยายามทบีที่จะนนาเสนอดด้วยความชกัดเจนและความ
เขด้าใจ พรด้อมกกับความหวกังวล่าครลิสเตบียนทกันี้งหลายในวกันนบีนี้จะพบการหนลุนใจและความรด้อนรนทบีที่ฟฟฟื้นขถึนี้นใหมล่ในการ
ปรนนลิบกัตลิพระเจด้าทล่ามกลางการละทลินี้งความจรลิงและแนวคลิดสมกัยใหมล่นลิยมแหล่งยลุคสมกัยนบีนี้ทบีที่เรามบีชบีวลิตอยรูล่
           คนบาปทกันี้งหลายจะถรูกชนะมาถถึงพระครลิสตร์กล็ตล่อเมมืที่อครลิสเตบียนทกันี้งหลายปฏลิบกัตลิตามแผนงานของพระเจด้า
                                                                                                                               

ผรูด้แตล่ง
 



บทททที่ 15
15:1 มบีบางคนลงมาจากแควด้นยรูเดบียไดด้สกัที่งสอนพวกพบีที่นด้องวล่า “ถด้าไมล่เขด้าสลุหนกัตตามจารบีตของโมเสส ทล่านจะรอด
ไมล่ไดด้”
15:2 เหตลุฉะนกันี้นเมมืที่อเกลิดการโตด้แยด้งและไลล่เลบียงกกันระหวล่างเปาโลและบารนาบกัสกกับคนเหลล่านกันี้นมากมายแลด้ว เขา
ทกันี้งหลายไดด้ตกันี้งเปาโลและบารนาบกัสกกับคนอมืที่นๆในพวกนกันี้นใหด้ขถึนี้นไป หารมือกกับอกัครทรูตและผรูด้ปกครองในกรลุง
เยรรูซาเลล็มในเรมืที่องทบีที่เถบียงกกันนกันี้น
15:3 ครลิสตจกักรไดด้จกัดสล่งทล่านเหลล่านกันี้นไป และขณะเมมืที่อทล่านกนาลกังขด้ามแควด้นฟฟีนลิเซบียกกับแควด้นสะมาเรบีย ทล่านไดด้
กลล่าวถถึงเรมืที่องทบีที่คนตล่างชาตลิไดด้กลกับใจใหมล่ ทนาใหด้พวกพบีที่นด้องมบีความยลินดบีอยล่างยลิที่ง
15:4 ครกันี้นมาถถึงกรลุงเยรรูซาเลล็ม ครลิสตจกักรและอกัครทรูตและผรูด้ปกครองทกันี้งหลายไดด้ตด้อนรกับทล่าน แลด้วทล่านเหลล่านกันี้น
จถึงเลล่าใหด้เขาฟฟังถถึงเหตลุการณร์ทกันี้งปวงทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงกระทนารล่วมกกับเขา
15:5 แตล่มบีบางคนในพวกฟารลิสบีทบีที่มบีความเชมืที่อไดด้ยมืนขถึนี้นกลล่าววล่า คนตล่างชาตลินกันี้นควรตด้องใหด้เขาเขด้าสลุหนกัต และสกัที่งใหด้
เขาถมือตามพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส
15:6 ฝฝ่ายอกัครทรูตกกับผรูด้ปกครองทกันี้งหลายจถึงไดด้ประชลุมปรถึกษากกันในเรมืที่องนกันี้น
15:7 เมมืที่อโตด้แยด้งกกันมากแลด้ว เปโตรจถึงยมืนขถึนี้นกลล่าวแกล่เขาวล่า “ทล่านพบีที่นด้องทกันี้งหลาย ทล่านทกันี้งหลายทราบอยรูล่วล่า 
คราวกล่อนนกันี้นพระเจด้าไดด้ทรงเลมือกขด้าพเจด้าเองจากพวกทล่านทกันี้งหลาย ใหด้เปป็นผรูด้ประกาศพระวจนะแหล่งขล่าว
ประเสรลิฐใหด้คนตล่างชาตลิฟฟังและเชมืที่อ
15:8 พระเจด้าผรูด้ทรงทราบจลิตใจมนลุษยร์ไดด้ทรงรกับรองคนตล่างชาตลิ และทรงประทานพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์แกล่เขา
เหมมือนไดด้ทรงประทานแกล่พวกเรา
15:9 พระองคร์ไมล่ทรงถมือวล่าเรากกับเขาตล่างกกัน แตล่ทรงชนาระใจเขาใหด้บรลิสลุทธลิธิ์โดยความเชมืที่อ
15:10 ถด้าอยล่างนกันี้นทนาไมบกัดนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายจถึงทดลองพระเจด้า โดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซถึที่งบรรพบลุรลุษ
ของเราหรมือตกัวเราเองกล็ดบีแบกไมล่ไหว
15:11 แตล่เราเชมืที่อวล่า เราเองกล็รอดโดยพระคลุณของพระเยซรูครลิสตร์เจด้าเหมมือนอยล่างเขา”
15:12 ฝฝ่ายคนทกันี้งหลายกล็นลิที่งฟฟังบารนาบกัสกกับเปาโลเลล่าเรมืที่องการอกัศจรรยร์และการมหกัศจรรยร์ตล่างๆ ซถึที่งพระเจด้าไดด้
ทรงกระทนาโดยเขาในหมรูล่พวกตล่างชาตลิ
15:13 ครกันี้นจบแลด้วและนลิที่งอยรูล่ ยากอบจถึงกลล่าววล่า “ทล่านพบีที่นด้องทกันี้งหลาย จงฟฟังขด้าพเจด้า
15:14 ซบีโมนไดด้บอกแลด้ววล่า พระเจด้าไดด้ทรงเยบีที่ยมเยบียนคนตล่างชาตลิครกันี้งแรก เพมืที่อจะทรงเลมือกชนกลลุล่มหนถึที่งออกจาก
เขาทกันี้งหลายเพมืที่อพระนามของพระองคร์
15:15 คนาของศาสดาพยากรณร์กล็สอดคลด้องกกับเรมืที่องนบีนี้ ดกังทบีที่ไดด้เขบียนไวด้แลด้ววล่า
15:16 ‘ภายหลกังเราจะกลกับมา และจะสรด้างพลกับพลาของดาวลิดซถึที่งพกังลงแลด้วขถึนี้นใหมล่ ทบีที่รด้างหกักพกังนกันี้นเราจะกล่อขถึนี้น
อบีก และจะตกันี้งขถึนี้นใหมล่
15:17 เพมืที่อคนอมืที่นๆจะไดด้แสวงหาองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า คมือบรรดาคนตล่างชาตลิซถึที่งเขาเรบียกดด้วยนามของเรา องคร์พระ
ผรูด้เปป็นเจด้าผรูด้ทรงกระทนาสลิที่งทกันี้งปวงเหลล่านบีนี้ไดด้ตรกัสไวด้



15:18 พระเจด้าทรงทราบถถึงกลิจการทกันี้งปวงของพระองคร์ตกันี้งแตล่แรกสรด้างโลกมาแลด้ว’
15:19 เหตลุฉะนกันี้น ขด้าพเจด้าตกัดสลินใจวล่า อยล่าใหด้เราวางเครมืที่องขกัดขวางกบีดกกันคนตล่างชาตลิซถึที่งกลกับมาหาพระเจด้า
15:20 แตล่เราจงเขบียนหนกังสมือฝากไปถถึงเขาวล่า ใหด้งดเวด้นเสบียจากสลิที่งทบีที่มลทลินเนมืที่องดด้วยรรูปเคารพ จากการลล่วง
ประเวณบี จากการรกับประทานเนมืนี้อสกัตวร์ทบีที่รกัดคอตาย และจากการรกับประทานเลมือด
15:21 เพราะวล่าตกันี้งแตล่โบราณมาในทลุกเมมืองมบีคนประกาศเรมืที่องของโมเสส เพราะคนไดด้อล่านพระราชบกัญญกัตลิของ
ทล่านในธรรมศาลาทลุกวกันสะบาโต”
15:22 ขณะนกันี้น อกัครทรูตและผรูด้ปกครองทกันี้งหลายกกับทลุกคนในครลิสตจกักร เหล็นชอบทบีที่จะเลมือกบางคนในพวกเขาใหด้
ไปยกังเมมืองอกันทลิโอก ดด้วยกกันกกับเปาโลและบารนาบกัส คมือ ยรูดาส ผรูด้ทบีที่มบีชมืที่ออบีกวล่า บารซกับบาส และสลิลาส ทกันี้งสอง
คนนบีนี้เปป็นคนสนาคกัญในพวกพบีที่นด้อง
15:23 เขาไดด้เขบียนจดหมายมอบใหด้ทล่านถมือไปวล่า “อกัครทรูตและผรูด้ปกครองและพวกพบีที่นด้องของทล่าน คนานกับมายกัง
ทล่าน ผรูด้เปป็นพวกพบีที่นด้องซถึที่งเปป็นคนตล่างชาตลิ ซถึที่งอยรูล่ในเมมืองอกันทลิโอก แควด้นซบีเรบีย และแควด้นซลิลบีเซบียทราบ
15:24 ดด้วยพวกขด้าพเจด้าไดด้ยลินวล่า มบีบางคนในพวกขด้าพเจด้าไดด้พรูดใหด้ทล่านทกันี้งหลายเกลิดความไมล่สบายใจ และทนาใหด้
ใจของทล่านปฟัปั่นปฝ่วนไป ดด้วยสอนวล่า ‘ทล่านตด้องเขด้าสลุหนกัตและรกักษาพระราชบกัญญกัตลิ’ แมด้วล่าเขามลิไดด้รกับคนาสกัที่งจาก
พวกขด้าพเจด้า
15:25 พวกขด้าพเจด้าจถึงพรด้อมใจกกันเหล็นชอบทบีที่จะเลมือกคน และใชด้เขามายกังทล่านทกันี้งหลายพรด้อมกกับบารนาบกัสและ
เปาโล ผรูด้เปป็นทบีที่รกักของเรา
15:26 และเปป็นผรูด้อลุทลิศชบีวลิตของตน เพมืที่อพระนามของพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา
15:27 เหตลุฉะนกันี้น ขด้าพเจด้าทกันี้งหลายจถึงใชด้ยรูดาสกกับสลิลาสมาเปป็นผรูด้ซถึที่งจะเลล่าขด้อความนบีนี้แกล่ทล่านทกันี้งหลายดด้วยปาก
ของเขาเอง
15:28 เพราะวล่า พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และขด้าพเจด้าทกันี้งหลายกล็เหล็นชอบทบีที่จะไมล่วางภาระบนทล่านทกันี้งหลาย เวด้นไวด้
แตล่สลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่จนาเปป็น
15:29 คมือวล่าใหด้ทล่านทกันี้งหลายงดการรกับประทานสลิที่งของซถึที่งเขาไดด้บรูชาแกล่รรูปเคารพ และการรกับประทานเลมือด 
และการรกับประทานเนมืนี้อสกัตวร์ซถึที่งถรูกรกัดคอตาย และการลล่วงประเวณบี ถด้าทล่านทกันี้งหลายงดการเหลล่านบีนี้กล็จะเปป็นการดบี
ขอใหด้อยรูล่เปป็นสลุขเถลิด”
15:30 เมมืที่อลาจากกกันแลด้ว ทล่านเหลล่านกันี้นกล็ไปยกังเมมืองอกันทลิโอก และเมมืที่อไดด้เรบียกคนทกันี้งปวงประชลุมกกันแลด้ว จถึงมอบ
จดหมายฉบกับนกันี้นใหด้
15:31 ครกันี้นอล่านแลด้วตล่างกล็มบีความชมืที่นชมยลินดบีในคนาหนลุนใจนกันี้น
15:32 ฝฝ่ายยรูดาสกกับสลิลาสเปป็นผรูด้พยากรณร์ดด้วย จถึงไดด้กลล่าวหนลุนใจพวกพบีที่นด้องหลายประการใหด้มบีกนาลกังขถึนี้น
15:33 ครกันี้นพกักอยรูล่ทบีที่นกัที่นหนล่อยหนถึที่งแลด้ว กล็ลาจากพวกพบีที่นด้องไปถถึงอกัครทรูตโดยสกันตลิภาพ
15:34 ฝฝ่ายสลิลาสเหล็นชอบทบีที่จะอยรูล่ตล่อไปทบีที่นกัที่น
15:35 แตล่เปาโลกกับบารนาบกัสยกังอยรูล่ตล่อไปในเมมืองอกันทลิโอก สกัที่งสอนประกาศพระวจนะขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า
ดด้วยกกันกกับคนอมืที่นอบีกหลายคน



15:36 ครกันี้นลล่วงไปไดด้หลายวกัน เปาโลจถึงพรูดกกับบารนาบกัสวล่า “ใหด้เรากลกับไปเยบีที่ยมพวกพบีที่นด้องในทลุกเมมือง ทบีที่เราไดด้
ประกาศพระวจนะขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าไวด้ ดรูวล่าเขาเปป็นอยล่างไรกกันบด้าง”
15:37 ฝฝ่ายบารนาบกัสไดด้ตกันี้งใจวล่าจะพายอหร์นผรูด้มบีอบีกชมืที่อหนถึที่งวล่ามาระโกไปดด้วย
15:38 แตล่เปาโลไมล่เหล็นควรทบีที่จะพายอหร์นไปดด้วย เพราะครกันี้งกล่อนยอหร์นไดด้ละทล่านทกันี้งสองเสบียทบีที่แควด้นปฟัมฟฟีเลบีย 
และมลิไดด้ไปทนาการดด้วยกกัน
15:39 แลด้วไดด้เกลิดการขกัดแยด้งกกันจนตด้องแยกกกัน บารนาบกัสจถึงพามาระโกลงเรมือไปยกังเกาะไซปรกัส
15:40 แตล่เปาโลไดด้เลมือกสลิลาส และเมมืที่อพวกพบีที่นด้องไดด้ฝากทล่านทกันี้งสองไวด้ในพระคลุณของพระเจด้าแลด้วทล่านกล็ไป
15:41 ทล่านจถึงไปตลอดแควด้นซบีเรบียกกับแควด้นซลิลบีเซบียหนลุนใจครลิสตจกักรใหด้แขล็งแรงขถึนี้น

การประชชุมใหญล่ททที่กรชุงเยรทูซาเลล็ม
           บทนบีนี้ของหนกังสมือกลิจการบกันทถึกเรมืที่องราวการประชลุมใหญล่ครกันี้งแรกของครลิสตจกักรทบีที่มาประชลุมกกันหลกังจาก
การกล่อตกันี้งครลิสตจกักรในวกันเพล็นเทคอสตร์นกันี้น เมมืองอกันทลิโอกไดด้กลายเปป็นศรูนยร์กลางแหล่งใหมล่ของกลิจกรรมครลิสเตบียน 
บล่อนนี้นาพลุแหล่งการรกับใชด้แบบมลิชชกันนารบีของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ และปฟัญหาใหญล่ปฟัญหาหนถึที่งไดด้กล่อตกัวขถึนี้นในทบีที่
ประชลุมนกันี้น การประชลุมใหญล่นกันี้นไดด้มบีขถึนี้นในกรลุงเยรรูซาเลล็มเพมืที่อหารมือสถานการณร์นบีนี้ คนบางคนจากแควด้นยรูเดบียไดด้ไป
ยกังเมมืองอกันทลิโอกและหาชล่องทบีที่จะใหด้ผรูด้เชมืที่อใหมล่ทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิมาอยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิของโมเสสในเรมืที่องทบีที่เกบีที่ยว
กกับพลิธบีเขด้าสลุหนกัต โดยยมืนกรานวล่าคนทบีที่ไมล่ไดด้เขด้าสลุหนกัตกล็ไมล่ไดด้รกับความรอด ดกังนกันี้นมกันจถึงจนาเปป็นทบีที่เหลล่าผรูด้แทนจากค
รลิสตจกักรในเมมืองอกันทลิโอกตด้องไปพบกกับครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็มเพมืที่อพลิจารณาปฟัญหาใหญล่นบีนี้ทบีที่ถรูกทนาใหด้มบีขถึนี้น
           เพมืที่อทบีที่จะเขด้าใจการประชลุมใหญล่นบีนี้ไดด้ดบียลิที่งขถึนี้นและเกลิดอะไรขถึนี้นทบีที่นกัที่น เราควรศถึกษาจดหมายของเปาโลทบีที่
เขบียนถถึงครลิสตจกักรในแควด้นกาลาเทบีย มกันบกันทถึกหลายสลิที่งทบีที่ไมล่ถรูกใหด้ไวด้ในทบีที่นบีนี้ในการศถึกษาตอนนบีนี้ของเรา และ
เพราะเกรงวล่าหลายคนทบีที่ศถึกษาอรรถาธลิบายเลล่มนบีนี้จะไมล่เปปิดพระคกัมภบีรร์ของตนและออ่านเรมืที่องราวของเปาโลใน
หนกังสมือกาลาเทบีย ผมจถึงยกขด้อความทกันี้งหมดของบททบีที่ 1 และ 2 ของจดหมายฝากฉบกับนกันี้นมา เพมืที่อทบีที่พวกมกันจะ
ถรูกอล่านในการเตรบียมพรด้อมสนาหรกับการศถึกษาคด้นควด้าของเราในบทนบีนี้ของหนกังสมือกลิจการ:

กาลาเททีย
บททบีที่ 1

คคาคคานอับ
1:1 เปาโล ผรูด้เปป็นอกัครทรูต (มลิใชล่มนลุษยร์แตล่งตกันี้ง หรมือมนลุษยร์เปป็นตกัวแทนแตล่งตกันี้ง แตล่พระเยซรูครลิสตร์และพระเจด้าพระ
บลิดา ผรูด้ไดด้ทรงโปรดใหด้พระเยซรูเปป็นขถึนี้นมาจากความตายไดด้ทรงแตล่งตกันี้ง)
1:2 และบรรดาพบีที่นด้องทบีที่อยรูล่กกับขด้าพเจด้า เรบียน ครลิสตจกักรทกันี้งหลายแหล่งแควด้นกาลาเทบีย
1:3 ขอใหด้พระคลุณและสกันตลิสลุขจากพระเจด้าพระบลิดา และพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา ดนารงอยรูล่กกับ
ทล่านทกันี้งหลายเถลิด
1:4 พระเยซรูทรงสละพระองคร์เองเพราะบาปของเราทกันี้งหลาย เพมืที่อชล่วยเราใหด้พด้นจากยลุคปฟัจจลุบกันอกันชกัที่วรด้ายตาม
นนี้นาพระทกัยพระเจด้าผรูด้เปป็นพระบลิดาของเรา
1:5 ขอใหด้พระองคร์ทรงมบีสงล่าราศบีตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน



ใจความหลอักและสาเหตตุททีที่เปาโลเขทียนจดหมายนทีน
1:6 ขด้าพเจด้าประหลาดใจนกักทบีที่ทล่านทกันี้งหลายไดด้ผลินหนด้าหนบีโดยเรล็วจากพระองคร์ ผรูด้ไดด้ทรงเรบียกทล่านใหด้เขด้าใน
พระคลุณของพระครลิสตร์ และไดด้ไปหาขล่าวประเสรลิฐอมืที่น
1:7 ซถึที่งมลิใชล่อยล่างอมืที่นดอก แตล่วล่ามบีบางคนทบีที่ทนาใหด้ทล่านยลุล่งยาก และปรารถนาทบีที่จะบลิดเบมือนขล่าวประเสรลิฐของพระ
ครลิสตร์
1:8 แตล่แมด้วล่าเราเองหรมือทรูตสวรรคร์ ถด้าประกาศขล่าวประเสรลิฐอมืที่นแกล่ทล่าน ซถึที่งขกัดกกับขล่าวประเสรลิฐทบีที่เราไดด้ประกาศ
แกล่ทล่านไปแลด้วกล็ใหด้ผรูด้นกันี้นถรูกสาปแชล่ง
1:9 ตามทบีที่เราไดด้พรูดไวด้กล่อนแลด้ว บกัดนบีนี้ขด้าพเจด้าพรูดอบีกวล่า ถด้าผรูด้ใดประกาศขล่าวประเสรลิฐอมืที่นแกล่ทล่านทบีที่ขกัดกกับขล่าว
ประเสรลิฐซถึที่งทล่านไดด้รกับไวด้แลด้ว ผรูด้นกันี้นจะตด้องถรูกสาปแชล่ง

ขอ่าวประเสรกิฐของเปาโลคคือการเปปิดเผย ไมอ่ใชอ่ประเพณที
1:10 บกัดนบีนี้ขด้าพเจด้ากนาลกังพรูดเอาใจมนลุษยร์หรมือ หรมือใหด้เปป็นทบีที่ชอบพระทกัยพระเจด้า ขด้าพเจด้าอลุตสล่าหร์ประจบประแจ
งมนลุษยร์หรมือ เพราะถด้าขด้าพเจด้ากนาลกังประจบประแจงมนลุษยร์อยรูล่ขด้าพเจด้ากล็ไมล่ใชล่ผรูด้รกับใชด้ของพระครลิสตร์
1:11 พบีที่นด้องทกันี้งหลาย ขด้าพเจด้าอยากใหด้ทล่านทราบวล่า ขล่าวประเสรลิฐทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศไปแลด้วนกันี้นไมล่ใชล่ของ
มนลุษยร์
1:12 เพราะวล่าขด้าพเจด้าไมล่ไดด้รกับขล่าวประเสรลิฐนกันี้นจากมนลุษยร์ ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดสอนขด้าพเจด้า แตล่ขด้าพเจด้าไดด้รกับขล่าว
ประเสรลิฐนกันี้นโดยพระเยซรูครลิสตร์ทรงสนาแดงแกล่ขด้าพเจด้า
1:13 เพราะทล่านกล็ไดด้ยลินถถึงชบีวลิตในหนหลกังของขด้าพเจด้า เมมืที่อขด้าพเจด้ายกังอยรูล่ในลกัทธลิยลิวแลด้ววล่า ขด้าพเจด้าไดด้ขล่มเหงค
รลิสตจกักรของพระเจด้าอยล่างรด้ายแรงเหลมือเกลิน และพยายามทบีที่จะทนาลายเสบีย
1:14 และเมมืที่อขด้าพเจด้าอยรูล่ในลกัทธลิยลิวนกันี้น ขด้าพเจด้าไดด้กด้าวหนด้าเกลินกวล่าเพมืที่อนหลายคนทบีที่มบีอายลุรลุล่นราวคราวเดบียวกกัน 
และทบีที่เปป็นชนชาตลิเดบียวกกัน เพราะเหตลุทบีที่ขด้าพเจด้ามบีใจรด้อนรนมากกวล่าเขาในเรมืที่องขนบธรรมเนบียมของบรรพบลุรลุษ
ของขด้าพเจด้า
1:15 แตล่เมมืที่อเปป็นทบีที่ชอบพระทกัยพระเจด้า ผรูด้ไดด้ทรงสรรขด้าพเจด้าไวด้แตล่ครรภร์มารดาของขด้าพเจด้า และไดด้ทรงเรบียก
ขด้าพเจด้าโดยพระคลุณของพระองคร์
1:16 ทบีที่จะทรงสนาแดงพระบลุตรของพระองคร์ในตกัวขด้าพเจด้า เพมืที่อใหด้ขด้าพเจด้าประกาศพระบลุตรแกล่ชนตล่างชาตลินกันี้น ใน
ทกันทบีนกันี้นขด้าพเจด้ากล็ไมล่ไดด้ปรถึกษากกับเนมืนี้อหนกังและเลมือดเลย
1:17 และขด้าพเจด้ากล็ไมล่ไดด้ขถึนี้นไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็มเพมืที่อพบกกับผรูด้ทบีที่เปป็นอกัครทรูตกล่อนขด้าพเจด้า แตล่ขด้าพเจด้าไดด้ออกไปยกัง
ประเทศอาระเบบีย แลด้วกล็กลกับมายกังเมมืองดามกัสกกัสอบีก
1:18 แลด้วสามปฟีตล่อมา ขด้าพเจด้าขถึนี้นไปหาเปโตรทบีที่กรลุงเยรรูซาเลล็ม และพกักอยรูล่กกับทล่านสลิบหด้าวกัน
1:19 แตล่วล่าขด้าพเจด้าไมล่ไดด้พบอกัครทรูตคนอมืที่นเลย นอกจากยากอบนด้องชายขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า
1:20 แตล่เรมืที่องทบีที่ขด้าพเจด้าเขบียนมาถถึงทล่านนบีนี้ ดรูเถลิด ตล่อพระพกักตรร์พระเจด้า ขด้าพเจด้าไมล่มลุสาเลย
1:21 หลกังจากนกันี้นขด้าพเจด้ากล็เขด้าไปในเขตแดนซบีเรบียและซบีลบีเซบีย
1:22 และครลิสตจกักรทกันี้งหลายในแควด้นยรูเดบียซถึที่งอยรูล่ในพระครลิสตร์กล็ยกังไมล่รรูด้จกักหนด้าขด้าพเจด้าเลย



1:23 เขาเพบียงแตล่ไดด้ยลินวล่า “ผรูด้ทบีที่แตล่กล่อนเคยขล่มเหงเรา บกัดนบีนี้ไดด้ประกาศความเชมืที่อซถึที่งเขาไดด้เคยพยายามทนาลาย”
1:24 พวกเขาไดด้สรรเสรลิญพระเจด้ากล็เพราะขด้าพเจด้าเปป็นเหตลุ

บททบีที่ 2
2:1 แลด้วสลิบสบีที่ปฟีตล่อมา ขด้าพเจด้ากกับบารนาบกัสไดด้ขถึนี้นไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็มอบีกและพาทลิตกัสไปดด้วย
2:2 ขด้าพเจด้าขถึนี้นไปตามทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงสนาแดงแกล่ขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าไดด้เลล่าขล่าวประเสรลิฐทบีที่ขด้าพเจด้าประกาศแกล่
ชนตล่างชาตลิใหด้เขาฟฟัง แตล่ไดด้เลล่าใหด้คนสนาคกัญฟฟังเปป็นสล่วนตกัวเกรงวล่าขด้าพเจด้าอาจจะวลิที่งแขล่งกกัน หรมือวลิที่งแลด้วโดยไรด้
ประโยชนร์
2:3 แตล่ถถึงแมด้ทลิตกัสซถึที่งอยรูล่กกับขด้าพเจด้าจะเปป็นชาวกรบีก เขากล็ไมล่ไดด้ถรูกบกังคกับใหด้เขด้าสลุหนกัต
2:4 เพราะเหตลุของพบีที่นด้องจอมปลอมทบีที่ไดด้ลอบเขด้ามา เพมืที่อจะสอดแนมดรูเสรบีภาพซถึที่งเรามบีในพระเยซรูครลิสตร์ เพราะ
พวกเขาหวกังจะเอาเราไปเปป็นทาส
2:5 แตล่เราไมล่ไดด้ยอมอล่อนขด้อใหด้กกับเขาแมด้สกักชกัที่วโมงเดบียว เพมืที่อใหด้ความจรลิงของขล่าวประเสรลิฐนกันี้นดนารงอยรูล่กกับทล่าน
ทกันี้งหลายตล่อไป
2:6 แตล่จากพวกเหลล่านกันี้นทบีที่เขาถมือวล่าเปป็นคนสนาคกัญ (เขาจะเคยเปป็นอะไรมากล่อนกล็ตาม กล็ไมล่สนาคกัญอะไรสนาหรกับ
ขด้าพเจด้าเลย พระเจด้ามลิไดด้ทรงเหล็นแกล่หนด้าผรูด้ใด) คนเหลล่านกันี้นซถึที่งเขาถมือวล่าเปป็นคนสนาคกัญ ไมล่ไดด้เพลิที่มเตลิมสลิที่งหนถึที่งสลิที่งใด
ใหด้แกล่ขด้าพเจด้าเลย
2:7 แตล่ตรงกกันขด้าม เมมืที่อเขาเหล็นวล่า ขด้าพเจด้าไดด้รกับมอบใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่ไมล่ถมือพลิธบีเขด้า
สลุหนกัต เชล่นเดบียวกกับเปโตรไดด้รกับมอบใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่คนทบีที่ถมือพลิธบีเขด้าสลุหนกัต
2:8 (เพราะวล่า พระองคร์ผรูด้ไดด้ทรงดลใจเปโตรใหด้เปป็นอกัครทรูตไปหาพวกทบีที่ถมือพลิธบีเขด้าสลุหนกัต กล็ไดด้ทรงดลใจขด้าพเจด้าใหด้
ไปหาคนตล่างชาตลิเหมมือนกกัน)
2:9 เมมืที่อยากอบ เคฟาสและยอหร์น ผรูด้ทบีที่เขานกับถมือวล่าเปป็นหลกักไดด้เหล็นพระคลุณซถึที่งประทานแกล่ขด้าพเจด้าแลด้ว กล็ไดด้จกับ
มมือขวาของขด้าพเจด้ากกับบารนาบกัสแสดงวล่าเราเปป็นเพมืที่อนรล่วมงานกกัน เพมืที่อใหด้เราไปหาคนตล่างชาตลิ และทล่านเหลล่า
นกันี้นจะไปหาพวกทบีที่ถมือพลิธบีเขด้าสลุหนกัต
2:10 ทล่านเหลล่านกันี้นขอแตล่เพบียงไมล่ใหด้เราลมืมนถึกถถึงคนจน ซถึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่ขด้าพเจด้ากระตมือรมือรด้นทบีที่จะกระทนา
2:11 แตล่เมมืที่อเปโตรมาถถึงอกันทลิโอกแลด้ว ขด้าพเจด้ากล็ไดด้คกัดคด้านทล่านซถึที่งๆหนด้า เพราะวล่าทล่านทนาผลิดแนล่
2:12 ดด้วยวล่ากล่อนทบีที่คนของยากอบมาถถึงนกันี้น ทล่านไดด้กลินอยรูล่ดด้วยกกันกกับคนตล่างชาตลิ แตล่พอคนพวกนกันี้นมาถถึง ทล่านกล็
ปลบีกตกัวออกไปอยรูล่เสบียตล่างหาก เพราะกลกัวพวกทบีที่ถมือพลิธบีเขด้าสลุหนกัต
2:13 และพวกยลิวคนอมืที่นๆกล็ไดด้แสรด้งทนาตามทล่านเชล่นกกัน แมด้แตล่บารนาบกัสกล็หลงแสรด้งทนาตามคนเหลล่านกันี้นไปดด้วย
2:14 แตล่เมมืที่อขด้าพเจด้าเหล็นวล่าเขาไมล่ไดด้ดนาเนลินในความเทบีที่ยงธรรมตามความจรลิงของขล่าวประเสรลิฐนกันี้น ขด้าพเจด้าจถึงวล่า
แกล่เปโตรตล่อหนด้าคนทกันี้งปวงวล่า “ถด้าทล่านเองซถึที่งเปป็นพวกยลิวประพฤตลิตามอยล่างคนตล่างชาตลิ มลิใชล่ตามอยล่างพวกยลิว 
เหตลุไฉนทล่านจถึงบกังคกับคนตล่างชาตลิใหด้ประพฤตลิตามอยล่างพวกยลิวเลล่า”

การถทูกนอับวอ่าชอบธรรมโดยความเชคืที่อและไมอ่พพที่งพระราชบอัญญอัตกิ
2:15 เราผรูด้มบีสกัญชาตลิเปป็นยลิว และไมล่ใชล่คนบาปในพวกชนตล่างชาตลิ



2:16 กล็ยกังรรูด้วล่าไมล่มบีผรูด้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดด้โดยการกระทนาตามพระราชบกัญญกัตลิ แตล่โดยความเชมืที่อในพระเยซรู
ครลิสตร์เทล่านกันี้น ถถึงเราเองกล็มบีความเชมืที่อในพระเยซรูครลิสตร์ เพมืที่อเราจะไดด้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชมืที่อในพระครลิสตร์ 
ไมล่ใชล่โดยการกระทนาตามพระราชบกัญญกัตลิ เพราะวล่าโดยการกระทนาตามพระราชบกัญญกัตลินกันี้น ‘ไมล่มบีผรูด้หนถึที่งผรูด้ใดเปป็น
คนชอบธรรมไดด้เลย’
2:17 แตล่ถด้าในขณะทบีที่เรากนาลกังขวนขวายจะเปป็นคนชอบธรรมโดยพระครลิสตร์นกันี้น เราเองยกังปรากฏเปป็นคนบาปอยรูล่ 
พระครลิสตร์จถึงทรงเปป็นผรูด้สล่งเสรลิมบาปหรมือ ขอพระเจด้าอยล่ายอมใหด้เปป็นเชล่นนกันี้นเลย
2:18 เพราะวล่าถด้าขด้าพเจด้ากล่อสลิที่งซถึที่งขด้าพเจด้าไดด้รมืนี้อทนาลายลงแลด้วขถึนี้นมาอบีก ขด้าพเจด้ากล็สล่อตกัวเองวล่าเปป็นผรูด้ละเมลิด
2:19 เหตลุวล่าโดยพระราชบกัญญกัตลินกันี้นขด้าพเจด้าไดด้ตายจากพระราชบกัญญกัตลิแลด้ว เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้มบีชบีวลิตอยรูล่เพมืที่อ
พระเจด้า
2:20 ขด้าพเจด้าถรูกตรถึงไวด้กกับพระครลิสตร์แลด้ว แตล่ขด้าพเจด้ากล็ยกังมบีชบีวลิตอยรูล่ ไมล่ใชล่ขด้าพเจด้าเองมบีชบีวลิตอยรูล่ตล่อไป แตล่พระ
ครลิสตร์ตล่างหากทบีที่ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่ในขด้าพเจด้า และชบีวลิตซถึที่งขด้าพเจด้าดนาเนลินอยรูล่ในรล่างกายขณะนบีนี้ ขด้าพเจด้าดนาเนลินอยรูล่โดย
ความเชมืที่อในพระบลุตรของพระเจด้า ผรูด้ไดด้ทรงรกักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคร์เองเพมืที่อขด้าพเจด้า
2:21 ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้กระทนาใหด้พระคลุณของพระเจด้าไรด้ประโยชนร์ เพราะวล่าถด้าความชอบธรรมเกลิดจากพระราช
บกัญญกัตลิแลด้ว พระครลิสตร์กล็ทรงสลินี้นพระชนมร์โดยเปลล่าประโยชนร์
           ในบกันทถึกของเปาโลเกบีที่ยวกกับการประชลุมใหญล่ครกันี้งนกันี้นและความจนาเปป็นทบีที่ตด้องมบีการประชลุมนกันี้น-ตามทบีที่
บกันทถึกไวด้ในบทเหลล่านบีนี้จากจดหมายฝากของเขาทบีที่สล่งถถึงชาวแควด้นกาลาเทบีย-เราเหล็นหลกักฐานของการเหล็นตล่าง
และการโตด้แยด้งมากมายกล่อนทบีที่จะบรรลลุขด้อตกลงหนถึที่งไดด้ในทบีที่สลุด แตล่ในเรมืที่องราวทบีที่ถรูกบกันทถึกโดยลรูกาในบทนบีนี้ของ
เราในหนกังสมือกลิจการ เราไมล่เหล็นรายละเอบียดมากนกักเกบีที่ยวกกับความเหล็นตล่างนกันี้น แตล่เหล็นการลงมตลิแบบเปป็น
เอกฉกันทร์ในทบีที่สลุดของทบีที่ประชลุมใหญล่นกันี้น ทกันี้งๆทบีที่ขด้อเทล็จจรลิงกล็คมือวล่ามบีความแตกตล่างใหญล่โตหลายประการ-บางเรมืที่องกล็
นนาไปสรูล่ถด้อยคนาอกันขมขมืที่นซถึที่งไมล่ถรูกบกันทถึกไวด้ในทบีที่นบีนี้-การรล่วมสามกัคคบีธรรมอกันบรลิสลุทธลิธิ์และมหกัศจรรยร์ไดด้เกลิดขถึนี้นเมมืที่อทบีที่
ประชลุมนบีนี้ของเหลล่าผรูด้เชมืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วมบีการอภลิปรายทบีที่ตกันี้งอยรูล่บนหลกักการหนถึที่งทบีที่สนาคกัญทบีที่สลุด และพวกเขา
สามารถกลล่าวไดด้วล่า “พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และขด้าพเจด้าทกันี้งหลายกล็เหล็นชอบ!”

พวกถถือบอัญญอัตกิจากแควว้นยทูเดทย-คคาถามเรถืที่องการเขว้าสชุหนอัต
           ขด้อ 1: “มทีบางคนลงมาจากแควว้นยทูเดทียไดว้สอัที่งสอนพวกพทีที่นว้องวอ่า “ถว้าไมอ่เขว้าสตุหนอัตตามจารทีตของโมเสส 
ทอ่านจะรอดไมอ่ไดว้”
           นล่าสนใจทบีที่วล่า “บางคน” เหลล่านบีนี้ไมล่ถรูกเอล่ยชมืที่อ พวกเขาเปป็นอาจารยร์แหล่งศาสนายรูดาย โดยโตด้แยด้งวล่าพวก
คนตล่างชาตลิตด้องกลายเปป็นผรูด้เขด้าจารบีตยลิว ยอมรกับคนาปฏลิญาณตล่างๆแบบยลิว เขด้าพลิธบีสลุหนกัต และถมือรกักษาพระราช
บกัญญกัตลิของโมเสส พวกเขากลล่าววล่า “ถว้าไมอ่เขว้าสตุหนอัตตามจารทีตของโมเสส ทท่านจะรอดไมท่ไดด” นบีที่คมือคนาประกาศ
ทบีที่รด้ายแรง ชายเหลล่านบีนี้จากแควด้นยรูเดบียกนาลกังประกาศเปป็นหลกักขด้อเชมืที่อวล่าความรอดไมล่ใชล่โดยพระคลุณผล่านทางความ
เชมืที่อ แตล่โดยพระคลุณผล่านทางความเชมืที่อบวกการเขว้าสตุหนอัต คนาสอนดกังกลล่าวทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิไดด้นนามาซถึที่ง
ความสกับสนในทบีที่ประชลุมทบีที่เมมืองอกันทลิโอก



           นบีที่คมือการเรลิที่มตด้นของการสรูด้รบระหวล่างพระราชบกัญญกัตลิกกับพระคลุณ-และการสรูด้รบนกันี้นกล็สมืบตล่อมาจนถถึงทลุก
วกันนบีนี้ มบีผรูด้รกับใชด้จนานวนมากทบีที่รด้องประกาศวล่า “พระคลุณ-พระคลุณเทอ่านอันน!” และในลมหายใจเฮมือกถกัดมาผรูด้รกับใชด้คน
เดลิมเหลล่านกันี้นกล็เอาครลิสเตบียนทกันี้งหลายไปอยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ คนาสอนแบบนกันี้นจะอยรูล่กกับเราไปจนกวล่าจะถถึงรลุล่งเชด้า
อกันเปฟีปั่ยมสงล่าราศบีนกันี้นเมมืที่อครลิสตจกักรถรูกเรบียกใหด้ไปพบกกับพระเยซรูในหมรูล่เมฆในฟฟ้าอากาศ!
           เพราะประเดล็นเรมืที่องการปนพระราชบกัญญกัตลิกกับพระคลุณเขด้าดด้วยกกัน เปาโลจถึงถรูกนนาโดยพระวลิญญาณใหด้
เขบียนจดหมายฝากของเขาถถึงครลิสเตบียนชาวกาลาเทบียเหลล่านกันี้น โดยนนาเสนอความจรกิงเกบีที่ยวกกับพระราชบกัญญกัตลิ
และพระคลุณ ในกาลาเทบีย 3:1-3 เขาเขบียนไวด้วล่า “โอ ชาวกาลาเทบียคนเขลา ใครสะกดดวงจลิตของทล่านเพมืที่อทล่าน
จะไมล่เชมืที่อฟฟังความจรลิง ทกันี้งๆทบีที่ภาพการถรูกตรถึงของพระเยซรูครลิสตร์ปรากฏอยรูล่ตล่อหนด้าตล่อตาทล่านแลด้ว ขด้าพเจด้าใครล่รรูด้
ขด้อเดบียวจากทล่านวล่า ทล่านไดด้รกับพระวลิญญาณโดยการกระทนาตามพระราชบอัญญอัตกิหรมือ หรมือไดด้รกับโดยการฟฟังดด้วย
ความเชคืที่อ ทล่านเขลาถถึงเพบียงนกันี้นทบีเดบียวหรมือ เมมืที่อทล่านเรลิที่มตด้นดด้วยพระวกิญญาณแลด้ว บกัดนบีนี้ทล่านจะใหด้สนาเรล็จดด้วย
เนคืนอหนอังหรมือ”
           ในกาลาเทบีย 5:1-6 เปาโลประกาศเพลิที่มเตลิมอบีกวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่หาชล่องทบีที่จะถรูกนกับวล่าชอบธรรมโดยพระ
ราชบกัญญกัตลิกล็ “ทนาใหด้พระครลิสตร์ไมล่เกลิดผลอกันใด” เสบียแลด้วและหลล่นจากพระคลุณแลด้ว กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง ไมล่มบีสลิที่งทบีที่
เรบียกกกันวล่าการรอดโดยพระคลุณบวกพระราชบบัญญบัตต หากเรารกับความรอดโดยพระราชบกัญญกัตลิ กล็ไมล่มบีพระคลุณ 
และถด้าเรารกับความรอดโดยพระคลุณ พระราชบกัญญกัตลิกล็ไมล่เขด้ามามบีสล่วนเกบีที่ยวขด้องเลย ยลิที่งกวล่านกันี้น คนเหลล่านกันี้นทบีที่
พยายามทบีที่จะปนพระราชบกัญญกัตลิกกับพระคลุณ โดยสอนวล่าเราถรูกนกับวล่าชอบธรรมโดยพระราชบกัญญกัตลิและพระคลุณ
กล็เปป็นลรูกหนบีนี้ทบีที่จะตด้องรกักษาพระราชบอัญญอัตกิทอันงหมด (กท. 5:3) เพราะพระราชบกัญญกัตลิของพระเจด้าทบีที่ประทานใหด้
ผล่านทางโมเสสไมล่ถรูกทนาใหด้สนาเรล็จผล่านทางความเชมืที่อฟฟังเพบียงบางสล่วน ยากอบ 2:10 ประกาศวล่า “เพราะวล่าผรูด้ใด
รกักษาพระราชบกัญญกัตลิไดด้ทกันี้งหมด แตล่ผกิดอยทูอ่ขดอเดดียว ผทูว้นอันนกก็เปป็นผทูว้ผกิดพระราชบอัญญอัตกิทบัทั้งหมด!”
           ถด้าเราสอนวล่ามนลุษยร์ถรูกนกับวล่าชอบธรรมโดยการรกักษาพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส เรากล็ตด้องสอนดด้วยวล่า
พวกเขาตด้องรกักษาพระราชบกัญญกัตลิทอันงหมด ตด้องมบีความเชมืที่อฟฟังอกันสมบรูรณร์แบบ ความบรลิสลุทธลิธิ์ทบีที่สมบรูรณร์แบบ และ
ความชอบธรรมแหล่งอลุปนลิสกัย-ขด้อกนาหนดทกันี้งหลายทบีที่พระเยซรูครลิสตร์เจด้าเพบียงผรูด้เดบียวทรงทนาไดด้ครบหมด ดด้วยเหตลุนบีนี้ 
“พระครกิสตต์ทรงเปป็นจจุดจบของพระราชบอัญญอัตกิสคาหรอับความชอบธรรมแกอ่ทตุกคนททีที่เชคืที่อ” (รม. 10:4)
           หากมนลุษยร์ทบีที่ตายไดด้สามารถใหด้ความเชมืที่อฟฟังอกันสมบรูรณร์แบบตล่อพระราชบกัญญกัตลิของพระเจด้า หากโดย
สกันดานแลด้วเขามบีความสามารถอยรูล่ภายในตกัวทบีที่จะดนาเนลินชทีวกิตออันสมบทูรณต์แบบโดยพระราชบกัญญกัตลินกันี้น เขากล็คงไมล่
ตด้องการพระผรูด้ชล่วยใหด้รอดองคร์หนถึที่งเลย ไมล่จนาเปป็นตด้องมบีพระโลหลิตของพระเยซรูหรมือฤทธลิธิ์เดชทบีที่สรด้างขถึนี้นใหมล่ของ
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ถด้าความชอบธรรมมาไดด้โดยพระราชบกัญญกัตลิ “พระครกิสตต์กก็คงสกินนพระชนมต์โดยเปลอ่า
ประโยชนต์” (กท. 2:21)
           แตล่ความจรลิงนกันี้นตรงขด้ามกกันอยล่างสลินี้นเชลิง! ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดเคยรกักษาพระราชบกัญญกัตลิ ไมล่มบีผรูด้ใดเคย
สามารถรกักษามกันไดด้-“เพราะวล่าคนทกันี้งหลายไมล่ตล่างกกัน เหตตุวอ่าทตุกคนทคาบาป และเสมืที่อมจากสงล่าราศบีของพระเจด้า”
(รม. 3:22,23) ดกังนกันี้นมกันจถึงเปป็นเหตลุจนาเปป็นของพระเจด้าทบีที่พระครลิสตร์ตด้องสลินี้นพระชนมร์เพมืที่อทนาใหด้พระราชบกัญญกัตลิ
ของพระเจด้าสนาเรล็จและกระทนาไดด้ตามขด้อเรบียกรด้องเหลล่านกันี้นแหล่งความชอบธรรมและความบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้า 



“พระครลิสตร์ไดด้ทรงวายพระชนมร์เพราะบาปของเราทกันี้งหลาย ตามทบีที่เขบียนไวด้ในพระคกัมภบีรร์” (1 คร. 15:3) 
พระองคร์ทรงถรูกทนาใหด้ “ฟฟฟื้นขถึนี้นจากความตายเพมืที่อใหด้เราเปป็นคนชอบธรรม” (รม. 4:25) และเพราะเหตลุนบีนี้เราจถึงมบี
ความรอดออันสมบทูรณต์แบบ: “และโดยพระองคร์นกันี้น ทลุกคนทบีที่เชมืที่อจะพด้นโทษไดด้ทตุกอยอ่าง ซถึที่งจะพว้นไมอ่ไดว้โดยพระ
ราชบอัญญอัตกิของโมเสส” (กลิจการ 13:39)
           พระเยซรูตรกัสชกัดเจนวล่าความรกักอกันสมบรูรณร์แบบทบีที่มบีตล่อพระเจด้าคมือพระบกัญญกัตลิขด้อใหญล่ทบีที่สลุด ขด้อกนาหนด
แรกของพระราชบกัญญกัตลินกันี้น (มธ. 22:36-40) ความรกักอกันสมบรูรณร์แบบกล่อใหด้เกลิดความเชมืที่อฟฟังอกันสมบรูรณร์แบบ 
ความรกักอกันสมบรูรณร์แบบทบีที่ถรูกสนาแดงใหด้ประจกักษร์ในความเชมืที่อฟฟังอกันสมบรูรณร์แบบยล่อมกล่อใหด้เกลิดความไมล่มบีบาปใน
ชบีวลิต-และหากไมอ่มทีสภาพของพระเจว้านกัที่นกล็เปป็นไปไมล่ไดด้เลย! ความเชคืที่อฟฟังอกันสมบรูรณร์แบบไมล่สามารถถรูกผลลิตไดด้
โดยพระราชบกัญญกัตลิเหมมือนกกับทบีที่ความรอักอกันสมบรูรณร์แบบไมล่อาจถรูกผลลิตไดด้โดยพระราชบกัญญกัตลิ พระราชบกัญญกัตลิ
ทกันี้งสลินี้นในโลกไมล่สามารถทนาใหด้แมล่คนหนถึที่งรกักลรูกของนางไดด้ และไมล่มบีพระราชบกัญญกัตลิใดหรมือการรวมกกันของพระ
ราชบกัญญกัตลิทกันี้งหลายสามารถบกังคกับลรูกคนหนถึที่งใหด้รกักแมล่ของตนไดด้เชล่นกกัน ความรกักถรูกใหด้กนาเนลิดในอด้อมอกของลรูก
โดยทล่าทบีของแมล่ในความสกัมพกันธร์ของพวกเขาทบีที่มบีตล่อกกัน ในทนานองเดบียวกกัน ฟฟ้ารด้องทกันี้งสลินี้นแหล่งภรูเขาซบีนายไมล่
สามารถทนาใหด้มนลุษยร์ธรรมดารกักพระเจด้าไดด้ มนลุษยร์ธรรมดานกันี้นเสมืที่อมทราม ตายในบาปทกันี้งหลาย เหลินหล่างจาก
พระเจด้าเพราะความไมล่เชมืที่อฟฟังของอาดกัม “ในขด้อนบีนี้แหละเปป็นความรกัก มลิใชล่ทบีที่เรารกักพระเจด้า แตล่ทบีที่พระองคต์ทรงรกัก
เรา และทรงใชด้พระบลุตรของพระองคร์ใหด้เปป็นผรูด้ลบลด้างพระอาชญาทบีที่ตกกกับเราทกันี้งหลาย เพราะบาปของเรา...เรา
ทอันงหลายรอักพระองคต์ กก็เพราะพระองคค์ทรงรบักเรากท่อน” (1 ยอหร์น 4:10,19)
           เมมืที่อเราไดด้บกังเกลิดใหมล่ เมมืที่อเรามบีชบีวลิตผล่านทางความเชมืที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซรู เรากล็ไมล่
ตด้องการพระราชบกัญญกัตลิเพมืที่อบกัญชาเราใหด้รกักพระเจด้า! เรารกักพระองคร์เพราะวล่าเรามบีชบีวลิตของพระองคร์อยรูล่ภายในใจ
ของเรา และชบีวลิตนกันี้นจะนนาเราเขด้าสรูล่สามกัคคบีธรรมทบีที่มบีรกักกกับพระเจด้าและกกับพระบลุตรของพระองคร์
           เปาโลประกาศแกล่ทลิโมธบีวล่า “พระราชบกัญญกัตลินกันี้นมลิไดด้ทรงบกัญญกัตลิไวด้สนาหรกับคนชอบธรรม แตล่ทรงบกัญญกัตลิ
ไวด้สนาหรกับคนอยรูล่นอกพระราชบกัญญกัตลิและคนดมืนี้อดด้าน คนอธรรมและคนบาป คนไมล่บรลิสลุทธลิธิ์และคนหมลิที่นประมาท 
คนฆาตกรรมพล่อ คนฆาตกรรมแมล่ คนฆล่าคน คนลล่วงประเวณบี พวกกะเทย ผรูด้รด้ายลกักคน คนโกหก คนทวนสบถ 
และอะไรๆททีที่ขอัดกอับคคาสอนออันถทูกตว้อง ตามททีที่มทีอยทูอ่ในขอ่าวประเสรกิฐออันมทีสงอ่าราศทีของพระเจว้าผทูว้เสวยสตุข คมือขล่าว
ประเสรลิฐทบีที่ไดด้ทรงมอบไวด้กกับขด้าพเจด้านกันี้น” (1 ทธ. 1:9-11)
           ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วมบีความชอบธรรมทบีที่ถรูกยกใหด้-ความชอบธรรมของพระเจด้าในพระครลิสตร์ 
(2 คร. 5:21) ผรูด้เชมืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วไมล่อยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ เขาอยรูล่ใตด้พระคตุณ และพระราชบกัญญกัตลิไมล่มบีสลิทธลิธิ์
ใดๆในตกัวเขา (รม. 6:14) ในโรม 2:14 อกัครทรูตเปาโลประกาศวล่า “เพราะเมคืที่อชนตอ่างชาตกิซซซึ่งไมท่มดีพระราช
บบัญญบัตตไดว้ประพฤตกิตามพระราชบอัญญอัตกิโดยปกตกิวกิสอัย คนเหลอ่านทีนแมว้ไมอ่มทีพระราชบอัญญอัตกิกก็เปป็นพระราชบอัญญอัตกิ
แกอ่ตอัวเอง” พระราชบกัญญกัตลิไมล่เคยถรูกประทานใหด้แกล่พวกคนตล่างชาตลิ มกันถรูกประทานใหด้แกล่ประชาชาตลิเดบียว
เทล่านกันี้น-ชนชาตกิอกิสราเอล ในพระราชบกัญญกัตลิ 33:1,2 เราอล่านวล่า “ตล่อไปนบีนี้เปป็นพรซถึที่งโมเสสบลุรลุษของพระเจด้าไดด้
อวยพรแกล่คนอลิสราเอลกล่อนทบีที่ทล่านสลินี้นชบีวลิต ทล่านกลล่าววล่า “พระเยโฮวาหร์เสดล็จจากซบีนาย และทรงรลุล่งแจด้งจากเส



อบีรร์มายกังเขาทกันี้งหลาย พระองคร์ทรงฉายรกังสบีจากภรูเขาปาราน พระองคร์เสดล็จพรด้อมกกับวลิสลุทธลิชนนกับหมมืที่นๆ จาก
พระหอัตถต์เบคืนองขวาของพระองคต์ พระราชบบัญญบัตตออันรว้อนแรงไดว้ออกมาเพคืที่อพวกเขา”
           เนหะมบียร์ 9:13,14 ประกาศวล่า “พระองคต์เสดก็จลงมาบนภทูเขาซทีนายและตรอัสกอับเขาจากฟฟ้าสวรรคต์ และ
ประทานคคาตบัดสตนออันชอบ และพระราชบบัญญบัตตททีที่แทว้ กฎเกณฑค์และพระบบัญญบัตตททีที่ดทีแกอ่เขา และพระองคต์ทรง
ใหว้เขาทราบถพงวอันสะบาโตบรกิสตุทธกิธิ์ของพระองคต์ และทรงบอัญชาขดอบบังคบับ กฎเกณฑค์และพระราชบบัญญบัตตทาง
โมเสสผทูว้รอับใชว้ของพระองคต์”
           พระราชบกัญญกัตลิไดด้ถรูกประทานใหด้เพมืที่อปปิดปากทลุกคนและเพมืที่อคนทกันี้งโลกจะมบีความผลิดตล่อพระพกักตรร์
พระเจด้า “เพราะวล่าโดยพระราชบอัญญอัตกินอันนเราจถึงรรูด้จกักบาปไดด้” (รม. 3:19,20) พระเจด้าไดด้ประทานพระราช
บกัญญกัตลิใหด้แกล่ชนชาตลิอลิสราเอล (โดยทรงทราบวล่าพวกเขาไมล่สามารถรกักษามกันไดด้) เพมืที่อแสดงใหด้พวกเขาเหล็นความ
บาปหนายลิที่งนกักของมนลุษยร์และเปปิดเผยการละเมลิดนกันี้นในแมด้แตล่เหลล่าผรูด้ถรูกเลมือกสรรของพระเจด้า “ถว้าเชอ่นนอันนมทีพระ
ราชบอัญญอัตกิไวว้ทคาไม ทบีที่เพลิที่มพระราชบกัญญกัตลิไวด้กล็เพราะเหตลุจากการละเมลิด จนกวล่าเชมืนี้อสายทบีที่ไดด้รกับพระสกัญญานกันี้น
จะมาถถึง และพวกทรูตสวรรคร์ไดด้ตกันี้งพระราชบกัญญกัตลินกันี้นไวด้โดยมมือของคนกลาง” (กท. 3:19)
           ถด้าลรูกหลานของอลิสราเอลไมล่สามารถรกักษาพระราชบกัญญกัตลิไดด้และถรูกแสดงใหด้เหล็นโดยพระราชบอัญญอัตกิ
วล่าเปป็นคนบาปทบีที่มบีความผลิด กล็เปป็นทบีที่แนล่นอนวล่าพวกคนตล่างชาตลิ (ซถึที่งไมล่เคยถรูกนนามาใกลด้พระเจด้าในทางพกิธทีการเลย)
กล็เปป็นผรูด้หลงหายและไมล่มบีหวกัง! แตล่พระเยซรูทรงนนาพระคลุณมาสนาหรกับยลิวและคนตล่างชาตลิ เหมมือนกกับทบีที่ยอหร์นผรูด้เปป็น
ทบีที่รกักอธลิบาย “เพราะวล่าไดด้ทรงประทานพระราชบกัญญกัตลินกันี้นทางโมเสส สล่วนพระคตุณและความจรกิงมาทางพระ
เยซซูครตสตค์” (ยอหร์น 1:17)
           โดยทางพระคลุณอกันบรลิสลุทธลิธิ์ วกัดไมล่ไดด้ และไมล่สมควรไดด้รกับ พระเจด้าไดด้ทรงนนาลรูกหลานของอลิสราเอลออก
มาจากการเปป็นทาสคนอบียลิปตร์และทรงนนาพวกเขาไปยกังภรูเขาซบีนายภายใตด้การปกครองแบบไรด้เงมืที่อนไขแหล่งพกันธ
สกัญญานบีนี้กกับอกับราฮกัมผรูด้เปป็นบลิดา จากนกันี้นทบีที่ภรูเขาซบีนาย พระองคร์ทรงทดสอบอลิสราเอลและทรงถามวล่าพวกเขาจะ
ดนารงอยรูล่ตล่อไปในพระคตุณ โดยพพที่งพาพระองคค์ หรมือวล่าพวกเขาอยากพถึที่งตกัวเองเพมืที่อไปถถึงแผล่นดลินทบีที่ทรงสกัญญาไวด้นกันี้น
โดยความสกัตยร์ซมืที่อและความเชมืที่อฟฟัง ประชากรเหลล่านกันี้นตอบกลกับคนาถามของพระเจด้าวล่า “ทกันี้งหมดทบีที่พระเยโฮวาหร์
ตรกัสนกันี้นขด้าพเจด้าทกันี้งหลายจะกระทนา!” (กรลุณาอล่านอพยพ 19:1-8)
           ดกังนกันี้นพระเยโฮวาหร์จถึงทรงขบีดเสด้นรอบภรูเขาซบีนายและใหด้ประชากรนกันี้นถอยไปจากเสด้นนกันี้น ถอยไปจาก
พระองคร์เอง (อพย. 19:9-13) จากนกันี้นพระองคร์จถึงเสดล็จลงมายกังภรูเขาซบีนายและทรงเรบียกโมเสสขถึนี้นไปบนยอดเขา
นกันี้น ทบีที่นกัที่นพระองคร์ไดด้ประทานพระราชบกัญญกัตลิ “โมเสสอยรูล่ในภรูเขานกันี้นสบีที่สลิบวกันสบีที่สลิบคมืน” (อพย. 24:18) “และ 
(พระเจว้า)ไดว้ประทานแผอ่นพระโอวาทสองแผอ่น เปป็นแผอ่นศกิลาจารซกดดวยนตทั้วพระหบัตถค์ของพระเจดา” (อพย. 
31:18) กรลุณาอล่านอพยพ บททบีที่ 20 ถถึง 31 สนาหรกับรายละเอบียดแบบเตล็มๆของการกระทนากลิจของพระเจด้ากกับ
ประชากรของพระองคร์ในการประทานพระราชบกัญญกัตลินกันี้น
           บกัดนบีนี้จงหมายเหตลุเรมืที่องนบีนี้ทล่านทบีที่รกัก: กล่อนโมเสสกลอับไปหาประชากรนกันี้น พวกเขากล็ทนาใหด้หกัวใจแหล่งพระ
ราชบกัญญกัตลิของพระเจด้าแตกสลายแลด้ว! พวกเขาปฟัดทลินี้งพระเจด้าผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่แทด้จรลิงองคร์เดบียวนกันี้นและกด้ม
กราบลงตล่อหนด้ารรูปลรูกวกัวทองคนาอกันหนถึที่ง:



           “เมมืที่อพลไพรล่เหล็นโมเสสลล่าชด้าอยรูล่ ไมล่ลงมาจากภรูเขาจถึงไดด้พากกันมาหาอาโรน เรบียนวล่า “ลลุกขถึนี้น ขอทล่าน
สรด้างพระใหด้แกล่พวกขด้าพเจด้า ซถึที่งจะนนาพวกขด้าพเจด้าไป ดด้วยวล่าโมเสสคนนบีนี้ทบีที่ไดด้นนาขด้าพเจด้าออกมาจากประเทศ
อบียลิปตร์เปป็นอะไรไปเสบียแลด้ว ขด้าพเจด้าไมล่ทราบ”

“ฝฝ่ายอาโรนไดด้กลล่าวแกล่เขาวล่า “จงปลดตลุด้มหรูทองคนาออกจากหรูภรรยา และหรูบลุตรชายหญลิงของเจด้าทกันี้ง
หลายแลด้วนนามาใหด้เราเถลิด” พลไพรล่ทกันี้งปวงจถึงไดด้ปลดตลุด้มหรูทองคนาจากหรูของตนมามอบใหด้กกับอาโรน เมมืที่ออาโรน
ไดด้รกับทองคนาจากมมือเขาแลด้ว จถึงใชด้เครมืที่องมมือสลกักหลล่อรรูปเปป็นวกัวหนลุล่ม แลด้วเขาทกันี้งหลายประกาศวล่า “โอ อลิสราเอล
สลิที่งเหลล่านบีนี้แหละเปป็นพระของเจด้า ซถึที่งนนาเจด้าออกจากแผล่นดลินอบียลิปตร์” (อพย. 32:1-4)

เมมืที่อโมเสสลงมาจากภรูเขานกันี้น เขากล็ไดด้ยลินเสบียงดนตรบีและเสบียงหกัวเราะ เมมืที่อเขาเขด้าไปใกลด้คล่ายพกักนกันี้น เขา
กล็เหล็นรรูปลรูกวกัวทองคนานกันี้น และประชากรกนาลกังเตด้นรนาอยรูล่ “โทสะของโมเสสกล็เดมือดพลลุล่งขถึนี้น ทล่านโยนแผล่นศลิลาทลินี้ง
ตกแตกเสบียทบีที่เชลิงภรูเขานกัที่นเอง” (อพย. 32:15-19)

โมเสสกลกับไปยกังภรูเขาซบีนายและแผล่นศลิลาเหลล่านกันี้นกล็ถรูกเขบียนใหมล่ เพมืที่อทบีที่เขาจะใสล่พวกมกันไวด้ในหบีบนกันี้นใตด้
พระทบีที่นกัที่งกรลุณาและโดยการทนาเชล่นนกันี้นแบบเปป็นภาพเลล็งจะไดด้รกับการลบมลทลินสนาหรกับชนชาตลิอลิสราเอลทบีที่ดมืนี้อรกันี้น
(อพย. 34:1-4; 40:20)

พระราชบกัญญกัตลิทบีที่พระเจด้าประทานแกล่โมเสสสนาหรกับประชากรของพระองคร์มบีไวด้เพมืที่อจลุดประสงคร์เดบียวกกับ
ทบีที่ไมด้บรรทกัดอกันหนถึที่งมบีไวด้สนาหรกับเสด้นทบีที่คดงอเสด้นหนถึที่ง ถด้าเราวางไมด้วกัดอกันหนถึที่งเคบียงขด้างกกับเสด้นทบีที่คดงอเสด้นหนถึที่ง 
ขอบทบีที่ตรงของไมด้วกัดอกันนกันี้นกล็จะเปปิดเผยความคดงอของเสด้นๆนกันี้น ในทนานองเดบียวกกัน พระราชบกัญญกัตลิกล็แสดงใหด้
เหล็นวล่าชนชาตลิอลิสราเอลชกัที่วรด้ายและบาปหนาขนาดไหน เหมมือนกกับกระจกทบีที่มบีไวด้สล่องหนด้าเรา พระราชบกัญญกัตลิกล็
เปปิดเผยความเสมืที่อมทรามสลินี้นเชลิงของมนลุษยร์ และมกันไดด้ถรูกประทานใหด้เพมืที่อแสดงใหด้เหล็น (ชกัที่วระยะเวลาหนถึที่งเหมมือน
กกับในสมกัยนบีนี้) การชล่วยเหลมือตกัวเองไมล่ไดด้ของมนลุษยร์ธรรมดาในสล่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับความบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้า

เปาโลกลล่าวไวด้เชล่นนบีนี้: “เพราะฉะนกันี้น พระราชบกัญญกัตลิจถึงเปป็นครรูของเราซถึที่งนนาเรามาถถึงพระครลิสตร์ เพมืที่อเรา
จะไดด้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชมืที่อ แตล่หลกังจากความเชมืที่อนกันี้นไดด้มาแลด้ว เราจถึงมลิไดด้อยรูล่ใตด้บกังคกับครรูนกันี้นอบีกตล่อไป
แลด้ว” (กท. 3:24, 25) “ครรู” (หรมือ pedagogue) หมายถถึงผรูด้รกับใชด้หรมือทาสทบีที่พาเดล็กๆไปโรงเรบียน แตล่สลิทธลิ
อนานาจของผรูด้รกับใชด้คนนกันี้นสลินี้นสลุดลงเมมืที่อเดล็กๆกลายเปป็นผรูด้ใหญล่ ดกังนกันี้นพระราชบกัญญกัตลิจถึงเคยเปป็นครรูของพระเจด้า 
โดยพาประชากรของพระองคร์ไปโรงเรบียนเพมืที่อเรบียนรรูด้ความเสมืที่อมทรามสลินี้นเชลิงของพวกเขา โดยสอนพวกเขาวล่า
ความรอดตด้องมาจากภายนอก

นบีที่ถรูกทนาสนาเรล็จในสองดด้าน: (1) ในทางศบีลธรรม และ (2) ในทางพลิธบีการ จากแงล่มลุมดด้านศทีลธรรมพระราช
บกัญญกัตลิไดด้เปปิดเผยความชล่วยเหลมือตกัวเองไมล่ไดด้อยล่างสลินี้นเชลิงของมนลุษยร์ธรรมดา-นกัที่นคมือ หากไมล่มบีการอกัศจรรยร์ของ
พระเจด้าอยรูล่ในใจ มนลุษยร์กล็ไมล่สามารถทนาไดด้ตามขด้อเรบียกรด้องดว้านศทีลธรรมของพระราชบกัญญกัตลิ จากแงล่มลุมดด้าน
พกิธทีการ พระราชบกัญญกัตลิไดด้สถาปนาเครมืที่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นซถึที่งเปป็นภาพเลล็งของพระเมษโปดกของพระเจด้าซถึที่งไดด้
ทรงสกัญญาไวด้นกันี้นผรูด้ทรงทนาใหด้ภาพเลล็งและเงาทกันี้งหมดสคาเรก็จจรกิงแลว้ว ในกาลาเทบีย 4:4,5 เราอล่านวล่า “แตล่เมมืที่อครบ
กนาหนดแลด้ว พระเจว้ากก็ทรงใชว้พระบตุตรของพระองคต์มาประสรูตลิจากสตรบีเพศ และทรงถมือกนาเนลิดใตด้พระราชบกัญญกัตลิ
เพมืที่อจะทรงไถล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่อยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ เพมืที่อใหด้เราไดด้รกับฐานะเปป็นบลุตร”



ในความชล่วยเหลมือตกัวเองไมล่ไดด้ดด้านศบีลธรรมของพวกเขา ชนชาตลิอลิสราเอลกล็เปป็นเหมมือนประชาชาตลิอมืที่นๆ
ทกันี้งหมด พระเยซรูบนกางเขนนกันี้นทรงเปป็นทางเดบียวทบีที่จะเขด้าถถึงพระเจด้าผรูด้บรลิสลุทธลิธิ์องคร์หนถึที่ง ซถึที่งบอกเปป็นนกัยแกล่พวก
เขาวล่าโดยความเชมืที่อทบีที่อด้างสลิทธลิธิ์และถวายพระองคร์เปป็นผรูด้รกับโทษแทนเทล่านกันี้น พวกเขาจถึงจะรอดไดด้ เครมืที่องสกัตวบรูชา
ทลุกอยล่าง ทลุกพลิธบีการ เทศกาลเลบีนี้ยง และวกันศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ชบีนี้ไปยกังการเสดล็จมาของพระครลิสตร์ ดด้วยเหตลุนบีนี้พวกยลิวและ
พวกคนตล่างชาตลิจถึงรอดโดยทางความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระเมษโปดกของพระเจด้าเหมมือนๆ
กกัน-ไมท่รวมการประพฤตกิตามพระราชบอัญญอัตกิ

หลกังจากทบีที่ความเชมืที่อมาแลด้ว เรากล็ไมล่อยรูล่ใตด้ “ครรู” อบีกตล่อไป เพราะวล่าเราเปป็น “ลรูกทกันี้งหลายของพระเจด้า
โดยความเชมืที่อในพระเยซรูครลิสตร์” (กท. 3:25,26) พระเยซทูคคือความเชคืที่อนอันน: “ในเรลิที่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยรูล่
แลด้ว และพระวาทะทรงอยรูล่กกับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า...พระวาทะไดด้ทรงสภาพของเนมืนี้อหนกัง 
และทรงอยรูล่ทล่ามกลางเรา (และเราทกันี้งหลายไดด้เหล็นสงล่าราศบีของพระองคร์ คมือสงล่าราศบีอกันสมกกับพระบลุตรองคร์เดบียว
ทบีที่บกังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบรูรณร์ดด้วยพระคลุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:1,14)  “ดกังนกันี้นความเชมืที่อจถึงมาโดยการ
ไดด้ยลิน และการไดด้ยลินโดยพระวจนะของพระเจว้า” (รม. 10:17)

ในกาลาเทบีย 2:20 เปาโลเปป็นพยานรกับรองวล่า “ขด้าพเจด้าถรูกตรถึงไวด้กกับพระครลิสตร์แลด้ว แตล่ขด้าพเจด้ากล็ยกังมบี
ชบีวลิตอยรูล่ ไมล่ใชล่ขด้าพเจด้าเองมบีชบีวลิตอยรูล่ตล่อไป แตล่พระครลิสตร์ตล่างหากทบีที่ทรงมบีชบีวลิตอยรูล่ในขด้าพเจด้า และชทีวกิตซพที่งขว้าพเจว้า
ดคาเนกินอยทูอ่ในรอ่างกายขณะนทีน ขว้าพเจว้าดคาเนกินอยทูอ่โดยความเชคืซึ่อในพระบจุตรของพระเจดา ผรูด้ไดด้ทรงรกักขด้าพเจด้า และ
ไดด้ทรงสละพระองคร์เองเพมืที่อขด้าพเจด้า”

เรารอับความรอดโดยความเชมืที่อ (อฟ. 2:8) เรามทีชทีวกิตดคารงอยทูอ่โดยความเชมืที่อ (รม. 1:17) เรามทีชอัยชนะโดย
ความเชมืที่อ (1 ยอหร์น 5:4) เราดคาเนกินชทีวกิตโดยความเชมืที่อ (2 คร. 5:7) และสกิที่งใดกก็ตามททีที่ไมท่ไดดเกตดจากความเชคืที่อกก็
เปป็นบาปทอันงสกินน (รม. 14:23)

พระราชบกัญญกัตลิของโมเสส ดด้านศบีลธรรมหรมือดด้านพลิธบีการ ไมล่มบีสล่วนเกบีที่ยวขด้องอะไรเลยกกับความรอด พระ
ราชบกัญญกัตลิไมล่เคยมทีไวว้เพคืที่อเปป็นรากฐานแหล่งความรอด-“เพราะฉะนกันี้นจถึงไมล่มบีเนมืนี้อหนกังคนหนถึที่งคนใดเปป็นผรูด้ชอบ
ธรรมในสายพระเนตรของพระเจด้าไดด้โดยการประพฤตลิตามพระราชบกัญญกัตลิ...คนหนถึที่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรม
ไดด้กล็โดยอาศกัยความเชมืที่อนอกเหนคือการประพฤตลิตามพระราชบกัญญกัตลิ” (รม. 3:20,28) พระราชบกัญญกัตลิไมล่มบีสล่วน
เกบีที่ยวขด้องเลยกกับการชล่วยเราใหด้รอด การรกักษาเราใหด้รอดอยรูล่ตล่อไป หรมือการทนาใหด้เราเปป็นคนบรลิสลุทธลิธิ์ เรารกับความ
รอดโดยพระคลุณของพระเจด้า เราถรูกนกับวล่าชอบธรรมโดยพระคลุณของพระเจด้าไมล่รวมการประพฤตลิตามพระราช
บกัญญกัตลิ “เราเปป็นฝฝีพระหอัตถต์ของพระองคค์ ทบีที่ทรงสรด้างขถึนี้นในพระเยซรูครลิสตร์ เพคืที่อใหว้ประกอบการดบีซถึที่งพระเจด้าไดด้
ทรงดนารลิไวด้ลล่วงหนด้าเพมืที่อใหด้เราดนาเนลินตามนกันี้น” (อฟ. 2:10) “พระองคต์ไดว้ทรงชอ่วยเราใหว้รอด มตใชท่ดว้วยการกระทคา
ททีที่ชอบธรรมของเราเอง แตล่พระองคร์ทรงพระกรลุณาชนาระใหด้เรามบีใจบกังเกลิดใหมล่ และทรงสรด้างเราขถึนี้นมาใหมล่โดย
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์” (ทต. 3:5)



เปาโล บารนาบอัส และผทูว้เชถืที่อคนอถืที่นๆ
จากเมถืองออันทกิโอกไปยอังกรชุงเยรทูซาเลล็ม

           ขด้อ 2: “เหตตุฉะนอันนเมคืที่อเกกิดการโตว้แยว้งและไลอ่เลทียงกอันระหวอ่างเปาโลและบารนาบอัสกอับคนเหลอ่านอันน
มากมายแลว้ว เขาทอันงหลายไดว้ตอันงเปาโลและบารนาบอัสกอับคนอคืที่นๆในพวกนอันนใหว้ขพนนไป หารคือกอับออัครททูตและผทูว้
ปกครองในกรตุงเยรทูซาเลก็มในเรคืที่องททีที่เถทียงกอันนอันน”
           “การโตว้แยว้ง” บางครกันี้งกล็บล่งบอกถถึงขด้อพลิพาททบีที่รด้อนแรงมากๆ เชล่นในกลิจการ 23:7,10 ทบีที่ระหวล่างพวกฟา
รลิสบีกกับพวกสะดรูสบีเกลิดการโตด้แยด้งทบีที่รลุนแรงมากเสบียจนหากนายพกันคนนกันี้นไมล่ชล่วยเปาโลไวด้ เขากล็คง “ถรูกทถึนี้งเปป็น
ชลินี้นๆ” ไปแลด้ว
           อยล่างไรกล็ตาม ภาษาเดลิมในขด้อพระคนาทบีที่เราศถึกษาอยรูล่นบีนี้บล่งบอกวล่าขณะทบีที่มบีการหารมือแบบจรลิงจกังและ
อบอลุล่น ไมล่มบีการแสดงออกถถึงโทสะหรมือพฤตลิกรรมแบบทบีที่ไมล่เปป็นครลิสเตบียนเลย หลกักการสนาคกัญๆกนาลกังอยรูล่ในภาวะ
เสบีที่ยง พวกถมือบกัญญกัตลิเรบียกรด้องใหด้เขด้าสลุหนกัตตามพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสในฐานะเปป็นสล่วนหนถึที่งของหลกักคนาสอน
แหล่งความรอด ขณะทบีที่เปาโลและบารนาบกัสเทศนาพระคลุณโดยไมล่รวมพลิธบีกรรมเหลล่านกันี้นแหล่งพระราชบกัญญกัตลิของ
โมเสส ดด้วยเหตลุนบีนี้จถึงเปป็นเรมืที่องทบีที่เขด้าใจไดด้เมมืที่อผรูด้รกับใชด้เหลล่านบีนี้แหล่งพระคลุณ ซถึที่งถรูกนนาโดยพระวลิญญาณ ปฏลิเสธทบีที่จะ
อล่อนขด้อใหด้แกล่พวกถมือบกัญญกัตลิเหลล่านบีนี้ การอภลิปรายนบีนี้มบีจลุดเดล่นเปป็นความเครล่งเครบียดและความตกันี้งใจแนล่วแนล่จากทกันี้ง
สองฝฝ่าย แตล่มกันไมล่ใชล่ “การทะเลาะเบาะแวด้ง” ของครลิสตจกักรหนถึที่ง มกันเปป็นการประชลุมทบีที่มบีระเบบียบซถึที่งการ
อภลิปรายแบบรด้อนแรงไดด้ถรูกกระทนาในลกักษณะของครลิสเตบียน
           ถถึงอยล่างไรแลด้ว มกันเปป็นหนด้าทบีที่อกันจรลิงจกังของเหลล่าผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้าทบีที่จะปกปฟ้องความจรลิง และนกัก
เทศนร์คนหนถึที่งแทบไมล่มบีคล่าเลยหากเขาไมล่สามารถพรูดดด้วย “ความรด้อนรน” เพมืที่อปกปฟ้องขล่าวประเสรลิฐ หนทาง
เดบียวทบีที่ไดด้ผลทบีที่จะตล่อตด้านคนาสอนเทล็จคมือ การนนาเสนอความจรลิงออกไป และเปาโลกกับบารนาบกัสกล็ทนาเชล่นนกันี้นจรลิงๆ
ในฟฟีลลิปปฟี 1:17 เปาโลใหด้คนาพยานสล่วนตกัววล่าเขาถรูก “ตกันี้งไวด้เพมืที่อปฟ้องกกันขล่าวประเสรลิฐ”
           พระวจนะของพระเจด้าใหด้คนาเตมือนทบีที่จรลิงจกัง-ไมล่เพบียงใหด้ระวกังการเทศนาหรคือการสอัที่งสอนคนาสอนผลิด
เทล่านกันี้น แตล่ใหด้ระวกังการสนอับสนตุนคนเหลล่านกันี้นทบีที่สอนผลิดดด้วย ใน 2 ยอหร์น 7-11 เราอล่านวล่า “เพราะวล่ามบีผทูว้ลอ่อลวง
เปป็นออันมากออกเททีที่ยวไปในโลก คคือคนททีที่ไมอ่รอับวอ่าพระเยซทูครกิสตต์ไดว้เสดก็จมาเปป็นมนตุษยต์ คนนอันนแหละเปป็นผทูว้ลอ่อลวง
และเปป็นปฏกิปฟักษต์ตอ่อพระครกิสตต์ ทล่านทกันี้งหลายจงระวกังตกัวใหด้ดบี เพมืที่อเราจะไดด้ไมล่สรูญเสบียสลิที่งทบีที่เราไดด้กระทนามาแลด้ว แตล่
จะไดด้รกับบนาเหนล็จเตล็มทบีที่ ผรูด้ใดละเมลิดและไมล่อยรูล่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผรูด้นกันี้นกล็ไมล่มบีพระเจด้า ผรูด้ใดอยรูล่ในพระ
โอวาทของพระครลิสตร์ ผรูด้นกันี้นกล็มบีทกันี้งพระบลิดาและพระบลุตร ถว้าผทูว้ใดมาหาทอ่านและไมอ่นคาพระโอวาทนทีนมาดว้วย อยท่า
รบับเขาไวดในเรคือน และอยอ่าขอพรใหว้เขาเลย เพราะวท่าผซูดทดีซึ่ขอพรใหดเขา กก็เขดาสท่วนในการกระทคาชบัซึ่วของเขา
นบัทั้น!”
           เมมืที่อเรลิที่มเปป็นทบีที่ปรากฏชกัดวล่าไมล่มบีหวกังในการหาขด้อยลุตลิเกบีที่ยวกกับพระราชบกัญญกัตลิและพระคลุณในทบีที่ประชลุมทบีที่
เมมืองอกันทลิโอก จถึงมบีการตกัดสลินใจวล่าเปาโลและบารนาบกัส “กกับคนอมืที่นๆในพวกนกันี้น” จากทบีที่ประชลุมนกันี้นควรไปยกัง
กรลุงเยรรูซาเลล็ม “หารคือกอับออัครททูตและผทูว้ปกครองในเรคืที่องททีที่เถทียงกอันนอันน” นบีที่ไมล่ใชล่เพมืที่อจลุดประสงคร์ในการโตด้เถบียงเพลิที่ม



เตลิมทล่ามกลางพวกเขาเอง แตล่เพมืที่อวางเรมืที่องนบีนี้ตล่อหนด้าพวกอกัครทรูตและพวกผรูด้ปกครองในครลิสตจกักรในกรลุง
เยรรูซาเลล็ม
           ตอนนกันี้นอกัครทรูตบางคนกล็อยรูล่ในกรลุงเยรรูซาเลล็มเชล่นกกัน จากกาลาเทบีย 1:18,19 และ 2:9 เราทราบวล่าเป
โตร ยากอบและยอหร์น-พรด้อมกกับพวกผรูด้ปกครอง-ดรูเหมมือนวล่าตอนนบีนี้จะเปป็นคณะผรูด้ปกครองของครลิสตจกักรทารก
นกันี้น ครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็มยกังเปป็นครลิสตจกักรทบีที่แกอ่กวอ่าและคงจะถรูกมองโดยพวกถมือศาสนายรูดายวล่าเปป็นแหลล่ง
ของสลิทธลิอนานาจเนมืที่องจากสมาชลิกของมกันรวมยลิวจนานวนมากเขด้าไวด้ดด้วยซถึที่งมบีประสบการณร์ในพระราชบกัญญกัตลิเชล่น
เดบียวกกับเคยไดด้ยลินถด้อยคนาของพระเยซรูตอนทบีที่พระองคร์เคยตกันี้งพลกับพลาอยรูล่ทล่ามกลางมนลุษยร์ พวกเขาจถึงนล่าจะคลุด้น
เคยกกับหลกักคนาสอนอกันบรลิสลุทธลิธิ์แหล่งความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความเชมืที่อมากกวล่า
           มบีความเปป็นไปไดด้เชล่นกกันวล่าพวกถมือศาสนายรูดายคลิดวล่าพวกยลิวในครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็มคงจะตกัดสลิน
ใจเขด้าขด้างพวกตน และนบีที่ทนาใหด้พวกเขายลินดบีทบีที่จะนนาปฟัญหานบีนี้ไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็มและวางมกันตล่อหนด้าผรูด้เชมืที่อทกันี้ง
หลายทบีที่นกัที่น (พระคกัมภบีรร์ไมล่บอกเราวล่าชายเหลล่านบีนี้เปป็นผรูด้เชมืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วหรมือยกัง ผมคลิดวล่าพวกเขาอาจเปป็นผรูด้
เชมืที่อทบีที่ยกังไมล่เขด้าใจถล่องแทด้วล่าเนมืที่องจากพวกเขารกับความรอดแลด้วโดยพระคลุณผล่านทางความเชมืที่อ จถึงไมล่มบีความ
จนาเปป็นอบีกตล่อไปทบีที่พวกเขาตด้องถมือพลิธบีกรรมเหลล่านกันี้นของพระราชบกัญญกัตลิ เชล่น พลิธบีเขด้าสลุหนกัต พลกังแหล่งนลิสกัยอาจ
ทนาใหด้พวกเขารรูด้สถึกวล่าการเขด้าสลุหนกัตควรถรูกเสรลิมเขด้ากกับพระคลุณ หรมือพวกเขาอาจเปป็นพวกครรูสอนเทล็จทบีที่เปาโลพรูด
ถถึงในกาลาเทบีย 2:4 กล็ไดด้ ไมล่วล่าจะอยล่างไร คนเหลล่านบีนี้กล็ไมล่ใชล่กลลุล่มคนตล่อตด้านหกัวรลุนแรงแบบทบีที่เคยตล่อตด้านและ
ขล่มเหงผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นจนถถึงขนาดเอาหลินขวด้างพวกเขาหรมือขกับไลล่พวกเขาออกไปจากเมมือง
           ผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์สล่วนใหญล่เหล็นพด้องตรงกกันวล่าการเดลินทางไปกรลุงเยรรูซาเลล็มครกันี้งนบีนี้คมือเหตลุการณร์เดบียวกกับทบีที่
เปาโลพรูดถถึงในกาลาเทบีย 2:10 ซถึที่งเขากลล่าวถถึงวล่าเกลิดขถึนี้นสลิบสบีที่ปฟีหลกังจากเขากลกับใจเชมืที่อแลด้ว นอกจากนบีนี้ในกาลา
เทบีย 2:3 เขาเอล่ยชมืที่อทกิตอัสวล่าอยรูล่กกับเขาในการเดลินทางครกันี้งนกันี้นดด้วย และแนล่นอนวล่าทลิตกัสเดลินทางไปกกับเปาโลบล่อย
มากในชล่วงปฟีทด้ายๆแหล่งการรกับใชด้ของเขา ทลิตกัสเปป็นชาวกรทีก และคนาถามทบีที่จะถรูกตกัดสลินชบีนี้ขาดในกรลุงเยรรูซาเลล็มกล็
คมือวล่าบกัญญกัตลิตล่างๆดด้านพลิธบีการของโมเสสมบีผลผรูกมกัดผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิหรมือไมล่
           ขด้อ 3: “ครกิสตจอักรไดว้จอัดสอ่งทอ่านเหลอ่านอันนไป และขณะเมคืที่อทอ่านกคาลอังขว้ามแควว้นฟฝีนกิเซทียกอับแควว้นสะมา
เรทีย ทอ่านไดว้กลอ่าวถพงเรคืที่องททีที่คนตอ่างชาตกิไดว้กลอับใจใหมอ่ ทคาใหว้พวกพทีที่นว้องมทีความยกินดทีอยอ่างยกิที่ง”
           “ครกิสตจอักรไดว้จอัดสอ่งทอ่านเหลอ่านอันนไป” หมายความวล่าพวกเขาถรูกรล่วมเดลินทางและถรูกพาไปโดยผรูด้เชมืที่อทกันี้ง
หลายในหลายเมมืองใหญล่และหลายหมรูล่บด้านทบีที่พวกเขาผล่านเขด้าไป นบีที่คมือธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิในสมกัยนกันี้น ตามทบีที่ถรูกนนา
เสนอโดยเปาโลใน 1 โครลินธร์ 16:5-11:
           “เพราะเมมืที่อขด้าพเจด้าขด้ามแควด้นมาซลิโดเนบียแลด้วขด้าพเจด้าจะมาหาทล่าน เพราะขด้าพเจด้าตกันี้งใจวล่าจะไปทาง
มาซลิโดเนบีย และขด้าพเจด้าอาจจะพกักอยรูล่กกับทล่าน บางทบีอาจจะอยรูล่จนถถึงสลินี้นฤดรูหนาวกล็เปป็นไดด้ แลด้วขด้าพเจด้าจะไปทาง
ไหน พวกทล่านจะไดด้สล่งขด้าพเจด้าไปทางนกันี้น เพราะวล่าขด้าพเจด้าไมล่อยากจะพบทล่านเมมืที่อผล่านไปเทล่านกันี้น แตล่ขด้าพเจด้า
หวกังใจวล่า ถด้าองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรงโปรด ขด้าพเจด้าจะคด้างอยรูล่กกับทล่านนานๆหนล่อย แตล่ขด้าพเจด้าจะอยรูล่ทบีที่เมมือง
เอเฟซกัสจนถถึงเทศกาลเพล็นเทคอสตร์ เพราะวล่าทบีที่นบีที่มบีประตรูเปปิดใหด้ขด้าพเจด้าอยล่างกวด้างขวางนล่าจะเกลิดผล ทกันี้งผรูด้ขกัด
ขวางกล็มบีเปป็นอกันมากดด้วย



“แลด้วถด้าทลิโมธบีมาหาทล่านจงใหด้เขาอยรูล่กกับทล่านโดยปราศจากความกลกัว เพราะวล่าเขาทนางานขององคร์พระ
ผรูด้เปป็นเจด้าเหมมือนกกับขด้าพเจด้า เหตลุฉะนกันี้นอยล่าใหด้ผรูด้ใดประมาทเขา แตล่จงชล่วยใหด้เขาเดลินทางไปโดยสกันตลิสลุขเพมืที่อเขา
จะมาถถึงขด้าพเจด้าไดด้ เพราะขด้าพเจด้ากนาลกังคอยเขากกับพวกพบีที่นด้องอยรูล่”

ยอหร์นผรูด้เปป็นทบีที่รกักเขบียนไวด้เชล่นกกันวล่า “ทล่านทบีที่รกัก เมมืที่อทล่านกระทนาสลิที่งใดแกล่พบีที่นด้องและแกล่คนแปลกถลิที่น ทล่าน
กล็กระทนาอยล่างสกัตยร์ซมืที่อ เขาเหลล่านกันี้นไดด้เปป็นพยานตล่อหนด้าครลิสตจกักรถถึงความรกักของทล่าน ถด้าทล่านจะชล่วยจกัดสล่งเขา
เหลล่านกันี้นในการเดลินทางของเขา ตามทบีที่สมควรตามแบบอยล่างของพระเจด้า ทล่านกล็จะกระทนาดบี เขาเหลล่านกันี้นไดด้ออก
ไปเพราะเหล็นแกล่พระนามของพระองคร์ และไมล่ไดด้รกับสลิที่งใดจากพวกตล่างชาตลิเลย ฉะนกันี้นเราควรตด้อนรกับคนอยล่าง
นกันี้น เพมืที่อเราจะไดด้เปป็นผรูด้รล่วมงานกกับความจรลิง” (3 ยอหร์น 5-8)

แควด้นฟฟีนบีส (หรมือฟฟีนลิเซบีย) และแควด้นสะมาเรบียอยรูล่บนถนนมลุล่งสรูล่กรลุงเยรรูซาเลล็มโดยตรง แตล่จงสกังเกต: เมมืที่อ
คนกลลุล่มนกันี้นจากเมมืองอกันทลิโอกผล่านเขด้าไปในเมมืองใหญล่เหลล่านกันี้น พวกเขากล็ประกาศ “เรคืที่องททีที่คนตอ่างชาตกิไดว้กลอับใจ
ใหมอ่” แกล่ผรูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆตลอดทางนกันี้น พระเยซรูทรงประกาศวล่ามบีการชมืที่นชมยลินดบีตล่อหนด้าเหลล่าทรูตสวรรคร์เพราะ
ความรอดของคนบาปคนหนถึที่ง (ลรูกา 15:10) ถด้ามบีการชคืที่นชมยกินดทีในสวรรคต์เมมืที่อจลิตวลิญญาณดวงหนถึที่งไดด้รกับความ
รอด แนล่นอนวล่าครกิสเตทียนทอันงหลายในชทีวกิตนทีนกก็ควรชคืที่นชมยกินดทีเมมืที่อเราไดด้ยลินขล่าวดบีเรมืที่องการฟฟฟื้นฟรูซถึที่งทบีที่นกัที่นคนบาปทกันี้ง
หลายกนาลกังกลกับใจเชมืที่อและกลายเปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่!

ขด้อ 4 และ 5: “ครอันนมาถพงกรตุงเยรทูซาเลก็ม ครกิสตจอักรและออัครททูตและผทูว้ปกครองทอันงหลายไดว้ตว้อนรอับทอ่าน 
แลว้วทอ่านเหลอ่านอันนจพงเลอ่าใหว้เขาฟฟังถพงเหตตุการณต์ทอันงปวงททีที่พระเจว้าไดว้ทรงกระทคารอ่วมกอับเขา แตอ่มทีบางคนในพวกฟา
รกิสทีททีที่มทีความเชคืที่อไดว้ยคืนขพนนกลอ่าววอ่า คนตอ่างชาตกินอันนควรตว้องใหว้เขาเขว้าสตุหนอัต และสอัที่งใหว้เขาถคือตามพระราชบอัญญอัตกิ
ของโมเสส”

เมมืที่อคนกลลุล่มเลล็กๆนบีนี้จากเมมืองอกันทลิโอกมาถถึงในกรลุงเยรรูซาเลล็ม ครลิสตจกักรทบีที่นกัที่นกล็ตด้อนรกับพวกเขาอยล่างเปป็น
มลิตร การตด้อนรกับขกับสรูด้ถรูกหยลิบยมืที่นใหด้แกล่พวกเขา พวกเขาถรูกแสดงมารยาทและความกรลุณาแบบครลิสเตบียนทลุก
ประการ เปาโลอธลิบายวล่า “เมมืที่อยากอบ เคฟาสและยอหร์น ผรูด้ทบีที่เขานกับถมือวล่าเปป็นหลกักไดด้เหล็นพระคลุณซถึที่งประทาน
แกล่ขด้าพเจด้าแลด้ว กก็ไดว้จอับมคือขวาของขว้าพเจว้ากอับบารนาบอัสแสดงวอ่าเราเปป็นเพคืที่อนรอ่วมงานกอัน เพมืที่อใหด้เราไปหาคน
ตล่างชาตลิ และทล่านเหลล่านกันี้นจะไปหาพวกทบีที่ถมือพลิธบีเขด้าสลุหนกัต” (กท. 2:9)

“แลว้วทอ่านเหลอ่านอันนจพงเลอ่าใหว้เขาฟฟังถพงเหตตุการณต์ทอันงปวงททีที่พระเจว้าไดว้ทรงกระทคารอ่วมกอับเขา” พวกเขา
เปป็นพยานรกับรองเกบีที่ยวกกับการกลกับใจเชมืที่ออกันนล่าทถึที่งทบีที่พวกเขาไดด้เหล็นทล่ามกลางคนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นและหลกักฐาน
แหล่งการเกลิดผลทบีที่พวกเขาไดด้เหล็นกกับตา พวกเขามบีขด้อมรูลโดยตรงวล่าคนตล่างชาตลิเหลล่านบีนี้รกักและรกับใชด้องคร์พระผรูด้เปป็น
เจด้าเหมมือนอยล่างทบีที่ผรูด้เชมืที่อยลิวเหลล่านกันี้นกระทนา

“แตอ่มทีบางคนในพวกฟารกิสทีททีที่มทีความเชคืที่อไดว้ยคืนขพนน” เหลล่าผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์เชมืที่อกกันโดยทกัที่วไปวล่าคนากลล่าวนบีนี้ไมล่
ไดด้หมายถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีที่กล่อใหด้เกลิดการโตด้แยด้งในครลิสตจกักรทบีที่เมมืองอกันทลิโอก เราหมายเหตลุวล่าคนเหลล่านบีนี้เปป็นพวก
ฟารลิสบี “ททีที่มทีความเชคืที่อ” และไมล่มบีการกลล่าวเชล่นนบีนี้เกบีที่ยวกกับพวกทบีที่นกับถมือศาสนายรูดายทบีที่กล่อความยลุล่งยากในเมมืองอกันทลิ
โอก ดรูเหมมือนเหล็นไดด้ชกัดวล่าคนากลล่าวนบีนี้อด้างอลิงถถึงพวกฟารลิสบีกลลุล่มหนถึที่งในกรลุงเยรรูซาเลล็มผรูด้ซถึที่งแมด้จะเชมืที่อกล็ยกังมลุล่งมกัที่นทบีที่จะ



ยถึดถมือตามพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสและเรบียกรด้องใหด้ผรูด้เชมืที่อใหมล่คนอมืที่นๆทลุกคนทนาแบบเดบียวกกัน ดกังนกันี้นพวกเขาจถึง
ยมืนกรานวล่าจนาเปป็นตด้องใหด้พวกคนตล่างชาตลิเขด้าสลุหนกัตและเรบียกรด้องใหด้พวกเขาถมือรกักษาพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส

ในบรรยากาศทางศาสนาแหล่งสมกัยนกันี้นนบีที่เปป็นเรมืที่องปกตลิธรรมดามากๆ สนาหรกับพวกยลิวทบีที่เชมืที่อเหลล่านกันี้น 
ความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนคมือการทนาใหด้สนาเรล็จจรลิงและการสานตล่อของระบบเดลิมนกันี้น ดกังนกันี้นยลิวในทล่าทบีทางความคลิด
ของเขาจถึงแตกตล่างอยล่างเหล็นไดด้ชกัดจากผรูด้เชมืที่อใหมล่เหลล่านกันี้น เขาไมล่คลิดเกบีที่ยวกกับขล่าวประเสรลิฐเหมมือนอยล่างทบีที่ผรูด้เชมืที่อ
ใหมล่เหลล่านกันี้นคลิด-คนเหลล่านกันี้นทบีที่กลกับใจเชมืที่อในเมมืองอกันทลิโอก เมมืองอลิโคนบียรูม เมมืองลลิสตรา และเมมืองเดอรร์บบี ความ
รอดทบีที่พระเยซรูทรงนนามาสรูล่หกัวใจของคนเหลอ่านทีนเปป็นของจรลิงและแสนวลิเศษ มกันเตลิมเตล็มพวกเขาดด้วยความชมืที่นบาน
และความรด้อนรน แตล่ในความคลิดของผรูด้เชมืที่อชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น ศาสนาของพระเยซรูไมล่ใชล่บางสลิที่งทบีที่ทคาลายศาสนา
ของบรรพบลุรลุษของพวกเขา แตล่เปป็นการทคาใหว้สคาเรก็จจรกิงของศาสนานกันี้นตล่างหาก สนาหรกับยลิวทบีที่เชมืที่อ ความเชมืที่อแบบ
ครลิสเตบียนไดด้เตลิบโตออกมาจากศาสนาของบรรพบลุรลุษชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น มกันคมือการสานตล่อของกระแสเดบียวของ
พระเจด้า ยลิวไมล่เขด้าใจอยล่างถล่องแทด้-และดด้วยเหตลุนบีนี้จถึงไมล่อาจยอมรกับไดด้-ถถึงขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน
ไมล่ใชล่การสานตล่อของสกิที่งใดทอันงนอันน มกันคมือระบบใหมล่อยล่างสลินี้นเชลิง และโดยทางพระครกิสตต์คนทกันี้งหลายไดด้กลายเปป็นผรูด้
ถรูกสรด้างใหมล่

เมมืที่ออกัครทรูตเปาโลเทศนาในธรรมศาลาในเมมืองอกันทลิโอกแหล่งแควด้นปปิสลิเดบีย เขากล็กลล่าวถถึงหลกักคนาสอนทบีที่
ยลิที่งใหญล่เหลล่านกันี้นแหล่งความเปป็นหนถึที่งเดบียวของพระเจด้า เขาทนาเชล่นนบีนี้เพมืที่อทบีที่จะทนาใหด้คนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นสนใจและ
เขด้าใจเพมืที่อทบีที่เขาจะสามารถนนาเสนอพระคตุณของพระเจว้าไดด้ แตล่เขากล็ประกาศดด้วยวล่ากระแสฮทีบรทูทอันงหมดนอันนไดด้
เหล็นการสนาเรล็จจรลิงของมกันแลด้วในพระครลิสตร์ อยล่างไรกล็ตาม ในเมมืองอกันทลิโอกแหล่งแควด้นซบีเรบียไมล่มบีธรรมศาลาอยรูล่
เลย และเนมืที่องจากเปาโลไมล่ไดด้เทศนาในธรรมศาลาใดทบีที่นกัที่น ขล่าวสารของเขาในเมมืองใหญล่นกันี้นจถึงไมล่ไดด้รกับอลิทธลิพล
จากประเพณบีของพวกยลิวในสล่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับศาสนาของบรรพบลุรลุษชาวฮบีบรรู กระแสนกันี้นในเมมืองอกันทลิโอกแหล่ง
แควด้นซบีเรบียไมล่มบีแมด้แตล่เงคืที่อนไขของออัครททูตอยรูล่เบมืนี้องหลกังมกันดด้วยซนี้นา-มกันไดด้เรลิที่มตด้นพรด้อมกกับขล่าวสารแหล่งพระราชกลิจ
ทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระครลิสตร์ และชาวเมมืองอกันทลิโอกเหลล่านกันี้นจถึงคล่อนขด้างไมล่ระวกังตกัวเกบีที่ยวกกับสลิที่งตล่างๆเหลล่านกันี้น
ททีที่มากอ่อนพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วนกันี้น พวกเขาไดด้มาสกัมผกัสกกับขล่าวสารแหล่งชบีวลิต เสรบีภาพ และความชมืที่นชมยลินดบี
นกันี้นและพวกเขาไมล่มบีความสนใจใดๆในพลิธบีเขด้าสลุหนกัตหรมือในพลิธบีการอมืที่นใดของระบบเดลิมนกันี้น 

เมมืที่อใชด้หลกักเหตลุผลเพบียงเลล็กนด้อย เรากล็สามารถเหล็นความแตกตล่างหลายประการระหวล่างยลิวทบีที่บกังเกลิดใหมล่
แลด้วกกับกรบีก (คนตล่างชาตลิ) ทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้ว พวกยลิวทบีที่เชมืที่อมองความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนวล่าเปป็นผลลกัพธร์โดยตรง 
การสานตล่อ และการสนาเรล็จจรลิงของศาสนาของบรรพบลุรลุษของพวกเขา และเมมืที่อพวกยลิวเหลล่านกันี้นจากแควด้นยรูเดบีย
มายกังเมมืองอกันทลิโอกและเมมืองใหญล่อมืที่นๆและพบพวกคนตอ่างชาตกิทบีที่เปป็นพยานถถึงพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้า 
การคด้นพบเชล่นนกันี้นกล็ทนาใหด้ยลิวทบีที่เชมืที่อไมอ่พอใจ คนตล่างชาตลิเหลล่านบีนี้ไมล่มบีความสกัมพกันธร์ใดๆกกับศาสนาหรมือประเพณบีของ
คนฮบีบรรู สนาหรกับพวกเขา ความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนไดด้เรลิที่มตด้นพรด้อมกกับการทบีที่พวกเขารรูด้จกักพระครลิสตร์ และแมด้แตล่ยลิว
ททีที่กลอับใจเชคืที่อแลว้วกล็พบวล่านบีที่เปป็นเรมืที่องยากทบีที่จะยอมรกับในทกันทบี ดกังนกันี้นเราจถึงเหล็นความยลุล่งยากทบีที่เปป็นเรมืที่องปกตลิ
ธรรมดาระหวล่างพวกยลิวทบีที่เชมืที่อกกับพวกกรบีกทบีที่เชมืที่อ



เปป็นไปไดด้อยล่างยลิที่งวล่ายลิวทบีที่เชมืที่อเหลล่านบีนี้มบีความจรลิงใจอยล่างแทด้จรลิงในการประกาศวล่าพวกครลิสเตบียนตล่างชาตลิ
ไมล่อาจรกับความรอดไดด้โดยการเรลิที่มตด้นทบีที่ตรงกลางของกระบวนการหนถึที่ง พวกยลิวเหลล่านกันี้นไดด้ปฏลิบกัตลิตามศาสนา
แหล่งบรรพบลุรลุษของตนแบบทบีละกด้าว พวกเขาไดด้ถมือปฏลิบกัตลิพลิธบีการเหลล่านกันี้นแหล่งพระราชบกัญญกัตลิอยล่างสกัตยร์ซมืที่อ 
พลิธบีกรรมและวกันศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เหลล่านกันี้น ขณะทบีที่พวกกรบีกไมล่รรูด้อะไรเลยเกบีที่ยวกกับพระราชบกัญญกัตลิ พวกเขาเปป็นคน
ตล่างดด้าวจากประโยชนร์สลุขรล่วมกกันของชนชาตลิอลิสราเอลและเปป็นคนตล่างถลิที่นตล่อพกันธสกัญญาเหลล่านกันี้น ถถึงกระนกันี้นพวก
เขากล็อด้างวล่าไดด้รกับความรอดในทอันททีแคล่โดยการวางใจในการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของ
พระเยซรู! ยลิวเหลล่านกันี้นไมล่อาจเขด้าใจเรมืที่องนบีนี้ไดด้ และดด้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจถึงประกาศวล่าพวกคนตล่างชาตลิตว้องถรูกนนาเขด้า
มาและถรูกเตรบียมพรด้อมสนาหรกับความรอดโดยการปฏลิบกัตลิตามพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสและพลิธบีกรรมเหลล่านกันี้น
ของระบบเกล่า

แนล่นอนวล่าขด้อเทล็จจรลิงเรมืที่องความจรกิงใจของพวกเขาไมล่ไดด้ทนาใหด้พวกเขาเปป็นฝฝ่ายถรูก แตล่จากความเปป็น
ทารกพวกเขาไดด้รกับการฝฝึกอบรมในประเพณบีและพลิธบีกรรมทกันี้งหลายของพวกเขา และมกันไมล่ใชล่เรมืที่องงล่ายทบีที่พวกเขา
จะสละทลินี้งทางเกล่าแหล่งชบีวลิตในทกันทบี กระทกัที่งในปฟัจจตุบอัน เมมืที่อเดล็กๆทบีที่ไดด้รกับการเลบีนี้ยงดรูในบด้านทบีที่พวกเขาถรูกสกัที่งสอน
อยล่างสมที่นาเสมอในศาสนาหนถึที่งทบีที่เนด้นการประพฤตลิแทนทบีที่จะเปป็นพระคลุณ มกันกล็เปป็นเรมืที่องยากสลุดขบีดทบีที่จะชนะเดล็ก
เหลล่านกันี้นมาถถึงพระเยซรูโดยความเชมืที่อเพบียงเทล่านกันี้น มกันเปป็นเรมืที่องงล่ายกวล่าเยอะทบีที่จะชนะคนขบีนี้เมาคนหนถึที่งมาถถึงพระ
ครลิสตร์ มกันเปป็นเรมืที่องงล่ายกวล่าเยอะทบีที่จะชนะใครสกักคนทบีที่ไมล่เคยประกาศตกัววล่านกับถมือศาสนาใดมากล่อนเลย เมมืที่อเทบียบ
กกับการทบีที่จะชนะนกักศาสนาคนหนถึที่งทบีที่ตกันี้งแตล่วกัยทารกไดด้รกับการอบรมสกัที่งสอนในความเชมืที่อทบีที่ผลิดๆ

ระบบเดลิมของยลิวไดด้นนาเสนอการปฏลิเสธและการถวายเครมืที่องบรูชา แตล่ระบบใหมล่นกันี้นประกาศเสรบีภาพ 
ชบีวลิต และความชมืที่นชมยลินดบีโดยทางของประทานทบีที่ใหด้เปลล่าของพระเจด้า-การสลินี้นพระชนมร์ของพระบลุตรของ
พระองคร์บนกางเขนนกันี้น เมมืที่อเซาโลแหล่งทารร์ซกัสพบกกับพระเยซรูบนถนนไปเมมืองดามกัสกกัสและเชมืที่อในพระองคร์ เขากล็
พบวล่าโดยการตกเปป็นทาสของพระครลิสตร์เขาไดด้รกับเสรบีภาพ และโดยความตายของพระครลิสตร์เขาไดด้รกับชบีวลิต ดกัง
นกันี้นเขาจถึงเปป็นพยานรกับรองวล่า “ขว้าพเจว้าถทูกตรพงไวว้กอับพระครกิสตต์แลว้ว แตล่ขด้าพเจด้ากล็ยกังมบีชบีวลิตอยรูล่ ไมอ่ใชอ่ขว้าพเจว้าเองมที
ชทีวกิตอยทูอ่ตอ่อไป แตอ่พระครกิสตต์ตอ่างหากททีที่ทรงมทีชทีวกิตอยทูอ่ในขว้าพเจว้า และชบีวลิตซถึที่งขด้าพเจด้าดนาเนลินอยรูล่ในรล่างกายขณะนบีนี้ 
ขด้าพเจด้าดนาเนลินอยรูล่โดยความเชมืที่อในพระบลุตรของพระเจด้า ผรูด้ไดด้ทรงรกักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคร์เองเพมืที่อ
ขด้าพเจด้า” (กท. 2:20)

การเขด้าสลุหนกัตไดด้ถรูกกนาหนดโดยพระเจด้าเพมืที่อเปป็นเครมืที่องหมายทบีที่ปรากฏภายนอกและมองเหล็นไดด้วล่า
ชนชาตลิอลิสราเอลไดด้ถรูกแยกตกันี้งไวด้ตล่างหากจนาเพาะพระเจด้า ชนชาตลิหนถึที่งทบีที่พถึที่งพาในพระองคร์ ทกันี้งหมดทบีที่พวกเขาเปป็น
และทกันี้งหมดทบีที่พวกเขาสามารถทนาสนาเรล็จไดด้ในโลกนบีนี้ลด้วนเปป็นเพราะพระเจด้า โดยทางฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์และ
การปกครองของพระองคร์เหนมือพวกเขา นบีที่คมือจลุดประสงคร์ดกันี้งเดลิมของการเขด้าสลุหนกัต แตล่ตลอดหลายปฟีเหลล่านกันี้น
ชนชาตลิฮบีบรรูไดด้พลาดความหมายของมกันไปอยล่างสลินี้นเชลิง สลิที่งทบีที่พวกเขาพรด้อมทบีที่จะปกปฟ้องตอนนบีนี้เปป็นการกระทนาทบีที่
แสดงออกถถึงความชอบธรรมในตนเอง ในความหมายเดลิมของมกันการเขด้าสลุหนกัตไมล่มบีสล่วนเกบีที่ยวขด้องอะไรเลยกกับ
ความรอด และในสมกัยของครลิสตจกักรทารกนกันี้น เมมืที่อพวกอกัครทรูตกนาลกังเทศนาความรอดโดยพระคตุณผอ่านทาง



ความเชคืที่อไมอ่เพกิที่มดว้วยสกิที่งใดเลย การเขด้าสลุหนกัต (และพลิธบีกรรมและพลิธบีการอมืที่นๆทกันี้งหมดของระบบเดลิม) ไดด้กลาย
เปป็นการผกันแปรไปจากจลุดประสงคร์ทบีที่แทด้จรลิงของพระเจด้า

ขด้อ 6: “ฝฝ่ายออัครททูตกอับผทูว้ปกครองทอันงหลายจพงไดว้ประชตุมปรพกษากอันในเรคืที่องนอันน”
การประชลุมกกันครกันี้งนบีนี้สอดคลด้องกกับสลิทธลิอนานาจทบีที่พระเยซรูประทานใหด้ในมกัทธลิว 18:19,20: “ถด้าในพวก

ทล่านทบีที่อยรูล่ในโลกสองคนจะรล่วมใจกกันขอสลิที่งหนถึที่งสลิที่งใด พระบลิดาของเราผรูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์กล็จะทรงกระทนาใหด้ 
ดด้วยวล่ามบีสองสามคนประชลุมกกันทบีที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยรูล่ทล่ามกลางเขาทบีที่นกัที่น”

จากขด้อ 12,22, และ 23 ของบทนบีนี้ เราสรลุปวล่าทกันี้งครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็มมาประชลุมกกันเพมืที่อวาระนบีนี้ 
ดกังนกันี้นทกันี้งครลิสตจกักรจถึงมบีสล่วนในการตกัดสลินกรณบีนบีนี้ โทนของภาษาในทบีที่นบีนี้ยกังทนาใหด้เราเชมืที่อดด้วยวล่าพวกเขาไมล่ไดด้มา
ประชลุมกกันเพมืที่อทะเลาะ หรมือเพมืที่อตกัดสลินเรมืที่องนบีนี้ตามใจชอบ แตล่วล่าพวกเขามาประชลุมกกันเพมืที่อไตรล่ตรอง เพมืที่อจกัดการ
อภลิปรายแบบเปปิด และเพมืที่อฟฟังทกัศนะตล่างๆของพวกผรูด้ปกครองและเหลล่าอกัครทรูต ผลลกัพธร์สลุดทด้ายของการประชลุม
ใหญล่นบีนี้จถึงจะถรูกสล่งใหด้แกล่ครลิสตจกักรในเมมืองอกันทลิโอก

ขว้อโตว้แยว้งของเปโตรเพถืที่อสนอับสนชุนเสรทภาพของครกิสเตทยน
ขด้อ 7: “เมคืที่อโตว้แยว้งกอันมากแลว้ว เปโตรจพงยคืนขพนนกลอ่าวแกอ่เขาวอ่า “ทอ่านพทีที่นว้องทอันงหลาย ทอ่านทอันงหลาย

ทราบอยทูอ่วอ่า คราวกอ่อนนอันนพระเจว้าไดว้ทรงเลคือกขว้าพเจว้าเองจากพวกทอ่านทอันงหลาย ใหว้เปป็นผทูว้ประกาศพระวจนะ
แหอ่งขอ่าวประเสรกิฐใหว้คนตอ่างชาตกิฟฟังและเชคืที่อ”

ทบีที่วล่ามบี “การโตว้แยว้งกอันมาก” ไมล่จนาเปป็นตด้องหมายความวล่าคนเหลล่านบีนี้กนาลกังโตด้แยด้งกกันในความโกรธ พวก
เขากนาลกังตรถึกตรอง ไตล่ถาม หารมือเรมืที่องนบีนี้ทบีที่กนาลกังพลิจารณา

“เปโตรจพงยคืนขพนนกลอ่าวแกอ่เขา…” เปโตรอาจเปป็นอกัครทรูตทบีที่อายลุเยอะทบีที่สลุด และขด้อพระคนาอมืที่นๆกล็บล่งชบีนี้วล่า
เขาชลินกกับการทนาตกัวเปป็นผรูด้พรูดแทนคนกลลุล่มนกันี้น นบีที่เปป็นจรลิงในวกันเพล็นเทคอสตร์นกันี้น (กลิจการ 2:14) มกันเปป็นจรลิงเมมืที่อเป
โตรและยอหร์นพบกกับชายงล่อยคนนกันี้นทบีที่ประตรูพระวลิหาร (กลิจการ 3:1-11) เปโตรมบีหลกักฐานโดยตรงเชล่นกกันวล่า
พระเจด้าทรงชล่วยคนตล่างชาตลิใหด้รอดโดยปราศจากพลิธบีกรรมตล่างๆของโมเสส (กลิจการ บททบีที่ 10) และเขารรูด้วล่ามกันคง
ไมล่ถรูกตด้องตามพระคกัมภบีรร์และขกัดแยด้งกกับพระประสงคร์ของพระเจด้าทบีที่จะยกัดเยบียดพลิธบีกรรมเหลล่านกันี้นใหด้แกล่คนตล่าง
ชาตลิเหลล่านบีนี้ทบีที่กลกับใจเชมืที่อแลด้วและรกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์แลด้วดกังทบีที่ถรูกแสดงใหด้เหล็นในบด้านของโครเนลลิอกัส เขา
อด้างอลิงถถึงประสบการณร์ของตนทบีที่นกัที่นในสล่วนทด้ายของพระคนาขด้อนบีนี้

“คราวกอ่อนนอันนพระเจว้าไดว้ทรงเลคือกขว้าพเจว้าเองจากพวกทอ่านทอันงหลาย” จากอกัครทรูตทกันี้งหมดทบีที่สามารถ
ไปยกังบด้านของโครเนลลิอกัสไดด้ พระเจด้าทรงเลมือกเปโตรและสล่งเขาไปยกังบด้านของคนตล่างชาตลิคนหนถึที่งเพมืที่อทบีที่โดยทาง
ขล่าวสารของเขาพวกคนตล่างชาตลิ “จะไดว้ยกินพระวจนะแหอ่งขอ่าวประเสรกิฐและเชคืที่อ” นบีที่คมือกรณบีแรกของการทบีที่พวก
คนตล่างชาตลิกลกับใจเชมืที่อและถรูกรกับเขด้าในครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่และมกันเปป็นเรมืที่องสนาคกัญทบีที่การประชลุมใหญล่นกันี้น
ตด้องถรูกเตมือนความจนาเกบีที่ยวกกับการกลกับใจเชมืที่อของโครเนลลิอกัสและทลุกคนทบีที่อยรูล่ในบด้านของเขา

ขด้อ 8 และ 9: “พระเจว้าผทูว้ทรงทราบจกิตใจมนตุษยต์ไดว้ทรงรอับรองคนตอ่างชาตกิ และทรงประทานพระ
วกิญญาณบรกิสตุทธกิธิ์แกอ่เขาเหมคือนไดว้ทรงประทานแกอ่พวกเรา พระองคต์ไมอ่ทรงถคือวอ่าเรากอับเขาตอ่างกอัน แตอ่ทรงชคาระ
ใจเขาใหว้บรกิสตุทธกิธิ์โดยความเชคืที่อ”



พระเจด้าทรงทราบใจของคนทกันี้งปวง (กลิจการ 1:24) พระองคร์ทรงทราบวล่าคนตล่างชาตลิเหลล่านบีนี้เปป็นผรูด้กลกับ
ใจเชมืที่อทบีที่แทด้จรลิงหรมือไมล่ พระองคร์ “ทรงรอับรองคนตอ่างชาตกิ และทรงประทานพระวกิญญาณบรกิสตุทธกิธิ์แกอ่เขา” 
เหมมือนกกับทบีที่พระองคร์ไดด้ประทานพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์แกล่พวกยลิวในหด้องชกันี้นบนนกันี้นในวกันเพล็นเทคอสตร์ ดกังนกันี้น
พระองคร์จถึงทรงเปป็นพยานรกับรองวล่าคนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นเปป็นผรูด้กลกับใจเชมืที่อทบีที่แทด้จรลิง

“เมมืที่อเปโตรยกังกลล่าวคนาเหลล่านกันี้นอยรูล่ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กล็เสดล็จลงมาสถลิตกกับคนทกันี้งปวงทบีที่ฟฟังพระวจนะ
นกันี้น ฝฝ่ายพวกทบีที่ไดด้เขด้าสลุหนกัตซถึที่งเชมืที่อถมือแลด้ว คมือคนทบีที่มาดด้วยกกันกกับเปโตรกล็ประหลาดใจ เพราะวล่าของประทานแหล่ง
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้ลงมาบนคนตล่างชาตลิดด้วย เพราะเขาไดด้ยลินคนเหลล่านกันี้นพรูดภาษาตล่างๆและยกยล่อง
สรรเสรลิญพระเจด้า เปโตรจถึงยด้อนถามวล่า “ใครอาจจะหด้ามคนเหลล่านบีนี้ทบีที่ไดด้รกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เหมมือนเรา โดย
มลิใหด้เขารกับบกัพตลิศมาดด้วยนนี้นาไดด้” เปโตรจถึงสกัที่งใหด้เขารกับบกัพตลิศมาในพระนามขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า...” (กลิจการ
10:44-48) แนล่นอนทบีที่สลุดวล่าพระเจด้าคงจะไมล่เทพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ลงมาบนผรูด้คนทบีที่ไมล่ไดด้บกังเกลิดใหมล่อยล่างแทด้จรลิง!

“...พระองคต์ไมอ่ทรงถคือวอ่าเรากอับเขาตอ่างกอัน” เปโตรกลล่าวคนาประกาศทบีที่กลด้าหาญในทบีที่นบีนี้ คนตล่างชาตลิเหลล่า
นบีนี้ไมล่ไดด้เขด้าสลุหนกัต เขาไมล่ไดด้สกัที่งคนเหลล่านกันี้นใหด้เขว้าสตุหนอัต แตล่ถถึงแมด้วล่าพวกเขาไมล่ไดด้ปฏลิบกัตลิตามพระราชบกัญญกัตลิของ
โมเสส พระเจด้ากล็ประทานพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์แกล่พวกเขา อกันเปป็นการแสดงใหด้เหล็น (ซถึที่งตรงขด้ามกกับสลิที่งทบีที่คนเหลล่า
นกันี้นจากแควด้นยรูเดบียสอนในเมมืองอกันทลิโอก) วล่าการถมือปฏลิบกัตลิตามพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสไมอ่ใชอ่สลิที่งจนาเปป็นสนาหรกับ
ความรอด กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง เปโตรยมืนขถึนี้นในทบีที่ประชลุมใหญล่นกันี้นและประกาศวล่าตกัวเขาเองไดด้เหล็นการกลกับใจเชมืที่อ
ของพวกคนตล่างชาตลิทบีที่ไมอ่ไดว้เขว้าสตุหนอัต และวล่าพระเจด้าไดด้ทรงชนาระใจของพวกเขาใหด้บรลิสลุทธลิธิ์โดยความเชมืที่อเหมมือน
กกับทบีที่พระองคร์ทรงนกับวล่าชอบธรรมและชนาระใจของพวกยกิวทบีที่รอดโดยความเชมืที่อใหด้บรลิสลุทธลิธิ์ เปโตรนนาเสนอความ
จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐอยล่างชกัดเจนวล่าพระเจด้าทรงชนาระใจใหด้บรลิสลุทธลิธิ์และชล่วยจลิตวลิญญาณใหด้รอด-ไมล่ใชล่โดยทาง
พลิธบีกรรมหรมือพลิธบีการตล่างๆทบีที่ปรากฏภายนอก แตล่โดยความเชมืที่ออกันเรบียบงล่ายในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระ
เมษโปดกของพระเจด้า

ขด้อ 10: “ถว้าอยอ่างนอันนทคาไมบอัดนทีนทอ่านทอันงหลายจพงทดลองพระเจว้า โดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซพที่ง
บรรพบตุรตุษของเราหรคือตอัวเราเองกก็ดทีแบกไมอ่ไหว”

ขล่าวสารของเปโตรไมล่ใชล่ขล่าวสารของนกักศาสนศาสตรร์คนหนถึที่งทบีที่ไดด้รกับการอบรมสกัที่งสอน เขาไมล่ไดด้กนาลกังโตด้
แยด้งหลกักคนาสอนหนถึที่ง เขาไมล่ไดด้กนาลกังเขด้าสรูล่การอภลิปรายอกันซกับซด้อนและยลุล่งยากเกบีที่ยวกกับพลิธบีกรรมและพลิธบีการตล่างๆ 
แตล่เราตด้องยกความดบีความชอบในสล่วนทบีที่ควรใหด้ เปโตรใหด้สองสลิที่งแกล่การอภลิปรายครกันี้งนบีนี้: (1) เขากลล่าวขด้อเทล็จจรลิง
หนถึที่งทบีที่เฉพาะเจาะจง; (2) เขากลล่าวการอนลุมานหนถึที่ง มกันเปป็นขด้อเทล็จจรลิงประการหนถึที่งทบีที่วล่าพระเจด้าทรงสล่งเขาไปยกัง
พวกคนตล่างชาตลิ เขาไดด้สล่งมอบขล่าวสารของพระเจด้าแลด้ว และพระเจด้าไดด้ประทานพระวลิญญาณของพระองคร์แกล่
คนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นเหมมือนกกับทบีที่พระองคร์ไดด้ประทานพระวลิญญาณแกล่พวกยลิวทบีที่เชมืที่อในวกันเพล็นเทคอสตร์ “โดยไมล่
ทรงถมือวล่าตล่างกกัน” เปโตรจถึงใหด้การอนลุมานวล่าชายเหลล่านบีนี้ทบีที่เรบียกรด้องวล่าการเขด้าสลุหนกัตวล่าเปป็นสลิที่งจนาเปป็นสนาหรกับ
ความรอดไมอ่ควรทดลองพระเจว้า

การทดลองพระเจด้าหมายความวล่าอะไร? การทดลองพระเจด้าคมือการทราบพระประสงคต์ของพระเจด้า รรูด้
วล่าพระองคร์ตรกัสอะไร และปฏลิเสธทบีที่จะทนาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ เชมืที่อฟฟังพระวจนะของพระองคร์ หรมือ



ยอมรกับการชบีนี้นนาของพระองคร์ เมมืที่อพระเยซรูทรงพบกกับพญามารบนภรูเขาแหล่งการทดลอง ซาตานกลล่าววล่า “ถดา
ทอ่านเปป็นพระบตุตรของพระเจว้า จงโจนลงไปเถลิด เพราะพระคกัมภบีรร์มบีเขบียนไวด้วล่า ‘พระองคร์จะรกับสกัที่งใหด้เหลล่าทรูต
สวรรคร์ของพระองคร์ในเรมืที่องทล่าน และเหลล่าทรูตสวรรคร์จะเอามมือประคองชรูทล่านไวด้ เกรงวล่าในเวลาหนถึที่งเวลาใดเทด้า
ของทล่านจะกระแทกหลิน’” พระเยซรูทรงตอบกลกับวล่า “พระคกัมภบีรร์มบีเขบียนไวด้อบีกวล่า ‘อยล่าทดลององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า
ผรูด้เปป็นพระเจด้าของทล่าน’” (มธ. 4:6,7)

พระเยซรูไมล่จนาเปป็นตด้องโจนลงจากยอดของพระวลิหารและถถึงพมืนี้นดลินโดยไมล่ไดด้รกับบาดเจล็บเพมืที่อทบีที่จะตกัดสลิน
ไดด้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจด้าหรมือไมล่! พระองคต์ทรงทราบวอ่าพระองคต์ทรงเปป็นผทูว้ใด พระองคร์ทรง
ทราบพระประสงคร์ของพระบลิดาของพระองคร์ และมกันไมอ่ใชอ่พระประสงคร์ของพระเจด้าทบีที่พระองคร์จะฟฟังคนาเสนอ
แนะของซาตาน

การประยลุกตร์ใชด้ความจรลิงนกันี้นของเปโตรกล็คมือวล่าเนมืที่องจากพระเจด้าไดด้ประทานพระคลุณแกล่คนตล่างชาตลิ
เหลล่านกันี้นแลด้วโดยปราศจากพลิธบีการ เนมืที่องจากพระองคร์ไดด้ประทานพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์แกล่พวกเขาแลด้วโดย
ปราศจากพลิธบีการและปราศจากการถมือรกักษาพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส พวกยลิวเหลล่านกันี้นจถึงตด้องไมล่ทดลอง
พระเจด้าโดยการปฏลิเสธทบีที่จะเชมืที่อฟฟังพระประสงคร์ของพระองคร์และดนาเนลินตามการทรงนนาอกันชกัดเจนของพระองคร์ 
การยมืนกรานของเปโตรกล็คมือวล่า “พระเจด้าทรงประทกับตรารกับรองงานรกับใชด้ของคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้ประกาศแกล่พวก
คนตล่างชาตลิแลด้ว พระเจด้าไดด้ประทานพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์แกล่พวกคนตล่างชาตลิแลด้วโดยปราศจากการเขด้าสลุหนกัต
หรมือพลิธบีการ และเราทกันี้งหลายไมล่กลด้าหด้ามหรมือปฏลิเสธสลิที่งซถึที่งพระเจด้าทรงยอมรกับแลด้ว”

“...โดยวางแอกบนคอของพวกสาวก” แอกบล่งบอกถถึงสลิที่งใดกล็ตามทบีที่เปป็นภาระหนกักหรมือกดขบีที่ ยกตกัวอยล่าง
เชล่น ใน 1 ทลิโมธบี 6:1 มกันเปป็นสกัญลกักษณร์อยล่างหนถึที่งของความเปป็นทาส: “จงใหด้คนทกันี้งหลายททีที่อยทูอ่ใตว้แอกแหอ่งความ
เปป็นทาส ถมือวล่านายของตนเปป็นผรูด้สมควรแกล่การไดด้รกับเกบียรตลิยศทลุกสถาน เพมืที่อพระนามของพระเจด้าและคนาสอน
ของพระองคร์จะมลิไดด้ถรูกหมลิที่นประมาท”

ในเพลงครที่นาครวญ 1:14 แอกเปป็นสกัญลกักษณร์อยล่างหนถึที่งของการลงโทษ: “แอกแหอ่งการละเมกิดทอันงมวล
ของขว้าพเจว้ากล็ถรูกรวบเขด้าโดยพระหกัตถร์ของพระองคร์ทรงรวบมกัดไวด้ แอกนกันี้นรกัดรถึงรอบคอขด้าพเจด้า พระองคร์ไดด้ทรง
กระทนาใหด้กนาลกังขด้าพเจด้าถอยไป องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงมอบขด้าพเจด้าไวด้ในมมือของเขาทกันี้งหลาย ซถึที่งขด้าพเจด้าไมล่
สามารถตล่อตด้านไดด้”

ในเพลงครที่นาครวญ 3:27 แอกนกันี้นเปป็นสกัญลกักษณร์ของการทนาใหด้เจล็บปวด: “เปป็นการดบีทบีที่คนเราจะแบก
แอกในปฐมวกัย”

ในกาลาเทบีย 5:1 เปาโลเตมือนสตลิผรูด้เชมืที่อชาวแควด้นกาลาเทบียเหลล่านกันี้นวล่า “เพมืที่อเสรบีภาพนกันี้นเองพระครลิสตร์
จถึงไดด้ทรงโปรดใหด้เราเปป็นไท เหตลุฉะนกันี้นจงตอันงมอัที่นและอยอ่าเขว้าเททียมแอกเปป็นทาสอทีกเลย!”

ในขด้อพระคนาทบีที่เราศถึกษากกันอยรูล่นบีนี้ แอกหมายถถึงพลิธบีการตล่างๆของโมเสสทบีที่เปป็นภาระหนกักซถึที่งจะละเมลิดตล่อ-
หรมือขโมย-อลิสรภาพและเสรบีภาพแบบครลิสเตบียนไปจากผรูด้คนเหลล่านกันี้นในฐานะบลุตรทกันี้งหลายของพระเจด้า ซถึที่งตรง
ขด้ามกกันอยล่างสลินี้นเชลิงกกับคนาเชลิญชวนของพระครลิสตร์ทบีที่วล่า “บรรดาผรูด้ทนางานเหนล็ดเหนมืที่อยและแบกภาระหนกักจงมา
หาเรา และเราจะใหด้ทล่านทกันี้งหลายหายเหนมืที่อยเปป็นสลุข จงเอาแอกของเราแบกไวว้ แลด้วเรบียนจากเรา เพราะวล่าเรา



มบีใจอล่อนสลุภาพและถล่อมลง และทล่านทกันี้งหลายจะพบทบีที่สงบสลุขในใจของตน ดด้วยวล่าแอกของเรากก็แบกงอ่าย และ
ภาระของเรากล็เบา” (มธ. 11:28-30)

“...ซพที่งบรรพบตุรตุษของเราหรคือตอัวเราเองกก็ดทีแบกไมอ่ไหว” เปโตรเตมือนความจนาทบีที่ประชลุมใหญล่นกันี้นวล่า
บรรพบลุรลุษชนชาตลิอลิสราเอลไมล่สามารถแบกภาระเหลล่านบีนี้ของพระราชบกัญญกัตลิ พวกเขาไดด้ละเมลิดทลุกรายละเอบียด
ของพระราชบกัญญกัตลินกันี้น และเนมืที่องจากพวกเขาพบแลด้ววล่าพระราชบกัญญกัตลิเปป็นสลิที่งทบีที่กดขบีที่และทนาใหด้เจล็บปวดเหลมือ
เกลิน ทนาไมถถึงพยายามยกัดเยบียดแอกเดบียวกกันนกันี้นบนผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิเลล่า? พวกเขาควรชมืที่นชมยลินดบี
ทบีที่พระเยซรูทรงทนาใหด้ทลุกตกัวอกักษรและทลุกขบีดของพระราชบกัญญกัตลิสนาเรล็จแลด้ว และทรงปลดปลล่อยผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายใหว้
เปป็นไทแลด้วจากการสาปแชล่งของพระราชบกัญญกัตลิ พระเยซรูเองตรกัสวล่า “อยล่าคลิดวล่าเรามาเพมืที่อจะทนาลายพระราช
บกัญญกัตลิหรมือคนาของศาสดาพยากรณร์เสบีย เรามลิไดด้มาเพมืที่อจะทนาลาย แตอ่มาเพคืที่อจะใหว้สคาเรก็จ” (มธ. 5:17)

จากนกันี้นในโรม 10:4 อกัครทรูตไปยกังพวกคนตล่างชาตลิไดด้ประกาศวล่า “พระครกิสตต์ทรงเปป็นจตุดจบของพระ
ราชบอัญญอัตกิสนาหรกับความชอบธรรมแกล่ทลุกคนทบีที่เชมืที่อ!”

ขด้อ 11: “แตอ่เราเชคืที่อวอ่า เราเองกก็รอดโดยพระคตุณของพระเยซทูครกิสตต์เจว้าเหมคือนอยอ่างเขา”
“โดยพระคตุณของพระเยซทูครกิสตต์เจว้า” คมือหนทางเดบียวสนาหรกับยกิวหรคือคนตอ่างชาตกิทบีที่จะรกับความรอด 

เนมืที่องจากพระครลิสตร์ทรงทนาใหด้ทลุกตกัวอกักษรและทลุกขบีดของพระราชบกัญญกัตลิสนาเรล็จแลด้วและทรงกลายเปป็นจลุดจบ
ของพระราชบกัญญกัตลิสนาหรกับความชอบธรรมแกล่ทลุกคนทบีที่เชมืที่อ พลิธบีการเหลล่านบีนี้จถึงไมล่จนาเปป็นอบีกตล่อไปเพราะวล่าเราครบ
บรลิบรูรณร์ในพระองคร์แลด้ว (คส. 2:9,10) เนมืที่องจากเรารกับความรอดโดยพระเมตตาทกันี้งหลายของพระเจด้าโดยทาง
พระเยซรูครลิสตร์พระผรูด้ชล่วยใหด้รอดของเรา-ไมล่ใชล่โดยพลิธบีการ-ทนาไมถถึงพยายามทบีที่จะยกัดเยบียดภาระแหล่งพลิธบีการเหลล่า
นกันี้นบนคนเหลล่านกันี้นทบีที่พระเจด้าทรงปลดปลล่อยใหด้เปป็นไทแลด้วผล่านทางพระเมตตาและพระคลุณของพระองคร์?

คคาพยานของเปาโลและบารนาบอัส
ขด้อ 12: “ฝฝ่ายคนทอันงหลายกก็นกิที่งฟฟังบารนาบอัสกอับเปาโลเลอ่าเรคืที่องการออัศจรรยต์และการมหอัศจรรยต์ตอ่างๆ ซพที่ง

พระเจว้าไดว้ทรงกระทคาโดยเขาในหมทูอ่พวกตอ่างชาตกิ”
“ฝฝ่ายคนทอันงหลาย” บล่งบอกวล่าทบีที่ประชลุมทกันี้งหมดของผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายในกรลุงเยรรูซาเลล็มไดด้มารวมตกัวกกันเพมืที่อ

ฟฟังการอภลิปรายนกันี้นของการประชลุมใหญล่นบีนี้ เมมืที่อเปโตรพรูดเสรล็จแลด้ว กล็มบีความเงบียบในทบีที่ประชลุมนกันี้นเมมืที่อเปาโลและ
บารนาบกัสประกาศเชล่นกกัน “เรคืที่องการออัศจรรยต์และการมหอัศจรรยต์ตอ่างๆ ซพที่งพระเจว้าไดว้ทรงกระทคาโดยเขาในหมทูอ่
พวกตอ่างชาตกิ” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง เปาโลและบารนาบกัสกลล่าววล่า “เอเมน!” แกล่คนาพยานของเปโตร พวกเขาไดด้เหล็น
สลิที่งเดบียวกกันเหลล่านกันี้นเกลิดขถึนี้นหลายตล่อหลายครกันี้งในเมมืองใหญล่ตล่างๆทบีที่พวกเขาไดด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณ 
พวกเขาไดด้เหล็นการอกัศจรรยร์หลายประการ-ทกันี้งหมดนกันี้นปราศจากพลิธบีการ พลิธบีกรรม หรมือสล่วนใดของระบบเดลิมนกันี้น 
ไมล่วล่าชายสองทล่านนบีนี้ไปทบีที่ไหนในงานมลิชชกันนารบีของพวกเขา พระเจด้าไดด้ประทานพระคลุณและของประทานแหล่ง
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ และทรงชล่วยคนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นใหด้รอดอยล่างเปฟีปั่ยมสงล่าราศบีซถึที่งบางคนบกัดนบีนี้อยากเอาแอก
แหล่งความเปป็นทาสตล่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสวางบนพวกเขา!

พวกถมือบกัญญกัตลิเหลล่านกันี้นไดด้ทนาใหด้ศาสนาของพระเจด้าผรูด้สรูงสลุดเปป็นศาสนาหนถึที่งทบีที่ตกเปป็นทาสตล่อการถมือ
รกักษาพลิธบีกรรมภายนอกตล่างๆ เปาโล คนฮบีบรรูแหล่งชนชาตลิฮบีบรรู ตกัวเขาเองกล็เคยตกเปป็นทาสภายใตด้พระราช



บกัญญกัตลิ ไดด้เหล็นอกันตรายของการเอาพลิธบีกรรมหนถึที่งมาตล่อกลิที่งเขด้ากกับครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ เขาไดด้เหล็นอกันตราย
ของการเอาพลิธบีกรรมหรมือพลิธบีการหนถึที่งมาแทนทบีที่ชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่สนาคกัญยลิที่งผล่านทางการอกัศจรยร์แหล่งการบกังเกลิด
ใหมล่และฤทธลิธิ์เดชแหล่งพระวจนะของพระเจด้า พระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้าผรูด้หวงแหน (อพย. 20:5) และเปาโล
แสดงออกถถึงความหวงแหนตามแบบพระเจด้าทบีที่มบีใหด้แกล่ขล่าวประเสรลิฐอกันบรลิสลุทธลิธิ์แหล่งพระคลุณของพระเจด้า เขาทน
ไมล่ไดด้กกับความคลิดทบีที่จะเอาพลิธบีกรรมมาแทนทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่ มกันคมือ
ความหวงแหนนบีนี้เองทบีที่ในเวลาตล่อมาดลใจเขาใหด้ตนาหนลิเปโตรอยล่างรลุนแรงในกาลาเทบีย 2:11,12 สนาหรกับเปาโลนบีที่
เปป็นเรมืที่องใหญล่ทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับความจรลิงทบีที่สนาคกัญเหลล่านกันี้นของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน นกัที่นคมือเรมืที่องพมืนี้นฐานเหลล่านกันี้น
แหล่งความเชมืที่อของพกันธสกัญญาใหมล่

ยากอบเปป็นพยานตล่อหนว้าททที่ประชชุมใหญล่นอันั้น:
การเรทยกคนตล่างชาตกิออกมาสอดคลว้องกอับ

พระสอัญญาตล่างๆของพระเจว้าททที่มทตล่ออกิสราเอล
ขด้อ 13 และ 14: “ครอันนจบแลว้วและนกิที่งอยทูอ่ ยากอบจพงกลอ่าววอ่า “ทอ่านพทีที่นว้องทอันงหลาย จงฟฟังขว้าพเจว้า ซที

โมนไดว้บอกแลว้ววอ่า พระเจว้าไดว้ทรงเยทีที่ยมเยทียนคนตอ่างชาตกิครอันงแรก เพคืที่อจะทรงเลคือกชนกลตุอ่มหนพที่งออกจากเขาทอันง
หลายเพคืที่อพระนามของพระองคต์”

ผรูด้พรูดในทบีที่นบีนี้คมือยากอบ “นด้อย” บลุตรชายของอกัลเฟอกัส ซถึที่งถรูกกลล่าวถถึงหลายครกันี้งในหนกังสมือกลิจการรล่วมกกับ
อกัครทรูตคนอมืที่นๆทบีที่เหลมือ เราพบการอด้างอลิงถถึงเขาในกลิจการ 12:17 และ 21:18 และในกาลาเทบีย 1:19 และ 
2:9-12 ผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์สล่วนใหญล่เชมืที่อวล่ายากอบเปป็นรองเปโตรในเรมืที่องอายลุ และวล่าเขาใชด้เวลาสล่วนใหญล่แหล่งชบีวลิตของ
เขาในกรลุงเยรรูซาเลล็ม

ถด้อยคนาทบีที่เขากลล่าวในทบีที่นบีนี้ถมือวล่าเปป็นหนถึที่งในขด้อพระคนาทบีที่สนาคกัญทบีที่สลุดในเรมืที่องการแบล่งยลุคในภาคพกันธสกัญญา
ใหมล่ทกันี้งหมด เขากลล่าวถถึงจลุดประสงคร์ของพระเจด้าผรูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์สนาหรกับยลุคครลิสตจกักรนบีนี้ในแผนการนลิรกันดรร์ของ
พระองคร์-การเอาออกมาจากทอ่ามกลางพวกคนตอ่างชาตกิ “ชนกลตุอ่มหนพที่งออกจากเขาทอันงหลายเพคืที่อพระนามของ
พระองคต์” กระบวนการนบีนี้ไดด้เกลิดขถึนี้นตล่อเนมืที่องมาตกันี้งแตล่วกันนกันี้นเมมืที่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้เสดล็จมาบนหนถึที่งรด้อยยบีที่สลิบ
คนนกันี้นในหด้องชกันี้นบนนกันี้น ครลิสตจกักรไมล่ไดด้ถรูกใหด้อยรูล่ทบีที่นบีที่เพมืที่อเปลบีที่ยนคนทกันี้งโลกใหด้กลกับใจเชมืที่อ และการประกาศขล่าว
ประเสรลิฐกล็ไมล่เคยทนาใหด้ทลุกคนทบีที่ไดด้ยลินมกันกลกับใจเชมืที่อ; แตล่มกันเขด้าถถึงบางคนเสมอ

“ซทีโมนไดว้บอกแลว้ววอ่า พระเจว้าไดว้ทรงเยทีที่ยมเยทียนคนตอ่างชาตกิครอันงแรก” การเยบีที่ยมเยบียนพวกคนตล่างชาตลิ
ครกันี้งแรกของพระเจด้าคมือในบด้านของโครเนลลิอกัสเมมืที่อซบีโมนเปโตรประกาศขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐและทลุกคนใน
บด้านนกันี้นรกับความรอด ตกันี้งแตล่วกันนกันี้นเปป็นตด้นมาพวกคนตล่างชาตลิกล็รกับความรอดหลายลด้านคนแลด้ว

ขด้อ 15: “คคาของศาสดาพยากรณต์กก็สอดคลว้องกอับเรคืที่องนทีน ดอังททีที่ไดว้เขทียนไวว้แลว้ววอ่า”
มกันเปป็นประเดล็นหนถึที่งทบีที่จกับตด้องไดด้มากๆสนาหรกับพวกยลิวทบีที่จะไตล่ถามวล่าสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนี้นแลด้วนบีนี้ทล่ามกลางพวกคน

ตล่างชาตลิสอดคลด้องกกับคนาพยากรณร์เหลล่านกันี้นทบีที่มบีอยรูล่ในพระคกัมภบีรร์ของพวกเขาหรมือไมล่ มกันควรเปป็นนลิสกัยของ
ครลิสเตบียนทกันี้งหลายวกันนบีนี้ทบีที่จะเอาคนาเทศนาทบีที่พวกเขาไดด้ยลินจากธรรมาสนร์ในเชด้าวกันอาทลิตยร์มาและเปรบียบเทบียบมกัน



กกับพระวจนะของพระเจด้า พวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมไดด้เพลิที่มเขด้ากกับและตกัดออกจากพระคกัมภบีรร์จน
กระทกัที่งหลายครกันี้งมกันเปป็นเรมืที่องยากทบีที่จะดรูออกวล่าสลิที่งทบีที่พวกเขาอล่านเปป็นขด้อพระคนาตอนหนถึที่งจากพระคกัมภบีรร์หรมือไมล่ 
ศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์กลล่าวถถึงคนพวกนบีนี้วล่า “ถด้าเขาไมล่พรูดตามคนาเหลล่านบีนี้กล็เพราะในตอัวเขาไมอ่มทีแสงสวอ่างเสทีย
เลย” (อสย. 8:20) ผรูด้คนของพระเจด้าไมล่ควรสนกับสนลุนสลิที่งใดกล็ตามทบีที่ไมล่สอดคลด้องกกับพระวจนะของพระเจด้า

อยล่างไรกล็ตาม ยากอบประกาศวล่า “คคาของพวกศาสดาพยากรณต์” สอดคลว้องกกับการเรบียกพวกคนตล่าง
ชาตลิออกมานกันี้น คนาพยากรณร์เหลล่านกันี้นไดด้ถรูกเขบียนภายใตด้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และพวกมกันนนาเสนอ
สลิที่งทบีที่จะเกลิดขถึนี้นทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิกล่อนชล่วงเวลาอกันเปฟีปั่ยมสงล่าราศบีนกันี้นทบีที่ทรงสกัญญาไวด้แกล่พวกยลิว-ยลุคพกันปฟี
นกันี้นเมมืที่อพระเยซรูจอมกษกัตรลิยร์จะประทกับบนพระทบีที่นกัที่งของดาวลิดและความรรูด้เกบีที่ยวกกับองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าจะปกคลลุม
แผล่นดลินโลกเหมมือนนนี้นาปกคลลุมทะเลอยรูล่ตอนนบีนี้

ขด้อ 16: “ภายหลอังเราจะกลอับมา และจะสรว้างพลอับพลาของดาวกิดซพที่งพอังลงแลว้วขพนนใหมอ่ ททีที่รว้างหอักพอังนอันน
เราจะกอ่อขพนนอทีก และจะตอันงขพนนใหมอ่”

ถถึงแมด้ศาสดาพยากรณร์เหลล่านกันี้นไมล่ไดด้เขด้าใจอยล่างถล่องแทด้วล่าพวกเขาพยากรณร์อะไร พวกเขากล็ประกาศวล่า
พระเจด้าจะทรงเยบีที่ยมเยบียนพวกคนตล่างชาตลิและเอาชนกลลุล่มหนถึที่งออกมาจากพวกเขาเพมืที่อพระนามของพระองคร์ 
จากนกันี้นหลกังจากทบีที่เจด้าสาวตล่างชาตลิผรูด้นกันี้น ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ ครบบรลิบรูรณร์แลด้วและถรูกพาออกไปจากโลก
แลด้ว พระเยซรูกล็จะเสดล็จกลกับมาและจะ “สรว้างพลอับพลาของดาวกิดซพที่งพอังลงแลว้วขพนนใหมอ่” อาโมสไดด้พยากรณร์ไวด้วล่า
“ในวกันนกันี้น เราจะยกพลกับพลาของดาวลิดซถึที่งพกังลงแลด้วนกันี้นตกันี้งขถึนี้นใหมล่ และซล่อมชล่องชนารลุดตล่างๆเสบีย และจะยกทบีที่
ปรกักหกักพกังขถึนี้น และจะสรด้างเสบียใหมล่อยล่างในสมกัยโบราณกาล เพมืที่อเขาจะไดด้ยถึดกรรมสลิทธลิธิ์คนทบีที่เหลมืออยรูล่ของเอโดม 
และประชาชาตลิทกันี้งสลินี้นซถึที่งเขาเรบียกดด้วยนามของเรา” พระเยโฮวาหร์ผรูด้ทรงกระทนาเชล่นนบีนี้ตรกัสดกังนบีนี้แหละ” (อาโมส 
9:11,12)

ภาษาฮบีบรรูของอาโมสแตกตล่างมากมายจากตรงนบีนี้ แตล่พระวลิญญาณทรงชล่วยใหด้ยากอบสามารถใหด้การ
ตบีความอกันครบถด้วนเกบีที่ยวกกับถด้อยคนาพยากรณร์เหลล่านกันี้นไดด้-นกัที่นคมือ ตามถด้อยคนาของพวกศาสดาพยากรณร์ พระเจด้า
ทรงรวมพวกคนตล่างชาตลิเขด้าไวด้ในความรอดอกันเปฟีปั่ยมสงล่าราศบีนบีนี้แลด้ว ซถึที่งโดยการนบีนี้ทนาใหด้พวกเขาเปป็นลรูกทกันี้งหลาย
ของพระองคร์เหมมือนกกับพวกยลิวเหลล่านกันี้น 

อาโมสศาสดาพยากรณร์ของพระเจด้าพรรณนาอยล่างละเอบียดถถึงภกัยพลิบกัตลิเหลล่านกันี้นทบีที่จะตกแกล่ชนชาตลิ
อลิสราเอลเพราะบาปทกันี้งหลายของพวกเขา พวกเขาจะถรูกกระจกัดกระจายไปและถรูกขกับไลล่ออกไปจากแผล่นดลินของ
ตน และนบีที่บอกเปป็นนกัยวล่านครบรลิสลุทธลิธิ์นกันี้น-แมด้แตล่พระวลิหารนกันี้นเอง-จะถรูกทนาลาย แตล่วกันหนถึที่งจะมาเมมืที่อพระเยซรูจะ
เสดล็จกลกับมาเพมืที่อทนาใหด้พวกเขากลกับสรูล่สภาพเดลิมจากการรกรด้างวล่างเปลล่า การกระจกัดกระจาย และการถรูกทนาลาย
ลด้าง พระองคร์จะทรงสรด้างนครบรลิสลุทธลิธิ์นกันี้นและพระวลิหารนกันี้นขถึนี้นใหมล่ พระองคร์จะทรงใหด้พระพรเหลล่านกันี้นกลกับคมืน
ดกังเดลิม-และพระพรเหลล่านกันี้นจะลงมาไมล่เพบียงบนชนชาตลิอลิสราเอลเทล่านกันี้น แตล่บนชนชาตลิอมืที่นๆเชล่นกกัน “คนททีที่เหลคือ
อยทูอ่ของเอโดม” คนตล่างชาตลิทกันี้งหลายทบีที่เรบียกดด้วยพระนามของพระเจด้า กล็จะเปป็นผรูด้มบีสล่วนในพระพรเหลล่านกันี้น พระ
เมตตาเหลล่านกันี้น และสกันตลิสลุขอกันเปฟีปั่ยมสงล่าราศบีทบีที่พระเจด้าจะประทานใหด้แกล่อลิสราเอลประชากรของพระองคร์



จากนกันี้นหลกังจากชล่วงเวลาอกันเปฟีปั่ยมสงล่าราศบีนกันี้น ความเจรกิญรตุอ่งเรคืองและพระพรตอ่างๆออันถาวรจะมบีแกล่พวก
เขาและแกล่คนชอบธรรมทกันี้งปวง ดกังทบีที่ถรูกพยากรณร์ไวด้ในอาโมส 9:13-15:

“พระเยโฮวาหร์ตรกัสวล่า “ดรูเถลิด วกันเวลากล็มาถถึง เมมืที่อคนทบีที่ไถจะทกันคนทบีที่เกบีที่ยว และคนทบีที่ยที่นาผลองลุล่นจะทกัน
คนทบีที่หวล่านเมลล็ดองลุล่น จะมบีนนี้นาองลุล่นหยดจากภรูเขา เนลินเขาทกันี้งสลินี้นจะละลายไป เราจะใหด้อลิสราเอลประชาชนของเรา
กลกับสรูล่สภาพเดลิม เขาจะสรด้างเมมืองทบีที่พกังนกันี้นขถึนี้นใหมล่และเขด้าอาศกัยอยรูล่ เขาจะปลรูกสวนองลุล่นและดมืที่มนนี้นาองลุล่นของสวน
นกันี้น เขาจะทนาสวนผลไมด้และรกับประทานผลของมกัน  เราจะปลรูกเขาไวด้ในแผล่นดลินของเขา เขาจะไมล่ถรูกถอนออก
ไปจากแผล่นดลินซถึที่งเราไดด้มอบใหด้แกล่เขาอบีกเลย” พระเยโฮวาหร์พระเจด้าของเจด้าตรกัสดกังนบีนี้แหละ”

“พลอับพลาของดาวกิด…” พระสกัญญานกันี้นแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลกล็คมือวล่าพระเจด้าจะทรงทนาใหด้สงล่าราศบีและ
ความรลุล่งโรจนร์แตล่กล่อนของพวกเขากลกับคมืนดกังเดลิม การอด้างอลิงถถึงพระวลิหารพรูดถถึงความยลิที่งใหญล่ ความรลุล่งโรจนร์ และ
พระพรทกันี้งสลินี้นทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงโปรดประทานแกล่ประชากรของพระองคร์ภายใตด้การครองราชยร์ของซาโลมอนและ
ดาวลิดตราบใดทบีที่พวกเขาปรนนลิบกัตลิพระองคร์อยล่างสลินี้นสลุดใจ พระเจด้าจนาตด้องพลิพากษาประชากรของพระองคร์เพราะ
บาปของพวกเขา พวกเขาถรูกขกับไลล่ไปยกังทกันี้งสบีที่มลุมของแผล่นดลินโลกและยกังเกาะทลุกเกาะของทะเล แตล่หลกังจากยลุคค
รลิสตจกักรมาถถึงการสลินี้นสลุดและครลิสตจกักรเจด้าสาวของพระครลิสตร์ถรูกรกับออกไปจากโลก พระเยซรูจะเสดล็จกลกับมาใน
ฐานะจอมกษกัตรลิยร์และจอมเจด้านาย และพระองคร์จะทรงทนาใหด้ความรลุล่งโรจนร์และพระพรเหลล่านกันี้นทบีที่ชนชาตลิ
อลิสราเอลเคยรรูด้จกักกลกับคมืนดกังเดลิม

พลกับพลาของดาวลิด “พอังลงแลว้ว” ในมกัทธลิว 24:2 พระเยซรูทรงประกาศแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “
ศลิลาทบีที่ซด้อนทกับกกันอยรูล่ทบีที่นบีที่ ซถึที่งจะไมล่ถรูกทนาลายลงกล็หามลิไดด้” นบีที่ถรูกทนาใหด้สนาเรล็จจรลิงแลด้วในปฟี ค.ศ. 70 เมมืที่อทลิตกัสชาว
โรมกันทนาลายพระวลิหารและทนาใหด้กรลุงเยรรูซาเลล็มราบเปป็นหนด้ากลอง วกันนบีนี้กรลุงนกันี้นถรูกสรด้างขถึนี้นใหมล่แลด้ว แตล่พระ
วลิหารทบีที่ยลิที่งใหญล่นกันี้นไมอ่ไดว้ถรูกสรด้างขถึนี้นใหมล่ และมกัสยลิดแหล่งโอมารร์กล็ตกันี้งอยรูล่ตอนนบีนี้บนพมืนี้นดลินทบีที่พระวลิหารเคยตกันี้งอยรูล่ แตล่
เมมืที่อพระเยซรูเสดล็จมาเพมืที่อครอบครอง พระองคร์จะทรงสรด้างพระวลิหารนกันี้นขถึนี้นใหมล่ ฟฟฟื้นคมืนความยลิที่งใหญล่ของมกัน 
และพระพรฝฝ่ายวลิญญาณทกันี้งหมดของพระเยโฮวาหร์พระเจด้าจะถรูกเทลงเหนมือชนชาตลิอลิสราเอล

ศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์บอกเกบีที่ยวกกับอาณาจกักรอกันเปฟีปั่ยมสงล่าราศบีนกันี้นซถึที่งจะถรูกตกันี้งขถึนี้นบนแผล่นดลินโลกเมมืที่อ
พระเยซรูเสดล็จมาเพมืที่อครอบครองในฐานะจอมกษกัตรลิยร์และจอมเจด้านาย:

“จะมบีหนล่อแตกออกมาจากตอแหล่งเจสซบี จะมบีกลิที่งงอกออกมาจากรากทกันี้งหลายของเขา...สลุนกัขปฝ่าจะอยรูล่
กกับลรูกแกะ และเสมือดาวจะนอนอยรูล่กกับลรูกแพะ ลรูกวกัวกกับสลิงโตหนลุล่มกกับสกัตวร์อด้วนพบีจะอยรูล่ดด้วยกกัน และเดล็กเลล็กๆจะ
นนามกันไป แมล่วกัวกกับหมบีจะกลินดด้วยกกัน ลรูกของมกันกล็จะนอนอยรูล่ดด้วยกกัน และสลิงโตจะกลินฟางเหมมือนวกัวผรูด้  และทารก
กลินนมจะเลล่นอยรูล่ทบีที่ปากรรูงรูเหล่า และเดล็กทบีที่หยล่านมจะเอามมือวางบนรกังของงรูทกับทาง สกัตวร์เหลล่านกันี้นจะไมล่ทนาใหด้เจล็บ
หรมือจะทนาลายทกัที่วภรูเขาอกันบรลิสลุทธลิธิ์ของเรา เพราะวล่าแผล่นดลินโลกจะเตล็มไปดด้วยความรรูด้เรมืที่องของพระเยโฮวาหร์ ดกัที่ง
นนี้นาปกคลลุมทะเลอยรูล่นกันี้น

“ในวกันนกันี้น รากแหล่งเจสซบี ซถึที่งตกันี้งขถึนี้นเปป็นธงแกล่ชนชาตลิทกันี้งหลายจะเปป็นทบีที่แสวงหาของบรรดาประชาชาตลิ 
และทบีที่พนานกักของทล่านจะรลุล่งโรจนร์ อยรูล่มาในวกันนกันี้น องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าจะทรงยมืที่นพระหกัตถร์ของพระองคร์ออกไปเปป็น
ครกันี้งทบีที่สอง เพมืที่อจะไดด้สล่วนชนชาตลิของพระองคร์ทบีที่เหลมืออยรูล่คมืนมา เปป็นคนเหลมือจากอกัสซบีเรบีย จากอบียลิปตร์ จากปฟัทโรส



จากเอธลิโอเปฟีย จากเอลาม จากชลินารร์ จากฮามกัท และจากเกาะตล่างๆแหล่งทะเล พระองคร์จะทรงยก
อาณกัตลิสกัญญาณนกันี้นขถึนี้นใหด้แกล่บรรดาประชาชาตลิ และจะชลุมนลุมอลิสราเอลทบีที่พลกัดพราก และรวบรวมยรูดาหร์ทบีที่
กระจกัดกระจายจากสบีที่มลุมแหล่งแผล่นดลินโลก 

“ความอลิจฉาของเอฟราอลิมจะพรากไปดด้วย และบรรดาครูล่อรลิของยรูดาหร์จะถรูกตกัดออกไป เอฟราอลิมจะไมล่
อลิจฉายรูดาหร์ และยรูดาหร์จะไมล่รบกวนเอฟราอลิม แตล่เขาทกันี้งหลายจะโฉบลงเหนมือไหลล่เขาของคนฟฟีลลิสเตบียทางตะวกัน
ตก และเขาจะรล่วมกกันปลด้นประชาชนทางตะวกันออก เขาจะยมืที่นมมือออกตล่อสรูด้เอโดมและโมอกับ และคนอกัมโมนจะ
เชมืที่อฟฟังเขาทกันี้งหลาย และพระเยโฮวาหร์จะทรงทนาลายลลินี้นของทะเลแหล่งอบียลิปตร์อยล่างสลินี้นเชลิง และจะทรงโบก
พระหกัตถร์เหนมือแมล่นนี้นานกันี้น ดด้วยลมอกันแรงกลด้าของพระองคร์ และจะตบีมกันใหด้แตกเปป็นธารนนี้นาเจล็ดสาย และใหด้คนเดลิน
ขด้ามไปไดด้โดยทบีที่เทด้าไมล่เปฟียกนนี้นา และจะมบีถนนหลวงจากอกัสซบีเรบียสนาหรกับคนทบีที่เหลมืออยรูล่จากชนชาตลิของพระองคร์ ดกัที่ง
ทบีที่มบีอยรูล่สนาหรกับอลิสราเอลในวกันทบีที่เขาขถึนี้นมาจากแผล่นดลินอบียลิปตร์

“ในวกันนกันี้น ทล่านจะกลล่าววล่า “โอ ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ขด้าพระองคร์จะสรรเสรลิญพระองคร์ เพราะแมด้
พระองคร์ทรงพระพลิโรธตล่อขด้าพระองคร์ ความกรลินี้วของพระองคร์กล็หกันกลกับไป และพระองคร์ทรงเลด้าโลมขด้าพระองคร์”
ดรูเถลิด พระเจด้าทรงเปป็นความรอดของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะวางใจและไมล่กลกัว เพราะพระเยโฮวาหร์ คมือพระเยโฮ
วาหร์ทรงเปป็นกนาลกังและบทเพลงของขด้าพเจด้า และพระองคร์ทรงเปป็นความรอดของขด้าพเจด้าแลด้ว เจด้าจะโพงนนี้นาดด้วย
ความชมืที่นบานจากบล่อแหล่งความรอด และในวกันนกันี้นเจด้าจะกลล่าววล่า “จงสรรเสรลิญพระเยโฮวาหร์ จงรด้องทรูลออก
พระนามของพระองคร์ จงประกาศบรรดาพระราชกลิจของพระองคร์ทล่ามกลางชนชาตลิทกันี้งหลาย จงปฝ่าวรด้องวล่า
พระนามของพระองคร์เปป็นทบีที่เชลิดชรู” จงรด้องเพลงสรรเสรลิญพระเยโฮวาหร์ เพราะพระองคร์ทรงกระทนากลิจอกันดบีเลลิศ 
ใหด้เรมืที่องนบีนี้รรูด้กกันทกัที่วไปในแผล่นดลินโลก ชาวศลิโยนเออ๋ย จงโหล่รด้องและรด้องเสบียงดกัง เพราะองคร์บรลิสลุทธลิธิ์แหล่งอลิสราเอลนกันี้น
กล็ใหญล่ยลิที่งอยรูล่ในหมรูล่พวกเจด้า” (อสย. 11:1,6-16; 12:1-6)

อาณาจกักรอกันเปฟีปั่ยมสงล่าราศบีนกันี้นยกังมาไมล่ถถึงสนาหรกับชนชาตลิอลิสราเอล มบีนกักเทศนร์และอาจารยร์หลายทล่านทบีที่
ประกาศวล่าพระเจด้าทรงเสรล็จกลิจกกับชนชาตลิอลิสราเอลแลด้ว และวล่าพระสกัญญาเหลล่านกันี้นทบีที่มบีแกล่อกับราฮกัมไดด้ถรูกหยลิบ
ยมืที่นใหด้แกล่ครลิสตจกักรแลด้ว แตล่พระเจด้าไมล่ไดด้ทรงลมืมประชากรของพระองคร์ และในเวลาของพระองคร์เองพระองคร์จะ
ทรงตล่อกลิที่งเขด้าในตด้นมะกอกเทศนกันี้น คมือ กลิที่งธรรมชาตลิเหลล่านกันี้นซถึที่งไดด้ถรูกหกักออกเสบียแลด้วเพคืที่อททีที่พวกคนตอ่างชาตกิจะ
ไดว้ถทูกตอ่อกกิที่งเขว้าไป (ศถึกษาโรมบททบีที่ 11)

ขด้อ 17: “เพคืที่อคนอคืที่นๆจะไดว้แสวงหาองคต์พระผทูว้เปป็นเจว้า คคือบรรดาคนตอ่างชาตกิซพที่งเขาเรทียกดว้วยนามของ
เรา องคต์พระผทูว้เปป็นเจว้าผทูว้ทรงกระทคาสกิที่งทอันงปวงเหลอ่านทีนไดว้ตรอัสไวว้”

“คนอคืที่นๆ…” วลบีนบีนี้แตกตล่างเลล็กนด้อยจากภาษาฮบีบรรู ซถึที่งอล่านวล่า “เพมืที่อพวกเขาจะไดด้ยถึดกรรมสลิทธลิธิ์คนทบีที่
เหลมืออยรูล่ของเอโดม” ศาสดาพยากรณร์อาโมสและยากอบเขด้าใจอยล่างชกัดเจนวล่านบีที่หมายถถึงคนอมืที่นๆนอกเหนมือจาก
พวกยลิว-ประชาชาตลิทกันี้งหลายทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิผรูด้ซถึที่งจะไดด้ยลินขล่าวสารแหล่งความรอด รกับมกันไวด้ และรกับความรอด 
ในวกันนกันี้น แมด้กระทกัที่งในชอ่วงเวลาเปลทีที่ยนผอ่านนอันน ผรูด้คนทบีที่ไมล่ใชล่ของวงศร์วานแหล่งอลิสราเอลถรูกมองวล่าเปป็นคนตล่างชาตลิ 
แตล่ยากอบกลล่าวชกัดเจนถถึงขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าพระเจด้าในความรอดทบีที่ยลิที่งใหญล่ของพระองคร์ พระคลุณและความ



โปรดปรานของพระองคร์ รวมชนชาตลิอมืที่นนอกเหนมือจากพวกยลิวเขด้าไวด้ดด้วย-และพระองคร์ไดด้ทรงรวมพวกเขาไวด้
ดด้วยโดยไมล่เรบียกรด้องใหด้พวกเขาตด้องปฏลิบกัตลิตามพลิธบีกรรม บกัญญกัตลิ และพลิธบีการทกันี้งหลายของพวกยลิว

ขด้อ 18: “พระเจว้าทรงทราบถพงกกิจการทอันงปวงของพระองคต์ตอันงแตอ่แรกสรว้างโลกมาแลว้ว”
ในทบีที่นบีนี้ยากอบกลล่าวอด้างอลิงถถึงความทรงสกัพพกัญญรูของพระเจด้าและขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าพระองคร์ทรงทราบตอน

จบมาตกันี้งแตล่ตด้น และทลุกสลิที่งทบีที่อยรูล่ระหวล่างตอนตด้นและตอนจบ พระองคร์ทรงเหล็นทลุกสลิที่งในอนาคต พระองคร์ทรง
ทราบวล่าพระองคร์จะทนาอะไร พระองคร์ทรงทราบวล่าพระองคร์จะทนามกันเมมืที่อไรและอยล่างไร พระองคร์ทรงมบี
พลิมพร์เขบียวของยลุคสมกัยเหลล่านกันี้น แบบแปลนหนถึที่งทบีที่ถรูกทนาใหด้สมบรูรณร์แบบแลด้วกล่อนพระองคร์ไดด้ทรงสรด้างแผล่นดลิน
โลกนบีนี้ กล่อนทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงเนรมลิตสรด้างผงคลบีทบีที่พระองคร์ทรงใชด้สรด้างอาดกัม ไมล่มบีสลิที่งใดทบีที่พระเจด้าไมล่ทรงทราบ 
พระเจด้าไมล่ทรงมบีการเรลิที่มตด้น-พระองคร์ทรงเปป็นอยทูอ่เสมอมา พระองคร์จะไมล่ทรงมบีการสลินี้นสลุด-ตอันงแตอ่นกิรอันดรต์กาล
จนถพงนกิรอันดรต์กาลพระองคต์คคือพระเจดา (เพลงสดลุดบี 90:1,2)

ยากอบกนาลกังพยายามทนาใหด้พบีที่นด้องของเขาเหล็นวล่าความรอดสนาหรกับพวกคนตล่างชาตลิเปป็นสล่วนหนถึที่งแหล่ง
แผนการนลิรกันดรร์ของพระเจด้า พวกศาสดาพยากรณร์ไดด้ประกาศมกันแลด้ว พระเจด้าทรงทราบแลด้ววล่ามกันจะเกลิดขถึนี้น 
และเนมืที่องจากมกันถรูกรวมไวด้ในแผนการของพระเจด้าแลด้ว พวกเขาจถึงไมล่ควรตล่อตด้านมกันหรมือพยายามทบีที่จะเพลิที่มเขด้า
กกับมกันโดยการวางบนเหลล่าผรูด้เชมืที่อทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิ คมือแอกอกันหนถึที่งซถึที่งพวกเขาและบรรพบลุรลุษของพวกเขากล็แบก
ไมล่ไหว

เหลล่าผทูว้เชถืที่อททที่เปป็นคนตล่างชาตกิไมล่อยทูล่ภายใตว้พระราชบอัญญอัตกิ
ขด้อ 19: “เหตตุฉะนอันน ขว้าพเจว้าตอัดสกินใจวอ่า อยอ่าใหว้เราวางเครคืที่องขอัดขวางกทีดกอันคนตอ่างชาตกิซพที่งกลอับมาหา

พระเจว้า”
“เหตตุฉะนอันน” หมายความวล่า “เพราะสลิที่งทบีที่มากล่อนหนด้า สลิที่งทบีที่ตามมาจถึงเปป็นความจรลิง” พวกศาสดา

พยากรณร์ไดด้บอกลล่วงหนด้าถถึงสลิที่งทบีที่ไดด้เกลิดขถึนี้นแลด้วทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิ พระเจด้าทรงประทกับตรารกับรองมกัน
แลด้ว และขด้อสรลุปทบีที่ไดด้กล็คมือวล่า สลิที่งนบีนี้เปป็นมาจากพระเจด้าและพวกยลิวเหลล่านกันี้นไมล่ควร “รบกวน” (บบีบบกังคกับหรมือ
รกังควาน) “คนทอันงหลายซพที่งจากทอ่ามกลางพวกคนตอ่างชาตกิไดว้กลอับมาหาพระเจว้าแลว้ว” เนมืที่องจากพระเจด้าทรงหยลิบ
ยมืที่นความรอดของพระองคร์ใหด้แกล่พวกคนตล่างชาตลิแลด้วโดยปราศจากการถมือพลิธบีกรรมและพลิธบีการตล่างๆของพวกยลิว 
พวกยลิวจถึงตว้องไมอ่ยกัดเยบียดภาระเหลล่านกันี้นบนพวกเขา

ขด้อ 20: “แตอ่เราจงเขทียนหนอังสคือฝากไปถพงเขาวอ่า ใหว้งดเวว้นเสทียจากสกิที่งททีที่มลทกินเนคืที่องดว้วยรทูปเคารพ จาก
การลอ่วงประเวณที จากการรอับประทานเนคืนอสอัตวต์ททีที่รอัดคอตาย และจากการรอับประทานเลคือด”

ยากอบเสนอแนะใหด้เขบียนจดหมายฉบกับหนถึที่งไปหาพวกผรูด้เชมืที่อทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิในครลิสตจกักรหลายแหล่ง
เหลล่านกันี้นทบีที่เพลิที่งถรูกตกันี้งขถึนี้น และในจดหมายฉบกับนกันี้นพวกเขาจะเปปิดเผยสลิที่งทบีที่ไดด้ถรูกอภลิปรายในการประชลุมใหญล่ในกรลุง
เยรรูซาเลล็ม เชล่นเดบียวกกับระบลุมตลิเกบีที่ยวกกับสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาไดด้อภลิปรายกกัน พวกเขาจะเตมือนสตลิคนตล่างชาตลิ
เหลล่านกันี้นเชล่นกกันใหด้งดเวด้นเสบียจากการเรลิงสนาราญในวลิธบีปฏลิบกัตลิตล่างๆทบีที่ไมล่เปป็นแบบครลิสเตบียนหรมือการกระทนาใดทบีที่
อาจทนาใหด้เหลล่าผรูด้เชมืที่อทบีที่เปป็นยลิวไมล่พอใจ



พวกเขาจะขอรด้องพวกคนตล่างชาตลิใหด้ “งดเวว้นเสทียจากสกิที่งททีที่มลทกินเนคืที่องดว้วยรทูปเคารพ” คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่
แปลเปป็น “สลิที่งทบีที่มลทลิน” ใชด้กกับสลิที่งใดกล็ไดด้ทบีที่ทนาใหด้เปป็นมลทลิน หรมือความมลทลินแบบใดกล็ไดด้ ตามทบีที่ถรูกใชด้ในทบีที่นบีนี้มกัน
หมายถถึงเนมืนี้อสกัตวร์ตล่างๆซถึที่งไดด้ถรูกถวายเปป็นเครมืที่องสกัตวบรูชาแกล่พวกรรูปเคารพ (ดรูขด้อ 29) การบรูชารรูปเคารพเปป็นสลิที่งทบีที่
แพรล่หลายในทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้น แตล่การนกับถมือรรูปเคารพในรรูปแบบใดๆกล็เปป็นสลิที่งตด้องหด้าม
ทล่ามกลางพวกยลิว พวกเขาจะตด้องไมล่เขด้าสล่วนในเครมืที่องสกัตวบรูชาเหลล่านกันี้นหรมือมบีสล่วนรล่วมในเทศกาลเลบีนี้ยงและ
พลิธบีการเหลล่านกันี้นเลย พวกเขาไมล่กลด้าแมด้แตล่จะเขด้าไปใกลด้หนถึที่งในเทศกาลรมืที่นเรลิงเหลล่านกันี้นทบีที่กนาลกังมบีการบรูชารรูป
เคารพอยรูล่

เนมืนี้อของสกัตวร์ทกันี้งหลายทบีที่ถรูกฆล่าบรูชาใหด้แกล่พวกรรูปเคารพมกักถรูกขายในตลาดตล่างๆและถรูกเสลิรร์ฟในเทศกาล
เลบีนี้ยงทกันี้งหลาย และผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นทบีที่เปป็นยลิวกล็เชมืที่อวล่าการกลินเนมืนี้อทบีที่ถรูกถวายใหด้แกล่พวกรรูปเคารพแลด้วเปป็นเรมืที่องทบีที่บาป
หนาพอๆกกับการมบีสล่วนรล่วมในการบรูชารรูปเคารพนกันี้นจรลิงๆ ผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิกล็โตด้แยด้งวล่าถถึงแมด้เนมืนี้อ
นกันี้นถรูกถวายใหด้แกล่รรูปเคารพอกันหนถึที่งมากล่อนแลด้ว ขด้อเทล็จจรลิงนกันี้นกล็ไมล่มบีสล่วนเกบีที่ยวขด้องเลยกกับวล่าครลิสเตบียนคนหนถึที่ง
ควรรกับประทานเนมืนี้อนกันี้นหรมือไมล่ มกันไมล่ไดด้ถรูกทนาใหด้ปนเปฟฟื้อน มกันยกังสมบรูรณร์และมบีสารอาหารพอๆกกับเนมืนี้อทบีที่ไมล่ไดด้ถรูก
ถวายแกล่พวกรรูปเคารพ และดกังนกันี้นพวกเขาจถึงไมล่เหล็นวล่ามบีอะไรผลิดในการกลินมกัน

นบีที่ไดด้กลายเปป็นคนาถามหนถึที่งทบีที่สนาคกัญมากๆในครลิสตจกักรยลุคตด้น เปาโลพรูดยมืดยาวเกบีที่ยวกกับหกัวขด้อนบีนี้ใน
จดหมายฝากฉบกับแรกของเขาทบีที่สล่งถถึงเหลล่าผรูด้เชมืที่อชาวเมมืองโครลินธร์:

“ฉะนกันี้นเรมืที่องการกลินอาหารทบีที่เขาไดด้บรูชาแกล่รรูปเคารพนกันี้น เรารรูด้อยรูล่แลด้ววล่ารรูปนกันี้นไมล่มบีตกัวมบีตนเลยในโลก
และพระเจว้าองคต์อคืที่นไมอ่มที มทีแตอ่พระเจว้าองคต์เดทียว ถถึงแมด้จะมบีสลิที่งตล่างๆในสวรรคร์และในแผล่นดลินโลกทบีที่เขาเรบียกวล่
า “พระ” (กล็เปป็นเหมมือนมบีพระมากและเจด้ามาก) แตล่วล่าสนาหรกับพวกเรานกันี้นมบีพระเจด้าองคร์เดบียวคมือพระบลิดา และสลิที่ง
สารพกัดทกันี้งปวงบกังเกลิดขถึนี้นจากพระองคร์ และเราอยรูล่ในพระองคร์ และเรามบีพระเยซรูครลิสตร์เจด้าองคร์เดบียว และสลิที่ง
สารพกัดกล็เกลิดขถึนี้นโดยพระองคร์ และเรากล็เปป็นมาโดยพระองคร์

“มลิใชล่วล่าทลุกคนมบีความรรูด้อยล่างนบีนี้ เพราะมบีบางคนมบีจลิตสนานถึกผลิดชอบเรมืที่องรรูปเคารพวล่า เมมืที่อไดด้กลินอาหารนกันี้น
กล็ถมือวล่าเปป็นของบรูชาแกล่รรูปเคารพจรลิงๆ และจลิตสนานถึกผลิดชอบของเขายกังอล่อนอยรูล่จถึงเปป็นมลทลิน อาหารไมอ่เปป็น
เครคืที่องททีที่ทคาใหว้พระเจว้าทรงโปรดปรานเรา ถว้าเรากกิน เรากก็ไมอ่ไดว้อะไรเปป็นพกิเศษ ถว้าเราไมอ่กกิน เรากก็ไมอ่ขาดอะไร แตอ่
จงระวอัง อยอ่าใหว้เสรทีภาพของทอ่านนอันนทคาใหว้คนททีที่ออ่อนในความเชคืที่อหลงผกิดไป เพราะวล่า ถด้าผรูด้ใดเหล็นทล่านทบีที่มบีความรรูด้
เอนกายลงรกับประทานในวลิหารของรรูปเคารพ จลิตสนานถึกผลิดชอบทบีที่อล่อนของคนนกันี้น จะไมล่เหลิมขถึนี้นทนาใหด้เขาบกังอาจ
กลินของทบีที่ไดด้บรูชาแกล่รรูปเคารพนกันี้นหรมือ โดยความรรูด้ของทล่าน พบีที่นด้องทบีที่มบีความเชมืที่ออล่อน ซถึที่งพระครลิสตร์ไดด้ทรงยอมวาย
พระชนมร์เพมืที่อเขา จะตด้องพลินาศไป เมมืที่อทล่านทนาผลิดเชล่นนกันี้นตล่อพวกพบีที่นด้อง และทนารด้ายจลิตสนานถึกผลิดชอบทบีที่อล่อนของ
เขา ทล่านกล็ไดด้ทนาผลิดตล่อพระครลิสตร์

“เหตจุฉะนบัทั้นถดาอาหารเปป็นเหตจุทดีซึ่ทคาใหดพดีซึ่นดองของขดาพเจดาหลงผตดไป ขดาพเจดาจะไมท่กตนเนคืทั้อสบัตวค์อดีกตท่อ
ไป เพราะเกรงวท่าขดาพเจดาจะทคาใหดพดีซึ่นดองตดองหลงผตดไป” (1 คร. 8:4-13)

ใน 1 โครลินธร์ 10:25-33 เปาโลเขบียนไวด้วล่า “ทลุกสลิที่งทบีที่เขาขายตามตลาดเนมืนี้อนกันี้นรกับประทานไดด้ ไมล่ตด้องถาม
อะไรโดยเหล็นแกล่ใจสนานถึกผลิดชอบ เพราะวล่า ‘แผล่นดลินโลกกกับสรรพสลิที่งในโลกนกันี้นเปป็นขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า’ ถด้า



คนทบีที่ไมล่มบีความเชมืที่อจะเชลิญทล่านไปในงานเลบีนี้ยงและทล่านเตล็มใจไป สลิที่งทบีที่เขาตกันี้งใหด้รกับประทานกล็รกับประทานไดด้ ไมล่
ตด้องถามอะไรโดยเหล็นแกล่ใจสนานถึกผลิดชอบ แตล่ถด้ามบีใครมาบอกทล่านวล่า “ของนบีนี้เขาถวายแกล่รรูปเคารพแลด้ว” ทล่าน
อยล่ารกับประทาน เพราะเหล็นแกล่คนทบีที่บอกนกันี้นและเพราะเหล็นแกล่ใจสนานถึกผลิดชอบดด้วย เพราะวล่า ‘แผล่นดลินโลกกกับ
สรรพสลิที่งในโลกนกันี้นเปป็นขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า’ ขด้าพเจด้ามลิไดด้หมายถถึงใจสนานถึกผลิดชอบของทล่าน แตล่หมายถถึงใจ
สนานถึกผลิดชอบของคนทบีที่บอกนกันี้น ทนาไมใจสนานถึกผลิดชอบของผรูด้อมืที่นจะตด้องมาขกัดขวางเสรบีภาพของขด้าพเจด้าเลล่า

“เพราะถด้าขด้าพเจด้ารกับประทานโดยพระคลุณ ทนาไมเขาตลิเตบียนขด้าพเจด้าเพราะสลิที่งทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้ขอบพระคลุณ
แลด้วเลล่า เหตตุฉะนอันนเมคืที่อทอ่านจะรอับประทาน จะดคืที่ม หรคือจะทคาอะไรกก็ตาม จงกระทคาเพคืซึ่อเปป็นการถวายพระ
เกดียรตตแดท่พระเจดา อยอ่าเปป็นตว้นเหตตุททีที่ทคาใหว้พวกยกิว หรคือพวกตอ่างชาตกิ หรคือครกิสตจอักรของพระเจว้าหลงผกิดไป 
เหมคือนททีที่ขว้าพเจว้าเองไดว้พยายามกระทคาทตุกสกิที่งเพคืที่อใหว้เปป็นททีที่พอใจของคนทอันงปวง มกิไดว้เหก็นแกอ่ประโยชนต์สอ่วนตอัว แตอ่
เหก็นแกอ่ประโยชนต์ของคนทอันงหลาย เพคืที่อใหว้เขารอดไดว้”

มบีหลายสลิที่งทบีที่ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายทนาไดด้ซถึที่งคงไมล่ทนาอกันตรายตล่อพวกเขาในฐานะคนๆหนถึที่ง แตล่อาจปรากฏวล่าเปป็น
อกันตรายตล่อผรูด้อมืที่น ยกตกัวอยล่างเชล่น มบีสถานทบีที่บางแหล่งทบีที่ครลิสเตบียนทกันี้งหลายสามารถไปไดด้โดยไมล่สล่งผลเสบียตล่อสภาพ
ฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขาเอง แตล่ถด้าครลิสเตบียนทบีที่อล่อนแอกวล่าคนหนถึที่งเหล็นพวกเขาเขด้าไปในสถานทบีที่แหล่งนกันี้น พบีที่นด้อง
คนนกันี้นทบีที่อล่อนแอกวล่ากล็อาจเจล็บปวด ถรูกทนาใหด้สะดลุด และอาจไดด้รกับอลิทธลิพลใหด้ทนาบางสลิที่งทบีที่จะนนาความผลิดเรมืที่องบาป
นกันี้นมาสรูล่ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของเขาไดด้ ดด้วยเหตลุนบีนี้ เพราะเหล็นแกล่ครลิสเตบียนทกันี้งหลายทบีที่อล่อนแอกวล่า เราจถึงตด้อง
ระมกัดระวกังสถานทบีที่ๆเราไป สลิที่งทบีที่เราทนา ภาษาทบีที่เราใชด้ และทกัศนคตลิทบีที่เราแสดงออก

คลุณจะสกังเกตเหล็นวล่าเปาโลกลล่าววล่าเมมืที่อเราทนาใหด้ผรูด้เชมืที่อดด้วยกกันไดด้รกับบาดแผล การทนาใหด้บาดเจล็บนกันี้นจรลิงๆ
แลด้วกล็กระทนาตล่อพระครลิสตร์เอง ครลิสตจกักรเปป็นกายเดบียวซถึที่งประกอบดด้วยหลายอวกัยวะ และเมมืที่ออวกัยวะอกันหนถึที่งทน
ทลุกขร์ ทกันี้งรล่างกายนกันี้นกล็ทนทลุกขร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของกายนกันี้น และเมมืที่อครลิสเตบียนทบีที่อล่อนแอคนหนถึที่งเจล็บ 
ศบีรษะของครลิสตจกักรกล็เจล็บดด้วย เปาโลไมล่ไดด้กนาลกังนนาเสนอแนวคลิดทบีที่วล่าเราจะตด้องพยายามเอาใจทลุกคน-มกันคงเปป็น
ไปไมล่ไดด้ทบีที่จะทนาเรมืที่องนกันี้นสนาเรล็จ ถถึงแมด้วล่าเราพยายามกล็ตาม เขาแคล่กนาลกังเนด้นยนี้นาขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าเสรบีภาพของ
ครลิสเตบียนไมล่ควรถรูกใชด้ในแบบทบีที่จะเปป็นเหตลุใหด้สะดลุด “แกล่พวกยลิว หรมือแกล่พวกคนตล่างชาตลิ หรมือแกล่ครลิสตจกักรของ
พระเจด้า”

นบีที่คมือหลกักการทบีที่ยากอบกนาลกังเสนอแนะในขด้อพระคนาทบีที่เราศถึกษากกันอยรูล่ เพราะเหล็นแกล่สกันตลิสลุขและความ
เปป็นหนถึที่งเดบียวกกันในครลิสตจกักร เกรงวล่าครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นทบีที่เขด้มแขล็งกวล่าจะทนาใหด้คนทบีที่อล่อนแอสะดลุด ผรูด้เชมืที่อทกันี้ง
หลายทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิจถึงจะถรูกขอรด้องใหด้งดเวด้นจากเนมืนี้อสกัตวร์ซถึที่งถรูกถวายใหด้แกล่พวกรรูปเคารพแลด้วและใหด้รกับ
ประทานเนมืนี้อสกัตวร์ซถึที่งพวกผรูด้เชมืที่อทบีที่เปป็นยลิวจะไมล่ถมือวล่าเปป็นสลิที่งผลิดในทางศบีลธรรม เมมืที่อทนาเชล่นนกันี้นพวกเขากล็จะหลบีก
เลบีที่ยงการกล่อใหด้เกลิดความแตกแยกและการทนาใหด้สะดลุดระหวล่างเหลล่าผรูด้เชมืที่อทบีที่เปป็นยลิวและตล่างชาตลิ

พวกเขาจะถรูกขอรด้องใหด้งดเวด้น “จากการลอ่วงประเวณที” เชล่นกกัน คนาทบีที่ถรูกใชด้ในทบีที่นบีนี้กล็ใชด้ไดด้กกับการปฏลิบกัตลิ
ทางเพศทบีที่ไมล่ถรูกตด้องเหมาะสมทลุกรรูปแบบ คนาถามทบีที่ถรูกถามบล่อยๆกล็คมือวล่า “ทนาไมเรมืที่องนบีนี้ถถึงถรูกใสล่แทรกเขด้ามาใน
ตอนกลางของคนาเตมือนสตลิใหด้งดเวด้นจากการปฏลิบกัตลิตล่างๆทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับบกัญญกัตลิตล่างๆดว้านพกิธทีการ ในเมมืที่อการลล่วง
ประเวณบีเกบีที่ยวขด้องกกับบกัญญกัตลิดว้านศทีลธรรม?” ผมเชมืที่อวล่ามกันถรูกกลล่าวถถึงตรงนบีนี้เพราะขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าในสมกัยนกันี้นการ



ปฏลิบกัตลิทางเพศแบบไมล่ถรูกตด้องเหมาะสมมบีอยรูล่แพรล่หลายทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้น เมมืองใหญล่เหลล่านกันี้นทบีที่
เปาโลและบารนาบกัสไดด้เดลินทางไปประกาศขล่าวประเสรลิฐ และเปป็นทบีที่ซถึที่งคนตล่างชาตลิจนานวนมากไดด้กลกับใจเชมืที่อแลด้ว
เปป็นเมมืองใหญล่แหล่งบาปและตกัณหา เนมืที่องจากการลล่วงประเวณบีถรูกปฏลิบกัตลิในเมมืองใหญล่เหลล่านกันี้น-และถรูกปฏลิบกัตลิโดย
ปราศจากความละอายใจหรมือความเสบียใจ-คนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นจถึงไมล่ถมือวล่ามกันเปป็นเรมืที่องทบีที่นล่าอกัปยศและบาปหนา 
แตล่ในความคลิดของพวกยลิว การเรลิงสนาราญเชล่นนกันี้นเปป็นเรมืที่องตด้องหด้ามอยล่างเขด้มงวด

การลล่วงประเวณบีถรูกเชมืที่อมโยงกกับศาสนาของคนตล่างชาตลิ และในฐานะเปป็นสล่วนหนถึที่งของพลิธบีกรรมในวลิหาร
มากมายของพวกเขา มกันจถึงถรูกปฏลิบกัตลิในวลิหารคนตล่างชาตลิบางแหล่งเหลล่านกันี้น พวกผรูด้หญลิงถวายตกัวใหด้แกล่การ
ปรนนลิบกัตลิของวลิหารเหลล่านกันี้น และพวกนางถรูกใชด้ในการเชมืที่อมโยงกกับระบบของการบรูชาพระตล่างประเทศ นกัก
ประวกัตลิศาสตรร์ทกันี้งหลายไดด้บกันทถึกเรมืที่องราวอกันโสมมและนล่าเกลบียดของสลิที่งซถึที่งไดด้เกลิดขถึนี้นในนามของ “ศาสนา” ใน
วลิหารคนตล่างชาตลิบางแหล่งเหลล่านกันี้นระหวล่างพวกนกักบวชชายกกับพวกนกักบวชหญลิงทบีที่เปป็นผรูด้นนาในการบรูชารรูปเคารพ

ในขณะนกันี้นคนตล่างชาตลิจนานวนมากไดด้รรูด้จกักความรอดโดยทางพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นของพระเยซรูแลด้ว แตล่
พวกเขากล็เคยชลินกกับการลล่วงประเวณบีโดยปราศจากความรรูด้สถึกผลิด พวกเขาจะถรูกหด้อมลด้อมโดยและเจอกกับผรูด้คนทบีที่
ยกังไมล่รอดทบีที่จะยอังเรลิงสนาราญอยรูล่ในการปฏลิบกัตลิเชล่นนกันี้นอยรูล่เหมมือนเดลิม และยากอบเชมืที่อวล่ามกันจนาเปป็นและสนาคกัญสลุดขบีด
ทบีที่จะทนาใหด้ผรูด้เชมืที่อใหมล่เหลล่านบีนี้ทราบถถึงพกันธะหนด้าทบีที่ของพวกเขาในการงดเวด้นจากการลล่วงประเวณบีและตล่อตด้านมกัน
ในฐานะเปป็นเรมืที่องทบีที่บาปหนาและทนาใหด้เสมืที่อมทราม

หกัวขด้อนบีนี้กล็ถรูกอภลิปรายโดยอกัครทรูตเปาโลเชล่นกกันในการจกัดการกกับครลิสตจกักรทบีที่เมมืองโครลินธร์ เมมืองโครลินธร์
เปป็นเมมืองใหญล่ทบีที่นกับถมือรรูปเคารพและผรูด้เชมืที่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้นกล็ยกังมบีความคลิดฝฟักใฝฝ่อยรูล่ฝฝ่ายเนมืนี้อหนกัง ดกังนกันี้น
เปาโลจถึงเหล็นวล่าจนาเปป็นตด้องเตมือนสตลิพวกเขาเกบีที่ยวกกับความเปป็นอยล่างโลกของพวกเขาในบางเรมืที่อง ใน 1 โครลินธร์
6:13-18 เขาเขบียนไวด้วล่า “...อาหารมบีไวด้สนาหรกับทด้อง และทด้องกล็สนาหรกับอาหาร แตล่พระเจด้าจะทรงใหด้ทกันี้งทด้องและ
อาหารสลินี้นสรูญไป แลด้วรล่างกายนกันี้นไมล่ไดด้มบีไวด้สนาหรกับการลล่วงประเวณบี แตล่มบีไวด้สนาหรกับองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และองคร์
พระผรูด้เปป็นเจด้ามบีไวด้สนาหรกับรล่างกาย ... ทล่านไมล่รรูด้หรมือวล่า รล่างกายของทล่านเปป็นอวกัยวะของพระครลิสตร์ เมมืที่อเปป็นเชล่นนกันี้น
จะใหด้ขด้าพเจด้าเอาอวกัยวะของพระครลิสตร์มาเปป็นอวอัยวะของหญกิงแพศยาไดด้หรมือ ขอพระเจดาอยท่ายอมใหดเปป็นเชท่น
นบัทั้นเลย!

“ทล่านไมล่รรูด้หรมือวล่าคนทบีที่ผรูกพกันกกับหญลิงแพศยากล็เปป็นกายอกันเดบียวกกันกกับหญลิงนกันี้น เพราะพระองคร์ไดด้ตรกัสวล่า
‘เขาทกันี้งสองจะเปป็นเนมืนี้ออกันเดบียวกกัน’ แตท่สท่วนคนทดีซึ่ผซูกพบันกบับองคค์พระผซูดเปป็นเจดา กก็เปป็นอบันเดดียวกบันกบับพระองคค์
ฝฝ่ายจตตวตญญาณ

“จงหลทีกเลทีที่ยงเสทียจากการลอ่วงประเวณที ความบาปทลุกอยล่างทบีที่มนลุษยร์กระทนานกันี้นเปป็นบาปนอกกาย แตล่คน
ทบีที่ลอ่วงประเวณทีนกันี้นทนาผลิดตล่อรล่างกายของตนเอง”

ในกาลาเทบีย 5:19-21 เปาโลบอกวล่าการลล่วงประเวณบีเปป็นหนถึที่งใน “การงานเหลอ่านอันนของเนคืนอหนอัง...การ
เลล่นชรูด้ การลล่วงประเวณบี การโสโครก การลามก การนกับถมือรรูปเคารพ การนกับถมือพล่อมดหมอผบี การเปป็นศกัตรรูกกัน 
การวลิวาทกกัน การรลิษยากกัน การโกรธกกัน การทลุล่มเถบียงกกัน การใฝฝ่สรูง การแตกกก๊กกกัน การอลิจฉากกัน การฆาตกรรม 



การเมาเหลด้า การเลล่นเปป็นพาลเกเร และการอมืที่นๆในทนานองนบีนี้อบีก ... คนทดีซึ่ประพฤตตเชท่นนบัทั้นจะไมท่ไดดรบับ
อาณาจบักรของพระเจดาเปป็นมรดก!”

ในเอเฟซกัส 5:3 เปาโลเตมือนวล่า “แตอ่การเอท่ยถซงการลอ่วงประเวณที การลามกตอ่างๆและความโลภ อยอ่าใหว้
มทีขพนนในพวกทอ่านเลยจะไดว้สมกอับททีที่ทอ่านเปป็นวกิสตุทธกิชน”

เขายกังเตมือนสตลิผรูด้เชมืที่อชาวเมมืองเธสะโลนลิกาเหลล่านกันี้นเชล่นกกันวล่า “เพราะนบีที่แหละเปป็นพระประสงคร์ของ
พระเจด้า คมือใหด้ทล่านเปป็นคนบรลิสลุทธลิธิ์ เวดนเสดียจากการลท่วงประเวณดี” (1 ธส. 4:3) 

ดกังนกันี้นคลุณเหล็นแลด้ววล่า ขณะทบีที่การลล่วงประเวณบีเปป็นทบีที่ยอมรกับทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิโดยพวกเขาไมล่รรูด้
สถึกลนาบากใจมากมายเลย มกันเปป็นเรมืที่องทบีที่ยอมรกับไมล่ไดด้เลยในความคลิดของพวกยลิวและดด้วยเหตลุนบีนี้ครลิสเตบียนทบีที่เปป็น
คนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นจถึงตด้องไมล่หวนกลกับไปหาบาปอยล่างหนถึที่งซถึที่งชบีวลิตแตล่เกล่ากล่อนของพวกเขาไดด้สอนพวกเขาใหด้
มองมกันในความคลิดทบีที่แตกตล่างมากๆ

จดหมายจากทบีที่ประชลุมใหญล่นกันี้นกล็มบีคนาเตมือนสตลิใหด้งดเวด้น “จากการรอับประทานเนคืนอสอัตวต์ททีที่รอัดคอตาย และ
จากการรอับประทานเลคือด” เชล่นกกัน สกัตวร์ใดหรมือนกตกัวใดทบีที่ถรูกฆล่าโดยไมล่มบีการทนาใหด้โลหลิตตกจะตด้องไมล่ถรูกรกับ
ประทานโดยพวกยลิวเลย เลวบีนลิตลิ 22:8 บกัญชาไวด้วล่า “สลิที่งใดทบีที่ตายเอง หรมือถทูกสอัตวต์กอัดตาย อยล่ารกับประทาน เขาจะ
เปป็นมลทลินดด้วยสลิที่งเหลล่านบีนี้ เราคมือพระเยโฮวาหร์” ถด้ายลิวคนใดกลินเนมืนี้อจากสกัตวร์ตกัวหนถึที่งหรมือนกตกัวหนถึที่งทบีที่ไดด้ถรูกรกัดคอ
ตายและซถึที่งเลมือดไมล่ถรูกระบายออกจากสกัตวร์ตกัวนกันี้น เขากล็จะมบีความผลิดในการรกับประทานเลคือด ซถึที่งเปป็นเรมืที่องตด้อง
หด้ามอยล่างเขด้มงวดโดยพระราชบกัญญกัตลิ

ในเลวบีนลิตลิ 17:10-14 พระราชบกัญญกัตลิประกาศไวด้วล่า “ถด้าผรูด้ใดกล็ตามในวงศร์วานอลิสราเอลหรมือในพวกคน
ตล่างดด้าวทบีที่อาศกัยอยรูล่ทล่ามกลางเจด้ารกับประทานเลคือดในลอักษณะใดลอักษณะหนพที่ง เราจะตกันี้งหนด้าของเราตล่อสรูด้ผรูด้รกับ
ประทานเลมือดนกันี้น และจะตกัดเขาออกเสบียจากชนชาตลิของตน เพราะวท่าชดีวตตของเนคืทั้อหนบังอยซูท่ในเลคือด เราไดว้ใหว้
เลคือดแกอ่เจว้าเพคืที่อใชว้บนแทอ่น เพคืที่อกระทคาการลบมลทกินบาปแหอ่งจกิตวกิญญาณของเจว้า เพราะวท่าเลคือดเปป็นทดีซึ่ทคาการ
ลบมลทตนบาปแหท่งจตตวตญญาณ  เพราะฉะนกันี้นเราจถึงไดด้พรูดกกับคนอลิสราเอลวล่า ในพวกเจว้าอยอ่าใหว้คนใดรอับ
ประทานเลคือดเลย หรคือคนตอ่างดว้าวผทูว้อาศอัยทอ่ามกลางเจว้ากก็อยอ่าไดว้รอับประทานเลคือด

“คนอลิสราเอลคนใดหรมือคนตล่างดด้าวทบีที่อาศกัยอยรูล่ทล่ามกลางเจด้า ไปลล่าสกัตวร์หรมือนกเพมืที่อนนามารกับประทานกก็
ใหดหลบัซึ่งเลคือดออกแลว้วเอาฝตุฝ่นกลบ เพราะวอ่าชดีวตตของเนคืทั้อหนบังทบัทั้งปวงอยซูท่ในเลคือด เลคือดของสตซึ่งใดกก็คคือชดีวตตของ
สตซึ่งนบัทั้นเอง เพราะฉะนกันี้นเราจถึงไดด้กลล่าวแกล่ลรูกหลานอลิสราเอลวล่า เจดาอยท่ารบับประทานเลคือดของเนคืทั้อหนบังใดๆเลย 
เพราะวท่าชดีวตตของเนคืทั้อหนบังทบัทั้งปวงคคือเลคือดนบัซึ่นเอง ผรูด้ใดกล็ตามรกับประทานเลมือดนกันี้นกล็ตด้องถรูกตกัดขาดเสบีย”

ชบีวลิตของเนมืนี้อหนกังนกันี้นกล็อยรูล่ในเลมือดนกันี้น ดกังนกันี้นมกันจถึงไมล่ควรถรูกรกับประทาน นอกจากนบีนี้พวกคนตล่างชาตลิกล็
มกักใชด้เลมือดในพลิธบีการตล่างๆทางศาสนาของตน พวกเขาดมืที่มเลมือดในพลิธบีกรรมบางอยล่างของตน และเมมืที่อพวกเขาทนา
พกันธสกัญญาหรมือสกัญญาใดกกับกกันและกกัน พวกเขากล็ประทกับตราสกัญญานกันี้นดด้วยเลมือด ชนชาตลิอลิสราเอลเปป็น
ประชาชาตลิหนถึที่งทบีที่ถรูกแยกไวด้ตล่างหากและเพมืที่อแยกพวกยลิวออกจากพวกคนตล่างชาตลิ พวกเขาไดด้ถรูกหด้ามโดยพระ
ราชบกัญญกัตลิไมล่ใหด้รกับประทานสลิที่งใดทบีที่มบีเลมือดอยรูล่ขด้างในเลย



มกันเสรลิมพลกังเขด้ากกับความเหล็นเหลล่านบีนี้อยล่างมากเมมืที่อเราจนาใหด้ขถึนี้นใจวล่าหลกักการเดบียวกกันนบีนี้ไดด้ถรูกวางไวด้
มกัที่นคงแลด้วโดยพระเจด้าผรูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์กล่อนทบีที่พระราชบกัญญกัตลิของโมเสสถรูกประทานใหด้เสบียอบีก ชบีวลิตของเนมืนี้อหนกัง
อยรูล่ในเลมือด และพระเจด้าทรงถมือวล่าขด้อเทล็จจรลิงนบีนี้เปป็นเรมืที่องทบีที่สนาคกัญมากเสบียจนพระองคร์ทรงประกาศวล่าการทนาใหด้
โลหลิตตกสมควรมบีโทษถถึงตาย ในปฐมกาล 9:4-6 พระองคร์ทรงประกาศวล่า “แตล่เนมืนี้อกกับชบีวลิตของมกัน คคือเลคือดของ
มอัน พวกเจด้าอยล่ากลินเลย โลหลิตเจด้าทบีที่เปป็นชบีวลิตของเจด้าเราจะเรบียกเอาแนล่นอน เราจะเรบียกเอาจากชบีวลิตของสกัตวร์ปฝ่า
ทกันี้งปวงและจากมมือมนลุษยร์ เราจะเรบียกเอาชบีวลิตมนลุษยร์จากมมือพบีที่นด้องของตนทลุกคน ผทูว้ใดทคาใหว้โลหกิตของมนตุษยต์ไหล 
ผซูดอคืซึ่นจะทคาใหดผซูดนบัทั้นโลหตตไหล เพราะวล่าพระเจด้าทรงสรด้างมนลุษยร์ตามแบบพระฉายของพระองคร์”

ดกังนกันี้นมกันจถึงไมล่ใชล่เรมืที่องทบีที่ไรด้เหตลุผลทบีที่จะรวมคนาเตมือนสตลิเหลล่านบีนี้ไวด้ในจดหมายทบีที่สล่งถถึงผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นทบีที่เมมือ
งอกันทลิโอกและในพมืนี้นทบีที่อมืที่นๆของคนตล่างชาตลิ

ขด้อ 21: “เพราะวอ่าตอันงแตอ่โบราณมาในทตุกเมคืองมทีคนประกาศเรคืที่องของโมเสส เพราะคนไดว้ออ่านพระราช
บอัญญอัตกิของทอ่านในธรรมศาลาทตุกวอันสะบาโต”

บกัดนบีนี้ยากอบเตมือนความจนาพบีที่นด้องเหลล่านกันี้นวล่าพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส-พระราชบกัญญกัตลิซถึที่งไดด้หด้ามการ
ปฏลิบกัตลิเหลล่านกันี้นอยล่างชกัดเจนทบีที่เขาเพลิที่งเอล่ยไปนกันี้น-ถรูกอล่านในธรรมศาลาทกันี้งหลายทลุกวกันสะบาโต โดยเตมือนความจนา
ผรูด้คนเหลล่านกันี้นอยรูล่ตลอดวล่าสลิที่งเหลล่านบีนี้ถรูกหด้ามไวด้โดยพระราชบกัญญกัตลิของพระเจด้า พระครลิสตร์ทรงเปป็นจลุดจบของพระ
ราชบกัญญกัตลิสนาหรกับความชอบธรรมแกล่ทลุกคนทบีที่เชมืที่อ และเราครบบรลิบรูรณร์ในพระองคร์ แตล่ผรูด้เชมืที่อใหมล่ทบีที่เปป็นยลิวเหลล่า
นกันี้นยกังไมล่เรบียนรรูด้โดยเรล็ววล่าพระราชบกัญญกัตลิดด้านพลิธบีการของพวกเขาไมล่มบีผลผรูกมกัดแลด้วและดด้วยเหตลุนบีนี้มกันจถึงเปป็นการ
ฉลาดทบีที่จะเตมือนผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิใหด้งดเวด้นจากสลิที่งเหลล่านบีนี้เพมืที่อทบีที่จะไมล่ทนาใหด้พบีที่นด้องของพวกเขาทบีที่เปป็น
ยลิวตด้องสะดลุด

“ตอันงแตอ่โบราณมา” หมายถถึงตกันี้งแตล่คนชกัที่วอายลุทกันี้งหลายในสมกัยโบราณ พระราชบกัญญกัตลิตล่างๆดด้านพลิธบีการ
ไดด้ถรูกอล่านบล่อยครกันี้งเหลมือเกลินและถรูกสถาปนาอยล่างมกัที่นคงเหลมือเกลินในความคลิดของผรูด้คนเหลล่านกันี้นจนพวกมกันจะไมล่
ถรูกลมืมในเวลาอกันสกันี้น พวกมกันถรูกอล่าน “ในทตุกเมคือง” ทบีที่มบีพวกยลิวอยรูล่ และพวกมกันถรูกอล่านทตุกวอันสะบาโต ไมล่แปลก
ทบีที่พวกมกันถรูกปลรูกฝฟังอยล่างลถึกลนี้นาเหลมือเกลินในชบีวลิตของยลิวเหลล่านกันี้น

“มทีคนประกาศเรคืที่องของโมเสส” หมายความวล่าพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสไมล่เพบียงถทูกออ่านในธรรมศาลา
ทกันี้งหลายเทล่านกันี้น แตล่นอกจากการออ่านมกันแลด้ว ยกังเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิดด้วยทบีที่ใครสกักคนจะตด้องอธลิบายความ
หมายของสลิที่งทบีที่ถรูกอล่านนกันี้น ดด้วยเหตลุนบีนี้ผรูด้เชมืที่อใหมล่ทบีที่เปป็นยลิวเหลล่านบีนี้จถึงไดด้รกับการอบรมสกัที่งสอนอยล่างถบีที่ถด้วนเหลมือเกลินใน
พระราชบกัญญกัตลิดด้านพลิธบีการจนมกันเปป็นหนด้าทบีที่แบบครลิสเตบียนของผรูด้เชมืที่อทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นทบีที่จะเคารพความ
รรูด้สถึกตล่างๆของพวกเขาและงดเวด้นจากสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่ทนาใหด้พวกเขาสะดลุด-ไมล่ใชล่เพมืที่อทบีที่จะรอับความรอด แตล่เพราะวล่า
พวกเขารกับความรอดแลด้วและไมล่ประสงคร์ทบีที่จะทนาใหด้ครลิสเตบียนยลิวเหลล่านกันี้นรรูด้สถึกสะดลุด

ขด้อ 22: “ขณะนอันน ออัครททูตและผทูว้ปกครองทอันงหลายกอับทตุกคนในครกิสตจอักร เหก็นชอบททีที่จะเลคือกบางคนใน
พวกเขาใหว้ไปยอังเมคืองออันทกิโอก ดว้วยกอันกอับเปาโลและบารนาบอัส คคือ ยทูดาส ผทูว้ททีที่มทีชคืที่ออทีกวอ่า บารซอับบาส และสกิ
ลาส ทอันงสองคนนทีนเปป็นคนสคาคอัญในพวกพทีที่นว้อง”



“ขณะนอันน ออัครททูตและผทูว้ปกครองทอันงหลายกอับทตุกคนในครกิสตจอักร เหก็นชอบททีที่จะ…” มกันไมล่สมเหตลุสมผล
ทบีที่จะคลิดวล่าทกันี้งครลิสตจกักรจะอาสาออกความเหล็นหนถึที่งเกบีที่ยวกกับสลิที่งทบีที่ควรถรูกใสล่ไวด้ในจดหมายนกันี้นหากพวกเขาไมล่ไดด้ถรูก
ปรถึกษาเกบีที่ยวกกับเนมืนี้อหาของจดหมายนกันี้น ดรูเหมมือนทบีที่นล่าจะเปป็นกล็คมือวล่าพวกผรูด้ปกครองและพวกอกัครทรูตไดด้หารมือ
เรมืที่องนบีนี้และจากนกันี้นจถึงสล่งขด้อเสนอแนะของพวกเขาไปยกังทบีที่ประชลุมเพมืที่อขออนลุมกัตลิ ดกังนกันี้นมตลิทบีที่ไดด้จถึงเปป็นเสบียงของทกันี้ง
ครลิสตจกักร นบีที่คงจะเปป็นจรลิงเชล่นกกันเกบีที่ยวกกับการตกัดสลินใจทบีที่จะสล่ง “บางคนในพวกเขาใหว้ไปยอังเมคืองออันทกิโอก” 

ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายจากครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็มไดด้ถรูกเลมือกใหด้นนาจดหมายนบีนี้ไปยกังเมมืองอกันทลิโอกและเมมือง
ใหญล่อมืที่นๆทบีที่มบีพวกผรูด้เชมืที่อคนตล่างชาตลิอาศกัยอยรูล่และเปป็นทบีที่ซถึที่งคนาถามเรมืที่องพระราชบกัญญกัตลิหรมือพระคลุณไดด้ทนาใหด้เกลิด
ปฟัญหาหนถึที่ง ถด้าบางคนในพวกเขาเองถมือจดหมายนกันี้นไปยกังครลิสตจกักรทกันี้งหลายในเมมืองใหญล่อมืที่นๆ มกันกล็คงแสดงใหด้
เหล็นความสนใจแบบเปป็นสล่วนตกัวมากขถึนี้นจากทบีที่ประชลุมในกรลุงเยรรูซาเลล็มและคงจะทนาใหด้พวกผรูด้เชมืที่อทบีที่เปป็นคนตล่าง
ชาตลิประทกับใจมากขถึนี้น

พวกเขาเลมือก “ยทูดาส ผทูว้ททีที่มทีชคืที่ออทีกวอ่า บารซอับบาส และสกิลาส” ผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์บางทล่านเชมืที่อวล่า “ยรูดาส” ผรูด้
นบีนี้เปป็นคนเดบียวกกันกกับทบีที่ถรูกกลล่าวถถึงในกลิจการ 1:23 พรด้อมกกับมกัทธบีอกัส เมมืที่อพวกอกัครทรูตกนาลกังเลมือกใครสกักคนเพมืที่อ
แทนทบีที่ยรูดาสอลิสคารลิโอทในกลลุล่มอกัครทรูตนกันี้น คนอมืที่นๆกล็เชมืที่อวล่าเขาเปป็นพทีที่ชายของ “โยเซฟทบีที่เรบียกวล่าบารซกับบาส” 
เราไมล่มบีประวกัตลิความเปป็นมาแบบละเอบียดเกบีที่ยวกกับเขานอกจากขด้อเทล็จจรลิงทบีที่ถรูกใหด้ไวด้ในทบีที่นบีนี้-วล่าเขาและสลิลาสเปป็น 
“คนสคาคอัญในพวกพทีที่นว้อง”

แนล่นอนวล่าสกิลาสเปป็นคนทบีที่พวกเราคลุด้นเคยมากกวล่าในฐานะเปป็นเพมืที่อนรล่วมเดลินทางของอกัครทรูตเปาโลใน
การเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีหลายครกันี้งของเขา ในขด้อ 40 ของบทนบีนี้ เปาโลเลมือกสลิลาสใหด้เปป็นครูล่หรูของตนในการ
เดลินทางแบบมลิชชกันนารบีครกันี้งทบีที่สองของเขา ในกลิจการ 16:25-29 สลิลาสเปป็นเพมืที่อนครูล่คลิดของเปาโลในคลุกทบีที่เมมืองฟฟีลลิป
ปฟี และในการเชมืที่อมโยงกกับงานรกับใชด้ของเขากกับเปาโล เขาถรูกกลล่าวถถึงอบีกครกันี้งในกลิจการ 17:4,10 และ 15 สลิลาส
ยกังถรูกเรบียกวล่า “สกิลวานอัส” ใน 2 โครลินธร์ 1:19 เชล่นกกัน และใน 2 เธสะโลนลิกา 1:1 ทบีที่ “เปาโล สลิลวานกัส และทลิ
โมธบี” สล่งคนาทกักทายไปยกังทบีที่ประชลุมนกันี้นทบีที่เมมืองเธสะโลนลิกา เปโตรกล็กลล่าวถถึงเขาเชล่นกกันวล่าเปป็น “สลิลวานกัส พบีที่นด้องทบีที่
สกัตยร์ซมืที่อคนหนถึที่ง” (1 เปโตร 5:12) สลิลาสไมล่เคยถรูกเรบียกวล่าเปป็นอกัครทรูตคนหนถึที่งในทบีที่ใดเลย แตล่เหล็นไดด้ชกัดวล่าเขาเปป็น
คนทบีที่มบีความสามารถ ทลุล่มเท และไมล่เหนล็ดเหนมืที่อยในการรกับใชด้ของเขาทบีที่กระทนาตล่อครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ ขด้อ 
32 ของบททบีที่เราศถึกษากกันอยรูล่นบีนี้ประกาศวล่าทอันงยทูดาสและสกิลาสเปป็นผรูด้พยากรณร์ เหลล่าบลุรลุษผรูด้มบีอลิทธลิพลและ
ประสบการณร์ซถึที่งดนารงตนาแหนล่งทบีที่มบีสลิทธลิอนานาจในครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็ม

ขด้อ 23: “เขาไดว้เขทียนจดหมายมอบใหว้ทอ่านถคือไปวอ่า “ออัครททูตและผทูว้ปกครองและพวกพทีที่นว้องของทอ่าน 
คคานอับมายอังทอ่าน ผทูว้เปป็นพวกพทีที่นว้องซพที่งเปป็นคนตอ่างชาตกิ ซพที่งอยทูอ่ในเมคืองออันทกิโอก แควว้นซทีเรทีย และแควว้นซกิลทีเซทีย
ทราบ”

ภาษากรบีกแบบตรงตกัวอล่านวล่า “หลกังจากไดด้เขบียนจดหมายฝากหลายฉบกับโดยมมือของพวกเขาแลด้ว” นบีที่ไมล่
ไดด้หมายความวล่าพวกเขาเขบียนจดหมายมากกวล่าหนถึที่งฉบกับ แตล่หมายความวล่าพวกเขาไดด้ทนาการคอัดลอกมากกวอ่า
หนพที่งชตุดของจดหมายหนถึที่งฉบกับนกันี้นและสล่งสนาเนาชลุดหนถึที่งไปยกังครลิสตจกักรแตล่ละแหล่งเหลล่านกันี้น



พวกเขาเขบียน “ตามลอักษณะนทีน” มกันเปป็นจดหมายทบีที่แสดงการทกักทาย จดหมายททีที่แสดงความกรตุณา-
ไมล่ใชล่แสดงการตนาหนลิ แตล่เปป็นการเตมือนสตลิและการสกัที่งสอนมากกวล่า ขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าพวกเขาเรบียกคนตล่างชาตลิ
เหลล่านกันี้นวล่า “พวกพบีที่นด้อง” เปป็นคนาพรูดทบีที่แสดงออกถถึงความสลุขของพวกเขาเพราะความรอดของคนตล่างชาตลิเหลล่า
นกันี้น กล่อนพระเยซรูไดด้เสดล็จมา พวกคนตล่างชาตลิเคยเปป็น “พวกสลุนกัข” ไมล่ครูล่ควรกกับการคบหาสมาคมกกับยลิวดด้วยซนี้นา 
บกัดนบีนี้พวกเขาถรูกเรบียกวล่า “พวกพบีที่นด้อง”-พบีที่นด้องในพระครลิสตร์ “ซพที่งอยทูอ่ในเมคืองออันทกิโอก แควว้นซทีเรทีย และแควว้นซกิลที
เซทีย”

เมมืองอกันทลิโอกเปป็นเมมืองทบีที่ความยลุล่งยากในเรมืที่องการเขด้าสลุหนกัตไดด้ถมือกนาเนลิดขถึนี้น เนมืที่องจากเมมืองอกันทลิโอก
เปป็นเมมืองหลวงของประเทศซบีเรบีย มกันจถึงใชด้เวลาไมล่นานเลยทบีที่คนาสอนของพวกถมือศาสนายรูดายจะแพรล่กระจายไป
ยกังสล่วนอมืที่นๆของประเทศนกันี้น และดรูเหมมือนสมเหตลุสมผลทบีที่จะสกันนลิษฐานวล่ามกันไดด้เดลินทางเขด้าไปในแควด้นซลิลบีเซบีย
ดด้วยซนี้นาเนมืที่องจากแควด้นนกันี้นอยรูล่ตลิดกกับประเทศซบีเรบีย เปาโลและบารนาบกัสไดด้เดลินทางไปทกัที่วพมืนี้นทบีที่เหลล่านบีนี้ พวกเขาไดด้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐและพวกคนตล่างชาตลิไดด้รกับความรอดทบีที่นกัที่น มกันจถึงเปป็นไปไดด้ทบีที่วล่าสถานทบีที่ทกันี้งหมดเหลล่านบีนี้
ตด้องการคนาสกัที่งสอนทบีที่ถรูกใหด้ไวด้ในจดหมายฉบกับนกันี้นทบีที่ถรูกสล่งออกไปโดยครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็ม

ขด้อ 24: “ดว้วยพวกขว้าพเจว้าไดว้ยกินวอ่า มทีบางคนในพวกขว้าพเจว้าไดว้พทูดใหว้ทอ่านทอันงหลายเกกิดความไมอ่
สบายใจ และทคาใหว้ใจของทอ่านปฟัปั่นปฝ่วนไป ดว้วยสอนวอ่า ‘ทอ่านตว้องเขว้าสตุหนอัตและรอักษาพระราชบอัญญอัตกิ’ แมว้วอ่า
เขามกิไดว้รอับคคาสอัที่งจากพวกขว้าพเจว้า”

เพมืที่อถอดความสล่วนแรกของพระคนาขด้อนบีนี้ ความหมายกล็คมือวล่า “เนมืที่องจากพวกขด้าพเจด้าไดด้ยลินมาวล่าบาง
คนในพวกขด้าพเจด้าเองไดด้ทคาใหว้พวกทอ่านลคาบากใจดว้วยถว้อยคคา (หรมือหลกักคนาสอน)...” ความลนาบากใจและความ
สกับสนนกันี้นไดด้มาจากชายเหลล่านกันี้นจากแควด้นยรูเดบียทบีที่สอนหลกักคนาสอนเกบีที่ยวกกับการถมือรกักษาพระราชบกัญญกัตลิในดด้าน
พลิธบีการวล่าเปป็นสลิที่งสนาคกัญตล่อความรอด พวกเขาไดด้ออกไปเอง-พวกเขาสอ่งตอัวเองไป สล่วนผรูด้สล่งสารใหมล่เหลล่านกันี้นทบีที่ถมือ
จดหมายนกันี้นไปเปป็นการตกัดสลินใจของครลิสตจกักร

“...ทคาใหว้ใจของทอ่านปฟัปั่นปฝ่วนไป” คนากรบีกในทบีที่นบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ทนาใหด้...ปฟัปั่นปฝ่วนไป” ไมล่ถรูกใชด้ในทบีที่อมืที่นอบีกใน
ภาคพกันธสกัญญาใหมล่ คนานบีนี้โดยเฉพาะมบีความหมายหลกักๆกล็คมือ “เกล็บสกัมภาระ (อานา-ขถึนี้น; สเกะอทูออส-ภาชนะ) 
ดกังนกันี้นจากมลุมมองทางทหารจถึงเปป็นการแยกชลินี้นสล่วนเมมืองๆหนถึที่ง การปลด้นสะดม” มกันถรูกใชด้ในเชลิงอลุปไมยในทบีที่นบีนี้ใน
ความหมายของการทนาลายหรมือรบกวนความสงบสลุขของจลิตใจของพวกผรูด้เชมืที่อคนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นและทนาใหด้พวก
เขาเรลิที่มรรูด้สถึกกระวนกระวายใจและเครบียดเพราะหลกักคนาสอนเหลล่านกันี้นในเรมืที่องพระราชบกัญญกัตลิทางพลิธบีการในความ
เกบีที่ยวขด้องกกับความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความเชมืที่อ

“...แมว้วอ่าเขามกิไดว้รอับคคาสอัที่งจากพวกขว้าพเจว้า!” ชายเหลล่านกันี้นจากแควด้นยรูเดบียไดด้ไปยกังเมมืองอกันทลิโอกโดย
ปราศจากสลิทธลิอนานาจหรมือการเหล็นชอบจากครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็ม โทนของจดหมายฉบกับนกันี้นบอกเปป็นนกัยวล่า
หากพวกอกัครทรูตและเหลล่าผรูด้เชมืที่อในกรลุงเยรรูซาเลล็มถรูกปรถึกษาหารมือในเรมืที่องนบีนี้ พวกเขากล็คงไมล่มบีทางอนลุญาตชาย
เหลล่านกันี้นใหด้ออกไปและประกาศเปป็นหลกักขด้อเชมืที่อวล่าครลิสเตบียนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นตด้องเขด้าสลุหนกัตตามลกักษณะของ
โมเสสเพมืที่อทบีที่จะรกับความรอด ดกังนกันี้นผรูด้เชมืที่อตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นจถึงถรูกรกับประกกันวล่าครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็มไมล่ไดด้



อนลุมกัตลิสลิที่งทบีที่ชายเหลล่านกันี้นจากแควด้นยรูเดบียไดด้กระทนาเลย และพวกเขาไมล่ไดด้เหล็นชอบกกับคนาสอนของคนเหลล่านกันี้นทบีที่วล่า
พระราชบกัญญกัตลิดด้านพลิธบีการเปป็นสลิที่งจนาเปป็นตล่อความรอดดด้วย

ขด้อ 25 และ 26: “พวกขว้าพเจว้าจพงพรว้อมใจกอันเหก็นชอบททีที่จะเลคือกคน และใชว้เขามายอังทอ่านทอันงหลาย
พรว้อมกอับบารนาบอัสและเปาโล ผทูว้เปป็นททีที่รอักของเรา และเปป็นผทูว้อตุทกิศชทีวกิตของตน เพคืที่อพระนามของพระเยซทูครกิสตต์
องคต์พระผทูว้เปป็นเจว้าของเรา”

“พวกขว้าพเจว้าจพงพรว้อมใจกอันเหก็นชอบ”-นกัที่นคมือ เพมืที่อประโยชนร์สลุขของความเปป็นหนถึที่งเดบียวกกันแบบ
ครลิสเตบียนและการรกักษาไวด้ซถึที่งสกันตลิสลุขทล่ามกลางพวกพบีที่นด้อง- “โดยพรว้อมใจกอันรอ่วมประชตุม” ความเปป็นหนถึที่ง
เดบียวกกันแบบครลิสเตบียนถรูกแสดงออกในทบีที่นบีนี้ เชล่นเดบียวกกับการแสดงออกถถึงความสนใจในครลิสตจกักรใหมล่เหลล่านกันี้น
และสวกัสดลิภาพของผรูด้เชมืที่อตล่างชาตลิเหลล่านกันี้น ครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็มรอ่วมประชตุมกอันเพราะความหล่วงใยทบีที่มบีตล่อผรูด้
เชมืที่อคนอมืที่นๆ และทบีที่วล่าพวกเขาพรว้อมใจกอันรล่วมประชลุมกล็แสดงใหด้เหล็นความเปป็นนนี้นาหนถึที่งใจเดบียวกกันในเรมืที่องจลุด
ประสงคร์-จลุดประสงคร์ของการอภลิปรายความยลุล่งยากนกันี้นและการหาทางออกใหด้แกล่มกัน

“...ททีที่จะเลคือกคน และใชว้เขามายอังทอ่านทอันงหลาย”-ชายทกันี้งหลายถรูกเลมือกอยล่างระมกัดระวกังเพราะ
ประสบการณร์และความพถึที่งพาไดด้ของพวกเขา- “พรว้อมกอับบารนาบอัสและเปาโล ผทูว้เปป็นททีที่รอักของเรา” จง
หมายเหตลุความรกักใครล่ทบีที่ถรูกแสดงออกในทบีที่นบีนี้ทบีที่มบีตล่อชายสองทล่านนบีนี้ เปป็นทบีที่ทราบกกันดบีวล่ามลิชชกันนารบีเหลล่านบีนี้ไดด้
ดด้ “เสทีที่ยงชทีวกิตของตน” อยล่างแทด้จรลิงเพราะเหล็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ พวกเขาไมล่เพบียงนนาขล่าวสารนกันี้นไปยกังดลินแดน
บลุกเบลิก แตล่หลกังจากทบีที่การเดลินทางของพวกเขาสลินี้นสลุดลงแลด้ว พวกเขากล็เลมือกทบีที่จะกลกับไปยกังเมมืองอกันทลิโอกโดยใชด้
เสด้นทางเดลิมทบีที่แสนอกันตรายนกันี้น โดยเผชลิญกกับภกัยอกันตรายแบบเดลิมๆ-โดยอาจเผชลิญกกับความตายดด้วย-เพมืที่อทบีที่จะ
เสรลิมกนาลกังและหนลุนใจผรูด้เชมืที่อใหมล่เหลล่านกันี้นและชล่วยครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นทบีที่เพลิที่งถรูกกล่อตกันี้งไมล่นาน นบีที่คมือคนาพยานอกันมบี
เกบียรตลิทบีที่แสดงถถึงความจรลิงใจและอลุปนลิสกัยของเปาโลและบารนาบกัส พวกเขาไมล่ไดด้เผชลิญหนด้ากกับภยกันตรายและ
ความตายเพมืที่อเกบียรตลิยศของตนหรมือเพมืที่อมบีบด้านสวยๆและเงลินเดมือนกด้อนโต พวกเขาทนาเชล่นนกันี้นในพระนามของ
พระเยซรูครลิสตร์เจด้าและเพมืที่อถวายเกบียรตลิพระเจด้า ไมล่แปลกเลยทบีที่พวกเขาถรูกเรบียกวล่า “ผรูด้เปป็นทบีที่รกัก” โดยเพมืที่อน
ครลิสเตบียนทกันี้งหลายของพวกเขา

ขด้อ 27: “เหตตุฉะนอันน ขว้าพเจว้าทอันงหลายจพงใชว้ยทูดาสกอับสกิลาสมาเปป็นผทูว้ซพที่งจะเลอ่าขว้อความนทีนแกอ่ทอ่านทอันงหลาย
ดว้วยปากของเขาเอง”

เปาโลและบารนาบกัสเปป็นทบีที่รรูด้จกักดบีอยรูล่แลด้วในครลิสตจกักรเหลล่านบีนี้และพวกเขาจะถมือจดหมายฉบกับนบีนี้ไปเอง
กล็ไดด้ โดยนนาเสนอมกันในทบีที่ประชลุมทกันี้งหลายทบีที่พวกเขาเคยไปมากล่อนแลด้วและเปป็นทบีที่ซถึที่งพวกเขาเปป็นทบีที่รรูด้จกัก แตล่ความ
จรลิงใจและความหล่วงใยของผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในกรลุงเยรรูซาเลล็มกระตลุด้นพวกเขาใหด้สล่งสองคนในหมรูล่พวกเขาไป-สอง
คนในพวก “คนสคาคอัญ” ของพวกเขา-เพมืที่อนนาสล่งจดหมายฉบกับนกันี้นและบอกครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นดด้วยตกัวเองเชล่นกกัน
ถถึงสลิที่งทบีที่ครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็มไดด้จารพกลงในจดหมายฉบอับนอันน

นอกจากนบีนี้ เราจนาไดด้วล่าตามพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส ความจรลิงตด้องถรูกยมืนยกันโดยพยานสองคนขถึนี้นไป 
(พบญ. 17:6;19:15) ดกังนกันี้นครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็มจถึงใหด้คคาพยานททีที่เปป็นลายลอักษณต์ออักษรและจากนกันี้นจถึงสล่งยรู



ดาสและสลิลาสไปเพมืที่อใหด้คนาพยานสอ่วนตอัวแกล่ผรูด้เชมืที่อตล่างชาตลิเหลล่านกันี้น โดยรกับประกกันพวกเขาวล่าเหตลุการณร์อกันไมล่
ควรเกลิดนกันี้นไมล่ไดด้เกลิดขถึนี้นพรด้อมกกับความปรารถนาดบีของทบีที่ประชลุมในกรลุงเยรรูซาเลล็มเลย

พวกผทูว้เชถืที่อตล่างชาตกิตว้องไมล่ทคาใหว้พวกยกิวททที่เชถืที่อพระเจว้ารทูว้สสึกสะดชุด
ขด้อ 28 และ 29: “เพราะวอ่า พระวกิญญาณบรกิสตุทธกิธิ์และขว้าพเจว้าทอันงหลายกก็เหก็นชอบททีที่จะไมอ่วางภาระบน

ทอ่านทอันงหลาย เวว้นไวว้แตอ่สกิที่งเหลอ่านอันนททีที่จคาเปป็น คคือวอ่าใหว้ทอ่านทอันงหลายงดการรอับประทานสกิที่งของซพที่งเขาไดว้บทูชาแกอ่รทูป
เคารพ และการรอับประทานเลคือด และการรอับประทานเนคืนอสอัตวต์ซพที่งถทูกรอัดคอตาย และการลอ่วงประเวณที ถว้าทอ่าน
ทอันงหลายงดการเหลอ่านทีนกก็จะเปป็นการดที ขอใหว้อยทูอ่เปป็นสตุขเถกิด”

“พระวตญญาณบรตสจุทธตธและขว้าพเจว้าทอันงหลายกก็เหก็นชอบ” มบีการบล่งบอกอยล่างชกัดเจนในทบีที่นบีนี้วล่าทบีที่ประชลุม
ใหญล่นกันี้นอยรูล่ภายใตด้การทรงนนาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงถรูกสกัญญาไวด้พรด้อมกกับการ
อด้างอลิงเปป็นพลิเศษถถึงการกล่อตกันี้งครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ (ยอหร์น 16:13) และพระองคร์ทรงนนาเปโตร เปาโล ยาก
อบ และคนอมืที่นๆในทบีที่ประชลุมใหญล่นกันี้นในกรลุงเยรรูซาเลล็มฉกันใด พระองคร์กล็จะทรงนนาคนทกันี้งปวงในกลิจการของครลิสต
จกักรวกันนบีนี้ฉกันนกันี้นหากพวกเขาจะยอมใหด้พระองคร์ทนาเชล่นนกันี้น มกันเปป็นขด้อเทล็จจรลิงอกันนล่าเศรด้าทบีที่วล่าในการประชลุมครลิสต
จกักรสล่วนใหญล่วกันนบีนี้ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่ไดด้รกับเชลิญและไมล่ทรงมบีสล่วนในแผนการและรายการตล่างๆของศาสนา
สมกัยใหมล่เลย

“...ททีที่จะไมอ่วางภาระบนทอ่านทอันงหลาย เวว้นไวว้แตอ่สกิที่งเหลอ่านอันนททีที่จคาเปป็น” นบีที่ไมล่ไดด้หมายความวล่าสลิที่งเหลล่านบีนี้ทบีที่
ถรูกชบีนี้เฉพาะวล่า “จนาเปป็น” จะตด้องถรูกเพลิที่มเขด้ากกับพระคลุณของพระเจด้าในฐานะเปป็นสลิที่งจนาเปป็นตล่อความรอด-ไมล่ใชล่
อยล่างแนล่นอน สลิที่งเหลล่านบีนี้ทบีที่ถรูกเอล่ยชมืที่อ (ถรูกจนาแนกเปป็นรายการแลด้วในขด้อ 20 และถรูกกลล่าวซนี้นาในขด้อนบีนี้) เปป็นสลิที่ง
จนาเปป็นตล่อการรกักษาไวด้ซถึที่งความเปป็นนนี้นาหนถึที่งใจเดบียวกกันและความสงบสลุขในครลิสตจกักรและเพมืที่อนนายลิวและคนตล่าง
ชาตลิเขด้าสรูล่ความรกักและการรล่วมสามกัคคบีธรรมซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรงกนาหนดพวกเขาใหด้เขด้าไป เราอาจกลล่าวแบบงล่า
ยมากๆวล่าจดหมายฉบกับนบีนี้บกังคกับใชด้ขด้อจนากกัดเทล่าทบีที่จนาเปป็นเพมืที่อรกักษาไวด้ซถึที่งความสงบสลุขระหวล่างเหลล่าผรูด้เชมืที่อยลิวและผรูด้
เชมืที่อตล่างชาตลิ

ดกังนกันี้น เพมืที่อทบีที่พวกคนตล่างชาตลิในเสรบีภาพแบบครลิสเตบียนของพวกเขาจะไมล่เปป็นเหตลุสะดลุดตล่อพวกยลิวทบีที่เชมืที่อ
พวกเขาจถึงตด้องงดเวด้นจาก “สกิที่งของซพที่งเขาไดว้บทูชาแกอ่รทูปเคารพ และการรอับประทานเลคือด และการรอับประทาน
เนคืนอสอัตวต์ซพที่งถทูกรอัดคอตาย และการลอ่วงประเวณที”

“ถด้าทล่านทกันี้งหลายงดการเหลล่านบีนี้กก็จะเปป็นการดที ขอใหด้อยรูล่เปป็นสลุขเถลิด” นกัที่นคมือ การงดเวด้นจากสลิที่งเหลล่านบีนี้กล็
จะเปป็นสลิที่งทบีที่ครลิสเตบียนควรกระทนา ความสงบสลุขและความเปป็นนนี้นาหนถึที่งใจเดบียวกกันควรถทูกรอักษาไวว้ในครลิสตจกักร 
และผรูด้เชมืที่อทลุกคนควรเตล็มใจทบีที่จะงดเวด้นจากการทนาสลิที่งใดทบีที่อาจทนาใหด้ครลิสเตบียนทกันี้งหลายทบีที่อล่อนแอกวล่าไมล่สบายใจ
หรมือสล่งผลเสบียตล่อพวกคนไมล่เชมืที่อ ซถึที่งอาจขกัดขวางไมล่ใหด้พวกเขามาถถึงพระครลิสตร์เพมืที่อรกับความรอดไดด้ มบีหลายสลิที่งทบีที่
เราในฐานะบลุคคลทนาไดด้และยกังไปสวรรคร์ไดด้อยรูล่ แตล่ขณะทบีที่เรากนาลกังทนาสลิที่งเหลล่านกันี้น เราอาจสล่งผลตล่อใครสกักคนจน
เขาตด้องตกนรกชกัที่วนลิรกันดรร์ไดด้! ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายเปป็นพระคกัมภบีรร์เลล่มเดบียวทบีที่คนบาปบางคนจะไดด้อล่าน และเราตด้องจนา
ไวด้วล่าพวกคนไมล่เชมืที่อมกักจะตกัดสลินครลิสเตบียนทตุกคนโดยแบบอยล่างทบีที่แยล่ทบีที่สลุดของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนทบีที่พวกเขา
จะหาเจอไดด้ ดกังนกันี้นเพมืที่อเหล็นแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่อยรูล่นอกครลิสตจกักร เชล่นเดบียวกกับเพมืที่อหนลุนใจผรูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆ เราจถึงควร



ระมกัดระวกังสลิที่งทบีที่เรากระทนาและสถานทบีที่ทบีที่เราไป นบีที่ไมล่ใชล่เพมืที่อทบีที่จะรอับความรอดและไมล่ใชล่เพมืที่อทบีที่เราจะรอดไดว้ดทีกวอ่า
เดกิม แตล่เพราะวอ่าเรารอับความรอดแลดว และในฐานะเปป็นครลิสเตบียน เราคมือจดหมายฝากทบีที่มบีชบีวลิตซถึที่งคนทกันี้งหลาย
อล่าน (2 คร. 3:2) 

ขด้อ 30 และ 31: “เมคืที่อลาจากกอันแลว้ว ทอ่านเหลอ่านอันนกก็ไปยอังเมคืองออันทกิโอก และเมคืที่อไดว้เรทียกคนทอันงปวง
ประชตุมกอันแลว้ว จพงมอบจดหมายฉบอับนอันนใหว้ ครอันนออ่านแลว้วตอ่างกก็มทีความชคืที่นชมยกินดทีในคคาหนตุนใจนอันน”

เมมืที่อตกัดสลินใจไดด้วล่าควรรกับมมือกกับปฟัญหานบีนี้อยล่างไร จดหมายนกันี้นจถึงถรูกเขบียนขถึนี้น ทบีที่ประชลุมในกรลุงเยรรูซาเลล็ม
ถรูกแยกยด้าย และพบีที่นด้องทบีที่ถรูกแตล่งตกันี้งจถึงเดลินทางไปยกังเมมืองอกันทลิโอก เมมืที่อไปถถึงทบีที่นกัที่น พวกเขากล็เรบียกคนทกันี้งปวงใหด้
ประชลุมกกันและสล่งมอบจดหมายฉบกับนกันี้น- “ครอันนออ่านแลว้วตอ่างกก็มทีความชคืที่นชมยกินดทีในคคาหนตุนใจนอันน”

เราไมล่ถรูกบอกวล่าคนเหลล่านบีนี้ชมืที่นชมยลินดบีอยอ่างไร-ซถึที่งสนาหรกับผมแลด้ว นบีที่เปป็นการรกับประกกันอบีกครกันี้งวล่าพระ
คกัมภบีรร์ไดด้รกับการดลใจดด้านถด้อยคนา ถด้ามนตุษยต์เปป็นผรูด้บกันทถึกเหตลุการณร์ทกันี้งหมดนบีนี้แตล่เพบียงผรูด้เดบียว ผมกล็แนล่ใจวล่าเขากล็คง
พรที่นาพรรณนาเสบียยมืดยาววล่าทบีที่ประชลุมนกันี้นทบีที่เมมืองอกันทลิโอกมบีปฏลิกลิรลิยาอยล่างไรตล่อขล่าวสารนกันี้นจากครลิสตจกักรในกรลุง
เยรรูซาเลล็ม แตล่พระวจนะบอกเราแคล่วล่าพวกเขาชคืที่นชมยกินดที ผรูด้คนชมืที่นชมยลินดบีในวลิธบีทบีที่แตกตล่างกกันไป บางคนหอัวเราะ
เวลาทบีที่พวกเขามบีความสลุข บางคนรว้องไหว้ บางคนปรบมมือ บางคนกล็นกัที่งเงบียบๆ ไมล่มบีสรูตรสนาเรล็จตายตกัวสนาหรกับการ
ชมืที่นชมยลินดบี มนลุษยร์ทลุกคนรอับความรอดโดยวลิธบีเดบียวกกัน-โดยทางความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระ
เยซรูครลิสตร์เจด้า ผรูด้เชมืที่อทลุกคนถทูกพกิทอักษต์รอักษาไวว้โดยวลิธบีเดบียวกกัน-โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า แตล่เราไมล่แสดงออกถถึง
ความชมืที่นบานหรมือความเศรด้าโศกในแบบเดบียวกกัน เมมืที่อจดหมายฉบกับนกันี้นจากครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็มถรูกอล่าน
ใหด้ทบีที่ประชลุมในเมมืองอกันทลิโอกฟฟัง ผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นทบีที่นกัที่นกล็ชมืที่นชมยลินดบีเพราะการตกัดสลินใจของพวกอกัครทรูตและพวกผรูด้
ปกครองในกรลุงเยรรูซาเลล็ม พวกเขาชมืที่นชมยลินดบีทบีที่พวกเขาไมล่ถรูกบกังคกับใหด้อยรูล่ภายใตด้พลิธบีกรรมและพลิธบีการเหลล่านกันี้น
ของศาสนาของคนยลิว

ดกังนกันี้นเราพบสลิที่งใดในการประชลุมใหญล่ครกันี้งแรกนบีนี้ของครลิสตจกักรทบีที่สามารถนนามาปรกับใชด้กกับยลุคสมกัย
ปฟัจจลุบกันนบีนี้ไดด้บด้าง? ประการแรกคมือ เราควรพลิจารณาวล่ากระบวนการทกันี้งหมดนบีนี้เปป็นสลิที่งทบีที่ “พระวกิญญาณบรกิสตุทธกิธิ์
ทรงเหก็นชอบ” การกระทนากลิจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์คมือหกัวใจและจลิตใจของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ และ
การกระทนากลิจนกันี้นกล็ถรูกกระทนาผล่านทางเหลล่าผรูด้รกับใชด้ทบีที่อลุทลิศตกัวของพระเจด้า หากเราอยากทนางานทบีที่ไดด้รกับมอบหมาย
ของครลิสตจกักร กล็ตด้องมบีผรูด้นนาทกันี้งหลายทบีที่ยอมจนานนอยล่างเตล็มทบีที่ตล่อนนี้นาพระทกัยและพระประสงคร์ของพระเจด้า เพราะ
วล่าพระองคร์ทรงทนางานผล่านทางมนลุษยร์ทกันี้งหลายโดยฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ผรูด้สถลิตอยรูล่ภายในผรูด้เชมืที่อทบีที่
บกังเกลิดใหมล่แลด้ว

เราไดด้ยลินและอล่านเกบีที่ยวกกับการประชลุมตล่างๆของนลิกายใหญล่ๆทกันี้งหลายวกันนบีนี้ ทบีที่มตลิหรมือการตกัดสลินใจถรูกไดด้
มา “โดยเสบียงสล่วนใหญล่ทบีที่ทล่วมทด้น”-แตล่นกัที่นกล็แตกตล่างมากทบีเดบียวจากรายงานนกันี้นทบีที่วล่า “พระวกิญญาณบรกิสตุทธกิธิ์และ
ขดาพเจดาทบัทั้งหลายกก็เหก็นชอบ” เมมืที่อ “เสทียงสอ่วนใหญอ่ทบีที่ทล่วมทด้น” เปป็นผรูด้ออกเสบียง คลุณกล็เชมืที่อใจไดด้เลยวล่ามบีเสทียงสอ่วน
นว้อยทบีที่เปป็นฝฝ่ายคกัดคด้าน และเสบียงสล่วนนด้อยทบีที่ไมล่พอใจนกันี้น ไมล่วล่าจะมบีจนานวนนด้อยขนาดไหน กล็อาจเรลิที่มรรูด้สถึกลนาบาก
ใจ ไมล่มบีความสลุข และไมล่ใหด้ความรล่วมมมือ ความแตกแยกเชล่นนกันี้นอาจขกัดขวางงานของทบีที่ประชลุมนกันี้นทกันี้งหมด และ
อาจถถึงกกับนนาความอกับอายและการตนาหนลิมาสรูล่พระนามของพระครลิสตร์ไดด้



ถด้าการประชลุมใหญล่นกันี้นในกรลุงเยรรูซาเลล็มไมล่ไดด้ถรูกกนากกับดรูแลภายใตด้การทรงนนาเตล็มทบีที่ของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ มกันกล็อาจลงเอยเปป็นสองครลิสตจกักรไดด้อยล่างงล่ายดาย-ครลิสตจกักรหนถึที่งของพวกยลิวและครลิสตจกักรหนถึที่งของ
คนตล่างชาตลิ แตล่นกัที่นคงจะไมล่บรรลลุสลิที่งทบีที่ครลิสตจกักรอยรูล่ในโลกเพมืที่อทบีที่จะบรรลลุ ดกังนกันี้นมกันจถึงเปป็นเหตลุจนาเปป็นของพระเจด้า
ทบีที่ตด้องไมล่มบีความแตกรด้าวทล่ามกลางพวกเขาเกบีที่ยวกกับการตกัดสลินใจทบีที่บรรลลุแลด้วนกันี้น

นบีที่จถึงเปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวทบีที่โดดเดล่นประการทบีที่สองของการประชลุมใหญล่นกันี้น-ความเปป็นนทั้คาหนซซึ่งใจ
เดดียวกบันแบบเตก็มเปฝีปั่ยมของผทูว้เชคืที่อเหลอ่านอันน และความเปป็นนนี้นาหนถึที่งใจเดบียวกกันระหวอ่างผทูว้เชคืที่อทอันงหลายกอับพระ
วกิญญาณบรกิสตุทธกิธิ์ ถด้าครลิสตจกักรจะเดลินหนด้าตล่อไปเพมืที่อถวายเกบียรตลิพระเจด้า กล็ตด้องมบีความเปป็นหนถึที่งเดบียวกกันระหวล่าง
ครลิสเตบียนทกันี้งหลายกกับองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่ผรูด้ทรงเปป็นศทีรษะของครลิสตจกักร สลิที่งนบีนี้จะกลายเปป็นจรลิง
ไดด้กล็ตล่อเมมืที่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงมบีสลิทธลิธิ์ควบคลุมเตล็มทบีที่ในชบีวลิตของผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายในทบีที่ประชลุมเหลล่านกันี้น ทบีที่ประชลุม
ใหญล่ในกรลุงเยรรูซาเลล็มนกันี้นประกอบดด้วยกลลุล่มคนทบีที่เปป็นชายและหญลิงทกันี้งหลายทบีที่กนาลกังแบล่งปฟันชบีวลิตของพระครลิสตร์
ผล่านทางความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ และเพราะวล่าพวกเขารรูด้จกักพระองคร์ในการยกโทษ
บาปแบบเตล็มทบีที่ พวกเขาจถึงอยากทราบพระทอัยของพระครลิสตร์ดด้วย ดด้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจถึงสละทลินี้งทกัศนะทกันี้งสลินี้นอกัน
เหล็นแกล่ตกัวและยอมใหด้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์นนาพวกเขาเขด้าสรูล่ความเปป็นนนี้นาหนถึที่งใจเดบียวกกันอกันสมบรูรณร์แบบ เพมืที่อทบีที่
พวกเขาจะบรรลลุการตกัดสลินใจอยล่างหนถึที่งทบีที่จะถวายเกบียรตลิพระเจด้าและเสรลิมสรด้างครลิสตจกักร

ไมล่มบี “เรมืที่องการเมมือง” ในการประชลุมใหญล่ครกันี้งแรกนกันี้นทบีที่กรลุงเยรรูซาเลล็ม แตล่ผมไมล่ขอตกัดสลินเมมืที่อผมกลล่าว
วล่ามบีเรมืที่องการเมมืองอยรูล่มากมายเกลินไปในศาสนาวกันนบีนี้ บล่อยครกันี้งเหลมือเกลินทบีที่กลลุล่มนลิกายใหญล่ๆทกันี้งหลายมาประชลุม
รล่วมกกันโดยตกัดสลินใจแลด้ววล่าพวกเขามบีเจตนาทบีที่จะบรรลลุสลิที่งใด พวกเขาตกันี้งใจแนล่วแนล่ทบีที่จะออกกฎและขด้อบกังคกับบาง
อยล่าง หรมือทบีที่จะเปลบีที่ยนกฎหรมือขด้อบกังคกับเหลล่านกันี้นทบีที่มบีอยรูล่แลด้ว พวกเขาไมล่ไดด้มาประชลุมรล่วมกกันเพมืที่อถามวล่าพระ
ประสงคร์ขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าคมืออะไรในเรมืที่องทบีที่พลิจารณา พวกเขาทราบความประสงคร์ของตกัวเองและพวกเขามบี
แผนการตล่างๆทบีที่คลิดไวด้แลด้วเพมืที่อบรรลลุความมลุล่งหมายตล่างๆของตน ดกังนกันี้นพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จถึงไมล่ทรงมบีโอกาสทบีที่
จะนนาหรมือชบีนี้ทาง และสลิที่งใดกล็ตามทบีที่ถรูกทนาสนาเรล็จนกันี้นกล็เปป็นความดบีความชอบของมนลุษยร์ ไมล่ใชล่เพมืที่อถวายเกบียรตลิ
พระเจด้า วกันนบีนี้เหลล่าผรูด้นนาทางศาสนาไดด้กลายเปป็น “เจด้านายทบีที่ขล่มขบีที่ผรูด้สมืบทอดของพระเจด้า” และนบีที่คมือความไมล่เชมืที่อฟฟัง
โดยตรงตล่อคนาสกัที่งเหลล่านกันี้นของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์

ใน 1 เปโตร 5:1-4 เราอล่านวล่า “ขด้าพเจด้าจถึงตกักเตมือนบรรดาผรูด้ปกครองในพวกทล่านทกันี้งหลาย ในฐานะทบีที่
ขด้าพเจด้ากล็เปป็นผรูด้ปกครองคนหนถึที่งเชล่นกกัน และเปป็นพยานถถึงความทลุกขร์ทรมานของพระครลิสตร์ และมบีสล่วนทบีที่จะรกับ
สงล่าราศบีอกันจะมาปรากฏภายหลกังดด้วย จงเลทีนยงฝทูงแกะของพระเจว้าททีที่อยทูอ่กอับทอ่าน จงเอาใจใสอ่ดทูแล ไมอ่ใชอ่ดว้วยความ
ฝฝืนใจ แตอ่ดว้วยความเตก็มใจ ไมอ่ใชอ่ดว้วยการเหก็นแกอ่ทรอัพยต์สกิที่งของออันเปป็นมลทกิน แตอ่ดว้วยใจพรว้อม และไมท่ใชท่เหมคือน
เปป็นเจดานายทดีซึ่ขท่มขดีซึ่ผซูดสคืบทอดของพระเจดา แตอ่เปป็นแบบอยอ่างแกอ่ฝทูงแกะนอันน และเมมืที่อพระผรูด้เลบีนี้ยงใหญล่จะเสดล็จมา
ปรากฏ ทล่านทกันี้งหลายจะรกับมงกลุฎแหล่งสงล่าราศบีทบีที่รล่วงโรยไมล่ไดด้เลย”

ขด้อ 32: “ฝฝ่ายยทูดาสกอับสกิลาสเปป็นผทูว้พยากรณต์ดว้วย จพงไดว้กลอ่าวหนตุนใจพวกพทีที่นว้องหลายประการใหว้มทีกคาลอัง
ขพนน” 



ลกักษณะเฉพาะตกัวของตนาแหนล่งผรูด้พยากรณร์ในครลิสตจกักรยลุคตด้นไมล่ปรากฏชกัดเจน อาจเปป็นไดด้วล่าชายเหลล่า
นบีนี้เปป็นอาจารยร์ทบีที่ไดด้รกับของประทานมากกวล่าคนอมืที่นๆ จถึงสอนสลิที่งทบีที่ลถึกลนี้นามากกวล่าของพระเจด้า เราทราบวล่าในสมกัย
นกันี้นพระเจด้าไดด้ประทานการเปปิดเผยตล่างๆแกล่คนบางคนเพมืที่อทบีที่พวกเขาจะไดด้เสรลิมกนาลกังและหนลุนใจพวกพบีที่นด้องผล่าน
ทางการสกัที่งสอนและการเตมือนสตลิ นบีที่เปป็นสลิที่งจนาเปป็นในระหวล่างวกันเหลล่านกันี้นเมมืที่อครลิสตจกักรยกังอยรูล่ในวกัยทารกของมกัน 
เพราะวล่าพระราชบกัญญกัตลิแหล่งเสรบีภาพอกันสมบรูรณร์แบบยกังไมล่มา พระวจนะของพระเจด้าอกันครบบรลิบรูรณร์ยกังไมล่ถรูก
ประทานใหด้เหมมือนอยล่างทบีที่เรามบีวกันนบีนี้ ดกังนกันี้นพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จถึงตรกัสแกล่และผล่านทางชายบางคนในแบบทบีที่
พลิเศษมากๆเพมืที่อทบีที่จะตอบสนองความตด้องการเหลล่านกันี้นของผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลาย เราไมล่ตด้องการการกระทนากลิจเชล่นนบีนี้ใน
วกันนบีนี้เพราะวล่าเรามบีพระวจนะของพระเจด้าทบีที่เปป็นลายลกักษณร์อกักษรทบีที่ครบถด้วนแลด้วและเหมมือนกกับทบีที่เปาโลประ
กาศทลิโมธบี เรารรูด้วล่า “พระคกัมภบีรร์ทตุกตอนไดด้รกับการดลใจจากพระเจด้า และเปป็นประโยชนร์ในการสอน การตกักเตมือน
วล่ากลล่าว การปรกับปรลุงแกด้ไขคนใหด้ดบี และการอบรมในเรมืที่องความชอบธรรม เพคืที่อคนของพระเจว้าจะดทีรอบคอบ 
พรอักพรว้อมททีที่จะกระทคาการดทีทตุกอยอ่าง” (2 ทธ. 3:16,17)

ดกังนกันี้นยรูดาสและสลิลาส ในฐานะเปป็นตกัวแทนจากครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็ม “จพงไดว้กลอ่าวหนตุนใจพวกพทีที่
นว้องหลายประการใหว้มทีกคาลอังขพนน” พวกเขาสกัที่งสอน หนลุนใจ และเสรลิมกนาลกังผรูด้เชมืที่อตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นในความเชมืที่อนกันี้น
และรกับประกกันพวกเขาวล่าครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็มไดด้ทนาอยล่างทบีที่จดหมายนกันี้นระบลุไวด้ทลุกประการ

ขด้อ 33 และ 34: “ครอันนพอักอยทูอ่ททีที่นอัที่นหนอ่อยหนพที่งแลว้ว กก็ลาจากพวกพทีที่นว้องไปถพงออัครททูตโดยสอันตกิภาพ ฝฝ่าย
สกิลาสเหก็นชอบททีที่จะอยทูอ่ตอ่อไปททีที่นอัที่น”

เราไมล่ถรูกบอกวล่า “หนอ่อยหนพที่ง” ทบีที่ยรูดาสและสลิลาสอยรูล่ตล่อไปในเมมืองอกันทลิโอกในภารกลิจครกันี้งนบีนี้โดยเฉพาะ
นกันี้นยาวนานแคล่ไหน พวกเขา “ลาจากพวกพบีที่นด้องไปถถึงอกัครทรูตโดยสกันตลิภาพ” ซถึที่งหมายความวล่าผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นใน
เมมืองอกันทลิโอกใหด้การอนาลาพวกเขาตามธรรมเนบียมปกตลิ พรด้อมกกับความรกักแบบครลิสเตบียนและความปรารถนาดบี
ทลุกประการเพมืที่อความเจรลิญรลุล่งเรมืองของพวกเขา เปาโลสอนครลิสตจกักรในเมมืองโครลินธร์เกบีที่ยวกกับทลิโมธบีคนหนลุล่มวล่า 
“จงชอ่วยใหว้เขาเดกินทางไปโดยสอันตกิสตุข” (1 คร. 16:11) ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในเมมืองอกันทลิโอกรกับปาก
วล่าจะอธลิษฐานเผมืที่อยรูดาสและสลิลาส และวล่าพวกเขาจะอยรูล่กกับคนทกันี้งสองในจลิตวลิญญาณเมมืที่อคนทกันี้งสองรกับใชด้ในทบีที่อมืที่น

เหล็นไดด้ชกัดวล่าพวกเขาถรูกคาดหวกังใหด้กลกับไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม เพราะวล่าทบีที่ประชลุมนกันี้นในเมมืองอกันทลิโอก
ปลล่อยพวกเขา “ไปในสอันตกิสตุข...สทูอ่พวกออัครททูต” อยล่างไรกล็ตาม “ฝฝ่ายสกิลาสเหก็นชอบททีที่จะอยทูอ่ตอ่อไปททีที่นอัที่น” ไมล่ตด้อง
สงสกัยเลยวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงดลใจสลิลาสใหด้อยรูล่ตล่อไปในเมมืองอกันทลิโอก และในขด้อพระคนาตล่างๆทบีที่ตามมา 
เราจะเหล็นเรมืที่องนบีนี้ชกัดเจนมากขถึนี้น

ขด้อ 35: “แตอ่เปาโลกอับบารนาบอัสยอังอยทูอ่ตอ่อไปในเมคืองออันทกิโอก สอัที่งสอนประกาศพระวจนะขององคต์พระผทูว้
เปป็นเจว้าดว้วยกอันกอับคนอคืที่นอทีกหลายคน”

บางทบีนบีที่คมือเวลาแหล่งการหยลุดพกักสนาหรกับเปาโลและบารนาบกัส-ไมล่ใชล่การหยลุดพกักจากการ “สอัที่งสอน
ประกาศพระวจนะขององคต์พระผทูว้เปป็นเจว้า” แตล่เปป็นการหยลุดพกักจากความหนกักหนล่วงของการเดลินทางจากทบีที่หนถึที่ง
ไปยกังอบีกทบีที่หนถึที่งในงานมลิชชกันนารบีของพวกเขา เหล็นไดด้ชกัดวล่ามบีชล่วงเวลาตรงกลางระหวล่างขด้อนบีนี้กกับขด้อพระคนาตล่างๆทบีที่



ตามมา ซถึที่งในระหวล่างชล่วงเวลาดกังกลล่าวคนเหลล่านบีนี้กล็สกัที่งสอนและประกาศในเมมืองอกันทลิโอกตล่อไป-และนลิรกันดรร์กาล
เทล่านกันี้นทบีที่จะบอกไดด้วล่ามบีดวงวลิญญาณกบีที่ดวงถรูกเพลิที่มเขด้ากกับครลิสตจกักรในระหวล่างวกัน สกัปดาหร์ หรมือเดมือนเหลล่านกันี้น

จากบททบีที่ 2 ของจดหมายของเปาโลถถึงชาวแควด้นกาลาเทบีย (ซถึที่งถรูกยกคนาพรูดมาในตอนตด้นของการศถึกษา
คด้นควด้านบีนี้ในกลิจการ 15) เราเรบียนรรูด้วล่าในชล่วงเวลานบีนี้เองเปโตรไดด้มายกังเมมืองอกันทลิโอกและเปาโลเหล็นวล่าจนาเปป็นตด้อง
ตนาหนลิเขาเพราะทกัศนคตลิของเขาทบีที่มบีตล่อพวกคนตล่างชาตลิ เมมืที่อเปโตรไปถถึงในเมมืองนกันี้นตอนแรก เขากล็ประพฤตลิตกัว
ตามจลิตวลิญญาณทบีที่แทด้จรลิงของการตกัดสลินใจของทบีที่ประชลุมใหญล่นกันี้นในกรลุงเยรรูซาเลล็ม และ “รกับประทานกกับพวกคน
ตล่างชาตลิ” แตล่ตล่อมาไมล่นาน ยลิวบางคนไดด้มาถถึงจากกรลุงเยรรูซาเลล็มซถึที่งไมล่เหล็นดบีดด้วยกกับการรล่วมสามกัคคบีธรรมเชล่นนกันี้น
และเพราะเหล็นแกล่พวกเขาเปโตรจถึง “ปลบีกตกัวออกไปอยรูล่เสบียตล่างหาก เพราะกลกัวพวกทบีที่ถมือพลิธบีเขด้าสลุหนกัต” กลล่าว
อบีกนกัยหนถึที่ง เปโตรไมล่อยากจะถรูกพวกถมือศาสนายรูดายเหลล่านบีนี้วลิพากษร์วลิจารณร์ และดกังนกันี้นเขาจถึงปลบีกตกัวไปจากพวก
คนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นและปฏกิเสธทบีที่จะรกับประทานกกับพวกเขา

แนล่นอนวล่านบีที่สล่งผลตล่อยลิวคนอมืที่นๆเชล่นกกัน-แมด้แตล่บารนาบกัสกล็ “หลงแสรด้งทนาตามคนเหลล่านกันี้นไปดด้วย” 
และเมมืที่อเปาโลสกังเกตเหล็นวล่าผรูด้เชมืที่อยลิวเหลล่านบีนี้ประพฤตลิตกัวในลกักษณะทบีที่ไมล่สมกกับครลิสเตบียนเชล่นนกันี้น เขากล็กลล่าวแกล่เป
โตรตล่อหนด้าพวกเขาทลุกคนวล่า “ถด้าทล่านเองซถึที่งเปป็นพวกยลิวประพฤตลิตามอยล่างคนตล่างชาตลิ มลิใชล่ตามอยล่างพวกยลิว 
เหตลุไฉนทล่านจถึงบกังคกับคนตล่างชาตลิใหด้ประพฤตลิตามอยล่างพวกยลิวเลล่า”

การวางตกัวของเปโตรในทบีที่นบีนี้ชวนใหด้นถึกถถึงนกักเทศนร์บางคนวกันนบีนี้ เมมืที่อเขาอยรูล่กกับพวกยลิว เขากล็ประพฤตลิตาม
แบบพวกยลิวเหลล่านกันี้น เมมืที่อเขาอยรูล่กกับพวกคนตล่างชาตลิ เขากล็มาอยรูล่ในทบีที่ของคนตล่างชาตลิคนหนถึที่งซถึที่งอยรูล่ใตด้พระคลุณ 
เขาอยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิวกันหนถึที่งและวกันตล่อมากล็อยรูล่ใตด้พระคลุณ แนล่นอนวล่าเขากนาลกังดนาเนลินชบีวลิตทบีที่ไมล่คงเสด้นคงวา
เลยจรลิงๆ และเปาโลกล็ทราบเรมืที่องนบีนี้ดบี ดด้วยเหตลุนบีนี้-เนมืที่องจากเปโตรไดด้ทนาบาปตล่อหนด้าคนอมืที่น เปาโลจถึงตนาหนลิเขาตล่อ
หนด้าคนอมืที่น

เปาโลกนาลกังยมืนอยรูล่ตกัวคนเดบียวในทบีที่นบีนี้ ยลิวคนอมืที่นๆไดด้ทนาตามอยล่างเปโตรไปแลด้ว แมด้แตล่บารนาบกัส เพมืที่อนรกัก
และเพมืที่อนรล่วมเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีกล่อนหนด้านบีนี้ของเขากล็หกันออกไปเสบียแลด้ว แตล่อกัครทรูตเปาโลไมล่เกรงกลกัวผรูด้ใด
นอกจากพระเจด้าและมกันไมล่ใชล่เรมืที่องผลิดธรรมดาสนาหรกับเขาทบีที่จะยมืนอยรูล่เพบียงลนาพกัง โดยประกาศเสรบีภาพทบีที่พระ
ครลิสตร์ทรงทนาใหด้เราเปป็นไทแลด้ว เขาถามเปโตรตล่อหนด้าคนอมืที่นวล่า “ถด้าทล่านเปป็นยลิว ซถึที่งดนาเนลินชบีวลิตตามอยล่างพวกคน
ตล่างชาตลิ ทนาไมทล่านจถึงบกังคกับพวกคนตล่างชาตลิใหด้ดนาเนลินชบีวลิตตามอยล่างพวกยลิวเลล่า?” บกันทถึกนบีนี้ไมล่ไดด้บกันทถึกวล่าเปโตร
ตอบเปาโล หรมือวล่าเขาพรูดเพมืที่อปกปฟ้องสลิทธลิอนานาจของเขาในการทนาเชล่นนกันี้น เขาไดด้ทนาพลาดอยล่างนล่าเศรด้าใน
พฤตลิกรรมของเขา และ ณ จลุดนบีนี้เองทบีที่เปโตรหายวกับไปจากประวกัตลิศาสตรร์ทบีที่ไดด้รกับการดลใจ มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่า
จดหมายฝากของเขา คมือ 1 และ 2 เปโตร ปรากฏในภายหลกังมากๆ แตล่วล่านบีที่คมือการกระทคาททีที่ถทูกบอันทพกไวว้ครกันี้ง
สลุดทด้ายของอกัครทรูตทล่านนกันี้นในการเชมืที่อมโยงกกับครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่

อาจดรูเปป็นเรมืที่องแปลกทบีที่หลกังจากถรูกใชด้การอยล่างชกัดเจนและไดด้รกับเกบียรตลิอยล่างไมล่เหมมือนใครหลกังจากวกัน
เพล็นเทคอสตร์นกันี้น ในเมมืองซบีซารบียาและทบีที่ประชลุมใหญล่นกันี้นในกรลุงเยรรูซาเลล็ม เปโตรอยรูล่ดบๆี กล็หายไปจากประวกัตลิ
ศาสตรร์ครลิสตจกักรเชล่นนกันี้น แตล่ความกลกัวมนลุษยร์เปป็นบล่วงแรด้วทบีที่ดกักเขา นบีที่เปป็นครกันี้งแรกทบีที่เขามบีความผลิดในการถอยหนบี
จากผลทบีที่ตามมาเหลล่านกันี้นในทางปฏลิบกัตลิของความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐในโลกนบีนี้ เราตด้องเผชลิญหนด้ากกับขด้อเทล็จจรลิง



ทบีที่วล่าเปโตรเปป็นผรูด้ยลิที่งใหญล่ฝฝ่ายวลิญญาณคนหนถึที่งในดด้านหนถึที่ง แตล่ในทางกลกับกกันเขากล็อล่อนแอสลุดขบีดเชล่นกกัน-และการ
เผลอแคล่ชกัที่วขณะเดบียวกล็อาจมบีราคาแพงเหลมือเชมืที่อตล่อผรูด้รกับใชด้คนหนถึที่ง!

การเดกินทางแบบมกิชชอันนารทครอันั้งททที่สองของเปาโล: สกิลาสถทูกเลถือก
ขด้อ 36: “ครอันนลอ่วงไปไดว้หลายวอัน เปาโลจพงพทูดกอับบารนาบอัสวอ่า “ใหว้เรากลอับไปเยทีที่ยมพวกพทีที่นว้องในทตุก

เมคือง ททีที่เราไดว้ประกาศพระวจนะขององคต์พระผทูว้เปป็นเจว้าไวว้ ดทูวอ่าเขาเปป็นอยอ่างไรกอันบว้าง”
“ครอันนลอ่วงไปไดว้หลายวอัน…” ณ ชล่วงเวลาหนถึที่ง-เรากะไมล่ไดด้วล่านานเทล่าใด-หลกังจากทบีที่เปาโลและบารนาบกัส

พรด้อมกกับสลิลาสและคนอมืที่นๆ ไดด้กลกับไปยกังเมมืองอกันทลิโอกจากกรลุงเยรรูซาเลล็มแลด้วและอยรูล่ตล่อไปทบีที่นกัที่นเพมืที่อสกัที่งสอน
และประกาศพระวจนะ เปาโลกล็เสนอแนะแกล่บารนาบกัสวล่าพวกเขาควรไปเยบีที่ยมครลิสตจกักรอายลุนด้อยเหลล่านกันี้นอบีก
รอบ “ในทตุกเมคือง ททีที่เราไดว้ประกาศพระวจนะขององคต์พระผทูว้เปป็นเจว้าไวว้ ดทูวอ่าเขาเปป็นอยอ่างไรกอันบว้าง” นบีที่เปป็น
ลกักษณะเฉพาะตกัวจรลิงๆของผรูด้รกับใชด้ทล่านนบีนี้ทบีที่ไปยกังพวกคนตล่างชาตลิ ชายผรูด้นบีนี้ทบีที่การเปปิดเผยของครลิสตจกักรพกันธ
สกัญญาใหมล่ถรูกประทานใหด้ เขารกักเหลล่าผรูด้กลกับใจเชมืที่อของเขา เขาเฝฟ้าระวกังพวกเขา สกัที่งสอนพวกเขา หนลุนใจพวก
เขา ตนาหนลิพวกเขาเมมืที่อพวกเขาตด้องการคนาตนาหนลิ ภาระของครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นถรูกวางอยล่างหนกักอถึนี้งบนตกัวเขา ผรูด้
เชมืที่อเหลล่านบีนี้ถรูกชนะแลด้วดด้วยความรกัก-จนเขาเกมือบเอาชบีวลิตไมล่รอด-และเขารรูด้สถึกวล่าเปป็นการเหมาะสมทบีที่จะไปเยบีที่ยม
พวกเขาอบีกครกันี้งเกรงวล่าบางทบีความยลุล่งยากบางอยล่างอาจเกลิดขถึนี้นแลด้วซถึที่งพวกเขาอาจตด้องการความชล่วยเหลมือของ
เขา

ขด้อ 37 และ 38: “ฝฝ่ายบารนาบอัสไดว้ตอันงใจวอ่าจะพายอหต์นผทูว้มทีอทีกชคืที่อหนพที่งวอ่ามาระโกไปดว้วย แตอ่เปาโลไมอ่
เหก็นควรททีที่จะพายอหต์นไปดว้วย เพราะครอันงกอ่อนยอหต์นไดว้ละทอ่านทอันงสองเสทียททีที่แควว้นปฟัมฟฝีเลทีย และมกิไดว้ไปทคาการ
ดว้วยกอัน”

มาระโกเปป็นหลานชายของบารนาบกัส (คส. 4:10) เขาไดด้มายกังเมมืองอกันทลิโอกเมมืที่อเปาโลและบารนาบกัส
กลกับมาทบีที่นกัที่นแลด้วหลกังจากนนาของถวายไปมอบใหด้แกล่พวกวลิสลุทธลิชนในกรลุงเยรรูซาเลล็ม (กลิจการ 12:25) และเขาไดด้
รล่วมเดลินทางไปกกับพวกเขาในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีครกันี้งแรกของพวกเขา (กลิจการ 13:5) อยล่างไรกล็ตาม 
ดด้วยเหตลุผลหลายประการทบีที่ไมล่ถรูกระบลุไวด้ในพระคกัมภบีรร์เขาละพวกเขาไวด้ทบีที่เมมืองเปอรร์กาในแควด้นปฟัมฟฟีเลบียและกลกับ
ไปบด้านของเขาในกรลุงเยรรูซาเลล็ม (กลิจการ 13:13)

บกัดนบีนี้บารนาบกัสตกันี้งใจแนล่วแนล่ทบีที่จะพายอหร์นมาระโกไปกกับพวกเขาดด้วยในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบี
รอบทบีที่สองนบีนี้ ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าเขารกักชายหนลุล่มผรูด้นบีนี้เพราะความเปป็นญาตลิกกัน และนล่าจะเปป็นเพราะความรกักของ
เขาทบีที่มบีตล่อหลานชายของเขามากกวล่าทบีที่จะเปป็นการทรงนนาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เขาจถึงอยากใหด้ยอหร์นรล่วมเดลิน
ทางไปรอบนบีนี้ดด้วย

“แตอ่เปาโลไมอ่เหก็นควรททีที่จะพายอหต์นไปดว้วย” เนมืที่องจากมาระโกไดด้ละพวกเขาไวด้กล่อนกนาหนดในการเดลิน
ทางรอบแรกนกันี้น เปาโลจถึงไมล่พรด้อมทบีที่จะพาเขาไปดด้วยครกันี้งทบีที่สอง เขาไมล่อาจวางใจความพากเพบียรของชายหนลุล่มผรูด้
นบีนี้ไดด้ เขาไดด้ละทลินี้งพวกเขากล่อนหนด้านบีนี้เมมืที่อการเดลินทางเรลิที่มยากลนาบากและชบีวลิตของพวกเขาตกอยรูล่ในอกันตราย และ
เปาโลไมล่มบีการรกับประกกันใดๆวล่ายอหร์นจะไมล่ทนาแบบเดลิมอบีก ไมล่วล่าเหตลุผล (ประการเดบียวหรมือหลายประการ) ของ
ยอหร์นมาระโกจะเปป็นอะไรกล็ตามในการหกันกลกับไป มกันกล็ปรากฏชกัดวล่าเปาโลไมล่พอใจยอหร์นทบีที่ทนาเชล่นนกันี้น ไมล่ตด้อง



สงสกัยเลยวล่ามบีสาเหตลุบางอยล่างทบีที่อกัครทรูตทล่านนบีนี้ไมล่คลิดวล่าเปป็นเหตลุผลอกันสมควรในการละทลินี้งเชล่นนกันี้น และเพราะเหตลุ
นบีนี้เขาจถึงปฏลิเสธทบีที่จะเรลิที่มออกเดลินทางอบีกครกันี้งโดยมบียอหร์นมาระโกเปป็นหลุด้นสล่วนมลิชชกันนารบีคนหนถึที่ง

ขด้อ 39-41: “แลว้วไดว้เกกิดการขอัดแยว้งกอันจนตว้องแยกกอัน บารนาบอัสจพงพามาระโกลงเรคือไปยอังเกาะไซปรอัส
แตอ่เปาโลไดว้เลคือกสกิลาส และเมคืที่อพวกพทีที่นว้องไดว้ฝากทอ่านทอันงสองไวว้ในพระคตุณของพระเจว้าแลว้วทอ่านกก็ไป ทอ่านจพงไป
ตลอดแควว้นซทีเรทียกอับแควว้นซกิลทีเซทียหนตุนใจครกิสตจอักรใหว้แขก็งแรงขพนน”

“การขอัดแยว้งกอัน” ในภาษากรบีกในพระคนาขด้อนบีนี้บล่งบอกถถึงความคลิดทบีที่ถรูกทนาใหด้ปฟัปั่นปฝ่วน อยล่างไรกล็ตาม มกัน
ถรูกใชด้ในความหมายหนถึที่งทบีที่ดบีกวล่าในฮบีบรรู 10:24 ซถึที่งมกันถรูกแปลเปป็น “กระตตุว้น” การขกัดแยด้งกกันนบีนี้ระหวล่างเปาโลกกับ
บารนาบกัสสล่งผลเปป็นการโตด้แยด้งกกันระหวล่างพวกเขา การไมล่เหล็นพด้องตรงกกันทบีที่รลุนแรงเหลมือเกลิน “จนตว้องแยกกอัน” 
ชายสองทล่านนบีนี้ หลกังจากความสนาเรล็จอกันยลิที่งใหญล่ในการรกับใชด้รล่วมกกันของทกันี้งครูล่ บกัดนบีนี้แยกทางกกันและเขด้าสรูล่ขอบเขต
ของงานรกับใชด้ทบีที่แตกตล่างกกันแลด้ว บารนาบกัสไมล่ถรูกกลล่าวถถึงอบีกตล่อไปในหนกังสมือกลิจการหลกังจากบทนบีนี้ อยล่างไรกล็ตาม
มกันเปป็นเรมืที่องยากทบีที่จะเชมืที่อวล่าชายผรูด้นบีนี้ไมล่ถรูกใชด้การอบีก-หรมือตามทบีที่เปาโลกลล่าวไวด้ใน 1 โครลินธร์ 9:27 วล่าเขากลกัววล่าจะ
กลายเปป็น “คนทบีที่ใชด้การไมล่ไดด้”-ไมล่ไดด้รกับความเหล็นชอบและไมล่เกลิดผลในฐานะมลิชชกันนารบีคนหนถึที่งเพราะการไมล่เหล็น
พด้องตรงกกันของเขากกับเปาโล บารนาบกัสเปป็นหนถึที่งในผรูด้เชมืที่อคนแรกๆทบีที่วางทลุกสลิที่งบนแทล่นบรูชา โดยมอบถวาย
ทกันี้งหมดทบีที่เขาเปป็นและทลุกสลิที่งทบีที่เขามบีเพมืที่อทบีที่จะถรูกใชด้ในการเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐ (กลิจการ 4:37) และการรกับใชด้ของ
เขากล็ประสบความสนาเรล็จ ถถึงแมด้วล่าตอนนบีนี้เขาปลล่อยใหด้ความรรูด้สถึกสล่วนตกัวทกันี้งหลายเขด้ามาและอาจบดบกัง
วลิจารณญาณทบีที่ดบีกวล่าของเขา อยล่างไรกล็ตาม การคบหาสมาคมของเขากกับยอหร์นและการฝฝึกฝนยอหร์นมาระโกกล็สล่ง
ผลดบีตล่อชายหนลุล่มผรูด้นบีนี้อยล่างมหาศาลและสลุดทด้ายแลด้วเขาไดด้รกับความไวด้วางใจและรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับอกัครทรูต
เปาโลอบีกครกันี้ง

นบีที่ปรากฏชกัดเจนในจดหมายฝากเหลล่านกันี้นของเปาโล ในโคโลสบี 4:10,11 เขาพรูดถถึง “มาระโก ลรูกชาย
ของนด้องสาวบารนาบกัส” วล่าเปป็นเพมืที่อนรล่วมงานของเขา “เขด้าสรูล่อาณาจกักรของพระเจด้า” ใน 2 ทลิโมธบี 4:11 เมมืที่อ
เปาโลเขบียนอนาลาตล่องานรกับใชด้บนโลกนบีนี้ของเขาในจดหมายฝากฉบกับทบีที่สองของเขาทบีที่สล่งถถึงบลุตรทบีที่รกักของเขาใน
ความเชมืที่อนกันี้น เขากลล่าววล่า “ลรูกาคนเดบียวเทล่านกันี้นทบีที่อยรูล่กกับขด้าพเจด้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาดว้วย เพราะเขา
เปป็นประโยชนต์แกอ่ขว้าพเจว้าสคาหรอับการรอับใชว้นทีน” จากนกันี้นในฟฟีเลโมน 24 เขาพรูดถถึงมาระโกอบีกครกันี้งวล่าอยรูล่ใน
ทล่ามกลาง “เพมืที่อนรล่วมงาน” ของเขา

“บารนาบกัสจถึงพามาระโกลงเรคือไปยอังเกาะไซปรอัส” ซถึที่งเปป็นบด้านเกลิดของบารนาบกัส (กลิจการ 4:36) 
เปาโลเลมือกสลิลาสใหด้เปป็นเพมืที่อนรล่วมเดลินทางคนใหมล่ของเขา และพวกเขาออกเดลินทางจากเมมืองอกันทลิโอกเพมืที่อไป
เยบีที่ยมครลิสตจกักรอายลุนด้อยเหลล่านกันี้นอบีกครกันี้งซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเปาโลและบารนาบกัสไดด้รกับใชด้กล่อนหนด้านกันี้น

ทบีที่วล่า “พวกพทีที่นว้องไดว้ฝากทอ่านทอันงสองไวว้ในพระคตุณของพระเจว้า” กล็บอกเปป็นนกัยวล่าพวกเขามบีการอธลิษฐาน
อยรูล่ชกัที่วระยะเวลาหนถึที่ง และเหมมือนกกับตอนทบีที่เปาโลและบารนาบกัสไดด้ออกไปจากผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในเมมืองอกันทลิโอก
(กลิจการ 13:3) พวกเขากล็ขอพรพระเจด้าใหด้พวกเขาเมมืที่อพวกเขาเรลิที่มออกเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีรอบใหมล่นบีนี้

เมมืที่อเราศถึกษาคด้นควด้าตล่อไปในบทตล่อๆไปของหนกังสมือกลิจการ เรากล็จะเรบียนรรูด้มากมายเกบีที่ยวกกับวล่าพระเจด้า
ทรงใหด้เกบียรตลิงานรกับใชด้ของเปาโลและสลิลาสอยล่างไรพรด้อมกกับจลิตวลิญญาณหลายดวงและความสนาเรล็จมหาศาล 



บทททที่ 16
16:1 แลด้วเปาโลไปยกังเมมืองเดอรร์บบีกกับเมมืองลลิสตรา และดรูเถลิด ทบีที่นกัที่นมบีสาวกคนหนถึที่งชมืที่อทลิโมธบี เปป็นบลุตรชายของ
หญลิงชาตลิยลิวคนหนถึที่งทบีที่เชมืที่อแลด้ว แตล่บลิดาเปป็นชาตลิกรบีก
16:2 ทลิโมธบีมบีชมืที่อเสบียงดบีในหมรูล่พวกพบีที่นด้องทบีที่อยรูล่ในเมมืองลลิสตรา และเมมืองอลิโคนบียรูม
16:3 เปาโลใครล่จะพาทลิโมธบีไปดด้วยกกัน จถึงใหด้เขด้าสลุหนกัตเพราะเหล็นแกล่พวกยลิวทบีที่อยรูล่ในเมมืองนกันี้นๆ เพราะคนเหลล่านกันี้น
ทลุกคนรรูด้วล่าบลิดาของเขาเปป็นชาตลิกรบีก
16:4 เมมืที่อทล่านเหลล่านกันี้นไดด้เทบีที่ยวไปตามเมมืองตล่างๆกล็ไดด้สล่งหนกังสมือขด้อตกลงของอกัครทรูต และผรูด้ปกครองในกรลุง
เยรรูซาเลล็มมอบใหด้คนทกันี้งหลายทลุกเมมืองเพมืที่อใหด้รกักษาไวด้
16:5 ครลิสตจกักรทกันี้งปวงจถึงเขด้มแขล็งในความเชมืที่อ และจนานวนคนไดด้ทวบีขถึนี้นทลุกๆวกัน
16:6 ครกันี้นทล่านเหลล่านกันี้นไปทกัที่วแวล่นแควด้นฟรบีเจบียกกับกาลาเทบียแลด้ว พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์หด้ามมลิใหด้กลล่าวพระวจนะ
ในแควด้นเอเชบีย
16:7 เมมืที่อไปยกังแควด้นมลิเซบียแลด้ว กล็พยายามจะไปยกังแวล่นแควด้นบลิธบีเนบีย แตล่พระวลิญญาณไมล่ทรงโปรดใหด้ไป
16:8 แลด้วทล่านเหลล่านกันี้นไดด้เดลินทางผล่านแควด้นมลิเซบียลงมายกังเมมืองโตรอกัส
16:9 ในเวลากลางคมืนเปาโลไดด้นลิมลิตเหล็นผรูด้ชายชาวมาซลิโดเนบียคนหนถึที่งยมืนอด้อนวอนวล่า “ขอโปรดมาชล่วยพวก
ขด้าพเจด้าในแควด้นมาซลิโดเนบียเถลิด”
16:10 ครกันี้นทล่านเหล็นนลิมลิตนกันี้นแลด้ว เราจถึงหาโอกาสทกันทบีทบีที่จะไปยกังแควด้นมาซลิโดเนบีย ดด้วยเหล็นแนล่วล่า องคร์พระผรูด้เปป็น
เจด้าไดด้ทรงเรบียกเราใหด้ไปประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ชาวแควด้นนกันี้น
16:11 เหตลุฉะนกันี้น เมมืที่อออกจากเมมืองโตรอกัสแลด้ว กล็ตรงไปยกังเกาะสาโมธรกัสเซบียและรลุล่งขถึนี้นกล็ถถึงเมมืองเนอาบลุรบี
16:12 เมมืที่อออกจากทบีที่นกัที่นแลด้ว กล็ไดด้ไปยกังเมมืองฟฟีลลิปปฟีซถึที่งเปป็นเมมืองเอกในเขตแควด้นมาซลิโดเนบีย และเปป็นเมมืองขถึนี้น 
เราจถึงพกักอยรูล่ในเมมืองนกันี้นหลายวกัน
16:13 ในวกันสะบาโตเราไดด้ออกจากเมมืองไปยกังฝฟัปั่งแมล่นนี้นา เขด้าใจวล่ามบีทบีที่สนาหรกับอธลิษฐาน จถึงไดด้นกัที่งสนทนากกับพวกผรูด้
หญลิงทบีที่ประชลุมกกันทบีที่นกัที่น
16:14 มบีหญลิงคนหนถึที่งชมืที่อลลิเดบียมาจากเมมืองธลิยาทลิราเปป็นคนขายผด้าสบีมล่วง เปป็นผรูด้นมกัสการพระเจด้า หญลิงนกันี้นไดด้ฟฟังเรา
และองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงเปปิดใจของเขาใหด้สนใจในถด้อยคนาซถึที่งเปาโลไดด้กลล่าว
16:15 เมมืที่อหญลิงคนนกันี้นกกับทกันี้งครอบครกัวของเขาไดด้รกับบกัพตลิศมาแลด้วจถึงอด้อนวอนเราวล่า “ถด้าทล่านเหล็นวล่าขด้าพเจด้า
เปป็นคนสกัตยร์ซมืที่อตล่อองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า เชลิญเขด้ามาพกักอาศกัยในบด้านของขด้าพเจด้าเถลิด” และเขาไดด้วลิงวอนจนเราขกัด
ไมล่ไดด้
16:16 ตล่อมาเมมืที่อเรากนาลกังออกไปยกังทบีที่สนาหรกับอธลิษฐาน มบีหญลิงสาวคนหนถึที่งทบีที่มบีผบีหมอดรูเขด้าสลิงไดด้มาพบกกับเรา เขา
ทนาการทายใหด้พวกเจด้านายของเขาไดด้เงลินเปป็นอกันมาก
16:17 หญลิงนกันี้นตามเปาโลกกับพวกเราไปรด้องวล่า “คนเหลล่านบีนี้เปป็นผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้าผรูด้สรูงสลุด มากลล่าวประกาศทาง
รอดแกล่เราทกันี้งหลาย”



16:18 เขาทนาอยล่างนกันี้นหลายวกัน ฝฝ่ายเปาโลเปป็นทลุกขร์มาก หกันหนด้าสกัที่งผบีนกันี้นวล่า “เราสกัที่งเจด้าวล่า ในพระนามของพระ
เยซรูครลิสตร์ เจด้าจงออกมาจากเขา” ผบีนกันี้นกล็ออกมาในเวลานกันี้น
16:19 สล่วนพวกนายของเขาเมมืที่อเหล็นวล่าหมดหวกังทบีที่จะไดด้เงลินแลด้ว เขาจถึงจกับเปาโลและสลิลาสลากมาถถึงพวกเจด้า
หนด้าทบีที่ยกังทบีที่วล่าการเมมือง
16:20 เมมืที่อนนามาถถึงเจด้าเมมืองแลด้วจถึงกลล่าววล่า “คนเหลล่านบีนี้เปป็นพวกยลิว กล่อการวลุล่นวายมากในเมมืองของเรา
16:21 และสกัที่งสอนธรรมเนบียม ซถึที่งเราชาวโรมตามกฎหมายไมล่ควรจะรกับหรมือถมือเลย”
16:22 ประชาชนกล็ไดด้ฮมือกกันขถึนี้นตล่อสรูด้เปาโลและสลิลาส เจด้าเมมืองไดด้กระชากเสมืนี้อของทล่านทกันี้งสองออก แลด้วสกัที่งใหด้โบย
ดด้วยไมด้เรบียว
16:23 ครกันี้นโบยหลายทบีแลด้วจถึงใหด้จนาไวด้ในคลุก และกนาชกับนายคลุกใหด้รกักษาไวด้ใหด้มกัที่นคง
16:24 นายคลุกเมมืที่อรกับคนาสกัที่งอยล่างนกันี้นแลด้วจถึงพาเปาโลกกับสลิลาสไปจนาไวด้ในหด้องชกันี้นใน เอาเทด้าใสล่ขมืที่อไวด้แนล่นหนา
16:25 ประมาณเทบีที่ยงคมืนเปาโลกกับสลิลาสกล็อธลิษฐานและรด้องเพลงสรรเสรลิญพระเจด้า นกักโทษทกันี้งหลายกล็ฟฟังอยรูล่
16:26 ในทกันใดนกันี้นเกลิดแผล่นดลินไหวใหญล่จนรากคลุกสะเทมือนสะทด้าน และประตรูคลุกเปปิดหมดทลุกบาน เครมืที่องจองจนา
กล็หลลุดจากเขาสลินี้นทลุกคนทกันทบี
16:27 ฝฝ่ายนายคลุกตมืที่นขถึนี้นเหล็นประตรูคลุกเปปิดอยรูล่ คาดวล่านกักโทษทกันี้งหลายหนบีไปหมดแลด้ว จถึงชกักดาบออกมาหมาย
วล่าจะฆล่าตกัวเสบีย
16:28 แตล่เปาโลไดด้รด้องเสบียงดกังวล่า “อยล่าทนารด้ายตกัวเองเลย เราทกันี้งหลายอยรูล่พรด้อมดด้วยกกันทลุกคน”
16:29 นายคลุกจถึงสกัที่งใหด้จลุดไฟมา แลด้ววลิที่งเขด้าไปตกัวสกัที่นกราบลงทบีที่เทด้าของเปาโลกกับสลิลาส
16:30 และพาทล่านทกันี้งสองออกมาแลด้ววล่า “ทล่านเจด้าขด้า ขด้าพเจด้าจะตด้องทนาอยล่างไรจถึงจะรอดไดด้”
16:31 เปาโลกกับสลิลาสจถึงกลล่าววล่า “จงเชมืที่อวางใจในพระเยซรูครลิสตร์เจด้า และทล่านจะรอดไดด้ทกันี้งครอบครกัวของทล่าน
ดด้วย”
16:32 ทล่านทกันี้งสองจถึงกลล่าวสกัที่งสอนพระวจนะขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าใหด้นายคลุก และคนทกันี้งปวงทบีที่อยรูล่ในบด้านของ
เขาฟฟัง
16:33 ในกลางคมืนชกัที่วโมงเดบียวกกันนกันี้นเอง นายคลุกจถึงพาเปาโลกกับสลิลาสไปลด้างแผลทบีที่ถรูกเฆบีที่ยน และในขณะนกันี้นนาย
คลุกกล็ไดด้รกับบกัพตลิศมาพรด้อมทกันี้งครกัวเรมือนของเขา
16:34 แลด้วไดด้พาทล่านทกันี้งสองเขด้าไปในบด้านของเขา จกัดโตก๊ะเลบีนี้ยงทล่านแสดงความยลินดบีอยล่างยลิที่ง เพราะไดด้เชมืที่อถมือ
พระเจด้าพรด้อมกกับทกันี้งครอบครกัวแลด้ว
16:35 ครกันี้นเวลาเชด้าเจด้าเมมืองจถึงใชด้พวกนกักการไป สกัที่งวล่า “จงปลล่อยคนทกันี้งสองนกันี้นเสบีย”
16:36 นายคลุกจถึงบอกเปาโลวล่า “เจด้าเมมืองไดด้ใชด้คนมาบอกใหด้ปลล่อยทล่านทกันี้งสอง ฉะนกันี้นบกัดนบีนี้เชลิญทล่านออกไปตาม
สบายเถลิด”
16:37 แตล่เปาโลกลล่าวแกล่เขาทกันี้งหลายวล่า “เขาไดด้เฆบีที่ยนเราผรูด้เปป็นคนสกัญชาตลิโรมตล่อหนด้าคนทกันี้งหลายกล่อนไดด้ตกัดสลิน
ความ และไดด้จนาเราไวด้ในคลุก บกัดนบีนี้เขาจะเสมือกไสใหด้เราออกไปเปป็นการลกับหรมือ ทนาอยล่างนกันี้นไมล่ไดด้ ใหด้เขาเองมาพา
เราออกไปเถลิด”



16:38 พวกนกักการจถึงนนาความไปแจด้งแกล่เจด้าเมมือง เมมืที่อเจด้าเมมืองไดด้ยลินวล่าทล่านทกันี้งสองเปป็นคนสกัญชาตลิโรมกล็ตกใจ
กลกัว
16:39 จถึงมาวลิงวอนทล่านทกันี้งสอง ครกันี้นพาออกไปแลด้วจถึงขอใหด้ออกไปเสบียจากเมมือง
16:40 ทล่านทกันี้งสองจถึงออกจากคลุก แลด้วไดด้เขด้าไปในบด้านของนางลลิเดบีย เมมืที่อพบพวกพบีที่นด้องกล็พรูดจาหนลุนใจเขาแลด้วกล็
ลาไป

ในบทนบีนี้อกัครทรูตเปาโลเขด้าสรูล่การเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีรอบทบีที่สองของเขาอยล่างเตล็มทบีที่และอยล่างเสรบี เขา
ไปเยบีที่ยมครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกกล่อตกันี้งแลด้วอบีกหน และเคลมืที่อนยด้ายเขด้าสรูล่สาขาใหมล่ๆของการประกาศขล่าวประเสรลิฐ

คลุณจะระลถึกวล่าเปาโลและบารนาบกัสแยกทางกกันในสล่วนทด้ายของบททบีที่แลด้ว และสลิลาสกล็เปป็นครูล่หรูมลิชชกัน
นารบีของเปาโลตอนนบีนี้ ลรูกาไมล่ไดด้เลล่าวล่าเกลิดอะไรขถึนี้นกกับบารนาบกัสและยอหร์นมาระโกในงานรกับใชด้ดด้วยกกันของพวก
เขา แตล่จนากกัดบกันทถึกของเขาอยรูล่กกับการเดลินทางและกลิจกรรมเหลล่านกันี้นของเปาโล

ในบทนบีนี้มบีบกันทถึกเกบีที่ยวกกับทลิโมธบีคนหนลุล่มเชล่นกกันและเขากลายเปป็นหนถึที่งในเพมืที่อนรล่วมเดลินทางของเปาโล
เสบียงรด้องทรูลของชาวมาซลิโดเนบียคนนกันี้นพามลิชชกันนารบีเหลล่านบีนี้ไปยกังเมมืองฟฟีลลิปปฟีในทบีที่สลุดซถึที่งเปป็นทบีที่ๆนางลลิเดบีย

ผรูด้กลกับใจเชมืที่อคนแรกในทวบีปยลุโรป ไดด้ยลินและรกับขล่าวประเสรลิฐ ครลิสตจกักรไดด้ถรูกตกันี้งขถึนี้นทบีที่นบีที่ซถึที่งเปาโลเขบียนจดหมาย
ฝากของเขาไปหาชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลล่านกันี้นในเวลาตล่อมา

ในขด้อ 16 ถถึง 24 ความรอดของหมอดรูคนหนถึที่งสล่งผลใหด้เปาโลและสลิลาสถรูกทลุบตบีและถรูกจนาคลุก และการ
จนาคลุกนกันี้นลงเอยเปป็นการกลกับใจเชมืที่อของนายคลุกคนนกันี้นและทกันี้งครกัวเรมือนของเขา

เหตลุการณร์ตล่างๆทบีที่นล่าตมืที่นเตด้นและสรด้างแรงบกันดาลใจถรูกบกันทถึกโดยลรูกาในขด้อพระคนาเหลล่านกันี้นทบีที่เราจะ
ศถึกษาคด้นควด้ากกัน

เปาโลพบทกิโมธท
ขด้อ 1 และ 2: “แลว้วเปาโลไปยอังเมคืองเดอรต์บทีกอับเมคืองลกิสตรา และดทูเถกิด ททีที่นอัที่นมทีสาวกคนหนพที่งชคืที่อทกิโมธที 

เปป็นบตุตรชายของหญกิงชาตกิยกิวคนหนพที่งททีที่เชคืที่อแลว้ว แตอ่บกิดาเปป็นชาตกิกรทีก ทกิโมธทีมทีชคืที่อเสทียงดทีในหมทูอ่พวกพทีที่นว้องททีที่อยทูอ่ใน
เมคืองลกิสตรา และเมคืองอกิโคนทียทูม”

เมมืองเดอรร์บบีและเมมืองลลิสตรา-โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งเมมืองอกันหลกังนบีนี้-คมือสถานทบีที่ทบีที่เปาโลคลุด้นเคยอยรูล่แลด้ว การ
รกับใชด้ครกันี้งแรกของเขาในเมมืองเดอรร์บบีมบีความสงบสลุขและเหล็นไดด้ชกัดวล่าไมล่ถรูกขกัดขวางโดยเหลล่าศกัตรรูของขล่าว
ประเสรลิฐ แตล่การไปเยมือนครกันี้งแรกของเขายกังเมคืองลกิสตรา ไดด้สลินี้นสลุดลงโดยการทบีที่เขาถรูกหลินขวด้างและถรูกลากตกัว
ออกไปนอกเมมืองนกันี้น ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเขาถรูกทลินี้งไวด้ใหด้ตาย มกันเปป็นไปไดด้อยล่างยลิที่งวล่า “สาวกคนหนพที่งชคืที่อทกิโมธที” อาจอยรูล่ใน
เหตลุการณร์ตอนนกันี้นดด้วย ถถึงแมด้วล่านกัที่นไมล่ใชล่สล่วนหนถึที่งของบกันทถึกศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ในทบีที่นบีนี้ และเราไมล่ถรูกบอกดด้วยวล่าเมมืองไหน
ในสองเมมืองนบีนี้-เมมืองเดอรร์บบีหรมือเมมืองลลิสตรา-เปป็นบด้านเกลิดของชายหนลุล่มผรูด้นบีนี้ อยล่างไรกล็ตาม มบีขด้อพระคกัมภบีรร์หลาย
ตอนทบีที่บอกเราใหด้รรูด้วล่าอกัครทรูตเปาโลถมือวล่าทลิโมธบีเปป็นบลุตรของเขาในการรกับใชด้นกันี้น และอกัครทรูตทล่านนบีนี้เขบียนจดหมาย
ฝากสองฉบกับจากสลิบสบีที่ฉบกับนกันี้นถถึงเขาซถึที่งพระเจด้าไดด้ประทานใหด้เราผล่านทางปากกาทบีที่ไดด้รกับการดลใจของเขา

มารดาของทลิโมธบีเปป็นหญลิงชาตลิยลิวและเปป็นผรูด้เชมืที่อคนหนถึที่ง ใน 2 ทลิโมธบี 1:5 เปาโลพรูดถถึง “ความเชมืที่ออกันแทด้
นกันี้น...ซถึที่งเมมืที่อกล่อนไดด้มบีอยรูล่ในโลอลิสยายของทล่าน และซถึที่งไดด้มบีอยรูล่ในยรูนบีสมารดาของทล่าน” ดกังนกันี้นเราจถึงทราบวล่าทกันี้ง



มารดาและยายของทลิโมธบีเปป็นครลิสเตบียน ผรูด้หญลิงสองคนนบีนี้มบีความสกัตยร์ซมืที่อเชล่นกกันในการสกัที่งสอนเขาในความเชมืที่อ
แบบครลิสเตบียนนกันี้น เพราะวล่าใน 2 ทลิโมธบี 3:15 เราอล่านวล่า “และตอันงแตอ่เดก็กมาแลว้ว ททีที่ทอ่านไดว้รทูว้พระคอัมภทีรต์ออัน
บรกิสตุทธกิธิ์ ซถึที่งมบีฤทธลิธิ์สอนทล่านใหด้ไดด้ปฟัญญาถถึงความรอดโดยความเชมืที่อในพระเยซรูครลิสตร์”

“แตอ่บกิดาเปป็นชาตกิกรทีก” มกันไมล่ถรูกตด้องตามพระราชบกัญญกัตลิทบีที่ยลิวคนหนถึที่งจะแตล่งงานกกับอบีกคนหนถึที่งจาก
ชนชาตลิอมืที่น และมกันไมล่ถรูกตด้องตามพระราชบกัญญกัตลิทบีที่ยลิวคนหนถึที่งจะยกลทูกสาวของตนใหด้แตล่งงานกกับผรูด้ชายของ
ชนชาตลิอมืที่นดด้วย ในเอสรา 9:12 เราอล่านวล่า “เพราะฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ อยล่ามอบพวกบลุตรสาวของเจด้าแกล่พวกบลุตรชาย
ของเขา หรมืออยล่ารกับพวกบลุตรสาวของเขาใหด้พวกบลุตรชายของเจด้า หรมืออยล่าเสรลิมสกันตลิภาพและความเจรลิญมกัที่งคกัที่ง
ของเขาทกันี้งหลายเปป็นนลิตยร์ เพมืที่อเจด้าทกันี้งหลายจะแขล็งแรง และกลินของดบีๆแหล่งแผล่นดลินนกันี้น และมอบแผล่นดลินนกันี้นไวด้
เปป็นมรดกแกล่ลรูกหลานของเจด้าทกันี้งหลายเปป็นนลิตยร์” แตล่พระราชบกัญญกัตลินบีนี้ถรูกปฟัดทลินี้งโดยพวกยลิวจนานวนมากทบีที่อาศกัย
อยรูล่ในทล่ามกลางประชาชาตลิทกันี้งหลายทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิ และมกันกล็เปป็นเชล่นนบีนี้กกับพล่อแมล่ของทลิโมธบี

“ทกิโมธทีมทีชคืที่อเสทียงดทีในหมทูอ่พวกพทีที่นว้อง…” การเชมืที่อมโยงนบีนี้อยากใหด้เราเขด้าใจวล่าทกิโมธทีคมือผรูด้ทบีที่ถรูกรายงานวล่า 
“มบีชมืที่อเสบียงดบี” โดยครลิสเตบียนคนอมืที่นๆทบีที่อาศกัยอยรูล่ในเมมืองลลิสตราและเมมืองอลิโคนบียรูม (เราไมล่มบีบกันทถึกเกบีที่ยวกกับ
อลุปนลิสกัยของบลิดาของผรูด้เชมืที่อหนลุล่มคนนบีนี้) ทลิโมธบีไดด้รกับความนกับถมืออยล่างมากจากทลุกคนทบีที่รรูด้จกักเขาในพมืนี้นทบีที่บด้านเกลิดของ
เขา อยล่างทบีที่เราไดด้เหล็นแลด้ว เขาไดด้รกับการศถึกษาทางศาสนา ไดด้รกับการฝฝึกอบรมสกัที่งสอนอยล่างระมกัดระวกังในความรรูด้
ดด้านพระคกัมภบีรร์ และเราอาจสรลุปไดด้วล่าเขาไดด้รกับความรอดแลด้วตกันี้งแตล่เดล็กๆ

ขด้อ 3: “เปาโลใครอ่จะพาทกิโมธทีไปดว้วยกอัน จพงใหว้เขว้าสตุหนอัตเพราะเหก็นแกอ่พวกยกิวททีที่อยทูอ่ในเมคืองนอันนๆ เพราะ
คนเหลอ่านอันนทตุกคนรทูว้วอ่าบกิดาของเขาเปป็นชาตกิกรทีก” 

“เปาโลใครอ่จะพาทกิโมธทีไปดว้วยกอัน” ไมล่มบีการบอกชกัดเจนวล่าทลิโมธบีมบีอายลุเทล่าไร ณ เวลานบีนี้แตล่เราทราบวล่า
เขายกังอายลุนด้อยมากๆ เมมืที่อเปาโลละเขาไวด้ใหด้ดรูแลครลิสตจกักรทบีที่เมมืองเอเฟซกัส เขาแนะนนาวล่า “อยอ่าใหว้ผทูว้ใดดทูหมกิที่น
ความหนจุท่มแนท่นของทอ่าน แตล่จงเปป็นแบบอยล่างของคนทกันี้งหลายทบีที่เชมืที่อ ทกันี้งในทางวาจา ในการประพฤตลิ ในความ
รกัก ในนนี้นาใจ ในความเชมืที่อ และในความบรลิสลุทธลิธิ์” (1 ทธ. 4:12) 

ใน 1 ทลิโมธบี 3:7 เปาโลกลล่าวถถึงศลิษยาภลิบาลวล่า “เขาจะตด้องมบีชมืที่อเสบียงดบีในคนภายนอก…” การทบีที่เปา
โลเลมือกทลิโมธบีใหด้เปป็นเพมืที่อนรล่วมทนาการในงานรกับใชด้ของเขาและในการทนางานหนกักของการเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐกล็
พลิสรูจนร์วล่าเขามบีความมกัที่นใจอยล่างมากในตกัวทลิโมธบีทกันี้งๆทบีที่ทลิโมธบียกังเดล็กมาก เขาถมือวล่าทลิโมธบีเปป็นคนทบีที่อลุทลิศตกัว ชนาระตกัว
ใหด้บรลิสลุทธลิธิ์ รอบคอบ และเหล็นไดด้ชกัดวล่ามบีพรสวรรคร์บางอยล่างซถึที่งสามารถถรูกใชด้การไดด้เพมืที่อถวายเกบียรตลิพระเจด้า เขา
ชมืที่นชมขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าชายหนลุล่มผรูด้นบีนี้ถรูกรายงานวล่า “มบีชมืที่อเสบียงดบี” โดยทลุกคนทบีที่รรูด้จกักเขา และความชมืที่นชมนกันี้นกล็ถรูก
แสดงออกในการทบีที่เขาเลมือกทลิโมธบีใหด้เปป็นหนถึที่งในเพมืที่อนรล่วมงานและเพมืที่อนรล่วมเดลินทางของเขา เขาไมล่ผลิดหวกังใน
การตกัดสลินใจเลมือกของเขา และความรกักของอกัครทรูตทล่านนบีนี้ทบีที่มบีใหด้แกล่ทลิโมธบีอยล่างลถึกซถึนี้งมากขถึนี้นกล็ถรูกเหล็นอยล่าง
ชกัดเจนในจดหมายฝากเหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกเขบียนถถึงเขาในเวลาตล่อมา ยกตกัวอยล่างเชล่น ในขด้อแรกๆของ 2 ทลิโมธบี เราพบ
ถด้อยคนาเหลล่านบีนี้: 

“เปาโล อกัครทรูตของพระเยซรูครลิสตร์ ตามพระประสงคร์ของพระเจด้า ตามพระสกัญญาแหล่งชบีวลิต ซถึที่งมบีในพระ
เยซรูครลิสตร์ ถพง ทกิโมธที บตุตรททีที่รอักของขว้าพเจว้า ขอพระคลุณและพระเมตตาและสกันตลิสลุขจากพระเจด้าพระบลิดา และ



พระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา จงดนารงอยรูล่กกับทล่านเถลิด ขด้าพเจด้าขอบพระคลุณพระเจด้าผรูด้ซถึที่งขด้าพเจด้าไดด้รกับ
ใชด้ ดด้วยจลิตสนานถึกอกันบรลิสลุทธลิธิ์สมืบมาตกันี้งแตล่บรรพบลุรลุษของขด้าพเจด้า เพราะขว้าพเจว้าไดว้ระลพกถพงทอ่านในคคาอธกิษฐาน
ของขว้าพเจว้ามกิไดว้หยตุดหยอ่อนทอันงกลางวอันกลางคคืน กก็ไดว้ปรารถนาเปป็นออันมากททีที่จะเหก็นทอ่าน ระลถึกถถึงนนี้นาตาของทล่าน
เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้เตล็มไปดด้วยความยลินดบี ขด้าพเจด้าระลถึกถถึงความเชมืที่ออกันแทด้นกันี้นซถึที่งมบีอยรูล่ในทล่าน และซถึที่งเมมืที่อกล่อนไดด้มบี
อยรูล่ในโลอลิสยายของทล่าน และซถึที่งไดด้มบีอยรูล่ในยรูนบีสมารดาของทล่าน และซถึที่งขด้าพเจด้าเชมืที่อมกัที่นคงวล่ามบีอยรูล่ในทล่านดด้วย 
เหตลุฉะนกันี้นขด้าพเจด้าจถึงสะกลิดใจทล่านใหด้ใชด้ของประทานของพระเจด้าทบีที่มบีอยรูล่ในทล่าน โดยการวางมมือของขด้าพเจด้านกันี้น
ใหด้รลุล่งเรมืองขถึนี้น” (2 ทธ. 1:1-6)

ดกังนกันี้นเปาโลจถึงเลมือกทลิโมธบีใหด้ไปกกับตนในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีรอบทบีที่สองของตน “จพงใหว้เขว้า
สตุหนอัตเพราะเหก็นแกอ่พวกยกิวททีที่อยทูอ่ในเมคืองนอันนๆ” คนจนานวนมาก-แมด้แตล่เหลล่าผรูด้รรูด้-ไดด้ถามวล่า “ทนาไมเปาโลจถึงทนาเชล่น
นบีนี้?” อกัครทรูตเปาโลปกปฟ้องพระคลุณของพระเจด้าเหมมือนกกับทบีที่นด้อยคนจรลิงๆไดด้ปกปฟ้องพระคลุณอกันบรลิสลุทธลิธิ์ แตล่เปาโล
เปป็นยลิวคนหนถึที่งและเขากล็ประกาศอยล่างเนด้นหนกักวล่าคนาอธลิษฐานของเขาและความปรารถนาแหล่งหกัวใจของเขาทบีที่มบี
ตล่อชนชาตลิอลิสราเอลคมือททีที่พวกเขาจะรอับความรอด (รม. 10:1) เขารกับสารภาพดด้วยวล่ามบี “ความหนอักใจยกิที่งนอักและ
ความเสทียใจอยทูอ่เสมอ” ในใจของเขาเพราะญาตลิพบีที่นด้องของเขาตามฝฝ่ายเนมืนี้อหนกังไมอ่รอับความรอด เขารกักพวกยลิว
เหลล่านกันี้นมากเหลมือเกลินจนเขายอมทบีที่จะ “ถทูกสาปใหว้ตอัดขาดจากพระครกิสตต์” หากการเสบียสละเชล่นนกันี้นจะนนาพวก
เขามาสรูล่ความรอดไดด้ (รม. 9:1-3) เขารรูด้วล่าคนเหลล่านกันี้นมบี “ความกระตมือรมือรด้นทบีที่จะปรนนลิบกัตลิพระเจด้า แตอ่หาไดว้
เปป็นตามปฟัญญาไมอ่” (รม. 10:2)

ดกังนกันี้น ในความหล่วงใยของเขาทบีที่มบีตล่อพวกยลิว โดยกลกัววล่าเขาจะขกับไลล่พวกเขาไปจากพระคลุณของพระเจด้า
เปาโลจถึงขอใหด้ทลิโมธบีเขด้าสลุหนกัตเพราะวล่าพวกยลิวในเขตแดนนกันี้นรรูด้กกันทลุกคนวล่าบลิดาของทลิโมธบีเปป็นคนตล่างชาตลิ แตล่ทลิ
โมธบีเองถรูกถมือวล่าเปป็นยลิว เพราะวล่ามารดาของเขาเปป็นคนยลิว ไมล่มบีขด้อสงสกัยเลยวล่าเปาโลเชมืที่อวล่าเขากนาลกังทนาสลิที่งทบีที่ถรูก
ตด้องเพมืที่อหลบีกเลบีที่ยงการถรูกตล่อตด้านและการดล่าวล่าจากพวกยลิวในพมืนี้นทบีที่นกันี้น คนาถามเรมืที่องการเขด้าสลุหนกัตวล่ามกันมบีผล
ผรูกมกัดหรมือไมล่นกันี้นถรูกตกลงกกันไดด้แลด้วในการประชลุมใหญล่ของครลิสตจกักรทบีที่กรลุงเยรรูซาเลล็ม (ตามทบีที่ถรูกอภลิปรายในบท
ทบีที่แลด้ว) แตล่การละเลยมกันในเหตลุการณร์ตอนนบีนี้กล็คงจะเชลิญชวนการโตด้แยด้งและการตล่อตด้านแบบขมขมืที่นจากพวกยลิว
เหลล่านกันี้น แมด้กระทกัที่งจากผทูว้เชคืที่อยลิวบางคนเหลล่านกันี้น และมกันคงจะขกัดขวางเหตลุแหล่งขล่าวประเสรลิฐในพมืนี้นทบีที่แถบนกันี้น
อยล่างมหาศาล เราตด้องจนาไวด้วล่าการตกัดสลินใจของครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็มเกบีที่ยวขด้องกกับการยกเวด้นพวกคนตล่าง
ชาตลิเทล่านกันี้นทบีที่ไมล่ตด้องเขด้าสลุหนกัต มกันเปป็นคนละเรมืที่องกกันเลยในชล่วงตด้นของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่สนาหรกับยลิวคน
หนถึที่งทบีที่จะยลินยอมทบีที่จะนมกัสการรล่วมกกับคนตล่างชาตลิคนหนถึที่งทบีที่ยกังไมล่เขด้าสลุหนกัตและทบีที่จะทนตล่อการไมล่ถมือพลิธบีนบีนี้โดย
คนๆหนถึที่งทบีที่ถรูกนกับวล่าเปป็นยลิว

ผมไมล่ไดด้กนาลกังพยายามทบีที่จะแกด้ตล่างใหด้สลิที่งทบีที่เปาโลกระทนา ผมแคล่กนาลกังกลล่าววล่าสลิที่งใดกล็ตามทบีที่เขาไดด้กระทนากล็
ถรูกกระทนาดด้วยใจวลินลิจฉกัยผลิดชอบทบีที่ไมล่ถรูกขกัดขวางและใจทบีที่จรลิงใจ เขาใหด้การตล่อหนด้าเฟลลิกสร์วล่า “ในขด้อนบีนี้ ขด้าพเจด้า
อลุตสล่าหร์ประพฤตลิตามใจวกินกิจฉอัยผกิดชอบททีที่ปราศจากผกิดตอ่อพระเจว้าและตอ่อมนตุษยต์” (กลิจการ 24:16) กล่อนเขากลกับ
ใจเชมืที่อ เปาโลพรด้อมทบีที่จะถวายชบีวลิตของตนเพมืที่อศาสนาของบรรพบลุรลุษของเขา และเมมืที่อเขาไดด้พบกกับพระเยซรูบน



ถนนเมมืองดามกัสกกัสและไดด้บกังเกลิดใหมล่ เขากล็รด้อนรนเพมืที่อพระเจด้าพอๆกกัน โดยตกันี้งใจแนล่วแนล่ทบีที่จะไมล่ทนาสลิที่งใดทบีที่อาจ
ขกับไลล่แมด้สกักคนเดบียวไปจากพระเยซรูครลิสตร์เจด้า ใน 1 โครลินธร์ 9:19-22 เขาเปป็นพยานรกับรองวล่า:

“เพราะถถึงแมด้วล่าขด้าพเจด้ามกิไดว้อยทูอ่ในบอังคอับของผทูว้ใด ขด้าพเจด้ากล็ยกังยอมตกัวเปป็นทาสคนทกันี้งปวงเพมืที่อจะไดด้ชนะ
ใจคนมากยลิที่งขถึนี้น ตล่อพวกยลิว ขด้าพเจด้ากล็ทนาตกัวเหมมือนยลิว เพคืที่อจะไดว้พวกยกิว ตล่อพวกทบีที่อยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ 
ขด้าพเจด้ากล็เปป็นเหมมือนคนอยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ เพคืที่อจะไดว้คนททีที่อยทูอ่ใตว้พระราชบอัญญอัตกินอันน ตล่อคนทบีที่อยรูล่นอกพระราช
บกัญญกัตลิ ขด้าพเจด้ากล็ทนาตกัวเหมมือนคนนอกพระราชบกัญญกัตลิ เพมืที่อจะไดด้คนทบีที่อยรูล่นอกพระราชบกัญญกัตลินกันี้น (แตล่ขด้าพเจด้า
มลิไดด้อยรูล่นอกพระราชบกัญญกัตลิของพระเจด้า แตล่อยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิแหล่งพระครลิสตร์) ตล่อคนอล่อนแอ ขด้าพเจด้ากล็
ทนาตกัวเหมมือนคนอล่อนแอ เพคืที่อจะไดว้คนออ่อนแอ ขดาพเจดายอมเปป็นคนทจุกชนตดตท่อคนทบัทั้งปวง เพคืที่อจะชอ่วยเขาใหว้
รอดไดว้บว้างโดยทตุกวกิถทีทาง!” 

การทบีที่เปาโลใหด้ทลิโมธบีเขด้าสลุหนกัตนกันี้นเปป็นการกระทนาเพมืที่อความสะดวกเพราะเหล็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ และมกัน
สอดคลด้องกกับหลกักการของเขาในเรมืที่องความประพฤตลิของครลิสเตบียนทบีที่เขาประกาศแลด้วดด้วย ในการเชมืที่อมโยงกกับ
เรมืที่องนบีนี้ ผมเชมืที่อวล่าเราควรใชด้เวลาและพมืนี้นทบีที่ตรงนบีนี้เพมืที่อทบีที่จะอล่านขด้อความทบีที่ไดด้รกับการดลใจทบีที่เปาโลเขบียนเกบีที่ยวกกับ 
“บกัญญกัตลิแหล่งความรกักในสล่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับสลิที่งตล่างๆทบีที่นล่าสงสกัย” ตามทบีที่บกันทถึกไวด้ในโรมบททบีที่ 14:

“สล่วนคนทบีที่ยกังอล่อนในความเชมืที่อนกันี้น จงรกับเขาไวด้ แตล่มลิใชล่เพมืที่อใหด้โตด้เถบียงกกันในเรมืที่องความเชมืที่อทบีที่แตกตล่างกกัน
นกันี้น คนหนถึที่งถมือวล่าจะกลินอะไรกล็ไดด้ทกันี้งนกันี้น แตล่อบีกคนหนถึที่งทบีที่ยกังอล่อนในความเชมืที่ออยรูล่กล็กลินแตล่ผกักเทล่านกันี้น อยล่าใหด้คนทบีที่
กลินนกันี้นดรูหมลิที่นคนทบีที่ไมล่ไดด้กลิน และอยล่าใหด้คนทบีที่มลิไดด้กลินกลล่าวโทษคนทบีที่ไดด้กลิน เหตลุวล่าพระเจด้าไดด้ทรงโปรดรกับเขาไวด้
แลด้ว ทล่านเปป็นใครเลล่าจถึงกลล่าวโทษผรูด้รกับใชด้ของคนอมืที่น ผรูด้รกับใชด้คนนกันี้นจะไดด้ดบีหรมือจะลล่มจมกล็สลุดแลด้วแตล่นายของเขา 
และเขากล็จะไดด้ดบีแนล่นอน เพราะวล่าพระเจด้าทรงฤทธลิธิ์สามารถใหด้เขาไดด้ดบีไดด้

“คนหนถึที่งถมือวล่าวกันหนถึที่งดบีกวล่าอบีกวกันหนถึที่ง แตล่อบีกคนหนถึที่งถมือวล่าทลุกวกันเหมมือนกกัน ขอใหด้ทลุกคนมบีความแนล่ใจ
ในความคลิดเหล็นของตนเถลิด ผรูด้ทบีที่ถมือวกันกล็ถมือเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดล่องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และผรูด้ทบีที่ไมล่ถมือวกันกล็ไมล่ถมือเพมืที่อ
ถวายเกบียรตลิแดล่องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า ผรูด้ทบีที่กลินกล็กลินเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดล่องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า เพราะเขาขอบพระคลุณ
พระเจด้า และผรูด้ทบีที่มลิไดด้กลินกล็มลิไดด้กลินเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดล่องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และยกังขอบพระคลุณพระเจด้า

“เพราะในพวกเราไมล่มบีผรูด้ใดมบีชบีวลิตอยรูล่เพมืที่อตนเองฝฝ่ายเดบียว และไมล่มบีผรูด้ใดตายเพมืที่อตนเองฝฝ่ายเดบียว ถด้าเรามบี
ชบีวลิตอยรูล่กล็มบีชบีวลิตอยรูล่เพมืที่อองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และถด้าเราตายกล็ตายเพมืที่อองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า เหตลุฉะนกันี้นไมล่วล่าเรามบีชบีวลิต
อยรูล่หรมือตายไปกล็ตาม เรากล็เปป็นคนขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า เพราะเหตลุนบีนี้เองพระครลิสตร์จถึงไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์และไดด้
ทรงเปป็นขถึนี้นมาและทรงพระชนมร์อบีก เพมืที่อจะไดด้เปป็นองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของทกันี้งคนตายและคนเปป็น

“แตล่ตกัวทล่านเลล่า เหตลุไฉนทล่านจถึงกลล่าวโทษพบีที่นด้องของทล่าน หรมือเหตลุไฉนทล่านจถึงดรูหมลิที่นพบีที่นด้องของทล่าน 
เพราะวล่าเราทลุกคนตด้องยมืนอยรูล่หนด้าบกัลลกังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพราะมบีคนาเขบียนไวด้วล่า ‘องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าไดด้
ตรกัสวล่า “เรามบีชบีวลิตอยรูล่ฉกันใด หกัวเขล่าทลุกหกัวเขล่าจะตด้องคลุกกราบลงตล่อเรา และลลินี้นทลุกลลินี้นจะตด้องรด้องสรรเสรลิญ
พระเจด้า”’ ฉะนกันี้นเราทลุกคนจะตด้องทรูลเรมืที่องราวของตกัวเองตล่อพระเจด้า ดกังนกันี้นเราอยล่ากลล่าวโทษกกันและกกันอบีกเลย 
แตล่จงตกัดสลินใจเสบียดบีกวล่า คมืออยล่าใหด้ผรูด้หนถึที่งผรูด้ใดวางสลิที่งซถึที่งใหด้สะดลุด หรมือสลิที่งซถึที่งเปป็นเหตลุใหด้ลด้มลงไวด้ตล่อหนด้าพบีที่นด้อง



“ขด้าพเจด้ารรูด้และปลงใจเชมืที่อเปป็นแนล่ในองคร์พระเยซรูเจด้าวล่า ไมล่มบีสลิที่งหนถึที่งสลิที่งใดทบีที่เปป็นมลทลินในตกัวเองเลย แตล่
ถด้าผรูด้ใดถมือวล่าสลิที่งใดเปป็นมลทลิน สลิที่งนกันี้นกล็เปป็นมลทลินสนาหรกับคนนกันี้น แตล่ถด้าพบีที่นด้องของทล่านไมล่สบายใจเพราะอาหารทบีที่
ทล่านกลิน ทล่านกล็ไมล่ไดด้ดนาเนลินตามทางแหล่งความรกักเสบียแลด้ว พระครลิสตร์ทรงสลินี้นพระชนมร์เพมืที่อผรูด้ใด กล็อยล่าใหด้คนนกันี้น
พลินาศเพราะอาหารทบีที่ทล่านกลินเลย

“ฉะนกันี้นอยล่าใหด้การดบีของทล่านเปป็นทบีที่ใหด้เขาตลิเตบียนไดด้ เพราะวล่าอาณาจกักรของพระเจด้านกันี้นไมล่ใชล่การกลิน
และการดมืที่ม แตล่เปป็นความชอบธรรมและสกันตลิสลุขและความชมืที่นชมยลินดบีในพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ผรูด้ทบีที่ปรนนลิบกัตลิพระ
ครลิสตร์ในการเหลล่านกันี้นกล็เปป็นทบีที่พอพระทกัยพระเจด้า และเปป็นทบีที่พอใจของมนลุษยร์ดด้วย เหตลุฉะนกันี้นใหด้เรามลุล่งกระทนาในสลิที่ง
ซถึที่งทนาใหด้เกลิดความสงบสลุขแกล่กกันและกกัน และสลิที่งเหลล่านกันี้นซถึที่งทนาใหด้เกลิดความเจรลิญแกล่กกันและกกัน อยล่าทนาลายงาน
ของพระเจด้าเพราะเรมืที่องอาหารเลย ทลุกสลิที่งทลุกอยล่างปราศจากมลทลินกล็จรลิง แตล่ผรูด้ใดทบีที่กลินอาหารซถึที่งเปป็นเหตลุใหด้ผรูด้อมืที่น
หลงผลิด กล็มบีความผลิดดด้วย เปป็นการดบีทบีที่จะไมล่กลินเนมืนี้อสกัตวร์หรมือดมืที่มนนี้นาองลุล่นหรมือทนาสลิที่งใดๆทบีที่เปป็นเหตลุใหด้พบีที่นด้องสะดลุด 
หรมือสะดลุดใจหรมือทนาใหด้อล่อนกนาลกัง ทล่านมบีความเชมืที่อหรมือ จงยถึดไวด้ใหด้มกัที่นตล่อพระพกักตรร์พระเจด้า ผรูด้ใดไมล่มบีเหตลุทบีที่จะตลิ
เตบียนตกัวเองในสลิที่งทบีที่ตนเหล็นชอบแลด้วนกันี้นกล็เปป็นสลุข แตล่ผรูด้ทบีที่ยกังสงสกัยอยรูล่นกันี้น ถด้าเขากลินกล็จะถรูกลงพระอาชญา เพราะ
เขามลิไดด้กลินดด้วยความเชมืที่อ ทกันี้งนบีนี้เพราะการกระทนาใดๆกล็ตามทบีที่มลิไดด้กระทนาดด้วยความเชมืที่อกล็เปป็นบาปทกันี้งสลินี้น” (รม. 
14:1-23) 

ขด้อ 4: “เมคืที่อทอ่านเหลอ่านอันนไดว้เททีที่ยวไปตามเมคืองตอ่างๆกก็ไดว้สอ่งหนอังสคือขว้อตกลงของออัครททูต และผทูว้ปกครอง
ในกรตุงเยรทูซาเลก็มมอบใหว้คนทอันงหลายทตุกเมคืองเพคืที่อใหว้รอักษาไวว้”

“เมคืองตอ่างๆ” ทบีที่ถรูกกลล่าวถถึงในทบีที่นบีนี้คมือ เมมืองตล่างๆของประเทศซบีเรบีย แควด้นซบีลลิเซบีย และพมืนี้นทบีที่อมืที่นๆทบีที่เปาโล
และบารนาบกัสไดด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐและครลิสตจกักรทกันี้งหลายไดด้ถรูกกล่อตกันี้งขถึนี้น เปาโล สลิลาส ทลิโมธบี และคนอมืที่นๆ
ในคณะของพวกเขาไปทกัที่วเมมืองใหญล่เหลล่านกันี้น โดยไปเยบีที่ยมครลิสตจกักรหลายแหล่งและสอ่งมอบ “หนอังสคือขว้อตกลง”-
จดหมายเหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้ถรูกเขบียนทบีที่การประชลุมใหญล่นกันี้นทบีที่เพลิที่งจกัดขถึนี้นในกรลุงเยรรูซาเลล็ม หนกังสมือขด้อตกลงเหลล่านบีนี้ถรูก
อภลิปรายอยล่างเตล็มทบีที่แลด้วในบททบีที่ 15 ซถึที่งเกบีที่ยวขด้องกกับพระราชบกัญญกัตลิในทางพลิธบีการเหลล่านกันี้นของโมเสสและความ
สกัมพกันธร์ของบกัญญกัตลิเหลล่านกันี้นทบีที่มบีตล่อความรอดโดยความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระเยซรู

“หนอังสคือขว้อตกลง” ปกตลิแลด้วหมายถถึงกฎหมายหนถึที่งหรมือพระราชกฤษฎบีกาหนถึที่งของฝฝ่ายนลิตลิบกัญญกัตลิหรมือ
กษกัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง อยล่างไรกล็ตามในกรณบีของครลิสตจกักรมกันไมล่ใชล่กฎหมายหนถึที่ง มกันเปป็นเพบียงการตกัดสลินใจหนถึที่งทบีที่
ตกลงกกันไดด้โดยเหลล่าสมาชลิกของทบีที่ประชลุมใหญล่นกันี้นในกรลุงเยรรูซาเลล็มเมมืที่อกรณบีทบีที่อภลิปรายกกันนกันี้นถรูกสล่งใหด้แกล่พวกผรูด้
ปกครอง พวกอกัครทรูต และผรูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆในทบีที่ประชลุมนกันี้น ปฟัญหานกันี้นถรูกพลิจารณาอยล่างถด้วนถบีที่ ภายใตด้การทรงนนา
ของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ พวกเขากล็ตกลงกกันไดด้ และผลลกัพธร์ของขด้อตกลงนกันี้นกล็ถรูกเขบียนลงในจดหมายฉบกับหนถึที่ง 
ซถึที่งสนาเนาหนถึที่งชลุดของจดหมายนกันี้นถรูกนนาสล่งโดยผรูด้นนาสารทบีที่ถรูกเลมือกสรรไปยกังครลิสตจกักรทลุกแหล่งเหลล่านกันี้นทบีที่มบีผรูด้เชมืที่อทกันี้ง
หลายทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิ

พวกเขานนาสล่งขด้อตกลงเหลล่านบีนี้ “เพคืที่อใหว้รอักษาไวว้”-นกัที่นคมือ ถถึงแมด้ขด้อเทล็จจรลิงมบีอยรูล่วล่า “ขด้อตกลงเหลล่านบีนี้” 
ไมล่ไดด้บกังคกับพวกครลิสเตบียนตล่างชาตลิใหด้ถมือรกักษาพระราชบกัญญกัตลิของยลิว พวกมกันกล็ตด้องถรูกถคือรอักษาไวว้อยรูล่ดบี ขด้อตกลง
เหลล่านบีนี้ตด้องถรูกถมือปฏลิบกัตลิเพมืที่อประโยชนร์สลุขของทลุกคน เพมืที่อทบีที่ผรูด้เชมืที่อยลิวทกันี้งหลายจะไดด้ไมล่รรูด้สถึกสะดลุด มกันถรูกกลล่าวไวด้



อยล่างชกัดเจนวล่าการงดเวด้นจากเนมืนี้อสกัตวร์และสลิที่งอมืที่นๆทบีที่นล่ากกังขาไมล่เกบีที่ยวขด้องอะไรเลยกกับความรอด แตล่วล่าการถมือ
ปฏลิบกัตลิเชล่นนกันี้นมบีไวด้เพมืที่อประโยชนร์สลุขแหล่งความเปป็นนนี้นาหนถึที่งใจเดบียวกกันทล่ามกลางพวกพบีที่นด้อง เพมืที่อทบีที่พวกเขาจะ
สามารถรล่วมสามกัคคบีธรรมกกันไดด้เหมมือนอยล่างทบีที่องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรงประสงคร์ใหด้ลรูกๆของพระองคร์รล่วมสามกัคคบี
ธรรมดด้วยกกันในครลิสตจกักรของพระองคร์

ขด้อ 5: “ครกิสตจอักรทอันงปวงจพงเขว้มแขก็งในความเชคืที่อ และจคานวนคนไดว้ทวทีขพนนทตุกๆวอัน”
เราคลิดถถึงคนาวล่า “ทคาใหว้มอัที่นคง” (establish) วล่าหมายถถึงการทนาใหด้หนกักแนล่น มกัที่นคง หรมือมบีเสถบียรภาพ-

กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง การวางรากอยรูล่บนพมืนี้นฐานทบีที่มกัที่นคงถาวร นบีที่สามารถนนามาใชด้กกับครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นในทบีที่นบีนี้ไดด้เชล่น
กกัน เมมืที่อเปาโลและเหลล่าผรูด้รล่วมเดลินทางของเขาไปเยบีที่ยมครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นอบีกครกันี้ง พวกเขาไมล่เพบียงแจกจดหมาย
จากททีที่ประชตุมใหญอ่นอันนในกรตุงเยรทูซาเลก็มเทล่านกันี้น แตล่ใหด้ความชล่วยเหลมือเปป็นการสล่วนตกัวตามทบีที่จนาเปป็นดด้วย สกัที่งสอน
พระวจนะ หนลุนใจและเสรลิมกนาลกังผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในทบีที่ประชลุมทกันี้งหลายนกันี้น เหมมือนกกับทบีที่เดล็กคนหนถึที่งเตลิบโตและมบี
พกัฒนาการเพราะไดด้รกับอาหารและการดรูแลอกันเหมาะสม ลรูกทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วของพระเจด้ากล็เตลิบโตและมบี
พกัฒนาการในอลุปนลิสกัยแบบครลิสเตบียนเชล่นกกันเมมืที่อเขารกับประทานพระวจนะและดนาเนลินทลุกวกันในความสวล่างทบีที่เพลิที่ม
ขถึนี้นซถึที่งถรูกฉายแสงบนวลิถบีทางของเขาโดยการศถึกษาคด้นควด้าของเขาและความรรูด้เกบีที่ยวกกับทางและพระประสงคร์ของ
พระเจด้า

ดกังนกันี้นเมมืที่อมลิชชกันนารบีเหลล่านบีนี้เดลินทางจากครลิสตจกักรหนถึที่งไปยกังอบีกครลิสตจกักรหนถึที่ง ครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นกล็
เตลิบโตขถึนี้นและผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้น “ทวทีจคานวนขพนนทตุกๆวอัน” นกัที่นคมือวลิธบีการของพระเจด้า วกันนบีนี้เราเหล็นนลิกายใหญล่ๆใชด้วลิธบี
การไปเยบีที่ยมเยบียน ผลกักดกัน “การสรด้างจนานวนสมาชลิก” และใชด้วลิธบีลล่อลวงใดกล็ตามทบีที่พวกเขาจะออกแบบไดด้เพมืที่อทบีที่
จะหาสมาชลิกเพลิที่มขถึนี้นเขด้าสรูล่นลิกายของตนและเพลิที่มสถลิตลิการเขด้ารล่วมประชลุม แตล่คลุณจะสกังเกตเหล็นในกลิจการ 2:47 วล่า
“องคค์พระผซูดเปป็นเจดาไดด้ทรงโปรดใหด้ผรูด้ทบีที่กนาลกังจะรอด เขด้าสมทบกกับครลิสตจกักรทวบีขถึนี้นทลุกๆวกัน”

แนล่นอนวล่าการไปเยบีที่ยมเยบียนตามบด้านไมล่ใชล่เรมืที่องผลิดอะไร ครลิสเตบียนทกันี้งหลายควรสนใจในการชนะ
วลิญญาณ และในความสนใจเรมืที่องการชนะวลิญญาณ เราควรใชด้เวลาในการออกเยบีที่ยม การพบปะผรูด้คนใหมล่ๆ การ
เชลิญชวนพวกเขาใหด้มารล่วมประชลุมนมกัสการ แมด้กระทกัที่งการรกับพวกเขาขถึนี้นรถของเราเองหากจนาเปป็น แตล่ไมล่มบีสกักชมืที่อ
เดบียวทบีที่ถรูกเพลิที่มเขด้ากกับบกันทถึกในสวรรคร์นอกจากชมืที่อของคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้รกับความรอดโดยพระคลุณของพระเจด้า ถรูก
ลด้างชนาระในพระโลหลิต ไดด้รกับการบกังเกลิดใหมล่ผล่านทางความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระเยซรู! เมมืที่อนกันี้น
และตด้องเมมืที่อนกันี้นเทล่านกันี้น พระเจด้าจถึงทรงเพลิที่มพวกเขาเขด้ากกับครลิสตจกักรของพระองคร์

มกันปรากฏชกัดแจด้งวล่าอกัครทรูตเปาโลไมล่ไดด้พถึงพอใจกกับการแคล่นนาผรูด้คนเขด้าสรูล่ความรรูด้เกบีที่ยวกกับความรอดและ
จากนกันี้นกล็ปลล่อยใหด้พวกเขาทนาตกัวกลมกลมืนตามทบีที่พวกเขาทนาไดด้ในโลกทบีที่เตล็มไปดด้วยการทดลองและภยกันตราย
ตล่างๆสนาหรกับทารกเหลล่านกันี้นในพระครลิสตร์ เปาโลเชมืที่อวล่าลรูกทลุกคนของพระเจด้าควรรรูด้จกักสลิทธลิโดยกนาเนลิดฝฝ่าย
วลิญญาณของตน และวล่าเขาควรไดด้รกับการสกัที่งสอนในทางเหลล่านกันี้นแหล่งความชอบธรรมเพมืที่อทบีที่เขาจะมทีชทีวกิตอยทูอ่ พทูด
คตุย และคกิดเพมืที่อถวายเกบียรตลิพระเจด้า

เขาอด้อนวอนผรูด้เชมืที่อชาวโรมกันเหลล่านกันี้นใหด้ถวายรล่างกายของพวกเขาเปป็น “เครมืที่องบรูชาทบีที่มบีชบีวลิต อกันบรลิสลุทธลิธิ์ 
และเปป็นทบีที่พอพระทกัยพระเจด้า ซถึที่งเปป็นการปรนนกิบอัตกิออันสมควรของทล่านทกันี้งหลาย” (รม. 12:1) เขาอด้อนวอน



ครลิสเตบียนชาวเมมืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นวล่า “อยล่าเมาเหลด้าองลุล่น... แตอ่จงประกอบดว้วยพระวกิญญาณ” (อฟ. 5:18) ใน
โรม 6:12,13 เขาขอรด้องวล่า “เหตลุฉะนกันี้นอยล่าใหด้บาปครอบงนากายทบีที่ตด้องตายของทล่าน ซถึที่งทนาใหด้ตด้องเชมืที่อฟฟังตกัณหา
ของกายนกันี้น อยล่ายกอวกัยวะของทล่านใหด้แกล่บาป ใหด้เปป็นเครมืที่องใชด้ในการอธรรม แตล่จงถวายตกัวของทล่านแดล่พระเจด้า
เหมมือนหนถึที่งคนทบีที่เปป็นขถึนี้นมาจากความตายแลด้ว และจงใหด้อวกัยวะของทล่านเปป็นเครมืที่องใชด้ในการชอบธรรมถวายแดล่
พระเจด้า!”

ไมล่วล่าองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรงใชด้การเปาโลทบีที่ใดกล็ตามเพมืที่อกล่อตกันี้งครลิสตจกักรแหล่งหนถึที่ง ผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในครลิสต
จกักรแหล่งนกันี้นกล็เปป็นลรูกๆของเขาในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าและเขากล็รกักพวกเขา เขาหล่วงใยเกบีที่ยวกกับสวกัสดลิภาพฝฝ่าย
วลิญญาณของพวกเขา เขาอธลิษฐานเผมืที่อพวกเขาโดยไมล่หยลุดหยล่อน และเมมืที่อมบีทลุกโอกาสทบีที่เปป็นไปไดด้ เขากล็กลกับไป
เยบีที่ยมพวกเขาและหนลุนใจพวกเขาเพมืที่อทบีที่พวกเขาจะมกัที่นคงเขด้มแขล็งและถรูกเสรลิมสรด้างขถึนี้นในความเชมืที่อนกันี้น

นกิมกิตเรถืที่องชาวมาซกิโดเนทยผทูว้นอันั้น
ขด้อ 6: “ครอันนทอ่านเหลอ่านอันนไปทอัที่วแวอ่นแควว้นฟรทีเจทียกอับกาลาเททียแลว้ว พระวกิญญาณบรกิสตุทธกิธิ์หว้ามมกิใหว้กลอ่าว

พระวจนะในแควว้นเอเชทีย”
เปาโลและสลิลาสเดลินทาง “ไปทอัที่วแวอ่นแควว้นฟรทีเจทีย” ณ เวลานบีนี้นบีที่เปป็นแควด้นของโรมทบีที่ใหญล่โตทบีที่สลุดใน

เอเชบียไมเนอรร์ มกันถรูกแบล่งออกเปป็นสองสล่วน-แควด้นฟรบีเจบียของเอเชบียและแควด้นฟรบีเจบียของกาลาเทบีย-แตล่เสด้นแบล่ง
ระหวล่างพวกมกันไมล่เคยถรูกลากอยล่างเครล่งครกัด เราทราบจากกลิจการ 2:10 วล่าพวกยลิวจากแควด้นฟรบีเจบียอยรูล่ทบีที่นกัที่นใน
วกันเพล็นเทคอสตร์ วกันนบีนี้ประชากรทบีที่นกัที่นประกอบดด้วยชาวเตลิรร์ก ชาวกรบีก ชาวอารร์มบีเนบีย พวกยลิว และเผล่าอมืที่นๆทบีที่มบี
ขนาดเลล็กกวล่าซถึที่งบรรพบลุรลุษของพวกเขาไมล่ชกัดเจนและมบีธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิทบีที่เฉพาะตกัว การเลบีนี้ยงแกะและแพะ
เปป็นอลุตสาหกรรมหลกัก เปาโลและสลิลาสไปทกัที่วแควด้นทบีที่มบีขนาดใหญล่และเตล็มไปดด้วยภรูเขานบีนี้ และเขด้าไปใน “แควว้น
กาลาเททีย” ซถึที่งเปป็นแควด้นหนถึที่งทบีที่อยรูล่ทางทลิศตะวกันออกของแควด้นฟรบีเจบียพอดบี

พมืนี้นทบีที่แหล่งนบีนี้แตล่กล่อนนกันี้นถรูกพลิชลิตโดยพวกกอล พวกเขาตกันี้งรกรากอยรูล่ทบีที่นกัที่นและตกันี้งชมืที่อมกันตามชมืที่อของพวก
เขา แควด้นกาลาเทบียตามทบีที่เปาโลรรูด้จกักมกันเปป็นแควด้นหนถึที่งของโรม แตล่มบียลิวจนานวนมากในพมืนี้นทบีที่แหล่งนกันี้นและเพราะ
เหตลุนบีนี้เองมกันจถึงเปป็นเรมืที่องงล่ายมากๆทบีที่จะเกลิดขด้อพลิพาทขถึนี้นทบีที่นกัที่นระหวล่างเหลล่าผรูด้เชมืที่อยลิวกกับผรูด้เชมืที่อตล่างชาตลิ ดกังทบีที่ปรากฏ
ในจดหมายของเปาโลทบีที่สล่งถถึงครลิสเตบียนชาวแควด้นกาลาเทบียเหลล่านกันี้น

อยล่างไรกล็ตาม เปาโลและสลิลาสถรูก “พระวกิญญาณบรกิสตุทธกิธิ์หว้ามมกิใหว้กลอ่าวพระวจนะในแควว้นเอเชทีย” ดกัง
นกันี้นเราจถึงเหล็นวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงหว้ามเชล่นเดบียวกกับทรงนนา ลรูกาไมล่อธลิบายวล่าพระวลิญญาณทรงนนาขล่าวสาร
นบีนี้ทบีที่หด้ามมลิชชกันนารบีเหลล่านบีนี้ไมล่ใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐในแควด้นเอเชบียโดยวกิธทีใด สล่วนตกัวแลด้ว ผมเชมืที่อวล่าขล่าวสารนบีนี้
ถรูกประทานใหด้โดยการเปปิดเผย และผมเชมืที่อวล่ามกันถรูกประทานใหด้เพราะมกันเปป็นเจตนาของพระเจด้าทบีที่จะนนาขล่าว
ประเสรลิฐเขด้าไปในแควด้นเหลล่านกันี้นของกรบีซ ซถึที่งไปไกลกวล่าทบีที่จะถรูกกระทนาหากเปาโลและสลิลาสยกังอยรูล่ตล่อไปในแควด้น
เอเชบียไมเนอรร์ พระเจด้าทรงสกัพพกัญญรู พระองคร์ทรงทราบตอนจบตกันี้งแตล่ตอนตด้น และพระองคร์ทรงทราบแนล่ชกัดวล่า
จะวางแผนการเดลินทางใหด้เหลล่าผรูด้รกับใชด้ของพระองคร์อยล่างไร

เขตแดนในทบีที่นบีนี้ทบีที่ถรูกเรบียกวล่า “เอเชทีย” ตามทบีที่เหลล่าผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์บอก ถรูกเรบียกวล่าไอโอเนบีย มกันคมือแควด้น
เอเชบียทบีที่เปป็นเขตปกครองของผรูด้วล่าราชการ และเมมืองเอเฟซกัสคมือเมมืองหลวงของมกัน ในแควด้นนบีนี้มบีเมมืองใหญล่ตล่างๆ 



เชล่น เมมืองสเมอรร์นา เมมืองธลิยาธลิรา เมมืองฟปิลาเดลเฟฟีย และเมมืองใหญล่อมืที่นๆซถึที่งครลิสตจกักรทกันี้งเจล็ดของหนกังสมือวลิวรณร์
บททบีที่ 1 ถถึง 3 ไดด้ถรูกกล่อตกันี้งขถึนี้น ขล่าวประเสรลิฐถรูกประกาศในเวลาตล่อมาอยล่างประสบความสนาเรล็จมหาศาลใน
เขตแดนเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้น แตล่ในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีรอบทบีที่สองของเปาโล สาขาทบีที่สนาคกัญกวล่าและทบีที่กวด้างใหญล่
กวล่ามากไดด้ถรูกเปปิดใหด้แกล่เขา เพราะวล่าเมมืที่อพระวลิญญาณทรงหด้ามเปาโลและสลิลาสไมล่ใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐใน
แควด้นเอเชบีย ประตรูสรูล่ยลุโรปกล็ถรูกเปปิดใหด้แกล่ขล่าวประเสรลิฐเปป็นครกันี้งแรก

ขด้อ 7 และ 8: “เมคืที่อไปยอังแควว้นมกิเซทียแลว้ว กก็พยายามจะไปยอังแวอ่นแควว้นบกิธทีเนทีย แตอ่พระวกิญญาณไมอ่ทรง
โปรดใหว้ไป แลว้วทอ่านเหลอ่านอันนไดว้เดกินทางผอ่านแควว้นมกิเซทียลงมายอังเมคืองโตรออัส”

แควด้นมลิเซบียกล็เปป็นแควด้นหนถึที่งของทวบีปเอเชบียไมเนอรร์เชล่นกกัน โดยมบีแควด้นโปรปอนตลิสอยรูล่ทางทลิศเหนมือ 
แควด้นบลิธบีเนบียอยรูล่ทางทลิศตะวกันออก แควด้นลลิเบบียอยรูล่ทางทลิศใตด้ และทะเลอบีเจบียนอยรูล่ทางทลิศตะวกันตก เมมืที่อเปาโล
และสลิลาสไปถถึงแควด้นมลิเซบีย “พวกเขากก็พยายาม (พากเพบียร ปรารถนา หรมือวางแผน) จะไปยอังแวอ่นแควว้นบกิธทีเนทีย
แตอ่พระวกิญญาณไมท่ทรงโปรดใหดไป”

อบีกครกันี้งทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงหด้ามเปาโลและสลิลาสไมล่ใหด้ดนาเนลินตามความปรารถนาของพวกเขาเอง
ผมแนล่ใจวล่าเปาโลมบีเหตลุผลอกันดบีทบีที่อยากเขด้าไปในแควด้นบลิธบีเนบีย ผมแนล่ใจวล่าเขารรูด้สถึกวล่ามบีความตด้องการทบีที่นกัที่น-และมที
ความตว้องการททีที่นอัที่นจรกิงๆ แตล่พระเจด้าจะทรงดรูแลความตด้องการนกันี้นในเวลาอกันดบีของพระองคร์เองและตามแผนการ
นลิรกันดรร์ของพระองคร์ ขณะเดบียวกกัน โดยทางพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ พระองคร์ทรงสกัที่งเปาโลไมล่ใหด้เขด้าไปในแควด้นบลิธบี
เนบียเพมืที่อประกาศขล่าวประเสรลิฐ เปาโลยอมจนานนตล่อพระวลิญญาณ โดยรรูด้วล่าพระเยซรูทรงชล่วยเขาใหด้รอดแลด้ว ทรง
เรบียกเขา และโดยการเปปิดเผยไดด้ประทานขล่าวสารนกันี้นแกล่เขาซถึที่งเขาจะตด้องนนาสล่ง ดด้วยเหตลุนบีนี้ ตามทบีที่พระวลิญญาณ
ทรงนคาพา เขากล็เดลินทางตล่อไป พวกเขาออกจากแควด้นมลิเซบียและ “ลงมายอังเมคืองโตรออัส”

เมคืองโตรออัส คมือชมืที่อหนถึที่งทบีที่มบีความนล่าสนใจทางประวกัตลิศาสตรร์ มกันอาจหมายถถึงเมมืองๆนกันี้น หรมือหมายถถึง
เขตแดนทบีที่อยรูล่รอบเมมืองนกันี้น เมมืองโตรอกัสตกันี้งอยรูล่บนชายฝฟัปั่งของทวบีปเอเชบียไมเนอรร์ และตลอดแนวชายฝฟัปั่งนกันี้นการสรูด้
รบทางประวกัตลิศาสตรร์ไดด้เกลิดขถึนี้นหลายครกันี้ง-การสรูด้รบอกันนองเลมือดซถึที่งถรูกบกันทถึกไวด้ในบกันทถึกลนาดกับเหตลุการณร์ตล่างๆ
ของประวกัตลิศาสตรร์ ในแควด้นนบีนี้เองทบีที่เมมืองทรอยสมกัยโบราณเคยตกันี้งอยรูล่ และแควด้นนบีนี้มบีชมืที่อเสบียงโดล่งดกังในชล่วงยลุคตด้น
อกันเรมืองอนานาจของประวกัตลิศาสตรร์กรบีซ ทบีที่นบีที่เองทบีที่เหตลุการณร์เหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกบกันทถึกในงานเขบียนตล่างๆของโฮเมอรร์ถรูก
สกันนลิษฐานวล่าเคยเกลิดขถึนี้น เมมืองโตรอกัสถรูกทนาลายจนสลินี้นซากไปนานแลด้ว และมบีแตล่ซากปรกักหกักพกัง ซถึที่งบกัดนบีนี้กล็แทบ
จะแยกแยะไมล่ออก ทบีที่เปป็นพยานรกับรองถถึงขนาดอกันใหญล่โต ความสนาคกัญ และความสงล่างามซถึที่งประวกัตลิศาสตรร์
ประกาศวล่าเคยเปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวของเมมืองนบีนี้ในสมกัยโบราณ เมคืองโตรออัสถรูกกลล่าวถถึงหลายครกันี้งในภาคพกันธ
สกัญญาใหมล่ และในกลิจการ 20:6 เราจะพบวล่าเปาโลเทศนาทบีที่นกัที่น ในเมมืองนกันี้นเชล่นกกันทบีที่เขาทนาใหด้ยลุทลิกกัสเปป็นขถึนี้นจาก
ตาย

ขด้อ 9: “ในเวลากลางคคืนเปาโลไดว้นกิมกิตเหก็นผทูว้ชายชาวมาซกิโดเนทียคนหนพที่งยคืนอว้อนวอนวอ่า “ขอโปรดมา
ชอ่วยพวกขว้าพเจว้าในแควว้นมาซกิโดเนทียเถกิด”

“ในเวลากลางคคืนเปาโลไดว้นกิมกิต” เมมืที่อพระเจด้าทรงปปิดประตรูหนถึที่งแกล่เหลล่าผรูด้รกับใชด้ของพระองคร์ พระองคร์กล็
ทรงเปปิดอบีกประตรูหนถึที่งเสมอ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงหด้ามเปาโลและสลิลาสไมล่ใหด้ประกาศพระวจนะในแควด้น



เอเชบีย และเมมืที่อเชมืที่อฟฟังตล่อการทรงนนาของพระวลิญญาณ พวกเขาจถึงเดลินทางไปยกังเมมืองโตรอกัส ทบีที่นกัที่นในนลิมลิตหนถึที่ง 
พระเจด้าทรงใหด้คนาสกัที่งเพลิที่มเตลิม นบีที่ไมล่ใชล่เรมืที่องผลิดปกตลิ พระเจด้าตรกัสแกล่เหลล่าภาชนะทบีที่ถรูกเลมือกสรรของพระองคร์ใน
ลกักษณะเชล่นนกันี้นบล่อยๆ เหลล่าศาสดาพยากรณร์ในสมกัยพกันธสกัญญาเดลิม-อลิสยาหร์ เอเสเคบียล ดาเนบียล-แมด้แตล่อกับราฮกัม
ผรูด้เปฟีปั่ยมดด้วยความเชมืที่อ กล็ไดด้รกับขล่าวสารตล่างๆจากพระเจด้าในนลิมลิตทกันี้งหลาย ในกลิจการ 10:3 โครเนลลิอกัสถรูกสกัที่งใน
นลิมลิตหนถึที่งใหด้ใชด้คนไปตามเปโตรมา ในเวลาเดบียวกกันเปโตรกล็กนาลกังถรูกสกัที่งในนลิมลิตหนถึที่งใหด้ตอบรอับการเรบียกนกันี้นจาก
โครเนลลิอกัส (กลิจการ 10:3-16) ในนลิมลิตหนถึที่งพระเจด้าทรงมอบหมายภารกลิจใหด้อานาเนบียไปเยบีที่ยมเซาโลแหล่งทารร์ซกัส
หลกังจากทบีที่เซาโลไดด้พบกกับพระเยซรูบนถนนไปเมมืองดามกัสกกัส (กลิจการ 9:10) ในกกันดารวลิถบี 12:6 องคร์พระผรูด้เปป็น
เจด้าพระเจด้าทรงประกาศวล่า “ถด้าจะมบีผรูด้พยากรณร์ทล่ามกลางเจด้าทกันี้งหลาย เราพระเยโฮวาหร์จะสนาแดงตกัวแกล่ผรูด้นกันี้น
เปป็นนลิมลิต เราจะพรูดกกับเขาทางฝฟัน”

“ผทูว้ชายชาวมาซกิโดเนทียคนหนพที่งยคืน” แควด้นมาซลิโดเนบียเปป็นพมืนี้นทบีที่ทบีที่ขยายออกของกรบีซ โดยมบีแควด้นเธรซ
เปป็นพรมแดนอยรูล่ทางทลิศเหนมือ มบีแควด้นเธสซาลบีอยรูล่ทางทลิศใตด้ แควด้นเอพลิรกัสอยรูล่ทางทลิศตะวกันตก และทะเลอบีเจบียน
อยรูล่ทางทลิศตะวกันออก สลุดทด้ายแลด้วมกันไดด้กลายเปป็นแควด้นหนถึที่งของโรม และงานเขบียนตล่างๆของภาคพกันธสกัญญา
ใหมล่กลล่าวถถึงแควด้นนบีนี้เมมืที่อกลล่าวถถึงแควด้นมาซลิโดเนบีย มบีผรูด้เสนอแนะวล่าผรูด้ทบีที่อยรูล่อาศกัยในพมืนี้นทบีที่นกันี้นเปป็นลรูกหลานของคลิทธลิ
ม บลุตรของยาวาน (ปฐก. 10:4) อยล่างไรกล็ตาม ประวกัตลิศาสตรร์อกันยาวนานและผกันแปรของแควด้นมาซลิโดเนบียจะ
บล่งบอกวล่าในเวลาตล่อมามกันถรูกอาศกัยอยรูล่โดยผรูด้คนจากหลากหลายเชมืนี้อชาตลิซถึที่งในทล่ามกลางคนเหลล่านกันี้นคมือ พวก
เตลิรร์ก พวกอกัลแบเนบียน พวกกรบีก พวกบกัลแกเรบียน และพวกยลิว อาณาจกักรนกันี้นไดด้ขถึนี้นสรูล่อนานาจใหญล่ยลิที่งภายใตด้รกัช
กาลของฟฟีลลิปทบีที่ 2 และบลุตรชายของเขา อเลล็กซานเดอรร์มหาราช และในบกันทถึกของภาคพกันธสกัญญาใหมล่มกันเปป็น
เขตแดนแรกในยลุโรปทบีที่ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้าถรูกประกาศ

ในนลิมลิตของเปาโลชายผรูด้นบีนี้จากแควด้นมาซลิโดเนบีย “อด้อนวอนวล่า “ขอโปรดมาชอ่วยพวกขว้าพเจว้าในแควว้น
มาซกิโดเนทียเถกิด” ในทบีที่นบีนี้เราไดด้เหล็นอกัครทรูตอยล่างใกลด้ชลิดอบีกครกันี้ง เขาไมล่ไดด้ตกันี้งใจทบีที่จะเดลินทางไปในยลุโรป ณ เวลานบีนี้ 
เขาไมล่ไดด้ออกจากเมมืองอกันทลิโอกในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีรอบทบีที่สองของเขาโดยมบีความคลิดทบีที่จะประกาศขล่าว
ประเสรลิฐในยลุโรป แตล่พระวกิญญาณบรกิสตุทธกิธิ์ทรงมบีพมืนี้นทบีที่งานมลิชชกัที่นนกันี้นอยรูล่ในพระดนารลิ และเปาโลกล็เชมืที่อฟฟังตล่อพระ
วลิญญาณอยรูล่เสมอ ผมไมล่สงสกัยเลยวล่าเขาอยากรรูด้วล่าทคาไมเขาถถึงถรูกหด้ามไมล่ใหด้ประกาศในแควด้นเอเชบีย แนล่นอนวล่ามบี
ความจนาเปป็นในการประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีที่นกัที่นและใจของเปาโลเอมืนี้อมออกไปถถึงทลุล่งนาอกันอลุดมสมบรูรณร์เหลล่านกันี้น 
แตล่ทกันี้งๆทบีที่เขานล่าจะมบีความคลิดทบีที่สกับสนงลุนงง ความเชมืที่อฟฟังของเขาตล่อพระวลิญญาณกล็ผลกักดกันเขาใหด้ไปทางเมมืองโต
รอกัส และการทรงนนาทบีที่ไมล่มบีทางผลิดพลาดไดด้ของพระเจด้าในนลิมลิตนกันี้นกล็นนาเขาไปสรูล่แควด้นมาซลิโดเนบีย

ในการกลกับใจเชมืที่อของเขาจากศาสนายรูดายมายกังความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน เปาโลไมล่ไดด้มบีการยอมจนานน
แบบครถึที่งๆกลางๆ เขาถวายตกัวอยอ่างเตก็มททีที่ตล่อการรกับใชด้พระเจด้า เปป็นทาสคนหนถึที่งของพระเยซรูครลิสตร์ เขาเปป็น
พยานรกับรองวล่า “ขดาพเจดารซูดจบักพระองคค์ทดีซึ่ขว้าพเจว้าไดว้เชคืที่อ”-ไมล่ใชล่รายการหนถึที่ง ไมล่ใชล่พลิธบีการหนถึที่ง แตล่เปป็นบตุคคลผทูว้
หนพที่ง- “และขด้าพเจด้าเชมืที่อมกัที่นวล่าพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถรกักษาซถึที่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้กกับพระองคร์จนถถึงวกันนกันี้น” (2 
ทธ. 1:12) เปาโลมบีพระผรูด้ชล่วยใหด้รอดสล่วนตกัวผรูด้หนถึที่งทบีที่เขาเปป็นทาสของพระองคร์ เขาไมล่ใชล่เจด้าของตกัวเองอบีกตล่อไป 
เขาถรูกตรถึงกางเขนจากชบีวลิตเกล่านกันี้นแลด้วและจากทลุกสลิที่งทบีที่เชมืที่อมโยงกกับมกัน และชบีวลิตทบีที่เขามบีอยรูล่กล็ไมล่ถรูกดนาเนลินโดยการ



มองเหล็นหรมือโดยกนาลกัง แตล่โดยความเชมืที่อ (กท. 2:20) เขามบีความรรูด้สถึกอกันลถึกซถึนี้งเกบีที่ยวกกับความรกับผลิดชอบตล่อ
พระองคร์ผรูด้ซถึที่งเขาถรูกตรถึงกางเขนกกับพระองคร์และทบีที่เขามบีชบีวลิตอยรูล่ในพระองคร์

คนาพยานสล่วนตกัวของเปาโลเปป็นแงล่บวกเสมอ ไมล่เคยแงล่ลบเลย:
“ขว้าพเจว้าปรนนกิบอัตกิ”- “เมมืที่อคมืนนบีนี้เองทรูตสวรรคร์ของพระเจด้าผรูด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้า ซถึที่งขด้าพเจด้าไดด้

ปรนนลิบกัตลินกันี้นไดด้มายมืนอยรูล่ใกลด้ขด้าพเจด้า” (กลิจการ 27:23)
“ขว้าพเจว้าทคาไดว้”- “ขด้าพเจด้ากระทนาทลุกสลิที่งไดด้โดยพระครลิสตร์ผรูด้ทรงเสรลิมกนาลกังขด้าพเจด้า” (ฟป. 4:13)
“ขว้าพเจว้าทคา”- “ขด้าพเจด้าทนาอยล่างหนถึที่ง คมือลมืมสลิที่งทบีที่ผล่านพด้นมาแลด้วเสบีย และโนด้มตกัวออกไปหาสลิที่งทบีที่อยรูล่ขด้าง

หนด้า ขด้าพเจด้ากนาลกังบากบกัที่นมลุล่งไปสรูล่หลกักชกัย เพมืที่อจะไดด้รกับรางวกัลซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรงเรบียกจากเบมืนี้องบนใหด้เราไปรกับใน
พระเยซรูครลิสตร์” (ฟป. 3:13,14)

“ขว้าพเจว้าระงอับ”- “ขด้าพเจด้าระงกับความปรารถนาฝฝ่ายเนมืนี้อหนกังใหด้อยรูล่ใตด้บกังคกับ เพราะเกรงวล่าโดยทาง
หนถึที่งทางใดเมมืที่อขด้าพเจด้าไดด้ประกาศแกล่คนอมืที่นแลด้ว ตกัวขด้าพเจด้าเองจะเปป็นคนทบีที่ใชด้การไมล่ไดด้” (1 คร. 9:27) 

“ขว้าพเจว้าเปป็น”- “ ขด้าพเจด้าเปป็นหนบีนี้ทกันี้งพวกกรบีกและพวกชาวปฝ่าดด้วย เปป็นหนบีนี้ทกันี้งพวกนกักปราชญร์และคน
เขลาดด้วย ฉะนกันี้นขด้าพเจด้ากล็เตล็มใจพรด้อมทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐ…” (รม. 1:14,15) “บกัดนบีนี้ขด้าพเจด้าพรด้อมทบีที่จะ
เปป็นเครมืที่องบรูชาแลด้ว และเวลาทบีที่ขด้าพเจด้าจะจากไปนกันี้นกล็ใกลด้จะถถึงแลด้ว” (2 ทธ. 4:6) 

“ขว้าพเจว้าไดว้ตอ่อสทูว้”- “ขด้าพเจด้าไดด้ตล่อสรูด้อยล่างเตล็มกนาลกัง…”
“ขว้าพเจว้าไดว้เสรก็จสกินน”- “ขด้าพเจด้าไดด้แขล่งขกันจนถถึงทบีที่สลุด…”
“ขว้าพเจว้าไดว้รอักษา”- “ขด้าพเจด้าไดด้รกักษาความเชมืที่อนกันี้นไวด้แลด้ว” (2 ทธ. 4:7) 
และในทบีที่สลุด พรด้อมกกับ “ฮกัลเลลรูยา!” เขากลล่าวไดด้วล่า: “ตอันงแตอ่นทีนไป มงกจุฎแหท่งความชอบธรรมกก็เตรทียม

ไวว้สคาหรอับขว้าพเจว้าแลว้ว ซพที่งองคต์พระผทูว้เปป็นเจว้า ผทูว้พกิพากษาออันชอบธรรม จะทรงประทานแกอ่ขว้าพเจว้าในวอันนอันน และ
มลิใชล่แกล่ขด้าพเจด้าผรูด้เดบียวเทล่านกันี้น แตล่จะทรงประทานแกล่คนทกันี้งปวงทบีที่รกักการเสดล็จมาของพระองคร์” (2 ทธ. 4:8) 

ทบีที่วล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงนนาเปาโลอยล่างสมบรูรณร์แบบนกันี้นกล็ถรูกพลิสรูจนร์และถรูกสนาแดงใหด้เหล็นแลด้วโดย
บกันทถึกเหตลุการณร์เหลล่านกันี้นทบีที่เกลิดขถึนี้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟี เมมืองเธสะโลนลิกา เมมืองเบโรอา เมมืองเอเธนสร์ เมมืองโครลินธร์ 
เมมืองเอเฟซกัส-ทบีที่ใดกล็ตามทบีที่ขล่าวประเสรลิฐถรูกประกาศในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีรอบนบีนี้ ครลิสตจกักรหลายแหล่งไดด้
ถรูกกล่อตกันี้ง และมบีเพบียงนลิรกันดรร์กาลเทล่านกันี้นทบีที่จะเปปิดเผยวล่าดวงวลิญญาณกบีที่รด้อยหรมือกบีที่พกันดวงไดด้รกับความรอด ถด้า
เปาโลไดด้รกับอนลุญาตใหด้ประกาศในแควด้นเอเชบีย เขากล็อาจอยรูล่ตล่อทบีที่นกัที่น หรมือถด้าเขาไปถถึงทวบีปยลุโรป เขากล็อาจทนาเชล่น
นกันี้นในเวลาทบีที่ไมล่เหมาะสมกล็ไดด้ หากเปป็นเชล่นนกันี้นจะเกลิดอะไรขถึนี้นกกับนายคลุกชาวฟฟีลลิปปฟีคนนกันี้น นางลลิเดบีย และคน
อมืที่นๆในทล่ามกลางคนตล่างประเทศเหลล่านกันี้นในเมมืองทบีที่นกับถมือรรูปเคารพอยล่างเมมืองเอเฟซกัสและเมมืองทบีที่ชกัที่วรด้ายอยล่าง
เมมืองโครลินธร์เลล่า? พระเจด้าในความทรงสกัพพกัญญรูของพระองคร์ทรงเหล็นสลิที่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมด พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรง
นนาในทลุกการกระทนา เปาโลเชมืที่อฟฟังในทลุกสลิที่งทบีที่เขาไดด้กระทนา และดกังนกันี้นพระประสงคร์ของพระเจด้าจถึงถรูกกระทนาเพมืที่อ
ถวายเกบียรตลิพระองคร์และเพมืที่อใหด้เกลิดผลดบีแกล่มนลุษยชาตลิ

พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ยกังทรงนนานกักเทศนร์ทกันี้งหลายของพระเจด้าวกันนบีนี้อยรูล่เหมมือนเดลิม-ไมล่ใชล่ผล่านทางนลิมลิต
ตล่างๆทบีที่เปป็นเปลวเพลลิงเสมอไป ไมล่ใชล่ในถด้อยคนาทบีที่ถรูกพรูดออกมาเสมอไปเพมืที่อทบีที่มนลุษยชาตลิจะไดด้ยลินและเขด้าใจ แตล่



โดยสภาพการณร์แวดลด้อมตล่างๆและเหตลุการณร์ประจนาวกันทกันี้งหลาย-สกิที่งธรรมดาสามอัญทอันงหลาย บางครกันี้งกล็ยาก
ลนาบาก บางครกันี้งกล็มมืดและนล่าผลิดหวกัง แตล่โดยการวางแผนอกันสมบรูรณร์แบบของพระองคร์เสมอ เราอาจไมล่เขด้าใจ
เสมอไป เราอาจยมืนงลุนงงอยรูล่ชกัที่วครรูล่ แตล่ถด้าเราเชมืที่อฟฟังตล่อการทรงนนาของพระองคร์ ในไมล่ชด้าเรากล็คด้นพบความจรลิงของ
โรม 8:28 และตระหนกักวล่าทลุกสลิที่งทนางานรล่วมกกันจรกิงๆเพมืที่อใหด้เกลิดผลดบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีที่รกักพระเจด้าและไดด้รกับการ
ทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคต์!

ถด้าเรายอมจนานนอยล่างเตล็มทบีที่ตล่อการรกับใชด้พระเจด้าตามพระประสงคร์ของพระองคร์ ถด้าเรามบีใจทบีที่รกับฟฟังเสบียง
ของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เหมมือนอยล่างอกัครทรูตเปาโล ความยลุล่งยากตล่างๆกล็จะกลายเปป็นโอกาสทกันี้งหลายทบีที่แนล่นอน
แหล่งความเชมืที่อและการรกับใชด้ ใหด้เราทกันี้งหลายพกักพลิงในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าในชล่วงเวลาตล่างๆแหล่งความมมืด โดยไวด้
วางใจจนกวล่าความสวล่างนกันี้นสาดสล่องเขด้ามา-เพราะวล่ามกันจะสาดสล่องเขด้ามาอยล่างแนล่นอน! เสด้นทางทบีที่สกันี้นทบีที่สลุดของ
พระเจด้าสรูล่ “เมมืองโตรอกัส” อาจขกัดแยด้งโดยตรงกกับแผนการตล่างๆของเราเอง แตล่การไปเสด้นทางของพระเจด้ากอับ
พระองคต์กล็ดบีกวล่าทบีที่อมืที่นใดบนแผล่นดลินโลกออันปราศจากพระองคร์

ขด้อ 10: “ครอันนทอ่านเหก็นนกิมกิตนอันนแลว้ว เราจพงหาโอกาสทอันททีททีที่จะไปยอังแควว้นมาซกิโดเนทีย ดว้วยเหก็นแนอ่วอ่า 
องคต์พระผทูว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงเรทียกเราใหว้ไปประกาศขอ่าวประเสรกิฐแกอ่ชาวแควว้นนอันน”

“ครอันนทท่านเหก็นนกิมกิตนอันนแลว้ว”-ซถึที่งบล่งบอกวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ตรกัสแกล่เปาโลเพบียงผรูด้เดบียว คนอมืที่นๆใน
คณะของเขาไมล่ไดด้เหล็นนลิมลิตนกันี้น- “เราจพงหาโอกาสทบันทดีททีที่จะไปยอังแควว้นมาซกิโดเนทีย” ไมล่มบีการยกขด้ออด้างตล่างๆตรง
นบีนี้ ไมล่มบีการถามคนาถามใดๆ ไมล่มบีการใหด้เวลาเพมืที่อลกังเลใจ แนล่นอนวล่าปฝ่านนบีนี้เปาโลทราบแลด้ววล่าการยากลนาบาก 
ความทลุกขร์ลนาบาก ภยกันตราย และความทลุกขร์ยากตล่างๆรอคอยเขาอยรูล่ในดลินแดนคนตล่างชาตลิทบีที่เขาถรูกเรบียกใหด้ไป
นกันี้น ผรูด้คนเหลล่านกันี้นทบีที่นกัที่นไมล่รรูด้อะไรเลยเกบีที่ยวกกับพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้า พวกเขาไมล่เคยไดด้ยลินขล่าวสารแหล่ง
ความรอดโดยพระคลุณ แตล่เปาโลดรูออกวล่านบีที่เปป็นการเชลิญชวนของพระวลิญญาณ เขารรูด้วล่าเสบียงเรบียกของชาวมาซลิโด
เนบียคนนกันี้นไดด้มาจากพระเจด้า และเขาเตก็มใจไปททีที่ๆพระเจด้าทรงนนา ดด้วยเหตลุนบีนี้เขาจถึงไมล่นนาความทลุกขร์ยาก การยาก
ลนาบาก ภยกันตราย และการขล่มเหงทบีที่อาจเกลิดขถึนี้นเหลล่านกันี้นมาพลิจารณา ในทอันททีเขาพาคนกลลุล่มเลล็กนกันี้นของเขาไป
และเรลิที่มออกเดลินทางไปยกังแควด้นมาซลิโดเนบีย

เราสกังเกตเหล็นสลิที่งอมืที่นอบีกทบีที่มบีความสนาคกัญในพระคนาขด้อนบีนี้: ลรูกาเปลบีที่ยนจากคนาสรรพนามบลุรลุษทบีที่สามมาเปป็น
บลุรลุษทบีที่หนถึที่งในการเลล่าเรมืที่อง จาก “ทอ่าน” (ซถึที่งหมายถถึงเปาโล) บกัดนบีนี้เขากลล่าววล่า “เราจพงหาโอกาสทอันททีททีที่จะไปยกัง
แควด้นมาซลิโดเนบีย” ซถึที่งบล่งบอกวล่าบกัดนบีนี้เขาอยรูล่ในคณะของเปาโลแลด้ว อาจเปป็นไดด้วล่าเขามาเขด้ารล่วมกกับมลิชชกันนารบี
เหลล่านกันี้นประมาณเวลานบีนี้ เนมืที่องจากนบีที่เปป็นครกันี้งแรกทบีที่เขากลล่าวถถึงตกัวเองวล่าเปป็นหนถึที่งในเพมืที่อนรล่วมเดลินทางเหลล่านกันี้น
ของเปาโล ในกาลาเทบีย 4:13 เปาโลพรูดถถึง “ความอล่อนกนาลกังแหล่งเนมืนี้อหนกัง” และเปป็นไปไดด้อยล่างยลิที่งทบีที่วล่าพระเจด้า
ไดด้ประทานแพทยร์สล่วนตกัวคนหนถึที่งใหด้แกล่เขาเพมืที่อเดลินทางรล่วมกกับเขา พระเจด้าชล่างแสนดบีจรลิงๆ!

เราทราบจากพระคกัมภบีรร์วล่าลรูกาอยรูล่กกับเปาโลในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีสล่วนใหญล่ของเขา และใน
โคโลสบี 4:14 เปาโลพรูดถถึงเขาวล่าเปป็น “ลรูกาแพทยร์ททีที่รอัก” จากนกันี้นในขด้อความอนาลาของเขาทบีที่เขบียนหาทลิโมธบี บลุตร
ของเขาในการรกับใชด้นกันี้น เปาโลกล็เขบียนวล่า “ลทูกาคนเดทียวเทอ่านอันนททีที่อยทูอ่กอับขว้าพเจว้า”



ในสล่วนทด้ายของขด้อพระคนาทบีที่เราศถึกษากกันอยรูล่ เราหมายเหตลุความไวด้วางใจอกันเตล็มเปฟีปั่ยมของเปาโลในการ
ทรงนนาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์- “ดว้วยเหก็นแนอ่วอ่า องคต์พระผทูว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงเรทียกเราใหว้ไปประกาศขอ่าว
ประเสรกิฐ” ในแควว้นมาซกิโดเนทีย อบีกครกันี้งทบีที่เราเหล็นคนาสรรพนามบลุรลุษทบีที่หนถึที่ง- “องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงเรทียกเรา” 
เราตด้องไมล่พลาดขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าชายทลุกคนในคณะมลิชชกันนารบีนบีนี้ไดด้รกับการทรงเรบียกจากพระเจด้า อกัครทรูตเปาโลไดด้
กลายเปป็นผรูด้นนาและชายทบีที่โดดเดล่นในคนกลลุล่มนกันี้นแลด้ว แตล่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์คงจะไมล่นนาอยล่างทบีที่พระองคร์ไดด้ทรง
นนาหากพวกเขาทลุกคนไมล่ถรูกเรบียกใหด้ทนางานนกันี้น เหมมือนกกับทบีที่ผรูด้เชมืที่อทลุกคนวอันนทีนไดด้รกับการทรงเรบียกจากพระเจด้า โอด้ 
ไมล่ใชล่ครกับ-ไมล่ใชล่ครลิสเตบียนทลุกคนถรูกเรบียกใหด้ยมืนบนธรรมาสนร์ หรมือใหด้ไปทนางานของมลิชชกันนารบีในตล่างแดน หรมือ
สอนชกันี้นเรบียนพระคกัมภบีรร์ หรมือรด้องเพลง หรมือเลล่นเครมืที่องดนตรบี แตล่ตกันี้งแตล่คนๆหนถึที่งไดด้รกับความรอด คนๆนกันี้นกล็ถรูก
เรบียกใหด้รกับใชด้พระเจด้า! ไมล่วล่าหนด้าทบีที่ในอาชบีพการงานของคลุณคมืออะไรกล็ตาม ไมล่วล่าจะยลิที่งใหญล่หรมือเลล็กนด้อยสกักเพบียง
ใด หนด้าทบีที่เหลล่านกันี้นกล็จะตด้องถรูกกระทนาดตุจถวายแดอ่พระเจว้า เปาโลประกาศอยล่างเนด้นยนี้นาวล่าสกิที่งใดกก็ตามททีที่เราทนา-การ
กลิน การดมืที่ม การดนาเนลินชบีวลิตประจนาวกัน-จะตด้องถรูกกระทนาเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า (1 คร. 10:31)

ลรูกาไมล่ใชล่อกัครทรูตคนหนถึที่ง และสลิลาสกกับทลิโมธบีกล็ไมล่ใชล่อกัครทรูตเชล่นกกัน แตล่ชายเหลล่านบีนี้ทบีที่เดลินทางไปกกับอกัคร
ทรูตเปาโล ไมล่วล่าพวกเขาจะมบีภรูมลิหลกังแบบใดกล็ตาม พวกเขากล็ถทูกเรทียกโดยพระเจว้าใหด้เขด้าไปยกังแควด้นมาซลิโดเนบีย
พรด้อมกกับขล่าวสารแหล่งความรอดโดยพระคลุณของพระเจด้าผล่านทางความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วและพระ
โลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า นกัที่นคมือคนาพยานของลรูกาในทบีที่นบีนี้

ผมอยากรรูด้วล่า “ชาวมาซลิโดเนบีย” กบีที่คนกนาลกังรด้องเรบียกอยรูล่วกันนบีนี้-รอบตกัวเรา ในสถานทบีที่ตล่างๆทบีที่เราทนางาน 
อาศกัยอยรูล่ประตรูถกัดไปจากเรา พบเจอเราอยรูล่ทลุกวกันขณะเราทนากลิจกรรมตล่างๆประจนาวกัน-และเราไมล่ไดด้ยลินเสบียงเรบียก
ของพวกเขาเลยหรมือ? บางทบีเราอาจยลุล่งเกลินไปในการทนางานของเรา-หรมือแมด้แตล่ยลุล่งเกลินไปในรายการของครลิสต
จกักรของเรา-จนไมล่ตระหนกักถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีที่เราตลิดตล่อสกัมพกันธร์ดด้วยบล่อยๆซถึที่งตด้องการความชล่วยเหลมือของเรามาก
เหลมือเกลิน ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้ายกังเปป็นขล่าวสารเดบียวแหล่งความรอดอยรูล่เหมมือนเดลิม และจลิต
วลิญญาณของชายและหญลิงทกันี้งหลายวกันนบีนี้กล็ยกังมบีความสนาคกัญพอๆกกับในสมกัยตอนทบีที่อกัครทรูตเปาโลนนาพระวจนะทบีที่มบี
ชบีวลิตไปประกาศแกล่ชาวแควด้นมาซลิโดเนบียเหลล่านกันี้น

ขด้อ 11: “เหตตุฉะนอันน เมคืที่อออกจากเมคืองโตรออัสแลว้ว กก็ตรงไปยอังเกาะสาโมธรอัสเซทียและรตุอ่งขพนนกก็ถพงเมคือง
เนอาบตุรที”

“เมคืที่อออกจากเมคืองโตรออัสแลว้ว” กลลุล่มมลิชชกันนารบีนกันี้นไปยกังเกาะสาโมธรกัสเซบีย ซถึที่งเปป็นเกาะหนถึที่งในทะเล
อบีเจบียนไมล่ไกลนกักจากแควด้นเธรซ เนมืที่องจากชาวเกาะนกันี้นมาจากเมมืองสามอสและจากแควด้นเธรซ มกันจถึงถรูกเรบียก
โดยการเอาทกันี้งสองชมืที่อนกันี้นมารวมกกัน มกันเปป็นเกาะเลล็กๆเกาะหนถึที่ง ซถึที่งมบีเสด้นรอบวงประมาณยบีที่สลิบไมลร์ และถรูกถมือวล่า
เปป็นทบีที่ลบีนี้ภกัยสนาหรกับพวกอาชญากรและพวกหลบหนบีทางการ ดกังนกันี้นมกันจถึงเปป็นทลุล่งนาอลุดมทบีที่จะหวล่านเมลล็ดพกันธลุร์แหล่ง
ขล่าวประเสรลิฐ

“...และรตุอ่งขพนนกก็ถพงเมคืองเนอาบตุรที” นบีที่เปป็นเมมืองตลิดทะเลของแควด้นมาซลิโดเนบีย โดยตกันี้งอยรูล่ใกลด้กกับชายแดน
ของแควด้นเธรซและประมาณสลิบไมลร์จากเมมืองฟฟีลลิปปฟี ขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่ามกันอยรูล่ในตนาแหนล่งหนถึที่งบนคอของแผล่นดลิน



ระหวล่างอล่าวสองอล่าวกล็ทนาใหด้มกันเปป็นทล่าเรมือทบีที่ยอดเยบีที่ยมสนาหรกับทกันี้งสองดด้าน กลล่าวกกันวล่าทบีที่นบีที่เปป็นทบีที่ๆกองเรมือของบ
รรูตกัสและแคสเซบียสมาจอดเรมือตอนทบีที่มบีการสรูด้รบของเมมืองฟฟีลลิปปฟีในปฟี 42 กล่อน ค.ศ.

ขด้อ 12: “เมคืที่อออกจากททีที่นอัที่นแลว้ว กก็ไดว้ไปยอังเมคืองฟฝีลกิปปฝีซพที่งเปป็นเมคืองเอกในเขตแควว้นมาซกิโดเนทีย และเปป็น
เมคืองขพนน เราจพงพอักอยทูอ่ในเมคืองนอันนหลายวอัน”

จากเมมืองเนอาบลุรบี เปาโลและเหลล่าเพมืที่อนรล่วมเดลินทางของเขากล็เดลินทางไปยกังเมคืองฟฝีลกิปปฝี “ซพที่งเปป็นเมคือง
เอกในเขตแควว้นมาซกิโดเนทีย” ชมืที่อแตล่กล่อนของเมมืองนบีนี้คมือ ดาธอส มกันไดด้ถรูกสรด้างขถึนี้นใหมล่และถรูกทนาใหด้งดงามโดยฟฟีลลิ
ปทบีที่ 2 และถรูกตกันี้งชมืที่อใหมล่วล่าฟฝีลกิปปฝีเพมืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่เขา ในระหวล่างสงครามกลางเมมืองของพวกโรมกัน การสรูด้รบทบีที่
โดดเดล่นหลายครกันี้งไดด้ตล่อสรูด้กกันทบีที่นกัที่น เมมืองฟฟีลลิปปฟีขถึนี้นชมืที่อในฐานะเปป็นสถานทบีที่ๆมบีการสรูด้รบแบบตกัดสลินชบีนี้ชะตาระหวล่า
งบรรูตกัสและแอนโธนบีที่ และทบีที่นกัที่นเองทบีที่บรรูตกัสไดด้ฆล่าตกัวตาย

ลรูกาบอกเราเชล่นกกันวล่าเมมืองฟฟีลลิปปฟีเปป็น “เมคืองขพนน” แควด้นนกันี้นทกันี้งแควด้นไดด้ถรูกพลิชลิตแลด้วโดยพวกโรมกัน 
และจากนกันี้นมกันถรูกแบล่งออกเปป็นสบีที่แควด้น การแปลของภาษาเดลิมบล่งบอกวล่าเมมืองฟฟีลลิปปฟีเปป็นเมมืองใหญล่หรมือแควด้น
หนถึที่งซถึที่งถรูกครอบครองโดยพลเมมืองชาวโรมกัน มกันมบีตนาแหนล่งและยศศกักดลิธิ์ของเมมืองขถึนี้นของโรม และเหรบียญโรมกัน
เกล่าๆทบีที่ยกังมบีอยรูล่วกันนบีนี้กล็ประกาศวล่านบีที่เปป็นขด้อเทล็จจรลิง

เมมืที่อเหลล่าทหารของโรมยถึดพมืนี้นทบีที่นกันี้นเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ พวกเขากล็ทนาใหด้มกันเปป็นแบบจคาลองขนาดเลก็กของโรม
การปกครองและนลิสกัยตล่างๆในการดนาเนลินชบีวลิตเปป็นแบบชาวโรมกัน เพราะถรูกปกครองโดยโรม เมมืองขถึนี้นแบบนกันี้นจถึง
มทีการตกิดตอ่อสอัมพอันธต์แบบตอ่อเนคืที่องกกับนครใหญล่นกันี้น เหลล่าผรูด้พลิพากษาของเมมืองนกันี้นถทูกแตอ่งตอันงโดยโรม ถรูกสล่งมาจาก
โรม และพวกเขาทนาสลิที่งซพที่งเปป็นททีที่พอใจและทคาประโยชนต์ใหด้แกล่โรม

ดกังนกันี้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี เปาโลพบวล่าตกัวเองอยรูล่ใกลด้มากขถึนี้นกกับศรูนยร์กลางทบีที่ยลิที่งใหญล่นกันี้นของการปกครองของ
โลก เขาเปป็นพลเมมืองคนหนถึที่งของโรมและเขามองไปทบีที่เมมืองหลวงนกันี้นดด้วยความปรารถนาทบีที่จะไปถถึงกรลุงนกันี้นและ
ยถึดมกันมาใหด้พระเยซรูโดยใชด้พระแสงของพระวลิญญาณ คมือพระวจนะของพระเจด้า เขาประกาศวล่า “ขว้าพเจว้าจะ
ตว้องไปเหก็นกรตุงโรมดว้วย!” (กลิจการ 19:21) มกันไมล่ใชล่ความปรารถนาของเขาทบีที่จะเหล็นกรลุงโรมอยล่างทบีที่เราอยากเหล็น
กรลุงโรม กรลุงไคโร นครปารบีส หรมือเมมืองลอนดอนวกันนบีนี้-ผล่านทางสายตาของนกักทล่องเทบีที่ยวคนหนถึที่ง เปาโลอยากเหล็น
นครใหญล่นกันี้นผล่านทางสายตาของมลิชชกันนารบีคนหนถึที่งพรด้อมกกับความปรารถนาในดวงวลิญญาณทกันี้งหลาย

เราควรหมายเหตลุไวด้วล่าในการเดลินทางเหลล่านกันี้นแบบมลิชชกันนารบีของเปาโล เขาลงหลกักปฟักฐานอยรูล่ทบีที่
ศรูนยร์กลางตล่างๆอกันเปป็นจลุดยลุทธศาสตรร์ สถานทบีที่ตล่างๆทบีที่ถนนหลายสายนนาออกไปสรูล่หลายชลุมชนทบีที่อยรูล่ลด้อมรอบ 
เมมืองตล่างๆทบีที่มบีขนาดเลล็กกวล่า และสถานทบีที่ตล่างๆทบีที่อยรูล่นอกเสด้นทาง นกัที่นคมือเหตลุผลประการหนถึที่งทบีที่เขาอยากไปถถึงกรลุง
โรม สโลแกนในสมกัยนกันี้นคมือ “ถนนทตุกสายมลุล่งสรูล่กรลุงโรม” และจากกรลุงโรมทางหลวงใหญล่ๆหลายสายมลุล่งสรูล่ทกัที่วโลกทบีที่
คนรรูด้จกักในสมกัยนกันี้น เปาโลมบีวลิสกัยทกัศนร์ของโลกทบีที่หลงหาย และเขาปรารถนาทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ดวง
วลิญญาณมากทบีที่สลุดเทล่าทบีที่เขาจะประกาศไดด้ในเวลาทบีที่ถรูกจกัดสรรใหด้เขาในแผนการนลิรกันดรร์ของพระเจด้า

เมมืที่อเปาโลไปถถึงในเมมืองฟฟีลลิปปฟี ครลิสตจกักรไดด้ถรูกกล่อตกันี้งขถึนี้นแลด้วในกรลุงเยรรูซาเลล็มมาประมาณยบีที่สลิบปฟี โลก
ของคนทกันี้งหลายทบีที่ยกังไมล่ไดด้ถรูกสรด้างใหมล่ ซถึที่งไมล่มบีความรรูด้เลยเกบีที่ยวกกับการเคลมืที่อนไหวตล่างๆของพระเจด้าผรูด้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์ขณะทบีที่พระองคร์ทรงกระทนากลิจตามแผนการนลิรกันดรร์ของพระองคร์ พวกเขาแทบไมล่รรูด้เลยวล่าในตอนนกันี้นชายคน



หนถึที่งไดด้ยด้ายเขด้ามาอยรูล่ในเมมืองฟฟีลลิปปฟีและเรลิที่มกระแสหนถึที่งซถึที่งในทบีที่สลุดจะกล่อใหด้เกลิดการลล่มสลายของจกักรวรรดลิโรมทบีที่
ยลิที่งใหญล่นกันี้น! เปาโลเขด้าเมมืองนกันี้นโดยปราศจากการตด้อนรกับเอลิกเกรลิกหรมือการแจด้งขล่าวลล่วงหนด้า และมกันไมล่ใชล่เรมืที่องไรด้
เหตลุผลทบีที่จะสกันนลิษฐานวล่าเขาพกักผล่อนสกักสองสามชกัที่วโมงกล่อนทบีที่จะเรลิที่มการรณรงคร์ประกาศขล่าวประเสรลิฐของเขา 
โดยประกาศพระคลุณของพระเจด้า ใชล่แลด้วครกับ การประกาศขล่าวประเสรลิฐโดยเปาโลและเหลล่าเพมืที่อนรล่วมเดลินทาง
ของเขาในพมืนี้นทบีที่ของเมมืองฟฟีลลิปปฟีคมือการเรลิที่มตด้นของการลล่มสลายของโรม

“เราจพงพอักอยทูอ่ในเมคืองนอันนหลายวอัน” นกัที่นอาจหมายถถึงสกัปดาหร์หนถึที่ง เดมือนหนถึที่ง หรมือนานกวล่านกันี้น เราไมล่มบี
ทางทบีที่จะแนล่ใจไดด้วล่าเปาโลอยรูล่ในเมมืองฟฟีลลิปปฟีนานเทล่าใด แตล่ถด้าคลุณจะอล่านสบีที่บทสกันี้นๆนกันี้นของจดหมายฝากของเขาทบีที่
สล่งถถึงครลิสเตบียนชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลล่านกันี้น คลุณกล็จะเหล็นวล่าความรกักของเขาทบีที่มบีตล่อเหลล่าผรูด้กลกับใจเชมืที่อของเขาทบีที่นกัที่นมบี
ความแทด้จรลิงขนาดไหนและมากมายขนาดไหน

ขด้อ 13: “ในวอันสะบาโตเราไดว้ออกจากเมคืองไปยอังฝฟัปั่งแมอ่นนคา เขว้าใจวอ่ามทีททีที่สคาหรอับอธกิษฐาน จพงไดว้นอัที่ง
สนทนากอับพวกผทูว้หญกิงททีที่ประชตุมกอันททีที่นอัที่น”

ณ เวลานกันี้นมบีพวกยลิวทบีที่กระจกัดกระจายอยรูล่ทกัที่วโลก แตล่จากพระคนาขด้อนบีนี้เราเหล็นตนาแหนล่งอกันนล่าสงสารของ
พวกเขาในเมมืองฟฟีลลิปปฟี ไมล่มบีแมด้แตล่ยลิวสกักสลิบคนทบีที่มบีความสนาคกัญทบีที่นกัที่น เพราะวล่าถด้ามบียลิวมากถถึงสลิบคน พวกเขากล็คง
ตกันี้งธรรมศาลาแหล่งหนถึที่งไปแลด้ว เปาโลกกับสลิลาสพบแคล่ผรูด้หญลิงกลลุล่มเลล็กๆกลลุล่มหนถึที่ง ณ สถานทบีที่ๆถรูกกนาหนดใหด้เปป็น
สถานทบีที่อธลิษฐาน-ผรูด้หญลิงทกันี้งหลายทบีที่อลุทลิศตกัวซถึที่งยอมรกับพระเจด้าและความสกัมพกันธร์ของพวกนางทบีที่มบีตล่อพระองคร์

ถถึงกระนกันี้นในเมมืองนกันี้นซถึที่งเปป็นศรูนยร์กลางของการนกับถมือรรูปเคารพภายใตด้การปกครองของโรม เปาโลกล็
เสาะหาและพบพมืนี้นทบีที่อกันไดด้เปรบียบสนาหรกับการสานตล่องานรกับใชด้ของเขา: เขาทราบเกบีที่ยวกกับชกันี้นเรบียนพระคกัมภบีรร์
เลล็กๆทบีที่มาเจอกกันนอกเมมืองนกันี้น “รกิมฝฟัปั่งแมอ่นนคา” และเขาไปเขด้ารล่วมการประชลุมของพวกนางในวกันสะบาโต-เราไมล่
ถรูกบอกวล่าโดยการตกัดสลินใจของเขาเองหรมือวล่าโดยคนาเชลิญจากหญลิงเหลล่านกันี้น

เราสกังเกตเหล็นวล่า “มทีททีที่สคาหรอับอธกิษฐาน” ในสถานทบีที่แหล่งนบีนี้โดยเฉพาะ มกันไมล่ไดด้เปป็นแคล่การประชลุม
อธลิษฐานแบบครกันี้งคราว แตล่เปป็นสถานทบีที่อธลิษฐานปกตลิ มกันเปป็นเรมืที่องปกตลิธรรมดาสนาหรกับพวกยลิวทบีที่จะกนาหนดสถาน
ทบีที่อธลิษฐานทบีที่ชกัดเจน โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งในทบีที่ๆมบีครอบครกัวยลิวหลายครอบครกัวแตล่ไมล่มบีจนานวนมากพอทบีที่จะมบีธรรม
ศาลาแหล่งหนถึที่ง สถานทบีที่อธลิษฐานทบีที่แนล่นอนนกันี้นมบีความสนาคกัญมากๆในการนมกัสการของพวกเขา-อกันทบีที่จรลิง มกัน
จนาเปป็นสนาหรกับพวกเขาทบีที่จะมบีธรรมศาลาของพวกเขาหรมืออะไรทบีที่เทบียบเทล่าเพมืที่อทบีที่จะนมกัสการไดด้บด้าง ธรรมเนบียม
ปฏลิบกัตลินบีนี้มบีความสนาคกัญมากเหลมือเกลินจนแมด้แตล่เรมือโดยสารทกันี้งหลายในปฟัจจลุบกันมบีธรรมศาลาเลล็กๆเพมืที่อการใชด้งาน
และความสะดวกของพวกยลิวทบีที่เดลินทางไปบนเรมือเดลินสมลุทรทกันี้งหลาย

ขอบคลุณพระเจด้าทบีที่ความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนไมล่ไดด้เปป็นแบบนกันี้น! พระครลิสตร์ทรงเปป็นจตุดจบของพระราช
บอัญญอัตกิพรด้อมกกับพลิธบีการและสลิที่งปลรูกสรด้างทกันี้งหมดของมกัน ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายคมือศลิลาทบีที่มบีชบีวลิตซถึที่งถรูกสรด้างขถึนี้นดด้วยกกันใหด้
เปป็นทบีที่อาศกัยของพระเจด้า และทบีที่ใดทบีที่สองหรมือสามคนรวมตกัวกกันในพระนามของพระองคร์ พระองคร์กล็ทรงอยรูล่
ทล่ามกลางพวกเขาเพมืที่อเปป็นเจด้าของและเพมืที่ออวยพร แตล่ในชล่วงเปลบีที่ยนผล่านนกันี้นผรูด้เชมืที่อแทด้จนานวนมากยกังประชลุมกกันใน
ธรรมศาลาทกันี้งหลายของพวกยลิวอยรูล่ มกันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของเปาโลทบีที่จะเขด้าไปในธรรมศาลาเหลล่านกันี้นในวกัน
สะบาโต เหมมือนกกับทบีที่ผรูด้เชมืที่อยลิวคนอมืที่นๆจนานวนมากไดด้กระทนา เพมืที่อทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ชนชาตลิอลิสราเอล



ทบีที่อกัครทรูตเปาโลเขด้ารล่วมการประชลุมอธลิษฐานนบีนี้ซถึที่งมบีแตล่พวกผรูด้หญลิงอยรูล่กล็เปป็นพยานรกับรองถถึงความแทด้จรลิง
ของการกลกับใจเชมืที่อของเขา เขาเปป็นฟารลิสบีคนหนถึที่งของพวกฟารลิสบี และมกันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของพวกเขาทบีที่จะ
พรูดซนี้นาๆทลุกวกันวล่า “โอ ขด้าแตล่พระเจด้า ขด้าพระองคร์ขอบคลุณพระองคร์ทบีที่ขด้าพระองคร์ไมล่ใชล่ทกันี้งคนตล่างชาตลิ หรมือทาส 
หรคือผทูว้หญกิง!” ถด้อยคนาเหลล่านบีนี้ถรูกทวนซนี้นาทลุกวกันโดยพวกฟารลิสบีและพวกผรูด้นนาในศาสนายลิว ถถึงกระนกันี้นเปาโล หลกัง
จากไดด้พบกกับพระเยซรูบนถนนเมมืองดามกัสกกัส กล็ประกาศวล่า “จะไมล่เปป็นยลิวหรมือกรบีก จะไมล่เปป็นทาสหรมือไท จะไมอ่
เปป็นชายหรคือหญตง เพราะวอ่าทอ่านทอันงหลายทตุกคนเปป็นอบันหนซซึ่งอบันเดดียวกบันในพระเยซทูครกิสตต์” (กท. 3:28) ดกังนกันี้น
เขาจถึงทนาขกัดแยด้งกกับสลิที่งทบีที่เขาไดด้กลล่าวมาตลอดหลายปฟีในฐานะฟารลิสบีคนหนถึที่ง เขาไดด้ละทลินี้งศาสนายลิวแลด้วและดด้วย
เหตลุนบีนี้เขาจถึงละทลินี้งความรกังเกบียจทบีที่มบีตล่อผรูด้หญลิง เขาเปป็นผรูด้ถรูกสรด้างใหมล่แลด้วในพระเยซรูครลิสตร์ และโดยทางคนาเทศนา
ของเขาทบีที่กลล่าวแกล่ผรูด้หญลิงกลลุล่มเลล็กๆนบีนี้ ความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนจถึงยถึดหกัวหาดไดด้ในทวบีปยลุโรป

“จพงไดว้นอัที่งสนทนากอับพวกผทูว้หญกิงททีที่ประชตุมกอันททีที่นอัที่น” เหล็นไดด้ชกัดวล่าเปาโลเปป็นผรูด้พรูดแทนในทบีที่นบีนี้ (ขด้อ 14) 
และถถึงแมด้วล่าคนาเทศนาของเขาไมล่ถรูกบกันทถึกไวด้ ผมกล็ไมล่สงสกัยเลยวล่าเขาเทศนาในหกัวขด้อใด เขากลล่าวแกล่ผรูด้เชมืที่อชาว
เมมืองโครลินธร์วล่า “ขด้าพเจด้าตกันี้งใจวล่าจะไมล่แสดงความรรูด้เรมืที่องใดๆในหมรูล่พวกทล่านเลยเวด้นแตล่เรคืที่องพระเยซทูครกิสตต์ และ
การททีที่พระองคต์ทรงถทูกตรพงททีที่กางเขน” (1 คร. 2:2) นกัที่นคมือขล่าวสารของเขา ไมล่วล่าเขาเทศนาทบีที่ไหนหรมือแกล่ผรูด้ใด มกัน
มบีจลุดศรูนยร์กลางอยรูล่ทบีที่การสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซรูเสมอ (1 คร. 15:1-4) 

ผทูว้กลอับใจเชถืที่อคนแรกในยชุโรป
ขด้อ 14: “มทีหญกิงคนหนพที่งชคืที่อลกิเดทียมาจากเมคืองธกิยาทกิราเปป็นคนขายผว้าสทีมอ่วง เปป็นผทูว้นมอัสการพระเจว้า หญกิง

นอันนไดว้ฟฟังเรา และองคต์พระผทูว้เปป็นเจว้าไดว้ทรงเปปิดใจของเขาใหว้สนใจในถว้อยคคาซพที่งเปาโลไดว้กลอ่าว”
ขด้อเทล็จจรลิงหลายประการเกบีที่ยวกกับนางลลิเดบียถรูกใหด้ไวด้ในพระคนาขด้อนบีนี้ นางเปป็น “คนขายผว้าสทีมอ่วง”-หรมือ 

“คนขายผด้ายด้อมสบีมล่วง” นบีที่อยล่างเดบียวกล็บอกเราวล่านางเปป็นผรูด้หญลิงทบีที่มบียศศกักดลิธิ์ สมาชลิกคนหนถึที่งของชนชกันี้นสรูง สบีมล่วง
เปป็นสบีทบีที่มบีคล่ามากทบีที่สลุด ซถึที่งสมกัยนกันี้นไดด้มาจากสกัตวร์นนี้นาจนาพวกมบีเปลมือก มกันเปป็นผด้าราคาแพงมากซถึที่งสล่วนใหญล่แลด้วถรูก
สวมใสล่โดยพวกคนรวย และดกังนกันี้นพล่อคด้าหรมือแมล่คด้าทบีที่ซมืนี้อขายผด้าสบีมล่วงจถึงตด้องเปป็นคนทบีที่มบีฐานะการเงลินดบีเพมืที่อทบีที่จะ
สามารถซมืนี้อขายสลินคด้าทบีที่ทนากนาไรเชล่นนกันี้น-และมบีราคาแพงขนาดนกันี้น-อยล่างสลินคด้าทบีที่นางลลิเดบียมบีอยรูล่ไดด้

นาง “มาจากเมคืองธกิยาทกิรา” นบีที่คมือหนถึที่งในเมมืองเหลล่านกันี้นซถึที่งเปาโลจนาตด้องอด้อมผล่านระหวล่างทางไปยกังเมมือง
โตรอกัสเนมืที่องจากพระวลิญญาณทรงหด้ามไมล่ใหด้เขาประกาศในพมืนี้นทบีที่นกันี้น มกันเปป็นเมมืองทบีที่โดดเดล่น เปป็นนครหลวงซถึที่งกลิจ
ธลุระมากมายถรูกกระทนาทบีที่นกัที่น ศลิลปะแหล่งการยด้อมวกัสดลุตล่างๆถรูกบล่มเพาะในตอนตด้นในเมมืองธลิยาทลิรา และเปป็นไป
ไดด้ทบีที่นางลลิเดบียนนาสลินคด้าของนางมาจากทบีที่นกัที่น ถถึงแมด้วล่านางเปป็นผรูด้อาศกัยคนหนถึที่งของเมมืองฟฟีลลิปปฟีกล็ตาม

พระคนาขด้อนบีนี้บอกเราดด้วยวล่านาง “นมอัสการพระเจว้า” เหล็นไดด้ชกัดวล่านางเปป็นผรูด้เขด้าจารบีตยลิว เชล่นเดบียวกกับ
โครเนลลิอกัส (กลิจการ 10:2) นางเปป็นคนเครล่งศาสนา นางมบีความปรารถนาอกันลถึกซถึนี้งทบีที่จะรรูด้จกักพระเจด้าในความจรลิง 
และเมมืที่อผรูด้ใดอยากรรูด้จกักความจรลิงนกันี้นอยล่างแทด้จรลิง พระเจด้ากล็จะทรงทคาใหว้มอันเปป็นไปไดว้สนาหรกับคนๆนกันี้นทบีที่จะรทูว้จอัก
ความจรลิงนกันี้น นางลลิเดบียไดด้ยลินขล่าวสารทบีที่ถรูกเทศนาในวกันสะบาโตนกันี้น ขล่าวสารแหล่งความรอดโดยทางการ
สลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซรู ลรูกาบอกเราวล่าองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรงเปปิดใจของ
นาง และ “นางสนใจในถว้อยคคาซพที่งเปาโลไดว้กลอ่าว”



พระเจด้าทรงเปป็นผรูด้เปปิดใจของนางลลิเดบีย และหนทางเดบียวทบีที่พระองคร์จะเปปิดใจของผรูด้ใดไดด้กล็คมือ โดย
ทางการไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐ นางลลิเดบียไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า มกันเปปิดใจของนาง นางตกันี้งใจฟฟังขล่าวสารของ
เปาโล นางเชมืที่อ นางไดด้บกังเกลิดใหมล่ และกลายเปป็นผรูด้กลกับใจเชมืที่อคนแรกในยลุโรป

ขด้อ 15: “เมคืที่อหญกิงคนนอันนกอับทอันงครอบครอัวของเขาไดว้รอับบอัพตกิศมาแลว้วจพงอว้อนวอนเราวอ่า “ถว้าทอ่านเหก็น
วอ่าขว้าพเจว้าเปป็นคนสอัตยต์ซคืที่อตอ่อองคต์พระผทูว้เปป็นเจว้า เชกิญเขว้ามาพอักอาศอัยในบว้านของขว้าพเจว้าเถกิด” และเขาไดว้วกิงวอน
จนเราขอัดไมอ่ไดว้”

“หญกิงคนนอันนกอับทอันงครอบครอัวของเขาไดว้รอับบอัพตกิศมา” ในทบีที่นบีนี้นางลลิเดบียใหด้คนาพยานเกบีที่ยวกกับความเชมืที่อทบีที่
ชล่วยใหด้รอดของนาง และเชล่นเดบียวกกับในกรณบีของโครเนลลิอกัส (กลิจการ 10:47,48) นางและทกันี้งครกัวเรมือนของนาง
ไดด้รกับบกัพตลิศมา ผมกลล่าวซนี้นาในทบีที่นบีนี้สลิที่งทบีที่ผมไดด้กลล่าวมาแลด้วหลายครกันี้งกล่อนหนด้านบีนี้-พกันธสกัญญาใหมล่สอนความรอด
ของทอันงครอบครอัว

ดรูเหมมือนวล่าในสมกัยนกันี้นมกันเปป็นธรรมเนบียมปกตลิสนาหรกับผรูด้ทบีที่รอดแลด้วทบีที่จะรกับบกัพตลิศมาทกันทบีหลกังจากเชมืที่อ
แลด้ว นบีที่เปป็นความจรลิงในวกันเพล็นเทคอสตร์ (กลิจการ 2:41) มกันเปป็นความจรลิงเกบีที่ยวกกับขกันทบีชาวเอธลิโอเปฟียคนนกันี้น 
(กลิจการ 8:37,38) มกันเปป็นความจรลิงเกบีที่ยวกกับโครเนลลิอกัสและครกัวเรมือนของเขา (กลิจการ 10:48) และมกันเปป็นความ
จรลิงเกบีที่ยวกกับนายคลุกชาวฟฟีลลิปปฟีคนนกันี้นและครกัวเรมือนของเขา (กลิจการ 16:33)

จากนกันี้นนางลลิเดบียวลิงวอนเปาโลและเหลล่าเพมืที่อนรล่วมเดลินทางของเขาใหด้มาพกักในบด้านของนาง นางกลล่าว
วล่า “ถว้าทอ่านเหก็นวอ่าขว้าพเจว้าเปป็นคนสอัตยต์ซคืที่อตอ่อองคต์พระผทูว้เปป็นเจว้า”-นกัที่นคมือ “ถด้าพวกทล่านเหล็นวล่าดลิฉกันเปป็นผรูด้เชมืที่อคน
หนถึที่ง ถด้าพวกทล่านเชมืที่อวล่าดลิฉกันรอดแลด้วอยล่างแทด้จรลิง ดลิฉกันกล็ขอเชลิญพวกทล่านเขว้ามาพอักอาศอัยในบว้านของดกิฉอันเถกิด” 
สนาหรกับผมแลด้ว นบีที่เปป็นการบอกเปป็นนกัยอบีกอยล่างถถึงความมกัที่งมบีทางการเงลินของนางลลิเดบียเนมืที่องจากนางมบีบด้านทบีที่ใหญล่
พอทบีที่จะรองรกับแขกหลายคนทบีที่มาพกัก มกันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิทล่ามกลางผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายทบีที่จะเสนอการตด้อนรกับขกับ
สรูด้ใหด้แกล่ครลิสเตบียนคนอมืที่นๆทบีที่เขด้ามาในเมมืองๆหนถึที่งหรมือชลุมชนๆหนถึที่ง ในเมมืองโครลินธร์ เปาโลพกักอยรูล่กกับอาควลิลลาและ
นางปรลิสสลิลลา (กลิจการ 18:1-3)

“และเขาไดว้วกิงวอนจนเราขอัดไมอ่ไดว้” คนากรบีกในทบีที่นบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “วลิงวอน” ถรูกพบแคล่อบีกครกันี้งเดบียวในพกันธ
สกัญญาใหมล่-ในลรูกา 24:29-ทบีที่มกันถรูกใชด้เพมืที่อกลล่าวถถึงการเดลินของพระครลิสตร์กกับสาวกสองคนนกันี้นบนทางไปหมรูล่บด้าน
เอมมาอรูส ดกังนกันี้นเราจถึงสรลุปวล่าคนาๆนบีนี้ถรูกใชด้เฉพาะในงานเขบียนของลรูกา สาวกสองคนนกันี้น “วลิงวอน” พระเยซรูใหด้
พระองคร์พกักอยรูล่กกับพวกเขา พระองคร์ทรงตอบรกับคนาเชลิญของพวกเขา และเมมืที่อพระองคร์ทรงหกักขนมปฟังกกับพวกเขา
พวกเขากล็จนาพระองคร์ไดด้ จากนกันี้นพวกเขาจถึงกลกับไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็มพรด้อมกกับขล่าวดบีทบีที่วล่า “องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรง
เปป็นขถึนี้นแลด้วจรลิงๆ!” (อล่านลรูกา 24:13-34)

คราวนบีนี้ในขด้อพระคกัมภบีรร์ทบีที่เราศถึกษากกันอยรูล่นบีนี้ นางลลิเดบีย “วลิงวอน” เปาโลและสลิลาสและคณะของพวกเขา
และเสนอการตด้อนรกับขกับสรูด้แกล่พวกเขาในบด้านของนาง ในยลุคสมกัยนบีนี้แหล่ง “ความใหญล่โต”-ครลิสตจกักรโลกทกันี้งหลาย 
โปรแกรมโลกทกันี้งหลาย นลิกายใหญล่โตทกันี้งหลายทบีที่โอด้อวดสมาชลิกหลายพกันคน-การกลกับใจเชมืที่อของผทูว้หญกิงคนหนพที่ง
และครอัวเรคือนของนางดรูเหมมือนเปป็นเรมืที่องเลล็กนด้อย แตล่ผล่านทางนางลลิเดบียและการตด้อนรกับขกับสรูด้ของนาง ขล่าว
ประเสรลิฐจถึงมบีจลุดไดด้เปรบียบในเมมืองฟฟีลลิปปฟีนกันี้นทบีที่นกับถมือรรูปเคารพ และจากจลุดนกันี้นขล่าวประเสรลิฐไดด้แพรล่ออกไปและ



ชกัยชนะไดด้มาสรูล่ใจของหลายพกันคน ผมเชมืที่อวล่าสลิที่งนบีนี้ปรากฏชกัดในจดหมายของเปาโลทบีที่สล่งถถึงชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลล่า
นกันี้น เพราะวล่าในบททบีที่ 1 ขด้อ 3 ถถึง 5 เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าระลถึกถถึงทล่านเมมืที่อใด ขว้าพเจว้ากก็ขอบพระคตุณพระเจว้า
ของขว้าพเจว้าทตุกครอันง และทลุกเวลาทบีที่ขด้าพเจด้าอธลิษฐานเพมืที่อทล่านทลุกคน ขด้าพเจด้ากล็ทรูลขอดด้วยความยลินดบี เพราะเหตตุททีที่
ทอ่านทอันงหลายมดีสท่วนในขท่าวประเสรตฐดดวยกบัน ตอันงแตอ่วอันแรกมาจนกระทอัที่งบอัดนทีน” ผมเชมืที่อวล่า “วกันแรก” ในทบีที่นบีนี้
หมายถถึงวกันนกันี้นเมมืที่อเปาโลเทศนาคนาเทศนาแรกของเขาในชกันี้นเรบียนพระคกัมภบีรร์สตรบีในเมมืองฟฟีลลิปปฟีและพระเจด้าทรง
เปปิดใจดวงแรกในยลุโรป-ใจของนางลลิเดบีย และเปปิดบด้านของนางเชล่นกกัน

ใชล่แลด้วครกับ แคล่ผรูด้หญลิงคนเดบียวและครกัวเรมือนของนางรวมกกันเปป็นการเรลิที่มตด้นของครลิสตจกักรในเมมืองฟฟีลลิป
ปฟี แตล่เปาโลมองดรูครลิสตจกักรนกันี้นดด้วยความชมืที่นชมยลินดบีทบีที่ไมล่ธรรมดา และผมออกจะเชมืที่อวล่าเขามองวล่ามกันเปป็น
ผลลกัพธร์อกันดบีเลลิศแหล่งงานรกับใชด้ของเขา บางครกันี้งในการศถึกษาคด้นควด้าพระคกัมภบีรร์ของเรา เราพลาดสลิที่งมบีคล่าหลายสลิที่ง
และผล่านเลยพวกมกันไปเพราะคลิดวล่าไมล่สนาคกัญ แตล่ถด้าไมล่ใชล่เพราะนางลลิเดบีย บกันทถึกของขล่าวประเสรลิฐในเมมืองฟฟีลลิปปฟี
กล็อาจเลล่าเรมืที่องทบีที่แตกตล่างไปจากเดลิมอยล่างสลินี้นเชลิงกล็ไดด้ เมมืที่อเปรบียบเทบียบกกัน หากไมล่ใชล่เพราะสตรบีทบีที่รกักพระเจด้าเหลล่า
นกันี้นในครลิสตจกักรสล่วนใหญล่วกันนบีนี้ งานของการเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐกล็คงถรูกขกัดขวางอยล่างนล่าเศรด้า  ผมมองไปยกัง
ผรูด้คนเหลล่านกันี้นทบีที่ผมยมืนเทศนาตล่อหนด้าพวกเขา และบล่อยครกันี้งกล็สงสกัยวล่า “พวกผทูว้ชายอยรูล่ทบีที่ไหนกกัน?” มบีผรูด้หญลิง
มากกวล่าพวกผรูด้ชายเยอะมากในครลิสตจกักรทกันี้งหลายวกันนบีนี้

มบีหลายกรณบีในพระคกัมภบีรร์ทบีที่พระเจด้าทรงใชด้พวกผรูด้หญลิงในการรกับใชด้ของพระองคร์ นอกเหนมือจากนางลลิ
เดบียแลด้ว เราอาจกลล่าวถถึงนางเดโบราหต์ หญลิงผรูด้พยากรณร์ทบีที่ถรูกเอล่ยชมืที่อทล่ามกลางผรูด้วลินลิจฉกัยเหลล่านกันี้นแหล่งอลิสราเอล 
พระเจด้าทรงใชด้นางเปป็นผรูด้นนาคนหนถึที่งของประชากรของพระองคร์ ณ เวลาแหล่งวลิกฤตลิระดกับชาตลิ และสล่วนใหญล่แลด้ว
มกันเปป็นเพราะความกลด้าหาญของนางทบีที่บาราคชนะการสรูด้รบกกับสลิเสรา แมล่ทกัพของกองทกัพของยาบลิน กษกัตรลิยร์แหล่ง
คานาอกัน “และมมือของลรูกหลานของอลิสราเอลกล็จนาเรลิญ” อล่านเรมืที่องราวนบีนี้ในผรูด้วลินลิจฉกัย 4:4-24 บทเพลงแหล่ง
ชกัยชนะของนางเดโบราหร์ถรูกบกันทถึกไวด้ในผรูด้วลินลิจฉกัยบททบีที่ 5 

เอสเธอรต์ หญลิงสาวกนาพรด้าคนหนถึที่งทบีที่กลายเปป็นราชลินบี ถรูกใชด้การโดยพระเจด้าเพมืที่อจลุดประสงคร์อกันยลิที่งใหญล่ 
วลิจารณญาณทบีที่ชกัดเจนและจลิตใจทบีที่เสบียสละตนเองของเธอไดด้ชล่วยชนชาตลิฮบีบรรูใหด้รอดชบีวลิตจากการถรูกทนาลายลด้าง
โดยนนี้นามมือของเหลล่าศกัตรรูของพวกเขา เรมืที่องราวของเธอถรูกบกันทถึกไวด้ในหนกังสมือของพระคกัมภบีรร์ทบีที่มบีชมืที่อของเธอ

โดรคอัส ทบีที่เราไดด้ศถึกษาเรมืที่องของนางไปแลด้วในกลิจการ 9:36-43 เปป็นหญลิงทบีที่ถล่อมใจคนหนถึที่ง ขถึนี้นชมืที่อในเรมืที่อง
การงานทบีที่ดบีของนางและการใหด้ทานแกล่พวกคนยากจน ถถึงกระนกันี้นนางกล็เปป็นหญลิงคนเดบียวในภาคพกันธสกัญญาใหมล่
ทบีที่ถรูกเรบียกวล่า “สาวก” ชบีวลิตของนางและคนาพยานของนางเปป็นทบีที่ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า

เราไมล่อาจผล่านเลยมารทียต์มอักดาลาไปไดด้ คนสลุดทด้ายทบีที่กางเขนนกันี้น คนแรกทบีที่อลุโมงคร์ฝฟังศพในเชด้าวกันคมืน
พระชนมร์ ในมาระโก 16:9 เราอล่านวล่า “ครกันี้นรลุล่งเชด้าวกันตด้นสกัปดาหร์ เมมืที่อพระเยซรูทรงเปป็นขถึนี้นมาแลด้ว พระองคต์ทรง
สคาแดงพระองคต์ใหว้ปรากฏแกอ่มารทียต์ชาวมอักดาลากท่อน คมือมารบียร์คนทบีที่พระองคร์ไดด้ขกับผบีออกเจล็ดผบี” คนาพยานของ
หญลิงเชล่นนกันี้นจะยลิที่งใหญล่สกักเพบียงใด ความทลุล่มเทอกันไมล่รรูด้จกักเหนล็ดเหนมืที่อยของนางทบีที่มบีตล่อองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าซถึที่งทนาใหด้
นางเผชลิญหนด้ากกับภยกันตรายตล่างๆซถึที่งทนาใหด้แมด้แตล่สลิบสองคนนกันี้นทบีที่ถรูกเลมือกสรรไวด้แลด้วกล็ทอดทลินี้งพระองคร์ไป?



เราอาจเอล่ยถถึงไดด้มากกวล่านบีนี้อบีกเยอะ-นางราหกับหญลิงแพศยา ทบีที่ซล่อนพวกผรูด้สอดแนมไวด้เพมืที่อทบีที่พวกเขาจะ
นนาขด้อมรูลทบีที่จนาเปป็นจากแผล่นดลินคานาอกันกลกับไปรายงานแกล่ชนชาตลิอลิสราเอล (โยชรูวา บททบีที่ 2) มารบียร์และมารธา พบีที่
สาวของลาซารกัส เปป็นบลุคคลทบีที่เราคลุด้นเคยในงานรกับใชด้ของพระเยซรูเมมืที่อพวกนางเสนอบด้านของพวกนาง การเลบีนี้ยงดรู
ปรูเสมืที่อของพวกนาง และการรกับใชด้ของพวกนางเพมืที่อทบีที่พระองคร์ผรูด้ซถึที่งไมล่มบีทบีที่ๆจะวางศบีรษะของพระองคร์จะไดด้พบทบีที่
หยลุดพกักและความสบาย

ซาโลมอน ชายผรูด้มบีสตลิปฟัญญายลิที่งใหญล่ กลล่าวคนาอวยพรแกล่หญลิงทกันี้งหลายทบีที่รกักพระเจด้าโดยทกัที่วไปเมมืที่อเขา
เขบียนวล่า “ใครจะพบภรรยาทบีที่ดบี เพราะคล่าของเธอประเสรลิฐยลิที่งกวล่าทกับทลิมมากนกัก จลิตใจของสามบีเธอกล็วางใจในเธอ
และสามบีจะไมล่ขาดกนาไร...กนาลกังและเกบียรตลิยศเปป็นเครมืที่องนลุล่งหล่มของเธอ เธอจะปลมืนี้มปฟีตลิในอนาคต...ลรูกๆของเธอ
ตมืที่นขถึนี้นมากล็ชมเชยเธอ สามบีของเธอกล็ยกยล่องเธอ” (สภษ. 31:10-28 บางสล่วน)

ขอบคลุณพระเจด้าสนาหรกับผรูด้หญลิงทกันี้งหลายทบีที่ใจของพวกเธอเปปิดรกับพระเยซรูและทบีที่บด้านของพวกเธอตด้อนรกับ
เหลล่าผรูด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้า! ชายหลายพกันคนไดด้รกับความรอดเพราะความสกัตยร์ซมืที่อของ
ผรูด้หญลิงคนหนถึที่งทบีที่ดนาเนลินตามแบบพระเจด้าทบีที่ไดด้เปปิดใจของเธอตล่อขล่าวประเสรลิฐ ไดด้รกับความรอด และผล่านทางการ
อธลิษฐานอกันสกัตยร์ซมืที่อและการดนาเนลินชบีวลิตในทางทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์จถึงถรูกพระเจด้าใชด้การเพมืที่อละลายใจทบีที่แขล็งกระดด้างของ
สามบีคนหนถึที่งทบีที่ไมล่ไดด้ดนาเนลินในทางของพระเจด้าและนนาเขามาถถึงพระครลิสตร์

ผทตนหนสึที่งถทูกขอับออก-เปาโลและสกิลาสถทูกจคาคชุก 
ขด้อ 16: “ตอ่อมาเมคืที่อเรากคาลอังออกไปยอังททีที่สคาหรอับอธกิษฐาน มทีหญกิงสาวคนหนพที่งททีที่มทีผทีหมอดทูเขว้าสกิงไดว้มาพบ

กอับเรา เขาทคาการทายใหว้พวกเจว้านายของเขาไดว้เงกินเปป็นออันมาก”
“ตอ่อมาเมคืที่อเรากคาลอังออกไปยอังททีที่สคาหรอับอธกิษฐาน”-ซถึที่งอาจกลกับไปยกังทบีที่เดลิมนกันี้นทบีที่ถรูกกลล่าวถถึงในขด้อ 13- 

“มบีหญลิงสาวคนหนถึที่งทบีที่มบีผทีหมอดทูเขว้าสกิงไดด้มาพบกกับเรา” ไมล่ปรากฏชกัดเจนวล่าเหตลุการณร์นบีนี้เกลิดขถึนี้นในวกันเดบียวกกับทบีที่
นางลลิเดบียไดด้รกับความรอดหรมือไมล่ หรมือวล่ามกันเกลิดขถึนี้นวกันหนถึที่งหรมือหลายวกันถกัดมา “หญลิงสาว” ผรูด้นบีนี้ถรูกผบีสลิง คนาตรงนบีนี้
ทบีที่แปลเปป็น “divination” (การทนานาย) คมือ Python (บางครกันี้งถรูกสะกดวล่า Pythios) ซถึที่งเปป็นชมืที่อหนถึที่งในหลายชมืที่อ
ทบีที่ถรูกตกันี้งใหด้แกล่อปอลโล พระของพวกกรบีกทบีที่เปป็นพระแหล่งดนตรบี บทกวบี ศลิลปะอกันประณบีตทกันี้งหลาย การพรูด และยา
รกักษาโรค พระนบีนี้ไดด้รกับการนกับถมือวล่าเปป็นบลุตรคนทบีที่สามของจรูปฟีเตอรร์และลาโตนล่า วลิหารสวยๆหลายแหล่งถรูกสรด้าง
ขถึนี้นใหด้แกล่เขา และผรูด้คนมาจากใกลด้และไกลเพมืที่อบรูชาเขาในวลิหารเหลล่านกันี้น นกักบวชหญลิงคนหนถึที่งของอปอลโลอด้างวล่า
ตนไดด้รกับการดลใจและบางครกันี้งกล็ใหด้คนาตอบตล่างๆแกล่คนาถามทกันี้งหลายซถึที่งถรูกถมือวล่าเปป็นพระดนารกัสของพระเจด้า

ศลิลปะในการทนานาย (การบอกอนาคต) ถรูกปฏลิบกัตลิอยล่างแพรล่หลายตลอดทกัที่วพมืนี้นทบีที่นกันี้น และเปป็นแหลล่ง
ทบีที่มาของผลกนาไรมากมาย หญลิงสาวคนนบีนี้ทบีที่มาพบกกับเปาโลและสลิลาส “ทคาการทายใหว้พวกเจว้านายของเขาไดว้เงกิน
เปป็นออันมาก” แตล่ไมล่วล่าตนานานและประเพณบีสอนอะไรกล็ตามเกบีที่ยวกกับวลิธบีปฏลิบกัตลินบีนี้หรมือการดลใจของคนเหลล่านกันี้นทบีที่
ปฏลิบกัตลิมกันจะมาจากไหนกล็ตาม เปาโลกล็ถมือวล่าสลิที่งนบีนี้ทกันี้งหมดเปป็นเรมืที่องของการถทูกผทีเขว้าสกิง

ขด้อ 17 และ 18: “หญกิงนอันนตามเปาโลกอับพวกเราไปรว้องวอ่า “คนเหลอ่านทีนเปป็นผทูว้รอับใชว้ของพระเจว้าผทูว้สทูงสตุด 
มากลอ่าวประกาศทางรอดแกอ่เราทอันงหลาย”



16:18 เขาทคาอยอ่างนอันนหลายวอัน ฝฝ่ายเปาโลเปป็นทตุกขต์มาก หอันหนว้าสอัที่งผทีนอันนวอ่า “เราสอัที่งเจว้าวอ่า ในพระนามของพระ
เยซทูครกิสตต์ เจว้าจงออกมาจากเขา” ผทีนอันนกก็ออกมาในเวลานอันน”

ไมล่มบีคนาอธลิบายวล่าทคาไมหญลิงสาวผรูด้นบีนี้ถถึงตามมลิชชกันนารบีเหลล่านกันี้นเปป็นเวลา “หลายวกัน” แตล่ตลอดระยะ
เวลานกันี้นเธอรด้องประกาศวล่า “คนเหลอ่านทีนเปป็นผทูว้รอับใชว้ของพระเจว้าผทูว้สทูงสตุด!” เราทราบวล่าซาตานและเหลล่าผบีของมกัน
รรูด้เยอะเกบีที่ยวกกับพระเจด้าและเกบีที่ยวกกับพระคกัมภบีรร์ ทลุกครกันี้งทบีที่พวกผบีมาพบกกับพระเยซรูในระหวล่างการรกับใชด้ของ
พระองคร์ พวกมกันกล็รกับสารภาพทกันทบีวล่าพระองคร์เปป็นพระบลุตรของพระเจด้า เมมืที่อพระองคร์ทรงพบกกับชายเหลล่านกันี้นทบีที่
ถรูกผบีสลิงแหล่งเมมืองกาดารา พวกผบีกล็รด้องออกมาวล่า “พระเยซรูผรูด้เปป็นพระบลุตรของพระเจด้า เราเกบีที่ยวขด้องอะไรกกับทล่าน
เลล่า ทล่านมาทบีที่นบีที่เพมืที่อจะทรมานพวกเรากล่อนเวลาหรมือ” (มธ. 8:29) 

ในเมมืองเคเปอรนาอลุม พระองคร์ทรงพบกกับชายคนหนถึที่งทบีที่มบีผบีโสโครกเขด้าสลิงซถึที่งรด้องออกมาวล่า “พระเยซรู
ชาวนาซาเรล็ธ ปลล่อยเราไวด้ เราเกบีที่ยวขด้องอะไรกกับทล่านเลล่า ทล่านมาเพมืที่อจะทนาลายเราหรมือ เรารรูด้วล่าทล่านเปป็นผรูด้ใด 
ทล่านคมือองคร์บรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้า” (มาระโก 1:24) ในมาระโก 3:11 เราอล่านวล่าเมมืที่อพวกผบีโสโครกเหล็นพระเยซรู 
พวกมกันกล็ซบลงตล่อพระพกักตรร์พระองคร์และรด้องวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจด้า!”

ผบีทบีที่เขด้าสลิงหญลิงสาวคนนบีนี้ทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีตระหนกักวล่าเปาโลและสลิลาสเปป็นคนของพระเจด้า และหญลิงสาวคน
นบีนี้เองกล็เปปิดเผยสลิที่งทบีที่ผบีตนนกันี้นรรูด้ อาจเปป็นไดด้วล่าหญลิงสาวทบีที่เสบียสตลิผรูด้นล่าสงสารคนนบีนี้ ภายใตด้อนานาจของผบีตนนกันี้น หวกังวล่า
จะไดด้รกับความนลิยมชมชอบมากกวล่าเดลิมและมบีชมืที่อเสบียงโดล่งดกังมากขถึนี้นวล่าตนไดว้รอับการดลใจหากเธอพยากรณร์โดย
บอกวล่าชายเหลล่านบีนี้เปป็นผรูด้ใดและพวกเขากนาลกังทนาอะไรอยรูล่ เปป็นธรรมดาทบีที่นบีที่คงทนาใหด้ฝรูงชนมากมายเหลล่านกันี้น
ประทกับใจซถึที่งไมล่ไดด้เขด้าใจวล่าเธออยรูล่ใตด้อนานาจและการจรูงใจของพวกผบี-แตล่เธอหลอกเปาโลไมล่ไดด้เลยแมด้สกักชกัที่วขณะ
เดบียว พญามารกนาลกังใชด้เธอเปป็นอาวลุธแสนอกันตรายเพมืที่อตล่อสรูด้กกับครลิสตจกักร

หญลิงสาวผรูด้นบีนี้กนาลกังประกาศความจรลิงเกบีที่ยวกกับเปาโลและสลิลาสและคณะของพวกเขา แตล่เมมืที่อพญามาร
บอกความจรลิงเกบีที่ยวกกับพระคกัมภบีรร์ เกบีที่ยวกกับพระเยซรู หรมือเกบีที่ยวกกับผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลาย อกันตรายอยล่างหนถึที่งกล็ถรูกสรด้างขถึนี้น
มา กลล่าวกกันวล่าความจรกิงตว้องชนะ ไมล่วล่าใครเอล่ยมกันกล็ตาม แตล่เพมืที่อนทบีที่รกักเออ๋ย นบีที่คมือสลุดยอดคนาโกหกซถึที่งไดด้สาปแชล่งค
รลิสตจกักรของพระเจด้ามาเกมือบสองพกันปฟีแลด้ว! พระวลิญญาณของพระเจด้าผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่ภายในอกัครทรูตเปาโลไดด้
ทรงเปปิดเผยแกล่เขาถถึงสลิที่งซถึที่งพญามารกนาลกังทนาผล่านทางหญลิงสาวผรูด้นบีนี้ เปาโลปฏลิเสธคนาพยานของเธอ ตนาหนลิผบีนกันี้น
และขกับมกันออกไป

ตลอดการรกับใชด้ของพระเยซรู ขณะทบีที่ผรูด้คนปฏลิเสธพระองคร์และเรบียกพระองคร์วล่าคนลวงโลก พวกผบีกล็รด้อง
ออกมาวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจด้า!” แตล่ทลุกครกันี้งทบีที่พวกผบีบอกความจรลิงเกบีที่ยวกกับพระองคร์ พระ
เยซรูกล็ทรงปฏลิเสธคนาพยานของพวกมกัน สกัที่งพวกมกันใหด้เงบียบ และทรงขกับพวกมกันออกไป เปาโลมบีพระวลิญญาณสถลิต
อยรูล่ภายใน พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์องคร์เดบียวกกับทบีที่ทรงนนาเขามายกังเมมืองฟฟีลลิปปฟี เขามบีการสามกัคคบีธรรมอกันสมบรูรณร์
แบบกกับพระเยซรู และเขาทราบดบีวล่ามกันเปป็นแผนการและรายการของพญามารทบีที่จะขกัดขวางขล่าวสารแหล่งพระคลุณ
และเอาชนะขล่าวประเสรลิฐในเมมืองใหญล่นกันี้นแหล่งบาปและการนกับถมือรรูปเคารพ

ถด้าพญามารไดด้รกับอนลุญาตเพบียงสกักครกันี้งเพมืที่อใหด้ความรล่วมมมือ มกันกล็จะบอกความจรลิง พวกเสรบีนลิยมและ
พวกสมกัยใหมล่นลิยมบอกความจรลิง-นกัที่นคมือ เทอ่าททีที่พวกเขาจะรอับไดว้ พวกเขาเทศนาความจรลิงมากพอทบีที่จะนนาผรูด้คน



จนานวนมากทบีที่ประสงคร์ดบีและจรลิงใจใหด้ออกไปจากหลกักฐานทบีที่แทด้จรลิงเหลล่านกันี้นแหล่งความเชมืที่อนกันี้น หญลิงสาวผรูด้นกันี้นใน
เมมืองฟฟีลลิปปฟีกนาลกังบอกความจรลิง แตล่เปาโลหยลุดคนาพยานของเธอเพราะวล่ามกันไมล่ไดด้กนาลกังถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า 
และในทบีที่สลุดแลด้วมกันกล็จะขกัดขวางเหตลุของพระครลิสตร์อยล่างมหาศาลในเมมืองใหญล่นกันี้น

ผรูด้รกับใชด้ทกันี้งหลายวกันนบีนี้ควรปฏลิบกัตลิตามแบบอยล่างของเปาโล เหลล่าผรูด้นนาทางศาสนา (ทบีที่เขาเรบียกกกัน) จนานวน
มากเชมืนี้อเชลิญการใหด้ความรล่วมมมือของพวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมทบีที่ปฏลิเสธการประสรูตลิจากหญลิงพรหมจารบี
การดลใจดด้านถด้อยคนาของพระคกัมภบีรร์ และการลบมลทลินดด้วยพระโลหลิตแมด้ในขณะทบีที่ยอมรกับขว้อเทก็จจรกิงเกบีที่ยวกกับ
พระเจด้าและเชมืที่อความจรลิงทบีที่สนาคกัญๆหลายประการแหล่งความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน ดด้วยเหตลุนบีนี้เมมืที่อชายเหลล่านบีนี้ถรูกรกับ
เขด้ามาในการรล่วมสามกัคคบีธรรมของครลิสเตบียนทกันี้งหลายทบีที่ยถึดรากฐานเดลิมและเชมืที่อพระคกัมภบีรร์และไดด้รกับอนลุญาตใหด้
นนาในการอธลิษฐานหรมือเขด้าสล่วนในงานของครลิสตจกักร คนเหลล่านบีนี้กล็สรด้างความเสบียหายใหญล่โตตล่อเหตลุของพระ
ครลิสตร์ เมมืที่อเราอนลุญาตใหด้พญามารเขด้ามาในการรล่วมสามกัคคบีธรรมของการประกาศขล่าวประเสรลิฐ และอบีก
ประเดบีดี๋ยวมกันกล็จะบลิดเบมือนความจรลิง เสรลิมเขด้าตรงนบีนี้นลิดหนล่อย ตกัดออกจากตรงนกันี้นนลิดหนล่อย ดกัดแปลงและลด
ทอน จนกระทกัที่งความจรลิงของพระเจด้าถรูกเปลบีที่ยนใหด้กลายเปป็นคนาสอนนอกรบีตทบีที่ทนาใหด้ตายและพลินาศไดด้! นบีที่เกลิดขถึนี้น
มาหลายตอ่อหลายครอันงในสมกัยปฟัจจลุบกัน

ผรูด้รกับใชด้บางคนรรูด้สถึกวล่าเราสามารถชอ่วยเหลคือพวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมไดด้โดยการยอมใหด้พวก
เขาเขด้ามาในการรล่วมสามกัคคบีธรรมของเราและทนางานกกับเรา แตล่นบีที่ไมล่ใชล่ความจรลิงเลย พระวจนะของพระเจด้าถาม
วล่า “สองคนจะเดกินไปดว้วยกอันไดว้หรคือนอกจากทอันงสองจะไดว้ตกลงกอันไวว้กอ่อน” (อาโมส 3:3)

เราไดด้รกับคนาบกัญชาเพลิที่มเตลิมอบีกวล่า “ทอ่านอยอ่าเขว้าเททียมแอกอยอ่างไมอ่เทอ่าเททียมกอันกอับคนททีที่ไมอ่เชคืที่อ เพราะวล่า
ความชอบธรรมจะมบีหลุด้นสล่วนอะไรกกับความอธรรม และความสวล่างจะเขด้าสนลิทกกับความมมืดไดด้อยล่างไร พระครลิสตร์
กกับเบลบีอกัลจะลงรอยกกันอยล่างไรไดด้ หรมือคนททีที่เชคืที่อจะมทีสอ่วนอะไรกอับคนททีที่ไมอ่เชคืที่อ วลิหารของพระเจด้าจะตกลงอะไร
กกับรรูปเคารพไดด้ เพราะวล่าทอ่านทอันงหลายเปป็นวลิหารของพระเจด้าผรูด้ทรงดนารงพระชนมร์ ดกังทบีที่พระเจด้าตรกัสไวด้วล่า ‘เราจะ
อยรูล่ในเขาทกันี้งหลาย และจะดนาเนลินในหมรูล่พวกเขา และเราจะเปป็นพระเจด้าของเขา และเขาจะเปป็นประชาชนของ
เรา’ องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าตรกัสวล่า ‘เหตจุฉะนบัทั้นเจดาจงออกจากหมซูท่พวกเขาเหลท่านบัทั้น และจงแยกตบัวออกจากเขาทบัทั้ง
หลาย อยท่าแตะตดองสตซึ่งซซซึ่งไมท่สะอาด แลด้วเราจถึงจะรกับพวกเจด้าทกันี้งหลาย เราจะเปป็นบลิดาของพวกเจด้าและพวกเจด้า
จะเปป็นบลุตรชายบลุตรสาวของเรา’ องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าผรูด้ทรงฤทธานลุภาพทกันี้งสลินี้นไดด้ตรกัสดกังนกันี้น” (2 คร. 6:14-18)

คนาเตมือนทบีที่ชกัดเจนอบีกประการหนถึที่งและคนาบกัญชาจากพระวจนะของพระเจด้าถรูกพบใน 2 ยอหร์น 7-11: 
“เพราะวล่ามบีผรูด้ลล่อลวงเปป็นอกันมากออกเทบีที่ยวไปในโลก คมือคนทบีที่ไมล่รกับวล่าพระเยซรูครลิสตร์ไดด้เสดล็จมาเปป็นมนลุษยร์ คนนกันี้น
แหละเปป็นผรูด้ลล่อลวงและเปป็นปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์ ... ผรูด้ใดละเมลิดและไมล่อยรูล่ในหลกักคนาสอนของพระครลิสตร์ ผรูด้นกันี้นกล็
ไมล่มบีพระเจด้า ผรูด้ใดอยรูล่ในหลกักคนาสอนของพระครลิสตร์ ผรูด้นกันี้นกล็มบีทกันี้งพระบลิดาและพระบลุตร ถว้าผทูว้ใดมาหาทอ่านและไมอ่
นคาหลอักคคาสอนนทีนมาดว้วย อยอ่ารอับเขาไวว้ในเรคือน และอยอ่าขอพรใหว้เขาเลย เพราะวท่าผซูดทดีซึ่ขอพรใหดเขา กก็เขดาสท่วน
ในการกระทคาชบัซึ่วของเขานบัทั้น!”

เหลล่าผรูด้รกับใชด้ของพญามารและพวกอกัครทรูตเทบียมเทล็จดรูภายนอกเหมมือนเหลล่าผรูด้รกับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงของ
พระเจด้ามากเหลมือเกลินจนผรูด้คนจนานวนมากถรูกคนเหลล่านกันี้นหลอกลวง เปาโลเตมือนใหด้ระวกังเรมืที่องนบีนี้ในจดหมายฉบกับทบีที่



สองของเขาทบีที่สล่งถถึงผรูด้เชมืที่อชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้น เขาอธลิบายวล่า “เพราะคนอยล่างนกันี้นเปป็นอกัครทรูตเทบียม เปป็นคน
งานทบีที่หลอกลวง ปลอมตกัวเปป็นอกัครทรูตของพระครลิสตร์ การกระทนาเชล่นนกันี้นไมล่แปลกประหลาดเลย ถถึงซาตานเองกก็
ยอังปลอมตอัวเปป็นททูตสวรรคต์แหอ่งความสวอ่างไดว้ เหตตุฉะนอันนจพงไมอ่เปป็นการแปลกอะไรททีที่ผทูว้รอับใชว้ของซาตานจะปลอม
ตอัวเปป็นผทูว้รอับใชว้ของความชอบธรรม ทด้ายทบีที่สลุดของเขาจะเปป็นไปตามการกระทนาของเขา” (2 คร. 11:13-15)

อยล่างไรกล็ตาม มบีผรูด้รกับใชด้บางคน-ศลิษยาภลิบาล ผรูด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ มลิชชกันนารบี และครรูสอนพระคกัมภบีรร์
บางคน-ทบีที่เขด้มแขล็งในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า พวกเขาปฏลิเสธการใหด้ความรล่วมมมือของมลิตรสหายของศกัตรรูผรูด้นกันี้นของขล่าว
ประเสรลิฐอกันบรลิสลุทธลิธิ์และไมล่ถรูกเปลบีที่ยนแปลง บางคนกลล่าววล่า “ฉกันรล่วมประชลุมกกับครลิสตจกักรหนถึที่งทบีที่นกักเสรบีนลิยมคน
หนถึที่งเปป็นศลิษยาภลิบาล แตล่ฉกันกล็รกับสกิที่งททีที่ดทีและปฏลิเสธสกิที่งททีที่เลว” ทล่านทบีที่รกัก นบีที่คมือความไมล่รรูด้ฝฝ่ายวลิญญาณ! แมด้หากวล่า
มกันเปป็นไปไดด้ทบีที่จะ “รกับสลิที่งทบีที่ดบีและปฏลิเสธสลิที่งทบีที่เลว” มกันกล็ยกังขกัดตล่อพระประสงคร์ของพระเจด้าอยรูล่เหมมือนเดลิมสนาหรกับ
ผรูด้เชมืที่อคนหนถึที่งทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วทบีที่จะเขด้ารล่วมและสนกับสนลุนครลิสตจกักรแบบนกันี้น พระบกัญชาของพระองคร์คมือ “จง
ออกมาจากทอ่ามกลางคนเหลอ่านอันนเถกิด” และอยล่ารล่วมสามกัคคบีธรรมกกับคนเหลล่านกันี้นเลยแมด้สกักนลิดเดบียว การถวาย
ทรกัพยร์เพมืที่อสนกับสนลุนครลิสตจกักรแหล่งหนถึที่งทบีที่มบีนกักเสรบีนลิยมหรมือนกักสมกัยใหมล่นลิยมเปป็นศลิษยาภลิบาล กล็เทล่ากกับเปป็นการ
สนกับสนลุนเหลล่าศกัตรรูของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า

เมมืที่อหญลิงสาวทบีที่ถรูกผบีสลิงคนนกันี้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้ตลิดตามเปาโลและเหลล่าเพมืที่อนรล่วมทางของเขา “หลายวอัน”
เปาโลกล็หกันไปหาเธอและกลล่าวแกล่ผบีนกันี้นวล่า “เราสอัที่งเจว้าวอ่า ในพระนามของพระเยซทูครกิสตต์ เจว้าจงออกมาจากเขา” 
ผทีนอันนกก็ออกมาในเวลานอันน” บางคนแยด้งวล่าไมล่มบีหมอดรูจรลิงๆหรอก พวกเขาหกัวเราะกกับความคลิดเรมืที่องภรูตลิผบีและ
ไสยศาสตรร์ แตล่ผมรกับประกกันคลุณวล่านบีที่ไมล่ใชล่เรมืที่องทบีที่ควรหกัวเราะเลย มบีผรูด้คนทบีที่ถทูกขายหมดใหว้แกอ่ซาตานแลด้ว-ความคลิด
รล่างกาย และจลิตวลิญญาณ ผมเพลิที่งชบีนี้ใหด้เหล็นผล่านทางพระวจนะบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้าวล่าพญามารมบีเหลล่าผรูด้รกับใชด้ทบีที่
ปลอมตกัว (อนาพรางตกัว) เปป็นเหลล่าผรูด้รกับใชด้แหล่งความชอบธรรม พวกเขาเปป็นผรูด้นนาสารแหล่งนรก พวกเขามบีฤทธลิธิ์
อนานาจแบบซาตาน และซาตานพรูดผล่านทางพวกเขา เมมืที่อเปาโลเรลิที่มประกาศขล่าวประเสรลิฐในเมมืองฟฟีลลิปปฟี 
อกันตรายใหญล่หลวงทบีที่สลุดของเขาไมล่ใชล่ภกัยของการถรูกจกับกลุมและถรูกจนาคลุก-โอด้ ไมล่ใชล่เลยครกับ! ภกัยใหญล่หลวงทบีที่สลุด
ของเขาคมือหญลิงสาวทบีที่เสบียสตลิคนนบีนี้ทบีที่มบีผบีหมอดรูเขด้าสลิงซถึที่งคอยตามเขาไปทกัที่วและบอกความจรลิงเกบีที่ยวกกับเขา

วลิญญาณชกัที่วตนนกันี้นไดด้ออกมาจากตกัวเธอตามคนาสกัที่งของเปาโล “ในเวลานอันน” (“ในชกัที่วโมงนกันี้น”) ไมล่ไดด้
หมายความวล่าผบีนกันี้นออกมาจากหญลิงสาวผรูด้นกันี้นในชล่วงหกสลิบนาทบีถกัดมา แตล่วล่าในทอันทที พระวลิญญาณของพระเจด้า
ทรงมบีฤทธลิธิ์มากกวล่าวลิญญาณของซาตาน และคนาสกัที่งทบีที่ถรูกกลล่าวโดยคนของพระเจด้า “ในพระนามของพระเยซทู
ครกิสตต์” กล็ถรูกเชมืที่อฟฟังในทกันทบี “ลรูกเลล็กๆทกันี้งหลายเออ๋ย ทล่านเปป็นฝฝ่ายพระเจด้า และไดด้ชนะเขาเหลล่านกันี้น เพราะวอ่า
พระองคต์ผทูว้สถกิตอยทูอ่ในทอ่านทอันงหลายเปป็นใหญอ่กวอ่าผทูว้นอันนททีที่อยทูอ่ในโลก” (1 ยอหร์น 4:4)

ขด้อ 19-21: “สอ่วนพวกนายของเขาเมคืที่อเหก็นวอ่าหมดหวอังททีที่จะไดว้เงกินแลว้ว เขาจพงจอับเปาโลและสกิลาสลาก
มาถพงพวกเจว้าหนว้าททีที่ยอังททีที่วอ่าการเมคือง เมคืที่อนคามาถพงเจว้าเมคืองแลว้วจพงกลอ่าววอ่า “คนเหลอ่านทีนเปป็นพวกยกิว กอ่อการ
วตุอ่นวายมากในเมคืองของเรา และสอัที่งสอนธรรมเนทียม ซพที่งเราชาวโรมตามกฎหมายไมอ่ควรจะรอับหรคือถคือเลย”

พญารไมล่ยอมแพด้งล่ายๆ เมมืที่อลด้มเหลวในความพยายามของมกันทบีที่จะขกัดขวางขล่าวประเสรลิฐโดยการปฝ่าว
ประกาศความจรกิงผล่านทางหมอดรูคนนบีนี้ มกันกล็เปลบีที่ยนกลยลุทธร์ของมกันทกันทบี โดยหกันมาใชด้วลิธบีการตล่อตด้านแทน และ



หายลกับตาไป แตล่ถถึงแมด้วล่ามกันไมล่ถรูกมองเหก็น มกันกล็ยกังทนางานอยรูล่เหมมือนเดลิมในวลิธบีหนถึที่งทบีที่ไดด้ผลมากทบีที่สลุด-บกัดนบีนี้มกัน
ทนางานอยรูล่เบคืนองหลอังชาวโลก

“สอ่วนพวกนายของเขาเมคืที่อเหก็นวอ่าหมดหวอังททีที่จะไดว้เงกินแลว้ว” พวกเขากล็ไมล่เสบียเวลาเปลล่าเลยในการ
วางแผนกลยลุทธร์ตล่อสรูด้กกับเปาโลและสลิลาส พวกเขาเรลิที่มลงมมือทกันทบี พวกเขาเคยหาเงลินไดด้ตลอดจากหญลิงสาวผรูด้นล่า
สงสารคนนบีนี้ และในขด้อ 16 เราถรูกบอกวล่าเธอเคยทนาใหด้พวกเขา “ไดว้เงกินเปป็นออันมาก” โดยการทนานาย บกัดนบีนี้ โดย
การทบีที่เธอไดด้รกับการชล่วยใหด้พด้นจากวลิญญาณชกัที่วนกันี้น บกัญชบีธนาคารของพวกเขาจถึงไดด้รกับผลกระทบและพวกเขา
ตกัดสลินใจทบีที่จะกนาจกัดนกักเทศนร์เหลล่านบีนี้ผรูด้ซถึที่งไดด้ตกัดชล่องทางการหารายไดด้ของพวกเขา ดกังนกันี้น “เขาจพงจอับเปาโลและ
สกิลาสลากมาถพงพวกเจว้าหนว้าททีที่ยอังททีที่วอ่าการเมคือง”

ททีที่วอ่าการเมคืองคมือ ลานหรมือศาลกลางเมมืองทบีที่ฝรูงชนมาชลุมนลุมกกันไดด้ ดด้วยเหตลุนบีนี้ ศาลพลิจารณาคดบีความจถึง
ถรูกจกัดในหรมือใกลด้กกับทบีที่วล่าการเมมืองนกันี้น “พวกเจว้าหนว้าททีที่” ในกรณบีนบีนี้คมือ เหลล่าผรูด้ตกัดสลินความแพล่ง ไมล่ใชล่เหลล่าผรูด้นนา
ทางศาสนา เนมืที่องจากเมมืองฟฟีลลิปปฟีเปป็นเมมืองขถึนี้นของโรม พวกเจด้าหนด้าทบีที่พลิพากษาทบีที่นกัที่นจถึงมบีสถานะทางทหาร โดย
อาจเปป็นเหลล่าเจด้าหนด้าทบีที่ในกองทกัพโรมทบีที่ปฏลิบกัตลิหนด้าทบีที่สองอยล่าง คมือมบีอนานาจทกันี้งในทางพลเรมือนและทางทหาร

“คนเหลอ่านทีนเปป็นพวกยกิว กอ่อการวตุอ่นวายมากในเมคืองของเรา” แนล่นอนวล่านบีที่ไมล่ใชล่ความจรลิง เปาโลและสลิ
ลาสไมล่ไดด้กนาลกัง “กล่อการวลุล่นวาย” ในเมมืองฟฟีลลิปปฟี พวกเขาไดด้ตกัดชล่องทางหาเงลินของชายหนด้าไมล่อายเหลล่านบีนี้เมมืที่อ
พวกเขานนาหมอดรูสาวคนนกันี้นมาถถึงพระเยซรู เมมืที่อเปป็นอลิสระจากการถรูกผบีสลิง มบีพระวลิญญาณของพระเจด้าสถลิตอยรูล่
ภายใน เธอจถึงเปป็นผรูด้ถรูกสรด้างใหมล่แลด้วในพระเยซรูครลิสตร์และไมล่ถรูกใชด้เพมืที่อหากนาไรใหด้พวกนายของเธออบีกตล่อไป 
อยล่างไรกล็ตาม พวกเขาไมล่ไดด้ออกมาอยล่างเปปิดเผยและประกาศตล่อหนด้าผรูด้คนวล่าชายเหลล่านบีนี้ของพระเจด้าไดด้ปลด้น
พวกเขาจากแหลล่งรายไดด้ทบีที่นล่ากกังขาของพวกเขาและยลุตลิการคด้ากนาไรของพวกเขาโดยอาศกัยหมอดรูผรูด้นล่าสงสารคนนบีนี้
แทนทบีที่จะบอกความจรลิงเกบีที่ยวกกับเปาโลและสลิลาส พวกเขากลกับกลล่าวหาทล่านทกันี้งสองเปป็นความเทล็จวล่าไดด้รบกวน
ความสงบสลุขของประชาชน

เพราะยกังไมล่สะใจกกับการนนาขด้อกลล่าวหาเพบียงเรมืที่องเดบียวมาปรกักปรนามลิชชกันนารบีเหลล่านกันี้น พวกเขายกัง
ประกาศเพลิที่มเตลิมอบีกวล่าคนเหลล่านกันี้น “สกัที่งสอนธรรมเนทียม ซพที่งเราชาวโรมตามกฎหมายไมอ่ควรจะรอับหรคือถคือเลย” 
อยล่ยู่ดบีๆชายโลภเหลล่านบีนี้กล็เรลิที่มหล่วงใยเกบีที่ยวกกับเมมืองใหญล่ของตนและกฎหมายตล่างๆของแผล่นดลิน! พวกเขาไมล่ไดด้มบี
ความเคารพตล่อกฎหมาย พวกเขาแคล่เสแสรว้งวล่าหล่วงใยเพมืที่อทบีที่จะกนาจกัดผรูด้ประกาศเหลล่านบีนี้แหล่งขล่าวประเสรลิฐออกไป
จากเมมืองนบีนี้ ซถึที่งคนเหลล่านบีนี้ไดด้เขด้าแทรกแซงกกับอลุบายหาเงลินของพวกเขา-และไมล่มบีการบอกวล่าการลลุกฮมือแบบไหน
อาจเปป็นผลลกัพธร์ของการยอมใหด้คนเหลล่านบีนี้อยทูอ่ตอ่อไปในเมมืองฟฟีลลิปปฟี! 

นบีที่คมือทล่าทบีทบีที่พวกยลิวเหลล่านกันี้นไดด้แสดงออกตล่อพระเยซรูหลกังจากทรงทนาใหด้ลาซารกัสเปป็นขถึนี้นจากตาย พวก
เขากลล่าววล่า “ถด้าเราปลล่อยเขาไวด้อยล่างนบีนี้ คนทกันี้งปวงจะเชมืที่อถมือเขา แลด้วพวกโรมกล็จะมารลิบเอาทกันี้งทบีที่และชนชาตลิ
ของเราไป” (ยอหร์น 11:48) พวกเขากลกัววล่าประชาชนเหลล่านกันี้น ซถึที่งเปลบีที่ยนมานกับถมือความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนโดย
การอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นและขล่าวสารของพระเยซรู จะหกันมาเลล่นงานพวกเขาและปฏลิเสธทบีที่จะปฏลิบกัตลิตามคนาสกัที่งตล่างๆ
ของพวกเขา ซถึที่งจะทนาใหด้พวกเขาสรูญเสบียทกันี้งตนาแหนล่งและอนานาจไป ชายเหลล่านกันี้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีไดด้รรูด้สถึกถถึงผลกระ



ทบของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนแลด้ว มกันไดด้ทนาใหด้พวกเขาสรูญเสบียแหลล่งรายไดด้ไป และพวกเขาอยากยกับยกันี้งมกัน
กล่อนทบีที่มกันจะเขด้าถถึงผรูด้คนมากกวล่านบีนี้ พระของพวกเขาคมือเงลินทอง

อกัครทรูตเปาโลประกาศวล่า “การรบักเงกินนอันนเปป็นรากเหงว้าแหอ่งความชอัที่วทอันงสกินน” (1 ทธ. 6:10) และชาย
เหลล่านกันี้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีไมล่ใชล่พวกสลุดทด้ายทบีที่จะตล่อตด้านเหลล่าผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้าเพราะเรมืที่องเงลิน มกันเปป็นเรมืที่องยากจะ
เชมืที่อจรลิงๆวล่าผรูด้คนยอมทนาสลิที่งใดบด้างเพมืที่อกนาจกัดผรูด้รกับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐออกไปจากชลุมชนถด้าการเทศนา
ของเขาทนาใหด้พวกเขาสรูญเสบียธลุรกลิจและจนากกัดการไหลของเงลินเขด้าสรูล่บกัญชบีธนาคารของพวกเขา! มบีผรูด้คนทบีที่อด้างตกัววล่า
เปป็นครลิสเตบียน ถถึงกระนกันี้นพวกเขากล็ปลล่อยเชล่าทบีที่ดลินใหด้แกล่พวกคด้าเหลด้าและเหลล่าคนชกัที่วอมืที่นๆทบีที่เปปิดกลิจการไนทร์คลกับ 
สถานทบีที่เตด้นรนา และโรงเรมือนตล่างๆทบีที่มบีชมืที่อเสบียงไมล่ดบีซถึที่งเปป็นทบีที่ๆหญลิงสาวทกันี้งหลายถรูกปลด้นศบีลธรรมอกันดบีงามของตน
ไปและชายหนลุล่มทกันี้งหลายกลายเปป็นขบีนี้เมาจนตลิดเปป็นนลิสกัย

คนทกันี้งหลายทบีที่เปป็นเจด้าของอาคารและทบีที่ดลินเชล่นนกันี้นอาจอาศกัยอยรูล่ในละแวกเพมืที่อนบด้านทบีที่นล่านกับถมือ-แมด้แตล่
ในพมืนี้นทบีที่หวงหด้ามซถึที่งเปป็นทบีที่ๆบด้านสวยๆทบีที่ไดด้รกับการดรูแลรกักษาเปป็นอยล่างดบีคมือระเบบียบของยลุคสมกัย พวกเขาอาจเปป็น
สมาชลิกของครลิสตจกักรทด้องถลิที่นแหล่งหนถึที่ง และจากกนาไรทบีที่พวกเขาไดด้มาโดยวลิธบีอกันมลิชอบ พวกเขากล็ถวายทรกัพยร์กด้อน
โตเพมืที่อสนอับสนตุนครลิสตจกักรแหล่งนกันี้น แตล่เมมืที่อผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้าเขด้ามาและเทศนากลล่าวโทษบาป และภายใตด้การ
เทศนาของเขา จลิตวลิญญาณหลายดวงกล็ไดด้รกับความรอดและผรูด้คนเรลิที่มหกันไปเสบียจากวลิธบีปฏลิบกัตลิตล่างๆอกันบาปหนา 
ธลุรกลิจกล็กนาไรลดในโรงพนกันและไนทร์คลกับเหลล่านกันี้น คนเหลล่านกันี้นทบีที่เปป็นเจด้าของอาคารและทบีที่ดลินในเขตเหลล่านกันี้น เมมืที่อ
เหล็นวล่ารายไดด้ของตนเรลิที่มอยรูล่ในภาวะเสบีที่ยง กล็จะเรลิที่มเปป็นหล่วงเปป็นใยเกบีที่ยวกกับเมมืองของตนและครลิสตจกักรทกันทบี พวก
เขาเองดนาเนลินชบีวลิตอยล่างเงบียบๆ และพวกเขากล็อด้างวล่าไมล่มบีอะไรผลิดปกตลิกกับสลิที่งทบีที่พวกเขากนาลกังกระทนา ดกังนกันี้นพวก
เขาจถึงไลล่ตามทางชกัที่วตล่างๆของตนเพมืที่อใหด้ไดด้กนาไรทางการเงลินปฟีแลด้วปฟีเลล่า และพวกเขารกังเกบียจศาสนารรูปแบบใด
กล็ตามซถึที่งจะทนาใหด้กนาไรของพวกเขาลดลง จากนกันี้นเมมืที่ออลุปนลิสกัยทบีที่แทด้จรลิงของพวกเขาถรูกเปปิดโปง ชายคนเดบียวกกัน
เหลล่านบีนี้กล็เรลิที่มเตล็มไปดด้วยความรด้อนรนเพมืที่อความเปป็นอยรูล่ทบีที่ดบีขถึนี้นของชลุมชนขถึนี้นมาทกันทบี และดรูเหมมือนนล่าเลมืที่อมใสมาก
ทบีที่สลุดในกลิจการตล่างๆของครลิสตจกักรเพมืที่อทบีที่จะยกับยกันี้งภกัยคลุกคามใดๆทบีที่มบีตล่อแหลล่งรายไดด้ของพวกเขา

ผรูด้คนทบีที่ใหด้เงลินเปป็นรรูปเคารพของพวกเขาคมือ พวกคนทบีที่หนด้าซมืที่อใจคดมากทบีที่สลุดบนแผล่นดลินโลก และขณะทบีที่
พวกเขาคด้าขายแบบชกัที่วรด้ายอยรูล่ พวกเขากล็อาจดรูเหมมือนมบีความเคารพยนาเกรงตล่อกฎหมายและตล่อครลิสตจกักรมาก
ทบีที่สลุดดด้วย เมมืที่อพวกเขาตกันี้งใจแนล่วแนล่ทบีที่จะกนาจกัดนกักเทศนร์ของพระเจด้าออกไปจากเมมืองของตน พวกเขา (เชล่นเดบียว
กกับชายเหลล่านกันี้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟี) กล็ไมล่บอกเหตตุผลททีที่แทว้จรกิงของตนสนาหรกับความตกันี้งใจแนล่วแนล่ของพวกเขา พวกเขา
กลล่าวหาผรูด้รกับใชด้คนนกันี้นวล่าเทศนาเสบียงดกังเกลินไป หรมือนานเกลินไป หรมือโดยปราศจากการศถึกษาอกันเหมาะสม หรมือ
บางทบีมบีอะไรบางอยล่างทบีที่ผลิดปกตลิกกับภรรยาของเขา-เธอฟลุฝ่มเฟฟอย เธอไมล่แตล่งตกัวมบีสไตลร์มากพอ หรมือเธอแตล่งตกัว
ตามแฟชกัที่นมากเกกินไปและดกังนกันี้นจถึงนนาโลกเขด้ามาในครลิสตจกักร! นกักเทศนร์คนนกันี้นอาจไมล่ออกเยบีที่ยมมากพอ หรมือเขา
ออกเยบีที่ยมบล่อยเกลินไปและละเลยหนด้าทบีที่อมืที่นๆของเขา เขาไมล่มบีความทะเยอทะยานมากพอและครลิสตจกักรไมล่ไดด้
กนาลกังเจรลิญรลุดหนด้าไป หรมือเขามบีความทะเยอทะยานมากเกกินไปและมบีการอยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณไมล่มากพอ มกันคมืออลุ
บายเดลิมๆทบีที่มาในรรูปแบบใหมล่ๆ พญามารตนเดลิมทบีที่กนาลกังทนางานอยรูล่หลกังฉากเพมืที่อขกัดขวางเหตลุของพระครลิสตร์ 



มกันกล็เปป็นเชล่นนกันี้นกกับชายเหลล่านกันี้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีทบีที่ไดด้ “กนาไรมาก” จากการเปป็นหมอดรูของหญลิงสาวคนนบีนี้ 
พวกเขาโกรธมลิชชกันนารบีเหลล่านกันี้นมากจนพวกเขาตกันี้งใจแนล่วแนล่ทบีที่จะโวยวายและกล่อใหด้เกลิดความโกลาหลเพมืที่อทบีที่จะ
ทนาใหด้เหลล่าผรูด้มบีอนานาจทางการเลล่นงานพวกมลิชชกันนารบี

“ธรรมเนทียม” ในทบีที่นบีนี้หมายถถึงพลิธบีกรรมตล่างๆทางศาสนาหรมือรรูปแบบตล่างๆของการนมกัสการ เหลล่าศกัตรรู
ของเปาโลและสลิลาสจรลิงๆแลด้วกนาลกังกลล่าวหาพวกเขาวล่านนาศาสนาใหมล่เขด้ามาซถึที่งไมล่สอดคลด้องกกับโรมและดด้วยเหตลุ
นบีนี้จถึงไมล่ไดด้รกับอนลุญาตโดยกฎหมายของโรม นบีที่เปป็นคนากลล่าวหาหนถึที่งทบีที่แยบยลและบล่อนทนาลาย ชายเหลล่านบีนี้ไมล่ไดด้
สนใจเกบีที่ยวกกับการปกปฟ้องความเชมืที่อตล่างๆของตน พวกเขาไมล่สนอะไรเลยเกบีที่ยวกกับศาสนาของโรมหรมือศาสนาของ
พวกยลิว พวกเขาแคล่กนาลกังซล่อนตกัวอยรูล่หลกังกฎหมายตล่างๆของโรมเทล่านกันี้น

เหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าพวกโรมกันมบีกฎหมายหนถึที่งซถึที่งหด้ามการนนาศาสนาใหมล่เขด้ามาในเขตแดน
ของโรม เวก็ทสตทีน (Wetstein) บอกเราวล่าพวกโรมกันอนลุญาตใหด้พวกคนตล่างชาตลินมกัสการพระตล่างๆของพวกเขา
เองไดด้หากสลิที่งนกันี้นถรูกกระทนาอยล่างลกับๆ เพมืที่อทบีที่วล่าการนมกัสการพระเหลล่านกันี้นจะไมล่แทรกแซงกกับการนมกัสการแบบทบีที่
ไดด้รกับอนลุญาตของโรม มกันไมล่ถรูกตด้องตามกฎหมายทล่ามกลางพวกโรมกันดด้วยทบีที่ศาสนาใหมอ่จะถรูกแนะนนาใหด้แกล่
พลเมมือง คมือศาสนาหนถึที่งทบีที่ขกัดแยด้งกกับสลิที่งซถึที่งไดด้รกับการยมืนยกันและถรูกวางรากมกัที่นคงแลด้วโดยทางการ พวกโรมกันและ
ชาวกรลุงเอเธนสร์ระมกัดระวกังมากๆวล่าจะไมล่มบีใครนนาศาสนาใหมล่เขด้ามา และดด้วยเหตลุนบีนี้โซเครตทีสจถึงถรูกปรกับโทษ ดด้วย
เหตลุผลนบีนี้เชล่นกกันทบีที่ชาวเคลเดบียและพวกยลิวถรูกขกับไลล่ออกไปจากกรลุงโรม ซลิเซโรล่กลล่าวไวด้วล่า “หด้ามไมล่ใหด้ผรูด้ใดมบีพระ
แยกตล่างหากหรมือพระใหมล่ๆ และเขาตด้องไมล่แอบนมกัสการพระแปลกๆองคร์ใดนอกเสบียจากวล่าพระเหลล่านกันี้นไดด้รกับ
อนลุญาตจากทางการ”

ขด้อ 22: “ประชาชนกก็ไดว้ฮคือกอันขพนนตอ่อสทูว้เปาโลและสกิลาส เจว้าเมคืองไดว้กระชากเสคืนอของทอ่านทอันงสองออก 
แลว้วสอัที่งใหว้โบยดว้วยไมว้เรทียว”

ผมแนล่ใจวล่าพญามารหกัวเราะรล่วนเมมืที่อชายเหลล่านบีนี้รด้องเรบียนเสรล็จเกบีที่ยวกกับเปาโลและสลิลาส เพราะวล่า 
“ประชาชนกก็ไดว้ฮคือกอันขพนนตอ่อสทูว้เปาโลและสกิลาส” และความรลุนแรงของฝรูงชนทบีที่ไมล่พอใจกล็ปรากฏชกัดเจน พระคนา
ขด้อนบีนี้บล่งชบีนี้วล่าเหตลุการณร์ทกันี้งหมดนบีนี้ถรูกกระทนาในความโกลาหลวลุล่นวายอกันเปป็นทบีที่นลิยมโดยปราศจากแมด้แตล่รทูปแบบของ
การไตล่สวนตามกฎหมาย ตล่อมาเปาโลรด้องเรบียนเกบีที่ยวกกับเรมืที่องนบีนี้วล่าเปป็นการละเมลิดอภลิสลิทธลิธิ์ตล่างๆของเขาในฐานะ
เปป็นพลเมมืองโรมคนหนถึที่งทบีที่เปป็นไทตกันี้งแตล่เกลิด (ขด้อ 37) ชายเหลล่านบีนี้ทบีที่อด้างตกัววล่ารด้อนรนเหลมือเกลินในการรกักษา
กฎหมาย เปป็นหล่วงเปป็นใยเหลมือเกลินเกบีที่ยวกกับเกบียรตลิยศของโรม เปป็นพวกแรกทบีที่ปฟัดทกินงกฎหมายของโรม และเมมืที่อ
เวลาอกันเหมาะสมไดด้มาถถึง เปาโลกล็เตมือนความจนาพวกเขาเกบีที่ยวกกับเรมืที่องนบีนี้

“เจว้าเมคือง”-ชายพวกเดบียวกกันเหลล่านกันี้นทบีที่ควรเรบียกรด้องใหด้ฝรูงชนเหลล่านกันี้นแยกยด้ายกกันไป ชายเหลล่านกันี้นทบีที่
ควรรกับประกกันวล่าเปาโลและสลิลาสไดด้รกับการไตล่สวนแบบเปป็นธรรม- “ไดว้กระชากเสคืนอของทอ่านทอันงสองออก แลว้วสอัที่ง
ใหว้โบยดว้วยไมว้เรทียว” ตามกฎหมายของโรม เมมืที่อพวกนกักโทษจะตด้องถรูกโบย พวกเขากล็ถรูกถอดเสมืนี้อออกลงมาถถึง
สล่วนเอว อกันเปป็นการเผยแผล่นหลกังและขาจนเปลมือยเปลล่า ในงานเขบียนตล่างๆของซลิเซโรล่ทบีที่กลล่าวถถึงการลงโทษเชล่น
นกันี้น เราอล่านวล่า “เขาสกัที่งใหด้จกับตกัวชายคนนกันี้น และใหด้ถอดเสมืนี้อผด้าเขาจนเปลมือยเปลล่าในทล่ามกลางศาลกลางเมมือง 



และใหด้มกัดตกัวเขาไวด้ และใหด้นนาไมด้เรบียวหลายอกันมา” การโบยจรลิงๆนกันี้นถรูกกระทนาโดยพวก lictors ซถึที่งเปป็นพวกเจด้า
หนด้าทบีที่แหล่งกองทกัพโรม การลงโทษพวกนกักโทษคมือหนถึที่งในหนด้าทบีที่ตล่างๆของพวกเขา

ขด้อ 23 และ 24: “ครอันนโบยหลายททีแลว้วจพงใหว้จคาไวว้ในคตุก และกคาชอับนายคตุกใหว้รอักษาไวว้ใหว้มอัที่นคง นายคตุก
เมคืที่อรอับคคาสอัที่งอยอ่างนอันนแลว้วจพงพาเปาโลกอับสกิลาสไปจคาไวว้ในหว้องชอันนใน เอาเทว้าใสอ่ขคืที่อไวว้แนอ่นหนา”

“ครอันนโบยหลายทดีแลว้ว…” นบีที่อาจเปป็นหนถึที่งในการถรูกโบยเหลล่านกันี้นทบีที่เปาโลกลล่าวถถึงใน 2 โครลินธร์ 11:25 
เมมืที่อเขากลล่าววล่า “เขาตทีขว้าพเจว้าดว้วยไมว้เรทียวสามครกันี้ง” พวกยลิวถรูกหด้ามโดยพระราชบกัญญกัตลิไมล่ใหด้โบยนกักโทษคนใด
เกลินสบีที่สลิบทบี และแคล่เพมืที่อทบีที่จะไมล่โบยเกลินนกันี้น ปกตลิแลด้วพวกเขาจถึงโบยเพทียงสามสกิบเกว้าทที มกันคมือการลงโทษเชล่นนบีนี้ทบีที่
เปาโลอด้างอลิงถถึงเมมืที่อเขากลล่าววล่า “พวกยลิวเฆบีที่ยนขด้าพเจด้าหด้าครกันี้งๆละสามสกิบเกว้าทที” (2 คร. 11:24) แตล่ไมล่มบี
กฎหมายใดทบีที่จนากกัดจนานวนการโบยทบีที่พวกโรมอันสามารถกระทนาไดด้ และมบีเหตลุผลทบีที่จะเชมืที่อไดด้วล่าพวกเขาโบยเปาโล
และสลิลาสหลายทบีจนหนนาใจ-หรมือ เหมมือนกกับทบีที่เปาโลกลล่าวถถึงใน 2 โครลินธร์ 11:23 วล่า “ขด้าพเจด้าถรูกโบยตบีเกกิน
ขนาด”

“จพงใหว้จคาไวว้ในคตุก” ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าพวกเจด้าหนด้าทบีที่ทนาเชล่นนบีนี้ดด้วยเหตลุผลสองประการ-เพมืที่อเปป็นการ
ลงโทษสนาหรกับขด้อกลล่าวหาเรมืที่องการทนาใหด้เมมืองวลุล่นวาย และเพมืที่อเอาใจคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้นนาเรมืที่องมารด้องเรบียนเกบีที่ยว
กกับพวกเขา พวกเจด้าหนด้าทบีที่ยกังกนาชกับนายคลุก “ใหว้รอักษาไวว้ใหว้มอัที่นคง” ดด้วย นบีที่หมายความวล่าถด้านายคลุกปลล่อยใหด้
พวกนกักโทษของเขาหลบหนบีไปไดด้ เขาจะตด้องชดใชด้ดด้วยชบีวลิตของตกัวเอง และดด้วยเหตลุนบีนี้เขาจถึงพาเปาโลกกับสลิลาส
ไป “จคาไวว้ในหว้องชบัทั้นใน”

ชายเหลล่านบีนี้ของพระเจด้าไดด้รกับการปฏลิบกัตลิแบบทบีที่จะใหด้แกล่ศกัตรรูหมายเลขหนถึที่งของประชาชนในปฟัจจลุบกัน 
พวกเขาไมล่ไดด้มบีความผลิดในอาชญากรรมใดเลยทบีที่กระทนาตล่อรกัฐ ไมล่มบีการประพฤตลิมลิชอบ ถถึงกระนกันี้นพวกเขากล็ถรูก
คลุมขกังภายใตด้มาตรการรกักษาความปลอดภกัยแบบทบีที่คงจะใชด้กกับเหลล่าอาชญากรทบีที่เปป็นอกันตรายมากทบีที่สลุด เพมืที่อ
ปฟ้องกกันเพลิที่มไมล่ใหด้เปาโลกกับสลิลาสหลบหนบีไปไดด้ นายคลุกจถึง “เอาเทว้าพวกเขาใสอ่ขคืที่อไวว้แนอ่นหนา” ภาษากรบีกอล่านวล่า
“ทนาใหด้เทด้าของพวกเขาผรูกตลิดกกับไมด้”

ขมืที่อถรูกใชด้เพมืที่อเปป็นรรูปแบบหนถึที่งของการลงโทษและเปป็นวลิธบีหนถึที่งในการรกักษาความปลอดภกัยแบบเดล็ดขาด
ดด้วย ขมืที่อเหลล่านกันี้นถรูกทนาขถึนี้นจากไมด้ โดยมบีรรูสนาหรกับสอดเทด้าของนกักโทษเขด้าไป (และบางครกันี้งกล็มบีไวด้สอดมมือเขด้าไป
ดด้วย) และเมมืที่อถรูกลล็อคใหด้เขด้าทบีที่แลด้ว มมือและเทด้ากล็ไมล่สามารถถรูกดถึงออกไดด้จนกวล่านายคลุกมาเปปิดขมืที่อนกันี้น ดกังนกันี้น
เปาโลกกับสลิลาสจถึงไมล่เพบียงไดด้รกับความเจล็บปวดแสนสาหกัสเพราะพวกเขาถรูกโบยเทล่านกันี้น พวกเขายกังอยรูล่ในตนาแหนล่ง
ทบีที่ไมล่สบายแบบสลุดขบีดดด้วย

การประชชุมอธกิษฐานตอนเททที่ยงคถืน-นายคชุกไดว้รอับความรอด
ขด้อ 25: “ประมาณเททีที่ยงคคืนเปาโลกอับสกิลาสกก็อธกิษฐานและรว้องเพลงสรรเสรกิญพระเจว้า นอักโทษทอันงหลาย

กก็ฟฟังอยทูอ่”
ลองคลิดความเจล็บปวดรวดรด้าวทบีที่ชายสองคนนบีนี้กนาลกังทนสลิครกับ! แผล่นหลกังของพวกเขาคมือเนมืนี้อทบีที่ถรูกทนาใหด้ฉบีก

ขาดและเลมือดนองเพราะการถรูกโบยทบีที่พวกเขาเพลิที่งโดนมา พวกเขาถรูกทนาใหด้แทบขยกับไมล่ไดด้เลยในขมืที่อในหด้องขกัง
ของโรมทบีที่เหนล็บหนาวและอกับชมืนี้น ไมล่มบีอาหารและนนี้นา ไมล่มบีการคนานถึงถถึงความสบายฝฝ่ายรล่างกายหรมือสวกัสดลิภาพ



ของพวกเขาเลย แตล่พวกเขาบล่นไหม? พวกเขาถามไหมวล่า “พวกเราทนาอะไรลงไปถถึงสมควรโดนแบบนบีนี้?” ไมล่เลย
ครกับ เราอล่านวล่า “ประมาณเททีที่ยงคคืนเปาโลกอับสกิลาสกก็อธตษฐาน” นกัที่นคมือสลิที่งหนถึที่งทบีที่ผรูด้เชมืที่อสามารถทนาไดด้ไมล่วล่าเขาอยรูล่
ทบีที่ไหน ไมล่วล่าความเจล็บปวดของเขาจะสาหกัสสกักเพบียงใด หรมือเขาจะอยรูล่ในทล่าใดกล็ตาม พระเจด้าทรงพรด้อมทบีที่จะสดกับ
ฟฟังคนาอธลิษฐานทบีที่จรลิงใจของลรูกๆของพระองคร์เสมอ

เปาโลกกับสลิลาสไมล่เพบียงอธลิษฐาน พวกเขายกัง “รว้องเพลงสรรเสรกิญพระเจว้า” ดด้วย ใชล่แลด้วครกับ พระเจด้า 
“ประทานเพลงในเวลากลางคมืน” (โยบ 35:10) ผรูด้แตล่งเพลงสดลุดบีเขบียนไวด้วล่า “กลางวอันพระเยโฮวาหร์จะทรงบกัญชา
ความเมตตาของพระองคร์ และกลางคคืนเพลงของพระองคต์จะอยทูอ่กอับขว้าพเจว้า พรด้อมกกับคนาอธลิษฐานตล่อพระเจด้า
แหล่งชบีวลิตของขด้าพเจด้า” (เพลงสดลุดบี 42:8) ในเพลงสดลุดบี 149:5 เราอล่านวล่า “ใหด้วลิสลุทธลิชนลลิงโลดในสงล่าราศบี ใหด้เขา
รว้องเพลงเสทียงดอังบนททีที่นอนของเขา!”

“นอักโทษทอันงหลายกก็ฟฟังอยทูอ่” นบีที่ไมล่ใชล่การประชลุมนมกัสการเพมืที่อสรรเสรลิญแบบลกับๆ ไมล่ใชล่การประชลุม
อธลิษฐานแบบไรด้เสบียง ไมล่ใชล่การรด้องเพลงสรรเสรลิญนมกัสการแบบกระซลิบ หลกังจากอธลิษฐานอยรูล่พกักหนถึที่ง เปาโลและ
สลิลาสกล็รว้องเพลง-และพวกเขารด้องเพลงเสบียงดกังมากๆจนหด้องขกังเหลล่านกันี้นในคลุกกด้องไปดด้วยเสบียงของพวกเขาและ
นกักโทษคนอมืที่นๆทบีที่เหลมือไดด้ยลินพวกเขา คลุณนถึกภาพออกไหมถถึงความอกัศจรรยร์ใจของนกักโทษคนอมืที่นๆทบีที่เหลมือเมมืที่อ
พวกเขาไดด้ยลินบทเพลงสรรเสรลิญเหลล่านกันี้นออกมาจากหด้องขกังชกันี้นในซถึที่งเปป็นทบีที่ๆคนของพระเจด้าถรูกขกังอยรูล่? พวกเขา
นล่าจะรรูด้วล่าชายสองคนนบีนี้กนาลกังเดมือดรด้อนอยล่างหนกัก มลิฉะนกันี้นคนทกันี้งสองคงจะไมล่ถรูกขกังอยรูล่ในหด้องขกังชกันี้นใน บางทบีพวก
เขาอาจทราบเกบีที่ยวกกับการโบยทบีที่ถรูกกระทนาแกล่พวกมลิชชกันนารบีนกันี้น แตล่ไมล่วล่าพวกเขาจะทราบสลิที่งใดกล็ตามเกบีที่ยวกกับ
สภาพการณร์แวดลด้อมเหลล่านกันี้นทบีที่ทนาใหด้เปาโลกกับสลิลาสตด้องตลิดคลุก พวกเขากล็ทราบแนล่นอนวล่าคนทกันี้งสองไมล่อยรูล่ใน
ตนาแหนล่งทบีที่จะชมืที่นชมยลินดบีและรด้องเพลงสรรเสรลิญพระเจด้าไดด้เลย หากกลล่าวในมตุมมองของมนตุษยต์ เหลล่านกักโทษทบีที่
ถรูกปฏลิบกัตลิอยล่างทารลุณและอยล่างไมล่เปป็นธรรมเชล่นชายสองทล่านนบีนี้คงจะไมล่รด้องเพลงสรรเสรลิญนมกัสการ โดยเฉพาะ
อยล่างยลิที่งตอนเทบีที่ยงคมืน แตล่จงสกังเกตวล่าพระเจด้าทรงตอบคนาอธลิษฐานของพวกเขาอยล่างไร

ขด้อ 26: “ในทอันใดนอันนเกกิดแผอ่นดกินไหวใหญอ่จนรากคตุกสะเทคือนสะทว้าน และประตทูคตุกเปปิดหมดทตุกบาน 
เครคืที่องจองจคากก็หลตุดจากเขาสกินนทตุกคนทอันทที”

คนของพระเจด้าอาจถรูกขอังไวว้ขว้างในไดด้ แตล่พระเจว้าไมล่สามารถถรูกกบีดกกันไวด้ขด้างนอกไดด้! ในทล่ามกลาง
บทเพลงสรรเสรลิญเหลล่านกันี้น พระเจว้าตรอัส: “ในทอันใดนอันนเกกิดแผอ่นดกินไหวใหญอ่!” นบีที่คมือหนถึที่งในสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่เกลิดขถึนี้น
ในระหวล่างชล่วงเปลบีที่ยนผล่านซถึที่งทนาใหด้ขล่าวประเสรลิฐมกัที่นคงในชบีวลิตของพวกครลิสเตบียนยลุคตด้น และซถึที่งพระเจด้าทรงใชด้
เพมืที่อเปปิดเผยความจรลิงแกล่คนไมล่เชมืที่อทกันี้งหลาย มกันคมือคนาพยานเชล่นนกันี้นทบีที่เปาโลเขบียนถถึง “ความรอดออันยกิที่ง
ใหญอ่...ความรอดนกันี้นไดด้เรลิที่มขถึนี้นโดยการประกาศขององคต์พระผทูว้เปป็นเจว้าเอง และบรรดาผรูด้ทบีที่ไดด้ยลินพระองคร์ กล็ไดว้
รอับรองแกอ่เราวอ่าเปป็นความจรกิง ทกันี้งนบีนี้พระเจว้ากก็ทรงเปป็นพยานดว้วย โดยทรงแสดงหมายสคาคบัญและการมหบัศจรรยค์
และโดยการอบัศจรรยค์ตท่างๆ และโดยของประทานจากพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ซถึที่งทรงประทานตามพระประสงคร์
ของพระองคร์” (ฮบ. 2:3,4) แผล่นดลินไหวครกันี้งนกันี้นใหด้ขด้อพลิสรูจนร์วล่าพระเจด้าทรงสถลิตอยรูล่ดด้วย และวล่าพระองคร์ทรง
ปกปฟ้องและดรูแลคนของพระองคร์ แผล่นดลินโลกเขยล่าและสกัที่นสะเทมือนดด้วยการสกัที่นไหวอกันรลุนแรงเมมืที่อพระเจด้าทรง
ตอบคนาอธลิษฐานของเหลล่าผรูด้รกับใชด้ของพระองคร์และทรงเปป็นพยานรกับรองแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้รกังแกพวกเขา!



“รากคลุกสะเทมือนสะทด้าน และในทอันใดนอันนประตทูคตุกเปปิดหมดทจุกบาน” มบีอะไรในการอกัศจรรยร์นบีนี้ทบีที่มากก
วล่าแคล่แผล่นดลินไหวครกันี้งหนถึที่งซถึที่งจะปลดปลล่อยเปาโลและสลิลาสใหด้เปป็นอลิสระ เทล่าทบีที่บกันทถึกศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์นบีนี้บอกเรา พวก
เขาเปป็นผรูด้เชมืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่พวกเดบียวในคลุกนกันี้น ถถึงกระนกันี้นพระคกัมภบีรร์กล็บอกเราวล่าประตรูทลุกบานในคลุกนกันี้นถรูกเปปิด 
และ “เครคืที่องจองจคากก็หลตุดจากเขาสกินนทตุกคน” นล่าอกัศจรรยร์จรลิงๆ! ปกตลิแลด้ว อาคารนกันี้นคงจะถลล่มพกังลงมาและ
นกักโทษหลายคนคงจะเสบียชบีวลิตไปแลด้ว ผมเคยเดลินทางในหลายประเทศทบีที่เคยเกลิดแผล่นดลินไหวใหญล่ๆ และแมด้
กระทกัที่งหลกังจากผล่านไปหลายปฟี รล่องรอยของการทนาลายกล็ยกังหลงเหลมืออยรูล่-สถานทบีที่หลายแหล่งทบีที่แผล่นดลินโลกแยก
ออกจากกกันและทลินี้งรอยโหวล่และหลุบเขาใหญล่โตไวด้ แผล่นดลินไหวแบบทบีที่จะเขยล่าฐานรากของคลุกแหล่งหนถึที่ง เปปิดประตรู
ทลุกบานจากขด้างใน และฟาดโซล่ตรวนใหด้หลลุดจากนกักโทษทลุกคนยล่อมไมล่ใชล่แผล่นดลินไหวธรรมดาๆอยล่างแนล่นอน 
พระเจด้ากนาลกังตรกัสแกล่เมมืองฟฟีลลิปปฟี!

พระเจด้าไมล่ไดด้สล่งแผล่นดลินไหวมาปลดปลล่อยเปโตรจากคลุก (กลิจการ 12:5-10) พระองคร์ทรงสล่งททูตสวรรคต์
องคร์หนถึที่งมาซถึที่งชล่วยเปโตรใหด้รอดจากคลุกโดยทบีที่ไมล่ไดด้รบกวนพวกยามทบีที่เฝฟ้าอยรูล่นอกประตรูเลย แตล่สภาพการณร์
แวดลด้อมตล่างๆในตอนนกันี้นมบีความแตกตล่างอยล่างสลินี้นเชลิง ไมล่มบีแมด้สกักคนเดบียวในกลลุล่มนกันี้นทบีที่จะยอมฟฟังขล่าวประเสรลิฐ
เหมมือนกกับในกรณบีของเปาโลกกับสลิลาสเมมืที่อพระเจด้าทรงทราบวล่านายคลุกคนนกันี้นจะกลกับใจรกับเชมืที่อและทกันี้งครกัวเรมือน
ของเขารกับความรอด ดกังนกันี้นเราจถึงเหล็นวล่าพระเจด้าไมล่ไดด้สล่งแผล่นดลินไหวมาเพบียงเพมืที่อจะปลดปลล่อยคนของพระองคร์
ใหด้เปป็นอลิสระ พระองคร์จะทรงทนาใหด้พวกเขาเปป็นอลิสระเหมมือนกกับตอนทบีที่เปโตรถรูกปลดปลล่อยใหด้เปป็นอลิสระกล็ทรง
กระทนาไดด้ แผล่นดลินไหวนกันี้นถรูกสล่งมาเพมืที่อทบีที่ทกันี้งครกัวเรมือนหนถึที่งจะไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐและบกังเกลิดใหมล่ (ไมล่มบีบกันทถึกวล่าผรูด้
ใดนอกจากนายคลุกคนนกันี้นและครกัวเรมือนของเขาทบีที่กลกับใจเชมืที่อ แตล่ผมเชมืที่ออยล่างจรลิงใจวล่านกักโทษคนอมืที่นๆไดด้บกังเกลิด
ใหมล่อกันเปป็นผลมาจากแผล่นดลินไหวครกันี้งใหญล่นกันี้นและคนาพยานของเหลล่าผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้า)

มบีหลายสลิที่งเหลมือเกลินในทางปฏลิบกัตลิทบีที่เราสามารถเรบียนรรูด้จากประสบการณร์ของเปาโลและสลิลาสในทบีที่นบีนี้ 
พระเยซทูครกิสตต์ทรงเปป็นเหมมือนเดลิม “วานนทีน และวอันนทีน และตลอดไป” (ฮบ. 13:8) แหลล่งทบีที่มาของสกันตลิสลุข ความ
มกัที่นใจ และความสลุขของผรูด้เชมืที่อมบีอยรูล่ในหกัวใจ และสลิที่งตล่างๆทบีที่อยรูล่ภายนอกไมล่สามารถพรากมกันไปไดด้ สภาพการณร์
แวดลด้อมตล่างๆทบีที่อยรูล่ภายนอกไมล่สามารถทนาลายสลิที่งซถึที่งอยรูล่ภายในใจของผรูด้เชมืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วทลุกคนไดด้ เหลล่าศกัตรรู
ของขล่าวประเสรลิฐไมล่สามารถทนาลายสกันตลิสลุขทบีที่พระเยซรูประทานใหด้ไดด้-สอันตกิสตุขออันสมบทูรณต์แบบ (อสย. 26:3) ใน
ยอหร์น 14:27 พระเยซรูทรงยกสกันตลิสลุขใหด้เปป็นมรดกแกล่ลรูกๆของพระองคร์ พระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์
วล่า “เรามอบสอันตกิสตุขไวว้ใหว้แกอ่ทอ่านแลว้ว สอันตกิสตุขของเราททีที่ใหว้แกอ่ทอ่านนอันน เราใหด้ทล่านไมล่เหมมือนโลกใหด้ อยล่าใหด้ใจของ
ทล่านวลิตกและอยล่ากลกัวเลย”

พญามารอาจพรากความสบายตล่างๆไปจากเหลล่าผรูด้รกับใชด้และเหลล่ามลิชชกันนารบีของพระเจด้า มกันอาจทนาใหด้
พวกเขาถรูกจนาคลุก แตล่มกันไมล่สามารถเอาสกันตลิสลุขและการหยลุดพกักไปจากจลิตวลิญญาณไดด้! อลิสรภาพฝฝ่ายรล่างกายอาจ
ไมล่ถรูกใหด้แกล่นกักเทศนร์ของพระเจด้า แตล่ไมล่มบีคลุกใดสามารถเอาเสรบีภาพทบีที่พระเยซรูประทานใหด้ไปไดด้ “เหตลุฉะนกันี้นถด้า
พระบลุตรจะทรงกระทนาใหด้ทล่านทกันี้งหลายเปป็นไท ทอ่านกก็จะเปป็นไทจรกิงๆ!” (ยอหร์น 8:36)

ขด้อ 27: “ฝฝ่ายนายคตุกตคืที่นขพนนเหก็นประตทูคตุกเปปิดอยทูอ่ คาดวอ่านอักโทษทอันงหลายหนทีไปหมดแลว้ว จพงชอักดาบ
ออกมาหมายวอ่าจะฆอ่าตอัวเสทีย”



นายคลุกในขณะนกันี้นนล่าจะกนาลกังเพลลิดเพลลินกกับการพกักผล่อนยามคที่นาคมืน เขาไดด้ยกัดเปาโลกกับสลิลาสเขด้าไปใน
หด้องขกังชกันี้นในของคลุก เอาเทด้าของพวกเขาใสล่ขมืที่อไวด้แนล่นหนา และไมล่มบีโอกาสทบีที่พวกเขาจะหลบหนบีไปไดด้แมด้หากวล่า
เขาไมล่นกับการถรูกโบยอยล่างรลุนแรงทบีที่พวกเขาไดด้โดนไปแลด้ว ดกังนกันี้นเขาจถึงรรูด้สถึกปลอดภกัยในการไปนอนหลกับพกักผล่อน
ในหด้องของตกัวเองสนาหรกับคมืนนกันี้น แตล่เขาไดด้คลิดคนานวณโดยไมล่รวมขด้อเทล็จจรลิงเรมืที่องพระเจด้าผรูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไวด้ดด้วย!

เขาถรูกปลลุกใหด้ตมืที่นจากหลกับเมมืที่อแผล่นดลินไหวนกันี้นเขยล่ารากฐานของคลุกนกันี้น เขาเหล็นประตรูคลุกเปปิด และความ
คลิดแรกของเขาคมือราคาทบีที่เขาตด้องชดใชด้อยล่างไมล่ตด้องสงสกัยหากเหลล่านกักโทษของเขาหลบหนบีไปแลด้ว มกันคมือ
กฎหมายของแผล่นดลินทบีที่วล่าถด้านายคลุกหรมือยามปลล่อยใหด้นกักโทษคนหนถึที่งหลบหนบีไปไดด้ เขากล็ตด้องยอมเสบียชบีวลิตของ
ตนเพมืที่อชดใชด้สนาหรกับความสะเพรล่าของตน นายคลุกผรูด้นกันี้นรรูด้วล่าถด้าพวกนกักโทษของเขาหนบีไปแลด้ว เขากล็จะตด้องถรูก
ประหารชบีวลิตโดยพวกทบีที่มบียศสรูงกวล่าเขา ดกังนกันี้นเขาจถึงตกัดสลินใจทบีที่จะปลลิดชบีวลิตตกัวเอง “คาดวท่านอักโทษทอันงหลายหนที
ไปหมดแลว้ว”

การคกิดเอาเองอาจมบีราคาแพงสลุดขบีด ใหด้เราดรูกรณบีอมืที่นๆทบีที่ถรูกบกันทถึกไวด้ในพระคกัมภบีรร์ทบีที่ผรูด้คน “คลิดเอาเอง” 
และจล่ายราคาคล่างวดแสนแพงเพราะการคลิดเอาเองของพวกเขา:

ในลรูกา 2:41-46 เราอล่านวล่าเมมืที่อพระเยซรูทรงอายลุสลิบสองปฟี มารบียร์และโยเซฟพาพระองคร์ไปกรลุง
เยรรูซาเลล็มดด้วยกกันกกับพวกเขาเพมืที่อรล่วมเทศกาลปฟัสกา “ฝฝ่ายบลิดามารดาเคยขถึนี้นไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็มในการเลบีนี้ยงเท
ศกาลปฟัสกาทลุกปฟีๆ เมมืที่อพระกลุมารมบีพระชนมายลุสลิบสองพรรษา เขาทกันี้งหลายกล็ขถึนี้นไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็มตาม
ธรรมเนบียมการเลบีนี้ยงนกันี้น เมมืที่อครบกนาหนดวกันเลบีนี้ยงกกันแลด้ว ขณะเขากนาลกังกลกับไป พระกลุมารเยซรูกล็ยกังคด้างอยรูล่ในกรลุง
เยรรูซาเลล็ม ฝฝ่ายโยเซฟกกับมารดาของพระองคร์กล็ไมล่รรูด้ แตอ่เพราะเขาทอันงสองคตดวท่าพระกตุมารนอันนอยทูอ่ในหมทูอ่คนททีที่มา
ดว้วยกอัน เขาจพงเดกินทางไปไดว้วอันหนพที่ง แลด้วหาพระกลุมารในหมรูล่ญาตลิพบีที่นด้องและพวกคนทบีที่รรูด้จกักกกัน เมมืที่อไมล่พบ พวก
เขาจถึงกลกับไปเทบีที่ยวหาพระองคร์ทบีที่กรลุงเยรรูซาเลล็ม ตล่อมาครกันี้นหามาไดว้สามวบันแลว้ว จพงพบพระกตุมารนกัที่งอยรูล่ในพระ
วลิหารทล่ามกลางพวกอาจารยร์ ฟฟังและไตล่ถามพวกอาจารยร์เหลล่านกันี้นอยรูล่”

พจนานลุกรมของเวล็บสเตอรร์นลิยาม “suppose” วล่าเปป็น “ความคลิดเหล็นทบีที่ปราศจากความรรูด้ทบีที่แนล่ชกัดหรมือ
การคลิดเผมืที่อเกบีที่ยวกกับความผลิดพลาด” มกันเปป็นเรมืที่องอกันตรายทบีที่จะคกิดเอาเองเกบีที่ยวกกับสลิที่งตล่างๆทบีที่ดนารงอยรูล่ชกัที่วนลิรกันดรร์ 
พระคกัมภบีรร์คมือหนกังสมือเลล่มหนถึที่งทบีที่มบีเครมืที่องหมายอกัศเจรบียร์อยรูล่หลายแหล่ง ไมล่ใชล่หนกังสมือเลล่มหนถึที่งทบีที่มบีเครมืที่องหมายคนาถาม
อยรูล่หลายแหล่ง เมมืที่อกลล่าวถถึงเรมืที่องตล่างๆฝฝ่ายวลิญญาณเราควรทบีที่จะแนล่ใจ เราควรรทูว้จอักพระองคค์ผทูว้ทบีที่เราไดด้เชมืที่อแลด้ว (2 
ทธ. 1:12) ถด้าผมจะถามคลุณวล่า “คลุณเปป็นพลเมมืองอเมรลิกกันไหม?” คลุณกล็จะตอบทกันทบีวล่า “ใชล่ฉกันเปป็น”-หรมือ 
“ไมล่ใชล่ ฉกันไมล่ไดด้เปป็น” ตามแตล่กรณบี แตล่ลองไปถามสมาชลิกครลิสตจกักรโดยเฉลบีที่ยวล่า “คลุณบกังเกลิดใหมล่แลด้วหรมือยกัง? 
คลุณไดว้รอับความรอดแลว้วใชล่ไหม?” และสล่วนใหญล่แลด้วคนาตอบจะเปป็น “ฉกันคกิดวอ่าใชล่นะ” หรมือ “ฉกันหวอังวอ่าจะใชล่
นะ” หรมือ “ฉกันกนาลกังทนาเตล็มทบีที่เทล่าทบีที่ทนาไดด้อยรูล่”

เปโตรเตมือนเราใหด้ขมทีขมอันทบีที่จะทนาใหด้การทรงเรบียกและการทรงเลมือกของเรานกันี้นเปป็นเรมืที่องแนล่นอน (2 ปต.
1:10) เราไมล่ควรปลล่อยสลิที่งใดไวด้กกับเหตลุบกังเอลิญเลยเมมืที่อสลิที่งตล่างๆอกันเปป็นนลิรกันดรร์เขด้ามาเกบีที่ยวขด้อง เราสามารถรทูว้ไดว้จน
หมดขด้อสงสกัยวล่าเราบกังเกลิดใหมล่แลด้วหรมือยกัง เพราะวล่า “พระวกิญญาณนอันนเปป็นพยานรอ่วมกอับจกิตวกิญญาณของเราทบัทั้ง
หลายวอ่า เราทอันงหลายเปป็นบตุตรของพระเจว้า” (รม. 8:16)



โดยการ “คกิดเอาเอง” วล่าพระเยซรูทรงอยรูล่กกับพวกเขา มารบียร์และโยเซฟจถึงสรูญเสบียการรล่วมสามกัคคบีธรรม
กกับพระองคร์ไป แตล่ความสอัมพอันธต์ของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อพวกเขายกังคงอยรูล่เหมมือนเดลิม เปป็นไปไดด้อยล่างแนล่นอนสนาหรกับผรูด้
เชมืที่อทกันี้งหลายทบีที่จะเรลิที่มสาละวนอยรูล่กกับกลิจการตล่างๆของชบีวลิตนบีนี้มากเหลมือเกลิน-แมด้แตล่กลิจกรรมตล่างๆทางศาสนา-จน
พวกเขาสรูญเสบียสามกัคคบีธรรมกกับพระเยซรูไป บกังเกลิดใหมล่แลด้วหรมือ? ใชล่แลด้ว-แตล่ขาดจากการรล่วมสามกัคคบีธรรม ผม
ขอกลล่าวรล่วมกกับเปโตรแกล่ผรูด้เชมืที่อทลุกคนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้ววล่า “แตล่ในใจของทล่าน จงเคารพนกับถมือพระเจด้าซถึที่งเปป็นองคร์
พระผรูด้เปป็นเจด้า และจงเตรบียมตกัวไวด้ใหด้พรด้อมเสมอ เพมืที่อทล่านจะสามารถตอบทลุกคนทบีที่ถามทล่านวล่า ทล่านมบีความหวกัง
ใจเชล่นนบีนี้ดด้วยเหตลุผลประการใด แตล่จงตอบดด้วยใจสลุภาพและดด้วยความยนาเกรง” (1 ปต. 3:15) 

มาระโก 6:45-52 บกันทถึกอบีกตกัวอยล่างหนถึที่งทบีที่ใครบางคน “คลิดเอาเอง” แทนทบีที่จะแนล่ใจ หลกังจากพระเยซรู
เจด้าทรงเลบีนี้ยงอาหารคนหด้าพกันคน พระองคร์ทรงสล่งพวกสาวกใหด้ขถึนี้นเรมือขด้ามไปยกังอบีกฟากของทะเลกาลลิลบี ทนาเลทบีที่ตกันี้ง
ของทะเลนกันี้นทนาใหด้มกันเจอกกับพายลุไดด้ฉกับพลกัน และพายลุแบบนกันี้นกล็เกลิดขถึนี้นขณะทบีที่พวกสาวกอยรูล่ “กลางทะเล” พระ
เยซรูทรงเหล็นพวกเขาพายเรมืออยล่างยากลนาบาก “เพราะทวนลมอยรูล่ ครกันี้นเวลาสามยามเศษ พระองคร์จถึงทรงดนาเนลิน
บนนนี้นาทะเลไปยกังเหลล่าสาวก และทรงดนาเนลินดกังจะเลยเขาไป เมมืที่อเหลล่าสาวกเหล็นพระองคร์ทรงดนาเนลินบนทะเล 
เขาสคาคบัญวท่าผที แลด้วพากกันรด้องอถึงไป เพราะวล่าทลุกคนเหล็นพระองคร์แลด้วกล็กลกัว แตล่ในทกันใดนกันี้นพระองคร์ตรกัสแกล่เขา
วล่า “จงชมืที่นใจเถลิด คมือเราเอง อยล่ากลกัวเลย”

แลด้วพระเยซรูกล็ทรงขถึนี้นเรมือ ลมกล็หยลุดพกัด และพวกสาวก “ประหลาดอกัศจรรยร์ใจเหลมือประมาณ” การคลิด
เอาเองอาจมบีราคาแพงมากสนาหรกับพวกสาวกในคมืนนกันี้น ถด้าพระเยซรูไมล่ทรงเสดล็จไปกกับพวกเขา เรมือหาปลาลนาเลล็ก
นกันี้นกล็คงลล่มและพวกเขาอาจจมนนี้นาตายหมดทลุกคนไปแลด้ว

โยเซฟและมารทียต์ “ทบีที่คลิดเอาเอง” วล่าพระเยซรูอยรูล่ในคณะของพวกเขา สรูญเสบียการรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับ
พระองคร์ไป เดลินทางไปหนถึที่งวกันโดยปราศจากพระองคร์ และจากนกันี้นกล็ใชด้เวลาสามวอันอยล่างเหนล็ดเหนมืที่อยและหวาด
กลกัวในการยด้อนรอยเทด้าของพวกเขา

พวกสาวก “ทบีที่คลิดเอาเอง” วล่าพระเยซรูเปป็นผบีตนหนถึที่ง อาจเรมือลล่มและเสบียชบีวลิตไปแลด้ว
นายคตุกชาวฟฝีลกิปปฝีคนนอันน “ทบีที่คลิดเอาเอง” วล่าเหลล่านกักโทษของเขาหนบีกกันไปหมดแลด้วเมมืที่อประตรูคลุกถรูก

เปปิด เกมือบจะไปทางลกัดสรูล่นรกแลด้ว ถด้าเขาปลลิดชบีวลิตของตนกล่อนทบีที่เขาไดด้ยลินขล่าวสารแหล่งความรอด นกัที่นกล็คงเปป็นสลิที่ง
ทบีที่จะเกลิดขถึนี้นอยล่างแนล่นอน!

ผมขอบคลุณพระเจด้าทบีที่ไมล่จนาเปป็นทบีที่จะตด้อง “คลิดเอาเอง” เกบีที่ยวกกับเรมืที่องตล่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ สลิที่งใดทบีที่เราตด้องรรูด้
เกบีที่ยวกกับจากแงล่มลุมฝฝ่ายวลิญญาณ เรากล็เรบียนรรูด้ไดด้จากพระวจนะของพระเจด้า เมมืที่อพระคกัมภบีรร์ประกาศวล่า “องคร์พระ
ผรูด้เปป็นเจด้าตรกัสดกังนบีนี้” เรากล็เชมืที่อมกันไดด้ ยมืนอยรูล่บนมกัน ดนาเนลินชบีวลิตตามมกัน และตายโดยเชมืที่อในมกัน เพราะวล่าพระเจด้า
ทรงมลุสาไมล่ไดด้ (ฮบ. 6:18; ทต. 1:2)

ขด้อ 28 และ 29: “แตอ่เปาโลไดว้รว้องเสทียงดอังวอ่า “อยอ่าทคารว้ายตอัวเองเลย เราทอันงหลายอยทูอ่พรว้อมดว้วยกอันทตุก
คน” นายคตุกจพงสอัที่งใหว้จตุดไฟมา แลว้ววกิที่งเขว้าไปตอัวสอัที่นกราบลงททีที่เทว้าของเปาโลกอับสกิลาส”

แนล่นอนวล่านายคลุกผรูด้นกันี้นอกัศจรรยร์ใจเหลมือขนาด! นบีที่คมือหลกักฐานเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกกับพระหกัตถร์ของพระเจด้าทบีที่
กระทนากลิจ อาคารหลกังนกันี้นไมล่เพบียงไมล่พกังถลล่มในแผล่นดลินไหวนกันี้นเทล่านกันี้น ประตรูทตุกบานไมล่เพบียงเปปิดและเครมืที่อง



พกันธนาการทตุกชกินนถรูกเอาออกเทล่านกันี้น แตล่นกักโทษเหลล่านกันี้นยกังอยรูล่ตล่อไปในคลุกดด้วย! พวกเขาจะหลบหนบีไปกล็ไดด้ พวก
เขาจะหายตกัวไปในคที่นาคมืนกล็ไดด้ทล่ามกลางความเอะอะโกลาหลทบีที่เกลิดขถึนี้นในชกัที่วขณะนกันี้นอยล่างไมล่ตด้องสงสกัย กระนกันี้น
เปาโลกล็รกับประกกันนายคลุกผรูด้นกันี้นวล่าเหลล่านกักโทษของเขายกังอยรูล่กกันครบทลุกคน สลิที่งเหลล่านบีนี้เปป็นสลิที่งทบีที่ความคลิดของนาย
คลุกผรูด้นกันี้นไมล่อาจจะหยกัที่งถถึงไดด้

เปาโลเปป็นผรูด้พรูดแทน และขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าเขา “ไดด้รด้องเสบียงดกัง” กล็บล่งบอกวล่ามบีเสบียงรบกวนและความ
สกับสนวลุล่นวายมากทบีที่นกัที่น

จากนกันี้นนายคลุกกล็สกัที่งใหด้จลุดไฟมา-และคลุณจะสกังเกตเหล็นวล่าเขาไมล่ไดด้แคล่เดลินสบายๆไปอยรูล่ตล่อหนด้าพวกมลิช
ชกันนารบีเหลล่านกันี้น เขา “วลิที่งเขด้าไปตกัวสกัที่นกราบลงทบีที่เทด้าของเปาโลกกับสลิลาส”

มกันไมล่จนาเปป็นทบีที่จะตด้องวลิที่งไปทบีที่หนด้าธรรมาสนร์เพมืที่อทบีที่จะรกับความรอด มกันไมล่จนาเปป็นทบีที่จะตด้องตกัที่วสกัที่นเพมืที่อทบีที่จะ
รกับความรอด ผมเคยเหล็นผรูด้คนวลิที่งมาทบีที่หนด้าธรรมาสนร์ ผมเคยเหล็นคนมากมายรด้องไหด้ ผมเคยไดด้ยลินเสบียงรด้อง
โหยหวนและรที่นาไหด้ภายใตด้การถรูกฟฟ้องใจอยล่างลถึกซถึนี้ง แตล่ผมเคยเหล็นคนอมืที่นๆนกัที่งเงบียบๆพรด้อมกกับกด้มศบีรษะ และอด้าง
สลิทธลิธิ์ในความชมืที่นชมยลินดบีแหล่งความรอดโดยปราศจากสกัญญาณบอกเหตลุทางอารมณร์ทบีที่ปรากฏภายนอก นายคลุกผรูด้
นกันี้น “วลิที่งเขด้าไป” ตรงทบีที่ๆเปาโลและสลิลาสอยรูล่ และเขาซบหนด้าลงตรงหนด้าพวกเขา เขาเอาจรลิง เขาอยากรกับความ
รอด

มกันไมล่จนาเปป็นทบีที่จะตด้องคลุกเขล่าลงเพมืที่อทบีที่จะรกับความรอด-ศกักเคบียสไดด้รกับความรอดตอนลงมาจากตด้นสลุกะ
โมรร์! คลุณรกับความรอดไดด้ในรถ ในเครมืที่องบลิน ในทลุล่งนา หรมือนกัที่งอยรูล่เงบียบๆทบีที่บด้าน พระเจด้าไมล่ทรงกนาหนดสถานทบีที่เพมืที่อ
จะรกับความรอด พระองคร์ทรงกนาหนดแคล่วลิธบีหนถึที่ง-วลิธบีเดบียวนกันี้นทบีที่จะรกับความรอด

เชถืที่อ-รอับไวว้-วางใจ
ขด้อ 30: “และพาทล่านทกันี้งสองออกมาแลด้ววล่า “ทล่านเจด้าขด้า ขด้าพเจด้าจะตด้องทนาอยล่างไรจถึงจะรอดไดด้”
ทลุกสลิที่งเรมืที่อยมาจนถถึงจลุดนบีนี้เกลิดขถึนี้นหลกังกนาแพงคลุก แตล่เมมืที่อเปาโลและสลิลาสรกับประกกันนายคลุกวล่านกักโทษ

เหลล่านกันี้นยกังอยรูล่ครบทลุกคน ไมล่มบีใครหลบหนบีไป เขากล็ “พาทล่านทกันี้งสองออกมา” ซถึที่งนล่าจะเปป็นในลานขด้างนอก จาก
นกันี้นเขาถามพวกเขาคนาถามทบีที่สนาคกัญทบีที่สลุดทบีที่สามารถถรูกถามไดด้:

“ทล่านเจด้าขด้า ขด้าพเจด้าจะตด้องทนาอยล่างไรจถึงจะรอดไดด้?” คนาทบีที่แปลเปป็น “ทล่านเจด้าขด้า” (sirs) ในทบีที่นบีนี้จรลิงๆ
แลด้วคมือ “lords”-ไมล่ใชล่พระเยโฮวาหร์พระเจด้า แตล่เปป็นชมืที่อเรบียกแบบหนถึที่ง ซถึที่งปกตลิแลด้วถรูกใชด้โดยพวกทาสเวลาพรูด
กกับเจด้านายของตน มบีผรูด้เสนอแนะวล่านายคลุกกนาลกังถามวล่าเขาตด้องทนาอะไรเพมืที่อทบีที่จะรอดพด้นจากอนานาจของ
กฎหมายโรม แตล่นบีที่เปป็นเรมืที่องเหลวไหลภายใตด้สภาพการณร์แวดลด้อมเหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกบกันทถึกไวด้ คนาตอบทบีที่เปาโลและสลิ
ลาสใหด้แกล่เขาพลิสรูจนร์วล่าเขาไมล่ไดด้กนาลกังคลิดถถึงความปลอดภกัยฝฝ่ายรล่างกายของตน ดรูเหมมือนปรากฏชกัดเจนวล่าชายผรูด้นบีนี้
ตระหนกักวล่าตนตด้องการความรอด เขารรูด้วล่าเขาอยรูล่ตล่อหนด้าเหลล่าผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้าผรูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และถถึงแมด้วล่า
มกันปรากฏชกัดเจนจากคนาถามของเขาวล่าเขาไมล่ไดด้เขด้าใจทางแหล่งความรอด เขากล็รรูด้วล่าชายสองคนนบีนี้ของพระเจด้า
สามารถแสดงใหด้เขาเหล็นทางนกันี้นไดด้ และเขาปรารถนาทบีที่จะมบีความสกัมพกันธร์ทบีที่ถรูกตด้องกกับพระผรูด้สรด้างของเขา เขา
ทราบจากสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนี้นแลด้วในคลุกวล่าชายสองคนนบีนี้ไมล่ใชล่นกักโทษธรรมดาๆทบีที่เขาเคยขกังไวด้หลกังลรูกกรง เขารรูด้วล่า
พระหกัตถร์ของพระเจด้าไดด้เขยล่าคลุกนกันี้นดด้วยแผล่นดลินไหวอกันรลุนแรง และเขารรูด้วล่าอนานาจหนถึที่งทบีที่ยลิที่งใหญล่กวล่าอนานาจแหล่ง



กฎหมายตล่างๆของมนลุษยร์ไดด้ปฟ้องกกันนกักโทษเหลล่านกันี้นไมล่ใหด้วลิที่งหนบีไป ไมล่มบีเหตลุผลอกันใดทบีที่จะคลิดวล่านายคลุกถาม
คนาถามนบีนี้ดด้วยเหตลุผลอมืที่นใดนอกจากทบีที่จะรกับความรอดจากบาปและการปรกับโทษชกัที่วนลิรกันดรร์

ใครบางคนอาจถามวล่า “นายคลุกชาวฟฟีลลิปปฟีคนนกันี้นไดด้เรบียนรรูด้เกบีที่ยวกกับความรอดจากทบีที่ไหน?” นบีที่เสนอเหตลุ
อกันดบีสนาหรกับการคาดเดา ประการแรก มกันคงจะไมล่สมเหตลุสมผลทบีที่จะสกันนลิษฐานวล่าเขาไมล่รรูด้วล่าทนาไมเปาโลและสลิ
ลาสถถึงถรูกจนาคลุก แนล่นอนวล่าเขารรูด้วล่าพวกเขาถรูกโบยอยล่างรลุนแรง-บางทบีเขาอาจชล่วยในการลงโทษพวกเขาดด้วย ผม
ไมล่คลิดวล่าการกลกับใจเชมืที่อของหมอดรูสาวคนนกันี้นจะไมล่ถรูกพรูดถถึงเลย และเปป็นไปไดด้อยล่างยลิที่งวล่าขล่าวเรมืที่องสลิที่งตล่างๆทบีที่เกลิด
ขถึนี้นทบีที่การประชลุมอธลิษฐานของพวกผรูด้หญลิงนกันี้น (ขด้อ 13 และ 14) กล็ลมือมาถถึงหรูของเขาดด้วย เหล็นไดด้ชกัดวล่าเขาแทบจะ
ไมล่คลิดอะไรเลยเมมืที่อนกักโทษสองคนนบีนี้ถรูกสล่งตกัวมาใหด้เขาดรูแลหลกังจากทบีที่พวกเขาถรูกโบย เพราะวล่าพระคกัมภบีรร์ไมล่กลล่าว
อะไรเลยทบีที่จะบล่งบอกวล่าในขณะนกันี้นเขารรูด้สถึกสงสารหรมือเปป็นหล่วงเขาทกันี้งสองขณะทบีที่เขายกัด “เปาโลกกับสลิลาส (อยล่าง
รลุนแรงแนล่นอน) ไปจนาไวด้ในหด้องชกันี้นใน เอาเทด้าใสล่ขมืที่อไวด้แนล่นหนา”

แตล่เหตลุการณร์เหลล่านกันี้นทบีที่เกลิดขถึนี้นตามมาทนาใหด้เขาเชมืที่อวล่าชายสองคนนบีนี้มบีอะไรบางอยล่างทบีที่จะเสนอจรลิงๆ 
พวกเขามบีความสกัมพกันธร์กกับพระเจด้าผรูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทบีที่พลิสรูจนร์ใหด้เขาเหล็นความจรลิงทบีที่พวกเขาไดด้เทศนามาตลอด ไมล่
วล่าเขาเคยไดด้ยลินคนาเทศนาของทกันี้งสองหรมือเคยกลกัที่นกรองขด้อมรูลเมมืที่อมกันถรูกสล่งตล่อจากคนหนถึที่งไปยกังอบีกคนหนถึที่งหรมือ
ไมล่ เรากล็ไมล่อาจทราบไดด้ แตล่การอกัศจรรยร์ของพระเจด้าทบีที่คลุกนกันี้นทนาใหด้เขาเชมืที่อวล่าเขาตด้องการความรอดทบีที่ชายสองคน
นบีนี้กนาลกังประกาศอยรูล่

มกันไมล่ใชล่เรมืที่องปกตลิธรรมดาทบีที่นายคลุกคนหนถึที่งจะมาคลุกเขล่าลงตรงหนด้าเหลล่านกักโทษของเขา แตล่ชายผรูด้นบีนี้เตล็ม
ไปดด้วยความทลุกขร์ใจและความหวาดกลกัว เหตลุการณร์ตล่างๆทบีที่เหล็นไดด้ชกัดเหลมือเกลินวล่ามาจากพระเจด้าไดด้เกลิดขถึนี้นแลด้ว
รอบตกัวและตล่อหนด้าเขา และชายสองคนนกันี้นทบีที่นล่าจะตกัวสกัที่นดด้วยความกลกัวกลกับสงบเยมือกเยล็นดด้วยสกันตลิสลุขทบีที่พระ
เยซรูผรูด้เดบียวประทานใหด้! ความรอดใหด้แกล่ผรูด้เชมืที่อคมือสลิที่งซถึที่งไมล่มบีสลิที่งใดบนโลกสามารถใหด้ไดด้ มกันนนาสกันตลิสลุข “ซถึที่งเกลิน
ความเขด้าใจทลุกอยล่าง” มาใหด้ (ฟป. 4:7) มกันใหด้ความสงบในยามทลุกขร์ใจ และความไวด้วางใจในยามแหล่งความโศก
เศรด้าและความกระวนกระวาย ผรูด้เชมืที่อแทด้ฟฟันฝฝ่าวาระลองใจและวกันคมืนมมืดมลิดมาไดด้ดด้วยความมกัที่นใจ-โดยมบีความ
ชมืที่นชมยลินดบีดด้วยซนี้นา แตล่คนบาปไมล่มบีสมอสนาหรกับยถึดจลิตวลิญญาณ และในวาระแหล่งเหตลุการณร์นล่าเศรด้าและความมมืด
มลิดเขากล็ใชด้ชบีวลิตอยรูล่ในความหวาดหวกัที่นและความวลุล่นวายใจ นายคลุกชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีคนนกันี้น ซถึที่งเตล็มไปดด้วยความ
เกรงกลกัวตามแบบพระเจด้า คลุกเขล่าลงตรงหนด้าเปาโลและสลิลาสและรด้องออกมาวล่า “ขด้าพเจด้าจะตด้องทนาอยล่างไรจถึง
จะรอดไดด้?”

ขด้อ 31 และ 32: “เปาโลกกับสลิลาสจถึงกลล่าววล่า “จงเชมืที่อวางใจในพระเยซรูครลิสตร์เจด้า และทล่านจะรอดไดด้ทกันี้ง
ครอบครกัวของทล่านดด้วย” ทล่านทกันี้งสองจถึงกลล่าวสกัที่งสอนพระวจนะขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าใหด้นายคลุก และคนทกันี้งปวง
ทบีที่อยรูล่ในบด้านของเขาฟฟัง”

นบีที่คมือแผนการอกันเรบียบงล่ายแหล่งความรอดหนถึที่งเดบียวเทล่านกันี้น เปาโลและสลิลาสไมล่ไดด้สกัที่งนายคลุกคนนกันี้นใหด้
อธลิษฐาน แสวงหา หรมืออด้อนวอน พวกเขากลล่าวเพบียงวล่า “จงเชมืที่อวางใจในพระเยซรูครลิสตร์เจด้า”



การเชมืที่อวางใจหมายความวล่าอะไร? ยากอบ 2:19 ประกาศวล่าพวกปฟีศาจกล็เชมืที่อและตกัวสกัที่น-แตล่เรารรูด้วล่า
พวกปฟีศาจไมล่ไดด้รกับความรอด ความรอดไมล่ใชล่ความเชมืที่อทบีที่สมอง มกันคมือดด้วยใจทบีที่มนลุษยร์ “เชมืที่อไปสรูล่ความชอบธรรม 
และการยอมรกับดด้วยปากกล็นนาไปสรูล่ความรอด” (รม. 10:10)

ผรูด้คนทบีที่ไดด้รกับการเลบีนี้ยงดรูในบด้านของครลิสเตบียน คนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้เขด้าชกันี้นเรบียนรวบีเปป็นประจนาและเคยไดด้ยลิน
คนาเทศนาขล่าวประเสรลิฐมากมาย ไมล่เหล็นวล่าเปป็นเรมืที่องยากทบีที่จะเชมืที่อ แตล่สนาหรกับคนอมืที่นๆอบีกจนานวนมาก การเชมืที่อและ
ความเชมืที่อคมือขด้อลถึกลกับอกันลถึกซถึนี้งทบีที่พวกเขาไมล่อาจเขด้าใจไดด้ พวกเขาไมล่สามารถเขด้าใจไดด้วล่าการมบีความเชมืที่อไปสรูล่
ความรอดหมายถถึงอะไร คนทบีที่ยกังไมล่รอดมากมายจะกลล่าววล่า “ฉกันเชมืที่อพระคกัมภบีรร์มาตลอด และฉกันกล็เชมืที่อเสมอวล่า
พระเยซรูเปป็นพระบลุตรของพระเจด้า-แตล่ฉกันกล็รรูด้วล่าฉกันไมล่ไดด้รกับความรอด” แตล่เมมืที่อเราเรบียนรรูด้จากพระวจนะของ
พระเจด้าวล่าความเชมืที่อคมืออะไรและจะไดด้รกับความรอดนกันี้นโดยวลิธบีใด เรมืที่องของการเชมืที่อกล็ไมล่ใชล่เรมืที่องยากอบีกตล่อไป

อกัครทรูตเปาโลอธลิบายวล่า “แตล่ถด้าขล่าวประเสรลิฐของเราถรูกบกังไวด้จากใคร กล็จากคนเหลล่านกันี้นทบีที่กนาลกังจะ
พลินาศ สล่วนคนทบีที่ไมล่เชมืที่อนกันี้น พระของยลุคนบีนี้ไดด้กระทนาใจของเขาใหด้มมืดไป เพมืที่อไมล่ใหด้ความสวล่างของขล่าวประเสรลิฐอกัน
มบีสงล่าราศบีของพระครลิสตร์ ผรูด้เปป็นพระฉายของพระเจด้า สล่องแสงถถึงพวกเขา” (2 คร. 4:3,4) พญามารไดด้บกังความ
คลิดของคนไมล่เชมืที่อทกันี้งหลาย และมกันเปป็นเรมืที่องยากทบีที่พวกเขาจะเขด้าใจทางแหล่งความรอด แมด้มกันจะเรบียบงล่ายกล็ตาม 
เปาโลอธลิบายเพลิที่มเตลิมวล่า “แตล่มนลุษยร์ธรรมดาจะรกับสลิที่งเหลล่านกันี้นซถึที่งเปป็นของพระวลิญญาณแหล่งพระเจด้าไมล่ไดด้ เพราะ
เขาเหล็นวล่าเปป็นสลิที่งโงล่เขลา และเขาไมล่สามารถเขด้าใจไดด้ เพราะวล่าจะเขด้าใจสลิที่งเหลล่านกันี้นไดด้กล็ตด้องสกังเกตดด้วยจลิต
วลิญญาณ” (1 คร. 2:14)

เนมืที่องจากมนลุษยร์ธรรมดาไมล่สามารถทบีที่จะรกับสลิที่งเหลล่านกันี้นของพระเจด้าไดด้ เนมืที่องจากเขาถรูกบกังตาโดยพระ
ของยลุคนบีนี้ ตายในการละเมลิดและบาปทกันี้งหลาย เขาจะเขด้ามาสรูล่ทบีที่ๆเขาจะสามารถใชด้ความเชมืที่อในพระเจด้าเพมืที่อไปสรูล่
ความรอดไดด้อยล่างไร? เปาโลและสลิลาสกลล่าวแกล่นายคลุกชาวฟฟีลลิปปฟีคนนกันี้นวล่า “จงเชมืที่อวางใจในพระเยซรูครลิสตร์เจด้า 
และทล่านจะรอดไดด้”-แตล่จงหมายเหตลุ: “ทล่านทกันี้งสองจถึงกลล่าวสกัที่งสอนพระวจนะขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า”

พระเยซรูตรกัสวล่า “ถด้าผรูด้ใดฟฟังคนาของเราและเชมืที่อในพระองคร์ผรูด้ทรงใชด้เรามา ผรูด้นกันี้นกล็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และไมล่
ถรูกพลิพากษา แตล่ไดด้ผล่านพด้นความตายไปสรูล่ชบีวลิตแลด้ว” (ยอหร์น 5:24) 

เปาโลกลล่าววล่า “ดด้วยวล่าซถึที่งทล่านทกันี้งหลายรอดนกันี้นกล็รอดโดยพระคลุณเพราะความเชมืที่อ…” (อฟ. 2:8) และ
โรม 10:17 ประกาศวล่า “ความเชมืที่อมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินโดยพระวจนะของพระเจด้า”

จากยอหร์น 1:1,14 เราทราบวล่าพระเยซรูคมือพระวาทะ: “ในเรลิที่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยรูล่แลด้ว และ
พระวาทะทรงอยรูล่กกับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า...พระวาทะไดด้ทรงสภาพของเนมืนี้อหนกัง และทรงอยรูล่
ทล่ามกลางเรา (และเราทกันี้งหลายไดด้เหล็นสงล่าราศบีของพระองคร์ คมือสงล่าราศบีอกันสมกกับพระบลุตรองคร์เดบียวทบีที่บกังเกลิดจาก
พระบลิดา) บรลิบรูรณร์ดด้วยพระคลุณและความจรลิง”

พระเยซรูคมือพระวาทะของพระเจด้าทบีที่ถรูกนนาลงมาสรูล่มนลุษยร์ พระองคร์ตรกัสวล่า “ผรูด้ทบีที่ฟฟังคนาของเรา…”-แตล่
ถด้อยคนาของพระองคร์คมืออะไร? พระองคร์ตรกัสวล่า “เพราะวล่าพระเจด้าทรงรกักโลก จนไดด้ทรงประทานพระบลุตรองคร์
เดบียวของพระองคร์ทบีที่บกังเกลิดมา เพมืที่อผรูด้ใดทบีที่เชมืที่อในพระบลุตรนกันี้นจะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ เพราะวล่าพระเจด้าไมล่ไดด้
ทรงใชด้พระบลุตรของพระองคร์เขด้ามาในโลกเพมืที่อจะพลิพากษาโลก แตล่เพมืที่อชล่วยโลกใหด้รอดโดยพระบลุตรนกันี้น ผรูด้ทบีที่เชมืที่อ



ในพระบลุตรกล็ไมล่ตด้องถรูกพลิพากษาลงโทษ แตล่ผรูด้ทบีที่มลิไดด้เชมืที่อกล็ตด้องถรูกพลิพากษาลงโทษอยรูล่แลด้ว เพราะเขามลิไดด้เชมืที่อใน
พระนามพระบลุตรองคร์เดบียวทบีที่บกังเกลิดจากพระเจด้า” (ยอหร์น 3:16-18)

เอเฟซกัส 2:8 บอกเราวล่าความรอดเปป็นมาโดยพระคลุณ ผล่านทางความเชมืที่อ-ของขวกัญของพระเจด้า ของ
ขวกัญคมืออะไรบางอยล่างทบีที่ถรูกรกับไวด้  ยอหร์น 1:12 บอกเราวล่า “แตล่สล่วนบรรดาผรูด้ทบีที่ตด้อนรกับพระองคร์ (พระเยซรู)
พระองคร์ทรงประทานอนานาจใหด้เปป็นบลุตรของพระเจด้า คมือคนทกันี้งหลายทบีที่เชมืที่อในพระนามของพระองคร์”

ดด้วยเหตลุนบีนี้: การ “เชมืที่อวางใจในพระเยซรูครลิสตร์เจด้า” จถึงเปป็นเพบียงการเชมืที่อสลิที่งทบีที่พระคกัมภบีรร์สอนเกบีที่ยวกกับ
ความรกักของพระเจด้าทบีที่มบีตล่อคนบาปทกันี้งหลายและสลิที่งทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงกระทนาเพมืที่อคนบาปทกันี้งหลาย จงเชมืที่อมกัน จง
รกับมกันไวด้-จงยอมรกับมกันเพบียงเพราะวล่าพระเจด้าตรกัสมกันแลด้ว (อล่านฮบีบรรู 6:18 และทลิตกัส 1:2) “ความเชมืที่อมาโดยการ
ไดด้ยลิน และการไดด้ยลินโดยพระวจนะของพระเจด้า” (รม. 10:17) คลุณกนาลกังอล่านพระวจนะของพระเจด้าในขด้อพระคนา
ตอนนบีนี้อยรูล่ ถด้าคลุณยกังไมล่ไดด้รกับความรอด จงรกับสลิที่งทบีที่พระวจนะของพระเจด้ากลล่าว จงเชมืที่อวล่าพระเยซรูทรงสลินี้นพระชนมร์
เพมืที่อคลุณแลด้ว จงกลกับใจจากบาปทกันี้งหลายของคลุณ จงยอมรกับพระวจนะของพระเจด้าและจงทรูลขอพระองคร์ใหด้ชล่วย
คลุณใหด้รอดเพราะเหล็นแกล่พระเยซรู แคล่กด้มศบีรษะของคลุณและทรูลพระเยซรูเกบีที่ยวกกับเรมืที่องนบีนี้เหมมือนกกับทบีที่คลุณจะพรูดคลุย
กกับหมอของคลุณหรมือเพมืที่อนทบีที่คลุณรกักมากๆคนหนถึที่ง พระองคร์ทรงสกัญญาแลด้ววล่าจะชล่วยคลุณใหด้รอดถด้าคลุณจะยอมรกับ
ความรอดทบีที่พระองคร์ทรงซมืนี้อแลด้วและชนาระราคาแลด้วบนกางเขนแหล่งกลโกธา-และพระองคร์ไมล่สามารถ พระองคร์
จะไมล่มบีวกันผลิดคนาสกัญญาของพระองคร์เดล็ดขาด!

เมมืที่อนายคลุกชาวฟฟีลลิปปฟีคนนกันี้นถามวล่า “ขด้าพเจด้าจะตด้องทนาอยล่างไรจถึงจะรอดไดด้?” เปาโลและสลิลาสกล็ตอบ
กลกับไปวล่า “จงเชมืที่อวางใจในพระเยซรูครลิสตร์เจด้า”-และพวกเขาไมล่ไดด้หยลุดแคล่นกันี้น พวกเขา “กลล่าวสกัที่งสอนพระวจนะ
ขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าใหด้นายคลุก และคนทกันี้งปวงทบีที่อยรูล่ในบด้านของเขาฟฟัง” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง เปาโลและสลิลาสสอน
พระคกัมภบีรร์-และนกัที่นกล็รวมถถึงความรกักของพระเจด้าทบีที่มบีตล่อคนบาปทกันี้งหลายและของประทานของพระองคร์คมือพระ
เยซรูเจด้า เมมืที่อไดด้ยลินขล่าวสารแหล่งความรอด นายคลุกคนนกันี้นกล็เชมืที่อมกัน รกับมกันไวด้ และมกันเกลิดผลในทกันทบี

ขด้อ 33: “ในกลางคมืนชกัที่วโมงเดบียวกกันนกันี้นเอง นายคลุกจถึงพาเปาโลกกับสลิลาสไปลด้างแผลทบีที่ถรูกเฆบีที่ยน และใน
ขณะนกันี้นนายคลุกกล็ไดด้รกับบกัพตลิศมาพรด้อมทกันี้งครกัวเรมือนของเขา”  

ความรอดกล่อใหด้เกลิดความเปลบีที่ยนแปลงในชบีวลิตของชายผรูด้นบีนี้จรลิงๆ! กล่อนหนด้านกันี้นไมล่นาน เขาไดด้เหล็นดบีดด้วย 
หากไมล่ไดด้มบีสล่วนรล่วมดด้วยจรลิงๆ ในการโบยชายสองคนนบีนี้ของพระเจด้า การปฏลิบกัตลิของเขาทบีที่กระทนาตล่อชายทกันี้งสอง
เมมืที่อพวกเขาถรูกมอบใหด้เขาดรูแลหลกังจากการโบยกล็แสดงใหด้เหล็นวล่าเขาไมล่หล่วงเรมืที่องใดนอกจากความปลอดภกัยของ
พวกเขา เขาไมล่ไดด้หยลิบยมืที่นความหล่วงใย การปลอบโยน หรมือความสบายใดๆ แตล่เมมืที่อความรอดมาสรูล่ใจของเขา
 “ในกลางคมืนชกัที่วโมงเดบียวกกันนกันี้นเอง นายคลุกจถึงพาเปาโลกกับสลิลาสไป” และปรนนลิบกัตลิในเรมืที่องความตด้องการตล่างๆ
ดด้านรล่างกายของพวกเขา เขาเรลิที่มโดยการลด้างแผลทบีที่ถรูกเฆบีที่ยนของพวกเขา-ดรูแลบาดแผลทบีที่ถรูกทนาใหด้เกลิดขถึนี้นโดยไมด้
เรบียวเมมืที่อการโบยนกันี้นไดด้ถรูกกระทนา โดยทนาใหด้พวกเขารรูด้สถึกสบายตกัวเทล่าทบีที่เขาจะทนาไดด้ ผมนถึกภาพออกวล่านบีที่คมือ
ประสบการณร์ใหมล่อยล่างหนถึที่งสนาหรกับนายคลุกผรูด้นบีนี้ เขาเคยชลินกกับการลงโทษเชล่นนกันี้นทบีที่ถรูกกระทนาตล่อพวกนกักโทษและ
เรลิที่มชาชลินกกับมกันแลด้ว นบีที่ปรากฏชกัดเจนในการปฏลิบกัตลิของเขาทบีที่กระทนาตล่อเปาโลและสลิลาสเมมืที่อทกันทบีหลกังจากการ



เฆบีที่ยนพวกเขา เขากล็ยกัดพวกเขาเขด้าไปในคลุกชกันี้นในและกกักขกังพวกเขาไวด้ในขมืที่อ ทบีที่นล่าเปป็นไปไดด้มากกวล่ากล็คมือเขาไมล่
แมด้แตล่จะคลิดหาอาหารและนนี้นามาใหด้พวกเขาเลยดด้วยซนี้นา

“...และในขณะนกันี้นนายคลุกกล็ไดด้รกับบกัพตลิศมาพรด้อมทกันี้งครกัวเรมือนของเขา” พวกเขาไมล่รอใหด้ถถึงสวล่างดด้วยซนี้นา
ผมไมล่ไดด้กนาลกังสนกับสนลุนใหด้ผรูด้ใดรกับบกัพตลิศมาทกันทบีหลกังจากเชมืที่อ แตล่แนล่นอนวล่าครลิสเตบียนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วทลุกคน
ควรปฏลิบกัตลิตามพระครลิสตร์ในการรกับบกัพตลิศมา-ไมล่ใชล่เพมืที่อทบีที่จะรกับความรอด ไมล่ใชล่เพมืที่อทบีที่จะรอดไดด้ดบียลิที่งขถึนี้น แตล่เพราะ
วล่าเขาไดด้รกับความรอดแลด้ว บกัพตลิศมาบล่งบอกถถึงการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซรู
มกันคมือคนาพยานทบีที่ปรากฏภายนอกวล่าคนๆหนถึที่งไดด้ถรูกฝฟังกกับพระครลิสตร์และถรูกทนาใหด้เปป็นขถึนี้นเพมืที่อเดลินในความใหมล่
ของชบีวลิตกกับพระองคร์แลด้ว ผรูด้เชมืที่อแทด้ยล่อมตายแลด้วตล่อโลก โดยถรูกฝฟังไวด้กกับพระครลิสตร์ แตล่บกัพตลิศมาไมล่ทนาใหด้เราไดด้รกับ
การไถล่อยล่างเตล็มเปฟีปั่ยมมากขถึนี้นแตล่อยล่างใด มกันแคล่เปป็นพยานรกับรองแกล่โลกทบีที่ไมล่เชมืที่อวล่าเราไดด้รกับการไถล่แลด้ว

นายคลุกไดด้รกับบกัพตลิศมา “เขาและครกัวเรมือนทกันี้งหมดของเขา” นายคลุกผรูด้นบีนี้ไมล่ไดด้เชมืที่อแทนครกัวเรมือนของเขา 
เขาไมล่ไดด้รกับบกัพตลิศมาแทนครกัวเรมือนของเขา แตล่สมาชลิกแตล่ละคนและทลุกคนแหล่งครกัวเรมือนของเขาไดด้ยลิน เชมืที่อ และ
รกับบกัพตลิศมา ความรอดทบีที่พระเยซรูทรงซมืนี้อผล่านทางการทนทลุกขร์เหลล่านกันี้นของพระองคร์บนกลโกธามบีใหด้สนาหรกับ
สมาชลิกแตล่ละคนและทลุกคนของครกัวเรมือนหนถึที่ง

ขด้อ 34: “แลด้วไดด้พาทล่านทกันี้งสองเขด้าไปในบด้านของเขา จกัดโตก๊ะเลบีนี้ยงทล่านแสดงความยลินดบีอยล่างยลิที่ง เพราะ
ไดด้เชมืที่อถมือพระเจด้าพรด้อมกกับทกันี้งครอบครกัวแลด้ว”

นบีที่คมือคนาพยานเพลิที่มเตลิมวล่านายคลุกผรูด้นบีนี้ไดด้รกับความรอดแลด้วอยล่างแทด้จรลิง เขาพาเปาโลและสลิลาสเขด้าไปใน
บด้านของเขาและ “ตกันี้งอาหารไวด้ตรงหนด้าพวกเขา” เราไมล่ถรูกบอกวล่ามลิชชกันนารบีเหลล่านบีนี้ไดด้รกับประทานอาหารมมืนี้อ
ลล่าสลุดของตนเมมืที่อไร แตล่เมมืที่อพลิจารณาสลิที่งทบีที่พวกเขาไดด้เผชลิญ ดรูเหมมือนจะสมเหตลุสมผลทบีที่จะสกันนลิษฐานวล่าพวกเขา
หลิว พวกเขานล่าจะมบีการเลบีนี้ยงใหญล่ในคมืนนกันี้นจรลิงๆ มกันเปป็นเวลาแสนสลุขสนาหรกับทลุกคนทบีที่เกบีที่ยวขด้อง

นายคลุกผรูด้นกันี้น “ชมืที่นชมยลินดบี เพราะไดด้เชมืที่อถมือพระเจด้าพรด้อมกกับทกันี้งครอบครกัวแลด้ว” การชมืที่นชมยลินดบีเปป็น
ผลลกัพธร์ของการเชมืที่อ ความรอดกล่อใหด้เกลิดความชมืที่นบาน แตล่ไมล่มบีกฎตายตกัวหนถึที่งเดบียวสนาหรกับการชมืที่นชมยลินดบี ไมล่มบี
นลิยามทบีที่เฉพาะเจาะจงของชนลิดของความชมืที่นบานทบีที่ความรอดนนามาสรูล่ใจแตล่ละคน เปโตรกลล่าววล่าครลิสเตบียนทกันี้ง
หลายชมืที่นชมยลินดบี “ดด้วยความปฟีตลิยลินดบีเปป็นลด้นพด้นเหลมือทบีที่จะกลล่าวไดด้ และเตล็มเปฟีปั่ยมดด้วยสงล่าราศบี” (1 ปต. 1:8) แตล่
อยล่างทบีที่ผมไดด้กลล่าวไปแลด้วกล่อนหนด้านบีนี้ ไมล่มบีกฎตายตกัวสนาหรกับการแสดความชมืที่นชมยลินดบีนกันี้นออกมา บางทบีนายคลุก
คนนกันี้นอาจหกัวเราะ เขาอาจรด้องไหด้ เหมมือนกกับทบีที่บางคนทนาเมมืที่อพวกเขามบีความสลุขเหลมือเกลิน เขาอาจแคล่ชมืที่นชม
ยลินดบีทบีที่ไดด้ปรนนลิบกัตลิชายสองคนนบีนี้ของพระเจด้าผรูด้ซถึที่งไดด้ใหด้แผนการแหล่งความรอดแกล่เขาแลด้ว ไมล่วล่าเขาจะแสดงการ
ชมืที่นชมยลินดบีแบบไหนออกมากล็ตาม เรากล็ทราบวล่าเขาเตล็มเปฟีปั่ยมดด้วยความชมืที่นชมยลินดบีเพราะบาปทกันี้งหลายทบีที่ไดด้รกับ
การยกโทษ เขาเปป็นคนใหมล่ ผรูด้ถรูกสรด้างใหมล่ในพระเยซรูครลิสตร์ และเขามบีเรมืที่องมากมายใหด้ชมืที่นชมยลินดบี-ไมล่เพบียง
สนาหรกับตกัวเขาเองเทล่านกันี้น แตล่สนาหรกับทกันี้งครอบครกัวของเขาดด้วย คมือทลุกคนทบีที่อยรูล่ในบด้านของเขา

ขด้อ 35 และ 36: “ครกันี้นเวลาเชด้าเจด้าเมมืองจถึงใชด้พวกนกักการไป สกัที่งวล่า “จงปลล่อยคนทกันี้งสองนกันี้นเสบีย” นาย
คลุกจถึงบอกเปาโลวล่า “เจด้าเมมืองไดด้ใชด้คนมาบอกใหด้ปลล่อยทล่านทกันี้งสอง ฉะนกันี้นบกัดนบีนี้เชลิญทล่านออกไปตามสบายเถลิด”



จากขด้อ 22 ถถึงขด้อ 24 เหล็นไดด้ชกัดวล่าพวกเจด้าเมมืองไมล่ไดด้ตกันี้งใจทบีที่จะปลล่อยตกัวเปาโลและสลิลาสในวกันรลุล่งขถึนี้น 
พระคกัมภบีรร์ไมล่บอกเราวล่าอะไรทนาใหด้พวกเจด้าเมมืองเกลิดการเปลบีที่ยนใจนบีนี้ แตล่เหตลุผลทบีที่นล่าจะเปป็นกล็คมือแผล่นดลินไหวนกันี้น 
การกลกับใจเชมืที่อของนายคลุก และเหตลุการณร์อมืที่นๆทบีที่เกลิดขถึนี้นหลกังเทบีที่ยงคมืนมบีสล่วนสนาคกัญตล่อการทบีที่พวกเขาปรารถนาใหด้
ชายเหลล่านบีนี้ออกไปจากเมมืองโดยเรล็วทบีที่สลุด พวกโรมในสมกัยนกันี้นถมือวล่าแผล่นดลินไหวเปป็นลางบอกเหตลุถถึงความกรลินี้ว
โกรธของพวกพระของพวกเขา ดกังนกันี้นไมล่วล่าพวกเจด้าเมมืองเหล็นแกล่พระเยโฮวาหร์พระเจด้าหรมือพวกพระตล่างประเทศ 
พวกเขากล็รรูด้วล่าอนานาจหนถึที่งทบีที่เหนมือกวล่าอนานาจของมนลุษยร์ไดด้กล่อใหด้เกลิดแผล่นดลินไหวนกันี้นและพวกเขามบีเหตลุใหด้หวาด
กลกัวจรลิงๆ

“ครกันี้นเวลาเชด้าเจด้าเมมืองจถึงใชด้พวกนกักการไป สกัที่งวล่า “จงปลล่อยคนทกันี้งสองนกันี้นเสบีย”” “พวกนกักการ” ในทบีที่นบีนี้
หมายถถึง lictors หรมือ “คนเหลล่านกันี้นทบีที่ถมือไมด้เรบียว” ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าคนเหลล่านบีนี้คมือพวกผรูด้ชายทบีที่ไดด้โบยเปาโล
และสลิลาสเมมืที่อวกันกล่อน และบกัดนบีนี้พวกเขากนาลกังถรูกสล่งไปบอกชายทกันี้งสองวล่าเขาทกันี้งสองเปป็นอลิสระแลด้ว “นายคลุกจถึง
บอกเปาโล”

ไมล่ปรากฏชกัดเจนวล่า “นายคลุก” ผรูด้นบีนี้คมือนายคลุกทบีที่ไดด้กลกับใจเชมืที่อเมมืที่อคมืนหรมือไมล่ หรมือวล่าเขาเปป็นใครสกักคนทบีที่
ตนาแหนล่งสรูงกวล่า แตล่ไมล่วล่าเขาเปป็นใคร เขากล็เปป็นหล่วงเกบีที่ยวกกับผลทบีที่ตามมมาของการจนาคลุกนบีนี้และอยากใหด้ชายสอง
คนนบีนี้ออกไปจากเมมืองเพมืที่อสลิที่งทบีที่เขาคลิดวล่าเปป็นผลดบีแกล่ทลุกฝฝ่ายทบีที่เกบีที่ยวขด้อง ดกังนกันี้นเขาจถึงยมืนกรานใหด้เขาทกันี้งสองรบีบ
ออกไปใหด้พด้นจากเงมืนี้อมมมือของอกันตรายในทกันทบี เขากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งสองวล่า “ฉะนกันี้นบกัดนบีนี้เชลิญทล่านออกไปตาม
สบายเถลิด”

ขด้อ 37: “แตล่เปาโลกลล่าวแกล่เขาทกันี้งหลายวล่า “เขาไดด้เฆบีที่ยนเราผรูด้เปป็นคนสกัญชาตลิโรมตล่อหนด้าคนทกันี้งหลาย
กล่อนไดด้ตกัดสลินความ และไดด้จนาเราไวด้ในคลุก บกัดนบีนี้เขาจะเสมือกไสใหด้เราออกไปเปป็นการลกับหรมือ ทนาอยล่างนกันี้นไมล่ไดด้ ใหด้
เขาเองมาพาเราออกไปเถลิด”

ถด้าเปาโลอยากออกไปจากเมมืองฟฟีลลิปปฟีอยล่างลกับๆ เขากล็ทนาเชล่นนกันี้นไดด้ตอนทบีที่ประตรูคลุกเปปิดและเทด้าของเขา
หลลุดจากขมืที่อนกันี้น บกัดนบีนี้พวกเจด้าเมมืองสล่งขล่าวมาวล่าเขาไปไดด้อยล่างอลิสระ และพวกเขาขอรด้องใหด้เขาออกไปจากเมมือง
นกันี้นโดยไมล่ชกักชด้า แตล่เปาโลปฏลิเสธทบีที่จะไป แทนทบีที่จะทนาเชล่นนกันี้น เขายมืนหยกัดและยมืที่นเรมืที่องรด้องเรบียนอกันยลุตลิธรรมสาม
ประการตล่อพวกเจด้าเมมือง:

ประการแรก พวกเจด้าเมมืองไดด้สกัที่งใหด้โบยเปาโลและสลิลาสซถึที่งขกัดตล่อกฎหมายของโรมเนมืที่องจากพวกเขา
เปป็นพลเมมืองสกัญชาตลิโรม

ประการทบีที่สอง การโบยนกันี้นไดด้ถรูกกระทนาตล่อหนด้าผรูด้คน อกันเปป็นการทนาใหด้เขาทกันี้งสองอกับอายขายหนด้าตล่อ
หนด้าผรูด้คนมากมาย

ประการทบีที่สาม พวกเขาถรูกเฆบีที่ยนและถรูกจนาคลุกโดยปราศจากการตกัดสลินความ
ถถึงแมด้วล่าเปาโลเปป็นยลิว เขากล็เปป็นชาวโรมกันทบีที่เปป็นไทตกันี้งแตล่เกลิดเชล่นกกัน ในฐานะเปป็นผรูด้มบีการศถึกษา เขารรูด้

กฎหมายของโรมและตระหนกักดบีถถึงอภลิสลิทธลิธิ์ตล่างๆของเขาภายใตด้กฎหมายนกันี้น ดด้วยเหตลุนบีนี้ เมมืที่อถถึงเวลาอกันเหมาะ
สมและเหล็นแกล่ความยลุตลิธรรม เขาจถึงไมล่ลกังเลทบีที่จะประกาศความรรูด้ของเขาเกบีที่ยวกกับกฎหมายของโรมและเรบียกรด้อง
ทบีที่จะไดด้สลิทธลิธิ์ตามขด้อกนาหนดตล่างๆของมกัน ดกังนกันี้นเขาจถึงจะนนาเสนอคนาพยานปรกักปรนาเหลล่าศกัตรรูของขล่าวประเสรลิฐ



และปกปฟ้องเหตลุของพระครลิสตร์ มกันไมล่ใชล่ความเยล่อหยลิที่งสล่วนตกัวทบีที่ทนาใหด้เปาโลยมืที่นขด้อเรบียกรด้องตล่างๆของตนตล่อพวก
เจด้าเมมือง แตล่เปป็นความหล่วงใยของเขาทบีที่มบีตล่อความเชมืที่อนกันี้นทบีที่เขาเปป็นตกัวแทน

“เขาไดด้เฆบีที่ยนเราผรูด้เปป็นคนสกัญชาตลิโรมตล่อหนด้าคนทกันี้งหลาย... บกัดนบีนี้เขาจะเสมือกไสใหด้เราออกไปเปป็นการ
ลกับหรมือ?” เพราะถรูกเหยบียดหยามตล่อหนด้าผรูด้คน เปาโลจถึงเรบียกรด้องคนาขอโทษตล่อหนด้าผรูด้คน จงใหด้ศกัตรรูเหลล่านบีนี้ของ
ขล่าวประเสรลิฐยอมรกับตล่อหนด้าผรูด้คนวล่าพวกเขาเปป็นฝฝ่ายผลิด เขารรูด้วล่าเขาไมล่ไดด้ทนาผลิดกฎหมายอะไรเลย ดกังนกันี้นพวก
เจด้าเมมืองจถึงไมล่มบีสลิทธลิธิ์ตามกฎหมายทบีที่จะจกับกลุมเขา เนมืที่องจากเขาเปป็นชาวโรมกัน พวกเขายลิที่งมบีสลิทธลิธิ์นด้อยลงไปอบีกทบีที่จะ
โบยเขา ในงานเขบียนของซลิเซโรล่ เราอล่านวล่า “รล่างกายของพลเมมืองสกัญชาตลิโรมทลุกคนไมล่อาจถรูกละเมลิดไดด้ 
Porcain Law ไดด้เอาไมด้เรบียวออกไปจากรล่างกายของพลเมมืองสกัญชาตลิโรมทลุกคนแลด้ว” เนมืที่องจากเขาถรูกปรกับโทษ
อยล่างไมล่เปป็นธรรม ถรูกโบยตล่อหนด้าผรูด้คนและจากนกันี้นถรูกจนาคลุกโดยปราศจากการตกัดสลินความ เปาโลจถึงปฏลิเสธทบีที่จะ
ออกไปจากเมมืองนกันี้นอยล่างเงบียบๆ โดยปราศจากการยอมรกับตล่อหนด้าผรูด้คนวล่าพวกเขาไดด้ปฏลิบกัตลิตล่อเขาอยล่างไมล่เปป็น
ธรรม

“ใหด้เขาเองมาพาเราออกไปเถลิด” เปาโลเปป็นหล่วงเกบีที่ยวกกับคนาพยานของเขาในฐานะนกักเทศนร์คนหนถึที่งแหล่ง
ขล่าวประเสรลิฐ เขาไดด้ถรูกกลล่าวหาวล่าปลลุกปฟัปั่นผรูด้คนและสกัที่งสอนธรรมเนบียมตล่างๆทบีที่ไมล่สอดคลด้องกกับกฎหมายของโรม 
เขารรูด้วล่าเขาและสลิลาสไมล่ใชล่คนทนาผลิดกฎหมาย พวกเขาถรูกกลล่าวหาอยล่างเปป็นเทล็จ และคนเหลล่านกันี้นทบีที่เรบียกรด้องใหด้
จกับกลุมเขาและทนาการลงโทษเขากล็เปป็นฝฝ่ายผลิด คนเหลล่านกันี้นตด้องยอมรกับเรมืที่องนบีนี้ตล่อหนด้าผรูด้คน เพราะวล่าผลลกัพธร์ของ
เรมืที่องนบีนี้จะสล่งผลโดยตรงตล่อนางลลิเดบียและผรูด้เชมืที่อใหมล่คนอมืที่นๆ เชล่นเดบียวกกับตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีที่จะกลกับใจเชมืที่อในอนาคต
ดด้วย

ในทบีที่นบีนี้เปาโลใหด้ตกัวอยล่างอกันงดงามของศกักดลิธิ์ศรบีและความถล่อมใจ หลกักการตล่างๆของครลิสเตบียนเขด้ามา
เกบีที่ยวขด้อง เปาโลสอนทลิโมธบีคนหนลุล่มวล่าครลิสเตบียนทกันี้งหลายควร “ดนาเนลินชบีวลิตอยล่างเงบียบๆและสงบสลุข ในทางทบีที่เปป็น
อยล่างพระเจด้าและอยล่างซมืที่อสกัตยร์” (1 ทธ. 2:2) ในโรม 12:18 เขากลล่าววล่า “ถด้าเปป็นไดด้คมือเรมืที่องทบีที่ขถึนี้นอยรูล่กกับทล่าน จง
อยรูล่อยล่างสงบสลุขกกับทลุกคน” แตล่จะมบีเวลาหนถึที่งในชบีวลิตของลรูกทลุกคนของพระเจด้าเมมืที่อเราตด้องยมืนหยกัดชกัดเจนหาก
เราอยากทบีที่จะใหด้คนาพยานเกบีที่ยวกกับเหตลุของพระครลิสตร์และพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้า ผรูด้เชมืที่อทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะ
เลมือกจลุดยมืนเชล่นนกันี้นกล็สล่งผลเสบียตล่อครลิสตจกักรและตล่อชลุมชนทบีที่เขาอาศกัยอยรูล่ มกันคงจะเปป็นแบบนกันี้นในเมมืองฟฟีลลิปปฟีไป
แลด้วหากเปาโลและสลิลาสไมล่ไดด้เรบียกรด้องความยลุตลิธรรม พวกเขาถรูกกลล่าวหาอยล่างเปป็นเทล็จ ถรูกจกับกลุมและถรูกโบย
อยล่างไมล่เปป็นธรรม ถรูกจนาคลุกโดยปราศจากการตกัดสลินความ และบกัดนบีนี้เพราะเหล็นแกล่คนาพยานครลิสเตบียนของพวก
เขา พวกเขาจถึงเรบียกรด้องใหด้ตนไดด้รกับการปลดเปลมืนี้องจากความผลิดตล่อหนด้าผรูด้คน เพมืที่อเหล็นแกล่ความยลุตลิธรรม พวก
เขาจถึงใชด้ความเปป็นพลเมมืองของโรม

ขด้อ 38: “พวกนกักการจถึงนนาความไปแจด้งแกล่เจด้าเมมือง เมมืที่อเจด้าเมมืองไดด้ยลินวล่าทล่านทกันี้งสองเปป็นคนสกัญชาตลิ
โรมกล็ตกใจกลกัว”

มกันไมล่ใชล่การกลกับใจใหมล่มาหาพระเจด้าอยล่างแทด้จรลิงทบีที่ทนาใหด้พวกเจด้าเมมืองเหลล่านบีนี้ตกใจกลกัว เมมืที่อชายเหลล่า
นบีนี้นนาขล่าวสารจากเปาโลไปแจด้งพวกเขาและพวกเขาทราบวล่าตนไดด้สกัที่งโบยพลเมมืองสกัญชาตลิโรมคนหนถึที่ง พวกเขากล็
กลกัววล่าตนอาจโดนลงโทษเพราะไดด้ฝฝ่าฝฟนกฎหมายของจกักรวรรดลิโรม การลงโทษพลเมมืองคนหนถึที่งของโรมอยล่างไมล่



เปป็นธรรม เทล่ากกับเปป็นการละเมลิดความยลิที่งใหญล่ของประชากรโรม และผรูด้ทบีที่ลงโทษหรมือสกัที่งลงโทษอยล่างไมล่เปป็นธรรม
กล็ถรูกลงโทษอยล่างหนกักภายใตด้กฎหมายนกันี้น เหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าบล่อยครกันี้งการลงโทษในกรณบีดกังกลล่าว
คมือ การประหารชบีวลิต พรด้อมกกับรกัฐบาลโรมยถึดทรกัพยร์สลินของผรูด้ทบีที่มบีความผลิดนกันี้น ดกังนกันี้นจถึงไมล่ใชล่เรมืที่องแปลกทบีที่เจด้าเมมือง
เหลล่านบีนี้กลกัวการลงโทษของกฎหมายโรมเมมืที่อพวกเขาทราบวล่าตนไดด้ปฏลิบกัตลิหยาบชด้าตล่อพลเมมืองสกัญชาตลิโรม

ขด้อ 39: “จถึงมาวลิงวอนทล่านทกันี้งสอง ครกันี้นพาออกไปแลด้วจถึงขอใหด้ออกไปเสบียจากเมมือง”
สลิที่งตล่างๆเปลบีที่ยนแปลงไปอยล่างมากจรลิงๆ! ตอนทบีที่พวกเขาถรูกจกับกลุม เปาโลกกับสลิลาสไมล่ไดด้รกับโอกาสทบีที่จะ

แกด้ตล่างหรมืออธลิบายดด้วยซนี้นาวล่าจรลิงๆแลด้วเกลิดอะไรขถึนี้น พวกเขาไมล่ไดด้รกับโอกาสใดๆทบีที่จะประกาศความบรลิสลุทธลิธิ์ของ
ตนและพลิสรูจนร์วล่าขด้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้นทบีที่ปรกักปรนาพวกเขาเปป็นความเทล็จ แตล่บกัดนบีนี้-พวกเจด้าเมมือง “มาวลิงวอนทล่าน
ทกันี้งสอง ...ขอใหด้ออกไปเสบียจากเมมือง” ชายเหลล่านบีนี้รรูด้วล่าถด้าเปาโลกกับสลิลาสรายงานเรมืที่องการกระทนาอกันไมล่ยลุตลิธรรม
ของตนตล่อทางการโรมทบีที่มบีอนานาจสรูงกวล่า พวกเขากล็อาจตด้องชดใชด้ดด้วยชบีวลิตของตน ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงอด้อนวอนชาย
เหลล่านบีนี้ของพระเจด้าใหด้ออกไปจากเมมืองโดยไมล่ตล่อความยาวสาวความยมืดตล่อไปอบีก บางทบีพวกเขาอาจบอกพวก
อกัครทรูตวล่าสลิที่งทบีที่พวกเขาไดด้กระทนากล็ถรูกกระทนาในความไมล่รรูด้ เนมืที่องจากพวกเขาไมล่รรูด้วล่าเปาโลกกับสลิลาสเปป็นพลเมมือง
สกัญชาตลิโรม บางทบีพวกเขาอาจบอกเปาโลวล่าเขานล่าจะบอกตกันี้งแตล่แรกวล่าเขาเปป็นพลเมมืองคนหนถึที่งของโรม 
(แนล่นอนวล่าเปาโลอาจตอบกลกับไปกล็ไดด้วล่า กล็พวกเขาไมล่ไดด้ถาม!) ถถึงอยล่างไรแลด้ว พวกเจด้าเมมืองกล็ไมล่เสบียเวลาเลยใน
การรบีบไปทบีที่คลุก นนาตกัวเปาโลและสลิลาสออกมา และขอรด้องพวกเขาใหด้ออกไปจากเมมืองนกันี้น

มลิชชกันนารบีเหลล่านกันี้นปฏลิบกัตลิตามคนาขอของพวกเจด้าเมมือง พวกเขาไมล่ไดด้ตล่อความยาวสาวความยมืดเรมืที่องนกันี้น
ตล่อไปอบีก พวกเขาจะฟฟ้องกลกับกล็ไดด้ แตล่การปลลุกปฟัปั่นใหด้เกลิดความยลุล่งยากเพลิที่มเตลิมกล็คงนนาความเสมืที่อมเสบียมาสรูล่
พระนามของพระเยซรู พวกเขาไดด้บรรลลุจลุดประสงคร์หลกักในการมาเยมือนเมมืองฟฟีลลิปปฟีของพวกเขาแลด้ว-พวกเขาไดด้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้าและวางรากฐานสนาหรกับครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่แลด้ว บกัดนบีนี้พวก
เขาไดด้รกับการยอมรกับตล่อหนด้าผรูด้คนแลด้ววล่าตนถรูกจนาคลุกอยล่างไมล่ยลุตลิธรรมและถรูกโบยตบีอยล่างผลิดกฎหมาย ขล่าว
ประเสรลิฐคงจะไมล่ถรูกทนาใหด้เจรลิญรลุดหนด้าไปโดยขด้อเรบียกรด้องเพลิที่มเตลิมตล่างๆตล่อพวกเจด้าเมมือง

ขด้อ 40: “ทล่านทกันี้งสองจถึงออกจากคลุก แลด้วไดด้เขด้าไปในบด้านของนางลลิเดบีย เมมืที่อพบพวกพบีที่นด้องกล็พรูดจาหนลุน
ใจเขาแลด้วกล็ลาไป”

เพราะเปป็นหล่วงเสมอเกบีที่ยวกกับคนาพยานของเขาตล่อหนด้าชาวโลกและแบบอยล่างทบีที่เขาวางไวด้ตล่อหนด้าผรูด้เชมืที่อ
คนอมืที่นๆ เปาโลจถึงไมล่ไดด้รบีบรด้อนออกไปจากเมมืองฟฟีลลิปปฟี เขาสละเวลาเพมืที่อเยบีที่ยมเยบียนบด้านของนางลลิเดบียและเพมืที่อ
สนทนากกับผรูด้เชมืที่อใหมล่คนอมืที่นๆ อกันเปป็นการแสดงใหด้เหล็นวล่าเขาทกันี้งไมล่กลกัวและไมล่ทด้อใจเพราะสลิที่งทบีที่ไดด้เกลิดขถึนี้นกกับเขา
เลย เขาไมล่ไดด้กนาลกังออกไปจากเมมืองเพราะถรูกขล่มขรูล่ แตล่ในเวลาอกันดบีของเขาเองเมมืที่อเขาเสรล็จสลินี้นธลุระของพระเจด้าทบีที่
นกัที่นแลด้วและพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงนนาเขาไปยกังทบีที่อมืที่น

ทบีที่วล่าเปาโลกกับสลิลาส “หนลุนใจพวกเขา” กล็หมายถถึงการเตมือนสตลิและการสกัที่งสอนชกัที่วระยะเวลาหนถึที่งอยล่าง
ไมล่ตด้องสงสกัย โดยอาจใชด้เหตลุการณร์เหลล่านกันี้นทบีที่เพลิที่งเกลิดขถึนี้นเปป็นขด้อพลิสรูจนร์ถถึงฤทธลิธิ์เดชของการอธลิษฐาน ความสกัตยร์ซมืที่อ
ของพระเจด้าในการดรูแลคนของพระองคร์ และความจนาเปป็นของความหนกักแนล่นมกัที่นคงในชบีวลิตครลิสเตบียนคนเหลล่านบีนี้



เปป็นผรูด้เชมืที่อใหมล่ ครลิสตจกักรเพลิที่งถรูกกล่อตกันี้งในเมมืองฟฟีลลิปปฟี และจะมบีวาระลองใจตล่างๆรอคอยผรูด้เชมืที่อเหลล่านบีนี้อยรูล่ขด้างหนด้า 
จากนกันี้นเมมืที่อลานางลลิเดบียและพวกพบีที่นด้องแลด้ว เปาโลกกับสลิลาสจถึงจากไป

ในฟฟีลลิปปฟี 2:19-24 เปาโลเขบียนถถึงการรกับใชด้ของทลิโมธบีในครลิสตจกักรทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี: “แตล่ขด้าพเจด้าหวกังใจใน
พระเยซรูเจด้าวล่า ในไมล่ชด้าขด้าพเจด้าจะใหด้ทลิโมธบีไปหาพวกทล่าน ... ซถึที่งจะเอาใจใสล่ในทลุกขร์สลุขของทล่านอยล่างแทด้จรลิง...แตล่
ทล่านกล็รรูด้ถถึงคลุณคล่าของทลิโมธบีแลด้ววล่า เขาไดด้รกับใชด้รล่วมกกับขด้าพเจด้าในการประกาศขล่าวประเสรลิฐ เสมมือนบลุตรรกับใชด้
รล่วมกกับบลิดา เหตลุฉะนกันี้นขด้าพเจด้าหวกังใจวล่า พอจะเหล็นไดด้วล่าจะเกลิดการอยล่างไรแกล่ขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะใชด้เขาไปโดย
เรล็ว แตล่ขด้าพเจด้าไวด้วางใจในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าวล่า ในไมล่ชด้าขด้าพเจด้าเองจะมาหาทล่านดด้วย”

เปาโลกกับสลิลาสเดลินทางไปยกังเมมืองเธสะโลนลิกา และเราจะตามรอยการรกับใชด้ของพวกเขาทบีที่นกัที่นในบทถกัด
ไป เราควรดรูแบบเปรบียบเทบียบทบีที่การกลกับใจเชมืที่อสามกรณบีทบีที่ถรูกบกันทถึกไวด้ในบทนบีนี้ทบีที่เราเพลิที่งศถึกษาไป การกลกับใจเชมืที่อ
เหลล่านกันี้นไมล่ไดด้ถรูกบกันทถึกไวด้ในทบีที่นบีนี้โดยบกังเอลิญ แตล่โดยการทรงนนาและการดลใจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ และใน
แตล่ละกรณบีเราเหล็นพระคลุณของพระเจด้ากระทนากลิจ

มบีการกลกับใจเชมืที่อแบบเงบียบๆของนางลลิเดบีย-หญลิงทบีที่ดนาเนลินตามทางพระเจด้าเทล่าทบีที่นางเขด้าใจพระคกัมภบีรร์ 
เราไมล่พบอะไรทบีที่นล่าตมืที่นตาตมืที่นใจเกบีที่ยวกกับการกลกับใจเชมืที่อของสตรบีผรูด้นบีนี้ทบีที่เปป็นชนชกันี้นสรูง นางตกันี้งใจฟฟังขล่าวสารของ
เปาโล และนางกล็รกับความรอด ดด้วยวลิธบีใดหรมือ? โดยพระคลุณผล่านทางความเชมืที่อ เหมมือนกกับผรูด้เชมืที่อทลุกคนไดด้รกับความ
รอด

ผมขอบคลุณพระเจด้าสนาหรกับบกันทถึกเกบีที่ยวกกับการกลกับใจเชมืที่อของนางลลิเดบีย วกันนบีนี้เราอล่านเกบีที่ยวกกับพวกดารา
ภาพยนตรร์ พวกอกันธพาล และคนอมืที่นๆทบีที่มบีคนาพยานยลิที่งใหญล่ทบีที่จะเลล่าและประสบการณร์ยลิที่งใหญล่ทบีที่จะบอกเลล่าเกบีที่ยว
กกับการกลกับใจเชมืที่อของพวกเขา แตล่ผมขอเตมือนความจนาคลุณวล่าในความหมายทบีที่แทด้จรลิงของคนาๆนบีนี้ ประสบการณร์
แบบเดบียวทบีที่ยลิที่งใหญล่คมือทบีที่พระเจด้าประทานใหด้! การอกัศจรรยร์ทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สลุดนกับตกันี้งแตล่การประสรูตลิจากหญลิงพรหมจารบี
ของพระเยซรูคมือ การกลกับใจเชมืที่อของจลิตวลิญญาณดวงหนถึที่ง ไมล่วล่าจะเปป็นประสบการณร์ทบีที่มบีความตมืที่นเตด้นทางอารมณร์
เพบียงเลล็กนด้อยของใครสกักคนอยล่างนางลลิเดบีย หรมือประสบการณร์แบบทบีที่มบีการโหล่รด้องวล่า “ฮาเลลรูยา!”  ทบีที่ผรูด้คนอาจ
ไดด้ยลินเปป็นเสบียงดกังกด้องจากสลุดปลายดด้านหนถึที่งของเมมืองไปยกังอบีกดด้าน

การกลกับใจเชมืที่อกรณบีทบีที่สองในบทนบีนี้ของเราเปป็นของหมอดรูสาวคนหนถึที่งทบีที่ตกเปป็นทาสของพวกชายชกัที่ว ซถึที่ง
หาเงลินใหด้ตกัวเองจากการเปป็นหมอดรูของเธอ เธอไมล่รรูด้อะไรเลยเกบีที่ยวกกับพระเจด้า แตล่ขณะทบีที่เธอไดด้ตลิดตามเปาโลและ
สลิลาสไป เธอกล็รด้องตลอดวล่า “ชายเหลล่านบีนี้เปป็นผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้าผรูด้สรูงสลุด ซถึที่งสนาแดงทางแหล่งความรอดแกล่เราทกันี้ง
หลาย!” เปาโลดรูออกวล่าวลิญญาณชกัที่วอยรูล่ในตกัวของหญลิงสาวคนนบีนี้ และหลกังจากผล่านไปหลายวกันทบีที่เธอกลล่าวคนา
พยานเชล่นนกันี้น เขากล็หกันไปหาเธอและสกัที่งวลิญญาณชกัที่วตนนกันี้นใหด้ออกไปจากเธอ “และผบีนกันี้นกล็ออกมาในชกัที่วโมง
เดบียวกกันนกันี้น!”

นบีที่เปป็นการกลกับใจเชมืที่อทบีที่นล่าตมืที่นตาตมืที่นใจมากกวล่าของนางลลิเดบียเยอะ ถถึงแมด้วล่าไมล่ยลิที่งใหญล่กวล่าอยล่างแนล่นอน 
หากเหตลุการณร์นบีนี้ไดด้เกลิดขถึนี้นในการประกาศขล่าวประเสรลิฐครกันี้งใหญล่ทกัที่วเมมืองแบบทบีที่ถรูกจกัดกกันในวกันนบีนี้ หญลิงสาวคนนบีนี้กล็
คงจะไดด้รกับเชลิญไปยกังสถานทบีที่หลายแหล่งเพมืที่อใหด้คนาพยานของเธออยล่างไมล่ตด้องสงสกัย ใครสกักคนคงจะเขบียนหนกังสมือ
เลล่มหนถึที่งเพมืที่อใหด้รายละเอบียดเกบีที่ยวกกับการกลกับใจเชมืที่อของหญลิงสาวผรูด้นบีนี้ แตล่ผมขอกลล่าวซนี้นา-ทกันี้งๆทบีที่หมอดรูสาวคนนบีนี้ไดด้



ถรูกนนามาสรูล่ความรอดในแบบทบีที่นล่าตมืที่นตาตมืที่นใจ การกลกับใจเชมืที่อของเธอกล็ไมล่ไดด้ยลิที่งใหญล่ไปกวล่าของนางลลิเดบียเลย มกัน
แคล่ถรูกแสดงออกในลกักษณะทบีที่แตกตล่างกกันเทล่านกันี้น

การกลกับใจเชมืที่อของหมอดรูสาวคนนกันี้นไดด้นนาไปสรูล่การกลกับใจเชมืที่อของนายคลุกชาวฟฟีลลิปปฟีผรูด้นกันี้น เพราะวล่าพวก
เจด้านายของหมอดรูสาวคนนกันี้นสกัที่งใหด้จกับกลุมมลิชชกันนารบีทกันี้งสอง นนาตกัวพวกเขาไปอยรูล่ตล่อหนด้าพวกเจด้าเมมืองภายใตด้ขด้อ
กลล่าวหาตล่างๆอกันเปป็นเทล็จ และหลกังจากโบยพวกเขาอยล่างหนนาใจแลด้ว พวกเจด้าเมมืองกล็ขกังทล่านทกันี้งสองในคลุก ทบีที่นกัที่น
ภายใตด้สภาวะตล่างๆอกันชวนทด้อใจมากๆ เปาโลกกับสลิลาสอธลิษฐานและรด้องเพลงตอนเทบีที่ยงคมืน พระเจด้าทรงตอบ
ดด้วยแผล่นดลินไหวทบีที่เขยล่าฐานรากของคลุกนกันี้น ทรงเปปิดประตรูทลุกบาน และทรงหกักโซล่ตรวนของนกักโทษทลุกคน ดด้วย
ความตกใจกลกัว นายคลุกผรูด้นกันี้นพรด้อมทบีที่จะปลลิดชบีพตกัวเอง แตล่เมมืที่อเปาโลรกับประกกันเขาวล่านกักโทษอยรูล่กกันครบทลุกคน 
เขากล็ทรลุดตกัวลงตรงหนด้าชายทกันี้งสองของพระเจด้าและถามวล่าเขาตด้องทนาอะไรเพมืที่อทบีที่จะไดด้รกับความรอด พวกเขาสกัที่ง
สอนเขาในพระวจนะของพระเจด้า และเขากกับทกันี้งครอบครกัวของเขาไดด้รกับความรอด จากนกันี้นเขากล็ทนาการรกับใชด้
แบบครลิสเตบียนตล่อทล่านทกันี้งสองโดยการพาพวกเขาไปยกังบด้านของเขา ดรูแลความตด้องการตล่างๆของพวกเขา และ
นนาอาหารมาวางตรงหนด้าพวกเขา-และเขากล็ชมืที่นชมยลินดบีพรด้อมกกับทลุกคนในบด้านของเขา

การกลกับใจเชมืที่อสามกรณบีนบีนี้สอนเราอยล่างชกัดเจนวล่าเราไมล่ควรพยายามทบีที่จะนนาผรูด้อมืที่นใหด้มบีประสบการณร์ทาง
อารมณร์แบบเดบียวกกับทบีที่เราเคยมบีตอนทบีที่เราไดด้กลกับใจเชมืที่อ นางลลิเดบีย ซถึที่งนกัที่งเงบียบๆและตด้อนรกับพระเยซรูโดยไมล่มบีการ
แสดงออกทางอารมณร์ใดๆ; หมอดรูสาวคนนกันี้น ซถึที่งสล่งเสบียงรบกวน ถรูกผบีสลิง ไดด้รกับการชล่วยใหด้พด้นอยล่างนล่าตมืที่นตาจาก
ผบีนกันี้นและถรูกนนาเขด้าสรูล่ความรรูด้เกบีที่ยวกกับพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอด; และนายคลุกผรูด้นกันี้น-ซถึที่งตกใจกลกัว เกมือบจะฆล่าตกัวตาย 
คลุกเขล่าลงและรด้องออกมาวล่า “ขด้าพเจด้าตด้องทนาประการใดจถึงจะรอดไดด้?” ถถึงกระนกันี้นในทกันี้งสามคนนบีนี้ทบีที่มบีการ
แสดงออกทางอารมณร์ทบีที่แตกตล่างกกันไป ไมล่มบีคนใดทบีที่ไดด้รกับความรอดอยล่างเตล็มเปฟีปั่ยมมากกวล่าอบีกคนเลย

มบีทางแหล่งความรอดเพบียงทางเดบียวเทล่านกันี้น: พระเยซรูตรกัสวล่า “เราเปป็นทางนกันี้น เปป็นความจรลิง และเปป็น
ชบีวลิต ไมล่มบีผรูด้ใดมาถถึงพระบลิดาไดด้นอกจากมาทางเรา!” (ยอหร์น 14:6) การแสดงออกทางอารมณร์ไมล่ใชล่สลิที่งทบีที่บล่งบอก
ถถึงความรอด แตล่ความเชมืที่อในใจตล่างหาก ความเชมืที่อทบีที่ถรูกใชด้ในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระเมษโปดกของ
พระเจด้า

ทล่านทบีที่รกัก คลุณไดด้เชมืที่อในพระเยซรูแลด้วหรมือยกัง? คลุณบกังเกลิดใหมล่แลด้วหรมือยกัง? อยล่าพยายามทบีที่จะมบี
ประสบการณร์ทางอารมณร์แบบเดบียวกกับทบีที่คนอมืที่นมบี อยล่าพยายามทบีที่จะรด้องไหด้เหมมือนกกับทบีที่พวกเขารด้องไหด้ หรมือ
หกัวเราะเหมมือนทบีที่พวกเขาหกัวเราะ หรมือทนาสลิที่งใดกล็ตามทบีที่พวกเขาทนาในการตอบสนองทางอารมณร์ตล่อความรอด จง
เชมืที่อวางใจในพระเยซรูเทล่านกันี้น จงเชมืที่อในพระนามของพระองคร์ จงตด้อนรกับพระองคร์โดยความเชมืที่อ-และคลุณจะไดด้รกับ
ความรอดอยล่างเปฟีปั่ยมสงล่าราศบีพอๆกกับผรูด้ใดกล็ตามทบีที่ไดด้รกับความรอดมาตกันี้งแตล่รลุล่งอรลุณแหล่งการทรงสรด้าง!



บทททที่ 17
17:1 ครกันี้นเปาโลกกับสลิลาสขด้ามเมมืองอกัมฟฟีบลุรบีและเมมืองอปอลโลเนบียแลด้ว จถึงมายกังเมมืองเธสะโลนลิกา ทบีที่นกัที่นมบีธรรม
ศาลาของพวกยลิว
17:2 เปาโลจถึงเขด้าไปรล่วมกกับพวกเขาตามอยล่างเคย และทล่านไดด้อด้างขด้อความในพระคกัมภบีรร์โตด้ตอบกกับเขาทกันี้งสาม
วกันสะบาโต
17:3 และไขขด้อความชบีนี้แจงใหด้เหล็นวล่าจนาเปป็นทบีที่พระครลิสตร์ตด้องทนทลุกขร์ทรมาน แลด้วทรงคมืนพระชนมร์และกลล่าวตล่อ
ไปวล่า “พระเยซรูองคร์นบีนี้ทบีที่เราประกาศแกล่ทล่านทกันี้งหลายคมือพระครลิสตร์”
17:4 บางคนในพวกเขากล็เชมืที่อ และสมกัครเขด้าเปป็นพรรคพวกกกับเปาโลและสลิลาส รวมทกันี้งชาวกรบีกเปป็นจนานวนมาก
ทบีที่เกรงกลกัวพระเจด้าและสลุภาพสตรบีทบีที่เปป็นคนสนาคกัญๆกล็ไมล่นด้อย
17:5 แตล่พวกยลิวทบีที่ไมล่เชมืที่อกล็อลิจฉา ไปคบคลิดกกับคนพาลตามตลาดรวบรวมกกันมาเปป็นอกันมาก กล่อการจลาจลในบด้าน
เมมือง บลุกเขด้าบด้านของยาโสน ตกันี้งใจจะพาทล่านทกันี้งสองออกมาใหด้คนทกันี้งปวง
17:6 ครกันี้นไมล่พบจถึงฉลุดลากยาโสนกกับพวกพบีที่นด้องบางคนไปหาเจด้าหนด้าทบีที่ผรูด้ครองเมมืองรด้องวล่า “คนเหลล่านกันี้นทบีที่เปป็น
พวกควที่นาแผล่นดลินไดด้มาทบีที่นบีที่ดด้วย
17:7 ยาโสนรกับรองเขาไวด้ และบรรดาคนเหลล่านบีนี้ไดด้กระทนาผลิดคนาสกัที่งของซบีซารร์ โดยเขาสอนวล่ามบีกษกัตรลิยร์อบีกองคร์
หนถึที่งคมือพระเยซรู”
17:8 เมมืที่อประชาชนและเจด้าหนด้าทบีที่ผรูด้ครองเมมืองไดด้ยลินดกังนกันี้นกล็รด้อนใจ
17:9 จถึงเรบียกประกกันตกัวยาโสนกกับคนอมืที่นๆแลด้วกล็ปลล่อยไป
17:10 พอคที่นาลงพวกพบีที่นด้องจถึงสล่งเปาโลกกับสลิลาสไปยกังเมมืองเบโรอา ครกันี้นถถึงแลด้วทล่านจถึงเขด้าไปในธรรมศาลาของ
พวกยลิว
17:11 ชาวเมมืองนกันี้นสลุภาพกวล่าชาวเมมืองเธสะโลนลิกา ดด้วยเขาไดด้รกับพระวจนะดด้วยความเตล็มใจ และคด้นดรูพระ
คกัมภบีรร์ทลุกวกัน หวกังจะรรูด้วล่า ขด้อความเหลล่านกันี้นจะจรลิงดกังกลล่าวหรมือไมล่
17:12 เหตลุฉะนกันี้น มบีหลายคนในพวกเขาไดด้เชมืที่อถมือ กกับสตรบีผรูด้มบีศกักดลิธิ์ชาตลิกรบีก ทกันี้งผรูด้ชายไมล่นด้อย
17:13 แตล่เมมืที่อพวกยลิวทบีที่อยรูล่ในเมมืองเธสะโลนลิกาทราบวล่า เปาโลไดด้กลล่าวสกัที่งสอนพระวจนะของพระเจด้าในเมมืองเบ
โรอาเหมมือนกกัน เขากล็มายลุยงประชาชนทบีที่นกัที่นดด้วย
17:14 ขณะนกันี้นพวกพบีที่นด้องจถึงสล่งเปาโลออกไปตามทางทบีที่จะไปทะเล แตล่สลิลาสกกับทลิโมธบียกังอยรูล่ทบีที่นกัที่น
17:15 คนทบีที่ไปสล่งเปาโลนกันี้นไดด้ไปสล่งทล่านถถึงกรลุงเอเธนสร์ และเมมืที่อไดด้รกับคนาสกัที่งของทล่านใหด้บอกสลิลาสกกับทลิโมธบีใหด้รบีบ
ไปหาทล่านแลด้วเขากล็จากไป
17:16 เมมืที่อเปาโลกนาลกังคอยสลิลาสกกับทลิโมธบีอยรูล่ในกรลุงเอเธนสร์นกันี้น ทล่านมบีความเดมือดรด้อนวลุล่นวายใจเพราะไดด้เหล็นรรูป
เคารพเตล็มไปทกันี้งเมมือง
17:17 เหตลุฉะนกันี้น ทล่านจถึงโตด้ตอบในธรรมศาลากกับพวกยลิว และกกับคนทบีที่เกรงกลกัวพระเจด้า และกกับคนทกันี้งหลายซถึที่ง
มาพบทล่านทบีที่ตลาดทลุกวกัน



17:18 นกักปรกัชญาบางคนในพวกเอปฟีกรูเรบียวและในพวกสโตอลิกไดด้มาพบทล่าน บางคนกลล่าววล่า “คนพรูดเพด้อเจด้ออ
ยล่างนบีนี้ใครล่จะมาพรูดอะไรใหด้เราฟฟังอบีกเลล่า” คนอมืที่นกลล่าววล่า “ดรูเหมมือนเขาเปป็นคนนนาพระตล่างประเทศเขด้ามาเผย
แพรล่” เพราะเปาโลไดด้ประกาศเรมืที่องพระเยซรูและเรมืที่องการเปป็นขถึนี้นมาจากความตาย
17:19 เขาจถึงจกับเปาโลพาไปยกังสภาอาเรโอปากกัสแลด้วถามวล่า “เราขอรรูด้ไดด้หรมือไมล่วล่าคนาสอนอยล่างใหมล่ทบีที่ทล่านกลล่าว
นกันี้นเปป็นอยล่างไร
17:20 เพราะวล่าทล่านนนาเรมืที่องแปลกประหลาดมาถถึงหรูของเรา เหตลุฉะนกันี้นเราอยากทราบวล่าเรมืที่องเหลล่านบีนี้มบีความ
หมายวล่าอยล่างไร”
17:21 (เพราะชาวเอเธนสร์กกับชาวตล่างประเทศซถึที่งอาศกัยอยรูล่ทบีที่นกัที่น ไมล่ไดด้ใชด้เวลาวล่างในการอมืที่นนอกจากจะกลล่าวหรมือ
ฟฟังสลิที่งใหมล่ๆ)
17:22 ฝฝ่ายเปาโลจถึงยมืนขถึนี้นกลางเนลินเขาอาเรโอแลด้วกลล่าววล่า “ทล่านชาวกรลุงเอเธนสร์ ขด้าพเจด้าเหล็นวล่าทล่านทกันี้งหลาย
เชมืที่อถมือโชคลางเกลินไปในทลุกเรมืที่อง
17:23 เพราะวล่าเมมืที่อขด้าพเจด้าเดลินทางมาสกังเกตดรูสลิที่งทบีที่ทล่านนมกัสการนกันี้น ขด้าพเจด้าไดด้พบแทล่นแทล่นหนถึที่งมบีคนาจารถึกไวด้
วล่า ‘แดล่พระเจด้าทบีที่ไมล่รรูด้จกัก’ เหตลุฉะนกันี้นขด้าพเจด้าจถึงมาประกาศ และแสดงใหด้ทล่านทกันี้งหลายทราบถถึงพระเจด้าทบีที่ทล่าน
ไมล่รรูด้จกักแตล่ยกังนมกัสการอยรูล่
17:24 พระเจด้าผรูด้ทรงสรด้างโลกกกับสลิที่งทกันี้งปวงทบีที่มบีอยรูล่ในนกันี้น พระองคร์ทรงเปป็นเจด้าแหล่งฟฟ้าสวรรคร์และแผล่นดลินโลก 
มลิไดด้ทรงสถลิตในปรูชนบียสถานซถึที่งมมือมนลุษยร์ไดด้กระทนาไวด้
17:25 การทบีที่มมือมนลุษยร์ปฏลิบกัตลินมกัสการพระองคร์นกันี้นจะหมายวล่า พระเจด้าตด้องประสงคร์สลิที่งหนถึที่งสลิที่งใดจากเขากล็
หามลิไดด้ เพราะพระองคร์ทรงเปป็นผรูด้ประทานชบีวลิตและลมหายใจและสลิที่งสารพกัดแกล่คนทกันี้งปวงตล่างหาก
17:26 พระองคร์ไดด้ทรงสรด้างมนลุษยร์ทลุกชาตลิสมืบสายโลหลิตอกันเดบียวกกันใหด้อยรูล่ทกัที่วพมืนี้นพลิภพโลก และไดด้ทรงกนาหนด
เวลาและเขตแดนใหด้เขาอยรูล่
17:27 เพมืที่อเขาจะไดด้แสวงหาองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และหากเขาจะคลนาหากล็จะไดด้พบพระองคร์ ดด้วยพระองคร์มลิทรง
อยรูล่หล่างไกลจากเราทลุกคนเลย
17:28 ดด้วยวล่า ‘เรามบีชบีวลิตและไหวตกัวและเปป็นอยรูล่ในพระองคร์’ ตามทบีที่กวบีบางคนในพวกทล่านไดด้กลล่าววล่า ‘เราทกันี้ง
หลายเปป็นเชมืนี้อสายของพระองคร์’
17:29 เหตลุฉะนกันี้นเมมืที่อเราเปป็นเชมืนี้อสายของพระเจด้าแลด้ว เรากล็ไมล่ควรถมือวล่าพระเจด้าทรงเปป็นเหมมือนทอง เงลิน หรมือ
หลิน ซถึที่งไดด้แกะสลกักดด้วยศลิลปะและความคลิดของมนลุษยร์
17:30 ในเวลาเมมืที่อมนลุษยร์ยกังโฉดเขลาอยรูล่พระเจด้าทรงมองขด้ามไปเสบีย แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้พระองคร์ไดด้ตรกัสสกัที่งแกล่มนลุษยร์ทกันี้ง
ปวงทกัที่วทลุกแหล่งใหด้กลกับใจใหมล่
17:31 เพราะพระองคร์ไดด้ทรงกนาหนดวกันหนถึที่งไวด้ ในวกันนกันี้นพระองคร์จะทรงพลิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดย
ใหด้ทล่านองคร์นกันี้นซถึที่งพระองคร์ไดด้ทรงเลมือกไวด้เปป็นผรูด้พลิพากษา และพระองคร์ไดด้ใหด้พยานหลกักฐานแกล่คนทกันี้งปวงแลด้ววล่า 
ไดด้ทรงโปรดใหด้ทล่านองคร์นกันี้นคมืนพระชนมร์”



17:32 ครกันี้นคนทกันี้งหลายไดด้ยลินถถึงเรมืที่องการซถึที่งเปป็นขถึนี้นมาจากความตายแลด้ว บางคนกล็เยาะเยด้ย แตล่คนอมืที่นๆวล่า “เรา
จะฟฟังทล่านกลล่าวเรมืที่องนบีนี้อบีกตล่อไป”
17:33 แลด้วเปาโลจถึงออกไปจากเขา
17:34 แตล่มบีชายบางคนตลิดตามเปาโลไปและไดด้เชมืที่อถมือ ในคนเหลล่านกันี้นมบีดลิโอนลิสลิอกัสผรูด้เปป็นสมาชลิกสภาอาเรโอปากกัส
กกับหญลิงคนหนถึที่งชมืที่อดามารลิส และคนอมืที่นๆดด้วย

การเคลมืที่อนไหวของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนในยลุโรปไดด้เรลิที่มตด้นทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีพรด้อมกกับการกลกับใจเชมืที่อ
ของนางลลิเดบีย หมอดรูสาวผรูด้นกันี้น และนายคลุกคนนกันี้น ในบทนบีนี้การเคลมืที่อนไหวนกันี้นขยายเขด้าไปในยลุโรปมากกวล่าเดลิม 
เพราะการขล่มเหงและความทลุกขร์ลนาบาก เปาโลจถึงจนาเปป็นตด้องออกไปจากเมมืองฟฟีลลิปปฟี หลายครกันี้งพระเจด้าทรง
อนลุญาตใหด้ความยากลนาบากเคลมืที่อนยด้ายลรูกๆของพระองคร์จากสถานทบีที่แหล่งหนถึที่งไปยกังอบีกแหล่งหนถึที่งเพมืที่อเผยแพรล่ขล่าว
ประเสรลิฐแกล่ชนชาตลิอมืที่นๆ ผมไมล่กลล่าววล่ามกันเปป็นเชล่นนบีนี้กกับเปาโลและสลิลาสทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี แตล่พระเจด้าทรงอนลุญาต
สลิที่งทบีที่เกลิดขถึนี้นกกับพวกเขาในเมมืองนกันี้นอยล่างแนล่นอน

จากเมมืองฟฟีลลิปปฟี เปาโลและสลิลาสเดลินทางไปยกังเมมืองเธสะโลนลิกา โดยผล่านเมมืองใหญล่อมืที่นๆระหวล่างทาง-
แตล่ไมล่มบีบกันทถึกใดๆวล่าพวกเขาเทศนาในเมมืองเหลล่านกันี้น เหล็นไดด้ชกัดวล่าพวกเขาเดลินทางจากเมมืองฟฟีลลิปปฟีไปยกังเมมืองเธ
สะโลนลิกาโดยตรงซถึที่งเปป็นทบีที่ๆครลิสตจกักรแหล่งหนถึที่งถรูกกล่อตกันี้ง-ครลิสตจกักรทบีที่ในเวลาตล่อมาเปาโลเขบียนจดหมายฝากสอง
ฉบกับของเขาไปถถึง

ในบทนบีนี้เราจะพบเปาโลและสลิลาสปรนนลิบกัตลิอยรูล่ทบีที่เมมืองเบโรอาเชล่นกกัน และทบีที่เมมืองเอเธนสร์ทบีที่เปาโลเทศนา
คนาเทศนาอกันเลมืที่องชมืที่อของเขาจากภรูเขาอาเรโอ ไมล่วล่าเปาโลประกาศขล่าวประเสรลิฐในทบีที่ใดกล็ตาม เรมืที่องราวกล็ยกังเปป็น
เหมมือนเดลิม-ชกัยชนะและความทลุกขร์ลนาบาก

การกล่อตอันั้งครกิสตจอักรททที่เมถืองเธสะโลนกิกา
ขด้อ 1: “ครกันี้นเปาโลกกับสลิลาสขด้ามเมมืองอกัมฟฟีบลุรบีและเมมืองอปอลโลเนบียแลด้ว จถึงมายกังเมมืองเธสะโลนลิกา ทบีที่

นกัที่นมบีธรรมศาลาของพวกยลิว”
เมมืองอกัมฟฟีบลุรบี คมือเมมืองหลวงของเขตดด้านทลิศตะวกันออกของแควด้นมาซลิโดเนบีย เดลิมทบีมกันเปป็นเมมืองขถึนี้นของ

ชาวเอเธนสร์ แตล่ตอนทบีที่เปาโลไปเยมือนทบีที่นกัที่น มกันอยรูล่ใตด้อนานาจปกครองของโรม มกันอยรูล่ใกลด้กกับแควด้นเธรซและอยรูล่ไมล่
ไกลจากปากแมล่นนี้นาสเตอรร์มอน ซถึที่งทนาใหด้มกันเปป็นศรูนยร์กลางดด้านการพาณลิชยร์เชลิงยลุทธศาสตรร์ ชมืที่อสมกัยโบราณของ
เมมืองอกัมฟฟีบลุรบีคมือ “ทางเกด้าสาย” โดยถรูกเรบียกเชล่นนกันี้นเพราะจนานวนของถนนของแควด้นเธรซและแควด้นมาซลิโดเดบีย
ทบีที่มาบรรจบกกัน ณ จลุดนบีนี้

เมมืองอปอลโลเนบียอยรูล่หล่างจากเมมืองอกัมฟฟีบลุรบีประมาณสามสลิบไมลร์ มกันตกันี้งอยรูล่บน Via Egnatia ถนนสาย
ใหญล่ของโรมซถึที่งเปป็นหนถึที่งในทางหลวงหลกักดด้านการทหารและการพาณลิชยร์ของแควด้นมาซลิโดเนบีย เชมืที่อกกันวล่ามกันถรูก
กล่อตกันี้งประมาณปฟี 432 กล่อน ค.ศ. เนมืที่องจากเมมืองอกัมฟฟีบลุรบีอยรูล่หล่างจากเมมืองฟฟีลลิปปฟีประมาณสามสลิบสามไมลร์ และ
เมมืองอปอลโลเนบียมบีระยะหล่างจากเมมืองอกัมฟฟีบลุรบีนด้อยกวล่านลิดหนล่อย ดรูเหมมือนจะสมเหตลุสมผลทบีที่จะสกันนลิษฐานวล่า
เปาโลและสลิลาสใชด้เวลาเดลินทางสามวกันจากเมมืองฟฟีลลิปปฟีไปยกังเมมืองเธสะโลนลิกา เนมืที่องจากระยะทางระหวล่างแตล่ละ



เมมืองเหลล่านบีนี้อาจเดลินทางไดด้ภายในหนถึที่งวกัน และไมล่มบีการบล่งชบีนี้ใดๆวล่ามลิชชกันนารบีเหลล่านบีนี้ใชด้เวลาในเมมืองอกัมฟฟีบลุรบีหรมือ
เมมืองอปอลโลเนบียมากกวล่าทบีที่จนาเปป็นสนาหรกับการคด้างแรมหนถึที่งคมืน

ดกังนกันี้น พวกเขา “จถึงมายกังเมมืองเธสะโลนลิกา” นบีที่เปป็นหนถึที่งในเมมืองหลกักเหลล่านกันี้นของแควด้นมาซลิโดเนบีย และ
กระทกัที่งในปฟัจจลุบกันนบีนี้มกันกล็เปป็นนครหลวงทบีที่เตลิบโตซถึที่งเปป็นทบีที่รรูด้จกักในชมืที่อซาโลนลิกลิ ชมืที่อกล่อนหนด้านกันี้นของเมมืองเธสะโลนลิกา
คมือ เธอรร์มา แตล่ในปฟี 315 กล่อน ค.ศ. แคสแซนเดอรร์กษกัตรลิยร์ชาวแควด้นมาซลิโดเนบียไดด้ขยายเมมืองนกันี้นใหด้ใหญล่กวล่า
เดลิมและทนาใหด้มกันแขล็งแกรล่งกวล่าเดลิม และจากนกันี้นกล็ตกันี้งชมืที่อมกันใหมล่ตามชมืที่อภรรยาของเขา เธสะโลนลิกา ผรูด้เปป็นธลิดา
ของฟฟีลลิปทบีที่ 2 และนด้องสาวทบีที่ถรูกรกับมาเลบีนี้ยงของอเลล็กซานเดอรร์มหาราช ในไมล่ชด้าเมมืองนกันี้นเรลิที่มมบีผรูด้คนมาอาศกัยอยรูล่
หนาแนล่นและมกัที่งคกัที่ง เปป็นกองบกัญชาการของทกัพเรมือมาซลิโดเนบีย ทบีที่ตกันี้งของผรูด้วล่าราชการ และมบีความสนาคกัญสลุดขบีดใน
ฐานะเปป็นเมมืองทล่าพรด้อมกกับการคด้าขายแบบนนาเขด้าและสล่งออกทบีที่ใหญล่โต วกันนบีนี้มกันยกังเปป็นเมมืองใหญล่ทบีที่มบีกลิจกรรม
ทางการคด้าใหญล่โตเหมมือนเดลิม เมมืองนบีนี้ถรูกอาศกัยอยรูล่โดยชาวกรบีก ชาวโรมกัน และพวกยลิว และกลล่าวกกันวล่ามบีธรรม
ศาลาของพวกยลิวมากถถึงสามสลิบหกแหล่งทบีที่นกัที่น ผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์บางทล่านเสนอแนะวล่าขด้อพระคนาของเราตรงนบีนี้ใน
ภาษากรบีกประกาศวล่าเปาโลและสลิลาสมายกังเมมืองเธสะโลนลิกา “ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆธรรมศาลานกันี้นของพวกยลิวตกันี้งอยรูล่” ซถึที่ง
บอกเปป็นนกัยวล่าไมล่มบีธรรมศาลาเลยสกักแหล่งในอบีกสองเมมืองทบีที่เหลมือนกันี้นทบีที่พวกเขาผล่านมาแลด้ว

ขด้อ 2 และ 3: “เปาโลจถึงเขด้าไปรล่วมกกับพวกเขาตามอยล่างเคย และทล่านไดด้อด้างขด้อความในพระคกัมภบีรร์
โตด้ตอบกกับเขาทกันี้งสามวกันสะบาโต และไขขด้อความชบีนี้แจงใหด้เหล็นวล่าจนาเปป็นทบีที่พระครลิสตร์ตด้องทนทลุกขร์ทรมาน แลด้ว
ทรงคมืนพระชนมร์และกลล่าวตล่อไปวล่า “พระเยซรูองคร์นบีนี้ทบีที่เราประกาศแกล่ทล่านทกันี้งหลายคมือพระครลิสตร์”” 
“เปาโลจถึงเขด้าไปรล่วมกกับพวกเขาตามอยล่างเคย” คมือเขด้าไปในธรรมศาลานกันี้น ไมล่วล่าเปาโลไปทบีที่ไหน มกันกล็เปป็น
ธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของเขาทบีที่จะรล่วมประชลุมนมกัสการในธรรมศาลาเหลล่านกันี้นของพวกยลิว เขาพรูดในธรรมศาลาเหลล่า
นกันี้น แตล่เขาประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้าโดยหวกังวล่าจะนนาพบีที่นด้องของเขาฝฝ่ายเนมืนี้อหนกังเขด้าสรูล่ความ
รรูด้เกบีที่ยวกกับพระเยซรูในฐานะพระผรูด้ชล่วยใหด้รอดและองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า เราไดด้สกังเกตตลอดการศถึกษาคด้นควด้าของเรา
วล่าเมมืที่อเปาโลเขด้าไปในเมมืองหนถึที่ง เขากล็ไปทบีที่ธรรมศาลากล่อนอมืที่นหากทบีที่นกัที่นมบีอยรูล่ เขาประกาศขล่าวประเสรลิฐ “แกล่ยลิว
กล่อน” เชล่นเดบียวกกับในกลิจการ 9:20 และ 13:5

ดกังนกันี้นในเมมืองเธสะโลนลิกา ตามธรรมเนบียมของเขาเชล่นเคย เขาไปยกังธรรมศาลานกันี้น “และทล่านไดด้อด้าง
ขด้อความในพระคกัมภบีรร์โตด้ตอบกกับเขาทกันี้งสามวกันสะบาโต” ผมชอบการใชด้คนาตรงนบีนี้ เปาโล “ใชด้เหตลุผล”
(reasoned) กกับพวกยลิวเหลล่านกันี้น และการใชด้เหตลุผลของเขากล็เกบีที่ยวขด้องกกับถด้อยคนาของพวกศาสดาพยากรณร์ของ
พวกเขาในสล่วนทบีที่กลล่าวถถึงพระเมสสลิยาหร์ผรูด้ซถึที่งพวกเขาไดด้ตรถึงกางเขน ในภาษากรบีก คนาตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ไขขด้อ
ความ” (opening) ถรูกใชด้หลายครกันี้งในการเชมืที่อมโยงกกับดวงตา-นกัที่นคมือ เพมืที่อเปปิดดวงตาเมมืที่อดวงตานกันี้นถรูกปปิด ดกังนกันี้น
เปาโลจถึงเปปิดพระคกัมภบีรร์จากเหลล่าศาสดาพยากรณร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมใหด้แกล่พวกยลิวเหลล่านกันี้น โดยแสดงใหด้พวก
เขาเหล็นวล่าพระเยซรูชาวนาซาเรล็ธทรงเปป็นผรูด้นกันี้นทบีที่ศาสดาพยากรณร์เหลล่านกันี้นเขบียนถถึง เขาอธลิบายวล่าตามทบีที่เหลล่า
ศาสดาพยากรณร์ของพวกเขากลล่าว “จนาเปป็นทบีที่พระครลิสตร์ตด้องทนทลุกขร์ทรมาน แลด้วทรงคมืนพระชนมร์” นบีที่ถรูกบอก
ลล่วงหนด้าแลด้วอยล่างชกัดเจนและไมล่มบีทางผลิดพลาดไดด้โดยพวกศาสดาพยากรณร์ พวกยลิวเหลล่านกันี้นกนาลกังรอคอยพระ
เมสสลิยาหร์-พวกเขาไมล่ไดด้กนาลกังรอคอยพระครลิสตร์ทบีที่ทนทลุกขร์ทรมาน พวกเขารอคอยผรูด้นนาทบีที่ทรงอนานาจและ



เดชานลุภาพซถึที่งจะเปป็นกษกัตรลิยร์ของพวกเขาทบีที่จะชล่วยพวกเขาใหด้พด้นจากการกดขบีที่ของโรม และพวกเขามองไมล่เหล็น
วล่ามงกลุฎหนามตด้องมากล่อนมงกลุฎแหล่งสงล่าราศบี ดกังนกันี้นเปาโลจถึงเปปิดพระคกัมภบีรร์แกล่พวกเขา โดยชบีนี้แจงวล่าพระเยซรูคมือ
พระครลิสตร์ พระเมสสลิยาหร์องคร์นกันี้นทบีที่พวกเขารอคอย “ศาสดาพยากรณร์ผรูด้นกันี้น” ทบีที่โมเสสไดด้เขบียนถถึง

ผมคลิดวล่ามกันคงคลุด้มคล่ากกับเวลาของเราทบีที่จะอล่านคนาพยากรณร์เหลล่านกันี้นบางเรมืที่องและเหล็นวล่าพวกมกันถรูกทนาใหด้
สนาเรล็จจรลิงแลด้วเมมืที่อไรและอยล่างไร:

พระเมสสลิยาหร์จะตด้องเปป็นเชมืนี้อสายของหญลิงนกันี้น ไมล่ใชล่เชมืนี้อสายของผรูด้ชาย ในปฐมกาล 3:15 พระเจด้าทรง
สกัญญาพระผรูด้ไถล่องคร์หนถึที่ง พระองคร์ตรกัสแกล่ซาตานวล่า “เราจะใหด้เจด้ากกับหญลิงนบีนี้เปป็นปฏลิปฟักษร์กกัน ทกันี้งเชมืนี้อสายของเจด้า
กกับเชมืนี้อสายของนาง เชมืนี้อสายของนางจะกระทนาใหด้หกัวของเจด้าฟกชนี้นา และเจด้าจะกระทนาใหด้สด้นเทด้าของทล่านฟกชนี้นา”
นบีที่ถรูกทนาใหด้สนาเรล็จจรลิงแลด้ว ในลรูกา 1:26-33 เราอล่านวล่า “เมมืที่อถถึงเดมือนทบีที่หก พระเจด้าทรงใชด้ทรูตสวรรคร์กาเบรบียลนกันี้น
ใหด้มายกังเมมืองหนถึที่งในแควด้นกาลลิลบี ชมืที่อนาซาเรล็ธ มาถถึงหญลิงพรหมจารบีคนหนถึที่งทบีที่ไดด้หมกันี้นกกันไวด้กกับชายคนหนถึที่งชมืที่อโย
เซฟ เปป็นคนในวงศร์วานดาวลิด หญลิงพรหมจารบีนกันี้นชมืที่อมารบียร์ ทรูตสวรรคร์มาถถึงหญลิงพรหมจารบีนกันี้นแลด้ววล่า “เธอผรูด้ซถึที่ง
เปป็นทบีที่ทรงโปรดปรานมาก จงจนาเรลิญเถลิด องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรงสถลิตอยรูล่กกับเธอ เธอไดด้รกับพระพรทล่ามกลางสตรบี
ทกันี้งปวง”

“เมมืที่อมารบียร์เหล็นทรูตสวรรคร์องคร์นกันี้น เธอกล็ตกใจเพราะคนาของทรูตนกันี้น และรนาพถึงวล่าคนากลล่าวนกันี้นจะหมายวล่า
อะไร แลด้วทรูตสวรรคร์จถึงกลล่าวแกล่เธอวล่า “มารบียร์เออ๋ย อยล่ากลกัวเลย เพราะเธอเปป็นทบีที่พระเจด้าทรงโปรดปรานแลด้ว 
ดรูเถลิด เธอจะตกันี้งครรภร์และคลอดบลุตรชายคนหนถึที่ง จงตกันี้งชมืที่อบลุตรนกันี้นวล่า เยซรู บลุตรนกันี้นจะเปป็นใหญล่ และจะทรงเรบียก
วล่าเปป็นบลุตรของพระเจด้าสรูงสลุด พระเจด้าซถึที่งเปป็นองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า จะทรงประทานพระทบีที่นกัที่งของดาวลิดบรรพบลุรลุษ
ของทล่านใหด้แกล่ทล่าน และทล่านจะครอบครองวงศร์วานของยาโคบสมืบไปเปป็นนลิตยร์ และอาณาจกักรของทล่านจะไมล่รรูด้
จกักสลินี้นสลุดเลย”

อกัครทรูตเปาโลกล็ประกาศการสนาเรล็จจรลิงแลด้วนบีนี้เชล่นกกัน ในกาลาเทบีย 4:4,5 เขากลล่าววล่า “แตล่เมมืที่อครบ
กนาหนดแลด้ว พระเจด้ากล็ทรงใชด้พระบลุตรของพระองคร์มาประสรูตลิจากสตรบีเพศ และทรงถมือกนาเนลิดใตด้พระราชบกัญญกัตลิ
เพมืที่อจะทรงไถล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่อยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ เพมืที่อใหด้เราไดด้รกับฐานะเปป็นบลุตร”

มบีคาหร์พยากรณร์อยล่างชกัดเจนวล่าพระเมสสลิยาหร์จะประสรูตลิในเมมืองเบธเลเฮม: “เบธเลเฮม เอฟราธาหร์เออ๋ย 
แตล่เจด้าผรูด้เปป็นหนล่วยเลล็กในบรรดาคนยรูดาหร์ทบีที่นกับเปป็นพกันๆ จากเจด้าจะมบีผรูด้หนถึที่งออกมาเพมืที่อเรา เปป็นผรูด้ทบีที่จะปกครอง
ในอลิสราเอล ดกันี้งเดลิมของทล่านมาจากสมกัยเกล่า จากสมกัยโบราณกาล” (มบีคาหร์ 5:2)

เราอล่านการสนาเรล็จจรลิงของคนาพยากรณร์นบีนี้ในมกัทธลิว 2:1,2: “ครกันี้นพระเยซรูไดด้ทรงบกังเกลิดทบีที่บด้านเบธเลเฮม
แควด้นยรูเดบียในรกัชกาลของกษกัตรลิยร์เฮโรด ดรูเถลิด มบีพวกนกักปราชญร์จากทลิศตะวกันออกมายกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม ถามวล่า 
“กลุมารทบีที่บกังเกลิดมาเปป็นกษกัตรลิยร์ของชนชาตลิยลิวนกันี้นอยรูล่ทบีที่ไหน เราไดด้เหล็นดาวของทล่านปรากฏขถึนี้นในทลิศตะวกันออก 
เราจถึงมาหวกังจะนมกัสการทล่าน”

ในปฐมกาล 49:10 มบีพยากรณร์ไวด้วล่าการเสดล็จมาของพระเมสสลิยาหร์จะมาโดยทางพงศร์พกันธลุร์แหล่งเผล่ายรู
ดาหร์และพระองคร์จะประสรูตลิเปป็นกษกัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง-กษกัตรลิยร์ของพวกยลิว: “ธารพระกรจะไมล่ขาดไปจากยรูดาหร์ หรมือ



ผรูด้ทรงตกันี้งพระราชบกัญญกัตลิจะไมล่ขาดไปจากหวล่างเทด้าของเขา จนกวล่าชบีโลหร์จะมา และชนชาตลิทกันี้งหลายจะรวบรวม
เขด้ากกับผรูด้นกันี้น”

เชมืนี้อสายทบีที่พระเมสสลิยาหร์ไดด้เสดล็จมาโดยทางนกันี้นเปป็นพงศร์พกันธลุร์ของอกับราฮกัม อลิสอกัค และยาโคบ ในกาลา
เทบีย 3:16 อกัครทรูตเปาโลประกาศวล่า “แลด้วบรรดาพระสกัญญาทบีที่ไดด้ประทานไวด้แกล่อกับราฮกัมและเชมืนี้อสายของทล่าน
นกันี้น พระองคร์มลิไดด้ตรกัสวล่า ‘และแกล่เชมืนี้อสายทกันี้งหลาย’ เหมมือนอยล่างกกับวล่าแกล่คนมากคน แตล่เหมมือนกกับวล่าแกล่คนผรูด้
เดบียว ‘และแกล่เชมืนี้อสายของทล่าน’ ซถึที่งเปป็นพระครลิสตร์”

เราทราบวล่าพระเยซรูประสรูตลิผล่านทางพงศร์พกันธลุร์ของเผล่ายรูดาหร์ตามทบีที่ทรงสกัญญาไวด้ เพราะวล่าใน 2 ซามรูเอล
2:4 เราอล่านวล่า “และคนยรูดาหร์กล็พากกันมาเจลิมตกันี้งดาวลิดไวด้เปป็นกษกัตรลิยร์เหนมือวงศร์วานยรูดาหร์” พระเยซรูไดด้เสดล็จมา
โดยทางเจสซบีและราชวงศร์กษกัตรลิยร์ของดาวลิด ในอลิสยาหร์ 11:1 เราอล่านวล่า “จะมบีหนล่อแตกออกมาจากตอแหล่งเจส
ซบี จะมบีกลิที่งงอกออกมาจากรากทกันี้งหลายของเขา” จากฝฟัปั่งของมนลุษยร์ พระเยซรูทรงเปป็นบลุตรของดาวลิด ผล่านทางเชมืนี้อ
สายของดาวลิด แตล่จากฝฟัปั่งของพระเจด้าพระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจด้า มารบียร์ใหด้เนมืนี้อหนกังของพระเยซรูแกล่
พระเยซรู แตล่พระเจด้าผรูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดด้ประทานพระโลหลิตของพระองคร์แกล่พระองคร์ ในลรูกา 1:35 กาเบรบียล
กลล่าวแกล่มารบียร์วล่า “พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จะเสดล็จลงมาบนเธอ และฤทธลิธิ์เดชของผรูด้สรูงสลุดจะปกเธอ เหตลุฉะนกันี้นองคร์
บรลิสลุทธลิธิ์ทบีที่จะบกังเกลิดมานกันี้นจะไดด้เรบียกวล่า พระบลุตรของพระเจด้า” จากนกันี้นในกลิจการ 20:28 เปาโลกลล่าวแกล่พวกผรูด้
ปกครองเหลล่านกันี้นวล่า “เพราะฉะนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจงระวกังตกัวใหด้ดบี และจงรกักษาฝรูงแกะทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้
ทรงตกันี้งทล่านไวด้ใหด้เปป็นผรูด้ดรูแล และเพมืที่อจะไดด้บนารลุงเลบีนี้ยงครลิสตจกักรของพระเจด้า ทบีที่พระองคร์ทรงไถล่ดด้วยพระโลหลิตของ
พระองคร์เอง” เนมืที่องจากครลิสตจกักรถรูกซมืนี้อแลด้วโดยทางพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซรู เราจถึงทราบวล่าพระโลหลิต
ทบีที่ไหลออกมาจากเสด้นเลมือดของพระองคร์คมือพระโลหลิตของพระเจด้า

มบีเปปิดเผยแกล่ดาวลิดเชล่นกกันวล่าพระเมสสลิยาหร์จะมาจากครอบครกัวของเขา ผล่านทางเชมืนี้อสายของเขา ใน
เพลงสดลุดบี 132:11 เขาเขบียนไวด้วล่า “พระเยโฮวาหร์ทรงปฏลิญาณเปป็นความจรลิงกกับดาวลิด ซถึที่งพระองคร์จะไมล่ทรงหกัน
กลกับคมือวล่า “เราจะตกันี้งผลจากตกัวของเจด้าไวด้บนบกัลลกังกร์ของเจด้า””

มาลาคบีพยากรณร์ไวด้วล่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงถรูกนนาหนด้าโดยผรูด้เบลิกทางคนหนถึที่งทบีที่จะประกาศการเสดล็จมา
ของพระองคร์: “พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรกัสวล่า “ดรูเถลิด เราจะสล่งทรูตของเราไป และผรูด้นกันี้นจะตระเตรบียมหนทางไวด้
ขด้างหนด้าเรา และองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า ผรูด้ซถึที่งเจด้าแสวงหานกันี้น จะเสดล็จมายกังพระวลิหารของพระองคร์อยล่างกระทกันหกัน 
ทรูตแหล่งพกันธสกัญญา ผรูด้ซถึที่งเจด้าพอใจนกันี้น ดรูเถลิด ทล่านจะเสดล็จมา” (มาลาคบี 3:1)

เราเหล็นคนาพยากรณร์นบีนี้สนาเรล็จจรลิงในมกัทธลิว 3:1-3: “คราวนกันี้นยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมา มาประกาศในถลิที่น
ทลุรกกันดารแควด้นยรูเดบีย กลล่าววล่า “ทล่านทกันี้งหลายจงกลกับใจเสบียใหมล่ เพราะวล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์มาใกลด้
แลด้ว”ยอหร์นผรูด้นบีนี้แหละซถึที่งตรกัสถถึงโดยอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์วล่า ‘เสบียงผรูด้รด้องในถลิที่นทลุรกกันดารวล่า ทล่านจงเตรบียม
มรรคาขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า จงกระทนาหนทางของพระองคร์ใหด้ตรงไป’”

พระเจด้าทรงเปปิดเผยแกล่ดาเนบียลวล่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงปรากฏ ณ เวลาทบีที่เฉพาะเจาะจงและพระองคร์
จะทรงถรูกตกัดออกในการสลินี้นพระชนมร์เมมืที่อสลินี้นสกัปดาหร์ทบีที่หกสลิบเกด้านกันี้นของเจล็ดสลิบสกัปดาหร์นกันี้นแหล่งปฟีทกันี้งหลายทบีที่ถรูก
สนาแดงแกล่ดาเนบียล: “เพราะฉะนกันี้นจงทราบและเขด้าใจวล่า นกับตกันี้งแตล่การทบีที่พระบกัญชานกันี้นออกไปใหด้สรด้างกรลุง



เยรรูซาเลล็มขถึนี้นใหมล่ จนถถึงสมกัยพระเมสสลิยาหร์ ผรูด้เปป็นประมลุขกล็เปป็นเวลาเจล็ดสกัปดาหร์และเปป็นเวลาหกสลิบสอง
สกัปดาหร์... หลกังจากหกสลิบสองสกัปดาหร์แลด้ว พระเมสสลิยาหร์กล็จะถรูกตกัดออก แตล่มลิใชล่เพมืที่อตกัวทล่านเอง…” (ดนล. 
9:25,26) ถด้าคลุณจะศถึกษาคนาพยากรณร์เหลล่านบีนี้ในพระคกัมภบีรร์ ดรูตามขด้ออด้างอลิงเหลล่านกันี้นและบวกจนานวนปฟีเขด้าไป คลุณ
กล็จะเหล็นวล่าพระเยซรูไดด้เสดล็จมา ณ เวลาทบีที่พยากรณร์ไวด้โดยดาเนบียลพอดบี และพระองคร์ทรงถรูกตรถึงกางเขนเหมมือน
กกับทบีที่ดาเนบียลไดด้พยากรณร์ไวด้วล่าพระองคร์จะถรูกตรถึง

พระเจด้าทรงเปปิดเผยแกล่เศคารลิยาหร์วล่าพระเมสสลิยาหร์จะถรูกทรยศและถรูกขายเปป็นเงลินสามสลิบเหรบียญ: 
“แลด้วพระเยโฮวาหร์ตรกัสกกับขด้าพเจด้าวล่า “จงโยนเงลินนกันี้นใหด้แกล่ชล่างปฟัฟื้นหมด้อ” คมือเงลินกด้อนงามทบีที่เขาจล่ายใหด้ขด้าพเจด้า 
ดกังนกันี้นขด้าพเจด้าจถึงเอาเงลินสามสลิบเหรบียญโยนใหด้แกล่ชล่างปฟัฟื้นหมด้อในพระนลิเวศของพระเยโฮวาหร์” (ศคย. 11:13)

นบีที่ถรูกทนาใหด้สนาเรล็จจรลิงแลด้วในมกัทธลิว 26:14-16 เมมืที่อยรูดาสขายองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าตามราคาของทาสธรรม
ดาๆคนหนถึที่ง: “ครกันี้งนกันี้นคนหนถึที่งในพวกสาวกสลิบสองคนชมืที่อ ยรูดาสอลิสคารลิโอท ไดด้ไปหาพวกปลุโรหลิตใหญล่ ถามวล่า
 “ถด้าขด้าพเจด้าจะมอบพระองคร์ไวด้แกล่ทล่าน ทล่านทกันี้งหลายจะใหด้อะไรขด้าพเจด้า” ฝฝ่ายเขากล็สกัญญาจะใหด้เหรบียญเงลินแกล่
ยรูดาสสามสลิบเหรบียญ ตกันี้งแตล่เวลานกันี้นมายรูดาสกล็คอยหาชล่องทบีที่จะทรยศพระองคร์”

พระเจด้าทรงเปปิดเผยแกล่อลิสยาหร์วล่าพระเยซรูครลิสตร์เจด้าจะทรงสลินี้นพระชนมร์เพมืที่อรกับโทษบาปของประชาชน
นกันี้น วล่าพระองคร์จะทรงถรูกนกับเขด้ากกับผรูด้ละเมลิดเหลล่านกันี้น วล่าพระองคร์จะทรงอธลิษฐานเผมืที่อคนเหลล่านกันี้นทบีที่ประหารชบีวลิต
พระองคร์ วล่าพระองคร์จะทรงทนาหลลุมศพกกับเศรษฐบี: “ทล่านถรูกนนาไปจากคลุกและทล่านไมล่ไดด้รกับความยลุตลิธรรมเสบียเลย
และผรูด้ใดเลล่าจะประกาศเกบีที่ยวกกับพงศร์พกันธลุร์ของทล่าน เพราะทล่านตด้องถรูกตกัดออกไปจากแผล่นดลินของคนเปป็น ตด้องถรูก
ตบีเพราะการละเมลิดของชนชาตลิของเรา และเขาจกัดหลลุมศพของทล่านไวด้กกับคนชกัที่ว ในความตายของทล่านเขาจกัดไวด้
กกับเศรษฐบี แมด้วล่าทล่านมลิไดด้กระทนาการทารลุณประการใดเลย และไมล่มบีการหลอกลวงในปากของทล่าน แตล่กล็ยกังเปป็น
นนี้นาพระทกัยของพระเยโฮวาหร์ทบีที่จะใหด้ทล่านฟกชนี้นาดด้วยความระทมทลุกขร์ เมมืที่อพระองคร์ทรงกระทนาใหด้วลิญญาณของ
ทล่านเปป็นเครมืที่องบรูชาไถล่บาป ทล่านจะเหล็นเชมืนี้อสายของทล่าน ทล่านจะยมืดวกันทกันี้งหลายของทล่าน นนี้นาพระทกัยของพระเย
โฮวาหร์จะเจรลิญขถึนี้นในมมือของทล่าน ทล่านจะเหล็นความทลุกขร์ลนาบากแหล่งจลิตวลิญญาณของทล่าน และจะพอใจ โดย
ความรรูด้ของทล่าน ผรูด้รกับใชด้อกันชอบธรรมของเราจะกระทนาใหด้คนเปป็นอกันมากนกับไดด้วล่าเปป็นคนชอบธรรม เพราะทล่าน
จะแบกบรรดาความชกัที่วชด้าของเขาทกันี้งหลาย

“ฉะนบีนี้เราจะแบล่งสล่วนหนถึที่งใหด้ทล่านกกับผรูด้ยลิที่งใหญล่ และทล่านจะแบล่งรางวกัลกกับคนแขล็งแรง เพราะทล่านเทจลิต
วลิญญาณของทล่านถถึงความมรณา และถรูกนกับเขด้ากกับบรรดาผรูด้ละเมลิด ทล่านกล็แบกบาปของคนเปป็นอกันมาก และ
ทนาการอด้อนวอนเพมืที่อผรูด้ละเมลิด” (อสย. 53:8-12)

พระเจด้าทรงเปปิดเผยแกล่ผรูด้แตล่งเพลงสดลุดบีวล่าพระเยซรูจะทรงสลินี้นพระชนมร์โดยการถรูกตรถึงกางเขน: “ขด้า
พระองคร์ถรูกเทออกเหมมือนอยล่างนนี้นา กระดรูกทกันี้งสลินี้นของขด้าพระองคร์หลลุดลลุล่ยไป จลิตใจกล็เหมมือนขบีนี้ผถึนี้ง ละลายภายใน
อกของขด้าพระองคร์ กนาลกังของขด้าพระองคร์เหมือดแหด้งไปเหมมือนเศษหมด้อดลิน และลลินี้นของขด้าพระองคร์กล็เกาะตลิดทบีที่ขา
กรรไกร พระองคร์ทรงวางขด้าพระองคร์ไวด้ในผงคลบีมกัจจลุราช พระเจด้าขด้า บรรดาสลุนกัขลด้อมรอบขด้าพระองคร์ไวด้ คนทนา
ชกัที่วหมรูล่หนถึที่งลด้อมขด้าพระองคร์ เขาแทงมมือแทงเทด้าขด้าพระองคร์ ขด้าพระองคร์นกับกระดรูกทกันี้งหลายของขด้าพระองคร์ไดด้



เปป็นชลินี้นๆ เขาจด้องมองและยลินี้มเยาะขด้าพระองคร์ เสมืนี้อผด้าของขด้าพระองคร์เขาแบล่งปฟันกกัน สล่วนเสมืนี้อของขด้าพระองคร์นกันี้น
เขากล็จกับสลากกกัน” (เพลงสดลุดบี 22:14-18)

ถด้าคลุณจะทนาการศถึกษาคด้นควด้าหนกังสมือขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีที่เลล่มอยล่างถบีที่ถด้วน คลุณจะพบวล่าทลุกรายละเอบียด
ของคนาพยากรณร์เหลล่านบีนี้จากอลิสยาหร์และดาวลิดถรูกทนาใหด้สนาเรล็จจรลิงแลด้ว ขด้อความทบีที่เพลิที่งยกมาจากเพลงสดลุดบี 22 คมือ
คนาบรรยายทบีที่ทนาใหด้เหล็นภาพชกัดเจนของฉากเหตลุการณร์ทบีที่กลโกธาเมมืที่อพระเยซรูครลิสตร์เจด้าทรงสลินี้นพระชนมร์เพมืที่อรกับ
โทษบาปของคนทกันี้งโลก

พระเยซรูไมล่เพบียงประกาศเองวล่าพระองคร์จะทรงเปป็นขถึนี้นจากตายในวกันทบีที่สาม แตล่หลายรด้อยปฟีกล่อนการรกับ
สภาพมนลุษยร์ พระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยแกล่ดาวลิดวล่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงเปป็นขถึนี้นจากพวกคนตาย: “เพราะพระองคร์
จะไมล่ทรงทลินี้งจลิตวลิญญาณของขด้าพระองคร์ไวด้ในนรก ทกันี้งจะไมล่ทรงใหด้องคร์บรลิสลุทธลิธิ์ของพระองคร์เปฟปั่อยเนล่าไป พระองคร์
จะทรงสนาแดงวลิถบีแหล่งชบีวลิตแกล่ขด้าพระองคร์ ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์มบีความชมืที่นบานอยล่างเปฟีปั่ยมลด้น ในพระหกัตถร์ขวา
ของพระองคร์มบีความเพลลิดเพลลินอยรูล่เปป็นนลิตยร์” (เพลงสดลุดบี 16:10,11) 

พระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมทบีที่ถรูกใหด้ไวด้ในทบีที่นบีนี้นล่าจะเปป็นขด้อพระคนาทบีที่ยลิวทลุกคนคลุด้นเคยดบี และจากขด้อ
พระคนาเหลล่านบีนี้เปาโลไดด้กลล่าวแกล่พวกยลิวในเมมืองเธสะโลนลิกา โดยใชด้เหตลุผลกกับพวกเขา เปปิดพระคกัมภบีรร์ พลิสรูจนร์วล่า
พระครลิสตร์ผรูด้ทรงถรูกตรถึงกางเขน ทรงเปป็นขถึนี้น และเสดล็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์แลด้วนกันี้นหาใชล่ใครอมืที่นนอกจากพระเมสสลิยาหร์ทบีที่
พวกเขารอคอย

ขด้อ 4: “บางคนในพวกเขากล็เชมืที่อ และสมกัครเขด้าเปป็นพรรคพวกกกับเปาโลและสลิลาส รวมทกันี้งชาวกรบีกเปป็น
จนานวนมากทบีที่เกรงกลกัวพระเจด้าและสลุภาพสตรบีทบีที่เปป็นคนสนาคกัญๆกล็ไมล่นด้อย”

“บางคนในพวกเขากล็เชมืที่อ” จากอลิสยาหร์บททบีที่ 53 มกันนล่าจะเปป็นไปไดด้ทบีที่จะพลิสรูจนร์ใหด้ยลิวคนใดกล็ไดด้เหล็นวล่า
พระครลิสตร์จนาเปป็นตด้องทนทลุกขร์และสลินี้นพระชนมร์เพมืที่อทบีที่จะชล่วยคนบาปทกันี้งหลายทบีที่หลงหายใหด้รอด แตล่ยลิวเหลล่านบีนี้สล่วน
ใหญล่มบีความคลิดทบีที่ถรูกปปิด พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะเชมืที่อวล่าพระเยซรูชาวนาซาเรล็ธคมือพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พวกเขา
คลิดฝฟังหกัวไปแลด้ววล่าพระองคร์เปป็นคนลวงโลกและพวกเขาไมล่ยอมฟฟังเปาโลแมด้วล่าเขาใชด้เหตลุผลกกับพวกเขาจากพระ
คกัมภบีรร์ของพวกเขาเองซถึที่งประกาศอยล่างชกัดเจนถถึงการเสดล็จมาของพระเมสสลิยาหร์ การทนทลุกขร์ของพระองคร์ การ
สลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์

กระนกันี้นเราไมล่จนาเปป็นตด้องประหลาดใจเชลิงวลิจารณร์เพราะทล่าทบีของพวกยลิวเหลล่านกันี้นในการไมล่เชมืที่อคนา
พยากรณร์ทกันี้งหลายเกบีที่ยวกกับการเสดล็จมาครกันี้งแรกของพระเยซรูซถึที่งสกัมพกันธร์กกับพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา มบีผรูด้คน
หลายแสนคนวกันนบีนี้-ใชล่แลด้ว บรรดาสมาชลิกครลิสตจกักร-ทบีที่เคยไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐและคนาพยากรณร์ตล่างๆเกบีที่ยวกกับการ
เสดล็จมาครกันี้งทบีที่สองขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา แตล่พวกเขากล็ไมล่เชมืที่อมกัน พระคกัมภบีรร์สอนอยล่างชกัดเจนและเนด้นยนี้นา
วล่าพระเยซรูจะเสดล็จกลกับมายกังแผล่นดลินโลกนบีนี้-มาพรด้อมพระกายจรลิงๆ แตล่เหมมือนกกับทบีที่พวกยลิวเหลล่านกันี้นคาดหวกัง
ผรูด้นนาคนหนถึที่งทบีที่ทรงอนานาจทบีที่จะทนาใหด้สงล่าราศบีของอลิสราเอลกลกับสรูล่สภาพเดลิม ผรูด้คนสล่วนใหญล่ในครลิสตจกักรวกันนบีนี้กล็คาด
หวกังวล่าจะเปลบีที่ยนความเชมืที่อของคนทกันี้งโลกและนนาการครอบครองแหล่งความชอบธรรมเขด้ามาบนโลกเชล่นกกัน!

ทล่านทบีที่รกัก พระคกัมภบีรร์ไมล่สอนวล่าจะมบีการฟฟฟื้นฟรูเกลิดขถึนี้นทกัที่วโลก มกันไมล่สอนวล่าครลิสตจกักรจะเปลบีที่ยนความเชมืที่อ
ของคนทกันี้งโลกและนนาอาณาจกักรนกันี้นเขด้ามา ตรงกกันขด้าม มกันสอนวล่าแผล่นดลินโลกนบีนี้จะกลายเปป็นสถานทบีที่แหล่งบาปอกัน



นล่าเกลบียดเหมมือนกกับในสมกัยของโนอาหร์และในสมกัยของโลท ใน 2 ทลิโมธบี 3:13 เราถรูกบอกวล่า “แตล่คนชกัที่วและคน
เจด้าเลล่หร์จะชกัที่วรด้ายมากยลิที่งขถึนี้น ทกันี้งลล่อลวงคนอมืที่น และกล็ถรูกคนอมืที่นลล่อลวงดด้วย”

พระเยซรูเองทรงถามวล่า “เมมืที่อบลุตรมนลุษยร์มา ทล่านจะพบความเชมืที่อในแผล่นดลินโลกหรมือ” (ลรูกา 18:8) มบีแคล่
แปดคนทบีที่มบีชบีวลิตรอดในสมกัยของโนอาหร์ ผมอยากรรูด้วล่าอกัตราสล่วนนกันี้นจะยกังคงเหมมือนเดลิมหรมือไมล่ จากมลุมมองฝฝ่าย
วลิญญาณ ถด้าเราเปรบียบเทบียบประชากรในสมกัยของโนอาหร์กกับผรูด้อาศกัยหลายพกันลด้านคนบนแผล่นดลินโลกวกันนบีนี้? คลุณ
รรูด้จกักผรูด้เชมืที่อทบีที่ยนาเกรงพระเจด้าและบกังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิงกบีที่คนในชลุมชนของคลุณ? ผรูด้คนสล่วนใหญล่วกันนบีนี้กนาลกัง
ทนาใหด้ถด้อยคนาของเปาโลทบีที่กลล่าวแกล่ทลิโมธบีคนหนลุล่มสนาเรล็จจรลิง-พวกเขาจะไมล่ “ทนตล่อหลกักคนาสอนอกันถรูกตด้อง” พวก
เขารวบรวมครรูไวด้เยอะๆ “ใหด้สอนในสลิที่งทบีที่เขาชอบฟฟัง” พวกเขาบล่ายหรูของตนไปจากความจรลิงและหกันไปฟฟัง 
“เรมืที่องนลิยายตล่างๆ” (2 ทธ. 4:3,4)

พระเจด้าทรงสกัญญาวล่า “คนาของเรา...จะไมล่กลกับมาสรูล่เราเปลล่า แตล่จะสกัมฤทธลิธิ์ผลซถึที่งเรามลุล่งหมายไวด้ และใหด้
สลิที่งซถึที่งเราใชด้ไปทนานกันี้นจนาเรลิญขถึนี้นฉกันนกันี้น”  (อสย. 55:11) ดกังนกันี้น ไมล่วล่ามกันถรูกประกาศโดยอกัครทรูตเปาโลหรมือโดย
ผรูด้รกับใชด้ทกันี้งหลายทบีที่ถรูกเรบียกและถรูกแตล่งตกันี้งโดยพระเจด้าวกันนบีนี้ เมมืที่อพระวจนะถรูกประกาศอยล่างสกัตยร์ซมืที่อ บางคนจะรกับ
ความรอด ถถึงแมด้วล่าไมล่ใชล่ทลุกคนจะเชมืที่อกล็ตาม

ในเมมืองเธสะโลนลิกาบางคนทบีที่ไดด้ยลินขล่าวสารของเปาโลเชมืที่อ พวกเขาไดด้รกับความรอด “และสมกัครเขด้าเปป็น
พรรคพวกกกับเปาโลและสลิลาส” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง พวกเขาเขด้ารล่วมกกับมลิชชกันนารบีเหลล่านกันี้นและกลายเปป็นสาวก
ของพวกเขา นกักเรบียนแหล่งพระวจนะ พวกเขาเชมืที่อในพระเยซรู พวกเขาไดด้รกับความรอดแลด้ว แตล่พวกเขาปรารถนา
ทบีที่จะรรูด้มากขถึนี้นเกบีที่ยวกกับทางใหมล่นกันี้นแหล่งชบีวลิตของพวกเขา ดด้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจถึงกลายเปป็นผรูด้เรบียนรรูด้และอยรูล่ภายใตด้
การสกัที่งสอนของเปาโลและสลิลาสตล่อไป

“รวมทกันี้งชาวกรบีกเปป็นจนานวนมากทบีที่เกรงกลกัวพระเจด้า” ไดด้เชมืที่อ ชาวกรบีกเหลล่านบีนี้ “เครล่งศาสนา”-นกัที่นคมือ 
พวกเขานมกัสการพระเจด้าอยล่างสลุดความสามารถของพวกเขาพรด้อมกกับความเขด้าใจทบีที่พวกเขามบีอยรูล่ พวกเขาไมล่รรูด้
อะไรเลยเกบีที่ยวกกับความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความเชมืที่อ แตล่เพราะเปป็นผรูด้เขด้าจารบีตยลิวพวกเขาจถึงรรูด้จกักพระเจด้า
ของพวกยลิวผล่านทางศาสนายรูดายและพวกเขาไมล่ไดด้มบีอคตลิตล่างๆซถึที่งเกาะตลิดอยล่างเหนบียวแนล่นเหลมือเกลินตล่อพวกยลิว 
บกัดนบีนี้เพราะไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐทบีที่ถรูกประกาศโดยอกัครทรูตเปาโล พวกเขาจถึงเชมืที่อในพระเยซรู พวกเขาไดด้รกับความ
รอด และพวกเขากลายเปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ เปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรทด้องถลิที่นนกันี้นในเมมือง
เธสะโลนลิกาซถึที่งจดหมายฝากสองฉบกับนกันี้นถถึงชาวเมมืองเธสะโลนลิกาของเปาโลไดด้ถรูกเขบียนถถึง

พวกยลิวบางคนและพวกกรบีกจนานวนมากไมล่เพบียงกลกับใจเชมืที่อเทล่านกันี้น แตล่ “สลุภาพสตรบีทบีที่เปป็นคนสนาคกัญๆกล็
ไมล่นด้อย” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง ผรูด้หญลิงทบีที่โดดเดล่นจนานวนหนถึที่งของเมมืองเธสะโลนลิกากล็เชมืที่อและไดด้รกับความรอดเชล่นกกัน 
เราหมายเหตลุเรมืที่องนบีนี้ซถึที่งตรงขด้ามกกับ “พวกสตรบีมบีศกักดลิธิ์” ของเมมืองอกันทลิโอกในแควด้นปปิสลิเดบียทบีที่เขด้ารล่วมกกับ “พวก
ผรูด้ชายทบีที่เปป็นใหญล่” ทบีที่นกัที่นในการปลลุกปฟัปั่นใหด้เกลิดการตล่อตด้านเปาโลและบารนาบกัส

การตล่อตว้านของพวกยกิวในเมถืองเธสะโลนกิกา
ขด้อ 5: “แตล่พวกยลิวทบีที่ไมล่เชมืที่อกล็อลิจฉา ไปคบคลิดกกับคนพาลตามตลาดรวบรวมกกันมาเปป็นอกันมาก กล่อการ

จลาจลในบด้านเมมือง บลุกเขด้าบด้านของยาโสน ตกันี้งใจจะพาทล่านทกันี้งสองออกมาใหด้คนทกันี้งปวง”



ความอลิจฉารลิษยาคมือคลุณสมบกัตลิทบีที่นล่าเกลบียดสลุดขบีด ไมล่วล่าความอลิจฉารลิษยานกันี้นจะมลุล่งตรงไปทบีที่สลิที่งใดกล็ตาม-
ไมล่วล่ามกันจะเปป็นความอลิจฉาตล่อการศถึกษา ความมกัที่งคกัที่ง บลุคลลิกลกักษณะ หรมือสถานะทางสกังคมของอบีกคนหนถึที่ง แตล่
ความอลิจฉารลิษยาทบีที่นล่าเกลบียดทบีที่สลุดและแยบยลทบีที่สลุดถรูกพบในสาขาของศาสนา พวกยลิวทบีที่ไมล่ไดด้กลกับใจเชมืที่อเหลล่านบีนี้
อลิจฉาเปาโลและสลิลาสเพราะคนมากมายเหลมือเกลินกนาลกังออกมาเพมืที่อทบีที่จะฟฟังพวกเขา โดยหลายคนในพวกเขาทบีที่
ไดด้ยลินกนาลกังกลกับใจเชมืที่อ และนกัที่นหมายความวล่าพวกเขากนาลกังหกันไปเสบียจากศาสนายรูดาย

มบีทล่าทบีแบบเดบียวกกันนบีนี้อยรูล่เยอะเกลินไปในแวดวงศาสนาวกันนบีนี้ ถด้าผรูด้รกับใชด้คนหนถึที่งกนาลกังทนาสลิที่งทบีที่พระเจด้าทรง
เรบียกเขาใหด้กระทนา ถด้าเขากนาลกังใหด้สลิที่งทบีที่ดบีทบีที่สลุดของเขาแกล่งานรกับใชด้ทบีที่พระเจด้าไดด้ประทานใหด้เขาดรูแล แลด้วทนาไมเขา
ควรอลิจฉางานรกับใชด้ของอบีกคนเลล่า? พระวจนะของพระเจด้าสอนวล่าผรูด้เชมืที่อคนหนถึที่งไมล่ควรอลิจฉาความสนาเรล็จของผรูด้
เชมืที่ออบีกคนหนถึที่ง เปาโลประกาศเกบีที่ยวกกับครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่วล่า “เพมืที่อไมล่ใหด้มบีการแกล่งแยล่งกกันในรล่างกาย แตล่
ใหด้อวกัยวะทลุกสล่วนมบีความหล่วงใยซถึที่งกกันและกกัน ถด้าอวกัยวะอกันหนถึที่งเจล็บ อวกัยวะทกันี้งหมดกล็พลอยเจล็บดด้วย ถด้าอวกัยวะ
อกันหนถึที่งไดด้รกับเกบียรตลิ อวกัยวะทกันี้งหมดกล็พลอยชมืที่นชมยลินดบีดด้วย” (1 คร. 12:25,26)

ทล่านทบีที่รกัก ถด้าพระเจด้าทรงเรบียกคลุณใหด้เปป็นภารโรง กล็จงปฏลิญาณโดยพระคลุณของพระองคร์ทบีที่จะเปป็น
ภารโรงทบีที่ดบีทบีที่สลุดทบีที่พระเยซรูทรงมบี ถด้าพระองคร์ทรงเรบียกคลุณใหด้เปป็นศลิษยาภลิบาลของครลิสตจกักรหนถึที่ง ไมล่วล่าครลิสตจกักร
นกันี้นจะมบีสมาชลิกหด้าสลิบคนหรมือหด้าพกันคน กล็จงปฏลิญาณโดยพระคลุณของพระเจด้าทบีที่จะเปป็นศลิษยาภลิบาลทบีที่อลุทลิศตกัวมาก
ทบีที่สลุดทบีที่พระองคร์ทรงมบีในทลุล่งนานกันี้น! เมมืที่อเราอยรูล่ในทบีที่ๆพระเจด้าทรงอยากใหด้เราอยรูล่ โดยทนาสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดด้ประทาน
ใหด้เรากระทนา เรากล็ไมล่มบีเหตลุผลอกันใดบนโลกทบีที่จะอลิจฉาผรูด้ใดหรมือทบีที่จะรลิษยาพบีที่นด้องของเราในพระครลิสตร์ เราทลุกคน
เปป็นอวกัยวะของกายเดบียวกกัน ดกังนกันี้นขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเราใหด้เปป็นหนถึที่งเดบียวกกัน เหมมือนกกับทบีที่พระเยซรูทรง
อธลิษฐานเผมืที่อผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายในยอหร์น 17:21- “เพมืที่อเขาทกันี้งหลายจะไดด้เปป็นอกันหนถึที่งอกันเดบียวกกัน ดกังทบีที่พระองคร์คมือ
พระบลิดาทรงสถลิตในขด้าพระองคร์ และขด้าพระองคร์ในพระองคร์ เพมืที่อใหด้เขาเปป็นอกันหนถึที่งอกันเดบียวกกันกกับพระองคร์และ
กกับขด้าพระองคร์ดด้วย เพมืที่อโลกจะไดด้เชมืที่อวล่าพระองคร์ทรงใชด้ขด้าพระองคร์มา” 

ยลิวเหลล่านบีนี้ “ทบีที่ไมล่เชมืที่อ” และทบีที่ “อลิจฉา” กล็รวบรวม “คนพาลตามตลาด” กกันมาเปป็นอกันมาก คนากรบีกสมืที่อ
ความหมายถถึง “คนพาลทบีที่เปป็นชนชกันี้นตที่นา” หรมือ “พวกคนทบีที่อยรูล่วกันๆไมล่ทนาอะไร” เหลล่าผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์บอกเราวล่าคน
พวกนบีนี้เปป็นพวกผรูด้ชายทบีที่รวมตกัวกกันอยรูล่ทบีที่ศาลกลางเมมืองหรมือตามตลาดซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกคนวล่างงานมารวมตกัวกกันและ
รอใหด้ใครสกักคนมาจด้างพวกเขาไปทนางานรายวกัน นบีที่ถรูกสนกับสนลุนในมกัทธลิว 20:2,3 ทบีที่พระเยซรูประทานคนาอลุปมา
เรมืที่องชายคนนกันี้นทบีที่ไปทบีที่ตลาดเพมืที่อจด้างพวกคนงานสนาหรกับสวนองลุล่นของตน ทบีที่วล่าชายเหลล่านบีนี้ในขด้อพระคนาทบีที่เราศถึกษา
กกันอยรูล่เปป็นพวก “คนพาล” กล็บล่งบอกวล่าพวกเขาเหมาะสนาหรกับการกล่อมล็อบทบีที่รลุนแรงซถึที่งพวกยลิวเหลล่านกันี้นวางแผนทบีที่
จะปลลุกปฟัปั่นพวกเขา ดด้วยความชล่วยเหลมือของ “คนพาล” เหลล่านบีนี้ พวกเขา “กล่อการจลาจลในบด้านเมมือง บลุกเขด้า
บด้านของยาโสน” ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเปาโลและสลิลาสกนาลกังพกักอาศกัยอยรูล่

เราไมล่ทราบมากนกักเกบีที่ยวกกับยาโสน แตล่จากโรม 16:21 ผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์บางทล่านเชมืที่อวล่าเขาเปป็นญาตลิคน
หนถึที่งของเปาโล



ขด้อ 6 และ 7: “ครกันี้นไมล่พบจถึงฉลุดลากยาโสนกกับพวกพบีที่นด้องบางคนไปหาเจด้าหนด้าทบีที่ผรูด้ครองเมมืองรด้องวล่า 
“คนเหลล่านกันี้นทบีที่เปป็นพวกควที่นาแผล่นดลินไดด้มาทบีที่นบีที่ดด้วย ยาโสนรกับรองเขาไวด้ และบรรดาคนเหลล่านบีนี้ไดด้กระทนาผลิดคนาสกัที่ง
ของซบีซารร์ โดยเขาสอนวล่ามบีกษกัตรลิยร์อบีกองคร์หนถึที่งคมือพระเยซรู”

พระคกัมภบีรร์ไมล่บอกเราวล่าเปาโลและสลิลาสอยรูล่ทบีที่ไหนในตอนนกันี้น แตล่มล็อบนกันี้นไมล่เจอตกัวพวกเขาในบด้านของ
ยาโสน เหล็นไดด้ชกัดวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้ทรงเตมือนพวกเขาใหด้ยด้ายไปอยรูล่ทบีที่ๆปลอดภกัยกวล่าเดลิม เพราะหากพวก
เขาไมล่ไดด้รกับการปกปฟ้อง ฝรูงชนทบีที่โกรธแคด้นและไมล่ฟฟังเหตลุผลนกันี้นกล็คงฉบีกพวกเขาเปป็นชลินี้นๆไปแลด้ว

เมมืที่อหาเปาโลและสลิลาสไมล่พบ พวกเขา “จถึงฉลุดลากยาโสนกกับพวกพบีที่นด้องบางคนไปหาเจด้าหนด้าทบีที่ผรูด้ครอง
เมมือง” นบีที่คงจะเปป็นพวกเจด้าหนด้าทบีที่ปกครองประจนาเมมือง ไมล่ใชล่พวกผรูด้นนาทางศาสนา ขด้อกลล่าวหาทบีที่ถรูกนนามาปรกัก
ปรนามลิชชกันนารบีเหลล่านกันี้นกล็คมือวล่า พวกเขา “ควที่นาแผล่นดลินโลก” ผมซาบซถึนี้งคนากลล่าวนบีนี้อยล่างแทด้จรลิง โดยเฉพาะอยล่าง
ยลิที่งเมมืที่อพลิจารณาคนเหลล่านกันี้นทบีที่กลล่าวคนาพรูดนบีนี้ ขอพระเจด้าทรงโปรดใหด้ผรูด้รกับใชด้ทกันี้งหลายวกันนบีนี้มบีอนานาจฝฝ่ายวลิญญาณ
เชล่นนกันี้นในชบีวลิตของพวกเขาจนจะมบีคนกลล่าวแบบนบีนี้เกบีที่ยวกกับพวกเขาเมมืที่อพวกเขาเขด้าไปในเมมืองๆหนถึที่งหรมือชลุมชน
หนถึที่งเพมืที่อประกาศขล่าวประเสรลิฐ 

มบีหลายครกันี้งในประวกัตลิศาสตรร์ของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่เมมืที่อพระเจด้าทรงเรบียกชายหลายคนใหด้
ปรากฏตกัว-ชายทกันี้งหลายทบีที่ยอมจนานนอยล่างเตล็มทบีที่เหลมือเกลินและอลุทลิศตกัวจนหมดสลินี้นเหลมือเกลินจนชาวโลกกลกัวทบีที่จะ
เหล็นพวกเขาเขด้ามาในชลุมชนหนถึที่งเพมืที่อจกัดการประชลุมนมกัสการ ชายเหลล่านกันี้นประกาศขล่าวประเสรลิฐดด้วยฤทธลิธิ์เดช
มากเสบียจนเหลล่าคนชกัที่วในพมืนี้นทบีที่นกันี้นรรูด้วล่ากลิจการของพวกเขาจะไดด้รกับผลกระทบเพราะวล่าการฟฟฟื้นฟรูในใจของผรูด้คนจะ
หยลุดการไหลมาของรายไดด้เขด้าสรูล่กระเปป๋าเงลินของพวกนกักธลุรกลิจทบีที่รกักโลกและไมล่ดนาเนลินตามทางของพระเจด้า

นบีที่เปป็นเพบียงการสนาเรล็จจรลิงของสลิที่งทบีที่พระเยซรูตรกัสในยอหร์น 15:18,19 เมมืที่อพระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของ
พระองคร์วล่า “ถด้าโลกนบีนี้เกลบียดชกังทล่านทกันี้งหลาย ทล่านทกันี้งหลายกล็รรูด้วล่าโลกไดด้เกลบียดชกังเรากล่อน ถด้าทล่านทกันี้งหลายเปป็น
ของโลก โลกกล็จะรกักทล่านซถึที่งเปป็นของโลก แตล่เพราะทล่านไมล่ใชล่ของโลก แตล่เราไดด้เลมือกทล่านออกจากโลก เหตลุ
ฉะนกันี้นโลกจถึงเกลบียดชกังทล่าน” พระองคร์ทรงสกัญญาคนเหลล่านกันี้นทบีที่ตลิดตามพระองคร์เชล่นกกันวล่า “ในโลกนบีนี้ทล่านจะ
ประสบความทลุกขร์ยาก แตล่จงชมืที่นใจเถลิด เพราะวล่าเราไดด้ชนะโลกแลด้ว” (ยอหร์น 16:33)

เมมืที่อหาเปาโลและสลิลาสในบด้านของยาโสนไมล่พบ มล็อบนกันี้นกล็นนาเสนอขด้อกลล่าวหาปรกักปรนาพวกเขาอยรูล่ดบี 
และจากนกันี้นกล็กลล่าวหายาโสนวล่าไดด้รกับมลิชชกันนารบีเหลล่านกันี้นไวด้ในบด้านของเขาและใหด้การตด้อนรกับพวกเขา ขด้อกลล่าว
หาของพวกเขาทบีที่ปรกักปรนายาโสนและ “พวกพบีที่นด้องบางคน”-นกัที่นคมือ ผรูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆ- กล็คมือ “บรรดาคนเหลล่านบีนี้ไดด้
กระทนาผลิดคนาสกัที่งของซบีซารร์ โดยเขาสอนวล่ามบีกษกัตรลิยร์อบีกองคร์หนถึที่งคมือพระเยซรู” พวกเขาไมล่เพบียงกนาลกังกลล่าวหา
ครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นวล่านนาศาสนาใหมล่ซถึที่งขกัดแยด้งกกับกฎหมายตล่างๆของโรมเขด้ามา แตล่ยกังกลล่าวหาพวกครลิสเตบียนวล่า
กล่อความวลุล่นวายและกล่อการกบฏตล่อสรูด้จกักรพรรดลิโรมดด้วย ชมืที่อเรบียก “กษกัตรลิยร์” จะตด้องไมล่ถรูกใชด้ในแควด้นใดๆทบีที่ถรูก
พลิชลิตแลด้วนอกจากไดด้รกับอนลุญาตเปป็นพลิเศษจากจกักรพรรดลิเทล่านกันี้น แนล่นอนวล่าเปาโลรรูด้วล่าพระเยซรูไมล่ไดด้เปป็นกษกัตรลิยร์
บนแผล่นดลินโลกในตอนนกันี้น เขาเขด้าใจอยล่างถล่องแทด้เกบีที่ยวกกับยลุคครลิสตจกักรและทกันี้งหมดทบีที่อยรูล่ตรงกลางระหวล่างสมกัยทบีที่
เขาเทศนาอยรูล่และยลุคพกันปฟี ดกังนกันี้นคนเหลล่านกันี้นทบีที่นนาขด้อกลล่าวหามาปรกักปรนาเปาโลและสลิลาสและผรูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆใน
เมมืองเธสะโลนลิกาจถึงบลิดเบมือนคนาสอนของพวกเขา เพราะวล่าถด้าพวกเขาประกาศจรลิงๆวล่าพระเยซรูทรงเปป็นกษกัตรลิยร์



ของพวกยลิว พวกเขากล็ทนาเชล่นนกันี้นจากแงล่มลุมของคนาพยากรณร์และไมล่ใชล่จากมลุมมองของการโคล่นลด้มการปกครอง
ของโรม

ขด้อกลล่าวหาเดบียวกกันนบีนี้ไดด้ถรูกนนามาปรกักปรนาพระเยซรูในการไตล่สวนพระองคร์ตล่อหนด้าปฟีลาต พวกยลิวเหลล่า
นกันี้นกลล่าวแกล่ปฟีลาตวล่า “เราไดด้พบคนนบีนี้ยลุยงชนชาตลิของเราและหด้ามมลิใหด้สล่งสล่วยแกล่ซบีซารร์ และวล่าตกัวเองเปป็นพระ
ครลิสตร์กษกัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง” (ลรูกา 23:2) ในยอหร์น 18:33-36 เราอล่านวล่าเมมืที่อปฟีลาตถามพระเยซรูวล่า “ทล่านเปป็น
กษกัตรลิยร์ของพวกยลิวหรมือ” องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรงตอบกลกับวล่า “อาณาจกักรของเรามลิไดด้เปป็นของโลกนบีนี้ ถด้า
อาณาจกักรของเรามาจากโลกนบีนี้ คนของเรากล็จะไดด้ตล่อสรูด้ไมล่ใหด้เราตกในเงมืนี้อมมมือของพวกยลิว แตล่บกัดนบีนี้อาณาจกักรของ
เรามลิไดด้มาจากโลกนบีนี้”

ขด้อ 8 และ 9: “เมมืที่อประชาชนและเจด้าหนด้าทบีที่ผรูด้ครองเมมืองไดด้ยลินดกังนกันี้นกล็รด้อนใจ จถึงเรบียกประกกันตกัวยาโสน
กกับคนอมืที่นๆแลด้วกล็ปลล่อยไป”

พวกเจด้าหนด้าทบีที่กลกัวมล็อบกล่อความรลุนแรง ถด้าฝรูงชนเหลล่านกันี้นเกลิดไมล่พอใจมากพอ หลายสลิที่งอาจเลยเถลิดไดด้ 
พวกเขากลกัวปฏลิกลิรลิยาของโรมเชล่นกกันหากจกักรพรรดลิไดด้ยลินคนากลล่าวหาวล่ามบีพวกกบฏอยรูล่ในเมมืองเธสะโลนลิกา ไมล่มบี
การบล่งชบีนี้ใดๆตรงนบีนี้วล่าเปาโลและสลิลาสถรูกหาตกัวพบ หรมือวล่าพวกเขาถรูกพบเหล็นอบีกครกันี้งโดยผรูด้ใดนอกจากพวกพบีที่นด้อง
เหลล่านกันี้น และเมมืที่อพวกเจด้าหนด้าทบีที่ “เรบียกประกกันตกัว” ยาโสนและผรูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆทบีที่เหลมือ พวกเขากล็ไดด้รกับการปลล่อย
ตกัวและไดด้รกับอนลุญาตใหด้กลกับไปยกังบด้านของพวกเขา

คนาวล่า “ประกกันตกัว” ในทบีที่นบีนี้หมายความวล่ายาโสนและคนอมืที่นๆทบีที่เหลมือใหด้ความมกัที่นใจแกล่พวกเจด้าหนด้าทบีที่
และผรูด้ปกครองเหลล่านกันี้น โดยรกับประกกันพวกเขาวล่าเปาโลและสลิลาสไมล่ใชล่พวกสรด้างความแตกแยกและไมล่ไดด้กนาลกัง
พยายามทบีที่จะโคล่นลด้มการปกครองของโรม ยาโสนและครลิสเตบียนคนอมืที่นๆทบีที่เหลมือนล่าจะสกัญญาวล่าจะรกับผลิดชอบ
แทนผรูด้มาเยมือนสองคนนกันี้น ไมล่วล่า “การรกับประกกัน” ใดกล็ตามทบีที่อาจถรูกรวมเขด้าไวด้ดด้วย ยาโสนกล็ทนาใหด้เจด้าหนด้าทบีที่
เหลล่านกันี้นเชมืที่อวล่าพวกเขาไมล่ไดด้กนาลกังทนาอะไรทบีที่ขกัดแยด้งกกับกฎหมายของโรม และใหด้การรกับประกกันทบีที่เพบียงพอสนาหรกับ
ความประพฤตลิทบีที่ดบีของเปาโลและสลิลาส

ขด้อ 10 บอกเราวล่าพบีที่นด้องเหลล่านกันี้นสล่งเปาโลและสลิลาสไปยกังเมมืองเบโรอา “ทกันทบี” ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่า
ครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นรรูด้วล่าจะเจอตกัวมลิชชกันนารบีทกันี้งสองไดด้ทบีที่ไหน และพวกเขาไมล่อยากเสบีที่ยงทบีที่จะใหด้ทล่านทกันี้งสองตด้องเจอ
กกับมล็อบทบีที่โกรธแคด้นนกันี้นอบีก ดด้วยเหตลุนบีนี้ ภายใตด้การปปิดบกังของคที่นาคมืน พวกเขาจถึงสล่งทล่านทกันี้งสองไปยกังเมมืองเบโรอา
ตล่อไป ซถึที่งอยรูล่หล่างไปประมาณหด้าสลิบไมลร์

เปาโลใชด้เวลาประมาณหนถึที่งเดมือนในเมมืองเธสะโลนลิกา แตล่มกันนล่าจะเปป็นเดมือนหนถึที่งทบีที่เกลิดผลมากทบีที่สลุดใน
การรกับใชด้ทกันี้งหมดของเขา เพราะวล่าเมมืที่อเปาโลและสลิลาสออกไปจากเมมืองนกันี้น ขล่าวประเสรลิฐไดด้หยกัที่งรากลถึกในใจ
ของผรูด้คนมากมายทบีที่นกัที่นแลด้ว ครลิสตจกักรชาวเมมืองเธสะโลนลิกาไดด้ถรูกกล่อตกันี้ง และครลิสตจกักรนกันี้นแพรล่กระจายอลิทธลิพล
ของมกันไปยกังทบีที่อมืที่น มกันยกังคงเปป็นคนาพยานหนถึที่งซถึที่งนนาความชมืที่นบานมาสรูล่หกัวใจของอกัครทรูตเปาโลอยรูล่เหมมือนเดลิม ดกังทบีที่
ถรูกเปปิดเผยในจดหมายฝากสองฉบกับนกันี้นของเขาทบีที่สล่งถถึงครลิสตจกักรนกันี้น 

เชมืที่อกกันวล่าจดหมายฝากฉบกับแรกของเปาโลทบีที่สล่งถถึงชาวเมมืองเธสะโลนลิกาเปป็นงานเขบียนแรกสลุดของเขา 
มกันถรูกเขบียนจากเมมืองโครลินธร์ประมาณปฟี ค.ศ. 54 หลกังจากทบีที่เขาออกไปจากเมมืองเธสะโลนลิกาไมล่นาน และในขด้อ



แรกๆของจดหมายฉบกับนกันี้นเขาแสดงออกถถึงความเคารพนกับถมือทบีที่มบีตล่อพวกผรูด้เชมืที่อในเมมืองนกันี้น เขาเขบียนวล่า “เรา
ขอบพระคลุณพระเจด้าเพราะทล่านทกันี้งหลายเสมอ และเมมืที่ออธลิษฐานเรากล็เอล่ยถถึงทล่าน ในสายพระเนตรของพระเจด้า
และพระบลิดาของเรา เราระลถึกถถึงอยล่างไมล่หยลุดหยล่อนในกลิจการทบีที่เกลิดจากความเชมืที่อของทล่าน และการงานทบีที่เนมืที่อง
มาจากความรกัก และความพากเพบียรซถึที่งเกลิดจากความหวกังในพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา พบีที่นด้องทกันี้ง
หลาย ผรูด้เปป็นทบีที่รกัก เราทราบแนล่วล่าพระเจด้าไดด้ทรงสรรทล่านทกันี้งหลายไวด้แลด้ว” (1 ธส. 1:2-4)

ใน 2 ธส. 1:3,4 เขากลล่าววล่า “พบีที่นด้องทกันี้งหลาย เราตด้องขอบพระคลุณพระเจด้าเพราะทล่านทกันี้งหลายอยรูล่
เสมอ และเปป็นการสมควร เพราะความเชมืที่อของทล่านกล็จนาเรลิญยลิที่งขถึนี้น และความรกักของทล่านทลุกคนทบีที่มบีตล่อกกันทวบีขถึนี้น
มากดด้วย ฉะนกันี้นเราเองจถึงอวดทล่านทกันี้งหลายตล่อบรรดาครลิสตจกักรของพระเจด้าในเรมืที่องความเพบียรและความเชมืที่อ
ของทล่าน ในการทบีที่ทล่านถรูกขล่มเหงทลุกอยล่างและการยากลนาบากทบีที่ทล่านอดทนอยรูล่นกันี้น”

ในระหวล่างการรกับใชด้ของเขาในเมมืองเธสะโลนลิกา เปาโลสอนความจรลิงทบีที่สนาคกัญๆและหลกักคนาสอนพมืนี้น
ฐานทกันี้งหมดของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน เขาเทศนาพระวจนะของพระเจด้าในความครบบรลิบรูรณร์และฤทธลิธิ์เดชทกันี้ง
สลินี้นของมกัน เราควรพลิจารณาความจรลิงเหลล่านบีนี้บางประการแบบผล่านๆ เพราะวล่าคนาเทศนาของเปาโลสามารถนนา
มาใชด้ไดด้ในวกันนบีนี้เหมมือนกกับตอนทบีที่เขาไดด้เขบียนถด้อยคนาทบีที่ไดด้รกับการดลใจของจดหมายฝากเหลล่านกันี้นของเขา

ประการแรก เขาเทศนาการเลมือกสรรตามพระคกัมภบีรร์-ไมล่ใชล่ไฮเปอรร์ คาลวลินลิสมร์ ไมล่ใชล่วล่าบางคนไดด้ถรูก
เลมือกสรรใหด้รกับความรอดขณะทบีที่คนอมืที่นๆถรูกเลมือกสรรใหด้ตกนรก เขาเชมืที่อในและเทศนาการเลมือกสรรตามพระ
คกัมภบีรร์ แตล่เขาเชมืที่อเชล่นกกันในเรมืที่องเจตจนานงเสรบีของมนลุษยร์ ใน 1 เธสะโลนลิกา 1:4 เขากลล่าววล่า “พบีที่นด้องทกันี้งหลาย ผรูด้
เปป็นทบีที่รกัก เราทราบแนล่วล่าพระเจด้าไดด้ทรงสรรทล่านทกันี้งหลายไวด้แลด้ว” (แปลไดด้เชล่นกกันวล่า “...ทล่านทกันี้งหลายไดด้เลมือก
พระเจด้าไวด้แลด้ว” (your election of God”)) พระเยซรูไดด้เสดล็จมาเพมืที่อทบีที่จะเปป็นการลบมลทลินสนาหรกับบาปของคน
ทกันี้งโลกและคนาเชลิญชวนนกันี้นกล็มบีมาถถึงมนลุษยร์ทลุกคน-มาถถึง “ผรูด้ใดทบีที่มบีใจปรารถนา”

เปาโลเทศนาหลกักคนาสอนเรมืที่องพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เขาประกาศแกล่ผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในเมมืองเธสะโลนลิกา
วล่า “เพราะขล่าวประเสรลิฐของเรามลิไดด้มาถถึงทล่านดด้วยถด้อยคนาเทล่านกันี้น แตล่ดด้วยฤทธลิธิ์เดช และดด้วยพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ และดด้วยความไวด้ใจอกันเตล็มเปฟีปั่ยม ตามทบีที่ทล่านทกันี้งหลายรรูด้อยรูล่แลด้ววล่า เราเปป็นคนอยล่างไรในหมรูล่พวกทล่าน
เพราะเหล็นแกล่ทล่าน และทล่านกล็ทนาตามอยล่างของเรา และขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า โดยทบีที่ทล่านไดด้รกับถด้อยคนานกันี้นดด้วย
ความยากลนาบากเปป็นอกันมาก พรด้อมดด้วยความยลินดบีในพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เพราะเหตลุนกันี้นทล่านจถึงเปป็นแบบอยล่าง
แกล่ทลุกคนทบีที่เชมืที่อแลด้วในแควด้นมาซลิโดเนบียและแควด้นอาคายา” (1 ธส. 1:5-7)

เปาโลเทศนาเรมืที่องความไวด้ใจตามพระคกัมภบีรร์เชล่นกกัน ในขด้อพระคนาทบีที่เพลิที่งถรูกยกมานกันี้น เขาพรูดถถึงขล่าว
ประเสรลิฐซถึที่งไมล่ไดด้มาในถด้อยคนาเทล่านกันี้น แตล่ในฤทธลิธิ์เดช ในพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ “และในความไวด้ใจอกันเตล็มเปฟีปั่ยม”

เขาเทศนาเรมืที่องพระเจด้าองคร์เดบียวผรูด้ทรงถรูกสนาแดงในสามพระภาค-พระบลิดา พระบลุตร และพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ (1 ธส. 1:1,5)

เปาโลเชมืที่อในและเทศนาเรมืที่องการเสดล็จมาครกันี้งทบีที่สองของพระครลิสตร์ ในงานเขบียนตล่างๆของเขาเมมืที่อนนามา
รวมกกันเขากลล่าวถถึงการเสดล็จมาครกันี้งทบีที่สองขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าสลิบสามครกันี้งซถึที่งบล่อยพอๆกกับทบีที่เขากลล่าวถถึงการบกัพ
ตลิศมา ใน 1 เธสะโลนลิกา 1:10 เขาพรูดถถึงผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในเมมืองเธสะโลนลิกาทบีที่รอคอยพระบลุตรของพระเจด้าจาก



สวรรคร์ “ซถึที่งพระองคร์ทรงใหด้เปป็นขถึนี้นมาจากความตาย คมือพระเยซรูผรูด้ไดด้ทรงชล่วยใหด้เราพด้นจากพระอาชญาทบีที่จะมบีมา
ภายหนด้านกันี้น”

ใน 1 เธสะโลนลิกา 2:19 เขาถามวล่า “เพราะอะไรเลล่าจะเปป็นความหวกัง หรมือความยลินดบี หรมือมงกลุฎแหล่ง
ความชมืที่นชมยลินดบีของเรา จนาเพาะพระพกักตรร์พระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา เมมืที่อพระองคร์จะเสดล็จมา กล็
มลิใชล่ทล่านทกันี้งหลายดอกหรมือ”

เขากลล่าววล่า “และขอองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรงใหด้ทล่านทกันี้งหลายจนาเรลิญและบรลิบรูรณร์ไปดด้วยความรกักซถึที่งกกัน
และกกัน และแกล่คนทกันี้งปวง เหมมือนเรารกักทล่านทกันี้งหลายดลุจกกัน เพมืที่อในทบีที่สลุดพระองคร์จะทรงใหด้ใจของทล่านตกันี้งมกัที่นคง
อยรูล่ในความบรลิสลุทธลิธิ์ ปราศจากขด้อตนาหนลิตล่อพระพกักตรร์พระเจด้าคมือพระบลิดาของเรา ในเมมืที่อพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระ
ผรูด้เปป็นเจด้าของเราจะเสดล็จมากกับวลิสลุทธลิชนทกันี้งปวงของพระองคร์” (1 ธส. 3:12,13)

ใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 เปาโลอธลิบายอยล่างละเอบียดเกบีที่ยวกกับการเสดล็จมาครกันี้งทบีที่สองของพระครลิสตร์
ในการรกับขถึนี้นไปนกันี้น-โดยหนลุนใจผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นเกบีที่ยวกกับคนทบีที่พวกเขารกักซถึที่งไดด้ตายไปแลด้วในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า เขา
กลล่าววล่า “แตล่พบีที่นด้องทกันี้งหลาย ขด้าพเจด้าไมล่อยากใหด้ทล่านไมล่ทราบถถึงเรมืที่องคนเหลล่านกันี้นทบีที่ลล่วงหลกับไปแลด้ว เพมืที่อทล่านจะ
ไมล่เปป็นทลุกขร์โศกเศรด้าอยล่างคนอมืที่นๆทบีที่ไมล่มบีความหวกัง เพราะถด้าเราเชมืที่อวล่าพระเยซรูทรงสลินี้นพระชนมร์ และทรงคมืน
พระชนมร์แลด้ว เชล่นเดบียวกกันบรรดาคนทบีที่ลล่วงหลกับไปในพระเยซรูนกันี้น พระเจด้าจะทรงนนาคนเหลล่านกันี้นมากกับพระองคร์
ดด้วย ในขด้อนบีนี้เราขอบอกใหด้ทล่านทราบตามพระวจนะขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าวล่า เราผรูด้ยกังเปป็นอยรูล่และเหลมืออยรูล่จนถถึง
องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าเสดล็จมา จะลล่วงหนด้าไปกล่อนคนเหลล่านกันี้นทบีที่ลล่วงหลกับไปแลด้วกล็หามลิไดด้

“ดด้วยวล่าองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าเองจะเสดล็จมาจากสวรรคร์ ดด้วยเสบียงกรูล่กด้อง ดด้วยสนาเนบียงของเทพบดบี และดด้วย
เสบียงแตรของพระเจด้า และคนทกันี้งปวงทบีที่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขถึนี้นมากล่อน หลกังจากนกันี้นเราทกันี้งหลายซถึที่งยกัง
เปป็นอยรูล่และเหลมืออยรูล่ จะถรูกรกับขถึนี้นไปในเมฆพรด้อมกกับคนเหลล่านกันี้น เพมืที่อจะไดด้พบองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าในฟฟ้าอากาศ 
อยล่างนกันี้นแหละเรากล็จะอยรูล่กกับองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าเปป็นนลิตยร์ เหตลุฉะนกันี้นจงปลอบใจกกันและกกันดด้วยถด้อยคนาเหลล่านบีนี้
เถลิด!”

ใชล่แลด้วครกับ อกัครทรูตเปาโลเปป็นพวก pre-millennialist (พวกทบีที่เชมืที่อวล่าพระเยซรูจะเสดล็จกลกับมากล่อนยลุค
พกันปฟี)-เขาสอนเรมืที่องการรกับขถึนี้นไปของครลิสตจกักร ดกังทบีที่ขด้อพระคนาเหลล่านบีนี้ชบีนี้ใหด้เหล็นแลด้ว แตล่เขากล็สอนเชล่นกกันวล่าจะมบี
วกันแหล่งการพลิพากษา เวลานกันี้นเมมืที่อแผล่นดลินโลกจะถรูกพลิพากษาและการทนาลายลด้างแบบฉกับพลกันจะมาสรูล่เหลล่าคน
ชกัที่ว ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:1-3 เราอล่านวล่า “แตล่พบีที่นด้องทกันี้งหลาย เรมืที่องวกันและเวลาทบีที่ทรงกนาหนดไวด้นกันี้น ไมล่จนาเปป็นจะ
ตด้องเขบียนบอกใหด้ทล่านรรูด้ เพราะทล่านเองกล็รรูด้ดบีแลด้ววล่า วกันขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าจะมาเหมมือนอยล่างขโมยทบีที่มาในเวลา
กลางคมืน เมมืที่อเขาพรูดวล่า “สงบสลุขและปลอดภกัยแลด้ว” เมมืที่อนกันี้นแหละความพลินาศกล็จะมาถถึงเขาทกันทบี เหมมือนกกับ
ความเจล็บปวดมาถถึงหญลิงทบีที่มบีครรภร์ เขาจะหนบีกล็ไมล่พด้น”

เปาโลสอนผรูด้เชมืที่อชาวเมมืองเธสะโลนลิกาเหลล่านกันี้นวล่าพวกเขาควรดนาเนลินชบีวลิตอยล่างไร-เขาสกัที่งสอนพวกเขาใน
การดนาเนลินชบีวลิตแบบครลิสเตบียน เขาเตมือนสตลิคนเหลล่านกันี้นใหด้ “ดนาเนลินชบีวลิตอยล่างสมควรตล่อพระเจด้า ผรูด้ทรงเรบียกทล่าน
ใหด้เขด้ามาในอาณาจกักรและสงล่าราศบีของพระองคร์” (1 ธส. 2:12) จากนกันี้นในบททบีที่ 4 ขด้อ 1 และ 2 เขาประกาศวล่า 
“พบีที่นด้อง ทกันี้งหลาย ในทบีที่สลุดนบีนี้ เราขอวลิงวอนและเตมือนสตลิทล่านในพระเยซรูเจด้าวล่า ทล่านไดด้เรบียนจากเราแลด้ววล่าควรจะ



ดนาเนลินชบีวลิตอยล่างไร จถึงจะเปป็นทบีที่ชอบพระทกัยพระเจด้า ขอใหด้ทล่านดนาเนลินตามอยล่างนกันี้นยลิที่งๆขถึนี้นไป เพราะทล่านทกันี้ง
หลายทราบคนาบกัญชาซถึที่งเราไดด้ใหด้ไวด้กกับทล่านโดยพระเยซรูเจด้าแลด้ว”

แนล่นอนวล่าเปาโลสอนเรมืที่องการเปป็นขถึนี้นจากตายของผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลาย เพราะวล่าในขด้อพระคนาตอนเดบียวกกัน
นกันี้นทบีที่เขาประกาศเรมืที่องการเสดล็จมาครกันี้งทบีที่สองของพระครลิสตร์ เขากล็กลล่าวเชล่นกกันวล่า “คนทกันี้งปวงทบีที่ตายแลด้วในพระ
ครลิสตร์จะเปป็นขถึนี้นมากล่อน” (1 ธส. 4:16) แตล่เขาไมล่ไดด้กลล่าวถถึงการเปป็นขถึนี้นจากตายของคนไมล่เชมืที่อทกันี้งหลายเหมมือน
กกับทบีที่ยอหร์นไดด้ประกาศในวลิวรณร์ 20:5,6

เปาโลเชมืที่อและสอนวล่ามนลุษยร์ประกอบดด้วยสามสล่วน ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:23 เขากลล่าววล่า “และขอใหด้
องคร์พระเจด้าแหล่งสกันตลิสลุขทรงตกันี้งทล่านเปป็นคนบรลิสลุทธลิธิ์หมดจด และขด้าพเจด้าอธลิษฐานตล่อพระเจด้าใหด้ทรงรกักษาทกันี้ง
วลิญญาณ จลิตใจและรล่างกายของทล่านไวด้ใหด้ปราศจากการตลิเตบียน จนถถึงวกันทบีที่พระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของ
เราเสดล็จมา”

เปาโลตด้องจนาใจออกไปจากเมมืองเธสะโลนลิกาเพมืที่อรกักษาชบีวลิตของตนไวด้และเพมืที่อเหล็นแกล่ยาโสนและ
ครลิสเตบียนคนอมืที่นๆทบีที่นกัที่น แตล่ในเวลาสกันี้นๆทบีที่เขาไดด้เทศนาในเมมืองนกันี้น พระเจด้าไดด้ประทานงานรกับใชด้อกันไดด้รกับพร
เหลมือเกลินแกล่เขาจนในเวลาตล่อมาเขาเขบียนถถึงผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในครลิสตจกักรชาวเมมืองเธสะโลนลิกาและกลล่าววล่า “ทล่าน
ทกันี้งหลายเปป็นสงล่าราศบีและความยลินดบีของเรา!” (1 ธส. 2:20)

ขด้อ 10: “พอคที่นาลงพวกพบีที่นด้องจถึงสล่งเปาโลกกับสลิลาสไปยกังเมมืองเบโรอา ครกันี้นถถึงแลด้วทล่านจถึงเขด้าไปในธรรม
ศาลาของพวกยลิว”

ไมล่วล่าเราพบเปาโลทบีที่ไหนกล็ตาม เรากล็พบความเหล็นทบีที่ตรงขด้ามกกันอยล่างสลินี้นเชลิงเกบีที่ยวกกับเขา พวกยลิวและ
เหลล่าศกัตรรูของขล่าวประเสรลิฐเกลบียดชกังเขาแบบเขด้าไสด้ ขณะทบีที่เหลล่าผรูด้เชมืที่อใหมล่ของเขารกักเขาอยล่างสลุดซถึนี้งพอๆกกับทบีที่
พวกยลิวเกลบียดชกังเขา! ทบีที่นบีที่ในเมมืองเธสะโลนลิกาผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นลอบพาเขาออกไปจากเมมืองอยล่างปลอดภกัยในเวลา
กลางคมืน เหมมือนกกับทบีที่ในเมมืองดามกัสกกัสผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นไดด้หยล่อนเปาโลขด้ามกนาแพงเมมืองลงมาโดยใชด้เชมือกเสด้นหนถึที่ง
กกับเขล่งใหญล่อกันหนถึที่ง (กลิจการ 9:25) เหมมือนกกับทบีที่พวกเขาไดด้ชล่วยเขาหลบหนบีจากกรลุงเยรรูซาเลล็มเมมืที่อพวกยลิวจด้องจะ
ฆล่าเขา (กลิจการ 9:30)

เมมืองเบโรอา (สะกดไดด้ทกันี้ง เบเรอา และเบโรอา) คมือเมมืองๆหนถึที่งทบีที่อยรูล่ทางทลิศตะวกันตกเฉบียงใตด้ของแควด้น
มาซลิโดเนบีย ตกันี้งอยรูล่บนเนลินลาดทางทลิศตะวกันออกของเทมือกเขาโอลลิมเปฟียนเกล่าและมบีทลิวทกัศนร์ของทบีที่ราบอกันกวด้าง
ใหญล่ไพศาลและงดงามซถึที่งถรูกรดนนี้นาโดยแมล่นนี้นาฮาลบีอกัคมอน มกันมบีขด้อไดด้เปรบียบทางธรรมชาตลิหลายประการ เหลล่า
นกักประวกัตลิศาสตรร์พรรณนาถถึงมกันวล่ามบีสวนดอกไมด้อกันงดงามหลายแหล่งเนมืที่องจากมบีนนี้นาอลุดมสมบรูรณร์ทบีที่นกัที่น

เมมืที่อไปถถึงในเมมืองเบโรอา เปาโลกล็ทนาตามธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิปกตลิของเขาในการ “เขด้าไปในธรรมศาลา
ของพวกยลิว” โดยนนาขล่าวประเสรลิฐไปประกาศแกล่พบีที่นด้องฝฝ่ายเนมืนี้อหนกังของเขาเอง โดยประกาศขล่าวสารเดลิมทบีที่เขา
ไดด้ประกาศตกันี้งแตล่วกันทบีที่เขากลกับใจเชมืที่อบนถนนเมมืองดามกัสกกัส

ขด้อ 11: “ชาวเมมืองนกันี้นสลุภาพกวล่าชาวเมมืองเธสะโลนลิกา ดด้วยเขาไดด้รกับพระวจนะดด้วยความเตล็มใจ และ
คด้นดรูพระคกัมภบีรร์ทลุกวกัน หวกังจะรรูด้วล่า ขด้อความเหลล่านกันี้นจะจรลิงดกังกลล่าวหรมือไมล่” 



“ชาวเมมืองนกันี้นสลุภาพกวล่า” คนเหลล่านบีนี้เปป็นผรูด้ดบีโดยกนาเนลิดมากกวล่าผรูด้คนในเมมืองเธสะโลนลิกา พวกเขาไดด้สมืบ
เชมืนี้อสายมาจากเหลล่าบรรพบลุรลุษทบีที่เรมืองนามมากกวล่า แตล่นกัที่นไมล่ใชล่ความหมายหลกักของคนากลล่าวตรงนบีนี้ คนากรบีกตรงนบีนี้
ทบีที่แปลเปป็น “สลุภาพ” แสดงถถึงคลุณสมบกัตลิของความคลิดและจลิตใจ มกันหมายความวล่าชาวเมมืองเบโรอาเหลล่านกันี้นมบีใจ
พรด้อมมากกวล่าทบีที่จะฟฟัง ไตล่ถาม และศถึกษาคด้นควด้าเกบีที่ยวกกับขล่าวสารทบีที่เปาโลและสลิลาสประกาศ พวกเขามบีใจพรด้อม
มากกวล่าทบีที่จะศถึกษาคด้นควด้าหลกักคนาสอนเหลล่านกันี้นและเปรบียบเทบียบคนาเทศนาของชายสองคนนบีนี้กกับขด้อพระคกัมภบีรร์
และคนาพยากรณร์ตล่างๆในภาคพกันธสกัญญาเดลิม

“เขาไดด้รกับพระวจนะดด้วยความเตล็มใจ” ขณะทบีที่ในเมมืองเธสะโลนลิกาผรูด้คนสล่วนใหญล่ไดด้ตล่อตด้านคนาสอนของ
เปาโลและสลิลาสแมด้กระทกัที่งในยามทบีที่เปาโลใชด้เหตลุผลกกับพวกเขาโดยยกขด้อพระคกัมภบีรร์และชบีนี้ใหด้เหล็นวล่าพระเยซรูชาว
นาซาเรล็ธทรงเปป็นพระครลิสตร์ผรูด้นกันี้น คมือ พระเมสสลิยาหร์ผรูด้นกันี้น ชาวเมมืองเบโรอากล็เตล็มใจทบีที่จะฟฟังดด้วยความคลิดทบีที่เปปิดรกับ
พวกเขาไดด้ยลินขล่าวสารนกันี้นและจากนกันี้นจถึง “คด้นดรูพระคกัมภบีรร์” เพมืที่อดรูวล่าเปาโลไดด้พรูดความจรลิงหรมือไมล่

คนทบีที่ไดด้ยลินและตระหนกักถถึงความจรลิงของขด้อพระคกัมภบีรร์ตล่างๆ-แตล่ปฏลิเสธความจรลิงนกันี้น-กล็กนาลกังเชมืนี้อเชลิญ
การพลิพากษาของพระเจด้า พวกยลิวไดด้จล่ายราคาอกันแสนเจล็บปวดสนาหรกับการขกัดขมืนความจรลิง ความคลิดของพวกเขา
ไดด้ถรูกบดบกังเปป็นเวลาสองพกันปฟี และคนสล่วนใหญล่ในพวกเขากล็ยกังแกลด้งโงล่ตล่อไปเกบีที่ยวกกับการสนาเรล็จจรลิงของคนา
พยากรณร์เหลล่านกันี้นของพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม แตล่ชาวเบโรอามบีอลุปนลิสกัยดด้านศบีลธรรมและดด้านความคลิดทบีที่
แตกตล่างออกไป พวกเขาไมล่ไดด้ขกัดขมืนพระวจนะ ตรงกกันขด้ามพวกเขาฟฟังขล่าวสารของเปาโล พวกเขายอมใหด้เขา
กลล่าวคนาพยานซถึที่งขกัดแยด้งโดยตรงกกับทลุกสลิที่งทบีที่พวกเขาเคยถรูกสอนมา และจากนกันี้นพวกเขาจถึงคด้นดรูพระคกัมภบีรร์เพมืที่อ
พลิสรูจนร์วล่ารากเหงด้าของขล่าวสารนกันี้นถรูกหยกัที่งลงในความจรลิงของพระเจด้าหรมือไมล่

จงสกังเกตสลิที่งหนถึที่งตรงนบีนี้: พระคนาขด้อนบีนี้ไมล่ไดด้บอกเราวล่าชาวเมมืองเบโรอาเหลล่านกันี้นแคล่อล่านพระคกัมภบีรร์เฉยๆ 
พวกเขาคด้นดรู-และพวกเขาคด้นดรูพระคกัมภบีรร์ทลุกวกัน การอล่านพระคกัมภบีรร์เปป็นเรมืที่องหนถึที่ง แตล่การคด้นดรูพระคกัมภบีรร์เปป็น
คนละเรมืที่องเลย คมือการขลุดลถึกลงในพระวจนะของพระเจด้าและอธลิษฐานขอพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ใหด้ประทานความ
สวล่างและความเขด้าใจ การอล่านอาจนนาความรรูด้มาใหด้ แตล่เพมืที่อทบีที่จะทราบพระประสงคร์และทางของพระเจด้าเราตด้อง
คด้นดรู และการคด้นดรูของเราตด้องมบีคลุณสมบกัตลิแบบทบีที่พระคกัมภบีรร์แนะนนา จงฟฟังถด้อยคนาของซาโลมอนในสลุภาษลิต 
2:1-5:

“บลุตรชายของเราเออ๋ย ถด้าเจด้ารกับคนาของเรา และสะสมคนาบกัญชาของเราไวด้กกับเจด้า กระทนาหรูของเจด้าใหด้ผถึที่ง
เพมืที่อรกับปฟัญญา และเอบียงใจของเจด้าเขด้าหาความเขด้าใจ เออ ถด้าเจด้ารด้องหาความรอบรรูด้ และเปลล่งเสบียงของเจด้า
หาความเขด้าใจ ถด้าเจด้าแสวงหาปฟัญญาดลุจหาเงลิน และเสาะหาปฟัญญาอยล่างหาขลุมทรกัพยร์ทบีที่ซล่อนไวด้ นกัที่นแหละ เจด้าจะ
เขด้าใจความยนาเกรงพระเยโฮวาหร์ และพบความรรูด้ของพระเจด้า!”  

ชาวเมมืองเบโรอาคด้นดรูพระคกัมภบีรร์-ไมล่ใชล่เพมืที่อทบีที่จะมบีขด้อสนกับสนลุนไวด้โตด้แยด้ง แตล่เพมืที่อทบีที่จะเรบียนรรูด้วล่า “ขด้อความ
เหลล่านกันี้นจะจรลิงดกังกลล่าวหรมือไมล่” เปาโลและสลิลาสกนาลกังเทศนาความจรลิงอยรูล่หรมือไมล่? คนาสอนของพวกเขา
สอดคลด้องกกับคนาพยากรณร์ตล่างๆในพกันธสกัญญาเดลิมหรมือไมล่? หากใชล่ พวกเขากล็จะรกับมกันไวด้ หากไมล่ใชล่ พวกเขากล็จะ
ปฏลิเสธมกันเสบีย นบีที่คมือสลิที่งมบีปฟัญญาทบีที่ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายควรกระทนาวกันนบีนี้ เราควรเปรบียบเทบียบคนาเทศนาทบีที่เราไดด้ยลินจาก
ธรรมาสนร์กกับสลิที่งทบีที่พระวจนะของพระเจด้ากลล่าวไวด้ หลกักคนาสอนควรถรูกตรวจสอบโดยใชด้พระคกัมภบีรร์ และ “ถด้าผรูด้ใด



มาหาทล่านและไมล่นนาหลกักคนาสอนนบีนี้มาดด้วย อยล่ารกับเขาไวด้ในเรมือน และอยล่าขอพรใหด้เขาเลย เพราะวล่าผรูด้ทบีที่ขอพรใหด้
เขา กล็เขด้าสล่วนในการกระทนาชกัที่วของเขานกันี้น” (2 ยอหร์น 7-11 บางสล่วน) ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายไมล่ควรใหด้คนาปลอบใจหรมือ
ชล่วยเหลมือพวกศกัตรรูของขล่าวประเสรลิฐ และคนเหลล่านกันี้นทบีที่กระทนาเชล่นนกันี้นกล็จะสรูญเสบียบนาเหนล็จของตนเมมืที่อสลินี้นสลุดการ
เดลินทางของชบีวลิต-ใชล่แลด้วครกับ แมด้หากวล่าพวกเขาบกังเกลิดใหมล่แลด้วกล็ตาม คลุณจะหมายเหตลุวล่าผมกลล่าวแลด้ววล่าพวก
เขาจะสรูญเสบียบนาเหนล็จ-ไมล่ใชล่ความรอดของพวกเขา

ขด้อ 12: “เหตลุฉะนกันี้น มบีหลายคนในพวกเขาไดด้เชมืที่อถมือ กกับสตรบีผรูด้มบีศกักดลิธิ์ชาตลิกรบีก ทกันี้งผรูด้ชายไมล่นด้อย”
“เหตลุฉะนกันี้น มบีหลายคนในพวกเขาไดด้เชมืที่อถมือ” มกันเปป็นความจรลิงวกันนบีนี้พอๆกกับทบีที่เปป็นความจรลิงในสมกัยของ

เปาโลทบีที่วล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่คด้นดรูพระคกัมภบีรร์เพมืที่อหาความจรลิงกล็จะเชมืที่อในทบีที่สลุด เพราะวล่าพระวจนะของพระเจด้าจะ
ทนาใหด้ผรูด้ใดกล็ตามทบีที่คด้นหาความจรลิงอยล่างจรลิงใจเชมืที่อ พระวจนะของพระเจด้าคมือพระวจนะทบีที่มบีชบีวลิต มกันคมือความสวล่าง
และการเขด้ามาของความสวล่างกล็นนาชบีวลิตมาใหด้ ความเชมืที่อทบีที่ชล่วยใหด้รอดมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินมาโดยพระ
วจนะของพระเจด้า

พระเยซรูทรงประกาศวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ถด้าผรูด้ใดฟฟังคนาของเราและเชมืที่อใน
พระองคร์ผรูด้ทรงใชด้เรามา ผรูด้นกันี้นกล็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และไมล่ถรูกพลิพากษา แตล่ไดด้ผล่านพด้นความตายไปสรูล่ชบีวลิตแลด้ว” (ยอหร์น 
5:24) 

พระเยซรูตรกัสเชล่นกกันวล่า “จลิตวลิญญาณเปป็นทบีที่ใหด้มบีชบีวลิต สล่วนเนมืนี้อหนกังไมล่มบีประโยชนร์อกันใด ถด้อยคนาซถึที่งเราไดด้
กลล่าวกกับทล่านทกันี้งหลายนกันี้น เปป็นจลิตวลิญญาณและเปป็นชบีวลิต” (ยอหร์น 6:63)

พระวจนะของพระเจด้าคมือเมลล็ดพมืชทบีที่ไมล่รรูด้เปฟปั่อยเนล่าทบีที่นนาการบกังเกลิดใหมล่มาใหด้ (1 ปต. 1:23) ชาวเมมืองเบ
โรอาเหลล่านกันี้นคด้นดรูพระวจนะทลุกวกัน และเพราะการคด้นดรูแบบจรลิงใจของพวกเขา พวกเขาหลายคนจถึงเชมืที่อ

เราไมล่ทราบวล่ากบีที่คนเชมืที่อ แตล่เราถรูกบอกวล่าทล่ามกลางพวกเขามบี “สตรบีผรูด้มบีศกักดลิธิ์ชาตลิกรบีก ทกันี้งผรูด้ชายไมล่นด้อย”
ขด้อ 13: “แตล่เมมืที่อพวกยลิวทบีที่อยรูล่ในเมมืองเธสะโลนลิกาทราบวล่า เปาโลไดด้กลล่าวสกัที่งสอนพระวจนะของพระเจด้า

ในเมมืองเบโรอาเหมมือนกกัน เขากล็มายลุยงประชาชนทบีที่นกัที่นดด้วย”
ดกังทบีที่ผมไดด้กลล่าวไปแลด้ว พญามารไมล่ยอมแพด้งล่ายๆ นบีที่ไมล่ใชล่ครกันี้งแรกทบีที่พวกศกัตรรูของเปาโลตลิดตามเขามา

จากสถานทบีที่แหล่งหนถึที่งไปยกังสถานทบีที่อบีกแหล่งเพมืที่อปลลุกปฟัปั่นผรูด้คนใหด้ขล่มเหงเขา จากเมมืองอกันทลิโอกในแควด้นปปิสลิเดบียและ
จากเมมืองอลิโคนบียรูม พวกเขาตลิดตามเขามายกังเมมืองลลิสตราซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกเขายลุยงเหลล่าศกัตรรูของขล่าวประเสรลิฐใหด้
เอาหลินขวด้างเปาโล (กลิจการ 14:19) และบกัดนบีนี้ คนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้ปลลุกปฟัปั่นผรูด้คนใหด้ใชด้ความรลุนแรงกกับเขาในเมมืองเธ
สะโลนลิกากล็ไดด้ยลินวล่าพระวจนะของพระเจด้ากนาลกังถรูกประกาศอยล่างเกลิดผลทบีที่เมมืองเบโรอา และ  “พวกเขากล็มาทบีที่
นกัที่นเชล่นกกัน และยลุยงประชาชน”

คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ยลุยง” บล่งบอกถถึงการปลลุกปฟัปั่นหรมือการกล่อกวน เราอาจยกภาพประกอบมกัน
โดยใชด้คลมืที่นของทะเลขณะทบีที่มกันถรูกทนาใหด้ปฟัปั่นปฝ่วนโดยลมและถรูกทนาใหด้มด้วนตกัวและซกัดสาด มบีขด้อพระคนาหลายตอน
ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมทบีที่สนานวนภาษาฮบีบรรูทบีที่ตรงกกันถรูกใชด้เพมืที่อบล่งบอกถถึงความปฟัปั่นปฝ่วนและความโกลาหลซถึที่ง
คลด้ายกกับทะเลทบีที่กนาเรลิบเมมืที่อเกลบียวคลมืที่นถรูกซกัดไปซกัดมาโดยลมทบีที่พกัดตด้าน ยกตกัวอยล่างเชล่น ในอลิสยาหร์ 17:12,13 เรา
อล่านวล่า “วลิบกัตลิแกล่ชนชาตลิทกันี้งหลายเปป็นอกันมาก ซถึที่งทนาเสบียงกถึกกด้องเหมมือนทะเลกด้องกถึก และแกล่เสบียงครมืนๆของ



ชนชาตลิทกันี้งหลาย ซถึที่งครมืนๆเหมมือนเสบียงครมืนๆของนนี้นาทบีที่มบีกนาลกังมาก ชนชาตลิทกันี้งหลายครมืนๆเหมมือนเสบียงครมืนๆของ
นนี้นาเปป็นอกันมาก แตล่พระเจด้าจะทรงขนาบไวด้ และมกันจะหนบีไปไกลเสบีย จะถรูกไลล่ไปเหมมือนแกลบตด้องลมบนภรูเขา 
เหมมือนพมืชแหด้งปลลิวไปตล่อหนด้าลมหมลุน”

เยเรมบียร์พรูดถถึงอบียลิปตร์วล่าขถึนี้นมาเหมมือนนนี้นาทล่วม: “นบีที่ใครนะ โผลล่ขถึนี้นมาดกัที่งนนี้นาทล่วม เหมมือนแมล่นนี้นาซถึที่งนนี้นาของมกัน
ซกัดขถึนี้น อบียลิปตร์โผลล่ขถึนี้นมาอยล่างนนี้นาทล่วม เหมมือนแมล่นนี้นาของมกันซกัดขถึนี้น เขาวล่า ‘ขด้าจะขถึนี้น ขด้าจะคลลุมโลก ขด้าจะทนาลาย
หกัวเมมืองและชาวเมมืองนกันี้นเสบีย’” (ยรม. 46:7,8)

ขด้อ 14: “ขณะนกันี้นพวกพบีที่นด้องจถึงสล่งเปาโลออกไปตามทางทบีที่จะไปทะเล แตล่สลิลาสกกับทลิโมธบียกังอยรูล่ทบีที่นกัที่น”
อบีกครกันี้งทบีที่เหลล่าผรูด้เชมืที่อใหมล่ของเปาโลสล่งเขาไปเพมืที่อความปลอดภกัยของเขาเอง เหมมือนกกับทบีที่พวกเขาไดด้

กระทนาหลายครกันี้งกล่อนหนด้านบีนี้ พวกเขาสล่งเขาไป “ตามทางทบีที่เหมมือนกกับวล่าจะไปทะเล” เสด้นทางทบีที่เปาโลไปนกันี้นไมล่
ชกัดเจน “เหมมือนกกับวล่า” อาจบล่งบอกวล่าพวกเขาพาเขาไปราวกกับวล่าจะสล่งเขาไปทางทะเล อกันเปป็นการทนาใหด้แนล่ใจ
วล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นจะตามเขาไปไมล่ไดด้ มกันอาจหมายความวล่าพวกเขาสล่งเขาไปทางทะเลจรลิงๆกล็ไดด้ เนมืที่องจากเขา
อาจไปถถึงกรลุงเอเธนสร์ไดด้โดยทางนนี้นา อกันหลกังนบีนี้ดรูเหมมือนจะใชล่ความหมายตรงนบีนี้ เพราะวล่ามกันคงยากทบีที่จะเขด้าใจวล่า
เปาโลจะเดลินทางไปทางบกผล่านหลายตนาบลทกันี้งหมดทบีที่คกัที่นกลางนกันี้นและไมล่หาชล่องทบีที่จะประกาศพระวจนะทบีที่ใด
กล็ตามทบีที่อยรูล่ระหวล่างทางจนกระทกัที่งเขาไปถถึงกรลุงเอเธนสร์ นอกจากนบีนี้ เนมืที่องจากสภาวะดด้านสลุขภาพของเขา การเดลิน
ทางโดยทางทะเลคงจะเปป็นเรมืที่องงล่ายกวล่าเยอะสนาหรกับเขาเมมืที่อเทบียบกกับการเดลินทางโดยทางบก

“แตล่สลิลาสกกับทลิโมธบียกังอยรูล่ทบีที่นกัที่น” เหล็นไดด้ชกัดวล่าเปาโลคนเดบียวเทล่านกันี้นทบีที่ตกอยรูล่ในอกันตรายใหญล่หลวง นล่าจะ
เปป็นเพราะวล่าเขาเปป็นผรูด้พรูดหลกักและดด้วยเหตลุนบีนี้เขาจถึงเปป็นตกัวการหลกักทบีที่ทนาใหด้พวกยลิวเหลล่านกันี้นไมล่พอใจ ชบีวลิตของเขา
กนาลกังตกอยรูล่ในอกันตราย โดยไมล่มบีภกัยคลุกคามตล่อสลิลาสและทลิโมธบีเลย ดด้วยเหตลุนบีนี้ผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นจถึงสล่งเปาโลไปขณะทบีที่
สลิลาสและทลิโมธบียกังอยรูล่ตล่อในเมมืองเบโรอาเปป็นเวลาสกันี้นๆเพมืที่อสานตล่องานทบีที่นกัที่น

เปาโลททที่กรชุงเอเธนสส
ขด้อ 15: “คนทบีที่ไปสล่งเปาโลนกันี้นไดด้ไปสล่งทล่านถถึงกรลุงเอเธนสร์ และเมมืที่อไดด้รกับคนาสกัที่งของทล่านใหด้บอกสลิลา

สกกับทลิโมธบีใหด้รบีบไปหาทล่านแลด้วเขากล็จากไป”
“คนทบีที่ไปสล่งเปาโลนกันี้น” เหล็นไดด้ชกัดวล่าหมายถถึงคนเหลล่านกันี้นทบีที่คะยกันี้นคะยอเขาใหด้ออกไปจากเมมืองเบโรอา

และไปใหด้พด้นจากพวกยลิวเหลล่านกันี้น พวกเขาพาเขาไปถถึงกรลุงเอเธนสร์อยล่างปลอดภกัยและจากนกันี้นจถึงกลกับมาบอกสลิ
ลาสและทลิโมธบีวล่าเขาทกันี้งสองตด้องไปหาเปาโล “โดยเรล็วทบีที่สลุด” บางทบีเขาอาจคาดหวกังความสนาเรล็จในกรลุงเอเธนสร์
ทบีที่มากกวล่าไดด้มาถถึงเขาจรลิงๆทบีที่นกัที่น ไมล่มบีขด้อสงสกัยเลยเกบีที่ยวกกับความทด้าทายทบีที่นนาเสนอตกัวมกันเองแกล่เขา นบีที่เปป็นการไป
เยมือนเมมืองนกันี้นเปป็นครกันี้งแรกของเปาโลเทล่าทบีที่มบีบกันทถึกไวด้-มกันอาจเปป็นการไปเยมือนครกันี้งแรกของผรูด้เชมืที่อคนใดทบีที่บกังเกลิด
ใหมล่แลด้วกล็ไดด้ หรมืออยล่างนด้อยกล็ของใครสกักคนทบีที่ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณแกล่ผรูด้คนทบีที่นกับถมือรรูปเคารพทบีที่
อาศกัยอยรูล่ทบีที่นกัที่น

ขด้อ 16: “เมมืที่อเปาโลกนาลกังคอยสลิลาสกกับทลิโมธบีอยรูล่ในกรลุงเอเธนสร์นกันี้น ทล่านมบีความเดมือดรด้อนวลุล่นวายใจ
เพราะไดด้เหล็นรรูปเคารพเตล็มไปทกันี้งเมมือง”



“เมมืที่อเปาโลกนาลกังคอย…” ผรูด้รกับใชด้ทบีที่ดนาเนลินตามทางพระเจด้าผรูด้นบีนี้ประพฤตลิตกัวอยล่างไรในเมมืองทบีที่นกับถมือรรูป
เคารพขณะทบีที่เขารอคอยเหลล่าเพมืที่อนรล่วมงานของเขาใหด้มาสมทบกกับเขา? เราตด้องสกันนลิษฐานวล่าเปาโลรรูด้
ประวกัตลิศาสตรร์ของศรูนยร์กลางการนกับถมือรรูปเคารพระดกับโลกแหล่งนบีนี้ เพราะใน “เมมืองมหาวลิทยาลกัย” สามเมมืองแหล่ง
สมกัยนกันี้น (กรลุงเอเธนสร์, เมมืองทารร์ซกัส, และเมมืองอเลล็กซานเดรบีย) กรลุงเอเธนสร์เปป็นเมมืองทบีที่โดดเดล่นทบีที่สลุด เนมืที่องจาก
บด้านของเปาโลอยรูล่ในเมมืองทารร์ซกัส และเมมืที่อพลิจารณาการศถึกษาและภรูมลิหลกังของเขา มกันกล็สมเหตลุสมผลมากทบีที่สลุดทบีที่
วล่าเขาคลุด้นเคยกกับศลิลปะ วรรณคดบี ปรกัชญา และการเรบียนรรูด้ซถึที่งทนาใหด้เมมืองนบีนี้ของชาวกรบีกมบีความโดดเดล่น ซถึที่งบกัดนบีนี้
เขานนาขล่าวสารของเขาเรมืที่องพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้ามาประกาศ

ในฐานะเปป็นเมมืองหลวงของกรบีซ กรลุงเอเธนสร์มบีชมืที่อเสบียงในเรมืที่องเหลล่าทหารของมกันเชล่นกกัน มกันภรูมลิใจใน
รกัฐบลุรลุษหลายคน และเหลล่านกักรบของมกันกล็ถรูกจารถึกชมืที่อไวด้ในประวกัตลิศาสตรร์ บทกวบี และตนานาน เมมืองนบีนี้ถรูกกล่อตกันี้ง
โดยเซครอปสร์ ชาวอบียลิปตร์คนหนถึที่งในปฟี 1556 กล่อน ค.ศ. และเคยเปป็นเมมืองขถึนี้นของอบียลิปตร์อยรูล่ชกัที่วระยะเวลาหนถึที่ง มกัน
ถรูกตกันี้งชมืที่อวล่าเอเธนสร์เพมืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่ อาเธนล่า เทพบีแหล่งสตลิปฟัญญาของชาวกรบีก (ซถึที่งตรงกกันกกับเทพบีมลิเนอรร์วล่าของ
พวกโรมกัน)

กนาแพงบางสล่วนของเมมืองโบราณแหล่งนบีนี้ยกังตกันี้งอยรูล่เหมมือนเดลิม ถถึงแมด้วล่าบล่อยครกันี้งมกันเคยเจอกกับสงคราม
รลุนแรงอยรูล่บล่อยๆ มกันถรูกเผาสองครกันี้งโดยพวกเปอรร์เซบีย ถรูกทนาลายโดยฟฟีลลิปทบีที่ 2 แหล่งมาเซดอน ถรูกทนาลายอบีกครกันี้ง
โดยซลิลลล่า ถรูกปลด้นสดมภร์โดยทลิเบเรบียส ถรูกรลุกรานโดยชาวกล็อธในรกัชกาลของคลาวดลิอลุส และถรูกทนาลายยล่อยยกับ
โดยอาลารลิค ตกันี้งแตล่รกัชสมกัยของจกัสตลิเนบีที่ยนจนถถึงศตวรรษทบีที่สลิบสาม ชาวกรลุงเอเธนสร์ไมล่เปป็นทบีที่รรูด้จกักมากนกักแตล่กล็ยกังอยรูล่
หกัวแถวของรกัฐทบีที่มบีขนาดเลล็กมากๆอยรูล่ตล่อไป พวกเตลิรร์กและพวกกรบีกสรูด้รบทบีที่นกัที่นหลายครกันี้ง แตล่ทกันี้งๆทบีที่ประวกัตลิศาสตรร์
ของมกันเตล็มไปดด้วยสงครามรลุนแรง กรลุงเอเธนสร์วกันนบีนี้กล็เปป็นเมมืองทบีที่รลุล่งเรมืองอบีกครกันี้งและชมืที่อเสบียงของมกันในดด้านศลิลปะ 
สถาปฟัตยกรรม และวรรณกรรมกล็ยกัที่งยมืนมาตลอดหลายศตวรรษ

ดกังนกันี้นคลุณจถึงเหล็นวล่า มบีหลายสลิที่งในกรลุงเอเธนสร์ทบีที่อาจนล่าสนใจสนาหรกับนกักเดลินทางธรรมดา-หรมือ “นกักทล่อง
เทบีที่ยว” อยล่างทบีที่เราจะเรบียกผรูด้คนแบบนกันี้นวกันนบีนี้-และผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์บางทล่านกล็วลิจารณร์เปาโลเพราะขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่า ดรู
เหมมือนเขาไมล่แสดงความสนใจเลยแมด้สกักครกันี้ง (ไมล่วล่าจะโดยพระวจนะทบีที่ถรูกบกันทถึกไวด้หรมือจดหมายฝาก) ในสลิที่ง
เหลล่านกันี้นทบีที่นล่าจะดถึงดรูดคนอมืที่นๆ แมด้แตล่พวกนกักวลิชาการ อยล่างไรกล็ตาม เราตด้องจนาไวด้วล่าอกัครทรูตเปาโลไมล่ไดด้ไปเยมือน
กรลุงเอเธนสร์ในฐานะนกักทล่องเทบีที่ยวหรมือนกักศถึกษาดด้านศลิลปะและศาสตรร์ตล่างๆ เขาไมล่ไดด้รกับแรงบกันดาลใจจากสลิที่ง
ตล่างๆทบีที่สรด้างแรงบกันดาลใจใหด้คนอมืที่นๆเลย เมมืที่อเขามองไปทกัที่วกรลุงเอเธนสร์ในความยลิที่งใหญล่ทกันี้งหมดของมกันแมด้
กระทกัที่งในสมกัยนกันี้น ภายใตด้การปกครองของโรม -ศรูนยร์กลางแหล่งศลิลปะ วลิทยาศาสตรร์ และปรกัชญาของชาวกรบีก-
เขากล็ไมล่ไดด้สนใจเลยเกบีที่ยวกกับความรลุล่งโรจนร์แหล่งสลิที่งตล่างๆทบีที่ไมล่จบีรกังของมกัน ผมไมล่ไดด้กลล่าววล่าเปาโลไมล่รกักความงดงาม 
แตล่ในขณะทบีที่คนอมืที่นๆมองเหล็นความสงล่าผล่าเผย ความยลิที่งใหญล่ และความงดงามเหนมือคนาบรรยาย เขากลกับมองเหล็น
การตกเปป็นทาส ความเจล็บปวดรวดรด้าวของหกัวใจเมมืที่อไดด้เหล็นหลกักปรกัชญาอกันเสมืที่อมทรามเหลล่านกันี้นซถึที่งกนาลกังถรูกสอน
อยรูล่ทลุกวกันแกล่ผรูด้อาศกัยของเมมืองนกันี้นหลายหมมืที่นคน

ผมเชมืที่อวล่าเปาโลมบีความสนใจใครล่รรูด้และการซาบซถึนี้งความงามแบบปกตลิ แตล่เขาไมล่ไดด้อยรูล่ในกรลุงเอเธนสร์เพมืที่อ
ทบีที่จะเตลิมเตล็มรสนลิยมทางศลิลปะของตกัวเองหรมือความรกักของเขาทบีที่มบีตล่อสลิที่งคลาสสลิคทกันี้งหลาย บางทบีเมมืที่อเขาเขด้ากรลุง



นกันี้นเขามองเหล็น “ชกัยชนะทบีที่มบีปฟีก” ของประตรูเมมืองทบีที่ยลิที่งใหญล่นกันี้น บางทบีขณะเดลินผล่านไปตามถนนทบีที่คดเคบีนี้ยวและ
แคบเหลล่านกันี้น เขาสกังเกตเหล็นทางเดลินตล่างๆทบีที่เตล็มไปดด้วยผลงานศลิลปะชลินี้นเอก บางทบีขณะทบีที่เขาเงยหนด้าขถึนี้นมองฟฟ้า 
เขาเหล็นวลิหารพารร์เธนอนซถึที่งประดกับประดาเนลินเขาอโครโปลลิสทบีที่ขรลุขระนกันี้นดด้วยรรูปปฟัฟื้นหลินอล่อนจนานวนมากและโลล่
แหล่งชกัยชนะทกันี้งหลาย แตล่นอกเหนมือจากความงดงามดด้านวกัตถลุนกันี้น เปาโลมองเหล็นความเสมืที่อมทรามของมนลุษยร์ 
โดยไมล่มบีสลิที่งใดทบีที่จะเตลิมเตล็มความปรารถนาของใจมนลุษยร์ ความปรารถนาหนถึที่งซถึที่งพระเจด้าเพบียงผรูด้เดบียวทรงเตลิมเตล็ม
ไดด้

ชายผรูด้นบีนี้ทบีที่นกับวล่าสลิที่งสารพกัดเปป็นการขาดทลุนแลด้วเพมืที่อเหล็นแกล่พระครลิสตร์ เขาผรูด้แบกรกับภาระอกันหนกักอถึนี้งเพมืที่อผรูด้
หลงหาย รรูด้สถึกวล่าจลิตวลิญญาณของตน “มบีความเดมือดรด้อนวลุล่นวายใจเพราะไดด้เหล็นรรูปเคารพเตล็มไปทกันี้งเมมือง” กรลุง
เอเธนสร์เตล็มไปดด้วยรรูปเคารพทกันี้งหลาย-รรูปปฟัฟื้นตล่างๆในสถานทบีที่สาธารณะทลุกแหล่ง บนทลุกมลุมถนน หนด้าประตรูทลุก
บาน ในหด้องรกับรองแขกของทลุกบด้าน มบีผรูด้กลล่าวกกันวล่ามบีรรูปปฟัฟื้นมากมายเหลมือเกลินในกรลุงเอเธนสร์จนการหาพระองคร์
หนถึที่งใหด้เจอกล็เปป็นเรมืที่องงล่ายกวล่าการหาผรูด้ชายคนหนถึที่งในเมมืองนกันี้นใหด้เจอ ตนานานกรบีกไดด้ถรูกบกันทถึกไวด้ในความสงล่างาม
และความงดงามของฝฟีมมือแกะสลกักของปฏลิมากร-แตล่เปาโลมองเหล็นแตล่เพบียงวล่ารรูปปฟัฟื้นเหลล่านกันี้นเปป็นตกัวแทนของ
พวกพระเทบียมเทล็จและศาสนาเทบียมเทล็จทกันี้งหลาย พวกมกันถรูกสรด้างขถึนี้นเพมืที่ออลุทลิศใหด้แกล่การสนองตกัณหาอกันไรด้ขบีด
จนากกัดของแนวคลิดเพศนลิยมอกันเหลมือจะพรรณนาไดด้และความวลิปรลิตแหล่งสกันดานมนลุษยร์ ดด้วยเหตลุนบีนี้ เมมืที่อเปาโล
ตระหนกักถถึงความมมืดบอดฝฝ่ายวลิญญาณของผรูด้คนเหลล่านกันี้น ซถึที่งถรูกจองจนาดด้วยโซล่ตรวนแหล่งบาปและถรูกจกับเปป็นเชลย
โดยพญามาร เมมืที่อเขาเหล็นความทลุกขร์ระทมและความสลินี้นหวกังของการนกับถมือรรูปเคารพ จลิตวลิญญาณของเขากล็ปฟัปั่น
ปฝ่วนอยรูล่ภายในเขา (คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “เดมือดรด้อนวลุล่นวายใจ” จรลิงๆแลด้วมบีความหมายวล่า “ถรูกยกัที่วยลุ” หรมือ
ถรูกทนาใหด้ระคายเคมือง เปาโลไมล่พอใจการนกับถมือรรูปเคารพทบีที่ปรากฏอยรูล่รอบตกัวเขา)

สลิที่งทบีที่เปาโลเหล็นในกรลุงเอเธนสร์ตอนนกันี้นกล็ถรูกพบเหล็นไดด้ทกัที่วโลกวกันนบีนี้-โดยไมล่จนาเปป็นตด้องอยรูล่ในรรูปของพวก
พระทบีที่เปป็นหลิน แตล่โลกวกันนบีนี้เปป็นโลกแหล่งการนกับถมือรรูปเคารพและมบีพวกคนนกับถมือรรูปเคารพอยรูล่หลายหมมืที่นคน 
สนาหรกับบางคน ธลุรกลิจคมือรรูปเคารพของพวกเขา สนาหรกับคนอมืที่นๆ มกันคมือความมกัที่งคกัที่ง สนาหรกับคนอมืที่นๆ มกันคมือการ
สนองตกัณหาตกัวเอง เทพบีทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สลุดของเมมืองใหญล่ทกันี้งหลายของเราคมือ ความสนลุกสนานครมืนี้นเครง-และหลาย
ลด้านคนทบีที่นกับไมล่หวาดไมล่ไหวกล็กราบไหวด้อยรูล่ทบีที่ศาลเจด้าของนาง! เปาโลประกาศวล่าหนถึที่งในสกัญญาณบอกเหตลุทบีที่โดด
เดล่นเหลล่านกันี้นของการสลินี้นสลุดของยลุคสมกัยนบีนี้คมือ มนลุษยร์จะเปป็น “คนรกักความสนลุกสนานยลิที่งกวล่ารกักพระเจด้า เขามบี
สภาพทางของพระเจด้าภายนอก แตล่ฤทธลิธิ์ของทางนกันี้นเขาปฏลิเสธเสบีย” (2 ทธ. 3:4,5)

ในจดหมายฝากของเขาทบีที่เขบียนถถึงครลิสตจกักรชาวเมมืองโครลินธร์ อกัครทรูตเปาโลขอรด้องผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายใหด้หนบี
จากการนกับถมือรรูปเคารพ (1 คร. 10:14) และกลล่าวชกัดเจนวล่าไมล่อาจมบีการลงรอยกกันระหวล่างรรูปเคารพทกันี้งหลาย
และผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายไดด้ (ผรูด้เปป็นพระวลิหารของพระเจด้า) อล่าน 2 โครลินธร์ 6:14-18

ยอหร์นผรูด้เปป็นทบีที่รกักรด้องตล่อตด้านการนกับถมือรรูปเคารพ เขากลล่าวแกล่ผรูด้เชมืที่อวล่า “ลรูกเลล็กๆทกันี้งหลายเออ๋ย จงระวกัง
รกักษาตกัวไวด้ใหด้พด้นจากรรูปเคารพ” (1 ยอหร์น 5:21) และในวลิวรณร์ 21:8 เขาบอกเราวล่าพวกคนนกับถมือรรูปเคารพ “ 
จะไดด้รกับสล่วนของตนในบถึงทบีที่เผาไหมด้ดด้วยไฟและกนามะถกัน นกัที่นคมือความตายครกันี้งทบีที่สอง”



นบีที่จถึงไมล่แปลกทบีที่จลิตวลิญญาณของเปาโลถรูกทนาใหด้เดมือดรด้อนวลุล่นวายเมมืที่อเขามองไปยกังกรลุงเอเธนสร์เมมืองทบีที่ยลิที่ง
ใหญล่นกันี้น “ถรูกมอบใหด้แกล่การนกับถมือรรูปเคารพทกันี้งหมด”

ขด้อ 17: “เหตลุฉะนกันี้น ทล่านจถึงโตด้ตอบในธรรมศาลากกับพวกยลิว และกกับคนทบีที่เกรงกลกัวพระเจด้า และกกับคน
ทกันี้งหลายซถึที่งมาพบทล่านทบีที่ตลาดทลุกวกัน”

“โตด้ตอบ” ในประโยคนบีนี้ไมล่ไดด้หมายความวล่าเปาโลโตด้เถบียงกกับคนเหลล่านบีนี้ แตล่วล่าเขายกเหตลุผลกกับพวกเขา
ตล่างหาก เขาเขด้าหาคนเหลล่านกันี้นในการอภลิปราย ไมล่ใชล่ในการโตด้วาทบีแบบโกรธเคมือง คลุณจะสกังเกตเหล็นเชล่นกกัน
วล่าการอภลิปรายแรกของเขาอยรูล่ “ในธรรมศาลากกับพวกยลิว” ชาวกรลุงเอเธนสร์เทบีที่ยวคด้นหาและเสาะหาความรรูด้เพลิที่ม
เตลิมอยรูล่เสมอ โดยคอยมองหาบางสลิที่งทบีที่ใหมล่อยรูล่เสมอ และแมด้แตล่ศาสนายรูดายกล็ถรูกทนาใหด้บลิดเบมือนไปโดยวลิธบีปฏลิบกัตลินบีนี้

มกันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของเปาโลทบีที่จะยกเหตลุผลกกับพวกยลิวโดยยกขด้อพระคกัมภบีรร์ของพวกเขาเอง และ
เราไมล่มบีเหตลุผลทบีที่จะคลิดวล่าการยกเหตลุผลของเขาในทบีที่นบีนี้ใชด้วลิธบีอมืที่น และในทบีที่อมืที่นๆเราอล่านวล่า “บางคนเชมืที่อ...บางคนรกับ
ขล่าวสารของเขา”-แตล่ไมล่ไดด้เปป็นเชล่นนกันี้นในกรลุงเอเธนสร์ ไมล่มบีการบอกเปป็นนกัยเลยวล่ายลิวแมด้สกักคนเดบียวเชมืที่อ

“คนทบีที่เกรงกลกัวพระเจด้า” ทบีที่ถรูกกลล่าวถถึงในทบีที่นบีนี้คมือคนเหลล่านกันี้นทบีที่นมกัสการพระเจด้าตามลกักษณะของพวก
ยลิว-พวกเขด้าจารบีตยลิวทบีที่ไดด้ปฏลิเสธการนกับถมือรรูปเคารพแลด้วแตล่ยกังไมล่ไดด้ถรูกรกับเขด้าในอภลิสลิทธลิธิ์ตล่างๆของศาสนายลิว
อยล่างเตล็มทบีที่ เปาโลยกเหตลุผลกกับคนเหลล่านบีนี้ในความพยายามทบีที่จะชนะพวกเขาและจะไดด้มบีประตรูทบีที่เปปิดออกเพมืที่อ
โนด้มนด้าวคนนกับถมือรรูปเคารพเหลล่านกันี้นวล่าพระหลินทกันี้งหลายของพวกเขาไมล่สามารถชล่วยเหลมือพวกเขาไดด้ 

เปาโลยกังพรูด “ในตลาดทลุกวกัน” ดด้วย นบีที่คมือสถานทบีที่ๆผรูด้คนมารวมตกัวกกันเพมืที่อซมืนี้อและขายสลินคด้าหลากหลาย
ชนลิดและเพมืที่อฟฟังนกักพรูดทกันี้งหลายดด้วย  พวกนกักปรกัชญากรบีกมกักถรูกพบในการอภลิปรายตล่อหนด้าผรูด้คน เพราะวล่ากรลุง
เอเธนสร์เปป็นเมมืองแหล่งการเรบียนรรูด้เชล่นนกันี้นจนมกันโอด้อวดวล่ามบีชายมากมายทบีที่แซงหนด้าคนอมืที่นๆทกันี้งหมดในสาขาของ
วลิทยาศาสตรร์ วรรณกรรม ศลิลปะ และวลิชาอมืที่นๆ ดกังนกันี้นใครสกักคนจถึงพรูดทลุกวกันในตลาด เมมืที่อพบผรูด้คนรวมตกัวกกันอยรูล่
ทบีที่นกัที่น เปาโลจถึงฉวยโอกาสทบีที่จะประกาศพระคลุณมหกัศจรรยร์ของพระเจด้า

ขด้อ 18: “นกักปรกัชญาบางคนในพวกเอปฟีกรูเรบียวและในพวกสโตอลิกไดด้มาพบทล่าน บางคนกลล่าววล่า “คน
พรูดเพด้อเจด้ออยล่างนบีนี้ใครล่จะมาพรูดอะไรใหด้เราฟฟังอบีกเลล่า” คนอมืที่นกลล่าววล่า “ดรูเหมมือนเขาเปป็นคนนนาพระตล่างประเทศ
เขด้ามาเผยแพรล่” เพราะเปาโลไดด้ประกาศเรมืที่องพระเยซรูและเรมืที่องการเปป็นขถึนี้นมาจากความตาย”

กรลุงเอเธนสร์โดดเดล่นในเรมืที่องเหลล่านกักปรกัชญาจนานวนมาก (ทบีที่ดรูประณบีตแตล่มบีเลล่หร์เหลบีที่ยม) ทบีที่โอด้อวดวล่าเปป็นผรูด้
มบีปฟัญญามากทบีที่สลุด แตล่เปาโลไมล่ไดด้เขด้าหาคนเหลล่านกันี้นจากมลุมมองดด้านปรกัชญา เขาไมล่ไดด้เปลบีที่ยนวลิธบีการของตนหรมือ
ขล่าวสารของตนเลย เขาประกาศพระเยซรู-ผรูด้ทรงถรูกตรถึง ทรงเปป็นขถึนี้น เสดล็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์ และจะเสดล็จมาอบีกทบี!

“พวกเอปฟีกรูเรบียว” คมือนกักปรกัชญากลลุล่มหนถึที่งทบีที่ถรูกตกันี้งชมืที่อเพมืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่เอปฟีกรูรกัส ผรูด้ซถึที่งในปฟี 341 กล่อน 
ค.ศ. ไดด้กล่อตกันี้งสนานกักปรกัชญาของตนขถึนี้นในกรลุงเอเธนสร์ พวกเอปฟีกรูเรบียวปฏลิเสธวล่าจกักรวาลถรูกสรด้างขถึนี้นโดยพระเจด้า-
อกันทบีที่จรลิง พวกเขาปฏลิเสธวล่าพวกเทพเจด้ามบีความหล่วงใยหรมือจกัดเตรบียมเพมืที่อมนลุษยชาตลิในแงล่ใดทกันี้งนกันี้น พวกเขา
ประกาศวล่าความเพลลิดเพลลินเปป็นสลิที่งทบีที่ดบีทบีที่สลุด และคลุณธรรมจะถรูกปฏลิบกัตลิกล็ตล่อเมมืที่อมกันเกมืนี้อหนลุนความเพลลิดเพลลิน เอ
ปฟีกรูรกัสไมล่ไดด้หมายถถึงความเพลลิดเพลลินทางเพศหรมือตกัณหาและราคะตล่างๆอกันเสมืที่อมทราม แตล่เปป็นความเพลลิดเพลลิน



อกันมบีเหตลุผลซถึที่งถรูกควบคลุมและถรูกกนากกับดรูแลอยล่างเหมาะสม-กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง “การบรรลลุซถึที่งความสลุขโดยการ
ปลล่อยวางแบบสงบ”

อยล่างไรกล็ตาม กล่อนทบีที่อกัครทรูตเปาโลปรากฏตกัวในกรลุงเอเธนสร์ เหลล่าสาวกของเอปฟีกรูรกัสกล็ไมล่ไดด้ยถึดมกัที่นตาม
หลกักคนาสอนของเขาแลด้ว พวกเขาไดด้บลิดเบมือนคนาสอนของเขาและพวกเขาปฏลิบกัตลิความเพลลิดเพลลินในรรูปแบบทบีที่
เสมืที่อมทรามทบีที่สลุด โดยทลุล่มเทตกัวเองใหด้แกล่ชบีวลิตแหล่งความสนลุกสนานและความหมกมลุล่นทางเพศ เสาะแสวงหาความ
สลุขในวลิธบีปฏลิบกัตลิตล่างๆทางเพศทบีที่ตที่นาทรามทบีที่สลุด พวกเขามกัที่นใจวล่าไมล่มบีพระเจด้า ดด้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจถึงไมล่มบีความกลกัว
เกรงการเขด้ามาแทรกแซงของพระเจด้าในชบีวลิตหรมือการลงโทษหลกังความตาย พวกเขาถวายตกัวใหด้แกล่ตกัณหาทลุกรรูป
แบบเทล่าทบีที่จะจลินตนาการไดด้ และไมล่มบีการยกับยกันี้งชกัที่งใจเลยในความอยากอกันตที่นาชด้าของพวกเขา ดกังนกันี้นเมมืที่อเปาโล
เทศนาตล่อตด้านหลกักคนาสอนเชล่นนกันี้นและอธลิบายความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐ (ซถึที่งรวมถถึงการเปป็นขถึนี้นจากตายดด้วย) 
พวกเขากล็พบวล่าคนาเทศนาของเขาเปป็นสลิที่งทบีที่รกับไมล่ไดด้

“พวกสโตอลิก” เอาชมืที่อของตนมาจากคนากรบีก สโตอา-ซถึที่งหมายถถึงมลุขมบีบกันไดรอบสามดด้าน-เพราะวล่าเซโน
ผรูด้กล่อตกันี้งของนกักปรกัชญาคณะนบีนี้ จกัดชกันี้นเรบียนของตนในมลุขอกันหนถึที่งในกรลุงเอเธนสร์ ถถึงแมด้เกลิดบนเกาะไซปรกัส เซโนกล็
มายกังกรลุงเอเธนสร์ตอนยกังหนลุล่มและใชด้ชบีวลิตสล่วนใหญล่ของตนทบีที่นกัที่น เขาสอนตล่อหนด้าผรูด้คนเปป็นเวลาสบีที่สลิบแปดปฟี และ
ตายในปฟี 264 กล่อน ค.ศ. ตอนอายลุเกด้าสลิบหกปฟี

พวกสโตอลิกยอมรกับขด้อเทล็จจรลิงเรมืที่องพระเจด้า แตล่ยมืนกรานวล่าทลุกสลิที่งถรูกกนาหนดไวด้แลด้วโดยชะตากรรมและ
แมด้แตล่พระเจด้าเองกล็อยรูล่ภายใตด้อนานาจครอบครองของความจนาเปป็นดด้านชะตากรรม พวกเขาสอนวล่า “ชะตากรรม
ตล่างๆ” จะตด้องถรูกยอมจนานนตล่อ ตกัณหาตล่างๆและความใครล่อยากตล่างๆจะตด้องถรูกกนาราบและเหนบีที่ยวรกันี้งไวด้ และ
ความสลุขมบีอยรูล่ในการไมล่รรูด้สถึกรรูด้สาอะไรของจลิตใจตล่อความเจล็บปวด สอนวล่ามนลุษยร์ควรเปป็นเจด้านายเหนมือตกัณหาและ
ความใครล่อยากทลุกอยล่างแหล่งสกันดานของตน พวกเขาเขด้มงวดในทกัศนะของตนเกบีที่ยวกกับคลุณธรรมและเชล่นเดบียวกกับ
พวกฟารลิสบี พวกเขาภาคภรูมลิใจยลิที่งนกักในการเหล็นวล่าตกัวเองชอบธรรม พวกเขายกเหตลุผลวล่าสสารดนารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์ 
วล่าพระเจด้าคมือหลกักการทบีที่ทนาใหด้มบีชบีวลิต (หรมือจลิตวลิญญาณ) ของโลก และวล่าสลิที่งสารพกัดเปป็นสล่วนหนถึที่งของพระเจด้า 
ไมล่ใชล่พวกเขาทลุกคนเหล็นพด้องตรงกกันในเรมืที่องสถานะในอนาคตของมนลุษยร์-นกักปรกัชญาสโตอลิกบางคนเชมืที่อวล่าจลิต
วลิญญาณจะมบีอยรูล่ตล่อไปจนกวล่าจกักรวาลถรูกทนาลายและจากนกันี้นจลิตวลิญญาณทลุกดวงจะถรูกทนาลายไปพรด้อมกกับ
จกักรวาล และคนอมืที่นๆเชมืที่อวล่าสลุดทด้ายแลด้วจลิตวลิญญาณจะถรูกดรูดซถึมเขด้าในสารกัตถะของพระเจด้าผรูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และ
ดกังนกันี้นมนลุษยร์ทลุกคนจะกลายเปป็นสล่วนหนถึที่งของพระเจด้าในทบีที่สลุด

เชล่นเดบียวกกับพวกฟารลิสบีและพวกสะดรูสบี นกักปรกัชญาสองกลลุล่มนบีนี้แตกตล่างกกันในหลกักคนาสอนเกบีที่ยวกกับ
พระเจด้า จกักรวาล จลิตวลิญญาณของมนลุษยร์ แตล่เมมืที่อพวกเขาตกัดสลินใจทบีที่จะรรูด้ใหด้ไดด้วล่าเปาโลเปป็น “คนพรูดเพด้อเจด้อ” 
แบบไหน พวกเขากล็เอาการไมล่เหล็นพด้องตรงกกันไวด้ตล่างหาก รวมหกัวกกัน และ “ประจกันหนด้าเขา”

คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “คนพรูดเพด้อเจด้อ” มบีความหมายวล่า “คนตที่นาตด้อย” และมกันไมล่ปรากฏทบีที่อมืที่นอบีกใน
ภาคพกันธสกัญญาใหมล่ มกันมบีความหมายตรงตกัววล่า “คนหนถึที่งทบีที่เกล็บรวบรวมเมลล็ดพมืช” และคนานบีนี้ถรูกใชด้โดยพวกกรบีก
เพมืที่อหมายถถึงพวกคนทบีที่ยากจนมากๆทบีที่เกล็บรวบรวมเมลล็ดขด้าวสาลบี ขด้าวบารร์เลยร์ และขด้าวโอก๊ตในทลุล่งนาหลกังฤดรูเกล็บ
เกบีที่ยว (พวกเกล็บเลล็ม) และคนานบีนี้ถรูกใชด้กกับพวกคนยากจนทบีที่เกล็บรวบรวมเศษอาหารทบีที่อยรูล่รอบตลาดและถนนทกันี้ง



หลาย คนานบีนี้ถรูกใชด้กกับพวกนกทบีที่จลิกเกล็บเมลล็ดขด้าวจากทลุล่งนาและรอบตลาดเชล่นกกัน บางครกันี้งคนานบีนี้ถรูกใชด้ในการพรูดถถึง
พวกนกักเลล่าเรมืที่อง-คนทกันี้งหลายทบีที่เกล็บเศษเลล็กเศษนด้อยของขด้อมรูลและทบีที่บางครกันี้งใหด้ความบกันเทลิงผรูด้คนโดยการเลล่า
เรมืที่องราวตล่างๆของสลิที่งทบีที่พวกเขาไดด้พบเหล็น หรมือสถานทบีที่ๆพวกเขาเคยไปมา หรมือการผจญภกัยตล่างๆทบีที่พวกเขาเคยมบี
ดกังนกันี้นคนาๆนบีนี้จถึงบล่งบอกถถึงคนยากจน คนขกัดสน และคนตที่นาทราม-พวกกากเดนของสกังคม เชล่นเดบียวกกับพวกนกซถึที่ง 
ขณะทบีที่ทนาตกัวเหมมือนพวกสกัตวร์กลินซาก กล็กล่อความรนาคาญโดยการทบีที่พวกมกันสล่งเสบียงรบกวน รด้องจลิจิ๊บๆและสล่งเสบียง
จอแจขณะทบีที่พวกมกันกระพมือปฟีกไปมาขณะจลิกเกล็บเมลล็ดขด้าวและเศษอาหารตล่างๆ

คนานบีนี้ถรูกใชด้ในเชลิงอลุปไมยตรงนบีนี้เพมืที่ออด้างอลิงถถึงเปาโล โดยบล่งบอกวล่าเขาเปป็นคนเกล็บรวบรวมเศษเดนของ
ขด้อมรูลเพมืที่อมาแจกจล่ายแกล่คนอมืที่นตล่อ มกันเปป็นสนานวนทบีที่บล่งบอกถถึงการดรูถรูกเหยบียดหยามคนตล่างชาตลิผรูด้นบีนี้ทบีที่ไดด้เขด้ามาใน
เมมืองโดยพยายามทบีที่จะสกัที่งสอนชายผรูด้มบีความรรูด้เหลล่านบีนี้ ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงกลล่าวหาเปาโลวล่าเปป็นพล่อคด้าทบีที่ขายเศษขยะ 
บางทบีนบีที่อาจเปป็นประสบการณร์ทบีที่อกัครทรูตทล่านนบีนี้กลล่าวถถึงในจดหมายของเขาทบีที่เขบียนถถึงชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้นเมมืที่อ
เขากลล่าววล่า:

“เพราะขด้าพเจด้าเหล็นวล่าพระเจด้าไดด้ทรงตกันี้งเราผรูด้เปป็นอกัครทรูตไวด้ในทบีที่สลุดปลาย เหมมือนผรูด้ทบีที่ไดด้ถรูกปรกับโทษใหด้
ถถึงตาย เพราะวล่าโลกคมือทกันี้งทรูตสวรรคร์และมนลุษยร์มองดรูเราดด้วยความพลิศวง เราทกันี้งหลายเปป็นคนเขลาเพราะเหล็น
แกล่พระครลิสตร์ และทล่านทกันี้งหลายเปป็นคนมบีปฟัญญาในพระครลิสตร์ เราทกันี้งหลายมบีกนาลกังนด้อยแตล่ทล่านทกันี้งหลายมบีกนาลกัง
มาก ทล่านทกันี้งหลายมบีเกบียรตลิยศแตล่เราทกันี้งหลายเปป็นคนอกัปยศ จนถถึงเวลานบีนี้เรากล็ทกันี้งหลิวและกระหาย เปลมือยเปลล่า
และถรูกโบยตบี และไมล่มบีทบีที่อาศกัยเปป็นหลกักแหลล่ง เราทนาการหนกักดด้วยมมือของเราเอง เมมืที่อถรูกดล่าเรากล็อวยพร เมมืที่อถรูก
ขล่มเหงเรากล็ทนเอา เมมืที่อถรูกใสล่รด้ายเรากล็อด้อนวอน เรากลายเปป็นเหมมือนกากเดนของโลกและเหมมือนราคบีของสลิที่ง
สารพกัดจนถถึงบกัดนบีนี้” (1 คร. 4:9-13)

ขด้อ 19 และ 20: “เขาจถึงจกับเปาโลพาไปยกังสภาอาเรโอปากกัสแลด้วถามวล่า “เราขอรรูด้ไดด้หรมือไมล่วล่าคนาสอน
อยล่างใหมล่ทบีที่ทล่านกลล่าวนกันี้นเปป็นอยล่างไร เพราะวล่าทล่านนนาเรมืที่องแปลกประหลาดมาถถึงหรูของเรา เหตลุฉะนกันี้นเราอยาก
ทราบวล่าเรมืที่องเหลล่านบีนี้มบีความหมายวล่าอยล่างไร”

นกักปรกัชญาเหลล่านกันี้นพาเปาโล “ไปยกังสภาอาเรโอปากกัส” นบีที่คมือเนลินเขาอาเรโอ สถานทบีที่ซถึที่งศาลประชลุมกกัน
ทบีที่นบีที่เปป็นทบีที่ๆเหลล่าตลุลาการสรูงสลุดทบีที่มบีชมืที่อเสบียงของกรลุงเอเธนสร์มาชลุมนลุมกกัน เพมืที่อการฟฟังการไตล่สวนและดนาเนลินการ
ตกัดสลินคดบีความตล่างๆ ตกันี้งอยรูล่เกมือบในใจกลางของกรลุงนกันี้น เนลินเขาอาเรโอมบีความสรูงทบีที่มองเหล็นทกันี้งตลาดไดด้ ซถึที่งชล่วย
ใหด้เปาโลมองเหล็นรรูปปฟัฟื้นเหลล่านกันี้นซถึที่งประดกับถนนเหลล่านกันี้นของกรลุงเอเธนสร์ไดด้เตล็มตา เนลินเขานกันี้นมบีความลาดชกัน 
ไหลล่เขาของมกันมบีหลินขรลุขระ และการขถึนี้นสรูล่ยอดเขานบีนี้ตด้องใชด้ขกันี้นบกันไดทบีที่ทอดยาวขถึนี้นไปอยรูล่บนไหลล่เขาดด้านหนถึที่ง 
กระทกัที่งวกันนบีนี้รล่องรอยของขกันี้นบกันไดหลินเหลล่านกันี้นกล็ยกังหลงเหลมืออยรูล่ และยอดเขาแบนราบของเนลินเขานกันี้นกล็ยกังหลง
เหลมือรล่องรอยของการขกัดหลินใหด้เรบียบเพมืที่อใชด้เปป็นทบีที่นกัที่งตล่างๆ ผมไดด้มบีโอกาสไปเยมือนทบีที่นกัที่นอยรูล่ครกันี้งหนถึที่ง และผมเดลิน
ไปยกังสถานทบีที่ๆกลล่าวกกันวล่าเปาโลเคยยมืนเมมืที่อเขากลล่าวคนาปราศรกัยทบีที่เราจะศถึกษากกันในขด้อพระคนาตล่อไปนบีนี้

ความมกัที่นใจของฝรูงชนเหลล่านกันี้นมบีอยรูล่ในศาลซถึที่งประชลุมกกันบนเนลินเขาอาเรโอ ตลุลาการเหลล่านกันี้นฟฟังความ
เกบีที่ยวกกับการฆาตกรรม การทนาผลิดศบีลธรรม และเรมืที่องเลวทรามทลุกรรูปแบบ ผรูด้ทบีที่มบีคลุณธรรมไดด้รกับรางวกัล และการ
พลิพากษาอกันรลุนแรงถรูกตวงออกใหด้แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่กล่อเหตลุฆาตกรรมหรมือทนาผลิดศบีลธรรม หรมือผรูด้ทบีที่ยมืนกรานทบีที่จะ



เปป็นคนเกบียจครด้านอยรูล่ตล่อไป ศาลนกันี้นใสล่ใจเปป็นพลิเศษตล่อการพรูดหมลิที่นประมาทตล่างๆตล่อพระทกันี้งหลายของพวกเขา
และการทนาพลิธบีลถึกลกับตล่างๆทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับศาสนาของพวกเขา ตอนทบีที่เปาโลไปถถึงในกรลุงเอเธนสร์ เมมืองนกันี้นนกับถมือ
รรูปเคารพเกมือบรด้อยเปอรร์เซล็นตร์ และเปป็นธรรมดาทบีที่พวกเขาอยากฟฟังมากขถึนี้นเกบีที่ยวกกับหลกักคนาสอนนกันี้นทบีที่อกัครทรูต
ทล่านนบีนี้กนาลกังสกัที่งสอนและ “พระแปลกๆ” ทบีที่เขาพรูดถถึง

“เราขอรรูด้ไดด้หรมือไมล่” บอกเปป็นนกัยวล่าเปาโลไมล่ไดด้ถรูกนนาตกัวเขด้าไปในศาลเพมืที่อการไตล่สวนความ แตล่แคล่เพมืที่อทบีที่
พวกเขาจะไตล่ถามเขาเกบีที่ยวกกับ “หลกักคนาสอนใหมล่” นบีนี้ พวกเขามบีรรูปเคารพตล่างๆทบีที่สรด้างขถึนี้นใหด้พระทลุกองคร์ทบีที่พวก
เขารรูด้จกัก (แมด้แตล่รรูปเคารพอกันหนถึที่งทบีที่สรด้างใหด้แกล่พระทบีที่พวกเขาไมล่รรูด้จกัก) และถด้าเปาโลรรูด้จกักพระองคร์หนถึที่งทบีที่พวกเขา
ไมล่รรูด้จกัก พวกเขากล็อยากทบีที่จะตกันี้งรรูปเคารพอกันหนถึที่งใหด้พระนกันี้นดด้วย จลิตวลิญญาณของชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้นคมือ ทบีที่
จะฟฟังคนๆหนถึที่งกล่อนทบีที่พวกเขาพลิพากษาโทษเขา และทบีที่จะตรวจสอบเขากล่อนทบีที่พวกเขาจะเหล็นชอบกกับเขา ดด้วย
เหตลุนบีนี้พวกเขาจถึงพาเปาโลไปยกังสภาอาเรโอปากกัส-ไมล่ใชล่ในฐานะอาชญากรคนหนถึที่ง ไมล่ใชล่เพมืที่อนนาขด้อกลล่าวหาตล่างๆ
มาปรกักปรนาเขา แตล่เพมืที่อทบีที่จะฟฟังสลิที่งทบีที่เขาจะพรูด เขาจะไมล่ถรูกพลิพากษาลงโทษหรมือถรูกเหล็นชอบจนกวล่าพวกเขารรูด้มาก
ขถึนี้นเกบีที่ยวกกับเขาและเกบีที่ยวกกับหลกักคนาสอนทบีที่เขาสอน

“ทล่านนนาเรมืที่องแปลกประหลาดมาถถึงหรูของเรา” ภาษากรบีกในทบีที่นบีนี้บอกเปป็นนกัยถถึงสลิที่งตล่างๆทบีที่ไมล่ปกตลิหรมือ
โดดเดล่น สลิที่งตล่างๆทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับประเทศหนถึที่งทบีที่อยรูล่ตล่างแดนหรมือผรูด้คนของอบีกดลินแดนหนถึที่ง แนล่นอนวล่าเปาโลสอน
บางสลิที่งทบีที่แตกตล่างจากสลิที่งทบีที่พวกนกักปรกัชญากรบีกเหลล่านกันี้นสอน บางสลิที่งทบีที่แตกตล่างอยล่างมหาศาลจากสลิที่งทบีที่ผรูด้คนเหลล่า
นกันี้นฟฟังจนคลุด้นหรู ดด้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจถึงอยากรรูด้วล่า “เรมืที่องเหลล่านบีนี้มบีความหมายวล่าอยล่างไร”

ขด้อ 21: “(เพราะชาวเอเธนสร์กกับชาวตล่างประเทศซถึที่งอาศกัยอยรูล่ทบีที่นกัที่น ไมล่ไดด้ใชด้เวลาวล่างในการอมืที่นนอกจาก
จะกลล่าวหรมือฟฟังสลิที่งใหมล่ๆ)”

ผมไดด้ชบีนี้ใหด้เหล็นไปแลด้วถถึงลกักษณะเฉพาะทกัที่วไปของชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้น พวกเขาเรบียนรรูด้อยรูล่เสมอ 
อยากทบีที่จะฟฟังเรมืที่องใหมล่ๆอยรูล่ตลอด เทบีที่ยวคด้นหาการเปปิดเผยใหมล่ๆ “ชาวตล่างประเทศ” ทบีที่วล่านบีนี้คมือผรูด้คนทบีที่ไปเยมือน
กรลุงเอเธนสร์โดยมบีจลุดประสงคร์ทบีที่จะเรบียนรรูด้ เนมืที่องจากกรลุงนกันี้นตกันี้งอยรูล่หกัวแถวของโลกวรรณกรรมเชล่นเดบียวกกับเปป็น
ศรูนยร์กลางแหล่งศลิลปะและวลิทยาการตล่างๆของสมกัยนกันี้น ผรูด้คนจถึงมายกังทบีที่นกัที่นจากนครอมืที่นๆและประเทศอมืที่นๆเพมืที่อ
ศถึกษาคด้นควด้าและเพมืที่อฟฟังเหลล่านกักปรกัชญาและอาจารยร์ชาวกรลุงเอเธนสร์ ดกังนกันี้นผรูด้คนแหล่งกรลุงเอเธนสร์จถึงเตล็มใจทบีที่จะ
ตรวจสอบสลิที่งใดทบีที่ใหมล่และซถึที่งอาจเสรลิมเขด้ากกับความรรูด้ของพวกเขาในการเรบียนรรูด้ระยะใดกล็ตาม

“สลิที่งใหมล่ๆ” เมมืที่อแปลตรงตกัวกล็หมายถถึงบางสลิที่งทบีที่ใหมล่กวล่าสลิที่งใหมล่ลล่าสลุดทบีที่ชาวกรลุงเอเธนสร์เคยไดด้ยลินแลด้ว 
เหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าคนเหลล่านบีนี้เปป็นพวกทบีที่สนใจใครล่รรูด้มากทบีที่สลุด พวกเขาไมล่เพบียงไตล่ถามเกบีที่ยวกกับสลิที่ง
ตล่างๆทบีที่พวกเขาสนใจในขณะนกันี้นเทล่านกันี้น พวกเขายกังไตล่ถามเกบีที่ยวกกับสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาไมล่ไดด้สนใจดด้วย ไมล่วล่าจะ
เปป็นหกัวขด้อใดกล็ตาม พวกเขากล็สนใจอยากรรูด้เกบีที่ยวกกับมกันทกันี้งนกันี้น นกักประวกัตลิศาสตรร์ทล่านหนถึที่งบอกเราวล่ามบีสถานทบีที่มา
กกวล่าสามรด้อยแหล่งในกรลุงเอเธนสร์ทบีที่ผรูด้คนมาพบปะกกันเพมืที่ออภลิปรายหกัวขด้ออกันหลากหลายและมากมาย

ชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้นยกความคลิดใหด้เปป็นเทพเจด้า ทนาใหด้เชาวนร์ปฟัญญาเปป็นพระองคร์หนถึที่ง ผมอยากรรูด้
จรลิงๆวล่าเรากนาลกังทนาบาปเดบียวกกันนกันี้นซนี้นาในวกันนบีนี้ไหม? เราสล่องดรูทด้องฟฟ้า เราขลุดลถึกเขด้าไปในสลิที่งลถึกลกับเหลล่านกันี้นแหล่ง
อวกาศ เราทนาใหด้วลิทยาศาสตรร์ ดาราศาสตรร์ และการเรบียนรรูด้ใหญล่ๆอบีกหลายสาขากลายเปป็นเหลล่าเทพเจด้า ดบีมบี



เตอรร์ เทพบีกรบีกแหล่งการกสลิกรรมและผลผลลิตแหล่งฤดรูเกล็บเกบีที่ยว ยกชรูสลิที่งทบีที่เปป็นกายภาพ เรากนาลกังทนาแบบนกันี้นในวกันนบีนี้
หรมือไมล่? ซลุส เทพกรบีกทบีที่ถรูกเชมืที่อกกันวล่าปกครองเทพอมืที่นๆทกันี้งหมด ถรูกนนาเสนอในพละกนาลกังและอนานาจอกันยลิที่งใหญล่อยรูล่
เสมอ-ปกตลิแลด้วมบีสายฟฟ้าฟาดอยรูล่ในมมือของเขา กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง เขาคมือเทพเจด้าแหล่งพลกัง แนล่นอนวล่านบีที่ปรากฏชกัด
ในวกันนบีนี้ ทกัที่วโลกประชาชาตลิทบีที่ยลิที่งใหญล่ทกันี้งหลายกนาลกังพถึที่งพาเครมืที่องบลินรบอกันทรงพลกังของตน เรมือรบ เรมือดนานนี้นา 
ระเบลิด ขบีปนาวลุธนนาวลิถบี และหกัวรบไฮโดรเจน นบีที่คมือยลุคสมกัยทบีที่มนลุษยร์กด้มกราบลงทบีที่แทล่นบรูชาแหล่งพลกังและ
แสนยานลุภาพมลิใชล่หรมือ? เมมืที่อผมคลิดถถึงสลิที่งเหลล่านบีนี้ ผมกล็ถามตกัวเองวล่า “เปาโลอยรูล่ทบีที่ไหน? ทลิโมธบี สลิลาส และลรูกาอยรูล่
ทบีที่ไหน?” ขอพระเจด้าทรงโปรดประทานชายทกันี้งหลายแกล่เราวกันนบีนี้ทบีที่จะยมืนอยรูล่หลกังธรรมาสนร์ในครลิสตจกักรทกันี้งหลาย
ทกัที่วอเมรลิกาและประกาศวล่าพระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นพระเจด้าและนอกจากพระองคร์ไมล่มบีพระเจด้าเลย!

คคาเทศนาของเปาโลบนเนกินเขาอาเรโอ;
ใจความหลอัก: พระเจว้าจะทรงพกิพากษาโลกโดยพระเยซทูครกิสตส
ขด้อ 22: “ฝฝ่ายเปาโลจถึงยมืนขถึนี้นกลางเนลินเขาอาเรโอแลด้วกลล่าววล่า “ทล่านชาวกรลุงเอเธนสร์ ขด้าพเจด้าเหล็นวล่า

ทล่านทกันี้งหลายเชมืที่อถมือโชคลางเกลินไปในทลุกเรมืที่อง”
ในพระคนาขด้อนบีนี้และขด้อตล่อๆไปทบีที่เหลมือของบทนบีนี้ เราเหล็นฉากสลุดทด้ายของงานรกับใชด้ของเปาโลในกรลุง

เอเธนสร์เทล่าทบีที่ภาคพกันธสกัญญาใหมล่บกันทถึกไวด้ ในขด้อ 15 เปาโลสล่งขล่าวไปบอกสลิลาสและทลิโมธบีวล่าพวกเขาควรมา
สมทบกกับเขาทกันทบีในกรลุงเอเธนสร์ แตล่ไมล่มบีบกันทถึกเลยเกบีที่ยวกกับงานมลิชชกันนารบีของพวกเขาทบีที่นกัที่น ไมล่มบีครลิสตจกักรถรูก
กล่อตกันี้ง และพระคกัมภบีรร์ไมล่กลล่าวถถึงเลยวล่าเปาโลเคยกลกับไปทบีที่เมมืองนกันี้น พวกนกักปรกัชญาและพวกนกักวลิชาการเหลล่า
นกันี้นไดด้ยลินขล่าวสารของขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณแลด้ว พวกเขาใหด้โอกาสเปาโลทบีที่จะอธลิบาย “หลกักคนาสอนใหมล่” 
นกันี้นทบีที่เขานนามาใหด้พวกเขาแลด้ว แตล่พวกเขากล็ปฏลิเสธขล่าวสารของเขาและมบีแคล่ไมล่กบีที่คนทบีที่เชมืที่อมาสรูล่ความรอด

“เปาโลจถึงยมืนขถึนี้นกลางเนลินเขาอาเรโอ”  เราไดด้อภลิปรายถถึงความสนาคกัญและความโดดเดล่นของเนลินเขาอา
เรโอแลด้ว จากสถานทบีที่แหล่งนบีนี้เองทบีที่โสเครตบีสไดด้เผชลิญหนด้ากกับคนเหลล่านกันี้นทบีที่กลล่าวหาเขาในการไตล่สวนเพมืที่อทบีที่จะเอา
ชบีวลิตเขากวล่าสบีที่รด้อยปฟีกล่อนหนด้านกันี้น ไมล่มบีสถานทบีที่ใดในกรลุงเอเธนสร์ทบีที่จะมบีเกบียรตลิมากไปกวล่านบีนี้แลด้วทบีที่เปาโลจะกลล่าวแกล่
เหลล่าผรูด้ฟฟังของเขาไดด้

“ขด้าพเจด้าเหล็นวล่าทล่านทกันี้งหลายเชมืที่อถมือโชคลางเกลินไปในทลุกเรมืที่อง” คนาคลุณศกัพทร์ภาษากรบีกซถึที่งอกัครทรูตทล่านนบีนี้
ใชด้ในทบีที่นบีนี้มบีความหมายสองประการ- “เชมืที่อถมือโชคลาง” ดกังทบีที่ถรูกใชด้ในทบีที่นบีนี้และ (ทบีที่ถรูกตด้องมากกวล่า) “เครล่งศาสนา” 
เมมืที่อเปาโลมองไปยกังชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้นทบีที่มารวมตกัวกกัน เขากล็ตระหนกักถถึงขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าพวกเขาชอบทบีที่จะ
กราบไหวด้บรูชา พวกเขาเครล่งศาสนา-และเชมืที่อถมือโชคลางเชล่นกกัน เขารรูด้วล่าคนเหลล่านกันี้นเครล่งศาสนาเพราะวล่าดด้าน
ลล่างของเนลินเขาอาเรโอมบีตลาดรด้านรวงทบีที่ขายรรูปเคารพอยรูล่เตล็มไปหมด เขารรูด้วล่าคนเหลล่านกันี้นเชมืที่อถมือโชคลางเพราะ
วล่าหลกังจากสรด้างแทล่นบรูชาอกันหนถึที่งใหด้แกล่พระทลุกองคร์ทบีที่พวกเขารรูด้จกักแลด้ว จากนกันี้นพวกเขากล็สรด้างแทล่นบรูชาอกันหนถึที่ง
ถวายแกล่พระองคร์หนถึที่งทบีที่พวกเขา “ไมล่รรูด้จกัก” เผมืที่อวล่าพวกเขาละองคร์ใดไป! แตล่ศาสนาของพวกเขานกันี้นวล่างเปลล่าและ
ไรด้ประโยชนร์ อยล่างไรกล็ตาม เปาโลไมล่ไดด้กลล่าวกกับพวกเขาดด้วยถด้อยคนาทบีที่รลุนแรง กล่อนอมืที่นเขากลล่าวในลกักษณะทบีที่จะ



ทนาใหด้พวกเขารรูด้วล่าเขาไมล่ไดด้ไมล่สกังเกตเหล็นเมมืองของพวกเขาหรมือนลิสกัยตล่างๆของพวกเขา และพรรณนาตล่อไปถถึงสลิที่งทบีที่
เขาไดด้เหล็น

ขด้อ 23: “เพราะวล่าเมมืที่อขด้าพเจด้าเดลินทางมาสกังเกตดรูสลิที่งทบีที่ทล่านนมกัสการนกันี้น ขด้าพเจด้าไดด้พบแทล่นแทล่นหนถึที่งมบี
คนาจารถึกไวด้วล่า ‘แดล่พระเจด้าทบีที่ไมล่รรูด้จกัก’ เหตลุฉะนกันี้นขด้าพเจด้าจถึงมาประกาศ และแสดงใหด้ทล่านทกันี้งหลายทราบถถึง
พระเจด้าทบีที่ทล่านไมล่รรูด้จกักแตล่ยกังนมกัสการอยรูล่”

กลล่าวกกันวล่าในกรลุงเอเธนสร์มบีแทล่นบรูชาทกันี้งหลายทบีที่ถวายแดล่ปรกัชญา ความดบีงาม ขล่าวลมือ และความนล่า
ละอาย ชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้นไมล่เพบียงยกชรูมนลุษยร์ใหด้เปป็นเทพเจด้าเทล่านกันี้น แตล่ยกังยกแนวคลิดตล่างๆ ความสามารถ
ตล่างๆ และความใจบลุญสลุนทานใหด้เปป็นเหลล่าเทพเจด้าดด้วย ขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่ามบีรรูปเคารพมากมายขนาดนกันี้นในกรลุง
เอเธนสร์กล็พลิสรูจนร์วล่าผรูด้คนเหลล่านกันี้นปรารถนาความรรูด้ของผรูด้หนถึที่งทบีที่สรูงสล่งกวล่า ใครสกักคนทบีที่สามารถเตลิมเตล็มความ
ปรารถนาแหล่งจลิตใจของพวกเขาไดด้ การมบีอยรูล่ของรรูปเคารพมากมายขนาดนกันี้น แทล่นบรูชาเยอะแยะขนาดนกันี้น รวม
ถถึงวลิหารอกันงดงามทกันี้งหลายในกรลุงนกันี้น บอกเปาโลวล่าทกันี้งๆทบีที่คนเหลล่านบีนี้มบีความรรูด้และสตลิปฟัญญามากมาย พวกเขากล็
ยกังเสาะแสวงหาความพถึงพอใจและสกันตลิสลุขซถึที่งการเรบียนรรูด้และสตลิปฟัญญาของพวกเขาไมล่อาจใหด้ไดด้ ดกังนกันี้นเขาจถึงใชด้
แทล่นบรูชาอกันหนถึที่งของพวกเขาเปป็นประตรูทบีที่เปปิดออกเพมืที่อกลล่าวแกล่พวกเขาผล่านทางประตรูนกันี้น

เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าไดด้พบแทล่นแทล่นหนถึที่งมบีคนาจารถึกไวด้วล่า ‘แดล่พระเจด้าทบีที่ไมล่รรูด้จกัก’” พวกเขาไดด้กลล่าวหา
เปาโลวล่านนาเสนอ “พระแปลกๆ” และเขาอยรูล่ตรงนบีนี้เพมืที่อบอกพวกเขาวล่าเขาอยรูล่ทล่ามกลางพวกเขาเพมืที่อประกาศ
พระเจด้าองคร์นกันี้นทบีที่พวกเขาไดด้สรด้างแทล่นบรูชาหนถึที่งถวายแลด้ว แตล่เนมืที่องจากพวกเขานมกัสการพระองคร์ในความไมล่รรูด้ 
การนมกัสการของพวกเขาจถึงไมล่เกลิดประโยชนร์อกันใด

“ขด้าพเจด้าจถึงมาประกาศพระองคร์แกล่ทล่านทกันี้งหลาย” เปาโลพรูดในความสลุภาพแบบครลิสเตบียนและในจลิต
วลิญญาณแหล่งความกรลุณา ผมไมล่ไดด้กนาลกังเสนอแนะวล่าเขาออมชอม-ไมล่อยล่างแนล่นอนครกับ! แตล่เขาอยากชนะคน
เหลล่านบีนี้มาเพมืที่อพระครลิสตร์ เขาอยากไดด้ความสนใจทกันี้งหมดของพวกเขา และจากนกันี้นจถึงตลิเตบียนการนกับถมือรรูปเคารพ
ของพวกเขาและนนาเสนอขล่าวสารของเขาเกบีที่ยวกกับพระคลุณของพระเจด้า ขล่าวสารของเขามบีความชกัดเจนและเขา
พรูดดด้วยสลิทธลิอนานาจ โดยทนาใหด้ชาวกรบีกเหลล่านบีนี้ทราบวล่าเขารรูด้จกักและปฝ่าวประกาศพระเจด้าองคร์นกันี้นทบีที่พวกเขา “ไมล่รรูด้
จกัก”

ขด้อ 24 และ 25: “พระเจด้าผรูด้ทรงสรด้างโลกกกับสลิที่งทกันี้งปวงทบีที่มบีอยรูล่ในนกันี้น พระองคร์ทรงเปป็นเจด้าแหล่งฟฟ้าสวรรคร์
และแผล่นดลินโลก มลิไดด้ทรงสถลิตในปรูชนบียสถานซถึที่งมมือมนลุษยร์ไดด้กระทนาไวด้ การทบีที่มมือมนลุษยร์ปฏลิบกัตลินมกัสการพระองคร์
นกันี้นจะหมายวล่า พระเจด้าตด้องประสงคร์สลิที่งหนถึที่งสลิที่งใดจากเขากล็หามลิไดด้ เพราะพระองคร์ทรงเปป็นผรูด้ประทานชบีวลิตและ
ลมหายใจและสลิที่งสารพกัดแกล่คนทกันี้งปวงตล่างหาก”

บกัดนบีนี้เปาโลประกาศอะไรแกล่ชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้น? ประการแรก เขาประกาศวล่าพระเจด้าแทด้จรลิงหนถึที่ง
เดบียวนกันี้นทรงเปป็นผรูด้เนรมลิตสรด้างสรรพสลิที่งผรูด้มบีอนานาจสรูงสลุด ทรงเปป็นเจด้าแหล่งสวรรคร์และแผล่นดลินโลก สนาหรกับเราทบีที่ไดด้
รกับการเลบีนี้ยงดรูมาในบรรยากาศแบบครลิสเตบียนแหล่งอเมรลิกา ความจรลิงเหลล่านบีนี้ดรูเหมมือนเปป็นเรมืที่องธรรมดาสามกัญ แตล่
พวกมกันเปป็นสลิที่งใหมล่สนาหรกับชาวกรบีซเหลล่านกันี้น พวกสโตอลิกไมล่ไดด้ยอมรกับวล่าพระเจด้าทรงเปป็นบลุคคลหนถึที่ง พวกเขาเชมืที่อ
วล่าพระเจด้าคมือทลุกสลิที่งและทลุกสลิที่งคมือพระเจด้า ทกัศนะของพวกเอปฟีกรูเรบียวคมือทกัศนะของแนวคลิดไมล่เชมืที่อวล่ามบีพระเจด้า แตล่



เปาโลยมืนอยรูล่ตล่อหนด้าพวกเขาและประกาศวล่าพระเจด้าคมือผรูด้เนรมลิตสรด้างและผรูด้คนี้นาจลุนแหล่งจกักรวาล คนาสอนเชล่นนกันี้น
ปฏลิเสธเทววลิทยาทกันี้งหมดของคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้เชลิญเขาใหด้มาพรูด

ในฐานะเปป็นเจด้าแหล่งสวรรคร์และแผล่นดลินโลก พระเจด้าไมล่สามารถถรูกแสดงออกในยอดรวมของ “สลิที่ง
ตล่างๆ” ไดด้-สลิที่งตล่างๆทบีที่ปรากฏแกล่ตา สลิที่งตล่างๆทบีที่มนลุษยร์มบีสตลิรกับรรูด้ถถึงและทบีที่พวกเขามบีการตลิดตล่อสกัมพกันธร์ดด้วย พระเจด้า
ทรงยลิที่งใหญล่กวล่าสลิที่งตล่างๆมากนกัก พระองคร์ทรงยลิที่งใหญล่กวล่าจกักรวาลพรด้อมกกับความงดงามและพลกังและความ
ลถึกลกับทกันี้งหมดของมกัน พระองคร์ทรงยลิที่งใหญล่เหนมือเขตแดนแหล่งจลินตนาการของมนลุษยร์ และพระองคร์ทรงผดลุงสรรพ
สลิที่งไวด้ “โดยพระดนารกัสอกันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์” (ฮบ. 1:3)

แตล่พระเจด้า “มลิไดด้ทรงสถลิตในปรูชนบียสถานซถึที่งมมือมนลุษยร์ไดด้กระทนาไวด้” ในอลิสยาหร์ 66:1,2 เราอล่านวล่า 
“พระเยโฮวาหร์ตรกัสดกังนบีนี้วล่า “สวรรคร์เปป็นบกัลลกังกร์ของเรา และแผล่นดลินโลกเปป็นแทล่นวางเทด้าของเรา นลิเวศซถึที่งเจด้าจะ
สรด้างใหด้เรานกันี้นจะอยรูล่ทบีที่ไหนเลล่า และทบีที่พนานกักของเราอยรูล่ทบีที่ไหน สลิที่งเหลล่านบีนี้มมือของเราไดด้กระทนาทกันี้งสลินี้น...” กรลุง
เอเธนสร์โอด้อวดวลิหารงดงามทกันี้งหลาย วลิหารตล่างๆทบีที่มบีรรูปเคารพทกันี้งหลายทบีที่ถรูกแกะสลกักอยล่างวลิจลิตรจากงาชด้างและไมด้
หรมือถรูกสลกักในหลิน หรมือถรูกหลล่อในทองคนาและเงลิน แตล่พระเจด้าไมล่ไดด้ประทกับอยรูล่ในวลิหารเหลล่านกันี้น พระองคร์ประทกับ
อยรูล่ในใจของผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลาย (1 คร. 3:16) 

“และไมล่ทรงถรูกนมกัสการดด้วยมมือของมนลุษยร์” ตกันี้งแตล่ปลายดด้านหนถึที่งของกรลุงเอเธนสร์ไปถถึงปลายอบีกดด้าน
เปาโลเหล็นหลกักฐานของผลงานแหล่งมมือมนลุษยร์ พวกเขานมกัสการพระมากมาย ชาวกรลุงเอเธนสร์ผรูด้มบีความรรูด้เหลล่านบีนี้ 
และวลิหารใหญล่โตทกันี้งหลายและรรูปเคารพและรรูปปฟัฟื้นอกันงดงามเหลล่านกันี้นคมือผลงานแหล่งมมือของพวกเขา ซถึที่งถรูกทนา
ขถึนี้นเพมืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่พระทกันี้งหลายของพวกเขา พระเจด้าแทด้จรลิงองคร์เดบียวนกันี้นไมล่ถรูกนมกัสการแบบนบีนี้ พระเยซรูทรง
ประกาศวล่า “พระเจด้าทรงเปป็นพระวลิญญาณ และผรูด้ทบีที่นมกัสการพระองคร์ตด้องนมกัสการดด้วยจลิตวลิญญาณและความ
จรลิง” (ยอหร์น 4:24)

“ราวกกับวล่าพระองคร์ทรงตด้องการสลิที่งใด” พระเจด้าไมล่ตด้องการสลิที่งใดเลย เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผรูด้
เนรมลิตสรด้างสรรพสลิที่งทกันี้งปวง พระองคร์ตรกัส-และสลิที่งใดกล็ตามทบีที่พระองคร์ทรงเรบียกออกมากล็เปป็นขถึนี้นมาในทกันทบี 
พระองคร์ไดด้ตรกัสโลกใหด้มบีตกัวตนขถึนี้นมา พระองคร์ตรกัสวล่า “จงใหด้มบีความสวล่าง”-และความสวล่างกล็มบีขถึนี้น พระองคร์ตรกัส
วล่า “จงใหด้มบีพมืนี้นอากาศในระหวล่างนนี้นา...กล็เปป็นดกังนกันี้น” เมมืที่อพระองคร์ตรกัส แผล่นดลินโลกกล็กล่อเกลิด-ผมืนหญด้า พมืชผกัก ผล
ไมด้ เมมืที่อพระองคร์ตรกัส ดวงอาทลิตยร์ ดวงจกันทรร์ และดวงดาวทกันี้งหลายกล็สล่องแสงมาจากฟฟ้า พระองคร์ตรกัสใหด้โลกสกัตวร์
เปป็นขถึนี้นมา-สลิที่งมบีชบีวลิตทกันี้งปวง และสลุดทด้ายแลด้วพระองคร์ตรกัสวล่า “จงใหด้พวกเราสรด้างมนลุษยร์ตามแบบฉายาของพวก
เรา ตามอยล่างพวกเรา”-และพระเจด้าทรงระบายลมหายใจแหล่งชบีวลิตเขด้าไปในมนลุษยร์ ซถึที่งถรูกสรด้างจากผงคลบีแหล่ง
แผล่นดลินโลก! เครมืที่องบรูชาตล่างๆของนกักปรกัชญากรบีกเหลล่านกันี้นจะกระจอกสกักเพบียงใด แมด้หากวล่าเครมืที่องบรูชาเหลล่านกันี้น
ถรูกถวายแดล่พระเจด้าแทด้จรลิงองคร์นกันี้นแทนทบีที่จะถวายแกล่รรูปเคารพตล่างๆกล็ตาม “เพราะพระองคร์ทรงเปป็นผรูด้ประทาน
ชบีวลิตและลมหายใจและสลิที่งสารพกัดแกล่คนทกันี้งปวงตล่างหาก”

ขด้อ 26 และ 27: “พระองคร์ไดด้ทรงสรด้างมนลุษยร์ทลุกชาตลิสมืบสายโลหลิตอกันเดบียวกกันใหด้อยรูล่ทกัที่วพมืนี้นพลิภพโลก 
และไดด้ทรงกนาหนดเวลาและเขตแดนใหด้เขาอยรูล่ เพมืที่อเขาจะไดด้แสวงหาองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และหากเขาจะคลนาหากล็
จะไดด้พบพระองคร์ ดด้วยพระองคร์มลิทรงอยรูล่หล่างไกลจากเราทลุกคนเลย”



พระเจด้าไมล่เพบียงทรงเปป็นผรูด้เนรมลิตสรด้างสรรพสลิที่งทกันี้งปวงทบีที่เปป็นวกัตถลุเทล่านกันี้น พระองคร์ยกังทรงเปป็นผรูด้ทบีที่จกัด
ระเบบียบวกัฏจกักรทกันี้งหลายและศตวรรษทกันี้งหลายดด้วย พระองคร์ทรงสรด้างยลุคสมกัยทกันี้งหลายและทรงกนาหนดขอบเขต
ทกันี้งหลายของทบีที่อาศกัยของมนลุษยร์ พระองคร์ไดด้ทรงสรด้างมนลุษยร์และวางเขาบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ พระองคร์ไดด้ประทานทบีที่
อยรูล่อาศกัยแกล่มนลุษยร์ทล่ามกลางพระราชกลิจตล่างๆอกันแสนมหกัศจรรยร์แหล่งพระหกัตถร์ของพระองคร์เพมืที่อพวกเขาจะไดด้
เหล็นพระราชกลิจตล่างๆอกันแสนมหกัศจรรยร์ของพระองคร์และตระหนกักถถึงฤทธานลุภาพและพระสตลิปฟัญญาของ
พระองคร์และจะไดด้มาถถึงความรรูด้เกบีที่ยวกกับการมบีอยรูล่จรลิงของพระเจด้าและอลุปนลิสกัยของพระองคร์ จรลิงๆแลด้วไมล่มบีขด้ออด้าง
เลยสนาหรกับการไมล่รรูด้เกบีที่ยวกกับพระเจด้า ในเพลงสดลุดบี 19:1-3 ดาวลิดบอกเราวล่า “ฟฟ้าสวรรคร์ประกาศสงล่าราศบีของ
พระเจด้า และภาคพมืนี้นฟฟ้าสนาแดงพระหกัตถกลิจของพระองคร์ วกันสล่งถด้อยคนาใหด้แกล่วกัน และคมืนแจด้งความรรูด้ใหด้แกล่คมืน 
ไมล่มบีวาจาหรมือภาษาทบีที่เสบียงของพวกมกันไมล่ถรูกไดด้ยลิน” 

โยบกลล่าววล่า “แตล่ขอถามสกัตวร์เดบียรกัจฉาน และมกันจะสอนทล่าน ถามนกในอากาศดรู และมกันจะบอกทล่าน 
หรมือพรูดกกับแผล่นดลินโลก และมกันจะสอนทล่าน และปลาทะเลจะประกาศแกล่ทล่าน ในบรรดาสลิที่งเหลล่านบีนี้มบีสลิที่งใดทบีที่ไมล่
ทราบวล่าพระหกัตถร์ของพระเยโฮวาหร์ทรงกระทนาใหด้เปป็นไปอยล่างนกันี้น จลิตใจของสลิที่งทบีที่มบีชบีวลิตทลุกอยล่างอยรูล่ในพระหกัตถร์
ของพระองคร์ ทกันี้งลมหายใจของมนลุษยร์ทกันี้งปวง” (โยบ 12:7-10)

ในโรม 1:20 อกัครทรูตเปาโลอธลิบายวล่า “ตกันี้งแตล่เรลิที่มสรด้างโลกมาแลด้ว สภาพทบีที่ไมล่ปรากฏของพระองคร์นกันี้น 
คมือฤทธานลุภาพอกันนลิรกันดรร์และเทวสภาพของพระเจด้า กล็ไดด้ปรากฏชกัดในสรรพสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงสรด้าง ฉะนกันี้น
เขาทกันี้งหลายจถึงไมล่มบีขด้อแกด้ตกัวเลย” จากนกันี้นในโรม 2:1 เขาประกาศกด้องวล่า “เหตลุฉะนกันี้น โอ มนลุษยร์เออ๋ย ทล่านไมล่มบี
ขด้อแกด้ตกัวเลย!”

เหล็นไดด้ชกัดวล่าชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้นยกังไมล่ไดด้คด้นพบพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงหรมือเรบียนรรูด้เกบีที่ยวกกับอลุปนลิสกัยของ
พระองคร์ ดกังนกันี้นแทนทบีที่จะเปป็นคนมบีปฟัญญา พวกเขากลกับขาดความรรูด้และเปป็นคนชกัที่ว เปาโลกนาลกังชบีนี้ใหด้เหล็นถถึงความ
โงล่เงล่าและความโงล่เขลาของการนกับถมือรรูปเคารพ โดยแสดงใหด้เหล็นวล่าพระเจด้าไดด้ประทานใหด้แกล่แตล่ละประชาชาตลิ-
ซถึที่งรวมถถึงประเทศกรบีซดด้วย-คมือโอกาสทบีที่จะรรูด้จกักพระองคร์ และถด้ามนลุษยร์ยกังไมล่ไดด้คด้นพบพระเจด้าผล่านทางพระราช
กลิจตล่างๆของพระเจด้า เขาเอง (ซถึที่งเปป็นสลิที่งทรงสรด้างของพระเจด้า) จะคด้นพบพระผรูด้สรด้างของเขาผล่านทางผลงาน
ตล่างๆแหล่งมมือของเขาเองไดด้อยล่างไร? การนกับถมือรรูปเคารพชล่างเปป็นสลิที่งทบีที่วล่างเปลล่า โงล่เขลา และไรด้สาระจรลิงๆ!

“หากเขาจะคลนาหาพระองคร์” คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “feel” มบีความหมายวล่า “สกัมผกัสหรมือจกับตด้อง” 
คนาเดบียวกกันนบีนี้ถรูกใชด้ในลรูกา 24:39 และในฮบีบรรู 12:18 มกันบอกเปป็นนกัยถถึงการคด้นหาอยล่างขมกักเขมด้น อยล่างไมล่รรูด้จกัก
เหนล็ดเหนมืที่อย และอยล่างถรูกตด้องเพมืที่อทบีที่จะพบพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิง เพมืที่อเรบียนรรูด้วล่าพระองคร์ทรงมบีตกัวตนอยรูล่จรลิงและเพมืที่อทบีที่
จะรรูด้จกักอลุปนลิสกัยของพระองคร์ เปาโลกลล่าวเรมืที่องนบีนี้ในฮบีบรรู 11:6: “แตล่ถด้าไมล่มบีความเชมืที่อแลด้ว จะเปป็นทบีที่พอพระทกัยของ
พระองคร์กล็ไมล่ไดด้เลย เพราะวล่าผรูด้ทบีที่จะมาหาพระเจด้าไดด้นกันี้นตด้องเชมืที่อวล่าพระองคร์ทรงดนารงพระชนมร์อยรูล่ และพระองคร์
ทรงเปป็นผรูด้ประทานบนาเหนล็จใหด้แกล่ทลุกคนทบีที่แสวงหาพระองคร์อยล่างขมกักเขมด้น”

ในสล่วนทด้ายของพระคนาขด้อนบีนี้ของเรา เปาโลนนาเสนอความจรลิงอกันเปฟีปั่ยมสงล่าราศบีวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่คด้นหา
พระเจด้าอยล่างขมกักเขมด้น ทบีที่ปรารถนาอยล่างแทด้จรลิงทบีที่จะรรูด้จกักพระองคร์ กล็สามารถพบพระองคร์ไดด้เพราะวล่า “พระองคร์
มลิทรงอยรูล่หล่างไกลจากเราทลุกคนเลย” พระวจนะของพระเจด้าสอนอยล่างชกัดเจนวล่าการทรงสถลิตของพระเจด้าเตล็มอยรูล่



ทกัที่วสลิที่งสารพกัด-ในสวรรคร์และในแผล่นดลินโลก ผรูด้แตล่งเพลงสดลุดบีประกาศวล่า “ขด้าพระองคร์จะไปไหนใหด้พด้นพระ
วลิญญาณของพระองคร์ไดด้ หรมือขด้าพระองคร์จะหนบีไปไหนใหด้พด้นพระพกักตรร์ของพระองคร์ ถด้าขด้าพระองคร์ขถึนี้นไปยกัง
สวรรคร์ พระองคร์ทรงสถลิตทบีที่นกัที่น ถด้าขด้าพระองคร์จะทนาทบีที่นอนไวด้ในนรก ดรูเถลิด พระองคร์ทรงสถลิตทบีที่นกัที่น ถด้าขด้าพระองคร์
จะตลิดปฟีกแสงอรลุณ และอาศกัยอยรูล่ทบีที่สล่วนของทะเลไกลโพด้น แมด้ถถึงทบีที่นกัที่น พระหกัตถร์ของพระองคร์จะนนาขด้าพระองคร์ 
และพระหกัตถร์ขวาของพระองคร์จะยถึดขด้าพระองคร์ไวด้” (เพลงสดลุดบี 139:7-10)

ในเยเรมบียร์ 23:23,24 เราอล่านวล่า “พระเยโฮวาหร์ตรกัสวล่า “เราเปป็นพระเจด้าใกลด้แคล่คมืบ มลิใชล่พระเจด้าทบีที่อยรูล่
ไกลดด้วยดอกหรมือ” พระเยโฮวาหร์ตรกัสวล่า “คนใดจะซล่อนจากเราไปอยรูล่ในทบีที่ลกับเพมืที่อเราจะมลิไดด้เหล็นเขาไดด้หรมือ” 
พระเยโฮวาหร์ตรกัสวล่า “เรามลิไดด้อยรูล่เตล็มฟฟ้าสวรรคร์และโลกดอกหรมือ””

ในคนาเทศนาของซาโลมอนเพมืที่ออลุทลิศถวายพระวลิหารทบีที่ยลิที่งใหญล่นกันี้นทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงมอบอนานาจใหด้เขา
สรด้าง เขาถามวล่า “แตล่พระเจด้าจะทรงประทกับทบีที่แผล่นดลินโลกหรมือ ดรูเถลิด ฟฟ้าสวรรคร์และสวรรคร์แหล่งฟฟ้าสวรรคร์ยกังรกับ
พระองคร์อยรูล่ไมล่ไดด้ พระนลิเวศซถึที่งขด้าพระองคร์ไดด้สรด้างขถึนี้นจะรกับพระองคร์ไมล่ไดด้ยลิที่งกวล่านกันี้นสกักเทล่าใด” (1 พงศร์กษกัตรลิยร์
8:27)

พวกคนตล่างชาตลิทบีที่ไมล่รรูด้จกักพระเจด้ามาจากไหน? อาดกัมและเอวารรูด้จกักพระเจด้า พวกเขาคลุด้นเคยกกับพระองคร์
เปป็นการสล่วนตกัวในสวนเอเดน และแมด้กระทกัที่งหลกังจากพวกเขาไดด้ทนาบาป พวกเขากล็รรูด้จกักพระองคร์ผล่านทางการ
ถวายเลมือดเปป็นเครมืที่องบรูชา พวกเขาสกัที่งสอนลรูกๆของพวกเขาเกบีที่ยวกกับพระเจด้า ดกังทบีที่เหล็นไดด้จากการทบีที่ลรูกชายทกันี้ง
สองของพวกเขานนาเครมืที่องบรูชามาถวายพระองคร์ อาแบลไดด้นนาลรูกหกัวปฟีของฝรูงแกะของเขามา-เครมืที่องบรูชาทบีที่เปป็น
โลหลิต คาอลินไดด้นนาผลแหล่งผมืนดลินมา เครมืที่องบรูชาของอาแบลเปป็นทบีที่ยอมรกับ เครมืที่องบรูชาของคาอลินถรูกปฏลิเสธ พอ
เวลาผล่านไป เมมืที่อมนลุษยร์ทวบีมากขถึนี้นบนแผล่นดลินโลก ความชกัที่วกล็ทวบีมากขถึนี้นจนกระทกัที่งพระเจด้าทรงสล่งการพลิพากษามา
พระองคร์ทรงสล่งนนี้นาทล่วมนกันี้นมาและทนาลายสลิที่งมบีชบีวลิตทกันี้งหมดเสบีย-ยกเวด้นโนอาหร์และครอบครกัวของเขา พวกเขารรูด้จกัก
พระเจด้า-และตกันี้งแตล่นนี้นาทล่วมนกันี้นเปป็นตด้นมามนลุษยร์ทลุกคนกล็สมืบเชมืนี้อสายมาจากครอบครกัวนกันี้นทบีที่รรูด้จกักพระเจด้าเปป็นการ
สล่วนตกัว ดกังนกันี้นทนาไมชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้นถถึงเปป็นพวกนกับถมือรรูปเคารพ? ทนาไมมบีคนนกับถมือรรูปเคารพอยรูล่หลาย
ลด้านคนบนแผล่นดลินโลกวกันนบีนี้? คนาตอบถรูกพบในพระวจนะของพระเจด้าในโรม 1:21-32:

มนลุษยร์ทกันี้งหลายทบีที่รรูด้จกักพระเจด้าแลด้วไมล่ไดด้ถวายเกบียรตลิพระองคร์ในฐานะพระเจด้า พวกเขาไมล่สนานถึกพระคลุณ
พระเจด้า พวกเขาอด้างตกัววล่าเปป็นคนมบีปฟัญญา แตล่การปฏลิเสธทบีที่จะถวายเกบียรตลิพระเจด้าไดด้ทนาใหด้พวกเขากลายเปป็นคน
โงล่ พวกเขาไดด้เปลบีที่ยนสงล่าราศบีของพระเจด้าใหด้กลายเปป็น “รรูปมนลุษยร์ทบีที่ตด้องตายหรมือรรูปนก รรูปสกัตวร์สบีที่เทด้า และรรูป
สกัตวร์เลมืนี้อยคลาน” เพราะเหตลุนบีนี้ พระเจด้าจถึงทรง “ปลล่อยเขาใหด้ประพฤตลิอลุลามกตามราคะตกัณหาในใจของเขา”

พวกเขาไดด้เปลบีที่ยนความจรลิงของพระเจด้าใหด้กลายเปป็นคนามลุสาและกราบไหวด้สลิที่งทรงสรด้างตล่างๆแทนทบีที่จะ
นมกัสการพระเจด้าพระผรูด้สรด้าง ดด้วยเหตลุนบีนี้ “พระเจด้าจถึงทรงปลล่อยใหด้เขามบีราคะตกัณหาอกันนล่าอกัปยศ” มนลุษยร์ไดด้ถรูก
สรด้างขถึนี้นเพมืที่อรกักพระเจด้าและเพมืที่อรกักความชอบธรรม แตล่เมมืที่อเขาไดด้เปลบีที่ยนความจรลิงของพระเจด้าใหด้กลายเปป็นคนา
มลุสาและไดด้รกักความชกัที่ว พระเจด้ากล็ทรงปลล่อยเขาใหด้รกักสลิที่งตล่างๆทบีที่เลวทราม

มนลุษยร์ไมล่ชอบคลิดเกบีที่ยวกกับพระเจด้า พวกเขาไมล่อยากเกล็บพระเจด้าไวด้ในความรรูด้ของตน ดด้วยเหตลุนบีนี้ 
“พระเจด้าจถึงทรงปลล่อยใหด้เขามบีใจเลวทรามและประพฤตลิสลิที่งทบีที่ไมล่เหมาะสม พวกเขาเตล็มไปดด้วยสรรพการอธรรม 



การลล่วงประเวณบี ความชกัที่วรด้าย ความโลภ ความมลุล่งรด้าย เตล็มไปดด้วยความอลิจฉารลิษยา การฆาตกรรม การวลิวาท 
การลล่อลวง การคลิดรด้าย พรูดนลินทา สล่อเสบียด เกลบียดชกังพระเจด้า หยาบคาย จองหอง อวดตกัว รลิทนาชกัที่วอยล่างใหมล่ ไมล่
เชมืที่อฟฟังบลิดามารดา อปฟัญญา ไมล่รกักษาคนาสกัญญา ไมล่มบีความรกักกกัน ไมล่ยอมคมืนดบีกกัน ปราศจากความเมตตา”

เมมืที่อพระเจด้าทรงปลล่อยใจ จลิตใจ และความคลิดของมนลุษยร์ใหด้ทนาตามอนาเภอใจ มนลุษยร์กล็กลายเปป็นคนไมล่
เอาพระเจด้า ดด้วยเหตลุนบีนี้คนทกันี้งหลายทบีที่นกับถมือรรูปเคารพวกันนบีนี้กล็กนาลกังเกล็บเกบีที่ยวสลิที่งทบีที่บรรพบลุรลุษของพวกเขาไดด้หวล่านไวด้

ขด้อ 28 และ 29: “ดด้วยวล่า ‘เรามบีชบีวลิตและไหวตกัวและเปป็นอยรูล่ในพระองคร์’ ตามทบีที่กวบีบางคนในพวกทล่าน
ไดด้กลล่าววล่า ‘เราทกันี้งหลายเปป็นเชมืนี้อสายของพระองคร์’ เหตลุฉะนกันี้นเมมืที่อเราเปป็นเชมืนี้อสายของพระเจด้าแลด้ว เรากล็ไมล่ควร
ถมือวล่าพระเจด้าทรงเปป็นเหมมือนทอง เงลิน หรมือหลิน ซถึที่งไดด้แกะสลกักดด้วยศลิลปะและความคลิดของมนลุษยร์”

“เรามบีชบีวลิตและไหวตกัวและเปป็นอยรูล่ในพระองคร์” หลกักคนาสอนของเปาโลเกบีที่ยวกกับพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงถรูกคด้น
พบในการยมืนกรานของเขาทบีที่วล่าพระเจด้าทรงไรด้ขบีดจนากกัด-เหนมือสลิที่งสารพกัดและพด้นสลิที่งสารพกัด คนากลล่าวนบีนี้นนาเสนอ
การทด้าทายทบีที่นล่าตกใจตล่อพวกกรบีกเหลล่านกันี้น นบีที่เทล่ากกับวล่าเปาโลกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “พวกทล่านเปป็นเชมืนี้อสายของ
พระเจด้า ดกังนกันี้นทนาไมถถึงพยายามแสดงพระองคร์ออกมาในรรูปเคารพใบด้เหลล่านบีนี้ซถึที่งอยล่างดบีทบีที่สลุดกล็เปป็นการเลบียนแบบ
ทบีที่อล่อนแอและโงล่เขลาของตกัวทล่านทกันี้งหลายเอง?” ความงดงามทางศลิลปะของรรูปเคารพทกันี้งหลายของพวกเขา 
ทองคนาและเงลินทบีที่นนามาปปิดรรูปเคารพเหลล่านบีนี้อยล่างมากมายขนาดนกันี้น ไมล่มบีคล่าอะไรเลยเมมืที่อเทบียบกกับคลุณคล่าของจลิต
วลิญญาณของชาวกรลุงเอเธนสร์หนถึที่งคน พระเยซรูทรงถามวล่า “เพราะถด้าผรูด้ใดจะไดด้สลิที่งของสลินี้นทกันี้งโลก แตล่ตด้องสรูญเสบีย
จลิตวลิญญาณของตน ผรูด้นกันี้นจะไดด้ประโยชนร์อะไร หรมือผรูด้นกันี้นจะนนาอะไรไปแลกเอาจลิตวลิญญาณของตนกลกับคมืนมา”
(มธ. 16:26)

เปโตรแสดงออกความจรลิงเดบียวกกันนบีนี้ในจดหมายฝากฉบกับแรกของเขา: “ทล่านรรูด้วล่า พระองคร์ไดด้ทรงไถล่
ทล่านทกันี้งหลายออกจากการประพฤตลิอกันหาสาระมลิไดด้ ซถึที่งทล่านไดด้รกับเปป็นประเพณบีตล่อจากบรรพบลุรลุษของทล่าน มลิไดด้
ไถล่ไวด้ดด้วยสลิที่งทบีที่เสมืที่อมสลายไดด้ เชล่นเงลินและทอง แตล่ทรงไถล่ดด้วยพระโลหลิตอกันมบีราคามากของพระครลิสตร์ ดกังเลมือดลรูก
แกะทบีที่ปราศจากตนาหนลิหรมือจลุดดล่างพรด้อย” (1 ปต. 1:18,19)

“ตามทบีที่กวบีบางคนในพวกทล่านไดด้กลล่าว” ในทบีที่นบีนี้เปาโลเปปิดเผยความรรูด้ของตนเกบีที่ยวกกับวกัฒนธรรมกรบีกและ
ความคลุด้นเคยของเขากกับวรรณกรรมกรบีก คนาพรูดทบีที่เขายกมานบีนี้ถรูกพบในงานเขบียนของอาราตกัส (Aratus) และคลบี
อกันเธส (Cleanthes): “ดด้วยวล่าพวกเรากล็เปป็นเชมืนี้อสายของพระองคร์” นกักปรกัชญาทกันี้งสองคนนบีนี้มบีชบีวลิตอยรูล่กล่อนเปาโล
มากกวล่าสามรด้อยปฟี และโดยการยกคนาพรูดจากงานเขบียนของพวกเขาซถึที่งเขารรูด้วล่าชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้นจะจนาไดด้ 
เขาจถึงบอกพวกเขาใหด้รรูด้วล่าเขาไมล่ไดด้ปฏลิเสธคนากลล่าวอด้างของพวกเขาในเรมืที่องชมืที่อเสบียงดด้านศลิลปะและวรรณกรรม
เทล่าทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับการศถึกษา โดยขณะเดบียวกกันกล็ประกาศถถึงความวล่างเปลล่าและความไรด้สาระของการกราบไหวด้
รรูปเคารพ เนมืที่องจากเหลล่านกักกวบีของพวกเขาเองไดด้ประกาศวล่ามนลุษยร์คมือเชมืนี้อสายของพระเจด้า ดกังนกันี้นทนาไมมนลุษยร์
ถถึงควรคลิดวล่า “พระเจด้าทรงเปป็นเหมมือนทอง เงลิน หรมือหลิน ซถึที่งไดด้แกะสลกักดด้วยศลิลปะและความคลิดของมนลุษยร์”? 
พระเจด้าทรงเหนมือกวล่าสลิที่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้น

ขด้อ 30: “ในเวลาเมมืที่อมนลุษยร์ยกังโฉดเขลาอยรูล่พระเจด้าทรงมองขด้ามไปเสบีย แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้พระองคร์ไดด้ตรกัสสกัที่งแกล่
มนลุษยร์ทกันี้งปวงทกัที่วทลุกแหล่งใหด้กลกับใจใหมล่”



เคยมบีอยรูล่ชล่วงเวลาหนถึที่งเมมืที่อพระเจด้าทรง “ขยลิบตา” ใหด้ความไมล่รรูด้เชล่นนกันี้น-นกัที่นคมือ พระองคร์ทรงมองขด้ามมกัน
ไปเสบีย เปาโลไมล่ไดด้หมายความวล่าพระเจด้าทรงมองขด้ามความบาป ความคลิดนบีนี้ถรูกแสดงออกอยล่างดบีทบีที่สลุดในกลิจการ
14:16 ทบีที่เปาโลอธลิบายวล่า “ในกาลกล่อนพระองคร์ไดด้ทรงยอมใหด้บรรดาประชาชาตลิดนาเนลินชบีวลิตตามชอบใจ” ความ
หมายตรงนบีนี้กล็คมือวล่าพระเจด้าทรงผล่านเลยชล่วงเวลาเหลล่านกันี้นโดยไมล่ทรงใหด้มบีการลงโทษโดยตรงในทกันทบีตล่อผรูด้ทบีที่ทนาผลิด
เหลล่านกันี้น พระองคร์ทรงทนาเชล่นนบีนี้โดยมบีจลุดประสงคร์หนถึที่ง: พระองคร์เคยทรงยอมใหด้มนลุษยร์ดนาเนลินในความไมล่รรูด้ เพมืที่อทบีที่
มนลุษยร์จะไดด้ทดลองและแสดงตกัวเขาเองวล่าหากไมล่มบีพระเจด้าแลด้ว เขากล็ทนาสลิที่งใดไมล่ไดด้เลยนอกจากลด้มเหลว

อยล่างไรกล็ตาม เวลาทบีที่พระเจด้าเคยมองขด้ามความไมล่รรูด้กล็ผล่านไปแลด้วตลอดกาล พระเยซรูไดด้ทรงบกัญชาเหลล่า
สาวกของพระองคร์ใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่คนทกันี้งโลก “การกลกับใจใหมล่และการยกโทษบาป” จะตด้องถรูก
ประกาศในพระนามของพระองคร์ “ทล่ามกลางบรรดาประชาชาตลิ โดยเรลิที่มตด้นทบีที่กรลุงเยรรูซาเลล็ม” (ลรูกา 24:47) ดกัง
นกันี้นมนลุษยร์ทลุกคนจถึงไดด้รกับคนาบกัญชาใหด้กลกับใจเสบียใหมล่-ไมล่ใชล่แคล่พวกยลิวทบีที่เปป็นประชาชาตลิทบีที่ไดด้รกับความโปรดปราน
ของพระเจด้าเทล่านกันี้น พระเยซรูทรงเอากนาแพงทบีที่กกันี้นกลางนกันี้นออกไปแลด้วและบกัดนบีนี้การทรงเรบียกใหด้กลกับใจใหมล่กล็มบีมา
ถถึงมนลุษยร์ทลุกคนทกัที่วทกันี้งแผล่นดลินโลก ดกังนกันี้นสนาหรกับชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้น เปาโลชบีนี้ใหด้เหล็นวล่าพระเจด้าทรงเหล็นรรูป
เคารพทกันี้งหลายทบีที่โงล่เขลาของพวกเขาแลด้ว แทล่นบรูชาทกันี้งหลายทบีที่ไรด้สาระของพวกเขา วลิหารตล่างๆอกันใหญล่โตของ
พวกเขา และพระองคร์ไดด้ทรงมองขด้ามสลิที่งเหลล่านกันี้นไปดด้วยความสงสารและความกรลุณา แตล่วกันใหมล่ไดด้มาถถึงแลด้ว 
วกันหนถึที่งซถึที่งพระเจด้าทรงบกัญชามนลุษยร์ทลุกคนใหด้กลกับใจใหมล่-ยลิว คนตล่างชาตลิ รวย จน ทาสหรมือไท

ขด้อ 31: “เพราะพระองคร์ไดด้ทรงกนาหนดวกันหนถึที่งไวด้ ในวกันนกันี้นพระองคร์จะทรงพลิพากษาโลกตามความชอบ
ธรรม โดยใหด้ทล่านองคร์นกันี้นซถึที่งพระองคร์ไดด้ทรงเลมือกไวด้เปป็นผรูด้พลิพากษา และพระองคร์ไดด้ใหด้พยานหลกักฐานแกล่คนทกันี้ง
ปวงแลด้ววล่า ไดด้ทรงโปรดใหด้ทล่านองคร์นกันี้นคมืนพระชนมร์”

ในทบีที่นบีนี้เปาโลประกาศขด้อเทล็จจรลิงทกันี้งหมดนกันี้นแหล่งความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน พระเจด้าไมล่ทรงเสนอแนะหรมือ
แนะนนามนลุษยร์ใหด้กลกับใจใหมล่ พระองคร์ทรงสกัที่งมนลุษยร์ใหด้กลกับใจใหมล่-มนลุษยร์ทลุกคน ทลุกหนทลุกแหล่ง และทนาไมมนลุษยร์
ตด้องกลกับใจใหมล่? เพราะวล่าพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิง “ไดด้ทรงกนาหนดวกันหนถึที่งไวด้ ในวกันนกันี้นพระองคร์จะทรงพลิพากษาโลก
ตามความชอบธรรม” เราจะรรูด้ไดด้อยล่างไรวล่านบีที่คมือความจรลิง? เรารรูด้ไดด้วล่านบีที่คมือความจรลิงเพราะวล่าพระเจด้าไดด้ “ใหด้
พยานหลกักฐานแกล่คนทกันี้งปวงแลด้ว” ในการทบีที่พระองคร์ทรงทนาใหด้พระเยซรูเปป็นขถึนี้นจากตายแลด้ว

พระเจด้าไมล่เพบียงประสงคร์ใหด้โลกถรูกปกครองโดยอาศกัยหลกักการตล่างๆแหล่งความชอบธรรมทบีที่แทด้จรลิง
เทล่านกันี้น พระองคร์ไดด้ทรงแตล่งตกันี้ง “มนลุษยร์ผรูด้นกันี้น”-พระเยซรูครลิสตร์มนลุษยร์ผรูด้นกันี้น-ผรูด้จะทรงเปป็นกษกัตรลิยร์แหล่งแผล่นดลินโลก
ดด้วย ดกังนกันี้นเปาโลจถึงเปปิดเผยแกล่ชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้นถถึงขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าการปกครองทบีที่ชอบธรรมของโลกนบีนี้จะ
ไมล่ถรูกทนาใหด้เปป็นจรลิงโดยรรูปเคารพทกันี้งหลาย หรมือโดยแทล่นบรูชาทกันี้งหลายทบีที่ถรูกสรด้างถวายแดล่ “พระเจด้าทบีที่ไมล่รรูด้จกัก” 
องคร์หนถึที่ง แตล่โดยมนลุษยร์ผรูด้หนถึที่ง-และพระเจด้าไดด้ประทานหลกักฐานของขด้อเทล็จจรลิงนบีนี้โดยการทนาใหด้มนลุษยร์ผรูด้นกันี้นเปป็น
ขถึนี้นจากตาย

การปฏลิเสธการเปป็นขถึนี้นจากตายฝฝ่ายรล่างกายของพระเยซรูคมือการทนาลายขล่าวสารแหล่งพระคลุณของพระเจด้า
ความรอดขถึนี้นอยรูล่กกับการเปป็นขถึนี้นจากตายฝฝ่ายรล่างกายของพระองคร์ ยลุคพกันปฟีขถึนี้นอยรูล่กกับการเปป็นขถึนี้นจากตายฝฝ่าย



รล่างกายของพระองคร์ และการชล่วยแผล่นดลินโลกนบีนี้ใหด้พด้นจากการสาปแชล่งนกันี้นขถึนี้นอยรูล่กกับการเปป็นขถึนี้นจากตายฝฝ่าย
รล่างกายของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า นบีที่ถรูกกลล่าวอยล่างชกัดเจนมากๆใน 1 โครลินธร์ 15:13-26:

“แตล่ถด้าการฟฟฟื้นขถึนี้นมาจากตายไมล่มบี พระครลิสตร์กล็หาไดด้ทรงเปป็นขถึนี้นมาไมล่ ถด้าพระครลิสตร์มลิไดด้ทรงเปป็นขถึนี้นมา 
การเทศนาของเรานกันี้นกล็เปลล่าประโยชนร์ ทกันี้งความเชมืที่อของทล่านทกันี้งหลายกล็เปลล่าประโยชนร์ดด้วย และกล็จะปรากฏวล่า
เราอด้างพยานเทล็จในเรมืที่องพระเจด้า เพราะเราอด้างพยานถถึงพระเจด้าวล่าพระองคร์ไดด้ทรงบกันดาลใหด้พระครลิสตร์เปป็นขถึนี้น
มา แตล่ถด้าคนตายไมล่เปป็นขถึนี้นมาแลด้ว พระองคร์กล็ไมล่ไดด้ทรงบกันดาลใหด้พระครลิสตร์เปป็นขถึนี้นมา เพราะวล่าถด้าคนตายไมล่
เปป็นขถึนี้นมา พระครลิสตร์กล็ไมล่ไดด้ทรงเปป็นขถึนี้นมา และถด้าพระครลิสตร์ไมล่ไดด้ทรงเปป็นขถึนี้นมา ความเชมืที่อของทล่านกล็ไรด้
ประโยชนร์ ทล่านกล็ยกังตกอยรูล่ในบาปของตน และคนทกันี้งหลายทบีที่ลล่วงหลกับในพระครลิสตร์ กล็พลินาศไปดด้วย ถด้าพวกเรามบี
ความหวกังใจในพระครลิสตร์ในชบีวลิตนบีนี้เทล่านกันี้น เรากล็เปป็นพวกทบีที่นล่าสกังเวชทบีที่สลุดในบรรดาคนทกันี้งปวง

“แตล่บกัดนบีนี้พระครลิสตร์ทรงเปป็นขถึนี้นมาจากความตายแลด้ว และทรงเปป็นผลแรกในพวกคนทกันี้งหลายทบีที่ไดด้ลล่วง
หลกับไปแลด้วนกันี้น เพราะวล่าความตายไดด้อลุบกัตลิขถึนี้นเพราะมนลุษยร์คนหนถึที่งเปป็นเหตลุฉกันใด การเปป็นขถึนี้นมาจากความตาย
กล็ไดด้อลุบกัตลิขถึนี้นเพราะมนลุษยร์ผรูด้หนถึที่งเปป็นเหตลุฉกันนกันี้น เพราะวล่าคนทกันี้งปวงตด้องตายเกบีที่ยวเนมืที่องกกับอาดกัมฉกันใด คนทกันี้งปวง
กล็จะกลกับไดด้ชบีวลิตเกบีที่ยวเนมืที่องกกับพระครลิสตร์ฉกันนกันี้น แตล่วล่าทลุกคนจะเปป็นไปตามลนาดกับ คมือพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก 
แลด้วภายหลกังกล็คมือคนทกันี้งหลายทบีที่เปป็นของพระครลิสตร์ ในเมมืที่อพระองคร์จะเสดล็จมา

“ตล่อจากนกันี้นจะเปป็นวาระทบีที่สลุด เมมืที่อพระองคร์จะทรงมอบอาณาจกักรไวด้แดล่พระเจด้าคมือพระบลิดา เมมืที่อ
พระองคร์จะไดด้ทรงทนาลายการปกครอง และสลิทธลิอนานาจและอานลุภาพหมดแลด้ว เพราะวล่าพระองคร์จะตด้องทรง
ปกครองอยรูล่กล่อน จนกวล่าพระองคร์จะไดด้ทรงปราบศกัตรรูทกันี้งสลินี้นใหด้อยรูล่ใตด้พระบาทของพระองคร์ ศกัตรรูตกัวสลุดทด้ายทบีที่จะ
ทรงทนาลายนกันี้นกล็คมือความตาย”

ใชล่แลด้วครกับ พระเยซรูทรงเปป็นผรูด้พลิพากษาทบีที่ชอบธรรม พระเจด้าจะทรงพลิพากษาความลกับเหลล่านกันี้นของ
มนลุษยร์โดยพระเยซรูครลิสตร์และตามขล่าวประเสรลิฐ (รม. 2:16) พระองคร์จะทรงพลิพากษาในความชอบธรรมและทลุก
คนทบีที่ยมืนอยรูล่ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์จะไดด้รกับความยลุตลิธรรม ในโรม 14:11,12 เราอล่านวล่า “เพราะมบีคนาเขบียนไวด้วล่า 
‘องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าไดด้ตรกัสวล่า “เรามบีชบีวลิตอยรูล่ฉกันใด หกัวเขล่าทลุกหกัวเขล่าจะตด้องคลุกกราบลงตล่อเรา และลลินี้นทลุกลลินี้นจะ
ตด้องรด้องสรรเสรลิญพระเจด้า”’ ฉะนกันี้นเราทลุกคนจะตด้องทรูลเรมืที่องราวของตกัวเองตล่อพระเจด้า”

ใน 2 โครลินธร์ 5:10 เปาโลประกาศวล่า “เพราะวล่าจนาเปป็นทบีที่เราทลุกคนจะตด้องปรากฏตกัวทบีที่หนด้าบกัลลกังกร์
พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพมืที่อทลุกคนจะไดด้รกับสมกกับการทบีที่ไดด้ประพฤตลิในรล่างกายนบีนี้ แลด้วแตล่จะดบีหรมือชกัที่ว” จากนกันี้น
ใน 2 ทลิโมธบี 4:1 เปาโลพรูดถถึง “พระเยซรูครลิสตร์เจด้า ผรูด้จะทรงพลิพากษาคนเปป็นและคนตาย เมมืที่อพระองคร์เสดล็จมา
ปรากฏและตกันี้งอาณาจกักรของพระองคร์”

ขด้อ 32: “ครกันี้นคนทกันี้งหลายไดด้ยลินถถึงเรมืที่องการซถึที่งเปป็นขถึนี้นมาจากความตายแลด้ว บางคนกล็เยาะเยด้ย แตล่คน
อมืที่นๆวล่า “เราจะฟฟังทล่านกลล่าวเรมืที่องนบีนี้อบีกตล่อไป”

“บางคนกล็เยาะเยด้ย” นบีที่สนกับสนลุนความจรลิงของ 1 โครลินธร์ 1:18 ทบีที่เปาโลประกาศวล่า “คนทกันี้งหลายทบีที่
กนาลกังจะพลินาศกล็เหล็นวล่าการประกาศเรมืที่องกางเขนเปป็นเรมืที่องโงล่ แตล่พวกเราทบีที่รอดเหล็นวล่าเปป็นฤทธานลุภาพของ



พระเจด้า” หลกักคนาสอนเรมืที่องการเปป็นขถึนี้นจากตายไมล่ไดด้ถรูกยอมรกับโดยพวกกรบีกเหลล่านกันี้น-พวกเขาเหล็นวล่ามกันเปป็น
เรมืที่องเหลมือเชมืที่อ เหลวไหลเสบียจนไมล่มบีชาวกรบีกคนใดจะยอมเชมืที่อมกัน

ตลอดหลายยลุคสมกัย “ผรูด้มบีความรรูด้ทกันี้งหลาย” ตามทบีที่เขาเรบียกกกันไดด้เยาะเยด้ยและถากถางหลกักคนาสอนอกัน
เรบียบงล่ายนบีนี้ของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน โอด้ ใชล่แลด้วครกับ-ผมรรูด้วล่ามบีผรูด้มบีการศถึกษาบางคนในทลุกสาขาทบีที่เชมืที่อพระ
วจนะของพระเจด้าทบีที่เปป็นลายลกักษณร์อกักษร ทบีที่ไดด้ยอมรกับพระบลุตรทบีที่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์เปป็นพระผรูด้ชล่วย
ใหด้รอดแลด้ว แตล่ฝรูงชนสล่วนใหญล่วกันนบีนี้ปฏลิเสธความจรลิงอกันบรลิสลุทธลิธิ์และไมล่ถรูกเปลบีที่ยนแปลงนกันี้นตามทบีที่เปาโลไดด้เทศนา
มกัน หลายครกันี้ง เมมืที่อไมล่มบีขด้ออด้างทบีที่จะปฏลิเสธพระวจนะ พวกเขากล็ยกขด้ออด้างดด้านเชาวนร์ปฟัญญา และเมมืที่อขล่าว
ประเสรลิฐประกาศบางสลิที่งทบีที่เกลินความสามารถของพวกเขาทบีที่จะยกเหตลุผลอธลิบายผล่านทางกระบวนการทางความ
คลิด พวกเขากล็ปฏลิเสธมกันเสบียดมืนี้อๆวล่าเปป็นเรมืที่องไมล่สมเหตลุสมผลและเหลวไหล จถึงไมล่เปป็นความจรลิง

แตล่พระเจด้าไมล่ทรงถรูกพบโดยใชด้เหตลุผล พระองคร์ทรงถรูกพบผล่านทางความเชมืที่ออกันเรบียบงล่าย และ
ปราศจากความเชมืที่อกล็เปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีที่จะรรูด้จกักพระองคร์ คนทบีที่เฉลบียวฉลาดและพวกนกักศาสนาจนานวนมากจะยอม
ตกันี้งใจฟฟังผรูด้รกับใชด้พระเจด้าจนกระทกัที่งเขากลล่าววล่า “แตล่บกัดนบีนี้จงกลกับใจเสบียใหมล่!” และเมมืที่อพวกเขาไดด้ยลินเสบียงรด้อง
ประกาศนกันี้น พวกเขากล็เรลิที่มเยาะเยด้ยและถากถาง เชล่นเดบียวกกับชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้น พวกเขาตกัดสลินใจทบีที่จะ
ประวลิงเวลาออกไปกล่อนและขอฟฟังเรมืที่องนบีนี้อบีกในวกันหนด้า 

“แตล่คนอมืที่นๆวล่า “เราจะฟฟังทล่านกลล่าวเรมืที่องนบีนี้อบีกตล่อไป” “คนอมืที่นๆ” ทบีที่วล่านบีนี้นล่าจะเปป็นพวกสโตอลิก พวกเอ
ปฟีกรูเรบียวนล่าจะเยาะเยด้ยโดยไมล่ลกังเลเพราะวล่าพวกเขาปฏลิเสธสถานะใดๆในอนาคตของมนลุษยร์ หลกักคนาสอนเรมืที่อง
การเปป็นขถึนี้นจากตายคงจะเปป็นเรมืที่องทบีที่พวกเขายอมรกับไมล่ไดด้เพราะวล่าตามหลกักปรกัชญาของพวกเขา ไมล่มบีสลิที่งใดหลกังค
วามตายเลย ในทางกลกับกกัน พวกสโตอลิกไมล่ไดด้ปฏลิเสธการมบีตกัวตนอยรูล่ในอนาคตของมนลุษยร์ และพวกเขาเหล็นวล่ามกัน
ไมล่ใชล่เรมืที่องเหลมือเชมืที่อเสบียทบีเดบียวทบีที่วล่าพระเยซรูอาจถรูกทนาใหด้เปป็นขถึนี้นจากตายแลด้วกล็ไดด้ ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงอาจมองวล่า
เรมืที่องนบีนี้ควรคล่าแกล่การสมืบคด้นเพลิที่มเตลิมเลล็กนด้อย-แตล่ไมล่ใชล่ในขณะนกันี้น พวกเขาจะฟฟังเรมืที่องนบีนี้เพลิที่มเตลิมในคราวหนด้า

ทล่านทบีที่รกัก นกัที่นยกังเปป็นรายการของพญามารเหมมือนเดลิม! ฟาโรหร์กลล่าววล่า “พรลุล่งนบีนี้ละกกัน!” แตล่สนาหรกับเขา
วกันพรลุล่งนบีนี้ไมล่เคยไดด้มาถถึง กลล่าวในแงล่ฝฝ่ายวลิญญาณแลด้ว เมมืที่อเปาโลเปป็นพยานตล่อหนด้าเฟลลิกสร์ “ขณะเมมืที่อเปาโลอด้าง
ถถึงความชอบธรรม ความอดกลกันี้นใจทางกาม และการพลิพากษาซถึที่งจะมาเบมืนี้องหนด้านกันี้น เฟลลิกสร์กล็กลกัวจนตกัวสกัที่น จถึง
พรูดวล่า “คราวนบีนี้จงไปกล่อนเถอะ เมมืที่อเรามบีโอกาส เราจะเรบียกทล่านมาอบีก”” (กลิจการ 24:25) แตล่ถด้า “เวลาทบีที่
สะดวก” นกันี้นเคยมาถถึงเฟลลิกสร์ บกันทถึกในพระคกัมภบีรร์กล็ไมล่กลล่าวถถึงมกันเลย ซาโลมอนเตมือนวล่า “อยล่าคลุยอวดถถึงพรลุล่งนบีนี้
เพราะเจด้าไมล่ทราบวล่าวกันหนถึที่งๆจะนนาอะไรมาใหด้บด้าง” (สภษ. 27:1) เปาโลเองกลล่าววล่า “บกัดนบีนี้เปป็นเวลาอกันชอบ 
ดรูเถลิด บกัดนบีนี้เปป็นวกันแหล่งความรอด” (2 คร. 6:2) ถด้าชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้นเคยฟฟังเปาโลอบีก มกันกล็ไมล่มบีบกันทถึกไวด้-
และบางทบีผมกล็เชมืที่อวล่าถด้าพวกเขาเคยฟฟังเขาอบีก พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กล็คงบอกเราไปแลด้ว เราไมล่รรูด้วล่ามบีครลิสตจกักร
สกักแหล่งถรูกกล่อตกันี้งในกรลุงเอเธนสร์หรมือไมล่ และไมล่มบีบกันทถึกวล่านกักปรกัชญาเหลล่านบีนี้หรมือชาวกรลุงเอเธนสร์คนใดเคยตลิดตล่อ
กกับเปาโลเพลิที่มเตลิมอบีก



ขด้อ 33: “แลด้วเปาโลจถึงออกไปจากเขา”
เปาโลออกไปจากกรลุงเอเธนสร์ทกันทบีและไปยกังเมมืองโครลินธร์ ในมกัทธลิว 7:6 พระเยซรูตรกัสวล่า “อยล่าใหด้สลิที่งซถึที่ง

บรลิสลุทธลิธิ์แกล่สลุนกัข และอยล่าโยนไขล่มลุกของทล่านใหด้แกล่สลุกร เกลมือกวล่ามกันจะเหยบียบยที่นาเสบีย และจะหกันกลกับมากกัดตกัว
ทล่านดด้วย” พวกสลุนกัขไมล่อาจซาบซถึนี้งสลิที่งซถึที่งบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้ และพวกสลุกรกล็ไมล่สนใจอกัญมณบีมบีคล่าเลยนอกจากจะเหยบียบยที่นา
อกัญมณบีเหลล่านกันี้นใตด้ฝฝ่าเทด้า เปาโลไมล่ไดด้โตด้แยด้งกกับนกักปรกัชญาเหลล่านกันี้นบนเนลินเขาอาเรโอ เขากลล่าวถถึงขด้อเทล็จจรลิง
ตล่างๆแหล่งขล่าวประเสรลิฐ-ไมล่ใชล่ในลกักษณะของการโตด้แยด้ง แตล่ในความกรลุณาและความจรลิงใจ เราควรหมายเหตลุไวด้
วล่าเมมืที่อผรูด้คนขล่มเหงเปาโล เขากล็กลกับไปยกังสถานทบีที่ทบีที่มบีการขล่มเหงนกันี้นเพมืที่อประกาศขล่าวประเสรลิฐเดลิมนกันี้นและหนลุนใจ
ทารกเหลล่านกันี้นในพระครลิสตร์ แตล่สนาหรกับผรูด้เฉลบียวฉลาดเหลล่านบีนี้ในกรลุงเอเธนสร์ ชายผรูด้ “มบีปฟัญญา” เหลล่านบีนี้ทบีที่ไดด้กลาย
เปป็นคนโงล่และเตล็มไปดด้วยความอสกัตยร์ดด้านศบีลธรรม อกัครทรูตทล่านนบีนี้ไมล่มบีอะไรจะกลล่าวเพลิที่มเตลิมอบีก เขาแคล่ออกไปใหด้
พด้นหนด้าพวกเขาเทล่านกันี้น

ขล่าวประเสรลิฐจะตด้องไมล่ถรูกโตด้แยด้งกกันตล่อหนด้าคนเหลล่านกันี้นทบีที่เยาะเยด้ยและถากถางความจรลิงของพระเจด้า 
ผมไมล่เคยโตด้วาทบีกกับคนไมล่เชมืที่อพระเจด้าเลย และผมจะไมล่มบีวกันทนาอยล่างนกันี้นเดล็ดขาด ผมเชมืที่อในการเทศนาพระวจนะ
และการประกาศความจรลิง ผมเชมืที่อในการแสดงความกรลุณาและเหล็นอกเหล็นใจและประพฤตลิตกัวแบบครลิสเตบียน 
แตล่ผมกล็เชมืที่อเชล่นกกันวล่าเมมืที่อชายคนใดขถึนี้นไปบนธรรมาสนร์ เขากล็ไมล่ควรขถึนี้นไปโดยมบีจลุดประสงคร์เพมืที่อโตด้วาทบีหรมือโตด้
แยด้ง มกันไมล่เปป็นทบีที่พอพระทกัยพระเจด้าทบีที่ผรูด้รกับใชด้ของพระองคร์จะขบีนี้ขลาดและ “โอนอล่อน” ความจรลิงอกันเดล็ดขาดเหลล่า
นกันี้นทบีที่ถรูกจารถึกไวด้ในพระวจนะแลด้ว และคนของพระเจด้าไมล่ควรซล่อนตกัวอยรูล่หลกังธรรมาสนร์เพมืที่อโจมตบีและดล่าวล่าผรูด้คนทบีที่
นกัที่งฟฟังอยรูล่ดด้วย เขาควรประกาศความจรลิง ความจรลิงทกันี้งหมด ความจรลิงเทล่านกันี้น-และจะเกลิดอะไรขถึนี้นกล็ใหด้เกลิด พระ
วจนะของพระเจด้าตด้องไมล่ถรูกโตด้แยด้งกกันกกับพวกคนทบีที่ไมล่เอาพระเจด้า ดกังนกันี้นเมมืที่อเปาโลนนาเสนอขล่าวสารของตนใน
ภาษาทบีที่ชกัดเจนและเขด้าใจไดด้และชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้นปฏลิเสธความจรลิง เขากล็ไมล่เสบียเวลากกับคนเหลล่านกันี้นอบีก 
เขาเดลินจากพวกเขาไปและเตรบียมตกัวทบีที่จะไปทนางานรกับใชด้ของตนในเมมืองโครลินธร์

ขด้อ 34: “แตล่มบีชายบางคนตลิดตามเปาโลไปและไดด้เชมืที่อถมือ ในคนเหลล่านกันี้นมบีดลิโอนลิสลิอกัสผรูด้เปป็นสมาชลิกสภา
อาเรโอปากกัส กกับหญลิงคนหนถึที่งชมืที่อดามารลิส และคนอมืที่นๆดด้วย”

“ชายบางคน” เหลล่านบีนี้ฟฟังเปาโลอยล่างตกันี้งใจและดด้วยความคลิดทบีที่เปปิดรกับ พวกเขาเชมืที่อสลิที่งทบีที่เขาสอนและ
พวกเขาเปปิดรกับหลกักคนาสอนแบบครลิสเตบียน “ในคนเหลล่านกันี้นมบีดลิโอนลิสลิอกัสผรูด้เปป็นสมาชลิกสภาอาเรโอปากกัส” เราไมล่
พบคนากลล่าวเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกกับชายผรูด้นบีนี้ แตล่จากขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าเขาเปป็นสมาชลิกสภาอาเรโอปากกัส เราจถึงทราบวล่าเขา
มบีสล่วนเกบีที่ยวขด้องกกับศาลสรูงของกรลุงเอเธนสร์ไมล่ทางใดกล็ทางหนถึที่ง เขาอาจเปป็นหนถึที่งในตลุลาการสรูงสลุดเหลล่านกันี้นกล็ไดด้ 
การกลกับใจเชมืที่อของเขาคงจะทนาใหด้ชาวกรลุงเอเธนสร์หลายคนประทกับใจยลิที่งนกัก โดยอาจนนาคนอมืที่นๆใหด้มารกับความ
รอดในภายหลกัง นบีที่คงจะทนาใหด้การทนางานหนกักของเปาโลในกรลุงเอเธนสร์คลุด้มคล่ากกับทลุกอยล่างทบีที่เขาไดด้ทลุล่มเทไป

“กกับหญลิงคนหนถึที่งชมืที่อดามารลิส” คงจะนล่าสนใจทบีที่ไดด้ทราบมากขถึนี้นเกบีที่ยวกกับหญลิงผรูด้นบีนี้ แตล่พระคกัมภบีรร์ไมล่ใหด้
ขด้อมรูลเพลิที่มเตลิมใดๆเกบีที่ยวกกับนาง นางเปป็น “ลลิเดบีย” อบีกคนไหม? นางเปป็นคนใหญล่คนโตในชบีวลิตทางสกังคมแหล่งกรลุง
เอเธนสร์ จนการกลกับใจเชมืที่อของนาง เชล่นเดบียวกกับการกลกับใจเชมืที่อของดลิโอนลิสลิอกัส จะสล่งผลกระทบในวงกวด้างตล่อคน



เหลล่านกันี้นทบีที่นางตลิดตล่อสกัมพกันธร์ดด้วยไหม? เรมืที่องนบีนี้เราไมล่รรูด้ ผลใดกล็ตามทบีที่ออกมาจากชบีวลิตของนางไมล่ถรูกบกันทถึกไวด้ใหด้เรา
อล่านในชบีวลิตนบีนี้ แตล่พระเจด้าทรงบกันทถึกไวด้และเรารรูด้วล่านางจะไดด้รกับบนาเหนล็จอยล่างยลุตลิธรรม 

“...และคนอมืที่นๆดด้วย” เราไมล่ถรูกบอกวล่า “คนอมืที่นๆ” กบีที่คน และเราไมล่มบีบกันทถึกเพลิที่มเตลิมใดๆเกบีที่ยวกกับ
กลิจกรรมของพวกเขา

ผรูด้รรูด้บางทล่านไดด้เสนอแนะวล่าเนมืที่องจากเปาโลไมล่ไดด้ใหด้รายละเอบียดตรงนบีนี้เกบีที่ยวกกับการเปป็นขถึนี้นจากตายนกันี้น 
เขาจถึงถรูกขกัดจกังหวะ ณ จลุดนกันี้นอยล่างไมล่ตด้องสงสกัย เขาใหด้รายละเอบียดทบีที่พลิสรูจนร์การเปป็นขถึนี้นจากตายนกันี้นใน 1 โครลินธร์ 
บททบีที่ 15 และจดหมายฝากฉบกับแรกของเขาทบีที่สล่งถถึงครลิสตจกักรในเมมืองเธสะโลนลิกากล็ใหด้คนาอธลิบายทบีที่ละเอบียดเกบีที่ยว
กกับการเสดล็จกลกับมาขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าและการเปป็นขถึนี้นจากตายของพวกวลิสลุทธลิชน (1 ธส. 4:13-18) แตล่คนา
เทศนาของเขาจากเนลินเขาอาเรโอไมล่มบีคนาอธลิบายเกบีที่ยวกกับทกันี้งสองเรมืที่องนบีนี้ หลกักคนาสอนเรมืที่องการเปป็นขถึนี้นจากตาย
ของรล่างกายเปป็นเรมืที่องทบีที่ไมล่คลุด้นหรูจรลิงๆสนาหรกับชาวกรลุงเอเธนสร์จนานวนมากเหลล่านกันี้นจนพวกเขาอาจเยาะเยด้ยอยล่าง
หยาบคายและถากถางเปาโลตอนทบีที่เขาเกรลิที่นนนาเกบีที่ยวกกับความจรลิงนกันี้น อาจเปป็นไดด้วล่าเขาถรูกบกังคกับใหด้หยลุดพรูด 
และถด้าเปป็นอยล่างนกันี้นจรลิง มกันกล็คงเปป็นเหตลุใหด้เขาออกไปจากทล่ามกลางคนเหลล่านกันี้นทกันทบี

ผมเคยสงสกัยบล่อยๆวล่าเปาโลรรูด้สถึกไหมวล่าเขาไดด้ลด้มเหลวในกรลุงเอเธนสร์ ดรูเหมมือนวล่าเขานล่าจะผลิดหวกัง
เพราะผลลกัพธร์ทบีที่ดรูเหมมือนนด้อยนลิดของการรกับใชด้ของเขาทบีที่นกัที่น แนล่นอนวล่าเขารรูด้สถึกวล่าเขาไดด้ทนาเตล็มทบีที่แลด้วในการนนา
เสนอหลกักคนาสอนเรมืที่องพระคลุณของพระเจด้าในการเผชลิญหนด้ากกับการจด้องจกับผลิดและความไมล่เชมืที่อทบีที่เขาเผชลิญ เขา
เดลินทางไปยกังเมมืองโครลินธร์ตล่อไปซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเขาจะมบีการโจมตบีครกันี้งใหญล่ตล่อโลกชาวกรบีก



บทททที่ 18
18:1 ภายหลกังเหตลุการณร์เหลล่านบีนี้เปาโลจถึงออกจากกรลุงเอเธนสร์ไปยกังเมมืองโครลินธร์
18:2 ทล่านไดด้พบยลิวคนหนถึที่งชมืที่ออาควลิลลา ซถึที่งเกลิดในแควด้นปอนทกัส แตล่พถึที่งมาจากประเทศอลิตาลบีกกับภรรยาชมืที่อปรลิสสลิ
ลลา (เพราะคลาวดลิอกัสมบีรกับสกัที่งใหด้พวกยลิวทกันี้งปวงออกไปจากกรลุงโรม) เปาโลจถึงไปหาคนทกันี้งสองนกันี้น
18:3 และเพราะเขามบีอาชบีพอยล่างเดบียวกกันจถึงไดด้อาศกัยทนาการอยรูล่กกับเขา เพราะวล่าทกันี้งสองฝฝ่ายเปป็นชล่างทนาเตล็นทร์
ดด้วยกกัน
18:4 เปาโลไดด้โตด้เถบียงในธรรมศาลาทลุกวกันสะบาโต ไดด้ชกักชวนทกันี้งพวกยลิวและพวกกรบีก
18:5 พอสลิลาสกกับทลิโมธบีมาจากแควด้นมาซลิโดเนบีย เปาโลกล็ไดด้รกับการดลใจ และเปป็นพยานแกล่พวกยลิววล่าพระเยซรู
เปป็นพระครลิสตร์
18:6 แตล่เมมืที่อพวกเหลล่านกันี้นขกัดขวางตกัวเองและกลล่าวคนาหมลิที่นประมาท เปาโลจถึงไดด้สะบกัดเสมืนี้อผด้ากลล่าวแกล่เขาวล่า 
“ใหด้เลมือดของทล่านทกันี้งหลายตกบนศบีรษะของทล่านเองเถลิด ขด้าพเจด้ากล็ปราศจากเลมือดนกันี้นแลด้ว ตกันี้งแตล่นบีนี้ไปขด้าพเจด้าจะ
ไปหาคนตล่างชาตลิ”
18:7 ทล่านจถึงออกจากทบีที่นกัที่น แลด้วเขด้าไปในบด้านของชายคนหนถึที่งชมืที่อยลุสทกัส ซถึที่งเปป็นผรูด้นมกัสการพระเจด้า บด้านของเขา
อยรูล่ตลิดกกับธรรมศาลา
18:8 ฝฝ่ายครลิสปฟัสนายธรรมศาลากกับทกันี้งครกัวเรมือนของทล่านไดด้เชมืที่อในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และชาวโครลินธร์หลายคน
เมมืที่อไดด้ฟฟังแลด้วกล็ไดด้เชมืที่อถมือและรกับบกัพตลิศมา
18:9 และองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าไดด้ตรกัสกกับเปาโลทางนลิมลิตในคมืนวกันหนถึที่งวล่า “อยล่ากลกัวเลย แตล่จงกลล่าวตล่อไป อยล่านลิที่ง
เสบีย
18:10 เพราะวล่าเราอยรูล่กกับเจด้าและจะไมล่มบีผรูด้หนถึที่งผรูด้ใดอาจตล่อสรูด้ทนารด้ายเจด้า ดด้วยวล่าคนของเราในนครนบีนี้มบีมาก”
18:11 เปาโลจถึงยกับยกันี้งอยรูล่กกับเขาและสกัที่งสอนพระวจนะของพระเจด้าตลอดหนถึที่งปฟีกกับหกเดมือน
18:12 แตล่คราวเมมืที่อกกัลลลิโอเปป็นผรูด้สนาเรล็จราชการแควด้นอาคายา พวกยลิวไดด้ฮมือกกันขถึนี้นตล่อสรูด้เปาโล และพาทล่านไป
บกัลลกังกร์พลิพากษา
18:13 ฟฟ้องวล่า “คนนบีนี้ชกักชวนคนทกันี้งหลายใหด้นมกัสการพระเจด้าตามทางทบีที่ผลิดกฎหมาย”
18:14 เมมืที่อเปาโลจะอด้าปากพรูด กกัลลลิโอกล็กลล่าวแกล่พวกยลิววล่า “โอ พวกยลิว ถด้าเปป็นเรมืที่องความชกัที่วหรมือเปป็นเรมืที่อง
อาชญากรรม สมควรเราจะฟฟังทล่านทกันี้งหลาย
18:15 แตล่ถด้าเปป็นการโตด้แยด้งกกันถถึงเรมืที่องถด้อยคนากกับชมืที่อและพระราชบกัญญกัตลิของพวกทล่านแลด้ว ทล่านทกันี้งหลายจง
วลินลิจฉกัยกกันเอาเองเถลิด เราไมล่อยากเปป็นผรูด้พลิพากษาตกัดสลินขด้อความเหลล่านกันี้น”
18:16 ทล่านจถึงไลล่พวกนกันี้นไปจากบกัลลกังกร์พลิพากษา
18:17 บรรดาชาตลิกรบีกจถึงจกับโสสเธเนสนายธรรมศาลามา เฆบีที่ยนขด้างหนด้าบกัลลกังกร์พลิพากษา แตล่กกัลลลิโอไมล่เอาธลุระ
เลย



18:18 ตล่อมาเปาโลไดด้พกักอยรูล่ทบีที่นกัที่นอบีกหลายวกัน แลด้วทล่านจถึงลาพวกพบีที่นด้องแลล่นเรมือไปยกังแควด้นซบีเรบีย และปรลิสสลิลลา
กกับอาควลิลลากล็ไปดด้วย เปาโลไดด้โกนศบีรษะทบีที่เมมืองเคนเครบีย เพราะทล่านไดด้ปฏลิญาณตกัวไวด้
18:19 ครกันี้นมายกังเมมืองเอเฟซกัส เปาโลไดด้ละปรลิสสลิลลากกับอาควลิลลาไวด้ทบีที่นกัที่น แตล่ทล่านเองไดด้เขด้าไปโตด้เถบียงกกับพวก
ยลิวในธรรมศาลา
18:20 เมมืที่อคนเหลล่านกันี้นขอใหด้ทล่านอยรูล่กกับเขาตล่อไป ทล่านกล็ไมล่ยอม
18:21 แตล่ไดด้ลาเขาไปกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าจะพยายามรกักษาเทศกาลเลบีนี้ยงทบีที่จะถถึงในกรลุงเยรรูซาเลล็มโดยทลุกวลิถบีทาง 
แตล่ถด้าเปป็นทบีที่ชอบพระทกัยพระเจด้า ขด้าพเจด้าจะกลกับมาหาทล่านทกันี้งหลายอบีก” แลด้วเปาโลไดด้ลงเรมือแลล่นออกจากเมมือง
เอเฟซกัส
18:22 ครกันี้นมาถถึงเมมืองซบีซารบียา ทล่านไดด้ขถึนี้นไปคนานกับครลิสตจกักรแลด้วลงไปยกังเมมืองอกันทลิโอก
18:23 ครกันี้นยกับยกันี้งอยรูล่ทบีที่นกัที่นหนล่อยหนถึที่ง ทล่านจถึงไปตลอดแวล่นแควด้นกาลาเทบียและฟรบีเจบียตามลนาดกับกกันไปเรมืที่อยๆ 
เพมืที่อจะชล่วยชรูกนาลกังพวกสาวก
18:24 มบียลิวคนหนถึที่งชมืที่ออปอลโล เกลิดในเมมืองอเลล็กซานเดรบีย เปป็นคนมบีโวหารดบี และชนานาญมากในทางพระคกัมภบีรร์
ทล่านมายกังเมมืองเอเฟซกัส
18:25 อปอลโลคนนบีนี้ไดด้รกับการอบรมในทางขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และมบีใจรด้อนรนกลล่าวสกัที่งสอนโดยละเอบียดถถึง
เรมืที่ององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า ถถึงแมด้วล่าทล่านรรูด้แตล่เพบียงบกัพตลิศมาของยอหร์นเทล่านกันี้น
18:26 ทล่านไดด้ตกันี้งตด้นสกัที่งสอนโดยใจกลด้าในธรรมศาลา แตล่เมมืที่ออาควลิลลากกับปรลิสสลิลลาไดด้ฟฟังทล่านแลด้ว เขาจถึงรกับ
ทล่านมาสกัที่งสอนใหด้รรูด้ทางของพระเจด้าใหด้ถรูกตด้องยลิที่งขถึนี้น
18:27 ครกันี้นอปอลโลใครล่จะไปยกังแควด้นอาคายา พวกพบีที่นด้องกล็เขบียนจดหมายฝากไปถถึงสาวกทบีที่นกัที่นใหด้เขารกับรอง
ทล่านไวด้ ครกันี้นทล่านไปถถึงแลด้ว ทล่านไดด้ชล่วยเหลมือคนทกันี้งหลายทบีที่ไดด้เชมืที่อโดยพระคลุณนกันี้นอยล่างมากมาย
18:28 เพราะทล่านโตด้แยด้งกกับพวกยลิวอยล่างแขล็งแรงตล่อหนด้าคนทกันี้งปวง และชบีนี้แจงยกหลกักในพระคกัมภบีรร์อด้างใหด้เหล็น
วล่า พระเยซรูคมือพระครลิสตร์

เมมืองโครลินธร์คมือเมมืองหลวงของประเทศกรบีซของโรม เมมืที่อถรูกทนาลายโดยพวกโรมกันในปฟี 146 กล่อน ค.ศ. 
มกันถรูกสรด้างขถึนี้นใหมล่โดยจรูเลบียส ซบีซารร์และถรูกยด้ายไปอยรูล่บนคอคอดแคบๆซถึที่งทนาใหด้ออกทะเลสะดวก มกันไดด้กลาย
เปป็นศรูนยร์กลางการคด้าขนาดใหญล่ แนล่นขนกัดไปดด้วยพวกพล่อคด้าและพวกนายหนด้าการคด้าและการพาณลิชยร์ และมบีนกัก
เดลินทางหลายพกันคนจากทกัที่วโลกมาเยมือนในสมกัยนกันี้น

ดกังนกันี้นมกันจถึงเปป็นทบีที่เขด้าใจไดด้วล่าเมมืองโครลินธร์ถรูกสาปแชล่งดด้วยสลิที่งเลวทรามทลุกรรูปแบบซถึที่งถรูกพบในเมมือง
ใหญล่ๆและทล่าเรมือใหญล่ๆตลอดหลายศตวรรษ โปเซดอนคมือเทพเจด้าทบีที่เปป็นประธานเหนมือเมมืองนกันี้น เขาคมือเทพกรบีก
แหล่งทด้องทะเล (ซถึที่งตรงกกับเทพเนปจรูนของชาวโรมกัน) การละเลล่นตล่างๆถรูกจกัดเพมืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่เขา และเปาโล
เขบียนเกบีที่ยวกกับการละเลล่นเหลล่านบีนี้ในบททบีที่ 9 ของจดหมายฉบกับแรกของเขาทบีที่สล่งถถึงครลิสตจกักรชาวเมมืองโครลินธร์ โดย
เปรบียบเทบียบผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายกกับเหลล่านกักวลิที่งในการแขล่งขกัน โปเซดอนถรูกเชมืที่อวล่าปกปฟ้องผรูด้คนในสมกัยนกันี้นเมมืที่อพวกกรบีก
ตล่อสรูด้กกับพวกกรบีกดด้วยกกันกล่อนทบีที่พวกโรมกันมาตล่อสรูด้และพลิชลิตพวกเขา กองเรมือเหลล่านกันี้นแหล่งเมมืองโครลินธร์ไดด้แลล่นเรมือ



ไปตล่อสรูด้เรมือเหลล่านกันี้นแหล่งกรลุงเอเธนสร์ และพวกพล่อคด้าแหล่งเมมืองโครลินธร์ไดด้ตล่อสรูด้กกับชาวฟฟีนลิเซบียเพมืที่อแยล่งชลิงการคด้าแหล่ง
หมรูล่เกาะทกันี้งหลายแหล่งทะเลเหลล่านกันี้น

ตกันี้งตระหงล่านอยรูล่เหนมือเมมืองนกันี้นถถึงสองพกันฟลุตคมือภรูเขาอโครโครลินธกัสซถึที่งเปป็นทบีที่ตกันี้งของศาลเจด้าของเทพบีอโฟร
ไดตร์ เทพบีองคร์นบีนี้ถรูกปรนนลิบกัตลิโดยนกักบวชหญลิงและหญลิงงามเมมืองหมรูล่ใหญล่ทบีที่อลิทธลิพลของพวกนางสล่งเสรลิมอยล่างมาก
ตล่อสภาพศบีลธรรมอกันเสมืที่อมทรามซถึที่งมบีอยรูล่ในเมมืองโครลินธร์ตอนทบีที่เปาโลไปถถึงทบีที่นกัที่น การแสดงโชวร์อกันลามก การแสดง
ทบีที่หยาบคายและอลุจาดซถึที่งแสดงออกถถึงความเสมืที่อมศบีลธรรมและความชกัที่วไดด้ปะปนกกับการปฏลิบกัตลิทบีที่เลวทรามและ
หยาบโลนทลุกรรูปแบบ

เพมืที่อทบีที่จะเขด้าใจแมด้เพบียงสกักเลล็กนด้อยเกบีที่ยวกกับสลิที่งทบีที่เปาโลไดด้เหล็นและประสบจรลิงๆตอนทบีที่เขาไปถถึงในเมมือง
โครลินธร์ เราตด้องศถึกษาจดหมายฝากสองฉบกับนกันี้นทบีที่เขาเขบียนในเวลาตล่อมาถถึงครลิสตจกักรชาวเมมืองโครลินธร์ เราตด้อง
เหล็นครลิสตจกักรทบีที่ถรูกกล่อตกันี้งทบีที่นกัที่น และศถึกษาวลิธบีทบีที่ซาตานไดด้โจมตบีครลิสตจกักรนกันี้นในความพยายามของมกันทบีที่จะขกัด
ขวางการเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐในเมมืองนกันี้น เราตด้องเหล็นเชล่นกกันวล่าเปาโลรกับมมือกกับสถานการณร์เหลล่านกันี้นอยล่างไรซถึที่ง
เกลิดขถึนี้นในครลิสตจกักรทบีที่นกัที่น-แตล่เราตด้องเหล็นมากกวล่านกันี้นอบีก เราตด้องเหล็นเมมืองนกันี้นเอง เพราะวล่าสลิที่งตล่างๆทบีที่เกลิดขถึนี้นแกล่ผรูด้
เชมืที่อบางคนในครลิสตจกักรชาวเมมืองโครลินธร์เปป็นเพบียงภาพสะทด้อนของสถานะทบีที่แทด้จรลิงของสภาพแวดลด้อมตล่างๆของ
พวกเขาและความเสมืที่อมทรามทบีที่มบีอยรูล่จรลิงทบีที่นกัที่น

เมมืองโครลินธร์มบีการผสมกกันแบบแปลกๆของความเปป็นมนลุษยร์ การผสมกกันแบบแปลกๆของความยากจน
และความมกัที่งคกัที่ง ในฐานะเปป็นหนถึที่งในศรูนยร์กลางการพาณลิชยร์ทบีที่ยลิที่งใหญล่แหล่งสมกัยนกันี้น พวกพล่อคด้าคด้าขายยางไมด้หอม
ของอาระเบบีย กระดาษปาปปิรลุสของอบียลิปตร์ อลินทผลกัมของฟฟีนลิเซบีย งาชด้างของลลิเบบีย พรมทลุกชนลิดของบาบลิโลน ขน
แพะจากซบีลบีเซบีย และขนแกะจากลลิคาโอเนบีย-แตล่พวกเขาคด้าขายทาสทบีที่เปป็นมนลุษยร์จากแควด้นฟรบีเจบียเชล่นกกัน พวก
คนรวยใชด้ชบีวลิตในความหรรูหราฟลุฝ่มเฟฟอย ความสนลุกสนานรมืที่นเรลิง ตกัณหาและบาป ชบีวลิตของพวกคนจนกล็ไมล่ไดด้
บาปหนาและสนามะเลเทเมานด้อยไปกวล่ากกัน ความเสมืที่อมทรามของเมมืองนกันี้นไดด้แทรกซถึมไปถถึงแมด้แตล่ชบีวลิตของพวก
ทาส วล่าทบีที่จรลิง เมมืองโครลินธร์ขถึนี้นชมืที่อกระฉล่อนในเรมืที่องความผลิดศบีลธรรมและความสนามะเลเทเมาของมกันจนวลบี “เลล่น
เปป็นชาวเมมืองโครลินธร์” ถรูกพบเจอบล่อยในภาษากรบีกในฐานะเปป็นสนานวนหนถึที่งทบีที่แสดงถถึงระดกับทบีที่ตที่นาสลุดของการ
ดนาเนลินชบีวลิตฝฝ่ายศบีลธรรม แมด้กระทกัที่งในภาษาอกังกฤษสมกัยใหมล่ของเรา “a Corinthian” กล็เคยหมายถถึงเสมือผรูด้หญลิง

ภรูมลิหลกังนบีนี้ของชาวเมมืองโครลินธร์ทนาใหด้เราเขด้าใจไดด้วล่าเมมืที่อคนาเทศนาของเปาโลกลล่าวถถึงเรมืที่องฝฝ่ายวลิญญาณ
ตล่างๆและการประพฤตลิทางศบีลธรรม คนเหลล่านบีนี้กล็ไมล่สามารถยอมรกับคนาเทศนาของเขาไดด้-และบางคนทบีที่ยอมรกับ
พระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้าและไดด้บกังเกลิดใหมล่กล็ไมล่ไดด้ตกัดสายสกัมพกันธร์กกับสลิที่งตล่างๆฝฝ่ายเนมืนี้อหนกังในเมมืองโครลิน
ธร์อยล่างเดล็ดขาด ผรูด้คนสล่วนใหญอ๋ในเมมืองนกันี้นไดด้รกับผลกระทบอยล่างลถึกซถึนี้งเหลมือเกลินจากลกักษณะการดนาเนลินชบีวลิตอกัน
เสมืที่อมทรามทบีที่นกัที่น

อกัครทรูตเปาโลเขด้ามาในศรูนยร์กลางแหล่งความผลิดศบีลธรรมนบีนี้ เมมืองใหญล่ทบีที่จมลถึกในบาปนบีนี้ พรด้อมกกับคนา
ประกาศดด้วยใจกลด้าวล่า “ขด้าพเจด้าตกันี้งใจวล่าจะไมล่แสดงความรรูด้เรมืที่องใดๆในหมรูล่พวกทล่านเลยเวด้นแตล่เรมืที่องพระเยซรู
ครลิสตร์ และการทบีที่พระองคร์ทรงถรูกตรถึงทบีที่กางเขน!” เขาเขด้าเมมืองโครลินธร์โดยประกาศ “พระเยซรูครลิสตร์ และการทบีที่
พระองคร์ทรงถรูกตรถึงทบีที่กางเขน” โดยยกชรูธงทบีที่เปฟฟื้อนพระโลหลิต ออกไปพลิชลิตและเพมืที่อพลิชลิตในพระนามขององคร์ผรูด้



พลิชลิตทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สลุด-พระองคร์ผรูด้ไดด้ทรงพลิชลิตความตาย นรก และหลลุมศพแลด้ว เปาโลมกัที่นใจวล่าการประกาศเรมืที่อง
กางเขนนกันี้นจะเปป็นพลกังทบีที่จะทนาใหด้ชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้นเชมืที่อในทบีที่สลุดถถึงพระปฟัญญาและฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าซถึที่ง
นนาไปสรูล่ความรอด สลุดยอดอกัครทรูตทล่านนบีนี้เชมืที่อในฤทธลิธิ์เดชแหล่งขล่าวประเสรลิฐ-และความเชมืที่อของเขาไมล่ไดด้สรูญเปลล่า 
เพราะวล่าครลิสตจกักรของพระเจด้าในเมมืองโครลินธร์-พรด้อมกกับความอล่อนแอ ขด้อบกพรล่อง และความลด้มเหลวทกันี้งหมด
ของมกัน-ไดด้กลายเปป็นศรูนยร์กลางแหล่งการประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สลุดแหล่งหนถึที่งในสมกัยของเปาโล ความ
สนาเรล็จของเขาในเมมืองนกันี้นยลิที่งใหญล่พอๆกกับสลิที่งทบีที่ดรูเหมมือนเปป็นความลด้มเหลวของเขาในกรลุงเอเธนสร์

เปาโลททที่เมถืองโครกินธส
ขด้อ 1 และ 2: “ภายหลกังเหตลุการณร์เหลล่านบีนี้เปาโลจถึงออกจากกรลุงเอเธนสร์ไปยกังเมมืองโครลินธร์ ทล่านไดด้พบยลิว

คนหนถึที่งชมืที่ออาควลิลลา ซถึที่งเกลิดในแควด้นปอนทกัส แตล่พถึที่งมาจากประเทศอลิตาลบีกกับภรรยาชมืที่อปรลิสสลิลลา (เพราะคลา
วดลิอกัสมบีรกับสกัที่งใหด้พวกยลิวทกันี้งปวงออกไปจากกรลุงโรม) เปาโลจถึงไปหาคนทกันี้งสองนกันี้น”

หลกังจากประสบการณร์อกันนล่าเศรด้าของเปาโลในกรลุงเอเธนสร์ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆขล่าวสารของเขาเรมืที่องกางเขนนกันี้น
และการเปป็นขถึนี้นจากตายนกันี้นถรูกปฏลิเสธและถรูกปฟัดทลินี้งอยล่างไมล่ไยดบี เขากล็มาถถึงหนถึที่งในประสบการณร์ทบีที่มบีความสลุข
มากทบีที่สลุดในงานรกับใชด้ทกันี้งหมดของเขา ไมล่มบีขด้อสงสกัยเลยวล่าการกล่อตกันี้งครลิสตจกักรนกันี้นในเมมืองโครลินธร์คมือหนถึที่งในความ
สนาเรล็จสรูงสลุดของเขา กรลุงเอเธนสร์เปป็นศรูนยร์กลางของแสงสวล่างทบีที่ถรูกเมฆบดบกัง ชาวกรลุงเอเธนสร์เหลล่านกันี้นอด้างตกัววล่า
เปป็นผรูด้ทบีที่มบีความรรูด้และมบีปฟัญญา กระนกันี้นความคลิดของพวกเขากล็ถรูกบดบกังโดยบาปและการนกับถมือรรูปเคารพมาก
เหลมือเกลินจนขล่าวประเสรลิฐทะลลุผล่านเขด้าไปในใจของพวกเขาเพบียงไมล่กบีที่คนเทล่านกันี้น

กรลุงเอเธนสร์เตล็มไปดด้วยการนกับถมือรรูปเคารพ เมมืองโครลินธร์เตล็มไปดด้วยความหมกมลุล่นทางเพศ ดกังนกันี้นงาน
ของเปาโลในเมมืองโครลินธร์จถึงไมล่งล่าย แตล่มกันกล็เปฟีปั่ยมดด้วยความชมืที่นชมยลินดบีเพราะวล่าผรูด้คนไดด้บกังเกลิดใหมล่และครลิสตจกักร
นกันี้น ซถึที่งถรูกกล่อตกันี้งขถึนี้นในไมล่ชด้า ไดด้เตลิบโตอยล่างรวดเรล็ว

ในเมมืองโครลินธร์เปาโล “ไดด้พบยลิวคนหนถึที่งชมืที่ออาควลิลลา ...กกับภรรยาชมืที่อปรลิสสลิลลา” เปาโลไดด้ออกไปจาก
กรลุงเอเธนสร์พรด้อมกกับจลิตวลิญญาณทบีที่หนกักอถึนี้ง และนบีที่มบีสล่วนในปฟัญหาตล่างๆดด้านสลุขภาพของเขาอยล่างไมล่ตด้องสงสกัย 
เขาเจล็บปฝ่วยอยรูล่เปป็นระยะๆ ถถึงแมด้เราไมล่ทราบแนล่ชกัดวล่าเปป็นความเจล็บปฝ่วยแบบไหน เขาเขบียนถถึงเหลล่าผรูด้เชมืที่อชาว
เมมืองเธสะโลนลิกาวล่า “ความเชมืที่อของทล่านไดด้ทนาใหด้เราบรรเทาจากความทลุกขร์ยากและความลนาบากของเรา” (1 
ธส. 3:7) ใน 2 โครลินธร์ 12:7,8 เขาพรูดถถึง “หนามในเนมืนี้อ” และถถึงแมด้วล่า “หนาม” นกันี้นของเปาโลไมล่ถรูกนลิยาม
ชกัดเจน เรากล็ทราบจากพระคกัมภบีรร์วล่าเขาไดด้อธลิษฐานขอสามครกันี้งใหด้องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าเอามกันออกไปเสบีย และ
แตล่ละครกันี้งพระเจด้ากล็ทรงตอบวล่า “พระคลุณของเรากล็มบีพอสนาหรกับเจด้าแลด้ว เพราะความอล่อนแอมบีทบีที่ไหน เดชของเรา
กล็มบีฤทธลิธิ์ขถึนี้นเตล็มขนาดทบีที่นกัที่น!”

ไมล่วล่าความเจล็บปฝ่วยของเปาโลคมืออะไรกล็ตาม มกันกล็สมเหตลุสมผลทบีที่จะสกันนลิษฐานวล่าเมมืที่อเขาไปถถึงในเมมือง
โครลินธร์ เขากล็ไมล่ไดด้สลุขภาพสมบรูรณร์พรด้อมและรรูปลกักษณร์ภายนอกของเขาในตอนนกันี้นอาจไมล่นล่าดรูนกักในสายตาของ
ชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้น-โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งในสายตาของพวกกรบีกทบีที่นลิยมความงามและสนาหรกับพวกเขาความ
งดงามคมือเทพเจด้าองคร์หนถึที่ง ตามทบีที่เขบียนไวด้ใน 1 โครลินธร์ 2:3 เปาโลปรากฏตกัวในเมมืองโครลินธร์ในสภาพทบีที่อล่อนแอ
และตกัวสกัที่น เขากลล่าววล่า “เมมืที่อขด้าพเจด้าอยรูล่กกับทล่านทกันี้งหลาย ขด้าพเจด้ากล็อล่อนกนาลกัง มบีความกลกัวและตกัวสกัที่นเปป็นอกัน



มาก” นบีที่คงหมายถถึงความอล่อนแอฝฝ่ายรล่างกายของอกัครทรูตทล่านนบีนี้อยล่างไมล่ตด้องสงสกัย รรูปลกักษณร์ฝฝ่ายรล่างกายของ
เขาไมล่ใชล่ของนกักกบีฬาหรมือทหารคนหนถึที่ง ถถึงแมด้วล่าเขาใชด้ทกันี้งสองคนานบีนี้ในการเปรบียบเทบียบถถึงชบีวลิตครลิสเตบียนอยล่าง
เหมาะสมกล็ตาม เปาโลเองพรรณนาถถึงความอล่อนแอฝฝ่ายรล่างกายของเขาใน 2 โครลินธร์ 10:9,10 ทบีที่มบีคนกลล่าวถถึง
เขาวล่าจดหมายตล่างๆของเขามบีนนี้นาหนกักมากและมบีอนานาจมาก “แตล่วล่าตกัวเขาดรูอล่อนกนาลกัง และคนาพรูดของเขากล็ใชด้ไมล่
ไดด้”

อยล่างไรกล็ตาม พระเจด้าทรงดรูแลคนของพระองคร์ ในเมมืองโครลินธร์ เปาโลไดด้พบเหลล่ามลิตรสหาย พระเจด้า
ทรงเปปิดบด้านของอาควลิลลาและปรลิสสลิลลาและเขาทกันี้งสองรกับเปาโลใหด้อาศกัยอยรูล่กกับตน อาควลิลลาเปป็นยลิวโดย
กนาเนลิด แตล่เหล็นไดด้ชกัดวล่าเขาไดด้เปลบีที่ยนมามบีความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน และขด้ออด้างอลิงตล่างๆถถึงเขาในภายหลกังทนาใหด้
เราเขด้าใจวล่าเขากลายเปป็นเพมืที่อนรกักคนหนถึที่งของอกัครทรูตเปาโล ในโรม 16:3,4 เปาโลพรูดถถึงอาควลิลลาและปรลิสสลิลา
วล่าเปป็น “ผรูด้รล่วมงานกกับขด้าพเจด้าในพระเยซรูครลิสตร์ ผรูด้ซถึที่งไดด้ยอมพลบีชบีวลิตของเขาเพมืที่อปฟ้องกกันชบีวลิตของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้า
ขอขอบคลุณเขาทกันี้งสองและมลิใชล่ขด้าพเจด้าคนเดบียว แตล่ครลิสตจกักรทลุกแหล่งของพวกตล่างชาตลิกล็ขอบคลุณเขาดด้วย” ใน 1 
โครลินธร์ 16:19 เขากลล่าววล่า “อาควลิลลาและปรลิสสลิลลากกับครลิสตจกักรทบีที่อยรูล่ในบด้านของเขา ฝากความคลิดถถึง
มากมายในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้ามายกังทล่านทกันี้งหลาย” ในจดหมายฉบกับสลุดทด้ายของเขาทบีที่สล่งถถึงทลิโมธบีคนหนลุล่ม เปาโล
ฝากคนาทกักทายมายกังอาควลิลลาและปรลิสสลิลลา ดกังนกันี้นมลิตรภาพทบีที่ไดด้กล่อตกัวขถึนี้นเมมืที่อเขาเขด้าไปในเมมืองโครลินธร์จถึง
สลุกงอมจนเปป็นความผรูกพกันยาวนานชกัที่วชบีวลิตและกลายเปป็นหนถึที่งในการคบหาสมาคมทบีที่มบีคล่าของอกัครทรูตทล่านนบีนี้

 คลาวดลิอกัสจกักรพรรดลิโรมไดด้สกัที่งยลิวทลุกคนใหด้ออกไปจากกรลุงโรม และเพราะคนาสกัที่งของเขา อาควลิลลาและ
ปรลิสสลิลาจถึงตด้องทลินี้งบด้านของพวกเขาในอลิตาลบีและมาตกันี้งรกรากอยรูล่ในเมมืองโครลินธร์ อยล่างไรกล็ตาม ผมไมล่สงสกัยเลยวล่า
พระหกัตถร์ของพระเจด้าและแผนการของพระเจด้าไดด้เขด้ามามบีสล่วนในเรมืที่องนบีนี้-แนล่นอนวล่าจกักรพรรดลิดรูไมล่ออก-เพราะวล่า
ในความทรงสกัพพกัญญรูของพระองคร์พระเจด้าทรงเหล็นลล่วงหนด้าถถึงการมบีสล่วนของพวกเขาในชบีวลิตและงานรกับใชด้ของ
อกัครทรูตเปาโล

ขด้อ 3: “และเพราะเขามบีอาชบีพอยล่างเดบียวกกันจถึงไดด้อาศกัยทนาการอยรูล่กกับเขา เพราะวล่าทกันี้งสองฝฝ่ายเปป็นชล่าง
ทนาเตล็นทร์ดด้วยกกัน”

มกันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิในครอบครกัวชาวยลิวทกันี้งหลายทบีที่เดล็กผรูด้ชายชาวยลิวทลุกคนจะตด้องถรูกสอนใหด้ทนาการ
คด้า ถถึงแมด้วล่าพวกเขาอาจไดด้รกับการศถึกษาทบีที่สรูงขถึนี้น เหมมือนอยล่างเปาโล พวกเขากล็ไดด้รกับการฝฝึกฝนในรรูปแบบการ
ทนางานเชลิงปฏลิบกัตลิบางอยล่างเกรงวล่าเมมืที่อพวกเขาโตเปป็นผรูด้ใหญล่ พวกเขาจะตด้องพถึที่งพาความกรลุณาของเหลล่าเพมืที่อน
มนลุษยร์ของพวกเขา ถด้ารกัฐบาลของเราวกันนบีนี้จะยอมรกับบทเรบียนบางอยล่างจากเหลล่าบรรพบลุรลุษชาวยลิวเหลล่านบีนี้ เรากล็
จะพบทางแกด้ปฟัญหาความยากจนในสมกัยนบีนี้เมมืที่อผรูด้คนทบีที่ทนางานหนกักแหล่งประชาชาตลินบีนี้ตด้องจล่ายเงลินหลายลด้าน
ดอลลารร์ในรรูปของภาษบีเพมืที่อนนาไปแจกจล่ายใหด้แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่ไมล่ปรารถนาทบีที่จะทนางาน! ในสมกัยของเปาโล คนทบีที่
ไมล่ทนางานกล็ไมล่ไดด้กลิน (2 ธส. 3:10)

เปาโลไมล่ไดด้เยล่อหยลิที่งเกลินกวล่าทบีที่จะทนางานดด้วยมมือของตนเพมืที่อทบีที่จะหาเลบีนี้ยงชบีพตกัวเอง เขานนาขล่าวประเสรลิฐ
เขด้าไปในดลินแดนใหมล่ซถึที่งยกังไมล่มบีครลิสตจกักรถรูกกล่อตกันี้ง ในบางกรณบีไมล่มบีผรูด้เชมืที่อกลลุล่มเลล็กๆเลย และเขาทนางานหาเลบีนี้ยง
ตกัวเองเพมืที่อทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐ เขาทนางานหาเลบีนี้ยงตกัวเองในเมมืองเอเฟซกัสและในเมมืองเธสะโลนลิกา และไมล่



ตด้องสงสกัยเลยวล่าในสถานทบีที่อมืที่นๆทบีที่พระคกัมภบีรร์ไมล่บกันทถึกเกบีที่ยวกกับการทนางานหนกักของเขา เขากลล่าวแกล่เหลล่าผรูด้
ปกครองชาวเมมืองเอเฟซกัสวล่า “ขด้าพเจด้ามลิไดด้โลภเงลินหรมือทองหรมือเสมืนี้อผด้าของผรูด้ใด แลด้วทล่านทกันี้งหลายทราบวล่า มมือ
ของขด้าพเจด้าเองนบีนี้ ไดด้จกัดหาสลิที่งทบีที่จนาเปป็นสนาหรกับตกัวขด้าพเจด้ากกับคนทบีที่อยรูล่กกับขด้าพเจด้า” (กลิจการ 20:33,34)

เปาโลเขบียนถถึงชาวเมมืองเธสะโลนลิกาเหลล่านกันี้นวล่า “เพราะวล่าตกัวทล่านเองกล็รรูด้อยรูล่วล่าทล่านควรจะทนาตามเรา
อยล่างไร เพราะเรามลิไดด้ประพฤตลิเกะกะเลยเมมืที่อเราอยรูล่ในหมรูล่พวกทล่าน และเรามลิไดด้ทานอาหารผรูด้ใดเปลล่าๆ แตล่เรา
ไดด้ทนาการหนกักดด้วยความพากเพบียรทกันี้งกลางคมืนและกลางวกัน เพมืที่อเราจะไมล่เปป็นภาระแกล่คนหนถึที่งคนใดในพวก
ทล่าน” (2 ธส. 3:7,8) 

เนมืที่องจากเปาโล “มบีอาชบีพอยล่างเดบียวกกัน” กกับอาควลิลลาและปรลิสสลิลลา เขาจถึงทนางานกกับคนทกันี้งสองใน
เมมืองโครลินธร์ “เพราะวล่าทกันี้งสองฝฝ่ายเปป็นชล่างทนาเตล็นทร์ดด้วยกกัน” นบีที่ไมล่ใชล่อาชบีพทบีที่ทนากกันงล่ายๆ มกันเปป็นงานทบีที่หนกักมาก 
เตล็นทร์อยล่างทบีที่เรารรูด้จกักพวกมกันสมกัยนบีนี้ทนาจากวกัสดลุผด้าใบทบีที่มบีนนี้นาหนกักมาก แตล่ในสมกัยของเปาโล พวกมกันทนาจากหนกัง
สกัตวร์หรมือขนแพะเปป็นรลินี้วๆทบีที่ถรูกเยล็บเขด้าดด้วยกกันโดยใชด้มมือ ผลลิตภกัณฑร์ทบีที่ไดด้จถึงมบีนนี้นาหนกักมากและมบีขนาดใหญล่ ซถึที่งใชด้
เปป็นทบีที่พกักแรมสนาหรกับพวกคนพเนจรทบีที่เดลินทางจากทบีที่หนถึที่งไปอบีกทบีที่หนถึที่ง มบีคนเลบีนี้ยงแกะมากมายในประเทศนกันี้น และ
การทนาเตล็นทร์เปป็นธลุรกลิจทบีที่ทนากนาไร มกันเปป็นอาชบีพทบีที่ถรูกตด้องตามหลกักตรรกะมากๆสนาหรกับเปาโลดด้วย เพราะวล่าเขา
เปป็นชาวเมมืองทารร์ซกัสในแควด้นซบีลบีเซบียโดยกนาเนลิด ซถึที่งเปป็นแควด้นทบีที่ขถึนี้นชมืที่อในเรมืที่องผด้าขนแพะซถึที่งถรูกสล่งออกไปยกังประเท
ศอมืที่นๆเพมืที่อใชด้ในการทนาเตล็นทร์

การกล่อตอันั้งครกิสตจอักรชาวเมถืองโครกินธส
ขด้อ 4: “เปาโลไดด้ยกเหตลุผลในธรรมศาลาทลุกวกันสะบาโต ไดด้ชกักชวนทกันี้งพวกยลิวและพวกกรบีก”
อบีกครกันี้งทบีที่เราถรูกเตมือนความจนาเกบีที่ยวกกับความรกักอกันลถึกลนี้นาของเปาโลทบีที่มบีใหด้แกล่ชนรล่วมชาตลิของเขาเอง ไมล่

วล่าเขาไปทบีที่ใด เขากล็ไปเยมือนธรรมศาลากล่อนและยกเหตลุผลกกับพวกยลิว โดยใชด้พระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมของ
พวกเขาเองเพมืที่อนนาเสนอความจรลิงของขล่าวประเสรลิฐ-ขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าพระเยซรูชาวนาซาเรล็ธทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์
ทบีที่พวกเขารอคอยมานาน

“เปาโลไดด้ยกเหตลุผลในธรรมศาลาทลุกวกันสะบาโต” เราไมล่ถรูกบอกในทบีที่นบีนี้วล่าเปาโลประกาศหกัวขด้อใดหรมือ
เขาอล่านขด้อพระคนาตอนใด แตล่เมมืที่อเรามองเขด้าไปในจดหมายฝากฉบกับแรกของเขาทบีที่สล่งถถึงครลิสตจกักรทบีที่เมมืองโครลินธร์ 
เรากล็เหล็นวล่าเขาประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้าในถด้อยคนาทบีที่เขด้าใจไดด้งล่าย เขาไดด้เทศนาโดย
ปราศจากความกลกัว การเอาใจคน หรมือการออมชอม ในเวลาสกันี้นๆทบีที่เขาพกักอยรูล่ในเมมืองนกันี้น เขาเทศนาหลกักคนา
สอนทบีที่เปป็นรากฐานทลุกเรมืที่องของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนและเนด้นยนี้นาเรมืที่องการเสดล็จมาของพระเยซรูครลิสตร์เจด้าเชล่น
กกัน

“ไดด้ชกักชวนทกันี้งพวกยลิวและพวกกรบีก” ใน 1 โครลินธร์ 1:18-24 เปาโลกลล่าววล่า “คนทกันี้งหลายทบีที่กนาลกังจะ
พลินาศกล็เหล็นวล่าการประกาศเรมืที่องกางเขนเปป็นเรมืที่องโงล่ แตล่พวกเราทบีที่รอดเหล็นวล่าเปป็นฤทธานลุภาพของพระเจด้า เพราะ
มบีคนาเขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘เราจะทนาลายสตลิปฟัญญาของคนมบีปฟัญญา และจะทนาใหด้ความเขด้าใจของคนทบีที่เขด้าใจสรูญสลินี้นไป’
คนมบีปฟัญญาอยรูล่ทบีที่ไหน บกัณฑลิตอยรูล่ทบีที่ไหน นกักโตด้ปฟัญหาแหล่งยลุคนบีนี้อยรูล่ทบีที่ไหน พระเจด้ามลิไดด้ทรงกระทนาปฟัญญาของโลกนบีนี้
ใหด้โฉดเขลาไปแลด้วหรมือ เพราะตามเรมืที่องทบีที่เปป็นพระสตลิปฟัญญาของพระเจด้าแลด้ว โลกจะรรูด้จกักพระเจด้าโดยปฟัญญาไมล่



ไดด้ พระเจด้าทรงพอพระทกัยทบีที่จะชล่วยคนทบีที่เชมืที่อใหด้รอดโดยการเทศนาทบีที่โงล่เขลานกันี้น ดด้วยวล่าพวกยลิวเรบียกรด้องหมาย
สนาคกัญและพวกกรบีกเสาะหาปฟัญญา แตล่พวกเราประกาศเรมืที่องพระครลิสตร์ผรูด้ทรงถรูกตรถึงทบีที่กางเขนนกันี้น อกันเปป็นสลิที่งทบีที่ใหด้
พวกยลิวสะดลุด และพวกกรบีกถมือวล่าเปป็นเรมืที่องโงล่ แตล่สนาหรกับผรูด้ทบีที่พระเจด้าทรงเรบียกนกันี้น ทกันี้งพวกยลิวและพวกกรบีกตล่าง
ถมือวล่า พระครลิสตร์ทรงเปป็นฤทธานลุภาพและพระปฟัญญาของพระเจด้า”

ในบททบีที่สองของ 1 โครลินธร์ ขด้อ 1 ถถึง 5 เปาโลประกาศวล่า “พบีที่นด้องทกันี้งหลาย เมมืที่อขด้าพเจด้ามาหาทล่าน 
ขด้าพเจด้ามลิไดด้มาเพมืที่อประกาศสกักขบีพยานของพระเจด้าแกล่ทล่านทกันี้งหลาย ดด้วยถด้อยคนาอกันไพเราะหรมือดด้วยสตลิปฟัญญา 
เพราะขด้าพเจด้าตกันี้งใจวล่าจะไมล่แสดงความรรูด้เรมืที่องใดๆในหมรูล่พวกทล่านเลยเวด้นแตล่เรมืที่องพระเยซรูครลิสตร์ และการทบีที่
พระองคร์ทรงถรูกตรถึงทบีที่กางเขน... คนาพรูดและคนาเทศนาของขด้าพเจด้า ไมล่ใชล่คนาทบีที่เกลบีนี้ยกลล่อมดด้วยสตลิปฟัญญาของ
มนลุษยร์ แตล่เปป็นคนาซถึที่งไดด้แสดงพระวลิญญาณและพระเดชานลุภาพ เพมืที่อความเชมืที่อของทล่านจะไมล่ไดด้อาศกัยสตลิปฟัญญา
ของมนลุษยร์ แตล่อาศกัยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า”

ดกังนกันี้นเราจถึงทราบวล่าใน “การยกเหตลุผล” กกับพวกยลิวเหลล่านกันี้นและ “การโนด้มนด้าว” ทกันี้งพวกยลิวและพวก
กรบีกเหลล่านกันี้น เปาโลไดด้นนาเสนอพระเยซรูครลิสตร์เจด้า พระเมษโปดกของพระเจด้าผรูด้ทบีที่พระเจด้าทรงตกันี้งใหด้เปป็นการลบ
มลทลินบาปโดยทางความเชมืที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์ เขาเทศนาฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า เพมืที่อความเชมืที่อ
ของพวกเขาจะตกันี้งอยรูล่ในพระครลิสตร์และไมล่ใชล่ในปรกัชญาหรมือในคนาพรูดอกันไพเราะ

ขด้อ 5: “พอสลิลาสกกับทลิโมธบีมาจากแควด้นมาซลิโดเนบีย เปาโลกล็ถรูกบบีบคกันี้นในจลิตวลิญญาณ และเปป็นพยานแกล่
พวกยลิววล่าพระเยซรูเปป็นพระครลิสตร์”

คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ถรูกบบีบคกันี้น” มบีความหมายวล่าถรูกฝฟนหรมือถรูกฟฟ้องใจ กล่อนทบีที่สลิลาสและทลิโมธบีมาถถึง
ในเมมืองโครลินธร์ เปาโลกล็ “ถรูกบบีบคกันี้นในจลิตวลิญญาณ” ถรูกฝฟนโดยพระวจนะและมบีภาระหนกักเพมืที่อผรูด้คนทบีที่หลงหาย
รอบตกัวเขามากเหลมือเกลินจนจลิตวลิญญาณทบีที่มบีภาระหนกักอถึนี้งของเขาเกมือบจะเกลินทบีที่เขาจะแบกรกับไหว การทลุล่มเทของ
เปาโลทบีที่มบีตล่อพระเยซรูครลิสตร์เจด้านกันี้นใหญล่โตเหลมือเกลินและการฟฟ้องใจของเขาเรมืที่องความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐแหล่ง
พระคลุณกล็มบีความรลุนแรงเหลมือเกลินจนเขากด้าวไปมากกวล่า อธลิษฐานมากกวล่า และมบีความหลงใหลมากกวล่างานรกับ
ใชด้อมืที่นๆทกันี้งหมดของทลุกยลุคสมกัย อกัครทรูตเปาโลทลุล่มเทเขด้าไปในชบีวลิตหนถึที่งทบีที่ยอมจนานนตล่อพระครลิสตร์มากกวล่ามนลุษยร์
คนใดทบีที่ประวกัตลิศาสตรร์เคยเปปิดเผย

เปาโลนกับวล่าทลุกสลิที่งเปป็นการไรด้ประโยชนร์อยล่างแทด้จรลิงเพราะเหล็นแกล่พระครลิสตร์ เขาเปป็นพยานแกล่ชาวเมมือง
ฟฟีลลิปปฟีเหลล่านกันี้นวล่า “แตล่วล่าสลิที่งใดทบีที่เคยเปป็นคลุณประโยชนร์แกล่ขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าถมือวล่าสลิที่งนกันี้นไรด้ประโยชนร์แลด้วเพมืที่อเหล็น
แกล่พระครลิสตร์ ทบีที่จรลิงขด้าพเจด้าถมือวล่าสลิที่งสารพกัดไรด้ประโยชนร์เพราะเหล็นแกล่ความประเสรลิฐแหล่งความรรูด้ถถึงพระเยซรู
ครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้า เพราะเหตลุพระองคร์ ขด้าพเจด้าจถึงไดด้ยอมสละสลิที่งสารพกัด และถมือวล่าสลิที่งเหลล่านกันี้น
เปป็นเหมมือนหยากเยมืที่อ เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้พระครลิสตร์!” (ฟป. 3:7,8) 

เขาเขบียนถถึงชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้นวล่า “เพราะถถึงแมด้วล่าขด้าพเจด้ามลิไดด้อยรูล่ในบกังคกับของผรูด้ใด ขด้าพเจด้ากล็ยกัง
ยอมตกัวเปป็นทาสคนทกันี้งปวงเพมืที่อจะไดด้ชนะใจคนมากยลิที่งขถึนี้น ตล่อพวกยลิว ขด้าพเจด้ากล็ทนาตกัวเหมมือนยลิว เพมืที่อจะไดด้พวก
ยลิว ตล่อพวกทบีที่อยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ ขด้าพเจด้ากล็เปป็นเหมมือนคนอยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ เพมืที่อจะไดด้คนทบีที่อยรูล่ใตด้พระราช
บกัญญกัตลินกันี้น ตล่อคนทบีที่อยรูล่นอกพระราชบกัญญกัตลิ ขด้าพเจด้ากล็ทนาตกัวเหมมือนคนนอกพระราชบกัญญกัตลิ เพมืที่อจะไดด้คนทบีที่อยรูล่



นอกพระราชบกัญญกัตลินกันี้น (แตล่ขด้าพเจด้ามลิไดด้อยรูล่นอกพระราชบกัญญกัตลิของพระเจด้า แตล่อยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิแหล่งพระ
ครลิสตร์) ตล่อคนอล่อนแอ ขด้าพเจด้ากล็ทนาตกัวเหมมือนคนอล่อนแอ เพมืที่อจะไดด้คนอล่อนแอ ขด้าพเจด้ายอมเปป็นคนทลุกชนลิดตล่อ
คนทกันี้งปวง เพมืที่อจะชล่วยเขาใหด้รอดไดด้บด้างโดยทลุกวลิถบีทาง” (1 คร. 9:19-22)

ดกังนกันี้นในเมมืองโครลินธร์เชล่นกกันเปาโลจถึง “เปป็นพยานแกล่พวกยลิววล่าพระเยซรูเปป็นพระครลิสตร์” เขาไดด้ละทลิโมธบี
และสลิลาสไวด้ทบีที่เมมืองเบโรอาตอนทบีที่เขาไปยกังกรลุงเอเธนสร์ เขาสล่งขล่าวกลกับไปหาพวกเขาใหด้พวกเขาไปสมทบกกับเขา
ทบีที่นกัที่น แตล่หนกังสมือกลิจการไมล่ระบลุชกัดเจนวล่าพวกเขาทนาเชล่นนกันี้น บกัดนบีนี้พวกเขามาสมทบกกับเขาในเมมืองโครลินธร์พรด้อม
กกับขล่าวจากครลิสตจกักรในเมมืองเธสะโลนลิกา-ขล่าวดบี เราทราบเรมืที่องนบีนี้จาก 1 เธสะโลนลิกา 3:1-8 ทบีที่เปาโลพรูดถถึงกา
รสล่งทลิโมธบีกลกับไปยกังเมมืองเธสะโลนลิกาเพมืที่อทนางานกกับครลิสตจกักรทบีที่นกัที่น เราไมล่ทราบวล่าเขาสล่งขล่าวไปถถึงทลิโมธบีทบีที่เมมือง
เบโรอาโดยบอกเขาวล่าเขาควรกลกับไปยกังเมมืองเธสะโลนลิกาแทนทบีที่จะมายกังกรลุงเอเธนสร์ตามทบีที่เขาไดด้รกับคนาสกัที่งตอน
แรกนกันี้น หรมือวล่าทลิโมธบีไดด้มายกังกรลุงเอเธนสร์และถรูกสล่งกลกับไปยกังเมมืองเธสะโลนลิกาทกันทบี แตล่ในทางใดทางหนถึที่งเปาโล
สกัที่งเขาใหด้กลกับไปยกังเมมืองนกันี้นและเสรลิมกนาลกังผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายทบีที่นกัที่น โดยสกัที่งสอนพวกเขาในพระวจนะตล่อไป บางทบี
เนมืที่องจากกรลุงเอเธนสร์ปรากฏวล่าเปป็นผมืนดลินทบีที่ไมล่เกลิดพมืชผล อกัครทรูตทล่านนบีนี้จถึงรรูด้สถึกวล่ามบีความตด้องการสนาหรกับทลิโมธบีใน
ครลิสตจกักรชาวเมมืองเธสะโลนลิกามากกวล่าบนทลุล่งนามลิชชกัที่นในกรลุงเอเธนสร์ ไมล่วล่าจะอยล่างไร เมมืที่อสลิลาสและทลิโมธบีมา
สมทบกกับเปาโลทบีที่เมมืองโครลินธร์ในทบีที่สลุด เขาทกันี้งสองกล็นนาขล่าวเปฟีปั่ยมสงล่าราศบีเกบีที่ยวกกับงานทบีที่ถรูกสานตล่อในเมมืองเธสะ
โลนลิกามา และเปาโลเขบียนถด้อยคนาทบีที่จกับใจเหลล่านบีนี้ทบีที่ถรูกสล่งถถึงครลิสตจกักรนกันี้น:

“แตล่บกัดนบีนี้เมมืที่อทลิโมธบีไดด้จากพวกทล่านมาถถึงพวกเราแลด้ว และไดด้นนาขล่าวดบีมาบอกเราเรมืที่องความเชมืที่อและ
ความรกักของทล่านทกันี้งหลาย และวล่าทล่านไดด้ระลถึกถถึงเราอยรูล่เสมอดด้วยความหวกังดบี และใฝฝ่ฝฟันจะเหล็นเราเหมมือนอยล่าง
เราใฝฝ่ฝฟันจะเหล็นทล่านดลุจกกัน พบีที่นด้องทกันี้งหลาย โดยเหตลุนบีนี้ความเชมืที่อของทล่านไดด้ทนาใหด้เราบรรเทาจากความทลุกขร์ยาก
และความลนาบากของเรา เพราะวล่าถด้าทล่านมกัที่นคงอยรูล่ในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า ชบีวลิตของเรากล็สดชมืที่น” (1 ธส. 3:6-8) 

กรลุงเอเธนสร์ นครหนถึที่งซถึที่งมบีหลายสลิที่งเหลมือเกลินมายมืที่นเสนอและซถึที่งสมควรอยล่างยลิที่งทบีที่จะรรูด้จกักพระคลุณของ
พระเจด้า ไมล่ยอมเขด้าใจ (และเหล็นใจ) การเทศนาขล่าวประเสรลิฐของเปาโล ประสบการณร์เชล่นนกันี้นคงจะทนาใหด้ผรูด้รกับใชด้
คนใดกล็ถอดใจ และแนล่นอนวล่าสนาหรกับชายทบีที่มบีการอลุทลิศตนและความรด้อนรนแบบเปาโล มกันกล็คงจะทนาใหด้ทด้อใจสลุด
ขบีดจรลิงๆ แตล่เมมืที่อทลิโมธบีกกับสลิลาสมาหาเขาในเมมืองโครลินธร์พรด้อมกกับขล่าวเรมืที่องครลิสตจกักรทบีที่กนาลกังเตลิบโตในเมมืองเธสะ
โลนลิกา เขากล็สดชมืที่นขถึนี้น พระวจนะเกาะกลุมเขาแนล่นมากยลิที่งขถึนี้น และเขาถรูกกระตลุด้นใหด้เทศนาดด้วยความรด้อนแรง
และฤทธลิธิ์เดชมากยลิที่งกวล่าทบีที่เขาเคยเทศนามากล่อน อยล่างไรกล็ตาม ขล่าวสารของเขายกังคงเปป็นเรมืที่องเดลิม: “พระเยซรู
ทรงเปป็นพระครลิสตร์!”

ขด้อ 6: “แตล่เมมืที่อพวกเหลล่านกันี้นขกัดขวางตกัวเองและกลล่าวคนาหมลิที่นประมาท เปาโลจถึงไดด้สะบกัดเสมืนี้อผด้ากลล่าว
แกล่เขาวล่า “ใหด้เลมือดของทล่านทกันี้งหลายตกบนศบีรษะของทล่านเองเถลิด ขด้าพเจด้ากล็ปราศจากเลมือดนกันี้นแลด้ว ตกันี้งแตล่นบีนี้ไป
ขด้าพเจด้าจะไปหาคนตล่างชาตลิ”

“พวกเหลล่านกันี้นขกัดขวางตกัวเองและกลล่าวคนาหมลิที่นประมาท” พวกยลิวเหลล่านกันี้นตล่อตด้านเปาโล พวกเขาตล่อ
ตด้านขล่าวสารของเขา-และพวกเขาพรูดอยล่างเหยบียดหยามเกบีที่ยวกกับพระเยซรู ซถึที่งเปป็นการพรูดหมลิที่นประมาท เมมืที่อเหล็น
เชล่นนบีนี้ เปาโล “สะบกัดเสมืนี้อผด้าของตน” ซถึที่งบล่งบอกถถึงการสะบกัดทลินี้งความผลิดในเรมืที่องการถรูกปรกับโทษของพวกเขา 



เขาไดด้ชล่วยจลิตใจของตนใหด้พด้นผลิดแลด้ว เขาไดด้เตมือนพวกเขาแลด้วถถึงทางชกัที่วทกันี้งหลายของพวกเขาและพวกเขาไดด้
ปฏลิเสธขล่าวสารของเขา ดกังนกันี้น หลกังจากไดด้ทนาทลุกอยล่างทบีที่เขาทนาไดด้แลด้วเพมืที่อนนาพวกเขาเขด้ามาสรูล่ความสวล่างแหล่ง
ความรอด เขากล็สะบกัดเสมืนี้อผด้าของตน นบีที่เปป็นหลกักการเดบียวกกับทบีที่องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าเองไดด้ทรงวางไวด้เมมืที่อพระองคร์
ทรงสกัที่งเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ถด้าผรูด้ใดไมล่ตด้อนรกับทล่านทกันี้งหลายและไมล่ฟฟังคนาของทล่าน เมมืที่อจะออกจากเรมือน
นกันี้นเมมืองนกันี้น จงสะบกัดผงคลบีทบีที่ตลิดเทด้าของทล่านออกเสบีย เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า ในวกันพลิพากษานกันี้น โทษของ
เมมืองโสโดมและเมมืองโกโมราหร์ จะเบากวล่าโทษของเมมืองนกันี้น” (มธ. 10:14,15)

ไมล่มบีประโยชนร์ในการพยายามยกัดเยบียดความรอดใหด้แกล่ผรูด้ใด ความรอดมบีใหด้แกล่ทลุกคนทบีที่จะยอมรกับพระเยซรู
ครลิสตร์เจด้าโดยความเชมืที่อและวางใจในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์ แตล่พระเจด้าทรงเปป็นความรกักและความรกัก
ยล่อมไมล่บกังคกับ ดกังนกันี้นเมมืที่อเปาโลกลล่าวขล่าวสารขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณและผรูด้คนเหลล่านกันี้นพรูดหมลิที่นประมาทและ
พรูดจาอยล่างเหยบียดหยามตล่อพระเยซรูครลิสตร์เจด้า เขากล็สะบกัดเสมืนี้อผด้าของตนเพมืที่อบอกเปป็นนกัยวล่าเขาไมล่มบีอะไรจะกลล่าว
แกล่พวกเขาอบีก นบีที่เทล่ากกับเปาโลกนาลกังกลล่าวแกล่พวกเขาสลิที่งทบีที่พระเจด้าไดด้ตรกัสเกบีที่ยวกกับเอฟราอลิม ในโฮเชยา 4:17 เรา
อล่านวล่า “เอฟราอลิมกล็ผรูกพกันอยรูล่กกับรรูปเคารพแลด้ว ปลล่อยเขาแตล่ลนาพกัง!” 

“ใหด้เลมือดของทล่านทกันี้งหลายตกบนศบีรษะของทล่านเองเถลิด ขด้าพเจด้ากล็ปราศจากเลมือดนกันี้นแลด้ว” กลล่าวอบีก
นกัยหนถึที่ง “ความผลิดเรมืที่องความพลินาศของพวกทล่านกล็เปป็นของพวกทล่าน ไมล่ใชล่ของขด้าพเจด้า” เมมืที่อปฟีลาตถามพวกยลิว
เหลล่านกันี้นวล่า “ถด้าอยล่างนกันี้น เราจะทนาอยล่างไรแกล่พระเยซรูทบีที่เรบียกวล่า พระครลิสตร์” พวกเขากล็โหล่รด้องวล่า “ใหด้ตรถึงเขา
เสบียทบีที่กางเขนเถลิด!” จากนกันี้นปฟีลาตจถึงเอานนี้นามา และลด้างมมือของตนตล่อหนด้าฝรูงชนและกลล่าววล่า “เราไมล่มบีผลิดดด้วย
เรมืที่องโลหลิตของคนชอบธรรมคนนบีนี้ พวกเจด้ารกับธลุระเอาเองเถลิด” พวกยลิวเหลล่านกันี้นจถึงรด้องตะโกนวล่า “ใหด้โลหลิตของ
เขาตกอยรูล่บนเราและบนลรูกหลานของเราเถลิด!” (มธ. 27:22-25) 

ในลรูกา 13:34,35 เมมืที่อพระเยซรูทรงรด้องไหด้เพราะกรลุงเยรรูซาเลล็ม พระองคร์ตรกัสวล่า “โอ เยรรูซาเลล็มๆ ทบีที่ไดด้
ฆล่าบรรดาศาสดาพยากรณร์และเอาหลินขวด้างผรูด้ทบีที่ไดด้รกับใชด้มาหาเจด้าใหด้ถถึงตาย เราใครล่จะรวบรวมลรูกของเจด้าไวด้
เนมืองๆ เหมมือนแมล่ไกล่กกลรูกอยรูล่ใตด้ปฟีกของมกัน แตล่เจด้าไมล่ยอมเลยหนอ ดรูเถลิด ‘บด้านเมมืองของเจด้าจะถรูกละทลินี้งใหด้
รกรด้างแกล่เจด้า’ และเราบอกความจรลิงแกล่เจด้าทกันี้งหลายวล่า เจด้าจะไมล่ไดด้เหล็นเราอบีกจนกวล่าเวลานกันี้นจะมาถถึงเมมืที่อเจด้า
จะกลล่าววล่า ‘ขอใหด้พระองคร์ผรูด้เสดล็จมาในพระนามขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรงพระเจรลิญ’”

มบีคนเคยกลล่าวไวด้วล่า “ตราบใดทบีที่ยกังมบีชบีวลิต กล็ยกังมบีความหวกัง”-แตล่นกัที่นไมล่ใชล่ความจรลิง ในปฐมกาล 6:3 
พระเจด้าทรงเตมือนอยล่างชกัดเจนวล่า “วลิญญาณของเราจะไมล่วลิงวอนกกับมนลุษยร์ตลอดไป…” เวลาหนถึที่งจะมาถถึงเมมืที่อ
พระเจด้าตรกัสวล่า “ปลล่อยเขาแตล่ลนาพกังเถลิด” ไมล่มบีผรูด้ใดไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐ ปฏลิเสธขล่าวสารของขล่าวประเสรลิฐ และยกัง
เปป็นคนเดลิมไดด้ ทกันทบีทบีที่ไดด้รรูด้จกักขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณ คนๆนกันี้นกล็ตด้อนรกับพระเยซรู หรมือไมล่กล็ปฏลิเสธพระองคร์-ไมล่มบี
การวางตกัวเปป็นกลาง และการปฏลิเสธพระเยซรูครลิสตร์เจด้ากล็เทล่ากกับเปป็นการเขด้าไปสรูล่ความชกัที่วและบาปมากขถึนี้นเรมืที่อยๆ

เปาโลกลล่าวชกัดเจนแกล่ยลิวเหลล่านบีนี้วล่าใครจะมาโทษเขาไมล่ไดด้แลด้วสนาหรกับการพลิพากษาทบีที่จะตกแกล่พวกเขา
อยล่างแนล่นอน เขาไดด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐในความบรลิสลุทธลิธิ์และความจรลิงทกันี้งสลินี้นของมกันแลด้ว พวกเขาไดด้ยลิน
ขล่าวสารของเขาและไดด้จงใจปฏลิเสธมกันแลด้ว ดกังนกันี้นอกัครทรูตเปาโลจถึงประกาศวล่า “ขด้าพเจด้าจะไปหาคนตล่างชาตลิ”-
และเขากล็ไปจรลิงๆ!



ขด้อ 7: “ทล่านจถึงออกจากทบีที่นกัที่น แลด้วเขด้าไปในบด้านของชายคนหนถึที่งชมืที่อยลุสทกัส ซถึที่งเปป็นผรูด้นมกัสการพระเจด้า 
บด้านของเขาอยรูล่ตลิดกกับธรรมศาลา”

“ยลุสทกัส” คมือชมืที่อภาษาละตลินทบีที่ถรูกใชด้บล่อยโดยพวกยลิวและพวกคนทบีที่เขด้าจารบีตยลิว บางครกันี้งกล็รวมเขด้ากกับชมืที่อ
ยลิว ชายในพระคนาขด้อนบีนี้คมือ ทลิตกัส ยลุสทกัส ซถึที่งไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าเปป็นคนตล่างชาตลิคนหนถึที่งและอาจเปป็นหนถึที่งในผรูด้เชมืที่อ
ใหมล่คนแรกๆของเปาโลในเมมืองโครลินธร์ เราทราบเกบีที่ยวกกับเขานด้อยมากนอกจากสลิที่งทบีที่เราอล่านเจอตรงนบีนี้ บด้านของ
เขาอยรูล่ใกลด้กกับธรรมศาลา และเมมืที่อเปาโลเลลิกยกเหตลุผลกกับพวกยลิวเหลล่านกันี้น เขากล็ยด้ายเขด้าไปอยรูล่ในบด้านของยลุสทกัส 
เขาสานตล่องานรกับใชด้ของเขาทบีที่มบีตล่อพวกคนตล่างชาตลิจากบด้านหลกังนกันี้น

ขด้อ 8: “ฝฝ่ายครลิสปฟัสนายธรรมศาลากกับทกันี้งครกัวเรมือนของทล่านไดด้เชมืที่อในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และชาวโครลิน
ธร์หลายคนเมมืที่อไดด้ฟฟังแลด้วกล็ไดด้เชมืที่อถมือและรกับบกัพตลิศมา”

“ครลิสปฟัส” กล็เปป็นชมืที่อภาษาละตลินเชล่นกกัน แตล่ขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าชายผรูด้นบีนี้เปป็น “นายธรรมศาลา” กล็บล่งชบีนี้ตกัวเขา
วล่าเปป็นยลิวชาวเมมืองโครลินธร์คนหนถึที่ง อยล่างทบีที่เราไดด้กลล่าวไปบล่อยๆกล่อนหนด้านบีนี้แลด้ว ไมล่ใชล่ทลุกคนทบีที่ไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐ
จะรกับความรอด  แตล่มบีผลบด้างเสมอเมมืที่อเมลล็ดพมืชทบีที่ไมล่รรูด้เปฟปั่อยเนล่า คมือพระวจนะของพระเจด้า ถรูกหวล่านออกไปอยล่าง
สกัตยร์ซมืที่อ นบีที่ไมล่ใชล่ชายธรรมดาๆคนหนถึที่ง เขาเปป็นบลุคคลทบีที่โดดเดล่นและการกลกับใจเชมืที่อของเขากล็มบีนนี้นาหนกักมากกวล่า
อยล่างไรด้ขด้อกกังขาเพราะขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าเขาเปป็นนายธรรมศาลา คงนล่าสนใจทบีที่ไดด้รรูด้วล่ายลิวคนอมืที่นๆทบีที่เหลมือมบีปฏลิกลิรลิยา
อยล่างไรตล่อการกลกับใจเชมืที่อของครลิสปฟัส แตล่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่ทรงเหล็นสมควรทบีที่จะใหด้บกันทถึกเรมืที่องราวแบบมบี
รายละเอบียดเกบีที่ยวกกับเหตลุการณร์นกันี้นแกล่เรา

ครลิสปฟัส “กกับทกันี้งครกัวเรมือนของทล่านไดด้เชมืที่อในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า” นบีที่เปป็นอบีกตกัวอยล่างหนถึที่งของความรอดทกันี้ง
ครอบครกัว และเราตด้องหมายเหตลุไวด้ดด้วยวล่าครลิสปฟัสเปป็นหนถึที่งในผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นทบีที่เปาโลไดด้ใหด้บกัพตลิศมาในครลิสตจกักร
ชาวเมมืองโครลินธร์ ใน 1 โครลินธร์ 1:14 หลกังจากเกลิดการไมล่ลงรอยกกันในครลิสตจกักรทบีที่นกัที่น เปาโลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้า
ขอบพระคลุณพระเจด้าทบีที่ขด้าพเจด้ามลิไดด้ใหด้บกัพตลิศมาแกล่ผรูด้หนถึที่งผรูด้ใดในพวกทล่าน เวด้นแตล่ครลิสปฟัสและกายอกัส”

“และชาวโครลินธร์หลายคนเมมืที่อไดด้ฟฟังแลด้วกล็ไดด้เชมืที่อถมือและรกับบกัพตลิศมา” โรม 10:17 ควรเปป็นขด้อทบีที่ผรูด้ชนะ
วลิญญาณทลุกคนคลุด้นเคย: “ความเชมืที่อมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินโดยพระวจนะของพระเจด้า” ชาวเมมืองโครลินธร์
เหลล่านกันี้นไดด้ยลินขล่าวสารของเปาโล พระวจนะเปปิดใจของพวกเขา และพวกเขาเชมืที่อไปสรูล่ความรอด

1 โครลินธร์ 15:3,4 ใหด้โครงรล่างยล่อๆเกบีที่ยวกกับประเดล็นเหลล่านกันี้นของคนาเทศนาของเปาโลในเมมืองโครลินธร์ เขา
กลล่าววล่า “เรมืที่องซถึที่งขด้าพเจด้ารกับไวด้นกันี้น ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศแกล่ทล่านทกันี้งหลายกล่อน คมือวล่าพระครลิสตร์ไดด้ทรงวาย
พระชนมร์เพราะบาปของเราทกันี้งหลาย ตามทบีที่เขบียนไวด้ในพระคกัมภบีรร์ และทรงถรูกฝฟังไวด้ แลด้ววกันทบีที่สามพระองคร์ทรง
เปป็นขถึนี้นมาใหมล่ตามทบีที่มบีเขบียนไวด้ในพระคกัมภบีรร์นกันี้น”

เปาโลประกาศแกล่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้นสลิที่งซถึที่งเขาไดด้รกับมาจากพระเจด้า (1 คร. 11:23) ในกาลาเทบีย 
1:11,12 เขากลล่าววล่า “ขล่าวประเสรลิฐทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศไปแลด้วนกันี้นไมล่ใชล่ของมนลุษยร์ เพราะวล่าขด้าพเจด้าไมล่ไดด้รกับ
ขล่าวประเสรลิฐนกันี้นจากมนลุษยร์ ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดสอนขด้าพเจด้า แตล่ขด้าพเจด้าไดด้รกับขล่าวประเสรลิฐนกันี้นโดยพระเยซรูครลิสตร์
ทรงสนาแดงแกล่ขด้าพเจด้า” เปาโลประกาศพระวจนะทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์และไมล่ถรูกเปลบีที่ยนแปลงของพระเจด้าตามทบีที่เขาไดด้รกับ
มกันจากพระเยซรูครลิสตร์เจด้า ประเดล็นของคนาเทศนาของเขามบีอยรูล่สามประเดล็น:



1. พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพราะบาปของเราทกันี้งหลาย-เพมืที่อทนาการลบมลทลินบาป “ตามทบีที่มบีเขบียนไวด้
ในพระคกัมภบีรร์” คนาพยากรณร์ชบีนี้ไปยกังลกักษณะการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ เพลงสดลุดบี 22 พรรณนาถถึงฉากการ
ตรถึงกางเขนนกันี้น อลิสยาหร์ 53 แสดงภาพการสลินี้นพระชนมร์เพมืที่อเปป็นเครมืที่องบรูชาของพระองคร์ และพระเยซรูเองทรง
ประกาศวล่า “โมเสสไดด้ยกงรูขถึนี้นในถลิที่นทลุรกกันดารฉกันใด บลุตรมนลุษยร์จะตด้องถรูกยกขถึนี้นฉกันนกันี้น” (ยอหร์น 3:14)

2. พระองคร์ทรงถรูกฝฟัง-และนบีที่กล็เปป็น “ตามทบีที่มบีเขบียนไวด้ในพระคกัมภบีรร์” เชล่นกกัน อลิสยาหร์ 53:9 ประกาศวล่า
พระองคร์ทรงอยรูล่ “กกับเศรษฐบีในความตายของทล่าน” พระองคร์ทรงถรูกฝฟังในอลุโมงคร์ฝฟังศพของโยเซฟชาวบด้านอารลิ
มาเธบีย เศรษฐบีคนหนถึที่งและเปป็นสมาชลิกผรูด้ทรงอลิทธลิพลของสภาซานเฮดรลินผรูด้ซถึที่ง ดด้วยความชล่วยเหลมือของนลิโคเดมกัส 
เอาพระศพของพระเยซรูลงมาจากกางเขนนกันี้น หล่อพระศพนกันี้นในผด้าปฝ่านสนาหรกับการฝฟัง และวางพระศพนกันี้นใน
อลุโมงคร์ใหมล่ของโยเซฟ “ซถึที่งในนกันี้นยกังไมล่เคยวางศพผรูด้ใดเลย” (ยอหร์น 19:38-42)

3. พระองคร์ทรงเปป็นขถึนี้นอบีกในวกันทบีที่สาม- “ตามทบีที่มบีเขบียนไวด้ในพระคกัมภบีรร์” ในเพลงสดลุดบี 16:10,11 ดาวลิด
เหล็นลล่วงหนด้าและประกาศการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์นกันี้น พระเยซรูตรกัสแกล่พวกฟารลิสบีวล่า “ดด้วยวล่า ‘โยนาหร์ไดด้อยรูล่ในทด้อง
ปลาวาฬนกันี้นสามวกันและสามคมืน’ ฉกันใด บลุตรมนลุษยร์จะอยรูล่ในทด้องแผล่นดลินโลกสามวกันและสามคมืนฉกันนกันี้น” (มธ. 
12:40)

ดกังนกันี้นเปาโลจถึงประกาศแกล่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้น คมือขล่าวสารทบีที่เขาไดด้รกับไวด้ “โดยการเปปิดเผยของ
พระเยซรูครลิสตร์”-เขาประกาศพระครลิสตร์ผรูด้ถรูกตรถึงกางเขน ถรูกฝฟัง และทรงเปป็นขถึนี้น-ใชล่แลด้วครกับ และไดด้เสดล็จขถึนี้นสรูล่
สวรรคร์และจะเสดล็จมาอบีกทบี! ชาวเมมืองโครลินธร์หลายคนไดด้ยลินขล่าวสารของเปาโล พวกเขาเชมืที่อและรกับพระวจนะไวด้ 
พวกเขาไดด้รกับความรอด-และในทบีที่นบีนี้เรามบีการเรลิที่มตด้นของครลิสตจกักรชาวเมมืองโครลินธร์ ในบด้านของคนตล่างชาตลิคน
หนถึที่งและในรล่มเงาของธรรมศาลายลิวแหล่งนกันี้น!

พวกยลิวเหลล่านกันี้นพลาดพระพรไปจรลิงๆ มบีผรูด้คนวกันนบีนี้ทบีที่กลล่าววล่างานรกับใชด้แรกของเราควรมบีไปถถึงพวกยลิว
และกลล่าววล่าผลแรกของเงลินถวายเพมืที่องานมลิชชกันนารบีของเราควรถวายใหด้พวกยลิว อยล่าเขด้าใจผมผลิด ผมอธลิษฐาน
เผมืที่อพวกยลิว ผมเชมืที่อในการประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกยลิว และงานรกับใชด้นบีนี้ไดด้สมทบหลายพกันดอลลารร์ในรรูปเงลิน
และอลุปกรณร์ใหด้แกล่งานมลิชชกัที่นเพมืที่อชาวยลิว แตล่พวกยลิวไดด้รกับขล่าวประเสรลิฐกล่อนแลด้ว พวกเขาไดด้ปฏลิเสธมกันเสบีย และ
วกันนบีนี้ขล่าวสารแหล่งพระคลุณของพระเจด้ากล็มบีมายกัง “ผรูด้ใดทบีที่มบีใจปรารถนา” ไมล่มบีผลแรกทกันี้งหลายจากมลุมมองของเชมืนี้อ
ชาตลิ

มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าพระเยซรูทรงสกัที่งเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหด้ประกาศแกล่ยลิวกล่อน พวกเขาจะตด้องไมล่
เขด้าไปในทางของพวกคนตล่างชาตลิ (มธ. 10:5,6) และเปาโลเชมืที่อฟฟังพระบกัญชานกันี้น แตล่เมมืที่อพวกยลิวไดด้ปฏลิเสธขล่าว
ประเสรลิฐ เขากล็หกันไปหาพวกคนตล่างชาตลิ ในกลิจการ 1:8 พระเยซรูทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่าพวกเขาจะ
เปป็นเหลล่าประจกักษร์พยานเพมืที่อพระองคร์ในกรลุงเยรรูซาเลล็มและในแควด้นยรูเดบียทกันี้งสลินี้น จากนกันี้นในแควด้นสะมาเรบีย และ
สลุดทด้ายแลด้ว “จนถถึงทบีที่สลุดปลายแหล่งแผล่นดลินโลก” ในลรูกา 24:47 พระเยซรูทรงประกาศ “วล่าการกลกับใจเสบียใหมล่ 
และการทรงยกบาปทกันี้งหลาย ตด้องถรูกประกาศในพระนามของพระองคร์ทกัที่วทลุกประเทศ เรลิที่มตด้นทบีที่กรลุงเยรรูซาเลล็ม” 
พระองคร์ทรงรรูด้วล่าพวกยลิว ในฐานะประชาชาตลิหนถึที่ง จะปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐและขล่าวสารนบีนี้จะมบีไปยกังพวกคนตล่าง
ชาตลิตล่อไป เปาโลและบารนาบกัสกลล่าวแกล่พวกยลิวในเมมืองอกันทลิโอกในแควด้นปปิสลิเดบียวล่า “จนาเปป็นทบีที่จะตด้องกลล่าวพระ



วจนะของพระเจด้าใหด้ทล่านทกันี้งหลายฟฟังกล่อน แตล่เมมืที่อทล่านทกันี้งหลายปฟัดเสบีย และตกัดสลินวล่าตนไมล่สมควรทบีที่จะไดด้ชบีวลิตนลิ
รกันดรร์ ดรูเถลิด พวกเราจะบล่ายหนด้าไปหาคนตล่างชาตลิ” (กลิจการ 13:46)

ถถึงแมด้วล่าอกัครทรูตเปาโลไมล่เคยลด้มเลลิกความพยายามของตนทบีที่จะชนะพวกพบีที่นด้องของตนใหด้มาถถึงพระ
ครลิสตร์ และเมมืที่อใดกล็ตามทบีที่มบีโอกาสเขากล็ประกาศแกล่พวกยลิว เขากล็วล่องไวทบีที่จะรกับรรูด้การทรงเรบียกและการแตล่งตกันี้ง
ของเขาในฐานะผรูด้รกับใชด้ไปยกังพวกคนตล่างชาตลิ ในโรม 11:13 เขากลล่าววล่า “แตล่ขด้าพเจด้ากลล่าวแกล่พวกทล่านทบีที่เปป็น
คนตล่างชาตลิ เพราะขด้าพเจด้าเปป็นอกัครทรูตมายกังพวกตล่างชาตลิ ขด้าพเจด้าจถึงยกยล่องหนด้าทบีที่ของขด้าพเจด้า”

ในกาลาเทบีย 2:7,8 เขารกับรรูด้วล่าเปโตรเปป็นอกัครทรูตไปยกังพวกยลิวเปป็นหลกักฉกันใด เปาโลเองกล็ถรูกมอบหมาย
หนด้าทบีที่ใหด้ไปยกังพวกคนตล่างชาตลิฉกันนกันี้น จากนกันี้นในเอเฟซกัส 3:1-9 เขาเขบียนไวด้วล่า: 

“เพราะเหตลุนบีนี้ขด้าพเจด้าเปาโล ผรูด้ทบีที่ถรูกจองจนาเพราะเหล็นแกล่พระเยซรูครลิสตร์เพมืที่อทล่านซถึที่งเปป็นคนตล่างชาตลิ ถด้า
แมด้ทล่านทกันี้งหลายไดด้ยลินถถึงพระคลุณของพระเจด้าอกันเปป็นพกันธกลิจ ซถึที่งทรงโปรดประทานแกล่ขด้าพเจด้าเพมืที่อทล่านทกันี้งหลาย
แลด้ว และรรูด้วล่าพระองคร์ไดด้ทรงสนาแดงใหด้ขด้าพเจด้ารรูด้ขด้อลถึกลกับ (ตามทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้เขบียนไวด้แลด้วอยล่างยล่อๆ และโดยคนา
เหลล่านกันี้น เมมืที่อทล่านอล่านแลด้ว ทล่านกล็เขด้าใจถถึงความรรูด้ของขด้าพเจด้าในเรมืที่องความลถึกลกับของพระครลิสตร์) ซถึที่งในสมกัย
กล่อน ไมล่ไดด้ทรงโปรดสนาแดงแกล่บลุตรทกันี้งหลายของมนลุษยร์ เหมมือนอยล่างบกัดนบีนี้ซถึที่งทรงโปรดเผยแกล่พวกอกัครทรูตผรูด้
บรลิสลุทธลิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ คมือวล่าคนตล่างชาตลิจะเปป็นผรูด้รกับมรดกรล่วมกกัน 
และเปป็นอวกัยวะของกายอกันเดบียวกกัน และมบีสล่วนไดด้รกับพระสกัญญาของพระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขล่าวประเสรลิฐนกันี้น 
ขด้าพเจด้าไดด้รกับการแตล่งตกันี้งใหด้เปป็นผรูด้รกับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ ตามพระคลุณซถึที่งเปป็นของประทานจากพระเจด้า ซถึที่งทรง
โปรดประทานแกล่ขด้าพเจด้าโดยการกระทนาแหล่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ ทรงโปรดประทานพระคลุณนบีนี้แกล่ขด้าพเจด้า ผรูด้
เปป็นคนเลล็กนด้อยกวล่าคนเลล็กนด้อยทบีที่สลุดในพวกวลิสลุทธลิชนทกันี้งหมด ทรงใหด้ขด้าพเจด้าประกาศแกล่คนตล่างชาตลิถถึงความ
ไพบรูลยร์ของพระครลิสตร์ อกันหาทบีที่สลุดมลิไดด้ และทนาใหด้คนทกันี้งปวงเหล็นวล่า อะไรคมือความเปป็นอกันหนถึที่งอกันเดบียวกกันแหล่ง
ความลถึกลกับ ซถึที่งตกันี้งแตล่แรกสรด้างโลกทรงปปิดบกังไวด้ทบีที่พระเจด้า ผรูด้ทรงสรด้างสารพกัดทกันี้งปวงโดยพระเยซรูครลิสตร์”

พวกศาสดาพยากรณร์ไดด้ประกาศวล่าพวกยลิวจะปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐและวล่าจากนกันี้นขล่าวประเสรลิฐจะถรูกใหด้
แกล่พวกคนตล่างชาตลิ ในพระราชบกัญญกัตลิ 32:21 พระเจด้าทรงประกาศโดยทางโมเสสวล่า “พวกเขาทนาใหด้เราอลิจฉา
ดด้วยสลิที่งทบีที่ไมล่ใชล่พระเจด้า พวกเขาไดด้ยกัที่วโทสะเราดด้วยสลิที่งไรด้สาระทกันี้งหลายของพวกเขา ดกังนกันี้นเราจถึงจะทนาใหด้พวกเขา
อลิจฉาดด้วยคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไมล่ใชล่ชนชาตลิ และเราจะยกัที่วโทสะพวกเขาดด้วยประชาชาตลิหนถึที่งทบีที่โงล่เขลา”

ในมกัทธลิว 21:43 พระเยซรูตรกัสแกล่พวกยลิวทบีที่ไมล่เชมืที่อวล่า “อาณาจกักรของพระเจด้าจะถรูกเอาไปเสบียจากทล่าน 
และยกใหด้แกล่ชนชาตลิหนถึที่งซถึที่งจะกระทนาใหด้เกลิดผลสมกกับอาณาจกักรนกันี้น”

อยล่างไรกล็ตาม เปาโลกลล่าวชกัดเจนมากๆวล่าพระเจด้าไมล่ไดด้ทรงโยนทลินี้งประชากรของพระองคร์ แตล่วล่าความ
มมืดบอดมาสรูล่ชนชาตลิอลิสราเอลชกัที่วระยะเวลาหนถึที่ง ““พวกอลิสราเอลสะดลุดจนหกลด้มทบีเดบียวหรมือ” ขอพระเจด้าอยล่า
ยอมใหด้เปป็นเชล่นนกันี้นเลย แตล่การทบีที่เขาละเมลิดนกันี้นเปป็นเหตลุใหด้ความรอดแผล่มาถถึงพวกตล่างชาตลิ เพมืที่อจะใหด้พวก
อลิสราเอลมบีใจมานะขถึนี้น แตล่ถด้าการทบีที่พวกอลิสราเอลละเมลิดนกันี้นเปป็นเหตลุใหด้ทกันี้งโลกบรลิบรูรณร์ และถด้าการพล่ายแพด้ของ
เขาเปป็นเหตลุใหด้คนตล่างชาตลิบรลิบรูรณร์ เขาจะยลิที่งบรลิบรูรณร์มากสกักเทล่าใด?” (โปรดอล่านโรม 11:1-12) เวลานกันี้นจะมา
เมมืที่ออลิสราเอลในฐานะประชาชาตลิหนถึที่งจะรกับความรอด (อสย. 66:8; ศคย. 13:6) ในยลุคพระคลุณนบีนี้ เนมืที่องจากพระ



เยซรูไดด้ทรงพกังกนาแพงทบีที่กกันี้นกลางนกันี้นลงแลด้ว ยลิวและคนตล่างชาตลิจถึงรกับความรอดเหมมือนกกันโดยพระคลุณของพระเจด้า
ผล่านทางความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า และทลุกคนถรูกใหด้บกัพตลิศมาโดยพระ
วลิญญาณเขด้าในครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ คมือพระกายของพระครลิสตร์

เมมืที่อเปาโลหกันจากธรรมศาลานกันี้นในเมมืองโครลินธร์และตกันี้งกองบกัญชาการของเขาในบด้านของยลุสทกัส ชาว
เมมืองโครลินธร์หลายคนไดด้เชมืที่อ พวกเขาไดด้รกับความรอด “และรกับบกัพตลิศมา” ครลิสเตบียนทกันี้งหลายไดด้รกับบกัญชาใหด้รกับ
บกัพตลิศมา-ไมล่ใชล่เพมืที่อทบีที่จะรกับความรอด แตล่เพราะวล่าเรารกับความรอดแลด้ว พระเยซรูทรงบกัญชาเหลล่าสาวกของ
พระองคร์วล่า “เหตลุฉะนกันี้น ทล่านทกันี้งหลายจงออกไปสกัที่งสอนชนทลุกชาตลิ ใหด้รกับบกัพตลิศมาในพระนามแหล่งพระบลิดา 
พระบลุตร และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์” (มธ. 28:19)

ในกลิจการ 2:41 เมมืที่อเปโตรเทศนาในวกันเพล็นเทคอสตร์ “คนทกันี้งหลายทบีที่รกับคนาของเปโตรดด้วยความยลินดบีกล็
รกับบกัพตลิศมา ในวกันนกันี้นมบีคนเขด้าเปป็นสาวกเพลิที่มอบีกประมาณสามพกันคน”

ชาวเมมืองสะมาเรบียนกันี้นรกับบกัพตลิศมาเมมืที่อฟฟีลลิปจกัดงานฟฟฟื้นฟรูขถึนี้นทบีที่นกัที่น “แตล่เมมืที่อฟฟีลลิปไดด้ประกาศเรมืที่อง
อาณาจกักรของพระเจด้า และพระนามแหล่งพระเยซรูครลิสตร์แลด้ว คนทกันี้งหลายกล็เชมืที่อ และรกับบกัพตลิศมาทกันี้งชายและ
หญลิง” (กลิจการ 8:12) เมมืที่อขกันทบีชาวเอธลิโอเปฟียคนนกันี้นขอรกับบกัพตลิศมา ฟฟีลลิปกล็กลล่าววล่า “ถด้าทล่านเชมืที่อดด้วยสลุดใจของ
ทล่าน ทล่านกล็รกับไดด้” ขกันทบีผรูด้นกันี้นตอบกลกับวล่า “ขด้าพเจด้าเชมืที่อวล่า พระเยซรูครลิสตร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจด้า” จา
กนกันี้นฟฟีลลิปจถึงใหด้บกัพตลิศมาเขา และเขาเดลินทางตล่อไปตามทางของเขาดด้วยความปฟีตลิยลินดบี (กลิจการ 8:36-39)

อกัครทรูตเปาโลรกับบกัพตลิศมาทกันทบีหลกังจากทบีที่อานาเนบียมาพรูดกกับเขา “และในทกันใดนกันี้นมบีอะไรเหมมือนเกลล็ด
ตกจากตาของเซาโล แลด้วกล็เหล็นไดด้อบีกในทกันทบี ทล่านจถึงลลุกขถึนี้นรกับบกัพตลิศมา” (กลิจการ 9:18)

พวกคนตล่างชาตลิในบด้านของโครเนลลิอกัสเชมืที่อและรกับบกัพตลิศมา เปโตรถามวล่า “ใครอาจจะหด้ามคนเหลล่านบีนี้ทบีที่
ไดด้รกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เหมมือนเรา โดยมลิใหด้เขารกับบกัพตลิศมาดด้วยนนี้นาไดด้” เปโตรจถึงสกัที่งใหด้เขารกับบกัพตลิศมาใน
พระนามขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า…” (กลิจการ 10:47,48)

นางลลิเดบียและทกันี้งครกัวเรมือนของนางรกับบกัพตลิศมาทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี เชล่นเดบียวกกับนายคลุกชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีผรูด้นกันี้น
และครกัวเรมือนของเขา (กลิจการ 16:15,33) ในกลิจการ 19:5 เราจะพบวล่าเปาโลใหด้บกัพตลิศมาศลิษยร์เหลล่านกันี้นของ
ยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมา พวกเขาไดด้รกับบกัพตลิศมา “เขด้าสรูล่บกัพตลิศมาของยอหร์น” แตล่เปาโลใหด้บกัพตลิศมาพวกเขา “ใน
พระนามของพระเยซรูเจด้า”

ลนาดกับแหล่งขล่าวประเสรลิฐในยลุคพระคลุณนบีนี้กล็คมือ ฟฟังพระวจนะ เชมืที่อพระวจนะ รกับพระวจนะ ตลิดตามพระ
เยซรูเจด้าในการรกับบกัพตลิศมา และรกับขนมปฟังและนนี้นาผลแหล่งเถาองลุล่นซถึที่งเปป็นการแสดงออกถถึงการสลินี้นพระชนมร์ การ
ถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์จนกวล่าพระองคร์จะเสดล็จมาอบีกทบีเพมืที่อมารกับครลิสตจกักรของพระองคร์ไป
พระเยซรูเองไดด้ทรงสถาปนาพลิธบีนกันี้นกล่อนการถรูกตรถึงกางเขนของพระองคร์ (มธ. 26:26-29; มก. 14:22-25; ลก. 
22:19,20) และเปาโลสอนหลกักคนาสอนนกันี้นในครลิสตจกักรชาวเมมืองโครลินธร์ (1 คร. 11:23-34)

ขด้อ 9 และ 10: “และองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าไดด้ตรกัสกกับเปาโลทางนลิมลิตในคมืนวกันหนถึที่งวล่า “อยล่ากลกัวเลย แตล่จง
กลล่าวตล่อไป อยล่านลิที่งเสบีย เพราะวล่าเราอยรูล่กกับเจด้าและจะไมล่มบีผรูด้หนถึที่งผรูด้ใดอาจตล่อสรูด้ทนารด้ายเจด้า ดด้วยวล่าคนของเราใน
นครนบีนี้มบีมาก”



“และองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าไดด้ตรกัสกกับเปาโลทางนลิมลิต…” เราตด้องไมล่คลิดเอาเองวล่าพระเจด้าจะตรกัสกกับเราใน
นลิมลิตทกันี้งหลายวกันนบีนี้ ในยลุคพระคลุณนบีนี้ พระเจด้าทรงสนาแดงพระองคร์เองใหด้ประจกักษร์แกล่เราตามพระสกัญญาเหลล่านกันี้น
ของพระองคร์ทบีที่มบีจารถึกไวด้ในพระวจนะทบีที่สมบรูรณร์ครบถด้วนแลด้วของพระองคร์ “พระราชบกัญญกัตลิอกันสมบรูรณร์แบบ
แหล่งเสรบีภาพ” เปป็นของเราแลด้ว พระคกัมภบีรร์ทลุกตอนออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจด้าและเปป็นประโยชนร์แกล่เรา
สนาหรกับการสกัที่งสอนและการแกด้ไข สนาหรกับการตกักเตมือนและสนาหรกับหลกักคนาสอน “เพมืที่อคนของพระเจด้าจะดบี
รอบคอบ พรกักพรด้อมทบีที่จะกระทนาการดบีทลุกอยล่าง” (2 ทธ. 3:16,17)

เมมืที่อพระเยซรูทรงถรูกถามวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า เหตลุใดพระองคร์จถึงจะสนาแดงพระองคร์แกล่พวกขด้าพระองคร์ 
และไมล่ทรงสนาแดงแกล่โลก” คนาตอบทบีที่พระองคร์ประทานใหด้กล็ใหด้ความกระจล่างมากๆ พระองคร์ตรกัสวล่า “ถด้าผรูด้ใดรกัก
เรา ผรูด้นกันี้นจะรกักษาคนาของเรา และพระบลิดาของเราจะทรงรกักเขา แลด้วพระบลิดากกับเราจะมาหาเขาและจะอยรูล่กกับ
เขา” (ยอหร์น 14:22,23) เรามบีพระวจนะทบีที่ครบบรลิบรูรณร์แลด้วของพระเจด้า และพระภาคทบีที่สามของตรบีเอกานลุภาพ 
คมือพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ทรงเขด้าประทกับในใจของผรูด้เชมืที่อทลุกคน ดกังนกันี้นเนมืที่องจากเราถรูกประทกับอยรูล่ภายในโดยพระ
วลิญญาณ (รม. 8:9) ถรูกนนาโดยพระวลิญญาณ (รม. 8:14) ถรูกสกัที่งสอนโดยพระวลิญญาณ (ยอหร์น 16:13; 1 ยอหร์น 
2:20,27) พระเจด้าจถึงไมล่จนาเปป็นตด้องตรกัสแกล่เราในนลิมลิตทกันี้งหลาย เปาโลไมล่ไดด้มบีพระวจนะของพระเจด้าทบีที่ครบ
บรลิบรูรณร์อยล่างทบีที่เรามบีมกันวกันนบีนี้ ภาคพกันธสกัญญาใหมล่ยกังไมล่ไดด้ถรูกเขบียนขถึนี้น และในขณะนกันี้นเชล่นกกัน พระเจด้าไดด้
ประทานการเปปิดเผยพลิเศษแกล่เปาโลสนาหรกับงานรกับใชด้พลิเศษนกันี้นซถึที่งพระองคร์ไดด้ทรงเรบียกเขาใหด้กระทนา

“อยล่ากลกัวเลย...เราอยรูล่กกับเจด้า” ผมไมล่เชมืที่อวล่านบีที่บล่งบอกวล่าอกัครทรูตทล่านนบีนี้กนาลกังแสดงความขบีนี้ขลาด หรมือวล่า
เขาหวกัที่นเกรงเรมืที่องความปลอดภกัยฝฝ่ายรล่างกายของตน นกัที่นคงตรงขด้ามกกับอลุปนลิสกัยของเขา เขาไดด้ยด้อนรอยเทด้าของ
เขาดด้วยใจกลด้าในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีอมืที่นๆ โดยกลกับไปยกังเมมืองตล่างๆทบีที่เขาไดด้ถรูกหด้ามไมล่ใหด้เทศนา กระทกัที่ง
เขด้าไปในเมมืองลลิสตราทบีที่เขาเคยถรูกหลินขวด้าง แตล่เราตด้องพลิจารณาวล่าเปาโล ณ เวลานบีนี้โดยเฉพาะไมล่ไดด้แขล็งแรงฝฝ่าย
รล่างกาย เขามบีงานรกับใชด้ทบีที่ชวนทด้อใจยลิที่งนกักในกรลุงเอเธนสร์ และบกัดนบีนี้สลิที่งตล่างๆกล็กนาลกังไปไดด้ดบีในเมมืองโครลินธร์ เขาอาจ
สงสกัยวล่าความสนาเรล็จของเขาในเมมืองโครลินธร์จะทนาใหด้พวกยลิวโกรธแคด้นเขาและทนาใหด้คนเหลล่านกันี้นขกับไลล่เขาออกไป
จากเมมืองนกันี้นหรมือไมล่ เหมมือนอยล่างทบีที่พวกเขาไดด้กระทนามาหลายครกันี้งกล่อนหนด้านบีนี้ ถด้าเปาโลรรูด้สถึกกลกัว ผมกล็แนล่ใจวล่า
เขากลกัวเพราะเหล็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ ไมล่ใชล่กลกัวเพราะหล่วงความปลอดภกัยของตกัวเอง แตล่พระเจด้าทรงบอกเขาใหด้รรูด้
วล่าพระองคร์ทรงอยรูล่กกับเขา และวล่าเขาควรพรูดดด้วยใจกลด้า และไมล่มบีผรูด้ใดจะมาทนารด้ายเขาไดด้

“ดด้วยวล่าคนของเราในนครนบีนี้มบีมาก” เมมืที่อเปาโลมองออกไปยกังเมมืองโครลินธร์นกันี้นพรด้อมกกับความชกัที่วและ
ความผลิดศบีลธรรมของมกัน เขาสงสกัยไหมวล่าจะมบีการฟฟฟื้นฟรูไดด้หรมือ เปป็นไปไดด้หรมือทบีที่ครลิสตจกักรหนถึที่งจะถรูกกล่อตกันี้งใน
เมมืองแบบนกันี้น? หากความคลิดแบบนกันี้นเขด้ามาในหกัวของเขา พวกมกันกล็อยรูล่ทบีที่นกัที่นไมล่นานนกัก เพราะวล่าเปาโลเชมืที่อ
พระเจด้า เมมืที่อพระเจด้าตรกัสวล่า “อยล่ากลกัวเลย...ไมล่มบีผรูด้หนถึที่งผรูด้ใดอาจตล่อสรูด้ทนารด้ายเจด้า ...คนของเราในนครนบีนี้มบีมาก” 
เปาโลกล็มกัที่นใจเรมืที่องชกัยชนะทบีที่นกัที่น เขาไมล่สามารถมองเหล็น “คนมาก” นกันี้นทบีที่พระเจด้าตรกัสถถึง เหมมือนกกับทบีที่เอลบียาหร์กล็
มองไมล่เหล็นเจล็ดพกันคนนกันี้นในอลิสราเอลทบีที่ไมล่ไดด้กด้มกราบลงตล่อพระบาอกัล (1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 19:18) โดยนลิมลิตนบีนี้องคร์
พระผรูด้เปป็นเจด้าดด้วยความเมตตาไดด้ประทานความมกัที่นใจแกล่ผรูด้รกับใชด้ของพระองคร์วล่าการประกาศของเขาจะไดด้รกับ



การอวยพรอยล่างมหาศาล และเมมืที่อลลุกขถึนี้นโดยไดด้รกับการปลอบประโลมใจเขากล็พรด้อมแลด้วทบีที่จะพรูดดด้วยใจกลด้าใน
องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และเขากล็สามารถฝากผลลกัพธร์เหลล่านกันี้นไวด้กกับพระเจด้าไดด้ 

ไมล่มบีขด้อสงสกัยเลยวล่าความสนาเรล็จของเปาโลในเมมืองโครลินธร์คมือการสนาเรล็จลลุลล่วงทบีที่นล่าอกัศจรรยร์ทบีที่สลุดอยล่าง
หนถึที่ง ครลิสตจกักรหนถึที่งในสภาพแวดลด้อมทบีที่นล่ากลกัวเชล่นนกันี้นคมืออนลุสาวรบียร์ทบีที่ระลถึกถถึงความทรงฤทธลิธิ์ทกันี้งสลินี้นแหล่งพระคลุณ
ทบีที่ชล่วยใหด้รอดอกันมหกัศจรรยร์ของพระเจด้าอยล่างแนล่นอน เมมืที่อเรามองไปทบีที่รายชมืที่อของบางคนเหลล่านกันี้นทบีที่รวมกกันเปป็น 
“คนมาก” ทบีที่พระเจด้าทรงเหล็นลล่วงหนด้า เรากล็อดไมล่ไดด้ทบีที่จะยมืนตะลถึงพรถึงเพรลิดดด้วยความเคารพยนาเกรง เปาโลเอง
บอกเราวล่ากล่อนการกลกับใจเชมืที่อของพวกเขา คนเหลล่านบีนี้เคยเปป็นคนลล่วงประเวณบี คนนกับถมือรรูปเคารพ คนผลิดผกัวผลิด
เมบียเขา คนนลิสกัยเหมมือนผรูด้หญลิง คนทบีที่เปป็นกะเทย คนขโมย คนโลภ คนขบีนี้เมา คนปากรด้าย คนฉด้อโกง เปาโล
ประกาศแกล่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้นวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่มบีความผลิดในวลิธบีปฏลิบกัตลิอกันชกัที่วชด้าเชล่นนกันี้นจะ “ไมล่ไดด้รกับ” 
อาณาจกักรของพระเจด้าเปป็นมรดก  และจากนกันี้นกล็เสรลิมวล่า “แตล่กล่อนมบีบางคนในพวกทล่านเปป็นคนอยล่างนกันี้น!” (1 
คร. 6:9-11)

เราควรหมายเหตลุไวด้วล่าครลิสตจกักรทบีที่เมมืองโครลินธร์ถรูกทนาขถึนี้นจากวกัสดลุใด ทล่ามกลางสมาชลิกเหลล่านกันี้นเราพบ
ทลิตกัส ยลุสทกัสผรูด้ซถึที่งเปาโลเทศนาในบด้านของเขาและเปป็นทบีที่ซถึที่งครลิสตจกักรชาวเมมืองโครลินธร์ไดด้ถรูกกล่อตกันี้ง (ขด้อ 7) อาค
วลิลลาและปรลิสสลิลาทบีที่เปาโลพกักในบด้านของพวกเขา (ขด้อ 2) ครลิสปฟัสนายธรรมศาลาผรูด้นกันี้น (ขด้อ 8) กายอกัสและครกัว
เรมือนของสเทฟานกัส (1 คร. 1:14,16) ควารทกัสและเอรกัสทกัสสมลุหบกัญชบีของเมมืองนกันี้น (รม. 16:23) และโสสเธเนส 
(1 คร. 1:1) นอกจากคนเหลล่านบีนี้ “มบีนด้อยคนทบีที่โลกนลิยมวล่ามบีปฟัญญา มบีนด้อยคนทบีที่มบีอนานาจ มบีนด้อยคนทบีที่มบีตระกรูลสรูง”
ทบีที่ไดด้รกับการทรงเรบียก (1 คร. 1:26) พวกทบีที่เหลมือในครลิสตจกักรชาวเมมืองโครลินธร์นกันี้นประกอบดด้วยเหลล่าสมาชลิกทบีที่เคย
อยรูล่ในทล่ามกลางผรูด้คนทบีที่ชกัที่วชด้า เลวทราม และบาปหนาทบีที่สลุดบนแผล่นดลินโลก-และจากจดหมายฝากสองฉบกับนกันี้น
ของเปาโลทบีที่สล่งถถึงครลิสตจกักรนกันี้น เราทราบวล่าบางคนในพวกเขามบีความยลุล่งยากในการตกัดขาดจากนลิสกัยเกล่าๆ แมด้
กระทกัที่งหลกังจากทบีที่พวกเขาไดด้รกับความรอดแลด้ว 

ความอกัศจรรยร์แหล่งขล่าวประเสรลิฐในการกล่อตกันี้งครลิสตจกักรนกันี้นในเมมืองโครลินธร์เปป็นพยานถถึงความจรลิงของอลิส
ยาหร์ 1:18- “...ถถึงบาปของเจด้าเหมมือนสบีแดงเขด้มกล็จะขาวอยล่างหลิมะ ถถึงมกันจะแดงอยล่างผด้าแดงกล็จะกลายเปป็น
อยล่างขนแกะ” พระโลหลิตของพระเยซรูครลิสตร์สามารถชนาระลด้างบาปทลุกอยล่างออกไปไดด้ คนบาปคนใดบนโลกกล็
สามารถถรูกนกับวล่าชอบธรรม ถรูกสรด้างใหมล่ และถรูกทนาใหด้เปป็นบลุตรคนหนถึที่งของพระเจด้าไดด้โดยทางการอกัศจรรยร์แหล่ง
พระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้า-แตล่การอกัศจรรยร์นกันี้นเกลิดขถึนี้นไดด้แกล่เราแตล่ละคนโดยความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่
เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระบลุตรทบีที่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้าเทล่านกันี้น

ขด้อ 11: “เปาโลจถึงยกับยกันี้งอยรูล่กกับเขาและสกัที่งสอนพระวจนะของพระเจด้าตลอดหนถึที่งปฟีกกับหกเดมือน”
คลุณจะหมายเหตลุวล่าในระหวล่างชล่วงหนถึที่งปฟีกกับหกเดมือนของเขาในเมมืองโครลินธร์ เปาโลกนาลกัง “สกัที่งสอนพระ

วจนะของพระเจด้า” เขาไมล่ไดด้สอนการปฏลิรรูป (การกลกับเนมืนี้อกลกับตกัวเปป็นคนดบี) ถถึงแมด้วล่าเขามบีโอกาสทบีที่จะทนาเชล่นนกันี้น
อยล่างแนล่นอนเพราะวล่าเขาเหล็นความจนาเปป็นทบีที่ตด้องมบีการกลกับเนมืนี้อกลกับตกัวอยรูล่รอบตกัวไปหมด ยกตกัวอยล่างเชล่น บน
ยอดภรูเขาอโครรลินธกัสมบีวลิหารของเทพบีวบีนกัสตกันี้งอยรูล่ ซถึที่งสวยงามเหนมือคนาบรรยายและไดด้รกับการปรนนลิบกัตลิจากหญลิง
งามเมมืองและนกักบวชหญลิงกวล่าพกันคนทบีที่ทลุล่มเทใหด้แกล่ตกัณหาทบีที่ไมล่ถรูกยกับยกันี้ง ประตรูของวลิหารอกันงดงามนบีนี้เปปิดกวด้างแกล่



คนทกันี้งปวง และทลุกคนทบีที่ผล่านไปมาทบีที่เสาะแสวงหาการเตลิมเตล็มดด้านตกัณหาและความใครล่กล็เขด้าไปไดด้-อยล่างเปป็น
ทางการและไมล่ตด้องเสบียเงลินเลย ถด้าเปาโลอยากเทศนาเรมืที่องการปฏลิรรูป เขากล็อาจรด้องประกาศเสบียงดกังและ
ยาวนานไปแลด้วใหด้ผรูด้คนเหลล่านบีนี้ “กลกับเนมืนี้อกลกับตกัวเปป็นคนดบี” และปรกับปรลุงตกัวเองใหมล่ แตล่เขารรูด้วล่าการปฏลิรรูปเชล่น
นกันี้นไมล่ใชล่คนาตอบ พวกเขาตด้องการการไถล่โดยทางพระโลหลิตของพระเยซรู ดกังนกันี้นเปาโลจถึงไมล่ไดด้เทศนาเรมืที่องการก
ลกับเนมืนี้อกลกับตกัวเปป็นคนดบี เขาประกาศพระครลิสตร์-ผรูด้ทรงถรูกตรถึงกางเขน ถรูกฝฟัง ทรงเปป็นขถึนี้น เสดล็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์ และ
จะเสดล็จมาอบีกทบี

หนล่วยปกครองในเมมืองโครลินธร์กล็เนล่าเฟะไปดด้วยการฉด้อฉลของขด้าราชการพอๆกกับทบีที่เมมืองนกันี้นเองจมลถึกอยรูล่
ในความใครล่ ความเลวทราม และความนล่าละอาย-แตล่เปาโลไมล่ไดด้เทศนาความชอบธรรมของพลเมมือง เขาไมล่ไดด้
ลงไปตามชลุมชนแออกัดและเทศนาเรมืที่องศบีลธรรมอกันดบีงามเพมืที่อทนาใหด้พวกคนขบีนี้เมา พวกหญลิงแพศยา และพวกคน
ลล่วงประเวณบีทลินี้งความตที่นาชด้าแหล่งบาปของพวกเขาและเรลิที่มตด้นชบีวลิตใหมล่ แทนทบีที่จะทนาอยล่างนกันี้น เขาประกาศขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้าและพถึที่งพาพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทบีที่จะนนาพระวจนะของพระเจด้าเขด้าสรูล่ใจหลาย
ดวง เพมืที่อทบีที่ฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าจะฟฟ้องใจ ทนาใหด้เชมืที่อ สรด้างใหมล่ และไถล่ใหด้รอด

จากนกันี้น หลกังจากทบีที่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้นไดด้ยลินและรกับขล่าวประเสรลิฐและบกังเกลิดใหมล่แลด้ว เปาโลกล็
พยายามทบีที่จะสกัที่งสอนพวกเขาวล่าพวกเขาควรดนาเนลินชบีวลิตอยล่างไรในฐานะผรูด้เชมืที่อแทด้ เพมืที่อทบีที่พวกเขาจะไดด้เปป็นแบบ
อยล่างทบีที่ดบีแกล่คนอมืที่นๆและเกลิดผลถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า ดกังนกันี้นเปป็นเวลาสลิบแปดเดมือนเขาจถึงประกาศขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้าและสอนพระคกัมภบีรร์แกล่ผรูด้คนเหลล่านกันี้นแหล่งเมมืองโครลินธร์

สลิที่งหนถึที่งทบีที่ครลิสตจกักรวกันนบีนี้ตด้องการอยล่างนล่าเศรด้ากล็คมือ การสอนพระวจนะของพระเจด้า มบีความแตกตล่าง
มหาศาลระหวล่างการเทศนาและการสอนพระวจนะ มกันอยรูล่ในรายการของพระเจด้าทบีที่คนทกันี้งหลายประกาศขล่าว
ประเสรลิฐ ตกักเตมือน รด้องเสบียงดกังและไมล่เงบียบเสบียง แตล่ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายเตลิบโตในพระคลุณและในความรรูด้เกบีที่ยวกกับองคร์
พระผรูด้เปป็นเจด้าและพระผรูด้ชล่วยใหด้รอดพระเยซรูครลิสตร์เมมืที่อพวกเขาถรูกสอน พระเยซรูทรงบกัญชาเหลล่าสาวกของ
พระองคร์ใหด้ “ออกไปทกัที่วโลกและประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่มนลุษยร์ทลุกคน” (มาระโก 16:15) แตล่พระองคร์ทรง
บกัญชาพวกเขาเชล่นกกันใหด้สกัที่งสอนชนทลุกชาตลิ “ใหด้รกับบกัพตลิศมาในพระนามแหล่งพระบลิดา พระบลุตร และพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ สอนเขาใหด้ถมือรกักษาสลิที่งสารพกัดซถึที่งเราไดด้สกัที่งพวกทล่านไวด้…” (มธ. 28:19,20)

ครลิสตจกักรวกันนบีนี้ตด้องถรูกสอน ครลิสเตบียนทกันี้งหลายตด้องรรูด้หลกักคนาสอนเหลล่านกันี้นแหล่งพระวจนะของพระเจด้า
และวลิธบีแยกแยะพระวจนะอยล่างถรูกตด้อง เปาโลประกาศตกัววล่าเขาเปป็น “นกักเทศนร์และเปป็นอกัครทรูต และเปป็นครรู
ของพวกตล่างชาตลิ” โดยการแตล่งตกันี้งของพระเจด้า และหนลุนใจทลิโมธบีใหด้ “ยถึดมกัที่นรรูปแบบแหล่งถด้อยคนาอกันถรูกตด้อง” (2 
ทธ. 1:10-13) ในการเขบียนถถึงทลิตกัส เปาโลใหด้รายการคลุณสมบกัตลิเหลล่านกันี้นของศลิษยาภลิบาลและหนถึที่งในคลุณสมบกัตลิ
เหลล่านกันี้นคมือ “ยถึดมกัที่นถด้อยคนาอกันสกัตยร์ซมืที่อตามทบีที่ไดด้เรบียนมาแลด้ว เพมืที่อเขาจะสามารถเตมือนสตลิดด้วยคนาสอนอกันถรูกตด้อง 
และชบีนี้แจงแกล่ผรูด้ทบีที่คกัดคด้านคนาสอนนกันี้น” (ทต. 1:9)

เปาโลสอนทลิโมธบีเชล่นกกันวล่า “จงประกาศพระวจนะ ใหด้ขะมกักเขมด้นทบีที่จะทนาการทกันี้งในขณะทบีที่มบีโอกาสและ
ไมล่มบีโอกาส จงวล่ากลล่าว หด้ามปราม และตกักเตมือนดด้วยความอดทนทลุกอยล่างและการสกัที่งสอน” และจากนกันี้นเขา



เตมือนวล่า “เพราะจะถถึงเวลาทบีที่คนจะทนตล่อคนาสอนอกันถรูกตด้องไมล่ไดด้ แตล่เขาจะรวบรวมครรูไวด้ใหด้สอนในสลิที่งทบีที่เขาชอบ
ฟฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง และเขาจะบล่ายหรูจากความจรลิง หกันไปฟฟังเรมืที่องนลิยายตล่างๆ” (2 ทธ. 4:2-4)

มกันเปป็นเรมืที่องนล่าเศรด้าจรลิงๆทบีที่ครลิสตจกักรทด้องถลิที่นวกันนบีนี้กนาลกังพยายามตอบสนองความตด้องการของผรูด้คนผล่าน
ทางโปรแกรมทางสกังคมและสกันทนาการตล่างๆ การทานขด้าวผรูกสามกัคคบี และในอบีกหลายๆวลิธบี บางสลิที่งเหลล่านบีนี้เปป็น
สลิที่งทบีที่ดบี แตล่ถถึงกระนกันี้น ไมล่มบีสลิที่งใดจะแทนทบีที่การประกาศขล่าวประเสรลิฐอกันบรลิสลุทธลิธิ์แหล่งพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของ
พระเจด้าไดด้ และหลกังจากทบีที่ผรูด้คนรกับความรอดแลด้ว พวกเขากล็ตด้องถรูกสอนหลกักคนาสอนทบีที่ถรูกตด้องเพมืที่อทบีที่พวกเขาจะ
ถรูกเสรลิมสรด้างขถึนี้นในความเชมืที่อนกันี้น

ชายผทูว้ไมล่สนใจเรถืที่องเหลล่านทนั้เลยสอักอยล่าง
ขด้อ 12 และ 13: “แตล่คราวเมมืที่อกกัลลลิโอเปป็นผรูด้สนาเรล็จราชการแควด้นอาคายา พวกยลิวไดด้ฮมือกกันขถึนี้นตล่อสรูด้

เปาโล และพาทล่านไปบกัลลกังกร์พลิพากษา ฟฟ้องวล่า “คนนบีนี้ชกักชวนคนทกันี้งหลายใหด้นมกัสการพระเจด้าตามทางทบีที่ผลิด
กฎหมาย”

เมมืที่อพวกโรมกันพลิชลิตประเทศกรบีซ พวกเขากล็แบล่งมกันออกเปป็นสองแควด้น-แควด้นมาซบีโดเนบียและแควด้นอาคา
ยา-และแตล่ละแควด้นเหลล่านบีนี้ถรูกปกครองโดยผรูด้สนาเรล็จราชการคนหนถึที่ง กกัลลลิโอถรูกตกันี้งเปป็นผรูด้สนาเรล็จราชการของแควด้น
อาคายาในปฟี ค.ศ. 53 และถรูกกลล่าวถถึงโดยเหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์สมกัยโบราณวล่าเปป็นชายทบีที่วล่างล่ายและนล่ารกักคน
หนถึที่ง เขาเปป็นพบีที่นด้องกกับเซเนกด้านกักปรกัชญาชมืที่อกด้องผรูด้ซถึที่งพรรณนาถถึงเขาวล่าเปป็นชายคนหนถึที่งทบีที่มบีนลิสกัยนล่ารกักผลิด
ธรรมดา เขากลล่าววล่า “ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดทบีที่อล่อนโยนตล่อผรูด้ใดเหมมือนกกับทบีที่เขาอล่อนโยนตล่อทลุกคน และในตกัวเขามบีพลกัง
โดยธรรมชาตลิแหล่งความดบีในแบบทบีที่ไมล่มบีการเสแสรด้งหรมือการแกลด้งทนาเลย” นกักเขบียนบางคนเรบียกเขาวล่าเปป็น
ดอกไมด้แหล่งความสลุภาพและวกัฒนธรรมของคนนกับถมือรรูปเคารพ

พวกยลิวเหลล่านกันี้นพาเปาโลไปอยรูล่ตล่อหนด้าชายผรูด้นบีนี้หลกังจากทบีที่พวกเขาไดด้ “ฮมือกกันขถึนี้น” ตล่อสรูด้เปาโล ขด้อกลล่าว
หาของพวกเขานล่ะหรมือ? กล็คมือวล่าเขา “ชกักชวนคนทกันี้งหลายใหด้นมกัสการพระเจด้าตามทางทบีที่ผลิดกฎหมาย” เนมืที่องจาก
พวกเขาไมล่ไดด้ระบลุเจาะจงกฎหมายของโรมหรมือกฎหมายตล่างๆของอลิสราเอล พวกเขาจถึงหมายความอยล่างชกัดเจน
วล่าคนาสอนของเขาขกัดแยด้งกกับกฎหมายตล่างๆทกันี้งปวง ไมล่วล่าจะของโรมหรมือของยลิว พวกยลิวในกรบีซไดด้รกับอนลุญาตใหด้
นมกัสการพระเจด้าตามความเชมืที่อของพวกเขาเอง แตล่พวกเขาอาจเสแสรด้งอยล่างงล่ายดายกล็ไดด้วล่าเปาโลกนาลกังสกัที่งสอน
การนมกัสการรรูปแบบหนถึที่งซถึที่งไมล่สอดคลด้องกกับกฎหมายตล่างๆของพวกเขาสนาหรกับการนมกัสการพระเจด้า และ
แนล่นอนวล่ามกันคงไมล่ยากเลยทบีที่พวกเขาจะบอกเปป็นนกัยวล่าคนาสอนของเขาขกัดแยด้งกกับกฎหมายและศาสนาของโรม ดรู
เหมมือนวล่าพวกเขากนาลกังพยายามทนาใหด้กกัลลลิโอเชมืที่อวล่าเปาโลกนาลกังสกัที่งสอนผรูด้คนใหด้นมกัสการพระเจด้าขกัดกกับกฎหมาย
ใดๆในทกันี้งจกักรวรรดลิโรม เปฟ้าหมายหลกักของพวกเขาคมือ กนาจกัดเขาไปใหด้พด้นและมกันไมล่สนาคกัญวล่าขด้อกลล่าวหาของ
พวกเขาจะเทบียมเทล็จขนาดไหน

ขด้อ 14 และ 15: “เมมืที่อเปาโลจะอด้าปากพรูด กกัลลลิโอกล็กลล่าวแกล่พวกยลิววล่า “โอ พวกยลิว ถด้าเปป็นเรมืที่องความ
ชกัที่วหรมือเปป็นเรมืที่องอาชญากรรม สมควรเราจะฟฟังทล่านทกันี้งหลาย แตล่ถด้าเปป็นการโตด้แยด้งกกันถถึงเรมืที่องถด้อยคนากกับชมืที่อและ
พระราชบกัญญกัตลิของพวกทล่านแลด้ว ทล่านทกันี้งหลายจงวลินลิจฉกัยกกันเอาเองเถลิด เราไมล่อยากเปป็นผรูด้พลิพากษาตกัดสลิน
ขด้อความเหลล่านกันี้น”



“เมมืที่อเปาโลจะอด้าปากพรูด” เพมืที่อใหด้การแกด้ตล่างใหด้ตกัวเอง กกัลลลิโอกล็ขกัดจกังหวะเขาและพรูดกกับพวกยลิวเหลล่า
นกันี้น อกันเปป็นการปปิดประตรูแหล่งความรอดใสล่หนด้าตกัวเขาเอง เปาโลพรด้อมตลอดเวลาทบีที่จะใหด้คนาตอบสนาหรกับสลิที่งทบีที่เขา
เชมืที่อและสนาหรกับสลิที่งทบีที่เขาเทศนา หากเขาไดด้รกับอนลุญาตใหด้พรูดแกด้ตล่างสนาหรกับการประพฤตลิของเขา เขากล็คงใหด้คนา
พยานเกบีที่ยวกกับพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้า เขาคงยกเหตลุผลกกับกกัลลลิโอในลกักษณะเดบียวกกับทบีที่เขาไดด้ยก
เหตลุผลกกับเฟลลิกสร์และอากรลิปปา “เรมืที่องความเชมืที่อในพระครลิสตร์” เขากล็คงยกเหตลุผล “อด้างถถึงความชอบธรรม 
ความอดกลกันี้นใจทางกาม และการพลิพากษาซถึที่งจะมาเบมืนี้องหนด้านกันี้น” (กลิจการ 24:24,25) แตล่กกัลลลิโอไมล่ใหด้โอกาส
เปาโลทบีที่จะพรูด และโดยการทนาเชล่นนบีนี้เขาจถึงปปิดกกันี้นขล่าวสารจากพระเจด้าผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่

“ถด้าเปป็นเรมืที่องความชกัที่วหรมือเปป็นเรมืที่องอาชญากรรม สมควรเราจะฟฟังทล่านทกันี้งหลาย” ขด้อความในภาษาเดลิม
ตรงนบีนี้บล่งบอกถถึงการกระทนาหนถึที่งโดยผรูด้หนถึที่งทบีที่เชบีที่ยวชาญในความชกัที่วชด้า ผรูด้หนถึที่งทบีที่กระทนาผลิดจนชที่นาชอง กลล่าวอบีกนกัย
หนถึที่ง ถด้าเปาโลไดด้กล่ออาชญากรรมใดตล่อเมมืองนบีนี้ กกัลลลิโอกล็คงจะฟฟังความ

“แตล่ถด้าเปป็นการโตด้แยด้งกกันถถึงเรมืที่องถด้อยคนากกับชมืที่อ…” พวกยลิวเหลล่านกันี้นโตด้แยด้งกกันเยอะเกบีที่ยวกกับถด้อยคนา และ
กกัลลลิโอนล่าจะไดด้ยลินบางสลิที่งทบีที่บอกถถึงลกักษณะเฉพาะตกัวของขด้อพลิพาทนกันี้น และเขด้าใจวล่าพวกเขากนาลกังโตด้เถบียงกกัน
เกบีที่ยวกกับวล่าพระเยซรูเปป็นพระเมสสลิยาหร์ กษกัตรลิยร์ของพวกยลิว หรมือวล่าเปป็นคนลวงโลก ผรูด้พยากรณร์เทล็จคนหนถึที่ง ใน
ความคลิดของเขานบีที่คงจะเปป็นเรมืที่องทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับศาสนายลิวลด้วนๆ และคงจะไมล่เกบีที่ยวกกับกลิจการดด้านพลเรมือนของ
เมมืองนกันี้นเลย

“ทล่านทกันี้งหลายจงวลินลิจฉกัยกกันเอาเองเถลิด เราไมล่อยากเปป็นผรูด้พลิพากษาตกัดสลินขด้อความเหลล่านกันี้น” เราถรูก
เตมือนความจนาตรงนบีนี้ถถึงทล่าทบีของปฟีลาตทบีที่มบีตล่อพวกยลิวตอนทบีที่พวกเขาพาพระเยซรูมาอยรูล่ตล่อหนด้าเขาในฐานะคนชกัที่ว 
เขากลล่าวแกล่คนเหลล่านกันี้นวล่า “พวกทล่านจงเอาคนนบีนี้ไปพลิพากษาตามกฎหมายของทล่านเถลิด” แตล่เนมืที่องจากตาม
กฎหมายแลด้วพวกยลิวไมล่สามารถปรกับโทษผรูด้ใดถถึงตายไดด้ พวกเขาจถึงยมืนกรานใหด้ผรูด้วล่าโรมตกัดสลินคดบีนกันี้น ดกังนกันี้นเมมืที่อ
พวกเขารด้องตล่อเนมืที่องวล่า “ตรถึงเขาเสบีย! ตรถึงเขาเสบีย!” เขาจถึงกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “พวกทล่านเอาเขาไปตรถึงเองเถลิด 
เพราะเราไมล่เหล็นวล่าเขามบีความผลิดเลย” (ยอหร์น 18:31; 19:6)

กกัลลลิโอมบีทล่าทบีแบบเดบียวกกันตล่อขด้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้นทบีที่นนามาปรกักปรนาเปาโล เนมืที่องจากขด้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้น
ไมล่ไดด้เกบีที่ยวขด้องกกับกลิจการพลเรมือน เขาจถึงประกาศวล่าพวกเขาไมล่ไดด้มาภายใตด้อนานาจตกัดสลินคดบีของเขาและเขาไมล่รรูด้
สถึกวล่าตนตด้องตกัดสลินเรมืที่องนบีนี้

ขด้อ 16: “ทล่านจถึงไลล่พวกนกันี้นไปจากบกัลลกังกร์พลิพากษา”
ภาษากรบีกตรงนบีนี้ไมล่บล่งบอกถถึงความรลุนแรงใดๆ กกัลลลิโอแคล่ปฏลิเสธทบีที่จะฟฟังความปรกักปรนาเปาโลและเชลิญ

พวกยลิวเหลล่านกันี้นใหด้ออกไปจากหด้องทนางานของเขา
ขด้อ 17: “บรรดาชาตลิกรบีกจถึงจกับโสสเธเนสนายธรรมศาลามา เฆบีที่ยนขด้างหนด้าบกัลลกังกร์พลิพากษา แตล่กกัลลลิโอ

ไมล่เอาธลุระเลย”
“บรรดาชาตลิกรบีก” ทบีที่ถรูกพรูดถถึงตรงนบีนี้ไดด้เหล็นการขล่มเหงทบีที่พวกยลิวกระทนาตล่อเปาโลและความโกลาหลทบีที่

เกลิดขถึนี้นเพราะคนากลล่าวหาเทบียมเทล็จของพวกเขาเมมืที่อพวกเขานนาตกัวเปาโลมาอยรูล่ตล่อหนด้ากกัลลลิโอและกลล่าวหาเขาวล่า
ทนาผลิดกฎหมาย เนมืที่องจากโสสเธเนสเปป็นนายธรรมศาลาแหล่งนกันี้น พวกกรบีกเหลล่านกันี้นจถึงเชมืที่อวล่าเขาเปป็นหกัวโจกในการ



ลลุกฮมือตล่อสรูด้เปาโลอยล่างแนล่นอนและดด้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจถึงถมือวล่าเขาตด้องรกับผลิดชอบสนาหรกับความวลุล่นวายทบีที่เพลิที่งเกลิด
ขถึนี้นไปนกันี้น พวกเขาเดมือดดาลเพราะความคลิดคกับแคบของพวกยลิว เพราะจลิตใจทบีที่ชอบหาเรมืที่องทะเลาะของพวกยลิว 
และพวกเขาจกับตกัวโสสเธเนสมา “และทลุบตบีเขา” เนมืที่องจากคนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ทลุบตบี” ไมล่ใชล่คนาทบีที่ถรูกใชด้เพมืที่อ
สมืที่อถถึงการโบยทบีที่เปป็นการลงโทษของศาล ดรูเหมมือนเหล็นไดด้ชกัดวล่าโสสเธเนสถรูกทลุบตบีดด้วยกนาปฟัฟื้นจรลิงๆหรมือดด้วยสลิที่งใด
กล็ตามทบีที่พวกกรบีกเหลล่านกันี้นถมืออยรูล่ในมมือของตน

ทกันี้งหมดนบีนี้เกลิดขถึนี้น “ขด้างหนด้าบกัลลกังกร์พลิพากษา” เหล็นไดด้ชกัดวล่าพวกกรบีกเหลล่านกันี้นรลุมเขด้าใสล่โสสเธเนสกล่อนทบีที่
เขาออกไปจากหด้องศาล เราไมล่ถรูกบอกวล่าเขาถรูกซด้อมหนกักขนาดไหน และไมล่มบีการกลล่าวถถึงเขาเพลิที่มเตลิมในทบีที่นบีนี้ แตล่
ในเวลาตล่อมา เมมืที่อเปาโลเขบียนกลกับไปหาชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้นเมมืที่อใกลด้จบงานมลิชชกันนารบีของเขาในเมมือง
เอเฟซกัส เขาสล่งคนาทกักทายจากตกัวเขาเอง “และโสสเธเนสผรูด้เปป็นพบีที่นด้องของเรา” (1 คร. 1:1) และจากคนากลล่าวนบีนี้
เราจถึงทราบวล่าชายผรูด้นบีนี้ไดด้กลกับใจเชมืที่อในทบีที่สลุดและกลายเปป็นผรูด้รกับใชด้คนหนถึที่งแหล่งขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของ
พระเจด้า

“และกกัลลลิโอไมล่สนใจสลิที่งเหลล่านกันี้นเลย” ทล่าทบีของชายผรูด้นบีนี้ใหด้การศถึกษาคด้นควด้าทบีที่นล่าสนใจ เมมืที่อพวกยลิวนนา
ตกัวเปาโลมาอยรูล่ตล่อหนด้าเขา เขากล็บอกคนเหลล่านกันี้นวล่าถด้าขด้อกลล่าวหาของพวกเขาทบีที่ปรกักปรนาอกัครทรูตผรูด้นบีนี้เกบีที่ยวขด้อง
กกับเรมืที่องพลเมมือง เขากล็คงฟฟังเรมืที่องรด้องเรบียนของพวกเขา แตล่ถด้าพวกเขากนาลกังกลล่าวหาเปาโลวล่าทนาผลิดธรรมเนบียม
ปฏลิบกัตลิทางศาสนาบางอยล่าง “คนาถามเรมืที่องถด้อยคนาและชมืที่อตล่างๆ” มกันกล็ไมล่ใชล่กงการอะไรของเขาแลด้ว จากนกันี้นพวก
กรบีกจถึงจกับตกัวโสสเธเนส นายธรรมศาลายลิวทบีที่นกัที่น และทนาการทลุบตบีเขาตล่อหนด้าบกัลลกังกร์พลิพากษา-และกกัลลลิโอไมล่สน
เลยสกักนลิด! เขาไมล่เตล็มใจทบีที่จะทนาใหด้มกันเปป็นเรมืที่องทบีที่ตด้องหารมือทางกฎหมายหรมือเปป็นเรมืที่องทบีที่ตด้องสมืบสวนเลยดด้วยซนี้นา 
เขาปฏลิเสธทบีที่จะไตล่สวนเปาโล และเขาปฏลิเสธทบีที่จะเขด้าแทรกแซงในการทลุบตบีโสสเธเนส เขาไมล่มบีสล่วนเกบีที่ยวขด้อง
อะไรเลยกกับคนาถามเกบีที่ยวกกับพวกเขด้าจารบีต ไมล่วล่าจะเขด้านกับถมือหรมือออกจากศาสนายรูดาย บางทบีเขารรูด้สถึกวล่า
โสสเธเนส ซถึที่งมบีสล่วนสนาคกัญในการยกัที่วยลุใหด้เกลิดการขล่มเหงเปาโล นล่าจะรรูด้สถึกถถึงผลกระทบของการขล่มเหงนกันี้นในฝรูงชน
เหลล่านกันี้นทบีที่เลล่นงานเขาเอง เขาทนาสลิที่งทบีที่เปป็นวลิธบีปฏลิบกัตลิสามกัญทล่ามกลางพวกโรมกัน เพราะวล่าพวกโรมกันมองพวกยลิว
ดด้วยสายตาเหยบียดหยามและแทบไมล่สนเลยวล่าพวกยลิวจะถรูกขล่มเหงหรมือถรูกเกลบียดชกังมากแคล่ไหน ทกันี้งๆทบีที่ขด้อเทล็จ
จรลิงมบีอยรูล่วล่าเขามบีจลิตใจทบีที่ไมล่ถรูกตด้อง มกันกล็เปป็นเรมืที่องทบีที่เขาไมล่แยแสเลยสกักนลิดทบีที่ยลิวคนหนถึที่งถรูกทลุบตบีอยล่างแสนสาหกัส

เขาไมล่ไยดบีพอๆกกันตล่อเปาโล เขาไมล่สนใจในงานรกับใชด้ของอกัครทรูตทล่านนบีนี้ เขาไมล่หล่วงเรมืที่องชบีวลิตหลกังความ
ตายเลย และเขากล็สนใจยลิที่งนด้อยลงไปอบีกเกบีที่ยวกกับพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงทบีที่เปาโลประกาศ กกัลลลิโอ เชล่นเดบียวกกับชาว
โรมกันจนานวนมากในสมกัยของเขา มบีชบีวลิตอยรูล่เพมืที่อความเพลลิดเพลลินของชบีวลิตนบีนี้เทล่านกันี้น และเพมืที่อสนองตกัณหาของ
ความเพลลิดเพลลินเหลล่านกันี้น ถถึงกระนกันี้นชายผรูด้นบีนี้กล็ไมล่ไดด้ลด้าสมกัยเลย-เพราะวล่ามบีหลายลด้านคนวกันนบีนี้ทบีที่ไมล่สนสลิที่งใดๆทบีที่
ดนารงอยรูล่เปป็นนลิตยร์เลย พวกเขาใชด้เวลาทกันี้งหมดของตนและความมกัที่งคกัที่งมากมายของตนคลิดถถึงความเพลลิดเพลลิน 
วางแผนสนาหรกับความเพลลิดเพลลิน โดยไมล่เคยหาเวลาเตรบียมตกัวทบีที่จะพบพระเจด้า!

เราอาจหมายเหตลุตรงนบีนี้วล่าโสสเธเนสนล่าจะรกับตนาแหนล่งของตนในฐานะนายธรรมศาลาหลกังจากทบีที่ครลิสปฟัส
กลกับใจเชมืที่อแลด้ว (ขด้อ 8) ครลิสปฟัสคงจะลาออกจากตนาแหนล่งของตนทกันทบีหลกังจากกลกับใจเชมืที่อแลด้ว และถด้าเขาไมล่ไดด้
ลาออก เขากล็คงถรูกอเปหลิออกไปทกันทบี



เปาโลปฏกิญาณตอัวแบบยกิว
ขด้อ 18: “ ตล่อมาเปาโลไดด้พกักอยรูล่ทบีที่นกัที่นอบีกหลายวกัน แลด้วทล่านจถึงลาพวกพบีที่นด้องแลล่นเรมือไปยกังแควด้นซบีเรบีย 

และปรลิสสลิลลากกับอาควลิลลากล็ไปดด้วย เปาโลไดด้โกนศบีรษะทบีที่เมมืองเคนเครบีย เพราะทล่านไดด้ปฏลิญาณตกัวไวด้”
เปาโลออกไปจากเมมืองโครลินธร์พรด้อมกกับความตกันี้งใจแนล่วแนล่ทบีที่จะไปถถึงกรลุงเยรรูซาเลล็มใหด้ทกันเทศกาลเลบีนี้ยง

ซถึที่งจะจกัดขถึนี้นในไมล่ชด้าทบีที่นกัที่น (ดรูขด้อ 21) เมมืที่อลาผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในเมมืองโครลินธร์แลด้ว เขากล็แลล่นเรมือไปยกังแควด้นซบีเรบีย 
“และปรลิสสลิลลากกับอาควลิลลากล็ไปดด้วย” ผรูด้เชมืที่อสองคนนบีนี้เขาละไวด้ทบีที่เมมืองเอเฟซกัสเมมืที่อเขาไปถถึงทบีที่นกัที่น ดกังทบีที่เราจะ
ทราบในไมล่ชด้า

เมมืองเคนเครบียเปป็นเมมืองเลล็กๆอยรูล่หล่างไปประมาณสลิบไมลร์จากเมมืองโครลินธร์ ครลิสตจกักรหนถึที่งไดด้ถรูกกล่อตกันี้งทบีที่
นกัที่นนล่าจะผล่านทางงานรกับใชด้ของเปาโลในเมมืองโครลินธร์ และนางเฟบบีเปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรนกันี้นและนางรกับใชด้
อยรูล่ในครลิสตจกักรนกันี้น (รม. 16:1,2) คงเปป็นเรมืที่องนล่าสนใจทบีที่ไดด้รรูด้วล่าเกลิดอะไรขถึนี้นทบีที่เมมืองเคนเครบียเมมืที่อเปาโลโกนศบีรษะ
ของตน แตล่ลรูกาบกันทถึกเฉพาะสลิที่งทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ประทานใหด้แกล่เขาและพระวลิญญาณไมล่ทรงเหล็นสมควรทบีที่
จะบอกเราวล่าเกลิดอะไรขถึนี้นทบีที่เมมืองเคนเครบีย ขด้อ 18 ถถึง 23 ในบทนบีนี้เลล่าเรมืที่องแบบกระชกับนล่าแปลก ภายใตด้การดล
ใจลรูกาบกันทถึกขด้อพระคนาเหลล่านบีนี้ลงไป โดยดรูเหมมือนจะรบีบเรล่งไปยกังงานเขบียนสล่วนถกัดไปของตนและบรรยายถถึงงาน
ประกาศขล่าวประเสรลิฐในเมมืองเอเฟซกัส

“...ไดด้โกนศบีรษะทบีที่เมมืองเคนเครบีย เพราะทล่านไดด้ปฏลิญาณตกัวไวด้” บางคนไดด้เสนอแนะวล่าอาควลิลลาเปป็นผรูด้ทบีที่
โกนศบีรษะ แตล่เมมืที่อตบีความอยล่างเหมาะสมกล็ไมล่มบีคนาถามเลยวล่านบีที่หมายถถึงเปาโล และเขาทนาเชล่นนบีนี้เพมืที่อทนาตามคนา
ปฏลิญาณแบบยลิวทบีที่เขาไดด้ปฏลิญาณไวด้

มบีการอภลิปรายมากมายวล่าทนาไมเปาโลถถึงปฏลิญาณตกัวเชล่นนบีนี้ และทนาไปเนมืที่องในโอกาสใด ผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์
บางทล่านชอบตลิอกัครทรูตทล่านนบีนี้ โดยประกาศวล่าไมล่มบีขด้ออด้างทบีที่สมเหตลุสมผลเลยทบีที่เขาตด้องทนาเชล่นนบีนี้ สล่วนตกัวแลด้วผม
เชมืที่อวล่าเปาโลปฏลิญาณตกัวเชล่นนบีนี้ในความพยายามทบีที่จะทนาใหด้ชนรล่วมชาตลิของเขารรูด้วล่าเขาไมล่ไดด้ตล่อตด้านบกัญญกัตลิตล่างๆ
ของโมเสสหรมือศาสนาของบรรพบลุรลุษของพวกเขาและแคล่กนาลกังสอนวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นการสนาเรล็จจรลิงของ
เครมืที่องสกัตวบรูชาและพลิธบีกรรมทกันี้งหมด ทรงเปป็นจลุดจบของพระราชบกัญญกัตลิเพมืที่อความชอบธรรมแกล่ทลุกคนทบีที่เชมืที่อ

ในบททบีที่ 15 ของการศถึกษาคด้นควด้าของเรา เราไดด้อภลิปรายอยล่างละเอบียดไปแลด้ววล่าเปาโลยมืนในการ
ประชลุมใหญล่ในกรลุงเยรรูซาเลล็มและประกาศวล่าพวกคนตล่างชาตลิไมล่ควรถรูกสอนวล่าการเขด้าสลุหนกัตเปป็นสลิที่งจนาเปป็นตล่อ
ความรอด เขามบีจลุดยมืนทบีที่ชกัดเจนและไมล่ออมชอมอยรูล่เสมอเพมืที่อขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้าและความ
เชมืที่อแบบครลิสเตบียน แตล่ทกันี้งๆทบีที่เปป็นเชล่นนบีนี้ เขากล็พรด้อมทลุกเวลาเชล่นกกันทบีที่จะทนาอะไรกล็ไดด้หรมือไปทบีที่ไหนกล็ไดด้เพมืที่อทบีที่จะ
ชนะพวกยลิว ชนรล่วมชาตลิของเขา มาถถึงพระครลิสตร์

เปาโลเปป็นผรูด้ปกปฟ้องทบีที่ภกักดบีแหล่งพระคลุณของพระเจด้าและเขาประกาศวล่าผรูด้ใดทบีที่ประกาศขล่าวประเสรลิฐอมืที่น
ใดกล็ควรถรูกแชล่งสาป (กท. 1:8,9) ดกังนกันี้นมกันจถึงเปป็นเรมืที่องสมเหตลุสมผลทบีที่จะเชมืที่อวล่าเขาปฏลิญาณตกัวแบบยลิวนบีนี้หลกักๆ
แลด้วกล็เพมืที่อทนาใหด้พวกยลิวเชมืที่อวล่าเขาไมล่ไดด้รกังเกบียจพระราชบกัญญกัตลิของพวกเขาและเขาไมล่ใชล่ศกัตรรูคนหนถึที่งของคนาสอน
เหลล่านกันี้นของโมเสส ในการปฏลิญาณตกัวเชล่นนกันี้น เปาโลไดด้ถมือปฏลิบกัตลิธรรมเนบียมหนถึที่งของชนชาตลิอลิสราเอล เขา
ปฏลิบกัตลิตามบกัญญกัตลิหนถึที่งซถึที่งในตกัวมกันเองไมล่ใชล่เรมืที่องผลิดอะไร เขารรูด้วล่าเขาไดด้รกับความรอดโดยพระคลุณแลด้ว พระคลุณ



ลด้วนๆ พระคลุณเทล่านกันี้น แตล่เขากนาลกังพยายามทบีที่จะทนาใหด้พบีที่นด้องฝฝ่ายเนมืนี้อหนกังของเขาเชมืที่อวล่าพระคลุณของพระเจด้า
ชล่วยใหด้รอดจรลิงๆ และคนาปฏลิญาณตกัวทบีที่เขารกับนกันี้นไมล่ไดด้ทนาใหด้พระคลุณของพระเจด้าเสบียไปในใจและชบีวลิตของเขาเอง 
เขาไมล่ไดด้ปฏลิญาณตกัวเพมืที่อทบีที่จะรกับการไถล่อยล่างสมบรูรณร์มากขถึนี้น แตล่เพบียงเพมืที่อทนาใหด้พวกยลิวเชมืที่อวล่าเขาไมล่ไดด้ตล่อตด้าน
โมเสส อกับราฮกัม และบรรพบลุรลุษ และวล่าเขากนาลกังเทศนาการสนาเรล็จจรลิงของคนาพยากรณร์เหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกใหด้ไวด้โดย
เหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาเอง

เราเหล็นวล่ามบีการปฏลิญาณตกัวหลายครกันี้งตลอดทกัที่วภาคพกันธสกัญญาเดลิม เนมืที่องจากคนาปฏลิญาณคมือคนาสกัญญา
แบบจรลิงจกังทบีที่ใหด้ไวด้ตล่อพระเจด้าผรูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เกบีที่ยวกกับสลิที่งใดสลิที่งหนถึที่งในหลายๆสลิที่ง เมมืที่อผรูด้ใดปฏลิญาณตกัวไวด้ เขากล็ถรูก
ผรูกมกัดโดยพระเจด้าใหด้ตด้องทนาตามคนาปฏลิญาณนกันี้น:

“เมมืที่อทล่านปฏลิญาณตล่อพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของทล่าน ทล่านอยล่าละเลยไมล่ทนาตามคนาปฏลิญาณนกันี้น เพราะ
วล่าพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของทล่านจะทรงเรบียกเอาจากทล่านเปป็นแนล่ และทล่านจะมบีบาป...ทล่านจงระวกังทบีที่จะกระทนา
ตามถด้อยคนาทบีที่ผล่านออกมาจากรลิมฝฟีปากของทล่าน ตามทบีที่ทล่านไดด้สมกัครใจปฏลิญาณตล่อพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของทล่าน
ซถึที่งทล่านสกัญญาดด้วยปากของทล่านแลด้ว” (พบญ. 23:21,23)

ตกัวอยล่างหนถึที่งของคนาปฏลิญาณเชล่นนกันี้นถรูกพบในปฐมกาล 28:20-22 เมมืที่อยาโคบทบีที่เบธเอลปฏลิญาณวล่าจะ
ถวายหนถึที่งในสลิบของทรกัพยร์สลิที่งของๆตนเพมืที่อถวายเกบียรตลิและสงล่าราศบีแดล่พระเจด้า:

“แลด้วยาโคบปฏลิญาณวล่า “ถด้าพระเจด้าจะทรงอยรูล่กกับขด้าพระองคร์ และจะทรงพลิทกักษร์รกักษาในทางทบีที่ขด้า
พระองคร์ไป และจะประทานอาหารใหด้ขด้าพระองคร์รกับประทาน และเสมืนี้อผด้าใหด้ขด้าพระองคร์สวม จนขด้าพระองคร์
กลกับมาบด้านบลิดาของขด้าพระองคร์โดยสกันตลิภาพแลด้ว พระเยโฮวาหร์จะทรงเปป็นพระเจด้าของขด้าพระองคร์ และกด้อน
หลินซถึที่งขด้าพระองคร์ตกันี้งไวด้เปป็นเสาสนาคกัญ จะเปป็นพระนลิเวศของพระเจด้า และทลุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงประทานแกล่ขด้า
พระองคร์ ขด้าพระองคร์จะถวายหนถึที่งในสลิบแดล่พระองคร์!”

การปฏลิญาณตกัวทบีที่โดดเดล่นทบีที่สลุดในภาคพกันธสกัญญาเดลิมคมือการปฏลิญาณตกัวของนาศบีรร์ ภายใตด้การปฏลิญาณ
ตกัวนบีนี้ชายคนหนถึที่งไดด้ใหด้คนาสกัญญาทบีที่จรลิงจกังตล่อพระเจด้าวล่าจะเวด้นเสบียจากเหลด้าองลุล่นหรมือเครมืที่องดมืที่มมถึนเมาอมืที่นใด เขาไมล่
ตกัดผมของตนเชล่นกกันตลอดระยะเวลาของการปฏลิญาณตกัวนกันี้น และเขาไมล่เขด้าไปในเรมือนทบีที่ถรูกทนาใหด้เปป็นมลทลิน
เพราะมบีศพคนตายอยรูล่ภายในเรมือนดด้วย เขาไมล่ไปรล่วมงานศพใดๆ การปฏลิญาณตกัวของนาศบีรร์เปป็นไปตามระยะ
เวลาทบีที่คนๆนกันี้นทบีที่ปฏลิญาณตกัวกนาหนดเอง มกันอาจกลินเวลาแปดวกัน หรมือสามสลิบวกัน-หรมือในบางกรณบีคมือ ตลอดชบีวลิต
เมมืที่อสลินี้นสลุดระยะเวลาทบีที่กนาหนดไวด้สนาหรกับการปฏลิญาณตกัวนกันี้นๆ เครมืที่องบรูชาตล่างๆทบีที่ถรูกระบลุเฉพาะกล็ถรูกถวายโดย
ปลุโรหลิต ศบีรษะของผรูด้เปป็นนาศบีรร์ถรูกโกนและเสด้นผมนกันี้นถรูกเผาบนไฟของแทล่นบรูชาในพลกับพลา (พลิธบีกรรมทกันี้งหมด
ของการปฏลิญาณตกัวแบบนาศบีรร์ถรูกใหด้ไวด้ในกกันดารวลิถบี บททบีที่ 6 เราไมล่มบีเวลาและเนมืนี้อทบีที่ทบีที่จะยกขด้อพระคนาทกันี้งหมดมา
ไวด้ในทบีที่นบีนี้)

บางครกันี้งชายคนหนถึที่งกล็ปฏลิญาณตกัวแบบนาศบีรร์ขณะทบีที่เขาไมล่อยรูล่ในกรลุงเยรรูซาเลล็มและไมล่สามารถไปถถึงพระ
วลิหารไดด้เมมืที่อการปฏลิญาณตกัวนกันี้นสลินี้นสลุดลง ดกังนกันี้นเขาจถึงแคล่ถมือปฏลิบกัตลิการละเวด้นนกันี้นตามทบีที่การปฏลิญาณตกัวนกันี้น
กนาหนด และศบีรษะของเขากล็ถรูกโกนในทบีที่ใดกล็ตามทบีที่เขาบกังเอลิญไปอยรูล่ ณ เวลานกันี้นทบีที่การปฏลิญาณตกัวสลินี้นสลุดลง นบีที่นล่า



จะเปป็นจรลิงในกรณบีของเปาโล ผมของเขาถรูกโกนทบีที่เมมืองเคนเครบีย และตล่อมา เมมืที่อเขาไปถถึงกรลุงเยรรูซาเลล็ม เขากล็
ปฏลิบกัตลิตามพลิธบีทบีที่เหมาะสมเหลล่านกันี้นของการปฏลิญาณตกัวทบีที่เขาไดด้ใหด้ไวด้ (อล่านกลิจการ 21:23,24)

ขด้อ 19: “ครกันี้นมายกังเมมืองเอเฟซกัส เปาโลไดด้ละปรลิสสลิลลากกับอาควลิลลาไวด้ทบีที่นกัที่น แตล่ทล่านเองไดด้เขด้าไปโตด้
เถบียงกกับพวกยลิวในธรรมศาลา”

โจเซฟฟัสนกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่ามบียลิวจนานวนมากในเมมืองเอเฟซกัสตอนนกันี้น โดยบางคนในพวกเขาไดด้
รกับความเปป็นพลเมมืองของทบีที่นกัที่นดด้วยซนี้นา การพกักของเปาโลในเมมืองนกันี้นในคราวนบีนี้เปป็นเพบียงชล่วงสกันี้นๆ เนมืที่องจากมกัน
เปป็นแคล่การแวะพกักระหวล่างทางไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม อยล่างไรกล็ตาม เราหมายเหตลุวล่าเขาฉวยโอกาสใชด้เวลานกันี้นเพมืที่อ
เขด้าไปในธรรมศาลาและยกเหตลุผลกกับพวกยลิว

เมมืที่อเอาสล่วนแรกของพระคนาขด้อนบีนี้ไวด้หลกังสลุด เราหมายเหตลุเชล่นกกันวล่าอาควลิลลาและปรลิสสลิลลายกังอยรูล่ตล่อใน
เมมืองเอเฟซกัสตอนทบีที่เปาโลแลล่นเรมือไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม และในขด้อ 26 เราเหล็นพวกเขาอธลิบาย “ทางของ
พระเจด้า” ขณะทบีที่พวกเขารอคอยการกลกับมาของเปาโล

ขด้อ 20 และ 21: “เมมืที่อคนเหลล่านกันี้นขอใหด้ทล่านอยรูล่กกับเขาตล่อไป ทล่านกล็ไมล่ยอม แตล่ไดด้ลาเขาไปกลล่าววล่า 
“ขด้าพเจด้าจะพยายามรกักษาเทศกาลเลบีนี้ยงทบีที่จะถถึงในกรลุงเยรรูซาเลล็มโดยทลุกวลิถบีทาง แตล่ถด้าเปป็นทบีที่ชอบพระทกัยพระเจด้า
ขด้าพเจด้าจะกลกับมาหาทล่านทกันี้งหลายอบีก” แลด้วเปาโลไดด้ลงเรมือแลล่นออกจากเมมืองเอเฟซกัส”

“เมมืที่อคนเหลล่านกันี้นขอใหด้ทล่านอยรูล่กกับเขาตล่อไป” ดรูเหมมือนจะบล่งชบีนี้วล่าบางคนในคนเหลล่านกันี้นทบีที่อยรูล่ในธรรม
ศาลาไดด้ฟฟังขล่าวสารของเปาโลดด้วยใจทบีที่ความคลิดทบีที่เปปิดรกับและใจทบีที่พรด้อม และกระตมือรมือรด้นทบีที่จะเรบียนรรูด้มากขถึนี้น
เกบีที่ยวกกับความจรลิงทบีที่เขาเทศนา เราอาจสรลุปเชล่นกกันวล่าเนมืที่องจากเขาอยรูล่ตล่อไปทบีที่นกัที่นเปป็นเวลาทบีที่สกันี้นขนาดนกันี้น จถึงไมล่มบี
การยลุยงใหด้เกลิดการตล่อตด้านทล่ามกลางพวกยลิวแบบทบีที่เกลิดขถึนี้นเปป็นธรรมเนบียมปกตลิในเมมืองอมืที่นๆทบีที่เปาโลเทศนาอยล่าง
ประสบความสนาเรล็จ เราจะเหล็นในบทถกัดไปของเราวล่าอกัครทรูตทล่านนบีนี้ไดด้ประสบกกับความยลุล่งยากจรลิงๆในเมมือง
เอเฟซกัสเมมืที่อการเทศนาของเขาสล่งผลกระทบตล่อธลุรกลิจของคนเหลล่านกันี้นทบีที่มบีสล่วนในการสล่งเสรลิมการนมกัสการเทพบี
ไดอานล่า

เปาโล “ไมล่ยอม” ทบีที่จะพกักอยรูล่ตล่อไปในเมมืองเอเฟซกัส ณ เวลานกันี้น เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าจะพยายาม
รกักษาเทศกาลเลบีนี้ยงทบีที่จะถถึงในกรลุงเยรรูซาเลล็มโดยทลุกวลิถบีทาง” นบีที่นล่าจะเปป็นเทศกาลปฟัสกา พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่
ทรงเหล็นสมควรทบีที่จะเปปิดเผยเหตลุผลทบีที่เจาะจงของเปาโลสนาหรกับการทบีที่เขาตด้องรบีบไปถถึงนครบรลิสลุทธลิธิ์นกันี้นเพมืที่อถมือ
เทศกาลเลบีนี้ยงนบีนี้ แตล่ความตกันี้งใจแนล่วแนล่ของเขาอาจถรูกกระตลุด้นโดยเหตลุผลสองประการ: เขาตด้องไปยกังกรลุง
เยรรูซาเลล็มเพมืที่อทนาใหด้การปฏลิญาณตกัวของเขาเสรล็จสมบรูรณร์ และเพราะฝรูงชนจนานวนมากเกลินปกตลิธรรมดาทบีที่มา
รวมตกัวกกันในการฉลองเทศกาลปฟัสกา เขากล็นล่าจะมบีโอกาสอกันไรด้ขบีดจนากกัดในการประกาศขล่าวประเสรลิฐ-โดยเฉพาะ
อยล่างยลิที่งแกล่พวกยลิว เขาคงจะมบีโอกาสอบีกหนทบีที่จะโนด้มนด้าวพวกผรูด้นนายลิวในกรลุงเยรรูซาเลล็มวล่าเขาไมล่ไดด้ตล่อตด้านพวก
เขา แตล่แคล่กนาลกังพยายามทบีที่จะนนาพวกเขามาสรูล่ความจรลิงเกบีที่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์ผรูด้ทบีที่โมเสสไดด้เขบียนถถึง

ดด้วยเหตลุนบีนี้การพกักของเขาในเมมืองเอเฟซกัสจถึงกลินเวลาสกันี้นมากๆ แตล่เขาจากชาวเมมืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นไป
พรด้อมกกับคนาสกัญญาทบีที่วล่า “ถด้าเปป็นทบีที่ชอบพระทกัยพระเจด้า ขด้าพเจด้าจะกลกับมาหาทล่านทกันี้งหลายอบีก” และเขากลกับไป



ยกังเมมืองนกันี้นจรลิงๆสนาหรกับงานรกับใชด้ทบีที่เกลิดผลและขยายเวลาออกไป ดกังทบีที่เราจะเหล็นในบทถกัดไปของเรา ตามทบีที่
กลล่าวไวด้ในกลิจการ 20:31 งานรกับใชด้ของเปาโลในเมมืองเอเฟซกัสดนาเนลินตล่อไป “ตลอดสามปฟี”

ขด้อ 22 และ 23: “ครกันี้นมาถถึงเมมืองซบีซารบียา ทล่านไดด้ขถึนี้นไปคนานกับครลิสตจกักรแลด้วลงไปยกังเมมืองอกันทลิโอก 
ครกันี้นยกับยกันี้งอยรูล่ทบีที่นกัที่นหนล่อยหนถึที่ง ทล่านจถึงไปตลอดแวล่นแควด้นกาลาเทบียและฟรบีเจบียตามลนาดกับกกันไปเรมืที่อยๆ เพมืที่อจะ
ชล่วยชรูกนาลกังพวกสาวก”

“ครกันี้นมาถถึงเมมืองซบีซารบียา ทล่านไดด้ขถึนี้นไป…” กรลุงเยรรูซาเลล็มถรูกกลล่าวถถึงวล่าอยรูล่ “ขถึนี้นไป” จากพมืนี้นทบีที่ตล่างๆทบีที่
อยรูล่ลด้อมรอบ มกันเปป็นศรูนยร์กลางแหล่งการนมกัสการแบบยลิว พระวลิหารอยรูล่ทบีที่นกัที่น และผรูด้คนกล็พรูดถถึงการ “ขถึนี้นไป” ยกัง
เมมืองนกันี้น (กรลุณาหมายเหตลุลรูกา 2:42; ยอหร์น 2:13; 7:8,10; กลิจการ 15:2 เปป็นตกัวอยล่าง) ทบีที่วล่าเปาโล “คนานกับค
รลิสตจกักร” กล็หมายความวล่าเขาแสดงออกถถึงความรกักและความนกับถมือของเขาทบีที่มบีตล่อเหลล่าผรูด้เชมืที่อในกรลุงเยรรูซาเลล็ม 
แตล่ไมล่มบีการกลล่าวเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกกับการทบีที่เขาไปเยมือนทบีที่นกัที่น ณ เวลานบีนี้โดยเฉพาะ มบีผรูด้เสนอแนะวล่าเปาโลไดด้พบกกับ
การตด้อนรกับแบบเยล็นชาและไรด้ความกรลุณา และวล่าจลุดยมืนทบีที่เขาถมือทบีที่มบีตล่อพระราชบกัญญกัตลิในการทบีที่เขาเทศนาแกล่
พวกคนตล่างชาตลิทบีที่รกับเชมืที่อกล็ทนาใหด้เกลิดปรปฟักษร์หลายคนทล่ามกลางครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นในกรลุงเยรรูซาเลล็มซถึที่งเปป็นผรูด้
รด้อนรนในเรมืที่องพระราชบกัญญกัตลิ

เปป็นเรมืที่องแปลกทบีที่ชมืที่อของเมมืองนกันี้นไมล่ถรูกกลล่าวถถึง และเราไมล่ถรูกบอกเลยสกักคนาเกบีที่ยวกกับการสนาเรล็จจรลิงของ
การปฏลิญาณตกัวนกันี้นของเปาโล เหล็นไดด้ชกัดวล่าเขาเดลินทางจากไปแทบในทกันทบีและ “ลงไปยกังเมมืองอกันทลิโอก” ซถึที่งเปป็น
ทบีที่ๆเขาพกักอยรูล่ชกัที่วคราว-เราไมล่ถรูกบอกวล่าเปป็นเวลานานเทล่าใด

เมมืที่อออกไปจากเมมืองอกันทลิโอกแลด้วเขากล็ “ไปตลอดแวล่นแควด้นกาลาเทบียและฟรบีเจบียตามลนาดกับกกันไป
เรมืที่อยๆ เพมืที่อจะชล่วยชรูกนาลกังพวกสาวก” เปาโลไดด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐในแควด้นกาลาเทบียและแควด้นฟรบีเจบียแลด้ว
ตอนทบีที่เขากกับสลิลาสไดด้เดลินทางไปตลอดพมืนี้นทบีที่นกันี้นในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีรอบทบีที่สองของเขา (กลิจการ 16:6) 
บกัดนบีนี้เขาไปเยบีที่ยมเยบียนครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นทบีที่นกัที่นอบีกครกันี้งเพมืที่อชรูกนาลกังและหนลุนใจผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายในพมืนี้นทบีที่เหลล่านกันี้น

อกัครทรูตเปาโลประกาศขล่าวประเสรลิฐดด้วยความกระตมือรมือรด้นและความชกัดเจนทบีที่เขด้าถถึงผรูด้คนเพมืที่อพระ
ครลิสตร์ เขาเปป็นผรูด้ชนะวลิญญาณทบีที่รด้อนรนและสกัตยร์ซมืที่อคนหนถึที่ง แตล่เขากล็มบีมากกวล่าความปรารถนาอกันรด้อนแรงทบีที่จะ
เหล็นผรูด้คนไดด้รกับความรอด เขาปรารถนาทบีที่จะเหล็นคนเหลล่านกันี้นเตลิบโตในพระคลุณและขถึนี้นไปถถึงความเปป็นผรูด้ใหญล่ใน
ชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา เขาหนลุนใจเหลล่าผรูด้เชมืที่อของเขาอยรูล่เสมอใหด้ดนาเนลินอยล่างทบีที่ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายควรดนาเนลิน 
ยกตกัวอยล่างเชล่น:

ในโรม 6:4 เขาประกาศวล่าครลิสเตบียนทกันี้งหลายควร “ดนาเนลินในความใหมล่ของชบีวลิต”
ในโรม 8:1 เขากลล่าววล่า “เหตลุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้การปรกับโทษจถึงไมล่มบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีที่อยรูล่ในพระเยซรูครลิสตร์ ผรูด้ไมล่

ดนาเนลินตามฝฝ่ายเนมืนี้อหนกัง แตล่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ”
เขากลล่าวแกล่ชาวเมมืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นวล่า “เพราะวล่าเราเปป็นฝฟีพระหกัตถร์ของพระองคร์ ทบีที่ทรงสรด้างขถึนี้นใน

พระเยซรูครลิสตร์ เพมืที่อใหด้ประกอบการดบีซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรงดนารลิไวด้ลล่วงหนด้าเพมืที่อใหด้เราดนาเนลินตามนกันี้น” (อฟ. 2:10)



ในเอเฟซกัส 4:1-3 เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้า...ขอวลิงวอนทล่านใหด้ดนาเนลินชบีวลิตสมกกับทบีที่ทล่านทกันี้งหลายถรูกเรบียก
แลด้วนกันี้น คมือจงมบีใจถล่อมลงทลุกอยล่างและใจอล่อนสลุภาพ อดกลกันี้นไวด้นาน และอดทนตล่อกกันและกกันดด้วยความรกัก จง
เพบียรพยายามเอาสกันตลิสลุขผรูกมกัดความเปป็นนนี้นาหนถึที่งใจเดบียวของพระวลิญญาณ”

ในเอเฟซกัส 5:2 เขาหนลุนใจผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายทบีที่เมมืองเอเฟซกัสใหด้ “ดนาเนลินชบีวลิตในความรกัก เหมมือนดกังทบีที่พระ
ครลิสตร์ไดด้ทรงรกักเรา และทรงประทานพระองคร์เองเพมืที่อเรา...”

ในเอเฟซกัส 5:8 เขาหนลุนใจผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายใหด้ “ดนาเนลินชบีวลิตอยล่างลรูกของความสวล่าง”
เขาเขบียนถถึงชาวเมมืองโคโลสบีเหลล่านกันี้นวล่าพวกเขาควร “ดนาเนลินชบีวลิตอยล่างสมควรตล่อองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า 

ตามบรรดาความชอบ ใหด้เกลิดผลในการดบีทลุกอยล่าง และจนาเรลิญขถึนี้นในความรรูด้ถถึงพระเจด้า” (คส. 1:10)
ในโคโลสบี 2:6,7 เขากลล่าววล่า “เหตลุฉะนกันี้นตามทบีที่ทล่านไดด้ตด้อนรกับเอาพระเยซรูครลิสตร์เจด้ามาแลด้วอยล่างไร กล็ใหด้

ดนาเนลินชบีวลิตในพระองคร์อยล่างนกันี้นตล่อไป โดยทล่านไดด้ถรูกวางรากลงไวด้แลด้ว และถรูกกล่อรล่างสรด้างขถึนี้นในพระองคร์ใหด้
สมบรูรณร์ และถรูกตกันี้งใหด้มกัที่นคงอยรูล่ในความเชมืที่อตามทบีที่ทล่านไดด้รกับการสอนมาแลด้วนกันี้น จถึงเตล็มลด้นดด้วยการขอบพระคลุณ
อยรูล่ในนกันี้น”

ตามทบีที่เขบียนไวด้ในโคโลสบี 4:5 ครลิสเตบียนทกันี้งหลายจะตด้อง “ดนาเนลินในสตลิปฟัญญา” เชล่นกกันตล่อคนทกันี้งหลายทบีที่
อยรูล่ภายนอกครลิสตจกักร

เปาโลสอนผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายของเขาอยรูล่เสมอ โดยกลกับไปยกังพมืนี้นทบีที่หลายแหล่งเหลล่านกันี้นของงานรกับใชด้ของเขา
เมมืที่อใดกล็ตามทบีที่เขามบีโอกาส เขาแบกรกับหนด้าทบีที่รกับผลิดชอบอกันยลิที่งใหญล่เพมืที่อผรูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆ โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งคนเหลล่า
นกันี้นทบีที่ไดด้รกับความรอดภายใตด้งานรกับใชด้ของเขา เขาอยากทบีที่จะถวายคนเหลล่านกันี้นเปป็น “ผรูด้บรลิสลุทธลิธิ์ ไรด้ตนาหนลิและไรด้ขด้อ
กลล่าวหา” ในสายพระเนตรของพระเจด้า (คส. 1:22)

เขาเขบียนถถึงผรูด้เชมืที่อชาวเมมืองเธสะโลนลิกาเหลล่านกันี้นวล่า “และขอองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรงใหด้ทล่านทกันี้งหลาย
จนาเรลิญและบรลิบรูรณร์ไปดด้วยความรกักซถึที่งกกันและกกัน และแกล่คนทกันี้งปวง เหมมือนเรารกักทล่านทกันี้งหลายดลุจกกัน เพมืที่อใน
ทบีที่สลุดพระองคร์จะทรงใหด้ใจของทล่านตกันี้งมกัที่นคงอยรูล่ในความบรลิสลุทธลิธิ์ ปราศจากขด้อตนาหนลิตล่อพระพกักตรร์พระเจด้าคมือพระ
บลิดาของเรา ในเมมืที่อพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเราจะเสดล็จมากกับวลิสลุทธลิชนทกันี้งปวงของพระองคร์” (1 ธส
.3:12,13) 

อปอลโลททที่เมถืองเอเฟซอัส
ขด้อ 24 และ 25: “มบียลิวคนหนถึที่งชมืที่ออปอลโล เกลิดในเมมืองอเลล็กซานเดรบีย เปป็นคนมบีโวหารดบี และชนานาญ

มากในทางพระคกัมภบีรร์ ทล่านมายกังเมมืองเอเฟซกัส อปอลโลคนนบีนี้ไดด้รกับการอบรมในทางขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และมบี
ใจรด้อนรนกลล่าวสกัที่งสอนโดยละเอบียดถถึงเรมืที่ององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า ถถึงแมด้วล่าทล่านรรูด้แตล่เพบียงบกัพตลิศมาของยอหร์น
เทล่านกันี้น”

คนาบรรยายอกันดบีเลลิศเกบีที่ยวกกับอปอลโลตามทบีที่ถรูกใหด้ไวด้ตรงนบีนี้เปป็นเรมืที่องทบีที่เขด้าใจไดด้อยล่างแนล่นอนเมมืที่อเรา
พลิจารณาภรูมลิหลกังของเขาวล่าเปป็นยลิวชาวเมมืองอเลล็กซานเดรบียคนหนถึที่ง เมมืองอเลล็กซานเดรบีย (ซถึที่งถรูกกล่อตกันี้งโดยอเลล็ก
ซานเดอรร์มหาราชและถรูกตกันี้งชมืที่อตามเขา) เปป็นบด้านของชาวกรบีกจนานวนมาก ชาวยลิว และชาวอบียลิปตร์โดยกนาเนลิด ซถึที่ง
ทนาใหด้เกลิดการปะปนกกันของหลายวกัฒนธรรม มกันเปป็นทบีที่ตกันี้งอกันดบีเลลิศของการเรบียนรรูด้ มกันยกังเปป็นศรูนยร์กลางการ



ธนาคารของอบียลิปตร์เชล่นกกัน ซถึที่งทนาใหด้มกันเปป็นเมมืองใหญล่แหล่งความมกัที่งคกัที่งและความโดดเดล่น เนมืที่องจากอปอลโลเปป็น 
“คนมบีโวหารดบี” มกันจถึงสมเหตลุสมผลทบีที่วล่านอกจากของประทานในเรมืที่องโวหารดบีแลด้ว เขายกังเพลิที่มการเรบียนรรูด้และ
วกัฒนธรรมแหล่งภรูมลิหลกังของเขาเขด้าไปดด้วย เขาเปป็นนกักพรูดทบีที่โดดเดล่น และขด้อเทล็จจรลิงเรมืที่องวกัฒนธรรมและความเปป็น
ผรูด้ดบีของเขาถรูกสนาแดงใหด้ประจกักษร์ผล่านทางการพรูดของเขา

เราทราบนด้อยมากเกบีที่ยวกกับอปอลโลนอกเหนมือจากสลิที่งทบีที่ถรูกใหด้ไวด้ในขด้อพระคนาตอนนบีนี้ ใน 1 โครลินธร์ 1:12 
และ 3:5,6 เปาโลกลล่าวถถึงเขาในการเชมืที่อมโยงกกับงานรกับใชด้ในเมมืองโครลินธร์ และจากทลิตกัส 3:13 เราทราบวล่าใน
เวลาตล่อมาเขาไดด้กลายเปป็นผรูด้รกับใชด้ทบีที่โดดเดล่นและเดล่นชกัดคนหนถึที่งแหล่งขล่าวประเสรลิฐ

ทบีที่วล่าเขา “ชนานาญมากในทางพระคกัมภบีรร์” กล็บอกเราวล่าอปอลโลไดด้รกับของประทานทบีที่พลิเศษและไมล่
เหมมือนใคร ถถึงแมด้วล่าเขายกังไมล่ไดด้เรบียนรรูด้ความจรลิงอกันครบถด้วนเกบีที่ยวกกับการเสดล็จมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ การ
บกังเกลิดใหมล่ การเตลิมเตล็มภายในของพระวลิญญาณและขด้อเทล็จจรลิงอมืที่นๆทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับยลุคพระคลุณ เขากล็มบีความ
สามารถและฤทธลิธิ์เดชอกันโดดเดล่นทบีที่จะเชบีที่ยวชาญพระคกัมภบีรร์และเหล็นความสกัมพกันธร์ระหวล่างกกันทบีที่ถรูกนนาเสนอในขด้อ
พระคกัมภบีรร์ตล่างๆ เขาคลุด้นเคยกกับคนาพยากรณร์เหลล่านกันี้นของภาคพกันธสกัญญาเดลิมทบีที่กลล่าวถถึงพระเมสสลิยาหร์ทบีที่จะเสดล็จ
มา และเหล็นไดด้ชกัดวล่าเขารรูด้เยอะเกบีที่ยวกกับงานรกับใชด้ของพระเยซรูและการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีที่พระองคร์ทรงกระทนา 
เขายกังมบีของประทานในเรมืที่องความสามารถในการถล่ายทอดความรรูด้อกันสลกับซกับซด้อนของเขาเกบีที่ยวกกับสลิที่งตล่างๆใน
พระคกัมภบีรร์แกล่ผรูด้อมืที่นดด้วย

อปอลโล “ไดด้รกับการอบรมในทางขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า” นบีที่ไมล่ไดด้หมายความวล่าเขาทราบเกบีที่ยวกกับ
เหตลุการณร์ในวกันเพล็นเทคอสตร์นกันี้น และมกันไมล่ไดด้บอกเปป็นนกัยดด้วยวล่าเขาทราบเกบีที่ยวกกับการเสดล็จมาของพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์หรมือการถมือกนาเนลิดของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่

“และมบีใจรด้อนรนกลล่าวสกัที่งสอนโดยละเอบียดถถึงเรมืที่ององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า” นกัที่นคมือ เทล่าทบีที่เขาเขด้าใจสลิที่งตล่างๆ
เกบีที่ยวกกับองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า เขาปฝ่าวประกาศความจรลิงเชล่นนกันี้นตามทบีที่เขาทราบดด้วยความกระตมือรมือรด้น แตล่ความรรูด้
ของเขากล็ไมล่สมบรูรณร์แบบในสล่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับยลุคพระคลุณ เขาไดด้รกับการอบรมสกัที่งสอนในคนาพยากรณร์เกบีที่ยวกกับ
พระเมสสลิยาหร์ เขาเขด้าใจจลุดประสงคร์ของการเสดล็จมาของพระเมสสลิยาหร์ และเขา “สกัที่งสอนอยล่างขมกักเขมด้น” ทลุก
สลิที่งทบีที่ไดด้ถรูกเปปิดเผยแกล่เขาเรมืที่อยมาจนถถึงตอนนกันี้น

อปอลโลรรูด้ “แตล่เพบียงบกัพตลิศมาของยอหร์นเทล่านกันี้น” แนล่นอนวล่านบีที่หมายถถึงยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมา “บกัพตลิศ
มาของยอหร์น” คมืออะไร? ในมกัทธลิว 3:1-3,11 เราอล่านวล่า “คราวนกันี้นยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมา มาประกาศในถลิที่น
ทลุรกกันดารแควด้นยรูเดบีย กลล่าววล่า “ทล่านทกันี้งหลายจงกลกับใจเสบียใหมล่ เพราะวล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์มาใกลด้แลด้ว”  
ยอหร์นผรูด้นบีนี้แหละซถึที่งตรกัสถถึงโดยอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์วล่า ‘เสบียงผรูด้รด้องในถลิที่นทลุรกกันดารวล่า ทล่านทกันี้งหลายจงเตรบียม
มรรคาขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า จงกระทนาหนทางของพระองคร์ใหด้ตรงไป’...เราใหด้เจด้าทกันี้งหลายรกับบกัพตลิศมาดด้วยนนี้นา 
แสดงวล่ากลกับใจใหมล่กล็จรลิง แตล่พระองคร์ผรูด้จะมาภายหลกังเรา ทรงมบีอลิทธลิฤทธลิธิ์ยลิที่งกวล่าเราอบีก ซถึที่งเราไมล่ครูล่ควรแมด้จะถมือ
ฉลองพระบาทของพระองคร์ พระองคร์จะทรงใหด้เจด้าทกันี้งหลายรกับบกัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และดด้วยไฟ”

ในฐานะเปป็นศลิษยร์คนหนถึที่งของยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมา อปอลโลไดด้รกับบกัพตลิศมาอกันสนาแดงการกลกับใจใหมล่
แลด้วและเขากนาลกังรอคอยการเสดล็จมาของพระเมสสลิยาหร์ แตล่เขาไมล่ทราบอะไรเลยเกบีที่ยวกกับความหมายของ



กางเขนนกันี้น ขด้อเทล็จจรลิงเรมืที่องการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ หรมือการเสดล็จมาของพระวลิญญาณในวกันเพล็นเทคอสตร์นกันี้น เขา
เทศนาทกัศนะตล่างๆของยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมา ผรูด้เบลิกทางของกษกัตรลิยร์องคร์นกันี้น เขาไดด้รกับบกัพตลิศมาเขด้าสรูล่บกัพตลิศมา
ของยอหร์น แตล่เหล็นไดด้ชกัดวล่าเขายกังไมล่เคยไดด้ยลินวล่าพระเยซรูครลิสตร์เจด้าทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ผรูด้นกันี้นทบีที่เขารอคอย

ขด้อ 26: “ทล่านไดด้ตกันี้งตด้นสกัที่งสอนโดยใจกลด้าในธรรมศาลา แตล่เมมืที่ออาควลิลลากกับปรลิสสลิลลาไดด้ฟฟังทล่านแลด้ว 
เขาจถึงรกับทล่านมาสกัที่งสอนใหด้รรูด้ทางของพระเจด้าใหด้ถรูกตด้องยลิที่งขถึนี้น”

เปาโล “ไดด้ตกันี้งตด้นสกัที่งสอนโดยใจกลด้าในธรรมศาลา” ชายผรูด้นบีนี้ไมล่ใชล่คนหนด้าซมืที่อใจคด เขาเปป็นคนจรลิงใจ
อยล่างแทด้จรลิง เขาเทศนาความจรลิงเทล่าทบีที่เขาเคยไดด้ยลินความจรลิงนกันี้น และเขาเทศนาดด้วยความเชมืที่อมกัที่น- “โดยใจ
กลด้า”

“เมมืที่ออาควลิลลากกับปรลิสสลิลลาไดด้ฟฟังทล่านแลด้ว…” สองคนนบีนี้ทบีที่รกักพระเจด้ารรูด้จกักขล่าวสารอกันครบถด้วนแหล่ง
ความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความเชมืที่อ ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าพวกเขาดรูออกวล่าอปอลโลเปป็นคนทบีที่มบีความรรูด้ จรลิงใจ 
และยนาเกรงพระเจด้า แตล่เปป็นผรูด้ทบีที่ความรรูด้ของเขาเกบีที่ยวกกับพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้ายกังไมล่สมบรูรณร์ ดด้วยเหตลุ
นบีนี้ “พวกเขาจถึงรกับทล่านมา” (ยกังบด้านของพวกเขาหรมือยกังสถานทบีที่สกักแหล่งทบีที่พวกเขาสามารถพรูดคลุยกกับเขาไดด้อยล่าง
เปป็นสล่วนตกัว) “และสกัที่งสอนใหด้รรูด้ทางของพระเจด้าใหด้ถรูกตด้องยลิที่งขถึนี้น”

พระคกัมภบีรร์ไมล่บกันทถึกอยล่างละเอบียดวล่าอาควลิลลาและปรลิสสลิลลาสอนอะไรอปอลโล แตล่เราแนล่ใจไดด้วล่าพวก
เขาสกัที่งสอนเขาเกบีที่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์ผรูด้ประสรูตลิจากหญลิงพรหมจารบี-พระบลุตรของพระเจด้า พระเจด้าแทด้จรลิงในเนมืนี้อ
หนกัง-ผรูด้ถรูกตรถึงกางเขน ถรูกฝฟัง ทรงเปป็นขถึนี้น และเสดล็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์แลด้ว “ตามทบีที่มบีเขบียนไวด้ในพระคกัมภบีรร์” ผรูด้เชมืที่อสอง
ทล่านนบีนี้เปป็นเพมืที่อนรล่วมงานกกับอกัครทรูตเปาโล และเปาโลเปป็นนกักเทศนร์แหล่งกางเขน-ขล่าวสารแหล่งพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้
รอด ดกังนกันี้นเราจถึงทราบวล่าอาควลิลลาและปรลิสสลาสกัที่งสอนอปอลโลเกบีที่ยวกกับความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความ
เชมืที่อโดยไมล่เพลิที่มสลิที่งใดเขด้าไปอบีก และเนมืที่องจากเขาไดด้ยอมรกับและเชมืที่อคนาเทศนาของยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมาแลด้ว เขา
จถึงรกับการสกัที่งสอนเพลิที่มเตลิมนบีนี้ไวด้ดด้วยใจและความคลิดทบีที่พรด้อม-และจากขด้อ 28 เราทราบวล่าเขาประกาศความจรลิงทบีที่
วล่าพระเยซรูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ในทกันทบี

ขด้อ 27: “ครกันี้นอปอลโลใครล่จะไปยกังแควด้นอาคายา พวกพบีที่นด้องกล็เขบียนจดหมายฝากไปถถึงสาวกทบีที่นกัที่นใหด้
เขารกับรองทล่านไวด้ ครกันี้นทล่านไปถถึงแลด้ว ทล่านไดด้ชล่วยเหลมือคนทกันี้งหลายทบีที่ไดด้เชมืที่อโดยพระคลุณนกันี้นอยล่างมากมาย”

อปอลโลออกไปจากเมมืองเอเฟซกัสเพมืที่อเขด้าไปในแควด้นอาคายา และเขานนาจดหมายฉบกับหนถึที่งตลิดตกัวไป
ดด้วยจาก “พวกพบีที่นด้อง” ทบีที่เมมืองเอเฟซกัส-ขล่าวสารหนถึที่งทบีที่หนลุนใจพวกพบีที่นด้องในแควด้นอาคายาใหด้ตด้อนรกับอปอลโลใน
ฐานะพบีที่นด้องคนหนถึที่งในพระครลิสตร์และผรูด้สอนคนหนถึที่งแหล่งขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณ

“ครกันี้นทล่านไปถถึงแลด้ว ทล่านไดด้ชล่วยเหลมือคนทกันี้งหลายทบีที่ไดด้เชมืที่อโดยพระคลุณนกันี้นอยล่างมากมาย” ผมแนล่ใจวล่า
อปอลโลไมล่เพบียงชล่วยผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในแควด้นอาคายาเทล่านกันี้น แตล่โดยทางของประทานในการพรูดของเขาและ
ความรรูด้ทบีที่สมบรูรณร์แบบมากขถึนี้นของเขาเกบีที่ยวกกับความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้น
แลด้วของพระเยซรู เขาไดด้นนาคนอมืที่นๆใหด้เชมืที่ออยล่างแนล่นอน

ครลิสตจกักรชาวเมมืองโครลินธร์จกัดประเภทอปอลโลใหด้อยรูล่กกับเปโตรและเปาโล โดยประทกับใจอยล่างมากกกับ
ความมบีโวหารดบีของเขาและความรรูด้ของเขาเกบีที่ยวกกับพระคกัมภบีรร์ ใน 1 โครลินธร์ 1:12 เปาโลเขบียนถถึงชาวเมมืองโครลินธร์



เหลล่านกันี้นวล่า “ขด้าพเจด้าจถึงหมายความวล่า พวกทล่านตล่างกล็กลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าเปป็นศลิษยร์เปาโล” หรมือ “ขด้าพเจด้าเปป็น
ศลิษยร์อปอลโล” หรมือ “ขด้าพเจด้าเปป็นศลิษยร์เคฟาส” หรมือ “ขด้าพเจด้าเปป็นศลิษยร์พระครลิสตร์” เราอล่านเรมืที่องเดบียวกกันนบีนี้ใน 
1 โครลินธร์ 3:4-6: “เพราะเมมืที่อคนหนถึที่งกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าเปป็นศลิษยร์ของเปาโล” และอบีกคนหนถึที่งกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้า
เปป็นศลิษยร์ของอปอลโล” ทล่านทกันี้งหลายมลิไดด้อยรูล่ฝฝ่ายเนมืนี้อหนกังหรมือ เปาโลคมือผรูด้ใด อปอลโลคมือผรูด้ใด เขาเปป็นผรูด้รกับใชด้มา
แจด้งใหด้ทล่านทกันี้งหลายเชมืที่อ ตามซถึที่งองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงโปรดประทานแกล่ทลุกคน ขด้าพเจด้าไดด้ปลรูก อปอลโลไดด้
รดนนี้นา แตล่พระเจด้าทรงทนาใหด้เตลิบโต”

คนากลล่าวทบีที่วล่า “ทบีที่ไดด้เชมืที่อโดยพระคลุณนกันี้น” อาจหมายถถึงผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายในแควด้นอาคายา หรมืออาจหมาย
ถถึงอปอลโลเอง ถด้ามกันหมายถถึงอปอลโล มกันกล็หมายความวล่าเขาไดด้รกับความสามารถโดยพระคลุณเพมืที่อทบีที่จะเสรลิม
กนาลกังพวกพบีที่นด้องในแควด้นอาคายา คนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้เชมืที่อโดยทางการเทศนาของอกัครทรูตเปาโล ถด้ามกันหมายถถึงผรูด้
เชมืที่อเหลล่านกันี้นในแควด้นอาคายา มกันกล็หมายความวล่าพวกเขาไดด้รกับความรอดแลด้วโดยทางการเชมืที่อการประกาศขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของเปาโล

ขด้อ 28: “เพราะทล่านโตด้แยด้งกกับพวกยลิวอยล่างแขล็งแรงตล่อหนด้าคนทกันี้งปวง และชบีนี้แจงยกหลกักในพระคกัมภบีรร์
อด้างใหด้เหล็นวล่า พระเยซรูคมือพระครลิสตร์”

ทบีที่วล่าอปอลโล “โตด้แยด้งกกับพวกยลิวอยล่างแขล็งแรง” กล็สนาแดงถถึงขด้อเทล็จจรลิงเรมืที่องความมบีโวหารดบีของเขาเชล่น
เดบียวกกับความรรูด้ของเขาในพระคกัมภบีรร์ ทบีที่วล่าเขาโตด้แยด้งกกับคนเหลล่านกันี้น “ตล่อหนด้าคนทกันี้งปวง” กล็คงบล่งบอกวล่าเขาพรูด
ในธรรมศาลา-และอาจในสถานทบีที่แหล่งอมืที่นทบีที่เขาสามารถรวบรวมผรูด้ฟฟังกลลุล่มหนถึที่งไดด้

“และชบีนี้แจงยกหลกักในพระคกัมภบีรร์อด้างใหด้เหล็นวล่า พระเยซรูคมือพระครลิสตร์” นบีที่คงจะเปป็นพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธ
สกัญญาเดลิม คนาพยากรณร์เหลล่านกันี้นของอลิสยาหร์และคนอมืที่นๆ ซถึที่งบอกลล่วงหนด้าอยล่างชกัดแจด้งถถึงการเสดล็จมาและ
อลุปนลิสกัยของพระเมสสลิยาหร์

ทล่านทบีที่รกัก นบีที่ยกังเปป็นวลิธบีการทบีที่ไดด้ผลเหมมือนเดลิมในการชนะดวงวลิญญาณ! ผรูด้คนไมล่สนหรอกวล่าคลุณหรมือผมจะ
“คลิด” อะไรเกบีที่ยวกกับพระเยซรูและความรอด-และพวกเขาบางคนจะโตด้แยด้งกกับพระวจนะของพระเจด้าดด้วยซนี้นา แตล่
คนบาปสล่วนใหญล่มบีความเคารพตล่อพระวจนะ และเมมืที่อเราใหด้ “องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าตรกัสดกังนบีนี้” แกล่พวกเขา เมมืที่อนกันี้น
พระวจนะ- “มบีชบีวลิต และทรงพลานลุภาพอยรูล่เสมอ คมยลิที่งกวล่าดาบสองคมใดๆ” (ฮบ. 4:12)-กล็เขด้าถถึงจลิตใจ และโดย
ทางฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ คนบาปทกันี้งหลายกล็ถรูกพามาถถึงพระครลิสตร์ มกันคมือฤทธลิธิ์เดชแหล่งพระวจนะ 
พระคกัมภบีรร์ทบีที่อปอลโลเชบีที่ยวชาญอยล่างละเอบียดถบีที่ถด้วนเชล่นนกันี้น ทบีที่ทนาใหด้พวกยลิวเหลล่านกันี้นเชมืที่อความเปป็นพระเมสสลิยาหร์
ของพระครลิสตร์และแสดงใหด้พวกเขาเหล็นวล่าพระเยซรูชาวนาซาเรล็ธทรงตรงกกันอยล่างสมบรูรณร์แบบกกับคนาพยากรณร์
ตล่างๆของภาคพกันธสกัญญาเดลิมเกบีที่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์



บทททที่ 19
19:1 ตล่อมาขณะทบีที่อปอลโลยกังอยรูล่ในเมมืองโครลินธร์นกันี้น เปาโลไดด้ไปตามแวล่นแควด้นฝฝ่ายเหนมือ แลด้วมายกังเมมืองเอเฟซกัส
และพบสาวกบางคน
19:2 จถึงถามเขาวล่า “ตกันี้งแตล่ทล่านทกันี้งหลายเชมืที่อนกันี้น ทล่านไดด้รกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์หรมือเปลล่า” เขาตอบเปาโลวล่า 
“เปลล่า เรมืที่องพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์นกันี้นเรากล็ยกังไมล่เคยไดด้ยลินเลย”
19:3 เปาโลจถึงถามเขาวล่า “ถด้าอยล่างนกันี้นทล่านไดด้รกับบกัพตลิศมาอกันใดเลล่า” เขาตอบวล่า “บกัพตลิศมาของยอหร์น”
19:4 เปาโลจถึงวล่า “ยอหร์นใหด้รกับบกัพตลิศมาสนาแดงถถึงการกลกับใจใหมล่กล็จรลิง แลด้วบอกคนทกันี้งปวงใหด้เชมืที่อในพระองคร์ผรูด้
จะเสดล็จมาภายหลกังคมือพระเยซรูครลิสตร์”
19:5 เมมืที่อเขาไดด้ยลินอยล่างนกันี้น เขาจถึงรกับบกัพตลิศมาในพระนามของพระเยซรูเจด้า
19:6 เมมืที่อเปาโลไดด้วางมมือบนเขาแลด้ว พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กล็เสดล็จลงมาบนเขา เขาจถึงพรูดภาษาตล่างๆและไดด้
พยากรณร์ดด้วย
19:7 คนเหลล่านกันี้นมบีผรูด้ชายประมาณสลิบสองคน
19:8 เปาโลเขด้าไปกลล่าวโตด้แยด้งในธรรมศาลาดด้วยใจกลด้าสลินี้นสามเดมือน ชกักชวนใหด้เชมืที่อในสลิที่งทบีที่กลล่าวถถึงอาณาจกักร
ของพระเจด้า
19:9 แตล่บางคนมบีใจแขล็งกระดด้างไมล่เชมืที่อและพรูดหยาบชด้าเรมืที่องทางนกันี้นตล่อหนด้าชลุมนลุมชน เปาโลจถึงแยกไปจากเขา
และพาพวกสาวกไปดด้วย แลด้วทล่านไดด้ไปโตด้แยด้งกกันทลุกวกันในหด้องประชลุมของทล่านผรูด้หนถึที่งชมืที่อ ทบีรกันนกัส
19:10 ทล่านไดด้กระทนาอยล่างนกันี้นสลินี้นสองปฟี จนชาวแควด้นเอเชบียทกันี้งพวกยลิวและพวกกรบีกไดด้ยลินพระวจนะของพระเยซรู
เจด้า
19:11 พระเจด้าไดด้ทรงกระทนาการอกัศจรรยร์อกันพลิสดารดด้วยมมือของเปาโล
19:12 จนเขานนาเอาผด้าเชล็ดหนด้ากกับผด้ากกันเปฟฟื้อนจากตกัวเปาโลไปวางทบีที่ตกัวคนปฝ่วยไขด้ โรคนกันี้นกล็หายและวลิญญาณชกัที่ว
กล็ออกจากคน
19:13 แตล่พวกยลิวบางคนทบีที่เทบีที่ยวไปเปป็นหมอผบีพยายามใชด้พระนามของพระเยซรูเจด้าขกับวลิญญาณชกัที่ววล่า “เราสกัที่งเจด้า
โดยพระเยซรูซถึที่งเปาโลไดด้ประกาศนกันี้น”
19:14 พวกยลิวคนหนถึที่งชมืที่อเสวาเปป็นปลุโรหลิตใหญล่มบีบลุตรชายเจล็ดคนซถึที่งไดด้กระทนาอยล่างนกันี้น
19:15 ฝฝ่ายวลิญญาณชกัที่วจถึงตอบเขาวล่า “พระเยซรู ขด้ากล็รรูด้จกัก และเปาโล ขด้ากล็รรูด้จกัก แตล่พวกเจด้าเปป็นผรูด้ใดเลล่า”
19:16 คนทบีที่มบีวลิญญาณชกัที่วสลิงอยรูล่จถึงกระโดดใสล่คนเหลล่านกันี้นและเอาชนะเขา และปราบเขาลงไดด้ จนคนเหลล่านกันี้น
ตด้องหนบีออกไปจากเรมือนทกันี้งเปลมือยกายและบาดเจล็บ
19:17 เรมืที่องนกันี้นไดด้ลมือกกันไปถถึงหรูคนทกันี้งปวงทบีที่อยรูล่ในเมมืองเอเฟซกัสทกันี้งพวกยลิวกกับพวกกรบีก และคนทกันี้งปวงกล็พากกันมบี
ความเกรงกลกัว และพระนามของพระเยซรูเจด้ากล็เปป็นทบีที่ยกยล่องสรรเสรลิญ
19:18 มบีหลายคนทบีที่เชมืที่อแลด้วไดด้มาสารภาพ และเลล่าเรมืที่องการซถึที่งเขาไดด้กระทนาไปนกันี้น
19:19 และหลายคนทบีที่ใชด้เวทมนตรร์ไดด้เอาตนาราของตนมาเผาเสบียตล่อหนด้าคนทกันี้งปวง ตนาราเหลล่านกันี้นคลิดเปป็นราคา
ถถึงหด้าหมมืที่นเหรบียญเงลิน



19:20 พระวจนะของพระเจด้ากล็บกังเกลิดผลอยล่างมากและมบีชกัย
19:21 ครกันี้นสลินี้นเหตลุการณร์เหลล่านบีนี้แลด้วเปาโลไดด้ตกันี้งใจวล่า เมมืที่อไปทกัที่วแควด้นมาซลิโดเนบียกกับแควด้นอาคายาแลด้วจะเลยไป
ยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม และพรูดวล่า “เมมืที่อขด้าพเจด้าไปทบีที่นกัที่นแลด้ว ขด้าพเจด้าจะตด้องไปเหล็นกรลุงโรมดด้วย”
19:22 ทล่านจถึงใชด้ผรูด้ชล่วยของทล่านสองคน คมือทลิโมธบีกกับเอรกัสทกัสไปยกังแควด้นมาซลิโดเนบีย ฝฝ่ายทล่านกล็พกักอยรูล่หนล่อยหนถึที่ง
ในแควด้นเอเชบีย
19:23 คราวนกันี้นเกลิดการวลุล่นวายมากเพราะเหตลุทางนกันี้น
19:24 ดด้วยมบีชายคนหนถึที่งชมืที่อเดเมตรลิอกัส เปป็นชล่างเงลินไดด้เอาเงลินทนาเปป็นรรูปพระอารเทมลิสทนาใหด้พวกชล่างนกันี้นไดด้กนาไร
มาก
19:25 เดเมตรลิอกัสจถึงประชลุมชล่างเหลล่านกันี้นทบีที่ทนาการคลด้ายกกันแลด้ววล่า “ทล่านทกันี้งหลาย ทล่านทราบอยรูล่วล่าพวกเราไดด้
ทรกัพยร์สลินเงลินทองมากล็เพราะทนาการอกันนบีนี้
19:26 และทล่านทกันี้งหลายไดด้ยลินและไดด้เหล็นอยรูล่วล่า ไมล่ใชล่เฉพาะในเมมืองเอเฟซกัสเมมืองเดบียว แตล่เกมือบทกัที่วแควด้นเอเชบีย 
เปาโลคนนบีนี้ไดด้ชกักชวนคนเปป็นอกันมากใหด้เลลิกทางเกล่าเสบีย โดยไดด้กลล่าววล่าสลิที่งทบีที่มมือมนลุษยร์ทนานกันี้นไมล่ใชล่พระ
19:27 นล่ากลกัววล่าไมล่ใชล่แตล่อาชบีพของเราจะเสบียไปอยล่างเดบียว แตล่พระวลิหารของพระแมล่เจด้าอารเทมลิสซถึที่งเปป็นใหญล่
จะเปป็นทบีที่หมลิที่นประมาทดด้วย และสงล่าราศบีแหล่งรรูปของพระแมล่เจด้านกันี้นซถึที่งเปป็นทบีที่นกับถมือของบรรดาชาวแควด้นเอเชบีย
กกับสลินี้นทกันี้งโลก จะเสมืที่อมลงไป”
19:28 ครกันี้นคนทกันี้งหลายไดด้ยลินดกังนกันี้น ตล่างกล็โกรธแคด้นและรด้องวล่า “พระอารเทมลิสของชาวเอเฟซกัสเปป็นใหญล่”
19:29 แลด้วกล็เกลิดการวลุล่นวายใหญล่โตทกัที่วทกันี้งเมมือง เขาจถึงไดด้จกับกายอกัสกกับอารลิสทารคกัสชาวมาซลิโดเนบียผรูด้เปป็นเพมืที่อน
เดลินทางของเปาโล ลากวลิที่งเขด้าไปในโรงมหรสพ
19:30 ฝฝ่ายเปาโลใครล่จะเขด้าไปในหมรูล่คนดด้วย แตล่พวกสาวกไมล่ยอมใหด้ทล่านเขด้าไป
19:31 มบีบางคนในพวกเจด้านายทบีที่ประจนาแควด้นเอเชบียซถึที่งเปป็นสหายของเปาโล ไดด้ใชด้คนไปวลิงวอนขอเปาโลมลิใหด้
เขด้าไปในโรงมหรสพ
19:32 บางคนจถึงไดด้รด้องวล่าอยล่างนบีนี้ บางคนไดด้รด้องวล่าอยล่างนกันี้น เพราะวล่าทบีที่ประชลุมวลุล่นวายมาก และคนโดยมากไมล่รรูด้
วล่าเขาประชลุมกกันดด้วยเรมืที่องอะไร
19:33 พวกเหลล่านกันี้นบางคนไดด้ดกันอเลล็กซานเดอรร์ ซถึที่งเปป็นคนทบีที่พวกยลิวใหด้ออกมาขด้างหนด้า อเลล็กซานเดอรร์จถึง
โบกมมือหมายจะกลล่าวแกด้แทนตล่อหนด้าคนทกันี้งปวง
19:34 แตล่เมมืที่อคนทกันี้งหลายรรูด้วล่าทล่านเปป็นคนยลิว เขากล็ยลิที่งสล่งเสบียงรด้องพรด้อมกกันอยรูล่ประมาณสกักสองชกัที่วโมงวล่า “พระ
อารเทมลิสของชาวเอเฟซกัสเปป็นใหญล่”
19:35 เมมืที่อเจด้าหนด้าทบีที่ทะเบบียนของเมมืองนกันี้นยอมคลด้อยตามจนประชาชนสงบลงแลด้วเขากล็กลล่าววล่า “ทล่านชาว
เอเฟซกัสทกันี้งหลาย มบีผรูด้ใดบด้างซถึที่งไมล่ทราบวล่า เมมืองเอเฟซกัสนบีนี้เปป็นเมมืองทบีที่นมกัสการพระแมล่เจด้าอารเทมลิสผรูด้ยลิที่งใหญล่ และ
นมกัสการรรูปจนาลองซถึที่งตกลงมาจากดาวพฤหกัสบดบี
19:36 เมมืที่อขด้อนกันี้นกลล่าวโตด้แยด้งไมล่ไดด้แลด้ว ทล่านทกันี้งหลายควรจะนลิที่งสงบสตลิอารมณร์ อยล่าทนาอะไรวรูล่วามไป



19:37 ทล่านทกันี้งหลายไดด้พาคนเหลล่านบีนี้มา ซถึที่งมลิใชล่เปป็นคนปลด้นพระวลิหารหรมือพรูดหมลิที่นประมาทพระแมล่เจด้าของพวก
ทล่าน
19:38 เหตลุฉะนกันี้น ถด้าแมด้เดเมตรลิอกัสกกับพวกชล่างทบีที่มบีอาชบีพอยล่างเดบียวกกันเปป็นความกกับผรูด้ใด วกันกนาหนดทบีที่จะวล่าความ
กล็มบี ผรูด้พลิพากษากล็มบี ใหด้เขามาฟฟ้องกกันเถลิด
19:39 แตล่ถด้าแมด้ทล่านมบีขด้อหาอะไรอบีก กล็ใหด้ชนาระกกันในทบีที่ประชลุมตามกฎหมาย
19:40 ดด้วยวล่านล่ากลกัวเราจะตด้องถรูกฟฟ้องวล่าเปป็นผรูด้กล่อการจลาจลวกันนบีนี้ เพราะเราทกันี้งหลายไมล่อาจยกขด้อใดขถึนี้นอด้าง
เปป็นมรูลเหตลุพอแกล่การจลาจลคราวนบีนี้ไดด้”
19:41 ครกันี้นกลล่าวอยล่างนกันี้นแลด้วทล่านจถึงใหด้เลลิกชลุมนลุม

ในบทนบีนี้เราศถึกษาตล่อเกบีที่ยวกกับงานรกับใชด้ของเปาโลในเมมืองเอเฟซกัส มกันเปป็นวกันทบีที่ยลิที่งใหญล่ในความเชมืที่อแบบ
ครลิสเตบียนเมมืที่อครลิสตจกักรในเมมืองเอเฟซกัสไดด้ถมือกนาเนลิด นบีที่คมือครลิสตจกักรตกัวแทนทบีที่โดดเดล่นในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ นบีที่
คมือครลิสตจกักรทบีที่จดหมายฝากสองฉบกับถรูกสล่งไปถถึง-ฉบกับหนถึที่งคมือหนกังสมือเอเฟซกัส-ซถึที่งถรูกเขบียนโดยเปาโลภายใตด้การ
ดลใจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ และฉบกับหนถึที่งซถึที่งถรูกประทานโดยพระวลิญญาณแกล่ยอหร์นผรูด้เปป็นทบีที่รกักบนเกาะปฟัทม
อส (วว. 2:1-7)

จดหมายของเปาโลทบีที่สล่งถถึงครลิสตจกักรในเมมืองเอเฟซกัสทะยานขถึนี้นในความจรลิงตล่างๆฝฝ่ายวลิญญาณสรูงกวล่า
จดหมายฝากฉบกับอมืที่นใดของเขา มกันคมือถถึงครลิสตจกักรในเมมืองเอเฟซกัสทบีที่เขาสามารถเขบียนเกบีที่ยวกกับสลิที่งลถึกซถึนี้งเหลล่า
นกันี้นทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับการทรงเรบียกของครลิสตจกักรของพระเจด้าผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่ในยลุคพระคลุณนบีนี้ ยกตกัวอยล่างเชล่น 
เปาโลเขบียนถถึงครลิสตจกักรในเมมืองโครลินธร์วล่า:

“พบีที่นด้องทกันี้งหลาย ขด้าพเจด้าไมล่อาจจะพรูดกกับทล่านเหมมือนพรูดกกับผรูด้ทบีที่อยรูล่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณแลด้วไดด้ แตล่ตด้องพรูด
กกับทล่านเหมมือนคนทบีที่อยรูล่ฝฝ่ายเนมืนี้อหนกัง เหมมือนกกับทล่านเปป็นทารกในพระครลิสตร์ ขด้าพเจด้าเลบีนี้ยงทล่านดด้วยนนี้นานมมลิใชล่
ดด้วยอาหารแขล็ง เพราะวล่าเมมืที่อกล่อนนกันี้นทล่านยกังไมล่สามารถรกับและถถึงแมด้เดบีดี๋ยวนบีนี้ทล่านกล็ยกังไมล่สามารถ ดด้วยวล่าทล่านยกัง
อยรูล่ฝฝ่ายเนมืนี้อหนกัง เพราะวล่าเมมืที่อทล่านยกังอลิจฉากกัน โตด้เถบียงกกัน และแตกแยกกกัน ทล่านไมล่ไดด้อยรูล่ฝฝ่ายเนมืนี้อหนกังหรมือ และ
ไมล่ไดด้ดนาเนลินตามมนลุษยร์สามกัญดอกหรมือ เพราะเมมืที่อคนหนถึที่งกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าเปป็นศลิษยร์ของเปาโล” และอบีกคน
หนถึที่งกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าเปป็นศลิษยร์ของอปอลโล” ทล่านทกันี้งหลายมลิไดด้อยรูล่ฝฝ่ายเนมืนี้อหนกังหรมือ” (1 คร. 3:1-4)

แตล่เขาเขบียนถถึงครลิสตจกักรทบีที่เมมืองเอเฟซกัสวล่า “เปาโล ผรูด้เปป็นอกัครทรูตของพระเยซรูครลิสตร์ตามนนี้นาพระทกัยของ
พระเจด้า เรบียน วลิสลุทธลิชนซถึที่งอยรูล่ทบีที่เมมืองเอเฟซกัส และผรูด้สกัตยร์ซมืที่อในพระเยซรูครลิสตร์ ขอใหด้พระคลุณและสกันตลิสลุขจาก
พระเจด้าพระบลิดาของเราและจากพระเยซรูครลิสตร์เจด้า ดนารงอยรูล่กกับทล่านทกันี้งหลายดด้วยเถลิด จงถวายสรรเสรลิญแดล่
พระเจด้า พระบลิดาแหล่งพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา ผรูด้ทรงโปรดประทานพระพรฝฝ่ายวลิญญาณแกล่เรา
ทลุกๆประการในสวรรคสถานในพระครลิสตร์ ในพระเยซรูครลิสตร์นกันี้นพระองคร์ไดด้ทรงเลมือกเราไวด้ ตกันี้งแตล่กล่อนทบีที่จะทรง
เรลิที่มสรด้างโลก เพมืที่อเราจะบรลิสลุทธลิธิ์และปราศจากตนาหนลิตล่อพระพกักตรร์ของพระองคร์ในความรกัก พระองคร์ทรงกนาหนด
เราไวด้กล่อนตามทบีที่ชอบพระทกัยพระองคร์ใหด้เปป็นบลุตรโดยพระเยซรูครลิสตร์ เพมืที่อจะใหด้เปป็นทบีที่สรรเสรลิญสงล่าราศบีแหล่ง
พระคลุณของพระองคร์ ซถึที่งในพระคลุณนกันี้นพระองคร์ทรงบกันดาลใหด้เราเปป็นทบีที่ชอบพระทกัย ในผรูด้ทรงเปป็นทบีที่รกักนกันี้น” (อฟ.
1:1-6)



บกันทถึกศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เกบีที่ยวกกับการมายกังเมมืองเอเฟซกัสของอกัครทรูตเปาโลและการกล่อตกันี้งครลิสตจกักรทบีที่นกัที่นเปป็น
เรมืที่องนล่าสนใจเปป็นพลิเศษ ครลิสตจกักรทบีที่เมมืองเอเฟซกัสมบีความโดดเดล่นไมล่เหมมือนใครในเรมืที่องการเปปิดเผยตล่างๆของภาค
พกันธสกัญญาใหมล่แกล่ครลิสตจกักรของพระเจด้าผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่-การเปปิดเผยตล่างๆเกบีที่ยวกกับหลกักคนาสอนและตนาแหนล่ง
และการดนาเนลินชบีวลิตของผรูด้เชมืที่อแตล่ละคน นอกจากนบีนี้ งานรกับใชด้ของเปาโลในเมมืองเอเฟซกัสกล็เปป็นงานรกับใชด้สลุดทด้าย
ของเขาตอนยกังไมล่ตลิดคลุก เขารกับใชด้หลกังจากนกันี้น แตล่เขารกับใชด้ในโซล่ตรวนและในฐานะนกักโทษคนหนถึที่งของจกักรวรรดลิ
โรม ผมไมล่ตกันี้งใจทบีที่จะบอกเปป็นนกัยวล่าเขาไมล่ไดด้รกับเสรบีภาพเลยหลกังจากทบีที่เขาตลิดคลุกในกรลุงโรมแลด้ว เขาอาจไดด้รกับการ
ปลล่อยตกัวและอาจไปเยบีที่ยมครลิสตจกักรเหลล่านบีนี้อบีกกล็ไดด้ แตล่เทล่าทบีที่บกันทถึกนบีนี้บอก เราเหล็นการรกับใชด้แบบมบีอลิสระของ
เปาโลในทบีที่นบีนี้เปป็นครกันี้งสลุดทด้าย

เปาโลททที่เมถืองเอเฟซอัส
ขด้อ 1 และ 2: “ตล่อมาขณะทบีที่อปอลโลยกังอยรูล่ในเมมืองโครลินธร์นกันี้น เปาโลไดด้ไปตามแวล่นแควด้นฝฝ่ายเหนมือ 

แลด้วมายกังเมมืองเอเฟซกัส และพบสาวกบางคน จถึงถามเขาวล่า “ตกันี้งแตล่ทล่านทกันี้งหลายเชมืที่อนกันี้น ทล่านไดด้รกับพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์หรมือเปลล่า” เขาตอบเปาโลวล่า “เปลล่า เรมืที่องพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์นกันี้นเรากล็ยกังไมล่เคยไดด้ยลินเลย”

“ตล่อมาขณะทบีที่อปอลโลยกังอยรูล่ในเมมืองโครลินธร์นกันี้น…” ในพระคนาหด้าขด้อสลุดทด้ายของบททบีที่ 18 เราเหล็นอ
ปอลโลทบีที่เมมืองเอเฟซกัสซถึที่งเทศนาหลกักคนาสอนของยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมาจนกระทกัที่งอาควลิลลาและปรลิสสลิลลารกับ
เขามาอยรูล่ภายใตด้การดรูแลสล่วนตกัวของพวกเขาและสกัที่งสอนเขาอยล่างครบถด้วนมากขถึนี้นในสลิที่งตล่างๆทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับการ
สลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซรู จากนกันี้นเขากล็ไปยกังแควด้นอาคายาเพมืที่อประกาศ
ความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐและเพมืที่อพลิสรูจนร์โดยพระคกัมภบีรร์ “วล่าพระเยซรูคมือพระครลิสตร์” ดกังนกันี้นเมมืที่อเปาโลเรลิที่มงาน
รกับใชด้สามปฟีของเขาในเมมืองเอเฟซกัส อปอลโลกล็ยด้ายไปรกับใชด้ทบีที่อมืที่นแลด้ว

อกัครทรูตเปาโลเคยมาทบีที่เมมืองเอเฟซกัสแลด้ว ดกังทบีที่เราไดด้หมายเหตลุไวด้ในขด้อ 18-21 ในบททบีที่ 18 แตล่ตอนนกันี้น
เขาอยรูล่ทบีที่นกัที่นเพบียงชล่วงสกันี้นๆ เนมืที่องจากเขากนาลกังเดลินทางไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม อยล่างไรกล็ตาม เขาละอาควลิลลาและปรลิ
สสลิลลาไวด้ทบีที่เมมืองเอเฟซกัส และการกลกับมาเยบีที่ยมของเขาทบีที่ถรูกบกันทถึกไวด้ในพระคนาขด้อนบีนี้กล็อบีกประมาณหนถึที่งปฟีตล่อมา 
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่ทรงเหล็นสมควรทบีที่จะเปปิดเผยผล่านทางปลายปากกาของลรูกาเกบีที่ยวกกับกลิจกรรมตล่างๆและ
การทนางานหนกักของเปาโลในระหวล่างปฟีนกันี้น เฉพาะเหตลุการณร์เหลล่านกันี้นทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับบทเรบียนฝฝ่ายวลิญญาณตล่างๆ
ถรูกบกันทถึกไวด้เพมืที่อเรา

เอเฟซกัสเปป็นเมมืองทบีที่มบีชมืที่อเสบียงในทวบีปเอเชบียไมเนอรร์และมบีความสนาคกัญในเชลิงยลุทธศาสตรร์ในฐานะเปป็น
ศรูนยร์กลางทางการคด้า การเมมือง และศาสนา มกันยกังเปป็นศรูนยร์กลางของการบรูชาเทพบีไดอานล่า (ตรงกกับอารเทมลิส
ของกรบีก) เชล่นกกัน วลิหารของไดอานล่าคมือหนถึที่งในสลิที่งมหกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นของโลก วลิหารนกันี้นซถึที่งมบีขนาดยาว 425 ฟลุต
และกวด้าง 220 ฟลุต ทอดเงาเหนมือเมมืองนกันี้น (และทลุกคนในเมมืองนกันี้น) ผรูด้มาเยมือนและผรูด้จารลิกจนานวนมหาศาลมายกัง
วลิหารแหล่งนบีนี้ และความมกัที่งคกัที่งมากมายกล็ถรูกนนาเขด้ามาในวลิหารนบีนี้ ดกังนกันี้นเมมืที่อเปาโลมาถถึงในเมมืองเอเฟซกัสเพมืที่อเรลิที่มงาน
รกับใชด้ทบีที่ยาวนานมากขถึนี้นของเขา เขากล็พบวล่าเมมืองนกันี้นถรูกมอบไวด้แกล่วลิทยาคม ไสยศาสตรร์ และเวทมนตรร์

อยล่างไรกล็ตาม เปาโลไมล่ไดด้เทศนาตล่อตด้านการบรูชาไดอานล่าแบบทบีที่ทนากกันนกันี้น ภายใตด้ฤทธลิธิ์เดชของพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เขาประกาศขล่าวประเสรลิฐและยกชรูพระเยซรู พระเจด้าทรงใชด้เปาโลในเมมืองเอเฟซกัสในแบบทบีที่ไมล่



เหมมือนใครมากๆ งานรกับใชด้ของเขามาพรด้อมกกับการอกัศจรรยร์พลิเศษทกันี้งหลายและหมายสนาคกัญและการมหกัศจรรยร์
อกันโดดเดล่นทกันี้งหลาย และขล่าวสารของเขากล็พกังทลายทบีที่กนาบกังเขด้มแขล็งแหล่งการนกับถมือรรูปเคารพและการฟฟฟื้นฟรูครกันี้ง
ใหญล่กล็แพรล่กระจายไปทกัที่วเมมืองนกันี้น เขาทนางานหนกักทบีที่นกัที่นเปป็นเวลาสามปฟี-งานรกับใชด้ทบีที่ยาวนานทบีที่สลุดในสถานทบีที่แหล่ง
หนถึที่งซถึที่งถรูกบกันทถึกไวด้สนาหรกับงานมลิชชกันนารบีทกันี้งหมดของเขา

“และพบสาวกบางคน จถึงถามเขาวล่า “ตกันี้งแตล่ทล่านทกันี้งหลายเชมืที่อนกันี้น ทล่านไดด้รกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์หรมือ
เปลล่า” นบีที่เปป็นหนถึที่งในสล่วนทบีที่เราคลุด้นเคยมากทบีที่สลุดในหนกังสมือกลิจการ มกันยกังเปป็นหนถึที่งในขด้อพระคนาทบีที่ถรูกตบีความผลิดบล่อย
ครกันี้งทบีที่สลุดในพระวจนะของพระเจด้าทกันี้งหมดเชล่นกกัน คนมากมายใชด้พระคนาเจล็ดขด้อแรกของบทนบีนี้ในความพยายามทบีที่
จะพลิสรูจนร์วล่าบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่เกลิดขถึนี้นตอนกลกับใจรกับเชมืที่อแตล่ในเวลาตล่อมา-บางครกันี้งกล็หลกังจาก
กลกับใจเชมืที่อไมล่นาน บางครกันี้งกล็นานกวล่านกันี้นมาก ถถึงขนาดหลายปฟีหลกังจากทบีที่คนๆหนถึที่งไดด้รกับความรอดแลด้ว แตล่ใหด้เรา
ดรูการสอบสวนของเปาโลเกบีที่ยวกกับผรูด้คนเหลล่านกันี้นทบีที่เกบีที่ยวขด้องในทบีที่นบีนี้ และขด้อปฏลิบกัตลิทบีที่เขาใหด้แกล่พวกเขากกัน

มกันไมล่ใชล่เรมืที่องบกังเอลิญทบีที่สล่วนนบีนี้ของบททบีที่เราศถึกษากกันอยรูล่มาในทกันทบีหลกังจากขด้อพระคนาทบีที่พรรณนาถถึงงาน
รกับใชด้ของอปอลโลในเมมืองเอเฟซกัส อปอลโลกนาลกังเทศนาความจรลิงมากเทล่าทบีที่เขารรูด้ แตล่เขาไมล่รรูด้ความจรลิงแบบครบ
ถด้วนจนกระทกัที่งอาควลิลลาและปรลิสสลิลาอธลิบายมกันแกล่เขา ดกังนกันี้นเขาจถึงเทศนา “บกัพตลิศมาของยอหร์น”-นกัที่นคมือ เขา
เทศนาขล่าวสารเดบียวกกับทบีที่ยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมาไดด้ประกาศ เมมืที่อพบสาวกเหลล่านบีนี้ เปาโลกล็ถามพวกเขาวล่า “ทล่าน
ไดด้รกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์หรมือเปลล่าตอนทบีที่ทล่านทกันี้งหลายไดด้เชมืที่อนกันี้น”

ผมแนล่ใจวล่าบางคนจะบอกวล่าผมยกขด้อพระคกัมภบีรร์มาแบบผลิดๆ-แตล่หาเปป็นเชล่นนกันี้นไมล่ ผรูด้รรูด้ภาษากรบีกคน
ไหนกล็จะรกับประกกันคลุณวล่าวลบีนบีนี้ในขด้อ 2 อล่านวล่า “ทล่านไดด้รกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์หรมือเปลล่า ตกันี้งแตล่ทล่านทกันี้งหลายไดด้
เชมืที่อนกันี้น” และ (ในวงเลล็บทบีที่ตามมา) “ทล่านไดด้รกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์หรมือเปลล่าตอนทบีที่ทล่านทกันี้งหลายไดด้เชมืที่อนกันี้น” 
คนากรลิยาทกันี้งสองอกัน- “รกับ” และ “เชมืที่อ”-อยรูล่ในรรูปอดบีต ดกังนกันี้น โดยไมล่ทนาความเสบียหายตล่อพระคกัมภบีรร์ นบีที่อาจถรูก
อล่านไดด้วล่า “ทล่านทกันี้งหลายไดด้รกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์แลด้วไหมตอนทบีที่พวกทล่านไดด้เชมืที่อนกันี้น?”

ดกังนกันี้นเราจถึงเหล็นวล่าเปาโลไมล่ไดด้ถามชายเหลล่านบีนี้จรลิงๆวล่าพวกเขาไดด้รกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์แลด้วหรมือไมล่
ตกันี้งแตล่พวกเขาไดด้เชมืที่อ เขาไมล่ไดด้เชมืที่อหรมือสอนวล่าเราเชมืที่อไปสรูล่ความรอด และจากนกันี้นในเวลาตล่อมาเราถถึงไดด้รกับบกัพตลิศ
มาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ และเขาไมล่เคยบอกเปป็นนกัยเลยวล่าผรูด้เชมืที่อควรแสวงหาบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณ 
เปาโลเปป็นผรูด้ทบีที่ประกาศวล่า “ถด้าผรูด้ใดไมล่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรูด้นกันี้นกล็ไมล่เปป็นของพระองคร์...ดด้วยวล่าพระ
วลิญญาณของพระเจด้าไดด้ทรงนนาพาคนหนถึที่งคนใด คนเหลล่านกันี้นกล็เปป็นบลุตรของพระเจด้า...พระวลิญญาณนกันี้นเปป็นพยาน
รล่วมกกับจลิตวลิญญาณของเราทกันี้งหลายวล่า เราทกันี้งหลายเปป็นบลุตรของพระเจด้า” (รม. 8:9,14,16)

“พวกเขาตอบเปาโลวล่า “พวกเรายกังไมล่เคยไดด้ยลินดด้วยซนี้นาวล่ามบีพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ใดบด้างหรมือไมล่” บกัดนบีนี้
ผมขอถามวล่า ชายเหลล่านบีนี้จะไดด้รกับบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้อยล่างไรในเมมืที่อพวกเขาไมล่เคยไดด้ยลินดด้วย
ซนี้นาเกบีที่ยวกกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์? จนาไดด้ไหมครกับ พวกเขารรูด้จกักแตล่การเทศนาของอปอลโล หลกักคนาสอนของ
ยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมา พวกเขาไมล่เคยไดด้ยลินเกบีที่ยวกกับเพล็นเทคอสตร์ พวกเขาไมล่รรูด้เกบีที่ยวกกับการเสดล็จมาของพระ
วลิญญาณ หรมือการเรลิที่มตด้นของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่



ขด้อ 3: “เปาโลจถึงถามเขาวล่า “ถด้าอยล่างนกันี้นทล่านไดด้รกับบกัพตลิศมาอกันใดเลล่า” เขาตอบวล่า “บกัพตลิศมาของ
ยอหร์น”

ยอหร์นกลล่าวชกัดเจนวล่าเขาไมล่ใชล่ “ความสวล่างนกันี้น” เขาไมล่ใชล่ “ศาสดาพยากรณร์ผรูด้นกันี้น” ทบีที่โมเสสไดด้เขบียนถถึง
(ยอหร์น 1:8,21) เขาคมือเสบียงหนถึที่งทบีที่รด้องวล่า “ทล่านทกันี้งหลายจงจกัดเตรบียมทางนกันี้น!” (มธ. 3:3) ยอหร์นประกาศวล่างาน
รกับใชด้ของเขาเกบีที่ยวขด้องกกับการกลกับใจใหมล่และการรกับบกัพตลิศมา แตล่เขาประกาศเชล่นกกันวล่ามบีบกัพตลิศมาหนถึที่งทบีที่ครบ
ถด้วนกวล่าทบีที่จะมา-ไมล่ใชล่ผล่านทางงานรกับใชด้ของเขา แตล่ผล่านทางงานรกับใชด้ของพระองคร์ผรูด้ทบีที่เขาประกาศนกันี้น เขากลล่าว
วล่า “เราใหด้เจด้าทกันี้งหลายรกับบกัพตลิศมาดด้วยนนี้นา แสดงวล่ากลกับใจใหมล่กล็จรลิง แตล่พระองคร์ผรูด้จะมาภายหลกังเรา ทรงมบี
อลิทธลิฤทธลิธิ์ยลิที่งกวล่าเราอบีก ซถึที่งเราไมล่ครูล่ควรแมด้จะถมือฉลองพระบาทของพระองคร์ พระองคร์จะทรงใหด้เจด้าทกันี้งหลายรกับ
บกัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และดด้วยไฟ” (มธ. 3:11) ดกังนกันี้นยอหร์นจถึงบอกลล่วงหนด้าแลด้วถถึงการเสดล็จมา
ของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ดกังนกันี้นสาวกเหลล่านบีนี้ทบีที่เมมืองเอเฟซกัสจถึงบอกเปป็นนกัยโดยคนาตอบของพวกเขาตล่อคนาถาม
ของเปาโล-ไมล่ใชล่วล่า “พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์” เปป็นเรมืที่องแปลก แตล่วล่าพวกเขาไมล่คลุด้นเคยกกับงานรกับใชด้ของพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เพราะวล่าพวกเขาไมล่เคยไดด้ยลินเลยวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ถรูกประทานใหด้แลด้ว

อาจมบีคนถามวล่า “แลด้วทนาไมเปาโลถถึงถามคนเหลล่านบีนี้ตกันี้งแตล่แรก? ทนาไมเขาถามพวกเขาวล่าพวกเขามบีพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์สถลิตอยรูล่ภายในไหม?” คนาตอบเดบียวทบีที่สมเหตลุสมผลกล็คมือวล่า ขณะทบีที่เขาเฝฟ้าสกังเกตพวกเขาและฟฟัง
คนาพยานของพวกเขา เขากล็ตระหนกักถถึงขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าพวกเขาไมล่ไดด้ถรูกสกัที่งสอนอยล่างครบถด้วนในทางแหล่งความ
รอดโดยพระคลุณผล่านทางความเชมืที่อ พวกเขาไมล่รรูด้อะไรเลยเกบีที่ยวกกับการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่และการสถลิต
อยรูล่ภายในของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ คนๆหนถึที่งทบีที่ยอมจนานนอยล่างเตล็มทบีที่ตล่อการทรงนนาของพระเจด้าเหมมือนอยล่างทบีที่
เปาโลไดด้ยอมจนานน ยล่อมรรูด้อยล่างแนล่นอนวล่ามบีบางสลิที่งขาดหายไปในประสบการณร์ของชายเหลล่านบีนี้

ขด้อ 4 และ 5: “เปาโลจถึงวล่า “ยอหร์นใหด้รกับบกัพตลิศมาสนาแดงถถึงการกลกับใจใหมล่กล็จรลิง แลด้วบอกคนทกันี้งปวง
ใหด้เชมืที่อในพระองคร์ผรูด้จะเสดล็จมาภายหลกังคมือพระเยซรูครลิสตร์” เมมืที่อเขาไดด้ยลินอยล่างนกันี้น เขาจถึงรกับบกัพตลิศมาในพระนาม
ของพระเยซรูเจด้า” 

เปาโลไมล่ไดด้ลดทอนคนาเทศนาของยอหร์นหรมือบกัพตลิศมาของยอหร์น เขาแคล่บอกคนเหลล่านกันี้นวล่าบกัพตลิศมา
ของยอหร์นเปป็นการเตรบียมการสรูล่การเสดล็จมาของพระเยซรู-การสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง การฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ การ
รกับสงล่าราศบี และจากนกันี้นคมือการเสดล็จมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ในวกันเพล็นเทคอสตร์นกันี้น

ในโรม 10:14 เปาโลถามวล่า “แตล่ผรูด้ทบีที่ยกังไมล่เชมืที่อในพระองคร์จะทรูลขอตล่อพระองคร์อยล่างไรไดด้ และผรูด้ทบีที่ยกังไมล่
ไดด้ยลินถถึงพระองคร์จะเชมืที่อในพระองคร์อยล่างไรไดด้ และเมมืที่อไมล่มบีผรูด้ใดประกาศใหด้เขาฟฟัง เขาจะไดด้ยลินอยล่างไรไดด้” สาวก
เหลล่านบีนี้ของยอหร์นไมล่เคยไดด้ยลิน ดด้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจถึงไมล่สามารถทบีที่จะเชมืที่อไดด้

“เมมืที่อเขาไดด้ยลินอยล่างนกันี้น…” เมมืที่อพวกเขาไดด้ยลินอะไร? เมมืที่อพวกเขาไดด้ยลินวล่าพวกเขาควรเชมืที่อในพระเยซรู 
พระองคร์ผรูด้ซถึที่งยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมาไดด้เตรบียมทางนกันี้นไวด้ ถถึงแมด้วล่ารายละเอบียดของคนาสกัที่งเหลล่านกันี้นของเปาโลไมล่ถรูก
บกันทถึกไวด้ตรงนบีนี้ มกันกล็มบีเหตลุผลทบีที่จะเชมืที่อวล่าเขาใหด้ขล่าวสารเดบียวกกันแกล่คนเหลล่านกันี้นเหมมือนทบีที่เขาไดด้ใหด้ทบีที่ใดกล็ตามทบีที่เขา
เทศนา: ขล่าวสารเรมืที่องการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า พระเมษโปดก
ของพระเจด้า และเมมืที่อไดด้ยลินขล่าวสารนกันี้น “พวกเขาจถึงรกับบกัพตลิศมาในพระนามของพระเยซรูเจด้า”



ขด้อ 6 และ 7: “เมมืที่อเปาโลไดด้วางมมือบนเขาแลด้ว พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กล็เสดล็จลงมาบนเขา เขาจถึงพรูด
ภาษาตล่างๆและไดด้พยากรณร์ดด้วย คนเหลล่านกันี้นมบีผรูด้ชายประมาณสลิบสองคน”

พระเยซรูไดด้เสดล็จมาเพมืที่อทบีที่เราจะมบีชบีวลิตและมบีมกันอยล่างบรลิบรูรณร์ ตกันี้งแตล่พระเจด้าทรงชล่วยผมใหด้รอดแลด้ว ผมกล็
ปรารถนาชบีวลิตนกันี้นในความครบบรลิบรูรณร์ทบีที่สลุดของมกัน ผมไดด้สมืบคด้นอยล่างขมกักเขมด้นเกบีที่ยวกกับบกัพตลิศมาของพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ และในความคลิดของผมพระคกัมภบีรร์กลล่าวชกัดเจนวล่านบีที่เปป็นครกันี้งสลุดทด้ายทบีที่ผรูด้เชมืที่อกลลุล่มหนถึที่งไดด้รกับบกัพตลิศ
มาในพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ โดยทบีที่บกัพตลิศมานกันี้นถรูกใหด้หลกักฐานประกอบโดยการพรูดเปป็นภาษาตล่างๆและการ
พยากรณร์อยล่างทบีที่ชายเหลล่านบีนี้ไดด้กระทนา หลกังจากเหตลุการณร์ตอนนบีนี้ไมล่มบีบกันทถึกในพระคกัมภบีรร์วล่าผรูด้รกับใชด้คนใดของ
พระเจด้าไดด้วางมมือบนผรูด้ใดเพมืที่อทบีที่พวกเขาจะไดด้รกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ และไมล่มบีบกันทถึกใดๆดด้วยวล่าอกัครทรูต ผรูด้รกับใชด้ 
ผรูด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ หรมือมลิชชกันนารบีคนใดเชลิญชวนผรูด้ใดใหด้แสวงหาบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์

พระคกัมภบีรร์บอกเกบีที่ยวกกับผรูด้เชมืที่อสบีที่กลลุล่มทบีที่ไดด้รกับบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์:
1. ผรูด้เชมืที่อหนถึที่งรด้อยยบีที่สลิบคนนกันี้นในวกันเพล็นเทคอสตร์ ยลิวทลุกคน คมือทลุกคนทบีที่พรด้อมใจกกันรอคอยอยรูล่ใน

หด้องชกันี้นบนนกันี้น พวกเขาไดด้รกับบกัพตลิศมาดด้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และพวกเขาพรูด “ภาษาอมืที่นๆ” เพมืที่อทบีที่ทลุกคนทบีที่อยรูล่
ทบีที่นกัที่นไดด้ยลินขล่าวสารขล่าวประเสรลิฐในภาษาของเขาเอง (กลิจการ 2:1-11)

2. คนกลลุล่มทบีที่สองนกันี้นคมือชาวสะมาเรบียทกันี้งหลายทบีที่ไดด้เชมืที่อภายใตด้การเทศนาของฟฟีลลิป และเมมืที่อเปโต
รกกับยอหร์นอธลิษฐานเผมืที่อพวกเขาและวางมมือของตนบนพวกเขา พวกเขากล็ไดด้รกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์-แตล่ไมล่มบีการ
เสนอแนะใดๆวล่าพวกเขาพรูดเปป็นภาษาตล่างๆ (กลิจการ 8:14-17)

3. กลลุล่มทบีที่สามประกอบดด้วยคนตล่างชาตลิทกันี้งหมดในบด้านของโครเนลลิอกัสเมมืที่อเปโตรประกาศขล่าว
ประเสรลิฐแกล่พวกเขา ไมล่มบีการวางมมือ ไมล่มบีการอธลิษฐานขอบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณ แตล่ขณะทบีที่เปโตรกนาลกังพรูด
อยรูล่นกันี้น พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กล็ลงมาบนทลุกคนทบีที่เชมืที่อนกันี้น และพวกเขาพรูดดด้วยภาษาอมืที่นๆ (กลิจการ 10:44-48)

4. กลลุล่มทบีที่สบีที่คมือสลิบสองคนนกันี้นทบีที่เราอล่านถถึงในขด้อพระคนาทบีที่เราศถึกษาอยรูล่ พวกเขาไดด้รกับพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์เมมืที่อเปาโลวางมมือของตนบนพวกเขา พวกเขาพรูดดด้วยภาษาอมืที่นๆ และพวกเขาพยากรณร์

ทกันี้งสบีที่กลลุล่มนบีนี้ไดด้รกับบกัพตลิศมาเขด้าเปป็นกายเดบียวกกันทลุกคน-พระกายของพระครลิสตร์-ซถึที่งไมล่มบีทกันี้งยลิวและกรบีก 
ไมล่มบีทกันี้งทาสและไท ไมล่มบีทกันี้งชายและหญลิง: แตล่ผรูด้เชมืที่อทลุกคนเปป็นหนถึที่งเดบียวกกันในพระเยซรูครลิสตร์ (กท. 3:28) 

ในกลลุล่มเหลล่านบีนี้เราเหล็นประสบการณร์ทบีที่แตกตล่างกกันอยล่างมาก ดกังนกันี้นเมมืที่อผรูด้ใดใหด้โครงรล่างประสบการณร์ทบีที่ผรูด้
เชมืที่อทกันี้งหลายตด้องมบีเหมมือนกกันเพมืที่อทบีที่จะไดด้รกับบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ คนๆนกันี้นกล็กนาลกังแยกแยะพระ
วจนะแหล่งความจรลิงอยล่างผลิดๆและตด้องศถึกษาคด้นควด้าเพมืที่อทบีที่จะสนาแดงตกัววล่าเปป็นทบีที่ชอบพระทกัยตล่อพระเจด้า (2 ทธ.
 2:15)

ตกันี้งแตล่วกันทบีที่เปาโลไดด้วางมมือของเขาบนคนเหลล่านบีนี้ในเมมืองเอเฟซกัสและพวกเขาไดด้รกับบกัพตลิศมาของพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ซถึที่งถรูกใหด้หลกักฐานโดยการทบีที่พวกเขาพรูดภาษาตล่างๆและพยากรณร์ ทลุกคนทบีที่ไดด้ยลินและเชมืที่อขล่าว
ประเสรลิฐ โดยเชมืที่อไปสรูล่ความรอด กล็ไดด้รกับบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ในทกันทบี-ดกังทบีที่ถรูกกลล่าวไวด้อยล่างชกัดเจน
ใน 1 โครลินธร์ 12:12-27:  



“ถถึงกายนกันี้นเปป็นกายเดบียว กล็ยกังมบีอวกัยวะหลายสล่วน และบรรดาอวกัยวะตล่างๆของกายเดบียวนกันี้นแมด้จะมบี
หลายสล่วนกล็ยกังเปป็นกายเดบียวกกันฉกันใด พระครลิสตร์กล็ทรงเปป็นฉกันนกันี้น เพราะวล่าถถึงเราจะเปป็นพวกยลิวหรมือพวกตล่าง
ชาตลิ เปป็นทาสหรมือมลิใชล่ทาสกล็ตาม เราทกันี้งหลายไดด้รกับบกัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวเขด้าเปป็นกายอกันเดบียวกกัน 
และพระวลิญญาณองคร์เดบียวกกันนกันี้นซาบซล่านอยรูล่ เพราะวล่ารล่างกายมลิไดด้ประกอบดด้วยอวกัยวะเดบียวแตล่ดด้วยหลาย
อวกัยวะ

“ถด้าเทด้าจะพรูดวล่า “เพราะขด้าพเจด้ามลิไดด้เปป็นมมือ ขด้าพเจด้าจถึงไมล่ไดด้เปป็นอวกัยวะของรล่างกายนกันี้น” เทด้าจะไมล่
เปป็นอวกัยวะของรล่างกายเพราะเหตลุนกันี้นหรมือ และถด้าหรูจะพรูดวล่า “เพราะขด้าพเจด้ามลิไดด้เปป็นตา ขด้าพเจด้าจถึงมลิไดด้เปป็น
อวกัยวะของรล่างกายนกันี้น” หรูจะไมล่เปป็นอวกัยวะของรล่างกายเพราะเหตลุนกันี้นหรมือ ถด้าอวกัยวะทกันี้งหมดในรล่างกายเปป็นตา 
การไดด้ยลินจะอยรูล่ทบีที่ไหน ถด้าทกันี้งรล่างกายเปป็นหรู การดมกลลิที่นจะอยรูล่ทบีที่ไหน แตล่บกัดนบีนี้พระเจด้าไดด้ทรงตกันี้งอวกัยวะทลุกสล่วนไวด้
ในรล่างกายตามชอบพระทกัยของพระองคร์ ถด้าอวกัยวะทกันี้งหมดเปป็นอวกัยวะเดบียว รล่างกายจะมบีทบีที่ไหน แตล่บกัดนบีนี้มบีหลาย
อวกัยวะแตล่กล็ยกังเปป็นรล่างกายเดบียวกกัน และตาจะวล่าแกล่มมือวล่า “ขด้าพเจด้าไมล่ตด้องการเจด้า” กล็ไมล่ไดด้ หรมือศบีรษะจะวล่าแกล่
เทด้าวล่า “ขด้าพเจด้าไมล่ตด้องการเจด้า” กล็ไมล่ไดด้

“แตล่ยลิที่งกวล่านบีนี้อวกัยวะของรล่างกายทบีที่เราเหล็นวล่าอล่อนแอ เรากล็ขาดเสบียไมล่ไดด้ และอวกัยวะของรล่างกายทบีที่เรา
ถมือวล่ามบีเกบียรตลินด้อย เรากล็ยกังทนาใหด้มบีเกบียรตลิยลิที่งขถึนี้น และอวกัยวะทบีที่ไมล่นล่าดรูนกันี้น เรากล็ทนาใหด้นล่าดรูยลิที่งขถึนี้น เพราะวล่าอวกัยวะทบีที่
นล่าดรูแลด้ว กล็ไมล่จนาเปป็นทบีที่จะตด้องตกแตล่งอบีก แตล่พระเจด้าไดด้ทรงใหด้อวกัยวะของรล่างกายเสมอภาคกกัน ทรงใหด้อวกัยวะทบีที่
ตที่นาตด้อยเปป็นทบีที่นกับถมือมากขถึนี้น เพมืที่อไมล่ใหด้มบีการแกล่งแยล่งกกันในรล่างกาย แตล่ใหด้อวกัยวะทลุกสล่วนมบีความหล่วงใยซถึที่งกกันและ
กกัน ถด้าอวกัยวะอกันหนถึที่งเจล็บ อวกัยวะทกันี้งหมดกล็พลอยเจล็บดด้วย ถด้าอวกัยวะอกันหนถึที่งไดด้รกับเกบียรตลิ อวกัยวะทกันี้งหมดกล็พลอย
ชมืที่นชมยลินดบีดด้วย บกัดนบีนี้ฝฝ่ายทล่านทกันี้งหลายเปป็นกายของพระครลิสตร์ และตล่างกล็เปป็นอวกัยวะของพระกายนกันี้น”

ในจดหมายของเขาทบีที่สล่งถถึงชาวเมมืองเอเฟซกัส อกัครทรูตเปาโลเขบียนวล่า “สามบีเปป็นศบีรษะของภรรยา เหมมือน
พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจกักร และพระองคร์ทรงเปป็นพระผรูด้ชล่วยใหด้รอดของกายนกันี้น เหตลุฉะนกันี้นครลิสตจกักร
ยอมฟฟังพระครลิสตร์ฉกันใด ภรรยากล็ควรยอมฟฟังสามบีทลุกประการฉกันนกันี้น

“ฝฝ่ายสามบีกล็จงรกักภรรยาของตน เหมมือนอยล่างทบีที่พระครลิสตร์ทรงรกักครลิสตจกักร และทรงประทานพระองคร์
เองเพมืที่อครลิสตจกักร เพมืที่อพระองคร์จะไดด้ทรงแยกตกันี้งไวด้ และชนาระครลิสตจกักรนกันี้นใหด้บรลิสลุทธลิธิ์โดยการลด้างดด้วยนนี้นาโดย
พระวจนะ เพมืที่อพระองคร์จะไดด้ทรงมอบครลิสตจกักรทบีที่มบีสงล่าราศบีแดล่พระองคร์เอง ไมล่มบีจลุดดล่างพรด้อย รลินี้วรอย หรมือมล
ทลินใดๆเลย แตล่บรลิสลุทธลิธิ์ปราศจากตนาหนลิ

“เชล่นนกันี้นแหละ สามบีจถึงควรจะรกักภรรยาของตนเหมมือนรกักกายของตนเอง ผรูด้ทบีที่รกักภรรยาของตนกล็รกัก
ตนเอง เพราะวล่าไมล่มบีผรูด้ใดเกลบียดชกังเนมืนี้อหนกังของตนเอง มบีแตล่เลบีนี้ยงดรูและทะนลุถนอม เหมมือนองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรง
กระทนาแกล่ครลิสตจกักร เพราะวล่าเราเปป็นอวกัยวะแหล่งพระกายของพระองคร์ แหล่งเนมืนี้อหนกังของพระองคร์ และแหล่ง
กระดรูกของพระองคร์ ‘เพราะเหตลุนบีนี้ผรูด้ชายจะจากบลิดามารดาของเขา จะไปผรูกพกันอยรูล่กกับภรรยา และเขาทกันี้งสองจะ
เปป็นเนมืนี้ออกันเดบียวกกัน’

“ขด้อนบีนี้เปป็นขด้อลถึกลกับทบีที่สนาคกัญมาก แตล่วล่าขด้าพเจด้าพรูดถถึงพระครลิสตร์กกับครลิสตจกักร” (อฟ. 5:23-32)



เรากลายเปป็นอวกัยวะตล่างๆแหล่งพระกายของพระครลิสตร์ผล่านทางการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดฝฝ่าย
วลิญญาณ-บกัพตลิศมาและการงานของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ และนบีที่เกลิดขถึนี้นตอนทบีที่เราบกังเกลิดใหมล่ มกันเปป็นไปไมล่ไดด้เลย
ทบีที่จะไดด้รกับความรอดโดยไมล่ไดด้รกับบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณ นกัที่นคมือวลิธบีเดบียวทบีที่จะกลายเปป็นสมาชลิกคนหนถึที่งของค
รลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่

ในกลิจการ 2:47 องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรงเพลิที่มเขด้ากกับครลิสตจกักรทลุกวกันคมือคนเหลล่านกันี้นทบีที่กนาลกังจะรกับความ
รอด พวกเขาถรูกเพลิที่มเขด้ากกับครลิสตจกักร พระกายของพระครลิสตร์  ทกันทบีทบีที่พวกเขาเชมืที่อในพระเยซรูและวางใจ
พระองคร์ใหด้เปป็นพระผรูด้ชล่วยใหด้รอดสล่วนตกัว ทล่านทบีที่รกัก ถด้าบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เปป็นประสบการณร์หนถึที่ง
ทบีที่ตามหลกังการบกังเกลิดใหมล่ ทนาไมเปาโลถถึงไมล่สอนนายคลุกทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟีเกบีที่ยวกกับบกัพตลิศมานกันี้น? อกัครทรูตเปาโล
ประกาศขล่าวประเสรลิฐนกันี้นทกันี้งหมด-เสมอและในทลุกสภาพการณร์แวดลด้อม เมมืที่อนายคลุกชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีถามวล่า
 “ขด้าพเจด้าจะตด้องทนาอยล่างไรจถึงจะรอดไดด้?” อกัครทรูตทล่านนกันี้นกล็ตอบกลกับวล่า “จงเชมืที่อวางใจในพระเยซรูครลิสตร์เจด้า 
และทล่านจะรอดไดด้... ทล่านทกันี้งสองจถึงกลล่าวสกัที่งสอนพระวจนะขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าใหด้นายคลุก…” (กลิจการ 
16:31,32) นายคลุกเชมืที่อ ทกันี้งครกัวเรมือนของเขาเชมืที่อ พวกเขาทลุกคนรกับบกัพตลิศมา-แตล่บกันทถึกนกันี้นไมล่กลล่าวเลยสกักคนา
เกบีที่ยวกกับผรูด้ใดทบีที่พรูดภาษาอมืที่นๆ พยากรณร์ หรมือใหด้หมายสนาคกัญทบีที่ปรากฏภายนอกทบีที่แสดงออกถถึงประสบการณร์ทบีที่เกลิด
ขถึนี้นภายใน พระคกัมภบีรร์บอกเราแคล่วล่านายคลุกผรูด้นกันี้นนกัที่งรกับประทานอาหารกกับเปาโลและสลิลาส  “แสดงความยลินดบี
อยล่างยลิที่ง เพราะไดด้เชมืที่อถมือพระเจด้าพรด้อมกกับทกันี้งครอบครกัวแลด้ว” (กลิจการ 16:34)

ผรูด้เชมืที่อทลุกคน ทลุกคนทบีที่ไดด้เชมืที่อวางใจอยล่างจรลิงใจในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกและพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของ
พระเยซรูครลิสตร์เจด้า กล็ถรูกทนาใหด้เปป็นหนถึที่งเดบียวกกับพระกายของพระครลิสตร์แลด้วผล่านทางบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ และมกันเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีที่จะเปป็นครลิสเตบียนโดยทบีที่ไมล่มบีพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ พระเยซรูเองตรกัสแกล่นลิโคเดมกัส
วล่า “ถด้าผรูด้ใดไมล่ไดด้บกังเกลิดใหมล่ ผรูด้นกันี้นจะเหล็นอาณาจกักรของพระเจด้าไมล่ไดด้...ถด้าผรูด้ใดไมล่ไดด้บกังเกลิดจากนนี้นาและพระ
วลิญญาณ ผรูด้นกันี้นจะเขด้าในอาณาจกักรของพระเจด้าไมล่ไดด้” (ยอหร์น 3:3,5)

ในโรม 8:9 เปาโลประกาศวล่า “...ถด้าผรูด้ใดไมล่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรูด้นกันี้นกล็ไมล่เปป็นของพระองคร์!” 
และในเอเฟซกัส 4:30 เปาโลบอกเราวล่า “อยล่าทนาใหด้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้าเสบียพระทกัย เพราะโดยพระ
วลิญญาณนกันี้นทล่านไดด้ถรูกประทกับตราหมายทล่านไวด้จนถถึงวกันทบีที่ทรงไถล่ใหด้รอด”

เปาโลในธรรมศาลาททที่เมถืองเอเฟซอัส
ขด้อ 8: “เปาโลเขด้าไปกลล่าวโตด้แยด้งในธรรมศาลาดด้วยใจกลด้าสลินี้นสามเดมือน ชกักชวนใหด้เชมืที่อในสลิที่งทบีที่กลล่าวถถึง

อาณาจกักรของพระเจด้า”
“เปาโลเขด้าไปกลล่าวโตด้แยด้งในธรรมศาลา” ดกังทบีที่เราไดด้สกังเกตเหล็นบล่อยครกันี้งเหลมือเกลินกล่อนหนด้านบีนี้ นบีที่เปป็น

ธรรมเนบียมปกตลิของเปาโลเสมอเมมืที่อเขาเขด้าไปพมืนี้นทบีที่รกับใชด้แหล่งใหมล่  เขาไปยกังธรรมศาลากล่อนและสอนพวกยลิวจาก
พระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมโดยแสดงใหด้เหล็นวล่าพระเยซรูคมือพระเมสสลิยาหร์

ในธรรมศาลาทบีที่เมมืองเอเฟซกัส เขา “พรูดดด้วยใจกลด้าเปป็นเวลาสามเดมือน”-และผมไมล่สงสกัยเลยวล่าเขาพรูด
ทลุกวกัน บางทบีอาจหลายครกันี้งตล่อวกัน- “โดยโตด้แยด้งและชกักชวนใหด้เชมืที่อในสลิที่งทบีที่กลล่าวถถึงอาณาจกักรของพระเจด้า” นบีที่
หมายความวล่าเขาเทศนาการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซรู “ตามทบีที่มบีเขบียนไวด้ใน



พระคกัมภบีรร์” โดยเตมือนความจนาพวกยลิววล่าเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาเองไดด้ประกาศวล่าพระเมสสลิยาหร์จะ
ทนทลุกขร์และสลินี้นพระชนมร์แตล่จะทรงเปป็นขถึนี้นอบีก

เปาโลโตด้แยด้ง (หรมือยกเหตลุผล) และจากนกันี้นจถึงชกักชวนใหด้เชมืที่อ ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าเขาตอบคนาถามตล่างๆทบีที่
ถรูกถามโดยผรูด้นนายลิวบางคนเหลล่านกันี้น พวกเขานล่าจะประกาศวล่าพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมหมายความอยล่าง
หนถึที่ง และเปาโลชบีนี้ใหด้เหล็นอยล่างชกัดเจนวล่าขด้อพระคนาเหลล่านกันี้นหมายความตามทบีที่พวกมกันกลล่าวจรลิงๆ เขายกเหตลุผล
กกับพวกเขาและจากนกันี้นจถึงใชด้ถด้อยคนาทบีที่ชกักชวนใหด้เชมืที่อเพมืที่อแสดงใหด้พวกเขาเหล็นวล่าเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพวก
เขาไดด้พรรณนาอยล่างละเอบียดยลิบถถึงพระผรูด้ชล่วยใหด้รอดทบีที่ทนทลุกขร์ พระเมสสลิยาหร์องคร์นกันี้น และวล่าคนาบรรยายเหลล่า
นกันี้นกล็ใชด้กกับพระเยซรูชาวนาซาเรล็ธเชล่นกกันผรูด้ซถึที่งพวกยลิวไดด้ตรถึงทบีที่กางเขน

ขด้อ 9: “แตล่บางคนมบีใจแขล็งกระดด้างไมล่เชมืที่อและพรูดหยาบชด้าเรมืที่องทางนกันี้นตล่อหนด้าชลุมนลุมชน เปาโลจถึงแยก
ไปจากเขาและพาพวกสาวกไปดด้วย แลด้วทล่านไดด้ไปโตด้แยด้งกกันทลุกวกันในหด้องประชลุมของทล่านผรูด้หนถึที่งชมืที่อ ทบีรกันนกัส”

“แตล่บางคนมบีใจแขล็งกระดด้างไมล่เชมืที่อ...” ขล่าวประเสรลิฐทนาใหด้ใจอล่อนนลุล่ม หรมือไมล่กล็ทนาใหด้ใจแขล็งกระดด้าง เมมืที่อ
พระวจนะของพระเจด้าถรูกไดด้ยลินและถรูกรกับไวด้ ใจนกันี้นกล็ถรูกทนาใหด้อล่อนนลุล่ม แตล่เมมืที่อมกันถรูกไดด้ยลินและถรูกปฏลิเสธ ใจนกันี้นกล็
ถรูกทนาใหด้แขล็งกระดด้าง พวกยลิวสล่วนใหญล่เหลล่านกันี้นปฏลิเสธขล่าวสารของเปาโล ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงมบีใจแขล็งกระดด้าง เมมืที่อ
พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะเชมืที่อความจรลิง ขกันี้นตอนถกัดไปกล็เปป็นแบบอกัตโนมกัตลิ-นกัที่นคมือ พวกเขาไดด้ยลินความจรลิง พวกเขา
ปฏลิเสธความจรลิง และพวกเขามบีใจแขล็งกระดด้าง

ถกัดมา พวกเขา “พรูดหยาบชด้าเรมืที่องทางนกันี้นตล่อหนด้าชลุมนลุมชน” “ทางนกันี้น” ในทบีที่นบีนี้หมายถถึงทางแหล่งความ
รอด ทางนกันี้นทบีที่นนาไปสรูล่สวรรคร์ ลกักษณะทบีที่พระเจด้าทรงไถล่มนลุษยร์ เราพบสนานวนเดบียวกกันในกลิจการ 9:2 เมมืที่อเซาโล
แหล่งทารซกัสไดด้รกับหมายจกับสนาหรกับการจกับกลุมพวกครลิสเตบียนในเมมืองดามกัสกกัส- “เพมืที่อวล่าถด้าพบผรูด้ใดถมือทางนกันี้นไมล่วล่า
ชายหรมือหญลิง จะไดด้จกับมกัดพามายกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม” ในกลิจการ 22:4 เปาโลเปป็นพยานรกับรองวล่า “ขด้าพเจด้าไดด้
ขล่มเหงคนทกันี้งหลายทบีที่ถมือในทางนบีนี้จนถถึงตาย และไดด้ผรูกมกัดเขาจนาไวด้ในคลุกทกันี้งชายและหญลิง”

แนล่นอนวล่านบีที่หมายถถึงทางพระเยซรูนกันี้น พระเยซรูตรกัสแกล่โธมกัสวล่า “เราเปป็นทางนกันี้น ...ไมล่มบีผรูด้ใดมาถถึงพระ
บลิดาไดด้นอกจากมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6) ในเมมืองฟฟีลลิปปฟีหญลิงสาวทบีที่ถรูกพวกผบีเขด้าสลิงไดด้ตลิดตามเปาโลและสลิลาส
และรด้องประกาศอยรูล่ตลอดวล่า “คนเหลล่านบีนี้เปป็นผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้าผรูด้สรูงสลุด มากลล่าวประกาศทางแหล่งความรอดแกล่
เราทกันี้งหลาย” (กลิจการ 16:17) 

ในคนาเทศนาของพระองคร์บนภรูเขา พระเยซรูตรกัสวล่า “...ประตรูซถึที่งนนาไปถถึงชบีวลิตนกันี้นกล็คกับและทางกล็แคบ ผรูด้ทบีที่
หาพบกล็มบีนด้อย” (มธ. 7:14)

เมมืที่อพวกยลิวพรูดหยาบชด้าเรมืที่อง “ทางนกันี้น” เปาโลกล็ไมล่พยายามยกัดเยบียดขล่าวสารของเขาใหด้คนเหลล่านกันี้น เขา
รรูด้วล่าความรอดตด้องถรูกรกับไวด้อยล่างเตล็มใจ โดยความเชมืที่อ ดกังนกันี้น เขาจถึง “แยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปดด้วย” 
กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง เปาโลและผรูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆทบีที่เหลมือไปจากธรรมศาลานกันี้นและยด้ายกลิจกรรมตล่างๆของพวกเขาไปยกัง 
“หด้องประชลุมของทล่านผรูด้หนถึที่งชมืที่อ ทบีรกันนกัส”

“โตด้แยด้งกกันทลุกวกัน” ไมล่ไดด้หมายความวล่าครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นโมโห ชอบโตด้แยด้ง หรมือชอบหาเรมืที่อง พวกเขา
แคล่พบกกับผรูด้คนทลุกวกันและยกเหตลุผลและสกัที่งสอนตล่อไปเกบีที่ยวกกับทางแหล่งความรอด-นกัที่นคมือ พระเยซรู-ผรูด้ถรูกตรถึง



กางเขน ถรูกฝฟัง ทรงเปป็นขถึนี้น เสดล็จขถึนี้นสรูล่สวรรคร์ ประทกับ ณ เบมืนี้องขวาพระหกัตถร์ของผรูด้ทรงเดชานลุภาพ เปาโล
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ-ไมล่ใชล่ตามประเพณบีอยล่างทบีที่มกันถรูกสล่งตล่อๆกกันมาโดยเหลล่าบรรพบลุรลุษยลิว และไมล่ไดด้ถรูกมอบ
ใหด้แกล่เขาโดยอกัครทรูตคนอมืที่นๆดด้วย แตล่ตามทบีที่เขาไดด้รกับมกันจากองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าโดยการเปปิดเผย ในหด้องประชลุม
ของทบีรกันนกัสเขาสกัที่งสอนตล่อหนด้าผรูด้คนและยกเหตลุผลกกับผรูด้คนตล่อไป โดยแสดงใหด้พวกเขาเหล็นวล่าพระครลิสตร์ไดด้ทรง
สลินี้นพระชนมร์เพมืที่อรกับโทษบาปของพวกเขาอยล่างไรและทรงถรูกทนาใหด้เปป็นขถึนี้นแลด้วเพมืที่อทนาใหด้พวกเขาเปป็นผรูด้ชอบธรรม

เราไมล่ถรูกบอกวล่าทบีรกันนกัสเปป็นผรูด้ใด เขานล่าจะเปป็นยลิวคนหนถึที่ง และจากบรลิบทนบีนี้เราสรลุปวล่าเขามบีหนด้าทบีที่ดรูแล
สถานทบีที่ๆเปาโลจกัดประชลุมตล่างๆของเขาตอนนบีนี้ คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “school” โดยทกัที่วไปแลด้วหมายถถึงสถาน
ทบีที่แหล่งหนถึที่งทบีที่คนหลายกลลุล่มมาพบปะกกันเพมืที่อฟฟังการบรรยายและการอภลิปรายตล่างๆ ดกังนกันี้นเปาโลและเหลล่าผรูด้รล่วม
งานของเขาจถึงไดด้รกับอนลุญาตใหด้มาชลุมนลุมกกันทบีที่นกัที่นเพมืที่อถกขด้อพระคกัมภบีรร์ตล่างๆและประกาศขล่าวประเสรลิฐโดย
ปราศจากสลิที่งกวนใจเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาไดด้พบเจอในธรรมศาลา

ขด้อ 10: “ทล่านไดด้กระทนาอยล่างนกันี้นสลินี้นสองปฟี จนชาวแควด้นเอเชบียทกันี้งพวกยลิวและพวกกรบีกไดด้ยลินพระวจนะ
ของพระเยซรูเจด้า”

“ทล่านไดด้กระทนาอยล่างนกันี้นสลินี้นสองปฟี” ในทบีที่นบีนี้เราเรบียนรรูด้เคลล็ดลกับของครลิสตจกักรทบีที่ยลิที่งใหญล่และมบีฤทธลิธิ์เดชนกันี้น
ซถึที่งถรูกกล่อตกันี้งในเมมืองเอเฟซกัส วกันนบีนี้ครลิสตจกักรสล่วนใหญล่มบีงานฟฟฟื้นฟรูสลุดสกัปดาหร์ตล่างๆ ครลิสตจกักรไมล่กบีที่แหล่งทบีที่
กระจกัดกระจายไปกล็มบีการประชลุมยาวหนถึที่งสกัปดาหร์พรด้อมกกับการนมกัสการตอนกลางคมืน และบางครกันี้งกล็มบีการ
นมกัสการทกันี้งรอบเชด้าและรอบเยล็นเปป็นเวลาหนถึที่งสกัปดาหร์ แตล่ในเมมืองเอเฟซกัสเปาโลจกัดสลิที่งทบีที่เราอาจเรบียกวล่าเปป็นงาน
สกัมมนาพระคกัมภบีรร์ทบีที่กลินเวลานานยบีที่สลิบสบีที่เดมือน พรด้อมกกับการนมกัสการทบีที่จกัดทลุกวกัน

หากครลิสเตบียนทกันี้งหลายอยากเตลิบโตเขด้มแขล็งในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าและกลายเปป็นทหารทบีที่ดบีเพมืที่อพระครลิสตร์
หากเราอยากเปป็นผรูด้ชนะดวงวลิญญาณทบีที่สกัมฤทธลิธิ์ผล เรากล็ตด้องรกับการอบรมสกัที่งสอนในพระวจนะของพระเจด้า ใน
ชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ เชล่นเดบียวกกับในชบีวลิตฝฝ่ายรล่างกาย นนี้นานมมากล่อนอาหารแขล็ง เหลล่าทารกในพระครลิสตร์ตด้องถรูก
ปฟ้อนดด้วยนนี้นานมแหล่งพระวจนะหากพวกเขาอยากกลายเปป็นครลิสเตบียนผรูด้ใหญล่ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกเขาสามารถถรูกปฟ้อน
ดด้วยอาหารแขล็งแหล่งพระวจนะไดด้ 1 เปโตร 2:2 บอกเราวล่าเราควร “เชล่นเดบียวกกับทารกแรกเกลิด จงปรารถนา
นนี้นานมอกันบรลิสลุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะ” เพมืที่อจะทนาใหด้เราทกันี้งหลายเตลิบโตขถึนี้น ดกังนกันี้นตลอดสองปฟีเปาโลจถึงสกัที่งสอนทลุกวกัน
คนเหลล่านกันี้นทบีที่มาฟฟังเขาในเมมืองเอเฟซกัส นบีที่เปป็นชล่วงเวลายาวนานทบีที่สลุดทบีที่อกัครทรูตทล่านนบีนี้ใชด้ในสถานทบีที่แหล่งเดบียวใน
ระหวล่างงานรกับใชด้ทกันี้งหมดของเขา

และ “พวกเขาทลุกคน (นกัที่นคมือ ผรูด้คนมากมายมหาศาล) ซถึที่งอาศกัยอยรูล่ในแควด้นเอเชบียไดด้ยลินพระวจนะของ
พระเยซรูเจด้า” เราไดด้หมายเหตลุไปกล่อนหนด้านบีนี้แลด้วถถึงความสนาคกัญของเมมืองเอเฟซกัสในแควด้นเอเชบียไมเนอรร์ และ
เพราะการทบีที่เมมืองนกันี้นเปป็นศรูนยร์กลางแหล่งการคด้าขายและการกราบไหวด้รรูปเคารพ ผรูด้คนจนานวนมากจถึงหลกัที่งไหลผล่าน
เขด้าในเมมืองนกันี้น ผรูด้คนหลายพกันคนไปเยมือนทบีที่นกัที่น-บด้างกล็ดด้วยเหตลุผลดด้านการคด้าขาย บด้างกล็เพราะศาสนา (ซถึที่ง
แนล่นอนวล่าเปป็นการนกับถมือรรูปเคารพ) ดกังนกันี้นเปาโลจถึงมบีโอกาสประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ฝรูงชนมหาศาลในระหวล่าง
สองปฟีนกันี้นทบีที่เขาอยรูล่ในเมมืองเอเฟซกัส และเมมืที่อฝรูงชนเหลล่านกันี้นกลกับไปบด้าน พวกเขากล็นนาขล่าวสารแหล่งความรอดไป
ดด้วยจนกระทกัที่ง “ทลุกคนทบีที่อาศกัยอยรูล่ในแควด้นเอเชบีย” ไดด้ยลินขล่าวสารนกันี้น



เปาโลประกาศ “พระวจนะของพระเยซรูเจด้า” แกล่ “ทกันี้งพวกยลิวและพวกกรบีก” เปาโลไมล่มบีขล่าวสารอมืที่นทบีที่
จะประกาศ เขาไมล่มบีทกันี้งความปรารถนาและเวลาทบีที่จะถกเหตลุการณร์ปฟัจจลุบกันหรมือเรมืที่องการเมมืองทกันี้งหลาย เขาแคล่
ประกาศพระวจนะเกบีที่ยวกกับพระเยซรูครลิสตร์เจด้า

เปาโลไดด้รกับการทด้าทายอยล่างมากเพราะสลิที่งทบีที่เขาพบเจอในเมมืองเอเฟซกัส จากทบีที่นกัที่นเขาเขบียนถถึงครลิสตจกักร
ในเมมืองโครลินธร์โดยอธลิบายวล่า “ขด้าพเจด้าจะอยรูล่ทบีที่เมมืองเอเฟซกัสจนถถึงเทศกาลเพล็นเทคอสตร์ เพราะวล่าทบีที่นบีที่มบีประตรูเปปิด
ใหด้ขด้าพเจด้าอยล่างกวด้างขวางนล่าจะเกลิดผล ทกันี้งผรูด้ขกัดขวางกล็มบีเปป็นอกันมากดด้วย” (1 คร. 16:8,9) เปาโลไดด้พกักอยรูล่เปป็น
เวลานานทบีที่เมมืองโครลินธร์ เขาไมล่ไดด้รกันี้งรออยรูล่นานในกรลุงเอเธนสร์เพราะวล่าไมล่มบี “ผรูด้ขกัดขวาง” เลยทบีที่นกัที่น-ชาวกรลุง
เอเธนสร์เหลล่านกันี้นไมล่สนใจมากพอดด้วยซนี้นาทบีที่จะขล่มเหงเขาเพราะการเทศนาของเขา! พญามารควบคลุมเมมืองนกันี้นอยล่าง
เตล็มทบีที่จนผรูด้คนเหลล่านกันี้นไมล่ไดด้แสดงการตล่อตด้านตล่อขล่าวประเสรลิฐเลยและมบีโอกาสนด้อยมากทบีที่เปาโลจะประกาศ
พระคลุณของพระเจด้าอยล่างเกลิดผล แตล่เขาสามารถกลล่าวเกบีที่ยวกกับเมมืองเอเฟซกัสไดด้วล่า “ทบีที่นบีที่มบีประตรูเปปิดใหด้ขด้าพเจด้า
อยล่างกวด้างขวางนล่าจะเกลิดผล ทกันี้งผรูด้ขกัดขวางกล็มบีเปป็นอกันมากดด้วย” ความยลุล่งยากเหลล่านกันี้นทบีที่เขาพบเจอในเมมือง
เอเฟซกัสเปป็นพระพรตล่างๆทบีที่แฝงตกัวมา ผรูด้ขกัดขวางเหลล่านกันี้นทบีที่อยากทนาลายเขาจรลิงๆแลด้วกลกับมบีสล่วนชล่วยใหด้เขาไดด้รกับ
ชกัยชนะยลิที่งใหญล่ทบีที่นกัที่น ดกังทบีที่เราจะเหล็นตล่อไปในการศถึกษาคด้นควด้าของเรา

ขด้อ 11 และ 12: “พระเจด้าไดด้ทรงกระทนาการอกัศจรรยร์อกันพลิสดารดด้วยมมือของเปาโล จนเขานนาเอา
ผด้าเชล็ดหนด้ากกับผด้ากกันเปฟฟื้อนจากตกัวเปาโลไปวางทบีที่ตกัวคนปฝ่วยไขด้ โรคนกันี้นกล็หายและวลิญญาณชกัที่วกล็ออกจากคน”

 “พระเจด้าไดด้ทรงกระทนาการอกัศจรรยร์อกันพลิสดารดด้วยมมือของเปาโล” การอกัศจรรยร์ทบีที่โดดเดล่นและพลิเศษ
เหนมือธรรมดามากทบีที่สลุดถรูกทนาใหด้เกลิดขถึนี้นผล่านทางเปาโล-การสนาแดงใหด้ประจกักษร์ของฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าซถึที่งเปป็นสลิที่ง
จนาเปป็นในการทนาลายอนานาจชกัที่วรด้ายแหล่งความมมืด เหลล่าภรูตลิผบี วลิญญาณชกัที่ว และเวทมนตรร์ทบีที่ทนางานอยล่างแขล็งขกันยลิที่ง
นกักในเมมืองเอเฟซกัส

ในฮบีบรรู 2:1-4 เปาโลเขบียนไวด้วล่า “เหตลุฉะนกันี้นเราควรจะสนใจในขด้อความเหลล่านกันี้นทบีที่เราไดด้ยลินไดด้ฟฟังใหด้มาก
ขถึนี้นอบีก เพราะมลิฉะนกันี้นในเวลาหนถึที่งเวลาใดเราจะหล่างไกลไปจากขด้อความเหลล่านกันี้น ดด้วยวล่าถด้าถด้อยคนาซถึที่งทรูตสวรรคร์
ไดด้กลล่าวไวด้นกันี้นมกัที่นคง และการละเมลิดกกับการไมล่เชมืที่อฟฟังทลุกอยล่างไดด้รกับผลตอบสนองตามความยลุตลิธรรมแลด้ว ดกังนกันี้น
ถด้าเราละเลยความรอดอกันยลิที่งใหญล่แลด้ว เราจะรอดพด้นไปอยล่างไรไดด้ ความรอดนกันี้นไดด้เรลิที่มขถึนี้นโดยการประกาศของ
องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าเอง และบรรดาผรูด้ทบีที่ไดด้ยลินพระองคร์ กล็ไดด้รกับรองแกล่เราวล่าเปป็นความจรลิง ทกันี้งนบีนี้พระเจด้ากล็ทรงเปป็น
พยานดด้วย โดยทรงแสดงหมายสนาคกัญและการมหกัศจรรยร์ และโดยการอกัศจรรยร์ตล่างๆ และโดยของประทานจาก
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ซถึที่งทรงประทานตามพระประสงคร์ของพระองคร์”

ดกังนกันี้นพระเจด้าจถึงทรงทนาการอกัศจรรยร์พลิเศษทกันี้งหลายโดยมมือของเปาโลเพมืที่อทบีที่จะเปป็นพยานถถึงขล่าวสารทบีที่
เปาโลประกาศ อกันเปป็นการสนาแดงใหด้ประจกักษร์ถถึงฤทธลิธิ์เดชเหนมือธรรมดาในเมมืองนบีนี้ทบีที่ซาตานไดด้สนาแดงอนานาจใหญล่
โตเชล่นนกันี้น ยลิวเหลล่านกันี้นทบีที่ซาตานใชด้เปป็นเครมืที่องมมืออยล่างบลุตรชายเจล็ดคนนกันี้นของเสวา (ขด้อ 14) มบีอนานาจมากในเมมือง
เอเฟซกัส และพระเจด้าทรงสล่งฤทธลิธิ์เดชพลิเศษมายกังเปาโลและทรงใชด้เขาเพมืที่อแสดงใหด้เหล็นความจรลิงแหล่ง 1 ยอหร์น 
4:4: “ลรูกเลล็กๆทกันี้งหลายเออ๋ย ทล่านเปป็นฝฝ่ายพระเจด้า และไดด้ชนะเขาเหลล่านกันี้น เพราะวล่าพระองคร์ผรูด้สถลิตอยรูล่ในทล่าน
ทกันี้งหลายเปป็นใหญล่กวล่าผรูด้นกันี้นทบีที่อยรูล่ในโลก!” 



อยล่างไรกล็ตาม เราตด้องไมล่คลิดเหมาเองวล่าฤทธลิธิ์เดชนบีนี้อยรูล่บนเปาโล (หรมือภายในเขา) โดยจะอยรูล่ตล่อตลอดไป 
การสนาแดงใหด้ประจกักษร์เหลล่านกันี้นแหล่งฤทธลิธิ์เดชไมล่ไดด้อยรูล่ตล่อไปกกับเขาแมด้กระทกัที่งจนถถึงจลุดสรูงสลุดแหล่งงานรกับใชด้ของเขา
พระเจด้าทรงทนาเชล่นนบีนี้เพมืที่อเหตลุผลหนถึที่งทบีที่พลิเศษในเมมืองเอเฟซกัส

มบีความงมงายและการคลกัที่งศาสนามากมายวกันนบีนี้ และคนเหลล่านกันี้นทบีที่อด้างตกัววล่าเปป็นผรูด้กระทนาการอกัศจรรยร์กล็
ใชด้ขด้อพระคกัมภบีรร์บางตอนเพมืที่อสนกับสนลุนสลิทธลิอนานาจของตน เชล่น คนากลล่าวในขด้อพระคนาทบีที่เราศถึกษาอยรูล่ พวกเขา
กลล่าววล่า “ถด้าพระเจด้าทรงทนาการอกัศจรรยร์ตล่างๆโดยมมือของเปาโล พระองคร์กล็ทนาแบบเดบียวกกันวกันนบีนี้ไดด้เชล่นกกัน” 
พวกเขาไมล่ยอมรกับขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าหมายสนาคกัญและการมหกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นแหล่งชล่วงเปลบีที่ยนผล่านเปป็นคนาพยาน
โดยตรงวล่าขล่าวประเสรลิฐทบีที่ถรูกประกาศโดยพวกอกัครทรูตเปป็นพระวจนะของพระเจด้าอยล่างแทด้จรลิง เราไมล่จนาเปป็นตด้อง
มบีคนาพยานเชล่นนกันี้นวกันนบีนี้เพราะวล่าเรามบีพระวจนะทบีที่เปป็นลายลกักษณร์อกักษรทบีที่ครบสมบรูรณร์แลด้ว และทกันี้งหมดทบีที่เราตด้อง
รรูด้เกบีที่ยวกกับเวลา นลิรกันดรร์กาล พระเจด้า ซาตาน ความรอด บาป หรมือสลิที่งอมืที่นใดทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับสลิที่งตล่างๆทบีที่ดนารงอยรูล่ชกัที่วนลิ
รกันดรร์กล็สามารถถรูกพบไดด้ในพระวจนะของพระองคร์ ถด้าเราปฏลิเสธทบีที่จะเชมืที่อพระวจนะทบีที่พระเจด้าไดด้ประทานแกล่เรา
แลด้ว เรากล็คงไมล่ยอมเชมืที่อหากเราไดด้เหล็นการอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธิ์ทกันี้งหลาย! เราตด้องจนาไวด้วล่าแมด้กระทกัที่งในยามทบีที่
พระเจด้าไดด้ทรงกระทนาการอกัศจรรยร์ตล่างๆโดยมมือของเหลล่าผรูด้รกับใชด้ของพระองคร์ ผรูด้คนมากมายทบีที่ไดด้เหล็นการอกัศจรรยร์
เหลล่านกันี้นกล็ยกังปฏลิเสธทบีที่จะเชมืที่ออยรูล่ดบี

การอกัศจรรยร์ทบีที่พลิเศษเหลล่านกันี้นไดด้ถรูกกระทนาผล่านทางเปาโล “จนเขานนาเอาผด้าเชล็ดหนด้ากกับผด้ากกันเปฟฟื้อนจาก
ตกัวเปาโลไปวางทบีที่ตกัวคนปฝ่วยไขด้” เหลล่าผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์บอกเราวล่าคนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ผด้าเชล็ดหนด้า” มบีรากมา
จากภาษาละตลินและบล่งบอกถถึงผด้าชลินี้นหนถึที่ง โดยเฉพาะผด้าปฝ่าน ซถึที่งคนใชด้เชล็ดเหงมืที่อออกจากใบหนด้าของตน มกันยกัง
หมายถถึงผด้าชลินี้นหนถึที่งทบีที่ถรูกใชด้เพมืที่อมกัดอะไรบางอยล่างดด้วย เชล่น ขนมปฟังหรมือเมลล็ดขด้าว คนาเดบียวกกันนบีนี้ถรูกใชด้ในยอหร์น 
11:44 โดยหมายถถึงผด้าทบีที่ถรูกใชด้พกันรอบใบหนด้าของลาซารกัสตอนทบีที่พระเยซรูทรงเรบียกเขาออกมาจากอลุโมงคร์ฝฟังศพ
นกันี้น คนานบีนี้ถรูกใชด้อบีกครกันี้งในยอหร์น 20:7 โดยพรูดถถึงผด้าทบีที่เคยพกันรอบพระเศบียรของพระเยซรู “ไมล่ไดด้วางอยรูล่กกับผด้าอมืที่น 
แตล่พกับไวด้ตล่างหาก”

คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ผด้ากกันเปฟฟื้อน” มาจากคนาละตลินทบีที่มบีความหมายวล่า “ผด้าคาดครถึที่งตกัว” คมือผด้าปฝ่าน
ชลินี้นหนถึที่งหรมือผด้าทบีที่ถรูกคาดไวด้รอบเอวเพมืที่อปฟ้องกกันไมล่ใหด้เสมืนี้อผด้าเลอะเทอะของคนเหลล่านกันี้นทบีที่ทนางานบางประเภทซถึที่ง
อาจทนาใหด้เสมืนี้อผด้าเปรอะเปฟฟื้อนไดด้

พวกสมกัยใหมล่นลิยมและพวกเสรบีนลิยมไดด้พยายามทบีที่จะหาเหตลุผลอธลิบายการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกกระทนา
ผล่านเปาโลโดยใชด้ผด้าเชล็ดหนด้าและผด้ากกันเปฟฟื้อนเหลล่านบีนี้ โดยกลล่าววล่าการทนาแบบนกันี้นเปป็นเรมืที่องงมงาย-แตล่หาเปป็นเชล่น
นกันี้นไมล่! การอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นเปป็นของแทด้ เปาโลสกัมผกัสผด้าเชล็ดหนด้าและผด้ากกันเปฟฟื้อนเหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกนนามาใหด้เขาโดย
คนเจล็บปฝ่วยหรมือโดยคนเหลล่านกันี้นทบีที่มบีญาตลิพบีที่นด้องทบีที่เจล็บปฝ่วย “โรคนกันี้นกล็หายและวลิญญาณชกัที่วกล็ออกจากคน”

เหตลุการณร์ทบีที่คลด้ายๆกกันถรูกบกันทถึกในมกัทธลิว 9:20-22 เมมืที่อหญลิงผรูด้นกันี้นทบีที่เปป็น “โรคตกเลมือดไดด้สลิบสองปฟีมา
แลด้ว” เบบียดเสบียดเขด้ามาในฝรูงชนนกันี้นและสกัมผกัสชายเสมืนี้อของพระเยซรู นางกลล่าววล่า “ถด้าเราไดด้แตะตด้องฉลอง
พระองคร์เทล่านกันี้น เรากล็จะหายโรค” แตล่จงสกังเกต: มกันไมล่ใชล่การแตะตด้องชายเสมืนี้อขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทบีที่รกักษา



หญลิงผรูด้นบีนี้ใหด้หาย มกันคมือความเชมืที่อ พระเยซรูตรกัสแกล่นางวล่า “ลรูกสาวเออ๋ย ... ความเชมืที่อของเจด้าทนาใหด้เจด้าหายเปป็น
ปกตลิ”

ในทนานองเดบียวกกัน ไมล่มบีความสกัมฤทธลิธิ์ผลหรมือฤทธลิธิ์เดชทบีที่รกักษาใหด้หายในผด้าเชล็ดหนด้าและผด้ากกันเปฟฟื้อนเหลล่า
นกันี้นทบีที่ถรูกนนามาใหด้เปาโลและจากนกันี้นกล็ถรูกนนากลกับไปใหด้คนเหลล่านกันี้นทบีที่เจล็บปฝ่วยดด้วยโรคหลายอยล่างหรมือถรูกพวกผบีเขด้า
สลิง มกันไมล่ใชล่การสกัมผกัสผด้าเหลล่านบีนี้ของเปาโลทบีที่ใหด้ฤทธลิธิ์รกักษาใหด้หาย ผรูด้คนเหลล่านกันี้นถรูกรกักษาใหด้หายเพราะวล่าพวกเขา
มบีความเชมืที่อในขล่าวประเสรลิฐทบีที่เปาโลกนาลกังประกาศ

ขด้อ 13 และ 14: “แตล่พวกยลิวบางคนทบีที่เทบีที่ยวไปเปป็นหมอผบีพยายามใชด้พระนามของพระเยซรูเจด้าขกับ
วลิญญาณชกัที่ววล่า “เราสกัที่งเจด้าโดยพระเยซรูซถึที่งเปาโลไดด้ประกาศนกันี้น” พวกยลิวคนหนถึที่งชมืที่อเสวาเปป็นปลุโรหลิตใหญล่มบีบลุตร
ชายเจล็ดคนซถึที่งไดด้กระทนาอยล่างนกันี้น”

“Vagabond Jews” ในภาษากรบีกอล่านวล่า “พวกยลิวทบีที่เทบีที่ยวไป” และแนล่นอนวล่าคนาบรรยายนกันี้นถรูกใชด้
อยล่างเหมาะสมแลด้ว vagabond คมือคนๆหนถึที่งทบีที่เทบีที่ยวไปจากสถานทบีที่หนถึที่งไปยกังอบีกทบีที่หนถึที่งโดยไมล่ลงหลกักปฟักฐาน ยลิว
เหลล่านบีนี้เปป็นพวกพเนจร ไมล่มบีทบีที่อาศกัยเปป็นหลกักแหลล่ง แตล่ไมล่จนาเปป็นตด้องเปป็นพวกขอทานหรมือพวกคนเกบียจครด้านทบีที่
เรล่รล่อนไป

“พวกยลิวทบีที่เทบีที่ยวไป” เหลล่านบีนี้เปป็นพวกหมอผบี-คนทกันี้งหลายทบีที่อด้างวล่าขกับพวกผบีออกโดยใชด้พลิธบีการทาง
ศาสนาหรมือเวทมนตรร์ การทล่องคาถา และการออกคนาสกัที่งตล่างๆ มบีคนแบบนกันี้นอยรูล่เยอะแยะในสมกัยนกันี้น พวกนกัก
มายากลทบีที่แสรด้งวล่าขกับเหลล่าวลิญญาณชกัที่วและพวกผบีออกและอด้างวล่ารกักษาโรคตล่างๆโดยใชด้เครมืที่องรางและของขลกัง
ตล่างๆ

พวกยลิวเหลล่านบีนี้ “พยายามใชด้พระนามของพระเยซรูเจด้าขกับวลิญญาณชกัที่ว” มกันเปป็นวลิธบีปฏลิบกัตลิของพวกหมอผบี
ทบีที่จะใชด้ชมืที่อของพระบางองคร์ หรมือชมืที่ออมืที่นทบีที่ “มบีมนตร์ขลกัง” เวลาทบีที่พวกเขาสกัที่งเหลล่าวลิญญาณชกัที่วใหด้ออกมาจากคนทบีที่
พวกมกันไดด้เขด้าไปสลิงสรูล่ คลุณจะจนาไดด้วล่าในมกัทธลิว 12:22-30 เวลาทบีที่พระเยซรูทรงรกักษาชายคนหนถึที่งทบีที่ตาบอด เปป็นใบด้ 
และถรูกผบีสลิง พวกฟารลิสบีกล็กลล่าวหาพระองคร์วล่าขกับพวกผบีออกโดยเบเอลเซบรูบ เจด้าแหล่งพวกผบี พระเยซรูซถึที่งทรงรรูด้
ความคลิดของพวกเขา ตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “ถด้าซาตานขกับซาตานออกมกันกล็แตกแยกกกันในตกัวมกันเอง แลด้ว
อาณาจกักรของมกันจะตกันี้งอยรูล่อยล่างไรไดด้ และถด้าเราขกับผบีออกโดยเบเอลเซบรูบ พวกพด้องของทล่านทกันี้งหลายขกับมกัน
ออกโดยอนานาจของใครเลล่า?”

ในเหตลุการณร์ตอนนบีนี้พวกยลิวทบีที่เทบีที่ยวไปเหลล่านกันี้นใชด้พระนามของพระเยซรู เพราะวล่าโดยพระนามของ
พระองคร์ เปาโลไดด้กระทนาการอกัศจรรยร์พลิเศษหลายอยล่าง และพวกเขานล่าจะรรูด้วล่าพระเยซรูเคยขกับวลิญญาณชกัที่ว
จนานวนมากออกในระหวล่างการรกับใชด้ปวงชนของพระองคร์ ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงสกันนลิษฐานวล่าชมืที่อนกันี้นมบีมนตร์ขลกังบาง
อยล่างซถึที่งจะขกับไลล่เหลล่าวลิญญาณชกัที่วไปใหด้พด้น และพวกเขากลล่าววล่า “เราสกัที่งเจด้าโดยพระเยซรูซถึที่งเปาโลไดด้ประกาศ
นกันี้น”

การ “สกัที่ง” มบีความหมายวล่า “การผรูกมกัดโดยคนาปฏลิญาณ” หรมือการวางภายใตด้พกันธะผรูกพกันของคนา
ปฏลิญาณหนถึที่ง คนาคลด้ายๆกกันถรูกใชด้ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:27 เมมืที่อเปาโลปปิดทด้ายจดหมายของตนดด้วยถด้อยคนาเหลล่านบีนี้:
“ขด้าพเจด้าบกัญชาทล่านทกันี้งหลายโดยองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า ใหด้ทล่านอล่านจดหมายฉบกับนบีนี้ใหด้บรรดาพบีที่นด้องอกันบรลิสลุทธลิธิ์ฟฟัง” 



adjure คมือรรูปแบบหนถึที่งของการทนาใหด้คนๆหนถึที่งอยรูล่ภายใตด้คนาสกัตยร์ปฏลิญาณ เราพบตกัวอยล่างหนถึที่งของการทนาเชล่นนบีนี้
ใน 1 พงศร์กษกัตรลิยร์เมมืที่อซาโลมอนสกัที่งชลิเมอบีใหด้อยรูล่ภายใตด้คนาสกัตยร์ปฏลิญาณและกลล่าวแกล่เขาวล่า “เราไดด้ใหด้ทล่าน
ปฏลิญาณในพระนามของพระเยโฮวาหร์มลิใชล่หรมือ ... ทนาไมทล่านจถึงไมล่รกักษาคนาปฏลิญาณไวด้ตล่อพระเยโฮวาหร์ และ
รกักษาคนาบกัญชาซถึที่งเราไดด้กนาชกับทล่านนกันี้น” (1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 2:42-43) ศถึกษาปฐมกาล 24:37, 2 พงศร์กษกัตรลิยร์ 11:4 
และเนหะมบียร์ 13:25

มบีพวกยลิวทบีที่เทบีที่ยวไปแบบนบีนี้อยรูล่จนานวนมากในสมกัยของเปาโล และศลิลปะของการสกัที่งเหลล่าวลิญญาณชกัที่วใหด้
ออกมาจากผรูด้คนภายใตด้คนาปฏลิญาณกล็ถรูกปฏลิบกัตลิอยล่างแพรล่หลาย นบีที่ถรูกพลิสรูจนร์แลด้วโดยงานเขบียนตล่างๆของพวกนกัก
ประวกัตลิศาสตรร์-โดยโจเซฟฟัสและนกักเขบียนทบีที่นล่าเชมืที่อถมืออบีกหลายคนในสมกัยนกันี้น และจากประวกัตลิศาสตรร์พระคกัมภบีรร์
เราเรบียนรรูด้วล่าชมืที่อทบีที่ถรูกใชด้บล่อยทบีที่สลุดคมือพระนามของพระเยโฮวาหร์

“พวกยลิวคนหนถึที่งชมืที่อเสวาเปป็นปลุโรหลิตใหญล่มบีบลุตรชายเจล็ดคนซถึที่งไดด้กระทนาอยล่างนกันี้น” ถถึงแมด้วล่าเสวาเปป็นยลิว
คนหนถึที่ง เขากล็มบีชมืที่อแบบกรบีก และทกันี้งหมดทบีที่เราทราบเกบีที่ยวกกับเขากล็ถรูกบกันทถึกไวด้ในพระคนาขด้อนบีนี้ เราถรูกบอกวล่าเขา
เปป็น “คนสนาคกัญของพวกปลุโรหลิต” ภาษากรบีกอล่านวล่า “ปลุโรหลิตใหญล่คนหนถึที่ง” เราไมล่รรูด้วล่าทนาไมชมืที่อนบีนี้ถถึงถรูกตกันี้งใหด้แกล่
เขา แตล่อาจเปป็นไดด้วล่าชมืที่อนบีนี้ถรูกใชด้กกับยบีที่สลิบสบีที่เวรของปลุโรหลิตคนเลวบี ผรูด้ซถึที่งถรูกเรบียกในภาคพกันธสกัญญาเดลิมวล่า “เหลล่า
ประมลุขแหล่งเรมือนทกันี้งหลายของพวกบลิดา” เราทราบวล่าเสวาเปป็นปลุโรหลิตใหญล่คนหนถึที่งทบีที่เปป็นยลิวและดนารงตนาแหนล่งผรูด้
ปกครองคนหนถึที่ง แตล่เขาไมล่ใชล่มหาปลุโรหลิตของพระเจด้า

เราอาจหมายเหตลุวล่านบีที่เปป็นครกันี้งทบีที่สบีที่ในหนกังสมือกลิจการทบีที่เราอล่านเกบีที่ยวกกับเหลล่าเครมืที่องมมือของซาตาน:
ซบีโมนคนทนาเวทมนตรร์ ทบีที่อด้างตกัววล่ากลกับใจเชมืที่อแลด้ว-และจากนกันี้นกล็พลิสรูจนร์คนากลล่าวอด้างของตนวล่าเปป็นเทล็จ

โดยการพยายามทบีที่จะซมืนี้อฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ (กลิจการ 8:9-20)
เอลบีมาสผรูด้ใชด้ไสยศาสตรร์ ไดด้ขกัดขวางขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐทบีที่ออกไปถถึงพวกคนตล่างชาตลิ (กลิจการ 

13:6-12) ชายผรูด้นบีนี้เปป็นภาพเลล็งหนถึที่งถถึงการขกัดขวางแบบมมืดบอดของชนชาตลิยลิวตล่อพระเมสสลิยาหร์
หมอดรูสาวทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี ซถึที่งถรูกควบคลุมโดยวลิญญาณแหล่งวลิทยาคมและการทนานาย ไดด้ตลิดตามเปาโลและ

สลิลาสไปจนกระทกัที่งในทบีที่สลุดเปาโลหกันไปหาเธอ ตนาหนลิผบีนกันี้นและขกับมกันออก หมอดรูคนนกันี้นไดด้กลกับใจเชมืที่อ แตล่เปาโล
และสลิลาสถรูกจกับกลุม ถรูกทลุบตบี และถรูกโยนเขด้าคลุกตามคนาขอของชายเหลล่านกันี้นทบีที่เคยหาเงลินไดด้จากหมอดรูผรูด้นล่าสงสาร
คนนกันี้นและฤทธลิธิ์เดชอกันไมล่ธรรมดาของเธอ

บลุตรชายเจล็ดคนนกันี้นของเสวาในขด้อพระคนาทบีที่เราศถึกษาตอนนบีนี้ถมือวล่าเปป็นตกัวอยล่างทบีที่สบีที่ของการทบีที่ซาตานใชด้
มนลุษยร์เปป็นเครมืที่องมมือเพมืที่อขกัดขวางขล่าวประเสรลิฐ พวกเขาเปป็นหมอผบีอาชบีพ พวกเขาเดลินทางจากทบีที่หนถึที่งไปอบีกทบีที่หนถึที่ง
โดยประกาศวล่าพวกเขามบีอนานาจทบีที่จะขกับเหลล่าวลิญญาณชกัที่วออกไดด้ และพวกเขาพยายามลอกเลบียนแบบฤทธลิธิ์เดช
ของพระเจด้าซถึที่งไดด้ถรูกสนาแดงใหด้ประจกักษร์แลด้วผล่านทางอกัครทรูตเปาโล

ขด้อ 15: “ฝฝ่ายวลิญญาณชกัที่วจถึงตอบเขาวล่า “พระเยซรู ขด้ากล็รรูด้จกัก และเปาโล ขด้ากล็รรูด้จกัก แตล่พวกเจด้าเปป็นผรูด้ใด
เลล่า”

พระนามของพระเยซรูซถึที่งถรูกใชด้โดยเหลล่าบลุตรชายของเสวาไมล่ไดด้สกัมฤทธลิธิ์ผลสลิที่งซถึที่งถรูกทนาใหด้สกัมฤทธลิธิ์ผลแลด้ว
ผล่านทางการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นของเปาโล! แมด้กระทกัที่งในขณะทบีที่พระเยซรูทรงอยรูล่บนแผล่นดลินโลก พระองคร์กล็ตรกัสวล่



า “มลิใชล่ทลุกคนทบีที่รด้องแกล่เราวล่า ‘พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า’ จะไดด้เขด้าในอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ แตล่ผรูด้ทบีที่ปฏลิบกัตลิ
ตามพระทกัยพระบลิดาของเราผรูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์จถึงจะเขด้าไดด้ เมมืที่อถถึงวกันนกันี้นจะมบีคนเปป็นอกันมากรด้องแกล่เราวล่า 
‘พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์ไดด้พยากรณร์ในพระนามของพระองคร์ และไดด้ขกับผบีออกในพระนาม
ของพระองคร์ และไดด้กระทนาการมหกัศจรรยร์เปป็นอกันมากในพระนามของพระองคร์มลิใชล่หรมือ’ เมมืที่อนกันี้นเราจะแจด้งแกล่
เขาวล่า ‘เราไมล่เคยรรูด้จกักเจด้าเลย เจด้าผรูด้กระทนาความชกัที่วชด้า จงไปเสบียใหด้พด้นจากเรา’” (มธ. 7:21-23)

วลิญญาณชกัที่วนกันี้นตอบกลกับแกล่พวกยลิวทบีที่เทบีที่ยวไปเหลล่านบีนี้วล่า “พระเยซรู ขด้ากล็รรูด้จกัก และเปาโล ขด้ากล็รรูด้จกัก แตล่
พวกเจด้าเปป็นผรูด้ใดเลล่า” ผบีเหลล่านกันี้นรรูด้จกักพระเยซรูครลิสตร์เจด้าเสมอ พวกมกันรรูด้วล่าฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์เหนมือกวล่าของ
พวกมกันเองและเมมืที่อพวกมกันไดด้พบเจอกกับพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์ทรงตกันี้งพลกับพลาอยรูล่ทล่ามกลางมนลุษยร์ พวกมกันกล็
รกับรรูด้พระองคร์และสารภาพวล่าพระบลุตรทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจด้า เมมืที่อพระเยซรูทรงพบกกับชายชาวกาดาราผรูด้
นกันี้น ชายคนหนถึที่งซถึที่งถรูกเขด้าสลิงโดยพวกผบีกองหนถึที่ง ผบีเหลล่านกันี้นกล็รด้องออกมาวล่า “พระเยซรูผรูด้เปป็นพระบลุตรของพระเจด้า 
เราเกบีที่ยวขด้องอะไรกกับทล่านเลล่า ทล่านมาทบีที่นบีที่เพมืที่อจะทรมานพวกเรากล่อนเวลาหรมือ” (มธ. 8:29)

ใชล่แลด้วครกับ ผบีเหลล่านกันี้นรรูด้จกักพระเยซรู พวกมกันรรูด้จกักเปาโลและฤทธลิธิ์เดชของเขาทบีที่จะขกับพวกมกันออกไดด้ แตล่
พวกมกันไมล่รรูด้จกักบลุตรชายเจล็ดคนนกันี้นของเสวา พวกมกันถามวล่า “พวกเจด้าเปป็นผรูด้ใดเลล่า?” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่งกล็คมือ 
“พวกเจด้าสกัที่งพวกขด้าโดยสลิทธลิอะไรกกันใหด้ออกมาจากรล่างนบีนี้ทบีที่พวกขด้าอาศกัยอยรูล่?” เมมืที่อพวกผบีไดด้พบเจอกกับพระเยซรู 
พวกมกันกล็รรูด้จกักฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ และพวกมกันรรูด้จกักฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าในอกัครทรูตเปาโล แตล่พวกมกันกล็รรูด้เชล่นกกัน
วล่าพวกยลิวเหลล่านบีนี้ไมล่ไดด้มบีฤทธลิธิ์เดชนกันี้นอยรูล่ในตกัว ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงขกับพวกผบีออกไมล่ไดด้ในพระนามของพระเยซรู

ขด้อ 16: “คนทบีที่มบีวลิญญาณชกัที่วสลิงอยรูล่จถึงกระโดดใสล่คนเหลล่านกันี้นและเอาชนะเขา และปราบเขาลงไดด้ จนคน
เหลล่านกันี้นตด้องหนบีออกไปจากเรมือนทกันี้งเปลมือยกายและบาดเจล็บ”

ถถึงแมด้วล่ายลิวเหลล่านบีนี้ไดด้ใชด้พระนามของพระเยซรูในการสกัที่งวลิญญาณชกัที่วนกันี้นใหด้ออกมาจากชายคนนกันี้น พวก
เขากล็ไมล่ยอมรกับความเปป็นพระเจด้าของพระเยซรู ผบีนกันี้นทบีที่สลิงสรูล่ชายผรูด้นล่าสงสารคนนบีนี้รรูด้วล่าพวกเขาไมล่มบีฤทธลิธิ์เดช และโดย
ใชด้พละกนาลกังเหนมือมนลุษยร์มกันจถึง “กระโดดใสล่คนเหลล่านกันี้นและเอาชนะเขา” มกันฉบีกเสมืนี้อผด้าออกจากพวกเขาและ
ทนาใหด้พวกเขาเผล่นหนบีไป- “เปลมือยกายและบาดเจล็บ” ทล่านทบีที่รกัก วกันหนถึที่งทลุกคนทบีที่ไดด้ใชด้พระนามของพระเยซรูอยล่าง
ผลิดๆ ทลุกคนทบีที่ไดด้หากนาไรจากดวงวลิญญาณของผรูด้คนและคนเจล็บปฝ่วย จะประสบชะตากรรมทบีที่เลวรด้ายกวล่าบลุตรชาย
เหลล่านกันี้นของเสวา!

ขด้อ 17 และ 18: “เรมืที่องนกันี้นไดด้ลมือกกันไปถถึงหรูคนทกันี้งปวงทบีที่อยรูล่ในเมมืองเอเฟซกัสทกันี้งพวกยลิวกกับพวกกรบีก และ
คนทกันี้งปวงกล็พากกันมบีความเกรงกลกัว และพระนามของพระเยซรูเจด้ากล็เปป็นทบีที่ยกยล่องสรรเสรลิญ มบีหลายคนทบีที่เชมืที่อแลด้ว
ไดด้มาสารภาพ และเลล่าเรมืที่องการซถึที่งเขาไดด้กระทนาไปนกันี้น”

“เรมืที่องนกันี้นไดด้ลมือกกันไปถถึงหรูคนทกันี้งปวง” ขล่าวเรมืที่องเหตลุรด้ายของบลุตรเจล็ดคนนกันี้นของเสวาไดด้แพรล่สะพกัดไป
อยล่างรวดเรล็วทกัที่วเมมืองเอเฟซกัส พวกยลิวและคนตล่างชาตลิไดด้ยลินเรมืที่องนบีนี้เหมมือนๆกกันและ “คนทกันี้งปวงกล็พากกันมบีความ
เกรงกลกัว” บกัดนบีนี้พวกเขารรูด้วล่าการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกกระทนาโดยอกัครทรูตเปาโลเปป็นของแทด้ ซถึที่งถรูกกระทนาใน
พระนามของพระเยซรูโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า พวกเขาเหล็นอยล่างชกัดเจนวล่ามบีความแตกตล่างกกันอยล่างแทด้จรลิงและ
มหาศาลระหวล่างเปาโลกกับพวกคนลวงโลกเหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้พยายามขกับพวกผบีออกในพระนามของพระเยซรู



ความเชมืที่อมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินมาโดยพระวจนะของพระเจด้า คนมากมายทบีที่เคยไดด้ยลินขล่าวสาร
ของเปาโลยอมรกับความจรลิงแหล่งขล่าวสารนกันี้น ถรูกฟฟ้องใจอยล่างลถึกซถึนี้งเกบีที่ยวกกับบาปของพวกเขา และพวกเขาเชมืที่อ
พระวจนะ ดกังนกันี้น “พระนามของพระเยซรูเจด้ากล็เปป็นทบีที่ยกยล่องสรรเสรลิญ”

“มบีหลายคนทบีที่เชมืที่อแลด้วไดด้มาสารภาพ” คลุณเชมืที่อใจไดด้เลยวล่าเมมืที่อคนหนถึที่งเชมืที่อมาสรูล่ความรอด เขาจะ
สารภาพความเชมืที่อนกันี้น เปาโลเขบียนถถึงผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในกรลุงโรมวล่า “ดด้วยวล่าความเชมืที่อดด้วยใจกล็นนาไปสรูล่ความชอบ
ธรรม และการยอมรกับดด้วยปากกล็นนาไปสรูล่ความรอด” (รม. 10:10)

ขกันี้นตอนถกัดไปทบีที่ชาวเมมืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นเดลินพลิสรูจนร์วล่าคนาสารภาพของพวกเขามบีความจรลิงใจ พวกเขา
ไดด้มา พวกเขาสารภาพ และ “เลล่าเรมืที่องการซถึที่งเขาไดด้กระทนาไปนกันี้น” เราไมล่ไดด้รกับความรอดโดยการกระทนา- “ดด้วย
วล่าซถึที่งทล่านทกันี้งหลายรอดนกันี้นกล็รอดโดยพระคลุณเพราะความเชมืที่อ และมลิใชล่โดยตกัวทล่านทกันี้งหลายเอง แตล่พระเจด้าทรง
ประทานใหด้ ความรอดนกันี้นจะเนมืที่องดด้วยการกระทนากล็หามลิไดด้ เพมืที่อมลิใหด้คนหนถึที่งคนใดอวดไดด้” (อฟ. 2:8,9) ความ
รอดไมล่ขถึนี้นอยรูล่กกับการกระทนาใดๆทกันี้งนกันี้น แตล่ทลุกคนทบีที่รกับความรอดแลด้วยล่อมมบีการกระทนา-ไมล่ใชล่ทลุกคนเกลิดผลรด้อย
เทล่า บางคนเกลิดผลสามสลิบเทล่า บางคนหกสลิบเทล่า-แตล่ไมล่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกกกันวล่าความเชมืที่อทบีที่ชล่วยใหด้รอดซถึที่งไมล่เกลิดผลใดๆ
เลย 

พระคลุณของพระเจด้าชล่วยเราใหด้รอด และพระคลุณของพระเจด้ากลายเปป็นของเราผล่านทางความเชมืที่อ ความ
เชมืที่อมาโดยทางการไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า ดกังนกันี้นความรอดจถึงเปป็นของประทานของพระเจด้าและไมล่ขถึนี้นกกับ
การกระทนาใดๆทกันี้งนกันี้น แตล่วล่า- “เราเปป็นฝฟีพระหกัตถร์ของพระองคร์ ทบีที่ทรงสรด้างขถึนี้นในพระเยซรูครลิสตร์ เพมืที่อใหด้ประกอบ
การดบีซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรงดนารลิไวด้ลล่วงหนด้าเพมืที่อใหด้เราดนาเนลินตามนกันี้น” (อฟ. 2:10) 

ความเชมืที่อเพบียงอยล่างเดบียวชล่วยเราใหด้รอดและทนาใหด้เราเปป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจด้า 
แตล่การกระทนาทนาใหด้เราเปป็นคนชอบธรรมในสายตาของมนลุษยร์ ยากอบกลล่าววล่า “โอ คนไรด้คล่า ทล่านอยากจะรรูด้หรมือ
วล่า ความเชมืที่อทบีที่ปราศจากการกระทนากล็ตายแลด้ว เมมืที่ออกับราฮกัมบลิดาของเราไดด้ถวายอลิสอกัคบลุตรชายของทล่านบนแทล่น
บรูชา จถึงไดด้ความชอบธรรมโดยการกระทนาไมล่ใชล่หรมือ ทล่านทกันี้งหลายคงเหล็นแลด้ววล่า ความเชมืที่อไดด้กระทนากลิจรล่วมกกับ
การกระทนาของทล่าน และความเชมืที่อกล็สมบรูรณร์ไดด้โดยการกระทนา และพระคกัมภบีรร์กล็สนาเรล็จทบีที่วล่า ‘อกับราฮกัมไดด้เชมืที่อ
พระเจด้า และพระองคร์ทรงนกับวล่าเปป็นความชอบธรรมแกล่ทล่าน’ และทล่านไดด้ชมืที่อวล่า เปป็น ‘สหายของพระเจด้า’

“ทล่านทกันี้งหลายกล็เหล็นแลด้ววล่า ผรูด้ใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดด้ กล็เนมืที่องดด้วยการกระทนา และมลิใชล่ดด้วยความเชมืที่อ
เพบียงอยล่างเดบียว เชล่นเดบียวกกันราหกับหญลิงแพศยากล็ไดด้ความชอบธรรมเนมืที่องดด้วยการกระทนาดด้วยมลิใชล่หรมือ เมมืที่อนาง
ไดด้รกับรองผรูด้สล่งขล่าวเหลล่านกันี้น และสล่งเขาไปเสบียทางอมืที่น เพราะกายทบีที่ปราศจากจลิตวลิญญาณนกันี้น ตายแลด้วฉกันใด 
ความเชมืที่อทบีที่ปราศจากการกระทนากล็ตายแลด้วฉกันนกันี้นเชล่นเดบียวกกัน” (ยากอบ 2:20-26)

พระเยซรูทรงอธลิบายมกันในถด้อยคนาเหลล่านบีนี้: “จงใหด้ความสวล่างของทล่านสล่องไปตล่อหนด้าคนทกันี้งปวงอยล่างนกันี้น 
เพมืที่อวล่าเขาไดด้เหล็นความดบีทบีที่ทล่านทนา และจะไดด้สรรเสรลิญพระบลิดาของทล่านผรูด้ทรงอยรูล่ในสวรรคร์” (มธ. 5:16) ดกังนกันี้น
คลุณจถึงเหล็นแลด้ววล่า ขณะทบีที่การกระทนาไมล่มบีสล่วนเกบีที่ยวขด้องอะไรเลยกกับการไถล่ การกระทนากล็พลิสรูจนร์วล่าเราถรูกไถล่แลด้ว 
คนมากมายทบีที่เชมืที่อแลด้วในเมมืองเอเฟซกัสไดด้สารภาพความเชมืที่อของตนในพระเยซรูและจากนกันี้นกล็พลิสรูจนร์ความรอดของ
พวกเขาโดยการกระทนาตล่างๆของพวกเขา



ขด้อ 19: “และหลายคนทบีที่ใชด้เวทมนตรร์ไดด้เอาตนาราของตนมาเผาเสบียตล่อหนด้าคนทกันี้งปวง ตนาราเหลล่านกันี้นคลิด
เปป็นราคาถถึงหด้าหมมืที่นเหรบียญเงลิน”

“Curious arts” หมายถถึงการใชด้เวทมนตรร์หรมือการตลิดตล่อกกับภรูตลิผบีวลิญญาณ ชายเหลล่านบีนี้ทบีที่เชมืที่อภายใตด้
การเทศนาของเปาโลมบีการตลิดตล่อแบบลกับๆกกับศาสตรร์ลบีนี้ลกับเหลล่านบีนี้ แตล่ภายใตด้ฤทธลิธิ์เดชแหล่งคนาเทศนาของเปาโล
จากพระวจนะของพระเจด้า พวกเขาถรูกฟฟ้องใจอยล่างลถึกซถึนี้งวล่าสลิที่งเหลล่านบีนี้เปป็นบาปหนา-เครมืที่องมมือตล่างๆของพญามาร
ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงสารภาพบาปตล่างๆของตนและแยกตกัวออกจากวลิธบีปฏลิบกัตลิทบีที่บาปหนาแตล่เกล่ากล่อน

โปรดหมายเหตลุวล่าคนเหลล่านบีนี้ไมล่ไดด้ละทลินี้งวลิธบีปฏลิบกัตลิแหล่ง “ศาสตรร์ลบีนี้ลกับ” เหลล่านบีนี้แบบสองจลิตสองใจ พวก
เขา “เอาตนาราของตนมาเผาเสบียตล่อหนด้าคนทกันี้งปวง” หนกังสมือเหลล่านบีนี้มบีสรูตรเวทมนตรร์ คาถา และคนาสกัตยร์ปฏลิญาณ
ตล่างๆ ซถึที่งบางอยล่างไดด้ถรูกสล่งตล่อกกันมาจากรลุล่นสรูล่รลุล่น มกันเปป็นเรมืที่องของบกันทถึกทางประวกัตลิศาสตรร์ทบีที่วล่า “ศาสตรร์ลบีนี้ลกับ” 
เหลล่านกันี้นถรูกปฏลิบกัตลิอยล่างแพรล่หลายทบีที่เมมืองเอเฟซกัส เปป็นทบีที่เชมืที่อกกันในสมกัยนกันี้นวล่าการนนามาผสมกกันของตกัวอกักษรหรมือ
คนาตล่างๆซถึที่งถรูกออกเสบียงพรด้อมกกับการขถึนี้นลงของเสบียงในบางรรูปแบบมบีอนานาจและสกัมฤทธลิธิ์ผลในการขกับพวกผบีออก
และการรกักษาโรคตล่างๆ ผรูด้คนทบีที่ยลุล่งเกบีที่ยวหรมือใหด้การสนกับสนลุนศาสตรร์เหลล่านกันี้นเชมืที่อดด้วยวล่าตกัวอกักษรหรมือคนาเดบียวกกัน
เหลล่านกันี้นซถึที่งถรูกจารถึกบนแผล่นหนกังและถรูกสวมใสล่บนรล่างกายมบีฤทธลิธิ์ปฟัดเปฝ่าเหลล่าวลิญญาณชกัที่วและโรคภกัยไขด้เจล็บทลุก
ชนลิด วล่าทบีที่จรลิง ศาสตรร์เหลล่านบีนี้เปป็นทบีที่ยอมรกับมากเสบียจนเหลล่าผรูด้ปกครองอด้างวล่าไดด้รกับชกัยชนะในการสรูด้รบตล่างๆโดย
การใชด้คาถาและของขลกังเหลล่านกันี้น

ชาวเมมืองเอเฟซกัสไมล่ใชล่พวกสลุดทด้ายทบีที่เชมืที่อใน “เวทมนตรร์” และการตลิดตล่อกกับวลิญญาณ มบีผรูด้คนสมกัยนบีนี้ทบีที่
เปป็นรล่างทรงและอด้างวล่าสามารถตลิดตล่อสมืที่อสารกกับคนตายไดด้ สลิที่งเหลล่านบีนี้เปป็นของพญามาร พวกมกันเปป็นอกันตราย
พอๆกกับเวทมนตรร์แหล่งเอเฟซกัส และพระวจนะของพระเจด้าเตมือนเราใหด้ตมืที่นตกัวและระวกังคนาสอนดกังกลล่าว:

“บกัดนบีนี้ พระวลิญญาณตรกัสอยล่างชกัดแจด้งวล่า ในกาลภายหลกังจะมบีบางคนละทลินี้งความเชมืที่อ โดยหกันไปเชมืที่อฟฟัง
วลิญญาณทบีที่ลล่อลวง และฟฟังคนาสอนของพวกผบีปฟีศาจ การหนด้าซมืที่อใจคดของคนทบีที่พรูดโกหก คมือทนาไปทกันี้งรรูดๆ้ เหมมือน
อยล่างกกับเอาเหลล็กแดงนาบลงไปบนจลิตสนานถึกผลิดชอบของเขา” (1 ทธ. 4:1,2)

ยอหร์นผรูด้เปป็นทบีที่รกักเตมือนวล่า “ทล่านทบีที่รกักทกันี้งหลาย อยล่าเชมืที่อวลิญญาณเสบียทลุกๆวลิญญาณ แตล่จงพลิสรูจนร์วลิญญาณ
เหลล่านกันี้นวล่ามาจากพระเจด้าหรมือไมล่ เพราะวล่ามบีผรูด้พยากรณร์เทล็จเปป็นอกันมากออกเทบีที่ยวไปในโลก” (1 ยอหร์น 4:1)

คนเหลล่านกันี้นทบีที่เชมืที่อคนาเทศนาของเปาโลและใหด้ความเชมืที่อและความไวด้วางใจของตนอยรูล่ในองคร์พระผรูด้เปป็น
เจด้าผรูด้ทรงถรูกตรถึงกางเขน ถรูกฝฟัง และเปป็นขถึนี้นแลด้ว “ไดด้เอาตนาราของตนมา…” เราเหล็นความเปป็นนนี้นาหนถึที่งใจเดบียวกกัน
ทล่ามกลางผรูด้เชมืที่อเหลล่านบีนี้-นกัที่นคมือ พวกเขานนาตนาราเวทมนตรร์ตล่างๆของตนมาดด้วยกกันในความพยายามรล่วมกกันทบีที่จะ
ทนาลายความชกัที่วรด้ายและกนาจกัดวลิธบีปฏลิบกัตลิตล่างๆอกันชกัที่วรด้าย นบีที่ชบีนี้ใหด้เหล็นขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงเปป็นผรูด้
บกัญชา และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่ทรงเปป็นผรูด้กล่อใหด้เกลิดความแตกแยกทล่ามกลางประชากรของพระเจด้า

จงสกังเกตเชล่นกกันวล่าผรูด้เชมืที่อชาวเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นไดด้นนาตนาราเวทมนตรร์ของตนมาในทบีที่สาธารณะ “และเผา
พวกมกันตล่อหนด้าคนทกันี้งปวง” วกันนบีนี้พวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมชอบเสนอแนะวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่ตกันี้งใจแนล่ว
แนล่ทบีที่จะเผาหนกังสมืองมงายตล่างๆของตนควรทนามกันทบีที่บด้านแบบลกับๆเกรงวล่าพวกเขาจะทนาใหด้คนอมืที่นไมล่พอใจซถึที่งขอใชด้
หนกังสมือเหลล่านกันี้นตล่อไป! แตล่ผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในเมมืองเอเฟซกัสไดด้นนาตนาราทกันี้งหมดของตนมาดด้วยกกัน นนาพวกมกันมาสลุม



เปป็นกองสรูงใหญล่ และกล่อกองไฟตล่อหนด้าผรูด้คน-อกันเปป็นการใหด้คนาพยานวล่าพวกเขาเลลิกแลด้วกกับวลิธบีปฏลิบกัตลิอกันบาปหนา
เหลล่านกันี้น

ทล่านทบีที่รกัก นบีที่คมือคนาพยานของจรลิง! คนเหลล่านบีนี้ไดด้ปฏลิบกัตลิศาสตรร์ลบีนี้ลกับของตนตล่อหนด้าผรูด้คน บกัดนบีนี้พวกเขากล็
บอกเลลิกพวกมกันตล่อหนด้าผรูด้คนเชล่นกกัน โดยหกันจาก “ตนาราหลายเลล่ม” มาสรูล่คกัมภบีรร์เลล่มเดบียวนกันี้น-พระวจนะของ
พระเจด้า และจะไมล่มบีการหกันกลกับเลย คนเหลล่านบีนี้ทบีที่เคยนนาใหด้หลงผลิดและหลอกลวงชาวเมมืองเอเฟซกัสจนานวนมาก
อยากใหด้คนเหลล่านกันี้นทบีที่ตนเคยหลอกลวงรรูด้วล่าพวกเขาไมล่ใชด้ “ศาสตรร์ลบีนี้ลกับ” อบีกตล่อไปแลด้ว-และทล่านทบีที่รกักยลิที่ง หนทาง
เดบียวทบีที่จะทนาธลุระกกับพญามารคมือ การออกไปหมดทกันี้งตกัวและหกัวใจและทนาลายสลิที่งซถึที่งจะทนาลายผรูด้อมืที่นใหด้ราบคาบ สลิที่ง
ใดกล็ตามทบีที่คนๆหนถึที่งตด้องกนาจกัดทลินี้งไปเมมืที่อเขาบกังเกลิดใหมล่แลด้ว สลิที่งเหลล่านกันี้นกล็ควรถรูกทนาลาย ไมล่ใชล่สล่งตล่อใหด้คนอมืที่น!

“ตนาราเหลล่านกันี้นคลิดเปป็นราคาถถึงหด้าหมมืที่นเหรบียญเงลิน” เหลล่าผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์บอกเราวล่ามกันเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีที่
จะตบีมรูลคล่าเหรบียญนกันี้นซถึที่งถรูกบล่งบอกโดยคนากรบีกทบีที่ถรูกใชด้ตรงนบีนี้เพมืที่อสมืที่อถถึงเงลิน ถด้าเหรบียญนกันี้นหมายถถึงเงลินเชเขลของยลิว
(ซถึที่งมบีคล่าประมาณหด้าสลิบเซล็นตร์ของเงลินอเมรลิกกันของเรา) มรูลคล่าของตนาราเหลล่านกันี้นกล็คงเทล่ากกับประมาณ 25,000 
เหรบียญสหรกัฐ ในเหรบียญของกรบีกหรมือของโรม มรูลคล่ากล็คงจะนด้อยกวล่านกันี้นเยอะ ผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์บางทล่านเสนอแนะ
วล่ามรูลคล่าทกันี้งหมดของตนาราเหลล่านกันี้นอาจอยรูล่ตกันี้งแตล่ 8,500 ถถึง 25,000 เหรบียญสหรกัฐ แตล่สลิที่งสนาคกัญกล็คมือวล่าครลิสเตบียน
ชาวเอเฟซกัสเหลล่านบีนี้เผาตนาราชกัที่วรด้ายของตนเมมืที่อพวกเขาไดด้พบพระเยซรูครลิสตร์เจด้าเปป็นพระผรูด้ชล่วยใหด้รอดสล่วนตกัว ไมล่
วล่ามรูลคล่าทบีที่แนล่ชกัดของตนาราเหลล่านกันี้นคมือเทล่าไรกล็ตาม หด้าหมมืที่นเหรบียญเงลินกล็เปป็นตกัวแทนของเงลินมหาศาล-และแมด้แตล่
ยอดรวมนบีนี้กล็ไมล่ไดด้เปป็นตกัวแทนของการเสบียสละทกันี้งหมดทบีที่ถรูกกระทนาในการเผาตนาราเหลล่านบีนี้ เพราะวล่าความหวกังทบีที่
จะไดด้กนาไรเพลิที่มเตลิมจากการใชด้ตนาราเหลล่านบีนี้โดยคนเหลล่านกันี้นทบีที่ใชด้ศาสตรร์ลบีนี้ลกับตล่างๆกล็เปป็นสล่วนหนถึที่งของการเสบียสละ
ของพวกเขาเชล่นกกัน บกันทถึกตรงนบีนี้มบีไวด้เพมืที่อแสดงใหด้เราเหล็นวล่าความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนมบีฤทธลิธิ์เดช-ในตอนนกันี้นและ
ในตอนนบีนี้อยรูล่เหมมือนเดลิม-ทบีที่จะเปลบีที่ยนแปลงชบีวลิตของชายและหญลิงทกันี้งหลาย และความเปลบีที่ยนแปลงเหลล่านกันี้นจะถรูก
ทนาใหด้ประจกักษร์โดยการกระทนาตล่างๆและชบีวลิตประจนาวกันของพวกเขา

ทล่านผรูด้อล่านทบีที่รกัก ขณะทบีที่คลุณและผมอล่านขด้อพระคนาตอนนบีนี้ในพระวจนะของพระเจด้า พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์
ทรงเตมือนความจนาเราหรมือไมล่วล่าเราควรกนาจกัดทลินี้งบางสลิที่งไปจากชบีวลิตของเรา? เรามบีความเชมืที่อฟฟังพอๆกกับผรูด้เชมืที่อเหลล่า
นบีนี้ไหม? มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าครลิสตจกักรในเมมืองเอเฟซกัสสลุดทด้ายแลด้วกล็หลงไปจากความรกักดกันี้งเดลิมของมกัน (วว. 
2:4) แตล่ในสมกัยแรกๆของมกันผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นทบีที่นกัที่นมบีความรกักอกันลถึกซถึนี้งใหด้แกล่พระเยซรู และพวกเขาเตล็มใจแยกตกัว
ออกจากสลิที่งสารพกัดทบีที่เปป็นของอนานาจแหล่งความมมืด

ครลิสเตบียนทกันี้งหลายวกันนบีนี้ตด้องฟฟัง-และตกันี้งใจฟฟัง-ถด้อยคนาทบีที่เปาโลเขบียนในเวลาตล่อมาถถึงผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นใน
เมมืองเอเฟซกัส ถด้อยคนาทบีที่ถรูกจารถึกไวด้ภายใตด้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ จงอล่านถด้อยคนาเหลล่านบีนี้ จงใหด้พวกมกัน
จมลถึกลงในใจของคลุณ จงใหด้พวกมกันตรวจคด้นจลิตใจของคลุณ:

เอเฟซกัส 2:19-22: “เหตลุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ทล่านจถึงไมล่ใชล่คนตล่างดด้าวตล่างแดนอบีกตล่อไป แตล่วล่าเปป็นพลเมมือง
เดบียวกกันกกับวลิสลุทธลิชนและเปป็นครอบครกัวของพระเจด้า ทล่านไดด้ถรูกประดลิษฐานขถึนี้นบนรากแหล่งพวกอกัครทรูตและพวก
ศาสดาพยากรณร์ พระเยซรูครลิสตร์เองทรงเปป็นศลิลามลุมเอก ในพระองคร์นกันี้น ทลุกสล่วนของโครงรล่างตล่อกกันสนลิท และ



เจรลิญขถึนี้นเปป็นวลิหารอกันบรลิสลุทธลิธิ์ในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และในพระองคร์นกันี้น ทล่านกล็กนาลกังจะถรูกกล่อขถึนี้นใหด้เปป็นทบีที่สถลิตของ
พระเจด้าโดยทางพระวลิญญาณดด้วย” 

เอเฟซกัส 4:30-32: “และอยล่าทนาใหด้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้าเสบียพระทกัย เพราะโดยพระ
วลิญญาณนกันี้นทล่านไดด้ถรูกประทกับตราหมายทล่านไวด้จนถถึงวกันทบีที่ทรงไถล่ใหด้รอด จงใหด้ใจขมขมืที่น และใจขกัดเคมือง และใจ
โกรธ และการทะเลาะเถบียงกกัน และการพรูดเสบียดสบี กกับการคลิดปองรด้ายทลุกอยล่าง อยรูล่หล่างไกลจากทล่านเถลิด และ
ทล่านจงเมตตาตล่อกกัน มบีใจเอล็นดรูตล่อกกัน และอภกัยโทษใหด้กกันเหมมือนดกังทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงโปรดอภกัยโทษใหด้ทล่าน 
เพราะเหล็นแกล่พระครลิสตร์”

เอเฟซกัส 5:1-21: “เหตลุฉะนกันี้นทล่านจงเปป็นผรูด้ดนาเนลินตามแบบของพระเจด้า ใหด้สมกกับเปป็นบลุตรทบีที่รกัก และจง
ดนาเนลินชบีวลิตในความรกักเหมมือนดกังทบีที่พระครลิสตร์ไดด้ทรงรกักเรา และทรงประทานพระองคร์เองเพมืที่อเราใหด้เปป็นเครมืที่อง
ถวาย และเครมืที่องบรูชาแดล่พระเจด้าเพมืที่อเปป็นกลลิที่นสลุคนธรสอกันหอมหวาน

“แตล่การเอล่ยถถึงการลล่วงประเวณบี การลามกตล่างๆและความโลภ อยล่าใหด้มบีขถึนี้นในพวกทล่านเลยจะไดด้สมกกับ
ทบีที่ทล่านเปป็นวลิสลุทธลิชน ทกันี้งอยล่าพรูดหยาบคาย พรูดเลล่นไมล่เปป็นเรมืที่อง และพรูดตลกหยาบโลนเกเร ซถึที่งเปป็นการไมล่สมควร 
แตล่ใหด้ขอบพระคลุณดบีกวล่า เพราะทล่านรรูด้แนล่วล่า คนลล่วงประเวณบี คนโสโครก คนโลภ ทบีที่เปป็นคนไหวด้รรูปเคารพ จะไดด้
อาณาจกักรของพระครลิสตร์และของพระเจด้าเปป็นมรดกกล็หามลิไดด้

“อยล่าใหด้ผรูด้ใดลล่อลวงทล่านดด้วยคนาทบีที่ไมล่มบีสาระ เพราะการกระทนาเหลล่านกันี้นเอง พระเจด้าจถึงทรงลงพระ
อาชญาแกล่บลุตรแหล่งการไมล่เชมืที่อฟฟัง เหตลุฉะนกันี้นทล่านอยล่าคบหาสมาคมกกับคนเหลล่านกันี้นเลย เพราะวล่าเมมืที่อกล่อนทล่าน
เปป็นความมมืด แตล่บกัดนบีนี้ทล่านเปป็นความสวล่างแลด้วในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า จงดนาเนลินชบีวลิตอยล่างลรูกของความสวล่าง (ดด้วย
วล่าผลของพระวลิญญาณคมือ ความดบีทลุกอยล่างและความชอบธรรมทกันี้งมวลและความจรลิงทกันี้งสลินี้น) ทล่านจงพลิสรูจนร์ดรูวล่า 
ทนาประการใดจถึงจะเปป็นทบีที่ชอบพระทกัยองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และอยล่าเขด้าสล่วนกกับกลิจการของความมมืดอกันไรด้ผล แตล่จง
ตลิเตบียนกลิจการเหลล่านกันี้นดบีกวล่า เพราะวล่าแมด้แตล่จะพรูดถถึงการเหลล่านกันี้น ซถึที่งพวกเขากระทนาในทบีที่ลกับกล็ยกังเปป็นทบีที่นล่า
ละอาย แตล่สลิที่งสารพกัดทบีที่ถรูกตลิเตบียนแลด้ว กล็จะปรากฏแจด้งโดยความสวล่าง เพราะวล่าทลุกๆสลิที่งทบีที่ใหด้ปรากฏแจด้งกล็คมือ
ความสวล่าง เหตลุฉะนกันี้นพระองคร์ตรกัสแลด้ววล่า ‘คนทบีที่หลกับอยรูล่จงตมืที่นขถึนี้นและจงฟฟฟื้นขถึนี้นมาจากความตาย และพระ
ครลิสตร์จะทรงสล่องสวล่างแกล่ทล่าน’

“เหตลุฉะนกันี้นทล่านจงระมกัดระวกังในการดนาเนลินชบีวลิตใหด้ดบี อยล่าใหด้เหมมือนคนไรด้ปฟัญญา แตล่ใหด้เหมมือนคนมบี
ปฟัญญา จงฉวยโอกาสเพราะวล่าทลุกวกันนบีนี้เปป็นกาลทบีที่ชกัที่ว เหตลุฉะนกันี้นอยล่าเปป็นคนโงล่เขลา แตล่จงเขด้าใจนนี้นาพระทกัยของ
องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าวล่าเปป็นอยล่างไร และอยล่าเมาเหลด้าองลุล่นซถึที่งจะทนาใหด้เสบียคน แตล่จงประกอบดด้วยพระวลิญญาณ จง
ปราศรกัยกกันดด้วยเพลงสดลุดบี เพลงนมกัสการและเพลงฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ คมือรด้องเพลงสรรเสรลิญและสดลุดบีจากใจของ
ทล่านถวายองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า จงขอบพระคลุณพระเจด้าคมือพระบลิดาสนาหรกับสลิที่งสารพกัดเสมอ ในพระนามพระเยซรู
ครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา จงยอมฟฟังกกันและกกันดด้วยความเกรงกลกัวพระเจด้า”

ขด้อ 20: “พระวจนะของพระเจด้ากล็บกังเกลิดผลอยล่างมากและมบีชกัย”
เมมืองเอเฟซกัสเคยเปป็นเมมืองแหล่งความมมืดอยล่างแทด้จรลิง แตล่เมมืที่อเปาโลไดด้มาถถึง-ผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้าพรด้อม

กกับขล่าวสารของพระเจด้า-ความสวล่างกล็เขด้ามาในเมมืองนกันี้น เปาโลประกาศพระวจนะของพระเจด้า และการเขด้ามา



ของพระวจนะยล่อมใหด้ความสวล่าง (เพลงสดลุดบี 119:130) พระวจนะของพระเจด้าเปป็นเหมมือนไฟ-ทนาใหด้ใจอบอลุล่น 
เผาขบีนี้แหล่งบาปออกไปเสบีย จลุดไฟแหล่งความรกักของพระเจด้าใหด้ลลุกโชนภายในอก และเหมมือนคด้อนมกันทลุบใจหลินและ
ขยบีนี้ความประสงคร์ทบีที่ดมืนี้อรกันี้นใหด้แหลกเหลว (อล่านเยเรมบียร์ 23:29)

ฮบีบรรู 4:12 ประกาศวล่า “เพราะวล่าพระวจนะของพระเจด้านกันี้นมบีชบีวลิต และทรงพลานลุภาพอยรูล่เสมอ คมยลิที่ง
กวล่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลลุกระทกัที่งจลิตและวลิญญาณ ตลอดขด้อกระดรูกและไขในกระดรูก และสามารถวลินลิจฉกัย
ความคลิดและความมลุล่งหมายในใจดด้วย”

ในโรม 1:16 เปาโลประกาศวล่าขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์-พระวจนะของพระเจด้า- “เปป็นฤทธลิธิ์เดชของ
พระเจด้าทบีที่นนาไปสรูล่ความรอดแกล่ทลุกคนทบีที่เชมืที่อ” พระวจนะซถึที่งเปาโลประกาศ-และซถึที่งเราปรนนลิบกัตลิวกันนบีนี้-เปป็นฤทธลิธิ์
เดช-ฤทธลิธิ์เดชทบีที่ระเบลิดออกและทนาลายลด้าง-ของพระเจด้า คนากรบีกทบีที่ถรูกใชด้ตรงนบีนี้เปป็น “ฤทธลิธิ์เดช” คมือคนาหนถึที่งซถึที่งเตล็ม
ไปดด้วยพละกนาลกัง มกันคมือคนาเดบียวกกับทบีที่พวกนกักวลิทยาศาสตรร์ไดด้นนาไปใชด้ (ในคนาเรบียกตล่างๆของเรา) “dynamo”,
 “dynamite” และ “dynamic” ใชล่แลด้วครกับ พระวจนะของพระเจด้ามบีฤทธลิธิ์มากอยล่างแทด้จรลิง และในเมมือง
เอเฟซกัส มกันไดด้เตลิบโตแขล็งแกรล่งและมบีชกัยชนะ โดยทนาใหด้ผรูด้คนละทลินี้งทางชกัที่วรด้ายทกันี้งหลายของตนเพมืที่อตลิดตามในรอย
พระบาทของพระเยซรู ดกังนกันี้นเราทบีที่ไดด้รกับความรอดแลด้วโดยพระคลุณของพระเจด้าวกันนบีนี้จถึงควรดนาเนลินตามแบบอยล่าง
ทบีที่ถรูกวางไวด้แลด้วโดยชาวเมมืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นเมมืที่อเปาโลประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีที่นกัที่น 

สมมตลิวล่าชายคนหนถึที่งทบีที่เปปิดรด้านขายเหลด้าไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐและบกังเกลิดใหมล่ เขาควรขายรด้านเหลด้าของ
เขาใหด้คนอมืที่นผรูด้ซถึที่งจะดนาเนลินกลิจการตล่อไปไหม? แนล่นอนวล่าเขาไมล่ควรทนาเชล่นนกันี้น!  เขาควรทนาลายขวดเหลด้าทลุกขวด
ในรด้านและจากนกันี้นกล็ทนาใหด้แนล่ใจวล่าอาคารหลกังนกันี้นถรูกเปลบีที่ยนใหด้ทนาประโยชนร์อยล่างอมืที่น ถด้าคนขายหนกังสมือโปป๊กลกับใจ
เชมืที่อ เขากล็ควรเอาหนกังสมือลามกทกันี้งหมดนกันี้นไปหลกังบด้าน เอานนี้นามกันกก๊าดราดพวกมกันใหด้ชลุล่ม และจลุดไฟเผาพวกมกัน
เสบีย สมมตลิวล่าเจด้าของโรงกลกัที่นเหลด้าขนาดใหญล่กลกับใจเชมืที่อ มกันจะถรูกตด้องสนาหรกับเขาไหมทบีที่จะทนาลายเหลด้ากลกัที่น
มรูลคล่าหลายแสนดอลลารร์เหลล่านกันี้นทบีที่มบีอยรูล่? คนาตอบนกันี้นชกัดเจน: แนล่นอนวล่ามกันจะเปป็นสลิที่งทบีที่ถรูกตด้อง-นอกเสบียจากวล่า
แอลกอฮอลร์นกันี้นสามารถถรูกแปลงใหด้เปป็นผลลิตภกัณฑร์อยล่างหนถึที่งทบีที่มบีประโยชนร์และจนาหนล่ายไดด้ เชล่น นนี้นายาฆล่าเชมืนี้อ
สนาหรกับใชด้ในโรงพยาบาล ถด้าชายผรูด้ทบีที่เปป็นเจด้าของโรงกลกัที่นทบีที่ใหญล่ทบีที่สลุดบนโลกจะกลกับใจใหมล่ เขากล็ควรทนาสลิที่งทบีที่ชาว
เอเฟซกัสเหลล่านกันี้นไดด้กระทนากกับตนาราชกัที่วรด้ายเหลล่านกันี้น-เขาควรทนาลายทรกัพยร์สลินชกัที่วของเขาหรมือเปลบีที่ยนมกันใหด้กลาย
เปป็นสลิที่งซถึที่งจะทนาประโยชนร์แกล่มนลุษยชาตลิ

ทล่านทบีที่รกัก ขด้อแกด้ตล่างทลุกอยล่างทบีที่เคยถรูกใชด้โดยพวกเจด้าของโรงกลกัที่นเหลด้าทบีที่รกักเงลินจะถรูกใชด้กล็ไดด้โดยชาว
เมมืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นเพมืที่อปกปฟ้องการใชด้ศาสตรร์ลบีนี้ลกับของพวกเขา! ถด้าขด้ออด้างเหลล่านกันี้นของพวกคนขายเหลด้าฟฟังขถึนี้น
การกระทนาของชาวเมมืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นกล็คงสรูญเปลล่าและโงล่เขลา

ความรอดเปป็นของประทานของพระเจด้า-ไมล่ขถึนี้นอยรูล่กกับการกระทนาใดๆ ไมล่ขถึนี้นกกับความพยายามใดๆของ
มนลุษยร์ แตล่การรกับความรอดเปป็นเพบียงการเรลิที่มตด้นของชบีวลิตครลิสเตบียนเทล่านกันี้น พระเยซรูไดด้เสดล็จเขด้ามาในโลกเพมืที่อชล่วย
เราใหด้รอดและประทานชบีวลิตแกล่เรา-ชบีวลิตอกันบรลิบรูรณร์ แตล่พระองคร์ไมล่สามารถประทานพระคลุณอกันบรลิบรูรณร์แกล่เรา
ไดด้ซถึที่งพระคลุณนกันี้นเปป็นสลิทธลิโดยกนาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของเรา นอกเสบียจากวล่าเราเตล็มใจทบีที่จะยอมจนานนจลิตใจ 



วลิญญาณ และรล่างกายตล่อพระองคร์ พระเยซรูไมล่ไดด้กนาลกังเรบียกเราใหด้ตายเพมืที่อพระองคร์ พระองคร์ทรงอยากใหด้เราเปป็น
เครมืที่องบรูชาทบีที่มบีชบีวลิต

เปาโลขอรด้องผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นทบีที่กรลุงโรมวล่า “พบีที่นด้องทกันี้งหลาย ดด้วยเหตลุนบีนี้โดยเหล็นแกล่ความเมตตากรลุณาของ
พระเจด้า ขด้าพเจด้าจถึงวลิงวอนทล่านทกันี้งหลายใหด้ถวายตกัวของทล่านแดล่พระองคร์ เพมืที่อเปป็นเครมืที่องบรูชาทบีที่มบีชบีวลิต อกันบรลิสลุทธลิธิ์ 
และเปป็นทบีที่พอพระทกัยพระเจด้า ซถึที่งเปป็นการปรนนลิบกัตลิอกันสมควรของทล่านทกันี้งหลาย อยล่าทนาตามอยล่างชาวโลกนบีนี้ แตล่
จงรกับการเปลบีที่ยนแปลงจลิตใจเสบียใหมล่ เพมืที่อทล่านจะไดด้ทราบพระประสงคร์ของพระเจด้าวล่าอะไรดบี อะไรเปป็นทบีที่ชอบ
พระทกัย และอะไรดบียอดเยบีที่ยม” (รม. 12:1,2)

อกัครทรูตเปาโลเปป็นหล่วงมากๆทบีที่เหลล่าผรูด้เชมืที่อใหมล่ของเขาจะดนาเนลินในความเชมืที่อนกันี้นอยล่างทบีที่บลุตรทกันี้งหลายของ
พระเจด้าควรดนาเนลิน ในโรม 6:11-23 เขาเขบียนไวด้วล่า “เหมมือนกกันเชล่นนกันี้นแหละ ทล่านทกันี้งหลายจงถมือวล่า ทล่านไดด้ตาย
ตล่อบาปและมบีชบีวลิตอยรูล่เพมืที่อพระเจด้า ในพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา เหตลุฉะนกันี้นอยล่าใหด้บาปครอบงนากาย
ทบีที่ตด้องตายของทล่าน ซถึที่งทนาใหด้ตด้องเชมืที่อฟฟังตกัณหาของกายนกันี้น และอยล่ายกอวกัยวะของทล่านใหด้แกล่บาป ใหด้เปป็นเครมืที่อง
ใชด้ในการอธรรม แตล่จงถวายตกัวของทล่านแดล่พระเจด้า เหมมือนหนถึที่งคนทบีที่เปป็นขถึนี้นมาจากความตายแลด้ว และจงใหด้
อวกัยวะของทล่านเปป็นเครมืที่องใชด้ในการชอบธรรมถวายแดล่พระเจด้า

“เพราะวล่าบาปจะมบีอนานาจเหนมือทล่านทกันี้งหลายตล่อไปกล็หามลิไดด้ เพราะวล่าทล่านทกันี้งหลายมลิไดด้อยรูล่ใตด้พระราช
บกัญญกัตลิ แตล่อยรูล่ใตด้พระคลุณ ถด้าเชล่นนกันี้นจะเปป็นอยล่างไรตล่อไป เราจะทนาบาปเพราะมลิไดด้อยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิแตล่อยรูล่ใตด้
พระคลุณกระนกันี้นหรมือ ขอพระเจด้าอยล่ายอมใหด้เปป็นเชล่นนกันี้นเลย ทล่านทกันี้งหลายไมล่รรูด้หรมือวล่า ทล่านจะยอมตกัวรกับใชด้เชมืที่อ
ฟฟังคนาของผรูด้ใด ทล่านกล็เปป็นทาสของผรูด้ทบีที่ทล่านเชมืที่อฟฟังนกันี้น คมือเปป็นทาสของบาปซถึที่งนนาไปสรูล่ความตาย หรมือเปป็นทาสของ
การเชมืที่อฟฟังซถึที่งนนาไปสรูล่ความชอบธรรม 

“แตล่จงขอบพระคลุณพระเจด้าเพราะวล่าเมมืที่อกล่อนนกันี้นทล่านเปป็นทาสของบาป แตล่บกัดนบีนี้ทล่านมบีใจเชมืที่อฟฟังหลกัก
คนาสอนนกันี้นซถึที่งทรงมอบไวด้แกล่ทล่าน เมมืที่อทล่านพด้นจากบาปแลด้ว ทล่านกล็ไดด้กลายเปป็นทาสของความชอบธรรม

“ขด้าพเจด้ายกเอาตกัวอยล่างมนลุษยร์มาพรูด เพราะเหตลุเนมืนี้อหนกังของทล่านอล่อนกนาลกัง เพราะทล่านเคยใหด้อวกัยวะ
ของทล่านเปป็นทาสของการโสโครกและของความชกัที่วชด้าซด้อนชกัที่วชด้าฉกันใด บกัดนบีนี้ทล่านจงใหด้อวกัยวะของทล่านเปป็นทาส
ของความชอบธรรม เพมืที่อใหด้ถถึงความบรลิสลุทธลิธิ์ฉกันนกันี้น เพราะเมมืที่อทล่านทกันี้งหลายเปป็นทาสของบาป ความชอบธรรมกล็
ไมล่ไดด้ครอบครองทล่าน ขณะนกันี้นทล่านไดด้ผลประโยชนร์อะไรในการเหลล่านกันี้น ซถึที่งบกัดนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายกล็ละอาย ดด้วยวล่าทบีที่
สลุดทด้ายของการเหลล่านกันี้นกล็คมือความตาย แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายพด้นจากการเปป็นทาสของบาป และกลกับมาเปป็น
ผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้าแลด้ว ผลทบีที่ทล่านไดด้รกับกล็คมือความบรลิสลุทธลิธิ์ และผลสลุดทด้ายคมือชบีวลิตนลิรกันดรร์ เพราะวล่าคล่าจด้างของ
ความบาปคมือความตาย แตล่ของประทานของพระเจด้าคมือชบีวลิตนลิรกันดรร์ในพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา”

เมมืที่อเรากลายเปป็นบลุตรทกันี้งหลายของพระเจด้า โลกและเหลล่าครลิสเตบียนทบีที่อล่อนแอกวล่ากล็จกับตาดรูทลุกความ
เคลมืที่อนไหวของเรา เราไมล่มบีชบีวลิตอยรูล่เพมืที่อตกัวเราเอง เราไมล่ใชล่เจด้าของตกัวเอง “ฉะนกันี้นเราทลุกคนจะตด้องทรูลเรมืที่องราว
ของตกัวเองตล่อพระเจด้า ดกังนกันี้นเราอยล่ากลล่าวโทษกกันและกกันอบีกเลย แตล่จงตกัดสลินใจเสบียดบีกวล่า คมืออยล่าใหด้ผรูด้หนถึที่งผรูด้ใด
วางสลิที่งซถึที่งใหด้สะดลุด หรมือสลิที่งซถึที่งเปป็นเหตลุใหด้ลด้มลงไวด้ตล่อหนด้าพบีที่นด้อง...เปป็นการดบีทบีที่จะไมล่กลินเนมืนี้อสกัตวร์หรมือดมืที่มนนี้นาองลุล่นหรมือ
ทนาสลิที่งใดๆทบีที่เปป็นเหตลุใหด้พบีที่นด้องสะดลุด หรมือสะดลุดใจหรมือทนาใหด้อล่อนกนาลกัง ทล่านมบีความเชมืที่อหรมือ จงยถึดไวด้ใหด้มกัที่นตล่อ



พระพกักตรร์พระเจด้า ผรูด้ใดไมล่มบีเหตลุทบีที่จะตลิเตบียนตกัวเองในสลิที่งทบีที่ตนเหล็นชอบแลด้วนกันี้นกล็เปป็นสลุข แตล่ผรูด้ทบีที่ยกังสงสกัยอยรูล่นกันี้น ถด้า
เขากลินกล็จะถรูกลงพระอาชญา เพราะเขามลิไดด้กลินดด้วยความเชมืที่อ ทกันี้งนบีนี้เพราะการกระทนาใดๆกล็ตามทบีที่มลิไดด้กระทนาดด้วย
ความเชมืที่อกล็เปป็นบาปทกันี้งสลินี้น” (รม. 14:12,13,21-23)

เปาโลเขบียนถถึงครลิสตจกักรในเมมืองโครลินธร์วล่า: “เหตลุฉะนกันี้นเมมืที่อทล่านจะรกับประทาน จะดมืที่ม หรมือจะทนาอะไร
กล็ตาม จงกระทนาเพมืที่อเปป็นการถวายพระเกบียรตลิแดล่พระเจด้า อยล่าเปป็นตด้นเหตลุทบีที่ทนาใหด้พวกยลิว หรมือพวกตล่างชาตลิ หรมือ
ครลิสตจกักรของพระเจด้าหลงผลิดไป เหมมือนทบีที่ขด้าพเจด้าเองไดด้พยายามกระทนาทลุกสลิที่งเพมืที่อใหด้เปป็นทบีที่พอใจของคนทกันี้งปวง
มลิไดด้เหล็นแกล่ประโยชนร์สล่วนตกัว แตล่เหล็นแกล่ประโยชนร์ของคนทกันี้งหลาย เพมืที่อใหด้เขารอดไดด้” (1 คร. 10:31-33)

เมมืที่อครลิสเตบียนชาวเมมืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นไปถถึงจลุดแหล่งการยอมจนานนอยล่างสลินี้นสลุดใจ พระวจนะของ
พระเจด้ากล็จนาเรลิญขถึนี้นอยล่างแขล็งแกรล่ง “และมบีชกัย”-เหนมือมนลุษยร์และเหนมือพวกผบี! ผมอดทบีที่อยากรรูด้ไมล่ไดด้วล่าขณะทบีที่ผม
ศถึกษาคด้นควด้าเหตลุการณร์ตอนนบีนี้และพบเคลล็ดลกับตล่างๆทบีที่ถรูกเปปิดเผยในทบีที่นบีนี้ เราในฐานะครลิสเตบียนวกันนบีนี้อยากเหล็น
พระวจนะของพระเจด้าจนาเรลิญขถึนี้นและมบีชกัยในเมมืองเกลิดของเราเองหรมือไมล่? เราอยากไดด้การฟฟฟื้นฟรูจรลิงๆไหม? ถด้า
เราอยากไดด้ เรากล็ตด้องยอมจนานนตกัวเราเองอยล่างไมล่เกล็บงนาตล่อพระวลิญญาณของพระเจด้า โดยปรนนลิบกัตลิพระเยซรูเจด้า
ในความถล่อมใจและความคลิดทบีที่ยอมตที่นาลง โดยนนามาซถึที่งความจรลิงใจและความจรลิงจกังแบบเสบียสละซถึที่งปรากฏชกัด
เหลมือเกลินในชบีวลิตของอกัครทรูตเปาโล พระวจนะของพระเจด้ายกังเปป็นเหมมือนเดลิมวกันนบีนี้อยล่างทบีที่มกันเคยเปป็นในสมกัยของ
เปาโล (เพลงสดลุดบี 119:89) พระเยซรูครลิสตร์ทรงเปป็นเหมมือนเดลิม “วานนบีนี้ และวกันนบีนี้ และสมืบๆไปเปป็นนลิตยร์” (ฮบ. 
13:8)

ออัครททูตเปาโลมองไปยอังทชุล่งนาทอันั้งหลาย
ททที่ขาวพรว้อมเกทที่ยวแลว้ว

ขด้อ 21: “ครกันี้นสลินี้นเหตลุการณร์เหลล่านบีนี้แลด้วเปาโลไดด้ตกันี้งใจวล่า เมมืที่อไปทกัที่วแควด้นมาซลิโดเนบียกกับแควด้นอาคายา
แลด้วจะเลยไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม และพรูดวล่า “เมมืที่อขด้าพเจด้าไปทบีที่นกัที่นแลด้ว ขด้าพเจด้าจะตด้องไปเหล็นกรลุงโรมดด้วย”

บกัดนบีนี้ขล่าวประเสรลิฐถรูกวางรากมกัที่นคงในเมมืองเอเฟซกัสแลด้ว เปาโลจถึงรรูด้สถึกวล่าเขาสามารถละผรูด้เชมืที่อใหมล่เหลล่า
นกันี้นไปไดด้สกักระยะหนถึที่ง และแมด้แตล่ชกัยชนะทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่เขาไดด้รกับในเมมืองนกันี้นกล็ไมล่ทนาใหด้เขาอลิที่มใจ เขามองออกไปยกังทลุล่ง
นาทกันี้งหลายทบีที่ขาวพรด้อมเกบีที่ยว และเขามองไมล่เหล็นพวกคนงาน ดกังนกันี้นเขาจถึง “ไดด้ตกังใจ...ทบีที่จะไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม”
และระหวล่างทางไปยกังนครบรลิสลุทธลิธิ์นกันี้น เขาจะผล่าน “ไปทกัที่วแควด้นมาซลิโดเนบียกกับแควด้นอาคายา” ในสถานทบีที่ทกันี้งสอง
แหล่งนบีนี้เปาโลไดด้ปรนนลิบกัตลิกล่อนหนด้านบีนี้และครลิสตจกักรหลายแหล่งไดด้ถรูกกล่อตกันี้งขถึนี้นทบีที่นกัที่น (บททบีที่ 16-18) เขาจะไปเยบีที่ยมค
รลิสตจกักรเหลล่านกันี้นอบีก-และจากบททบีที่ 15 ของจดหมายของเขาทบีที่สล่งถถึงชาวโรมเหลล่านกันี้น เราอาจสรลุปไดด้วล่าสล่วนหนถึที่ง
ของจลุดประสงคร์ของเขาในการไปทกัที่วแควด้นมาซลิโดเนบียและแควด้นอาคายากล็คมือ เพมืที่อรวบรวมเงลินถวายและรกับของ
กนานกัลตล่างๆเพมืที่อนนาไปใหด้เหลล่าวลิสลุทธลิชนทบีที่ยากจนในกรลุงเยรรูซาเลล็ม เขาพรูดถถึงเรมืที่องนบีนี้ในโรม 15:25,26:

“ขณะนบีนี้ขด้าพเจด้าจะขถึนี้นไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม เพมืที่อชล่วยสงเคราะหร์วลิสลุทธลิชน เพราะวล่าพวกศลิษยร์ในแควด้นมา
ซลิโดเนบียและแควด้นอาคายาเหล็นชอบทบีที่จะถวายทรกัพยร์ สล่งไปใหด้แกล่วลิสลุทธลิชนทบีที่ยากจนในกรลุงเยรรูซาเลล็ม”



“เมมืที่อขด้าพเจด้าไปทบีที่นกัที่นแลด้ว ขด้าพเจด้าจะตด้องไปเหล็นกรลุงโรมดด้วย” เปาโลไมล่ไดด้กนาลกังพรูดตรงนบีนี้ในฐานะนกัก
ทล่องเทบีที่ยวคนหนถึที่ง ความสนใจของเขาในการไดด้เหล็นกรลุงโรมไมล่ไดด้อยรูล่ในอาคารเกล่าแกล่ของเมมืองนกันี้น ถนนหนทางทบีที่มบี
ความสนาคกัญทางประวกัตลิศาสตรร์ของมกัน และอนลุสาวรบียร์อกันโดล่งดกังทกันี้งหลายของมกัน “สลิที่งทบีที่ตด้องเหล็นใหด้ไดด้” ของเขา
คมือ “สลิที่งทบีที่ตด้องเหล็นใหด้ไดด้” ของมลิชชกันนารบีของพระเจด้า กรลุงโรมเปป็นศรูนยร์กลางเชลิงยลุทธศาสตรร์ของโลกสมกัยนกันี้น 
และจากใจกลางของนครใหญล่นกันี้น ทางหลวงหลายสายนนาออกไปสรูล่ดลินแดนอกันไพศาล “ถนนทลุกสายมลุล่งสรูล่โรม” 
คมือคนากลล่าวอกันโดล่งดกังและเชมืที่อถมือไดด้ในสมกัยนกันี้น ผรูด้ทบีที่เดลินทางบนทางหลวงเหลล่านกันี้นของโรมไมล่ใชล่เหลล่ากองทหาร
ของโรมเทล่านกันี้น แตล่ยกังมบีพวกพล่อคด้า ผรูด้รอบรรูด้ และนกักทกัศนาจรเชล่นกกัน ดกังนกันี้นถด้านครใหญล่นกันี้นถรูกชนะมาเพมืที่อพระเยซรู
ไดด้ ทางหลวงเหลล่านกันี้นกล็จะกลายเปป็นทางหลวงขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และเหลล่าผรูด้นนาสารของพระเจด้ากล็จะนนา
ขล่าวสารแหล่งความรอดไปประกาศ ซถึที่งจะนนาสกันตลิสลุขมาสรูล่จลิตใจและความสลุขมาสรูล่หกัวใจ พรด้อมกกับตอบสนองความ
ตด้องการทลุกอยล่าง ดกังนกันี้นเสบียงรด้องแหล่งหกัวใจของเปาโลจถึงเปป็น “ขด้าตด้องเหล็นกรลุงโรมใหด้ไดด้!”

ขด้อ 22: “ทล่านจถึงใชด้ผรูด้ชล่วยของทล่านสองคน คมือทลิโมธบีกกับเอรกัสทกัสไปยกังแควด้นมาซลิโดเนบีย ฝฝ่ายทล่านกล็พกักอยรูล่
หนล่อยหนถึที่งในแควด้นเอเชบีย”

ถถึงแมด้วล่าเปาโล “ตกันี้งใจไวด้” วล่าจะไปเยมือนกรลุงเยรรูซาเลล็ม และจากนกันี้นจถึงไปยกังกรลุงโรม เขากล็ไมล่ไดด้เรลิที่มการ
เดลินทางของเขาไปยกังเมมืองเหลล่านกันี้นในทกันทบี แทนทบีที่จะทนาอยล่างนกันี้น เขาสล่งทลิโมธบีและเอรกัสทกัสลล่วงหนด้าไปกล่อนเขา
ขณะทบีที่เขายกังอยรูล่ตล่อในแควด้นเอเชบีย “อยรูล่หนล่อยหนถึที่ง”- “หนล่อยหนถึที่ง” นกันี้นยาวนานเทล่าใดเราไมล่ถรูกบอก ผมเชมืที่อวล่า
เหตลุผลหนถึที่งทบีที่เขายกังอยรูล่ตล่อทบีที่เมมืองเอเฟซกัสถรูกพบใน 1 โครลินธร์ 16:8,9 ทบีที่เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าจะอยรูล่ทบีที่เมมือง
เอเฟซกัสจนถถึงเทศกาลเพล็นเทคอสตร์ เพราะวล่าทบีที่นบีที่มบีประตรูเปปิดใหด้ขด้าพเจด้าอยล่างกวด้างขวางนล่าจะเกลิดผล ทกันี้งผรูด้ขกัด
ขวางกล็มบีเปป็นอกันมากดด้วย” เราจะเรบียนรรูด้มากขถึนี้นเกบีที่ยวกกับ “ผรูด้ขกัดขวาง” เหลล่านบีนี้ในขด้อพระคนาอบีกสองสามขด้อถกัดไป

แนล่นอนวล่าทลิโมธบีเปป็นบลุคคลทบีที่มบีประสลิทธลิภาพคนหนถึที่งทบีที่จะสล่งไปเยบีที่ยมครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นเพราะวล่าเขาอยรูล่
กกับเปาโลตอนทบีที่ครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นไดด้ถรูกกล่อตกันี้ง (กลิจการ 16:3; 17:14) เอรกัสทกัสไมล่ถรูกกลล่าวถถึงบล่อยนกัก แตล่จาก
โรม 16:23 เราทราบวล่าเขาเปป็น “สมลุหบกัญชบีของเมมือง” โครลินธร์-ตนาแหนล่งหนถึที่งซถึที่งคงตรงกกับตนาแหนล่งเหรกัญญลิกของ
เรา ดกังนกันี้นเขาเองกล็มบีคลุณสมบกัตลิเหมาะสมทบีที่จะรกับเงลินถวายเพมืที่อนนาไปมอบใหด้คนจนเหลล่านกันี้น ตล่อมาเปาโลเองกล็นนา
ของถวายนกันี้นไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม

การลชุกฮถือของพวกชล่างเงกิน
ขด้อ 23-25: “คราวนกันี้นเกลิดการวลุล่นวายมากเพราะเหตลุทางนกันี้น ดด้วยมบีชายคนหนถึที่งชมืที่อเดเมตรลิอกัส เปป็นชล่าง

เงลินไดด้เอาเงลินทนาเปป็นรรูปพระไดอานล่าทนาใหด้พวกชล่างนกันี้นไดด้กนาไรมาก เดเมตรลิอกัสจถึงประชลุมชล่างเหลล่านกันี้นทบีที่ทนาการ
คลด้ายกกันแลด้ววล่า “ทล่านทกันี้งหลาย ทล่านทราบอยรูล่วล่าพวกเราไดด้ทรกัพยร์สลินเงลินทองมากล็เพราะทนาการอกันนบีนี้”

“ขณะเดบียวกกับทบีที่” ทลิโมธบีและเอรกัสทกัสออกไปจากเมมืองเอเฟซกัสเพมืที่อไปยกังแควด้นมาซลิโดเนบียและแควด้นอา
คายา “เกลิดการวลุล่นวายมากเพราะเหตลุทางนกันี้น” “ทางนกันี้น” ในทบีที่นบีนี้หมายถถึงทางพระเยซรู แผนการแหล่งความรอด
ตามการประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้า ผลลกัพธร์เหลล่านกันี้นของการประกาศของเปาโลปรากฏชกัด
แจด้ง และ “การวลุล่นวายมาก” (หรมือการปลลุกปฟัปั่นใหญล่โต) ไดด้เกลิดขถึนี้นเพราะชล่างเงลินเหลล่านกันี้นตระหนกักวล่ารายไดด้ของ



ตนไดด้รกับผลกระทบอยล่างรลุนแรงเมมืที่อชาวเมมืองเอเฟซกัสจนานวนมากไดด้ตด้อนรกับพระเยซรูและหกันเสบียจากการบรูชารรูป
เคารพ

ชล่างเงลินเหลล่านกันี้นมบีธลุรกลิจทบีที่ทนากนาไรงามในเมมืองเอเฟซกัส แหลล่งรายไดด้หลกักของพวกเขามาจากการ
ออกแบบและการผลลิตศาลเจด้าขนาดเลล็กทบีที่ทนาดด้วยเงลินซถึที่งถรูกใชด้ในการบรูชาเทพบีไดอานล่า และมบีอลุปสงคร์มหาศาล
สนาหรกับวกัตถลุเลล็กๆเหลล่านบีนี้ของการนกับถมือรรูปเคารพ ไดอานล่า (ซถึที่งตรงกกับเทพบีอารเทมลิสของพวกโรมกัน) คมือหนถึที่งใน
เทพบีเหลล่านกันี้นทบีที่มบีชมืที่อเสบียงโดล่งดกังของศาสนาทบีที่ไหวด้รรูปเคารพ นางเปป็นหนถึที่งในสลิบสองเทพทบีที่เหนมือกวล่า บางครกันี้งนาง
ถรูกนนาเสนอวล่ามบีเตด้านมมากมาย ซถึที่งบล่งบอกวล่านางเปป็นบล่อเกลิดแหล่งพรใหญล่โตและลด้นเหลมือ บางครกันี้งนางถรูกนนา
เสนอในรรูปเทพบีแหล่งการลล่าสกัตวร์ โดยแตล่งตกัวในชลุดลล่าสกัตวร์และถมือคกันธนรูในมมือ

ศาลเจด้าเลล็กๆทบีที่ทนาดด้วยเงลินเหลล่านกันี้นซถึที่งถรูกทนาขถึนี้นโดยพวกชล่างเงลินมบีหลากหลายรรูปแบบ บางครกันี้งพวกมกัน
แสดงใหด้เหล็นไดอานล่าอยรูล่ในซอกเลล็กจลิดี๋วพรด้อมกกับสลิงโตหลายตกัวของนางรล่วมอยรูล่ดด้วย บางครกันี้งพวกมกันเปป็นของทบีที่
ระลถึกจนาลองของวลิหารทบีที่โดล่งดกังของไดอานล่าซถึที่งในสมกัยนกันี้นถมือวล่าเปป็นหนถึที่งในเจล็ดสลิที่งมหกัศจรรยร์ของโลก ศาลเจด้าหรมือ
เครมืที่องรางทนาดด้วยเงลินเหลล่านบีนี้ถรูกซมืนี้อโดยผรูด้คนทบีที่ไมล่ไดด้บรูชาไดอานล่าดด้วยซนี้นา เพราะวล่านกักเดลินทางทกันี้งหลายทบีที่มาเยมือน
เมมืองเอเฟซกัสกล็คงอยากเปป็นเจด้าของวลิหารขนาดจลิดี๋วสกักอกัน แบบจนาลองขนาดเลล็กจลิดี๋วของวลิหารอกันโดล่งดกังของ
ไดอานล่า

มกันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของคนไหวด้รรูปเคารพทบีที่จะพกรรูปจนาลองขนาดเลล็กของพวกพระตล่างดด้าว การ
บรูชาแบบนกันี้นยกังถรูกปฏลิบกัตลิอยรูล่วกันนบีนี้ในปฝ่าดงดลิบและในดลินแดนของคนไหวด้รรูปเคารพซถึที่งเปป็นทบีที่ๆขล่าวประเสรลิฐแหล่ง
พระคลุณของพระเจด้ายกังเจาะเขด้าไปไมล่ถถึง ตอนทบีที่ผมเดลินทางอยรูล่ในเอกวาดอรร์ โคลอมเบบีย บราซลิล และไปยกังสถาน
ทบีที่หลายแหล่งในแอฟรลิกา ผมไดด้นนารรูปเคารพเลล็กๆแบบนกันี้นกลกับมาดด้วยซถึที่งผมไดด้ซมืนี้อเปป็นของทบีที่ระลถึกในประเทศเหลล่า
นกันี้น พวกโรมกันในสมกัยของเปาโลมบีรรูปจนาลองตล่างๆ (ซถึที่งพวกเขาเรบียกวล่า เปนาเตส หรมือ “พวกพระประจนาบด้าน”) 
ในบด้านของพวกเขา-และการปฏลิบกัตลิเชล่นนกันี้นไมล่ใชล่เรมืที่องทบีที่ทนาในอดบีตดด้วย มบีหลายลด้านคนทกัที่วโลกวกันนบีนี้ทบีที่มบีรรูปจนาลอง
ขนาดเลล็กอยรูล่ในบด้านของตน ในสถานทบีที่ทนางานของพวกเขา แมด้แตล่บนแผงหนด้าปฟัดรถของพวกเขาหรมือแขวนอยรูล่
บนสรด้อยทบีที่หด้อยคอพวกเขา! เหล็นไดด้ชกัดวล่าธลุรกลิจการผลลิตรรูปจนาลองตล่างๆและศาลเจด้าทกันี้งหลายยกังเจรลิญงอกงามอยรูล่
เหมมือนเดลิม!

มกันอยรูล่ในชล่วงเดมือนพฤษภาคมตอนทบีที่ชล่างเงลินเหลล่านกันี้นในเมมืองเอเฟซกัสลลุกฮมือขถึนี้นตล่อสรูด้เปาโล นบีที่เปป็นชล่วง
เวลาพลิเศษของการอลุทลิศถวายแดล่เทพบีไดอานล่า และเนมืที่องจากนางถรูกกราบไหวด้ในอบียลิปตร์ ซบีลลิเซบีย กรลุงเอเธนสร์ และ
สถานทบีที่อมืที่นๆของคนตล่างชาตลิ จถึงมบีการชลุมนลุมกกันของผรูด้คนจากทกัที่วทกันี้งแควด้นเอเชบีย ในเดมือนพฤษภาคมพวกเขามา
จากทกัที่วทลุกสารทลิศเพมืที่อมาชลุมนลุมกกันในเมมืองเอเฟซกัสเพมืที่อสกักการบรูชาเทพบีโปรดของพวกเขา และวลิหารขนาดใหญล่
ทบีที่สลุดเทล่าทบีที่เคยถรูกสรด้างมาเพมืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่นางกล็ตกันี้งอยรูล่ทบีที่นกัที่น

“ชายคนหนถึที่งชมืที่อเดเมตรลิอกัส” เรบียกชล่างเงลินเหลล่านกันี้นใหด้มาชลุมนลุมกกันเพมืที่อเตมือนความจนาพวกเขาวล่าโดยการ
ออกแบบและทนาศาลเจด้าของพวกเขาเพมืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่ไดอานล่า พวกเขาไดด้เงลินมาเลบีนี้ยงชบีพ เหล็นไดด้ชกัดวล่าเดเมตรลิ
อกัสเปป็นผรูด้นนาคนหนถึที่งในทล่ามกลางชล่างเหลล่านกันี้น สมกัยนบีนี้เราอาจเรบียกเขาวล่าเปป็นประธานแหล่งสหภาพแรงงานชล่างเงลิน
ดกังนกันี้นเขาจถึงเรบียกประชลุมทลุกคนทบีที่ “ทนาการคลด้ายกกัน” และเตมือนพวกเขาวล่าการหาเลบีนี้ยงชบีพของพวกเขากนาลกังตก



อยรูล่ในอกันตรายเพราะการประกาศขล่าวประเสรลิฐของเปาโล และเขาเหล็นวล่าเปป็นเรมืที่องไรด้เหตลุผลทบีที่พวกเขาจะยมืนอยรูล่
เฉยๆขณะทบีที่เปาโลประกาศพระเจด้าองคร์หนถึที่งและขล่าวประเสรลิฐหนถึที่งซถึที่งจะทนาใหด้พวกเขาเจก๊ง!

ขด้อ 26: “และทล่านทกันี้งหลายไดด้ยลินและไดด้เหล็นอยรูล่วล่า ไมล่ใชล่เฉพาะในเมมืองเอเฟซกัสเมมืองเดบียว แตล่เกมือบทกัที่ว
แควด้นเอเชบีย เปาโลคนนบีนี้ไดด้ชกักชวนคนเปป็นอกันมากใหด้เลลิกทางเกล่าเสบีย โดยไดด้กลล่าววล่าสลิที่งทบีที่มมือมนลุษยร์ทนานกันี้นไมล่ใชล่
พระ”

ในทบีที่นบีนี้มบีบกันทถึกคนาพยานทบีที่โดดเดล่นทบีที่สลุดซถึที่งถรูกใหด้ไวด้โดยชายคนหนถึที่งทบีที่ไหวด้รรูปเคารพ คนาพยานหนถึที่งทบีที่ยมืนยกัน
ความรด้อนรนของการเทศนาของอกัครทรูตเปาโลและความสนาเรล็จของเขาในการหกันคนไหวด้รรูปเคารพมาหาพระเจด้า
แทด้จรลิงองคร์นกันี้น

“ไมล่ใชล่เฉพาะในเมมืองเอเฟซกัสเมมืองเดบียว แตล่เกมือบทกัที่วแควด้นเอเชบีย” เปาโลไดด้เทศนาอยล่างแทด้จรลิงวล่ามบี
พระเจด้าองคร์เดบียว และ “ไดด้กลล่าววล่าสลิที่งทบีที่มมือมนลุษยร์ทนานกันี้นไมล่ใชล่พระ!” เปาโลประกาศแกล่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้น
วล่า “...เรารรูด้อยรูล่แลด้ววล่ารรูปนกันี้นไมล่มบีตกัวมบีตนเลยในโลกและพระเจด้าองคร์อมืที่นไมล่มบี มบีแตล่พระเจด้าองคร์เดบียว” (1 คร. 8:4) 
และใน 1 โครลินธร์ 12:2 เขากลล่าววล่า “ทล่านรรูด้แลด้ววล่า แตล่กล่อนทล่านยกังเปป็นคนไมล่เชมืที่อนกันี้น ทล่านถรูกชกักนนาใหด้หลงไป
นกับถมือรรูปเคารพซถึที่งพรูดไมล่ไดด้ตามแตล่ทล่านจะถรูกนนาไป” เขาพรูดถถึงชาวเมมืองเธสะโลนลิกาเหลล่านกันี้นเชล่นกกันเพราะการทบีที่
พวกเขาไดด้ “ละทลินี้งรรูปเคารพและหกันมาหาพระเจด้า เพมืที่อรกับใชด้พระเจด้าผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่และเทบีที่ยงแทด้” (1 ธส.
 1:9) ดกังนกันี้นไมล่วล่าเปาโลเทศนาทบีที่ไหน การนกับถมือรรูปเคารพกล็ไดด้รกับผลกระทบเมมืที่อขล่าวประเสรลิฐแตะตด้องใจผรูด้คน
และหกันพวกเขามาหาพระเยซรู

ขด้อ 27: “นล่ากลกัววล่าไมล่ใชล่แตล่อาชบีพของเราจะเสบียไปอยล่างเดบียว แตล่พระวลิหารของพระแมล่เจด้าไดอานล่าซถึที่ง
เปป็นใหญล่จะเปป็นทบีที่หมลิที่นประมาทดด้วย และสงล่าราศบีแหล่งรรูปของพระแมล่เจด้านกันี้นซถึที่งเปป็นทบีที่นกับถมือของบรรดาชาวแควด้น
เอเชบียกกับสลินี้นทกันี้งโลก จะเสมืที่อมลงไป”

“ไมล่ใชล่แตล่อาชบีพของเราจะเสบียไปอยล่างเดบียว” นบีที่คมือเรมืที่องรด้องเรบียนแรกทบีที่เดเมตรลิอกัสมบีตล่อการเทศนาของ
เปาโล-และนกัที่นคมือความคลิดแรกทบีที่ผลุดขถึนี้นในหกัวของคนไมล่เชมืที่อคนใดทบีที่ธลุรกลิจของตนถรูกคลุกคามโดยการฟฟฟื้นฟรู! ถรูก
บกังตาโดยพระของยลุคนบีนี้ คนไมล่เชมืที่อไมล่สามารถตระหนกักถถึงความจรลิงของมกัทธลิว 16:26 เมมืที่อพระเยซรูทรงถาม
คนาถามทบีที่สนาคกัญทบีที่สลุดวล่า “เพราะถด้าผรูด้ใดจะไดด้สลิที่งของสลินี้นทกันี้งโลก แตล่ตด้องสรูญเสบียจลิตวลิญญาณของตน ผรูด้นกันี้นจะไดด้
ประโยชนร์อะไร หรมือผรูด้นกันี้นจะนนาอะไรไปแลกเอาจลิตวลิญญาณของตนกลกับคมืนมา” คนไมล่เชมืที่อไมล่สกังเกตเหล็นคล่าจด้าง
ของบาปและคลิดถถึงแตล่เรมืที่องทางวกัตถลุ ดกังนกันี้นเมมืที่อแหลล่งรายไดด้ของเขาถรูกคลุกคาม เขากล็เรลิที่มไมล่สบอารมณร์อยล่างมาก 

“แตล่พระวลิหารของพระแมล่เจด้าไดอานล่าซถึที่งเปป็นใหญล่จะเปป็นทบีที่หมลิที่นประมาทดด้วย และสงล่าราศบีแหล่งรรูปของ
พระแมล่เจด้านกันี้นซถึที่งเปป็นทบีที่นกับถมือของบรรดาชาวแควด้นเอเชบียกกับสลินี้นทกันี้งโลก จะเสมืที่อมลงไป” นบีที่คมือขด้อกลล่าวหาทบีที่สองทบีที่
เดเมตรลิอกัสใชด้ปรกักปรนาเปาโล เขากลกัววล่าการบรูชาไดอานล่าจะสลินี้นสลุดลงหากเปาโลและผองเพมืที่อนของเขาไดด้รกับ
อนลุญาตใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐตล่อไป ซถึที่งกลล่าวถถึงพระเจด้าทบีที่เปาโลประกาศวล่าเปป็นพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงองคร์เดบียวนกันี้น
หากสลิที่งทบีที่เปาโลประกาศนกันี้นเปป็นความจรลิง และถด้าผรูด้คนยอมรกับขล่าวสารของเขา ผลลกัพธร์ในทด้ายทบีที่สลุดกล็คงเปป็นการ
หกักลด้างขด้อโตด้แยด้งทบีที่วล่าผรูด้คนตด้องมบีศาลเจด้าเลล็กๆเหลล่านกันี้นซถึที่งพวกชล่างเตรบียมไวด้และขายไวด้ใชด้ในการบรูชาไดอานล่า 



เครมืที่องรางเลล็กๆเหลล่านกันี้นกล็จะกลายเปป็นวกัตถลุมงคลทบีที่ถรูกดรูหมลิที่นและเหยบียดหยาม และเดเมตรลิอกัสและเหลล่าเพมืที่อน
รล่วมงานของเขากล็คงตกงาน

ในการโตด้แยด้งนบีนี้เดเมตรลิอกัสกนาลกังพรูดความจรลิง เพราะวล่าขล่าวสารแหล่งความรอดโดยพระคลุณผล่านทาง
ความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระเยซรูครลิสตร์เจด้าทนาใหด้วกัตถลุมงคล รายการทางศาสนา ศาลเจด้าและ
เครมืที่องรางของขลกังทลุกอยล่างไรด้ประโยชนร์และสรูญเปลล่า เมมืที่อพระเยซรูทรงรด้องออกมาบนกลโกธาวล่า “สนาเรล็จ
แลด้ว!” (หรมือ “จบสลินี้นแลด้ว”) พระองคร์กล็ทรงหมายความตามนกันี้นจรลิงๆ พระองคร์ทรงสนาเรล็จพระราชกลิจนกันี้นทบีที่
พระองคร์ไดด้เสดล็จมาเพมืที่อทนาใหด้ลลุลล่วงแลด้วและไมล่มบีสกักสลิที่งเดบียวทบีที่สามารถถรูกเพลิที่มเขด้ากกับพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้ว
ของพระองคร์ไดด้ เมมืที่อความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนมบีชกัย มกันกล็ทนาใหด้ผรูด้คนตกงานหากพวกเขายลุล่งเกบีที่ยวในกลิจการแหล่ง
ความชกัที่วและความไรด้สาระ-สลิที่งซถึที่งมบีแนวโนด้มทบีที่จะสนองตกัณหาของเนมืนี้อหนกัง ผมขอบคลุณพระเจด้าทบีที่ผมเปป็นคน
อเมรลิกกัน แตล่ถด้าประเทศทบีที่ยลิที่งใหญล่นบีนี้ของเราเปป็น “อเมรลิกาแบบครลิสเตบียน” อยล่างแทด้จรลิง แบบทบีที่มกันถรูกมองวล่าเปป็น
โดยชมืที่อของมกัน เจด้าของธลุรกลิจหลายแสนคนกล็คงเลลิกกลิจการไปภายในไมล่กบีที่ชกัที่วโมงแลด้ว! การขายเหลด้ากล็คงสลินี้นสลุดลง
เพราะวล่าคงไมล่มบีนกักดมืที่มแลด้ว การขายยาเสพตลิด-และอาชบีพอมืที่นๆอบีกมากมายซถึที่งไมล่จนาเปป็นตด้องเอล่ยชมืที่อในทบีที่นบีนี้-กล็คง
ตายสลินี้นไปหมดแลด้วเพราะวล่าคงไมล่มบีลรูกคด้าแลด้ว ผรูด้คนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิงไมล่มบีสล่วนรล่วมในการพนกัน การ
ดมืที่มเหลด้า และกลิจกรรมฆล่าเวลาเหลล่านกันี้นของโลก

มบีบางคนทบีที่จะกลล่าววล่า “หากนบีที่เปป็นความจรลิง มกันกล็คงไมล่เปป็นการดบีดด้านเศรษฐกลิจเลยสนาหรกับประเทศชาตลิ
ของเราทบีที่จะกลายเปป็นประเทศชาตลิครลิสเตบียนอยล่างแทด้จรลิง” ผมไมล่เหล็นดด้วย ถด้าทลุกคนในตอนนบีนี้ทบีที่ขด้องเกบีที่ยวในการ
ผลลิตและการจนาหนล่ายสลิที่งซถึที่งชกัที่วรด้ายจะกลกับใจเชมืที่อและมารรูด้จกักพระเยซรูครลิสตร์เจด้าในฐานะพระผรูด้ชล่วยใหด้รอดสล่วนตกัว 
เงลินหลายพกันลด้านดอลลารร์ทบีที่ตอนนบีนี้ถรูกใชด้จล่ายไปกกับสลุราและสลิที่งชกัที่วรด้ายอมืที่นๆกล็คงถรูกนนามาใชด้จล่ายในชล่องทางตล่างๆทบีที่
จะกล่อใหด้เกลิดผลดบีและเตลิมเตล็มวลิถบีชบีวลิตของประชาชนทลุกผรูด้ มกันกล็คงไมล่จนาเปป็นเลยทบีที่ผรูด้คนจะใชด้จล่ายเงลินหลายพกันลด้าน
ดอลลารร์ในรรูปภาษบีและสวกัสดลิการ นบีที่ยกังไมล่กลล่าวถถึงหลายพกันลด้านดอลลารร์เหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกใชด้จล่ายไปกกับทกัณฑสถาน
และคลุกทกันี้งหลาย

เวลาหนถึที่งจะมาถถึงเมมืที่อความรรูด้ในเรมืที่ององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าจะปกคลลุมแผล่นดลินโลกดลุจนนี้นาปกคลลุมทะเลอยรูล่
ตอนนบีนี้ เมมืที่อผรูด้คนจะตบีดาบของตนใหด้เปป็นผาลไถและหอกของตนใหด้เปป็นขอลลิด จะมบีสกันตลิสลุขบนแผล่นดลินโลกและ
ความปรารถนาดบีทล่ามกลางมนลุษยร์ แตล่เวลานกันี้นจะไมล่มาถถึงจนกวล่าพระเยซรูเสดล็จกลกับมาเพมืที่อสถาปนาอาณาจกักร
ของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกและประทกับบนพระทบีที่นกัที่งของดาวลิดเพมืที่อครองราชยร์

“พระวลิหารของพระแมล่เจด้าไดอานล่า” ถรูกกลล่าวโดยนกักประวกัตลิศาสตรร์ทกันี้งหลายวล่าใชด้เวลาสรด้างสองรด้อย
ยบีที่สลิบปฟีและคล่าใชด้จล่ายนกันี้นถรูกชล่วยกกันออกโดยคนทกันี้งปวงแหล่งแควด้นเอเชบียไมเนอรร์ วลิหารนกันี้นมบีขนาดยาวสบีที่รด้อยยบีที่สลิบ
หด้าฟลุต กวด้างสองรด้อยยบีที่สลิบฟลุต และถรูกคนี้นายกันโดยเสาหลินอล่อนหนถึที่งรด้อยยบีที่สลิบเจล็ดตด้น ซถึที่งมบีความสรูงหกสลิบฟลุตและเสา
แตล่ละตด้นมบีนนี้นาหนกักหนถึที่งรด้อยหด้าสลิบตกัน เสาเหลล่านบีนี้เปป็นหลินอล่อนตกัน โดยบางตด้นถรูกสลกักเสลาอยล่างประณบีต และบาง
ตด้นถรูกขกัดเงาจนสวล่างจด้า ประตรูของวลิหารนบีนี้ทนาดด้วยไมด้สนไซเปรส หลกังคาทนาจากไมด้ซบีดารร์ ภายในถรูกตกแตล่งอยล่าง
งดงามดด้วยทองคนาและมบีภาพวาดชกันี้นดบีทบีที่สลุดโดยฝฟีมมือของเหลล่าศลิลปปินสมกัยโบราณแขวนอยรูล่ ความยลิที่งใหญล่เชล่นนกันี้น
ทด้าทายจลินตนาการ-แตล่วลิหารอกันงดงามนกันี้นของไดอานล่าถรูกเผาโดยชาวกล็อธในปฟี ค.ศ. 260 และวกันนบีนี้เหลล่านกัก



โบราณคดบีกล็บอกเราวล่ามกันเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีที่จะบล่งชบีนี้ทนาเลทบีที่ตกันี้งทบีที่แนล่ชกัดวล่ามกันเคยตกันี้งอยรูล่ทบีที่ไหน! มกันเปป็นเชล่นนบีนี้แหละ
เมมืที่อมนลุษยร์สรด้างใหด้คงอยรูล่เพบียงชกัที่วคราวและไมล่ใชล่เพมืที่อนลิรกันดรร์กาล เมมืที่อพวกเขาคลิดถถึงแตล่เรมืที่องฝฝ่ายเนมืนี้อหนกังและไมล่ใชล่
ฝฝ่ายวลิญญาณ สงล่าราศบีของโลกนบีนี้จะผล่านพด้นไป แตล่คนทกันี้งหลายทบีที่ประพฤตลิตามพระทกัยของพระเจด้าจะดนารงอยรูล่เปป็น
นลิตยร์ในเมมืองสวรรคร์ทบีที่จะไมล่มบีวกันผล่านพด้นไป

“แควด้นเอเชบียกกับสลินี้นทกันี้งโลก” แนล่นอนวล่าหมายถถึงโลกทบีที่คนรรูด้จกักในสมกัยนกันี้น-และเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าการ
บรูชาไดอานล่าขยายออกไปยกังแดนไกล การบรูชาเทพบีองคร์นบีนี้อยล่างแพรล่หลายไดด้นนาผรูด้คนมากมายมาสรูล่เมมืองเอเฟซกัสใน
ชล่วงเดมือนพฤษภาคม และเดเมตรลิอกัสตระหนกักดบีวล่าฝรูงชนทบีที่หลกัที่งไหลมาเหลล่านกันี้นจะใหด้เปาโลและเหลล่าสหาย
ครลิสเตบียนของเขามบีโอกาสใหญล่ทบีที่จะทนาใหด้ความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนรลุดหนด้าไป หากเกลิดแบบนกันี้นจรลิงๆ แนล่นอน
วล่าการคด้าของชล่างเงลินเหลล่านบีนี้คงไดด้รกับผลกระทบและวลิหารอกันยลิที่งใหญล่ของไดอานล่ากล็คงตด้องเสบียชมืที่อ เดเมตรลิอกัส
ตกันี้งใจทบีที่จะปฟ้องกกันไมล่ใหด้เหตลุการณร์นบีนี้เกลิดขถึนี้น โดยใชด้ทลุกวลิถบีทาง

ขด้อ 28: “ครกันี้นคนทกันี้งหลายไดด้ยลินดกังนกันี้น ตล่างกล็โกรธแคด้นและรด้องวล่า “พระไดอานล่าของชาวเอเฟซกัสเปป็น
ใหญล่”

“ครกันี้นคนทกันี้งหลายไดด้ยลินดกังนกันี้น....” เดเมตรลิอกัสไดด้เรลิที่มคนาปราศรกัยของตนโดยการเรบียกประชลุมชล่างเงลิน
เหลล่านกันี้น (ขด้อ 25) และเตมือนความจนาพวกเขาวล่าพวกเขาหาเลบีนี้ยงชบีพโดยการผลลิตศาลเจด้าทบีที่ทนาดด้วยเงลินหรมือเครมืที่อง
รางเลล็กๆเพมืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่ไดอานล่า ศาลเจด้าเหลล่านบีนี้ถรูกซมืนี้อโดยผรูด้บรูชาและผรูด้มาเยมือนทกันี้งหลาย-โดยเฉพาะอยล่างยลิที่ง
ในชล่วงนกันี้นของปฟีเมมืที่อฝรูงชนแหล่กกันมายกังเมมืองเอเฟซกัสเพมืที่อรล่วมเทศกาลเลบีนี้ยงทบีที่จะถรูกจกัดขถึนี้นเพมืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่พระแมล่
เจด้าองคร์นกันี้น

จากนกันี้นเดเมตรลิอกัสประกาศวล่าไมล่วล่าเปาโลเทศนาทบีที่ไหน ขล่าวสารของเขากล็ “หกันคนมากมายไปเสบีย” จาก
การนกับถมือรรูปเคารพ และถด้านกัที่นเกลิดขถึนี้นในเมมืองเอเฟซกัส ชล่างเงลินเหลล่านกันี้นกล็อาจเสบีที่ยงทบีที่จะเสบียรายไดด้ของตนไป 
นอกเหนมือจากผลกระทบทบีที่ทางใหมล่นบีนี้แหล่งชบีวลิตจะมบีตล่ออาชบีพของพวกเขาแลด้ว พระแมล่เจด้าไดอานล่ากล็คงถรูกดรูหมลิที่น
และวลิหารของนางกล็คงถรูกเหยบียดหยาม “คนากลล่าวเหลล่านบีนี้” ของเดเมตรลิอกัสจถึงทนาใหด้พวกชล่างเงลินเตล็มไปดด้วยโทสะ 
และพวกเขารด้องออกมาวล่า “พระไดอานล่าของชาวเอเฟซกัสเปป็นใหญล่!”

ขด้อ 29: “แลด้วกล็เกลิดการวลุล่นวายใหญล่โตทกัที่วทกันี้งเมมือง เขาจถึงไดด้จกับกายอกัสกกับอารลิสทารคกัสชาวมาซลิโดเนบียผรูด้
เปป็นเพมืที่อนเดลินทางของเปาโล ลากวลิที่งเขด้าไปในโรงมหรสพ”

เหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่า “โรงมหรสพ” นบีนี้เปป็นสถานทบีที่จกัดเกมกบีฬาและนลิทรรศการยลิที่งใหญล่ทกันี้ง
หลายของเมมืองนกันี้นและสามารถจลุผรูด้ชมไดด้ถถึงสามหมมืที่นคน! เมมืองนบีนี้เตล็มไปดด้วยเหลล่าผรูด้บรูชาในตอนนกันี้น และชล่างเงลิน
เหลล่านกันี้นกนาลกังมบีกลิจการทบีที่กนาลกังบรูมเพราะยอดขายศาลเจด้าทบีที่ทนาดด้วยเงลินเหลล่านกันี้นซถึที่งใชด้ในการบรูชา ดกังนกันี้นเมมืที่อผรูด้คน
เหลล่านกันี้นมารวมตกัวกกันในอาคารใหญล่โตขนาดนกันี้น ดรูเหมมือนจะสมเหตลุสมผลทบีที่จะสกันนลิษฐานวล่าฝรูงชนนกันี้นมบีขนาด
ใหญล่พอทบีที่จะตด้องใชด้พมืนี้นทบีที่มากขนาดนกันี้น และบกัดนบีนี้ “เกลิดการวลุล่นวายใหญล่โตทกัที่วทกันี้งเมมือง” เมมืที่อพลิจารณาหลายพกัน
คนเหลล่านกันี้นทบีที่อยรูล่ทบีที่นกัที่น ความสกับสนวลุล่นวายเชล่นนกันี้นกล็คงเกมือบเหมมือนความรลุนแรงของฝรูงชนทบีที่โกรธแคด้น พรด้อมกกับ
หลายพกันคนทบีที่รด้องตะโกนวล่า “พระไดอานล่าของชาวเอเฟซกัสเปป็นใหญล่”-โดยไมล่ไดด้คลิดอะไร แตล่แคล่รด้องตามฝรูงชน
เทล่านกันี้น



พวกเขา “จกับกายอกัสกกับอารลิสทารคกัส” เพมืที่อนรล่วมเดลินทางชาวมาซลิโดเนบียสองคนของเปาโลผรูด้ซถึที่งทนางาน
หนกักกกับเขาในเมมืองเอเฟซกัส “กายอกัส” เปป็นชมืที่อทบีที่คนใชด้กกันเยอะมากๆในสมกัยนกันี้น และเหลล่าผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์กล็พบวล่า
เปป็นการยากทบีที่จะชบีนี้ชกัดความสกัมพกันธร์ระหวล่างชายผรูด้นบีนี้กกับคนอมืที่นๆทบีที่มบีชมืที่อเดบียวกกัน อยล่างไรกล็ตาม เราสกันนลิษฐานไดด้วล่า
นบีที่เปป็นกายอกัสคนเดบียวกกับทบีที่ถรูกกลล่าวถถึงโดยเปาโลวล่าเปป็นเจด้าของบด้านทบีที่ใหด้เขาอาศกัยอยรูล่ดด้วยในเมมืองโครลินธร์ (รม.
 16:23) และยกังเปป็นหนถึที่งในผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นทบีที่เปาโลใหด้บกัพตลิศมาทบีที่เมมืองโครลินธร์ดด้วย (1 คร. 1:14)

“อารลิสทารคกัส” ถรูกแนะนนาใหด้เรารรูด้จกักในทบีที่นบีนี้ แตล่เราอล่านเกบีที่ยวกกับเขาอบีกครกันี้งในกลิจการ 20:4 ในฐานะ
เปป็นเพมืที่อนรล่วมเดลินทางของเปาโลหลกังจากออกไปจากเมมืองเอเฟซกัส และในกลิจการ 27:2 เขาถรูกกลล่าวถถึงวล่าอยรูล่บน
เรมือกกับเปาโลระหวล่างทางไปยกังกรลุงโรม จากนกันี้นในโคโลสบี 4:10 เปาโลเขบียนถถึงเขาในฐานะเปป็นเพมืที่อนนกักโทษกกับ
เขาในกรลุงโรม

ดกังนกันี้นเราจถึงทราบมากพอเกบีที่ยวกกับชายสองคนนบีนี้ทบีที่จะรรูด้วล่าพวกเขาเปป็นผรูด้รกับใชด้ทบีที่ยนาเกรงพระเจด้าและขยกัน
ขกันแขล็งของพระเจด้าผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่ และพวกเขานล่าจะโดดเดล่นในงานรกับใชด้ของเปาโลทบีที่เมมืองเอเฟซกัส ดกังนกันี้น
พวกเขาจถึงเปป็นทบีที่รรูด้จกักดบีแกล่คนทกันี้งปวง และเมมืที่อเดเมตรลิอกัสยลุยงประชาชนใหด้ลลุกฮมือดด้วยความไมล่พอใจ ครลิสเตบียน
สองคนนบีนี้กล็ถรูกจกับทกันทบีและถรูก “ลากวลิที่งเขด้าไปในโรงมหรสพ” เราตด้องจนาใหด้ขถึนี้นใจวล่านบีที่นล่าจะเปป็นฝรูงชนทบีที่รวมตกัวกกัน
อยรูล่ในโรงมหรสพนกันี้นอยรูล่แลด้ว เนมืที่องจากสถานทบีที่นกันี้นจลุคนไดด้สามหมมืที่นคน มกันจถึงดรูเหมมือนสมเหตลุสมผลทบีที่จะ
สกันนลิษฐานวล่ามบีผรูด้บรูชาอยรูล่ทบีที่นกัที่นหมรูล่ใหญล่ตอนทบีที่กายอกัสและอารลิสทารคกัสถรูกพาตกัวเขด้าไปขด้างใน

ขด้อ 30: “ฝฝ่ายเปาโลใครล่จะเขด้าไปในหมรูล่คนดด้วย แตล่พวกสาวกไมล่ยอมใหด้ทล่านเขด้าไป”
“ฝฝ่ายเปาโลใครล่จะเขด้าไป…” มกันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของเปาโลทบีที่จะใหด้คนาพยานตล่อหนด้าพวกคนทบีที่

กลล่าวหาเขา คนาพยานเรมืที่องพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้า เราตด้องพลิจารณาเชล่นกกันวล่าเปาโลทลุล่มเทใหด้แกล่คน
เหลล่านกันี้นทบีที่ทนางานกกับเขาในขล่าวประเสรลิฐ บางทบีเขารรูด้สถึกวล่าเขาอาจกลล่าวหรมือทนาอะไรสกักอยล่างทบีที่จะเปป็นประโยชนร์
ตล่อเหลล่าเพมืที่อนรล่วมงานของเขาไดด้ และในความไมล่สนใจเรมืที่องความปลอดภกัยของตกัวเขาเองเลย เขาหาทางทบีที่จะ
เขด้าไปในโรงมหรสพนกันี้นทบีที่กายอกัสและอารลิสทารคกัสถรูกคลุมตกัวไวด้อยรูล่ แตล่ “พวกสาวกไมล่ยอมใหด้ทล่านเขด้าไป” เราไมล่
ถรูกบอกวล่าผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นรกันี้งตกัวเปาโลดด้วยวลิธบีใด จะโดยการใชด้กนาลกังบกังคกับหรมือโดยการโนด้มนด้าว ไมล่วล่าจะอยล่างไร 
พวกเขากล็ไมล่ยอมใหด้เขาเสบีที่ยงเขด้าไปปรากฏตกัวตล่อหนด้าฝรูงชนทบีที่โกรธเคมืองนกันี้นซถึที่งจกับตกัวเหลล่าเพมืที่อนรล่วมเดลินทางของ
เขาไวด้แลด้ว

ขด้อ 31: “มบีบางคนในพวกเจด้านายทบีที่ประจนาแควด้นเอเชบียซถึที่งเปป็นสหายของเปาโล ไดด้ใชด้คนไปวลิงวอนขอ
เปาโลมลิใหด้เขด้าไปในโรงมหรสพ”

“พวกเจด้านายทบีที่ประจนาแควด้นเอเชบีย” หมายถถึงชายทกันี้งหลายทบีที่เปป็นประธานในเกมกบีฬาสาธารณะและ
เทศกาลเลบีนี้ยงทางศาสนาเหลล่านกันี้นในอกัฒจกันทรร์ พวกเขาถรูกเลมือกตกันี้งทลุกปฟีและการเลมือกตกันี้งของพวกเขาตด้องถรูก
ยมืนยกันทบีที่กรลุงโรมกล่อนทบีที่มกันมบีผลในเมมืองเอเฟซกัส เนมืที่องจากชายเหลล่านบีนี้ตด้องรกับผลิดชอบในเรมืที่องการถวายเกบียรตลิอกัน
เหมาะสมแกล่จกักรพรรดลิแหล่งโรม

“...ซถึที่งเปป็นสหายของเปาโล…” เราไมล่มบีเหตลุผลทบีที่จะเชมืที่อวล่าชายเหลล่านบีนี้เปป็นพวกครลิสเตบียน แตล่เพราะมบี
ความเปป็นมลิตรตล่อเปาโล พวกเขาจถึงตระหนกักดบีวล่าเขาไมล่ใชล่คนกล่อความวลุล่นวายและคนสรด้างปฟัญหา ถถึงอยล่างไรแลด้ว



เปาโลไดด้รกับความไวด้วางใจและความเปป็นมลิตรจากพวกเขาถถึงแมด้วล่าพวกเขาไมล่ตระหนกักวล่าเขากนาลกังประกาศ
ศาสนาทบีที่แทด้จรลิงหนถึที่งเดบียวนกันี้น ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณและความรอดโดยทางความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จ
สลินี้นแลด้วของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า มกันเปป็นไปไดด้อยล่างแนล่นอนวล่าพวกเจด้านายเหลล่านบีนี้เคยเหล็นการจลาจลแบบนบีนี้มากล่อน
และพวกเขามบีประสบการณร์มากพอในการรกับมมือกกับการจลาจลแบบนกันี้นทบีที่จะรรูด้วล่าการเขด้าไปในโรงมหรสพนกันี้นของ
เปาโลมบีแตล่จะเตลิมนนี้นามกันเขด้ากองไฟซถึที่งเกมือบจะควบคลุมไมล่อยรูล่แลด้ว ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าพวกเขากลกัววล่าเขาจะถรูกฆล่า
ตาย ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงใหด้คนาเตมือนเพลิที่มเขด้ากกับความพยายามของพวกสาวก ซถึที่งไมล่อยากใหด้เปาโลเขด้าไปในโรง
มหรสพนกันี้น-ซถึที่งบกัดนบีนี้ไดด้กลายเปป็นหด้องศาลไปแลด้ว

ขด้อ 32: “บางคนจถึงไดด้รด้องวล่าอยล่างนบีนี้ บางคนไดด้รด้องวล่าอยล่างนกันี้น เพราะวล่าทบีที่ประชลุมวลุล่นวายมาก และคน
โดยมากไมล่รรูด้วล่าเขาประชลุมกกันดด้วยเรมืที่องอะไร”

“บางคนจถึงไดด้รด้องวล่าอยล่างนบีนี้ บางคนไดด้รด้องวล่าอยล่างนกันี้น” นบีที่คมือคนาบรรยายทบีที่เหมาะสมสนาหรกับมล็อบ คน
เหลล่านบีนี้ไดด้ชลุมนลุมกกันเพมืที่อจลุดประสงคร์หนถึที่ง-เพมืที่อบรูชาพระแมล่เจด้าไดอานล่า-และมบีพวกเขาแคล่ไมล่กบีที่คนทบีที่ทราบอยล่าง
แทด้จรลิงวล่ากนาลกังเกลิดอะไรขถึนี้น ดด้วยเหตลุนบีนี้ “บางคนจถึงไดด้รด้องวล่าอยล่างนบีนี้ บางคนไดด้รด้องวล่าอยล่างนกันี้น” ความสกับสนทบีที่
สลินี้นหวกังจรลิงๆ! และผรูด้คนสล่วนใหญล่นกันี้น “ไมล่รรูด้วล่าเขาประชลุมกกันดด้วยเรมืที่องอะไร”

ขด้อ 33 และ 34: “พวกเหลล่านกันี้นบางคนไดด้ดกันอเลล็กซานเดอรร์ ซถึที่งเปป็นคนทบีที่พวกยลิวใหด้ออกมาขด้างหนด้า อ
เลล็กซานเดอรร์จถึงโบกมมือหมายจะกลล่าวแกด้แทนตล่อหนด้าคนทกันี้งปวง แตล่เมมืที่อคนทกันี้งหลายรรูด้วล่าทล่านเปป็นคนยลิว เขากล็ยลิที่ง
สล่งเสบียงรด้องพรด้อมกกันอยรูล่ประมาณสกักสองชกัที่วโมงวล่า “พระไดอานล่าของชาวเอเฟซกัสเปป็นใหญล่”

ตกัวตนทบีที่แนล่ชกัดของ “อเลล็กซานเดอรร์” ผรูด้นบีนี้ไมล่ถรูกใหด้ไวด้ในทบีที่นบีนี้ ผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์สล่วนใหญล่สกันนลิษฐานวล่าเขาคมือ 
“อเลล็กซานเดอรร์ชล่างทองแดง” ทบีที่เปาโลเตมือนทลิโมธบีคนหนลุล่มใหด้ระวกังใน 2 ทลิโมธบี 4:14 หากนกัที่นเปป็นความจรลิง ชาย
ผรูด้นบีนี้กล็เปป็นศกัตรรูของเปาโลและอาจยลินดบีทบีที่มบีโอกาสไดด้พรูดจาใหด้รด้ายเขา หากเปป็นเชล่นนกันี้น พวกยลิวกล็เลมือกเขาใหด้เปป็น
โฆษกของพวกเขาและลากตกัวเขาออกมาจากฝรูงชนเพมืที่อใหด้ยมืนตล่อหนด้ามล็อบและ “กลล่าวคนาแกด้ตล่างของตนแกล่
ประชาชนเหลล่านกันี้น” 

นบีที่ไมล่ใชล่คนาแกด้ตล่างสล่วนตกัวของอเลล็กซานเดอรร์ เขาไมล่ไดด้กนาลกังแกด้ตล่างใหด้ตกัวเองตล่อหนด้าฝรูงชนนกันี้น แตล่
เนมืที่องจากความวลุล่นวายของพลเมมืองสล่วนใหญล่ภายใตด้การปกครองของโรมถรูกโทษวล่าเปป็นความผลิดของพวกยลิว อ
เลล็กซานเดอรร์จถึงตกันี้งใจทบีที่จะอธลิบายแกล่ฝรูงชนนกันี้นวล่าพวกยลิวไมล่ไดด้มบีสล่วนเกบีที่ยวขด้องอกันใดเลยกกับความพยายามของ
ครลิสเตบียนทบีที่ไดด้ปลลุกปฟัปั่นเมมืองนกันี้น ดกังนกันี้นเมมืที่อยมืนอยรูล่ตล่อหนด้าฝรูงชนนกันี้น อเลล็กซานเดอรร์จถึง “โบกมมือ”-กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง
เขายกมมือขถึนี้นเพมืที่อจะใหด้เสบียงวลุล่นวายนกันี้นสงบลงและเพมืที่อทบีที่จะใหด้คนฟฟังเขาเพราะเสบียงอมืนี้ออถึงของฝรูงชนนกันี้น

“แตล่เมมืที่อคนทกันี้งหลายรรูด้วล่าทล่านเปป็นคนยลิว....” การปรากฏตกัวของอเลล็กซานเดอรร์สล่งผลตรงขด้ามกกับทบีที่ตกันี้งใจ
ไวด้ ผรูด้คนเหลล่านกันี้นดรูออกวล่าเขาเปป็นยลิว และการปรากฏตกัวของเขาตล่อหนด้าพวกเขากล็ยลิที่งทนาใหด้พวกเขาคลกัที่งหนกักกวล่า
เดลิมอบีก เมมืที่อเปลล่งเสบียงตะโกนอยล่างพรด้อมเพรบียงกกัน พวกเขากล็กลบสลิที่งใดกล็ตามทบีที่เขาอาจกลล่าวออกมา โดยพวก
เขาโหล่รด้องวล่า “พระไดอานล่าของชาวเอเฟซกัสเปป็นใหญล่!”

เปาโลเปป็นยลิวคนหนถึที่ง ครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นหลายคนกล็เปป็นยลิว และชาวเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นทบีที่ไมล่ใชล่ยลิวกล็มบีอคตลิ
ตล่อพวกเขา เพราะไมล่คลุด้นเคยกกับกระแสครลิสเตบียนทบีที่เปป็นของใหมล่นบีนี้ พวกเขาจถึงมองเปาโลและกลลุล่มของเขาวล่าเปป็น



แคล่ยลิวอบีกกลลุล่มหนถึที่ง ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงเปลล่งเสบียงรด้องถวายเกบียรตลิใหด้แกล่ไดอานล่าและปฏลิเสธทบีที่จะฟฟังอเลล็กซานเดอรร์ 
โดยคลิดแนล่นอนวล่าเขากนาลกังยมืนอยรูล่ตล่อหนด้าพวกเขาเพมืที่อแกด้ตล่างใหด้เปาโล

มล็อบขนาดใหญล่ทบีที่สลุดเรลิที่มตด้นดด้วยคนทบีที่ไมล่พอใจแคล่หยลิบมมือหนถึที่ง การจลาจลทบีที่สรด้างความเสบียหายมากทบีที่สลุด
เรลิที่มตด้นดด้วยการขวด้างอลิฐกด้อนหนถึที่งหรมือการจลุดไฟกองหนถึที่งใหด้ลลุก จากนกันี้นมกันกล็ลามไปเมมืที่อคนอมืที่นๆมารล่วมวงดด้วย-
โดยทบีที่ไมล่ใชล่พวกเขาทลุกคนรรูด้วล่าพวกเขากนาลกังทนาอะไรหรมือทนาไปทนาไม และเมมืที่อฝรูงชนนกันี้นมบีคนมารล่วมสมทบมากขถึนี้น
เรมืที่อยๆ การจลาจลนกันี้นกล็ทวบีความรลุนแรงมากขถึนี้นจนกระทกัที่งมกันสรด้างความเสบียหายในทลุกทบีที่ทบีที่มกันไปถถึง การจลาจล
ในเมมืองเอเฟซกัสกล็เปป็นเชล่นนกันี้น มกันเรลิที่มตด้นดด้วยชายคนหนถึที่ง-เดเมตรลิอกัสชล่างเงลิน เขาประสบความสนาเรล็จในการปลลุก
ระดมชล่างคนอมืที่นๆทบีที่ทนาอาชบีพเดบียวกกัน และพวกเขามารล่วมวงกกับเขาในการรณรงคร์ตล่อตด้านอกัครทรูตเปาโลและเหลล่า
เพมืที่อนรล่วมงานของเขา จากนกันี้นเสบียงรด้องนกันี้นกล็แพรล่กระจายไปยกังฝรูงชนเหลล่านกันี้นทบีที่มารวมตกัวกกันในโรงมหรสพ และ
เสบียงโกลาหลนกันี้น ซถึที่งดกังมากขถึนี้นเมมืที่อมบีคนมารล่วมเปลล่งเสบียงเยอะขถึนี้น ในทบีที่สลุดกล็กลายเปป็นเสบียงรด้องตะโกนยาวนาน
สองชกัที่วโมงเมมืที่อหลายพกันคนเปลล่งเสบียงพรด้อมเพรบียงกกันวล่า “พระไดอานล่าของชาวเอเฟซกัสเปป็นใหญล่!” (และหลกัง
จากการแสดงออกถถึงความทลุล่มเทนบีนี้ทบีที่มบีใหด้แกล่ไดอานล่า ผมกล็แนล่ใจวล่าหลายคนทบีที่ไดด้รล่วมวงในฝรูงชนนกันี้นโดยไมล่ไดด้มบี
สล่วนไดด้สล่วนเสบียอะไรเลยเรลิที่มรรูด้สถึกเชมืที่อมกัที่นเชล่นกกันวล่าพวกเขาเองกล็ทลุล่มเทอยล่างลถึกซถึนี้งใหด้แกล่พระแมล่เจด้าองคร์นบีนี้เชล่น
เดบียวกกัน)

ขด้อ 35: “เมมืที่อเจด้าหนด้าทบีที่ทะเบบียนของเมมืองนกันี้นยอมคลด้อยตามจนประชาชนสงบลงแลด้วเขากล็กลล่าววล่า 
“ทล่านชาวเอเฟซกัสทกันี้งหลาย มบีผรูด้ใดบด้างซถึที่งไมล่ทราบวล่า เมมืองเอเฟซกัสนบีนี้เปป็นเมมืองทบีที่นมกัสการพระแมล่เจด้าไดอานล่าผรูด้ยลิที่ง
ใหญล่ และนมกัสการรรูปจนาลองซถึที่งตกลงมาจากดาวพฤหกัสบดบี”

คนากรบีกในทบีที่นบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “เจด้าหนด้าทบีที่ทะเบบียน ถรูกใชด้ในทบีที่อมืที่นๆอบีกหลายแหล่ง (ดรู มธ. 2:4; มก. 8:31; 1 
คร. 1:20) แตล่ถรูกแปลเปป็น “ธรรมาจารยร์” เสมอ นบีที่เปป็นทบีที่เดบียวในพระคกัมภบีรร์ทบีที่คนาๆนบีนี้ถรูกใชด้กกับเจด้าหนด้าทบีที่คนหนถึที่งซถึที่ง
นกับถมือรรูปเคารพ เขาเปป็นผรูด้ดรูแลบกันทถึกสาธารณะทกันี้งหลายและเปป็นประธานในการประชลุมตล่างๆของชาวเมมืองนกันี้น 
เขาเปป็นบลุคคลสนาคกัญคนหนถึที่ง เพราะวล่าการตลิดตล่อสมืที่อสารสาธารณะทกันี้งหมดถรูกกระทนาผล่านทางเขาแกล่เมมืองนกันี้นและ
คนาตอบทกันี้งหลายกล็ถรูกใหด้ในนามของเขา เหล็นไดด้ชกัดวล่าเจด้าหนด้าทบีที่ทะเบบียนในพระคนาขด้อนบีนี้ของเราเปป็นชายคนหนถึที่งทบีที่
มบีอลิทธลิพลและความนลิยมชมชอบ เพราะวล่าเขา “สงบ” เสบียงดกังของฝรูงชนนกันี้นและทนาใหด้พวกเขาเงบียบเสบียงจนถถึง
ระดกับทบีที่พวกเขาจะยอมฟฟังสลิที่งทบีที่เขาจะกลล่าว

“ทล่านชาวเอเฟซกัสทกันี้งหลาย...” ทกันี้งๆทบีที่เกลิดความไรด้ระเบบียบและความวลุล่นวายของฝรูงชนนกันี้น เจด้าหนด้าทบีที่
ทะเบบียนผรูด้นบีนี้กล็พรูดกกับพวกเขาในลกักษณะทบีที่ใหด้เกบียรตลิและความเคารพ

“มบีผรูด้ใดบด้างซถึที่งไมล่ทราบ” (กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่งคมือ เปป็นทบีที่ทราบกกันโดยทกัที่วไปอยรูล่แลด้ว) “วล่าเมมืองเอเฟซกัสนบีนี้เปป็น
เมมืองทบีที่นมกัสการพระแมล่เจด้าไดอานล่าผรูด้ยลิที่งใหญล่…?” นบีที่คมือการแสดงความมกัที่นใจในสล่วนของเจด้าหนด้าทบีที่ทะเบบียนผรูด้นบีนี้ 
คนาถามของเขาถรูกถามแกล่ประชาชนนกันี้นในลกักษณะทบีที่บล่งบอกวล่าไมล่มบีใครจะมาทนาลายศาสนานกันี้นซถึที่งไดอานล่าถรูกบรูชา
อยล่างรด้อนรนขนาดนกันี้นไดด้ มบีการประชดประชกันอยรูล่ในถด้อยคนาของเขาเชล่นกกัน เพราะวล่าเขากนาลกังกลล่าวแบบอด้อมๆ
วล่าทลุกคนบนโลกยกเวด้นเปาโลและพวกคลกัที่งศาสนาหยลิบมมือหนถึที่งรรูด้วล่าชาวเมมืองเอเฟซกัสบรูชาไดอานล่าและจะทนาเชล่น
นกันี้นตล่อไป แนล่นอนวล่าการบรูชาเชล่นนกันี้นจะไมล่ถรูกทนาลายโดยยลิวแคล่ไมล่กบีที่คนอยล่างเปาโลและเหลล่าเพมืที่อนรล่วมงานของ



เขา ดกังนกันี้นเจด้าหนด้าทบีที่ผรูด้นบีนี้จถึงเตมือนสตลิมล็อบทบีที่รด้องเสบียงดกังนกันี้นเพราะการโหล่รด้องแบบไรด้เหตลุผลของพวกเขาและความ
กลกัวแบบไมล่มบีมรูลของพวกเขา เขาหารรูด้ไมล่วล่าในหลายวกันและหลายปฟีทบีที่จะมา ขล่าวสารทบีที่เปาโลประกาศจะไมล่เพบียง
ทนาลายการบรูชาไดอานล่าเทล่านกันี้น แตล่จะทนาใหด้รากฐานแหล่งจกักรวรรดลิโรมอกันยลิที่งใหญล่สกัที่นสะเทมือนเชล่นกกัน!

“...และนมกัสการรรูปจนาลองซถึที่งตกลงมาจากดาวพฤหกัสบดบี” คนเหลล่านกันี้นทบีที่บรูชาพระแมล่เจด้าไดอานล่าอด้างวล่า
รรูปจนาลองอกันแรกของนางตกลงมาจากทด้องฟฟ้า-หรมือจากสวรรคร์ ดกังนกันี้นชาวเมมืองเอเฟซกัสจถึงรรูด้สถึกวล่าเมมืองนกันี้นเปป็นจลุด
ทบีที่ไดด้รกับเกบียรตลิมากทบีที่สลุดบนแผล่นดลินโลกเพราะวล่าวลิหารของไดอานล่าอยรูล่ทบีที่นกัที่น และรรูปจนาลองขนาดใหญล่ของนางกล็ตกันี้ง
อยรูล่ภายในวลิหารนกันี้น ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงเชมืที่อวล่าเมมืองเอเฟซกัสเปป็นผรูด้อารกักขาของพระแมล่เจด้าทบีที่ยลิที่งใหญล่นกันี้น

ขด้อ 36: “เมมืที่อขด้อนกันี้นกลล่าวโตด้แยด้งไมล่ไดด้แลด้ว ทล่านทกันี้งหลายควรจะนลิที่งสงบสตลิอารมณร์ อยล่าทนาอะไรวรูล่วาม
ไป”

เจด้าหนด้าทบีที่ทะเบบียนผรูด้นกันี้นแคล่สกันนลิษฐานทกัศนคตลิทบีที่วล่าไมล่มบีใครบนแผล่นดลินโลกจะตกันี้งคนาถามความรด้อนรน
ของชาวเมมืองเอเฟซกัสทบีที่มบีตล่อพระแมล่เจด้าไดอานล่าของพวกเขา หรมือสงสกัยความไมล่คลอนแคลนของการบรูชานาง
ของพวกเขา ชล่างเปป็นเรมืที่องโงล่เขลาทบีที่จะคลิดวล่าการบรูชาทบีที่หนกักแนล่นมกัที่นคงขนาดนกันี้นจะสามารถถรูกทนาลายโดยความ
พยายามอกันอล่อนแอของยลิวกลลุล่มเลล็กๆ กลลุล่มหนถึที่ง ไมล่วล่าจะรด้อนรนขนาดไหนกล็ตาม ผรูด้ซถึที่งกนาลกังพยายามทบีที่จะนนา
พระเจด้าองคร์หนถึที่งเขด้ามาผรูด้ซถึที่งพวกเขาอด้างวล่าเปป็นพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงองคร์เดบียวนกันี้น อกันเปป็นการเขด้ามาแทนทบีที่ตนาแหนล่ง
โดยชอบของไดอานล่าทล่ามกลางชาวเมมืองเอเฟซกัส!

“ทล่านทกันี้งหลายควรจะนลิที่งสงบสตลิอารมณร์” นกัที่นคมือวลิธบีทบีที่ดบีในการกลล่าววล่า “เนมืที่องจากพวกเรารรูด้วล่าการบรูชา
ของเราไมล่อาจถรูกทนาลายไดด้ เนมืที่องจากพวกเราไมล่กลกัวพวกยลิวเหลล่านบีนี้ทบีที่ประกาศพระเจด้าองคร์หนถึที่งทบีที่มบีนามวล่าพระ
เยซรู พวกทล่านจถึงควรเงบียบเสบียงและบรูชาแบบของพวกทล่านตล่อไป พระไดอานล่าเปป็นผรูด้ยลิที่งใหญล่และคนทกันี้งโลกกล็รรูด้ดบี 
ดกังนกันี้นจถึงไมล่จนาเปป็นเลยทบีที่ตด้องมารด้องตะโกนและทนาการวลุล่นวายแบบนบีนี้ และอยล่าทนาอะไรวรูล่วามไป” 

ขด้อ 37: “ทล่านทกันี้งหลายไดด้พาคนเหลล่านบีนี้มา ซถึที่งมลิใชล่เปป็นคนปลด้นพระวลิหารหรมือพรูดหมลิที่นประมาทพระแมล่
เจด้าของพวกทล่าน”

มบีอะไรตรงนบีนี้มากกวล่าทบีที่ปรากฏแกล่สายตา ชายผรูด้นบีนี้เปป็นนกักการทรูต-นกักการเมมืองผรูด้หนถึที่ง เขาเหล็นดด้วยกกับผรูด้
นกับถมือรรูปเคารพเหลล่านกันี้น เขายมืนยกันความเชมืที่อแบบงมงายเหลล่านกันี้นของผรูด้คนเหลล่านกันี้น เขายมืนยกันความเชมืที่อของพวก
เขาทบีที่วล่ารรูปจนาลองของไดอานล่าไดด้ตกลงมาจากดาวพฤหกัสบดบี แตล่เขากล็ปกปฟ้องเปาโลและผรูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆเชล่นกกัน-ถถึง
แมด้วล่าเปป็นการยากทบีที่จะกลล่าวไดด้วล่าเปป็นเพราะเขามบีความชมืที่นชมตล่อคนเหลล่านกันี้นหรมือเพราะเขามบีความยลุตลิธรรมใน
การบรลิหารกลิจการตล่างๆของเมมืองนกันี้น ไมล่วล่าเขามบีเหตลุผลใดกล็ตามในการพรูดแทนครลิสเตบียนเหลล่านกันี้น การทบีที่เขาเขด้า
มารกับมมือกกับเรมืที่องนบีนี้กล็ทนาใหด้ฝรูงชนเหลล่านกันี้นสงบลงและนนาพวกเขากลกับมาสรูล่การใชด้เหตลุผล

สลิที่งทบีที่สนกับสนลุนความสามารถของเขาในฐานะนกักการเมมืองคมือ จลิตวลิญญาณแหล่งความรกักชาตลิของชายผรูด้นบีนี้ 
เขารกักเมมืองเอเฟซกัส-ขด้อเทล็จจรลิงนกันี้นปรากฏเดล่นชกัด มกันเปป็นหนด้าทบีที่ของเขาทบีที่จะรกักษาความสงบสลุขในเมมืองนกันี้น และ
เขาพรูดเพมืที่อเหล็นแกล่ประโยชนร์ของความสงบสลุขและความเงบียบสงบของพลเมมือง แตล่เขาทราบเชล่นกกันวล่ามล็อบทบีที่กรบีด
รด้องนบีนี้อกันประกอบดด้วยผรูด้คนทบีที่คลกัที่งหลายพกันคนอาจทนาใหด้ทกันี้งเมมืองเกลิดจลาจลไดด้หากพวกเขาไมล่ถรูกทนาใหด้สงบลง 



เขาอยากชล่วยเมมืองนบีนี้ใหด้รอดพด้นจากความพลินาศนบีนี้ทบีที่อาจมาไดด้อยล่างงล่ายดายหากฝรูงชนในโรงมหรสพนกันี้นจะ
กระจายตกัวเขด้าไปในเมมืองเพมืที่อควานหาเปาโลและผรูด้เชมืที่อคนอมืที่นๆทบีที่กลกับใจรกับความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนนกันี้น

ดกังนกันี้นเขาจถึงรกับประกกันผรูด้คนเหลล่านกันี้นวล่า “คนเหลล่านบีนี้”-ซถึที่งอาจเปป็นกายอกัสและอารลิสทารคกัส อาจเปป็นผรูด้
เชมืที่อกลลุล่มนกันี้น- “มลิใชล่เปป็นคนปลด้นวลิหารทกันี้งหลาย...” วลิหารนกันี้นทบีที่เมมืองเอเฟซกัสมบีหด้องเกล็บทรกัพยร์สมบกัตลิใหญล่โตหลาย
หด้องและของทลุกอยล่างทบีที่ถรูกใสล่ไวด้ภายใตด้การอารกักขาดรูแลของพระแมล่เจด้าไดอานล่ากล็จะเปป็นทรกัพยร์สลินของวลิหารนกันี้น
สนาหรกับเวลานกันี้น ดกังนกันี้นการขโมยจากทรกัพยร์สมบกัตลิเหลล่านบีนี้กล็คงเปป็นการปลด้นวลิหาร เปาโลและเหลล่าสหายของเขาไมล่
ไดด้มบีความผลิดในการปลด้นวลิหารของไดอานล่า พวกเขาไมล่ไดด้ขโมยสลิที่งใดไปจากมกันและพวกเขาไมล่ไดด้ทนาลายสลิที่งใดทบีที่
เปป็นของวลิหารนกันี้นดด้วย พวกเขาไดด้เทศนาตล่อตด้านรรูปเคารพทกันี้งหลายและตล่อตด้านการบรูชารรูปเคารพ แตล่พวกเขาไมล่
ไดด้ทนาความเสบียหายใดๆตล่อวลิหารนกันี้น งานของพวกเขาไดด้ถรูกสานตล่ออยล่างสงบและอยล่างเปปิดเผยใหด้ทลุกคนไดด้เหล็น

“...หรมือพรูดหมลิที่นประมาทพระแมล่เจด้าของพวกทล่าน” เปาโลไมล่ไดด้ใชด้ถด้อยคนาทบีที่หยาบคายหรมือเหยบียดหยาม
ในการกลล่าวถถึงพระแมล่เจด้าไดอานล่า-อกันทบีที่จรลิง เขาไมล่ไดด้เทศนาตล่อตด้านไดอานล่าแบบนกันี้นเลย เขาแคล่เทศนาความ
จรลิงและชบีนี้ผรูด้คนเหลล่านกันี้นใหด้มาหาพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงองคร์เดบียวนกันี้น วลิธบีทบีที่ดบีทบีที่สลุดในการขจกัดความมมืดกล็คมือ การทนาใหด้
ความสวล่างกระจล่างแจด้ง และนกัที่นคมือสลิที่งทบีที่เปาโลไดด้กระทนา เขาตล่อตด้านการนกับถมือรรูปเคารพ ใชล่แลด้วครกับ-แตล่เขากล็
ประกาศขล่าวประเสรลิฐในทางบวกและในทางลบเชล่นกกัน เขากลล่าวแกล่ผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นวล่า “อยล่ามบีการสามกัคคบีธรรม
กกับกลิจการทบีที่ไรด้ผลเหลล่านกันี้นแหล่งความมมืด” แตล่เขาเทศนาพระวจนะอกันบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้าและพระคลุณของ
พระเจด้าแกล่คนไมล่เชมืที่อ โดยรรูด้วล่าเมมืที่อผรูด้ใดหกันมาหาพระเจด้าผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่ ผรูด้นกันี้นกล็หกันไปจากการนกับถมือรรูปเคารพ
โดยอกัตโนมกัตลิ พลกังทบีที่มบีฤทธลิธิ์มากทบีที่สลุดบนแผล่นดลินโลก-ขล่าวประเสรลิฐของพระเจด้า ฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าซถึที่งนนาไปสรูล่
ความรอด-มบีพรด้อมใชด้สนาหรกับผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้า แตล่เราตด้องประกาศขล่าวประเสรลิฐในความเรบียบงล่ายของมกัน ใน
ความรกัก พรด้อมกกับความปรารถนาอกันแรงกลด้าทบีที่จะเหล็นดวงวลิญญาณหลายดวงไดด้รกับความรอด นกัที่นคมือวลิธบีการของ
เปาโล เขาเตล็มใจทบีที่จะกลายเปป็นสลิที่งใดกล็ไดด้หรมือทนาอะไรกล็ไดด้ทบีที่มบีเกบียรตลิและชอบธรรมเพมืที่อทบีที่จะชนะผรูด้คนมาถถึงพระ
ครลิสตร์ ไมล่มบีการเสบียสละใดยลิที่งใหญล่เกลินไป ไมล่มบีการตรากตรนาใดทบีที่ยากเกลินไป สลิที่งใดกล็ตามทบีที่เขาไดด้กระทนา เขากล็
กระทนาเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า และงานของเขาในเมมืองเอเฟซกัสกล็ถรูกทนาสนาเรล็จไมล่ใชล่โดยการโจมตบีพระแมล่เจด้า
ไดอานล่า แตล่โดยการยกชรูพระบลุตรของพระเจด้า พระเยซรูครลิสตร์เจด้า ผรูด้ทรงถรูกตรถึงกางเขน ทรงเปป็นขถึนี้น เสดล็จขถึนี้นสรูล่
สวรรคร์ และจะเสดล็จมาอบีกทบี

ขด้อ 38: “เหตลุฉะนกันี้น ถด้าแมด้เดเมตรลิอกัสกกับพวกชล่างทบีที่มบีอาชบีพอยล่างเดบียวกกันเปป็นความกกับผรูด้ใด วกันกนาหนดทบีที่
จะวล่าความกล็มบี ผรูด้พลิพากษากล็มบี ใหด้เขามาฟฟ้องกกันเถลิด”

ถด้าเดเมตรลิอกัสและเหลล่าชล่างของเขามบีขด้อพลิพาทเรมืที่องการคด้า มกันกล็ควรถรูกนนามายกังศาล ถด้ามกันเปป็นเรมืที่อง
ของเมมือง เปป็นขด้อพลิพาทดด้านเทศบาล มกันกล็ควรถรูกนนามายกังทบีที่ประชลุมของผรูด้คนทบีที่มบีสลิทธลิอนานาจในเรมืที่องทกันี้งหลายทบีที่
เกบีที่ยวขด้องกกับเมมืองนกันี้น ถด้าเดเมตรลิอกัสและเหลล่าคนของเขาไดด้รกับความอยลุตลิธรรม กล็มบีกฎหมายตล่างๆทบีที่จะแกด้ไขความ
อยลุตลิธรรมนกันี้นและวกันทกันี้งหลายทบีที่ศาลเหลล่านกันี้นเปปิดรกับเรมืที่องรด้องเรบียนทกันี้งหลาย วกันทกันี้งหลายทบีที่ถรูกกนาหนดไวด้สนาหรกับ
การไตล่สวนซถึที่งเรมืที่องเหลล่านกันี้นจะถรูกตกัดสลินชบีนี้ขาดไดด้ในลกักษณะทบีที่เหมาะสมโดยเหลล่าผรูด้มบีสลิทธลิอนานาจอกันเหมาะสม



“ผรูด้พลิพากษากล็มบี ใหด้เขามาฟฟ้องกกันเถลิด” พวกผรูด้พลิพากษาเปป็นเจด้าหนด้าทบีที่ชาวโรมกันทบีที่รรูด้จกักกกันในชมืที่อ 
proconsuls ถด้าพวกชล่างเงลินมบีเรมืที่องรด้องเรบียนอกันยลุตลิธรรมทบีที่จะปรกักปรนาเปาโลและกลลุล่มผรูด้เชมืที่อของเขา พวกเขากล็
สามารถนนาเรมืที่องไปยมืที่นตล่อผรูด้พลิพากษาและมกัที่นใจไดด้วล่าพวกเขาจะไดด้รกับความยลุตลิธรรม แตล่แนล่นอนวล่าเดเมตรลิอกัส
ทราบ-และชล่างเงลินคนอมืที่นๆสล่วนใหญล่นกันี้นกล็นล่าจะทราบ-วล่าพวกเขาไมล่มบีขด้อกลล่าวหาของจรลิงทบีที่พวกเขาจะใชด้กลล่าว
หาครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นไดด้ ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงไมล่สามารถนนาขด้อกลล่าวหาทางการมาปรกักปรนาคนเหลล่านกันี้น กลล่าวหาคน
เหลล่านกันี้นในศาลอกันเหมาะสมทบีที่กฎหมายเหลล่านกันี้นมบีใหด้สนาหรกับคนทกันี้งปวง ทบีที่ความยลุตลิธรรมอกันเทล่าเทบียมกกันและไมล่
ลนาเอบียงจะถรูกหยลิบยมืที่นใหด้โดยเหลล่าผรูด้มบีสลิทธลิอนานาจของโรม

ขด้อ 39: “แตล่ถด้าแมด้ทล่านมบีขด้อหาอะไรอบีก กล็ใหด้ชนาระกกันในทบีที่ประชลุมตามกฎหมาย”
“ขด้อหาอะไรอบีก” คงหมายถถึงสลิที่งใดกล็ตามทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับกลิจการสาธารณะทกันี้งหลาย หากมบีขด้อกลล่าวหา

ตล่างๆทบีที่มบีลกักษณะเชล่นนกันี้น ทบีที่ประชลุมหนถึที่งกล็ตด้องมาประชลุมกกัน-ไมล่ใชล่มล็อบหรมือการจลาจล แตล่เปป็นทบีที่ประชลุมหนถึที่งทบีที่มา
พบกกันในลกักษณะทบีที่สอดคลด้องกกับกฎหมายของโรม หากประชาชนมบีความไมล่พอใจใดๆตล่อเปาโลและครลิสเตบียน
คนอมืที่นๆเหลล่านกันี้น ความไมล่พอใจเหลล่านกันี้นกล็ตด้องถรูกนนาเสนอตล่อหนด้าทบีที่ประชลุมทบีที่ถรูกนกัดประชลุมอยล่างเหมาะสม ภาย
ใตด้การนนาของเหลล่าผรูด้มบีสลิทธลิอนานาจในการปกครอง อกันทบีที่จรลิง ความหมายของ “ทบีที่ประชลุม” (assembly) คมือผรูด้คน
ทบีที่ถรูกเรบียกออกมา ทบีที่มารวมตกัวกกันในลกักษณะทบีที่ถรูกกฎหมาย (ครลิสตจกักรในพกันธสกัญญาใหมล่คมือ ทบีที่ประชลุมหนถึที่งของ
 “คนทกันี้งหลายทบีที่ถรูกเรบียกออกมา” ทบีที่ประชลุมหนถึที่งอกันประกอบดด้วยผรูด้คนทบีที่ถรูกชล่วยใหด้พด้นแลด้วจากโลกผล่านทางความ
เชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า) “ทบีที่ประชลุม” ทบีที่ถรูกพรูดถถึงในขด้อพระคนานบีนี้ของเรา คมือ ทบีที่
ประชลุมหนถึที่งซถึที่งถรูกเรบียกใหด้มารวมตกัวกกันเพมืที่อจกัดการเรมืที่องทางกฎหมายตล่างๆ เชล่น ขด้อกลล่าวหาใดๆทบีที่อาจนนามา
ปรกักปรนาเปาโลและครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นอยล่างถรูกกฎหมายในเมมืองเอเฟซกัส และทบีที่ประชลุมนกันี้นกล็จะตกัดสลินชบีนี้ขาดวล่า
พวกเขาไดด้ทนาสลิที่งใดทบีที่ขกัดตล่อกฎหมายหรมือสล่งผลเสบียตล่อเมมืองนกันี้นหรมือไมล่

ขด้อ 40: “ดด้วยวล่านล่ากลกัวเราจะตด้องถรูกฟฟ้องวล่าเปป็นผรูด้กล่อการจลาจลวกันนบีนี้ เพราะเราทกันี้งหลายไมล่อาจยกขด้อ
ใดขถึนี้นอด้างเปป็นมรูลเหตลุพอแกล่การจลาจลคราวนบีนี้ไดด้”

กฎหมายของโรมสมกัยนกันี้นอล่านวล่า “ผรูด้ใดทบีที่กล่อการจลาจล จงใหด้ผรูด้นกันี้นรกับโทษประหารชบีวลิต!” นบีที่มบีบกันทถึกไวด้
ในประวกัตลิศาสตรร์ของโรม เอเฟซกัสเปป็นเมมืองหนถึที่งทบีที่เปป็นไทแตล่มกันอาจสรูญเสบียเสรบีภาพของมกันไปไดด้หากการจลาจล
ทบีที่ถรูกปลลุกระดมโดยชล่างเงลินเหลล่านกันี้นถรูกรายงานใหด้โรมทราบ มบีผรูด้พลิพากษาทกันี้งหลายในเมมืองเอเฟซกัสทบีที่อาจแสดง
ความไมล่พอใจตล่อการจลาจลเชล่นนกันี้น ซถึที่งจะนนาการแกด้แคด้นมาจากรกัฐบาลโรมหากผรูด้คนเหลล่านกันี้นไมล่สามารถแสดง
เหตลุอกันฟฟังขถึนี้น-และเจด้าหนด้าทบีที่ทะเบบียนผรูด้นกันี้นกล็ทราบดบีวล่าไมล่มบีเหตลุทบีที่ฟฟังขถึนี้น เมมืองเอเฟซกัสอาจถรูกพลิพากษาจากโรมไดด้ 
และถด้อยคนาและการกระทนาของเจด้าหนด้าทบีที่ทะเบบียนผรูด้นกันี้นกล็มาจากความหล่วงใยของเขาทบีที่มบีตล่อเมมืองนกันี้น มากกวล่าทบีที่
เขาจะมบีความเขด้าใจเกบีที่ยวกกับความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน

ทล่านทบีที่รกัก ผมอยากชบีนี้ใหด้เหล็นในทบีที่นบีนี้วล่าทกันทบีทบีที่ผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในเมมืองเอเฟซกัสมาอยรูล่ภายใตด้การปกปฟ้องของ
เจด้าหนด้าทบีที่ทะเบบียนผรูด้นกันี้น ครลิสตจกักรนกันี้นกล็ตกอยรูล่ในอกันตรายมากกวล่าตอนทบีที่เดเมตรลิอกัสและมล็อบของเขากนาลกังโหล่รด้อง
ตล่อตด้านเปาโลและเพมืที่อนๆครลิสเตบียนของเขา! มบีการกลล่าวถถึงกล่อนหนด้านบีนี้แลด้ววล่ายอหร์นผรูด้เปป็นทบีที่รกักไดด้บกันทถึกสภาพ



ของครลิสตจกักรนกันี้นกระทกัที่งกล่อนสลินี้นสลุดศตวรรษแรกของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนเสบียอบีก ในวลิวรณร์ 2:1-5 เราอล่าน
วล่า:

“จงเขบียนถถึงทรูตสวรรคร์แหล่งครลิสตจกักรทบีที่เมมืองเอเฟซกัสวล่า ‘พระองคร์ผรูด้ทรงถมือดาวทกันี้งเจล็ดไวด้ในพระหกัตถร์
เบมืนี้องขวาของพระองคร์ และดนาเนลินอยรูล่ทล่ามกลางคกันประทบีปทองคนาทกันี้งเจล็ดนกันี้นตรกัสดกังนบีนี้วล่า เรารรูด้จกักแนวการกระทนา
ของเจด้า รรูด้ความเหนมืที่อยยากและความอดทนของเจด้า และรรูด้วล่าเจด้าไมล่สามารถทนตล่อทลุรชนไดด้ เจด้าไดด้ลองใจคน
เหลล่านกันี้นทบีที่กลล่าววล่าเขาเปป็นอกัครทรูต และหาไดด้เปป็นไมล่ และเจด้ากล็เหล็นวล่าเขาเปป็นคนมลุสา เรารรูด้วล่าพวกเจด้าไดด้ทนและมบี
ความเพบียร และเหนมืที่อยยากเพราะเหล็นแกล่นามของเรา และมลิไดด้อล่อนระอาไป แตล่เรามบีขด้อทบีที่จะตล่อวล่าเจด้าบด้าง 
เพราะวล่าเจด้าละทลินี้งความรกักดกันี้งเดลิมของเจด้า เหตลุฉะนกันี้น จงระลถึกถถึงสภาพเดลิมทบีที่เจด้าไดด้หลล่นจากมาแลด้วนกันี้น จงกลกับ
ใจเสบียใหมล่ และประพฤตลิตามอยล่างเดลิม มลิฉะนกันี้นเราจะรบีบมาหาเจด้า และจะยกคกันประทบีปของเจด้าออกจากทบีที่ เวด้น
ไวด้แตล่เจด้าจะกลกับใจใหมล่”

ในประวกัตลิศาสตรร์ของครลิสตจกักรเรมืที่อยมาตลอดหลายศตวรรษเหลล่านกันี้น เราพบวล่าเมมืที่อครลิสเตบียนทกันี้งหลาย
มาอยรูล่ภายใตด้การปกปฟ้องของทางการ เมมืที่อพวกเขาถรูกปกปฟ้องโดยเหลล่าศกัตรรูของพวกเขา กล็มบีแนวโนด้มทบีที่ครลิสตจกักร
จะอยรูล่ “เอกเขนกในศลิโยน” ในทางกลกับกกัน ประวกัตลิศาสตรร์เปปิดเผยวล่าครลิสตจกักรไดด้เจรลิญรลุล่งเรมืองและรลุดหนด้าไป
อยล่างมากเมมืที่ออยรูล่ภายใตด้การขล่มเหงรลุนแรงโดยเหลล่าศกัตรรูของขล่าวประเสรลิฐ “คกันประทบีป” ถรูกยกออกไปจากครลิสต
จกักรในเมมืองเอเฟซกัสแลด้วตลอดหลายรด้อยปฟี และสลิที่งทบีที่เคยเปป็นเมมืองหนถึที่งทบีที่เจรลิญรลุล่งเรมือง บกัดนบีนี้กล็เปป็นหมรูล่บด้านหนถึที่ง
ของมลุสลลิม และไมล่มบีรล่องรอยใดๆของวลิหารทบีที่ยลิที่งใหญล่ของไดอานล่าหลงเหลมืออยรูล่เลย ทล่าเรมือนกันี้นซถึที่งเคยพลลุกพลล่าน
เพราะกลิจกรรมทางการคด้า บกัดนบีนี้กล็เปป็นเพบียงบล่อนนี้นาซถึที่งเตล็มไปดด้วยตด้นกก ในนนี้นาทบีที่กรล่อยนกันี้นรอบพมืนี้นทบีที่ทบีที่เมมืองเอเฟซกัส
เคยตกันี้งอยรูล่ มบีโรคมาลาเรบียและโรคระบาด และความหลงลมืมเปป็นใหญล่ทบีที่นกัที่น ผมขอกลล่าวซนี้นา: เมมืที่อทบีที่ประชลุมทด้องถลิที่น
ใดมาอยรูล่ภายใตด้ปฟีกทบีที่ปกปฟ้องของอนานาจทางการ การไถลกลกับกล็ตามมาอยล่างหลบีกเลบีที่ยงไมล่ไดด้

แตล่ครลิสตจกักรของพระเจด้าผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่ยล่อมเดลินหนด้าตล่อไป! พระวจนะของพระเจด้าถรูกปฟักแนล่นเปป็น
นลิตยร์ในสวรรคร์ และพระเยซรูทรงสกัญญาวล่า “...เราจะสรด้างครลิสตจกักรของเราไวด้ และประตรูแหล่งนรกจะมบีชกัยตล่อค
รลิสตจกักรนกันี้นกล็หามลิไดด้!” (มธ. 16:18) “พระองคร์ไดด้ตรกัสไวด้แลด้ววล่า “เราจะไมล่ละทล่านหรมือทอดทลินี้งทล่านเลย” เพมืที่อวล่า
เราทกันี้งหลายจะกลล่าวดด้วยใจกลด้าวล่า ‘องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นพระผรูด้ชล่วยของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะไมล่กลกัว มนลุษยร์
จะทนาอะไรแกล่ขด้าพเจด้าไดด้เลล่า’” (ฮบ. 13:5,6) 

ขด้อ 41: “ครกันี้นกลล่าวอยล่างนกันี้นแลด้วทล่านจถึงใหด้เลลิกชลุมนลุม”
เจด้าหนด้าทบีที่ทะเบบียนผรูด้นกันี้นใชด้สลิทธลิอนานาจของตนอยล่างดบี เขาไดด้ปกปฟ้องศาสนาของผรูด้นกับถมือรรูปเคารพเหลล่า

นกันี้นโดยการรกับประกกันพวกเขาวล่าการบรูชาพระแมล่เจด้าไดอานล่าของพวกเขาเปป็นเรมืที่องทบีที่มกัที่นคงและทราบในวงกวด้าง
เหลมือเกลินจนไมล่มบีสลิที่งใดจะทนาลายมกันไดด้ เขาไดด้ชกักชวนพวกเขาดด้วยเหตลุผลโดยเตมือนสตลิพวกเขาวล่าพวกเขาควรนนา
ขด้อกลล่าวหาของตนทบีที่ปรกักปรนาความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนไปเสนอผล่านชล่องทางตล่างๆทบีที่ถรูกกฎหมายหรมือไมล่กล็อาจถรูก
ลงโทษโดยโรมเพราะการยลุยงใหด้เกลิดการชลุมนลุมวลุล่นวายแบบผลิดกฎหมายของพวกเขา หลกังจาก “กลล่าวอยล่างนกันี้น
แลด้วทล่านจถึงใหด้เลลิกชลุมนลุม” เหล็นไดด้ชกัดวล่าฝรูงชนเหลล่านกันี้นแยกยด้ายกกันไปอยล่างเงบียบๆและไปตามทางทกันี้งหลายของ
ตน



หลกังจากเหตลุการณร์ตอนนบีนี้ไมล่นาน เปาโลกล็ออกไปจากเมมืองเอเฟซกัสและเรลิที่มการเดลินทางทบีที่เขาวางแผนไวด้
ทกัที่วแควด้นมาซลิโดเนบียและแควด้นอาคายาระหวล่างทางไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม



บทททที่ 20
20:1 ครกันี้นการวลุล่นวายนกันี้นสงบแลด้ว เปาโลจถึงใหด้ไปตามพวกสาวกมา กอดกกันแลด้วกล็ลาเขาไปยกังแควด้นมาซลิโดเนบีย
20:2 เมมืที่อไดด้ขด้ามทบีที่นกันี้นไปแลด้วและไดด้สกัที่งเตมือนสตลิเขามาก ทล่านกล็มายกังประเทศกรบีก
20:3 พกักอยรูล่ทบีที่นกัที่นสามเดมือน และเมมืที่อทล่านจวนจะลงเรมือไปยกังแควด้นซบีเรบีย พวกยลิวกล็คลิดรด้ายตล่อทล่าน ทล่านจถึงตกันี้งใจ
กลกับไปทางแควด้นมาซลิโดเนบีย
20:4 คนทบีที่ไปยกังแควด้นเอเชบียกกับเปาโลคมือโสปาเทอรร์ชาวเมมืองเบโรอา อารลิสทารคกัสกกับเสคลุนดกัสชาวเมมืองเธสะ
โลนลิกา กายอกัสชาวเมมืองเดอรร์บบี และทลิโมธบี ทบีคลิกกัสกกับโตรฟฟีมกัสชาวแควด้นเอเชบีย
20:5 แตล่คนเหลล่านกันี้นไดด้เดลินทางลล่วงหนด้าไปคอยพวกเราอยรูล่ทบีที่เมมืองโตรอกัสกล่อน
20:6 ครกันี้นวกันเทศกาลขนมปฟังไรด้เชมืนี้อลล่วงไปแลด้ว เราทกันี้งหลายจถึงลงเรมือออกจากเมมืองฟฟีลลิปปฟี และตล่อมาหด้าวกันกล็มา
ถถึงพวกนกันี้นทบีที่เมมืองโตรอกัส และยกับยกันี้งอยรูล่ทบีที่นกัที่นเจล็ดวกัน
20:7 ในวกันตด้นสกัปดาหร์เมมืที่อพวกสาวกประชลุมกกันทนาพลิธบีหกักขนมปฟัง เปาโลกล็กลล่าวสกัที่งสอนเขา เพราะวล่าวกันรลุล่งขถึนี้นจะ
ลาไปจากเขาแลด้ว ทล่านไดด้กลล่าวยมืดยาวไปจนเทบีที่ยงคมืน
20:8 มบีตะเกบียงหลายดวงในหด้องชกันี้นบนทบีที่เขาประชลุมกกันนกันี้น
20:9 ชายหนลุล่มคนหนถึที่งชมืที่อยลุทลิกกัสนกัที่งอยรูล่ทบีที่หนด้าตล่างงล่วงนอนเตล็มทบี และเมมืที่อเปาโลสกัที่งสอนชด้านานไปอบีก คนนกันี้นกล็โงก
พลกัดตกจากหนด้าตล่างชกันี้นทบีที่สาม เมมืที่อยกขถึนี้นกล็เหล็นวล่าตายเสบียแลด้ว
20:10 ฝฝ่ายเปาโลจถึงลงไป กด้มตกัวกอดผรูด้นกันี้นไวด้ แลด้ววล่า “อยล่าตกใจเลย ดด้วยวล่าชบีวลิตยกังอยรูล่ในตกัวเขา”
20:11 ครกันี้นเปาโลขถึนี้นไปหด้องชกันี้นบนหกักขนมปฟังและรกับประทานแลด้ว กล็สนทนาตล่อไปอบีกชด้านานจนสวล่าง ทล่านกล็ลา
เขาไป
20:12 คนทกันี้งหลายจถึงพาคนหนลุล่มผรูด้ยกังเปป็นอยรูล่ไป และกล็ปลมืนี้มใจยลินดบีไมล่นด้อยเลย
20:13 ฝฝ่ายพวกเรากล็ลงเรมือแลล่นไปยกังเมมืองอกัสโสสกล่อน ตกันี้งใจวล่าจะรกับเปาโลทบีที่นกัที่น ดด้วยทล่านสกัที่งไวด้อยล่างนกันี้น เพราะ
ทล่านหมายวล่าจะไปทางบก
20:14 ครกันี้นทล่านพบกกับเราทบีที่เมมืองอกัสโสส เรากล็รกับทล่าน แลด้วมายกังเมมืองมลิทลิเลนบี
20:15 ครกันี้นแลล่นเรมือออกจากทบีที่นกัที่นไดด้วกันหนถึที่งกล็มายกังทบีที่ตรงขด้ามเกาะคลิโอส วกันทบีที่สองกล็มาถถึงเกาะสามอส และหยลุด
พกักทบีที่โตรกลิเลบียม และอบีกวกันหนถึที่งกล็มาถถึงเมมืองมลิเลทกัส
20:16 ดด้วยวล่าเปาโลไดด้ตกันี้งใจวล่า จะแลล่นเลยเมมืองเอเฟซกัสไป เพมืที่อจะไมล่ตด้องคด้างอยรูล่นานในแควด้นเอเชบีย เพราะทล่าน
รบีบใหด้ถถึงกรลุงเยรรูซาเลล็ม ถด้าเปป็นไดด้ใหด้ทกันวกันเทศกาลเพล็นเทคอสตร์
20:17 เปาโลจถึงใชด้คนจากเมมืองมลิเลทกัสไปยกังเมมืองเอเฟซกัส ใหด้เชลิญพวกผรูด้ปกครองในครลิสตจกักรนกันี้นมา
20:18 ครกันี้นเขาทกันี้งหลายมาถถึงเปาโลแลด้ว เปาโลจถึงกลล่าวแกล่เขาวล่า “ทล่านทกันี้งหลายยล่อมทราบอยรูล่เองวล่า ขด้าพเจด้าไดด้
ประพฤตลิตล่อทล่านอยล่างไรทลุกเวลา ตกันี้งแตล่วกันแรกทบีที่ขด้าพเจด้าเขด้ามาในแควด้นเอเชบีย
20:19 ขด้าพเจด้าไดด้ปรนนลิบกัตลิองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าดด้วยความถล่อมใจ ดด้วยนนี้นาตาไหลเปป็นอกันมาก และดด้วยการถรูก
ทดลอง ซถึที่งมาถถึงขด้าพเจด้าเพราะพวกยลิวคลิดรด้ายตล่อขด้าพเจด้า



20:20 และสลิที่งหนถึที่งสลิที่งใดซถึที่งเปป็นคลุณประโยชนร์แกล่ทล่านทกันี้งหลาย ขด้าพเจด้ามลิไดด้ปปิดซล่อนไวด้ แตล่ไดด้ชบีนี้แจงใหด้ทล่านเหล็นกกับ
ไดด้สกัที่งสอนทล่านตล่อหนด้าคนทกันี้งปวงและตามบด้านเรมือน
20:21 ทกันี้งเปป็นพยานแกล่พวกยลิวและพวกกรบีก ถถึงเรมืที่องการกลกับใจใหมล่เฉพาะพระเจด้า และความเชมืที่อในพระเยซรู
ครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา
20:22 ดรูเถลิด บกัดนบีนี้พระวลิญญาณพกันผรูกขด้าพเจด้า จถึงจนาเปป็นจะตด้องไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม ไมล่ทราบวล่าจะมบีอะไรเกลิด
ขถึนี้นกกับขด้าพเจด้าทบีที่นกัที่นบด้าง
20:23 เวด้นไวด้แตล่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงเปป็นพยานในทลุกบด้านทลุกเมมืองวล่า เครมืที่องจองจนาและความยากลนาบาก
คอยทล่าขด้าพเจด้าอยรูล่
20:24 แตล่สลิที่งเหลล่านบีนี้ไมล่ไดด้เปลบีที่ยนแปลงขด้าพเจด้าเลย ขด้าพเจด้ามลิไดด้ถมือวล่าชบีวลิตของขด้าพเจด้าเปป็นสลิที่งประเสรลิฐแกล่
ขด้าพเจด้า แตล่ในชบีวลิตของขด้าพเจด้าขอทนาหนด้าทบีที่ใหด้สนาเรล็จดด้วยความปฟีตลิยลินดบี และทนาการปรนนลิบกัตลิทบีที่ไดด้รกับมอบหมาย
จากพระเยซรูเจด้า คมือทบีที่จะเปป็นพยานถถึงขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้านกันี้น
20:25 ดรูเถลิด ขด้าพเจด้าเทบีที่ยวปฝ่าวประกาศอาณาจกักรของพระเจด้าในหมรูล่พวกทล่าน บกัดนบีนี้ ขด้าพเจด้าทราบอยรูล่วล่าทล่านทกันี้ง
หลายจะไมล่เหล็นหนด้าขด้าพเจด้าอบีก
20:26 เหตลุฉะนกันี้น วกันนบีนี้ขด้าพเจด้ายมืนยกันตล่อทล่านทกันี้งหลายวล่า ขด้าพเจด้าหมดราคบีจากโลหลิตของทลุกคน
20:27 เพราะวล่า ขด้าพเจด้ามลิไดด้ยล่อทด้อในการกลล่าวเรมืที่องพระดนารลิของพระเจด้าทกันี้งสลินี้น ใหด้ทล่านทกันี้งหลายฟฟัง
20:28 เพราะฉะนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจงระวกังตกัวใหด้ดบี และจงรกักษาฝรูงแกะทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้ทรงตกันี้งทล่านไวด้ใหด้
เปป็นผรูด้ดรูแล และเพมืที่อจะไดด้บนารลุงเลบีนี้ยงครลิสตจกักรของพระเจด้า ทบีที่พระองคร์ทรงไถล่ดด้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง
20:29 ขด้าพเจด้าทราบอยรูล่วล่า เมมืที่อขด้าพเจด้าไปแลด้ว จะมบีสลุนกัขปฝ่าอกันรด้ายเขด้ามาในหมรูล่พวกทล่าน และจะไมล่ละเวด้นฝรูง
แกะไวด้เลย
20:30 จะมบีบางคนในหมรูล่พวกทล่านเองขถึนี้นกลล่าวบลิดเบมือนความจรลิง เพมืที่อจะชกักชวนพวกสาวกใหด้หลงตามเขาไป
20:31 เหตลุฉะนกันี้นจงตมืที่นตกัวอยรูล่และจนาไวด้วล่า ขด้าพเจด้าไดด้สกัที่งสอนเตมือนสตลิทล่านทลุกคนดด้วยนนี้นาตาไหล ทกันี้งกลางวกันกลาง
คมืนตลอดสามปฟีมลิไดด้หยลุดหยล่อน
20:32 พบีที่นด้องทกันี้งหลาย บกัดนบีนี้ขด้าพเจด้าฝากทล่านไวด้กกับพระเจด้าและกกับพระดนารกัสแหล่งพระคลุณของพระองคร์ ซถึที่งมบีฤทธลิธิ์
กล่อสรด้างทล่านขถึนี้นไดด้ และใหด้ทล่านมบีมรดกดด้วยกกันกกับบรรดาผรูด้ทบีที่ทรงแยกตกันี้งไวด้
20:33 ขด้าพเจด้ามลิไดด้โลภเงลินหรมือทองหรมือเสมืนี้อผด้าของผรูด้ใด
20:34 แลด้วทล่านทกันี้งหลายทราบวล่า มมือของขด้าพเจด้าเองนบีนี้ ไดด้จกัดหาสลิที่งทบีที่จนาเปป็นสนาหรกับตกัวขด้าพเจด้ากกับคนทบีที่อยรูล่กกับ
ขด้าพเจด้า
20:35 ขด้าพเจด้าไดด้วางแบบอยล่างไวด้ใหด้ทล่านทลุกอยล่างแลด้ว ใหด้เหล็นวล่าโดยทนางานเชล่นนบีนี้ควรจะชล่วยคนทบีที่มบีกนาลกังนด้อย 
และใหด้ระลถึกถถึงพระวจนะของพระเยซรูเจด้า ซถึที่งพระองคร์ตรกัสวล่า ‘การใหด้เปป็นเหตลุใหด้มบีความสลุขยลิที่งกวล่าการรกับ’”
20:36 ครกันี้นเปาโลกลล่าวอยล่างนกันี้นแลด้วจถึงคลุกเขล่าลงอธลิษฐานกกับคนเหลล่านกันี้น
20:37 เขาทกันี้งหลายจถึงรด้องไหด้มากมาย และกอดคอของเปาโล จลุบทล่าน



20:38 เขาเปป็นทลุกขร์มากทบีที่สลุดเพราะเหตลุถด้อยคนาทบีที่ทล่านกลล่าววล่า เขาจะไมล่เหล็นหนด้าทล่านอบีก แลด้วเขากล็พาทล่านไปสล่ง
ทบีที่เรมือ

หมายเหตลุสนาคกัญสรูล่บทนบีนี้ถรูกพบในบททบีที่ 19 ขด้อ 21: “ครกันี้นสลินี้นเหตลุการณร์เหลล่านบีนี้แลด้วเปาโลไดด้ตกันี้งใจวล่า เมมืที่อ
ไปทกัที่วแควด้นมาซลิโดเนบียกกับแควด้นอาคายาแลด้วจะเลยไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม และพรูดวล่า “เมมืที่อขด้าพเจด้าไปทบีที่นกัที่นแลด้ว 
ขด้าพเจด้าจะตด้องไปเหล็นกรลุงโรมดด้วย”

บททบีที่ 20 บกันทถึกเรมืที่องราวแบบยล่อๆของการเดลินทางรอบสลุดทด้ายของเปาโลไปทกัที่วแวล่นแควด้นนบีนี้โดยเฉพาะ 
ถรูกเขบียนโดยลรูกาตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ประทานมกันใหด้แกล่เขา บกันทถึกจากพระเจด้านบีนี้เปป็นบทคกัดยล่อซถึที่งถรูกจกัด
เรบียงเปป็นพลิเศษจากงานรกับใชด้ของอกัครทรูตเปาโล-งานรกับใชด้หนถึที่งซถึที่งครบถด้วนและสมบรูรณร์ พลิเศษเหนมือธรรมดาใน
ทลุกแงล่มลุม หากทลุกอยล่างทบีที่เปาโลกลล่าวและกระทนาไดด้ถรูกบกันทถึกไวด้ เรากล็คงมถึนไปกกับรายละเอบียดอกันมากมายของ
มกัน แตล่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้ประทานหกัวใจของงานรกับใชด้ของเขาใหด้เปป็นผรูด้นนาทางเราเขด้าสรูล่การตบีคล่าอกันเหมาะสม
ของความบรลิบรูรณร์แหล่งงานรกับใชด้นกันี้น ดกังนกันี้นเราจถึงมบีความจรลิงตล่างๆของพระเจด้าทบีที่บกันทถึกนบีนี้จกัดใหด้เรา-สลิที่งทบีที่เปาโล
กระทนา สลิที่งตล่างๆทบีที่เขากลล่าว การอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีที่เขาไดด้กระทนาตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ประทานฤทธลิธิ์เดช
และทรงนนาพาเขา

ในบทนบีนี้เราพบเรมืที่องราวของการเดลินทางอกันแปลกประหลาด ขกัดแยด้งกกันเอง และเปลบีที่ยนแปลงของเปาโล
กล่อนทบีที่เขาออกไปจากแวล่นแควด้นนบีนี้โดยเฉพาะ เราจะศถึกษาสองเหตลุการณร์หลกักทบีที่สนาคกัญ-การประชลุมของอกัครทรูต
ทล่านนบีนี้กกับพวกสาวกทบีที่เมมืองโตรอกัส และการรวมตกัวกกันอกันโดดเดล่นของเหลล่าผรูด้ปกครองชาวเมมืองเอเฟซกัสเมมืที่อเปาโล
ใชด้คนไปตามพวกเขามาและเรบียกประชลุมพวกเขาทบีที่เมมืองมลิเลทกัสและมอบคนากนาชกับสลุดทด้ายของเขาใหด้แกล่พวกเขา
เกบีที่ยวกกับหนด้าทบีที่ตล่างๆและงานรกับใชด้ของพวกเขาในครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่

การไปเยถือนกรชุงเยรทูซาเลล็มครอันั้งสชุดทว้ายของเปาโล
เขาไปยอังแควว้นมาซกิโดเนทยและประเทศกรทซ

ขด้อ 1: “ครกันี้นการวลุล่นวายนกันี้นสงบแลด้ว เปาโลจถึงใหด้ไปตามพวกสาวกมา กอดกกันแลด้วกล็ลาเขาไปยกังแควด้น
มาซลิโดเนบีย”

“ครกันี้นการวลุล่นวายนกันี้นสงบแลด้ว…” ซถึที่งแนล่นอนวล่าหมายถถึงความไมล่สงบทบีที่ถรูกปลลุกระดมโดยเดเมตรลิอกัสและ
ชล่างเงลินเหลล่านกันี้น ตามทบีที่บกันทถึกไวด้ในบททบีที่แลด้ว เราไมล่ถรูกบอกวล่าเปาโลอยรูล่ตล่อในเมมืองเอเฟซกัสนานเทล่าใดหลกัง
เหตลุการณร์นบีนี้ แตล่จากถด้อยคนาโดยรวมของพระคนาขด้อนบีนี้เราสรลุปวล่าเขาอยรูล่ตล่อแคล่จนกระทกัที่งเหตลุการณร์เรลิที่มซาและผรูด้คน
เหลล่านกันี้นกลกับไปทนากลิจวกัตรปกตลิของตน จากนกันี้นเปาโลกล็เรบียกพวกสาวกมาดด้วยกกัน “สวมกอดพวกเขา” และออก
เดลินทางไปทกัที่วแควด้นมาซลิโดเนบียและแควด้นอาคายา

การสวมกอดในทบีที่นบีนี้เปป็นเครมืที่องหมายทบีที่แสดงถถึงการอนาลาดด้วยความรกัก เหมมือนกกับทบีที่การจรูบเปป็น
เครมืที่องหมายทบีที่แสดงถถึงการตด้อนรกับหรมือการจากลา ในสมกัยนกันี้นมกันเปป็นธรรมเนบียมปกตลิในประเทศนกันี้นทบีที่เหลล่าคน
รรูด้จกักและมลิตรสหายจะทกักทายกกันดด้วยการจรูบ แตล่นบีที่ใชด้กกับเหลล่าสมาชลิกทบีที่เปป็นเพศเดบียวกกันและปลอดจากสลิที่งใด



กล็ตามทบีที่ไมล่สอดคลด้องกกับการทรงเรบียกของพวกเขาในฐานะวลิสลุทธลิชน ยกตกัวอยล่างเชล่น พระเยซรูทรงตนาหนลิซบีโมนคน
ฟารลิสบีผรูด้นกันี้นโดยตรกัสวล่า “ทล่านมลิไดด้จลุบเรา…” (ลรูกา 7:45)

เราพบธรรมเนบียมปฏลิบกัตลินบีนี้อยรูล่ทกัที่วจดหมายฝากเหลล่านกันี้น โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งในทบีที่ๆมบีอกัครทรูตเปาโลเขด้ามา
เกบีที่ยวขด้อง ในโรม 16:16 เขาเขบียนไวด้วล่า “จงตด้อนรกับกกันดด้วยธรรมเนบียมจลุบอกันบรลิสลุทธลิธิ์” ใน 1 โครลินธร์ 16:20 เขา
ใหด้คนาเตมือนสตลิเดบียวกกัน และอบีกครกันี้งใน 2 โครลินธร์ 13:12 และ 1 เธสะโลนลิกา 5:26 เปโตรปปิดทด้ายจดหมายฝาก
ฉบกับแรกของเขาดด้วยคนาเตมือนสตลิวล่า “จงทกักทายกกันดด้วยธรรมเนบียมจลุบอกันแสดงความรกักตล่อกกัน…” (1 ปต. 5:14)
เปาโลทลุล่มเทเปป็นพลิเศษใหด้แกล่เหลล่าผรูด้เชมืที่อใหมล่ของเขา และผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในเมมืองเอเฟซกัสกล็ไมล่ใชล่ขด้อยกเวด้น ดกังนกันี้น
เขาจถึงเรบียกพวกเขามาดด้วยกกัน สวมกอดพวกเขา และจากนกันี้นกล็ไปจากเมมืองเอเฟซกัส

ขด้อ 2 และ 3: “เมมืที่อไดด้ขด้ามทบีที่เหลล่านกันี้นไปแลด้วและไดด้สกัที่งเตมือนสตลิเขามาก ทล่านกล็มายกังประเทศกรบีก พกักอยรูล่
ทบีที่นกัที่นสามเดมือน และเมมืที่อทล่านจวนจะลงเรมือไปยกังแควด้นซบีเรบีย พวกยลิวกล็คลิดรด้ายตล่อทล่าน ทล่านจถึงตกันี้งใจกลกับไปทาง
แควด้นมาซลิโดเนบีย”

“ทบีที่เหลล่านกันี้น” แนล่นอนวล่าหมายถถึงครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกกล่อตกันี้งมกัที่นคงในพมืนี้นทบีที่เหลล่านกันี้นแลด้วทบีที่เปาโลไดด้
เดลินทางไปกล่อนหนด้านกันี้นและประกาศขล่าวพระคลุณของพระเจด้า การเดลินทางของเขาคงจะพาเขาผล่านเขด้าในเมมืองฟฟี
ลลิปปฟี เมมืองโครลินธร์ เมมืองเบโรอา และสถานทบีที่บางแหล่งเหลล่านกันี้นทบีที่ในการไปเยมือนครกันี้งอมืที่นๆของเขา เขาไดด้ถรูกขล่มเหง
และถรูกปฏลิบกัตลิหยาบชด้าอยล่างทารลุณ มกันเปป็นในระหวล่างการไปเยมือนครกันี้งทบีที่สองของเขายกังแควด้นมาซลิโดเนบียและการ
ไปเยมือนทบีที่นกัที่นครกันี้งกล่อนหนด้าของเขา ทบีที่เขาเขบียนจดหมายฝากสองฉบกับของเขาถถึงครลิสตจกักรในเมมืองเธสะโลนลิกา

เมมืที่อเปาโลไดด้ใหด้ “คนาเตมือนสตลิมาก” ในสถานทบีที่เหลล่านบีนี้แลด้ว “ทล่านกล็มายกังประเทศกรบีซ” คนาเตมือนสตลิในทบีที่
นบีนี้บอกเปป็นนกัยถถึงการใหด้คนาปรถึกษาและการปลอบประโลมใจ ดกังนกันี้นในเมมืองเหลล่านบีนี้ทบีที่เขาเดลินทางผล่านเขด้าไป 
เปาโลจถึงไดด้ปกปฟ้องเหตลุของพระครลิสตร์และปลอบประโลมใจผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นทบีที่นล่าจะกนาลกังทนทลุกขร์การขล่มเหงเพราะ
เหตลุความเชมืที่อของพวกเขา เขาเองไดด้ถรูกคลุกคามและถรูกขล่มเหงในการไปเยมือนครกันี้งกล่อนของเขา เขาคงถรูกฆล่าตาย
ไปแลด้วถด้าพระเจด้าไมล่ทรงปกปฟ้องเขา และตด้องนกับถมือเขาจรลิงๆทบีที่เขาเสบีที่ยงชบีวลิตของตนในการกลกับไปยกังครลิสตจกักร
เหลล่านกันี้นเพมืที่อนนาคนาเตมือนสตลิและการหนลุนใจไปใหด้ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายทบีที่นกัที่น จากนกันี้นเขาจถึงเขด้าไปในประเทศกรบีซตล่อ นบีที่
คมือสล่วนทบีที่สองของแผนการของเขาตามทบีที่ถรูกแสดงออกในขด้อ 21 ของบททบีที่ 19

“พกักอยรูล่ทบีที่นกัที่นสามเดมือน” อบีกครกันี้งทบีที่เปาโลอยรูล่บนสนามรบซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเขาไดด้ตล่อสรูด้กกับพญามารอยล่างสกัตยร์ซมืที่อ
ในหลายครกันี้งกล่อนหนด้านกันี้น แตล่งานรกับใชด้หลกักของเขาในการเดลินทางรอบนบีนี้คมือ การหนลุนใจผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายและการ
เสรลิมสรด้างวลิสลุทธลิชนเหลล่านกันี้นในความเชมืที่อนกันี้น ผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์บางทล่านเชมืที่อวล่าในระหวล่างการพกักของเขาในประเทศ
กรบีซ ณ เวลานบีนี้ เปาโลไดด้รกับการดลใจจากพระเจด้าใหด้เขบียนจดหมายฝากของเขาไปถถึงผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในกรลุงโรม 
ความเชมืที่อมกัที่นนบีนี้มบีพมืนี้นฐานอยรูล่บนถด้อยคนาเหลล่านกันี้นในโรม 15:25-27 ทบีที่อกัครทรูตทล่านนบีนี้พรูดถถึงการไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม 
“เพมืที่อชล่วยสงเคราะหร์วลิสลุทธลิชน” โดยนนาของฝากและของถวายจากแควด้นมาซลิโดเนบียและแควด้นอาคายาตลิดตกัวเขา
ไปดด้วยเพมืที่อนนาไปแจกจล่ายแกล่ผรูด้เชมืที่อทบีที่ขกัดสนเหลล่านกันี้นในครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็ม

“พวกยลิวกล็คลิดรด้ายตล่อทล่าน” ปฝ่านนบีนี้เปาโลนล่าจะเรลิที่มชลินแลด้วกกับการคลิดรด้ายเชล่นนกันี้น! ไมล่มบีบอกไวด้วล่าการคลิด
รด้ายแบบไหนถรูกวางแผนเพมืที่อเอาชบีวลิตของอกัครทรูตทล่านนบีนี้-วล่าเขาจะถรูกโจมตบีกล่อนเขาไปถถึงเรมือนกันี้นซถึที่งเขาวางแผนวล่า



จะใชด้แลล่นไปยกังแควด้นซบีเรบีย หรมือวล่าพวกยลิววางแผนจะจกัดการกกับเขาอยล่างไร แตล่เหมมือนกกับในหลายคราวกล่อน
หนด้า เปาโลทราบเกบีที่ยวกกับแผนการของพวกเขาโดยวลิธบีใดวลิธบีหนถึที่ง และแทนทบีที่จะแลล่นเรมือไปยกังแควด้นซบีเรบีย “ทล่าน
จถึงตกันี้งใจกลกับไปทางแควด้นมาซลิโดเนบีย” โดยกลกับไปทางเสด้นทางเดลิมนกันี้นทบีที่เขาไดด้ใชด้ในการเขด้ามาในประเทศกรบีซ 
โดยเดลินทางไปทางบก

ขด้อ 4 และ 5: “คนทบีที่ไปยกังแควด้นเอเชบียกกับเปาโลคมือโสปาเทอรร์ชาวเมมืองเบโรอา อารลิสทารคกัสกกับเส
คลุนดกัสชาวเมมืองเธสะโลนลิกา กายอกัสชาวเมมืองเดอรร์บบี และทลิโมธบี ทบีคลิกกัสกกับโตรฟฟีมกัสชาวแควด้นเอเชบีย แตล่คนเหลล่า
นกันี้นไดด้เดลินทางลล่วงหนด้าไปคอยพวกเราอยรูล่ทบีที่เมมืองโตรอกัสกล่อน” 

ผรูด้รรูด้บางทล่านคลิดวล่า “โสปาเทอรร์ชาวเมมืองเบโรอา” ทบีที่ถรูกกลล่าวถถึงในทบีที่นบีนี้เปป็นชายคนเดบียวกกันกกับทบีที่ชมืที่อวล่า โส
สลิปาเทอรร์ ในโรม 16:21 หากนบีที่เปป็นความจรลิง เขากล็เปป็นทบีที่รรูด้จกักดบีพอในงานของครลิสตจกักรนกันี้นทบีที่จะสล่งคนาทกักทายมา
พรด้อมกกับเปาโลถถึงครลิสตจกักรทบีที่กรลุงโรม อยล่างไรกล็ตาม เราไมล่ทราบอะไรมากกวล่านบีนี้เกบีที่ยวกกับโสปาเทอรร์นอกจากทบีที่
เราพบในพระคนาขด้อนบีนี้

“อารลิสทารคกัส” คมือผรูด้ทบีที่เราพบในบททบีที่แลด้วของการศถึกษาคด้นควด้าของเรา ตอนทบีที่เขากกับกายอกัสถรูกจกับโดย
มล็อบนกันี้นภายใตด้อลิทธลิพลของพวกชล่างเงลิน และถรูกลากเขด้าไปในโรงมหรสพนกันี้นทบีที่ฝรูงชนกลลุล่มใหญล่รวมตกัวกกันอยรูล่

ไมล่มบีการใหด้ขด้อมรูลเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกกับ “เสคลุนดกัส” เรารรูด้จกักเขาแคล่วล่าเปป็นชายชาวเมมืองเธสะโลนลิกาคนหนถึที่งทบีที่
เดลินทางรล่วมกกับเปาโลไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็มพรด้อมกกับของฝากจากครลิสตจกักรอมืที่นๆ

“กายอกัสชาวเมมืองเดอรร์บบี” อาจถรูกสกันนลิษฐานวล่าเปป็นกายอกัสคนเดบียวกกันกกับทบีที่เปป็นเหยมืที่อของชล่างเงลินเหลล่า
นกันี้น พรด้อมกกับอารลิสทารคกัส (กลิจการ 19:29) ถถึงแมด้วล่า “กายอกัส” เปป็นชมืที่อทบีที่คนใชด้เยอะในสมกัยนกันี้นและมกันยากทบีที่จะ
ชบีนี้ขาดวล่าชมืที่อนบีนี้หมายถถึงใครโดยเฉพาะในทบีที่นบีนี้

แนล่นอนวล่าเราคลุด้นเคยกกับ “ทลิโมธบี” และเราจะไดด้ยลินเกบีที่ยวกกับเขามากขถึนี้นเมมืที่อเราศถึกษาคด้นควด้าตล่อไป 
เปาโลถมือวล่าเขาเปป็นบลุตรชายของเขาในงานรกับใชด้ และจดหมายฝาก 1 และ 2 ทลิโมธบีกล็เตล็มไปดด้วยคนาพรูดทบีที่แสดง
ถถึงความหล่วงใยของอกัครทรูตทล่านนบีนี้ทบีที่มบีตล่อชายหนลุล่มผรูด้นบีนี้

“ทบีคลิกกัส” เปป็นหนถึที่งในเพมืที่อนรล่วมงานทบีที่สกัตยร์ซมืที่อทบีที่สลุดของเปาโล เขานนาจดหมายฝากของเปาโลไปสล่งถถึงค
รลิสตจกักรในเมมืองโคโลสบี และในจดหมายฉบกับนกันี้นเปาโลพรูดถถึงทบีคลิกกัสวล่าเปป็น “ผรูด้เปป็นนด้องชายทบีที่รกัก และเปป็นผรูด้รกับใชด้
ทบีที่สกัตยร์ซมืที่อ และเปป็นเพมืที่อนรล่วมงานกกับขด้าพเจด้าในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า” (คส. 4:7) คนาเรบียกเดบียวกกันเหลล่านบีนี้ถรูกใชด้กกับ
ชายผรูด้นบีนี้ในเอเฟซกัส 6:21,22 เชล่นกกัน โดยบล่งบอกวล่าทบีคลิกกัสนนาสล่งจดหมายฝากถถึงชาวเอเฟซกัสดด้วย ในทลิตกัส 3:12 
เราเรบียนรรูด้วล่าเปาโลสล่งทบีคลิกกัสไปชล่วยเหลมือทลิตกัสดด้วย และ 2 ทลิโมธบี 4:12 กล็กลล่าวถถึงเขาเชล่นกกัน เหล็นไดด้ชกัดวล่าใน
ระหวล่างการตลิดคลุกอกันยาวนานของเปาโลในกรลุงโรม ทบีคลิกกัสไดด้ใหด้ความชล่วยเหลมือแกล่เขาอยล่างมหาศาล

“โตรฟฟีมกัส” เปป็นชาวกรบีก บด้านของเขาอยรูล่ในเมมืองเอเฟซกัส เขาถรูกกลล่าวถถึงในกลิจการ 21:27-29 วล่าถรูก
พบเหล็นในกรลุงเยรรูซาเลล็มกกับเปาโล และพวกยลิวเหลล่านกันี้นคลิดเองวล่าเขาเปป็นหนถึที่งในพวกกรบีกทบีที่เปาโลพาเขด้าไปใน
พระวลิหาร อกันเปป็นการทนาใหด้สถานนมกัสการของพวกเขาเปป็นมลทลิน คนตล่างชาตลิคนใดทบีที่ลล่วงลนี้นาเกลินไปจาก “ลาน
ของพวกคนตล่างชาตลิ” และเขด้าไปในตกัวพระวลิหารกล็ตด้องรกับโทษประหารชบีวลิต คนาประกาศเทบียมเทล็จโดยพวกยลิว
เหลล่านกันี้นทบีที่วล่าเปาโลไดด้พาโตรฟฟีมกัสเขด้าไปในพระวลิหารทนาใหด้เกลิดการจลาจลทบีที่เกมือบทนาใหด้เปาโลตด้องเสบียชบีวลิตไปแลด้ว



หากทหารโรมกันเหลล่านกันี้นไมล่เขด้ามาชล่วยชบีวลิตเขาไวด้! โตรฟฟีมกัสถรูกกลล่าวถถึงเชล่นกกันใน 2 ทลิโมธบี 4:20 ทบีที่เปาโลเขบียนไวด้
วล่า “เมมืที่อขด้าพเจด้าจากโตรฟฟีมกัสทบีที่เมมืองมลิเลทกัสนกันี้น เขายกังปฝ่วยอยรูล่”

ผรูด้เชมืที่อทบีที่สกัตยร์ซมืที่อเหลล่านบีนี้เดลินทางลล่วงหนด้ากล่อนเปาโลไปยกังเมมืองโตรอกัสซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกเขารอคอยเขา ใน
กลิจการ 16:12 เปาโลไดด้ละลรูกาไวด้ทบีที่เมมืองฟฟีลลิปปฟี แตล่ในทบีที่นบีนี้ในขด้อ 5 ลรูกาเขบียนวล่า “คนเหลล่านบีนี้...ไปคอยพวกเรา” 
ซถึที่งบล่งบอกวล่าเขาไดด้มาสมทบกกับเปาโลแลด้วในฐานะเพมืที่อนรล่วมทางมลิชชกันนารบีของเขา

ขด้อ 6: “ครกันี้นวกันเทศกาลขนมปฟังไรด้เชมืนี้อลล่วงไปแลด้ว เราทกันี้งหลายจถึงลงเรมือออกจากเมมืองฟฟีลลิปปฟี และตล่อมา
หด้าวกันกล็มาถถึงพวกนกันี้นทบีที่เมมืองโตรอกัส และยกับยกันี้งอยรูล่ทบีที่นกัที่นเจล็ดวกัน”

“เราทกันี้งหลายจถึงลงเรมือออกจากเมมืองฟฟีลลิปปฟี” ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่า ณ ตอนนบีนี้ลรูกากลกับมาสมทบกกับเปาโล
แลด้ว เนมืที่องจากเขาใชด้คนาสรรพนาม “เราทกันี้งหลาย” ตลอด

“ครกันี้นวกันเทศกาลขนมปฟังไรด้เชมืนี้อลล่วงไปแลด้ว”-นกัที่นคมือ หลกังจากเจล็ดวกันนกันี้นของเทศกาลปฟัสกา ในระหวล่าง
เทศกาลปฟัสกา ตด้องไมล่ใชด้เชมืนี้อในขนมปฟังเลย พระเจด้าทรงบกัญชาไวด้วล่า “เจด้าทกันี้งหลายจงกลินขนมปฟังไรด้เชมืนี้อใหด้ครบ
เจล็ดวกัน วกันแรกจงชนาระบด้านเจด้าใหด้ปราศจากเชมืนี้อ...ในเจล็ดวกันนกันี้นอยล่าใหด้พบเชมืนี้อในบด้านของเจด้าเลย...อยล่ากลินสลิที่งใดทบีที่
มบีเชมืนี้อ ในทบีที่อาศกัยของเจด้า เจด้าจงกลินแตล่ขนมปฟังไรด้เชมืนี้อเทล่านกันี้น” (อพย. 12:15-20 บางสล่วน) หากคลุณจะศถึกษา
อพยพบททบีที่ 12 ทกันี้งบท คลุณกล็จะคลุด้นเคยกกับคนาสกัที่งของพระเจด้าสนาหรกับเทศกาลปฟัสกา

“...และตล่อมาหด้าวกันกล็มาถถึงพวกนกันี้นทบีที่เมมืองโตรอกัส” เปาโลเคยเดลินทางแบบเดบียวกกันมาแลด้วโดยใชด้เวลา
สองวกัน (กลิจการ 16:11,12) อยล่างไรกล็ตาม ทะเลอบีเจบียนกล็มบีสภาพอากาศทบีที่ไมล่แนล่นอน และเนมืที่องจากฤดรูทบีที่เกลิดพายลุ
บล่อยกนาลกังเรลิที่มตด้นแลด้วตอนทบีที่เปาโลและลรูกาขด้ามทะเลนบีนี้ ลมทบีที่พกัดตด้านกล็อาจเปป็นเหตลุใหด้ตด้องใชด้เวลาเดลินทางหด้าวกัน
เมมืที่อเทบียบกกับการเดลินทางกล่อนหนด้านบีนี้ของเปาโล จากนกันี้นลรูกาบอกเราวล่าพวกเขาพกักอยรูล่ในเมมืองโตรอกัส “เจล็ดวกัน” 
ซถึที่งคงจะทนาใหด้พวกเขาตด้องอยรูล่ทบีที่นกัที่นจนผล่านวกันสะบาโตหนถึที่งไป

ขด้อ 7: “ในวกันตด้นสกัปดาหร์เมมืที่อพวกสาวกประชลุมกกันทนาพลิธบีหกักขนมปฟัง เปาโลกล็กลล่าวสกัที่งสอนเขา เพราะวล่า
วกันรลุล่งขถึนี้นจะลาไปจากเขาแลด้ว ทล่านไดด้กลล่าวยมืดยาวไปจนเทบีที่ยงคมืน”

“ในวกันตด้นสกัปดาหร์เมมืที่อพวกสาวกประชลุมกกันทนาพลิธบีหกักขนมปฟัง” นบีที่เปปิดเผยอยล่างชกัดเจนวล่าพวกสาวกถมือวกัน
ตด้นสกัปดาหร์เปป็นวกันนมกัสการ แทนทบีที่จะเปป็นวกันสะบาโตแบบเกล่าของยลิว เปาโลและเหลล่าเพมืที่อนรล่วมเดลินทางของเขา
ไดด้อยรูล่ในเมมืองโตรอกัสจนเลยวกันสะบาโตหนถึที่งไป และกระนกันี้นในวกันถกัดจากวกันสะบาโตนกันี้นพวกเขากล็มาประชลุมกกัน
เพมืที่อหกักขนมปฟัง-นกัที่นคมือ เพมืที่อถมือพลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า 

นบีที่ไมล่ใชล่ขด้ออด้างอลิงเดบียวทบีที่กลล่าวถถึงการถมือวกันตด้นสกัปดาหร์ของเหลล่าครลิสเตบียนยลุคตด้น เปาโลสกัที่งชาวเมมืองโครลิน
ธร์เหลล่านกันี้นวล่า “แลด้วเรมืที่องการถวายทรกัพยร์เพมืที่อชล่วยวลิสลุทธลิชนนกันี้น ขด้าพเจด้าไดด้สกัที่งครลิสตจกักรทบีที่แควด้นกาลาเทบียไวด้
อยล่างไร กล็ขอใหด้ทล่านจงกระทนาเหมมือนกกันดด้วย ทลุกวกันตด้นสกัปดาหร์ใหด้พวกทล่านทลุกคนเกล็บผลประโยชนร์ทบีที่ไดด้รกับไวด้
บด้าง ตามทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงใหด้ทล่านจนาเรลิญ เพมืที่อจะไมล่ตด้องถวายทรกัพยร์เมมืที่อขด้าพเจด้ามา” (1 คร. 16:1,2) นอกจากนบีนี้ 
ในวลิวรณร์ 1:10 ยอหร์นผรูด้เปป็นทบีที่รกักกล็เขบียนถด้อยคนาเหลล่านบีนี้: “พระวลิญญาณไดด้ทรงดลใจขด้าพเจด้าในวกันขององคร์พระผรูด้
เปป็นเจด้า และขด้าพเจด้าไดด้ยลินพระสลุรเสบียงดกังมาจากเบมืนี้องหลกังขด้าพเจด้าดลุจเสบียงแตร” นบีที่คมือการเรลิที่มตด้นของนลิมลิตอกันนล่า
ทถึที่งของยอหร์นบนเกาะปฟัทมอส



มกันเปป็นไปไดด้อยล่างยลิที่งทบีที่พวกสาวกทนาพลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าโดยการหกักขนมปฟังทลุกวกันขององคร์
พระผรูด้เปป็นเจด้า ครลิสตจกักรบางแหล่งยกังถมือพลิธบีนกันี้นทลุกวกันอาทลิตยร์เหมมือนเดลิม ครลิสตจกักรอมืที่นๆกล็ถมือพลิธบีนบีนี้เดมือนละครกันี้ง 
และยกังมบีแหล่งอมืที่นๆทบีที่ถมือพลิธบีนบีนี้แคล่ทลุกๆสามเดมือน-ทลุกไตรมาส สลิที่งสนาคกัญไมล่ใชล่วล่าเราถมือพลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า
บล่อยขนาดไหน แตล่จลิตใจทบีที่เรามบีตอนทบีที่ถมือพลิธบีนบีนี้ตล่างหาก ครลิสเตบียนพวกแรกเหลล่านบีนี้อยรูล่ในชล่วงเปลบีที่ยนผล่านนกันี้น เวลา
ทบีที่ระบบเดลิมกนาลกังเปปิดทางใหด้แกล่ระบบใหมล่ และมกันเปป็นสลิที่งทบีที่สนาคกัญอยล่างยลิที่งทบีที่พลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าถรูกถมือ
ทลุกวกันขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า อกันเปป็นการเตมือนใจผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นถถึงการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง การฟฟฟื้นคมืน
พระชนมร์ และการเสดล็จมาอบีกทบีของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า วกันนบีนี้เรามบีพระวจนะทบีที่ครบถด้วนสมบรูรณร์แลด้วของพระเจด้า 
บกัญญกัตลิแหล่งเสรบีภาพอกันสมบรูรณร์แบบเปป็นของเราเพมืที่อทบีที่จะอล่านและรกับเปป็นอาหาร และมกันไมล่จนาเปป็นทบีที่เราตด้องถมือ
พลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผด้ยู่เปป็นเจด้าทลุกวกันขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า แตล่ทลุกครกันี้งทบีที่เรารกับประทานขนมปฟังและนนี้นาผลแหล่งเถา
องลุล่นนกันี้น เรากล็แสดงออกถถึงการสลินี้นพระชนมร์ขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าจนกวล่าพระองคร์เสดล็จมาอบีกทบี

“เปาโลกล็กลล่าวสกัที่งสอนเขา ... ทล่านไดด้กลล่าวยมืดยาวไปจนเทบีที่ยงคมืน” ผมคงจลินตนาการวล่าถถึงแมด้เปาโลเปป็น
ผรูด้พรูดหลกัก คนอมืที่นๆในกลลุล่มผรูด้เชมืที่อนกันี้นกล็อาจใหด้คนาพยานเปป็นครกันี้งคราว และไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่ามบีหลายคนาถามทบีที่ตด้อง
ถรูกตอบขณะทบีที่คนาถามเหลล่านกันี้นถรูกถามโดยคนเหลล่านกันี้นทบีที่รล่วมประชลุม นบีที่คงจะเปป็นการมาเยมือนครกันี้งสลุดทด้ายของอกัคร
ทรูตเปาโลยกังพมืนี้นทบีที่แหล่งนบีนี้ และผรูด้เชมืที่อใหมล่เหลล่านกันี้นหลายคนกล็ยกังเปป็นทารกในพระครลิสตร์อยรูล่ ดกังนกันี้นการประชลุมนบีนี้จถึงยมืด
ยาวไปจนถถึงเทบีที่ยงคมืน

การประชลุมนบีนี้ทบีที่ถรูกเขด้ารล่วมโดยผรูด้เชมืที่อใหมล่เหลล่านกันี้นยล่อมใหด้ขด้อสนกับสนลุนตามพระคกัมภบีรร์สนาหรกับการประชลุม
นมกัสการและสรรเสรลิญพระเจด้าตลอดทกันี้งคมืน ถถึงแมด้วล่าผรูด้รกับใชด้สล่วนใหญล่วกันนบีนี้พรูดแคล่สามสลิบนาทบีหรมือนด้อยกวล่านกันี้น 
ผมกล็จนาไดด้ตอนทบีที่พวกเรามบีการประชลุมนมกัสการตลอดทกันี้งคมืนในเมมืองของพวกเรา ผรูด้รกับใชด้หลายคนพรูดตอนชกัที่วโมงทบีที่
แตกตล่างกกันและพระคกัมภบีรร์ถรูกอล่านอยล่างตล่อเนมืที่องเปป็นเวลาหนถึที่งชกัที่วโมง คนาพยานตล่างๆถรูกกลล่าว พวกนกักรด้องพลิเศษ
ถวายเพลงดกันี้งเดลิมเหลล่านกันี้นแหล่งศลิโยน พวกเราตกันี้งตาคอยคมืนเหลล่านกันี้นอยล่างใจจดใจจล่อและทลุกคนทบีที่เขด้ารล่วมการ
ประชลุมเหลล่านกันี้นกล็จดจนามกันไดด้แมด้เวลาผล่านไปนานแลด้ว ผมไมล่รรูด้จกักครลิสตจกักรใดทบีที่มบีจกัดประชลุมแบบนกันี้นแลด้ววกันนบีนี้ เรา
ตด้องยอมรกับวล่าการจกัดประชลุมตลอดทกันี้งคมืนเพบียงเพราะอยากทบีที่จะมบีการมารล่วมชลุมนลุมกกันตลอดทกันี้งคมืนยล่อมไมล่ถวาย
เกบียรตลิตล่อพระเจด้าและไมล่เปป็นประโยชนร์ตล่อผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายเลย แตล่มกันเหมาะสมตามพระคกัมภบีรร์อยล่างแนล่นอนทบีที่
ครลิสเตบียนทกันี้งหลายจะใชด้เวลายาวนานในการนมกัสการ การอธลิษฐาน และการสรรเสรลิญแดล่พระเจด้าเมมืที่อการ
ประชลุมแบบนกันี้นถรูกจกัดขถึนี้นเพราะวล่าวลิสลุทธลิชนเหลล่านกันี้นรกักพระเจด้าและรกักทบีที่จะฟฟังพระวจนะของพระองคร์ทบีที่ถรูก
เทศนาขณะทบีที่ผรูด้คนของพระองคร์เปป็นพยานถถึงพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระองคร์!

ขด้อ 8 และ 9: “มบีตะเกบียงหลายดวงในหด้องชกันี้นบนทบีที่เขาประชลุมกกันนกันี้น ชายหนลุล่มคนหนถึที่งชมืที่อยลุทลิกกัสนกัที่งอยรูล่ทบีที่
หนด้าตล่างงล่วงนอนเตล็มทบี และเมมืที่อเปาโลสกัที่งสอนชด้านานไปอบีก คนนกันี้นกล็โงกพลกัดตกจากหนด้าตล่างชกันี้นทบีที่สาม เมมืที่อยก
ขถึนี้นกล็เหล็นวล่าตายเสบียแลด้ว”

“มบีตะเกบียงหลายดวง...” ดกังนกันี้น “หด้องชกันี้นบน” นบีนี้ ทบีที่ประชลุมนบีนี้ของครลิสเตบียนเหลล่านบีนี้ จถึงมบีแสงสวล่างจด้า 
ตรงขด้ามกกับวลิหารทกันี้งหลายและสถานทบีที่ตล่างๆของคนนกับถมือรรูปเคารพทบีที่ในความมมืดสลิที่งนล่าสะอลิดสะเอบียนทลุกชนลิดไดด้
เกลิดขถึนี้น หด้องชกันี้นบนนบีนี้ไมล่ใชล่สถานทบีที่แหล่งความมมืดและความนล่าสะอลิดสะเอบียน แตล่เปป็นสถานทบีที่แหล่งความสวล่างและ



ความจรลิง ไมล่มบีความลกับเกบีที่ยวกกับความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนและความมลุล่งหมายของมกัน ขณะทบีที่เปาโลเปป็นพยานตล่อ
หนด้ากษกัตรลิยร์อากรลิปปา เขากลล่าววล่า “ดด้วยวล่าทล่านกษกัตรลิยร์ทรงทราบขด้อความเหลล่านบีนี้ดบีแลด้ว ขด้าพระองคร์จถึงกลด้า
กลล่าวตล่อพระพกักตรร์ของพระองคร์ เพราะขด้าพระองคร์เชมืที่อแนล่วล่า ไมล่มบีสกักอยล่างหนถึที่งในบรรดาเหตลุการณร์เหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้
พด้นพระเนตรของพระองคร์ เพราะการเหลล่านกันี้นมลิไดด้กระทนากกันในทบีที่ลกับลบีนี้” (กลิจการ 26:26)

“ชายหนลุล่มคนหนถึที่งชมืที่อยลุทลิกกัสนกัที่งอยรูล่ทบีที่หนด้าตล่าง” หนด้าตล่างในสมกัยนกันี้นไมล่ใชล่หนด้าตล่างทนาดด้วยแกด้วเหมมือน
อยล่างทบีที่เรามบีวกันนบีนี้ บานเกลล็ดทนาดด้วยไมด้เปปิดเพมืที่อใหด้แสงและอากาศเขด้ามา และสามารถถรูกปปิดตอนกลางคมืนไดด้เพมืที่อ
กกันไมล่ใหด้ความหนาวเขด้ามา ผนกังของบด้านเหลล่านกันี้นมบีความหนา และหนด้าตล่างทบีที่เปปิดอยรูล่กล็คงใหด้พมืนี้นทบีที่มากพอทบีที่คนๆ
หนถึที่งจะนกัที่งไดด้ เหล็นไดด้ชกัดวล่าหด้องชกันี้นบนนกันี้นมบีคนแนล่นขนกัด และยลุทลิกกัสกล็เจอทบีที่นกัที่งสบายๆบนขอบหนด้าตล่างนกันี้น หลาย
ชกัที่วโมงผล่านไป บางทบีชายหนลุล่มผรูด้นบีนี้อาจเหนล็ดเหนมืที่อยจากการทนางานหนกักและกลิจกรรมหลายอยล่างของวกันนกันี้น 
ตะเกบียงหลายดวงในหด้องนกันี้นเพลิที่มความรด้อนและเอมืนี้อแกล่ความงล่วงของเขา  ถถึงอยล่างไรแลด้ว เขากล็ผลล็อยหลกับสนลิท
และ “โงกพลกัดตกจากหนด้าตล่างชกันี้นทบีที่สาม เมมืที่อยกขถึนี้นกล็เหล็นวล่าตายเสบียแลด้ว”

จากหนด้าตล่างบานนกันี้นของชกันี้นสามของอาคารหลกังนกันี้นจนถถึงพมืนี้นดลินเบมืนี้องลล่างหนด้าตล่างนกันี้นเปป็นระยะทางยาว
ทบีที่จะรล่วง-และยลุทลิกกัสอาจรล่วงลงบนพมืนี้นถนนหรมือพมืนี้นลาน ขถึนี้นอยรูล่กกับวล่าหนด้าตล่างบานนกันี้นหกันหนด้าไปทางไหน 
แนล่นอนวล่าไมล่ใชล่เรมืที่องนล่าประหลาดใจเลยทบีที่เขา “เมมืที่อยกขถึนี้นกล็เหล็นวล่าตายเสบียแลด้ว” การรล่วงลงมาเชล่นนกันี้นอาจทนาใหด้
เขาคอหกักหรมือทนาใหด้กะโหลกศบีรษะรด้าวไดด้อยล่างงล่ายดาย

มบีพวกนกักวลิจารณร์ทบีที่จะเสนอแนะวล่าชายหนลุล่มผรูด้นบีนี้ไมล่ไดด้ตายจรลิงๆ แตล่แคล่มถึนงงเพราะการรล่วงลงมาเทล่านกันี้น-
ซถึที่งในกรณบีดกังกลล่าวเขากล็คงฟฟฟื้นตกัวไดด้ในเวลาไมล่นานและคงสามารถไปรล่วมวงกกับผรูด้นมกัสการเหลล่านกันี้นไดด้อบีก ผมเชมืที่อ
วล่าเราตด้องตบีความพระวจนะของพระเจด้าตามตกัวอกักษรในทบีที่นบีนี้ ผมเชมืที่อวล่าชายหนลุล่มผรูด้นบีนี้ตายแลด้วจรลิงๆ ตายเพราะเขา
รล่วงลงมาจากหนด้าตล่างชกันี้นสามของอาคารหลกังนกันี้นทบีที่เปาโลกนาลกังเทศนาอยรูล่ และผมเชมืที่อเชล่นกกันวล่าเขาถรูกทนาใหด้กลกับ
มบีชบีวลิตอบีกจรลิงๆอยล่างนล่าอกัศจรรยร์!

ขด้อ 10: “ฝฝ่ายเปาโลจถึงลงไป กด้มตกัวกอดผรูด้นกันี้นไวด้ แลด้ววล่า “อยล่าตกใจเลย ดด้วยวล่าชบีวลิตยกังอยรูล่ในตกัวเขา”
การประชลุมนกันี้นตด้องหยลุดชะงกัก อยล่างนด้อยกล็ชกัที่วคราว เมมืที่ออกัครทรูตเปาโลลงไปยกังจลุดทบีที่ยลุทลิกกัสรล่วงลงไป “กด้ม

ตกัว” และกอดเขาไวด้ นบีที่เปป็นการกระทนาทบีที่แสดงถถึงความอล่อนโยนและความกรลุณา แตล่มกันเตมือนใจเราเชล่นกกันถถึงการ
ทบีที่เอลบีชาทนาใหด้บลุตรของหญลิงชาวชรูเนมผรูด้นกันี้นฟฟฟื้นคมืนชบีพ ตามทบีที่บกันทถึกไวด้ใน 2 พงศร์กษกัตรลิยร์ 4:32-35:

“เมมืที่อเอลบีชาเขด้ามาในเรมือน ดรูเถลิด ทล่านเหล็นเดล็กนอนตายอยรูล่บนเตบียงของทล่าน ทล่านจถึงเขด้าไปขด้างในปปิด
ประตรูใหด้ทกันี้งสองอยรูล่ขด้างในและไดด้อธลิษฐานตล่อพระเยโฮวาหร์ แลด้วทล่านขถึนี้นไปนอนทกับเดล็ก ใหด้ปากทกับปาก ตาทกับตา
และมมือทกับมมือ และเมมืที่อทล่านเหยบียดตกัวของทล่านบนเดล็ก เนมืนี้อของเดล็กนกันี้นกล็อลุล่นขถึนี้นมา แลด้วทล่านกล็ลลุกขถึนี้นอบีกเดลินไป
เดลินมาในเรมือนนกันี้นครกันี้งหนถึที่ง แลด้วขถึนี้นไปเหยบียดตกัวของทล่านบนเขา เดล็กนกันี้นกล็จามเจล็ดครกันี้ง และเดล็กนกันี้นกล็ลมืมตาของ
ตน”

เปาโลกลล่าวแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่รลุมลด้อมยลุทลิกกัสวล่า “อยล่าตกใจเลย” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง “อยล่ารด้องไหด้และ
ครที่นาครวญเหมมือนอยล่างพวกคนไมล่เชมืที่อเขาทนากกันเลย จงมบีความเชมืที่อเถลิด จงวางใจในพระเจด้าและอยล่าเปป็นทลุกขร์รด้อน
เกบีที่ยวกกับสลิที่งทบีที่ดรูเหมมือนเปป็นเหตลุการณร์นล่าเศรด้านบีนี้เลย”



“ดด้วยวล่าชบีวลิตยกังอยรูล่ในตกัวเขา” หรมือ “ชบีวลิตของเขาบกัดนบีนี้กลกับคมืนมาแลด้ว” จากตอนนกันี้นทบีที่เปาโลสวมกอด
เขา ชบีวลิตของชายหนลุล่มผรูด้นบีนี้กล็กลกับคมืนมาแลด้ว ผมเชมืที่อสลิที่งทบีที่พระวจนะของพระเจด้ากลล่าว ถถึงอยล่างไรแลด้ว บกันทถึกเรมืที่อง
ราวนบีนี้ไดด้ถรูกเขบียนภายใตด้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ และลรูกาแพทยร์ทบีที่รกักกล็เปป็นผรูด้บกันทถึก! แนล่นอนวล่าหมอ
คนหนถึที่งคงจะดรูออกวล่าชายหนลุล่มผรูด้นบีนี้ตายแลด้ว หรมือวล่าเขาแคล่หมดสตลิไปชกัที่วคราว เราถรูกบอกวล่าเขาตายแลด้ว และผม
เชมืที่อเชล่นนกันี้น ผมเชมืที่อดด้วยวล่าชบีวลิตของเขากลกับคมืนมาเมมืที่อเปาโลทกับตกัวเขาและสวมกอดเขา- “การอกัศจรรยร์พลิเศษ” 
อบีกประการหนถึที่งซถึที่งพระเจด้าทรงกระทนาโดยมมือของเปาโล (กลิจการ 19:11)

ขด้อ 11 และ 12: “ครกันี้นเปาโลขถึนี้นไปหด้องชกันี้นบนหกักขนมปฟังและรกับประทานแลด้ว กล็สนทนาตล่อไปอบีกชด้า
นานจนสวล่าง ทล่านกล็ลาเขาไป คนทกันี้งหลายจถึงพาคนหนลุล่มผรูด้ยกังเปป็นอยรูล่ไป และกล็ปลมืนี้มใจยลินดบีไมล่นด้อยเลย” 

เหล็นไดด้ชกัดวล่ายลุทลิกกัสและคนอมืที่นๆในผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นกลกับขถึนี้นไปยกังหด้องชกันี้นบนทบีที่การประชลุมนกันี้นกนาลกังดนาเนลิน
อยรูล่ การหกักขนมปฟังและการรกับประทานในทบีที่นบีนี้บล่งบอกถถึงมมืนี้ออาหารปกตลิมากกวล่าทบีที่จะเปป็นการถมือพลิธบีระลถึกถถึงองคร์
พระผรูด้เปป็นเจด้า พวกเขา “สนทนาตล่อไปอบีกชด้านานจนสวล่าง” เราไมล่ถรูกบอกวล่าผรูด้เชมืที่อเหลล่านบีนี้พรูดคลุยกกันเกบีที่ยวกกับอะไร
แตล่คงจะนถึกภาพออกยากวล่าการสนทนาของพวกเขาเกบีที่ยวขด้องกกับสลิที่งใดทบีที่จะไมล่ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า นบีที่คงเปป็น
ชล่วงเวลาแหล่งการสามกัคคบีธรรมอกันเปฟีปั่ยมสลุข ชล่วงเวลาแหล่งการสรรเสรลิญพระเจด้าเพราะการอกัศจรรยร์นกันี้นทบีที่พระองคร์
ไดด้ทรงกระทนาผล่านทางอกัครทรูตเปาโล และผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้น “ปลมืนี้มใจยลินดบีไมล่นด้อยเลย” เพราะขด้อเทล็จจรลิงเรมืที่องการ
อกัศจรรยร์นบีนี้ และพวกเขาถรูกเสรลิมกนาลกังในความเชมืที่อนกันี้น จากนกันี้นเปาโลกล็ออกเดลินทางตล่อไปเพมืที่อทบีที่จะไปยกังกรลุง
เยรรูซาเลล็ม

จากเมถืองโตรออัสถสึงเมถืองมกิเลทอัส
ขด้อ 13: “ฝฝ่ายพวกเรากล็ลงเรมือแลล่นไปยกังเมมืองอกัสโสสกล่อน ตกันี้งใจวล่าจะรกับเปาโลทบีที่นกัที่น ดด้วยทล่านสกัที่งไวด้อยล่าง

นกันี้น เพราะทล่านหมายวล่าจะไปทางบก”
“ฝฝ่ายพวกเรากล็ลงเรมือ...กล่อน” หมายความวล่าลรูกาและคนอมืที่นๆนกันี้นทบีที่กนาลกังเดลินทางกกับเปาโลลล่วงหนด้าไป

กล่อนเขาในการเดลินทางชล่วงถกัดไปของพวกเขา และอบีกครกันี้งพวกเขาไปรอเขา ณ ปลายทางทบีที่บอกไวด้ พวกเขา 
“แลล่นเรมือไปยกังเมมืองอกัสโสส ตกันี้งใจวล่าจะรกับเปาโลทบีที่นกัที่น”

อกัสโสสเปป็นเมมืองทล่าทบีที่โดดเดล่นแหล่งหนถึที่งของแควด้นเอเชบียไมเนอรร์ มกันตกันี้งอยรูล่ทางทลิศเหนมือของเกาะเลสบอส
มกันเปป็นเมมืองโบราณ โดยมบีอายลุกวล่าหด้ารด้อยปฟีกล่อนการประสรูตลิของพระครลิสตร์ มกันเคยเปป็นบด้านของอรลิสโตเตลิลนกัก
ปรกัชญากรบีกผรูด้นกันี้น มบีขด้อเทล็จจรลิงทางประวกัตลิศาสตรร์ทบีที่นล่าสนใจมากๆหลายประการเกบีที่ยวกกับเมมืองนบีนี้ แตล่เราไมล่มบีเวลา
และเนมืนี้อทบีที่พอทบีที่จะสาธยายเกบีที่ยวกกับพวกมกันในการศถึกษาคด้นควด้านบีนี้ วกันนบีนี้เมมืองนบีนี้อยรูล่ภายใตด้การปกครองของชาว
ตลุรกบี มกันสรูญเสบียความสนาคกัญสล่วนใหญล่ของมกันไปแลด้ว และตอนนบีนี้มกันถรูกเรบียกวล่าเบคหร์ราม ทล่าเรมือทบีที่เปาโลแลล่นเรมือ
ออกไปในขกันี้นตอนถกัดไปของการเดลินทางของเขาไดด้ถรูกถมแลด้วและบกัดนบีนี้กล็เตล็มไปดด้วยสวนดอกไมด้ตล่างๆ แตล่ทล่าเรมือ
ใหมล่ทบีที่เปป็นแบบสมกัยใหมล่กล็อยรูล่ใกลด้เคบียง

โดยทางบก เมมืองอกัสโสสอยรูล่หล่างจากเมมืองโตรอกัสเพบียงยบีที่สลิบไมลร์เทล่านกันี้น โดยทางนนี้นา การแลล่นเรมืออด้อมแห
ลมเลคตกัม ระยะทางกล็เปป็นประมาณสบีที่สลิบไมลร์ ลรูกาและสาวกคนอมืที่นๆนกันี้นไปทางทะเล “ดด้วยทล่าน (เปาโล) สกัที่งไวด้
อยล่างนกันี้น เพราะทล่านหมายวล่าจะไปทางบก” เราไมล่ถรูกบอกวล่าทนาไมอกัครทรูตทล่านนบีนี้ถถึงสล่งเพมืที่อนรล่วมเดลินทางของเขา



ไปทางเรมือขณะทบีที่เขาเดลินทางไปทางบก แตล่อาจเปป็นไดด้วล่าเขาตด้องการความสกันโดษ เวลาทบีที่จะอยรูล่ตามลนาพกังกกับ
พระเจด้าและรล่วมสนลิทกกับพระองคร์ แนล่นอนวล่าเปาโลไมล่ใชล่นกักเดลินเรมือทบีที่ฝฟีมมือไมล่ไดด้เรมืที่อง และบกันทถึกเหลล่านกันี้นทบีที่มบีใน
กลิจการบททบีที่ 27 กล็แสดงใหด้เหล็นวล่าเขาไมล่กลกัวเลยแมด้ในยามเจอกกับพายลุในทะเล จากขด้อพระคนาเหลล่านกันี้นทบีที่ตามมา
ในบทนบีนี้ของเรา-โดยเฉพาะในขด้อ 22 ถถึง 25-เราทราบวล่าเปาโลตระหนกักดบีถถึงความไมล่แนล่นอนตล่างๆทบีที่รอคอยเขา
อยรูล่ และเขาตระหนกักดบีวล่าเขาจะไมล่ผล่านมาทางนบีนี้อบีก ดกังนกันี้นเราจถึงเชมืที่อไดด้วล่าเขาตด้องการเวลาอยรูล่ตามลนาพกังกกับ
พระเจด้าบด้างเพมืที่อเตรบียมพรด้อมสนาหรกับสลิที่งใดกล็ตามทบีที่รอคอยเขาอยรูล่เมมืที่อสลินี้นสลุดการเดลินทางครกันี้งนบีนี้ตอนทบีที่เขาไปถถึงกรลุง
เยรรูซาเลล็ม

ขด้อ 14: “ครกันี้นทล่านพบกกับเราทบีที่เมมืองอกัสโสส เรากล็รกับทล่าน แลด้วมายกังเมมืองมลิทลิเลนบี”
เปาโลมาสมทบกกับเหลล่าเพมืที่อนรล่วมเดลินทางของเขาทบีที่เมมืองอกัสโสสและเดลินทางตล่อไปกกับพวกเขา โดยมาท

อดสมอทบีที่เมมืองมลิทลิเลนบี นบีที่คมือเมมืองหลวงของเกาะเลสบอสทบีที่งดงามนกันี้น คมือหนถึที่งในเกาะเหลล่านกันี้นทบีที่มบีขนาดใหญล่กวล่า
ในทะเลอบีเจบียน ถถึงแมด้วล่าเกาะนกันี้นเปป็นของชาวกรบีก มกันกล็เปป็นทบีที่ชมืที่นชอบอยล่างมากโดยพวกโรมกันในฐานะเปป็นทบีที่พกัก
ตากอากาศแหล่งหนถึที่ง มกันมบีทล่าเรมือทบีที่ยอดเยบีที่ยมสองแหล่งและปฟ้อมปราการตล่างๆทบีที่เขด้มแขล็ง และทนาเลทบีที่ตกันี้งของมกันกล็
ทนาใหด้มกันเปป็นจลุดแวะพกักคด้างคมืนอกันเหมาะสมสนาหรกับเปาโลและเหลล่าเพมืที่อนรล่วมทางของเขาระหวล่างการเดลินทาง
ของพวกเขาลงใตด้ไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม

ขด้อ 15: “ครกันี้นแลล่นเรมือออกจากทบีที่นกัที่นไดด้วกันหนถึที่งกล็มายกังทบีที่ตรงขด้ามเกาะคลิโอส วกันทบีที่สองกล็มาถถึงเกาะสา
มอส และหยลุดพกักทบีที่โตรกลิเลบียม และอบีกวกันหนถึที่งกล็มาถถึงเมมืองมลิเลทกัส”

หลกังจากพกักแคล่คมืนเดบียวทบีที่เมมืองมลิทลิเลนบี นกักเดลินทางเหลล่านกันี้นกล็แลล่นเรมือเชด้าวกันรลุล่งขถึนี้นและมายกัง “ทบีที่ตรงขด้าม
เกาะคลิโอส” (เดบีดี๋ยวนบีนี้เรบียกกกันวล่า สกลิโอ) เกาะสวยอบีกเกาะหนถึที่งในทะเลอบีเจบียนนอกชายฝฟัปั่งของแควด้นเอเชบีย
ไมเนอรร์เพบียงนลิดเดบียว แมด้มบีขนาดเลล็ก เกาะนบีนี้กล็มบีทนาเลทบีที่ตกันี้งตรงตามหลกักยลุทธศาสตรร์ มบีความงดงามตามธรรมชาตลิ 
และมบีความสนาคกัญดด้านการเงลินอยล่างมากเพราะการคด้าแบบสล่งออกของมกัน มกันเปป็นฉากของการสรูด้รบหลายครกันี้ง
และความวลุล่นวายมากมายซถึที่งยด้อนไปถถึงกวล่าหด้ารด้อยปฟีกล่อนครลิสตกาล ในทบีที่สลุด ในปฟี ค.ศ. 1821 ชาวเตลิรร์กกล็มา
รลุกรานเกาะนกันี้นและทนาใหด้มกันรกรด้าง พวกเขาเขล่นฆล่าชาวเกาะคลิโอส 23,000 คนและขาย 47,000 คนไปเปป็นทาส
แตล่ในสมกัยของเปาโล เกาะคลิโอสเปป็นทล่าเรมือทบีที่เจรลิญรลุล่งเรมืองทบีที่มบีความสนาคกัญแหล่งหนถึที่ง อยล่างไรกล็ตาม เปาโลและ
เหลล่าเพมืที่อนรล่วมเดลินทางของเขากล็ไมล่ไดด้แวะทบีที่นกัที่น และวกันรลุล่งขถึนี้น “กล็มาถถึงเกาะสามอส”-เกาะหนถึที่งซถึที่งอยรูล่นอก
ชายฝฟัปั่งของลลิเดบีย- “และหยลุดพกัก” (คด้างคมืน) “ทบีที่โตรกลิเลบียม และอบีกวกันหนถึที่งกล็มาถถึงเมมืองมลิเลทกัส”

เมมืองมลิเลทกัส (เรบียกวล่า มลิเลทกัม เชล่นกกัน) เปป็นเมมืองทล่าเชล่นเดบียวกกับเปป็นเมมืองหลวงสมกัยโบราณแหล่ง
ไอโอเนบีย กระทกัที่งในศตวรรษทบีที่หก ทบีที่เจล็ด และทบีที่แปดกล่อนครลิสตกาล เมมืองนบีนี้เคยเปป็นศรูนยร์กลางการพาณลิชยร์ทบีที่เจรลิญ
รลุล่งเรมือง และในระหวล่างปฟีเหลล่านกันี้นแหล่งความเจรลิญมหาศาลของมกัน มกันเคยเปป็นบด้านของนกักปรกัชญากรบีกเหลล่านกันี้น
อยล่าง ธาเลส, อานาซลิมานเดอรร์, และอานาซลิเมเนส อยล่างไรกล็ตาม ตอนทบีที่เปาโลไปเยมือนทบีที่นกัที่น เมมืองนบีนี้ไดด้ผล่านพด้น
จลุดสรูงสลุดแหล่งความรลุล่งโรจนร์ของมกันไปแลด้ว มกันอยรูล่ในจลุดทบีที่ตกตที่นาลงดด้านการพาณลิชยร์แลด้ว และไดด้กลายเปป็นสล่วน
หนถึที่งของแควด้นเอเชบียซถึที่งเปป็นของโรม



ขด้อ 16: “ดด้วยวล่าเปาโลไดด้ตกันี้งใจวล่า จะแลล่นเลยเมมืองเอเฟซกัสไป เพมืที่อจะไมล่ตด้องคด้างอยรูล่นานในแควด้นเอเชบีย 
เพราะทล่านรบีบใหด้ถถึงกรลุงเยรรูซาเลล็ม ถด้าเปป็นไดด้ใหด้ทกันวกันเทศกาลเพล็นเทคอสตร์”

คนากลล่าวทบีที่วล่าเปาโล “ไดด้ตกันี้งใจวล่า จะแลล่นเลยเมมืองเอเฟซกัสไป” (sail by) ชวนใหด้เขด้าใจผลิดเลล็กนด้อย
เหมมือนกกับวล่าเราพรูดถถึงการ “แวะ” (go by) สถานทบีที่แหล่งหนถึที่งวกันนบีนี้ ความหมายของเรากล็คมือ เราจะแวะในสถานทบีที่
สกักแหล่งขณะทบีที่เราเดลินทางไปยกังจลุดหมายปลายทางอบีกแหล่งหนถึที่ง แตล่เปาโลหมายความวล่า เขาจะแลล่นเรมือผล่านเมมือง
เอเฟซกัสไปโดยไมล่แวะเขด้าเมมืองนกันี้น “ทล่านรบีบ”-นกัที่นคมือ เขารบีบเรล่งไป- “ใหด้ถถึงกรลุงเยรรูซาเลล็ม ถด้าเปป็นไดด้ใหด้ทกันวกันเทศ
กาลเพล็นเทคอสตร์” เปาโลอยากถมือเทศกาลเพล็นเทคอสตร์ทบีที่กรลุงเยรรูซาเลล็มเชล่นเดบียวกกับนนาสล่งของฝากเหลล่านกันี้นทบีที่มา
จากครลิสตจกักรอมืที่นๆใหด้แกล่วลิสลุทธลิชนทกันี้งหลายในครลิสตจกักรทบีที่กรลุงเยรรูซาเลล็ม และเขารรูด้วล่าถด้าเขาเขด้าเมมืองเอเฟซกัสและ
ชะลอการเดลินทางของเขา เขากล็คงไปไมล่ถถึงนครบรลิสลุทธลิธิ์นกันี้นทกันเวลาสนาหรกับเทศกาลนกันี้น

เปาโลสล่งคนไปเชกิญเหลล่าผทูว้ปกครองชาวเมถืองเอเฟซอัสมา
ขด้อ 17: “เปาโลจถึงใชด้คนจากเมมืองมลิเลทกัสไปยกังเมมืองเอเฟซกัส ใหด้เชลิญพวกผรูด้ปกครองในครลิสตจกักรนกันี้นมา”
เมมืองเอเฟซกัสอยรูล่หล่างจากเมมืองมลิเลทกัสไมล่เกลินสามสลิบไมลร์ และเปาโลคลิดอยล่างแนล่นอนวล่าเขาคงใชด้เวลา

นด้อยกวล่าในการเรบียกผรูด้ปกครองเหลล่านกันี้นของครลิสตจกักรทบีที่เอเฟซกัสใหด้มาหาเขา เมมืที่อเทบียบกกับการทบีที่เขาจะพยายาม
แวะในเมมืองเอเฟซกัส ซถึที่งอาจเจอกกับความลล่าชด้ามากกวล่าทบีที่เขาจะยอมใหด้เกลิดขถึนี้นไดด้สนาหรกับการเดลินทางของเขาไป
ยกังกรลุงเยรรูซาเลล็มหากเขาอยากไปถถึงทบีที่นกัที่นกล่อนถถึงเทศกาลเพล็นเทคอสตร์

ขด้อ 18 และ 19: “ครกันี้นเขาทกันี้งหลายมาถถึงเปาโลแลด้ว เปาโลจถึงกลล่าวแกล่เขาวล่า “ทล่านทกันี้งหลายยล่อมทราบ
อยรูล่เองวล่า ขด้าพเจด้าไดด้ประพฤตลิตล่อทล่านอยล่างไรทลุกเวลา ตกันี้งแตล่วกันแรกทบีที่ขด้าพเจด้าเขด้ามาในแควด้นเอเชบีย ขด้าพเจด้าไดด้
ปรนนลิบกัตลิองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าดด้วยความถล่อมใจ ดด้วยนนี้นาตาไหลเปป็นอกันมาก และดด้วยการถรูกทดลอง ซถึที่งมาถถึง
ขด้าพเจด้าเพราะพวกยลิวคลิดรด้ายตล่อขด้าพเจด้า”

ขล่าวสารของเปาโลทบีที่กลล่าวแกล่ผรูด้ปกครองชาวเอเฟซกัสเหลล่านกันี้น ตามทบีที่บกันทถึกไวด้ในทบีที่นบีนี้ เปป็นหนถึที่งในคนา
ปราศรกัยทบีที่อล่อนโยนทบีที่สลุด เปฟีปั่ยมดด้วยความรกักมากทบีที่สลุด และไพเราะมากทบีที่สลุดเทล่าทบีที่จะพบไดด้ทบีที่ใดในประวกัตลิศาสตรร์-
ไมล่วล่าทางพระคกัมภบีรร์หรมือทางโลก มกันใหด้คนาบรรยายทบีที่เดล่นชกัดทบีที่สลุดของลกักษณะชบีวลิตของอกัครทรูตผรูด้นบีนี้ขณะทบีที่เขาอยรูล่
กกับพวกเขาในเมมืองเอเฟซกัส และมกันเผยใหด้เหล็นความหล่วงใยอกันลถึกซถึนี้งของเปาโลทบีที่มบีตล่อสวกัสดลิภาพของเหลล่าผรูด้เชมืที่อ
ในครลิสตจกักรทบีที่เมมืองเอเฟซกัสเชล่นกกัน นบีที่แสดงออกถถึงความประสงคร์อกันหนกักแนล่นแหล่งจลิตใจและวลิญญาณของเขา 
ความตกันี้งใจแนล่วแนล่ทบีที่จะมบีชบีวลิตอยรูล่เพมืที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าแมด้ตด้องเผชลิญกกับภกัยอกันตรายใหญล่หลวง-อาจถถึงความ
ตายดด้วยซนี้นา เขาบล่งบอกอยล่างชกัดแจด้งวล่าเขาคาดหวกังวล่าจะพบกกับการขล่มเหงและความยากลนาบากในวกันเหลล่านกันี้นทบีที่
รอเขาอยรูล่ขด้างหนด้า-และผมไมล่สงสกัยเลยแมด้สกักชกัที่วขณะวล่าเปาโลทราบวล่าวกันหนถึที่งเขาจะประทกับตราคนาพยานของ
เขาดด้วยโลหลิตแหล่งชบีวลิตของเขา ขล่าวสารทบีที่ถรูกบกันทถึกไวด้ในขด้อพระคนาทบีที่ตามมาเหลล่านบีนี้ของบทนบีนี้แสดงออกถถึงคนา
อนาลาอกันเปฟีปั่ยมดด้วยความรกักและความเศรด้าโศกทบีที่กลล่าวแกล่เหลล่าผรูด้ปกครองของครลิสตจกักรในเมมืองเอเฟซกัส และ
แนล่นอนวล่าไมล่มบีผรูด้ใดสามารถอล่านขล่าวสารนกันี้นโดยไมล่ตระหนกักวล่ามกันถรูกกลล่าวโดยชายผรูด้หนถึที่งซถึที่งใจของเขาเปฟีปั่ยมดด้วย
ความรกัก ความกรลุณา และความปรานบีเมมืที่อเขานนาเสนอจลุดมลุล่งหมายและวกัตถลุประสงคร์ยลิที่งใหญล่หนถึที่งเดบียวของเขา-
นกัที่นคมือ การสล่งเสรลิมสงล่าราศบีของพระเจด้าผล่านทางการประกาศพระคลุณของพระเจด้า



“ทล่านทกันี้งหลายยล่อมทราบอยรูล่…”-นกัที่นคมือ “จากการเฝฟ้าสกังเกตของพวกทล่านเองในระหวล่างสามปฟีนกันี้นทบีที่
ขด้าพเจด้าไดด้อยรูล่กกับพวกทล่าน พวกทล่านทราบชบีวลิตทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้ดนาเนลิน ขล่าวประเสรลิฐทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศ และดด้วย
สลินี้นสลุดชบีวลิตจลิตใจของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าไดด้แสวงหาทบีที่จะถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าผล่านทางการประกาศพระคลุณของ
พระองคร์” คนากลล่าวทบีที่ทด้าทายนบีนี้โดยอกัครทรูตเปาโลประกาศความบรลิสลุทธลิธิ์และการแยกไวด้ตล่างหากแหล่งชบีวลิตของเขา 
ชายเหลล่านบีนี้แหล่งเมมืองเอเฟซกัสมบีโอกาสมากมายทบีที่จะรรูด้จกักเขา เขาไดด้ใชด้ชบีวลิตอยรูล่ทล่ามกลางพวกเขา พวกเขาเคยไดด้ยลิน
เขาพรูดแลด้ว-ทกันี้งตล่อหนด้าผรูด้คนและในทบีที่สล่วนตกัว-และพวกเขารรูด้จกักเขาดบีพอทบีที่จะทราบวล่าเขาไดด้ดนาเนลินชบีวลิตตามทบีที่เขา
ไดด้เทศนา หากเปาโลไมล่ไดด้ตระหนกักรรูด้อยล่างถล่องแทด้ถถึงความสลุจรลิตของเขาเอง เขากล็คงไมล่สามารถกลล่าวเชล่นนบีนี้ไดด้
เลย

“ทลุกเวลา ตกันี้งแตล่วกันแรกทบีที่ขด้าพเจด้าเขด้ามาในแควด้นเอเชบีย” คมือวลิธบีของเขาในการเตมือนความจนาพวกเขาวล่า
ตกันี้งแตล่ตอนทบีที่เขาไดด้เขด้ามาในเมมืองของพวกเขาจนกระทกัที่งเขาไดด้ยมืนอยรูล่ตล่อหนด้าพวกเขาเพมืที่อกลล่าวขล่าวสารนบีนี้ เขาไดด้
ดนาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนทบีที่เสมอตด้นเสมอปลายและเปป็นแบบอยล่างทบีที่ดบี วล่าทบีที่จรลิง ในขด้อ 31 ของบทนบีนี้เขากลล่าววล่า 
“เหตลุฉะนกันี้นจงตมืที่นตกัวอยรูล่และจนาไวด้วล่า ขด้าพเจด้าไดด้สกัที่งสอนเตมือนสตลิทล่านทลุกคนดด้วยนนี้นาตาไหล ทกันี้งกลางวกันกลางคมืน
ตลอดสามปฟีมลิไดด้หยลุดหยล่อน!”

“ปรนนลิบกัตลิองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า” พรูดถถึงการปฏลิบกัตลิหนด้าทบีที่ตล่างๆอกันเหมาะสมของตนาแหนล่งอกัครทรูตเชล่นเดบียว
กกับชบีวลิตสล่วนตกัวของเปาโล ความรอดเปป็นของประทานของพระเจด้า ไมล่ใชล่เกลิดจากการกระทนา (อฟ. 2:8,9) เราไดด้
รกับความรอดอยล่างสมบรูรณร์โดยพระคลุณผล่านทางความเชมืที่อ-โดยไมล่เพลิที่มสลิที่งใดเขด้าไปอบีก แตล่ตนาแหนล่งอกัครทรูตนกันี้นแตก
ตล่าง มกันตด้องแลกดด้วยหลายสลิที่งเพมืที่อทบีที่จะเปป็นอกัครทรูต ผรูด้รกับใชด้ทบีที่สกัตยร์ซมืที่อขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า และเปาโลกล็เตล็มใจทบีที่
จะจล่ายราคาคล่างวดนกันี้น

เขาปรนนลิบกัตลิองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า “ดด้วยความถล่อมใจ” ทกันี้งสลินี้น ไมล่ใชล่ในความเยล่อหยลิที่งและความยะโส เขา
ไมล่ใชล่ผรูด้เผดล็จการทางศาสนา แตล่เปป็นทาสรกับใชด้ของพระเยซรูครลิสตร์ ผรูด้รกับใชด้ทบีที่ยอมจนานนอยล่างเตล็มทบีที่และถล่อมใจ 
ตนาแหนล่งอกัครทรูตของเขาไมล่ไดด้ทนาใหด้เขารรูด้สถึกเหนมือกวล่าหรมือไดด้รกับการยกชรูแตล่อยล่างใด แตล่กลกับทนาใหด้เขาตระหนกักถถึง
ภาระอกันหนกักอถึนี้งแหล่งความรกับผลิดชอบของเขาทบีที่มบีตล่อการทรงเรบียกของเขา ความรกับผลิดชอบตล่อพระเจด้าองคร์นกันี้นผรูด้
ไดด้ทรงเรบียกเขา และความรกับผลิดชอบตล่อครลิสตจกักร ซถึที่งขด้อลถึกลกับของครลิสตจกักรไดด้ถรูกเปปิดเผยแกล่เขาแลด้ว

จากมลุมมองดด้านศาสนาไมล่เคยมบีผรูด้ใดทบีที่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะโอด้อวด ไมล่วล่าจะกล่อนหรมือหลกังการกลกับใจเชมืที่อของเขา 
ไดด้มากกวล่าทบีที่อกัครทรูตเปาโลมบี กล่อนการกลกับใจเชมืที่อของเขาเขาเคยเปป็นนกักศาสนาทบีที่อลุทลิศตกัว ฟารลิสบีแหล่งพวกฟารลิสบี 
คนฮบีบรรูแหล่งพวกคนฮบีบรรู แหล่งเผล่าเบนยามลิน เขายกังเปป็นพลเมมืองสกัญชาตลิโรมซถึที่งเปป็นไทโดยกนาเนลิดเชล่นกกัน เขาเปป็น
หนถึที่งในชายผรูด้ไดด้รกับการศถึกษาดบีทบีที่สลุดแหล่งสมกัยของเขา นกักเรบียนของกามาลลิเอล สมาชลิกคนหนถึที่งแหล่งสภาซานเฮ
ดรลิน ใชล่แลด้วครกับ เขามบีหลายสลิที่งทบีที่จะโอด้อวดไดด้ จากนกันี้นเขาไดด้พบกกับพระเยซรูบนถนนเมมืองดามกัสกกัส เขาไดด้บกังเกลิด
ใหมล่และกลายเปป็นเปาโลสลุดยอดแหล่งอกัครทรูต เขาไดด้รกับการทรงเรบียกแบบพลิเศษ ไดด้รกับฤทธลิธิ์เดชทบีที่ไมล่ธรรมดา ไดด้
รกับการอวยพรจากพระเจด้าในแบบทบีที่นด้อยคนนกักจะไดด้รกับ เขายกังมบีอบีกหลายสลิที่งทบีที่จะอวดไดด้-แตล่ไมล่มบีผรูด้รกับใชด้ของ
พระเจด้าคนใดทบีที่ถล่อมใจมากไปกวล่าเขาแลด้วเทล่าทบีที่ถรูกเอล่ยชมืที่อในบกันทถึกศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์แหล่งพระวจนะของพระเจด้า!



เปาโลไมล่เพบียงปรนนลิบกัตลิองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าในความถล่อมใจ แตล่ “ดด้วยนนี้นาตาไหลเปป็นอกันมาก” ดด้วย นบีที่
ไมล่ใชล่นนี้นาตาทบีที่ไหลออกเพราะกลกัวภกัยอกันตรายทบีที่อาจเกลิดแกล่ตกัวเขาเอง เปาโลไมล่กลกัวมนลุษยร์คนใด และหลายครกันี้งเขา
เสบีที่ยงชบีวลิตของตนเพมืที่อทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐ แตล่เขาแบกภาระอกันหนกักอถึนี้งแหล่งความกระวนกระวายใจและ
ความหล่วงใยทบีที่มบีตล่อเหลล่าผรูด้เชมืที่อใหมล่ของเขาและครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นทบีที่เขาไดด้กล่อตกันี้ง และภาระของเขาสนาหรกับพวกยลิว
เหลล่านกันี้นไดด้ทนาใหด้เขาประกาศวล่า “ขด้าพเจด้ามบีความทลุกขร์หนกักและเสบียใจเสมอมลิไดด้ขาด เพราะวล่าขด้าพเจด้าปรารถนา
จะใหด้ขด้าพเจด้าเองถรูกสาปใหด้ตกัดขาดจากพระครลิสตร์ เพราะเหล็นแกล่พบีที่นด้องของขด้าพเจด้า คมือญาตลิของขด้าพเจด้าตามเนมืนี้อ
หนกัง” (รม. 9:2,3) 

ผรูด้รกับใชด้หรมือผรูด้เชมืที่อธรรมดาทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้ว ไดด้รกับการทรงเรบียกจากพระเจด้า และถรูกเจลิมโดยพระ
วลิญญาณจะรรูด้สถึกถถึงความกรลุณาอกันลถึกซถึนี้งทบีที่มบีตล่อคนทบีที่ยกังไมล่รกับความรอดและจะหลกัที่งนนี้นาตาใหด้แกล่สภาพอกันนล่าสกังเวช
ของคนไมล่เชมืที่อผรูด้นกันี้น คนบาปทกันี้งหลายถรูกบกังตาโดยพระแหล่งยลุคนบีนี้ พวกเขาไมล่สามารถมองเหล็นสภาวะอกันหลงหาย
ของตนไดด้ และครลิสเตบียนทบีที่อลุทลิศตกัวจะแบกภาระเพมืที่อทบีที่จะเหล็นผรูด้คนไดด้รกับความรอด ผรูด้แตล่งเพลงสดลุดบีประกาศวล่า 
“บรรดาผรูด้ทบีที่หวล่านดด้วยนนี้นาตาจะไดด้เกบีที่ยวดด้วยเสบียงโหล่รด้องอยล่างชมืที่นบาน ผรูด้ทบีที่รด้องไหด้ออกไปหอบหลินี้วเมลล็ดพมืชอกันมบีคล่า
จะกลกับบด้านดด้วยเสบียงโหล่รด้องอยล่างชมืที่นบาน นนาฟฝ่อนขด้าวของตนมาดด้วย” (เพลงสดลุดบี 126:5,6)

อกัครทรูตเปาโลเปป็นผรูด้ชนะวลิญญาณทบีที่รด้อนรน เขาไดด้รกับการทรงเรบียกใหด้เปป็นผรูด้รกับใชด้พลิเศษแกล่พวกคนตล่าง
ชาตลิ และพระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยขด้อลถึกลกับแหล่งครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่แกล่เขา แตล่ใจของเขากล็โหยหาเหลล่าชน
รล่วมชาตลิของเขาเอง และเมมืที่อมบีโอกาสทลุกครกันี้งเขากล็พรูดกกับพวกยลิวเกบีที่ยวกกับพระเยซรูครลิสตร์เจด้าและการระบลุตกัวตน
พระองคร์วล่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา ดกังนกันี้นมกันจถึงไมล่ใชล่เรมืที่องแปลกทบีที่เขาปรนนลิบกัตลิองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า “ดด้วย
นนี้นาตาไหลเปป็นอกันมาก” 

“...และดด้วยการถรูกทดลอง ซถึที่งมาถถึงขด้าพเจด้าเพราะพวกยลิวคลิดรด้ายตล่อขด้าพเจด้า” คนาตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น 
“การถรูกทดลอง” อาจแปลใหด้ดบีขถึนี้นวล่าเปป็น “การทดสอบตล่างๆ” เราคลุด้นเคยกกับการพรูดถถึงการทดลองวล่าเปป็นการ
ลล่อลวงของซาตานเพมืที่อนนาเราใหด้ทนาบาป แตล่ในพระคกัมภบีรร์มกันบล่งบอกถถึงไมล่เพบียงสลิที่งซถึที่งนนาไปสรูล่บาปเทล่านกันี้น แตล่การ
ทดสอบตล่างๆและความทลุกขร์ลนาบากตล่างๆซถึที่งมบีหลากหลายรรูปแบบเชล่นกกัน “การถรูกทดลอง” ซถึที่งบกังเกลิดแกล่เปาโล
ถรูกชบีนี้ใหด้เหล็นวล่ามาสรูล่เขาเพราะการตล่อตด้านของพวกยลิวเหลล่านกันี้น- “การคลิดรด้าย” ของพวกเขาทบีที่มาพรด้อมกกับบล่วงแรด้ว
อลุบาย และหลลุมพรางอกันหลากหลายซถึที่งถรูกออกแบบเพมืที่อทนาลายอกัครทรูตผรูด้นบีนี้ ทนาใหด้ขล่าวสารของเขาหมดความนล่า
เชมืที่อถมือ และยกับยกันี้งการแพรล่กระจายอกันรวดเรล็วของความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนภายใตด้การเทศนาของเขา

ในจดหมายของเขาทบีที่สล่งถถึงครลิสตจกักรชาวเมมืองโครลินธร์ เปาโลพรูดอยล่างละเอบียดถถึงความยากลนาบากและ
ภกัยอกันตรายเหลล่านกันี้นทบีที่เขาไดด้สรูด้ทนเพมืที่อทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐ แตล่เราไมล่เหล็นรล่องรอยของความอล่อนแอหรมือ
การสมเพชตกัวเองในถด้อยคนาเหลล่านกันี้นเลย ใน 2 โครลินธร์ 11:23-28 เปาโลประกาศวล่าเขา “ทนางานมากยลิที่งกวล่าเขา
อบีก ขด้าพเจด้าถรูกโบยตบีเกลินขนาด ขด้าพเจด้าตลิดคลุกมากกวล่าเขา ขด้าพเจด้าหวลิดตายบล่อยๆ พวกยลิวเฆบีที่ยนขด้าพเจด้าหด้า
ครกันี้งๆละสามสลิบเกด้าทบี เขาตบีขด้าพเจด้าดด้วยไมด้เรบียวสามครกันี้ง เขาเอากด้อนหลินขวด้างขด้าพเจด้าครกันี้งหนถึที่ง ขด้าพเจด้าเผชลิญภกัย
เรมือแตกสามครกันี้ง ขด้าพเจด้าลอยอยรูล่ในทะเลคมืนหนถึที่งกกับวกันหนถึที่ง ขด้าพเจด้าตด้องเดลินทางบล่อยๆ เผชลิญภกัยอกันนล่ากลกัวใน
แมล่นนี้นา เผชลิญโจรภกัย เผชลิญภกัยจากชนชาตลิของขด้าพเจด้าเอง เผชลิญภกัยจากคนตล่างชาตลิ เผชลิญภกัยในนคร เผชลิญภกัย



ในปฝ่า เผชลิญภกัยในทะเล เผชลิญภกัยจากพบีที่นด้องเทบียม ตด้องทนางานเหนล็ดเหนมืที่อยและยากลนาบาก ตด้องอดหลกับอดนอ
นบล่อยๆ ตด้องหลิวและกระหาย ตด้องอดขด้าวบล่อยๆ ตด้องทนหนาวและเปลมือยกาย และนอกจากสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่อยรูล่
ภายนอกแลด้ว ยกังมบีการอมืที่นทบีที่บบีบขด้าพเจด้าอยรูล่ทลุกวกันๆ คมือความหล่วงพะวงทบีที่มบีตล่อครลิสตจกักรทกันี้งปวง!” ดกังนกันี้นจถึงไมล่ใชล่
เรมืที่องแปลกทบีที่อกัครทรูตเปาโลไดด้ทนางานหนกักในนนี้นาตา ขณะทบีที่เขาเตมือนความจนาเหลล่าผรูด้ปกครองชาวเมมืองเอเฟซกัส
ตอนนบีนี้

ขด้อ 20 และ 21: “และสลิที่งหนถึที่งสลิที่งใดซถึที่งเปป็นคลุณประโยชนร์แกล่ทล่านทกันี้งหลาย ขด้าพเจด้ามลิไดด้ปปิดซล่อนไวด้ แตล่ไดด้
ชบีนี้แจงใหด้ทล่านเหล็นกกับไดด้สกัที่งสอนทล่านตล่อหนด้าคนทกันี้งปวงและตามบด้านเรมือน ทกันี้งเปป็นพยานแกล่พวกยลิวและพวกกรบีก 
ถถึงเรมืที่องการกลกับใจใหมล่เฉพาะพระเจด้า และความเชมืที่อในพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา”

“ขด้าพเจด้ามลิไดด้ปปิดซล่อนไวด้” อด้างอลิงถถึงขล่าวสารทบีที่เปาโลไดด้ประกาศในเมมืองเอเฟซกัสในระหวล่างการรกับใชด้
สามปฟีของเขาทบีที่นกัที่น เขาไดด้ประกาศหลกักคนาสอนอกันบรลิสลุทธลิธิ์ ทลุกสลิที่งทบีที่จนาเปป็นสนาหรกับความรอดและสนาหรกับการ
เตลิบโตในพระคลุณ เขาไดด้ประกาศการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า 
“ตามทบีที่มบีเขบียนไวด้ในพระคกัมภบีรร์” และเขาไดด้เทศนาโดยมบีจลุดประสงคร์เพมืที่อการเสรลิมสรด้างของพวกเขา โดย
ปราศจากความเหนบียมอายหรมือความกลกัวผลตล่างๆทบีที่ตามมา เขาไมล่ไดด้ปปิดบกังหลกักคนาสอนใดหรมือคนาเตมือนสตลิใดซถึที่ง
จะเปป็นประโยชนร์แกล่พวกเขาเลย

นบีที่ควรเปป็นจลุดมลุล่งหมายหลกักของผรูด้รกับใชด้แทด้ทกันี้งหลายวกันนบีนี้ ตามทบีที่พระวลิญญาณทรงนนา ผรูด้รกับใชด้คนนกันี้นควร
ประกาศขล่าวประเสรลิฐในความบรลิสลุทธลิธิ์และฤทธลิธิ์เดชทกันี้งสลินี้นของมกัน เขาไมล่จนาเปป็นตด้องดกัดแปลงขล่าวสารตล่างๆของ
เขาเพมืที่อสนองตกัณหาตล่างๆของทบีที่ประชลุมของเขาหรมือเพมืที่อเยลินยอความเยล่อหยลิที่งของพวกเขา และแนล่นอนวล่าเขาไมล่
ควรเทศนาเพราะเหล็นแกล่ความเปป็นทบีที่นลิยมชมชอบทล่ามกลางมนลุษยร์ ผรูด้รกับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐยล่อม
แสวงหาทบีที่จะถวายเกบียรตลิพระเจด้าและเสรลิมสรด้างเหลล่าผรูด้ฟฟังของเขากล่อนเปป็นอกันดกับแรก โดยชบีนี้พวกเขาใหด้มาหา
พระเยซรูครลิสตร์เจด้า

หากผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้าซมืที่อตรงตล่อพระวจนะของพระเจด้า เขากล็จะไมล่ทนาใหด้คนเหลล่านกันี้นทบีที่ฟฟังรรูด้สถึกพอใจ
เสมอ ขล่าวสารของเขาจะไมล่เปป็นทบีที่ยอมรกับไดด้เสมอตล่อทลุกคนทบีที่ไดด้ยลินมกัน มบีบางครกันี้งทบีที่นกักเทศนร์ตด้องตนาหนลิและเตมือน
สตลิเชล่นเดบียวกกับสกัที่งสอนและเสรลิมสรด้าง เขาอาจไมล่ชอบการตด้องกลล่าวขล่าวสารเชล่นนกันี้น แตล่คนาสกัที่งเหลล่านกันี้นของเปาโล
ทบีที่ใหด้แกล่ทลิโมธบีคนหนลุล่มไดด้ถรูกใหด้ไวด้ในถด้อยคนาเหลล่านบีนี้:

“จงประกาศพระวจนะ ใหด้ขะมกักเขมด้นทบีที่จะทนาการทกันี้งในขณะทบีที่มบีโอกาสและไมล่มบีโอกาส จงวล่ากลล่าว หด้าม
ปราม และตกักเตมือนดด้วยความอดทนทลุกอยล่างและการสกัที่งสอน  เพราะจะถถึงเวลาทบีที่คนจะทนตล่อคนาสอนอกันถรูกตด้อง
ไมล่ไดด้ แตล่เขาจะรวบรวมครรูไวด้ใหด้สอนในสลิที่งทบีที่เขาชอบฟฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง และเขาจะบล่ายหรูจาก
ความจรลิง หกันไปฟฟังเรมืที่องนลิยายตล่างๆ ฝฝ่ายทล่านจงระวกังระไวอยรูล่ในการทกันี้งปวง จงอดทนตล่อความทลุกขร์ยากลนาบาก 
จงทนาหนด้าทบีที่ของผรูด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ และจงกระทนาการรกับใชด้ของทล่านใหด้สนาเรล็จ” (2 ทธ. 4:2-5)

ตอนทบีที่เขบียนถถึงผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในเมมืองเธสะโลนลิกา เปาโลไดด้ใหด้สลิที่งทบีที่ผมเรบียกวล่า “ยารกักษาการไถลกลกับ
หายแนล่นอน”-ขด้อความหนถึที่งซถึที่งครลิสเตบียนทกันี้งหลายวกันนบีนี้อาจไมล่ชอบแตล่กล็ตด้องฟฟัง เขากลล่าววล่า: “ระวกังใหด้ดบีอยล่าใหด้
คนใดทนาชกัที่วตอบแทนการชกัที่วตล่อคนอมืที่น แตล่จงหาทางทนาดบีเสมอตล่อพวกทล่านเอง และตล่อคนทกันี้งปวงดด้วย จงชมืที่นบาน



อยรูล่เสมอ จงอธลิษฐานอยล่างสมที่นาเสมอ จงขอบพระคลุณในทลุกกรณบี เพราะนบีที่แหละเปป็นนนี้นาพระทกัยของพระเจด้าใน
พระเยซรูครลิสตร์เพมืที่อทล่านทกันี้งหลาย อยล่าดกับพระวลิญญาณ อยล่าประมาทคนาพยากรณร์ จงพลิสรูจนร์ทลุกสลิที่ง สลิที่งทบีที่ดบีนกันี้นจง
ยถึดถมือไวด้ใหด้มกัที่น จงเวด้นเสบียจากสลิที่งทบีที่ดรูเหมมือนชกัที่วทลุกอยล่าง  และขอใหด้องคร์พระเจด้าแหล่งสกันตลิสลุขทรงตกันี้งทล่านเปป็นคน
บรลิสลุทธลิธิ์หมดจด และขด้าพเจด้าอธลิษฐานตล่อพระเจด้าใหด้ทรงรกักษาทกันี้งวลิญญาณ จลิตใจและรล่างกายของทล่านไวด้ใหด้
ปราศจากการตลิเตบียน จนถถึงวกันทบีที่พระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเราเสดล็จมา พระองคร์ผรูด้ทรงเรบียกทล่านนกันี้น
สกัตยร์ซมืที่อ และพระองคร์จะทรงทนาใหด้สนาเรล็จ” (1 ธส. 5:15-24)

เปาโลกลล่าวหลกักคนาสอน คนาเตมือนสตลิ และคนาสกัที่งสอนทบีที่เปป็นคลุณประโยชนร์ “ตล่อหนด้าคนทกันี้งปวงและตาม
บด้านเรมือน” นบีที่แสดงออกถถึงขอบเขตอกันกวด้างขวางของงานรกับใชด้ของเปาโล เขาเทศนาในทบีที่ประชลุมสาธารณะทกันี้ง
หลาย-ในธรรมศาลา ในตลาด ตามทด้องถนน-ทบีที่ใดกล็ตามทบีที่ผรูด้คนมารวมตกัวกกัน แตล่เขากล็สกัที่งสอนในบด้านเรมือน ในคน
กลลุล่มเลล็กๆทบีที่เขาสามารถใหด้คนาสกัที่งสอนสล่วนตกัวแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่หลิวกระหายสลิที่งทบีที่ลถึกซถึนี้งมากขถึนี้นเหลล่านกันี้นของพระเจด้า 
ผรูด้ทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิงทลุกคนยล่อมรกักพระวจนะของพระเจด้า แตล่มบีผรูด้เชมืที่อเพบียงไมล่กบีที่คนทบีที่ทะนลุถนอมพระ
วจนะดด้วยความทลุล่มเทพลิเศษเฉพาะและไมล่เหมมือนใคร โดยแสวงหาทบีที่จะดนาเนลินใกลด้ชลิดและตลิดสนลิทกกับพระองคร์
มากยลิที่งขถึนี้น

แนล่นอนวล่ามบีความจนาเปป็นยลิที่งทบีที่ตด้องมบีการเทศนาตล่อหนด้าผรูด้คน แตล่กล็มบีความจนาเปป็นสนาหรกับการสกัที่งสอนแบบ
ละเอบียดและเปป็นการสล่วนตกัวสนาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีที่เสาะแสวงหาความชอบธรรมในความครบบรลิบรูรณร์ของมกันและ
จนถถึงกด้นบถึนี้งของมกันเชล่นกกัน มบีหลายคราวในการรกับใชด้ของพระเยซรูเมมืที่อพระองคร์ทรงสกัที่งสอนในบด้านเรมือน และใน
คราวอมืที่นๆพระองคร์ทรงสกัที่งสอนเมมืที่อมบีคนเพบียงคนเดบียวฟฟังอยรูล่ ตามบกันทถึกในพระคกัมภบีรร์ พระองคร์ทรงชมืที่นชอบการ
ไปเยมือนบด้านของมารบียร์ มารธา และลาซารกัส และลรูกา 10:38-42 บกันทถึกขด้อเทล็จจรลิงเรมืที่องการสกัที่งสอนของพระองคร์
ในบด้านนกันี้นเมมืที่อมารบียร์นกัที่งแทบพระบาทของพระองคร์ “และฟฟังถด้อยคนาของพระองคร์” พระองคร์ทรงเรบียกศกักเคบียสใหด้
ลงมาจากตด้นสลุกะโมรร์ขณะทบีที่พระองคร์เสดล็จผล่าน เสดล็จไปบด้านพรด้อมกกับเขา และความรอดไดด้มาถถึงบด้านของ
ศกักเคบียสวกันนกันี้น (ลรูกา 19:1-10) พระองคร์ตรกัสหลายคนากกับหญลิงชาวสะมาเรบียผรูด้นกันี้น และโดยทางคนาพยานของนาง
เรมืที่องพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้า ชาวเมมืองนกันี้นหลายคนของนางไดด้รกับความรอด (ยอหร์น 4:6-42)

ครลิสตจกักรทด้องถลิที่นมบีสถานทบีที่ของมกัน และแนล่นอนวล่ามบีความจนาเปป็นอยล่างมากสนาหรกับการเทศนาตล่อหนด้า
ผรูด้คน แตล่ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าผรูด้คนเปป็นอกันมากถรูกชนะมาถถึงพระเยซรูโดยการตลิดตล่อสล่วนตกัว คนตล่อคน-หรมือ ตามทบีที่
เปาโลกลล่าวไวด้วล่า “ตามบด้านเรมือน”

“ทกันี้งเปป็นพยานแกล่พวกยลิวและพวกกรบีก” ในจดหมายฝากของเขาทบีที่สล่งถถึงผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในกรลุงโรม อกัคร
ทรูตเปาโลประกาศวล่า “ขด้าพเจด้าเปป็นหนบีนี้ทกันี้งพวกกรบีกและพวกชาวปฝ่าดด้วย เปป็นหนบีนี้ทกันี้งพวกนกักปราชญร์และคนเขลา
ดด้วย...ดด้วยวล่าขด้าพเจด้าไมล่มบีความละอายในเรมืที่องขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวล่าขล่าวประเสรลิฐนกันี้นเปป็นฤทธลิธิ์
เดชของพระเจด้าอกันนนาไปสรูล่ความรอดแกล่ทลุกคนทบีที่เชมืที่อ แกล่พวกยลิวกล่อน และแกล่พวกกรบีกดด้วย” (รม. 1:14,16)

ตกันี้งแตล่วกันนกันี้นทบีที่เขาไดด้รกับความรอดบนถนนเมมืองดามกัสกกัส เปาโลรรูด้สถึกวล่าตกัวเองเปป็นหนบีนี้แกล่ทลุกคนทบีที่ตด้องการ
พระครลิสตร์ ความรกักของเขาทบีที่มบีใหด้แกล่ชนรล่วมชาตลิของเขาถรูกแสดงออกในโรม 9:1-3 โดยคนาประกาศของเขาวล่า



เขาคงจะเตล็มใจทบีที่จะอยรูล่ในนรกชกัที่วนลิรกันดรร์หากโดยการทนาเชล่นนกันี้นเขาจะสามารถนนาความรอดมาสรูล่ชนชาตลิ
อลิสราเอลไดด้ ในโรม 11:13 เขารกับรรูด้การทรงเรบียกของเขาใหด้ปรนนลิบกัตลิแกล่พวกคนตล่างชาตลิ

ใน 1 โครลินธร์ 9:19-22 เขากลล่าววล่า “เพราะถถึงแมด้วล่าขด้าพเจด้ามลิไดด้อยรูล่ในบกังคกับของผรูด้ใด ขด้าพเจด้ากล็ยกังยอม
ตกัวเปป็นทาสคนทกันี้งปวงเพมืที่อจะไดด้ชนะใจคนมากยลิที่งขถึนี้น ตล่อพวกยลิว ขด้าพเจด้ากล็ทนาตกัวเหมมือนยลิว เพมืที่อจะไดด้พวกยลิว ตล่อ
พวกทบีที่อยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ ขด้าพเจด้ากล็เปป็นเหมมือนคนอยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ เพมืที่อจะไดด้คนทบีที่อยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ
นกันี้น ตล่อคนทบีที่อยรูล่นอกพระราชบกัญญกัตลิ ขด้าพเจด้ากล็ทนาตกัวเหมมือนคนนอกพระราชบกัญญกัตลิ (โดยมลิไดด้อยรูล่นอกพระราช
บกัญญกัตลิตล่อพระเจด้า แตล่อยรูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิตล่อพระครลิสตร์) เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้คนทบีที่อยรูล่นอกพระราชบกัญญกัตลิ ตล่อ
คนอล่อนแอ ขด้าพเจด้ากล็ทนาตกัวเหมมือนคนอล่อนแอ เพมืที่อจะไดด้คนอล่อนแอ ขด้าพเจด้ายอมเปป็นคนทลุกชนลิดตล่อคนทกันี้งปวง 
เพมืที่อจะชล่วยเขาใหด้รอดไดด้บด้างโดยทลุกวลิถบีทาง!” 

ขล่าวสารของเปาโลทบีที่ไปถถึงยลิวและกรบีกเหมมือนๆกกันคมือ “การกลกับใจใหมล่เฉพาะพระเจด้า และความเชมืที่อใน
พระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเรา” เปาโลเปป็นพยานถถึงความจนาเปป็นทบีที่พระเจด้าทรงกนาหนดในการกลกับใจ
ใหมล่มาหาพระเจด้า เขาประกาศขล่าวสารเดบียวกกันกกับทบีที่พระเยซรูทรงประกาศ ในลรูกา 13:3,5 เราอล่านถด้อยคนาเหลล่า
นบีนี้ทบีที่ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระบลุตรของพระเจด้า: “เราบอกทล่านทกันี้งหลายวล่า มลิใชล่ แตล่ถด้าทล่านทกันี้งหลายไมล่กลกับ
ใจเสบียใหมล่ ทล่านทกันี้งหลายทลุกคนกล็จะตด้องพลินาศเหมมือนกกัน...ถด้าทล่านทกันี้งหลายไมล่กลกับใจเสบียใหมล่ ทล่านทกันี้งหลายทลุก
คนกล็จะตด้องพลินาศเหมมือนกกัน!”

กลล่าวขล่าวสารเดบียวกกันจากเนลินเขาอาเรโอ อกัครทรูตเปาโลประกาศวล่า “ในเวลาเมมืที่อมนลุษยร์ยกังโฉดเขลาอยรูล่
พระเจด้าทรงมองขด้ามไปเสบีย แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้พระองคร์ไดด้ตรกัสสกัที่งแกล่มนลุษยร์ทกันี้งปวงทกัที่วทลุกแหล่งใหด้กลกับใจใหมล่ เพราะ
พระองคร์ไดด้ทรงกนาหนดวกันหนถึที่งไวด้ ในวกันนกันี้นพระองคร์จะทรงพลิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยใหด้ทล่านองคร์นกันี้น
ซถึที่งพระองคร์ไดด้ทรงเลมือกไวด้เปป็นผรูด้พลิพากษา และพระองคร์ไดด้ใหด้พยานหลกักฐานแกล่คนทกันี้งปวงแลด้ว ในการทบีที่พระองคร์
ไดด้ทรงโปรดใหด้ทล่านองคร์นกันี้นคมืนพระชนมร์จากพวกคนตาย” (กลิจการ 17:30,31)

โรม 3:23 บอกเราวล่า “ทลุกคนไดด้ทนาบาป และเสมืที่อมจากสงล่าราศบีของพระเจด้า” บาปทลุกอยล่างคมือการทนา
ผลิดตล่อพระเจด้า ดกังนกันี้นจถึงตด้องมบีการกลกับใจใหมล่มาหาพระเจด้ากล่อนผรูด้ใดสามารถ-หรมือจะ-ใชด้ความเชมืที่อทบีที่ชล่วยใหด้รอด
อกันจรลิงใจในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระเมษโปดกของพระเจด้า ความเชมืที่อมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลิน
โดยพระวจนะของพระเจด้า (รม. 10:17) เปาโลประกาศพระวจนะ เขาประกาศอยล่างสกัตยร์ซมืที่อเรมืที่องการกลกับใจ
ใหมล่มาหาพระเจด้า และปฝ่าวประกาศความจนาเปป็นเรมืที่องความเชมืที่อในพระเจด้ามาสรูล่ความรอด โดยไมล่ขถึนี้นกกับการกระ
ทนาใดๆทกันี้งสลินี้น:

“ดด้วยวล่าซถึที่งทล่านทกันี้งหลายรอดนกันี้นกล็รอดโดยพระคลุณเพราะความเชมืที่อ และมลิใชล่โดยตกัวทล่านทกันี้งหลายเอง 
แตล่พระเจด้าทรงประทานใหด้ ความรอดนกันี้นจะเนมืที่องดด้วยการกระทนากล็หามลิไดด้ เพมืที่อมลิใหด้คนหนถึที่งคนใดอวดไดด้” (อฟ.
 2:8,9)

เปาโลเขบียนถถึงชาวกรลุงโรมเหลล่านกันี้นวล่า “อกับราฮกัมไดด้เชมืที่อพระเจด้า และพระองคร์ทรงนกับวล่าเปป็นความชอบ
ธรรมแกล่ทล่าน” (รม. 4:3) 



พระเยซรูทรงเปป็นทางนกันี้น ความจรลิงนกันี้น และชบีวลิตนกันี้น (ยอหร์น 14:6) ไมล่มบีทางอมืที่นไปสวรรคร์ คนทบีที่ปฏลิเสธวล่า
พระเยซรูทรงเปป็นพระครลิสตร์กล็ไมล่สามารถรกับความรอดไดด้ แตล่ทลุกคนทบีที่มาหาพระเจด้าในพระนามของพระครลิสตร์ โดย
เชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ พระเจด้ากล็ทรงชล่วยใหด้รอดเพราะเหล็นแกล่พระเยซรู (อฟ. 4:32) เหลล่า
นบีนี้คมือความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณทกันี้งหลายทบีที่เปาโลประกาศทบีที่เมมืองเอเฟซกัส แกล่ยลิวและกรบีกเหมมือนๆกกัน และบกัดนบีนี้เขา
เตมือนความจนาผรูด้ปกครองชาวเมมืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นถถึงลกักษณะการเทศนาของเขา

ขด้อ 22 และ 23: “ดรูเถลิด ขด้าพเจด้าจะไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็มโดยถรูกผรูกมกัดในจลิตวลิญญาณ ไมล่ทราบวล่าจะมบี
อะไรเกลิดขถึนี้นกกับขด้าพเจด้าทบีที่นกัที่นบด้าง เวด้นไวด้แตล่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงเปป็นพยานในทลุกบด้านทลุกเมมืองวล่า เครมืที่อง
จองจนาและความยากลนาบากคอยทล่าขด้าพเจด้าอยรูล่” 

“ดรูเถลิด ขด้าพเจด้าจะไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็มโดยถรูกผรูกมกัดในจลิตวลิญญาณ” คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่ใชด้สนาหรกับ “ถรูก
ผรูกมกัด” กล็ถรูกใชด้เชล่นกกันในมกัทธลิว 13:30 ทบีที่พระเยซรูตรกัสถถึงการมกัดขด้าวละมานเหลล่านกันี้นซถึที่งงอกขถึนี้นทล่ามกลางขด้าว
สาลบีนกันี้นจนถถึงฤดรูเกล็บเกบีที่ยว คนาๆนบีนี้ถรูกใชด้ในมกัทธลิว 14:3 ทบีที่มกันพรูดถถึงการทบีที่เฮโรดมกัดยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมาตอนทบีที่
เขาจกับยอหร์นขกังคลุก เปาโลใชด้คนาเดบียวกกันนบีนี้ในโรม 7:2 โดยใชด้มกันกกับภรรยาทบีที่ถรูกผรูกมกัด (โดยพระราชบกัญญกัตลิ) ตล่อ
สามบีของนางเปป็นเวลาตราบเทล่าทบีที่สามบีนกันี้นมบีชบีวลิตอยรูล่ คนาๆนบีนี้สมืที่อถถึงพกันธะผรูกพกันอกันแนล่นหนา ดกังนกันี้นเปาโล ซถึที่งถรูก
ผรูกมกัดในจลิตวลิญญาณ จถึงรรูด้สถึกถถึงความจนาเปป็นอกันทล่วมทด้นและบบีบบกังคกับทบีที่จะตด้องไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม

“วลิญญาณ” ในขด้อนบีนี้กลล่าวถถึงวลิญญาณของเปาโล ไมล่ใชล่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง เปาโลถรูก
บกังคกับโดยความเชมืที่อมกัที่นตล่างๆของตนวล่าจะตด้องไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็ม เขากนาลกังนนาของฝากเหลล่านกันี้นตลิดตกัวไปดด้วยซถึที่ง
ครลิสตจกักรอมืที่นๆไดด้ฝากมาเพมืที่อนนาไปมอบใหด้แกล่ครลิสตจกักรในกรลุงเยรรูซาเลล็ม และแนล่นอนวล่าเขาแบกภาระนกันี้นตลิดตกัว
ไปดด้วย คมือภาระทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกยลิว

“...ไมล่ทราบวล่าจะมบีอะไรเกลิดขถึนี้นกกับขด้าพเจด้าทบีที่นกัที่นบด้าง” ทกันี้งๆทบีที่ถรูกบกังคกับในจลิตวลิญญาณใหด้ไปยกังกรลุง
เยรรูซาเลล็ม กล็มบีความรรูด้สถึกหวกัที่นใจ-ไมล่ใชล่ความกลกัวฝฝ่ายรล่างกาย แตล่เปป็นความไมล่แนล่ใจวล่ามบีอะไรรอคอยเขาอยรูล่ใน
นครบรลิสลุทธลิธิ์นกันี้น-และในบทถกัดไปของการศถึกษาคด้นควด้าของเรา เราจะเหล็นวล่าลางบอกเหตลุลล่วงหนด้าของเปาโลถถึง
ภกัยอกันตรายไมล่ใชล่เรมืที่องทบีที่เขาคลิดไปเองแตล่อยล่างใด

เปาโลไมล่รรูด้วล่าเขาจะเผชลิญหนด้ากกับการลองใจและความทลุกขร์ลนาบากแบบใดบด้างในกรลุงเยรรูซาเลล็ม ใน
หลายคราว เขาไดด้เผชลิญหนด้ากกับความตายเพราะเหตลุของพระครลิสตร์ และพระเจด้าไดด้ทรงชล่วยเขาใหด้พด้นในทลุก
คราว แตล่เขาไมล่รรูด้วล่าชบีวลิตของเขาจะถรูกละเวด้นคราวนบีนี้หรมือไมล่ เขาทราบแตล่เพบียงวล่าการขล่มเหงจะเปป็นสล่วนของเขา
เหมมือนกกับทบีที่มกันไดด้เปป็นมาบล่อยครกันี้งเหลมือเกลินกล่อนหนด้านบีนี้

“พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงเปป็นพยาน…” ลางบอกเหตลุลล่วงหนด้าของเปาโลเกบีที่ยวกกับเหตลุการณร์ตล่างๆทบีที่จะ
มาเปป็นมาโดยทางคนาพยานของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์อยล่างไมล่ตด้องสงสกัย ในบททบีที่ 21 ขด้อ 11 เราถรูกบอกวล่าผล่าน
ทาง “ผรูด้พยากรณร์คนหนถึที่งชมืที่ออากาบกัส” เปาโลไดด้รกับคนาเตมือนวล่าพวกยลิวทบีที่กรลุงเยรรูซาเลล็มจะมอบเขาไวด้ในมมือของ
พวกคนตล่างชาตลิ แตล่นบีที่เปป็นความพยายามแบบทลุล่มสลุดใจของอกัครทรูตทล่านนบีนี้ในการนนาคนสองฝฝ่ายนกันี้นของครลิสตจกักร
พกันธสกัญญาใหมล่ใหด้มาอยรูล่ดด้วยกกันและผรูกมกัดยลิวและคนตล่างชาตลิเขด้าดด้วยกกันในพกันธะแหล่งความรกักแบบครลิสเตบียน 



ดกังนกันี้นเขาจถึงบากบกัที่นมลุล่งไปสรูล่กรลุงเยรรูซาเลล็มทกันี้งๆทบีที่เขาไดด้รกับคนาเตมือนลล่วงหนด้าวล่า “เครมืที่องจองจนาและความยาก
ลนาบาก” รอคอยเขาอยรูล่ทบีที่นกัที่น เชล่นเดบียวกกับ “ในทลุกบด้านทลุกเมมือง”

เปาโลเทศนาภายใตด้การทรงนนาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เขาถรูกนนาโดยพระวลิญญาณ แตล่ทกันี้งๆทบีที่พระ
วลิญญาณทรงนนา เขากล็เผชลิญกกับการขล่มเหง ความเจล็บชนี้นา การถรูกหลินขวด้าง การตลิดคลุก และการถรูกโบยตบี แมด้ใน
ตอนทบีที่เปาโลกลกับใจเชมืที่อ องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้ากล็ทรงประกาศแลด้ววล่า “เราจะสนาแดงใหด้เขาเหล็นวล่า เขาจะตด้องทน
ทลุกขร์ลนาบากมากเทล่าใดเพราะนามของเรา” (กลิจการ 9:16)

ขด้อ 24: “แตล่สลิที่งเหลล่านบีนี้ไมล่ไดด้เปลบีที่ยนแปลงขด้าพเจด้าเลย ขด้าพเจด้ามลิไดด้ถมือวล่าชบีวลิตของขด้าพเจด้าเปป็นสลิที่ง
ประเสรลิฐแกล่ขด้าพเจด้า แตล่ในชบีวลิตของขด้าพเจด้าขอทนาหนด้าทบีที่ใหด้สนาเรล็จดด้วยความปฟีตลิยลินดบี และทนาการปรนนลิบกัตลิทบีที่ไดด้
รกับมอบหมายจากพระเยซรูเจด้า คมือทบีที่จะเปป็นพยานถถึงขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้านกันี้น”

“แตล่สลิที่งเหลล่านบีนี้ไมล่ไดด้เปลบีที่ยนแปลงขด้าพเจด้าเลย” ความรรูด้ของเปาโลทบีที่วล่าเครมืที่องจองจนาและความเจล็บชนี้นา
ตล่างๆรอคอยเขาอยรูล่ในกรลุงเยรรูซาเลล็มไมล่ไดด้ทนาใหด้เขาเปลบีที่ยนแปลงแผนการตล่างๆของเขา การขล่มเหงตล่างๆไมล่คลุด้มคล่า
กกับการคลิดพลิจารณาของเขาเมมืที่อเทบียบกกับจลุดประสงคร์อกันยลิที่งใหญล่นกันี้นทบีที่ชบีวลิตของเขาถรูกอลุทลิศใหด้-การชรูธงทบีที่เปฟฟื้อนพระ
โลหลิตของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า เขาเปป็นพยานรกับรองแกล่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้นวล่า “เพราะขด้าพเจด้าตกันี้งใจวล่าจะไมล่
แสดงความรรูด้เรมืที่องใดๆในหมรูล่พวกทล่านเลยเวด้นแตล่เรมืที่องพระเยซรูครลิสตร์ และการทบีที่พระองคร์ทรงถรูกตรถึงทบีที่กางเขน” (1
คร. 2:2) 

เขาเขบียนถถึงชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลล่านกันี้นวล่า “แตล่วล่าสลิที่งใดทบีที่เคยเปป็นคลุณประโยชนร์แกล่ขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าถมือวล่า
สลิที่งนกันี้นไรด้ประโยชนร์แลด้วเพมืที่อเหล็นแกล่พระครลิสตร์ ทบีที่จรลิงขด้าพเจด้าถมือวล่าสลิที่งสารพกัดไรด้ประโยชนร์เพราะเหล็นแกล่ความ
ประเสรลิฐแหล่งความรรูด้ถถึงพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้า เพราะเหตลุพระองคร์ ขด้าพเจด้าจถึงไดด้ยอมสละ
สลิที่งสารพกัด และถมือวล่าสลิที่งเหลล่านกันี้นเปป็นเหมมือนหยากเยมืที่อ เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้พระครลิสตร์ และจะไดด้ปรากฏอยรูล่ใน
พระองคร์ ไมล่มบีความชอบธรรมของขด้าพเจด้าเองซถึที่งไดด้มาโดยพระราชบกัญญกัตลิ แตล่มบีมาโดยความเชมืที่อในพระครลิสตร์ 
เปป็นความชอบธรรมซถึที่งมาจากพระเจด้าโดยความเชมืที่อ เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้รรูด้จกักพระองคร์ และฤทธลิธิ์เดชแหล่งการฟฟฟื้นคมืน
พระชนมร์ของพระองคร์ และรล่วมทลุกขร์กกับพระองคร์ คมือยอมตกันี้งอารมณร์ตายเหมมือนพระองคร์ ถด้าโดยวลิธบีหนถึที่งวลิธบีใด
ขด้าพเจด้ากล็จะไดด้เปป็นขถึนี้นมาจากความตายดด้วย มลิใชล่วล่าขด้าพเจด้าไดด้แลด้ว หรมือสนาเรล็จแลด้ว แตล่ขด้าพเจด้ากนาลกังบากบกัที่นมลุล่ง
ไป เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้ฉวยเอาตามอยล่างทบีที่พระเยซรูครลิสตร์ไดด้ทรงฉวยขด้าพเจด้าไวด้เปป็นของพระองคร์แลด้ว

“พบีที่นด้องทกันี้งหลาย ขด้าพเจด้าไมล่ถมือวล่าขด้าพเจด้าไดด้ฉวยไวด้ไดด้แลด้ว แตล่ขด้าพเจด้าทนาอยล่างหนถึที่ง คมือลมืมสลิที่งทบีที่ผล่านพด้น
มาแลด้วเสบีย และโนด้มตกัวออกไปหาสลิที่งทบีที่อยรูล่ขด้างหนด้า ขด้าพเจด้ากนาลกังบากบกัที่นมลุล่งไปสรูล่หลกักชกัย เพมืที่อจะไดด้รกับรางวกัลซถึที่ง
พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกจากเบมืนี้องบนใหด้เราไปรกับในพระเยซรูครลิสตร์” (ฟป. 3:7-14)  

เปาโลไมล่มบีความเกรงกลกัวมนลุษยร์ ตราบใดทบีที่เขาอยรูล่ในนนี้นาพระทกัยของพระเจด้า โดยกระทนาการรกับใชด้นกันี้นใหด้
สนาเรล็จซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรงเรบียกเขาใหด้กระทนา สลิที่งอมืที่นใดกล็ไมล่สนาคกัญ เขาประกาศวล่า “ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้กลล่าวถถึงเรมืที่องความ
ขกัดสน เพราะขด้าพเจด้าจะมบีฐานะอยล่างไรกล็ตาม ขด้าพเจด้ากล็เรบียนรรูด้แลด้วทบีที่จะพอใจอยรูล่อยล่างนกันี้น ขด้าพเจด้ารรูด้จกักทบีที่จะ
เผชลิญกกับความตกตที่นา และรรูด้จกักทบีที่จะเผชลิญกกับความอลุดมสมบรูรณร์ ไมล่วล่าทบีที่ไหนหรมือในกรณบีใดๆ ขด้าพเจด้าไดด้รกับการ



สกัที่งสอนใหด้เผชลิญกกับความอลิที่มทด้องและความอดอยาก ทกันี้งความสมบรูรณร์พรูนสลุขและความขกัดสน ขด้าพเจด้ากระทนาทลุก
สลิที่งไดด้โดยพระครลิสตร์ผรูด้ทรงเสรลิมกนาลกังขด้าพเจด้า” (ฟป. 4:11-13)

“ขด้าพเจด้ามลิไดด้ถมือวล่าชบีวลิตของขด้าพเจด้าเปป็นสลิที่งประเสรลิฐแกล่ขด้าพเจด้า” เปาโลไดด้รกับงานรกับใชด้หนถึที่งเพมืที่อทบีที่จะ
กระทนาใหด้สนาเรล็จ และการมองเหล็นของเขากล็ไปไกลเกลินกวล่าความมรณาเขด้าสรูล่ความชมืที่นชมยลินดบีทบีที่รอคอยเขาอยรูล่อบีก
ฟากนกันี้น เขาประกาศวล่า “...พระครลิสตร์จะไดด้ทรงรกับเกบียรตลิในรล่างกายของขด้าพเจด้าเสมอ แมด้จะโดยชบีวลิตหรมือโดย
ความตาย เพราะวล่าสนาหรกับขด้าพเจด้านกันี้น การมบีชบีวลิตอยรูล่กล็เพมืที่อพระครลิสตร์ และการตายกล็ไดด้กนาไร...ขด้าพเจด้าลกังเลใจอยรูล่
ในระหวล่างสองฝฝ่ายนบีนี้ คมือวล่า ขด้าพเจด้ามบีความปรารถนาทบีที่จะจากไป และอยรูล่กกับพระครลิสตร์ ซถึที่งประเสรลิฐกวล่ามากนกัก
แตล่การทบีที่ขด้าพเจด้ายกังมบีชบีวลิตอยรูล่ในรล่างกายนบีนี้ กล็มบีความจนาเปป็นสนาหรกับพวกทล่านมากกวล่า” (ฟป. 1:20-24)

เปาโลรรูด้วล่าพรด้อมกกับความตายฝฝ่ายรล่างกาย จะมบีการปลดปลล่อยจากความอล่อนแอและความเจล็บปวด
เหลล่านกันี้นแหล่งเนมืนี้อหนกัง เขารรูด้วล่า “มงกลุฎแหล่งความชอบธรรม” รอคอยเขาอยรูล่ ถด้า 2 โครลินธร์ 12:2-4 พรูดถถึง
ประสบการณร์ของเปาโลเอง (และเหลล่าผรูด้รรูด้พระคกัมภบีรร์ทบีที่โดดเดล่นกล็เชมืที่อเชล่นนกันี้น) เขากล็ไดด้เหล็นเมมืองบรมสลุขเกษมแวบ
หนถึที่งแลด้ว ไมล่แปลกเลยทบีที่เขามบีความปรารถนาทบีที่จะจากชบีวลิตนบีนี้ไปและอยรูล่กกับพระครลิสตร์! แตล่การทบีที่เขาอยรูล่ตล่อในเนมืนี้อ
หนกังกล็เพมืที่อประโยชนร์สลุขของเหลล่าผรูด้เชมืที่อใหมล่ของเขาและเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าในการชนะดวงวลิญญาณทกันี้ง
หลาย ดกังนกันี้นเขาจถึงอยากทนางานรกับใชด้ของเขาใหด้สนาเรล็จ เขาอยาก “ทนาการวลิที่งแขล่งของเขาใหด้สนาเรล็จดด้วยความปฟีตลิ
ยลินดบี”

ในจดหมายฝากเหลล่านกันี้นของเขา ชบีวลิตถรูกเปป็นตกัวแทนโดย “ลรูล่วลิที่ง” หรมือ “การวลิที่งแขล่ง” เปาโลทนาการ
เปรบียบเทบียบนบีนี้ในจดหมายฝากฉบกับทบีที่สองของเขาถถึงทลิโมธบีคนหนลุล่ม กล่อนทบีที่เขาถรูกประหารชบีวลิตภายใตด้คนาสกัที่งของเน
โร ใน 2 ทลิโมธบี 4:7 เขาเขบียนไวด้วล่า “ขด้าพเจด้าไดด้สรูด้รบในการตล่อสรูด้อกันดบีแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้กระทนาการวลิที่งแขล่งของ
ขด้าพเจด้าใหด้สนาเรล็จแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้รกักษาความเชมืที่อนกันี้นไวด้แลด้ว”

ในจดหมายฝากฉบกับแรกของเขาถถึงครลิสตจกักรทบีที่เมมืองโครลินธร์ เปาโลเปรบียบเทบียบชบีวลิตครลิสเตบียนวล่าเปป็น
เหมมือนการวลิที่งแขล่ง โดยมบีรางวกัลใหด้ผรูด้ชนะ: “ทล่านไมล่รรูด้หรมือวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่วลิที่งแขล่งกกัน กล็วลิที่งดด้วยกกันทลุกคน แตล่คนทบีที่ไดด้
รกับรางวกัลมบีคนเดบียว เหตลุฉะนกันี้นจงวลิที่งเพมืที่อชลิงรางวกัลใหด้ไดด้ ฝฝ่ายนกักกบีฬาทลุกคนกล็เครล่งครกัดในระเบบียบทลุกอยล่าง แลด้ว
เขากระทนาอยล่างนกันี้นเพมืที่อจะไดด้มงกลุฎใบไมด้ซถึที่งรล่วงโรยไดด้ แตล่เรากระทนาเพมืที่อจะไดด้มงกลุฎทบีที่ไมล่มบีวกันรล่วงโรยเลย” (1 คร.
9:24,25)

สนาหรกับครลิสเตบียนชาวฮบีบรรูเหลล่านกันี้น อกัครทรูตเปาโลกล็เปรบียบเทบียบชบีวลิตครลิสเตบียนกกับการวลิที่งแขล่งเชล่นกกัน 
เขากลล่าววล่า “เหตลุฉะนกันี้น ครกันี้นเรามบีพยานหมรูล่ใหญล่อยล่างนกันี้นอยรูล่รอบขด้าง ใหด้เราทลินี้งของหนกักทลุกสลิที่งทบีที่ขกัดขด้องอยรูล่ และ
การผลิดทบีที่เรามกักงล่ายกระทนานกันี้น และการวลิที่งแขล่งกกันทบีที่กนาหนดไวด้สนาหรกับเรานกันี้น ใหด้เราวลิที่งดด้วยความเพบียรพยายาม 
หมายเอาพระเยซรูเปป็นผรูด้รลิเรลิที่มความเชมืที่อ และผรูด้ทรงทนาใหด้ความเชมืที่อของเราสนาเรล็จ เพราะเหล็นแกล่ความยลินดบีทบีที่มบีอยรูล่
ตรงหนด้านกันี้น พระองคร์ไดด้ทรงทนเอากางเขน ทรงถมือวล่าความละอายไมล่เปป็นสลิที่งสนาคกัญอะไร และไดด้เสดล็จประทกับ
เบมืนี้องขวาพระทบีที่นกัที่งของพระเจด้าแลด้ว” (ฮบ. 12:1,2) 



ในกลิจการ 13:25 เมมืที่อเปาโลเทศนาในธรรมศาลาทบีที่เมมืองอกันทลิโอกในแควด้นปฟีสลิเดบีย เขาพรูดถถึงยอหร์นผรูด้ใหด้
รกับบกัพตลิศมาวล่าไดด้ “ทนาหนด้าทบีที่ของตนใหด้สนาเรล็จ” (ทนาการวลิที่งแขล่งของเขาจนสนาเรล็จแลด้ว) ในการประกาศเรมืที่องการ
เสดล็จมาของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า

ชล่างเปป็นประสบการณร์แสนวลิเศษสนาหรกับผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายทบีที่จะทนาการวลิที่งแขล่งของตนจนสนาเรล็จและมาถถึง
ปลายทางแหล่งชบีวลิตนบีนี้ “ดด้วยความปฟีตลิยลินดบี”! สามารถมบีสกันตลิสลุขอกันสมบรูรณร์แบบ สกันตลิสลุขของพระเจด้า ในใจของ
เราเมมืที่อถถึงจลุดจบแหล่งการเดลินทางของชบีวลิต มกันเปป็นไปไดด้ทบีที่จะมองยด้อนกลกับไปยกังประสบการณร์แบบครลิสเตบียนโดย
ไมล่รรูด้สถึกเสบียใจภายหลกัง โดยรรูด้วล่าเราไดด้ทนาเตล็มทบีที่แลด้ว โดยรรูด้วล่าเราไดด้เปป็นทหารทบีที่ดบี เปป็นนกักวลิที่งทบีที่สกัตยร์ซมืที่อ เปป็นคนงานทบีที่
ประสบความสนาเรล็จในสวนองลุล่นทบีที่ใหญล่โตของพระเจด้า-เพราะวล่า “พวกเราเปป็นยลิที่งกวล่าเหลล่าผรูด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์
ผรูด้ไดด้ทรงรกักพวกเรา!” (รม. 8:37) 

“...และทนาการปรนนลิบกัตลิทบีที่ไดด้รกับมอบหมายจากพระเยซรูเจด้า” เมมืที่อกลล่าวถถึงตนาแหนล่งอกัครทรูตทบีที่ประทานใหด้
แกล่เขาตอนทบีที่เขาไดด้รกับความรอดและไดด้รกับการทรงเรบียกใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ เปาโลกล็กลล่าวชกัดเจนอยรูล่เสมอ
ถถึงขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าเขาไดด้ถรูกนนามาอยรูล่ในงานรกับใชด้นบีนี้โดยพระเยซรูครลิสตร์เจด้า ไมล่ใชล่โดยมนลุษยร์ ไมล่ใชล่ถรูกสล่งตล่อมาโดย
สลิทธลิอนานาจแบบอกัครทรูต

ในสล่วนแรกของจดหมายของเขาทบีที่สล่งถถึงครลิสตจกักรในแควด้นกาลาเทบีย เปาโลใหด้คนาพยานนบีนี้: “บกัดนบีนี้
ขด้าพเจด้ากนาลกังพรูดเอาใจมนลุษยร์หรมือ หรมือใหด้เปป็นทบีที่ชอบพระทกัยพระเจด้า ขด้าพเจด้าอลุตสล่าหร์ประจบประแจงมนลุษยร์หรมือ
เพราะถด้าขด้าพเจด้ากนาลกังประจบประแจงมนลุษยร์อยรูล่ขด้าพเจด้ากล็ไมล่ใชล่ผรูด้รกับใชด้ของพระครลิสตร์  พบีที่นด้องทกันี้งหลาย ขด้าพเจด้า
อยากใหด้ทล่านทราบวล่า ขล่าวประเสรลิฐทบีที่ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศไปแลด้วนกันี้นไมล่ใชล่ของมนลุษยร์ เพราะวล่าขด้าพเจด้าไมล่ไดด้รกับ
ขล่าวประเสรลิฐนกันี้นจากมนลุษยร์ ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดสอนขด้าพเจด้า แตล่ขด้าพเจด้าไดด้รกับขล่าวประเสรลิฐนกันี้นโดยพระเยซรูครลิสตร์
ทรงสนาแดงแกล่ขด้าพเจด้า...แตล่เมมืที่อเปป็นทบีที่ชอบพระทกัยพระเจด้า ผรูด้ไดด้ทรงสรรขด้าพเจด้าไวด้แตล่ครรภร์มารดาของขด้าพเจด้า 
และไดด้ทรงเรบียกขด้าพเจด้าโดยพระคลุณของพระองคร์ ทบีที่จะทรงสนาแดงพระบลุตรของพระองคร์ในตกัวขด้าพเจด้า เพมืที่อใหด้
ขด้าพเจด้าประกาศพระบลุตรแกล่ชนตล่างชาตลินกันี้น ในทกันทบีนกันี้นขด้าพเจด้ากล็ไมล่ไดด้ปรถึกษากกับเนมืนี้อหนกังและเลมือดเลย และ
ขด้าพเจด้ากล็ไมล่ไดด้ขถึนี้นไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็มเพมืที่อพบกกับผรูด้ทบีที่เปป็นอกัครทรูตกล่อนขด้าพเจด้า แตล่ขด้าพเจด้าไดด้ออกไปยกังประเทศอา
ระเบบีย แลด้วกล็กลกับมายกังเมมืองดามกัสกกัสอบีก แลด้วสามปฟีตล่อมา ขด้าพเจด้าขถึนี้นไปหาเปโตรทบีที่กรลุงเยรรูซาเลล็ม และพกักอยรูล่
กกับทล่านสลิบหด้าวกัน แตล่วล่าขด้าพเจด้าไมล่ไดด้พบอกัครทรูตคนอมืที่นเลย นอกจากยากอบนด้องชายขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า”
(กท. 1:10-19 บางสล่วน)

เปาโลเปป็นภาชนะทบีที่ถรูกเลมือกสรร ซถึที่งถรูกแยกตกันี้งไวด้ตล่างหากเพมืที่อประกาศขล่าวดบีแหล่งความรอดโดยพระคลุณ
ผล่านทางความเชมืที่อโดยไมล่เพลิที่มอะไรเขด้าไปอบีก คนากรบีกทบีที่แปลเปป็น “ผรูด้รกับใชด้” ในพระคนาตอนนบีนี้ทบีที่เพลิที่งยกมาจาก
หนกังสมือกาลาเทบียจรลิงๆแลด้วมบีความหมายวล่า “ทาสรกับใชด้” และทาสรกับใชด้มบีบลุคคลเพบียงผรูด้เดบียวทบีที่จะตด้องเอาใจ-เจด้า
และผรูด้เปป็นนายของเขา จลุดมลุล่งหมายหนถึที่งเดบียวของเขาคมือ การทนาตามความประสงคร์ของนายของเขา เปาโล ใน
ฐานะเปป็นทาสรกับใชด้ของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า ไมล่ไดด้แสวงหาทบีที่จะเอาใจมนลุษยร์หรมือทนาตามความประสงคร์ของมนลุษยร์ 
เขาเสาะหาเสมอทบีที่จะทนาและกลล่าวสลิที่งซถึที่งจะถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์ผรูด้ซถึที่งไดด้ทรงตกันี้งเขาไวด้ในงานรกับใชด้นบีนี้ ขด้อเทล็จจรลิง
นบีนี้เขากลล่าวชกัดเจนอยรูล่เสมอ เหมมือนกกับทบีที่เขากลล่าวชกัดเจนวล่าเขาไมล่ใชล่ผรูด้รกับใชด้คนหนถึที่งโดยการตกัดสลินใจเลมือกของเขา



เอง แตล่ “โดยทางนนี้นาพระทกัยของพระเจด้า” (1 คร. 1:1; 2 คร. 1:1) เขากลล่าวถด้อยคนาเดบียวกกันนบีนี้ในเอเฟซกัส 1:1 
และในโคโลสบี 1:1 ใน 1 ทลิโมธบี 1:1 เขาประกาศวล่าตกัวเขาเองเปป็น “อกัครทรูตของพระเยซรูครลิสตร์ โดยพระบกัญชา
ของพระเจด้าพระผรูด้ชล่วยใหด้รอดของเรา และพระเยซรูครลิสตร์เจด้า…”

ใน 2 ทลิโมธบี 1:1 เปาโลประกาศอบีกครกันี้งถถึงความเปป็นอกัครทรูตของเขา “โดยพระประสงคร์ของพระเจด้า” 
และกาลาเทบีย 1:1 ประกาศวล่าการแตล่งตกันี้งเปป็นอกัครทรูตของเขานกันี้น “มลิใชล่ของมนลุษยร์ มลิใชล่โดยมนลุษยร์ แตล่โดยพระ
เยซรูครลิสตร์และพระเจด้าพระบลิดา ผรูด้ไดด้โปรดใหด้พระองคร์เปป็นขถึนี้นมาจากความตาย” ใน 1 โครลินธร์ 9:16 เขาเปป็น
พยานรกับรองวล่า “ เพราะถถึงแมด้วล่าขด้าพเจด้าประกาศขล่าวประเสรลิฐนกันี้น ขด้าพเจด้ากล็ไมล่มบีเหตลุทบีที่จะอวดไดด้ เพราะความ
จนาเปป็นถรูกวางไวด้บนขด้าพเจด้า ใชล่แลด้ว วลิบกัตลิจะเกลิดแกล่ขด้าพเจด้าถด้าขด้าพเจด้าไมล่ประกาศขล่าวประเสรลิฐ!”

ใน 1 ทลิโมธบี 1:11,12 เปาโลพรูดถถึง “ขล่าวประเสรลิฐอกันเปฟีปั่ยมดด้วยสงล่าราศบีของพระเจด้าผรูด้เสวยสลุข ซถึที่งไดด้ทรง
มอบไวด้กกับความไวด้วางใจของขด้าพเจด้านกันี้น และขด้าพเจด้าขอบพระคลุณพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา 
ผรูด้ทรงทนาใหด้ขด้าพเจด้ามบีความสามารถ ดด้วยวล่าพระองคร์ทรงนกับวล่าขด้าพเจด้าเปป็นคนสกัตยร์ซมืที่อ โดยทรงตกันี้งขด้าพเจด้าใหด้เขด้า
สรูล่งานรกับใชด้นบีนี้”

เซาโลแหล่งทารร์ซกัสไดด้พบกกับพระเยซรูบนถนนเมมืองดามกัสกกัส เขาไดด้กลายเปป็นเปาโลนกักเทศนร์ผรูด้นกันี้น และ
หลกังจากไดด้รกับการแตล่งตกันี้งเขด้าสรูล่งานรกับใชด้นกันี้นโดยพระประสงคร์ของพระเจด้าและพระเยซรูครลิสตร์เจด้า เขากล็ประกาศ 
“ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้า” อยล่างสกัตยร์ซมืที่อ จนกระทกัที่งรลิมฝฟีปากของเขาถรูกปปิดในความเปป็นมรณะ
สกักขบี

ขด้อ 25: “ดรูเถลิด ขด้าพเจด้าเทบีที่ยวปฝ่าวประกาศอาณาจกักรของพระเจด้าในหมรูล่พวกทล่าน บกัดนบีนี้ ขด้าพเจด้าทราบ
อยรูล่วล่าทล่านทกันี้งหลายจะไมล่เหล็นหนด้าขด้าพเจด้าอบีก”

ทบีที่วล่าเปาโลประกาศ “อาณาจกักรของพระเจด้า” กล็บอกเราวล่าเขาประกาศการเสดล็จมาครกันี้งทบีที่สองของพระ
เยซรูครลิสตร์เจด้าและการครอบครองในยลุคพกันปฟีของพระครลิสตร์บนแผล่นดลินโลก ถถึงแมด้วล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นปฏลิเสธและ
ตรถึงกษกัตรลิยร์ของพวกเขาทบีที่กางเขน อาณาจกักรของพระเจด้ากล็จะถรูกตกันี้งขถึนี้น พระเยซรูจะประทกับบนพระทบีที่นกัที่งของดา
วลิดและทรงครอบครองในความชอบธรรม และแผล่นดลินโลกจะเตล็มไปดด้วยความรรูด้เรมืที่องพระเจด้าดลุจนนี้นาเหลล่านกันี้น
ปกคลลุมทะเลอยรูล่ตอนนบีนี้ ดกังนกันี้นเปาโลจถึงไมล่เพบียงประกาศเรมืที่องการเสดล็จมาครกันี้งทบีที่สองตอนรกับขถึนี้นไปเทล่านกันี้น แตล่เรมืที่อง
การเสดล็จกลกับมาของพระครลิสตร์ในสงล่าราศบีเพมืที่อสถาปนาอาณาจกักรของพระองคร์ดด้วย

“ทล่านทกันี้งหลายจะไมล่เหล็นหนด้าขด้าพเจด้าอบีก” การตด้องลาจากเหลล่าลรูกแกะของตนเปป็นวาระทบีที่นล่าเศรด้าเสมอ
สนาหรกับผรูด้รกับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงคนใดของพระเจด้า คนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้รกับการเสรลิมสรด้างโดยการเทศนาของเขาและทบีที่ไดด้
ทนางานเปป็นหนถึที่งเดบียวกกับเขาเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้ากล็พบสายสกัมพกันธร์อกันแนบชลิดกกับศลิษยาภลิบาลหรมือผรูด้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีที่สกัตยร์ซมืที่อ สายสกัมพกันธร์แหล่งความรกักของครลิสเตบียนยล่อมพกันผรูกพบีที่นด้องชายหญลิงทกันี้งหลายใน
พระครลิสตร์ในแบบทบีที่สายสกัมพกันธร์แบบโลกบล่อยครกันี้งทนาไมล่ไดด้ และการจากลาเชล่นนกันี้นยล่อมนนาความเศรด้าโศกมาสรูล่
หกัวใจของผรูด้รกับใชด้และสมาชลิกพอๆกกัน สนาหรกับเปาโล นบีที่ยลิที่งเปป็นจรลิงมากเปป็นพลิเศษ เขารกักเหลล่าผรูด้เชมืที่อของเขาดด้วย
ความทลุล่มเทเปป็นพลิเศษและความหล่วงใยเกบีที่ยวกกับสวกัสดลิภาพของพวกเขา เขาหวงแหนขล่าวประเสรลิฐและเขาโหยหา
ทบีที่จะเหล็นผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้น “บรรลลุถถึงความเปป็นนนี้นาหนถึที่งใจเดบียวกกันในความเชมืที่อนกันี้นและในความรรูด้ถถึงพระบลุตรของ



พระเจด้า จนกวล่าเราจะโตเปป็นผรูด้ใหญล่เตล็มทบีที่คมือเตล็มถถึงขนาดความไพบรูลยร์ของพระครลิสตร์” (อฟ. 4:13) เปาโลไดด้ใชด้
เวลาในเมมืองเอเฟซกัสมากกวล่าในสถานทบีที่อมืที่นใดทบีที่เขานนาขล่าวประเสรลิฐไปประกาศ และความทลุล่มเทของเขาทบีที่มบีตล่อผรูด้
เชมืที่อชาวเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นกล็เปป็นทบีที่เขด้าใจไดด้อยล่างแนล่นอน

นอกจากนบีนี้ มบีสายสกัมพกันธร์อกันแนบชลิดอยรูล่เสมอระหวล่างผรูด้เชมืที่อและคนทบีที่ไดด้นนาเขามาถถึงพระครลิสตร์ เมมืที่อ
เปาโลเขด้ามาในเมมืองเอเฟซกัส เมมืองนกันี้นกล็เตล็มไปดด้วยการนกับถมือรรูปเคารพ ขล่าวประเสรลิฐไมล่มบีผรูด้ตลิดตามเลย และผรูด้คน
เหลล่านกันี้นเคย “ตายไปแลด้วในการละเมลิดและบาปทกันี้งหลาย” โดยดนาเนลิน “ตามวลิถบีของโลกนบีนี้ ตามเจด้าแหล่งอนานาจ
ของยล่านอากาศ คมือวลิญญาณนกันี้นซถึที่งบกัดนบีนี้กระทนากลิจอยรูล่ในบลุตรทกันี้งหลายแหล่งการไมล่เชมืที่อฟฟัง” พวกเขาเคยดนาเนลิน
ชบีวลิตเพมืที่อตกัณหาตล่างๆของเนมืนี้อหนกัง “กระทนาบรรดาความปรารถนาของเนมืนี้อหนกังและความคลิดในใจใหด้สนาเรล็จ และ
โดยสกันดานแลด้วเคยเปป็นบลุตรทกันี้งหลายแหล่งพระอาชญา” (อฟ. 2:1-3) จากนกันี้นเปาโลไดด้มา พรด้อมกกับขล่าวสารของ
เขาเรมืที่องการสลินี้นพระชนมร์ การถรูกฝฟัง และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า ความสวล่างไดด้เขด้ามาสรูล่เมมือง
นกันี้น และการเทศนาของเปาโลไดด้เผยใหด้พวกเขาเหล็น “ทางใหมล่นกันี้นและเปป็นทางทบีที่มบีชบีวลิต”-ความรอดโดยทาง
ความเชมืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า ผรูด้คนเหลล่านบีนี้ซถึที่งเคย “อยรูล่นอกพระครลิสตร์ ขาดจาก
การเปป็นพลเมมืองอลิสราเอลและไมล่มบีสล่วนในบรรดาพกันธสกัญญาซถึที่งทรงสกัญญาไวด้นกันี้น ไมล่มบีทบีที่หวกัง และอยรูล่ในโลก
ปราศจากพระเจด้า” บกัดนบีนี้ “ไมล่ใชล่บรรดาคนแปลกหนด้าและคนตล่างชาตลิอบีกตล่อไป แตล่เปป็นพลเมมืองรล่วมกกับพวกวลิ
สลุทธลิชน และเปป็นของครอบครกัวของพระเจด้า” (อฟ. 2:12-19 บางสล่วน) เปาโลไดด้นนาขล่าวประเสรลิฐอกันเปฟีปั่ยมสงล่า
ราศบีมาใหด้พวกเขา ขล่าวประเสรลิฐนกันี้นซถึที่งไดด้ใหด้ความสวล่างแกล่ดวงตาแหล่งความเขด้าใจของพวกเขา และพวกเขากล็
เศรด้าใจเพราะคนาประกาศของเขาวล่าเขาจะไมล่ไดด้เหล็นพวกเขาอบีกตล่อไปแลด้ว (ขด้อ 37 และ 38 ของบทนบีนี้)

เปาโลไมล่รรูด้วล่าจะเกลิดอะไรขถึนี้นกกับเขาในกรลุงเยรรูซาเลล็ม แตล่ถด้าเขาไดด้รกับการชล่วยใหด้พด้นจากการลนาบากและ
การขล่มเหงเหลล่านกันี้นทบีที่เขาจะประสบทบีที่นกัที่นอยล่างแนล่นอน เขากล็ตกันี้งใจวล่าจะนนางานรกับใชด้ของเขาไปสรูล่ประเทศอมืที่นๆ
และคงจะไมล่กลกับมาทบีที่เมมืองเอเฟซกัส ในกลิจการ 19:21 เขาแสดงออกถถึงความปรารถนาของเขาทบีที่จะไปเยมือนกรลุง
โรม และในโรม 15:24 เขาเปปิดเผยถถึงความหวกังของเขาในการเดลินทางเขด้าไปในประเทศสเปนระหวล่างทางไปยกัง
กรลุงโรม ดกังนกันี้นเขาจถึงจะผล่านเขด้าในเมมืองเหลล่านกันี้นในประเทศกรบีซและแควด้นมาซลิโดเนบียเปป็นครกันี้งสลุดทด้าย

ขด้อ 26 และ 27: “เหตลุฉะนกันี้น ขด้าพเจด้าจถึงขอใหด้พวกทล่านเปป็นพยานวกันนบีนี้วล่า ขด้าพเจด้าหมดราคบีจากโลหลิต
ของทลุกคน เพราะวล่าขด้าพเจด้ามลิไดด้หลบเลบีที่ยงทบีที่จะประกาศพระดนารลิทกันี้งสลินี้นของพระเจด้าแกล่ทล่านทกันี้งหลาย”

“เหตลุฉะนกันี้น…” (นกัที่นคมือ เพราะงานในอดบีตของเปาโลและการทนางานหนกักของเขาในทล่ามกลางพวกเขา) 
“ขด้าพเจด้าขอใหด้พวกทล่านเปป็นพยาน” (เขาเรบียกพวกเขาใหด้เปป็นสกักขบีพยาน) “ขด้าพเจด้าหมดราคบีจากโลหลิตของทลุก
คน” เปาโลไมล่ไดด้ทนาใหด้ความเรบียบงล่ายของแผนการแหล่งความรอดเปป็นเรมืที่องสลกับซกับซด้อน เขาไดด้ประกาศพระคลุณ
ของพระเจด้าในวลิธบีทบีที่เรบียบงล่ายและชกัดเจนเหลมือเกลินจนแมด้แตล่เดล็กคนหนถึที่งกล็เขด้าใจไดด้ ดกังนกันี้นคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดด้ยลิน
ขล่าวสารของเขาและจากนกันี้นกล็ปฏลิเสธมกัน จถึงไมล่สามารถโทษเขาไดด้หากพวกเขาตายโดยปราศจากความรอดและ
ตกนรกเปป็นนลิตยร์

หลกักการนบีนี้ถรูกนนาเสนอในเอเสเคบียล 3:18,19 ทบีที่พระเจด้าทรงสกัที่งเอเสเคบียลใหด้เตมือนชนชาตลิอลิสราเอล: 
“เมมืที่อเรากลล่าวแกล่คนชกัที่ววล่า ‘เจด้าจะตด้องตายแนล่ ๆ’ และเจด้าไมล่ใหด้คนาตกักเตมือนแกล่เขา และไมล่กลล่าวเพมืที่อตกักเตมือนคน



ชกัที่วใหด้ละทลินี้งทางชกัที่วของตนเสบีย เพมืที่อจะชล่วยชบีวลิตเขาใหด้รอด คนชกัที่วนกันี้นเองจะตายในความชกัที่วชด้าของเขา แตล่โลหลิต
ของเขาเราจะเรบียกรด้องจากมมือของเจด้า แตล่ถด้าเจด้าตกักเตมือนคนชกัที่ว และเขามลิไดด้หกันกลกับจากความชกัที่วของเขา หรมือ
จากทางชกัที่วของเขา เขาจะตายในความชกัที่วชด้าของเขา แตล่เจด้าไดด้ชล่วยชบีวลิตของเจด้าใหด้รอดพด้นมาไดด้”

สลิที่งเดบียวกกันนบีนี้ถรูกกลล่าวซนี้นาในเอเสเคบียล 33:8,9: “เมมืที่อเรากลล่าวแกล่คนชกัที่ววล่า โอ คนชกัที่วเออ๋ย เจด้าจะตายเปป็น
แนล่ ถด้าเจด้ามลิไดด้กลล่าวเพมืที่อเตมือนคนชกัที่วใหด้กลกับจากทางของเขา คนชกัที่วนกันี้นจะตายในความชกัที่วชด้าของเขา แตล่โลหลิต
ของเขาเราจะเรบียกรด้องจากมมือของเจด้า แตล่อยล่างไรกล็ตาม ถด้าเจด้าเตมือนคนชกัที่วเกบีที่ยวกกับทางของเขาเพมืที่อใหด้หกันกลกับ
จากทางนกันี้นแลด้ว ถด้าเขาไมล่หกันกลกับจากทางของเขา เขาจะตายในความชกัที่วชด้าของเขา แตล่เจด้าไดด้ชล่วยชบีวลิตของเจด้า
เองใหด้รอดพด้นแลด้ว”

เปาโลพรูดถถึงเรมืที่องนบีนี้แกล่พวกยลิวในเมมืองโครลินธร์เมมืที่อพวกเขาพรูดหมลิที่นประมาทใสล่หนด้าตอนทบีที่เขาเทศนาวล่า
พระเยซรูทรงเปป็นพระครลิสตร์ผรูด้นกันี้น “และเมมืที่อคนเหลล่านกันี้นตล่อตด้านตกัวเอง และหมลิที่นประมาท ทล่านกล็สะบกัดเสมืนี้อผด้าของ
ตน และกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “เลมือดของทล่านทกันี้งหลายจงตกอยรูล่บนศบีรษะของพวกทล่านเองเถลิด ขด้าพเจด้ากล็สะอาด
แลด้ว ตกันี้งแตล่นบีนี้ไปขด้าพเจด้าจะไปหาคนตล่างชาตลิ” (กลิจการ 18:6)

ไมล่วล่าเขาไปเทศนาทบีที่ใด เขากล็เตมือนอยล่างสกัตยร์ซมืที่อวล่าคล่าจด้างของบาปคมือความตาย เขาไดด้นนาเสนอของ
ประทานของพระเจด้าอยล่างสกัตยร์ซมืที่อ-ชบีวลิตนลิรกันดรร์โดยทางพระราชกลิจทบีที่เสรล็จสลินี้นแลด้วของพระเยซรู เขาเทศนาหลกัก
คนาสอนพระคกัมภบีรร์อกันบรลิสลุทธลิธิ์ และเขาไดด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ “คนทกันี้งปวง”-ยลิว ตล่างชาตลิ รวย จน ทาส หรมือ
ไท รรูด้หนกังสมือ หรมือไมล่รรูด้หนกังสมือ เขาไมล่เพบียงนนาเสนอแผนการแหล่งความรอดแกล่คนทบีที่ยกังไมล่รอดเทล่านกันี้น เขายกังปฟ้อน
ทารกเหลล่านกันี้นในพระครลิสตร์ดด้วยนนี้นานมแหล่งพระวจนะดด้วย และคนเหลล่านกันี้นทบีที่กนาลกังเตลิบโตในพระคลุณ เขากล็ปฟ้อน
ดด้วยอาหารแขล็งแหล่งพระวจนะ ดกังนกันี้นเขาจถึงสามารถยมืนอยรูล่ตล่อหนด้าพวกเขาและประกาศไดด้วล่า “ขด้าพเจด้าไดด้ชล่วย
ชบีวลิตของขด้าพเจด้าใหด้พด้นแลด้ว และโลหลิตของทล่านทกันี้งหลายไมล่อยรูล่บนมมือของขด้าพเจด้าแลด้ว!”

“เพราะวล่าขด้าพเจด้ามลิไดด้หลบเลบีที่ยงทบีที่จะประกาศพระดนารลิทกันี้งสลินี้นของพระเจด้าแกล่ทล่านทกันี้งหลาย” นบีที่เปป็นการ
นนาเสนอเหตลุผลสนาหรกับสลิที่งทบีที่เปาโลไดด้กลล่าวในขด้อพระคนาเหลล่านกันี้นกล่อนหนด้า เขาหมดราคบีจากโลหลิตของคนเหลล่านกันี้น
ทบีที่เขาไดด้เทศนาใหด้ฟฟังแลด้ว แมด้หากวล่าคนเหลล่านกันี้นตด้องตกนรกกล็ตาม เขาไมล่ไดด้หลบเลบีที่ยงทบีที่จะเทศนาความจรลิง
ทกันี้งหมดของพระเจด้า-นกัที่นคมือ เขาไมล่ไดด้เกล็บงนาสลิที่งใดเลยทบีที่จะเปป็นประโยชนร์แกล่สวกัสดลิภาพฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา 
เขาไมล่ไดด้ถรูกฉลุดรกันี้งไวด้โดยความกลกัวมนลุษยร์ และเขาไมล่ไดด้เกล็บงนารายละเอบียดใดๆเกบีที่ยวกกับความจรลิงเพมืที่อทบีที่จะใหด้ผรูด้คน
มานลิยมชมชอบในตกัวเขา เขาไมล่ไดด้แสวงหาคนาสรรเสรลิญเยลินยอของมนลุษยร์ และเขาเทศนาหลกักคนาสอนอกันบรลิสลุทธลิธิ์
แหล่งพระวจนะของพระเจด้า ทกันี้งๆทบีที่ขด้อเทล็จจรลิงกล็คมือวล่า การเทศนาเชล่นนกันี้นไมล่ใชล่เรมืที่องทบีที่ยอมรกับไดด้แกล่ทลุกคนทบีที่ฟฟังเขา

คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “หลบเลบีที่ยง” มบีความหมายวล่า อนาพราง เชล่นกกัน เปาโลไมล่ไดด้อนาพรางหลกักคนา
สอนใดๆทบีที่สนาคกัญหรมือจนาเปป็นแหล่งความจรลิงของพระคกัมภบีรร์เลย เขาไดด้นนาความจรลิงออกมาเปปิดเผยและไดด้ประกาศ
มกันในถด้อยคนาทบีที่เขด้าใจงล่าย

“พระดนารลิทกันี้งสลินี้นของพระเจด้า” หมายถถึงพระประสงคร์ (หรมือนนี้นาพระทกัย) ทกันี้งหมดของพระเจด้าตามทบีที่ถรูก
เปปิดเผยเกบีที่ยวกกับการชล่วยคนบาปทกันี้งหลายใหด้รอด พระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยแกล่เปาโลใหด้ทราบขด้อลถึกลกับแหล่งครลิสต
จกักรพกันธสกัญญาใหมล่ ขด้อลถึกลกับหนถึที่ง “ซถึที่งในสมกัยกล่อน ไมล่ไดด้ทรงโปรดสนาแดงแกล่บลุตรทกันี้งหลายของมนลุษยร์ เหมมือน



อยล่างบกัดนบีนี้ซถึที่งทรงโปรดเผยแกล่พวกอกัครทรูตผรูด้บรลิสลุทธลิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ คมือ
วล่าคนตล่างชาตลิจะเปป็นผรูด้รกับมรดกรล่วมกกัน และเปป็นอวกัยวะของกายอกันเดบียวกกัน และมบีสล่วนไดด้รกับพระสกัญญาของ
พระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขล่าวประเสรลิฐนกันี้น” (อฟ. 3:2-6 บางสล่วน)

เปาโลเทศนาการอกัศจรรยร์แหล่งความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความเชมืที่อ (อฟ. 2:8) เขาประกาศแกล่พวก
ถมือลกัทธลิยรูดายวล่าโดยการกระทนาตล่างๆแหล่งพระราชบกัญญกัตลิ ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดเคยถรูกนกับวล่าชอบธรรม หรมือจะถรูกนกับ
วล่าชอบธรรม ในสายพระเนตรของพระเจด้าเลย “เพราะสลิที่งซถึที่งพระราชบกัญญกัตลิทนาไมล่ไดด้เพราะเนมืนี้อหนกังทนาใหด้อล่อน
กนาลกังไปนกันี้น พระเจด้าทรงใชด้พระบลุตรของพระองคร์มาในสภาพเสมมือนเนมืนี้อหนกังทบีที่บาปและเพมืที่อไถล่บาป พระองคร์จถึง
ไดด้ทรงปรกับโทษบาปทบีที่อยรูล่ในเนมืนี้อหนกัง” (รม. 8:3) เขาอธลิบายวล่าพระบลุตรของพระเจด้าผรูด้ทรงไมล่มบีบาปไดด้ถรูกทนาใหด้
เปป็นบาปเพราะเหล็นแกล่พวกเรา “เพมืที่อพวกเราจะไดด้ถรูกทนาใหด้เปป็นความชอบธรรมของพระเจด้าในพระองคร์” (2 คร.
5:21)

เปาโลเองไมล่เพบียงประกาศพระดนารลิทกันี้งสลินี้นของพระเจด้าเทล่านกันี้น เขายกังสอนทลิโมธบีคนหนลุล่มและทลิตกัสเกบีที่ยว
กกับงานรกับใชด้ของพวกเขาดด้วยวล่าพวกเขาควรกระทนาอยล่างทบีที่เขาไดด้กระทนา เขาเขบียนถถึงทลิโมธบีวล่า “จงประกาศพระ
วจนะ!” (2 ทธ. 4:2) เขาเตมือนสตลิทลิตกัสวล่า “ทล่านจงกลล่าวสลิที่งเหลล่านกันี้นซถึที่งสอดคลด้องกกับหลกักคนาสอนอกันถรูกตด้อง”
(ทต. 2:1)

ราคาททที่ครกิสตจอักรถทูกซถืนั้อ
ขด้อ 28: “เพราะฉะนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจงระวกังตกัวใหด้ดบี และจงรกักษาฝรูงแกะทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้ทรง

ตกันี้งทล่านไวด้ใหด้เปป็นผรูด้ดรูแล และเพมืที่อจะไดด้บนารลุงเลบีนี้ยงครลิสตจกักรของพระเจด้า ทบีที่พระองคร์ทรงไถล่ดด้วยพระโลหลิตของ
พระองคร์เอง”

“เพราะฉะนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจงระวกังตกัวใหด้ดบี”-นกัที่นคมือ “จงระแวดระวกังอยรูล่เสมอตล่อภกัยอกันตรายเหลล่านกันี้นทบีที่
จะมารลุมเรด้าพวกทล่านแนล่นอน และจงระวกังวล่าพวกทล่านดนาเนลินชบีวลิตอยล่างไรและพวกทล่านประพฤตลิตกัวอยล่างไร” 
หนด้าทบีที่อยล่างแรกของผรูด้รกับใชด้คนหนถึที่งคมือ การดนาเนลินชบีวลิตตามทบีที่เขาเทศนา เขาควรเปป็นแบบอยล่างแกล่ฝรูงแกะนกันี้น ดกัง
เปาโลกลล่าวเรมืที่องนบีนี้ไวด้ในโคโลสบี 4:17 ผรูด้รกับใชด้ทกันี้งหลายควร “เอาใจใสล่ตล่อการรกับใชด้นกันี้น” ซถึที่งพวกเขาไดด้รกับจากองคร์
พระผรูด้เปป็นเจด้า ทบีที่พวกเขาจะกระทนาการรกับใชด้นกันี้นใหด้สนาเรล็จ เขาเตมือนสตลิทลิโมธบีวล่า “อยล่าละเลยของประทานทบีที่มบีอยรูล่
ในตกัวทล่าน ซถึที่งไดด้ประทานแกล่ทล่านโดยคนาพยากรณร์ พรด้อมกกับการวางมมือของพวกผรูด้ปกครอง” (1 ทธ. 4:14) 

เปาโลใชด้คนาเตมือนเหลล่านบีนี้กกับชบีวลิตของตกัวเอง เขาเปป็นพยานรกับรองวล่า “ขด้าพเจด้าปราบรล่างกายของ
ขด้าพเจด้า และทนาใหด้รล่างกายนกันี้นอยรูล่ใตด้บกังคกับ เพราะเกรงวล่าโดยทางหนถึที่งทางใดเมมืที่อขด้าพเจด้าไดด้ประกาศแกล่คนอมืที่น
แลด้ว ตกัวขด้าพเจด้าเองจะเปป็นคนทบีที่ใชด้การไมล่ไดด้” (1 คร. 9:27) เขาไมล่ไดด้กลกัววล่าเขาอาจลด้มเหลวในความรอด แตล่
กลกัววล่าเขาอาจสรูญเสบียมงกลุฎของเขา บนาเหนล็จของเขาสนาหรกับการรกับใชด้อกันสกัตยร์ซมืที่อ ดกังนกันี้นเขาจถึงตกันี้งใจแนล่วแนล่ทบีที่จะ
ควบคลุมรล่างกายของเขาใหด้อยรูล่ใตด้บกังคกับ เกรงวล่าความใครล่หรมือตกัณหาจะเอาชนะเขาไดด้ เขาฝฝึกการปฏลิเสธตนเอง
อยล่างเขด้มงวดเพมืที่อทบีที่จะรกักษาตกัวใหด้ฟปิตฝฝ่ายวลิญญาณสนาหรกับงานครลิสเตบียนทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกเขาใหด้กระทนา 
พญามารวางภกัยอกันตรายพลิเศษตล่างๆและการทดลองทบีที่ไมล่ธรรมดาตล่างๆไวด้ตรงหนด้าเหลล่าผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้า และ



สลิที่งสนาคกัญคมือพวกเขาควรระแวดระวกังอยรูล่ทลุกเวลา ดกังนกันี้นเปาโลจถึงเตมือนผรูด้ปกครองเหลล่านกันี้นใหด้เฝฟ้าระวกังความ
ประพฤตลิของพวกเขาเพมืที่อพวกเขาจะไดด้เปป็นแบบอยล่างทบีที่ดบีแกล่คนอมืที่นๆ

“...และจงรกักษาฝรูงแกะทกันี้งหมดไวด้”-นกัที่นคมือ ทบีที่ประชลุมทด้องถลิที่นนกันี้นของผรูด้คนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วซถึที่งองคร์พระผรูด้
เปป็นเจด้าไดด้ทรงแตล่งตกันี้งผรูด้ปกครองเหลล่านกันี้นใหด้เปป็นผรูด้เลบีนี้ยงรองของพระองคร์ พระเยซรูเองทรงเรบียกครลิสเตบียนทกันี้งหลาย
ในลกักษณะเดบียวกกัน ยอหร์น 10:1-16 บกันทถึกคนาเทศนาของพระองคร์เกบีที่ยวกกับผรูด้เลบีนี้ยงทบีที่ดบีนกันี้นซถึที่ง “ประทานชบีวลิตของ
พระองคร์เองเพมืที่อแกะเหลล่านกันี้น” ในยอหร์น 21:15-17 พระองคร์ทรงมอบหมายหนด้าทบีที่แกล่เปโตรวล่า “จงเลบีนี้ยงลรูกแกะ
ทกันี้งหลายของเรา...จงเลบีนี้ยงแกะทกันี้งหลายของเราเถลิด” จะตด้องไมล่มบีความลนาเอบียงเลย ผรูด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้าจะ
ตด้องรกักลรูกแกะเหลล่านกันี้นและแกะเหลล่านกันี้น เขาจะตด้องสกัที่งสอนพวกเขา นนาทางพวกเขา ปกปฟ้องพวกเขาใหด้พด้นจาก
เหลล่าศกัตรรูของพวกเขา ชบีนี้นนาพวกเขาอด้อมหลลุมพรางเหลล่านกันี้นของพญามาร เขาจะตด้องปฟ้อนอาหารฝรูงแกะนกันี้นดด้วย-
“นนี้นานมอกันบรลิสลุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะ” สนาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีที่ยกังไมล่พรด้อมสนาหรกับอาหารแขล็ง และขนมปฟังและอาหาร
แขล็งแหล่งพระวจนะสนาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีที่สามารถดรูดซถึมมกันไดด้

“...ผรูด้ซถึที่งพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้ทรงตกันี้งพวกทล่านไวด้ใหด้เปป็นบรรดาผรูด้ดรูแล” จงสกังเกตวล่า-พระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ไดด้ทรงแตล่งตกันี้งผรูด้ดรูแลเหลล่านบีนี้ เหลล่าผรูด้เลบีนี้ยงรองของ “ครลิสตจกักรของพระเจด้าผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่” ขณะทบีที่ผรูด้
ปกครองเหลล่านบีนี้ถรูกคกัดเลมือกโดยเหลล่าสมาชลิกของทบีที่ประชลุมนกันี้นอยล่างไมล่ตด้องสงสกัย พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กล็ทรง
กระตลุด้นและทรงนนาในการคกัดเลมือกนกันี้น ผมกลกัววล่าในครลิสตจกักรหลายแหล่งมากเกลินไปวกันนบีนี้ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่
ทรงไดด้รกับโอกาสทบีที่จะมบีสล่วนใดๆเลยในการเลมือกตกันี้งประจนาปฟีเหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกจกัดในครลิสตจกักรสล่วนใหญล่ ตรงกกันขด้าม 
คณะกรรมตล่างๆถรูกแตล่งตกันี้ง หลายบลุคคลถรูกคกัดเลมือกและถรูกลงคะแนนเสบียง และผรูด้ชนะกล็ไดด้ดนารงตนาแหนล่ง พวก
เขาไมล่ถรูกคกัดเลมือกเพราะความอยรูล่ฝฝ่ายวลิญญาณและการอลุทลิศตกัวของพวกเขาตล่อพระเจด้าและตล่อครลิสตจกักรเสมอไป
แตล่เพราะสถานะทางการเมมือง ทางสกังคม หรมือทางการเงลินของพวกเขาเอง เปป็นทบีที่ประจกักษร์ชกัดแกล่ทลุกคนวล่าการ
เมมืองไดด้รลุกรานเขด้ามาในทบีที่ประชลุมทด้องถลิที่นแลด้ววกันนบีนี้ และบล่อยครกันี้งเกลินไปมกันถรูกดนาเนลินการโดยพวกนกักการเมมืองใน
สาขาของศาสนา เราไมล่ตด้องไปทบีที่กรลุงโรมเพมืที่อหาสกันตะปาปาสกักคนเลย เพราะวล่ามบีพวกสกันตะปาปา พวกบลิชอป 
พวกบาทหลวง และพวกผรูด้เผดล็จการทางศาสนาอยรูล่ในนลิกายใหญล่ๆเหลล่านกันี้นทกันี้งหมดแลด้ว ในสมกัยแรกๆของครลิสต
จกักร พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงมบีความเปป็นเอกเปป็นใหญล่ในสลิที่งสารพกัด พระองคร์ไดด้ทรงคกัดเลมือกผรูด้ชล่วยศลิษยาภลิบาล
พวกแรกนกันี้น พระองคร์ไดด้ทรงคกัดเลมือกเหลล่าผรูด้ปกครองทบีที่เมมืองเอเฟซกัส และพระองคร์ไดด้ทรงคกัดเลมือกผรูด้นนาเหลล่านกันี้น
ของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ในวกัยทารกของมกัน

ผรูด้ดรูแลเหลล่านกันี้นของทบีที่ประชลุมนกันี้นจะตด้อง “บนารลุงเลบีนี้ยงครลิสตจกักรของพระเจด้า” เราไดด้พรูดถถึงเรมืที่องนบีนี้ไปแลด้ว
วล่าเปป็นหนถึที่งในหนด้าทบีที่เหลล่านกันี้นของเหลล่าผรูด้เลบีนี้ยงรองของพระเจด้า 1 เปโตร 2:2 สอนวล่า “ดลุจพวกเดล็กทารกแรกเกลิด 
จงปรารถนานนี้นานมอกันบรลิสลุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะ เพมืที่อพวกทล่านจะเตลิบโตขถึนี้นโดยพระวจนะนกันี้น” เปาโลกลล่าวแกล่ผรูด้เชมืที่อ
เหลล่านกันี้นในเมมืองโครลินธร์วล่า “ขด้าพเจด้าไดด้เลบีนี้ยงพวกทล่านดด้วยนนี้นานม และมลิใชล่ดด้วยอาหารแขล็ง เพราะวล่าเมมืที่อกล่อนนกันี้น
พวกทล่านยกังไมล่สามารถรกับอาหารแขล็งนกันี้นไดด้ และถถึงแมด้เดบีดี๋ยวนบีนี้พวกทล่านกล็ยกังไมล่สามารถ ดด้วยวล่าพวกทล่านยกังอยรูล่
ฝฝ่ายเนมืนี้อหนกัง…” (1 คร. 3:2,3)



“...ครลิสตจกักรของพระเจด้า ซถึที่งพระองคร์ไดด้ทรงไถล่ไวด้ดด้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง” ผมไมล่ขออด้างตกัววล่า
เขด้าใจคนากลล่าวสลุดทด้ายนบีนี้ในขด้อพระคนานบีนี้ของเรา แตล่ละครกันี้งทบีที่ผมอล่านมกัน ผมกล็รรูด้สถึกวล่าผมควรถอดรองเทด้าออกจาก
เทด้าของผมเพราะวล่าผมยมืนอยรูล่บนพมืนี้นดลินบรลิสลุทธลิธิ์! ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่เปป็นครลิสตจกักรของพระเจด้า-
กรรมสลิทธลิธิ์ทบีที่ถรูกซมืนี้อไวด้แลด้วของพระองคร์เอง-และราคาทบีที่ถรูกจล่ายนกันี้นคมือพระโลหลิตของพระเจด้าเอง เรารรูด้วล่าพระเยซรูไดด้
ทรงสลินี้นพระชนมร์และไดด้ทรงหลกัที่งพระโลหลิตของพระองคร์เพมืที่อครลิสตจกักรของพระองคร์ ดกังนกันี้นโลหลิตซถึที่งไหลอยรูล่ในเสด้น
โลหลิตของพระเมษโปดกของพระเจด้าจถึงเปป็นพระโลหลิตของพระเจด้า

ผมขอกลล่าวซนี้นา: ผมไมล่เขด้าใจเรมืที่องนบีนี้ มกันเปฟีปั่ยมสงล่าราศบีเกลินความเขด้าใจของผม แตล่ผมกล็เชมืที่อมกัน ผมยอมรกับ
มกันโดยความเชมืที่อเพราะวล่ามกันเปป็นพระวจนะของพระเจด้าผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่ คนมากมายวกันนบีนี้กลล่าววล่ามนลุษยร์ไมล่
จนาเปป็นตด้องบกังเกลิดใหมล่ วล่าไมล่มบีความจนาเปป็นใดๆทบีที่คนบาปทกันี้งหลายจะถรูกลด้างชนาระในพระโลหลิตนกันี้น พวกเขาอด้างวล่า
มนลุษยร์ทลุกคนมบีประกายไฟแหล่งความเปป็นพระเจด้า และทลุกคนจะไดด้รกับความรอดในทด้ายทบีที่สลุด ทล่านทบีที่รกัก หากนกัที่น
เปป็นความจรลิง มกันกล็ไมล่มบีเหตลุผลอกันใดเลยทบีที่ตด้องมบีกลโกธา!

กลโกธาคมือ วลิธบีรกักษาสลุดทด้ายและสลุดยอดของพระเจด้าสนาหรกับบาป-บาปหนถึที่งเดบียวนกันี้นทบีที่ทนาใหด้ดวง
วลิญญาณตกนรก ยอหร์นผรูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมากลล่าวถถึงพระเยซรูวล่า “จงดรูพระเมษโปดกของพระเจด้า ผรูด้ซถึที่งทรงนนาบาป
ของโลกไปเสบีย” (ยอหร์น 1:29) ยอหร์น 3:18 ประกาศวล่า “ ผรูด้ทบีที่เชมืที่อในพระบลุตรกล็ไมล่ตด้องถรูกปรกับโทษ แตล่ผรูด้ทบีที่ไมล่เชมืที่อ
กล็ถรูกปรกับโทษอยรูล่แลด้ว เพราะเขามลิไดด้เชมืที่อในพระนามแหล่งพระบลุตรทบีที่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า”

หากไมล่มบีบาป กางเขนนกันี้นกล็คงเปป็นความผลิดพลาดทบีที่ไรด้ความหมาย และความมรณาของพระบลุตรของ
พระเจด้ากล็คงเปป็นความบด้าคลกัที่งครกันี้งใหญล่ทบีที่สลุดทบีที่ถรูกบกันทถึกในหนด้าประวกัตลิศาสตรร์ ไมล่วล่าทางพระคกัมภบีรร์หรมือทางโลก! 
แตล่วล่า- “ดด้วยวล่าทลุกคนไดด้กระทนาบาป และเสมืที่อมจากสงล่าราศบีของพระเจด้า” (รม. 3:23) ดกังนกันี้นกางเขนนกันี้นจถึง
เปป็นการแสดงออกของพระเจด้าถถึงสลิที่งตที่นาชด้าทบีที่สลุดและเลวรด้ายทบีที่สลุดในใจของผรูด้คนทบีที่ยกังไมล่ไดด้ถรูกสรด้างใหมล่ เชล่นเดบียว
กกับเปป็นการแสดงออกของพระองคร์ถถึงสลิที่งดบีทบีที่สลุดในพระทกัยของพระเจด้าองคร์หนถึที่งผรูด้ทรงเมตตากรลุณาและอดกลกันี้น
พระทกัยตล่อคนบาปทกันี้งหลายทบีที่สมควรตกนรก พระเจด้าทรงกระทนาตามขด้อกนาหนดตล่างๆของพระองคร์เองแลด้วใน
พระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระบลุตรของพระองคร์บนกางเขนอกันทารลุณนกันี้นทบีที่ถรูกปฟักบนกลโกธา ศาสนาเหลล่านกันี้นของ
โลกเรบียกรด้องโลหลิตจากเหลล่าผรูด้ทลุล่มเทและเหลล่าสาวกของพวกมกัน-โลหลิตทบีที่จะถรูกถวายเพมืที่อระงกับโทสะของเหลล่า
พระของพวกเขา ขณะทบีที่ขด้อเทล็จจรลิงหนถึที่งเดบียวนกันี้นแหล่งความเชมืที่อแบบครลิสเตบียนกล็คมือวล่า โดยพระคลุณของพระเจด้า
พระโลหลิตไหลออกจากพระเจด้ามาสรูล่คนบาป พระเจด้าไดด้ทรงอยรูล่ในพระครลิสตร์ โดยทรงทนาใหด้โลกคมืนดบีกกันกกับ
พระองคร์เอง (2 คร. 5:19) 

เนมืที่องจากพระเจด้าไมล่ไดด้ทรงกระทนาการโดยปราศจากพระครลิสตร์ การกระทนาของพระครลิสตร์จถึงเปป็นการ
กระทนาของพระเจด้า กล่อนโลกนบีนี้ไดด้มบีขถึนี้นมา กล่อนทบีที่มบีคนบาปสกักคนเพมืที่อทบีที่จะชล่วยใหด้รอด พระเจด้าในความทรง
สกัพพกัญญรูของพระองคร์ไดด้ทรงเหล็นความจนาเปป็นของการมบีพระผรูด้ชล่วยใหด้รอดองคร์หนถึที่ง-และพระองคร์ไดด้ทรงจกัดหา
พระผรูด้ชล่วยใหด้รอดองคร์หนถึที่งแลด้ว ใน 1 เปโตร 1:18-20 เราอล่านวล่า “เพราะพวกทล่านทราบวล่า พวกทล่านมลิไดด้ถรูกไถล่
ไวด้ดด้วยสลิที่งทกันี้งหลายทบีที่เสมืที่อมสลายไดด้ เชล่นเงลินและทองคนา จากการประพฤตลิอกันหาสาระไมล่ไดด้ของพวกทล่าน ซถึที่งไดด้รกับ
เปป็นประเพณบีจากบรรพบลุรลุษของพวกทล่าน แตล่ดด้วยพระโลหลิตอกันลนี้นาคล่าของพระครลิสตร์ ดลุจเลมือดของลรูกแกะทบีที่



ปราศจากตนาหนลิและปราศจากจลุดดล่างพรด้อย ผรูด้ซถึที่งแทด้จรลิงแลด้วไดด้ทรงถรูกแตล่งตกันี้งไวด้ลล่วงหนด้ากล่อนการวางรากฐาน
ของโลก แตล่ไดด้ทรงปรากฏพระองคร์ในยลุคสลุดทด้ายเหลล่านบีนี้ เพมืที่อพวกทล่าน”

มบีครลิสตจกักรแทด้จรลิงเพบียงหนถึที่งเดบียว แนล่นอนวล่าครลิสตจกักรทด้องถลิที่นทกันี้งหลายเปป็นเรมืที่องถรูกตด้องตามพระ
คกัมภบีรร์ พวกมกันอยรูล่ในแผนการของพระเจด้า มกันเปป็นทบีที่พอพระทกัยพระองคร์ทบีที่จะกล่อตกันี้ง (โดยทางอกัครทรูตเปาโล) ค
รลิสตจกักรทกันี้งหลายทกัที่วแควด้นเอเชบียไมเนอรร์ และมกันพอพระทกัยองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าวกันนบีนี้ทบีที่จะกล่อตกันี้งครลิสตจกักรทด้องถลิที่น
ทกันี้งหลายผล่านทางการประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระองคร์ แตล่ครลิสตจกักรทด้องถลิที่นทบีที่แทด้จรลิงทกันี้งหมดเปป็น
เหลล่าสมาชลิกของครลิสตจกักรแทด้จรลิงหนถึที่งเดบียวนกันี้น มบีนลิกายทบีที่โดดเดล่นหลายกลลุล่ม แตล่ผรูด้เชมืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วทลุกคน
ภายในนลิกายเหลล่านกันี้นเปป็นเหลล่าสมาชลิกของครลิสตจกักรแทด้จรลิงหนถึที่งเดบียวนกันี้น เหมมือนกกับทบีที่มบี “องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า
องคร์เดบียว ความเชมืที่อเดบียว บกัพตลิศมาเดบียว พระเจด้าองคร์เดบียวและพระบลิดาของคนทกันี้งสลินี้น ผรูด้ทรงอยรูล่เหนมือสลิที่งสารพกัด 
และทกัที่วสลิที่งสารพกัด และในพวกทล่านทกันี้งสลินี้น” (อฟ. 4:5,6) ฉกันใด กล็มบีครลิสตจกักรทบีที่แทด้จรลิงเพบียงหนถึที่งเดบียวฉกันนกันี้น

พระเยซรูทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของครลิสตจกักรนกันี้น พระองคร์ทรงเปป็นพระผรูด้ชล่วยใหด้รอดของกายนกันี้น 
และผรูด้เชมืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วทลุกคนเปป็นอวกัยวะทกันี้งหลายแหล่งพระกายของพระองคร์- “แหล่งเนมืนี้อหนกังของพระองคร์ 
และแหล่งบรรดากระดรูกของพระองคร์” (อฟ. 5:30) ทกันทบีทบีที่คนๆหนถึที่งเชมืที่อและถรูกใหด้บกังเกลิดโดยพระวลิญญาณ คนๆ
นกันี้นกล็กลายเปป็นอวกัยวะหนถึที่งแหล่งพระกายของพระครลิสตร์ ถรูกเพลิที่มเขด้ากกับพระกายนกันี้นผล่านทางบกัพตลิศมาของพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์:

“เพราะวล่ารล่างกายนกันี้นเปป็นกายเดบียว และมบีอวกัยวะหลายสล่วน และอวกัยวะทลุกสล่วนของกายเดบียวนกันี้น ซถึที่ง
เปป็นหลายสล่วนกล็ยกังเปป็นกายเดบียวกกันฉกันใด พระครลิสตร์กล็ทรงเปป็นฉกันนกันี้น เพราะวล่าโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวพวก
เราทลุกคนไดด้รกับบกัพตลิศมาเขด้าเปป็นกายอกันเดบียวกกัน ไมล่วล่าพวกเราเปป็นพวกยลิวหรมือพวกคนตล่างชาตลิ ไมล่วล่าพวกเรา
เปป็นทาสหรมือไท และทลุกคนไดด้ถรูกทนาใหด้ดมืที่มเขด้าอยรูล่ในพระวลิญญาณองคร์เดบียวแลด้ว เพราะวล่ารล่างกายไมล่เปป็นอวกัยวะ
เดบียว แตล่เปป็นหลายอวกัยวะ” (1 คร. 12:12-14)

ทลุกคนทบีที่รอดแลด้วเปป็นสมาชลิกคนหนถึที่งของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ พระกายของพระครลิสตร์ ถรูกเชมืที่อม
เปป็นหนถึที่งเดบียวกกับพระกายนกันี้นผล่านทางบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ในชกัที่วขณะนกันี้นทบีที่เขาเชมืที่อ ครลิสตจกักรพกันธ
สกัญญาใหมล่เปป็นของพระเจด้าในฐานะเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ทบีที่ถรูกซมืนี้อไวด้แลด้วของพระองคร์ คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ไถล่”
(ซมืนี้อ) หมายถถึง การไดด้มาซถึที่งบางสลิที่ง ไมล่วล่าจะโดยการจล่ายราคาซมืนี้อหรมือโดยการลงแรง คนานามทบีที่ไดด้จากคนากรลิยานบีนี้
ถรูกใชด้หลายครกันี้งในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ โดยบล่งบอกถถึงการไดด้มาเสมอ ยกตกัวอยล่างเชล่น ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:9 มกัน
ถรูกแปลเปป็น “ไดด้รกับ”: “เพราะวล่าพระเจด้าไมล่ไดด้ทรงกนาหนดพวกเราไวด้สนาหรกับพระอาชญา แตล่สนาหรกับใหด้ไดด้รกับ
ความรอดโดยพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา”

คนาเดบียวกกันนบีนี้ถรูกใชด้อบีกครกันี้งใน 2 เธสะโลนลิกา 2:14: “ซถึที่งการทบีที่มาถถึงไดด้นกันี้นพระองคร์ไดด้ทรงเรบียกพวกทล่าน
โดยทางขล่าวประเสรลิฐของพวกเรา เพมืที่อจะไดด้รกับสงล่าราศบีของพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา” ครลิสต
จกักรถรูกอด้างอลิงถถึงบล่อยครกันี้งวล่าถรูกซมืนี้อแลด้วดด้วยราคาหนถึที่ง (1 คร. 6:20; 7:23; 2 ปต. 2:1) และราคาซมืนี้อนกันี้นคมือพระ
โลหลิตของพระเจด้าเองซถึที่งถรูกทนาใหด้หลกัที่งออกบนกลโกธาในพระภาคของพระเยซรูครลิสตร์เจด้า พระผรูด้ชล่วยใหด้รอดของ
พวกเรา



ขด้อ 29: “ดด้วยวล่าขด้าพเจด้าทราบสลิที่งนบีนี้วล่า หลกังจากการจากไปของขด้าพเจด้านกันี้น บรรดาสลุนกัขปฝ่าทบีที่รด้ายกาจจะ
เขด้ามาในทล่ามกลางพวกทล่าน โดยไมล่ละเวด้นฝรูงแกะไวด้เลย”

“ขด้าพเจด้าทราบสลิที่งนบีนี้…” เปาโลไมล่เพบียงเทศนาและทนางานภายใตด้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์
ผรูด้ทรงสามารถสอนเขาถถึงสลิที่งสารพกัดเทล่านกันี้น ในกรณบีนบีนี้โดยเฉพาะความรรูด้ของเขาเกบีที่ยวกกับสกันดานมนลุษยร์ บวก
ประสบการณร์ของเขาทบีที่เจอกกับภกัยอกันตรายเหลล่านกันี้นทบีที่ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายตด้องพบเจอ ทนาใหด้เขาเชมืที่อมกัที่น ทนาใหด้เขามกัที่นใจ
สลุดขบีด วล่าจะเกลิดอะไรขถึนี้นในครลิสตจกักรทบีที่เมมืองเอเฟซกัสหลกังจากทบีที่เขาไปจากพมืนี้นทบีที่นกันี้นแลด้ว

“บรรดาสลุนกัขปฝ่าทบีที่รด้ายกาจ” จะเขด้ามาในฝรูงแกะนกันี้น โดยไมล่ละเวด้นพวกเขาเลยสกักคน คนากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่
แปลเปป็น “ทบีที่รด้ายกาจ” มบีความหมายวล่า “แขล็งแรง มบีกนาลกังมาก อกันตราย” คนเหลล่านกันี้นทบีที่อยากทนาลายครลิสตจกักร
จะไดด้รกับพลกังจากพญามารเอง ในการเปรบียบเทบียบทบีที่เปาโลกลล่าวในทบีที่นบีนี้ เราเหล็นสลุนกัขปฝ่าตกัวหนถึที่งทบีที่มาฟฟัดลรูกแกะตกัว
หนถึที่งซถึที่งไมล่มบีการปกปฟ้องดรูแลของผรูด้เลบีนี้ยง ลรูกแกะตกัวนกันี้นกล็คงถรูกกกัดกลินอยล่างแนล่นอน และมกันคงเปป็นเชล่นนกันี้นดด้วยในค
รลิสตจกักรทบีที่เมมืองเอเฟซกัส “บรรดาสลุนกัขปฝ่าทบีที่รด้ายกาจ” นกันี้นทบีที่จะมาอยรูล่ทล่ามกลางผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้น จะไมล่ทนาลายจลิต
วลิญญาณและนนาความพลินาศมาสรูล่พวกเขา แตล่พวกเขาจะสรด้างความเสบียหายกกับ “ลรูกแกะเหลล่านกันี้น” อยล่าง
แนล่นอน คมือทารกเหลล่านกันี้นในพระครลิสตร์ โดยทนาลายความมกัที่นใจของพวกเขา ความชมืที่นชมยลินดบีของพวกเขา การ
เกลิดผลมากของพวกเขา และคนาพยานของพวกเขา

เนมืที่องจากผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลาย เหลล่าสมาชลิกของครลิสตจกักรของพระเจด้า ถรูกเรบียกวล่าเปป็น “ฝรูงแกะนกันี้น” พวก
สลุนกัขปฝ่าจถึงเปป็นสกัญลกักษณร์อกันเหมาะสมของศกัตรรูเหลล่านกันี้นของฝรูงแกะนกันี้น-พวกครรูสอนเทล็จ พวกคนหนด้าซมืที่อใจคด 
บรรดาคนทบีที่เปป็นอกันตรายทบีที่จะนนาคนาสอนนอกรบีตตล่างๆทบีที่มลุสาและทนาใหด้คนตกนรกเขด้ามาและพยายามทบีที่จะขกัด
ขวางพระคลุณของพระเจด้า-และแผนงานของพระเจด้า-ในทบีที่ประชลุมทด้องถลิที่นนกันี้น ในมกัทธลิว 7:15 พระเยซรูทรงบอก
เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “จงระวกังพวกผรูด้พยากรณร์เทล็จ ซถึที่งมาหาพวกทล่านในเครมืที่องนลุล่งหล่มของแกะ แตล่ภายใน
พวกเขาเปป็นสลุนกัขปฝ่าทบีที่ตะกละตะกลาม!” ในมกัทธลิว 10:16 พระองคร์ทรงเตมือนพวกเขาวล่า “ดรูเถลิด เราสล่งพวกทล่าน
ออกไปเหมมือนแกะอยรูล่ในทล่ามกลางฝรูงสลุนกัขปฝ่า เหตลุฉะนกันี้นพวกทล่านจงฉลาดเหมมือนงรูทกันี้งหลาย และไมล่มบีภกัยเหมมือน
พวกนกเขา”

ขอบเขตของขด้อพระคนาเหลล่านบีนี้ทบีที่ถรูกกลล่าวโดยองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเราไปไกลเกลินกวล่างานรกับใชด้สล่วนตกัว
ของอกัครทรูตสลิบสองคนนกันี้น ในความหมายทกัที่วไปมกันครอบคลลุมแมด้แตล่ผรูด้รกับใชด้เหลล่านกันี้นแหล่งขล่าวประเสรลิฐในระหวล่าง
ยลุคพระคลุณในปฟัจจลุบกันนบีนี้ พระเยซรูไดด้ตรกัสถถึงพวกศกัตรรูของขล่าวประเสรลิฐในระหวล่างยลุคครลิสตจกักร ขณะทบีที่เปาโลพรูด
ถถึงพวกศกัตรรูของขล่าวประเสรลิฐทบีที่กนาลกังโจมตบีอยรูล่ในระหวล่างงานรกับใชด้ของเขา-นกัที่นคมือ พวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีที่เดลินทางไป
ตามสถานทบีที่ตล่างๆโดยเรบียกรด้องใหด้ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายยอมจนานนตล่อพลิธบีกรรมเหลล่านกันี้นแหล่งพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส 
พอไดด้ยลินวล่าเปาโลออกเดลินทางจากเมมืองหนถึที่งหรมือพมืนี้นทบีที่หนถึที่งแลด้ว พวกเขากล็มาจากกรลุงเยรรูซาเลล็มทกันทบี และโดย
การโตด้แยด้งเพมืที่อสนกับสนลุนพระราชบกัญญกัตลิตล่อสรูด้กกับความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน พวกเขากล็หาชล่องทบีที่จะทนาลายทบีที่ประชลุม
ทด้องถลิที่นนกันี้นและขกัดขวางแผนการชนะดวงวลิญญาณของมกัน

“สลุนกัขปฝ่าในเครมืที่องนลุล่งหล่มของแกะ” เหลล่านกันี้นกนาลกังปฏลิบกัตลิการอยรูล่เหมมือนเดลิมวกันนบีนี้ในทบีที่ประชลุมทกันี้งหลายทบีที่
ขล่าวประเสรลิฐอกันบรลิสลุทธลิธิ์แหล่งพระคลุณของพระเจด้าถรูกประกาศ พญามารไมล่กกังวลเกบีที่ยวกกับทบีที่ประชลุมทบีที่มบีศลิษยาภลิบาล



เปป็นพวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมเพราะวล่ามกันรรูด้วล่าคนเหลล่านกันี้นเปป็นพวก “เครล่งศาสนา” แตล่ไมล่รอด แตล่คลุณ
เชมืที่อใจไดด้เลยวล่าเมมืที่อคนของพระเจด้ากลล่าวขล่าวสารของพระเจด้า สลุนกัขปฝ่าเหลล่านกันี้นจะเขด้ามาและหาทางทบีที่จะทนาลาย
ฝรูงแกะนกันี้น!

ขด้อ 30: “และจากพวกทล่านเองดด้วย จะมบีบางคนขถึนี้นมา โดยกลล่าวสลิที่งตล่าง ๆ ทบีที่ออกนอกลรูล่นอกทาง เพมืที่อ
จะชกักจรูงพวกสาวกใหด้ตามพวกเขาไป”

คนาประกาศนบีนี้นล่าจะทนาใหด้ผรูด้ปกครองชาวเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นสะเทมือนใจ พวกคนกล่อความยลุล่งยากเหลล่านบีนี้จะ
ปรากฏตกัวขถึนี้นไมล่ใชล่จากทล่ามกลางพวกเขาเองอยล่างแนล่นอน! แตล่นกัที่นแหละคมือสลิที่งทบีที่เปาโลหมายถถึง จากทบีที่ประชลุม
ของพวกเขาเองจะมบีบางคนทบีที่อด้างตกัววล่าเปป็นครลิสเตบียนแตล่จรลิงๆแลด้วเปป็นพวกสลุนกัขปฝ่าทบีที่แฝงตกัวมา คนเหลล่านบีนี้จะเปป็น
สมาชลิกของทบีที่ประชลุมทด้องถลิที่นนกันี้น แตล่พวกเขาจะพรูดสลิที่งตลบตะแลงตล่างๆ หลกักคนาสอนตล่างๆทบีที่ชวนใหด้ไขวด้เขว

คลุณเหล็นแลด้ววล่า พญามารรรูด้วล่ามกันสามารถสรด้างความเสบียหายจากภายในไดด้มากกวล่าจากภายนอก มกัน
สามารถทนางานไดด้เกลิดผลมากขถึนี้นผล่านทางผรูด้คนทบีที่เปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรหนถึที่งอยรูล่แลด้ว คนทกันี้งหลายทบีที่อด้างตกัววล่า
เปป็นเหลล่าผรูด้นนาและครรูอาจารยร์แหล่งขล่าวประเสรลิฐ แตล่จรลิงๆแลด้วเปป็นผรูด้ทบีที่บลิดเบมือนหลกักคนาสอนทบีที่แทด้จรลิงเหลล่านกันี้นแหล่ง
พระวจนะ โดยเทศนาขล่าวประเสรลิฐแคล่มากพอทบีที่จะปกปปิดความเทบียมเทล็จทบีที่พวกเขาเทศนา การเทศนาเชล่นนกันี้นจะ
นนาคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไมล่ไดด้บกังเกลิดใหมล่อยล่างแทด้จรลิงและไมล่ไดด้ถรูกนนาโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ใหด้หลงเจลิที่นไป ผรูด้คนทบีที่แคล่
เพบียงถรูกฟฟ้องใจเรมืที่องบาปแตล่ไมล่ไดด้กลกับใจเชมืที่อมาสรูล่ความรอดโดยทางการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่กล็มกักเปป็น
เหลล่าสมาชลิกของทบีที่ประชลุมทด้องถลิที่นแหล่งหนถึที่ง และพวกเขาถรูกนนาใหด้หลงเจลิที่นไปอยล่างงล่ายดายโดยพวกครรูทบีที่บลิดเบมือน
ขล่าวประเสรลิฐ เมมืที่อผรูด้คนเหลล่านบีนี้เรลิที่มถรูกทนาใหด้ดด้านชาเพราะความหลงผลิด มกันกล็เกมือบเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีที่จะเขด้าถถึงพวก
เขาดด้วยขล่าวสารทบีที่แทด้จรลิงแหล่งความรอด

ยอหร์นผรูด้เปป็นทบีที่รกักไดด้เขบียนถถึงคนหนถึที่งทบีที่เปป็นผรูด้บลิดเบมือนหลกักคนาสอนทบีที่แทด้จรลิงเหลล่านกันี้นแหล่งความเชมืที่อนกันี้น ใน 
3 ยอหร์น 9,10 เราอล่านวล่า “ขด้าพเจด้าไดด้เขบียนถถึงครลิสตจกักร แตล่ดลิโอเตรเฟส ผรูด้ชอบทบีที่จะมบีความเปป็นใหญล่เปป็นโต
ทล่ามกลางพวกเขา หาไดด้รกับรองพวกเราไวด้ไมล่ เหตลุฉะนกันี้นถด้าขด้าพเจด้ามา ขด้าพเจด้าจะจดจนาการกระทนาทกันี้งหลายของ
เขาทบีที่เขากระทนา โดยพรที่นากลล่าวใสล่ความพวกเราดด้วยบรรดาถด้อยคนาประสงคร์รด้าย และเทล่านกันี้นยกังไมล่หนนาใจ เขาเอง
กล็ไมล่ยอมรกับรองพบีที่นด้องเหลล่านกันี้นดด้วย และหด้ามคนทกันี้งหลายทบีที่ใครล่จะรกับรอง และไลล่พวกเขาออกไปจากครลิสตจกักร
เสบีย”

เปาโลเขบียนถถึงทลิโมธบีวล่า “ทล่านกล็ทราบสลิที่งนบีนี้แลด้ววล่า คนทกันี้งปวงทบีที่อยรูล่ในแควด้นเอเชบียนกันี้นกล็หกันไปจากขด้าพเจด้า 
ในพวกนกันี้นมบีฟฟีเจลกัสและเฮอรร์โมเกเนส” (2 ทลิโมธบี 1:15)

ใน 1 ทลิโมธบี 1:20 เปาโลพรูดถถึง “ในคนเหลล่านกันี้นมบีฮบีเมเนอกัสและอเลล็กซานเดอรร์ ซถึที่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้แกล่
ซาตานแลด้ว เพมืที่อเขาทกันี้งสองจะไดด้เรบียนรรูด้ทบีที่จะไมล่หมลิที่นประมาท!”

คนเหลล่านกันี้นอยล่างทบีที่ถรูกกลล่าวถถึงในทบีที่นบีนี้-และเรายกังมบีพวกเขาอยรูล่ในทบีที่ประชลุมทด้องถลิที่นทกันี้งหลายของเราวกันนบีนี้-
ไมล่ถรูกนนาโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์แตล่อยรูล่ภายใตด้อลิทธลิพลของความมกักใหญล่ใฝฝ่สรูงสล่วนตกัว ความรกักในอนานาจและ
ความเปป็นทบีที่นลิยมชมชอบ พวกเขาหาชล่องทบีที่จะชกักนนาผรูด้คนใหด้ตามพวกเขาไปเพราะวล่าพวกเขาโลภคนาสรรเสรลิญของ



มนลุษยร์มากกวล่าความเหล็นชอบของพระเจด้า ดกังนกันี้นพวกเขาจถึงกล่อใหด้เกลิดความแตกแยกในครลิสตจกักร รบกวนความ
สงบสลุข และขกัดขวางการเตลิบโตฝฝ่ายวลิญญาณและความเจรลิญของทกันี้งทบีที่ประชลุมนกันี้น

เปาโลประกาศแกล่ครลิสตจกักรทบีที่เมมืองโครลินธร์วล่า “เพราะคนเชล่นนกันี้นเปป็นพวกอกัครทรูตเทบียมเทล็จ เปป็นบรรดา
คนงานทบีที่หลอกลวง ทบีที่แปลงรล่างเปป็นเหลล่าอกัครทรูตของพระครลิสตร์ และไมล่มบีอะไรแปลกประหลาดเลย เพราะ
ซาตานเองกล็ยกังแปลงรล่างเปป็นทรูตสวรรคร์แหล่งความสวล่าง เหตลุฉะนกันี้นจถึงไมล่เปป็นเรมืที่องใหญล่โตอะไรถด้าบรรดาผรูด้รกับใชด้
ของซาตานจะแปลงรล่างเปป็นบรรดาผรูด้รกับใชด้แหล่งความชอบธรรม ผรูด้ซถึที่งปลายทางของพวกเขาจะเปป็นไปตามบรรดา
การงานของพวกเขา” (2 คร. 11:13-15)

เราพบคนาเตมือนของเปโตรใน 2 เปโตร 2:1-3: “แตล่มบีพวกผรูด้พยากรณร์เทล็จอยรูล่ทล่ามกลางประชากรดด้วย 
เชล่นเดบียวกกับทบีที่จะมบีอาจารยร์เทล็จอยรูล่ทล่ามกลางพวกทล่าน ผรูด้ซถึที่งจะแอบนนาคนาสอนนอกรบีตอกันถรูกสาปแชล่งเขด้ามา โดย
ถถึงกกับปฏลิเสธองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าผรูด้ไดด้ทรงไถล่พวกเขาไวด้ และจะนนาความพลินาศอยล่างฉกับพลกันมาถถึงตนเอง และ
หลายคนจะตลิดตามบรรดาทางแหล่งการสาปแชล่งของพวกเขา ดด้วยเหตลุคนเหลล่านบีนี้ทางแหล่งความจรลิงจะถรูกกลล่าว
รด้าย และเพราะความโลภ พวกเขาจะกลล่าวคนาตลบตะแลงเพมืที่อคด้ากนาไรจากพวกทล่าน ซถึที่งการพลิพากษาของพวก
เขาเมมืที่อนานมาแลด้ว บกัดนบีนี้ไมล่เนลินชด้า และความหายนะของพวกเขากล็ไมล่หลกับใหลไป”

ยอหร์นกล็เตมือนใหด้ระวกังคนเหลล่านกันี้นทบีที่เรบียกตกัวเองวล่าเปป็นครลิสเตบียนแตล่ไมล่ไดด้บกังเกลิดใหมล่ เขาเขบียนไวด้วล่า “ลรูก
เลล็ก ๆ ทกันี้งหลายเออ๋ย... และตามทบีที่พวกทล่านไดด้ยลินแลด้ววล่า ปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์จะมา แมด้แตล่ตอนนบีนี้กล็มบีปฏลิปฟักษร์ตล่อ
พระครลิสตร์อยรูล่หลายคนแลด้ว เพราะฉะนกันี้นพวกเราจถึงทราบวล่าเวลานบีนี้เปป็นวาระสลุดทด้ายแลด้ว เขาเหลล่านกันี้นไดด้ออกไป
จากพวกเรา แตล่เขาเหลล่านกันี้นกล็ไมล่ไดด้เปป็นของพวกเรา เพราะวล่าถด้าในตอนนกันี้นพวกเขาเปป็นของพวกเรา พวกเขากล็
คงอยรูล่กกับพวกเราตล่อไปแลด้วอยล่างไมล่ตด้องสงสกัย แตล่พวกเขาไดด้ออกไปแลด้ว เพมืที่อพวกเขาจะไดด้ปรากฏวล่าพวกเขาหา
ไดด้เปป็นของพวกเราทลุกคนไมล่” (1 ยอหร์น 2:18,19)

“ปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์” เหลล่านบีนี้ทบีที่ยอหร์นพรูดถถึงเปป็นเหลล่าสมาชลิกของครลิสตจกักรทด้องถลิที่นแหล่งหนถึที่ง ไมล่ใชล่
พระกายของพระครลิสตร์ พวกเขากนาลกังปฏลิบกัตลิงานอยรูล่ภายในทบีที่ประชลุมนกันี้น แตล่ยอหร์นระมกัดระวกังทบีที่จะบอกเราวล่า
 “เขาเหลล่านกันี้นกล็ไมล่ไดด้เปป็นของพวกเรา” วกันนบีนี้บางคนอาจเรบียกคนเหลล่านบีนี้วล่าเปป็น “พวกไถลกลกับ” แตล่พวกเขา
ไมล่ใชล่พวกไถลกลกับในความหมายทบีที่แทด้จรลิงนกันี้น พวกเขาไดด้เขด้ารล่วมกกับทบีที่ประชลุมทด้องถลิที่นนกันี้น พวกเขาไดด้เขด้ารล่วมแตล่
ในนาม แตล่พวกเขาไมล่เคยบกังเกลิดเขด้าในครอบครกัวของพระเจด้า ดกังนกันี้นในใจและประสบการณร์พวกเขาจถึงไมล่เคย
เปป็นเหลล่าสมาชลิกของครลิสตจกักรทบีที่แทด้จรลิงนกันี้นเลย คนเหลล่านกันี้นอาจเปป็น “พวกสลุนกัขปฝ่า” ทบีที่สกัมฤทธลิธิ์ผลมากเพราะวล่า
พวกเขาทนางานภายในทบีที่ประชลุมนกันี้น ถถึงแมด้วล่าพวกเขาไมล่เปป็นของทบีที่ประชลุมนกันี้นเลยนอกจากโดยการอด้างตกัว

ขด้อ 31: “เหตลุฉะนกันี้นจงระวกังระไวและจนาไวด้วล่า ตลอดเวลาสามปฟี ขด้าพเจด้ามลิไดด้หยลุดหยล่อนทบีที่จะเตมือนทลุก
คนทกันี้งกลางคมืนและกลางวกันดด้วยนนี้นาตาไหล”

“เหตลุฉะนกันี้น”-นกัที่นคมือ เมมืที่อเหล็นถถึงภกัยอกันตรายเหลล่านกันี้นซถึที่งเผชลิญหนด้ากกับครลิสตจกักรทบีที่เมมืองเอเฟซกัสและการ
โจมตบีเหลล่านกันี้นของซาตานทบีที่จะถรูกถาโถมเขด้าใสล่ครลิสตจกักรจากภายนอก- “จงระวกังระไวอยรูล่และจนาไวด้” เปโตรใหด้
คนาเตมือนทบีที่คลด้ายๆกกัน: “จงมบีสตลิสกัมปชกัญญะ จงระวกังระไวใหด้ดบี ดด้วยวล่าปฏลิปฟักษร์ของพวกทล่าน คมือพญามาร ดลุจ
สลิงโตทบีที่คนาราม เดลินไปรอบ ๆ โดยเสาะหาคนทบีที่มกันจะกกัดกลินไดด้” (1 ปต. 5:8) ผรูด้ปกครองชาวเมมืองเอเฟซกัสเหลล่า



นกันี้นจะตด้องไมล่ลมืมคนาเตมือนของเปาโล พวกเขาจะตด้องจดจนาไมล่เพบียงคนาเตมือนสตลิเหลล่านกันี้นทบีที่เขาใหด้แกล่พวกเขา ณ 
เวลานบีนี้โดยเฉพาะเทล่านกันี้น แตล่ “ตลอดเวลาสามปฟี ขด้าพเจด้ามลิไดด้หยลุดหยล่อนทบีที่จะเตมือนทลุกคนทกันี้งกลางคมืนและกลาง
วกัน”

เปาโลพกักอยรูล่ในเมมืองเอเฟซกัสยาวนานกวล่าในทนาเลทบีที่ตกันี้งอมืที่นใดทบีที่เขาไดด้เทศนาหรมือกล่อตกันี้งครลิสตจกักรทกันี้ง
หลาย เขาพรูดในธรรมศาลานกันี้นเปป็นเวลาสามเดมือน (กลิจการ 19:8) และเมมืที่อการตล่อตด้านทบีที่นกัที่นขกัดขวางงานของเขา 
เขากล็ยด้ายเขด้าไปในหด้องประชลุมของทบีรกันนกัสซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเขาสกัที่งสอน “เปป็นเวลาสองปฟี” (กลิจการ 19:10) แตล่เขากล็สกัที่ง
สอนในบด้านเรมือน หรมือทบีที่ใดกล็ตามทบีที่คนกลลุล่มหนถึที่งมารวมตกัวกกันซถึที่งหลิวกระหายความชอบธรรม งานรกับใชด้ของเขาใน
เมมืองเอเฟซกัสจถึงยมืดเวลาออกไปเชล่นนกันี้น และเขาใชด้เวลาสามปฟีเตล็มๆทบีที่นกัที่น-โดยเทศนา สกัที่งสอน ตกักเตมือน ใหด้คนา
ปรถึกษา

คนากลล่าวทบีที่วล่าเขาเทศนา “ทกันี้งกลางคมืนและกลางวกัน” แนล่นอนวล่าไมล่ไดด้หมายความวล่าเขาเทศนาตลอด
ยบีที่สลิบสบีที่ชกัที่วโมงทลุกวกันเปป็นเวลาสามปฟี สามกัญสนานถึกบอกเราไดด้ดบีกวล่า มกันแคล่หมายความวล่าตลอดเวลาสามปฟีทบีที่เปาโล
อยรูล่ในเมมืองเอเฟซกัส เขาไดด้เทศนาในชล่วงกลางวกัน เขาไดด้เทศนาตอนกลางคมืน และเขาใหด้คนาปรถึกษาแกล่ผรูด้เชมืที่อทกันี้ง
หลายในสลิที่งสารพกัดทบีที่เปป็นประโยชนร์แกล่พวกเขา กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง เขาปฏลิบกัตลิตามคนาสกัที่งนกันี้นทบีที่เขาไดด้ใหด้แกล่ทลิโมธบีคน
หนลุล่มเมมืที่อเขาบอกทลิโมธบีวล่า “จงประกาศพระวจนะ จงตกันี้งใจทนาตอนทบีที่สะดวกและตอนทบีที่ไมล่สะดวก จงตกักเตมือน วล่า
กลล่าว และเตมือนสตลิดด้วยความอดกลกันี้นทลุกอยล่างและหลกักคนาสอน” (2 ทธ. 4:2)

การทบีที่เขากลล่าวถถึงการเตมือน “ทลุกคน” บล่งบอกแกล่ผมวล่างานรกับใชด้ของเปาโลในเมมืองเอเฟซกัสรวมพวกยลิว 
พวกกรบีก คนรวย คนจน ทาสและไทเขด้าไวด้ดด้วย เขาเทศนาแกล่ผรูด้คนทลุกชนชกันี้น-และมกันดรูเหมมือนเปป็นเรมืที่องสมเหตลุ
สมผลอยล่างแนล่นอนวล่าเขาสกัที่งสอนแตล่ละคนทบีที่เขด้ามาหาเขาเปป็นการสล่วนตกัว เหมมือนกกับทบีที่พระเยซรูทรงสกัที่งสอนใน
บด้านของมารบียร์ มารธา และลาซารกัส ผมกล็เชมืที่อวล่าเปาโลสกัที่งสอนในทบีที่ใดกล็ตามทบีที่แมด้แตล่คนเพบียงคนเดบียวตด้องการขล่าว
ประเสรลิฐ-และผมเชมืที่อไดด้อยล่างงล่ายดายวล่าเขาใชด้เวลาในการสกัที่งสอนครลิสเตบียนใหมล่ทกันี้งหลายในการดนาเนลินชบีวลิตของ
ผรูด้เชมืที่อ!

ขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าเปาโลสกัที่งสอน “ดด้วยนนี้นาตาไหล” กล็แสดงออกถถึงความรกักและความหล่วงใยแบบลถึกซถึนี้งของ
เขาทบีที่มบีใหด้แกล่ผรูด้คนเหลล่านกันี้นในเมมืองเอเฟซกัส ชายผรูด้นบีนี้มบีความรกักใหด้แกล่ผรูด้คน-ผรูด้ทบีที่รอดแลด้วและผรูด้ทบีที่ยกังไมล่รกับความรอด 
เขาโหยหาญาตลิฝฝ่ายเนมืนี้อหนกังของเขา โดยปรารถนาทบีที่จะเหล็นพวกเขารกับความรอด โดยเตล็มใจทบีที่จะ “ถรูกสาปแชล่ง
ใหด้ตกัดขาดจากพระครลิสตร์” หากการเสบียสละเชล่นนกันี้นในสล่วนของเขาจะสามารถนนาความรอดมาสรูล่ชนชาตลิของเขา
ไดด้ (รม. 9:2,3) แตล่เหมมือนกกับทบีที่เขาโหยหาทบีที่จะเหล็นคนบาปทกันี้งหลายรกับความรอด เขากล็แบกภาระเชล่นกกันสนาหรกับ
คนเหลล่านกันี้นทบีที่กลกับใจเชมืที่อแลด้วภายใตด้การเทศนาของเขา โดยดรูแลวล่า “ทารกทกันี้งหลายในพระครลิสตร์” จะเตลิบโตใน
พระคลุณ “มาสรูล่การเปป็นคนดบีพรด้อม มาสรูล่ขนาดแหล่งความเปป็นผรูด้ใหญล่แหล่งความครบบรลิบรูรณร์ของพระครลิสตร์” (อฟ.
 4:13) งานเขบียนเหลล่านกันี้นของเขาทบีที่สล่งถถึงครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นเตล็มไปดด้วยคนาหนลุนใจ ความเขด้าใจ คนาสกัที่งสอนตล่างๆ
ในการดนาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียน และคนาเตมือนตล่างๆใหด้ระวกังการหกัน “ไปหาธาตลุทกันี้งหลายทบีที่อล่อนแอและอนาถา” อบีก 
ซถึที่งพวกเขาเคยตกเปป็นทาสของสลิที่งเหลล่านกันี้น (กท. 4:9) ใน 2 โครลินธร์ 11:23-28 ขณะทบีที่เปาโลสาธยายถถึงความ
ลนาบากเหลล่านกันี้น การขล่มเหงตล่างๆ และความเจล็บชนี้นาทกันี้งหลายทบีที่เขาไดด้สรูด้ทนเพราะเหล็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ เขากล็ปปิด



ทด้ายบกันทถึกนกันี้นในถด้อยคนาเหลล่านบีนี้: “นอกจากสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่อยรูล่ภายนอกแลด้ว สลิที่งซถึที่งมายกังขด้าพเจด้าทลุกวกัน ๆ คมือความ
หล่วงพะวงทบีที่มบีตล่อครลิสตจกักรทกันี้งปวง” ไมล่แปลกเลยทบีที่เขาเทศนา “ดด้วยนนี้นาตาไหล”! ผรูด้แตล่งเพลงสดลุดบีเขบียนไวด้วล่า “คน
ทบีที่ออกไปและรด้องไหด้ โดยหลินี้วเมลล็ดพมืชอกันมบีคล่า จะมาอบีกอยล่างไมล่ตด้องสงสกัยดด้วยความชมืที่นบาน โดยนนาบรรดาฟฝ่อน
ขด้าวของเขามาพรด้อมกกับเขา” (เพลงสดลุดบี 126:6) นบีที่เปป็นความจรลิงเกบีที่ยวกกับชบีวลิตและงานรกับใชด้ของอกัครทรูตเปาโล

ขด้อ 32: “และบกัดนบีนี้ พบีที่นด้องทกันี้งหลาย ขด้าพเจด้าขอฝากพวกทล่านไวด้กกับพระเจด้า และกกับพระดนารกัสแหล่ง
พระคลุณของพระองคร์ ซถึที่งมบีฤทธลิธิ์สามารถกล่อสรด้างพวกทล่านขถึนี้นไดด้ และทบีที่จะใหด้พวกทล่านมบีมรดกในทล่ามกลางคน
เหลล่านกันี้นทลุกคนผรูด้ซถึที่งถรูกแยกตกันี้งไวด้” 

“พบีที่นด้องทกันี้งหลาย ขด้าพเจด้าขอฝากพวกทล่านไวด้กกับพระเจด้า” เมมืที่อกนาลกังของมนลุษยร์ลด้มเหลว พระเจด้ากล็
สามารถคนี้นาจลุนไดด้ เปาโลจะไมล่กลกับมายกังพมืนี้นทบีที่นบีนี้อบีก เขาบอกชายเหลล่านบีนี้แลด้ววล่าพวกเขาจะไมล่เหล็นหนด้าเขาอบีกตล่อไป
(ขด้อ 25) และบกัดนบีนี้เขากล็ฝากพวกเขาไวด้กกับการดรูแลอกันสกัตยร์ซมืที่อและการรกักษาของพระองคร์ “ ผรูด้ทรงสามารถ
คลุด้มครองรกักษาพวกทล่านมลิใหด้ลด้มลง และถวายพวกทล่านโดยปราศจากตนาหนลิตล่อเบมืนี้องพระพกักตรร์แหล่งสงล่าราศบีของ
พระองคร์ พรด้อมกกับความปฟีตลิยลินดบีเหลมือลด้น” (ยรูดาส 24)

“...และกกับพระดนารกัสแหล่งพระคลุณของพระองคร์” พระวจนะอกันมบีคล่าประเสรลิฐและทรงฤทธลิธิ์ของพระเจด้า
ผรูด้ทรงพระชนมร์อยรูล่ พระสกัญญาตล่างๆของพระองคร์ในเรมืที่องความเมตตา พละกนาลกัง ฤทธลิธิ์เดช และการปกปฟ้อง “ซถึที่ง
มบีฤทธลิธิ์สามารถกล่อสรด้างพวกทล่านขถึนี้นไดด้” พระวจนะของพระเจด้าเปป็นนนี้นานม ขนมปฟัง อาหารแขล็ง และนนี้นาทบีที่มบีชบีวลิตทบีที่
เลบีนี้ยงดรูผรูด้เชมืที่อ ทนาใหด้เขาเตลิบโตและกลายเปป็นผรูด้เขด้มแขล็งในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้า พระวจนะของพระเจด้าไมล่ใชล่การเนด้น
พลิธบีกรรมทบีที่ตายไปแลด้ว มกันเปป็นฤทธลิธิ์เดชทบีที่ใหด้ชบีวลิต-ฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าไปสรูล่ความรอดแกล่ทลุกคนทบีที่เชมืที่อ (รม. 1:16) 
และฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าทบีที่ชล่วยเราใหด้รอดกล็สามารถรกักษาและปกปฟ้องเราไวด้ไดด้ “เพราะวล่าศาสตราวลุธทกันี้งหลาย
แหล่งการสงครามของพวกเราไมล่เปป็นฝฝ่ายเนมืนี้อหนกัง แตล่มบีอานลุภาพโดยทางพระเจด้าทบีที่จะทนาลายบรรดาปฟ้อมปราการ
ทบีที่เขด้มแขล็งลงไดด้” (2 คร. 10:4) 

“...ซถึที่งมบีฤทธลิธิ์สามารถกล่อสรด้างพวกทล่านขถึนี้นไดด้” ภาษานบีนี้บอกเปป็นนกัยถถึงการสรด้างบด้านหลกังหนถึที่ง โดยทนาใหด้
มกันสมบรูรณร์ทบีละขกันี้นตอน อยล่างชด้าๆและโดยใชด้แรงงานหนกัก ดกังนกันี้น พระวจนะของพระเจด้าจถึงสามารถกล่อสรด้าง
ครลิสเตบียนไดด้ เมมืที่อเราอล่านและรกับอาหารจากพระวจนะ เรากล็ถรูกกล่อสรด้างขถึนี้นในความเชมืที่อนกันี้น ในพระคลุณ ในพละ
กนาลกัง พระวจนะของพระเจด้าสามารถยมืนยกันและทนาใหด้ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายมกัที่นคงไดด้ในทล่ามกลางภกัยอกันตรายใดๆทบีที่เรา
อาจเผชลิญ

“...และทบีที่จะใหด้พวกทล่านมบีมรดก”-บลุตรทกันี้งหลาย เหลล่าทายาทของพระเจด้า ทายาทรล่วมกกับพระครลิสตร์
และกกับวลิสลุทธลิชนทกันี้งปวงในพระพรนลิรกันดรร์เหลล่านกันี้นซถึที่งถรูกสงวนไวด้สนาหรกับบลุตรทกันี้งหลายของพระเจด้า มรดกเชล่นนกันี้น
พระเจด้าทรงสกัญญาไวด้แลด้วอยล่างชกัดเจนและอยล่างแนล่นอนแกล่บลุตรทกันี้งหลายของพระองคร์ ในมกัทธลิว 19:29 พระเยซรู
ทรงประกาศวล่า “ทลุกคนทบีที่ไดด้สละบด้าน หรมือพบีที่นด้องชายหญลิง หรมือบลิดามารดา หรมือภรรยา หรมือบลุตรทกันี้งหลาย หรมือ
ทบีที่ดลิน เพราะเหล็นแกล่นามของเรา จะไดด้รกับผลหนถึที่งรด้อยเทล่า และจะไดด้ชบีวลิตนลิรกันดรร์เปป็นมรดก”



ในมาระโก 10:21 พระเยซรูตรกัสแกล่ขลุนนางหนลุล่มผรูด้มกัที่งมบีคนนกันี้นวล่า “มบีสลิที่งเดบียวทบีที่ทล่านยกังขาดอยรูล่ จงไปตาม
ทางของทล่าน ขายสลิที่งใดกล็ตามซถึที่งทล่านมบีอยรูล่ และแจกจล่ายใหด้คนยากจน และทล่านจะมบีทรกัพยร์สมบกัตลิในสวรรคร์ และ
มาเถลิด จงแบกกางเขน และตามเรามา”

วลิวรณร์ 21:7 สกัญญาวล่า “ผรูด้ใดทบีที่มบีชกัยชนะ จะไดด้รกับสลิที่งสารพกัดเปป็นมรดก และเราจะเปป็นพระเจด้าของเขา 
และเขาจะเปป็นบลุตรของเรา”

ใน 1 เปโตร 1:3-5 เราพบถด้อยคนาทบีที่เปฟีปั่ยมสลุขและใหด้ความมกัที่นใจเหลล่านบีนี้: “สาธลุการแดล่พระเจด้าและพระ
บลิดาของพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของพวกเรา ผรูด้ซถึที่งตามพระเมตตาอกันบรลิบรูรณร์ของพระองคร์ไดด้โปรดใหด้
พวกเราบกังเกลิดใหมล่ เขด้าสรูล่ความหวกังอกันมบีชบีวลิตอยรูล่ โดยการเปป็นขถึนี้นมาของพระเยซรูครลิสตร์จากความตาย เพมืที่อใหด้ไดด้รกับ
มรดกซถึที่งไมล่รรูด้เปฟปั่อยเนล่า และปราศจากมลทลิน และทบีที่ไมล่รล่วงโรย ซถึที่งไดด้ถรูกจองไวด้ในสวรรคร์เพมืที่อพวกทล่าน ผรูด้ถรูกพลิทกักษร์
รกักษาโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าโดยทางความเชมืที่อไปสรูล่ความรอด ซถึที่งพรด้อมทบีที่จะถรูกเปปิดเผยในวาระสลุดทด้าย”

“...ในทล่ามกลางคนเหลล่านกันี้นทลุกคนผรูด้ซถึที่งถรูกแยกตกันี้งไวด้” การถรูกแยกตกันี้งไวด้หมายถถึง การถรูกตกันี้งไวด้ตล่างหาก 
ดกังนกันี้นผรูด้เชมืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วทลุกคนจถึงถรูกชนาระใหด้บรลิสลุทธลิธิ์ ถรูกแยกตกันี้งไวด้ตล่างหากจนาเพาะพระเจด้า ทกันทบีทบีที่เราบกังเกลิด
ใหมล่ เรากล็ถรูกพาออกมาจากครอบครกัวของพญามารและถรูกนนามาวางอยรูล่ในครอบครกัวของพระเจด้า เราถรูกยด้าย
จากอาณาจกักรแหล่งความมมืดเขด้ามาสรูล่อาณาจกักรแหล่งความสวล่าง เราถรูกชนาระแยกตกันี้งใหด้บรลิสลุทธลิธิ์ทางตนาแหนล่งชกัที่ว
เสบีนี้ยววลินาทบีนกันี้นทบีที่เราเชมืที่อ เราถรูกชนาระแยกตกันี้งใหด้บรลิสลุทธลิธิ์ในทางประสบการณร์วกันตล่อวกันเมมืที่อเราศถึกษาคด้นควด้าพระ
วจนะของพระเจด้า พระครลิสตร์ทรง “ถรูกตกันี้งไวด้ใหด้เปป็น...การแยกตกันี้งไวด้ และการไถล่ถอน สนาหรกับเราทกันี้งหลาย เพมืที่อทบีที่
วล่า ตามทบีที่มบีเขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘ผรูด้ทบีที่โอด้อวด จงใหด้ผรูด้นกันี้นอวดในองคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าเถลิด’” (1 คร. 1:30,31) 

ขด้อ 33 และ 34: “ขด้าพเจด้ามลิไดด้โลภเงลิน หรมือทองคนา หรมือเสมืนี้อผด้าของผรูด้ใด ใชล่แลด้ว ทล่านทกันี้งหลายทราบวล่า 
มมือเหลล่านบีนี้ไดด้จกัดหาสลิที่งทบีที่จนาเปป็นสนาหรกับตกัวขด้าพเจด้า และสนาหรกับคนทกันี้งหลายทบีที่ไดด้อยรูล่กกับขด้าพเจด้า”

เปาโลไมล่ไดด้เทศนา “เพราะเหล็นแกล่เงลินทองอกันโสมม” เขาไมล่ไดด้ละโมบทรกัพยร์สลิที่งของฝฝ่ายโลกของผรูด้ใดเลย
ในทบีที่นบีนี้เขาเตมือนความจนาเหลล่าผรูด้ปกครองชาวเมมืองเอเฟซกัสวล่าเขาไมล่ไดด้ทนาใหด้เงลินทองของพวกเขาหรมือทรกัพยร์สลินของ
พวกเขาเปป็นวกัตถลุประสงคร์ของการทบีที่เขาอาศกัยอยรูล่ทล่ามกลางพวกเขาเลย เขากลล่าวแกล่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านกันี้นวล่า
 “ขด้าพเจด้าไมล่แสวงหาสลิที่งทบีที่เปป็นของพวกทล่าน แตล่แสวงหาตกัวพวกทล่าน” (2 คร. 12:14) และนบีที่กล็เปป็นจรลิงเชล่นกกันใน
เมมืองเอเฟซกัส-หรมือทบีที่ใดกล็ตามทบีที่เปาโลประกาศ เขาเขด้าไปในชลุมชนหนถึที่งและอาศกัยอยรูล่ทล่ามกลางผรูด้คนของชลุมชนนกันี้น
เพมืที่อจลุดประสงคร์เดบียว-เพมืที่อประกาศขล่าวประเสรลิฐ เพมืที่อปฝ่าวประกาศพระครลิสตร์และการทบีที่พระองคร์ทรงถรูกตรถึง
กางเขน

เมมืที่อเซาโลแหล่งทารร์ซกัสไดด้กลกับใจเชมืที่อและกลายเปป็นเปาโลอกัครทรูตผรูด้นกันี้น “ในทกันทบีทล่านไดด้ประกาศพระ
ครลิสตร์...วล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจด้า” (กลิจการ 9:20) ตกันี้งแตล่วกันนกันี้นเปป็นตด้นมาเขากล็ทนาใหด้การ
ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้าเปป็นวกัตถลุประสงคร์หลกักแหล่งชบีวลิตของเขา และเขามบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะเรบียก
รด้องการสนกับสนลุนจากงานรกับใชด้ของเขา จากคนเหลล่านกันี้นทบีที่เขาทนางานหนกักอยล่างไมล่รรูด้จกักเหนล็ดเหนมืที่อยขนาดนกันี้นใน
ทล่ามกลางพวกเขา แตล่เขากล็ไมล่ไดด้เรบียกรด้อง ใน 1 โครลินธร์ 9:13-15 เขาเปป็นพยานรกับรองวล่า “พวกทล่านไมล่ทราบ
หรมือวล่า คนทกันี้งหลายซถึที่งปรนนลิบกัตลิเรมืที่องสลิที่งบรลิสลุทธลิธิ์ตล่าง ๆ กล็ไดด้รกับการเลบีนี้ยงชบีพจากสลิที่งเหลล่านกันี้นของพระวลิหาร และ



คนทกันี้งหลายซถึที่งปรนนลิบกัตลิทบีที่แทล่นบรูชากล็เปป็นผรูด้เขด้าสล่วนกกับแทล่นบรูชานกันี้น ทนานองเดบียวกกัน องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรง
แตล่งตกันี้งไวด้วล่า คนทกันี้งหลายซถึที่งประกาศขล่าวประเสรลิฐควรไดด้รกับการเลบีนี้ยงชบีพดด้วยขล่าวประเสรลิฐนกันี้น แตล่ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้
ใชด้สลิทธลิธิ์เหลล่านบีนี้เลย ทกันี้งขด้าพเจด้าไมล่ไดด้เขบียนสลิที่งเหลล่านบีนี้ เพมืที่อจะใหด้กระทนาอยล่างนกันี้นแกล่ขด้าพเจด้าดด้วย เพราะขด้าพเจด้ายอม
ตายเสบียดบีกวล่าทบีที่จะใหด้ผรูด้ใดทนาใหด้การโอด้อวดของขด้าพเจด้าไรด้ประโยชนร์!”

หากเปาโลเปป็นคนเหล็นแกล่ตกัว เขากล็มบีโอกาสเยอะแยะทบีที่จะไดด้รกับผลกนาไร เพราะวล่าผรูด้เชมืที่อยลุคตด้นเหลล่านกันี้น
ฝากทรกัพยร์สลินของพวกเขาไวด้ใหด้พวกอกัครทรูตใชด้สอยตามความเหมาะสม นบีที่ถรูกกลล่าวชกัดเจนในกลิจการ 4:34,35 ทบีที่
เราอล่านวล่า “และไมล่มบีผรูด้ใดในทล่ามกลางพวกเขาทบีที่ขกัดสนสลิที่งใด ๆ เพราะทลุกคนทบีที่เปป็นผรูด้ถมือกรรมสลิทธลิธิ์ในทบีที่ดลินหรมือ
บด้านเรมือนทกันี้งหลายกล็ขายพวกมกันเสบีย และไดด้นนาราคาของสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกขายมา และวางเงลินเหลล่านกันี้นไวด้ทบีที่เทด้า
ของพวกอกัครทรูต และมบีการแจกจล่ายใหด้แกล่ทลุกคนตามทบีที่เขามบีความตด้องการ”

เคยมบีพวกครรูอาจารยร์ในสมกัยของเปาโลทบีที่หากนาไรจากดวงวลิญญาณทกันี้งหลายของมนลุษยร์ แมด้ในตอนทบีที่พระ
เยซรูทรงปรากฏตกัว พระวลิหารกล็เตล็มไปดด้วยพวกคนรกับแลกเงลิน คนเหลล่านกันี้นทบีที่ขายพวกสกัตวร์สนาหรกับถวายเปป็นเครมืที่อง
สกัตวบรูชา เรามบีปฟัญหาแบบเดบียวกกันวกันนบีนี้ ถถึงแมด้วล่าไมล่มบีคนในครลิสตจกักรทกันี้งหลายทบีที่ขายพวกสกัตวร์หรมือรกับแลกเงลิน
เพมืที่อหากนาไรกล็ตาม ถถึงกระนกันี้น มบี “พวกพล่อคด้าหาบเรล่ทางศาสนา” ศาสนาไดด้กลายเปป็น “ธลุรกลิจใหญล่” ไปทกัที่วโลก 
และผรูด้คนมากมายวกันนบีนี้กล็กนาลกังหากนาไรจากดวงวลิญญาณทกันี้งหลายของเหลล่าเพมืที่อนมนลุษยร์ของตน

ผมหวกังใจวล่าไมล่มบีใครจะเขด้าใจผมผลิด-ผมเชมืที่ออยล่างแนล่ใจทบีที่สลุดวล่าผรูด้รกับใชด้ของพระเจด้าควรไดด้รกับการดรูแล ผม
เชมืที่อวล่าคนทบีที่ทนางานสมควรไดด้รกับคล่าจด้าง แตล่ผมกล็เชมืที่อเชล่นกกันวล่าพระเจด้าทรงสามารถและเตล็มพระทกัยทบีที่จะตอบสนอง
ความตด้องการตล่างๆของเหลล่าผรูด้เชมืที่อทบีที่สกัตยร์ซมืที่อของพระองคร์ ผมสามารถกลล่าวไดด้อยล่างสกัตยร์จรลิงวล่าตลอดระยะเวลา
กวล่ายบีที่สลิบหด้าปฟีของการประกาศขล่าวประเสรลิฐและการดนาเนลินชบีวลิตโดยความเชมืที่อ ทลุกความตด้องการของผมไดด้รกับ
การตอบสนอง ผมไมล่ไดด้มบีทลุกสลิที่งทบีที่ผมอยากไดด้ มบีหลายสลิที่งทบีที่ผมอยากทบีที่จะมบี แตล่พระเจด้าทรงทราบวล่าสลิที่งเหลล่านกันี้น
ไมล่ใชล่สลิที่งทบีที่ดบีทบีที่สลุดสนาหรกับผม ดกังนกันี้นพระองคร์จถึงทรงหวงสลิที่งเหลล่านกันี้นไวด้จากผม แตล่พระองคร์ไดด้ทรงจกัดหาสลิที่งเหลล่านกันี้น
ทบีที่จนาเปป็นอยล่างสกัตยร์ซมืที่อ พระองคร์ทรงดรูแลความตด้องการตล่างๆของผมอยล่างบรลิบรูรณร์

เปาโลเปป็นชล่างทนาเตล็นทร์โดยอาชบีพ (กลิจการ 18:3) และเขาเลมือกทบีที่จะทนางานดด้วยมมือของเขาเพมืที่อทบีที่จะ
เลบีนี้ยงดรูตกัวเองในงานรกับใชด้นกันี้นเกรงวล่าเขาจะถรูกกลล่าวหาวล่าเทศนาเพมืที่อทบีที่จะไดด้เงลินทองแทนทบีที่จะเพมืที่อถวายเกบียรตลิแดล่
พระเจด้า ในเมมืองเธสะโลนลิกาเขาทนางานหนกัก “ทกันี้งกลางคมืนและกลางวกัน” เพมืที่อทบีที่เขาจะไมล่ “เปป็นภาระ” (เปป็นหนบีนี้)
แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่เขาประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกเขา (1 ธส. 2:9)

เขาเปป็นพยานรกับรองแกล่ชาวเมมืองฟฟีลลิปปฟีเหลล่านกันี้นวล่า “แตล่สลิที่งใดทบีที่เคยเปป็นคลุณประโยชนร์แกล่ขด้าพเจด้า สลิที่ง
เหลล่านกันี้นขด้าพเจด้ากล็ถมือวล่าไรด้ประโยชนร์แลด้วเพมืที่อเหล็นแกล่พระครลิสตร์ ใชล่แลด้ว อยล่างไมล่มบีขด้อสงสกัย และขด้าพเจด้าถมือวล่าสลิที่ง
สารพกัดกล็ไรด้ประโยชนร์เพราะเหล็นแกล่ความประเสรลิฐแหล่งความรรูด้ของพระเยซรูครลิสตร์องคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้า 
เพราะเหตลุพระองคร์ ขด้าพเจด้าจถึงไดด้ยอมเสบียสลิที่งสารพกัด และถมือวล่าสลิที่งเหลล่านกันี้นเปป็นเหมมือนมรูลฝอย เพมืที่อขด้าพเจด้าจะไดด้
พระครลิสตร์” (ฟป. 3:7,8) ความหล่วงใยของเปาโลเพมืที่อสลิที่งเหลล่านกันี้นของพระครลิสตร์มบีมากกวล่าความคลิดทกันี้งสลินี้นเกบีที่ยวกกับ
สลิที่งทกันี้งหลายทบีที่เปป็นวกัตถลุ เขาเขด้าไปในชลุมชนหนถึที่งหรมือเมมืองหนถึที่งพรด้อมกกับความตกันี้งใจแนล่วแนล่ทบีที่จะยกชรูธงทบีที่เปฟฟื้อนพระ
โลหลิตและประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้า-หรมือ อยล่างทบีที่เขาไดด้กลล่าวเรมืที่องนบีนี้แกล่ชาวเมมืองโครลินธร์



เหลล่านกันี้น ทบีที่จะไมล่รรูด้สลิที่งใด ๆ ในทล่ามกลางพวกเขาเลย “เวด้นแตล่พระเยซรูครลิสตร์ และการทบีที่พระองคร์ทรงถรูกตรถึงทบีที่
กางเขน” (1 คร. 2:2)

เราอาจคลิดวล่านบีที่เปป็นเรมืที่องแปลก ตามธรรมเนบียมตล่างๆของวกันนบีนี้ ทบีที่เปาโลจะกลล่าววล่าเขาไมล่โลภอยากไดด้
เสมืนี้อผด้าของผรูด้ใดเลย ในสมกัยนกันี้น เสมืนี้อผด้าเปลบีที่ยนหลายชลุดถมือวล่าเปป็นสล่วนหนถึที่งทบีที่สนาคกัญของทรกัพยร์สลินของคนๆหนถึที่ง 
และหลายครกันี้งเสมืนี้อผด้าของคนๆนกันี้นกล็มบีคล่ามากเกมือบพอๆกกับทรกัพยร์สลิที่งของฝฝ่ายโลกของเขาทบีที่เหลมือรวมกกัน สมกัยนกันี้น
ไมล่มบีคนทบีที่รที่นารวยสลุดขบีดมากนกัก และคนเหลล่านกันี้นทบีที่ยากจนมากๆกล็มกักมบีเสมืนี้อผด้าแคล่ชลุดเดบียวเทล่านกันี้น ดกังนกันี้นมกันจถึงไมล่ใชล่
เรมืที่องผลิดปกตลิทบีที่คนจนจะอลิจฉาเสมืนี้อผด้าของคนรวย-แตล่มกันไมล่เปป็นเชล่นนกันี้นกกับเปาโล เขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าเรบียนรรูด้
แลด้ววล่า ขด้าพเจด้าจะอยรูล่ฐานะอยล่างไรกล็ตาม กล็จะพอใจอยรูล่อยล่างนกันี้น ขด้าพเจด้ารรูด้จกักทบีที่จะเผชลิญกกับความตกตที่นา และ
ขด้าพเจด้ารรูด้จกักทบีที่จะเผชลิญกกับความอลุดมสมบรูรณร์ ในทลุกหนแหล่งและในทลุกกรณบี ขด้าพเจด้าไดด้รกับการสกัที่งสอนใหด้เผชลิญ
กกับความอลิที่มทด้องและความหลิว ทกันี้งความอลุดมสมบรูรณร์และความขกัดสน” จากนกันี้นเขากลล่าวเสรลิมอยล่างเปฟีปั่ยมชกัยชนะ
วล่า “ขด้าพเจด้ากระทนาทลุกสลิที่งไดด้โดยทางพระครลิสตร์ผรูด้ทรงเสรลิมกนาลกังขด้าพเจด้า!” (ฟป. 4:11-13)

“ทล่านทกันี้งหลายทราบวล่า…” เปาโลไดด้ดนาเนลินชบีวลิตและทนางานหนกักทล่ามกลางชาวเมมืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้น
เปป็นเวลาสามปฟี และพวกเขาทราบจากการเฝฟ้าสกังเกตดด้วยตกัวเองวล่าเขามบีลกักษณะการดนาเนลินชบีวลิตแบบไหน

“มมือเหลล่านบีนี้ไดด้จกัดหาสลิที่งทบีที่จนาเปป็นสนาหรกับตกัวขด้าพเจด้า” การทนาเตล็นทร์เปป็นงานทบีที่ยากลนาบาก เตล็นทร์เหลล่านกันี้น
ถรูกถกักทอเปป็นรลินี้วๆ วกัสดลุนกันี้นปกตลิแลด้วเปป็นขนแพะ และรลินี้วเหลล่านกันี้นกล็ถรูกนนามาเยล็บตลิดกกันใหด้ไดด้ขนาดอกันเหมาะสม 
ผมนถึกภาพออกไดด้อยล่างงล่ายดายวล่ามมือของเปาโลหยาบกระดด้างและดด้านชาแลด้ว-ไมล่เหมมือนกกับมมือของผรูด้คงแกล่
เรบียนแบบเขาเลย แตล่เหมมือนกกับมมือของผรูด้ใชด้แรงงานหนกักทบีที่ทนางานรายวกัน แมด้กระทกัที่งวกันนบีนี้ ในยลุคสมกัยทบีที่ครลิสตจกักร
สล่วนใหญล่สามารถเลบีนี้ยงดรูชายคนนกันี้นทบีที่เปป็นศลิษยาภลิบาลใหด้แกล่ทบีที่ประชลุมของพวกเขา ไมล่มบีผรูด้รกับใชด้คนใดของพระเจด้า
ควรรรูด้สถึกวล่าตกัวเขาเองไมล่เหมาะสมกกับการใชด้แรงงาน ชายทบีที่เขด้าสรูล่ทลุล่งนาแหล่งงานมลิชชกัที่นซถึที่งยกังไมล่เคยไดด้ยลินขล่าว
ประเสรลิฐจนาตด้องพบวล่าตกัวเขาเองไมล่เพบียงประกาศพระวจนะเทล่านกันี้น แตล่กล่อสรด้าง-ภายใตด้สภาวะตล่างๆอกันไมล่เปป็นใจ
ทล่ามกลางความยากลนาบากตล่างๆอกันทวบีครูณ ทนางานหนกักดด้วยมมือของตนเพมืที่อทบีที่จะมบีโอกาสประกาศขล่าวประเสรลิฐ
แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่ยกังไมล่เคยไดด้ยลินขล่าวสารแหล่งความรกักและพระคลุณอกันไรด้ขอบเขตของพระเจด้า

ชายทบีที่เปป็นศลิษยาภลิบาลครลิสตจกักรเลล็กๆสกักแหล่งหรมือครลิสตจกักรสกักแหล่งในชลุมชนแออกัดของเมมืองใหญล่ๆของ
เราจะพบกกับความจนาเปป็นเชล่นกกันทบีที่จะทนาใหด้เขาตด้องทนางานหนกักดด้วยมมือของเขาและดด้วยแผล่นหลกังของเขา เชล่น
เดบียวกกับในการเกล็บเกบีที่ยวดวงวลิญญาณทกันี้งหลายโดยการประกาศพระวจนะ แนล่นอนวล่ามกันไมล่ใชล่เรมืที่องไรด้เกบียรตลิแตล่
อยล่างใดทบีที่ผรูด้รกับใชด้คนหนถึที่งจะใชด้เรบีที่ยวแรงฝฝ่ายรล่างกายในการทนางานรกับใชด้ของตนจนสนาเรล็จ แตล่มกันเปป็นเรมืที่องเสบีย
เกบียรตลิทบีที่ทบีที่ประชลุมหนถึที่งจะบกังคกับศลิษยาภลิบาลใหด้ทนางานเชล่นนกันี้นในเมมืที่อเหลล่าสมาชลิกสามารถเลบีนี้ยงดรูเขาไดด้และ
อนลุญาตใหด้เขาใหด้เวลาเตล็มทบีที่กกับการแจกจล่ายพระวจนะและการดรูแลความตด้องการฝฝ่ายวลิญญาณเหลล่านกันี้นของผรูด้คน
ของเขา เพมืที่อทบีที่จะเลบีนี้ยงดรูฝรูงแกะนกันี้น ผรูด้เลบีนี้ยงรองกล็ตด้องไดด้รกับการเลบีนี้ยงดรูกล่อน และตด้องมบีการใหด้เวลาสนาหรกับผรูด้รกับใชด้ทบีที่
จะศถึกษาคด้นควด้า อธลิษฐาน และเตลิมตกัวเองใหด้เตล็มดด้วยการบนารลุงจากพระวจนะของพระเจด้า

เปาโลเองไมล่เพบียงทนางานหนกักเพมืที่อทบีที่จะเลบีนี้ยงชบีพตกัวเองเทล่านกันี้น เขายกังกลล่าวถถึง “คนทกันี้งหลายทบีที่ไดด้อยรูล่กกับ
ขด้าพเจด้า” ดด้วย เราทราบวล่าเปาโลมบีเพมืที่อนรล่วมทางหลายคนในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีของเขา และพวกเขา



เองกล็ทนางานเพมืที่อเลบีนี้ยงดรูตกัวเองดด้วยแทนทบีที่จะพถึที่งพาคนเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาปรนนลิบกัตลิ ใน 1 โครลินธร์ 9:4-6 เขาพรูดถถึง
สลิทธลิธิ์ของเขาทบีที่จะกลินและดมืที่ม “ทบีที่จะพาพบีที่นด้อง คมือภรรยา ไปไหน ๆ ดด้วยกกัน เหมมือนอยล่างอกัครทรูตคนอมืที่น ๆ และ
เหมมือนอยล่างบรรดานด้องชายขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าและเคฟาสหรมือ- หรมือขด้าพเจด้าและบารนาบกัสเทล่านกันี้นทบีที่ไมล่มบี
สลิทธลิธิ์จะเลลิกทนางานหรมือ?”

ในจดหมายฉบกับทบีที่สองของเปาโลถถึงชาวเมมืองเธสะโลนลิกาเหลล่านกันี้น เขาเตมือนความจนาพวกเขาวล่าเขาและ
เหลล่าเพมืที่อนรล่วมทางของเขา “ไมล่ไดด้ประพฤตลิตกัวอยล่างไมล่เปป็นระเบบียบในทล่ามกลางพวกทล่าน และพวกเราไมล่ไดด้
ทานอาหารของผรูด้หนถึที่งผรูด้ใดเปลล่า ๆ แตล่ไดด้กระทนากลิจดด้วยการทนางานหนกักและดด้วยการตรากตรนาทนางานทกันี้งกลางคมืน
และกลางวกัน เพมืที่อพวกเราจะไมล่เปป็นภาระแกล่คนหนถึที่งคนใดในพวกทล่าน ไมล่ใชล่เพราะพวกเราไมล่มบีอนานาจ แตล่เพมืที่อ
ทนาตกัวเองใหด้เปป็นแบบอยล่างแกล่พวกทล่าน เพมืที่อใหด้ทนาตามอยล่างพวกเรา” (2 ธส. 3:7-9)

ใน 1 โครลินธร์ 4:9-13 เปาโลกล็พรูดโดยใชด้คนาพหรูพจนร์ โดยแสดงใหด้เหล็นวล่าไมล่เพบียงเขาเทล่านกันี้น แตล่พวกอกัคร
ทรูตคนอมืที่นๆดด้วย ไดด้ทนางานเพมืที่อเลบีนี้ยงดรูตกัวเองแมด้ในขณะทบีที่พวกเขาทนางานปรนนลิบกัตลิ เขาเขบียนไวด้วล่า “ขด้าพเจด้าคลิดวล่า
พระเจด้าไดด้ทรงนนาตกัวพวกเราผรูด้เปป็นเหลล่าอกัครทรูตใหด้ออกมาเปป็นลนาดกับสลุดทด้าย เหมมือนกกับวล่าถรูกกนาหนดไวด้แกล่ความ
ตาย เพราะวล่าพวกเราถรูกทนาใหด้เปป็นภาพทบีที่นล่าตมืที่นตาแกล่โลก และแกล่พวกทรูตสวรรคร์ และแกล่มนลุษยร์ทกันี้งหลาย พวก
เราเปป็นพวกคนโงล่เขลาเพราะเหล็นแกล่พระครลิสตร์ ... พวกเราอล่อนกนาลกัง ...พวกเราถรูกเหยบียดหยาม คมือจนถถึงเวลานบีนี้
พวกเรากล็ทกันี้งหลิว และกระหาย และเปลมือยเปลล่า และถรูกโบยตบี และไมล่มบีทบีที่อยรูล่อาศกัยทบีที่แนล่นอน และทนาการหนกัก 
โดยทนางานดด้วยมมือของพวกเราเอง เมมืที่อถรูกดล่าวล่า พวกเรากล็อวยพร เมมืที่อถรูกขล่มเหง พวกเรากล็ทนเอาการขล่มเหงนกันี้น
เมมืที่อถรูกใสล่รด้าย พวกเรากล็อด้อนวอน พวกเราถรูกทนาใหด้เปป็นเหมมือนสลิที่งโสโครกแหล่งแผล่นดลินโลก และเหมมือนสลิที่งสกปรก
ของสลิที่งสารพกัดจนถถึงวกันนบีนี้!”

ทล่านทบีที่รกัก พวกเราวกันนบีนี้สามารถดรูออกไหมวล่าขล่าวประเสรลิฐมบีความหมายอยล่างไรตล่อชายเหลล่านบีนี้ ทบีที่พวก
เขาเลมือกทบีที่จะสรูด้ทนความยากลนาบากเหลล่านกันี้นเพมืที่อทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐ? นบีที่ไมล่ใชล่เพราะวล่าพวกเขาไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่
จะไดด้รกับการเลบีนี้ยงดรูในงานรกับใชด้นกันี้น แตล่เพมืที่อทบีที่วล่าพวกเขาจะไดด้เปป็นแบบอยล่างตล่อหนด้าคนเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาไดด้
เทศนา และเพมืที่อทบีที่วล่าพระเจด้าจะทรงไดด้รกับเกบียรตลิ เราตบีโพยตบีพายมากเหลมือเกลินเพราะความยากลนาบากหรมือความ
ขกัดสนเพบียงเลล็กนด้อยวกันนบีนี้ ในเมมืที่อเปาโลและคนเหลล่านกันี้นทบีที่อยรูล่กกับเขาในการทนางานหนกักของเขาไดด้สรูด้ทนมากขนาด
นกันี้น เสบียสละมากขนาดนกันี้น และถมือวล่านกัที่นเปป็นสงล่าราศบี เพมืที่อทบีที่วล่าพระเยซรูครลิสตร์เจด้าจะทรงมบีความเปป็นเอกเปป็นใหญล่
เหนมือสลิที่งสารพกัด!

ขด้อ 35: “ขด้าพเจด้าไดด้แสดงสลิที่งสารพกัดใหด้พวกทล่านเหล็นแลด้ววล่า โดยการทนางานหนกักเชล่นนบีนี้พวกทล่านควรจะ
สนกับสนลุนคนทบีที่มบีกนาลกังนด้อย และใหด้ระลถึกถถึงบรรดาพระวจนะของพระเยซรูเจด้า ซถึที่งพระองคร์ไดด้ตรกัสวล่า ‘การใหด้เปป็น
เหตลุใหด้ไดด้รกับพรยลิที่งกวล่าการรกับ’”

“ขด้าพเจด้าไดด้แสดงสลิที่งสารพกัดใหด้พวกทล่านเหล็นแลด้ว…” ไมล่ใชล่โดยคนาพรูดเทล่านกันี้น แตล่โดยแบบอยล่างทบีที่มบีชบีวลิต
เชล่นกกัน เปาโลไดด้สกัที่งสอนครลิสตจกักรวกัยเยาวร์เหลล่านกันี้น เขาไมล่เพบียงบอกพวกเขาวล่าควรดนาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนอยล่างไร
เทล่านกันี้น เขายกังแสดงใหด้พวกเขาเหล็นเชล่นกกันวล่าชบีวลิตครลิสเตบียนทบีที่เปป็นแบบอยล่างนกันี้นควรเปป็นเชล่นไร “สลิที่งสารพกัด” 
แนล่นอนวล่าหมายถถึงทลุกสลิที่งทบีที่เปป็นประโยชนร์ตล่อชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา หลกักคนาสอนทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์ทกันี้งหมด เขา



ปฏลิเสธทบีที่จะหลบเลบีที่ยงประเดล็นใดเกรงวล่าเขาจะทนารด้ายความรรูด้สถึกของใครสกักคน เขาเทศนาพระคลุณลด้วนๆใน
ทล่ามกลางพวกถมือลกัทธลิยรูดายเหลล่านกันี้น เขาประกาศพระดนารลิทกันี้งสลินี้นของพระเจด้าตล่อหนด้ากษกัตรลิยร์ทกันี้งหลาย เขามบีเพบียง
ขล่าวสารเดบียวเทล่านกันี้น-ขล่าวสารแหล่งพระคลุณของพระเจด้า-และเขากล็ประกาศมกันโดยปราศจากคนาขออภกัย

“โดยการทนางานหนกักเชล่นนบีนี้พวกทล่านควรจะสนกับสนลุนคนทบีที่มบีกนาลกังนด้อย”-มบีความหมายวล่า “พวกทล่านทบีที่
สามารถทนางานดด้วยมมือของพวกทล่านควรทนางานเพมืที่อตอบสนองความตด้องการตล่างๆของคนเหลล่านกันี้นในทบีที่ประชลุมทบีที่
เปป็นคนปฝ่วยหรมืออล่อนแอ คนเหลล่านกันี้นทบีที่ไมล่สามารถดรูแลตกัวเองไดด้” จากนกันี้นเปาโลเตมือนความจนาพวกเขาใหด้ระลถึก
ถถึงถด้อยคนาของพระเยซรูเจด้า:

“...ซถึที่งพระองคร์ไดด้ตรกัสวล่า ‘การใหด้เปป็นเหตลุใหด้ไดด้รกับพรยลิที่งกวล่าการรกับ’” นบีที่เปป็นการอด้างอลิงถถึงถด้อยคนาของ
พระเยซรูในลรูกา 14:12-14 เมมืที่อพระองคร์ตรกัสวล่า “แลด้วพระองคร์ตรกัสกกับคนทบีที่เชลิญพระองคร์ดด้วยวล่า “เมมืที่อทล่าน
ทนาการเลบีนี้ยงกลางวกันหรมือเวลาเยล็นกล็ตาม อยล่าเชลิญเฉพาะเหลล่ามลิตรสหายของทล่าน หรมือพบีที่นด้องของทล่าน หรมือญาตลิ
ของทล่าน หรมือบรรดาเพมืที่อนบด้านของทล่านทบีที่มกัที่งมบี เกรงวล่าพวกเขาจะเชลิญทล่านอบีกดด้วย และทล่านจะไดด้รกับการ
ตอบแทน แตล่เมมืที่อทล่านทนาการเลบีนี้ยง จงเชลิญคนยากจน คนพลิการ คนงล่อย คนตาบอด และทล่านจะไดด้รกับพร เพราะ
วล่าพวกเขาไมล่สามารถตอบแทนทล่านไดด้ ดด้วยวล่าทล่านจะไดด้รกับการตอบแทนทบีที่การเปป็นขถึนี้นมาจากความตายของคน
ชอบธรรม” 

ขด้อพระคนาตอนนบีนี้ไมล่ไดด้มบีคนาพรูดแบบคนาตล่อคนาของสลิที่งทบีที่เปาโลกลล่าวแกล่ผรูด้ปกครองชาวเมมืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้น
แตล่คนาสอนนกันี้นเหมมือนกกัน-และเหมมือนกกับทบีที่ยอหร์นผรูด้เปป็นทบีที่รกักอธลิบายไวด้วล่า “และมบีอบีกหลายสลิที่งเชล่นกกันซถึที่งพระเยซรูไดด้
ทรงกระทนา ซถึที่งถด้าจะเขบียนไวด้ใหด้หมดทลุกสลิที่ง ขด้าพเจด้าคาดวล่า แมด้ทกันี้งโลกเองกล็นล่าจะไมล่พอไวด้หนกังสมือเหลล่านกันี้นทบีที่จะถรูก
เขบียน” (ยอหร์น 21:25) ดกังนกันี้นเปาโลจถึงเตมือนความจนาเหลล่าผรูด้ฟฟังของเขาถถึงบทเรบียนทบีที่พระเยซรูไดด้ทรงสอน-ขด้อเทล็จ
จรลิงทบีที่วล่าการใหด้กล็ไดด้รกับพรมากกวล่าการรกับ นบีที่ยกังเปป็นจรลิงเหมมือนเดลิม ผรูด้เชมืที่อทกันี้งหลายทบีที่มบีใจฝฟักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณยล่อมไดด้
รกับความชมืที่นชมยลินดบีจากการใหด้หรมือการทนาเพมืที่อผรูด้อมืที่นมากกวล่าทบีที่พวกเขาพบในการรกับจากผรูด้อมืที่น

ถถึงอยล่างไรแลด้ว นบีที่กล็สอดคลด้องกกับชบีวลิตของพระเยซรูและจลุดประสงคร์ทบีที่พระองคร์ไดด้เสดล็จเขด้ามาในโลก 
พระองคร์ไดด้เสดล็จมา “มลิใชล่เพมืที่อรกับการปรนนลิบกัตลิ แตล่เพมืที่อจะปรนนลิบกัตลิ และเพมืที่อจะประทานชบีวลิตของทล่านใหด้เปป็นคล่า
ไถล่สนาหรกับคนเปป็นอกันมาก” (มธ. 20:28) พระองคร์ประทานแผล่นหลกังของพระองคร์ใหด้แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่เฆบีที่ยนตบี
พระองคร์ แกด้มของพระองคร์ใหด้แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่ทถึนี้งเคราของพระองคร์ และไมล่ไดด้ซล่อนพระพกักตรร์ของพระองคร์ไวด้
จากความอกับอายและการถล่มนนี้นาลายรด (อสย. 50:6) พระองคร์ทรงกระทนาเชล่นนบีนี้เพมืที่อทบีที่จะประทานการอภกัยโทษ
ใหด้แกล่คนบาปทบีที่มบีความผลิด การปลอบประโลมใจแกล่ผรูด้ทบีที่รที่นาไหด้ และการหยลุดพกักแกล่ผรูด้ทบีที่แบกภาระหนกัก พระองคร์ไดด้
ประทานนนี้นาตาของพระองคร์เพมืที่อรที่นาไหด้ใหด้แกล่กรลุงเยรรูซาเลล็ม (มธ. 23:37) และแกล่ดวงวลิญญาณทกันี้งหลายทบีที่แบก
ภาระบาปวกันนบีนี้ คนาเชลิญชวนของพระองคร์ยกังคงเปป็น “จงมาหาเรา ทล่านทกันี้งหลายทลุกคนทบีที่ทนางานเหนล็ดเหนมืที่อยและ
แบกภาระหนกัก และเราจะใหด้การหยลุดพกักแกล่ทล่านทกันี้งหลาย!” (มธ. 11:28) เปาโลเดลินใกลด้ชลิดกกับพระเยซรูเหลมือ
เกลิน โดยปรารถนาถถึงขนาดทบีที่จะรรูด้จกัก “การรล่วมสามกัคคบีธรรมแหล่งการทนทลุกขร์ตล่าง ๆ ของพระองคร์” (ฟป. 3:10) 
จถึงไมล่นล่าแปลกทบีที่เขาอด้างอลิงถถึงคนาตรกัสขององคร์พระผรูด้เปป็นเจด้าของเขาในการใหด้คนาสกัที่งเสบียตล่างๆแกล่ชายเหลล่านบีนี้ซถึที่ง
หนด้าทบีที่ดรูแลงานของครลิสตจกักรนกันี้นในเมมืองเอเฟซกัสตกอยรูล่บนพวกเขา



ขด้อ 36: “และเมมืที่อทล่านกลล่าวอยล่างนกันี้นแลด้ว ทล่านกล็คลุกเขล่าลง และอธลิษฐานกกับพวกเขาทลุกคน”
ตามทบีที่กลล่าวไวด้ในพระคกัมภบีรร์ การคลุกเขล่าดรูเหมมือนจะเปป็นทล่าทางในการอธลิษฐานทบีที่ผรูด้คนชอบใชด้ ผม

ตระหนกักวล่ามบีหลายครกันี้งทบีที่เราคลุกเขล่าไมล่ไดด้ และผมขอบคลุณพระเจด้าทบีที่เราสามารถอธลิษฐานไดด้ในขณะทบีที่เรากนาลกังยมืน 
เดลิน นกัที่งอยรูล่ในเครมืที่องบลินหรมือรถยนตร์-แมด้กระทกัที่งจากเตบียงแหล่งความปฝ่วยไขด้และความเจล็บปวด พระเจด้ากล็ทรงสดกับ
ฟฟังเหลล่าวลิสลุทธลิชนของพระองคร์เมมืที่อพวกเขาอธลิษฐาน แตล่การคลุกเขล่ากล็บล่งบอกถถึงความถล่อมใจและความเคารพ
ยนาเกรงตล่อพระเจด้า

ซาโลมอนคลุกเขล่าตล่อหนด้าชลุมนลุมชนอลิสราเอลเมมืที่อเขาอธลิษฐานคนาอธลิษฐานอลุทลิศถวายสนาหรกับพระวลิหาร (2
พศด. 6:13)

สามครกันี้งตล่อวกันดานลิเอลคลุกเขล่าและอธลิษฐาน-ไมล่ใชล่ในทบีที่ลกับลบีนี้ ไมล่ใชล่ในชกัที่วโมงดถึกดมืที่นแหล่งคที่นาคมืน แตล่ตรงหนด้า
หนด้าตล่างทบีที่เปปิดอยรูล่ของเขา โดยหกันหนด้าไปทางกรลุงเยรรูซาเลล็มนครบรลิสลุทธลิธิ์นกันี้น โดยปรากฏชกัดเจนตล่อสายตาของคน
เหลล่านกันี้นทบีที่วางแผนทบีที่จะเอาชบีวลิตของเขาเพมืที่อเปป็นบทลงโทษสนาหรกับการอธลิษฐานตล่อพระเจด้าแทด้จรลิงองคร์เดบียวนกันี้น 
(อล่าน ดานลิเอล บททบีที่ 6)

สเทเฟน มรณะสกักขบีครลิสเตบียนคนแรก คลุกเขล่าขณะทบีที่กด้อนหลินเหลล่านกันี้นทบีที่ถรูกขวด้างปาโดยพวกคนทบีที่กลล่าว
หาเขาพรากชบีวลิตไปจากกายของเขา “และรด้องดด้วยเสบียงอกันดกังวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอโปรดอยล่าทรงถมือโทษพวก
เขาเพราะบาปนบีนี้เลย” และเมมืที่อทล่านไดด้กลล่าวเชล่นนบีนี้แลด้ว ทล่านกล็ลล่วงหลกับไป” (กลิจการ 7:60)

เปโตรคลุกเขล่าขณะทบีที่เขาอธลิษฐานขอใหด้ชบีวลิตกลกับคมืนสรูล่ทาบลิธา (กลิจการ 9:40)
จงสกังเกตทล่าทบีของการอธลิษฐานทบีที่พระเยซรูเจด้าทรงใชด้เมมืที่อพระองคร์ทรงอธลิษฐานในสวนเกทเสมนบี ภายใตด้

ภาระแหล่งบาปของโลก: มกัทธลิวบอกเราวล่าพระองคร์ทรง “ซบพระพกักตรร์ของพระองคร์ลงถถึงดลิน และอธลิษฐาน”
(มธ. 26:39) มาระโกบอกเราวล่าพระองคร์ “ซบพระกายลงบนพมืนี้นดลิน และอธลิษฐาน” (มก. 14:35) ลรูกาบอกเรา
วล่าพระองคร์ทรงปลบีกตกัวออกไปจากพวกสาวก “ ไกลประมาณขวด้างหลินตก และทรงคลุกเขล่าลง และอธลิษฐาน”
(ลรูกา 22:41) 

พระบลุตรของพระเจด้า-พระเจด้าแทด้จรลิงในเนมืนี้อหนกัง ซถึที่งทรงถมือฤทธลิธิ์อนานาจทกันี้งสลินี้นในสวรรคร์และบนแผล่นดลิน
โลก-ทรงกด้มลงในความปวดรด้าวแหล่งการอธลิษฐาน พระพกักตรร์ซบลงบนพมืนี้นดลิน คลุกเขล่าและอธลิษฐานอยล่างเรล่งดล่วน
เหลมือเกลินจน “พระเสโท (เหงมืที่อ) ของพระองคร์เหมมือนเปป็นโลหลิตเมล็ดใหญล่หลายหยดหลล่นลงถถึงพมืนี้นดลิน” เราเปป็น
ใครกกัน ทบีที่เราไมล่ควรคลุกเขล่าลงในการอธลิษฐานเมมืที่อมบีโอกาส? เปาโลประกาศอยล่างเนด้นยนี้นาวล่า “พระเจด้าจถึงไดด้ทรงยก
พระองคร์ (พระเยซรู) ขถึนี้นอยล่างสรูงดด้วย และไดด้ประทานพระนามหนถึที่งแกล่พระองคร์ซถึที่งอยรูล่เหนมือทลุกนาม เพมืที่อเมมืที่อออก
พระนามของพระเยซรู ‘หกัวเขล่าทลุกหกัวเขล่าจะตด้องคลุกกราบลง’ ของบรรดาสลิที่งในสวรรคร์ และบรรดาสลิที่งในแผล่นดลิน
โลก และบรรดาสลิที่งใตด้พมืนี้นแผล่นดลินโลก และเพมืที่อ ‘ลลินี้นทลุกลลินี้นจะกลล่าวยอมรกับ’ วล่า พระเยซรูครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผรูด้
เปป็นเจด้า อกันเปป็นการถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจด้าพระบลิดา” (ฟป. 2:9-11)

นอกจากนบีนี้ในโรม 14:11 เปาโลกลล่าววล่า “เพราะมบีเขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘“เรามบีชบีวลิตอยรูล่ฉกันใด” องคร์พระผรูด้เปป็น
เจด้าตรกัสวล่า “หกัวเขล่าทลุกหกัวเขล่าจะคลุกกราบลงตล่อเรา และลลินี้นทลุกลลินี้นจะสารภาพตล่อพระเจด้า!”’



ผมขอกลล่าวซนี้นา-มกันไมล่จนาเปป็นตด้องคลุกเขล่าเพมืที่อทบีที่คนาอธลิษฐานตล่างๆของเราจะถรูกไดด้ยลินโดยพระเจด้า แตล่เมมืที่อมบี
โอกาส เรากล็ควรถวายความเคารพและความยนาเกรงแดล่พระองคร์

ขด้อ 37 และ 38: “และพวกเขาทลุกคนไดด้รด้องไหด้ฟรูมฟาย และกอดคอของเปาโล และจลุบทล่าน โดยมบี
ความเสบียใจมากทบีที่สลุดเพราะเหตลุบรรดาถด้อยคนาซถึที่งทล่านกลล่าวไวด้วล่า พวกเขาจะไมล่เหล็นหนด้าของทล่านอบีกตล่อไป และ
พวกเขากล็พาทล่านไปสล่งทบีที่เรมือ”

“พวกเขาทลุกคนไดด้รด้องไหด้ฟรูมฟาย” ชายเหลล่านบีนี้ไดด้ยลินขล่าวสารแหล่งความรอดเปป็นครกันี้งแรกจากอกัครทรูต
เปาโลและไดด้เรบียนรรูด้วล่าพวกเขาอยรูล่ในทล่ามกลาง “ผรูด้ใดทบีที่มบีใจปรารถนา” ทบีที่ไดด้รกับเชลิญใหด้มาดมืที่มนนี้นาแหล่งชบีวลิตไดด้ตาม
สบาย เขาไมล่เพบียงประกาศแกล่พวกเขาถถึงขล่าวสารแหล่งชบีวลิตนลิรกันดรร์โดยทางพระคลุณของพระเจด้าในการสล่งพระ
บลุตรของพระองคร์ใหด้มาสลินี้นพระชนมร์เพมืที่อโลกทบีที่หลงหายในบาปเทล่านกันี้น แตล่เขาไดด้พกักอยรูล่กกับพวกเขา-ในเมมืองของ
พวกเขา ในบด้านเรมือนของพวกเขา-เปป็นเวลาสามปฟี โดยชล่วยเหลมือพวกเขาใหด้กลายเปป็นผรูด้ทบีที่มกัที่นคงในความเชมืที่อนกันี้น 
โดยสกัที่งสอนพวกเขาในสลิที่งเหลล่านกันี้นของพระเจด้าและในกลิจการเหลล่านกันี้นของครลิสตจกักรซถึที่งพวกเขาจะเปป็นผรูด้ปกครอง 
เรมืที่องนบีนี้เพบียงอยล่างเดบียวกล็คงทนาใหด้พวกเขาผรูกพกันกกับอกัครทรูตทล่านนบีนี้ดด้วยสายใยแหล่งความรกักทบีที่เหนบียวแนล่นเกลินกวล่า
จะขาดไดด้โดยปราศจากนนี้นาตา แตล่เมมืที่อเราเพลิที่มเขด้ากกับสภาพการณร์เหลล่านกันี้น คมือ บลุคลลิกภาพอกันมบีอนานาจมากของ
ชายผรูด้นบีนี้ ความตกันี้งใจแนล่วแนล่ทบีที่ไมล่อล่อนขด้อของเขาในการประกาศแตล่พระครลิสตร์ผรูด้ถรูกตรถึงกางเขน แบบอยล่างทบีที่เสบีย
สละตกัวเองของเขาและความหล่วงใยของเขาทบีที่มบีตล่อเหลล่าผรูด้เชมืที่อของเขา เรากล็ไมล่ตด้องประหลาดใจเลยวล่า “พวกเขา
ทลุกคนไดด้รด้องไหด้ฟรูมฟาย” เมมืที่อถถึงเวลาทบีที่จะตด้องเอล่ยคนาอนาลาเปาโล โดยรรูด้วล่าเขาจะไมล่กลกับมาหาพวกเขาอบีกตล่อไป
แลด้ว!

สนาหรกับเปาโลแลด้ว นนี้นาตาไมล่ใชล่ของแปลกในสายตาของเขา เราอาจกลล่าววล่าเขารดนนี้นาเมลล็ดพกันธลุร์แหล่งพระ
วจนะดด้วยนนี้นาตาของเขาขณะทบีที่เขากลล่าวมกัน ตอนเขบียนถถึงครลิสตจกักรทบีที่เมมืองโครลินธร์ เขากลล่าววล่า “ดด้วยวล่าจาก
ความทลุกขร์มากมายและความปวดรด้าวแหล่งหกัวใจ ขด้าพเจด้าไดด้เขบียนถถึงพวกทล่านดด้วยนนี้นาตาไหลมากมาย มลิใชล่เพมืที่อ
พวกทล่านควรจะทลุกขร์ใจ แตล่เพมืที่อพวกทล่านจะไดด้รรูด้จกักความรกักซถึที่งขด้าพเจด้ามบีอยล่างบรลิบรูรณร์มากขถึนี้นตล่อพวกทล่าน” (2 
คร. 2:4) ดกังนกันี้นเขาจถึงรด้องไหด้ในความรกักทบีที่มบีใหด้แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่เขาไดด้ชนะมาถถึงพระครลิสตร์

ในฟฟีลลิปปฟี 3:18,19 เขาเขบียนวล่า “เพราะวล่ามบีหลายคนทบีที่ดนาเนลินไป เรมืที่องพวกเขาขด้าพเจด้าไดด้บอกพวก
ทล่านหลายครกันี้งแลด้ว และบกัดนบีนี้ยกังบอกพวกทล่านอบีกดด้วยนนี้นาตาไหลวล่า เขาทกันี้งหลายเปป็นพวกศกัตรรูแหล่งกางเขนของ
พระครลิสตร์ ปลายทางของคนเหลล่านกันี้นคมือความพลินาศ ผรูด้ซถึที่งพระของพวกเขาคมือกระเพาะของตน และผรูด้ซถึที่งสงล่าราศบี
ของพวกเขาอยรูล่ในความอกับอายของพวกเขา ผรูด้ซถึที่งสนใจในสลิที่งทกันี้งหลายแหล่งโลก”

การรด้องไหด้ของเปาโล ดกังทบีที่ถรูกกลล่าวถถึงหลายครกันี้งแลด้วตลอดการรกับใชด้ของเขา ไมล่ใชล่สกัญลกักษณร์ทบีที่แสดงถถึง
ความอล่อนแอ แตล่แสดงถถึงความเขด้มแขล็งตล่างหาก เขาไมล่ไดด้รด้องไหด้เพราะการถรูกทลุบตบี การตลิดคลุก ความหลิวโหย 
ความเหนล็บหนาว การขาดแคลนสลิที่งตล่างๆ ความปฝ่วยไขด้ หรมือความเจล็บปวดฝฝ่ายรล่างกายไมล่วล่าจะรรูปแบบใด เขา
รด้องไหด้ภายใตด้ภาระทบีที่เขาแบกรกับเพราะเหล็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ-ภาระตล่อพวกพบีที่นด้องของเขาเอง คมือพวกยลิวเหลล่านกันี้น 
ภาระตล่องานรกับใชด้ทบีที่เขาไดด้รกับการแตล่งตกันี้งใหด้ไปหาพวกคนตล่างชาตลิ โดยปรนนลิบกัตลิแกล่คนบาปทกันี้งปวง ภาระตล่อ
สวกัสดลิภาพของเหลล่าผรูด้เชมืที่อของเขาและครลิสตจกักรวกัยเยาวร์เหลล่านกันี้นทบีที่เขาไดด้กล่อตกันี้งภายใตด้การทรงนนาของพระ



วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ บางทบีอาจมากยลิที่งกวล่าอกัครทรูตคนใด เปาโลมบีวลิสกัยทกัศนร์แหล่งความหมายทบีที่แทด้จรลิงของกางเขนของ
พระครลิสตร์ในสล่วนทบีที่สกัมพกันธร์กกับยลุคแหล่งพระคลุณนบีนี้ คมือยลุคครลิสตจกักร และเขาทนางานดด้วยความรด้อนรนทบีที่ซมืที่อตรงและ
ทบีที่ไดด้รกับความสวล่าง เพมืที่อทบีที่จะทนาสลิที่งทบีที่เขาสามารถทนาไดด้ใหด้สนาเรล็จในเวลาอกันสกันี้นนกันี้นทบีที่ถรูกจกัดสรรใหด้แกล่เขา

พวกผรูด้ปกครองเหลล่านกันี้น “กอดคอของเปาโล และจลุบทล่าน” นบีที่ไมล่ใชล่เรมืที่องผลิดปกตลิในสมกัยนกันี้นและใน
ประเทศนกันี้น การจลุบเปป็นรรูปแบบการทกักทายทบีที่ธรรมดาทล่ามกลางคนทบีที่มบีเพศเดบียวกกัน เปป็นเครมืที่องหมายปกตลิทบีที่
แสดงออกตล่อกกันและกกันถถึงความรกักทบีที่มบีใหด้แกล่เหลล่าผรูด้เชมืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้ว เปาโลเตมือนสตลิผรูด้เชมืที่อเหลล่านกันี้นในกรลุง
โรมวล่า “จงคนานกับซถึที่งกกันและกกันดด้วยการจลุบอกันบรลิสลุทธลิธิ์ บรรดาครลิสตจกักรของพระครลิสตร์ขอฝากความคลิดถถึงมายกัง
พวกทล่าน” (รม. 16:16) ในตอนทด้ายของจดหมายของเขาทบีที่สล่งถถึงครลิสตจกักรชาวเมมืองโครลินธร์ เขากลล่าววล่า “นด้อง
ทลุกคนทกักทายปราศรกัยพวกทล่าน พวกทล่านจงทกักทายปราศรกัยกกันและกกันดด้วยการจลุบอกันบรลิสลุทธลิธิ์” (1 คร. 16:20)

“โดยมบีความเสบียใจมากทบีที่สลุดเพราะเหตลุบรรดาถด้อยคนาซถึที่งทล่านกลล่าวไวด้” “บรรดาถด้อยคนาซถึที่งทล่านกลล่าว
ไวด้” และซถึที่งกนาลกังกล่อใหด้เกลิดความโศกเศรด้าเสบียใจมากขนาดนกันี้นแกล่เหลล่าผรูด้ปกครองกล็ถรูกพบในขด้อ 25 เปาโลเปปิด
เผยแกล่พวกเขาถถึงขด้อเทล็จจรลิงทบีที่วล่าเขากนาลกังไปยกังกรลุงเยรรูซาเลล็มอกันเปป็นทบีที่ซถึที่งความแนล่นอนเดบียวทบีที่รอคอยเขาอยรูล่กล็
คมือ ความไมล่แนล่นอนเกบีที่ยวกกับสลิที่งทบีที่อาจเกลิดขถึนี้นแกล่เขาทบีที่นกัที่น เขาเปป็นพยานรกับรองเพลิที่มเตลิมวล่าเขาไมล่ไดด้หวกัที่นไหวหรมือ
หวกัที่นเกรงเพราะภกัยอกันตรายใดๆทบีที่รออยรูล่เบมืนี้องหนด้าเลย วล่าเขาตกันี้งใจทบีที่จะทนาการวลิที่งแขล่งของเขาใหด้สนาเรล็จ “ดด้วย
ความปฟีตลิยลินดบี” โดยทนางานรกับใชด้ทบีที่พระเจด้าไดด้ประทานแกล่เขาใหด้สนาเรล็จลลุลล่วง และจากนกันี้นเขากลล่าววล่า “และบกัดนบีนี้
ดรูเถลิด ขด้าพเจด้าทราบวล่าพวกทล่านทลุกคน ผรูด้ซถึที่งในทล่ามกลางพวกทล่านขด้าพเจด้าไดด้เทบีที่ยวปฝ่าวประกาศอาณาจกักรของ
พระเจด้านกันี้น จะไมล่เหล็นหนด้าของขด้าพเจด้าอบีกตล่อไป”

นบีที่ไมล่ใชล่การเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีทบีที่เปาโลกนาลกังจะออกเดลินทาง มกันไมล่ใชล่การเดลินทางอบีกหนของเขาเพมืที่อ
ไปเยบีที่ยมครลิสตจกักรวกัยเยาวร์เหลล่านกันี้นและสลุดทด้ายแลด้วกล็มายกังเมมืองเอเฟซกัสอบีก นบีที่เปป็นการจากลาครกันี้งสลุดทด้ายของ
พวกเขาแกล่ชายผรูด้นบีนี้ทบีที่ไดด้นนาความสวล่างและชบีวลิตมาสรูล่พวกเขา และพวกเขาเขด้าใจวล่าพวกเขาจะไมล่เหล็นเขาอบีกตล่อไป
จนกวล่าพวกเขาจะเจอกกับเขาในโลกหนด้านกันี้น ซถึที่งเขาไดด้ชล่วยพวกเขาใหด้เตรบียมพรด้อมสนาหรกับโลกนกันี้นแลด้ว สนาหรกับ
การอนาลานบีนี้ พวกเขาจถึงโศกเศรด้าเสบียใจ “มากทบีที่สลุด”

“และพวกเขากล็พาทล่านไปสล่งทบีที่เรมือ” บทนบีนี้สลินี้นสลุดลงดด้วยความโศกเศรด้า เปาโลแลล่นเรมือออกจากเมมืองมลิ
เลทกัสในการเดลินทางระยะถกัดไปของเขามลุล่งสรูล่กรลุงเยรรูซาเลล็ม จลิตใจของเขาเตล็มลด้นดด้วยความรกักอกันมากมายทบีที่มบีใหด้
แกล่ชนรล่วมชาตลิของเขาและความปรารถนาอกันแรงกลด้าทบีที่จะชนะพวกเขามาถถึงความเชมืที่อแบบครลิสเตบียน ดด้วยเหตลุ
นบีนี้ เครมืที่องพกันธนาการและความเจล็บชนี้นาตล่างๆทบีที่รอคอยเขาอยรูล่ในนครบรลิสลุทธลิธิ์นกันี้นจถึงไมล่มบีความหมายอกันใดตล่อเขาเลย
และจลิตวลิญญาณของเขาผลกักดกันเขาใหด้มลุล่งหนด้าไปสรูล่เสด้นชกัยของเขา เหตลุการณร์ตล่างๆทบีที่เกลิดขถึนี้นแกล่เขาในการเดลินทาง
ครกันี้งนกันี้นและหลกังจากทบีที่เขาไปถถึงกรลุงเยรรูซาเลล็มถรูกบกันทถึกไวด้โดยลรูกาในบทถกัดไป-ในความชกัดเจนอกันแสนอกัศจรรยร์


